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 رسالة الشكر والتقدير 

اللهم لك الحمد كما ًيبغي لجالل وحهك و لعظُم سلطاهك و لك الشكس و مىة أن ٌسست لي السبل و 

وفقحني إلثمام هرا العمل ، والصالة والسالم على سُد املسسلين ، وخاثم الىبُين محمدا و آله و صبحه 

 أحمعين 

لعلمُة ، و اخحص بالركس أثقدم بالشكس و العسفان الى كل مً ساهم في إخساج هرا البحث في هُئحه ا

كُى مصطفى ، الري ما فحئت حهىده أن أثمست بهرا الجني ، كما أقدم شكسي الى ألاسحاذ  ألاسحاذ ٍش

امحمد ولد عبد السحمان املسؤول أو املكلف بالدزاسات في مؤسسة مُىاء مسحغاهم لحىحيهاثه املفُدة 

 لي في إطاز بحثي 

 كل ذي صلة في مىضىع الدزاسة  وسأل هللا سبحاهه و جعالى أن ًىفع بها

 كما أثقدم بالشكس الى كل أعضاء لجىة املىاقشة على قبلىها مىاقشة الدزاسة 

سُة املىقسة في كلُة العلىم  و الشكس مىصىال إلدازة قسم علم الاححماع و أعضاء و الهُئة الحدَز

 الاححماعُة 

و أشكس كل مً ساعدوي في إثمام هرا العمل على أكمل وحه و حسبي ذلك حهدي و ما ثىفُقي إال باهلل 

 ...و هللا مً وزاء القصد . 
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 مقدمة:
ألىم مورد تممكو  يرتكز نجاح أو فشل المؤسسات عمى مدى تحكميا واىتماميا وتأطيرىا

وىو العنصر البشري؛والذي يعتبر الثروة التي تتسابق المنظمات لتوفيرىا كما ونوعا بالشكل الذي 
يزيد من فعاليتيا إال أن القدرة وحدىا غير كافية لكي يعمل العامل بأقصى كفاءة ممكنة ان لم يكن 

ل وراقي ىو استعمال الحوافز ىناك دافع يدفعو لمعمل ولعل السبيل الوحيد لموصول إلى أداء عا
 ن وتأثير عمييا مما يخدم مصالحيا.اسطتيا يمكن اختبار دوافع العامميبنوعييا التي بو 

تعتبر الحوافز مجموعة من القيم المادية والمعنوية ومحور مركزي لفعاليات ونشاطات كما 
الفرد عمى زيادة أداءه  وتتمثل الحوافز في العوامل والمؤثرات التي تشجع،العمل بيئةالمؤسسات في 

وتنقسم الحوافز الي نوعين ىما حوافز مادية ىي ما يطمق عمييا بأنظمة ،وبالتالي زيادة انتاجيتو
تعويضات المباشرة مثل الرواتب واألجور والعالقات....الخ اما المعنوية ما يطمق عمييا بأنظمة 

ي العمل ومشاركة في صنع ف تعويضات غير مباشرة فيي تتعمق باألمن والرضا مثل االستقرار
 .دير جيود العمل بالشكر والثناءااللتزام واالنتماء وتقالقرار و 

 
 باإلطار المنهجي وتنقسم ىذه الدراسة إلى بابين: الباب األول نظري،ويحتوي عمى فصل خاص

 لمدراسة ،حيث عرضنا من خاللو عمى إشكالية الدراسة وفرضياتيا،ثم قمنا بتحديد مفاىيم الدراسة
 بعنوان المقاربة النظرية لمدراسة الفصل الثانيالتي ليا عالقة بالمتغيرات المستقمة والتابعة،وقد جاء 

 موضوع الدراسة.بإلى بعض النظريات ذات الصمة  فيو تطرقنا الذي
  

لنعرض من خاللو مختمف الدراسات السابقة التي تناولت ىذا  الفصل الثالثوقد جاء 
فقد تطرقنا من خاللو إلى ميناء  الفصل الرابععربية وجزائرية،أما أجنبية و  الموضوع من دراسات

 مستغانم من حيث النشأة واألىمية.
 

يتضمن اإلجراءات  الفصل الخامسأما الباب الثاني ليذه الدراسة فقد شمل عمى فصمين :
ية الي مكننا المنيجية لمدراسة،وذلك من خالل التعريف بأدوات البحث والتحميل المفيومي لمفرض

  ،والفصل السادس يتعمق بعرض وتحميل المقابالت.من التعرف عمى أبعاد الظاىرة
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 : الفصل األول

 اإلطـــــار المنهجـــــي للدراســــــــة

 

  منهجية الدراسة :األولالمبحث.  
 المفاهيم األساسية للدراسة المبحث الثاني: تحديد. 
  الثالث:اإلجراءات المنهجية واألدوات       المبحث  

 المستعملة في الدراسة.
  

 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 : الباب األول

 نظريــنهجً و الـــار المــــــــــاإلط

 ةــــــــدراســلل
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 المبحث األول:منهجية الدراسة.
  : أهمية الموضوع .1

لقد اكتسب موضوع الحوافز وتأثيرىا عمى أداء العاممين أىمية بالغة تجسدت في إدراك 
الموارد المتاحة  جميع المؤسسات بأن العنصر البشري ىو األكثر تميزا من بين جميع 

والخاصة في ضوء التطورات المستمرة في المجال التكنولوجي،ونظرا لمتغيرات التي طرأت 
وضرورة االنتقاء ،سموك االجتماعي غاية في التعقيد عمى البيئة االجتماعية التي تجعل ال

النوعي لمعمال والحرص عمى تطوير كفاءتيم من أجل رفع أدائيم و الحرص عمى 
رجة رضا العمال دضمان والئيم الذي أثبتت الدراسات أن تحقيقو يعود بنسبة كبيرة إلى 

عن عمميم ،ىذا الرضا تحدده مجموعة من المحددات تتضمن في مجمميا الحوافز بشتى 
 أنواعيا.

 مثابة المقابل لألداء المتميز الذي يدفع األفراد إلى بذل قصارى جيدىم و الحوافز ب
 أىداف المؤسسة.لتحقيق أىدافيم و  العمل بصورة أفضل

 . ىناك توافق بين تنوع الحوافز و جودة األداء 
 من أجل رفع أدائيم و ضمان والئيمالنوعي لمعمال و تطوير كفاءاتيم  االنتقاء. 
 : أهداف الموضوع .2

 العاممين في مؤسسة المعنوية في تحسين أداء عمى دور الحوافز المادية و  لتعرفا
 .ميناء مستغانم

 تحديد واقع الحوافز المادية والمعنوية في مؤسسة ميناء مستغانم. 
 ء لدى موظفي مؤسسة ميناء مستغانمالتعرف عمى مستوى األدا. 
  يناء مستغانمظفي مؤسسة متحديد العالقة بين الحوافز و تحسين األداء لدى مو. 
  افز مقابل ما يؤدوه من عمل أو المعرفة ما إذا كان العمال يحصمون عمى الحو. 
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  :اإلشكالية .3

و غيرىا قوم بإدارة اعماليا من تنظيم وتسيير و ألي مؤسسة ليا إدارة خاصة بيا  ت         
مورد تسيير الالحوافز ىي أحد الوظائف الميمة في و ،الخارجية ذلك لتحقيق أىدافيا الداخمية و 

ىم أكما يعتبر من البشري لذلك يتوجب متابعة واالىتمام بو من طرف المؤسسة ،
الموضوعات ، فقد شغل حيزا ىاما من أبحاث كثيرة ، فالحوافز تعتبر من الوسائل التي 

حوافز مادية  فز فيي نوعينىذا لتوفر الحوامال عمى أداء مياميم كما يجب و تساعد الع
ز المادية ىي تمك الحوافز التي تشبع حاجات اإلنسان المادية مثل الحاجة فالحواف،معنوية و 

وضمان استقرار العمل  غيرىا،ومن ىذه الحوافز المادية األجرلطعام والممبس والمأوى و الى ا
مكانيات العمل،ظروف و و   .وساعات العملا 

ذاتية مثل الاالجتماعية و تشبع حاجات اإلنسان أما الحوافز المعنوية فيي الحوافز التي       
الثناء عمى لى الجماعة والحاجة الى التقدير واالحترام و إ االنتماءو لى األصدقاء إالحاجة 

العالقات االجتماعية فرص الترقية والتقدم و كمادية الجيوده وغيره ذلك من ىذه الحوافز غير 
واالعتراف بأىمية الفرد و العالقات الطيبة مع الرؤساء  و  واإلشرافين الزمالء في العمل ب

 نظرتيا لمعاممين .ده في العمل ، وسياسات اإلدارة و تقدير جيو 

حدىا أو المعنوية وال يمكن تحقيق كل ىذا بمعزل عن اآلخر ، أي الحوافز المادية لو       
المؤسسة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعامل و  فالحوافز بنوعييافكل منيما مكممة لألخرى ، لوحدىا

والمبادرة لمحفاظ  زيده روح الحماسينفس الوقت نجاح المؤسسة يعتبر نجاح لمفرد مما في و 
ومنو ،الزيادة في األداء مما يعكس تمك الصورة الجيدة لمؤسسة ميناء مستغانم عمى عممو و 

 نطرح التساؤل الرئيسي :

 ما هي العوامل التي تساعد في تحسين أداء العاممين بمؤسسة ميناء مستغانم ؟          
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  :فرضيات الدراسة .4
 . ظروف العمل ليا دور في تحسين أداء العاممين 
 . الحوافز ليا دور في تحسين ظروف العاممين 

 

 .لمدراسة تحديد المفاهيم األساسية:المبحث الثاني

 : الحوافز -1

إذا كان األجر أو المرتب ىو المقابل الذي يحصل عميو الفرد كقيمة لموظيفة التي       
يفترض ىذا ميو نتيجة لتميزه في أداء عممو و فإَن الحافز ىو العائد الذي يحصل ع يشغميا،

 . 1التعريف أن الحوافز تركز عمى مكافأة العاممين عن تميزىم في األداء

 :الحوافز المادية -2

ا الوسيمة في ذلك األجر وممحقاتيو عيني و في إشباع حاجيات في شكل نقدي أ متمثمة      
 .2التي تعطي لو األىمية الكبرى في دول مختمفة

 : الحوافز المعنوية-3

ل مع غيرىا المناخ العام تشكالتي تتكون منيا فمسفة التنظيم و ىي تمك المكونات       
تساعد ىذه المكونات عمى توفير اإلشباع الكامل الحتياجات أفراد التنظيم  بحيث ،لممنظمة

الحوافز المعنوية إما و وذىنية، جتماعيةواتخاطب في الفرد حاجات نفسية  غير المادي التي
 .3أن تكون عمى شكل شكر أو شيادات تقدير أو عمى شكل ترقية

 

                                                           
اب العالمي ، عمان ، تلكادار ،  إدارة الموارد البشرية )مدخل استراتيجي (مؤيد سعيد السالم ، عادل حرحوش صالح و  1

 . 80 98، ص ص  2002دط ، األردن ،
 .142، ص  2011،  1التوزيع ، الجزائر ، طار األمة لمطباعة والترجمة و د،  إدارة الموارد البشريةنور الدين حاروش ،  2
  .292، ص  2014،  2مطبوعات الجامعية ، الجزائر ، طال، ديوان  تسيير الموارد البشريةمنير نوري ،  3
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 : األداء -4

 الشيء المرسل إليو ، يقال فالن أدى الشيء أي أوصمو ىو إيصال : األداء لغة
 .1قام بما ىو ممزم بوجية معينة ، بمعني عمل ما عميو و إلى 
 
 و  لو يتم الحكم عمى فعالية األفراداألساس الذي من خال:األداء اصطالحا

 .2المؤسساتالجماعات و 

البقاء من أجل قدرة المؤسسة عمى االستمرارية و  عمى أنو "P.Druker دراكريعرفو "و 
 . 3تحقيق التوازن بين رضا المساىمين و العمال

  صعوبات الدراسة رابعا/

  قل استحالة في إيجاد مكان لمتربصن لم أا  صعوبات ومشاكل و. 
  (لم تتناول الموضوع بالتفصيل )ال يوجد كتب في التخصصمعظم الكتب قديمة و 

 

                                                           
، )مذكرة مكممة لنيل شيادة  انعكاساتها عمى أداء المؤسسة العمومية الجزائريةوظيفة العالقات و بوختاق ىشام ،  1

 . 22، ص  2010االجتماعية ، جامعة باجي مختار ، كمية األدب والعموم اإلنسانية و الماجستير ، 
 . 172، ص  2009،  1، دار المنيل المبناني ، بيروت ، ط ممارساتالموارد البشرية اتجاهات و  إدارةكامل بربر ،  2
 . 219، ص  2010،  7، مجمة البحث ، الجزائر ، العدد االسس النظرية لمفهوم األداء الشيخ داوي ، تحميل  3
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 الدراسات األجنبية  : أوال  

 األولى  الدراسة  

Vikas Agarwal :2007 

Role of managerial incenteves and discretion in hedge fund 
performance . 

الحوافز اإلدارية ، وعدم تقيددها و ترافقهدا يهدف هذا البحث إليضاح حدود تمويل األداء و     
مددأ اداء افضددل ، وعدددم التقيددد فددد تحديددد األداء ، و حريددة اإل تيددار فددد تحديددد األداء و عمدد  
ان تحديد األداء بمزيد من الحوافز اإلدارية يكون بواسطة اتفاقية حدوافز مفضدمة اداريدا ، تتفد  

   ليس بالضرورة توضح األداء المتميز . مأ اداء المتميز و ان معدل نسبة نفقات الحوافز

 أهم النتائج 

ان حدود تمويل األداء تشمل ترتيبات تعاقدية مميزة مقارنة بالتمويل التبادلد الدذ  يحمدل  -
 نفقات الحوافز عم  اساس األداء ، و الحاجة لتوظيف مالد طويل األجل .

 ل .ان تمويل األداء فد ظل الحوافز اإلدارية ينتج عنه اداء افض -
ان معددددل النفقدددات عمددد  الحدددوافز لددديس بالضدددرورة هدددو مقيددداس اإلدار  ال دددحيح لددد داء  -

 الجيد .
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 الدراسة الثانية  

 Michael Gibbs ,kenneth A Merchant ,win A Vander stede,Mark E 
Vargus ,Performance Measure Properties and Icentives ,octobre, 
2004. 

الددد  التعدددرف الددد  قيددداس األداء عمددد  نظدددام الحدددوافز الم دددمم لمددددوا ر  تهددددف هدددذا الدراسدددة   
التجارية ، وذلك من  الل است دام بيانات عن عقود و اتفاقيات لبعض الحدوافز لممددراء ذو  

 عالقة التجارية .

  أهم النتائج 

ان   ددا ص مقدداييس األداء تتعمددد  بددالحوافز و مددددج الفقددل الموجددود فدددد المقيدداس مفدددل  -
 عالوة الموظفين .طبيعة 

ان الحددوافز تكددون اكبددر عندددما يكددون لدددج المدددير راس مددال بشددر  اكبددر و بالتددالد تكددون  -
 الم رجات اإلدارية اكبر ، ويتم التحكم بالم اطرة بشكل كبير .

 .لعالوات ا رج اعم ان الشركات ت تار مقاييس األداء األفضل لمعالوة األساسية ، فم  -
ا دور هددام عندددد اسدددت دام الموسسددة لمحدددوافز الضدددمنية ، ان   ددا ص مقددداييس األداء لهددد -

 ومن  الل عالوات الموظفين لتحقي  التوازن فد انواع الحوافز المتعددة .

 ات عربية  دراس ثانيا :

 الدارسة األولى  

تحتتت ونتت:اأ ر ألتتا الحتت:اية اللاعنتتة :اللأن:نتتة ومتتن أعاش الأتتالمنأ يتت   تتا ات 
ع خمنتتت   6102خالتتتع ومتتتن ا تتت:و أ ع الل تتتا: ات الطمنتتت،نننة ع لتتتأ إوتتتعاع 

 . يمن،نأ
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تتمفدددل مشدددكمة الدراسدددة فدددد التعدددرف عمددد  افدددر الحدددوافز الماديدددة و المعنويدددة فدددد  اإل تتت النة ر
شركات المشروبات الفمسطينية ، و فد التعرف عم  مكوناتها التد تدوفر عد  اداء العداممين ، 

امددة وفدد  جميددأ القددوانين و فددد فمددن  ددالل المعرفددة بواقددأ المكافددفت و الحددوافز فددد فمسددطين ع
اغمددا المنظمددات مددن الممكددن ان تسددتنتج اوجدده الق ددور فددد انظمددة الحددوافز المعمددول بهددا مددن 
شددركات المشددروبات الفمسددطينة ، وبندداء عمدد  ذلددك يمكددن  ددياغة مشددكمة الدراسددة فددد التسدداول 

 التالد : 

 المشروبات الفمسطينية .ماهو افر الحوافز المادية و المعنوية عم  اداء العاممين فد شركات 

 الطاضنات ر 

ال يوجد افر وداللة اح ا ية لوجود نظدام حدوافز فعدال عمد  مسدتوج اداء العداممين فدد  -
 شركات المشروبات الفمسطينية .

ال يوجددد افددر و داللددة اح ددا ية لمحددوافز الماديددة و المعنويددة عمدد  مسددتوج ادء العدداممين  -
تغيددرات الديموغرافيددة نالجددنس ، العمددر ، فددد شددركات المشددروبات الفمسددطينية يعددزج لمم

 الموهل العممد ، سنوات ال برة ، الدرجة الوظيفية (

 النتائج ر 

النتدددا ج المتعمقدددة بسدددوال األول : مدددا مسدددتوج الحدددوافز الماديدددة فدددد شدددركات المشدددروبات  -
 الفمسطينية ؟ 

المعياريددة  لإلجابددة عددن هددذا السددوال قددام الباحددث بحسدداا المتوسددطات الحسددابية و اإلنحرافددات
إلسدددددتجابات افدددددراد عيندددددة الدراسدددددة عمددددد  مسدددددتوج الحدددددوافز الماديدددددة فدددددد شدددددركات المشدددددروبات 

 الفمسطينية .
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النتددا ج المتعمقددة بسددوال الفدداند : مددا مسددتوة الحددوافز المعنويددة فددد شددركات المشددروبات  -
 الفمسطينية ؟

المعياريدددة لإلجابدددة عدددن هدددذا السدددوال قدددام الباحدددث بحسددداا متوسدددطات الحسدددابية واإلنحرافدددات 
إلسددددتجابات افددددراد عينددددة الدراسددددة عمدددد  مسددددتوج الحددددوافز المعنويددددة فددددد شددددركات المشددددروبات 

 الفمسطينية .

لوجود نظام حدوافز فعدال   ≤∞5...ال يوجد افر وداللة اح ا ية عند مستوج الداللة  -
 عم  اداء العاممين فد شركات المشروبات الفمسطينة .

بدين الحدوافز المعنويدة و مسدتوج  ≤∞5...مسدتوج الداللدة ال يوجد افر وداللة اح دا ية عندد 
 اداء العاممين فد شركات مشروبات الفمسطينية .

 : الدراسة الثانية  

تتمثللف  للر الللا ز اللاز ة ز ملمعللي   ز محساعللي  للر تاللل ف امزا ز حلللبي ف  للر   ز ا ز تام للي ز ا س للي   ز تحيلل       
 . 0200- 0202مليطسي عملن ، بف إعدزم ز طل ب عبد زهلل حمد بامد ز ابلسر ، 

كانددت تدددور اإلشددكالية عمدد  الحدددوافز و اهميتهددا و دورهددا الكبيددر ، لمددا لهددا فدددد اإل تت النة ر  
ير العاممين بشكل ايجابد ام سمبد ، و منده تدم طدرح اإلشدكال : مداهو افدر الحدوافز الماديدة تأف

 و المعنوية فد تحسن اداء العاممين فد وزارة التربية ةو التعميم بسمكنة عمان .

 :   أهعاف العاانة

التعددرف عمدد  اهددم الحددوافز الماديددة التددد تقدددم لمعدداممين بددوزارة التربيددة و التعمدديم بسددمطنة  -
 عمان .

التعددرف عمدد  مدددج تددأفير الحددوافز الماديددة التددد تقدددم لمعدداممين بددوزارة التربيددة و التعمدديم  -
 بسمطنة عمان .
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التعرف عم  افر الحوافز المعنوية فد تحسين اداء العاممين فد وزارة التربيدة و التعمديم  -
 بسمطنة عمان .

 است دم الباحث المنهج الو فد التحميمد . لنهج العاانة ر

 : اعتمد الباحث عم  اإلستبانة لجمأ البيانات من مفردات الدراسة . ت جلع ال ناناتأع:ا

 أهم النتائج اللت:ص  إلنها ر 

، فأقدل فدد اتجاهدات األفدراد  5...عدم وجود فرو  ذات داللة اح ا ية عند مسدتوج  -
التربيدة الدراس حول افر الحوافز المادية و المعنوية فد تحسدن اداء العداممين فدد وزارة 

 والتعميم بسمطنة عمان مأ ا تالف متغير العمل .
 و الحالة اإلجتماعية و المستوج التمعيمد و المسم  الوظيفد . -
، فأقددل بددين اإلتجاهددات األفددراد  0...وجددود فددرو  ذات داللددة اح ددا ية عنددد مسددتوج  -

طنددة ، الدراسددة العدداممين فددد مسددقط و حددوافز الدراسددة الظدداهرة ، الدا ميددة ، ظفددار ، البا
الشمال ، البيرمد ، حول افر الحوافز المادية و المعنوية فدد تحسدن اداء العداممين فدد 

 وزارة التربية  و التعميم بسمطنة عمان ل الح افراد الدارسة العاممين .
 الدراسة الثالثة :

(  أنتت:اأ ر ألتتا الحتت:اية اللاعنتتة :اللأن:نتتة يتت  تحنتتأ أعاش 6100عاانتتة الحنتتا         
 أ ي  :ةااة التا نة :التأمنم  نم،نة ولاأ .الأالمن

% يوافقددون بشدددة .8لقددد حددرص الباحددث عبددد ان حمددد بددأن اغمبيددة افددراد دراسددته تجدداوزت     
عم  اهمية الحوافز فد وزارة التربية و التعمديم لدديهم مدن مكافدفت الماديدة و كدذلك نسدبة عاليدة 

نويددة و التددد تتجسددد فددد تطددوير المسددار مددن منسددوبد الددوزارة يوافقددون و يويدددون الحددوافز المع
 البشر  كالتالد : 
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 ات اد القرارات . -
 تنمية العالقات اإلنسانية لمعاممين . -
 حا العمل و اإل الص له . -
 تطوير القدرات الذاتية . -
 تحمل المسوولية . -
 التجديد و اإلبتكار . -
 العمل بروح فري  . -
 الشعور المتزايد ا اإلنتماء . -

 :    أعة ت:صنات لأ أهلها: لقع خاج ال احث 

 اقامة ورشات العمل و النداوت التد تبحث فد كيفية زيادة التحفيز لمعاممين . -
 اإلستمرار فد توفير فرص التدريا و التأهيل لمعاممين . -
 اشراك العاممين فد عممية ات اذ القرارات التد تتناسا و ت   هم فد العمل . -

 :الدراسة الرابعة  

ظام الحوافز و المكافدفت و افدرا فدد تحسدين األداء الدوظيفد فدد وزارات دراسة تحت عنوان " ن
 .7..7السمطة الفمسطينية فد قطاع غزة " تحت اعداد عالا  ميل محمد العكش ، 

: يمكددن مالحظددة عديددد مددن المشدداكل التددد تواجدده الموظددف العددام فددد وزارات  مشددكمة الدراسددة -
السددددمطة الفمسددددطينية ، والتددددد تددددوفر عمدددد  مسددددتوج ادا دددده ن وغالبددددا مددددا تددددنعكس عمدددد  متمقددددد 
ال دمات ، اضدافة لتكددس الهياكدل الوزاريدة بالمسدميات الوظيفيدة التدد يتمقد  المدوظفين بنداءا 

حوافز مفل : عدالوات طبيعدة العمدل و اال ت داص و عم  حوافز عديدة نص عميها نظام ال
البدددددالت ...الدددد  ، هدددددفت لدددددفعهم نحددددو تحسددددين األداء الددددوظيفد ، ويمكددددن تم دددديص مشددددكمة 

 الدراسة بالسوال التالد : 
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لتتتا هتتت: ألتتتا نفتتتام الحتتت:اية ومتتتن ايتتتع لنتتتت:ر أعاش الأتتتالمنأ يتتت  التتت:ةااات النتتتم،ة 
 ؟الطمن،نننة 
 ياضنات العاانة  

حدوافز فعدال و مسدتوج  اداء العداممين  ات داللة اح ا ية بين وجود نظدامتوجد عالقة ذ .0
 فد الوزارات الفمسطينية .

توجدددد عالقدددة ذات داللدددة اح دددا ية بدددين يليدددات الترقيدددة فدددد نظدددام الحدددوافز والمكافدددفت و  .7
 مستوج اداء العاممين فد وزارات السمطة الفمسطينية .

تقيديم األداء كأسداس فدد مدنح الحدوافز و  توج عالقة ذات داللة اح ا ية بين ربط نتدا ج .3
 مستوج اداء العاممين فد وزارات السمطة الفمسطينية .

توجددد عالقددة ذات داللددة اح ددا ية بددين التقدددير و االحتددرام لجهددود المرووسددين مددن قبددل  .4
 الروساء و مستوج اداء العاممين فد وزارات السمطة الفمسطينية .

