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، معرفة العالقة االجتماعية داخل المؤسسة وتأثيرها عمى أداء العاممين إلىهدفت الدراسة    
 عين تادلسبدائرة  )لطرش العجال( بالمؤسسة االستشفائية )ة(عامل (95)عمى عينة قوامها 

العالقات تتمثل في استبيان قياس مواستعممنا أداة ل، باالعتماد عمى المنهج الوصفي
محور العالقات االجتماعية  ، االجتماعية داخل المنظمة من تصميم الطالبة ،ويشمل 

توصمنا   تحميمهاو إحصائيا  المتحصل عميها ومعالجتها تفريغ البياناتومحور األداء ،وبعد 
 :النتائج التاليةإلى ا

 األداء لدى العاممينعمى نوع العالقات االجتماعية السائدة في المؤسسة اإلستشفائية  ؤثري -
 .بالمؤسسة االستشفائية

المؤسسة بتختمف طبيعة العالقات االجتماعية باختالف الجنس والخبرة لدى عمال  -2  
 اإلستشفائية.

 وقد نوقشت النتائج في ضوء الجانب النظري والدراسات السابقة.

 .الصحيةالمؤسسة  -المؤسسة -االداء -الكممات المفتاحية: العالقات االجتماعية
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 مقدمة:

أن المنظمة ىي عبارة عن كائن  إلىعمم االجتماع في دراسة التنظيمات  أبحاثخمصت      

ممنظمة لدييم حاجاتيم المشكمون ل األفراد جعلىذا ما لو مميزاتو وخصائصو ، اجتماعي

طيبة مع الودية ال يممن خالل عالقاتأثناء العمل  وجودىم وأىمية بالراحةاالجتماعية يشعرون 

فيما  والمسؤوليات تقسيم العملتنظيم و  إلى إضافة ،داء األ فعالية في إلى أدىمما بعضيم 

 من أجل تحقيق أىداف معينة. بينيم

الحوافز والرقابة  أنظمةمن  أىمالود االجتماعي  أسموبعتمد عمى النظام الذي ي عتبري    

في إلطار مشاركة بعين االعتبار التنظيم الذي يجب ان يكون  األخذضرورة  إلى باإلضافة

 .الجماعة في اتخاذ القرارات

عالقات التظير بين العاممين وىي  التيالعالقات  ىناك نوع من أنعمماء االجتماع  الحظ   

تظير  ومن خاللأنو و  ،عرف بمعايير الجماعة تمقائيتفاعل  امما نتج عنيغير الرسمية 

تماسك الجماعة وتمكنيا من  القواعد العامة والسموك كانت وظيفتيا تدعيمة من مجموع

ومستويات أجورىم  بأعمالفيما يتعمق  بين العاممين األمانوزيادة  ،اإلدارةاالستقالل الذاتي عن 

 األساسيفقد كانت الرغبة في االنضمام الى جماعات غير الرسمية وااللتزام بقيميا ىي المحرك 

 ليذا الدافع.
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مما  األفضلمفيوم العالقات االجتماعية في االىتمام بالعنصر البشري وتوفير المناخ برز      

 في ظل أفضل أعمى في األداءوتحقيق فاعمية  الروح المعنوية العالية الرفع من إلى أفضى

لدى العاممين عن طريق  الوظيفي الرضاو المنظمة  أىدافتحقيق من مما يمكن ،الظروف 

 .وياتيم إلعطاء األكثرات بين العاممين والتأثير عمى معنتحسين العالق

فكرة دراسة المؤسسة في العالم كبناء اجتماعي إال حديثا ،فظمت دراسات عمماء  تتبمورلم      

االجتماع مرتبطة بالعمل والممارسات المينية دون اتصاليا بالجانب االجتماعي أو المجاالت 

 األخرى.

ولكن مع مرور الوقت وبروز االىتمام العممي الجديد لممؤسسة لعمماء اجتماع المؤسسات      

أصبح النظر إلى موضوع المؤسسة من نظرة جديدة لمسموك والفعل اإلنساني عبر محاولة فيم 

 .لوجياقيقة اجتماعية يجب تحميميا سوسيو البنية الداخمية لممؤسسة وأصبحت محل دراسة ح

اىتماما كبيرا بموضوع العالقات االجتماعية، فقد  لم تمق لمؤسسة الجزائريةا كما أن       

اقتصر أسموب تسييرىا عمى نسخ التجارب األجنبية أو األسموب الذي كان موجودا منذ 

 .االستعمار

وذلك  ،العاممين أداءالخدماتية قصورا في  مختمف قطاعاتيا ومستوياتيا وخاصةفعرفت     

غياب روح الخدمة  ،لمعمل كعدم احترام وقت الرسمي :بانتشار المظاىر السمبية في مكان العمل

 شخصية. ألغراضوالتبذير واستعمال الوسائل العامة  ،والمسؤولية لدى العاممين العموميين
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والذي موضوع دراستنا والتي كان موضوعيا وبغرض اإلحاطة بجوانب الدراسة وفروضيا      

طبيعة العالقات االجتماعية السائدة داخل المؤسسة والكشف عن ما إذا كانت ىذه  ر حوليدو 

 صة المؤسسة االستشفائية وخا ،العاممين داخل المؤسسة الجزائرية أداءلمعالقات ليا أثر عمى 

 وتحديد طبيعتيا وتدعيميا بين العاممين.

الموضوع من خالل تقسيمو إلى أربعة فصول منيا ثالثة فصول نظرية وفصل  ناتناول    

 .لمدراسة الميدانية

والفرضيات وتحديد  اإلشكاليةلمبناء المنيجي حيث تم عرض  األولالفصل  نا فيتطرق     

 باإلضافةاختيار الموضوع  وأسبابأىمية الموضوع  إلى باإلضافةلمدراسة،  األساسيةالمفاىيم 

 .مع تحديد المقاربات السوسيولوجية المناسبة لمدراسةوالتعقيب عمييا  دراسات سابقة إلى

العالقات االجتماعية وعرضنا أشكال العالقات  فقد قمنا بتعريف الفصل الثاني أما    

أىمية دراسة العالقات االجتماعية  إلىاالجتماعية مرورا بأنواع العالقات االجتماعية وتطرقنا 

خصائص  االجتماعية،داخل المؤسسة وكذا مستوياتيا والعوامل المتحكمة في العالقات 

 .أسباب االىتمام بالعالقات االجتماعية في المؤسسةوأخيرا  االجتماعيةالعالقات 

،عناصر، أبعاده  ،أنواعو ،مكوناتو  الوظيفي ،فقد قمنا بالتعرف عمى األداء  الفصل الثالث     

واخيرا القائمين عمى عممية تقييم  أىمية األداء الوظيفي وتقييم األداء أىميتو ،أىدافو،محدداتو 

 .االداء الوظيفي
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الجانب الميداني لمدراسة وقد تطرقنا فيو إلى تعريف  وقد تمثل في الفصل الرابعأما      

المؤسسة االستشفائية عين تادلس وعرض الييكل التنظيمي لممؤسسة ثم المراحل المنيجية 

مجتمع الدراسة منيج الدراسة أدوات وتقنيات الدراسة ومن ثم قمنا بتحميل التعريف بلمدراسة 

من خالل عرض وتحميل معطيات النتائج  بيانات الدراسة من خالل بناء جداول واستخالص

عمى السؤال المطروح من خالل  واإلجابةبالتحقق من الفرضيات الدراسة، نتائج الدراسة 

               الدراسة. إليواالستنتاج العام الذي خمصت 

 

 

 



            
 الدراسـةمدخل الفصل األول: 

  اإلشكالية -أوال

  فرضيات الدراسة -ثانيا

  اختيار املوضوع أسباب -ثالثا

  أمهية الدراسة-خامسا

  اربة النظريةقامل -سادسا

  الدراسات السابقة -سابعا

  الدراسة اإلجرائية ملصطلحات افايي املحتديد ثامنا: 
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 :اإلشكالية -1

بالتطورات المتتالية التي أحدثتيا الثورة الصناعية لتمتقي بثورة  االجتماعيةثرت العالقات تأ     

  .جديدة وىي ثورة المعمومات التي أصبحت آثارىا أكبر بكثير من الثورة الصناعية

بتغيرات جذرية في المجال المادي في مجال العمل والتكنولوجيا ينذر  التقدم العمميإن     

النظم عمى بعضيا البعض أدى إلى تغيرات كثيرة في مجال األسرة والقرابة  وتأثيرالمعنوي ،و 

من مجتمع آلخر  االجتماعيةوالعالقات والقيم والتقاليد ، ومن الطبيعي أن تختمف العالقات 

متيا رس اجتماعيةحدودا العامل في المؤسسة يعيش أنماطا و األنماط السموكية، ف تالفاخحسب 

السائدة ومظاىر العرف  االجتماعيةوىو يتأثر بالدوافع والقيود لو ثقافة المؤسسة السائدة ،

 .االجتماعيةوالتقاليد 

مترابط األجزاء من جية متفاعال مع البنية الخارجية والتي  اجتماعياالمؤسسة كال تعتبر     

بالمؤسسة كموضوع سوسيولوجي تأخرا ، إذ  االىتماميوجد ضمنيا من جية أخرى ، فقد شيد 

مرتبطة بتناول ممارسة العمل في ذاتيا من دون مجاالت أخرى  االجتماعظمت دراسات عمماء 

ة تجديد النظرة لمسموك والفعل اإلنساني عبر محاولة العممي الجديد لممؤسس االىتمام، ولقد شيد 

تحميميا تفترض  اجتماعيةوأصبحت محل دراسة  االقتصاديةفيم البنية الداخمية لممؤسسة 

 جي.و سوسيول
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تجمع أفراد يعممون مع بعضيم في إطار تقسيم واضح لمعمل من  أنياالمؤسسة تعرف       

أن التضامن  اميل دور كايمت حيث يرى أجل إنجاز أىداف محددة تنشأ بينيم عالقا

أخالقي  يظير في عالقات العمل وعالقات تقسيم العمل في المجتمع بكل وعي االجتماعي

الذي يولد لدى كل عضو من أعضاء المجتمع البسيط ضميرا مشترك بين جميع أعضائو و 

ظيار والئيم ويسعون جاىدين لتعزيز  ايكونو و جمعيا  ىؤالء األفراد صادقين في أدائيم لعمميم وا 

 رفي دراستيم لممؤسسة ،ضمن دو  االجتماعمكانة وسمعة المؤسسة وىذا ما يفسره عمماء 

 دون ذلك. فيا وغاياتيايمكن لممؤسسة أن تنجح أو تحقق أىداال فالمساىمات القيمة لمعاممين 

الموضوع سوسيولجيا ىو دراسة العمل في ذاتو وما يتصل بو من ظواىر  ااالىتمام بيذ إن     

ر محاولة فيم البيئة الداخمية ليا ، ب، وذلك بالنظر إلى السموك والفعل اإلنساني ع اجتماعية

 وأصبحت محل وصف لحقيقة اجتماعية يفترض تحمييا.

المنطمق ومحاولة لدراسة والتعرف عمى أىمية وطبيعة  ىذا وعمى ضوء ىذا ومن خالل     

عمى أداء العاممين فييا أخدنا المؤسسة  وتأثيرىاالعالقات االجتماعية السائدة داخل المؤسسة 

عمومية خدماتية خاصة  باعتبارىا مؤسسة داراسة ميدانية كمكان لمحل الدراسة اإلستشفائية 

معدات تمريض متخصص بضى من قبل طاقم طبي و توفر العالج لممر  والتي بالرعاية الصحية

تأثيرىا عمى طبية خاصة ، بإلقاء نظرة حول واقع العالقات بين ىذه الفئات من العاممين و 

 .مطابقة مانتحصل عميو من نتائج مع ماينبغي أن يكونمعرفة إمكانية أدائيم ل

 وعميو يمكن طرح إشكالية البحث عمى الشكل التالي :    
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 ؟ل المؤسسة اإلستشفائية ثر العالقات اإلجتماعية عمى أداء العاممين داختؤ كيف  - 

 :الفرعية التالية األسئمةالعام  تساؤلتندرج تحت ىذا الو 

داخل المؤسسة  لدى عينة من العاممين السائدة االجتماعيةما طبيعة العالقات  -1

 اإلستشفائية ؟

داخل المؤسسة لدى العاممين  االجتماعيةكيف يتأثر األداء بتغير العالقات  -2

 ؟ االستشفائية

ة داخل المؤسسة اإلستشفائية السائد االجتماعيةماىي العوامل المؤثرة عمى العالقات  -3

 ؟

 الفرضيات : -2

عمى األداء لدى السائدة في المؤسسة اإلستشفائية  االجتماعيةنوع العالقات  يؤثر -أ  

 .العاممين

لدى عمال المؤسسة  الجنس واألقدمية باختالف االجتماعيةتختمف طبيعة العالقات  -ب  

 اإلستشفائية عين تادلس .