ألن داف فدد مدنح الحدوافز و الترقيدات و مسدتوج توجد عالقة ذات داللة اح ا ية بين ا .5
 اداء العاممين فد وزارات السمطة الفمسطينية .

توجدددد فدددرو  ذات داللدددة اح دددا ية فدددد اسدددتجابة المبحدددوفين تعدددزج لمتغيدددرات نالجدددنس ،  .6
 الموهل العممد ، نوع العمل ، سنوات ال برة ، المستوج الوظيفد ( .

 :  أهم النتائج

نظددددام الحددددوافز و المكافددددفت فددددد تحسددددين اداء العدددداممين فددددد  هندددداك افددددر ضددددعيف لفعاليددددة -
 الوزارات الفمسطينية فد قطاع غزة .

 وجود  مل فد طر  و يليات الترقية ، وعدم وجود ضوابط و معايير لمنح الحوافز . -
ان نظددام المكافددفت غيددر فاعددل ومتدددند ، ومعظددم المددوظفين لدديس لددديهم عمددم بنظددام مددنح  -

 المكاففت .
 ال تست دم اساليا المنافسة نالمسابقات و اال تبارات ( فد منح الحوافز .ان الوزارات  -
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 اإلدارات العميا فد الوزارات ال تربط بين نتا ج تقييم األداء كأساس لمنح الحوافز . -
 ال يوجد ان اف فد منح الحوافز و المكاففت ، وذلك افر سمبا عم  اداء الموظفين .  -

 الدراسة الخامسة  

عاانتة لنعاننتة  –ونت:اأ ألتا الحت:اية اللاعنتة ومتن تحقنتع الطاومنتة التنفنلنتة تحتت       
ع اإلعااة والة تحت إوعاع ال،ال ة ر ناانلاأ وتعناأ  ت:   ع  -لملصاف التجااي الن:اي 

 عل ع .

اغما الدراسات ركدزت عمد  الحدوافز الماديدة و افرهدا المباشدر عمد  الرضدا و  اإل  النة ر    
، ألنده كممدا تدوافر الرضدا زاد شدعور الموظدف باإلنتمداء و الدوالء لممنظمدة ، و  الوالء التنظيمد

بالتدالد زيدادة انتاجيدة و ان فداض معددالت تددرك العمدل و هدذا األميدر يحقد  فاعميدة المنظمددة . 
 حيث تمفمت اشكالية البحث بالسوال التالد : 

نالرضددا الددوظيفد ،  هددل يوجددد افددر بددين الحددوافز الماديددة و تحقيدد  الفاعميددة التنظيمددة و -
 اإلنتماء الوظيفد ( ؟

 الطاضنات ر

 ال يوجد افر و داللة اح ا ية بين الحوافز المادية و تحقي  الفاعمية التنظيمة . -

ضدددوء اهدددداف الدراسدددة و تسددداوالتها التدددد  طرحدددت تو دددمت الددد  مجموعدددة مدددن  : فددددالنتتتتائج 
 النتا ج : 

طبد  فدد الم درف جيدد ، حيدث ان يرج معظم افراد عينة البحث ان نظدام الحدوافز الم -
مسددتوج الحددوافز الماديددة فيمددا يتعمدد  بددالعالوات والقددروض الممنوحددة مرتفددأ ، و مرتفعددة 
جددددا فيمدددا يتعمددد  بالتدددأمين ال دددحد و تدددأمين الموا دددالت ،  و متوسدددطة فيمدددا يتعمددد  
بدددداألجر و اإلجددددازات بدددددون انقطدددداع الراتددددا ، و ان معظمهددددم يشددددعر بالرضددددا بدرجددددة 
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ن بي دددة العمدددل و اجدددراءات العمدددل و الشدددعور بددداإلحترام و التقددددير ، و مرتفعدددة جددددا عددد
بدرجة مرتفعة فيما يتعم  بأسدموا اإلشدراف والقيدادة و التوا دل مدأ الدزمالء ، وبدرجدة 

 متوسطة فيما يتعم  بال دمات المقدمة من قبل الم رف .
و ظيفدتهم معظم افراد عينة البحث يشعرون باإلنتماء لمم رف و غير مستعدين لتدرك  -

 و يشعرون باإلرتباط مأ منظمتهم .
يشدددعر معظدددم افدددراد العيندددة بالرضدددا و الدددوالء التنظيمدددد لمم دددرف ، لهدددذا فهدددم يسدددعون  -

 لتحقي  اهدافه .
ان اإلهتمدام بدالحوافز الماديدة يدوفر عمد  مسدتوج اداء المدوظفين و زيدادة انتداجيتهم مدن  -

ام و التقددددير و اسدددموا  دددالل رضددداهم عدددن ظدددروف و بي دددة العمدددل و شدددعورهم بددداإلحتر 
 اإلشراف و القيادة و تحقي  الوالء التنظيمد .

وجدددود عالقدددة ارتبددداط جيددددة بدددين الحدددوافز الماديدددة و كدددل مدددن الرضدددا الدددوظيفد و الدددوالء  -
 التنظيمد .

مددن  ددالل دراسددة ال  ددا ص الديموغرافيددة تبددين ان اغمددا افددراد العينددة مددن الددذكور و  -
 سنوات  برة كافية .من حممة الشهادة الجامعية و لديهم 

 الدراسات الجزائرية  ثالثا  :  

 الدراسة األولى : 

دراسة تحت عنوان " الحوافز و تأفيرها عم  اداء العاممين دراسة حالة بمديرية الموارد البشرية 
 7.06-7.04مددن اعدداد احمدد ب ددوش ،  -ENTP–لمموسسدة الوطنيدة ل شددغال فدد ا بدار 

. 

 ل  مة العاانة 



 الفصل الثاني :                                                                           الدرسات السابقة 
 

 
07 

تعتبددددر الحددددوافز مجموعددددة مددددن القدددديم الماديددددة و المعنويددددة و محددددور مركددددز  لفعاليددددات و      
نشدداطات الموسسددات المعا ددرة فددد بي ددة العمددل ، وتتمفددل الحددوافز فددد العوامددل و المددوفرات و 

 المغريات التد تشجأ الفرد عم  زيادة ادا ه و بالتالد زيادة انتاجيته . 

ال  ارضاء العاممين و دفعهم ال  تحسين مسدتويات ادا هدم ؟ اذن فما هد الحوافز التد تود  
و اذا حددت هدذا الحدوافز ، فهدل بالضدرورة ان رضدا العداممين يدود  بهدم الد  تحسدين مسدتوج 

 األداء و من تم رفأ انتاجيتهم ؟ 

و مددن هنددا سددنحاول الكشددف عددن واقددأ الحددوافز التددد تطبدد  فددد الموسسددة الجزا ريددة ، وهددل    
 استراتيجية الموسسة . تهدف ال  نجاح

 و مما سب  يمكن  ياغة اإلشكالية العامة لمموضوع بالشكل التالد :     

هتت  نل تتأ لنفتتام الحتت:اية أأ نحنتتأ لتتأ أعاش اؤيتتااع يتت  اللؤننتتات   حالتتة اللؤننتتة 
 . ال:،ننة لأل غا  ي  اآل اا

 ياضنات العاانة    

 ية و ا رج معنوية .يستفيد العمال من مجموعة الحوافز اهمها حوافز ماد .0
 تعتبر الحوافز المادية الموفر األول لتحسين اداء العاممين . .7
 توجد عالقة بين نظام الحوافز ومستوج األداء . .3
ضددعف الحددوافز الماديددة مقارنددة بددالحوافز المعنويددة فددد الموسسددة الوطنيددة ل شددغال فددد  .4

 سسة .ا بار و بالتالد ال تساهم فد تحقي  األهداف االستراتيجية لممو 

 نتائج العاانة 

تمعا الحوافز دورا حاسدما فدد تفعيدل و استشدارة و توجيده السدموك الدوظيفد اتجداا تحقيد   -
 األهداف العامة .
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تعتبددددر الحددددوافز األداء بمفابددددة األداء المتميددددز و التددددد تركددددز عمدددد  تحفيددددز العدددداممين عددددن  -
 تميزهم فد األداء .

لتحفيز بدرجدة كبيدرة ممدا تسدبا فدد عددم الموسسة الوطنية ل شغال فد ا بدار ال تهدتم بدا -
 رضا عدد كبير من عمال الموسسة .

غيدددداا اطددددار قددددانوند و تنظيمددددد يدددددعم و يوضددددح  طددددوات نظددددام التقيدددديم المطبدددد  فددددد  -
الموسسة و عدم االهتمام من طرف اإلدارة العميدا بمتابعدة و تطبيد  نظدام التقيديم ، حيدث 

 تعتبرا مجرد اجراء شكمد .
 الدراسة الثانية  

عاانة حالة  نك  –عاانة خعنجة خا:    أن:اأ " الح:اية : و قتها  الاضا ال:فنط       
ع لتتتة اة ل لمتتتة لننتتت   تتتهاع اللانتتتتا يتتت  الأمتتت:م  -الط حتتتة : التنلنتتتة الانطنتتتة اللنتتتنمة 

 . 6102النناننة : الأ قات الع:لنة ع جالأة لحلع  :ضناف ع 

 ت:صمت العاانة إلن النتائج التالنة ر 

الحدوافز تمعدا دورا هامددا فدد تحفيدز العدداممين عمد  العمدل و تحسددين ادا هدا و زيددادة ان  -
 انتاجهم .

 ان الحوافز تساهم فد د ل العامل فد رفأ معنوياته . -
 الحوافز تعتبر باعفا محركا لطاقات و رغبات العامل عند العمل . -

 الدراسة الثالثة : 

الحت:اية يت  تحنتتنأ أعاش اللت:اع ال  تاي يتت  عاانتة خ نطتة الأملت  ع لنتتاهلة نفتام      
عاانتتتة حالتتتة لؤننتتتات ول:لنتتتة اإلنت تتتطائنة  تتتأ ولتتتا الجن لتتت   –اللؤننتتتة الصتتتحنة 

 . 6102ع  10ع لة اة لاجنتا ي  وم:م التنننا ع جالأة الجةائا  - ال:اعي 

 ت:صمت العاانة لنتائج التالنة ر 
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 ألطباء .عدم وجود نظام مرن يساير األداء المقدم من طرف ا -
 ما يتم تقديمه من حوافز ال يساهم غا تحفيز األداء . -
 يفضل األطباء الحوافز المادية و يعتبرونها األهم . -

 الدراسة الرابعة : 

عاانتتتة تحتتتت ونتتت:اأ ر ع:ا الحتتت:اية يتتت  تطأنتتت  اإل تتتعا  اإلعااي لتتتعر الأتتتالمنأ يتتت       
اإلل تتتتتتا: نتتتتتن    عاانتتتتتة حالتتتتتة لؤننتتتتتة النتتتتت م –اللؤننتتتتتات الصتتتتتناونة الجةائانتتتتتة 

STRALIGHT  6102-6102ع لأ إوعاع ال،الب نمنم ،ع :وم  و نع ع ت نة ع . 

: تعدددرف الموسسدددات الجزا ريدددة نوعدددا مدددن التدددا ر فدددد مجدددال اإلبدددداع شدددأنها شدددأن  إل تتت النةا
موسسات الدول النامية لذلك ا بح من الضدرور  البحدث فدد م تمدف السدبل التدد تجعدل مدن 

ستوج يرتقد ال  تحقي  ابداع اإلدار  لمواكبة التطورات المتالحقدة فدد مواردها البشرية ذات م
 : ومنه نل أ ،اح إ  النة العاانة ي  النؤا  الائنن  اؤت  ر م تمف المجاالت ، 

مدددا مددددج تدددأفير الحدددوافز عمددد  اإلبدددداع اإلدار  لمعددداممين فدددد موسسدددة سدددالم  اإللكتدددرو  -
 بتبسة ؟  STRALIGHT  نيكس 

: مدن اجدل معالجدة مشدكمة الدراسدة ، تدم وضدأ فرضديات سديتم ا تيارهدا مدن  دالل  الطاضنات
 البحث ، وتتمفل فد :

توجد عالقة ذات داللدة اح دا ية بدين الحدوافز الماديدة و اإلبدداع اإلدار  لمعداممين فدد  -
 موسسة السالم الكترونيكس .

دار  لمعداممين فدد توجد عالقة ذات داللة اح ا ية بين الحوافز المعنوية و اإلبداع اإل -
 موسسة السالم  الكترونيكس .

توجددد عالقددة ذات داللددة اح ددا ية بددين الحددوافز الفرديددة واإلبددداع اإلدار  لمعدداممين فددد  -
 موسسة السالم  الكترونيكس .
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توجددد عالقددة ذات داللددة اح ددا ية بددين الحددوافز الجماعيددة و اإلبددداع اإلدار  لمعدداممين  -
 فد موسسة السالم  التكرونيكس .

توجددد عالقددة ذات داللددة اح ددا ية بددين الحددوافز اإليجابيددة و اإلبددداع اإلدار  لمعدداممين  -
 فد موسسة السالم  الكترونيكس .

توجد عالقة ذات داللدة اح دا ية بدين الحدوافز السدمبية و اإلبدداع اإلدار  لمعداممين فدد  -
 موسسة السالم  الكترونيكس .

 النتائج ر 

ين الحدوافز الماديدة و اإلبدداع اإلدار  لمعداممين فدد توجد عالقة ذات داللدة اح دا ية بد -
 موسسة السالم  الكترونيكس.

توجد عالقة ذات داللة اح ا ية بين الحوافز المعنوية و اإلبداع اإلدار  لمعداممين فدد  -
 موسسة السالم  الكترونيكس .

اممين ال توجدد عالقدة ذات داللدة اح دا ية بددين الحدوافز الفرديدة و اإلبدداع اإلدار  لمعدد  -
 فد موسسة السالم  الكترونيكس .

توجددد عالقددة ذات داللددة اح ددا ية بددين الحددوافز الجماعيددة و اإلبددداع اإلدار  لمعدداممين  -
 فد موسسة السالم  الكترونيكس .

توجددد عالقددة ذات داللددة اح ددا ية بددين الحددوافز اإليجابيددة و اإلبددداع اإلدار  لمعدداممين  -
 فد موسسة السالم  الكترونيكس .

عالقة ذات داللدة اح دا ية بدين الحدوافز السدمبية و اإلبدداع اإلدار  لمعداممين فدد توجد  -
 موسسة السالم  الكترونيكس.

 تستعمل موسسة السالم الكترونيكس حوافز مادية لرفأ مستوج العاممين . -
 تستعمل موسسة السالم الكترونيكس حوافز معنوية لرفأ مستوج العاممين . -
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الكتددرونيكس بدددورات تدريبيددة لمعدداممين لتشددجعهم عمدد  اإلبددداع ال تقددوم موسسددة السددالم  -
 اإلدار  .

 ال تستعمل موسسة السالم الكترونيكس اساليا و طر  التشجيأ عم  اإلبداع اإلدار  .

 : الدراسة الخامسة

تحت ون:اأ رلطه:م الألت  لتعر الألتا  : و قتته  تعايأنتهم يت  الألت  الصتناو  لتأ  
-6100خ   إ  ا  الح:اية اللاعنة ع لأ إوعاع ال،التب ولتاع لأت :ي ع قنتن،ننة ع 

6106 . 

: و هددذا مددأ العمددم ان المنظمددات تمددنح ألفرادهددا اشددياء كفيددرة ا ددرج ، و ممددا الشددك اإل تت النة 
قددددرار النفسددددد و اإلجتمدددداعد و اإلقت دددداد  ، اإلنجدددداز ، و الدافعيددددتهم  فيدددده انهددددا تددددوفر عمدددد  

 المكانة اإلجتماعية ، التحد  والمسوولية ...ال  ، و كل هذا يوفر فد مفهوم العمل .

فهددل لمفهددوم العمددل عنددد العمددال عالقددة بدددافعيتهم ؟ و هددل الحددوافز الماديددة ا فددر األكبددر فددد 
 رج األفر األقوج .دافعية العامل ؟ او لمموفرات األ 

 الطاضنات ر 

 لمفهوم العمل عالقة بدافعية العمال من  الل اشباع الحوافز المادية . -
 لمعمل دوافأ و مفاهيم دينية و اقت ادية و اجتماعية بالنسبة لمعمال . -
 العمل ذو قيمة و اهمية كبيرة بالنسبة لمعمال . -
 .كمما اقترا موعد دفأ الرواتا ارتفعت دافعية العمال  -
 كمما ابتعد موعد دفأ الرواتا ان فضت دافعية العمال . -
 موعد دفأ المكاففت يرفأ من مستوج دافعية العمال . -
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 النتائج ر 

اظهددددرت نتددددا ج التحميددددل ان المتوسددددط الحسددددابد المددددوزون لممفهددددوم ودوافددددأ العمددددل بالنسددددبة  -
واإلنحدددراف المعيدددار   .3.66لمدددوظفد الضدددرا ا الجزا دددريين العددداممين بمديندددة قسدددنطينة كدددان 

،بمدددد   0...،والمتوسددددط الكمددددد لالسددددتبيان لقيمددددة كددددا  مربددددأ عنددددد ومسددددتوج الداللددددة  785..
 ،انه توجد عالقة بين مفهوم العمل عند موظفد الضرا ا ودافعيتهم. 093.447

اظهددرت نتددا ج التحميددل ان المتوسددط الحسددابد المددوزون لسددمم اهميددة العمددل بالنسددبة لمددوظفد  -
 7.56..واإلنحددراف المعيددار   3.7.4زا ددريين العدداممين بمدينددة قسددنطينة كددان الضددرا ا الج

،بمدددددددد   0...،والمتوسددددددددط الكمددددددددد لالسددددددددتبيان لقيمددددددددة كددددددددا  مربددددددددأ عنددددددددد ومسددددددددتوج الداللددددددددة 
،ان العمل ذو قيمة واهمية كبيرة عند موظفد الضرا ا العاممين عمد   .477477.04..04

 مستوج قطاعات مدينة قسنطينة .

ج التحميددددل ان األوسدددداط الحسددددابية لمحددددوافز األكفددددر اهميددددة بالنسددددبة لمددددوظفد اظهددددرت نتددددا  -
،يتقدددمها الراتددا 03.93و 4.50الضددرا ا الجزا ددريين العدداممين بمدينددة قسددنطينة تراوحددت بددين 

،فددددم العددددالوات ا  .00.3،تميدددده المكافددددفت ا  6..03،فددددم األجددددر التكميمددددد ا  03.93ا 
حدددوافز  .0حدددافزا، منهدددا  06ظفد الضدددرا ا ،مددأ العمدددم ان الباحدددث عدددرض عمددد  مدددو  .7..0
حوافز معنوية ال  حد ما. وهذا لمعرفة درجة اهميدة هدذا الحدوافز بالنسدبة لمدوظفد  6مادية و 

الضرا ا، ولتكون نقطة انطال  لمباحث لتحديد مدج توفرها فد المنظمدة ودرجدة تأفيرهدا عمد  
 دافعية افرادها بشكل عام.

 الدراسة السادسة    

عاانتتتة لنعاننتتتة  اللؤننتتتة  –اأ ر و قتتتة التحطنتتتة  لنتتتت:ر أعاش الأتتتالمنأ تحتتتت ونتتت:    
 ال:،ننة لمةهأ ل:حعة :هااأ ع  مقانع ا ااهنم :  :اعي  :ق  .
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:  يتحدد اداء العن ر البشر  و الذ  يعتبر جوهر عمميدة اإلنتداج و المتغيدر  إ  النة ال حث
 لعمل و الرغبة فيه ( .األساسد فيما يتفاعل عاممين اساسيين ن القدرة عم  ا

بمددا ان حاجددات اإلنسددان كفيددرة و درجددة اإلشددباع فيهددا ت تمددف مددن انسددان الدد  ا ددر ، فدد ن    
حافز الذ  يفير انسان قد ال يفير ا ر ، و عم  الرغم من ان الحوافز المادية اكفدر انتشدارا و 

زيدادة انتداجهم ف نده است داما من طرف ادارة الموسسات لمتأفير عم  سموك المدوارد البشدرية و 
يجا اال نهمل الدور الذ  تمعبه الحوافز المعنوية فد ذلك هدذا ماجعمندا نح در سدوال ر يسدد 

 يتمفل فد : كيف يمكن ان يوفر التحفيز عم  مستوج اداء العاممين دا ل الموسسة ؟

 الطاضنات ر 

 التحفيز يوفر ايجابيا عم  مستوج اداء العاممين . -
 همية فد اداء العاممين .يوجد عنا ر ا رج لها ا -

 النتائج ر   تطننا : تحمن  (

 دراسة المعمومات الش  ية ألفراد عينة الدراسة .      -
 ر نلل  ت:ةنع أيااع الأننة حنب الجن  10ع:  اقم ج

 النسبة الم وية التكرار الف ات
 .6 07 رجل
 .4 8. امراة

 ..0 .7 المجموع
 اللصعا ر لأ إوعاع ال احث

 ددالل الجدددول ان النسددبة العاليددة مددن افددراد العينددة كانددت ذكددورا ، حيددث بمدد  يتبددين مددن  -
% من عيندة الدراسدة ، فدد حدين .6بنسبة م وية تقدر ا  .7من مجموع  07عددهم 
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% ، و بهددذا فدد ن عينددة الدراسددة تغمددا .7بنسددبة م ويددة تقدددر ا  8.بمدد  عدددد اإلندداث 
 . عميها الطابأ الذكور  ، كون وسسة ذات طابأ اجتماعد

 العمر . -
 المن ا الوظيفد . -
 التح يل العممد . -

 إخت اا صحة الطاضنات ر

:  من  الل عن ر الربط بين التحفيز و اداء العاممين يتبن تأفير بعدض اندواع  0.الفرضية 
 التحفيز بشكل ايجابد عم  األداء .

: من  الل الربط بين التحفيز و اداء العاممين تبين لنا من وجدود عوامدل ا درج  7.الفرضية 
 توفر فد اداء العاممين و كمفال لذلك العالقة بين الترقيات المتتالية و االداء .
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   :تمهيد

نااال  طااات طاااال يااا لي  ال  ااال  عدياااد اااان النظليااا م الياااه اااادام  اااه هااا   ال الهنااا ك     
  يسااايعال  اااه يساااييل الااااالد اناااش ل ااا ل ا اااداد   اانهااا  اااا االساااي  د اإلدالي انهااا  اااا  ياااام 

نعيااااد  طااات ا اا ااار اااان النظليااا م  ام الثاااطر لاا ااااع الل ااا  ا  القد اليأينااا   ن الل ااالي
 3نسيعل ه   ا  يطه

 نظرية ترتيب الحاجات لماسمو  : المبحث األول

   اأ طت ها   اه ي  يال  لطعاال لإيار ه ال  ه لقد ليل ا سطا     م ال لد  سل  هايي    
يااي  م لسااطا ش  ل يااش انهاياار الاال  ياال  ل انهاا   ساالا  ااان انالاياار الاسااياا اندناات لإل اال ع

 ا  ا ا   لعم ه   ال    م ييا ش اإلنس ن ن ا ه ل ع الاسياا اآلخل له .  ثل ان  يله   ا 

ل ل   ار انيها ا م ال يسايالا ير  اه ا  اد  الهالم ا اسم ه   ال    م اليادااا اان ال   ا ا      
ل   ار السا لقر ايلا  ن اإلنس ن ينيقل الت  ل    ر لعد ه ال ع الت ي قيق ال ام  ه اايش  ا 

  ا اااااه ليعااااار العاااااال يي اااااق اااااان خااااا ل يطاااااك اإل ااااال ع الل ااااا   ااااان  يااااات يثااااال هلااااات القاااااار
 3لط    م ال ي ا عش  لله م ا سطاال  ل اآليه يا ح الينظيم الهلاه  ا العال
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   3الحاجات الفسيولوجية -1

ايي ااان ال   اا م اليااه ال يا اان لإلنساا ن اإلساايالال  ااه ال ياا   لاادانه     ااا  يعااد ااان 
  ثاال ال   اا م اإلنساا نير هل   اا  ا اااا  هلاات اإل اال ع    ي  نهاا  ي ياال الاليلاار انالاات  ااه 

 سطم ال    م .

   :الحاجة إلى األمان -2

 ن ي اان لااأان اان انخطا ل الا يطار لاش ا  اناا ن يي ان  عال ال لد ل لطاأنينر ا ا      
انااان الن سااه ا الاعناااي اال يقيثاال هاا ا ال ااعال  طاات ال ياا ن الااا دي لط االد ا هنااا  يي ااان 

 ي اا      ساايقلال ال االد  ااه  اطااش ا انيظاا م دخطااش ا يااأاين اساايقلطش    طهاا   ااااال  ااان ن سااه 
 لط لد .

  ل لد ال ي ييايع لن سير  ياد  ي  ال اللقا ا  اه العاال الا ي اطااأن لاش  طات اإلنيقا ل     
الا ي هطااأن  طياش ا هلت  ال  ديد لم ي ن لديش اعطااا م    يار  ناش   ا هاا ي  ال العاال 

  عل  ل ناا ن  طات الال م اان ان اال الااطعار الياه ي ثال  طيها  اناش   ي  اطش  طات العاال 
الااا ي ي سااال دخااا     ااال ل ااام اطااار   اااال    اااااد   ااا ل لعاااض اللااا  ثين لاااأن اإلنيقااا ل الااات 

 ٪( .07الاسياا الث ل  ان ال    م ييططل    ر اإل ل ع ل   ر انا ن يثل هلت نسلر )

 :االنتماءحاجة إلى الحب و ال-3

يياثل  ه ال   ر هلت ال ل ا العطف ا العن ير ا االهيا م   ايعد ها   ال   ار اان  هام 
ال    م ال لار لث ر ال الد الن ساير   ا  ناد هخ  ااش  اه ه ال  ه   تناش ساييعلض هلات سااا 
الي يف    ا  ادم الياا اق الن ساه لا لك ي  ال اخييا ل العاال ااع ا اا ار اي  نسار   لي اعل 

 ه    اي لع    يش هلت ال ل ا اإلنيا ا  ن طليق   ايش له  . ال لد لتنيا عش ل
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هن   ااال اإلنسااا ن  ااان  ااال اآلخااالين  ا ال ثاااال  طااات ا لااايهم ياااع سااالل  لعيساااي  لسااااا    
الي يااف   ايااعثل  طاات ساااا الياا ااق الن سااه ا الاهنااه لا االاد ا ياادهال الثاا ر الن سااير   ا 

لاهناار  ا  ااال ااا     ااتني  لااك يياايح لااش  لثاار لطيعلياال  اان  الي  اااشلهاا ا  ااتن ا اااد ال االد  ا 
 ال   ر هلت ال ل   ا ال عال ل ل ل ان الل اآلخلين .

يش هلاات هلاات الاسااياا اللالااع لعااد ي قيااق ه اال ع يثاال نساال ل نيقاا لهن ال االد سااي ان اهيعاا     
 . االنيا ا٪ ان ال   ر الت ال ل ا 07

  :والتقدير االحترامالحاجة إلى -4

يليلط ه   ال   ر لتا ار   ا م ايط لقار ااع الا ام ا ااع اآلخالين    اا  يياثال  اه     
 ي ي اااان ال ااال ايايعااا  ل ليقلااال ا اليقاااديل ال خثاااه   ا ي ظااات لااات يلام الااا ام ا  ن يي نااال 

 الل ض ا النل  .

هن ه ل ع ه   ال   ر ي عل ال الد ي اعل ل لثقار لقاياش ا اياياش ا ل   اياش    اا  ي اعل     
ش   ثاال ااادل  ا   ثاال هني  اا   ااه  اال ا اا الم ال ياا      ااه  ااين يااعدي الاانقص  ااه ه اال  ه  لأناا

 هلت نقص الثقر لديش ا  دم القل   طت ااا هر الا   م . 

٪( يقليلااا  الااال 07ينلإاااه  ن يي قاااق ه ااال ع لهااا ا الاساااياا اااان ال   ااار يثااال نساااليش )    
 هنيق ل ال لد هلت الاسياا ان طت  ه هلم ال    م .

   3الحاجة إلى تحقيق الذات-5

يااليلط هاا   ال   اار ل لي ثاايل ا اإلن اا ل ا اليعلياال  اان الاا ام ا القياا م لأ عاا ل ا يااد     
 ام اياااار ليخااالين   االقااادل   طااات العطااا ا ا الالااا دل    اهنااا ك  ااالاط ا ايططلااا م  س ساااير 

ت ن ساش   ا  ن ال لي قيق ال ام   انه  الي لل ان اليقيدام اليه ي ل ه  الثق  ر  ا ال الد  طا
يعطت اهيا ا   ليالا لططعا م ا اناان   ا ن ي اان اطاعنا  ل اياش   ا   عطياش   الطا يااع الا ي 
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 ن يعلف ال لد نق ط القا  ا ال عف  ياش   ِ ل اي  يل ان الل اآلخلين   ا  ن ي  يعيش  يش   ا 
  يالش ا اه لايش ا ادلايش . 

ق اا   اه اخيطياش   ا اا  ييانا   لن ساش اان يعنه ها   ال   ار  ني ال الد يل ال  اه ي قياا   
خااا ل  داا العاااال الااا ي يياا اااق ااااع ادلاياااش ا اعه ياااش ا ايالاااش ا اي  ه ياااش ا اسااايعدادايش   
  ل لد يل ل  ه يأدير ان ا ل اليه ي له  ا اليه ي قق  اياش   ا يل اه ل ل ياش ا طاا  ياش 

 .1ه يسعت ال لد هلت ه ل  ه ا هلدا ش   ايعد ه   ال   ر   طت ال    م اإلنس نير الي

  نظرية العدالة و المساواة ألدمزالمبحث الثاني: -2
   هاه يالا  االايثا ديرياثل ه   النظليار يعاديل النظليا م السا لقر الخ ثار ل لنظليار 

يعيلال  ي يعلض  طيش   لل  دالياش  ي ا  ا  ن ا  يد ع اإلنس ن ها ليس  قط اقدال ال   ل ال
النظلير اهار  دا ننه  يدخل  اطير  قطير  ه  اطير الدا عيار     لنظليا م السا لقر يالا لاأن 

   ي  نه  ي د   ا  يطه3 سموك –حافز سطاك اإلنس ن ي د   طت   ل 3 

يلا اإلنس ن ث ن طع م  يند ع لط ثال  طياش  ا يالا الطان اان الاا ل اعالاض ه ا 
ك ال ثااال  طاات الالطاان   هاا ا الاثااف لطعاطياار ال يياال العااال ا ا  ااال اعااين  ينااد ع نداا  د

 اليقييم  ه  يل  ان العاطي م العقطير . ا  ن لطي  يل ا 

  ا  نظلير العدالر  هه يقال لأن سطاك اإلنس ن ي ثل  ا  يطه 3 

ثاام ييثاالف  ااه  اااا   داليااش ياالا  اا  ل اعاالاض  طيااش  يقاايم هاا ا ال اا  ل ااان  ياا  
ثااا ن طعااا م اعااالاض  ا ااااش   ال ااان هااا ا الاثيااال  د ااااد ي  اااظ ال ااال  ااااث اليقييم نيي ااار هااا ا 

 يا ن  ن يعدي هلت  ي ان السطاك الا يال الي له 3 

                                                           
  9772  1  دال ااعل لطن ل  طالعمل تطبيقاته فيعمم النفس اإلداري و  طه ا  اد ا اد اخطق الدلياه   ليم ن ثل 1

 .111- 191ص ث
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 اد يند ع ن ا  ننش يعيلال   ا ال  ل   سد  ا ننش ي ل  ه ا الث ن ا يي نل الطع م ننش يعيل   
   ل  ها س م.يعلض اآلخلين لخطل يل ع ال  اا  د  ننش  ا اد يثال  طت ان ا عش ا 

ال ها ينطلق  طت ال   ل الا دي ال ي يعل ش  طياش اإلدال  لط الد ينيلاش هلات الالطان اان ن س 
 يقيااااش اااان  يااا   دالياااش   ثاااماالساااي  لر لاااش   يقاااام ليقييااااش  اااه  قطاااش ا الاااا ل   ال ااان الااال 

ل خيثا ل ا  قد يند ع ليعدي العال  ا يقام ليثلف آخال ييثلف  ه  اا نيي ر ه ا اليقييم 
ها   لا هاداياش  ا يقام ه   النظلير  طت  س س ال لد ان اعسسر يل    ن اليعايض الع دل 

اثال  الادخل  ا اللايال هلات ادخ ياش  اان خا ل اق لنار نسالر  ااعاد  اثال العدالر يدل ه  ال لد
ا  ا لااام ي ااان هااا   الاق لنااار ايسااا اير سااالر  ااعاااد اآلخااالين هلااات ادخ ياااش ا اساااياا ال هاااد ااااع ن

 .1ياالن   ي عطه    ثل

 نظرية التوقع لفيكتور فروم المبحث الثالث:

ه   النظلير هه انخلا يهيم لعاطي م  قطير ييم الل اسي  لر ال لد ل   ل ييعالض لاش     
اااا  انااد  ع ال االد  ااه  ثاا  ل النظلياار هااا انسااي   ف ي يااال  االامف   اهااه ي اا ال الينلااع  اان

ي ثاال نيي اار ااا   االنااد  ع اا لك اخي  هاا  ااان  االد آلخاال   اهااه ياالا لااأن اااا  اااام اعااين ا 
 ا ي د   ه العقل ا يعثل  اه الساطاك الا ي يثادل  ان ال الد    ي  نها  ي ا ال  ا ي سال لاا 

ال ثال  طت   اار  ياد   اه اا د  اا     اه  اين يهاال  لاك اث  يند ع ط لل ا  لطدلاسر ا 
 يا ل  ن يلسل  يه  . ه ا د   خلا ا ها يعلف ا اد ا 

 3  طاك ان لاد  ه ايدان العال انه لن اا  طت  لك ي ع ف لامف  د  ي سيلام لسا 

 يلي ل سطاك ال لد  طت الان عر ال خثير .-1

 .يعد اا د ان لداعل انن طر انهم اخيي ل ال لد لن  ط اعين-2

                                                           
 .333 – 333 ص، ص 7332،  3التوزيع ، عمان ، ط، دار أمجد للنشر و القيادة اإلدارية وقت التحفيزوفيق النخلة ،  1
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الطلياااق الا ياااال هاااا يلي ااال االخييااا ل  طااات ا يقااا د ال ااالد  طااات  ن الن ااا ط الاخيااا ل  -3
 .لي قيق  هدا ش

 .ع م داله   ه ايخ   ال لد لقلال يطعل الياا-4

ااااان اايااالام هااا   النظليااار  ن ساااطاك ال ااالد ال يي ااادد ل ااا  ل الاا اااد لااال ل لعدياااد اااان     
ال اااا ل  ااه ن ااس الاااام يخياا ل انهاا   ي ال اااا ل   ثاال ه اال    ل    يااش  ااا   ا اا م نظلياار 

ال ا  ل ا ا ياا ل ي قيقاش   ايعخا   طاات ها   النظليار لأنها  ال يعطااه ف ال ا لق لاين ايااار "فرروم
 . 1ناط    ا  لسطاك ان لاد اي      ا لهم لا  ياثل ثعالر  ه يطليق ه   النظلير  اطي 

 نظرية اإلنجاز عند ماكميالندالمبحث الرابع:

  اعاار فه ل اا لدف ااان  D. Maclellandااادم هاا   النظلياار  اا لم الاان س فدا يااد ا  طي ناادف     
     ااا م ياااعثل  طااات س ساااي ق نظليااار ساااطم ال   ااا م   ل يااا   ااادد دا ياااد ثااا  ااااي اااانم ن

 3سطاك ال لد اهه

 ياا  يظهاال ان االاد دال الدا عياار الع لياار لإلن اا ل انااد     ااياا  3  الحاجررة الررى اإلنجرراز 
 اااا  لطعاااال لطاثاااال الااات النيااا عر    أاااا  ان ااالاد اناااال دا عيااار لإلن ااا ل  هااام  اااال اهيا

 ل لني عر .
  ه   ن الطليعاار اإلنساا نير يساايأنس لاا لعيش اااع اآلخاالين   3  لآلخرررين لالنتمرراءالحاجررة

 سااا  ه ا يط العال  ا خ ل ش .
 ياا  ي اا ال  العااك الاا ين لهاام    اار ااياار لطسااططر ا  3الحاجررة إلررى السررمطة و النفرروذ 

 .2هان ع اآلخلين لا  يليدان  اطش
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 نظرية البيروقراطية لماكس فيبر المبحث الخامس:

ف ااا  يسااات لاا لناا ل  ا الااناط الاثاا له  ا الخاا ص لطينظاايم الليلاالاطااه  يلاال ا ااع ف
Ideal Type  هااا  لاا ل   اان لناا ا  قطااه ياايم ي اينااش  طاات  ساا س ا  ظاار  ااد  سااا م  ا ا

 قطيار خث عص اعينر ان الاااع   اها ناا ل اث له  ننش  ل ل   ن   ل  اد  يدم لطليقار 
خ لثاار   ايثااعل  ن ن ااد لهاا  نظياالا  ااه ال ياا   الاااعياار   ااااد  اا ن الهاادف ااان ي اااين هاا ا 

 الناا ل الاث له  ن نق لن لش ان ع ل  ا الااااف الاااعير اليه نقام لدلاسيه  .

الينظايم اللسايط  ن يي اال  ناده  هلات ينظايم  ا ادد  يسايطيعاالاااع  نش ال يا د نقطر     
 ن ف يلالف ااد  ادد لنا   اد  ثا  م  ا خثا عص  نسله هالي ه  هن  لك  ها  قد اعليلاالاطه 

   الي له3الليلاالاطير  طت الن ا 

  يقسم ا يالع ن  ط م الينظيم  طت انا  ع الاخيط ار  اه  ااا ااا اد  ا القااانين  ا
 االخيث ثاااا مالينظيااااا م اإلدالياااار   ل ياااا  ي ااااان ل اااال ااظااااف ا اااا ل ا اااادد ااااان 

هاااه اا ل ياااش اللسااااير الياااه يطيااالم  االخيث ثااا ملااظاااف  ن هااا   اللسااااير   ايااادلك ا
 لأداعه  . 

  ا اااااد ااااا نان ياااانظم هثاااادال انااااااال الاااات الااااااظ ين  ااااه يقاااااااا لاا لاااا يهم ااااان اللااااد
اللساااير   ال ياا  ياانظم العااال لثااال    ااار   اال  ااك  ن هاا   القاااانين يعااال  طاات 

الياه يايم داخال الينظايم اسايال   الينسايق لاين انن اطر الاخيط ار    اا  ي عال العاطيا م
 .لت ي قيق االسيقلال داخل الينظيماها   د  ان يإييل  ه الينظيم   اا  يعدي ا

  اان يقااام السااططر العطياا  ليعيااين ان االاد الاا ين يياااا ل لااديهم الاااعه م االخلاال  الان ساالر 
لهم م انيخاا ياايساايثنه ااان  لااك  لاا ل الااااظ ين الاا ين طليااق ه االاا اخيلاا لام خ ثاار   ا 

 لطيعليل  ن هدال  الن خلين .
  ياش ي ثل الن ا ط اللسااه لطااظاف  ان  يي ثل الليلاالاطير لين الاط ير ااإلدال   ا 

 لطااظف.انداام الع ار  ن الاايط  م الخ ثر الخ ثر   ا  ي ثل انااال ا 
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  لإاض النظال  ان  العال ييططل  داا الن  ط اللساه ادل  الااظف ال  اطر  طت  داا
 الا دد. الاام

يي ح اا  سلق  لعض الخث عص  ا الث  م اليه  انه  ف يلالف ناا  اش الاثا له ا 
لطينظاايم الليلاالاطااه   االيااه ي اايل هلاات خثاا عص الينظيااا م ال لياال  ال  اام   االيااه ياايطخص 

ناا ا الهلاااه لطسااططر   االل Spécialisation ااه  االال  ا اااد دل اار   لياار ااان اليخثااص 
لطع ااا م لااين    اا ا  نسااق  ياال  خثااهلعاطااش   ا اسااعالي م  ثناا ا  داعااش يا ااح اا لاا م ا 

خاال اإلدال  داالينظاايم   اي ديااد الع اااير ا قاا  لطاقاادل  االخلاال  ال نياار   اال ثاال لااين الاط ياار ا 
الالياال الاا ي ي ثاال  طيااش ال االد لثااال  لساااير   ااال يااا د الينظاايم   الااين الاادخل الخاا ص ا 

 .    1 يالر طت اللساي م ا القاا د الا

ايثانف  ف اان ا هاااه الساططر اال ال يرفيبرينططق الناط الاث له لطليلاالاطير  ند  ف   
 يلل السططر الت ث ثر  نا ط  س سير يسيند  ل انه   طت  سس اعينار لط ال ير   ا لاك  طات 

 الن ا الي له 3 

     Charismatic Authorityالسمطة الممهمة : -1

يسااياد هاا ا الااناط  اال ييش ااان الخثاا عص الإياال الع دياار اليااه ييثااف لهاا  الق عااد  ا ا 
ياااا نهم لااا اااااال الق عاااد الاطهااام إل يقااا دهم ا ال ااا  م  ايطياااع ان ااالاد  ش نظااالا ليايااال   ااانهم لهااا   ا 

 .الخث عص

  Traditional authorityالسمطة التقميدية : -2

ايل  الق عد ا  نيش   ايلادي ان الاد ا يسياد  ل ييه  ان ادسير الع دام ا اليق ليد   ا 
 الي لعين االاهم لش ا  قش  ه اا لسيش لطسططر  طيهم .

                                                           
1

 72القاهرة ، د ط ، د س ، ص التوزيع ، والنشر و ، دار غريب للطباعة علم اجتماع التنظيمطلعت ابراهيم لطفي ،  

 .72ص 
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  Legal authorityالسططر الق نانير 3 -3

 . 1يسياد  ل ييه  ان القاا د ا القاانين الاا ا يرا 

 

 

 

                                                           
1

، مكتبة األنجلو  دراسات ميدانية(لم اجتماع التنظيم )مداخل نظرية وعإجالل اسماعيل حلمي ، اعتماد محمد عالم و 
 .  32المصرية ، مصر ، د ط ، د س ، ص 
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 :تمهيد
، ةمتد بيف الرأس البحري لصالمندر والرأس البحري لخروبألنو كاف خميجا صخريا حادا ي   
مرسى الغنائـ ومف  ـ1833ميناء مستغانـ فيما قبؿ  سميخدمو القراصنة القتساـ الغنائـ ،است

متر  80ـ أنشئ أوؿ رصيؼ لمميناء بطوؿ  1848في سنة ،و  ىنا سميت المدينة " مستغانـ "
لتييئة الميناء في أوؿ مشروع  ـ، ثـ انطمؽ 1881متر بحموؿ سنة  325ده الى ليصؿ امتدا

تمت ذلؾ ؾ أعمف عنو مشروعا ذا منفعة عامة،وقد بعد ثالث سنوات مف ذلـ ،و  1882سنة 
بعد بناء كاسرة ـ انتيت بميالد أوؿ حوض الميناء،و  1904ـ و  1890ماؿ ضخمة بيف أع

 430ـ ، تـ إنشاء الحوض الثاني برصيؼ طولو  1941األمواج الجنوبية الغربية لمميناء سنة 
منذ ذلؾ الحيف يتـ تطوير الميناء بما يتماشى ـ، و  1959ـ و بداية  1955بيف نياية متر فيما 

اصة بالنقؿ منطقة ، حيث أصبح يشكؿ اليوـ جزءا أساسيا مف البنية التحتية الخمع متطمبات ال
ىو ضروري بالنسبة لمعديد مف الصناعات الكبرى التي تشارؾ في التجارة الدولية  في المنطقة و 

إذ أنو يشجع استحداث مجموعة مف الخدمات مقربة مف المستمميف النيائييف عبر أروقة نقؿ 
 متعددة األنماط .

 المبحث األول:النشأة الجغرافية لمميناء: 
 

  :نشأة مؤسسة ميناء مستغانمأوال/
خدمات الصيد ات تتمثؿ في الخدمات التجارية و يقدـ ميناء مستغانـ نوعية مف الخدم

وىي مؤسسة عمومية اقتصادية / شركة مى تسييره مؤسسة ميناء مستغانـ ،تشرؼ عو البحري ،
أنشأت في إطار إصالح النظاـ المينائي الجزائري بمقتضى  EPE/ EPM/ Spaذات أسيـ 

 .ـ 1982أوت  14الصادر بتاريخ  887 – 88المرسـو التنفيذي رقـ 

التجييزات الخاصة ـ الخدمات و  1982ف شير نوفمبر إبتداءا م ورثت مؤسسة الميناء       
و مؾ الخاصة بالشركة الوطنية لمشحف كذلؾ ت( و ONPبالديواف الوطني لمموانئ المنحؿ )
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( كما أسندت إلييا مف جية أخرى مياـ القطر الموكمة فيما SONAMAالتفريغ المنحمة أيضا )
 ( فأصبح دورىا منوطا بما يمي : CNANقبؿ لمشركة الوطنية لممالحة )

 تسيير أمالؾ الدولة المينائية واإلنشاءات الخاصة واستغالؿ وتنمية الميناء. 
 خدمات الشحف والتفريغ ، القطر واإلرساء راحتكا. 

عمى  االستقالليةـ شَقت مؤسسة ميناء مستغانـ طريقيا نحو  1989فيفري  29في و         
غرار المؤسسات التي كشفت عف استقرار في وضعيتيا المالية ، حيث تـ تحويميا بموجب عقد 
موثؽ مف شركة عمومية ذات طابع اجتماعي الى شركة عمومية اقتصادية / شركة ذات أسيـ 

دج تحت الحيازة الكاممة لشركة تسيير مساىمات الدولة " الموانئ "  8502220222رأس ماليا 
SOGEPORTS  01، تحمؿ السجؿ التجاري رقـ.B.88  المدني وتخضع لمقانوف التجاري و

ـ و  1988جانفي  12الصادرة بتاريخ  04-88و  03-88ز  01-88طبقا ألحكاـ القوانيف 
الصادر بتاريخ  101-88طبقا لممرسـو التنظيمية الستقاللية المؤسسات و المتضمنة لمنصوص 

-88المرسـو و  1988ماي  16ادر بتاريخ الص 119-88المرسـو ـ و  1988جانفي  12
  .ـ 1988سبتمبر  28الصادر بتاريخ  117

 أنيط الى مؤسسة ميناء مستغانم إنجاز المهام التالية :    

 استثمار وتطوير ميناء مستغانـ. 
  اإلنشاءات المينائية.استغالؿ اآلالت و 
  تحديث لمبنى المينائية الفوقية .إنجاز أعماؿ صيانة وتييئة و 
 . إعداد برامج بناء و صيانة وتييئة لمبنى المينائية التحتية بالتعاوف مع الشركاء اآلخريف 
  التفريغ المينائية .مباشرة عمميات الشحف و 
  القيادة، اإلرساء وغيرىا القطر،مزاولة عمميات. 
  و القياـ بكؿ العمميات التجارية ، المالية ، الصناعية ، والعقارية ذات الصمة المباشرة أ

 غير المباشرة بموضوع مؤسسة ميناء مستغانـ .
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في سنة ، و دج  500.000.000تـ رفع رأس ماؿ الشركة الى  ـ 2008فيفري  27بتاريخ 
تحت الحيازة الكاممة  دج 1.500.000.000كة مف جديد الى ـ رفع رأس ماؿ الشر  2015

 " .SERPORT Spaلجمع الخدمات البحرية "

 EGPPM Filialeمالجئ الصيد فرع مؤسسة ميناء مستغانم )مؤسسة تسيير موانئ و ثانيا/
de l'EPM ) 

مالجئ صيد مستغانـ في حقيبة تـ إنشاء مؤسسة تسيير موانئ و ـ  2004في شير جانفي    
ولدت ىذه مى شكؿ فرع لمؤسسة ميناء مستغانـ و شركة تسيير مساىمات الدولة " الموانئ " ع

بحث تسيير موانئ و المكرس ل 2003أوت  13ي مجمس الحكومة ف انعقادالمؤسسة بموجب 
عف مجمس  2003سبتمبر  22الصادر بتاريخ  02بمقتضى القرار رقـ مالجئ الصيد و 

يير مساىمات الدوؿ " مالجئ الصيد الى شركة تسمات الدولة الخاص بإسناد موانئ و مساى
بتثميف و  المتعمؽ 2003ديسمبر  23الصادر بتاريخ  05بمقتضى القرار رقـ الموانئ " و 

لمؤسسة ميناء مستغانـ المنعقد في  االستثنائيبمقتضى االجتماع العاـ تطبيؽ القرار السابؽ و 
يناء الخاص بإنشاء ىذا الفرع الذي يسير عمى تسيير نشاط الصيد لم 2004جانفي  20

 سيدي لخضر . مستغانـ و مينائي صالمندر و 

  :ميناء مستغانم و وميزات أهدافالتعريف بالميناء و  المبحث الثاني:
 التعريف بالمؤسسة:  -1

  إسم المؤسسة : مؤسسة ميناء مستغانم 
 مؤسسة عمومية اقتصادية / شركة ذات أسيـ.  النظام القانوني لممؤسسة : 
 دج تحت الحيازة الكاممة لجمع الخدمات  1522222222:  رأس المال االجتماعي

 .SERPORTS Spaالمينائية 
 887-88ـ بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  1982أوت  14:  تاريخ التأسيس 

 ـ. 1982أوت  14الصادر بتاريخ 
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 ـ 1982فيفري  29:  تاريخ استقاللية المؤسسة. 
 27000مستغانـ  131صالمندر ص ب : : الطريؽ الرئيسي الى  المقر االجتماعي. 
  ولجويجة رياض: باسم ولقب الرئيس المدير العام. 
 045351011:  هاتف. 
 045351115:  الفاكس . 
 الموقع عمى األنترنيت  :mostaganem.dz-www.port  

 

 األهداف:-8

  الزمنية، والنوعية، والحمايةتأميف أحسف الظروؼ لعبور البضائع مف حيث المدة 
 .والسعر

 عالية(.تخزيف ذات كفاءة يـ تسييالت حقيقية )وسائؿ عبور ومعالجة و تقد 
  االقتصادييفكوف اآلذاف الصاغية الىتمامات المتعامميف. 