 أهمية الدراسة : -3

 تظير أىمية الموضوع في النقاط التالية :   
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داخل المؤسسة الجزائرية والتي تستدعي  االجتماعيةاألىمية البالغة التي تمعبيا العالقات  -  

بالعنصر البشري كمحدد أساسي لنجاحيا أو فشميا في ظل التطورات العممية التي  االىتمام

 .والتعرف عمى طبيعتيايشيدىا العالم 

مساىمة النتائج المتحصل عمييا من خالل الداراسة في معرفة مستوى األداء في ظل  -  

 السائدة بين العمال وتأثيرىا . االجتماعية العالقات

وبحكم الخبرة و كموظفة فإنني أجد أن موضوع العالقات اإلجتماعية داخل المؤسسة من  -  

تسميط الضوء عمى الجانب الحقيقي لمعامل من حيث أنو  والتي يحبالمواضيع الميمة والنادرة 

يقضي معظم أوقاتو في العمل ويجعمو يمتقي ويتصادم بمجموعة من السموكات والمواقف ويؤثر 

 الشك فيو ينعكس ذلك عمى أدائو الوظيفي بشكل من األشكال. مماو ويتأثر ، 

 أهداف الموضوع : -4

 تيدف ىذه الدراسة إلى تحقيق مايمي :  

المؤسسة ب لدى العاممين االجتماعيةالتعرف عمى طبيعة و أشكال و مظاىر العالقات  -  

 اإلستشفائية.

 .داخل المؤسسة لدى العاممين توضيح مدى تأثير العالقات اإلجتماعية عمى أداء -  

 اإلستشفائية.
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أىميتيا في فائية محل الدراسة و التأكد من نوعية العالقات السائدة داخل المؤسسة اإلستش -  

 تحسين األداء لدى العاممين .

بموجب التعامالت  االجتماعيةات في طبيعة العالق اختالفمعرفة ما إذا كان ىناك  -  

 .المؤسسة اإلستشفائية فين داخلمتغيرات أخرى بين الموظو 

زالة الغموض .عمى اإلشكالية المطروحة و  اإلجابةمحاولة  -    ا 

 الموضوع : اختيارأسباب  -5

 .ل المؤسسة  االستشفائيةداخ االجتماعيةمحاولة الكشف عن واقع العالقات  -  

 .اإلستشفائيةى المؤسسة بين العاممين لد االجتماعيةفي معرفة األوضاع  رغبة منا -  

 .ل المؤسسة اإلستشفائيةأىمية الموضوع و دوره في التأثير عمى أداء العاممين داخ -  

عمى أداء  ل المؤسسة اإلستشفائيةالسائدة داخ االجتماعيةمحاولة حصر أبعاد العالقات  -  

 العاممين.
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  تحديد المفاهيم : -6

  : االجتماعيةالعالقات  -أ

بصورة تبادلية تبعا لمعناه و متوجو  من األشخاص في تتابع متوافقىي تصرف مجموعة     

وفقا ليذا المعنى ، وتتكون من فرصة أن يتم فعل اجتماعي بصورة يمكن وصفيا و يمكن أن 

 .1تعرف عمى أنيا نموذج التفاعل االجتماعي بين شخصين أو أكثر 

بأنيا : " آية صمة بين فردين أو جماعتين أو  االجتماعيةيعرف أحمد زكي بدوي العالقات و     

قد تكون مباشرة أو غير مباشرة ، وقد تكون وم عمى التعاون أو عدم التعاون و أكثر ، وقد نق

المتبادل  االحترامعمى خمق جو من الثقة و  االجتماعية، كما تنطوي العالقات آجلفورية 

لمعنوية لمعاممين و زيادة اإلنتاج وىذه والتعاون بين أصحاب العمل ، كما تيدف إلى رفع روح ا

 .2االجتماعيةالعالقات ىي األساس لجميع العمميات 

  األداء: -ب 

ىو التعبير عن المستوى الذي يحققو الفرد العامل عند قيامو بعممو من حيث كمية و جودة     

من منظمين ، العمل المقدم من طرفو و األداء ىو المجيود الذي يبذلو كل من يعمل بالمؤسسة 

 .3مدراء وميندسين

                                                           
1
 .212، ص  4111، مكتبة لبنان ، بٌروت ،  معجم المصطلحات العلوم اإلجتماعيةأحمد زكً ،  
2
 .111، 112المرجع نفسه ، ص ص  
3
 .421،ص  2001 مدٌرٌة النشر الجامعٌة،،قالمة، 4111ماي  1، جامعة إدارة الموارد البشرية حمداوي وسٌلة ،  
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واألداء في المؤسسة ىو السموك الذي يقيم في إطار مدى إسيامو في تحقيق أىداف  

 .1المنظمة

  المؤسسة : -ج 

ىي وحدة اجتماعية و تجمع بشري تنشأ قصدا ، وتم بناؤه لموصول إلى أىداف معينة ،   

 .الخ.مصانع ..ويدخل ذلك عمى عدة أشكال منيا : مدارس ، مستشفيات ، 

التي تمارس النشاطات المتعمقة بو من أجل تحقيق  االقتصاديةوفي تعريف آخر : ىي الوحدة   

 . 2األىداف التي وجدت المؤسسة من أجميا

 : المؤسسة الخدماتية -د  

ىدفو دمج  ىي كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني و اجتماعي معين ،    

عوامل اإلنتاج المتبادل الخدمات مع أعوان اقتصاديين بغرض تحقيق نتيجة مالئمة ضمن 

الحيز المكاني والزماني الذي توجد فيو ، وطبقا لحجم ونوع  الختالفيختمف  اقتصاديةشروط 

 . 3النشاط

 استيالكيىي األشياء التي تنتج وتستيمك بشكل متوازن وتقدم لمزبون أو نشاط الخدمة و     

 . 4غير ممموس منتوجوىي 

                                                           
1
 .211، ص  2040،  2درن ،  ، دار وائل للنشر ، األ إدارة الموارد البشريةعبد الباري إبراهٌم الذره و زهٌر الصباغ ،  
2
 .11، ص  2001، دٌوان الم بوعات الجامعٌة الجزائر ، اقتصاد المؤسسة أحمد صخري ،  
3
 .12، ، ص  2001، دار الشروق للنشر ، عمان ،  إدارة الجودة في الخدمات : مفاهيم و عمليات وتطبيقاتقاسم ناٌف ،  
4
 .11، ص  2001، دار المعتز للنشر والتوزٌع ،  المعلواتية في المكتبات تسويق الخدماتأحمد نافع المداحة و آخرون ،  
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 المؤسسة الصحية:  -ه  

مؤسسات ذات طابع خدماتي توفر الرعاية الصحية لممواطنين ىدفيا إنساني وىي  ىي   

 عمومية ممك لمدولة أو خاصة يمتمكيا خواص.

 الدراسات السابقة: -7  

في المعرفة العممية والبحث العممي،ألن ىذا األخير  األىميةلمدراسات السابقة قدرا كبير من  

انو عممية تواصمية يغذي  باعتباريستمد فروضو وتساؤالتو من نتائج الجيود العممية السابقة 

داخل  االجتماعيةالدراسات التي تطرقت إلى دراسة موضوع العالقات  أىمبعضيا بعضا ومن 

 ر:نذك ا دراسة االداء لدى العاممينالمؤسسة وكذ

 دراسات ورسائل ماجستير: -أ

 :2003دراسة خالد بن حمدي الحميدي الحربي سنة   -1  

أثر العالقات االنسانية عمى أداء العاممين في االجيزة االمنية جامعة نايف العربية موضوعيا   

 لمعموم االمنية:

االنسانية بين العاممين في وقد دارت محاور الدراسة حول االشكالية التالية: ما مستوى العالقات 

 1في جوازات منطقة الرياض وجوازات المنطقة الشرقية بالمممكة؟ األمنية األجيزة

                                                           
1
دراسة حالة صندوق الضمان االجتماعي  تماعية ختصص تنظيم وعملرسالة دكتوراه يف العلوم االجالعالقات اإلنسانية وأثرها على الرضا الوظيفي،  ، بونوة علي - 

 . 346،ص 2006،اجلزائر، وكالة اجللفة
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 النقاط التالية: إلىوقد خمصت الدراسة   

ور تأثيرىا ومح اإلنسانيةوجود فروق بين الحالة االجتماعية في كل من محور العالقات  -  

وغير الرسمي وعمى متوسط كامل المحاور لصالح ومحور االختالف بين التنظيم الرسمي 

 المتزوجين ووجود فروق بينيم وبين المدنيين والعسكريين لصالح العزاب.

 وجود فروق في محور االختالف بين التنظيم الرسمي وغير الرسمي لصالح العسكريين. -  

 وجود فروق لمعمر ومحور االختالف بين المدنيين والعسكريين. -  

 5فروق لمخبرة وكل من محور التنظيم الرسمي وغير الرسمي لصالح خبرتيم مابين  وجود -  

 سنوات. 10أقل من  إلى

 : 2006ناصر بن محمد بن عقيل دراسة    -2 

 األمنيةجامعة نايف العربية لمعموم  وعالقتيا باألداء الوظيفي اإلنسانيةالعالقات   موضوعيا  

 : كالتالي الدراسة إشكاليةوكانت 

 إلىالخاصة واالنضباط العسكري قد تؤدي  األمنىل أن النشأة العسكرية لضباط قوات   

 وانخفاضالوظيفي  األداءفي التعامل مما يترتب عميو انخفاض معدالت  اإلنسانيةالعالقات 

 ؟ اإلنتاجية
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 النتائج التالية: إلىوقد خمصت الدراسة    

كما تسود بينيم  اإلنسانيةعينة الدراسة عمى عمم تام بمفيوم العالقات  أفرادمعظم  إن - 

 والمودة والرضا الوظيفي في العمل. واأللفةعالقات طيبة ويشعرون بالثقة 

يبذلون قصارى  وأنيموتنفيذ الواجبات والتعميمات وحب العمل والتفاني فيو  باألنظمةالعمل  -  

 جيودىم  في انجاز مياميم المسندة إلييم.

الوظيفي وجميع محاور الدراسة والتي  األداءعن وجود ارتباط قوي بين  كشفت الدراسة -  

 .1اإلنسانيةتمثل العالقات 

 دراسات ورسائل دكتوراه:-ب

  :2010دراسة منال عبد الحميد عبد المجيد  -1 

 أن: إلىحيث توصمت الباحثة    

العامل ىو كائن اجتماعي بالفطرة يميل إلى تكوين عالقات مع زمالئو ومع الرؤساء  -  

 المنظمة. أىدافويسعى لتحقيق أىدافو الشخصية من خالل تحقيق 

عمى العنصر البشري من خالل تفيم حاجة الفرد والجماعة أكثر  اإلنسانيةترتكز العالقات  -  

 بأداءمن تركيزىا عمى الجوانب المادية، كما تعمل عمى إثارة الدوافع الفردية بيدف االرتقاء 

 .1العاممين في جو يسود التفاىم ،الثقة المتبادلة
                                                           

 .346ص  بونوة علي ،مرجع سابق،  - 1
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 إلىرام متبادل يؤدي عندما تكون العالقة بين الرئيس والمرؤوسين عالقة طيبة بوجود احت -  

عندما يقوم العامل بزيادة العمل  اإلنتاجيمثمر في العمل ويالحظ ذلك في مجال العمل  إنتاج

 ركة فيو نتيجة لحسن تعامل المدير.والمشا

في العمل ليس خطأ كما يعتقد البعض إن االىتمام  اإلنسانيإن االىتمام بالجانب  -  

بالحافز المادي من االىتمام بالحافز المعنوي بل ربما يكون لمجوانب  أكثربالعاممين يكون 

   المادية. األمورالعاممين أكثر من  أداءالمعنوية تأثير ايجابي عمى 

 ، 2016دراسة بونوة عمي -2 

 كالتالي: اإلشكاليةوكانت   

العاممين بالصندوق الوطني  األفرادعمى الرضا الوظيفي لدى  اإلنسانيةمامدى تأثير العالقات   

 .2؟ لمضمان االجتماعي وكالة الجمفة

عمى  وأثرىادراسة الظروف الفيزيقية التي كان يعمل فييا العامل  إلىتطرق فييا الباحث   

دراسة العوامل  إلىوتصنيف مشكالت والمواقف التي تحدث في العمل ثم اىتم  اإلنتاجيةالعممية 

النفسية واالجتماعية المحددة لمسموك التنظيمي وجاءت ىذه الدراسة محاولة لفيم السموك 

ضرورة البحث الدائم عن  إلىداخل التنظيمات الصناعية وقد وقد توصمت الدراسة  اإلنساني

 .تغيير 

                                                                                                                                                                                           
1
، دراسة است العٌة تحلٌلٌة فً شركة ابن ماجد العامة، جامعة  العالقات اإلنسانية وأثرها في تحسين األداء المنظميمنال عبد الحمٌد عبد المجٌد،  - 

 .201، ص  2040واس ، العراق 
2
  .343بونوة علي نفس املرجع ص ، - 



 الدراسة مدخل                                                                       الفصل األول  
 

21 
 

 ا ىاما.ر تأثي عاون مع الرؤساء عمى مستوى رضاىم الوظيفيتوجود عالقة بين المتغيرين ال -  

 توفير روح الفريق يؤثر عمى مستوى رضاىم الوظيفي تأثيرا ىاما. -  

 ضعيفا. تأثيرابالرضا ولكن  أنفسيموجود عالقة لمعالقات بين المرؤوسين  -  

عالقة بين مساىمة العالقة بين المرؤوسين أنفسيم في بعد الثقة واالحترام عمى الرضا  -  

 الوظيفي.

 الوظيفي بالرضا وبتأثير ىام نحو العمل والتقدم الوظيفي. ألمنلوجود عالقة  -  

، اإلشرافوجود عالقة بين القيادة التنظيمية بالرضا الوظيفي وبتأثير ىام في التحكم،  -  

 التوجيو.

 : 2102دراسة سمير بن عبد العزيز،  -3

االعمال واعتمد الباحث تمثمت في الركائز االساسية لنجاح المسؤولية االجتماعية في منظمات 

عمى المنيجين، الوصفي الذي يعتبر طريقة من طرق التحميل والتفسير بشكل عممي منظم من 

أجل الوصول إلى أىداف محددة إزاء مشكمة ما، والتحميمي الذي يضفي عمى البحث الصفة 

 العممية.

االعمال من أجل  وتيدف الدراسة الى القاء الضوء عمى الركائز التي تستند عمييا منظمات  

نجاح تطبيقيا لممسؤولية االجتماعية بما يحقق أىدافيا وبما يخدم مصمحة المجتمع، كما تيدف 
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إلى بيان المفاىيم األساسية المتعمقة بالمسؤولية االجتماعية نظرا لقمة المراجع بخصوصيا 

 واختالط المفاىيم المرتبطة بيا.

اليوم تتبوأ حيزا ومساحة وتوصمت الدراسة إلى نتيجة أن المسؤولية االجتماعية، أصبحت    

كبيرة من األىمية عمى جميع األصعدة والمجاالت المحمية، وتحظى باىتمام رفيع المستوى من 

قبل منظمات األعمال لكونيا تعمل عمى التحسين من مستوى المعيشة واالرتقاء برفاىية 

 المجتمع.

 :2101دراسة ضيافي نوال  -4

موضوعيا حول المسؤولية االجتماعية لممؤسسات والموارد البشرية وتيدف الدراسة الى ان 

المؤسسة امام التزاميا بمسؤوليتيا االجتماعية خاصة اتجاه مواردىا البشرية باعتبارىا من اىم 

يربط بين األداء االجتماعي لممؤسسة  مقومات النجاح واالرتقاء، إذ تمثل البحث في اسيام

 والعمال.

وتمثمت أىمية الدراسة كونيا إطارا شموليا لمعرفة مدى التزام المؤسسات بيذه المسؤولية  

 وخاصة المؤسسات الوطنية ذات طابع خاص.

كما تقوم بتأصيل المفاىيم االساسية لممسؤولية االجتماعية وتوعية المؤسسات باىمية تبنييا    

لمساىماتيا في تطوير المجتمع ومعالجة مشاكمو، وكذا عرض عدد من أبعاد المسؤولية  نظرا

االجتماعية اتجاه العمال وأىمية االلتزام بيا نظرا لمساىماتيا في خمق مجتمع داخمي متماسك، 
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وباألخص التعرف عمى واقع تبني المسؤولية االجتماعية من طرف المؤسسات الجزائرية ومدى 

 ا.االلتزام بي

 التعميق عمى الدراسات السابقة:-8

لقد تشابيت الدراسات السابقة أنيا كميا اعتمدت في دراستيا عمى الجانب الوصفي االحصائي   

وأنيا تناولت موضوع العالقات االجتماعية وكل منيا ربطتو بمتغيرات مختمفة وكان ليذه 

 الدراسات أثر ايجابي عمى موضوع دراستي من الجانب النظري.

يتضح من خالل الدراسات السابقة أن العالقات االجتماعية ليا تأثير عمى أداء العاممين وقد   

 أوزمالئو  هتشترك فيو عوامل متعددة تظير عمى الفرد من خالل سموكو تجاه عممو، أو اتجا

 اتجاه الظروف المحيطة بو من خالل مايمي: أورؤسائو 

رتبة، الخبرة، المستوى التعميمي، السن ليا تأثير عمى أن الحالة االجتماعية التي تظير في ال -

 مستوى العالقات السائدة داخل المؤسسة.

 تأثيرفيما بين العاممين ودرجة المركزية ومدى بروز الرسمية ليا  والتعاون األداءنمط  إن -

 عمى داء العاممين.

 األداءليا تأثير عمى  اإلدارةواستخدام الصيغ الرسمية وحجم  اإلشرافلكل من فاعمية نطاق  -

 الوظيفي.
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تقبل الزمالء -االنتظام في العمل -من المؤشرات الدالة عمى الرضا الوظيفي الحضور المبكر -

 وتجنب المشاكل والعمل الجاد.

الثقة إلى الشعور بوجود العالقات الطيبة وتطبيق مفيوميا في العمل يؤدي بالعاممين  إن -

 لشعور بالرضا الوظيفي.والمودة فيما بينيم وا واأللفة

 المقاربات النظرية:-9 

 :مدرسة العالقات اإلنسانية -أ    

عمى أىم العناصر اإلنتاجية وىو التعامل الجيد مابين الرؤساء  ألتون مايولقد بين       

والمرؤوسين ، والتي تحقق مستوى عال من اإلنتاج ، وجاء ذلك من خالل ىذه التجارب التي 

 ريك.وسترن إلكت هوثورنت في مصانع أجري

ركزت ىذه التجارب عمى الدوافع التي تؤثر عمى إنتاجية العمال ، وييدف من خالليا  حيث  

احة عمى إنتاجية تفسير عدد من المتغيرات المادية كاإلضاءة وظروف العمل وفترات الر 

 .عياريبالزيادة أو النقصان عمى المستوى الم اسواءبط تمك المتغيرات العاممين ، وتم ض

السائدة بين العاممين ، وأطمقت  االجتماعيةمما دعى الباحثين إلى غزو ذلك إلى العالقات  

  .1بالعنصر البشري في المنظمة الىتمامياعمى تمك الدراسات حركة العالقات اإلنسانية نظرا 

                                                           
1
 .421، ص  2041، دار المناهج للنشر ، عمان ،  األصول و األساليب العلمية مبادئ اإلدارة، عبد الوهاب بن برٌكة ،  على فالح الزعً 
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عمى الفكر الجماعي أكثر من العمل الفردي ، وأن المنظمة جماعة  ماري فولتدراسة  ركزت  

كبيرة وعمى مديرىا أن يعتمد عمى خبرتو وميارتو في القيام بدوره أكثر من الموائح الرسمية 

، آثار بيئة المنظمة بعوامميا وقواميا والسمطات والصالحيات وفي تعاممو مع مرؤوسيو 

 .1اومتغيراتيا عمى تفاعل الجماعات مع

رغم ما توصمت إليو مدرسة العالقات اإلنسانية من نتائج ، إال أنيا ال تخمو من النقائص التي   

العامل ، وركزت  در االىتمام بالجانب اإلنساني لمفأعابيا العمماء والباحثين ، فقد أفرطت في 

ركزت عمى الحوافز  ، كما االجتماعيىو الجانب جانب واحد من األداء المؤسسة و عمى 

 .المعنوية مع إىمال الجانب الرسمي

 البنائية الوظيفية :  -ب    

ومعرفة الدور  االجتماعيةت والنظم اعمى أىمية تحميل البناء نظرية البنائية الوظيفيةتركز ىذه  

 .روبرت ميرون،  بارسونزتوجياتو لمحفاظ عمى النظام واستمراره ، ومن أىم روادىا و الوظيفي 

الظاىرة أو الخفية ، وذلك كون الوظيفة تستخدم  بالبني اىتمامياوقد اىتمت بالوظيفة أكثر من  

الذي يقوم ليا نظام معين في البناء والنسق أو التنظيم  االجتماعيةتفسير األدوار والوظيفة 

 . 2جزءا منو باعتباره االجتماعي

 " 1التنظيم عمى أنو:" نسق اجتماعي منظم ُأنشأ من أجل أىداف محددة بارسونزويعرف   

                                                           
1
،مركز النشر العلمً  41والتجارة،العدد  ، مجلة الملك عبد العزٌز اإلقتصاد الكفاءة و الفعالية في نظر اإلدارة العاملةسمٌر أسعد مرشد ، مفهوم  

 .411، ص  4111،المملكة العربٌة السعودٌة، 
2
 .414، ص  2001،  2، دار المعرفة الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ،   إتجاهات نظرية في علم اإلجتماععبد الباس  المع ً ،  
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سق أن يواجييا إذا أراد البقاء عمى كل نىناك أربع وظائف ومتطمبات وظيفية أساسية  أنوويرى 

  .فيما التكامل والكمون اآلخرانوتحقيق األىداف ،أما  المواءمةطابع آلي ىما  نان ذوثا،

أكد أن التغير الذي يطرأ عمى شخصية أعضاء التنظيم تنبأ من عوامل  روبرت ميرتونأما   

 مي .يمنو في البناء التنظ

 االجتماعإن البناء الوظيفي قد استمد أصولو الفكرية العامة من أراء مجموعة من عمماء     

ى إل آراؤىم امتدتوالتي ، روبرت ميرتون، بارسونز، هربرت سبنسرالتقميدين والمعاصرين منيم 

 . 2نياية السبعينيات من القرن العشرين

ينة التي االمتب االجتماعيةالبناء الوظيفي يقصد بو البناء االجتماعي بمجموعة من العالقات ف  

ماينتج عنيا و التي تتحدد باألشخاص والجماعات  االجتماعيةتنسق من خالل األدوار تتكامل و 

بفضل القائم  االجتماعيالتي يرسميا كل واحد وىو البناء  االجتماعيةمن عالقات وفق األدوار 

التي تعتمد في أي مجتمع عمى األداء الوظيفي لمبناء  االجتماعيةمايحدت في الحياة 

إذ تكون وظيفة أي نشاط متكرر ،وليذا نجد مفيوم الوظيفة مرتبط بالمينة والمكانة ، االجتماعي

 .3فيبر ماكسساقو  لو فرصة لمكسب و ىذا ماالذي يشير لممينة أو العمل من حيث نييئ 

عمى األعمال والمين والخدمات الضرورية  االجتماعوتنطمق النظرية الوظيفية في عمم    

لمحفاظ عمى بقاء المجتمع وعمى الوظائف التي يمارسيا األفراد والدولة والجماعات بأنفسيم ، 

                                                                                                                                                                                           
1
 .411، ص  2001 مصر،الترجمة ،للبحث و سلم اإلجتماع و اإلتصال ، مخبر علم اجتماع التنظيمبعٌد مرسً بدر ،  
2
 .11، ص  4111، دار المعرفة الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ،  نظريات معاصرة في علم اإلجتماععبد الباس  المع ً و عادل مختار هواري ،  
3
 .401 ،402، ص ص  2041 ،الجزائر، دٌون الم بوعات الجامعٌة   علم اإلجتماع المعاصر : اإلتجاهات و النظرياتمص فى بوجالل ،  - 
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إلى نسق قيمة المجتمع ، كما  بارسونزومن أجل تكامل األفراد والجماعات في المنظمة يرجع 

 يبين في ىذه المنظمة وىو يحدد األدوار بطريقة تناسب التوقعات.

لتعرف عمى الدور  االجتماعيةوقد جاءت أىمية النظرية البنائية الوظيفية في دراسة العالقات 

 االجتماعيةت بالوظيفة من طرف المؤسسات ، فالعالقا االىتمامالوظيفي ليا وال سيما بعد تزايد 

 .ين األداءفي المؤسسة لتحقيق أىدافيا وتحس االستقرارمن بين الموضوعات الميمة لتحقيق 

 :االجتماعيةمدرسة العالقات  -ج

أن أصحاب مدرسة العالقات االجتماعية التي تدرس من وجية نظرىم  االجتماعيرى عمماء     

مادتيا والظواىر  إلىمن الناحية الصورية المتعمقة بطبيعة العالقات، في ذاتيا دون النظر 

 التي تتشكل فييا. المختمفة وصورىا المتعددة والقوالب

 نذكر:وسميت ىذه المدرسة بمدرسة االجتماع الصوري ومن ابرز روادىا     

من  ألماني اجتماعوىو عالم  George Smmel، 8188 -8888جورج سيمل  -4  

المدرسة الشكمية وترتكز نظريتو عمى التمييز بين طبيعة  أومؤسسي عمم االجتماع الصوري 

العالقات االجتماعية من الناحية الصورية المجردة، وبين ما تنطوي عميو أو تتضمنو من مادة 
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اجتماعية الن العالقات تنشأ بين األفراد في حالة االجتماع مثل الصراع والتنافس والخضوع 

 .1وتقسيم العمل والتنظيم الطبقي

ىي تحميل الظواىر المختمفة لمعالقات االجتماعية حتى  إن وظيفة عمم االجتماع في نظره    

يتم الوصول إلى مقومتيا األساسية وخصائصيا الذاتية محاولة تفسيرىا في صورىا المجردة 

 بعيدة عن تجسيدىا االجتماعي وىي مادتيا في المجتمع.