  :مميزات ميناء مستغانم-3

 موقع جيو استراتيجي ىاـ. 
 والية 12و منطقة خمفية تتألؼ مف وفرة طرؽ مواصالت نح. 
  . محطات رسو متخصصة لسفف اإلداء لتأميف الخطوط البحرية المنتظمة 
  الزفت.ناقالت الخمور، و  السكر، الحبوب،إنشاءات متخصصة لمعالجة ناقالت 
  مغطاة.غير قدرات تخزيف مغطاة و 
 . حماية جيدة لمبضائع 
  األرضي، والمساحة الوطنية(.الطريؽ  الحديدية،تنوع طرؽ تسميـ البضائع ) السكة 
  االقتصادييفتجييزات وفؽ طموح المتعامميف بنى فوقية و. 
  مدربوف عمى عمميات الشحف والتفريغ .و  مييئوفعماؿ إطارات و 

http://www.port-mostaganem.dz/
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  : أياـ .7أياـ / 7سا و 24سا/24ساعات عمؿ متواصمة 
 

 :لميناء مستغانمالموقع الجغرافي -4
 °56و  °35يقع ميناء مستغانـ في الجية الشرقية لخميج أرزيو بيف خطي عرض   

 .شرقا °25و  °22شماال و خطي طوؿ 

  :البواخر ومعالجةاستقبال قدرات -5

  : ـ 1830بطوؿ كاسرة األمواج 
  : ـ . 12ـ و عمؽ  100شمالي غربي بعرض المدخل البحري لمميناء 
 : األحواض 

  : ـ و  6.77عمؽ يتراوح بيف ىكتار و  14بمساحة مائية تقدر ب الحوض األول
 محطات رسو(. 06ـ ) يحتوي عمى  8.17

  : ـ  6.95عمؽ يتراوح بيف ىكتار و  16ساحة مائية تقدر ب بمالحوض الثاني
 محطات رسو(. 04)يحتوي عمى  ـ 8.22و 

  : متر خطي مقسمة  1296محطات رسو بطوؿ كمي يصؿ الى  10تحوي األرصفة
 كما يمي : 

  : متر خطي )المحطة(. 117الرصيف الشمالي الشرقي 
  : ( . 3و  2،  1متر خطي )المحطة  412رصيف المغرب 
  : ( .2و  1خطي )المحطة الجديدة  متر 217الرصيف الجديد 
  : (. 5و  4متر خطي )المحطة  270رصيف االستقالل 
  : ( . 7و  6متر خطي )المحطة  280الرصيف الجنوبي الغربي 
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 بميناء مستغانم0الخصائص البحرية و التجارية لمحطات الرسو  (:28)مرقجدول 
عمق محطات  التخصص

 الرسو )متر(
طول محطات الرسو 

 )متر(
محطات 
 الرسو

 أسماء االرصفة األحواض

 سفف خدمة المرافئ

 زفت + بضائع مختمفة

4.50 

6.77 

80 

117 

Y 

O 

وؿ
 األ
ض
حو
ال

   
الرصيؼ الشمالي 

 الشرقي

سكر أصيب + بضائع 
 مختمفة

 بضائع مختمفة

 بضائع مختمفة

7.62 

7.62 

7.62 

139 

139 

134 

1 

2 

3 

 رصيؼ المغرب

 حبوب + بضائع مختمفة

 بضائع مختمفةحبوب + 

 سفف خدمة المرافئ

7.62 

8.17 

5.00 

135 

135 

80 

4 

5 

Y 

 رصيؼ االستقالؿ

سفف اإلداء + بضائع 
 مختمفة

 بضائع مختمفة

7.98 

7.18 

108 

109 

NP1 

NP2 

اني
 الث
ض
حو
ال

 

 الرصيؼ الجديد

 رصيؼ سفف اإلداء NP 69 6.20 سفف اإلداء

خمر غير موضب + 
 بضائع مختمفة

 بضائع مختمفة

6.95 

8.22 

140 

140 

6 

7 

الرصيؼ الجنوبي 
 الغربي

 رصيؼ الصيد En Activité 430 4.50 سفف الصيد
 

  : ذات االستخداـ التجاري . ²ـ 44430بمساحة كمية تقدر ب ارضية التخزين 
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 : سيارة مع إمكانية  6000تصؿ الى  استيعابو قدرة  ²ـ 60000بمساحة  مرأب السيارات
 سيارة . 12000تمديدىا الى 

 : حاوية سنويا . 15000و قدرة معالجة  ²ـ 15000بمساحة  مرأب الحاويات 
 : لمخدمات التجارية . ²ـ 5950، توظؼ  ²ـ 8950مخزف بمساحة  16عددىا  المخازن 
 : طرق المواصالت  

  :متر خطي 4885الطريؽ األرضي. 
  متجددة متر خطي ) كؿ األرصفة مجيزة بخطوط سكة حديدية  3747: الحديديةالسكة

 ( تستخدـ مؤقتا لنقؿ الحبوب، األنابيب المعدنية، نقؿ قصب السكر...

 المبحث الثالث:النشاط التجاري بميناء مستغانم 

 أوال/الحركة التجارية بميناء مستغانم:

طػػف  40000مسػػتغانـ بػػيف تػػراوح اسػػتيراد الحبػػوب عػػف طريػػؽ مينػػاء  2002ابتػػداءا مػػف 
سػػػنويا و التػػػي عولجػػػت فػػػي مراكػػػز متخصصػػػة عبػػػر التجييػػػزات و مخػػػازف الحبػػػوب ، أو بمركػػػز 

٪ مػف النشػاط العػاـ و يمكػف أف يصػؿ الػى أكثػر مػف 55الػى  05عادي لالستقباؿ يمثػؿ مػا بػيف 
 طف سنويا مستقبال . 60000

الحبػػػوب مػػػف بػػػيف عشػػػرة مػػػوانئ يحتػػػؿ مينػػػاء مسػػػتغانـ المرتبػػػة السادسػػػة فيمػػػا يخػػػص اسػػػتيراد    
جزائريػػة و ىػػذا راجػػع الػػى تعاممػػو مػػع تركيبػػة مػػف الزبػػائف المتخصصػػة فػػي اسػػتيراد ىػػذه الحالػػة و 

 أىميـ :

  مستغانـ . –مجمع كنتوار المغرب غيميزاف 
 . ش.ؼ.ـ.ـ جديد مستغانـ 
 . مؤسسة حبوب الغرب الجزائري 
  بشار . –منشأة با بقرع 
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 حبوب .الديواف الوطني الستيراد ال 

٪ مػػف حركػػة التجاريػػة  12الػػى  10أمػػا فيمػػا يخػػص المنتوجػػات الحديديػػة فيػػي تمثػػؿ مػػف 
العامػػة  تتكػػوف بصػػفة رئيسػػية مػػف أنابيػػب الحديػػد المسػػتدير ، األسػػمنت المسػػمح ، الماكنػػات ... 

 الخ.

 كما يتعامؿ الميناء مع العديد مف المستورديف لممنتجات الحديدية و مف بينيا : 

  مجمع بوثمجة مستغانـ 
  مؤسسةEdimco 
  شركةhydro aménagement  الجزائر  –بومدراس 
  شركةcosider  الجزائر 

٪ مػف الحركػة التجاريػة العامػة و تتكػوف 16الػى  14أما فيما يخص المواد الغذائيػة فيػي تمثػؿ   
بصػػفة رئيسػػية مػػف السػػكر ، المػػوز ، الحميػػب ، المحػػـو الحمػػراء ، المػػبف ، التبػػغ ، زيػػت المائػػدة ، 

 الشاي ، ...الخ .

 ويتعامل في هذا المجال مع: 

  فوىرا –اد الحميب الجاؼ الجزائر شركة استير. 
 منشآت أنثيراؿ مستغانـ. 
  ش.د.ـ.ـ دقدوؽ الستيراد الموز 
  ش.ذ.ـ.ـcain  ، البميدة.بوفاريؾ  

أمػػا فيمػػا يخػػص النشػػاطات المختمفػػة ، فػػإف مينػػاء مسػػتغانـ أصػػبح معروفػػا بيػػا بفضػػؿ حجػػـ   
، قطػػورات ، تالت متحركػػة ، قطػػع الغيػػارمنتجػػات والسػػمع المعالجػػة سػػنويا )أدوات ، سػػيارات ، م

طػػرود ثقيمػػة و خفيفػػة ( خاصػػة بالنسػػبة لشػػركات األجنبيػػة المتخصصػػة قػػي التنقيػػب عػػف البتػػروؿ 
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٪ مػػػف مجمػػػوع الحركػػػة التجاريػػػة 80بمنػػػاطؽ جنػػػوب الػػػبالد ، وتمثػػػؿ النشػػػاطات المختمفػػػة نسػػػبة 
 العامة . 

 ثانيا/صادرات و واردات ميناء مستغانم: 

 تشمؿ فيما يمي :

  زيت ، قصب سكري 
 األسمنت األبيض   
  الخمر 
  تالت مستعممة سابقا 
  ) اليميـو )ينقؿ عمى شكؿ غاز 
  مواد البناء 
  المواد كيماوية 

 أما عن واردات ميناء مستغانم فهي تشمل : 

  الزفت 
  الحبوب 
  تالت الفواكو 
  السيارات و الشاحنات 
 ) األنابيب )قنوات المياه 
  مواد فالحية 
  مواد البناء 
  مواد البترولية 
  معادف صمبة 
  مواد كيمياوية 
  األسمدة 
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 :  ثالثا/الحصيمة السنوية المينائية

 (عدد السفن الراسية بالميناء خالل خمس سنوات األخيرة 23الجدول )

 2018 2017 2016 2015 2014  السنة

 / 665 620 655 613 عدد السفن حسب الدخول

 المصدر : وثائق من مؤسسة ميناء مستغانم                                           

( وجود ارتفاع في عدد السفف القادمة إلى مستغانـ ،وىذا 02تبيف معطيات الجدوؿ رقـ)
يدؿ عمى تنامي وازدىار الحركة التجارية عمى مستوى الميناء ويرجع ذلؾ لموقعو االستراتيجي 

 مع ىذا الكـ اليائؿ مف السفف.مف جية وتميزه بدرجة عالية مف التنظيـ تسمح لو بالتعامؿ 

 ( زمن مكوث السفن بالميناء :24الجدول )

 8217 8216 السنة

مرسىىىىى االنتظىىىىار خىىىىارج 
 الميناء

 يـو 4.06 يـو 3.44

مرفىىىىىىأ االنتظىىىىىىار داخىىىىىىل 
 الميناء

 يـو 2.99 يـو 3.17

 المصدر : وثائق من ميناء مستغانم                         

( بػػػأف ىنػػػاؾ تحسػػػف ممحػػػوظ فػػػي متوسػػػط مكػػػوث السػػػفف 03)تبػػيف معطيػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ 
التجاريػػػة فػػػي المينػػػاء ، وىػػػذا راجػػػع أساسػػػا الػػػى تعمػػػيـ العمػػػؿ الميمػػػي و تسػػػريع عمميػػػات الشػػػحف 

 والتخزيف .
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 تحميل تجارة البضائع: -1

 ( حجم بضائع )طن( من خالل الخمس سنوات األخيرة0 25جدول رقم )

 2018 2017 2016 2015 2014 السنة

 حجـ البضائع

 )طف(

1525152 1711323 1755144 1810322 / 

 المصدر : وثائؽ مف مؤسسة ميناء مستغانـ                                                          

بمػػػػغ حجػػػػـ المبػػػػادالت التجاريػػػػة لمينػػػػاء مسػػػػتغانـ مػػػػع مختمػػػػؼ المنػػػػاطؽ  2017خػػػػالؿ سػػػػنة    
أي بزيػادة  2016طػف مقارنػة بالنسػبة بسػنة  1810322الجغرافية في العػالـ اسػتيرادا و تصػديرا 

 طف . 55178قدرىا 

 : 8217التجارة بحسب عائالت المواد سنة -8

 0 8217(حجم الواردات خالل سنة 26الجدول رقم )                     

 حجـ الواردات )طف( عائالت المواد

 126087 المواد الغذائية و المواد الفالحية

 121957 المواد الحديدية

 9526 معادف و مواد البناء

 28274 مواد بترولية

 21777 مواد كيمياوية و أسمدة

 135557 صفقات خاصة

 443178 المجموع

 المصدر : وثائق من مؤسسة ميناء مستغانم                                     
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عممية وصوؿ أو استالـ البضاعة لمعميؿ تتوقؼ عمػى مجموعػة مػف العناصػر و التػي تعتبػر     
أساسػػػية و تخػػػص األشػػػخاص الػػػذيف يتعػػػامموف مػػػع مؤسسػػػة مينػػػاء مسػػػتغانـ ، بػػػدءا مػػػف وصػػػوؿ 
السفينة الى الخروج منيا ، وكؿ عممية لوجستيؾ تيـ العميؿ مف حيث الوقت و المكاف المناسػب 

بضاعة في ميناء و كذلؾ سريانيا عمػى األرضػية مػف تفريػغ أو شػحف أو تخػزيف ، يعتبر تداوؿ ال
يعتبر أمرا بالغ األىمية ، كذلؾ بالنسبة لمعميؿ ألنو يػرتبط مباشػرة مػع عػدة عمػالء تخػريف ، ممػا 
يتوجػػػػب عميػػػػو التعامػػػػؿ مػػػػع النظػػػػاـ الخػػػػاص بالمينػػػػاء فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بكػػػػؿ اإلجػػػػراءات و الخطػػػػوات 

 الضرورية .

 ل البضاعة في ميناء مستغانم رابعا/تداو

تمر عممية البضاعة في مينػاء مسػتغانـ بعػدة مراحػؿ و التػي يمكػف تقسػيميا الػى مػرحمتيف      
بحيث اوؿ مرحمة دخوؿ السفينة الى الميناء و رسوىا عمى الرصيؼ ، أما المرحمػة الثانيػة فتمثػؿ 

 سرياف البضاعة عمى أرضية الميناء .

 ء مستغانم: دخول السفينة الى مينا -1

قبؿ وصوؿ السفينة الى المينػاء يجػب أف يشػعر وكيػؿ البػاخرة قبػؿ وصػوؿ سػفنيـ الػى المينػاء    
( demande poste quaiسػاعة عمػى األقػؿ و ذلػؾ بإرسػاؿ وثيقػة طمػب رصػيؼ ) 24بمػدة 

لحجز مركز عمى الرصيؼ مع تحديد ما يمػي : اسػـ السػفينة و رايتيػا و تػاريخ و سػاعة وصػوليا 
مػػػػدة التوقػػػػؼ المتوقعػػػػة و الخاصػػػػيات األساسػػػػية لمسػػػػفينة ال سػػػػيما حمولتيػػػػا و طوليػػػػا و و كػػػػذا 

 عرضيا و المسحوب األقصى لمسفينة عند وصوليا .

يجتمػػع ممثمػػي قػػادة المينػػاء مػػع مسػػؤوؿ عػػف عمميػػة الشػػحف و التفريػػغ و بحضػػور معتمػػد 
و عنػػػد جمركػػػي يتكمػػػؼ بالسػػػمعة و ذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ تخصػػػيص مركػػػز لمسػػػفينة عمػػػى الرصػػػيؼ . 

وصوؿ السفينة الى الميناء تتـ ثالث عمميػات متتابعػة ىػي اإلرشػاد ، القطػر و الػربط ، حيػث أف 
 ىذه العمميات ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضيا و ذلؾ مف أجؿ سالمة السفف و حمولتيا .
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  اإلرشاد: 101
المػوانئ وتػتـ ىي المساعدة التي تمنح لمرباف التوجيو وقيادة سفنيـ عنػد دخوليػا و خروجيػا مػف 

مف طرؼ مستخدميف مؤىميف تابعيف لسمطة المينػاء و يحتػوي المينػاء ليػذه ثػالث سػفف ل رشػاد 
(peottine. و اثنيتيف مف زورؽ اإلرساء ) 

 :  القطر.  2.1

و يقصد بيا الجر و دفػع السػفف بواسػطة قػاطرة و ىػي تسػاعد السػفينة فػي عمميػة الرسػو عمػى    
 2أيضػػػػػػا و تمتمػػػػػػؾ سػػػػػػمطة المينػػػػػػاء قػػػػػػاطرة واحػػػػػػدة يسػػػػػػر الرصػػػػػػيؼ و الخػػػػػػروج مػػػػػػف الرصػػػػػػيؼ 

(Remorquer Isseri) 

 عممية الربط:   301

وىي عممية إمساؾ السفف و القياـ بعقدىا و فكيا في األجيزة عمى مباني اإلرسػاء باسػتعماؿ     
 .   Bollordبراميؿ الربط 

 0 سريان البضاعة عمى أرصفة الميناء 401

سػائيا عمػى الرصػيؼ ، فأنيػا تػتـ ثالثػة مراحػؿ متتابعػة مػف البضػائع عند وصػوؿ السػفينة و إر    
 حتى تسميميا الى أصحابيا و ىذه المراحؿ ىي : 

  عممية تسميـ واالستالـ.  –عممية التخزيف  –مناولة البضائع 

وىػػذه العمميػػات يجػػب أف تػػتـ بمعػػدؿ متػػوازف و ذلػػؾ لممحافظػػة عمػػى عمميػػة سػػرياف البضػػاعة 
 دوف حدوث أي معوقات.عمى الرصيؼ بكفاءة 

 0مناولة البضائع: 5.1

تعطي ىذه العممية نقػؿ البضػائع مػف عنػابر السػفينة إلػى الرصػيؼ أو العكػس و تحتػوي أيضػا    
عمػػػى عمميػػػة تجييػػػز البضػػػاعة لرفعيػػػا بواسػػػطة معػػػدات الشػػػحف و التفريػػػغ و ذلػػػؾ بفػػػتح دعامػػػات 

ائع عمػػػى طريقػػػة انػػػزاؿ البضػػػائع السػػػفينة و حػػػؿ البضػػػائع المربوطػػػة و تعتمػػػد كفػػػاءة مناولػػػة البضػػػ
بأمػػاف ، و مػػف األفضػػؿ أف تػػتـ إنزاليػػا عمػػى الشػػاحنات ، فالبضػػاعة التػػي تػػـ إنزاليػػا البػػد أف يػػتـ 



 الفصل الرابع :                                                                     التعريف بميناء مستغانم 
 

 
44 

نقػػػؿ البضػػػائع مػػػف الرصػػػيؼ الػػػى أمػػػاكف التخػػػزيف حتػػػى ال يحػػػدث أي اختنػػػاؽ يػػػؤثر عمػػػى عمميػػػة 
 مناولة البضائع .

 : 0 عممية التخزين601

يػػتـ فييػػا رص و تنسػػيؽ البضػػاعة فػػي سػػاحة التخػػزيف مكشػػوفة و التػػي تمثػػؿ فنيػػة المينػػاء ، و    
توضع فييا البضائع ذات الحجـ الكبير التي ال تتعرض لمتمؼ مثؿ السيارات و ساحات التخػزيف 

 المغطاة توضع فييا البضائع ذات الحجـ الصغير التي تتعرض لمتمؼ .

 م: 0 عممية التسميم واالستال701

و تمثؿ تخر مرحمة مف مراحؿ سرياف البضاعة عمى أرصفة الميناء، ويػتـ نقػؿ البضػائع مػف     
 أماكف تخزينيا و وضعيا عمى شاحنة العميؿ و تسمـ لو بعد إنياء جميع المعامالت الجمركية.

ىذه المراحؿ التي تمر بيػا البضػاعة فػي المينػاء فػي حالػة اسػتيراد أمػا فػي حالػة التصػدير     
مر بيذه المراحؿ لكف بطريقة عكسية أي يتـ تسميـ البضاعة الى الميناء ، تخػزيف البضػاعة أي ت

 نقميا مف أماكف التخزيف الى أرصفة ثـ شحف البضاعة في السفينة .

 خامسا/تحميل و تقييم الموجستيك في الميناء: 

عمى الرغـ مف أف كؿ منشأة تدير عممياتيػا الموجسػتكية بنفسػيا إاَل أَف الموجسػتيؾ لػيس عمػى     
نفػػس القػػدر مػػف األىميػػة بالنسػػبة لجميػػع المنشػػآت ، فالوجسػػتيؾ فػػي المينػػاء يرتكػػز عمػػى السػػيطرة 
عمػػى أعمػػاؿ الشػػحف و التفريػػغ مػػف حيػػث اختيػػار الوسػػائؿ و معػػدات المناولػػة و تحديػػد مسػػاحات 

زيف في الوقت المناسب و المكاف المناسب بيدؼ المحافظة عمى سػالمة البضػائع و بالتػالي التخ
تحقيؽ رضا العمالء و ترتبط كفاءة المناولة حسب عدد اآلالت المستعممة لذلؾ و يمتمػؾ المينػاء 

تلة شحف و تلػة تفريػغ تختمػؼ حسػب نػوع اسػتعماؿ و سػعتيا كمػا ىػو مبػيف فػي  74ليذه العممية 
   ( :07)الجدوؿ 
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 ( يبين نوع وعدد وسعة آلة الشحن والتفريغ في ميناء مستغانم :27الجدول رقم )

 سعتيا بالطف عددىا نوع تلة الشحف والتفريغ

 رافعة

 تلة الرافعة

 رافعة الحاويات

 رافعة كيربائية

 رافعة كيربائية

 تلة الشحف والحفر الخمفي

 تلة الشحف والحفر الخمفي

 تلة الشحف

 تلة شوكية

 trecteur (ro/ro) sisuجرار 

1 

2 

4 

2 

2 

1 

2 

1 

52 

1 

250 

50 

45 

6 

8/15 

 

 

 

 

 32الى  1.5

 trecteur (ro/ro) ferrariجرار 

 مضخة الحبوب

 مضخة الحبوب

 ممحقات تلة الشحف والتفريغ

2 

1 

1 

43 

45 

42 

180 

/ 

 المصدر : مؤسسة ميناء مستغانم                                          

لكي تتـ عممية مناولة البضائع في الوقت المناسب و بسرعة يجب تقميؿ مف وقت انتظار 
السفينة و ىي المدة الزمنية التي تتوقؼ فييا فرؽ الميناء عف عمميات الشحف وتفريغ السفينة و 

( ، وتتوقؼ السفينة عف عممية Temps mortتسمى المدة الزمنية اصطالحا بالزمف الميت )
 والتفريغ لعدة أسباب منيا :الشحف 
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 . انتظار فتح و حؿ البضائع في السفينة 
 . عطؿ يصيب وسائؿ الشحف والتفريغ 
 . نقص في عدد الشاحنات 
 . سوء الظروؼ الجوية 
  أسباب أخرى )المراقبة الصحية النباتية ، المراقبة النوعية ، انياء اإلجراءات الجمركية ( و

 ر و تحديد نوع و عدد المعدات المناسب لمتداوؿ .الذي يمكف التقميؿ منو عند اختيا
 . اختيار و تحديد عدد و الحجـ المناسب مف العماؿ 
 . اإلشراؼ عمى تنظيـ عممية تداوؿ البضاعة بفعالية و طريقة مالئمة 
 . تنظيـ عممية نقؿ البضائع الى المخزوف 
  يزيد مف المرونة زيادة عدد األرصفة و مما الشؾ فييا أف وجود عدد كبير مف األرصفة

عند تحديد و تجييز األرصفة لمسفف ، ويعطي ضماف أكثر مف ناحية مالئمة و مناسبة 
 الرصيؼ و بالتالي تتـ عممية الشحف وتفريغ البضاعة بسرعة .

أما مف ناحية تحديد مساحات التخزيف فيضمف الموجستيؾ السيطرة عمى عممية النقؿ التي تمثؿ 
فاءة و حركة البضاعة في الميناء و كمي يتـ تحديد المساحة العقبة الكبرى في سرعة و ك

الالزمة البد مف معرفة معاممة تنسيؽ البضاعة و الذي يعرؼ بأنو حجـ الفراغ بالمتر المكعب 
الذي يشغمو واحد طف مف البضاعة و كذلؾ يستعمؿ ىنا المعامؿ لتحديد تكمفة التخزيف و لكي 

ه العممية بكفاءة فإننا نحتاج لمتعرؼ عمى نوع البضاعة تتـ عممية التنظيـ واإلشراؼ عمى ىذ
المشحونة و نوع التخزيف التي تحتاج إليو و الذي يختمؼ عمى حسب نوع البضاعة الواردة 
والخارجة باإلضافة إلى السيارات و بعض الموا األخرى ، فمثال المنتوجات الفالحية ال تحتاج 

  .يف ، أما السيارات فيتـ وضعيا في أقصى الميناءإلى عممية تخزيف و ذلؾ لنقص وسائؿ التخز 
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 المبحث األول:حدود الدراسة

مستغانم  111ميناء مستغانم الطريق الرئيسي إلى صالمندر ص ب 8  8الحدود المكانية -1
05222. 