سيمل أستاذه حيث الحظ  جورج ويعتبر Max Weber 8121-8881ماكس فيبر  -2

 أن العالقات االجتماعية تفسر تفسيرا مغايرا لمختمف الحاالت التي تتشكل فييا. الشيء نفسو

ليست ىي السمطة في المدرسة أو الدولة والمنافسة االقتصادية غيرىا في األسرة فالسمطة في    

 شاط االجتماعي.لذلك يجب الوقوف عمى مختمف النواحي الخاصة بالن األخرى،الميادين 

يكون مقصورا عمى دراسات  أنلذلك فإن عمم االجتماع بالرغم من أن موضوعو يجب     

غير أن طبيعة ىذه الدراسة تتطمب من الباحث أن  العالقات االجتماعية في صورىا المجردة

 يعود الى الدراسات االجتماعية التي يمكن اعتبارىا عموم اجتماعية جزئية ، فدرس ماكس فيبر

العالقات المتبادلة بين الظواىر الدينية واالقتصادية والتاريخية ووقف عمى مبمغ التفاعل بينيا 

                                                           
جامعة محمد بوضياف ،في المؤسسة قسم عمم االجتماع  محاضرات مقياس العالقات االجتماعية–مصطفى بوجالل   - 1

 . 41ص  2041-2041مسيمة، 
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وحاول الكشف عمى العوامل االجتماعية التي أدت الى سيادة النظام الرأسمالي في المجتمعات 

 1البروتستانت روح الرأسمالية. أخالقفي المجتمعات االروبية في كتابو 

 لقد تمقت مدرسة العالقات االجتماعية عدة انتقادات من أىميا:   

عناصر أولية مجردة يقطع صمتيا ويمزق  إلىإن تجريد العالقات االجتماعية والرجوع بيا  -  

 متداخمة ومتشابكة وسريعة التغيير ودائمة التفاعل. ألنياوحدتيا 

أن دراسة العالقات دراسة مجردة تتنافى مع فكرة القانون االجتماعي حيث أنو كيف يمكن  - 

لم تكن مرتبطة بالحوادث االجتماعية مقيدة  قانون اجتماعي يحكم الظاىرة ما إلىالوصول 

 إلىسياسية  إلىبشروط زمنية وموضوعية مثل المنافسة فيي تتغير من منافسة اقتصادية 

فمسفية  أفكار فإنياالصورة المجردة لظاىرة المنافسة  أما المنافسة في ذاتيا ىيرياضية وعممية 

 2تكون ذات طبيعة اجتماعية. إنال يمكن ميتافيزيقية 

 :خالصة

 إشكاليةانطالقا من  من خالل ىذا الفصل تم التطرق الى أىم المراحل المنيجية   
 باألداءالموضوع الذي تمثل في العالقات االجتماعية وعالقتيا  أىمية إلىالبحث 
 إلى اختيار موضوع الدراسة إلىالتي دعت  واألسباب الدراسة أىداف إلى الوظيفي 

وكذا  والتعقيب عمييا الدراسات السابقةثم  تحديد المفاىيم الخاصة بالموضوع
 المقاربات النظرية.

                                                           
 .14نفس املرجع ص -مصطفى بوجالل  - 1
 .16نفس املرجع ص -- 2
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 :تمييد

العالقات االجتماعية ىي ذلك الموقف الذي من خاللو يدخل شخصان أو أكثر في سموك  إن   

تشمل  األساسمعين واضعا كال منيما في اعتباره سموك اآلخر بحيث يتوجو سموكو عمى ىذا 

بطرق خاصة فمحتوى كل عالقة اجتماعية  األفرادالعالقات االجتماعية إمكانية تحديد سموك 

 التجاذب أو الصداقة أو الشيرة, أوالعداوة  أويختمف عمى أساس الصراع 

و قد أوضح ماكس فيبر  األفرادفالعالقات االجتماعية ىي نتيجة لمتفاعل االجتماعي بين     

أن تكون  الالزموالعالقات االجتماعية حيث يقول انو من  اإلنسانيةأنو يوجد فرق بين العالقات 

 كل عالقة إنسانية في نفس الوقت عالقة اجتماعية.

ىي صورة من صور العالقات التي تنمو لتصبح عالقات اجتماعية تقوم  اإلنسانيةفالعالقات    

 .االجتماعيعمى أىداف ومبادئ,مما يسمح الكيف والتفاعل 

 :االجتماعيةتعريف العالقات   - 1

ىي السموك الذي يصدر عن مجموعة من الناس, إلى المدى الذي يكون فيو كل فعل من    

 ني التي تنطوي عمييا أفعال اآلخرين.المعا اعتبارهاألفعال آخذا في 
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في  األفرادعمى أنيا الروابط و اآلثار المتبادلة التي تنشأ بين  االجتماعيةعرف العالقات وت

ومن تفعميم في  ببعضيموتبادل مشاعرىم واحتكاكيم  اجتماعيمالمجتمع وىي تنشأ من طبيعة 

 .1المجتمع

فالعالقات االجتماعية ىي تصرف مجموعة من االشخاص في تتابع متوافق بصورة تبادلية   

ي تبعا لمعناه ومتوجو ليذا المعنى وتتكون العالقة االجتماعية من فرصة ان يتم فعل اجتماع

 2بصورة يمكن وصفيا بغض النظر عن االساس الذي تقوم عميو ىذه الفرصة.

 أشكال العالقات االجتماعية: - 2

 عدة أشكال عمى النحو التالية: االجتماعيةوتتخذ العالقات   

 وقتية: اجتماعيةعالقات  -أ

ومن أسئمتيا  وليذه العالقات وقت معين حيث تبدأ وتنتيي مع الحدث الذي يحقق ىذه العالقو

 و العالقة بين البائع والمشتري. التحتية العابرة في الطريق

 طويمة األجل : اجتماعيةعالقات  -ب

تتمثل في نموذج التفاعل المتبادل بين الذي يستمر فترة معينة من الزمن ويؤدي إلى ظيور   

 ثانية وتعبر عن عالقة الدور المتبادل بين الجار وجاره. مجموعة توقعات إجتماعية

                                                           
1
 ،انماط العالقات االجتماعية بين التالميذ واالساتذة  وعالقتها بالتوافق االجتماعي لتالميذ التنظيم الثانوي ،محمد برغوثي - 

 .23ص  ،6991 -6991 :السنة الجامعية،قسنطينة جامعة ،معهد علم االجتماع  ،رسالة ماجستير
2
 .3، صوجالل، مرجع سابقمصطفى ب - 
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 محدودة: اجتماعيةعالقات  -ج 

اليادف  أو أكثر  ينطوي عمى االتصالجتماعي بين شخصين وىي نموذج التفاعل اال  

 .والمعرفة المسبقة بسموك الشخص اآلخر 

 مباشرة وغير مباشرة: اجتماعيةعالقات  -د

أولية مثل المنتجين  تشكل جماعة ألنيابين األسرة  أو األسرةالعالقات التي تدور داخل  وىي  

 والمستيمكين.

 :االجتماعيةأنواع العالقات  -3

  العالقات االجتماعية الجوارية: -أ 

ويقوم الجار برعاية جاره إذا ما  واألحزان األفراحوىي عالقة الجار بجاره حيث يشتركون في   

 .1إليواحتاج 

  العالقات األسرية: -ب 

واألبناء ويقصد بيا طبيعة االتصال و التفاعالت التي تقع  األزواجوىي العالقات التي تقوم بين 

الذين يقيمون في منزل واحد وتتميز بييمنة الرجل عمى المرأة والكبار عمى  األسرةبين أعضاء 

 1الرجل.توزيع ىرمي لمسمطة حيث تكون السمطة بيد  الصغار ويكون بيا

                                                           
 .686ص ، 6999،،الجزائردار النهضة ، االسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية،عبد القادر لقصير   - 1
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 عالقات الصداقة: -ج

والجماعات التي تتشابو في التفكير والميول واالتجاىات  األفرادىي العالقات التي تنشأ بين و 

فراد الذين يعممون في مين والمصالح الفردية وتظير بين الفئات العمرية المتقاربة وبين األ

 .2واألحزان واألفراحويتشاركون في المشاكل  واحدة,متشابية أو مينة 

 المؤسسة:في  االجتماعيةالعالقات  -4

وأرجع ذلك إلى مواقع  اجتماعيةبضرورة خمق عالقات  األفراد اىتمامسبب  مرفنلقد بين العالم 

 مختمفة ولتحقيق ذلك ذكر مايمي:

تسبب في إشباع مظاىر  ألنيايسعون لخمق عالقات أخرى  األفرادحيث أن  الجزء الذاتي: -أ

 النفس.

المستمد من  االجتماعيباألساس  األفرادتمد  االجتماعيةإن العالقات  العامة: االىتمامات -ب

  المشتركة بين الجماعات. االىتمامات

 .3تجاه بعضيم البعض االجتماعيونحيث يشعر الفاعمون  :واالضطرارالتوقع   -ج

                                                                                                                                                                                           
1
 .241ص ، 6993 اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعية– قاموس علم االجتماعمحمد عاطف غيث: - 

 اإلسكندرية،،دراسة في انثروبولوجيا التنمية الحضرية، المركز العربي للنشر والتوجيه ثقافة الفقر،محمد حسن غامري  - 2

 .301ص 

 .301ص سابق ،مرجع ، محمد حسن غامري - 3
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المتبادل فالمنبع األصمي في  االعتمادتقوم عمى  االجتماعيةفالحياة المتبادل:  االعتماد -د 

صورتو النيائية لم تكن لتصل إلى ىذه الصورة لوال سمسمة من العمميات اإلنتاجية التي قام بيا 

 االجتماعيةمجموعة من الميارات اإلنسانية من ثم فمن المتصور أن سمسمة من العالقات 

 ين والمستيمكين.وغالبا ما تنشأ بين الصناع والمصدر 

اإليجابية كالتوافق  االجتماعيةفالدين يطالب الفرد بالتعاون وتشجيع العمميات  المعتقدات: -ه

 .االفتخار, التناسق,المؤازرة, االنسجام,

كعممية  باعتبارهفي الغالب تحتاج إلى ىذا العنصر وذلك  االجتماعيةإن العالقات  القوة: -و 

 .سويوالجماعات من أجل سيادة عالقات  األفرادضابطة لسموك  اجتماعية

العالقات الناجمة عن ممارسات  أىميةى لبالمؤسسة تعود إ االجتماعيةإن أىمية العالقات    

ى طبيعة الثقافة السائدة في لالعمال في حد ذاتيا وىذا يعود كما أكد العديد من المختصين إ

 .1وعالقاتيم خارج المؤسسة وداخميا األفراد المجتمع والتي تؤثر بشكل كبير عمى سموكات

 :مستويات العالقات االجتماعية -5

التبادل بيذا المعنى ىو التبادل ويعد  والتأثر لمتأثيرالعالقات االجتماعية ىو التبادل  أساسإن  

 االجتماعي وتتطور فيو العالقات في مستويات متتابعة وىي كاآلتي:

                                                           
1
                      .641 -641ص ص ، 6991، مصر، ، دار المعرفة الجامعية  اإلجتماعية والعالقات التكنولوجيا،جابر عوض سيد  -
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وال يؤثر  "ب"مع وجود  "أ"وفي ىذا النوع من العالقات ال يتزامن  العالقات الالتبادلية:  -أ    

 وال يوجد بينيما تفاعل اجتماعي حقيقي . "ب"ويوجد  "أ"وال يتأثر بو وىذا انو يوجد  "ب"في 

 "أ"ويتأثر  "ب"مع وجود  "أ"ىذا المستوى ال يتزامن وجود  في عالقات االتجاه الواحد: -ب

يشاىد أ برنامجا تمفزيون يعده ويقده  أنمثال  "ا"بسموك  "ب"أثر وال يت "ب"في سموكو بسموك 

 لكنو يؤثر فيو وال يحدث بينيما تفاعل حقيقي. "ب"بسموك  "أ" فيتأثر" "ب

وفي ىذا المستوى ووفقا لخطة مرسومة أو حوار مكتوب العالقات شبو التبادلية:  - ج   

" ويتخذ منو سموكا محددا وفق نظام دقيق ال يحيد عنو وىنا يكون تفاعل اجتماعي "أ" "بيواجو 

 والتأثيرالمسؤولة فالتفاعل ىنا  اإلدارةقيام الفردين بدور تبعا لتوجييات  إالوفي الحقيقة ما ىو 

 يمتد وفقا لنظام دقيق ال يحيد عنو.

يجمع بينيما موقف واحد ويتحدث أ  بو أوفي ىذا المستوى وجود العالقات المتوازنو:  -د   

ب حيث يتحدثان في نفس الوقت وال  إلىوكذلك بالنسبة  إليوال ينصت  األخيروىذا  ب إلى

  .ينصت الواحد لآلخر

وفي ىذا المستوى تعتمد االستجابات عمى فرد واحد العالقات المتبادلة غير المتناسقة:  -ه

تفاعل فإن ب يستجيب عمى حسب سموك ا ويحدث تفاعل بين أ و ب ولكن عندما يحدث ا 

 بينما ا يعتمد في استجابتو عمى سموك ب وىذا يحدث في اختبارات المقابمة.
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ويتزامن  ويعتبر ىذا المستوى األصح كصور لمعالقات االجتماعيةالعالقات المتبادلة:   -و

من  التأثيرالتبادل تحول اتجاه  عممية التفاعل االجتماعي اي ان أثناء األفرادوجود الفردين أو 

فكما يؤثر فرد ما في غيره فانو يتأثر بيم فيصبح مؤثرا ومستجيبا معا ويمكن ان  ألخرفرد 

  .1جماعتين أويكون التبادل بين فردين 

 :االجتماعيةالعوامل المتحكمة في العالقات  -6

 عدة عوامل من بينيا: األفرادتتحكم في العالقات االجتماعية التي تنشأ بين 

الجماعة والذي يختص بتحديد نمط سموك  أعضاءوتمثل القيم االتفاق السائد بين  القيم : -أ

 األفرادبيا والتي تعتمد عمى المشاعر والمعتقدات العامة فالقيم تشكل نسقا معنويا يجعل  األفراد

محاولة  أنياال عمى  األىدافتحقيق  إلىمحاوالت لموصول  أنياعمى  أعماليم إلىينظرون 

والدينية,القيم العممية,القيم السياسية,القيم  ة: القيم الروحيإلىالرغبات وتتفرع ىذه القيم  إلشباع

 .2االقتصادية, القيم الجمالية

كما يرى بعض العمماء ان المعايير ىي قواعد من السموك نالت قبول الرضا المعايير:  – ب

تنظيم عالقاتيم ببعضيم البعض و  يملضبط وتنظيم سموك األفرادالشرعي قررتيا زمرة من 

 فالمعايير تمثل قوة الضغط التي تؤثر عمى سموك الفرد.