 8الحدود الزمنية-2

 .0217مارس  06مارس إلى غاية  15من 

 تتمثل في المصالح المختمفة التي تم فييا إجراء المقابالت،وىي كما يمي8و الحدود البشرية-3

 8 مبحوثتين تشغالن منصب ممحق إداري من الدرجة الثانية.مصمحة التسويق 
  سنة(  11مبحوث واحد وظيفتو حراسة )األقدمية  8األمنمصمحة حراسة 
 25)األقدمية ظيفتو رئيس قسم اإلحصائيات ، 8 مبحوث واحد و مصمحة اإلحصائيات 

 سنوات(
 814 مبحوث واحد ، وظيفتو تحميل الدراسات  )األقدمية  مصمحة مكمف بالدرسات 

 سنة(
  مبحوثتين األولى تشغل منصب متصرف إداري رئيسي  8التفريغمصمحة الشحن و

 سنوات(  23 التخطيط )أقدمية)أقدمية سنة واحدة ( والثانية وظيفتيا كاتبة 
  سنوات(  25مبحوثة واحدة  وظيفتيا كاتبة مدير )أقدميتيا  8التجارةمصمحة 
 سنوات  23)الحوادث( أقدميتيا حوثتين األولى مكمفة بــــــــ8 مبمصمحة الشؤون العامة

 سنوات. 27والثانية مسؤولة عن توقيع فواتير حوادث العمل ، أقدميتيا 
 822 مبحوثين األولى ميندسة دولة في االعالم اآللي )أقدميتيا  مصمحة شباك الوحيد 

 .سنوات( والثاني  تقني سامي في اإلعالم اآللي )أقدميتو سنة واحدة( 
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 المبحث الثاني:التقنية المستعممة في الدراسة

 المقابمة:-1

موضوع  البيانات من مصادرىا ، وتتم بين طرفين حولىي أحد وسائل جمع المعطيات و 
رة أو محقق لغايات ، وتيدف المقابمة العممية إلى التعرف عمى الظاىمحدد منطمقا من أسباب و 

مباشر بين الشخصين 8 الباحث أو المقابل   التقاءاألسباب من خالل الموضوع بالبحث عن العمل و 
وتنطوي ث الموجية إليو من قبل المقابل المبحو يصنفيا ، و المعمومات ويجمعيا و والذي يستمم 

عمى سمسمة من التفاعالت اإلجتماعية التي تعتمد و ،سؤال وجواب  رد فعل المقابمة عمى فعل و 
سات الميدانية  والتي تعتبر الوسيمة األساسية في والوصول إلى الحقائق التي اعمى المقابمة في الدر 

مختمفة و العمى ظروفو  واإلطالعدون النزول إلى الواقع المبحوث يمكن لمباحث معرفتيا  ال
وىي تتميز بأشكاليا المثالية ة و يالعوامل المؤثرة فيو  وعمى طبيعة حياتو النفسية واالجتماعية والقيم

 االجتماعيالحقل ني مابين الباحث و التفاعل اإلنسااالتصال و بتطبيق مجمل عممية المختمفة ، و 
وعناصر ومعطيات االتصال تسمح بالحصول عمى معمومات فيو ، فيي عن طريق  ببحثالذي 

 .عينة متنوعة

التعاون اإليجابي بينيما ب المقابمة الناجحة بين الباحث والمبحوث درجة من التفاعل و وتتطم
تعميقاتو ، ويجب أن ويصغي إلى إجاباتو وشروحو و  ومن أبرز واجبات المقابل أن يحترم المبحوث

انية ، كما ينبغي عمى الباحث أن لن تمر إلى أي جية ثن المعمومات المصرح بيا سرية ، و يبمغو أ
أن يخاطبو بأسموب ة المحدودة و ال يرفع صوتو عمى المبحوث ، وال يمزمو اإلجابة عمى األسئم

نية أن يتعاون المبحوث بكل تتطمب المقابمة من جية ثالصداقة ، و اإنساني يتسم بروح المودة و 
 . 1يفشل البحثالتيرب ألن ذلك سالمواربة و أن يبتعد عن صدق ونزاىة ودقة و 

                                                           
،  0220،  21س برس ، لبنان ، ط ، منشورات جزو  و تقنياته منهجيته مراحمه االجتماعيالبحث عبد الغني عماد ،1

 . 74 -73ص ص
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 تحميل المحتوى:-2

أي أسموب إلنشاء االستدالالت من خالل تحديد  يعرف تحميل المحتوى بشكل أوسع بأنو
يحافظ الباحثون عمى الموضوعية بتطبيق ،وتعريف خصائص الرسائل بشكل نظامي وموضوعي

فقا لقواعد واضحة وصريحة تمكن لمباحثين اآلخرين من الوصول إلى نفس يل المحتوى و تحم
النتائج عند التحميل الوثائق أو الرسائل ذاتيا ، ويعني التحميل النظامي ىنا أنو يتم استبعاد بعضا 
ما في المضمون أو بإبقاء بعضو وفقا لمعيار متسق في االختبار وىذا الشرط يستبعد أن يبني 

 .1تبار المضامين المؤيدة لمفروض فقط التحميل عمى اخ

بأنو أسموب بحثي يتضمن الوصف الموضوعي المنسق  Berelsonويعرفو بيرلسون 
 .2والكمي لممحتوى الظاىر لمرسالة

في تحميل المعطيات  إن تقنية تحميل المحتوى ىي من دون شك أشير التقنيات المطبقة
محتوى المواد التي انتجت التقنيات لتحميل ليس فقط المواد المنتجة حاليا بل  أفضل إنيا الثانوية

في الماضي ألنيا تسمح بتسميط الضوء عمى حادثة أو فعل فردي أو جماعي توجد حولو أثار 
   . 3مكتوبة

وقد استخدمنا ىذه التقنية في الدراسة من أجل تحميل محتوى المقابالت التي أجريناىا مع 
مصمحة التسويق،  المبحوثين الذين ينتمون إلى مختمف المصالح التي توجد بميناء مستغانم منيا  

مصمحة حراسة األمن، مصمحة اإلحصائيات، مصمحة المكمفة بالدراسات ،مصمحة الشحن و 
 التفريغ، مصمحة التجارة، مصمحة الشؤون العامة، مصمحة شباك الوحيد.

                                                           
1
، بترا للنشر والتوزيع ،  طرائق البحث في العلوم اإلجتماعيةليلي الطويل ،   جمةناشمياز دافيد ناشمياز ، ترشافا فرانكفورت و 

 913، ص  4112،  10سوريا ، ط 
 .003،ص4113والتوزيع،عمان،،دار الشروق للنشر المنهج العلمي وتطبيقاته في العلوم االجتماعيةابراهيم ابراش، 2
3

ترجمة بوزيد صحراوي،وأخرون،دار القصبة ،منهجية البحث العممي في العموم اإلنسانيةموريس انجرس، 

 .402،ص4112،الجزائر،لمنشر
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 المفهومي لمفرضياتالمبحث الثالث:التحميل 

 أوال/التحميل المفهومي لمفرضية األولى

 :المؤشرات                                                            األبعاد                                                      :المفاهيم                  

   

 .الوسائل التكنولوجية                                                                                                                                                   

 .المنشآت  

 .العتاد 

 

 .الكفاءة 

  

 .الضبط  

 

 .االرتياح 

 .التشجيع    

 االحترام                                                                                                                          

                                                                                                                                              

 

 اتقان العمل 

 . 

   األمانة.   

  

 الفعالية  

   

 ظروف العمل:

هي العوامل 

واإلمكانيات 

السائدة في مكان 

 تنظيمي العمل.

 مادية

 نفسي

 أخالقي

 نفسي

 :األداء

 الدافعية لمعمل
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 الثانية:ثانيا/التحميل المفهومي لمفرضية 

 المؤشرات:                                     األبعاد                                    المفاهيم:                

 األجور     

 .العالوات    

 المنح        

                                                                                                                             

  .الترقية                                                                                                                                                                  

    

  

 .االنتاج 

   

  .سوق العمل 

   

  

  

 

 التطلع إلى النجاح.                                                                                                                                                         

 

 معنوي                                                                                                                                           

 

:الدافعية األداء

 للعمل.

 اقتصادي

 نفسي

 ةمادي
 .الحوافز

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل السادس : عرض 

 المقابالت 
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 المبحث األول:عرض المقابالت:

 الحالة األولى:

 بيانات أولية:

   42السف :  -
 الجنس : أنثى  -
   .الوظيفة : ممحؽ إداري مف الدرجة الثانية -
 أشير  01األقدمية :  -

 بيانات حول العمل:

 لنا لمحة عن ميناء مستغانم؟: بإمكانكم أن تعطوا 1س

 .تبر القمب النابض لوالية مستغانـسيـ و يعأات ذمؤسسة عمومية اقتصادية ىي 

 : كيف تَقّيمون ظروف العمل بميناء مستغانم وانعكاسيا عمى أداء عممكم؟    2س

جيػػدة مػػف ناحيػػة التدخ ػػة دا ػػؿ سػػتغانـ عمػػى أنيػػا ظػػروؼ م  مػػة و أقػػيـ ظػػروؼ العمػػؿ بمينػػا  م
ميػػامي خػػي الوقػػت المحػػدد كمػػا انعكاسػػيا عمػػى أدا  عممػػي بشنيػػا تشػػجعني عمػػى أدا  ،و المينػػا  
 .ينبغي

 :ما رأيك في وسائل العمل التي توفرىا لكم المؤسسة في تأدية ميامكم؟ 3س

دة بحيػػث وسػا ؿ العمػػؿ التػي توخرىػػا لنػا المؤسسػػة خػي تشديػػة مياميػا : وسػػا ؿ جيػدة و ذات جػػو 
 كؿ سنة تقـو المؤسسة بتبديؿ األجيزة اإللكترونية .
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:ىل األجر الشيري الذي تتقاضونو يشجعكم في أداء ميامكم عمى أحسن وجو؟   4س
 لماذا؟

 .عني عمى أدا  ميامي عمى أحسف وجونعـ األجر الشيري يشج

األجػػر محفػػز خػػي اكتسػػاب ال بػػرة أيحػػا بحكػػـ أف تمتػػب بػػروح العمػػؿ مػػف أجػػؿ النجػػاح و أ ؟لمػػاذا
 مينا  مستغانـ .

  :ىل يتم صب الرواتب في وقتيا المحدد؟ وكيف يؤثر ذلك عمى أدائك لعممك؟5س

عند تكميفي بميمػة لػف ميامي و  يؤثر ذلؾ عمى أدا و ،تـ صب الرواتب خي وقتيا المحدد نعـ ي
 .العمؿ بؿ أنجزىا خي الوقت المحددأتكاسؿ عف 

التي تقدميا لكم مؤسسة ميناء  (LES Primes): ما ىي أنواع المنح والعالوات6س
 مستغانم ؟  

 بالنسبة لممنح : لدينا منحة سنوية واحدة )مرة خي السنة(

 أما الع وات ال توجد ع وات بالنسبة لممينا  .

:ىل أنت راض عمى ىذه المنح والعالوات؟ وكيف ينعكس ذلك عمى المردودية في 7س
 العمل؟

، والمثػابرة مػف عمػؿ باإليجػاب ال  مردوديتػي خػي تػنعكس عمػىالمػنح و نعـ أنا راحية عمى ىذه 
 .أجؿ نجاح المؤسسة

 :ىل ترى بأن ىناك تثمين لمخبرة المينية من طرف المؤسسة؟ وكيف يتم ذلك؟8س

نعـ ىناؾ تثميف لم برة المينية مف طرؼ المؤسسة ، يتـ ذلػؾ مػف  ػ ؿ منحػي خرصػة العمػؿ 
 .العمؿ عمى حسب دراستي أو شيادتي أو منصب
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 :في حالة وقوع حادث أثناء العمل، ىل تقوم المؤسسة بالتكفل بكم أثناء فترة العالج؟ 9س
توخير سيارة لمؤسسة بالتكفؿ بمصاريؼ الع ج و بالتشكيد أثنا  وقوع حادث عمؿ تقـو ا

 .حاجة إلى التنقؿ مف مكاف إلى آ رلممريض إذا كاف ب

 المشكالت التي تراىا بأنيا تعيقك عمى أداء ميامك؟:ما ىي 11س

 .اآلف منذ د ولي لمعمؿ خي المينا لى حد إلـ تصادخني أي مشكمة 

 : ما ىي األشياء التي تراىا بأنيا تشجعك عمى أداء ميامك؟11س

 .الوسا ؿ الحديثة،خرقة العمؿ م  مة،المؤسسة م  ـالعمؿ خي األشيا  التي تشجعني جو 

:كيف تقيمون دور النقابة التي تنشط عمى مستوى مؤسستكم في الدفاع عن حقوق 12س
 العمال وتحسين ظروف العمل؟ 

دورىا  قابة بالدخاع عف حقوقنا ومصالحناقوـ النأقيـ دور النقابة خي مينا  مستغانـ بحيث ت
  .جيد

 ؟:ما رأيك في الخدمات االجتماعية التي تقدميا مؤسسة ميناء مستغانم13س

تقػػػدـ  ػػػدمات را عػػػة مػػػف بينيػػػا : ىػػػدايا  لمينػػػا  مسػػػتغانـ بشنيػػػا االجتماعيػػػة ي خػػػي ال ػػػدماترأيػػػ
، إعطا نػا أدوات مدرسػية بالنسػبة لممتػزوجيف مارس و تقديـ محػاخظ و  8بمناسبة  لممرأة العاممة
 .  ٪71عمرة بنسبة 

إلييا؟ :في حالة ما إذا أتيحت لك الفرصة لمعمل في مؤسسة أخرى ،ىل ستغادر 14س
 ولماذا؟

   .لف أتغادر المينا  إذا أتيحت لي خرصة العمؿ

لماذا : ألني أجد مينا  مستغانـ مف أخحؿ المؤسسات ، و أنا أمارس بيا عممي خي ظػروؼ  
 م  مة و محفزة لمعمؿ. 
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 الحالة الثانية:

 [مصمحة التسويق ]  

 سنة  48السف : 

 الجنس : أنثى 

 الوظيفة : ممحقة إداري مف الدرجة الثانية 

  .األقدمية : سنتيف

 : ىل بإمكانكم أن تعطوا لما لمحة عن ميناء مستغانم ؟ 1س 

با تصار ىو مينا  م تمط أو مزدوج مؤسسة ذات طابب اقتصادي و  : مينا  مستغانـ 0ج 
 يعمؿ عمى معالجة البحا ب و نقؿ المساخريف .

 لعمل بميناء مستغانم و إنعكاسيا عمى أداء عممكم ؟: كيف تقيمون ظروف ا 2س 

انعكاسيا عمى أدا  العمؿ بتوخير لنا مستمزمات العمؿ مف : ظروؼ العمؿ عادية و  4ج 
 أجيزة و معدات تساعدنا عمى أدا  العمؿ .

 : ما رأيك في وسائل العمل التي توفرىا لكم المؤسسة في تأدية ميامكم ؟ 3س 

 م  مة تساعدني عمى أدا  المياـ خي الوقت المحدد .جيدة و : وسا ؿ العمؿ  3ج 

: ىل األجر الشيري الذي تتقاضونو يشجعكم في أداء ميامكم عمى أحسن وجو ؟  4س 
 لماذا ؟ 

 : األجر الشيري ال يشجب عمى أدا  ميامي . 2ج 

 لكف ىناؾ محفزات أ رى تشجعني عمى العمؿ بالرغـ مف األجر الشيري .لماذا : و 
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 : ىل يتم صب الرواتب في وقتيا المحدد ؟ وكيف يؤثر ذلك عمى أدائك لعممك ؟  5س 

: نعـ يتـ صب الرواتب خي الوقت المحدد ، ويؤثر ذلؾ عمى أدا  عممي بعدـ التغيب  5ج 
 و التكاسؿ خي العمؿ.

( التي تقدميا لكم مؤسسة ميناء les primes: ما ىي أنواع المنح والعالوات ) 6س 
 مستغانم ؟

( التي تقدميا مؤسسة المينا  منح سنوية أما les primes: أنواع المنح و الع وات ) 6ج 
 أما الع وات قميمة نوعا ما . ،شير 03يعرؼ بمنحة 

: ىل انت راضي عمى ىذه المنح والعالوات ؟ و كيف ينعكس ذلك عمى المردودية  7س 
 في العمل ؟

، ينعكس ذلؾ عمى مردودية العمؿ بحيث أف  : نعـ أنا راحية عمى المنح و الع وات  7ج 
 المنح و الع وات تزيد مف مردودية العامؿ .

 : ىل ترى بأن ىناك تثمين لمخبرة المينية من طرف المؤسسة ، وكيف يتم ذلك ؟  8س 

: نعـ ىناؾ تثميف لم برة المينية  مف طرؼ المؤسسة ، يتـ ذلؾ مف   ؿ الترقية و  8ج 
 شيادات .الفا ة و االعتراؼ بشصحاب الك

: في حالة وقوع حادث أثناء العمل ، ىل تقوم المؤسسة بالتكفل بكم أثناء فترة  9س 
 العالج ؟

 ىذه مف أمور المحبذة جدا لمعامؿ ىنا خي المينا  .: أكيد تقـو المؤسسة بالتكفؿ و  9ج 

 : ما ىي المشكالت التي تراىا بأنيا تعيقك عمى أداء ميامك ؟  11س 

 : المشك ت التي تعيؽ أدا  المياـ . 01ج  
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ىناؾ مشاكؿ لكف ليس بدرجة إعاقة العمؿ أو العامؿ )ع قة سطحية و عابرة الك ـ بيف 
 الزم  ( .

 : ما ىي األشياء التي تراىا بأنيا تشجعك عمى أداء ميامك ؟ 11س 

 : األشيا  التي تراىا تشجعؾ . 00ج 

 .قيمة لمعامؿ إعطا  -
 .مستوى الذا كاف خي رقيات إتشجيعو بالت -
 باإلحاخة الى التكوينات . -

: كيف تقيمون دور النقابة التي تنشط عمى مستوى مؤسستكم في الدفاع عن  12س 
 حقوق العمال و تحسين ظروف العمل ؟ 

 : دور النقابة :  04ج 

 يعمموف عمى تقديـ ما بوسعيـ لتحقيؽ مطالب العامؿ و الدخاع عنو .

 في الخدمات االجتماعية التي تقدميا مؤسسة ميناء مستغانم ؟: ما رأيك  13س 

 : ال دمات االجتماعية  03ج 

 .سنوات 5  ؿ منحنا عمرة بعد عمؿ ممتازة بنسبة لممينا  مف   -
عطا  عطمة أمومة بالنسبة لمنسا الدوا  خي حالة المرض و  يعطى لنا  -  .ا 

: في حالة ما إذا أتيحت لك الفرصة لمعمل في مؤسسة أخرى ، ىل ستغادر إلييا  14س 
 ؟ ولماذا ؟  

لكني لـ أذىب بحكـ أف مؤسسة و أتيحت لي خرصة مف قبؿ و : لف أغادر المينا  ألن 02ج 
 مينا  مستغانـ أخحؿ بكثير مف مؤسسات أ رى . 
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  الحالة الثالثة:

 ]مصمحة أمن الميناء [

 سنة  39السف : 

 الجنس : ذكر 

 الوظيفة : أمف المينا  

 سنة  03األقدمية : 

 اإلجابة عن األسئمة

 : ىل بإمكانكم أن تعطوا لما لمحة عن ميناء مستغانم ؟ 1س 

يعتبر القمب النابض لممدينة بموقعو الجغراخي ، حيث يعتبر ىمزة وصؿ بيف مستغانـ :  0ج 
 .و باقي الدوؿ األوروبية األ رى ، كما يساعد خي اقتصاد الب د 

 : كيف تقيمون ظروف العمل بميناء مستغانم و إنعكاسيا عمى أداء عممكم ؟ 2س 

 : ظروؼ العمؿ جيدة ، وال يوجد أي انعكاسات . 4ج 

 : ما رأيك في وسائل العمل التي توفرىا لكم المؤسسة في تأدية ميامكم ؟ 3 س

 : ىناؾ كؿ الوسا ؿ المادية و البشرية ، أما المادية خيي متطورة و جيدة . 3ج 

: ىل األجر الشيري الذي تتقاضونو يشجعكم في أداء ميامكم عمى أحسن وجو ؟  4س 
 لماذا ؟ 

 : تقريبا األجر الشيري الذي أتقاحاه يشجعني عمى أدا  ميامي .  2ج 

 لماذا : بحكـ الوحب المعيشي الحالي "صعب" .



 عرض المقابالت         الفصل السادس :                                                              
 

 
16 

 : ىل يتم صب الرواتب في وقتيا المحدد ؟ وكيف يؤثر ذلك عمى أدائك لعممك ؟  5س 

أكثر ،  : أحيانا يتـ صب الرواتب خي الوقت المحدد و أحيانا تش ر بيـو أو يوميف عمى 5ج 
يؤثر ذلؾ عمى العمؿ بتشدية مياـ عمى أكمؿ وجو و عدـ حدوث الفوحى حوؿ صب 

 األجور .

( التي تقدميا لكم مؤسسة ميناء les primes: ما ىي أنواع المنح والعالوات ) 6س 
 مستغانم ؟

 أنواع المنح والع وات ال وجود لمع وات .:  6ج 

 شير "مف كؿ سنة" . 03المنح : منحة 

: ىل انت راضي عمى ىذه المنح والعالوات ؟ و كيف ينعكس ذلك عمى المردودية  7س 
 في العمل ؟

: نعـ أنا راحي عمى ىذه المنح والع وات ، وينعكس ذلؾ عمى مرودية خي العمؿ  7ج 
 بالمثابرة و العمؿ الجيد حتى تكوف مردودية أكبر .

 لمؤسسة ، وكيف يتم ذلك ؟ : ىل ترى بأن ىناك تثمين لمخبرة المينية من طرف ا 8س 

: نعـ ىناؾ تثميف لم برة المينية ، ويتـ ذلؾ مف   ؿ الترقية مف منصب إلى منصب   8ج 
 تقديـ أصحاب الكفا ة و الشيادات العميا . 

: في حالة وقوع حادث أثناء العمل ، ىل تقوم المؤسسة بالتكفل بكم أثناء فترة  9س 
 العالج ؟

 حادث عمؿ تقـو المؤسسة بالتكفؿ .: نعـ خي حالة وقوع  9ج 

 : ما ىي المشكالت التي تراىا بأنيا تعيقك عمى أداء ميامك ؟  11س 
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 : المشك ت   01ج 

 عدـ ترسيـ العماؿ 

 : ما ىي األشياء التي تراىا بأنيا تشجعك عمى أداء ميامك ؟ 11س 

 : األشيا  التي تشجعني لمعمؿ بالمينا  . 00ج 

 .ال يوجد بديؿ أو عمؿ أحسف مف ىذا، الراحة التامة، و ىو العمؿ يـو بيـو

: كيف تقيمون دور النقابة التي تنشط عمى مستوى مؤسستكم في الدفاع عن  12س 
 حقوق العمال و تحسين ظروف العمل ؟ 

 : دور النقابة 04  ج

 .حقوؽ العماؿ و تحسيف ظروؼ العمؿ حسنا خي الدخاع عف

 عية التي تقدميا مؤسسة ميناء مستغانم ؟: ما رأيك في الخدمات االجتما 13س 

 : ال دمات االجتماعية  03ج 

مساعدة بمبمغ و  لممتزوجيف بإعطا  محاخظ لألوالد ممتازة خي المينا  بتقديـ مساعدات بالنسبة
 .خي حالة كرا  منزؿ أو شرا  سيارةمف الماؿ 

: في حالة ما إذا أتيحت لك الفرصة لمعمل في مؤسسة أخرى ، ىل ستغادر إلييا  14س 
 ؟ ولماذا ؟  

 . أغادر المينا  خي جميب األحواؿ: ال02ج 

 .مف أخحؿ مؤسسات العمؿ بيا مريحة : أف المينا لماذا
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 " 4دليل المقابمة "

 ]مصمحة اإلحصا يات[

 سنة  31السف : 

 الجنس : ذكر 

 الوظيفة : ر يس قسـ اإلحصا يات 

 سنوات  7األقدمية : 

 اإلجابة عن األسئمة

 : ىل بإمكانكم أن تعطوا لما لمحة عن ميناء مستغانم ؟ 1س 

 : المينا  مؤسسة حكومية اقتصادية ذات أسيـ ، تقوـ ب دمة البحا ب و السفف . 10ج 

 عمى أداء عممكم ؟: كيف تقيمون ظروف العمل بميناء مستغانم و إنعكاسيا  2س 

: ظروؼ العمؿ جيدة و م  مة  بالنسبة لمعامؿ حيث أف العامؿ ال يتعرض  14ج 
لحغوطات مف طرؼ المسؤوؿ ، وىذا ينعكس إيجابيا عمى العامؿ ، حيث يمنحو القدرة عمى 

 تقديـ أدا  جيد و متميز .

 مكم ؟: ما رأيك في وسائل العمل التي توفرىا لكم المؤسسة في تأدية ميا 3س 

: يرى العامؿ أف وسا ؿ العمؿ خي مؤسسة المينا  حديثة و متطورة ، وبالتالي تسيؿ  13ج 
 خي أدا  مياـ العامؿ .

: ىل األجر الشيري الذي تتقاضونو يشجعكم في أداء ميامكم عمى أحسن وجو ؟  4س 
 لماذا ؟ 
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ألف المؤسسة : نعـ األجر الذي أتقاحاه يشجب عمى أدا  ميامي عمى أحسف وجو ،  12ج 
 تحفز العامؿ بتقديـ منح و ع وات مما يؤدي الى مردودية جيدة بالنسبة لمعامؿ .

 : ىل يتم صب الرواتب في وقتيا المحدد ؟ وكيف يؤثر ذلك عمى أدائك لعممك ؟  5س 

: نعـ يتـ صب الرواتب خي وقتيا الحالي . يؤثر ذلؾ عمى أدا  عممي كما ينبغي و  15ج 
 خي وقت محدد .

( التي تقدميا لكم مؤسسة ميناء les primes: ما ىي أنواع المنح والعالوات ) 6 س
 مستغانم ؟

 : أنواع المنح والع وات  16ج 

 منح السنوية . -
 منح المردودية . -

: ىل انت راضي عمى ىذه المنح والعالوات ؟ و كيف ينعكس ذلك عمى المردودية  7س 
 في العمل 

ذلؾ عمى العمؿ )المردودية ( ببموغ اليدؼ المراد تحقيقو : نعـ أنا راحي و ينعكس  17ج 
 شيريا ، بحيث غذا حققنا ىذا األ ير تتحصؿ عمى نسبة مردودية عالية .