                                                           

 . 649ص ، 6999دار الفكر العربي، مصر، علم النفس اإلجتماعي رؤية معاصرة،، فؤاد البهي السيد وسعيد عبد الرحمان - 1

 .3063،، نحول علم اجتماع تنويريالعالقات االجتماعيةحسام الدين فياض،  - 2
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 :االجتماعيةخصائص العالقات  -7

صفات الكائن البشري وجود عالقة بينو وبين اآلخرين وذلك  أىممن  :االجتماعيلتفاعل ا-أ  

 وأساليبصورا  االجتماعيسمبية,ويتخذ التفاعل  أوبغض النظر عن كون ىذه العالقات إيجابية 

كبير  عددأو غير مباشر بين عدد محدود من األفراد  أومتعددة فقد يحدث بطريق مباشر 

منزل ويأخذ التفاعل  اإلشارة واإليماء والمغة في مصنع أو استخدامويكون عن طريق 

والصراع والقير وحينما تستقر  أنماطا مختمفة تتمثل في التعاون والتكيف والمنافسة االجتماعي

 .اجتماعيةأشكاال منتظمة فإنيا تتحول إلى عالقات  وتأخذالتفاعل  أنماط

والجماعات وىو القدرة  األفرادلتماسك  إنسانيةإن االتصال عممية ضرورية  :االتصال -ب 

,وىو عممية التفاعل  إشباعياوخبراتيم ومعرفة حاجاتيم والقدرة عمى  أفكارىمعمى مشاركة 

 .وجود المجتمع واستمراره أساسفي موقف اجتماعي ما ويقوم عمى  األفراداالجتماعي بين 

ىدف  إلىمن خالل جيودىم لموصول  األفرادوىو التظافر الذي يحدث بين : التعاون -ج

 1.النشاطات الموجودة في المجتمع أنواعمشترك وىو كل 

 وىو اإلنسانيالسموك  أنماطمظير من مظاىر التفاعل االجتماعي ونمط من  فالتعاون   

 .تبادل لؤلفراد في أداء عمل معينظاىرة اجتماعية تعكس التأثير الم

                                                           
 .38,ص6991 اإلسكندريةدار المعرفة الجامعية, ،واإلعالمعمم اجتماع االتصال غريب محمد سيد أحمد:  - 1
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ىو أكثر العمميات االجتماعية تمثيال لمتنازع والتعارض االجتماعي إن التناقض  التنافس: -1

ويرتبط التنافس بالحاجات المشتركة بين فردين او جماعتين يسعى كل منيما لمحصول عمييا 

 .عاتاألفراد والمجتمالتنافس ىو ظاىرة طبيعية في حياة 

ىم عمى عالقة مع بعضيم جماعات والذين  أوبين فاعمين أفراد  اختالف:ىو الصراع -2

, مناىجيم,أدوارىم ومكانتيم متناقضة, فالصراع ىو وجود أىدافيم  مصالحيم,البعض ألن 

 اختالف إلىعالقة بين فاعمين في حالة تعارض أو تناقض في الرأي أو نجاح أحدىما يؤدي 

 أو إقصاء الطرف اآلخر.

مستوياتيم ال تقتصر فقط عمى  مفداخل التنظيم عمى مخت األفرادبين  االجتماعيةفالعالقات 

تتميز بالصراع والعداء  اجتماعيةعالقات الود والصداقة والتعاون بل تتيح فرصة عالقات 

 .1اجتماعيةخارجية سيكولوجية أو  آو وقد تكون أسبابيا داخمية

 في المؤسسة: االجتماعيةبالعالقات  أسباب االىتمام – 8

 لمعمال ىي كالتالي: االجتماعيالمؤسسات باالىتمام بالجانب  إلىإن األسباب التي أدت    

زيادة االىتمام بالعامل كإنسان والتركيز  إلىالتي  تدعوا  اإلنسانيظيور مدرسة العالقات  -

 عمى دراسة حاجاتو المادية والنفسية واالجتماعية عن طريق الوظيفة والعمل.

                                                           
 96-89ص ص  6,3006,ط,عمان دار الصفاء لمنشر والتوزيع, التنشئة االجتماعية لمطفلمحمد حسن الشناوي واخرون, - 1
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ذلك  أدىمال وتحقيق أجور أعمى وقد ظيور النقابات ومحاولة الدفاع عن مصالح الع -

توجيو  إلىإلى تجميع عدد أكبر من العمال حول ىذه النقابات وقد دفع إدارة المؤسسات 

 االىتمام بالعاممين ومشكالتيم وتحسين ظروفيم وجعل ظروف العمل أكثر إنسانية.

افقد الكثير الصناعي الكبير وما صاحبو من االتجاه الى التخصص وتقسيم العمل ف اإلنتاج -

 بقيمة ما يقومون بو من عمل, وافقد الوظيفة لمعناه بالنسبة لمعاممين. اإلحساسمن العاممين 

ىذه الجماعات  إلىالعاممين وتوجيو قدر من ىؤالء  إليياتعدد الجماعات التي ينتمي  -

 ية.وفرض زيادة االىتمام بجانب االجتماعي وتزويد العاممين بالميارات السموكية واإلنسان

والذي شمل  اإلنسانيالتغيير المستمر الذي عرفو العالم وفرض االىتمام بالجانب  -

 والعالقات التي تحكم بين العاممين. واإلنتاجواآلالت ونظم العمل  األدوات

ارتفاع مستوى العاممين التعميمي والثقافي وزيادة قوة العمل كتجمع في المؤسسة وفرض  -

 داخل المؤسسة. واإلنسانياالىتمام بالجانب االجتماعي 

التحسن الذي شيده العمال من الجانب المادي جعميم يفكرون في الحصول عمى عمل  -

 النتماء.والتقدم والنجاح وا باآلمنيحققون بو ذواتيم ويشعرون 
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 أسباب االىتمام بالعنصر البشري: -1

شباع الحاجات  واألفرادتتشارك منافع اإلدارة  لتحقيق أىداف معينة عن طريق التنظيم وا 

النفسية واالجتماعية واالقتصادية لؤلفراد ومن الدوافع لدراسة العالقات االجتماعية نجد أن 

 وىما كالتالي: ىناك ىدفين مشتركين تسعى المؤسسة إلى تحقيقيما

 أىداف اإلدارة والتنظيم. -

 .1األىداف الشخصية لمعاممين في التنظيم -

 ومن اسبب ذلك نذكر:  

  التنظيمية: األسباب -أ

 كفاءة. بأعمىعمى العمل  األفرادتحفيز  -

عمى التعاون في تحقيق أىداف مشتركة بينيم وبين المؤسسة التي يعممون  األفرادتحفيز  -

 فييا.

حاجاتيم االقتصادية والنفسية واالجتماعية طبقا لتسمسل  إشباععمى  األفرادمساعدة  -

 الحاجات لدى الفرد في المواقف المختمفة. أىمية

 أدىفقد  اإلداريةونظرا لتزايد المشاكل داخل منظمات العمال زيادة لحجم التنظيمات     

ذلك  أدىعات المينية المختمفة فقد مشاكل اجتماعية بين الفئات والجما إلىالتخصص الدقيق 
                                                           

 .44, ص  4336عمان ,,,  دار مجدالوي االدارة االسس والنظريات والوظائففيصل فخري مرار,  - 1
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القدرة وعمى  أفضل بإدارةالعامل المادية والثقافية مما ساعد عمى المطالبة  أوضاعتحسين  إلى

 .1عمى المشاركة واالستجابة في التعامل معيا

فالعالقات االجتماعية ىي ذلك الفرع من المعرفة الذي يستخدم الدراسات السيكولوجية     

في مجال العمل بمختمف مجاالتو في فيم العمل والعاممين في  واإلنسانيةواالجتماعية 

طرق صحيحة لمتعامل مع المواقف  إلىالمؤسسات المختمفة في ظروف معينة والوصول 

 وتكييف العامل مع عممو واحتكاكو بزمالئو ورؤسائو.

 االجتماعية: األسباب -ب

االجتماعية لدراسة العالقات في عصرنا الحالي بعد استقرار العموم االجتماعية  األىدافإن     

كعمم قائم بذاتو تتبع الطريقة العممية وبعد تقدم اآلراء والنظريات االجتماعية التي تنادي بحقوق 

بالحقائق االجتماعية  اإلفادةالتأمل واالتجاه نحو واقع  إلىحياة أفضل فإنيا ترمي  إلى اإلنسان

ومعرفة جوانب القوة والضعف في العالقات وتوطيد ما يربط بين العاممين ببعضيم البعض 

العمل  أداءالشعور بالراحة عند  إلىلتحقيق االنسجام في العمل وتوثيق الروابط بينيم والوصول 

 2والرضا ن ذلك.

 

 

                                                           
 .433, ص 4333, مطابع لنا, الرياض,اإلدارةمبادئ ومفاىيم ووظائف محمد كامل العربي,  - 1
 .3, ص 4446ىرة,ا,الق , دار المعرفةاإلنسانيةالعالقات نور عبد المنعم,  - 2
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 خالصة  

 أويعيش لوحده  أناجتماعي بطبعو كما يقول العالمة ابن خمدون فال يمكنو  اإلنسانإن        

والجدير بالذكر  ,عالقات اجتماعيةاالجتماع بغيرة حتى تكون ىناك  إلىيتفاعل حيث يضطر 

ية داخل المؤسسة بفضل اشتراكيم وارتباطيم أن االختالف الموجود في العالقات االجتماع

 .إلنتاجممساىمة في عممية اببعضيم ل

مختمفة من ىذه العالقات  أنماطكما تساىم التكنولوجيا وتقسيم العمل في تشكيل      

االجتماعية باختالف نوع العمل والميام وطبيعة المؤسسة, فالعالقات االجتماعية داخل 

المؤسسة ىي مرحمة ميمة من مراحل البناء التنظيمي ويعتمد التنظيم عمى ىذه العالقات ألنيا 

 ارتباطا وثيقا بوظائف اإلدارة.بط ترت



   

 

 أمهية األداء الوظيفي داخل املؤسسةالفصل الثالث:         
  تمهيد           

 تعريف االداء  -1           

 أنواع االداء الوظيفي -2           

 أبعاد األداء الوظيفي  -3           

 عناصر االداء الوظيفي  -4           

 حمددات االداء الوظيفي  - 5           

 أمهية االداء الوظيفي -6           

 العوامل املؤثرة على األداء الوظيفي -7          

 تقييم االداء  -8          

 خالصة             
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 د: يتمه

يعتبر االداء الوظيفي من المواضيع التي ليا اىمية بالغة ومتزايدة في المؤسسات بجميع    

وقد اىتم بدراستو العديد من الباحثين والمفكرين االقتصاديين و السياسيين واالجتماعيين  انواعيا

لما لو من دور وىذا من منطمق تداخل المتغيرات وسرعة انتشار المعمومات ذلك باستخدام 

 الداء من خالل المفيوم, المكونات,الموارد المتاحة وبناءا عمى ىذا سيتم التطرق إلى تعريف ا

 الى تقييم االداء اليادف الى تحقيق الكفاءة داخل أي مؤسسة. إضافة أبعاده, وأنواع

 تعريف االداء: -1

 1من غيره وتأدية لو حقو أي قضيتو. أدى تادية أوصمو وقضاه وىو أدى لالنة لغة: -1   

أو أي عمل معين من اجل إنجازه أو  ىو الطريقة التي يتم بيا عمل شيئاصطالحا:  -2   

ذا كان رديئا جاءت النتيجة لتدل   فشمو,فإذا كان أداء العامل جيد كانت النتيجة جيدة و مفيدة وا 

 2عمى طبيعة األداء الفاشل.

تمام الميام المكونة لوظيفة "عمى  1997كمال بربر يعرف و      أنو يشير إلى درجة تحقيق وا 

  لتي يحققيا الفرد ومتطمبات الوظيفة,وغالبا ما تدخل بين االداء الفرد,وىو يعكس الكيفية ا

                                                           
 53ص  7891مجٌد الدٌن محمد الفٌروزاباي ,  1
 .17ص  5003جرجس,  2
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فالجيد يشير إلى الطاقة المبذولة أما االداء فيقاس عمى أساس النتائج التي حققيا  والجيد,

 .1الفرد

داف انو تركيز أىداف البقاء والتكيف والنمو وىي أى wheelenو   hungerكما عرفو   

 .2لممنظمةطويمة المدى بالنسبة 

ويرى بعض الباحثون ان االداء ىو المخرجات أو االىداف التي يسعى النظام إلى تحقيقيا     

 3ىداف والوسائل الالزمة لتحقيقيا.لذا فيو يعكس كال من اال

تمام     ومن خالل التعاريف السابقة لألداء يمكن القول أن االداء الوظيفي ىو درجة تحقيق وا 

المختمفة المكونة لموظيفة التي يشغميا الفرد,وبما يحقق أىداف المؤسسة  الميام والمسؤوليات

 وىذا من خالل تحسين االداء من حيث الجودة بواسطة التدريب المستمر.