 : ىل ترى بأن ىناك تثمين لمخبرة المينية من طرف المؤسسة ، وكيف يتم ذلك ؟  8س 

ذلؾ بمنحيـ  : نعـ مؤسسة مينا  مستغانـ تقيـ أصحاب الشيادات و ال برات و 18ج 
 مناصب الشغؿ حسب الشيادة المكتسبة .

: في حالة وقوع حادث أثناء العمل ، ىل تقوم المؤسسة بالتكفل بكم أثناء فترة  9س 
 العالج ؟
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بالعماؿ أثنا  خترة الع ج ألف العامؿ أصيب بحادث : نعـ تقـو المؤسسة بالتكفؿ  19ج 
 رجة أولى .عمؿ أثنا  القياـ بتشدية عممو مؤسسة مؤسسة بد

 : ما ىي المشكالت التي تراىا بأنيا تعيقك عمى أداء ميامك ؟  11س 

: المشك ت التي أراىا تعيقني عمى أدا  ميامي عنما يكوف خي خوج العمؿ عامؿ  01ج 
 يقصر خي عممو و ىذا يؤثر سمبا عمى السير الجيد لنشاط المؤسسة .

 عمى أداء ميامك ؟: ما ىي األشياء التي تراىا بأنيا تشجعك  11س 

 : األشيا  التي تشجعني  00ج 

 مرتبات و ع وات و منح ... -
 الوسا ؿ التي توخرىا المؤسسة تساعد العامؿ عمى تشدية ميامو . -

: كيف تقيمون دور النقابة التي تنشط عمى مستوى مؤسستكم في الدفاع عن  12س 
 حقوق العمال و تحسين ظروف العمل ؟ 

تازة ، بحيث تقـو بالدخاع عف حقوقنا و تسعى دوما لمحفاظ عمى ما : دور النقابة مم 04ج 
 يسعدنا دا ؿ المؤسسة .

 : ما رأيك في الخدمات االجتماعية التي تقدميا مؤسسة ميناء مستغانم ؟ 13س 

٪ مف مصاريؼ المؤسسة ، عطؿ ،  71: ال دمات االجتماعية جيدة )عمرة بنسبة  03ج 
 قروض مالية ، ...الخ ( . بطاقة الشفا  ، محاخظ دراسة ،

: في حالة ما إذا أتيحت لك الفرصة لمعمل في مؤسسة أخرى ، ىل ستغادر إلييا  14س 
 ؟ ولماذا ؟  

 : ال لف أغادر  02ج 
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 لماذا : ألف مؤسسة مينا  مستغانـ منحتني أو قيمتني عمى حسب شياداتي . 

 " 5دليل المقابمة " 

 سنة  39السف : 

 الجنس : ذكر 

 الوظيفة : مكمؼ بالدراسات 

 سنة  06األقدمية : 

 : ىل بإمكانكم أن تعطوا لما لمحة عن ميناء مستغانم ؟ 1س 

 : لمحة حوؿ المينا   10ج 

دـ نوعيف مف ال دمات :  دمات البحا ب )الشحف( التفريغ و مؤسسة اقتصادية عمومية تق
 بتسيير أم ؾ الدولة المينا ية .السفف )القطر ، اإلرشاد ، ...الخ ( و مف جية أ رى تقـو 

 : كيف تقيمون ظروف العمل بميناء مستغانم و إنعكاسيا عمى أداء عممكم ؟ 2س 

ساعات بالنسبة  7: ظروؼ العمؿ عادية )كيفية و التقييـ ( )مثؿ ساعات التوظيؼ  14ج 
 لكؿ اإلدارات ، د ؿ متوسط ، ...الخ ( .

ما ىو غير العادي ، إزدواجية مقاييس خيما ي ص الترقية و التكويف و انعكاسيا عمى    
العمؿ  صوصا خيما يتعمؽ بترقية بعض دوف البعض عمى أساس الش صية ، خإف ىذا 

 العمؿ يؤثر بشكؿ  طير عمى مردودية العمؿ .

 امكم ؟: ما رأيك في وسائل العمل التي توفرىا لكم المؤسسة في تأدية مي 3س 

)أجيزة حاسوب ، طابعات ، ، الياتؼ : ظروؼ العمؿ أو وسا ؿ العمؿ ممتازة  13ج 
الدا مي وال ارجي ، اإلنارة ، الدؼ  ، و مف جية أ رى ىناؾ وسا ؿ عمؿ تميز بيا إدارة 

 عماال دوف اآل ريف .
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: ىل األجر الشيري الذي تتقاضونو يشجعكم في أداء ميامكم عمى أحسن وجو ؟  4س 
 اذا ؟ لم

 : يبقى الراتب الشيري خي المينا  اخحؿ بكثير مف رواتب القطاعات األ رى . 12ج 

لماذا : ألف مؤسسة المينا  مؤسسة اقتصادية قد يسمح د ميا ببعض الزيادات التي ال تسمح 
بيا قطاعات الوظيؼ العمومي األ رى ، غير أف الغ   و احطراب المعيشة قد يعكس ىذه 

 . الرؤية خين فض 

 : ىل يتم صب الرواتب في وقتيا المحدد ؟ وكيف يؤثر ذلك عمى أدائك لعممك ؟  5س 

 : عموما تصب الرواتب خي وقتيا المحدد )باستثنا  يـو أو يوميف ( و ىذا ال يحر . 15ج 

كيفية التشثير : دا ما صب الرواتب خي وقتيا المحدد يرحي العامؿ )أما بالنسبة ليوـ أو 
 شي  مف غمياف خي نفوس العماؿ ( . يوميف خيذا يحدث

( التي تقدميا لكم مؤسسة ميناء les primes: ما ىي أنواع المنح والعالوات ) 6س 
 مستغانم ؟

 : المنح والع وات  16ج 

 المنح : منحة المردودية خردية ، منحة مردودية جماعية .

كتابة بشيدي عمى حاسوب ( الع وات : مثؿ ع وة اإلزعاج )مثؿ العمؿ خي أماكف الغبار أو 
 ، ع وة المسار الميني .

 كمما ارتفب ثمف المنحة ارتفب معو الراتب الشيري بشكؿ طردي ، وىذا يشجب العامؿ .

: ىل انت راضي عمى ىذه المنح والعالوات ؟ و كيف ينعكس ذلك عمى المردودية  7س 
 في العمل ؟
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ينعكس ذلؾ عمى مردوديتي خي العمؿ  نعـ أنا راحي عمى ىذه المنح و الع وات و:  17ج 
بالمزيد مف الجيد و المثابرة و التناخس بيف العماؿ لمحصوؿ عمى أكثر قدر مف ىذه المنح 

 والع وات .

 : ىل ترى بأن ىناك تثمين لمخبرة المينية من طرف المؤسسة ، وكيف يتم ذلك ؟  8س 

ت عندما تمتقي ال برة المينية مب : ال يوجد تثميف لم برة المينية إاَل خي بعض الحاال 18ج 
 المصالح الش صية .

: في حالة وقوع حادث أثناء العمل ، ىل تقوم المؤسسة بالتكفل بكم أثناء فترة  9س 
 العالج ؟

: خي حالة وقوع حادث عمؿ ، نعـ المؤسسة تتكفؿ بمصاريؼ الع ج ألنيا ىي  19ج 
 مسؤولة عف ىذا الحادث. 

 لتي تراىا بأنيا تعيقك عمى أداء ميامك ؟ : ما ىي المشكالت ا 11س 

 : المشك ت :  01ج 

 الحغط النفسي )ألـ النقاطة(  -

 : ما ىي األشياء التي تراىا بأنيا تشجعك عمى أداء ميامك ؟ 11س 

 : األشيا  الت تشجعني  00ج 

 الراتب الشيري ىو الوحيد الذي يشجعني . -

: كيف تقيمون دور النقابة التي تنشط عمى مستوى مؤسستكم في الدفاع عن  12س 
 حقوق العمال و تحسين ظروف العمل ؟ 
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إال بنية : أقيـ دور النقابة خي المؤسسة )العامؿ بالمؤسسة ال يصبح عحوا نقابيا  04ج 
تقـو قحا  مصالحو الش صية كتوظيؼ أوالده ، اىماؿ العمؿ ( ألف النقابة إذا أصح 

 بالدخاع عف ما ي دـ مصالحيا و ليس مصالحنا . 

 : ما رأيك في الخدمات االجتماعية التي تقدميا مؤسسة ميناء مستغانم ؟ 13س 

: ال دمات االجتماعية )عادية أو حعيفة بالنسبة لمعامؿ البسيط و  دماتيا ممتازة  03ج 
  بالنسبة لممسؤوؿ السامي أو الوحب النقابي ( .

: في حالة ما إذا أتيحت لك الفرصة لمعمل في مؤسسة أخرى ، ىل ستغادر إلييا  14س 
 ؟ ولماذا ؟  

 : أكيد أغادر  02ج 

لماذا : إف كاف أجر حسف و ظروؼ العمؿ أكثر م  مة مف ىذه أتكؿ عمى اهلل سبحانو 
 وتعالى و أرحؿ . 

 "6المقابمة " دليل 

 ]مصمحة الشحف و التفريغ [

 سنة  48السف : 

 الجنس : أنثى 

 الوظيفة : متصرؼ ر يسي )إداري(

 األقدمية : سنة واحدة 

 اإلجابة 

 : ىل بإمكانكم أن تعطوا لما لمحة عن ميناء مستغانم ؟ 1س 
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دمات السفف و و مؤسسة عمومية اقتصادية ، ويحتوي عمى عَدة  دمات منيا  ى:   0ج 
 الرح ت عبر البحر. 

 ظروف العمل بميناء مستغانم و إنعكاسيا عمى أداء عممكم ؟ : كيف تقيمون 2س 

 : ظروؼ العمؿ :  4ج 

 ظروؼ العمؿ بالمينا  : ظروؼ م  مة و تحفز العماؿ عمى العمؿ خي جو مريح .  

 انعكاسيا عمى العمؿ : مردودية خي العمؿ .

 ؟ : ما رأيك في وسائل العمل التي توفرىا لكم المؤسسة في تأدية ميامكم 3س 

: وسا ؿ العمؿ ممتازة بما أني خي المجاؿ اإلداري خكؿ الوسا ؿ متاحة و متوخرة و ىذا  3ج 
 يسيؿ العمؿ .

: ىل األجر الشيري الذي تتقاضونو يشجعكم في أداء ميامكم عمى أحسن وجو ؟  4س 
 لماذا ؟ 

أحسف : نعـ األجر الشيري الذي اتقاحاه يشجعني و يحفزني عمى أدا  ميامي عمى  2ج 
 وجو .

لماذا : ألف األجر ىو المحدد الوحيد الذي يساعدني لمعيش خي ىذه الحياة و شرا  كؿ 
 المستمزمات .

 : ىل يتم صب الرواتب في وقتيا المحدد ؟ وكيف يؤثر ذلك عمى أدائك لعممك ؟  5س 

 : نعـ يتـ صب الرواتب خي الوقت المحدد . 5ج 

 طمبات .انعاكسيا : العمؿ خي الوقت و تمبية ال
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( التي تقدميا لكم مؤسسة ميناء les primes: ما ىي أنواع المنح والعالوات ) 6س 
 مستغانم ؟

 : أنواع المنح والع وات . 6ج 

 شير (  03منحة المردودية )أي ما يعرؼ بمنحة  

 ال وجود لمع وات .

المردودية : ىل انت راضي عمى ىذه المنح والعالوات ؟ و كيف ينعكس ذلك عمى  7س 
 في العمل ؟

: نعـ أنا راحية والحمدهلل عمى ىذه المنحة وينعكس ذلؾ بتحفيزي خي العمؿ و المثابرة  7ج 
 مف أجؿ منحي منحة أكبر مف ذلؾ .

 : ىل ترى بأن ىناك تثمين لمخبرة المينية من طرف المؤسسة ، وكيف يتم ذلك ؟  8س 

كيفية ذلؾ : تثميف  –مينا  مستغانـ  : نعـ ىناؾ تثميف لم برة المينية خي مؤسسة 8ج 
 أصحاب الكفا ة و الشيادات بإعطا يـ مناصب عمى حسب شياداتيـ .

: في حالة وقوع حادث أثناء العمل ، ىل تقوم المؤسسة بالتكفل بكم أثناء فترة  9س 
 العالج ؟

 : نعـ المؤسسة تتكفؿ بالمصاريؼ ألنيا ىي المسؤولة عف حادث العمؿ . 9ج 

 : ما ىي المشكالت التي تراىا بأنيا تعيقك عمى أداء ميامك ؟  11س 

 : المشك ت  01ج 

 ليس لدي أي مشكؿ لحد الساعة .
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 : ما ىي األشياء التي تراىا بأنيا تشجعك عمى أداء ميامك ؟ 11س 

 : األشيا  التي تشجعني  00ج 

 يني .تقدير العامؿ و تقديـ تحفيزات ، تقديـ تكويف لرخب األدا  الم

: كيف تقيمون دور النقابة التي تنشط عمى مستوى مؤسستكم في الدفاع عن  12س 
 حقوق العمال و تحسين ظروف العمل ؟ 

 : أقيـ دور النقابة بدور خعاؿ خي المؤسسة و تقدـ الكثير لمعماؿ مف احتياجاتيـ . 04ج 

 مستغانم ؟: ما رأيك في الخدمات االجتماعية التي تقدميا مؤسسة ميناء  13س 

سنوات مف العمؿ ،  5: ال دمات االجتماعية ال بشس بيا : منيا عمرة بعد مرور  03ج 
 دج ، محاخظ لكؿ العماؿ . 6111ؾ بمبمغ يىدية عيد المرأة ش

: في حالة ما إذا أتيحت لك الفرصة لمعمل في مؤسسة أخرى ، ىل ستغادر إلييا  14س 
 ؟ ولماذا ؟  

 حة خي مينا  مستغانـ والحمدهلل .: ال أغادر ألني مرتا 02ج 

 " 7المقابمة " دليل 

 ]مصمحة الشحف والتفريغ [

 سنة  35السف : 

 الجنس : أنثى 

 الوظيفة : مصمحة الشحف )الت طيط( 

 سنوات  5ألقدمية : 
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 اإلجابة عن األسئمة 

 : ىل بإمكانكم أن تعطوا لما لمحة عن ميناء مستغانم ؟ 1س 

 : تعريؼ أو لمحة عف المينا   0ج 

ىو مينا  تجاري و يحتوي عمى عدة أرصفة و ىنالؾ رصيؼ م صص لبا رة عبر اسبانيا 
. 

 : كيف تقيمون ظروف العمل بميناء مستغانم و إنعكاسيا عمى أداء عممكم ؟ 2س 

 : ظروؼ العمؿ العادية انعكاسيا : سير العمؿ خي وقت محدد ال وجود لمحغط . 4ج 

 : ما رأيك في وسائل العمل التي توفرىا لكم المؤسسة في تأدية ميامكم ؟ 3س 

 : وسا ؿ العمؿ جية ، وسا ؿ جد عصرية و تساعدنا خي تشدية عممنا خي ظرؼ وجيز . 3ج 

: ىل األجر الشيري الذي تتقاضونو يشجعكم في أداء ميامكم عمى أحسن وجو ؟  4س 
 لماذا ؟ 

 اتقاحاه يشجعنا خي أدا  مياـ عمى أحسف وجو .: األجر الشيري الذي  2ج 

 لماذا : عندما يتـ الراتب خي الوقت المحدد ىذا ال يعرقؿ سير العمؿ بؿ يزيد مف النشاط . 

 : ىل يتم صب الرواتب في وقتيا المحدد ؟ وكيف يؤثر ذلك عمى أدائك لعممك ؟  5س 

كيفية تشثير عمى العمؿ : : نعـ يتـ صب الرواتب خي الوقت المحدد مف كؿ شير ،  5ج 
 سير العمؿ و عدـ التش ير خي العمؿ .

( التي تقدميا لكم مؤسسة ميناء les primes: ما ىي أنواع المنح والعالوات ) 6س 
 مستغانم ؟
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 : أنواع المنح و الع وات  6ج 

 منحة الفردية و الجماعية والسنوية . -

كيف ينعكس ذلك عمى المردودية : ىل انت راضي عمى ىذه المنح والعالوات ؟ و  7س 
 في العمل ؟

: نعـ أنا راحية عمى ىذه المنح و ينعكس ذلؾ عمى مردودية العمؿ بالمزيد مف الجيد  7ج 
 و المثابرة لمحصوؿ عمى األكثر .

 : ىل ترى بأن ىناك تثمين لمخبرة المينية من طرف المؤسسة ، وكيف يتم ذلك ؟  8س 

 لمينية ، ويتـ ذلؾ بتقدير أصحاب الشيادات و الكفا ات .: نعـ وجود تثميف لم برة ا 8ج 

: في حالة وقوع حادث أثناء العمل ، ىل تقوم المؤسسة بالتكفل بكم أثناء فترة  9س 
 العالج ؟

 : نعـ المؤسسة تتكفؿ خي حالة وقوع حادث ىي المسؤولة عمى الحادث .  9ج 

 : ما ىي المشكالت التي تراىا بأنيا تعيقك عمى أداء ميامك ؟  11س 

 : ال وجود لممشك ت . 01ج 

 : ما ىي األشياء التي تراىا بأنيا تشجعك عمى أداء ميامك ؟ 11س 

 : األشيا  التي تشجعني . 00ج  

 الراحة : عدـ وجود عمؿ كثير إاَل خي بعض األحياف عند عطؿ الحاسوب .

تقيمون دور النقابة التي تنشط عمى مستوى مؤسستكم في الدفاع عن : كيف  12س 
 حقوق العمال و تحسين ظروف العمل ؟ 
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 : النقابة تؤدي دورىا خي الدخاع عف حقوؽ العماؿ و تسعى لتحسيف ظروؼ العمؿ . 04ج 

 : ما رأيك في الخدمات االجتماعية التي تقدميا مؤسسة ميناء مستغانم ؟ 13س 

 ال دمات االجتماعية ممتازة بالمينا  : مما يشجب العامؿ عمى العمؿ .:  03ج 

: في حالة ما إذا أتيحت لك الفرصة لمعمل في مؤسسة أخرى ، ىل ستغادر إلييا  14س 
 ؟ ولماذا ؟  

 : ال اغادر المؤسسة ألف ال يوجد خرصة عمؿ خي مؤسسة أ رى كالمينا  . 02ج 

 "  8المقابمة " دليل 

 التجارة[]مصمحة 

 سنة  34السف : 

 الجنس : أنثى 

 الوظيفة : كاتبة مدير 

 سنوات  17األقدمية : 

 اإلجابة 

 : ىل بإمكانكم أن تعطوا لما لمحة عن ميناء مستغانم ؟ 1س 

 : لمحة عف المينا   0ج 

عامؿ خي  721، يوجد ىو مؤسسة عمومية اقتصادية تقـو باد اؿ السفف الى المينا   
 ت .م تمؼ القطاعا

 : كيف تقيمون ظروف العمل بميناء مستغانم و إنعكاسيا عمى أداء عممكم ؟ 2س 



 عرض المقابالت         الفصل السادس :                                                              
 

 
66 

: ظروؼ العمؿ جيدة ، انعكاسيا عمى عممي ، العمؿ خي جو م  ـ يساعدني عمى  4ج  
 تشدية ميامي عمى أكمؿ وجو .

 : ما رأيك في وسائل العمل التي توفرىا لكم المؤسسة في تأدية ميامكم ؟ 3س 

وسا ؿ العمؿ متاحة ، بحيث تقـو الوزارة بإعطا  مبمغ مف الماؿ لشرا  المعدات ، :  3ج 
 ويوجد وسا ؿ تكنولوجية متاحة .

: ىل األجر الشيري الذي تتقاضونو يشجعكم في أداء ميامكم عمى أحسن وجو ؟  4س 
 لماذا ؟ 

: األجر الشيري ال بشس بو لماذا : األجر الشيري ىو تعب أو ما يعرؼ بالجيد الذي  2ج  
 بذلتو   ؿ ىذه األياـ مما يزدني الثقة خي نفسي و عمؿ بجيد أكثر .

 : ىل يتم صب الرواتب في وقتيا المحدد ؟ وكيف يؤثر ذلك عمى أدائك لعممك ؟  5س 

محدد إال باستثنا  حاالت يوـ أو يوميف عمى : نعـ يتـ صب الرواتب خي وقتيا ال 5ج 
 األكثر .

( التي تقدميا لكم مؤسسة ميناء les primes: ما ىي أنواع المنح والعالوات ) 6س 
 مستغانم ؟

 : أنواع المنح و الع وات  6ج 

 يوجد منحة قبؿ رمحاف ، مبمغ لصـو ، و ع وة كؿ سنة عمى حساب د وؿ مردودية .   

راضي عمى ىذه المنح والعالوات ؟ و كيف ينعكس ذلك عمى المردودية : ىل انت  7س 
 في العمل ؟



 عرض المقابالت         الفصل السادس :                                                              
 

 
66 

: نعـ أنا راحية عمى ىذه المنح و الع وات و ينعكس ذلؾ عمى تشدية ميامي برغبة و  7ج 
 حب خي العمؿ .

 : ىل ترى بأن ىناك تثمين لمخبرة المينية من طرف المؤسسة ، وكيف يتم ذلك ؟  8س 

تثميف لم برة المينية ألف المنصب الذي أنا خيو ليس مف حقي ، بؿ يجب أف  : ال يوجد 8ج 
 أتحصؿ عمى منصب أعمى ألف شياداتي أكثر مف ىذا المنصب .

: في حالة وقوع حادث أثناء العمل ، ىل تقوم المؤسسة بالتكفل بكم أثناء فترة  9س 
 العالج ؟

 : نعـ تتكفؿ المؤسسة بمصاريؼ الع ج . 9ج 

 : ما ىي المشكالت التي تراىا بأنيا تعيقك عمى أداء ميامك ؟  11س 

 : ال وجود لممشاكؿ خي عممي . 01ج 

 : ما ىي األشياء التي تراىا بأنيا تشجعك عمى أداء ميامك ؟ 11س  

 : األشيا  التي تشجعني  00ج 

 االحتراـ المتبادؿ بيني و بيف مديري . -
 المنح . واألجر الشيري   -

: كيف تقيمون دور النقابة التي تنشط عمى مستوى مؤسستكم في الدفاع عن  12س 
 حقوق العمال و تحسين ظروف العمل ؟ 

: دور النقابة م  ـ و يساعد عمى تحسيف العمؿ بالمينا  خي بعض األحياف ىي مف  04ج 
يف تجاوزا لألخراد الذ ٪ 71تذىب لمدخاع عف مصالحنا ، منحتنا الحؽ خي العمرة كؿ سنة ب 

 سنوات عمؿ بالمينا  . 5
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 : ما رأيك في الخدمات االجتماعية التي تقدميا مؤسسة ميناء مستغانم ؟ 13س 

 8: ال دمات االجتماعية ممتازة خي المينا  بمجموعة مف ال دمات مف بينيا :  03ج 
 ماي ، خي حالة الزواج ، إعطا  محاخظ لألطفاؿ ، الدوا  . 0مارس ، 

: في حالة ما إذا أتيحت لك الفرصة لمعمل في مؤسسة أخرى ، ىل ستغادر إلييا  14س 
 ؟ ولماذا ؟  

 : لف أغادر ألف ال يوجد مشاكؿ خي المينا  و يوجد عدؿ خي كثير مف المصالح . 02ج 

 " 9المقابمة " دليل                                    

 ]مصمحة الشؤوف العامة[

  سنة 35السف : 

 الجنس : أنثى 

 الوظيفة : الشؤوف العامة ) حوادث العمؿ ( 

 سنوات  15األقدمية : 

 اإلجابة عن األسئمة 

 : ىل بإمكانكم أن تعطوا لما لمحة عن ميناء مستغانم ؟ 1س 

 : لمحة عف المينا   0ج 

 مؤسسة اقتصادية عمومية تقدـ  دمات و يعتبر المينا  بوابة مستغانـ .  

 تقيمون ظروف العمل بميناء مستغانم و إنعكاسيا عمى أداء عممكم ؟: كيف  2س 



 عرض المقابالت         الفصل السادس :                                                              
 

 
61 

: ظروؼ العمؿ م  مة ، انعكاسيا عمى أدا  العمؿ بتشدية العمؿ خي جو مناسب  وخي  4ج 
 الوقت المحدد .

 : ما رأيك في وسائل العمل التي توفرىا لكم المؤسسة في تأدية ميامكم ؟ 3س 

لكف ينقصيا صيانة ، مما يؤدي الى أبشب الحوادث خي العمؿ : وسا ؿ العمؿ متوخرة و  3ج 
 مثؿ قطب األصابب ، و اإلصابة عمى مستوى الظير ...الخ .

: ىل األجر الشيري الذي تتقاضونو يشجعكم في أداء ميامكم عمى أحسن وجو ؟  4س 
 لماذا ؟ 

 أكبر .: ال : األجر الشيري ال يشجعني ألف العمؿ الذي أقـو بو يستحؽ أجر  2ج 

 : ىل يتم صب الرواتب في وقتيا المحدد ؟ وكيف يؤثر ذلك عمى أدائك لعممك ؟  5س 

: ليس خي وقتيا المحدد يكوف ىناؾ تش ير يؤثر ذلؾ عمى العمؿ بالتكاسؿ و عدـ تمبية  5ج 
 األوامر مف طرؼ المصالح العميا .

كم مؤسسة ميناء ( التي تقدميا لles primes: ما ىي أنواع المنح والعالوات ) 6س 
 مستغانم ؟

 : أنواع المنح و الع وات  6ج 

 منح عا مية . -
 شير . 03منح  -
 منحة األرباح . -

 ال وجود لمع وات باستثنا  بعض التي يقدـ ليـ ع وة عمى حسب المصالح الش صية .



 عرض المقابالت         الفصل السادس :                                                              
 

 
66 

: ىل انت راضي عمى ىذه المنح والعالوات ؟ و كيف ينعكس ذلك عمى المردودية  7س 
 في العمل ؟

: نعـ أنا راحية عمى المنح و ىذا ينعكس باإليجاب خي أدا  ميامي و السكوت خي  7ج 
 بعض األحياف عمى حقي )أما ع وة ال توجد ( .

 : ىل ترى بأن ىناك تثمين لمخبرة المينية من طرف المؤسسة ، وكيف يتم ذلك ؟  8س 

المكاف المناسب ، ال : ال يوجد تثميف لم برة المينية ألف ىناؾ أش اص ليسوا خي  8ج 
  قتيـ بالمنصب.وجود لع

: في حالة وقوع حادث أثناء العمل ، ىل تقوم المؤسسة بالتكفل بكم أثناء فترة  9س 
 العالج ؟

 : نعـ تتكفؿ خي حالة حدوث حادث عمؿ . 9ج 

 : ما ىي المشكالت التي تراىا بأنيا تعيقك عمى أداء ميامك ؟  11س 

 ي : مشك ت التي تعيقن 01ج 

 الحغط النفسي ، الك ـ الذي ليس خي محمو . 

 : ما ىي األشياء التي تراىا بأنيا تشجعك عمى أداء ميامك ؟ 11س 

 : االشيا  التي تشجعني  00ج 

 الحمير الميني ىو الوحيد الذي يشجعني . -

: كيف تقيمون دور النقابة التي تنشط عمى مستوى مؤسستكم في الدفاع عن  12س 
 حقوق العمال و تحسين ظروف العمل ؟ 
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 : ال وجود لنقابة دا ؿ المينا  ت دـ مصالحيا ليس مصالح العماؿ . 04ج 

 : ما رأيك في الخدمات االجتماعية التي تقدميا مؤسسة ميناء مستغانم ؟ 13س 

 ت االجتماعية جيدة  اصة خي قرض الديوف .: ال دما 03ج 

: في حالة ما إذا أتيحت لك الفرصة لمعمل في مؤسسة أخرى ، ىل ستغادر إلييا  14س 
 ؟ ولماذا ؟  

: لف أغادر خي جميب األحواؿ ألف المينا  يبقى أخحؿ مؤسسة عمى مستوى  02ج 
 .مستغانـ

 " 11دليل المقابمة " 

 ]مصمحة الشؤوف العامة[

 سنة  37السف : 

 الجنس : أنثى 

 الوظيفة : مسؤولة عف توقيب خواتير حوادث المرور 

 سنوات  19األقدمية : 

 اإلجابة عن األسئمة 

 : ىؿ بإمكانكـ أف تعطوا لما لمحة عف مينا  مستغانـ ؟ 0س 

: لمحة حوؿ المينا  : ىو مؤسسة عمومية اقتصادية تقدـ  دمات منيا  دمة السفف  0ج 
 البحا ب و نقؿ المساخريف .لنقؿ 

 : كيف تقيمون ظروف العمل بميناء مستغانم و إنعكاسيا عمى أداء عممكم ؟ 2س 
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: ظروؼ العمؿ بالمينا  م  مة و ينعكس ذلؾ عمى عممي بالسير الجيد لمعمؿ و عدـ  4ج 
 حدوث تش ير .

 م ؟: ما رأيك في وسائل العمل التي توفرىا لكم المؤسسة في تأدية ميامك 3س 

 : وسا ؿ العمؿ متطورة ولكف تحتاج الى الصيانة . 3ج 

: ىل األجر الشيري الذي تتقاضونو يشجعكم في أداء ميامكم عمى أحسن وجو ؟  4س 
 لماذا ؟ 

: األجر الشيري يحفزني عمى أدا  ميامي ألف كمما كاف األجر خي وقتو المحدد كمما  2ج 
 كانت عمميات سير العمؿ خي وقتيا .

 ل يتم صب الرواتب في وقتيا المحدد ؟ وكيف يؤثر ذلك عمى أدائك لعممك ؟ : ى 5س 

: نعـ يتـ صب الرواتب خي وقتيا المحدد إاَل باستثنا  يـو عمى األكثر . و يؤثر ذلؾ  5ج 
 عمى العمؿ بالسير الحسف و عدـ وجود خوحى .

مؤسسة ميناء ( التي تقدميا لكم les primes: ما ىي أنواع المنح والعالوات ) 6س 
 مستغانم ؟

 : أنواع المنح والع وات  6ج 

 منح السنوية . -
 منح المردودية . -
 ال وجود لمع وات . -

: ىل انت راضي عمى ىذه المنح والعالوات ؟ و كيف ينعكس ذلك عمى المردودية  7س 
 في العمل ؟
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لمنصب و : نعـ أنا راحية عمى ىذه المنح و ينعكس ذلؾ عمى العمؿ ببقا ي خي ىذا ا 7ج 
 مواصمة العمؿ .

 : ىل ترى بأن ىناك تثمين لمخبرة المينية من طرف المؤسسة ، وكيف يتم ذلك ؟  8س 

: ال وجود لتثميف ال برة المينية مف طرؼ المؤسسة ، يتـ ذلؾ بالحكـ ، عدـ وجود  8ج 
 الش ص المناسب خي المكاف المناسب .

تقوم المؤسسة بالتكفل بكم أثناء فترة : في حالة وقوع حادث أثناء العمل ، ىل  9س 
 العالج ؟

 : نعـ خي حالة وقوع حادث عمؿ المؤسسة ىي المسؤولة و تتكفؿ بالمريض . 9ج  

 : ما ىي المشكالت التي تراىا بأنيا تعيقك عمى أداء ميامك ؟  11س 

 : المشك ت  01ج 

 الك ـ الذي ليس لو معنى بيف الزم   . -
 الحغط النفسي .  -

 ما ىي األشياء التي تراىا بأنيا تشجعك عمى أداء ميامك ؟ : 11س 

 : األشيا  التي تشجعني  00ج 

 الراتب الشيري . -
 احتراـ مدير .  -

: كيف تقيمون دور النقابة التي تنشط عمى مستوى مؤسستكم في الدفاع عن  12س 
 حقوق العمال و تحسين ظروف العمل ؟ 
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، بحيث تقـو بالدخاع عف ما ي دـ مصالحيا ىي  : أقيـ دور النقابة بالدور الفاشؿ 04ج 
 وليس العماؿ .

 : ما رأيك في الخدمات االجتماعية التي تقدميا مؤسسة ميناء مستغانم ؟ 13س 

 : ال دمات االجتماعية ممتازة صح القوؿ . 03ج  

: في حالة ما إذا أتيحت لك الفرصة لمعمل في مؤسسة أخرى ، ىل ستغادر إلييا  14س 
 ؟ ولماذا ؟  

 : لف أغادر ألف ميما كاف يبقى المينا  أخحؿ بكثير مف المؤسسات األ رى . 02ج 

 "  11المقابمة " دليل 

 ]مصمحة الشباؾ الوحيد[

 سنة  31السف : 

 الجنس : أنثى 

 الوظيفة : ميندسة دولة خي االع ـ اآللي 

 سنوات  12االقدمية : 

 اإلجابة عن األسئمة 

 : ىل بإمكانكم أن تعطوا لما لمحة عن ميناء مستغانم ؟ 1س 

 : لمحة عف المينا   0ج 
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المينا  ىو ر ة لوالية مستغانـ و يتعامؿ خي اإلستيراد والتصدير ، كما يعرؼ ببموعة  
ه عدة ميمات منيا : االستثمار و التطوير ، مباشرة عمميا الشحف و الصرؼ الصحي ، عند

 التفريغ ...الخ .

 : كيف تقيمون ظروف العمل بميناء مستغانم و إنعكاسيا عمى أداء عممكم ؟ 2س 

ساعات لكؿ القطاعات  17: ظروؼ العمؿ بالمينا  : ظروؼ عادية مف ناحية العمؿ  4ج 
 ف العمؿ انشغؿ العامؿ بعممو و العكس الصحيح .و انعكاسيا عمى العمؿ : كمما كا

 : ما رأيك في وسائل العمل التي توفرىا لكم المؤسسة في تأدية ميامكم ؟ 3س 

 : وسا ؿ العمؿ جيدة كؿ مرة يقوموف بتبديميا لتسييؿ عمينا العمؿ . 3ج 

: ىل األجر الشيري الذي تتقاضونو يشجعكم في أداء ميامكم عمى أحسن وجو ؟  4س 
 لماذا ؟ 

 : نعـ األجر الشيري الذي اتقاحاه ممتاز كما قالت المبحوثة الحمدهلل . 2ج  

 لماذا : ألف المينا  مؤسسة اقتصادية و تقدـ مجموعة مف األرباح .

 ؟ وكيف يؤثر ذلك عمى أدائك لعممك ؟ : ىل يتم صب الرواتب في وقتيا المحدد  5س 

 : نعـ يتـ صب الرواتب خي وقتيا . 5ج 

 كيفية التشثير : يؤثر ذلؾ عمى أدا  عممي عمى أكمؿ وجو .

( التي تقدميا لكم مؤسسة ميناء les primes: ما ىي أنواع المنح والعالوات ) 6س 
 مستغانم ؟

 : ال يوجد منح و ع وات . 6ج  
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راضي عمى ىذه المنح والعالوات ؟ و كيف ينعكس ذلك عمى المردودية : ىل انت  7س 
 في العمل ؟

: لست راحية عمى المنح و الع وات ألنيا ال توجد مف أساسيا ، وينعكس ذلؾ عمى  7ج 
 مردودية العمؿ بعدـ بذؿ مجيود أكبر .

 لك ؟ : ىل ترى بأن ىناك تثمين لمخبرة المينية من طرف المؤسسة ، وكيف يتم ذ 8س 

: ال يوجد تثميف لم برة المينية و ت تمؼ مف خ ة الى ا رى ، يوجد بعض األش اص  8ج  
 لدييـ شيادات عميا و متواجديف خي مراتب أقؿ مف شياداتيـ مثؿ أنا .

: في حالة وقوع حادث أثناء العمل ، ىل تقوم المؤسسة بالتكفل بكم أثناء فترة  9س 
 العالج ؟

تكوف مدموجة إاَل لـ ، : خي حالة وقوع حادث عمؿ تقـو المؤسسة بالتكفؿ أثنا  الع ج  9ج 
 خي اآلونة األ يرة.

 : ما ىي المشكالت التي تراىا بأنيا تعيقك عمى أداء ميامك ؟  11س 

 : المشك ت  01ج 

 الحغوطات النفسية . -
 عدـ وجود تحفيزات باستثنا  البعض .  -
 لك ـ عف حقؾ .ال وجود لمحؽ لؾ با  -

 : ما ىي األشياء التي تراىا بأنيا تشجعك عمى أداء ميامك ؟ 11س 

 : االشيا  التي تشجعني  00ج 

 الراتب الشيري . -
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 مردودية السنوية . -
: كيف تقيمون دور النقابة التي تنشط عمى مستوى مؤسستكم في الدفاع  12س  -

 عن حقوق العمال و تحسين ظروف العمل ؟ 

النقابة خي المينا  ىو الدخاع عف مصالحيا الش صية ليس دا ما ل دمة : دور  04ج 
 العماؿ خي المينا  .

 : ما رأيك في الخدمات االجتماعية التي تقدميا مؤسسة ميناء مستغانم ؟ 13س 

 : ال دمات االجتماعية جيدة خي المينا  حسب رأيي . 03ج 

: في حالة ما إذا أتيحت لك الفرصة لمعمل في مؤسسة أخرى ، ىل ستغادر إلييا  14س 
 ؟ ولماذا ؟  

 : نعـ أغادر إذا ما كاف ىناؾ أجر أكبر و راحة نفسية .  02ج  

 "  12المقابمة " دليل 

 ]مصمحة الشباؾ الوحيد[

 سنة  35السف : 

 الجنس : ذكر 

 الوظيفة : تقني سامي خي اإلع ـ اآللي 

 األقدمية : سنة 

 إلجابة عن األسئمة ا

 : ىل بإمكانكم أن تعطوا لما لمحة عن ميناء مستغانم ؟ 1س 
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 .ية  دماتية ليا مجموعة مف المياـ: لمحة حوؿ المينا  : ىو مؤسسة عمومية اقتصاد 0ج 

 إنعكاسيا عمى أداء عممكم ؟: كيف تقيمون ظروف العمل بميناء مستغانم و  2س 

: ظروؼ المينا  عادية : و انعكاسيا عمى أدا  عممي ىو سير عممي خي وقت محدد  4ج 
 و عدـ التش ير .

 : ما رأيك في وسائل العمل التي توفرىا لكم المؤسسة في تأدية ميامكم ؟ 3س 

 : وسا ؿ العمؿ متطورة  3ج 

م في أداء ميامكم عمى أحسن وجو ؟ : ىل األجر الشيري الذي تتقاضونو يشجعك 4س 
 لماذا ؟ 

 : نعـ األجر الشيري الذي اتقاحاه يشجعني و الحمدهلل  2ج 

 : ىل يتم صب الرواتب في وقتيا المحدد ؟ وكيف يؤثر ذلك عمى أدائك لعممك ؟  5س 

: نعـ يتـ صب الرواتب خي وقت محدد باستثنا  يوـ أو يوميف عمى األكثر . ويؤثر  5ج 
 عممي بسيرورة العمؿ و ال يكوف ىناؾ تش ير . ذلؾ عمى

( التي تقدميا لكم مؤسسة ميناء les primes: ما ىي أنواع المنح والعالوات ) 6س 
 مستغانم ؟

 : انواع المنح والع وات  6ج 

 شير . 03منحة  -
 منحة الفردية . -

و أما الع وات لـ أحصؿ عمى ع وة لحد الساعة ، وينعكس ذلؾ عمى العمؿ بالمثابرة 
 الجد و بذؿ مجيود أكبر .
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: ىل انت راضي عمى ىذه المنح والعالوات ؟ و كيف ينعكس ذلك عمى المردودية  7س 
 في العمل ؟

لعمؿ : نعـ أنا راحي عمى ىذه المنح و الع وات ، وينعكس ذلؾ عمى مردودية ا 7ج 
 بالجيد أكثر و مناخسة .

 : ىل ترى بأن ىناك تثمين لمخبرة المينية من طرف المؤسسة ، وكيف يتم ذلك ؟  8س 

: يوجد تثميف لم برة المينية ، يتـ ذلؾ مف   ؿ إعطا  أولوية ألصحاب الشيادات و  8ج 
 الكفا ة العميا .

بالتكفل بكم أثناء فترة : في حالة وقوع حادث أثناء العمل ، ىل تقوم المؤسسة  9س 
 العالج ؟

 : نعـ خي حالة وقوع حادث العمؿ تقوـ المؤسسة بالتكفؿ . 9ج 

 : ما ىي المشكالت التي تراىا بأنيا تعيقك عمى أداء ميامك ؟  11س 

 : المشك ت  01ج  

 اشير و يتجدد . 6عدـ ترسيـ العماؿ ، بؿ  العمؿ بالعقد مدتو  -

 تراىا بأنيا تشجعك عمى أداء ميامك ؟: ما ىي األشياء التي  11س 

 : األشيا  التي تشجعني  00ج 

 االحتراـ المتبادؿ مف طرؼ المدير والعماؿ . -
 الراتب الشيري . -

: كيف تقيمون دور النقابة التي تنشط عمى مستوى مؤسستكم في الدفاع عن  12س 
 حقوق العمال و تحسين ظروف العمل ؟ 



 عرض المقابالت         الفصل السادس :                                                              
 

 
66 

 تعسى لمدخاع عف مطالب العماؿ و تحسيف ظروخيـ .: دور النقابة خي المينا   04ج 

 : ما رأيك في الخدمات االجتماعية التي تقدميا مؤسسة ميناء مستغانم ؟ 13س 

 : ال دمات االجتماعية ال بشس بيا خي المينا  . 03ج  

: في حالة ما إذا أتيحت لك الفرصة لمعمل في مؤسسة أخرى ، ىل ستغادر إلييا  14س 
 ؟ ولماذا ؟  

: لف أغادر المينا  ألف مؤسسة مينا  مستغانـ تعتبر مف اىـ المؤسسات المريحة خي  02ج 
 مجاؿ العمؿ .
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 المبحث الثاني : تحميل المقابالت 

ظروف العمل ليا دور في تحسين أوال/تحميل المقابالت حسب الفرضية األولى القائمة:
 . أداء العاممين

 بتحسين أداء العاممين.( يبين المفردات الدالة لظروف العمل و عالقتيا 08جدول رقم )

النسبة  التكرار المفردات الدالة الحاالت
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يبين الجدول السابق بأن ىناك تباين في أراء المبحوثين حول ظروف العمل بميناء 
قدرت نسبة المستجوبين الذين يعتبرون بأن ظروف العمل عادية بمغت مستغانم حيث 

،بينما  %33.33،بينما يرى آخرون بأن ظروف العمل جيدة بنسبة قدرت بــــــــــ41.67%
،وىذا إن  %25بمغت نسبة المبحوثين الذين يعتبرون بأن ظروف العمل بالميناء مالئمة بــــــــــــــ

دل عمى شيء إنما يدل عمى أن ىناك ما يسمى بالرضا  حول ظروف العمل بالمؤسسة 
السالفة الذكر ،وىذا ما يساعد العمال والموظفين )عمال ميناء مستغانم( عمى أداء مياميم 

 عمى أحسن وجو. 

 (:يبين المفردات الدالة حول وسائل العمل.09جدول رقم)

 %النسبة المئوية  التكرار المفردات الدالة الحاالت
 الحالة الرابعة -الحالة الثالثة 

الحالة الثانية -الحالة العاشرة 
 عشر

 25 04 متطورة 

 الحالة السادسة -الحالة األولى 
 الحالة التاسعة. 

 18.75 03 متوفرة

 12.50 02 ممتازة الحالة السادسة -الحالة الخامسة
الحالة الحادي  -الحالة السابعة

 عشر
 12.50 02 جيدة

 12.50 02 متاحة الحالة الثامنة -الحالة السادسة

تساعدني عمى  الحالة السابعة -الحالة الثانية 
 أداء ميامي.

02 12.50 

 6.25 01 ذات جودة الحالة األولى.
 100 16  المجموع
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( نجد أن  المفردة األكثر استخداما من طرف المبحوثين 09عند قراءتنا لمجدول رقم)
وذلك بنسبة تقدر متطورة ،حول رأييم في وسائل العمل في ميناء مستغانم ىي مفردة وسائل 

ثم ، %18.75متوفرة بنسبة تقدر بـــــــــــثم تمييا في المرتبة الثانية مفردة   ، %25بحوالي 
 وبناءا،%12.50ممتازة،جيدة،متاحة،تساعدني عمى أداء ميامي بنسبة  دات  تأتي المفر 

فإن أغمب المبحوثين يؤكدون عمى نجاعة وفعالية الوسائل التي تحوز  عمى ىذه المعطيات
عمييا مؤسسة ميناء مستغانم من حيث التطور والجودة مما يسيل عمى العمال في تأدية 

الوسائل باقتصاد الجيد والوقت ،إذ يتفق الخبراء مياميم عمى أحسن وجو حيث تسمح ىذه 
في مجال العمل أنو كمما توفرت لدى العامل وسائل العمل ذات جودة فيذا يساىم بشكل 

 إيجابي في تحسين ظروف العمل ومن ثمة تحقيق ما يسمى بالرضا الوظيفي لدى العمال.

 .ي أجاليا المحددة(: يبين توزيع المفردات الدالة حول صب الرواتب ف10جدول رقم)

النسبة  التكرار المفردات الدالة الحاالت
 %المئوية 

 الحالة الثانية -الحالة األولى 
 الحالة الخامسة-الحالة الرابعة 

الحالة السابعة -الحالة السادسة 
 الحالة العاشرة -الحالة الثامنة

 لحالة الحادي عشر

يتم صب الرواتب في وقتيا 
 المحدد 

 
09 

 
75 

أحيانا يكون تأخر بيوم او  الحالة السادسة.  -الحالة الثالثة 
 يومين

02 16.67 

 8.33 01 ليس في وقتيا المحدد الحالة التاسعة
 100 12  المجموع

( بان ىناك إجماع بين المبحوثين بأن مؤسسة ميناء 10تبين معطيات الجدول رقم )
بينما ، %75مستغانم تقوم بصب رواتب عماليا في الوقت المحدد وذلك بنسبة تقدر بـــــــــ 
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بمغت نسبة المبحوثين الذين صرحوا بأن صب الرواتب يتأخر أحيانا بيوم أو يومين أما فيما 
تب في وقتيا أو بعبارة اخرى يوجد تأخير في صب األجور فقد بمغت يخص عدم صب الروا

وىي النسبة األضعف مقارنة بسابقتيا،وتجدر اإلشارة أن عممية  %8.33النسبة في حدود 
صب رواتب األجور في اجاليا المحددة ىو معيار من المعايير التي تعبر عن ظروف 

 العمل اإليجابية التي تتميز بيا المؤسسات.

 (: يبين المفردات الدالة حول انعكاسات صب الرواتب في أجاليا المحددة11رقم) جدول
 عمى أداء العاممين.

النسبة  التكرار المفردات الدالة الحاالت
 %المئوية 

 الحالة السادسة –الحالة األولى 
 الحالة الثانية عشر-الحالة السابعة

أقوم بأداء  عممي في الوقت 
 المحدد 

04  
33.34 

 الحالة الرابعة -الحالة الثالثة 
 الحالة الحادي عشر

 25 03 تأدية العمل عمى أكمل وجو 

 السير الحسن لمعمل الحالة  الثانية عشر-الحالة العاشرة
 

02 16.67 

 8.33 01 رضا العامل الحالة الخامسة

 الحالة الثانية 
 

عدم التغيب والتكاسل عن 
 العمل

01 8.33 

 8.33 01 التكاسل وعدم تمبية األوامر الحالة التاسعة

 100 12  المجموع
أقوم بأداء واجبي عمى ( أن المفردة الدالة 11تبين المعطيات الواردة في الجدول رقم)

تأدية بينما تأتي المفردة  ،%33.34وجو تأتي في الرتبة األولى بنسبة تقدر بحوالي أحسن 
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،كما جاءت مفردة السير  %25تقدر بــــــ في الرتبة الثانية بنسبةالعمل عمى أكمل وجو 
في  بأن صب الرواتب وىذا يدل، %16.67في المرتبة الثالثة بنسبة تقدر بــــــــــــالحسن لمعمل 

وقتيا المحدد يضع العامل في ظروف تحفزه بالقيام بواجبو من خالل عدم التغيب والتكاسل 
 ن وجو.عن العمل وتجعمو حريصا عمى القيام بعممو عمى أحس

وفي المقابل نرى أيضا من خالل الحالة التاسعة الذي صرح بأن الرواتب ال يتم 
صبيا في الوقت المحدد ،حيث يؤدي ذلك إلى التكاسل في العمل وعدم تطبيق األوامر 
،وحتى الحاالت التي صرحت بأن الرواتب يتم صبيا في وقتيا المحدد اعتبرت ىذا اإلجراء 

تجنيبيا حدوث الفوضى ،وباإلضافة إلى ذلك فقد صرحت  من طرف المؤسسة من شأنو
 الحالة الخامسة أن أي تأخير في صب الرواتب يؤدي إلى حالة غميان في نفوس العمال.

في حالة (:يبين المفردات الدالة حول تكفل مؤسسة ميناء مستغانم بالعمال 12جدول رقم )
  وقوع حادث أثناء العمل.

النسبة  التكرار المفردات الدالة الحاالت
 %المئوية 

 الحالة الثانية  –الحالة األولى 
 الحالة التاسعة  -الحالة الرابعة

الحالة  -الحالة  الحادية عشر
 الثانية عشر

 50 06 بالتأكيد تتكفل بعالج المريض

 الحالة الخامسة -الحالة الثالثة 
 الحالة السابعة -الحالة السادسة
 العاشرةالحالة  -الحالة الثامنة

 50 06 تتكفل بمصارف العالج

 100 12  المجموع
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عند قراءتنا لمجدول يتضح بأن مؤسسة ميناء مستغانم تتكفل بالعمال الذين يتعرضون 
لحوادث العمل وىذا بإجماع جميع العمال والموظفين الذين استجوبناىم ،وىذا من خالل 
مرافقة العمال خالل فترة العالج حيث أكدت الحالة األولى أن المؤسسة تقوم بتوفير سيارة 

من أجل العالج ،كما تكفل المؤسسة أيضا بمصاريف العالج ،وىذا لضمان تنقل المريض  
مؤشر إيجابي عمى ظروف العمل الممتازة التي يحبذىا أي عامل حيث تجعمو يشعر بأن 

 المؤسسة ال تتخمى عنو في الظروف الصعبة.  