 مكونات األداء: -2 

أن المؤسسة التي تتميز يتكون األداء من عنصرين أساسيين ىما الفعالية والكفاءة أي 

 رين.باالداء تجمع بين ىذين العنص

إن الفعالية في عمم اإلدارة ىي أداة من ادوات مراقبة األداء في المؤسسة, حيث  :الفعالية -أ  

أنيا تمثل معيارا يعكس درجة تحقيق االىداف الموضوعة وقد تعددت وجيات النظر حول 
                                                           

 . 91, ص 5991بربر, إدارة الموارد البشرٌة وكفاءة االداء التنظٌمً,الجامعة,  كمال - 1
دار وائل ،أساسٌات االداء وبطاقة التقٌٌم المتوازن،وائل محمد صبحً ادرٌس وطاهر حسن منصور الغالبً - 2

 .59, ص 5008للنشر,
دراسة حالة وكالة السفر والسٌاحة,مذكرة لنٌل ة، ، اثر االتصال فً رفع االداء التسوٌقً للمؤسسة الخدماتٌبوكرٌطة نوال 3

 .750, ص 5077جستٌر جامعة الجزائر,اشهادة الم
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المحققة إذا بيذا فيي تقاس بحجم  مفكرون التقميديون ىي االرباحتعريف الفعالية فقد اعتبرىا ل

,فالفاعمية تعني اداء الميمات بشكل صحيح وسميم,فكمما كانت النتائج المحققة  االرباح فييا

 1.المتوقعة كان االداء أكثر فعاليةقريبة من النتائج 

بطريقة صحيحة كما أن جوىر الكفاءة يتمثل في تعظيم  ىي عمل االشياءالكفاءة:  -ب  

النتائج وتدني التكاليف بمعنى آخر تمثل الكفاءة بمعادلة يحتوي أحد طرفييا عمى بموغ أقصى 

النتائج بتكاليف محدودة ومعينة بينما يحتوي الطرف اآلخر عمى بموغ الحد المقرر من النتائج 

 .2بأقل تكمفة

 .3مخرجات من خالل المدخالت المتاحةصول عمى اكبر قدر من الكما أنيا القدرة عمى الح

 أنواع االداء الوظيفي: -3

 ينقسم االدا حسب معيار المصدر ومعيار الشمولية.

 : وينقسم بدوره إلى قسمين:االداء الداخمي و االداء الخارجي.حسب معيار المصدر -أ  

  :االداء الداخمي -7  

  ويسمى أداء الوحدة حيث ينتج ما تممكو المؤسسة من الموارد فيو ينتج اساسا مايمي:    

                                                           
1
 .519, ص  5155, دار حرٌر,5,ط ادارة تقٌٌم االداء الوظٌفً بٌن النظرٌة والتطبٌقابراهٌم محمد المحاسنة,  
2
 .55, ص نفس المرجع السابقابراهٌم المحاسنة,  - 
3
 .515, ص  5112-5115دار الجامعٌة االسكندرٌة, إدارة توازن االداء، , سعد صادق بحٌري - 
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أفراد المؤسسة الذي يمكن اعتبارىم موارد استراتيجية قادرة عمى  أداءالبشري: وىو  األداء -أ  

 التنافسية من خالل تسيير مياراتيم. األفضميةصنع القيمة وتحقيق 

 1.ي قدرة المؤسسة عمى استعمال استثمارىا بشكل فعاليتمثل ف االداء التقني: - ب  

 األداء المالي: وىو فعالية تييئة واستخدام الوسائل المالية المتاحة. -ج  

 األداء الخارجي:  - 5

الناتج عن المتغيرات التي تحدث في المحيط الخارجي فالمؤسسة ال تتسبب في  األداءىو  

أحداثو ولكن المحيط الخارجي ىو الذي يولده وىو بصفة عامة يظير في النتائج الجيدة 

 األداءوكل ىذه المتغيرات تنعكس عمى  التي تتحصل عمييا المؤسسة كارتفاع سعر البيع,

 أو السمب . باإليجابسواء 

 ويمكن تقسيمو الى نوعين االداء الكمي واالداء الجزئي. حسب معيار الشمولية: - ب

األداء الكمي: وىو االنجازات التي ساىمت فييا جميع العناصر والوظائف واالنظمة  -7  

الفرعية لممؤسسة لتحقيقيا وال يمكن نسب إنجازىا الى عنصر من دون مساىمة باقي العناصر 

ديث عن كيفيات بموغ المؤسسة ألىدافيا الشاممة كاالستمرارية وفي ىذا النوع يمكن الح

 والشمولية والربح والنمو .

                                                           
 50ص , 5003الدار الجامعٌة للنشر والتوزٌع, االسكندرٌة ، إدارة الموارد البشرٌة، راوٌة الحسن 1
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االداء الجزئي: وينقسم بدوره الى انواع باختالف المعيار المعتمد لتقييم عناصر المؤسسة  -5 

حيث يمكن تقسيمو حسب المعيار الوظيفي الى اداء وظيفة مالية ووظيفة االفراد ووظيفة 

 1التسويق.بوعطيط  وظيفةأداء أداء االنتاج و  التموين

 :ابعاد االداء  -4

 تتمثل أبعاد األداء فيمايمي:

وىو االجراءات واآلليات التنظيمية التي تعتمدىا المؤسسة في المجال  البعد التنظيمي: -أ   

التنظيمية  التنظيمي لتحقيق أىدافيا ومن ثم يكون لدى ادارة المؤسسة معايير قياس االجراءات

 المعتمدة وأثرىا عمى األداء .

وىو مدى تحقيق الرضا لدى أفراد المؤسسة عمى اختالف مستوياتيم  البعد االجتماعي: -ب   

الن مستوى الرضا العاممين يعتبر مؤشرا عمى وفائيم لممؤسسة ويتمثل دور ه<ا البعد في 

عمى حساب الجانب االجتماعي التأثير السمبي الىتمام المؤسسة بالجانب االقتصادي فقط و 

 لممواد البشرية ويؤثر عمى المدى البعيد سمبا عمى تحقيق المؤسسة الىدافيا.

 عناصر االداء: -5

 يتكون االداء من مجموعة العناصر اىميا مايمي:

                                                           
, ص 5009 ,قسنطٌنة , جامعة جستٌراملنٌل شهادة ال رسالة, الوظٌفً باألداءاالتصال التنظٌمً وعالقته  ,جالل الدٌن 1

701. 
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المعارف العامة و الميارات الفنية والخمفية العامة  معرفة متطمبات الوظيفة: ويشمل -أ   

 الت المرتبطة بيا.لموظيفة والمجا

تتمثل في مدى ما يدركو الفرد عن عممو الذي يقوم بو وما يمتمكو من  نوعية العمل:-ب

 رغبة وميارات فنية وبراعة وقدرة عمى التنظيم وتنفيذ العمل دون الوقوع في االخطاء.

 مل الذي يستطيع الموظف إنجازه فيوىو مقدار العكيفية العمل المنجز:  -ج

 العادية لمعمل ومقدار سرعة االنجاز.الظروف 

وتشمل الجدية والتفاني في العمل وقدرة الموظف عمى تحمل المثابرة والوثوق:  -د     

في أوقاتيا المحددة ومدى حاجة ىذا الموظف لالرشاد والتوجيو  األعمالمسؤولية العمل وانجاز 

 1من قبل المشرفين وتقييم نتائج عممو.

 : محددات االداء -6

والميام التي تتكون منيا الوظيفة وينتج عن ذلك عناصر والتي  باألنشطةإن األداء ىو القيام  

 2وىي محددات االداء تتمثل فيمايمي  إيجاباتؤثر بدورىا عمى االداء سمبا أو 

الطاقات الجسمية والعقمية  ىو الجيد الناتج من حصول الفرد عمى التدعيم الىوالجهد:  -أ  

 ميمتو . ألداءالتي يبذليا الفرد 
                                                           

ص  5070 ,بومرداسجامعة  ,رسالة ماجستٌر ،المناخ التنظٌمً وتاثٌره على االداء الوظٌفً للعاملٌنصٌاح الشامً  - 1

570. 

 
 . 570ص نفس المرجع السابق, راوٌة حسن  2
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 الوظيفة. ألداءوىي الخصائص التي يتميز بيا الفرد الشخصية المستخدمة القدرات: -ب 

وىي االتجاه الذي يعتقد الفرد أنو من الضروري توجيو جيوده في إدراك الدور أو المهمة: -ج  

في أداء ميامو بتعريف  بأىميتياوك الذي يعتقد الفرد والسم األنشطةالعمل من خاللو وتقوم 

 1إدراك الدور.

 :  الوظيفيأهمية األداء  -7

يحتل األداء الميني مكانة خاصة داخل أي منظمة كانت باعتباره الناتج النيائي لمحصمة 

, وذلك عمى مستوي الفرد والمنظمة والدولة, ذلك أن المنظمة تكون أكثر جميع األنشطة بيا

استقرارا وأطول بقاء حين يكون أداء العاممين أداء متميزا ومن ثما يمكن القول بشكل عام اىتمام 

  إدارة المنظمة وقيادتيا بمستوي األداء عادة ما يفوق اىتمام العاممين بيا.

األداء عمى أي مستوي تنظيمي داخل المنظمة وفي أي وعمى ذلك فانو يمكن القول إن 

جزء منيا ال يعد انعكاسًا لقدرات ودوافع المرؤوسين فحسب بل ىو انعكاس لقدرات ودوافع 

 الرؤساء والقادة أيضًا. 

وترجع أىمية األداء من وجية نظر المنظمة إلى ارتباطو بدورة حياتيا ومراحميا المختمفة:   

رحمة البقاء  واالستمرارية مرحمة االستقرار ومرحمة السمعة والفخر, وىي مرحمة الظيور, م

ومرحمة التميز ومرحمة الزيادة, ومن ثم فان قدرة المنظمة عمى  تخطي مرحمة من مراحل 

النمو والدخول في مرحمة أكثر تقدمًا, إنما يتوقف عمى  مستويات األداء بيا, وفي األجيزة 

                                                           
 .7891,الجامعٌة , االسكندرٌة, دار ، ادارة القوى العاملة اسس السلوكً وادوات البحث التطبٌقًاحمد صقر عاشور  1
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فراد العاممين قد يكون االىتمام باألداء اقل من اىتمام القادة الحكومية قد يالحظ أن أداء األ

المرؤوسين ى يد من الضغوط عموالرؤساء,  وقد يؤدي ىذا بالرؤساء والقادة إلى ممارسة العد

بيدف رفع مستويات أدائيم وتنفيذىم الميام والمسؤوليات التي يكمفون بيا حتى تحقق نتائج 

   1قيقيا.فعمية التي ترغب المنظمات في تح

 أيضًا لألداء الميني أىمية كبيرة في أي منظمة نذكر منيا: 

تتألف أي عممية من عدة مراحل حتى تخرج لموجود وتنتج منتجات وتحقق األىداف   

المصممة ليا, كما أنيا تحتاج إلى عدة موارد تتفاعل مع بعضيا البعض تنتج مادة جديدة 

  ممموسة.تحقق أىدافيا ,وقد تكون العممية 

مثل عمميات تقديم الخدمات في المجاالت المختمفة, واألداء ىو المكون الرئيسي لمعممية وىو 

الجزء الحي منيا ألنو مرتبط باإلنسان )العنصر البشري(  الذي يدير العممية ويحول المواد 

وارد التي من قيمة الم أعمىالخام إلى مواد مصنعة ذات قيمة مادية, يتم بيعيا لممستيمك بقيمة 

استخدمت فييا وقيمة جيد وعمل)إنتاجية(  العنصر البشري, وبذلك تحقق الربح وعميو فان 

ثبات كمفة الموارد وتفعيل إنتاجية العنصر البشري يجعمنا نصل إلى أىداف المنظمة بأفضل 

 فعالية وأفضل قدرة واقل تكمفة وأكثر ربحًا.  

                                                           
, مركز البحوث, المعهد القومً لإلدارة العلٌا, القاهرة, مصر, بعض االتجاهات الحدٌثة فً إدارة االفاردعلً سلٌمان,   -1

  . 189, 799., ص 1985
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الميني أىمية كبيرة داخل أي منظمة تحاول تحقيق الربح والتقدم باعتباره الناتج  ولألداء

النيائي لمحصمة جميع األنشطة التي يقوم بيا الفرد أو المنظمة, فإذا كان ىذا الناتج مرتفعًا 

 1.ااح أي منظمة واستقرارىا وفعاليتيفإن ذلك ُيعد مؤشرا واضحًا لنج

وأطول بقاء حين يكون أداء العاممين متميزا, ومن ثم يمكن فالمنظمة تكون أكثر استقرارا 

ادة اىتمام العاممين القول بشكل عام عن اىتمام إدارة المنظمة وقيادتيا بمستوي األداء يفوق ع

فان األداء في أي مستوي تنظيمي داخل المنظمة وفي أي جزء منيا ال يعد  بيا, ومن ثمة

سب بل ىو انعكاس لقدرات ودوافع الرؤساء والقادة انعكاسًا لقدرات ودوافع المرؤوسين فح

 أيضًا. 