(:يبين المفردات الدالة حول دور النقابة في الدفاع عن حقوق العمال 13جدول رقم )
 ظروف العمل. وتحسين

النسبة  التكرار المفردات الدالة الحاالت
 %المئوية 

 الحالة الثانية –الحالة األولى 
 الحالة الرابعة-الحالة الثالثة

 الحالة السادسة -الحالة الخامسة
الحالة الثامنة  -الحالة السابعة

 الحالة الثانية عشر

تدافع عن حقوق ومصالح 
 العمال

09 75 

 الحالة العاشرة-التاسعةالحالة 
 الحالة الحادية عشر 

 25 03 تخدم مصالحيا الشخصية

 100 12  المجموع
 

تدافع عن حقوق ومصالح ( بأن المفردة الدالة 13تبين معطيات الجدول رقم )
تخدم بينما المفردة الدالة ،%75بنسبة تقدر بـــــــــــــــــــ جاءت في المرتبة األولى العمال

،وبناءا عمى ىذه المعطيات يتضح بأن ثالثة أرباع العمال راضون عن مصالحيا الشخصية
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دور النقابة في الدفاع عن حقوقيم مصالحيم،وىذا ما يجعل العامل يطمئن باعتبار أنو يوجد 
 لديو سند قانوني يحميو من تجاوزات وتعسف اإلدارة.

تخدم مصالحيا مفردة الدالةكما تبين أيضا المعطيات الواردة في الجدول بأن ال
  الشخصية

بمعنى أن ،وىو ما صرحت بو الحاالت التاسعة،والعاشرة والحادية عشر،أي %25بمغت 
ىناك من العمال ينظر إلى دور النقابة بأنو فاشل وتخدم فقط مصالحيا الشخصية  كتشغيل 

 األبناء،والركون إلى الراحة. 

الل المقابالت التي أجريناىا مع العمال وموظفي من خ اإلستنتاج الجزئي لمفرضية األولى:
مؤسسة                           ميناء مستغانم توصمنا إلى النتيجة مفادىا أن ظروف 
العمل ليا دور عمى أداء العاممين، حيث أن حب العمل واألحترام المتبادل بين الرئيس 

يم يحفز العامل عمى أداء والمرؤوس يجعل العامل يحس بالراحة النفسية. وىو عامل م
 عممو، كما يوجد عامل أخر ال يقل أىمية عن سابقو والمتمثل في :

فكمما كانت وسائل العمل عصرية ومتطورة فيي تساعد عمى إقتصار  الوسائل العمل :    
 الجيد والوقت وبالتالي يزداد مردود العامل كما ال ننسي أيضا 

من خالل الدفاع عن حقوق ومصالح العمال فكمما كان دورىا ينصب  دور النقابات :    
عمى تحسين ظروف العمال ىذا ما يجعل العامل مطمئنا عمى مستقبمو الميني، كما ال ننسي 
أيضا أن صب الرواتب في وقتيا المحدد يجعل العمال يرتاحون تجاه إدارة المؤسسة، بإعتبار 

حاجياتو األساسية وأي تأخير في صب الرواتب من  أن الراتب الشيري يمكن العامل في سد
شأنو أن يؤزم من وضع العامل نظرا لألوضاع اإلجتماعية الصعبة الناجمة عن الغالء 

 المعشية .
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الحوافز المادية ليا دور في تحسين ثانيا/تحميل المقابالت حسب الفرضية الثانية القائمة:
 . أداء العاممين

 (:يبين المفردات الدالة حول أراء المبحوثين تجاه الراتب الشيري.  14جدول رقم)

النسبة  التكرار المفردات الدالة الحاالت
 %المئوية 

 الحالة الثالثة –الحالة األولى 
 الحالة الخامسة-الحالة الرابعة

 الحالة السابعة -الحالة السادسة
 الحالة العاشرة-الحالة الثامنة 

الحالة الثانية -الحادية عشر الحالة 
 عشر

األجر الشيري يشجعني عمى 
 أداء ميامي عمى أكمل وجو

10 83.33 

 الحالة التاسعة-الحالة الثانية 
 
 

 16.67 02 األجر الشيري ال يشجعني

 100 12  المجموع
 

األجر الشيري  ( بأن المفردة الدالة14توضح المعطيات الواردة في الجدول رقم)
المفردة  بينما،%83بمغت نسبة تقدر بحوالي  يشجعني عمى أداء ميامي عمى أكمل وجو

 وىذا يعني أن أغمب،%17بمغت نسبتيا حوالي  األجر الشيري ال يشجعني الدالة
المبحوثين ليم انطباع إيجابي حول األجور التي تقدميا مؤسسة ميناء مستغانم ،فالعامل كمما 

 عمى المرتب الشيري الذي يتقاضاه كمما زاد مردوده في العمل أكثر. كان راضيا

 (:يبين المفردات الدالة حول الراتب الشيري وأثره في تحفيز العامل.  15جدول رقم)
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النسبة  التكرار المفردات الدالة الحاالت
 %المئوية 

 الحالة الثامنة -الحالة السابعة
 الحالة العاشرة

 27.27 03 الزيادة في النشاط

 الحالة الخامسة -الحالة الرابعة
 الحالة الحادية عشر

 27.27 03 المؤسسة تحفز العامل

 10 01 أتمتع بروح العمل الحالة األولى 
 09.09 01 الوضع المعيشي صعب الحالة الثالثة

 09.09 01 ىناك محفزات أخرى تشجعني الحالة الثانية

العمل الذي أقوم بو يستحق أجر  الحالة التاسعة
 أكبر 

01 09.09 

 09.09 01 األجر يوفر لي كل المستمزمات الحالة السادسة

 100 11  المجموع
 

والمفردة   ( بأن المفردة الدالة الزيادة في النشاط15تبين معطيات الجدول رقم ) 
 %27.27جاءت في المرتبة األولى بنسبة تقدر بحولي  المؤسسة تحفز العاملالدالة 

،أما المفردات الدالة األخرى كما ىي واردة في %54.54،وبجمع النسبتين نحصل عمى 
،وىذا يعني أن عمال مؤسسة ميناء مستغانم راضون باألجور %10الجدول فقد قاربت نسبة 

 لموكمة إلييم.في المقام األول ويعتبرونيا محفزة ليم في تأدية الميمات ا
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(:يبين المفردات الدالة عمى رضا العمال حول المنح التي تقدميا مؤسسة 16جدول رقم)
 ميناء مستغانم،وانعكاسيا عمى أداء العاممين. 

النسبة  التكرار المفردات الدالة الحاالت
 %المئوية 

 الحالة الثانية -الحالة األولى
 الحالة الخامسة -الحالة الثالثة

 السابعةالحالة 

وتنعكس باإليجاب عمى مردوديتي 
 في  العمل 

05 41.67 

 الحالة السادسة-الحالة الرابعة 
 الحالة التاسعة-الحالة الثامنة

 الحالة الثانية عشر

 41.67 05 تحفزنا من أجل العمل أكثر

 8.33 01 البقاء في المنصب الحالة العاشرة 
 8.33 01 عدم بذل مجيود أكبر الحالة الحادية عشر

 100 12  المجموع
 

من خالل تحميل المقابالت التي أجريت عمى مستوى ميناء مستغانم يتضح لنا من 
إجابات المبحوثين أن ىناك مجموعة من المنح التي  تقدميا المؤسسة لعماليا 
وموظفييا،وتتمثل في المنح العائمية ومنحة المردودية والمنحة السنوية ،وتشير معظم إجابات 

المنح ،أما بالنسبة ألثر ىذه الحوافز عمى أداء العاممين المبحوثين بأنيم راضون عمى ىذه 
تنعكس باإليجاب عمى ( تبين بأن المفردة الدالة 16فإن البيانات الواردة في الجدول رقم)

بمغت نسبتيا عمى  العمل أكثر تحفزنا من أجلوالمفردة الدالة   مردوديتي في  العمل
، %8.33بنسبة بمغت  المنصب البقاء فيباإلضافة إلى المفردة الدالة ،%41.67التوالي 

  .%90مما يعني أن نسبة المبحوثين الذين صرحوا بأن تمك المنح تحفزىم في العمل تتعدى 
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 يبين المفردات الدالة حول الخدمات االجتماعية بمؤسسة الميناء : (17) جدول رقم

النسبة  التكرار المفردات الدالة الحاالت
 %المئوية 

 الحالة الثالثة-الحالة الثانية 
 الحالة الثامنة -الحالة السابعة
 الحالة العاشرة

 41.67 05 ممتازة

 الحالة التاسعة-الحالة الرابعة
 الحالة الحادية عشر

 25 03 جيدة

 16.67 02 البأس بيا الحالة الثانية عشر -الحالة السادسة

لمعامل البسيط  ضعيفة بالنسبة الحالة الخامسة
وممتازة بالنسبة لممسؤول 

 السامي

01 8.33 

 8.33 01 خدمات رائعة الحالة األولى 

 100 12  المجموع
حول الخدمات ممتازة( بأن المفردة الدالة 17تبين المعطيات الواردة في الجدول رقم)

،ثم تمييا المفردة  %41.67االجتماعية والتي جاءت في المرتبة األولى بنسبة تقدر بحوالي 
البأس  ،ثم تأتي في المرتبة الثالثة المفردة الدالة%25بنسبة تقدر بحوالي  جيدة الدالة
من الحاالت المستجوبة  %80مما يعني أن أكثر من ، %16.67بنسبة بمغت حوالي   بيا

تعتبر الخدمات االجتماعية لمؤسسة ميناء مستغانم تستجيب لتطمعات معظم العمال ذلك من 
لمعمال الذين أمضوا خمس سنوات  %70خالل ما تعرضو من خدمات كا تقديم عمرة بنسبة 

سبة عيد خدمة في الميناء،باإلضافة إلى اليدايا التي تقدم لمنساء العامالت في الميناء بمنا
دج ،توزيع المحافظ بالنسبة لمعمال الذين لدييم أبناء  6000المرأة والمتمثل في صك بقيمة 
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متمدرسون،تقديم  قروض مالية،تقديم الدواء في حالة المرض،وىذه المحفزات تشجع العامل 
 وتجعمو يكن االحترام لممؤسسة التي يعمل فييا.  

نشير إلى ما صرحت بو الحالة الخامسة حين استعممت  وعمى النقيض من ذلك
وىذا ضعيفة بالنسبة لمعامل البسيط وممتازة بالنسبة لممسؤول السامي المفردة الدالة 

يدل عمى حسب ما صرح بو بأن ىناك تمييز بين العمال فيما يخص االستفادة من الخدمات 
 صرحت بو الحالة الخامسة. التي ذكرناىا  سابقا،ولكن لم نجد مبحوثا اخر يؤيد ما

 (:يبين المفردات الدالة حول إمكانية المغادرة إلى مؤسسة أخرى.  18جدول رقم)

النسبة  التكرار المفردات الدالة الحاالت
 %المئوية 

 الحالة الثالثة -الحالة األولى
 الحالة السادسة -الحالة الرابعة

 الحالة الثامنة-الحالة السابعة
 الحالة العاشرة-الحالة التاسعة 

 الحالة الثانية عشر.

 75 09 لن أغادر الميناء
 

الحالة الحادية -الحالة الخامسة
 عشر 

 16.67 02 أكيد أغادر

 8.33 01 أتيحت لي الفرصة ولم أغادر الحالة الثانية
 100 12  المجموع

 

أغادر لن ( بأن المفردة الدالة 18تبين المعطيات الواردة في الجدول رقم)       
أكيد  ،ثم تأتي في المرتبة الثانية المفردة الدالة%75بمغت نسبة تقدر بحوالي الميناء
وىذا يدل بأن معظم العمال يفضمون العمل بميناء مستغانم ،%16.67بنسبة قدرىا أغادر
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ولن يغادروه ميما كانت األحوال كما صرحت بو أغمب الحاالت ،وىذا يرجع إلى الظروف 
والمحفزة في مجال العمل ،وباعتبارىا أيضا أفضل بكثير من المؤسسات األخرى المالئمة 

حسب ما صرحت بو الحالة الثانية،كما أن العمل بيذه المؤسسة مريح حسب الحالة 
الثالثة،كما تولي مؤسسة الميناء أىمية ألصحاب الشيادات،كما أن حقوق العمال مصونة 

 المؤسسة حسب الحالة الثامنة.باعتبار أن ىناك عدل يميز التسيير في 

 ( :يبين المفردات الدالة عمى األمور المشجعة .19جدول رقم ) 

 النسبة المئوية التكرار  المفردات الدالة   الحاالت
 الحالة الثامنة 
 الحالة العاشرة 

 الحالة حادي عشر 
 الحالة الثاني عشر 

 الحالة الرابعة 

الراتب  –اإلحترام المتبادل 
 الشيري 

05 38,46 

 الحالة الثالثة
 الحالة السابعة 

 15,38 02 الراحة التامة 

 الحالة الثانية
 الحالة السادسة

 

عطائو قيمو  تقدير العال وا 
 لمعامل 

02 15,38 

جو مناسب، وسائل حديثة،  الحالة أولى 
 فرق عمل مالئمة 

01 7,69 

 7,69 01 مرتبات وعالوات  الحالة الرابعة 
 الحالة الثانية 

 الحالة السادسة 
 15,38 02 تشيجعو بالترقيات، تكوينات 

 100 13 / المجموع 
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( نجد أن المفردة أكثر إستخداما من ظرف المبحوثين حول 14عند قراءتنا لمجدول رقم )
رأييم في األشياء المشجعة في ميناء مستغانم ىي مفردة اإلحترام المتبادل والراتب الشيري، 

% وىي نسبة كافية ومشجعة لمعمال أما بالنسبة لمذين 38,46وذلك بنسبة تقدر بحوالي 
% عمال 7,69% و أما بالنسبة 15,38حترام المتبادل بمغت نسبة صرحو بالراحة واإل

المذين صرحو بوسائل العمل الحديثة والجو المناسب والمرتبات والعالوات، وفي األخير نسبة 
 %من عمال المذين قالو بإن الوسائل التشجيعية تمتمت في الترقيات والتكوينات . 15,38

 جدول خاص بالمشكالت  :(20جدول رقم  )

 النسبة المئوية  التكرار المفرادات الدالة الحاالت 
 الحالة رقم واحد
 الحالة السادسة 
 الحالة السابعة 
 الحالة الثامنة 
 الحالة الثانية 

 

 33,33 05 ليس لدينا مشاكل 

 الحمة الحادي عشر 
 الحالة الثالثة 

 13,33 02 عدم ترسيم العمال 

 الحالة الخامسة 
 الحالة التاسعة 
 الحالة العاشرة 

 الحالة الثانية عشر 

 26,66 04 ضغط النفسي 

 الحالة التاسعة 
 الحالة الثانية عشر 

 13,33 02 الكالم ليس في محمو
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عدم وجود تحفيزات بإسثتاء  الحالة العاشرة 
 البعض 

01 6,66 

تقصير في العمل من طرف  الحالة الرابعة 
 أعضاء الفوج 

01 6,66 

 

التعميق عمى الجدول: عند قراءتنا لجدول نجد أن المفردة األكثر تكرارا من طرف المبحوثين 
% األكثر 33,33حول رأييم في المشكالت التي يواجيونيا في ميناء مستغانم أن نسبة 

سبة العمال المذين صرحو بعدم ترسيم تكرار ىم األفراد الذين ليس لدييم مشاكل بينما بمغت ن
% ، أما بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من الضغط النفسي بالنسبة 13,33بالنسبة
% وأما بالنسبة لألفراد المذين يعانون من مشكمة الكالم الذي ليس في محمو بمغت 26,66
وثأتيرىم  % وفي األخير نسبة عدم وجود تحفيزات وتقصير العمال في عمميم13,33النسبة 

 % .6,66من فرق عمل بالنسبة 

من خالل المقابالت التي أجريناىا مع العمال وموظف  اإلستنتاج الجزئي لمفرضية الثانية :
مؤسسة ميناء مستغانم توصمنا إلى النتيجة مفادىا أن الحواقر المادية ليا دور في تحسين 

ء مياميم بنسبة كبيرة تفوق أداء العاممين، حيث أن األجر الشيري يشجع العمال عمى أدا
% وىذا يعني أن العمال راضيين عمى ىذا الراتب الشيري إلى حد ما وينعكس ىذا عمى 83

الزيادة في النشاط والتمتع بروح العمل كما يوجد عامل أخر ال يقل أىمية عن سابقو متمثل 
إيجاب عمى في رضا العمال حول المنح التي تقدميا مؤسسة ميناء مستغانم، بحيث تنعكس ب

مردودية في العمل وبذل خيد أكبر والبقاء في المنصب أما بالنسبة لمخدمات اإلجتماعية 
فيي تتراوح بين ممتازة وجيدة عند أغمب المبحوثين إلى في حاالت فيي تترواح بين البأس 
بيا وضعيفة عمى حسب طبيعة المنصب، وأما بالنسبة إلمكانية المغادرة إلى مؤسسة أخرى 

 فئة كبيرة من العمال يفضمون العمل والبقاء في مؤسسة ميناءفكانت 
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مستغانم اإل بإسثتناء حالتين صرحت بمغادرة الميناء أماحالة قالت اتيحت لي الفرصة ولكن  
لم أغادر الميناء، أما بالنسبة لألشياء المشجعة لمعمل بالميناء ىو اإلحترام المتبادل بين 

واألجر الشيري ......العمل مالئمة ومنح بالنسبة لممشاكل  المدير والعمال، والراحة التامة
التي تواجو العمال بكثرة وىو الضغط النفسيوعدم ترسيم لعمال وعندما يكون العامل مقصر 

 في عممو في الفوج فيذا يحدث مشكمة في سير العمل .

 اإلستنتاج 

  ومالئمة وىذا يدل ظروف العمل بالميناء مستغانم كانت تتراوح بين العادية وجيدة
 عمى مايسمي برضا حول ظروف العمل .

 . الوسائل العمل في ميناء مستغانم كانت متطورة ومتوفرة وممتازة 
 . صب رواتب في وقتيا المحدد اإلبإسثتناء يوم أو يومين 
 .أداء العمل في الوقت المحدد وعمى أكمل وجو 
 . رضا عامل عمى عممو وعدم التكاسل في تمبية األوامر 
 . تكفل مؤسسة ميناء مستغانم في حالة حدوث حادث عمل 
 . دفاع النقابة عن حقوق ومصالح العمال بدرجة كبيرة 
 . األجر الشيري يشجع العمال عمى أداء مياميم 
 . الزيادة في نشاط المؤسسة يحفز العامل 
 . مردودية في الغمل 
 . التحفيز من أجل العمل أكثر 
 ة.الخدمات اإلجتماعية ممتازة وجيد 
 عدم مغادرة ميناء مستغانم إلن ميناء أفضل بكثير من المؤسسات األخرى . 
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 لمبحث الثالث : اإلستنتاج العام لمدراسة ا

مــن خــالل دراســتنا لــدور الحــوافز فــي تحســين أداء العــاممين فــي مديريــة مينــاء مســتغانم تبــين    
العـــاممين ،  األفـــرادبــأن ىنـــاك حــوافز ماديـــة و معنويـــة فكالىمــا ذات تـــأثير عمـــى مســتوى أداء 

 فالحوافز تختمف من شخص إلى آخر و من مستوى إلى آخر .

ة خاصة إذا ارتبط بأداء العـاممين إذا لـم يكـن إن موضوع الحوافز يعتبر من المواضيع اليام  
لدييم أداء جيد في عمميم لن يستطيع تحسين عالقات و تحقيق التكامل بين أىـداف العـاممين 
والمؤسســة ، وبعــد مــا قمنــا بمجموعــة مــن المقــابالت كانــت مــع مبحــوثين مــن عــدة مصــالح ، 

 وبعد تحميميا توصمنا الى مجموعة من النتائج :

 عمال حول ظروف العمل في مؤسسة ميناء مستغانم .ىناك رضا ال -
يوجد إجماع فيما يخص حداثة وسائل العمل التي توفرىا مؤسسة ميناء مستغانم والتـي  -

 تساىم في توفير الجيد والوقت. 
صب الرواتب فـي وقتيـا المحـدد يشـجع العمـال ويحفـزىم عمـى العمل،ويجنـب المؤسسـة  -

 من الدخول في فوضى.
 الرواتب.رضا العمال حول  -
 رضا العمال بخصوص المنح. -
 المنح ليا دور فعال في تحفيز  أثر لمردودية العمال. -
أغمبيــة المبحــوثين راضــون عــن أداء النقابــة فــي الــدفاع عــن حقوقيم،مــع وجــود بعــض  -

المبحوثين الذين أبدوا امتعاضيم مـن دور النقابـة التـي يعتبرونيـا تـدافع عـن مصـالحيم 
 الشخصية.

 االجتماعية التي تقدميا المؤسسة نالت رضا أغمبية العمال.الخدمات  -
تتكفل المؤسسة بالعمـال الـذين يتعرضـون لحـوادث العمـل مـن خـالل التكفـل بمصـاريف  -

 العالج،عامل مشجع لمعمال.
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معظم المبحوثين غير مستعدين لمغادرة الميناء في حالة ما إذا أتيحت الفرصة لممغادرة إلى 
 مؤسسة أخرى
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نظرا لألهمية البالغة لمعنصر البشري ، يجب تفعيل دور هذا المورد في المؤسساات           
لتحقيق أهدافها المبتغاة و المنشودة عن طريق استثارة دوافع األفراد ، من خالل تطبياق إداري 

تحفياااز األفاااراد ، وذلاااا مااان خاااالل ا هتماااا  باااالحوافز المادياااة و المعنوياااة ،  فعاااال يعمااال عمااا 
 فنظا  الحوافز يشغل موضعا هاما .

ماان منطمااق أن األفااراد بحاجااة الاا  محاارا لاادفعه  ماان أجاال إثبااات ذاتهاا  فااي التنظااي  ،        
 ل وجه .والذي يتمثل في العالوات و الترقيات ...الخ و التي تحثه  عم  أداء عممه  بأكم

فسياسة التحفيز هي األداة التي يمكن بواسطتها إحاداث انادماج لمعااممين وتحساين العالقاات   
معه  و تحقيق تكامل بين أهدافه  ، فالعنصر البشري الراضي   شاا أن أداء  سايكون جيادا 

 و فعا  . 
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 (01الممحق رقم )

 وزارة التعميم العالي و البحث العممي 

 جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم 

  كمية العموم االجتماعية 

 قسم عمم االجتماع 

 التخصص : عمم اجتماع التنظيم والعمل 

 دليل المقابمة حول ظروف العمل في تحسين أداء العاممين في ميناء مستغانم  

 تحية طيبة ،

إنني أشكركم مرة أخرى عن منحي جزءا من وقتكم الثمين ، و أذكركم بإسمي يونيف   
بختة ، إنني مسجمة في السنة الثانية ماستر تخصص عمم اجتماع التنظيم والعمل بجامعة 
مستغانم ، جئت لمحاورتكم في إطار بحث يتناول موضوع ظروف العمل و دورىا في 

تغانم ، مع العمم أنو من خالل قبولكم إجراء ىذه تحسين أداء العاممين في ميناء مس
المقابمة فإنكم تساىمون في خدمة العمم ، و نعاىدكم بأن المعمومات التي سوف تدلون 

 إطالقا . اسمكمبيا سوف لن تستخدم إال لمغرض العممي فقط ، و لن يتم ذكر 
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 المقابمة دليل 

 بيانات عامة 

 السن : .....

 الجنس : ......

 الوظيفة : ....

 األقدمية : ........ 

 أسئمة حول ظروف العمل في تحسين أداء العاممين في ميناء مستغانم 

 : ىل بإمكانكم أن تعطوا لما لمحة عن ميناء مستغانم ؟ 1س 

 : كيف تقيمون ظروف العمل بميناء مستغانم و إنعكاسيا عمى أداء عممكم ؟ 2س 

 : ما رأيك في وسائل العمل التي توفرىا لكم المؤسسة في تأدية ميامكم ؟ 3س 

: ىل األجر الشيري الذي تتقاضونو يشجعكم في أداء ميامكم عمى أحسن وجو ؟  4س 
 لماذا ؟ 

 : ىل يتم صب الرواتب في وقتيا المحدد ؟ وكيف يؤثر ذلك عمى أدائك لعممك ؟  5س 

( التي تقدميا لكم مؤسسة ميناء les primesت ): ما ىي أنواع المنح والعالوا 6س 
 مستغانم ؟

: ىل انت راضي عمى ىذه المنح والعالوات ؟ و كيف ينعكس ذلك عمى المردودية  7س 
 في العمل ؟

 : ىل ترى بأن ىناك تثمين لمخبرة المينية من طرف المؤسسة ، وكيف يتم ذلك ؟  8س 



تقوم المؤسسة بالتكفل بكم أثناء فترة : في حالة وقوع حادث أثناء العمل ، ىل  9س 
 العالج ؟

 : ما ىي المشكالت التي تراىا بأنيا تعيقك عمى أداء ميامك ؟  10س 

 : ما ىي األشياء التي تراىا بأنيا تشجعك عمى أداء ميامك ؟ 11س 

: كيف تقيمون دور النقابة التي تنشط عمى مستوى مؤسستكم في الدفاع عن  12س 
 سين ظروف العمل ؟ حقوق العمال و تح

 : ما رأيك في الخدمات االجتماعية التي تقدميا مؤسسة ميناء مستغانم ؟ 13س 

  ؟: في حالة ما إذا أتيحت لك الفرصة لمعمل في مؤسسة أخرى ، ىل ستغادر إلييا 14س 
   ولماذا ؟



 : صور لميناء مستغانم  20الملحق رقم 

 

 

 

 المصدر : ميناء مستغانم 
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