كما ال تتوقف أىمية األداء الوظيفي عمى مستوي المنظمة فقط بل تتعدي دلك إلى أىمية    

 2.القتصادية واالجتماعية في الدولةاألداء في نجاح خطط التنمية ا

 العوامل المؤثرة عمى االداء: - 8

 التي تساىم في التأثير عمى األداء نذكر منيا: من العوامل

إن عدم مشاركة العاممين في اإلدارة في التخطيط ووضع القرارات يساىم في وجود فجوة  -  

بين القيادة والموظفين في المستويات الدنيا وىذا ما ينتج عنو ضعف الشعور بالمسؤولية داخل 

                                                           
المكتبة الوطنٌة, عمان, األردن  تكنولوجٌا األداء البشري )المفهوم وأسالٌب القٌاس والنماذج(،الدخلة , صل عبد الرؤففٌ 1

 .98, ص 2001,
 ،العوامل المؤثرة على مشاركة الموظفٌن فً صنع القرار وعالقته بمستوي أدائهمابراهٌم فٌصل بن فهد بن محمد,  2

كلٌة دراسة مسحٌة على الموظفٌن بمجلس الشورى, شهادة ماجستٌر فً العلوم اإلدارٌة, جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة, 

 .40, ص 2008الدراسات العلٌا, السعودٌة ,
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ي الى انخفاض مستوى االداء لدى الموظفين العمل الجماعي لتحقيق أىداف المنظمة وىذا يؤد

 ويعتبرون أنفسيم ميمشين داخل المنظمة.

ان اختالف مستويات االداء من العوامل المؤثرة في أداء الموظفين وذلك لعدم نجاح  -  

االساليب االدارية التي تربط بين معدالت االداء والمردود المادي والمعنوي الذي يحصمون عميو 

نظاما متميزا لتقييم األداء ليتم امل التحفيز غير مؤثرة بالعاممين وىذا يتطمب كمما كانت عو 

 التمييز الفعمي بين الموظف والجيد ذو االداء العالي والموظف غير المنتج.

إن الرضا الوظيفي من العوامل االساسية المؤثرة عمى مستوى االداء فعدم الرضا او  -  

ويتأثر الرضا الوظيفي من العوامل التنظيمية والشخصية  انخفاضو يؤدي الى ضعف االنتاج

لمموظف مثل العوامل االجتماية كالسن المؤىل العممي والجنس والعادات والتقاليد والعوامل 

 التنظيمية كالمسؤوليات والواجبات ونظام الترقيات والحوافز في المنظمة.

الجماعة حيث يعتبر االشراف ذو  ويعتبر مناخ االشراف ذو تأثير كبير وقوي عمى سموك -   

 مقدرة عمى التأثير عمى العمل بصورة سمبية أو ايجابية اتجاه أىداف المنظمة.

فالعنصر البشري ذو اىمية كبيرة في االدارة بصورة عممية وذلك عندما يتفاعل الفرد في   

 .1جماعة داخل العمل

 

                                                           
1
دي بن زاف جمٌلة، العالقات االنسانٌة وأثرها على أداء العامل بالمؤسسة، دراسة مٌدانٌة، مجلة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة، جامعة قاص -د - 

 .19، ص  55،5151العدد الجزائر، دٌسمبر  -مرباح ورقلة
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 تقييم االداء: -أ

تقييم األداء عمى انو عممية يقوم بيا المشرف تيدف الى مساعدة  بوولندرو ستيلعرف 

المرؤوسين عمى فيم أدوارىم واألىداف والتوقعات ونجاح األداء عبر اجتماع يعقد غالبا مرة في 

 .1السنة يناقش من خاللو النجاح المحقق والمشكالت التي تعترض االداء

المقارنة بين األداء الفردي واالداء الجماعي  فتقييم األداء عممية تنظيمية رسمية تؤدي الى  

المتوقع والحقيقي غبر عدة مراحل يتم اختيارىا وفقا لمجاالت التقييم وبأساليب تختمف من حيث 

 .2الجيد والوقت والتكاليف وسيولة االستخدام كطريقة األحداث الحرجة

  :أهمية وأهداف تقييم االداء -ب  

 كبيرة بالنسبة لمموظفين والمؤسسة : لعممية تقييم األداء أىمية   

عممية تقييم األداء من أىم أنشطة إدارة الموارد البشرية فمن حالليا تقف عمى نقاط القوة  -

 .3وانعكاساتيا االيجابية والسمبية عمى أداء الموظفين وفعالية اإلدارة

 محضة . مؤشرات األداء تعتبر نوع من الحوافز لمتنظيم إذ ارتكزت عمى أسس عممية -

 تشكل فرص بالنسبة لمموظفين لتصحيح أخطائيم وتنمية مياراتيم. -

                                                           
1 - Leena toppo.twinkle prusty ,pefoemance appraisal toperformance management ,journal of business 
and managemet, vol03,N 05,sept-oct 2012,p: 02 

, ص  599, بٌت االفكار الدولٌة, الرٌاض, تقٌٌم االداء: كٌف تقٌس وتطور االداء الوظٌفًروبرت باكال, ترجمة موسى ٌونس,  - 2

  .595 -552ص 

, الوراق للنشر والتوزٌع, عمان, بدون سنة 5: مدخل استراتٌجً متكامل, طادارة الموارد البشرٌةسف حجٌم الطائً وآخرون , ٌو - 3

 555 -555نشر ص ص 
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 تساىم في رفع معنويات الموظفين إذا شعروا بأن جيودىم وطاقاتيم محل تقدير واعتراف. -

خطة لممنظمة حول التنمية  تساعد عمى كشف الكفاءات الكامنة غير المستغمة  ورسم -

 والتكوين ووضع نظام المكافآت والحوافر.

   القائمون بعممية تقييم األداء: -ج   

 األفراد والجماعات التي تقوم عادة بعممية التقييم لألداء ىي: 

 التقييم عن طريق الزمالء.  -

 التقييم عن طريق المرؤوسين.  -

 التقييم الذاتي أي عن طريق األفراد أنفسيم.   -

 : التقييم عن طريق الزمالء -1

يمثل زمالء الموظف أحد المصادر القيمة لممعمومات عن األداء, وتزداد أىمية ىذا المصدر  -

في مواقف خاصة مثل الحاالت التي يصعب فييا عمى المشرفين مالحظة سموك مرؤوسييم 

االعتمادية عمى العمل المشترك, أو الحاالت التي تتطمبيا  أو المواقف التي تزداد فييا

القوانين أو التشريعات فالزمالء تتوافر لدييم معمومات وخبرات واسعة عن متطمبات أداء 

الوظيفة, كما تتوافر ليم فرص متجددة لمالحظة أداء بعضيم البعض في األنشطة اليومية. 
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ص التحيز الناتجة عن الصداقة وصراعات ومن العيوب المحتممة ليذا المصدر توافر فر 

 . 1العمل في ذات الوقت

 التقييم الذاتي)أي عن طريق األفراد أنفسهم( :  - 2

االتجاه المستحدث ىو إعطاء الفرصة لممرؤوسين خاصة المديرين لتقييم أنفسيم حيث يحفز   

الفرد لنفسو ال  ىذا األسموب عمى تخطيط المسار الوظيفي لمفرد. وىذا التقدير الذي يعطيو

يشكل جزءا من التقييم الرسمي ألداء الفرد, عمى الرغم من عدم استخدام التقييم الذاتي كمصدر 

وعمى وجو الخصوص  وحيد لممعمومات عن األداء إال أنو ال يزال يمثل أحد المصادر اليامة, 

نواحي المعرفة فإن األفراد يستطعون الحكم عمى سموكياتيم الخاصة, كما أنيم يمتمكون كافة 

 .عن األداء ومحدداتو ونتائجو, إال أنو يؤخذ عمى ىذا المصدر الميل لممبالغة في التقييمات

 التقييم عن طريق المرؤوسين:   -3

ينظر إلى المرؤوسين باعتبارىم مصدرا ىاما لممعمومات عن األداء في حاالت تقييم أداء  -

المدريين حيث تتوافر ليم الفرصة لمتعبير عن كفاءة الرئيس في قيادتيم وتوجيييا لمعمل 

وتنمية روح الفريق وتشجيع التعاون وحل الصراعات,  إال أنو قد يؤخذ عمى ىذا المدخل من 

مداد المرؤوسين ببعض مصادر القوة في عالقاتيم برؤسائيم مما قد يسبب ناحية أخرى, إ

لمرؤساء بعض الحرج أو الشعور بعدم الراحة كما أن ذلك قد يؤدي إلى ميل الرؤساء إلى 
                                                           

 جامعة  ،لنٌل شهادة ماجستٌر رسالة ,دراسة مسحٌة ،االتصال التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي،بوعطٌط جالل الدٌن   - 1

  .52، ص  5115، قسنطٌنة
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تدعيم رضا العاممين عمى حساب اإلنتاجية. وفي الحقيقة فان المواقف السابقة قد تحدث 

يم التخاذ بعض القرارات اإلدارية, إال أن ىذا المدخل, فقط في حالة استخدام معمومات التقي

مثل مدخل تقييمات الزمالء, تبرز أىميتو بوجو خاص عند استخدام معمومات التقييم 

لألغراض التنموية وتحسين فرص أداء العمل. كما تزداد فرص صالحيتو ىذه األداة عند 

أداء رؤسائيم, يعكس الحال  تزايد عدد المرؤوسين الذين يقومون بتوفير المعمومات عن

  .عندما يقل ىؤالء المرؤوسين

 :عالقة االداء بالرضا الوظيفي -د

يعد الرضا الوظيفي من اىم سمات العمل النو يحقق الرفاىية لدى العاممين داخل المؤسسة   

التي يعممون بيا, وىو ينعكس عمى مستوى االداء ويرفع من المسؤولية التي يحمميا الفرد في 

 فتو.وظي

التدعيم والتحفيز وتعزيز روح الفرد المبنية عمى الحماس والتشجيع  ويعني الرضا الوظيفي  

يجادوالتحفيز والتقدير  , والتي بدورىا ترفع درجة روح المنافسة مما يرفو من درجة االداء وا 

 الرضا الوظيفي ويجعل العامل منخرطا ومنيمكا في عممو بفاعمية.

فالرضا الوظيفي ىو درجة ومقدار التشجيع الذي يطمح اليو الفرد ومدى اشباع حاجتو فعممية   

 1التحفيز من اكبر الجوانب المعنوية وااليجابية المطموبة.

                                                           
1
، 51محمد آل ناجً، تطبٌق نظرٌة هٌرزبٌرج لقٌاس الرضا عن العمل فً التعلٌم الثانوي بمنطقة االحساء، مجلة االدارة العامة،الرٌاض، العدد   - 

 .11، ص 5995
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 :خالصة

يعد األداء الميني من اىم الركائز بالنسبة  لممنظمة, ألنو يبين الطرق العممية والفعمية لكافة    

المؤسسة وىو بذلك يحتل الدرجة الثانية في األىمية بين الوظائف األساسية  مراحل التخطيط في

 لإلدارة.

ال تستطيع القيام بذلك إال بضمان وجود أداء من قبل العاممين فييا لتحقيق النتائج  فالمؤسسة   

اإليجابية واالبتعاد عن النتائج السمبية بضمان األداء الحسن الذي ينتج عن تراكم مجموعة 

 المحددات التي تساىم في زيادتو

الذي و موارد البشرية بو إدارة ال الذي تتكفلألداء رفع من مستواه, وضمان وجود نظام اوال

قرارات صائبة وصحيحة, وتوحيد أىداف لتكون ىذه اليوفر المعمومات الكافية لمتخذي القرار, 

 الفرد مع أىداف الجماعة, وأيضا الوصول بيذا األداء إلى االرتقاء والتميز.



 

 

 اإلجراءات املنهجية للدراسةالفصل الرابع:                
 تمهيد

 لدراسةمنهج ا-1

 حدود وجماالت الدراسة -2

 االستطالعيةالدراسة - 3

 الدراسة األساسية -4

 عرض ومناقشة نتائج الفرضيات -5

 االستنتاج العام  -6

  امتةخ
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 تمهيد:

 التطبيقيقمنا بعرض الجانب النظرم لمدراسة،سنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى الجانب  أفبعد    

الدراسة التي قمنا باالعتماد  كأدكاتاإلجراءات المنيجية  التعريؼ بالمؤسسة ك كالذم سنتاكؿ فيو

 لجمع المعمكمات. عمييا

 منهج الدراسة: -1

تباع منيج معيف يسير كفؽ خطكاتو، إلنجاز أم بحث عممي يجب عمى       الباحث اختيار كا 

كيعرؼ المنيج عمى أنو الطريؽ المؤدم إلى الكشؼ عف الحقيقة في العمـك المختمفة، كذلؾ عف 

طريؽ جممة مف القكاعد العامة التي تسيطر عمى سير العقؿ كتحديد عممياتو حتى يصؿ إلى 

 نتيجة مقبكلة كمعمكمة.

عمى كجو الخصكص  االجتماعيةالعمـك  اختصاصضمف كالتي تندرج  تمدنا في دراستنااع    

ككنيا تيتـ بالكشؼ عف عالقة الفرد بالمجتمع الذم ينتمي إليو، بمعنى عالقة العامؿ بالمؤسسة 

الكصفي التحميمي الذم يعتمد عمى  األسمكب بإتباعاجتماعيا حيث اعتمدنا عمى المنيج الكمي 

 مع بياف كتفسير المعمكمات. كاإلحصاءالتصنيؼ  لىإ باإلضافة بأنكاعياالمالحظة 

لمكاقع االجتماعي كسبيؿ لفيـ ظكاىره  مالئمةكيعد المنيج الكصفي أكثر مناىج البحث     

   ساعدنا بعد تطبيؽ قكاعده كخطكاتو عمى االستكشاؼ كالصياغة  ألنوكاستخالص سماتو ،

الخيرة، كمالحظتنا بالمشاركة  بأصحابالمكضكع كالتصكرات الخاصة  أدبياتانطالقا مف 
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لمجتمع البحث، كما سمح لنا ىذا المنيج لمقياـ بكصؼ كتحميؿ البيانات كالمعطيات التي تـ 

جمعيا مف طرؼ عينة الدراسة كتحكيميا الى بيانات احصائية باساليب مناسبة ككزعت عمى 

عميمي بانكاعو كؿ محاكر حسب كؿ قيمة مف القيـ كربطيا بمتغير الجنس كالسف كالمستكل الت

 ذلؾ مف أجؿ تقديـ تفسير عممي مناسب لمظاىرة محؿ الدراسة كالتي تمثؿ العامؿ في المؤسسة.

 أداة الدراسة: -

إف طبيعة المكضكع المدركس كالتي ىي درجة تأثر االداء الكظيفي بالعالقات االجتماعية     

تي تمثؿ اداتيا االستمارة كىي تقنية تقتضي استخداـ المقاربة الكمية كال المكجكدة بيف العامميف

مباشرة لطرح األسئمة عمى األفراد كبطريقة مكجية، ذلؾ الف صيغ اإلجابات تحدد مسبقا، ىذا 

ما يسمح بالقياـ بمعالجة كمية بيدؼ اكتشاؼ عالقات متنكعة بيف العامميف داخؿ المؤسسة 

 عينتيا. كمحاكلة منا ضبط مجاؿ الدراسة ضبطا يتماشى مع مدتيا كطبيعة

مؤشرا كزعت عمى ثالثة محاكر متتابعة،  25 اإلجماليرحنا استمارة تتضمف أسئمة عددىا تاق   

بداية بمحكر يخص البيانات الشخصية لممبحكثيف المتعمقة بالجنس، السف، المستكل التعميمي 

أسئمة لكؿ محكر مف محاكر  52 إلى 55كغيرىا ثـ تكالت محاكر الدراسة الباقية بتخصيص 

فقرة جابتيا ال    52: تتككف مف و محور االداء في العمل محور العالقات االجتماعية الدراسة

مكافؽ جدا كتأخذ  -تحتكم عمى فقرات ذك صياغة سمبية يتـ اإلجابة عمييا بأربعة بدائؿ 

ؽ عمى اإلطالؽ غير مكاف -5غير مكافؽ كتأذ الدرجة  -3مكافؽ كتأخذ الدرجة  - 2الدرجة

مبحكث كمبحكثة  33النيائي لالستمارة كزعت عمى  اإلخراجكفكر االنتياء مف  1كتأخذ الدرجة 
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لـ يتـ استرجاعيا بسبب  2منيا ك 11استمارة كمراقبتيا تـ الغاء  25كبعد عممية االسترجاع ؿ

 بشركط الممئ كحفاظا عمى النسب الممثمة لمجتمع البحث. عدـ التزاـ المبحكثيف

 :الدراسةمجتمع  -

إلى مجمكعة عناصر ليا خاصية أك عدة خصائص مشتركة  الدراسةيشير مصطمح مجتمع    

 تميزىا عف غيرىا مف العناصر األخرل كالتي يجرم عمييا البحث أك التقصي.

 كفي دراستنا لمكضكع العالقات االجتماعية لدل العامميف.  

مجتمع البحث كالذم يمثؿ مجمكعة مف العامميف كالعامالت بالمؤسسة  اختياركتـ     

كالتي  بمكضكع الدراسة كلخصكصية الفئة بحد ذاتيا االستشفائية عيف تادلس ككف اف لو صمة

 االجتماعيةتتميز بمكاصفات تجعؿ مف الدراسة تممس عدة جكانب في مكضكع العالقات 

 كخاصة داخؿ المؤسسة.

 

 

 :الدراسةعينة  -

نظرا لمخصائص التي يتميز بيا مجتمع بحث الدراسة كالتي منيا كثرة عدد العامميف في    

يمكف اختبارىا أم ال يمكف اخذ كؿ ة مدة الدراسة يمكف التحكـ فييا مقابؿ قصر كمحدكدي



 للدراسة المنهجية اإلجراءات                                               الرابع الفصل
 

67 
 

كىي عينة قصدية مكزعة حسب  عميو الدراسة إلجراءعناصر مجتمع البحث بؿ جزء منو 

 متغيرات الدراسة.

 حدود ومجاالت الدراسة: -2

 المجال الجغرافي: -أ

 التعريف بالمؤسسة:

 تمت ىذه الدراسة بالمؤسسة االستشفائية بمطرش العجاؿ عيف تادلس كالية مستغانـ.

ىي مؤسسة صحية عمكمية أك قطاع عاـ يقـك بعدة خدمات : معالجة المرضى، تمبية ك     

 حاجاتيـ الصحية كالسير عمى سالمة صحة المكاطف.

اؿ طريؽ بمعطار كمف الجنكب متقع المستشفى بدائرة عيف تادلس كالية مستغانـ يحدىا مف الش 

فرقتي الدرؾ كاألمف الكطنييف كمف الغرب حدائؽ كمزارع فالحية كمف الشرؽ يحدىا حي األمير 

 عبد القادر.

ـ قاـ  1590أفريؿ سنة  10ق المكافؽ لػ  1212رجب  53كتعكد نشأة المستشفى إلى يـك     

 بتدشينيا السيد : جماؿ الديف حكحك عضك المجنة المركزية ككزير الصحة العمكمية.

ـ  1531فبراير  13كتعكد تسمية المستشفى "العجاؿ بمطرش" المدك عبد الحكيـ المزداد في  

كالذم يعتبر شييد الثكرة التحريرية  1529الذم استشيد بتاريخ الفاتح مف شير نكفمبر 

 الجزائرية.
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 :قسام المستشفى ومصالحهاأ -

 مصمحة العمميات. -مصمحة االنعاش -مصمحة االستعجاالت -مصمحة تصفية الدـ -

مصمحة الجراحة  -مصمحة الكالدة -مصمحة االطفاؿ -مصمحة االشعة -مصمحة المخبر -

 مصمحة الطب الداخمي. -العامة 

 هياكمها: -

مدير الشؤكف  -مدير المصمحة الصحية -كالكسائؿ مديرة فرعية لالدارة -المدير العاـ

 مدير الصيانة كاالجيزة الطبية. -االقتصادية

  الذي يمثل الهيكل التنظيمي لممؤسسة االستشفائية عين تادلس (. 11)انظر لممحق رقم 

 الدراسة االستطالعية: -3

قبؿ إجرائو لمدراسة  تعتبر الدراسة االستطالعية خطكة أساسية ينبغي لمباحث القياـ بيا   

األساسية فعمى اساسيا يستطيع الباحث تحديد الصيغة النيائية لمعديد مف المتغيرات ،تحديد 

طبيعة عينة الدراسة اجراء الدراسة كمجاليا كمف خالليا يستطيع الباحث تفسير كتكضيح 

 العديد مف الجكانب الغامضة في بحثو قبؿ اجراء الدراسة النيائية.

 راسة االستطالعية:أهداف الد-ا

 .التعرؼ كاستكشاؼ ميداف الدراسة -
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 تككيف تصكر عاـ حكؿ مكضكع الدراسة. -

 ضبط أدكات الدراسة مع المجتمع االصمي الذم اختيرت منو العينة. -

 التعرؼ عمى عينة الدراسة كخصائصيا. -

التعرؼ عمى العقبات كالصعكبات التي تكاجو الباحث كبالتالي تؤدم إلى إنياء  -

 في المدة المحددة.الدراسة 

 مكان وزمن الدراسة االستطالعية: -ب   

تـ اجراء الدراسة االستطالعية بالمؤسسة االستشفائية عيف تادلس كالية مستغانـ كامتدت    

 كىي فترة تكزيع كجمع المعمكمات. 2119 أفريل 23إلى غاية  2119 أفريل 18مف تاريخ 

 عينة الدراسة االستطالعية ومواصفاتها: -د

 عامؿ كعاممة . 31اعتمدنا في الدراسة االستطالعية عمى عينة قكاميا 
 
 غير الجنس:مت -أ
 
 

 : يبين توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير الجنس11جدول رقم 

 النسبة المئوية% التكرار الجنس

 % 51 0 ذكر
 % 91 52 انثى
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 % 111 31 المجموع
 

 
 : يمثل دائرة نسبية لتوزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس.11الشكل رقم 

 24% بعدد 81كالدائرة النسبية أف نسبة االناث تقدر ب  (11نالحظ مف خالؿ  الجدكؿ رقـ )

أفراد كىذا راجع الى اف االناث لدييـ اقباؿ كبير  6% بعدد  21فرد أما الذككر فقدرت النسبة بػ 

لمستشفى عمى الذككر كالسبب راجع الى طبيعة العمؿ المياـ داخؿ المؤسسة لمعمؿ في ا

 االستشفائية.

 

 متغير السن: -ب

 ( يبين توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير السن:12جدول رقم)

 النسبة المئوية% التكرار الفئة العمرية

 ذكور

 اناث
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 [32- 22] 5 31% 
[20-22] 10 23.33% 
 %10.00 2 مافكؽ[ -20]

 %111 31 المجمكع
 

 
 عمدة بيانية لتوزيع العينة االستطالعية حسب متغير السن.: يمثل اال(12)الشكل رقم 

كالرسـ البياني أف اكبر نسبة كانت لمفئة ( 15نالحظ مف خالؿ الجدكؿ رقـ)

% كأخر فئة 31بنسبة [ 22 -32% كتمييا فئة ]23.33[ كالتي تقدر ب 20-22]

 %. 10.00فما فكؽ] بنسبة  20]كانت 

 متغير المستوى التعميمي:-ج

  :( توزيع العينة حسب متغير المستوى التعميمي30جدول رقم )
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 النسبة المئكية التكرار ستكل التعميميالم

 36.66% 77 ثانكم 

 63.33% 76 جامعي

 100% 28 مجمكع

 

 

المستوى لتوزيع العينة االستطالعية حسب  ة نسبيةدائر ل( يمثل مخطط 30شكل رقم )
 .التعميمي

كالرسـ البياني أعاله أف نسبة العامميف الذيف لدييـ  مستكل  (30)نالحظ مف خالؿ الجدكلرقـ 

أما نسبة العامميف الذيف لدييـ مستكل  77 حيث بمغ عددىـ  36.66%ثانكم قدرت بنسبة 

 مؿ.عا 76حيث بمغ عددىـ  63.33%جامعي قدرت بنسبة 

 خالصة:

 ثانوي 

 جامعً
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أنيا أمدتنا بمعمكمات حكؿ عينة البحث مف خالؿ  الدراسة االستطالعية الحظنا إتماـبعد    

كصؼ أداة الدراسة كحكؿ حجـ العينة كتعديؿ فقرات االستمارة كتغيير بعضيا، حيث كاف عدد 

بعضيا الفقرات كافي كمناسب، إال فيما يخص صياغة بعض الفقرات كاألخطاء المغكية، كحذؼ 

 . 

فقرة  77كبدلؾ تـ استخالص الصكرة النيائية لالستبياف حيث أصبح االستبياف يتككف مف   

 (.7تتكزع عمى محكريف كىما كالتالي:)انظر الممحؽ رقـ 

 فقرة . 77المحكر األكؿ:محكر العالقات االحتماعية في المنظمة كيتككف مف  -

 ة .فقر  77المحكر الثاني: محكر األداء كيتككف مف -

مكضكع الدراسة  اختباركمنو نستخمص أف الدراسة االستطالعية كانت ليا أىمية كبيرة في   

ميدانيا كذلؾ بأخذ  فكرة كاضحة حكؿ مكضكع البحث كمجالو كالعينة مما جعمنا نتعرؼ ردكد 

  لمدراسة األساسية.  مناسبة االستبياف كبذلؾ تـ بناء أداة االستجابات عمىفعؿ العينة مف خالؿ 

 : الدراسة األساسية:4

 تمهيد: 

سنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى إجراءات الدراسة الميدانية التي احتكت عمى نتائج الدراسة  

االستطالعية مع تعديميا  كالمنيج المتبع في ىذه الدراسة، كمكاصفات العينة األساسية كاألدكات 
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المستعممة لجمع البيانات كاألدكات اإلحصائية التي تمت عمى أساسيا عممية تحميؿ كمناقشة 

 ئج. النتا

  مكان الدراسة األساسية:  -ا

تـ إجراء الدراسة األساسية في المؤسسة االستشفائية عيف تادلس بكالية مستغانـ كاشتممت عمى  

 .القصديةالعامميف اإلدارييف كالممرضيف كتـ اختيار ىذه العينة كفؽ المعاينة 

 مدة الدراسة األساسية:  - ب 

 77/77/7776إلى غاية  77/77/7776ـك مف ي 77دامت مدة الدراسة األساسية حكلي 

 بحيث نظمت ىذه الفترة بتكزيع االستبيانات عمى عينة الدراسة. 

  طريقة إجراء الدراسة األساسية:  -ج

 قامت الباحثة بإجراء الدراسة األساسية كفؽ الخطكات التالية  

عف طريؽ رئيس مصمحة المكارد البشرية كذلؾ  المؤسسة االستشفائية لعيف تادلسمف  تقربنا -

 . المصالحالدخكؿ إلى قبكليا مف أجؿ بزيارة محاممة 
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 .  ثـ الممرضيف باإلدارةكظفيف المتكزيع االستبيانات عمى  -

 االستبيانات كشرح اليدؼ منو.  اإلجابة عمى بشرح طريقة  قمنا -

 .بعد فترة مف الزمف تـ جمع االستبيانات بعدة مراحؿ -

بعد االنتياء مف جمع البيانات مف أفراد العينة تـ ترميزىا كادخميا في الحاسكب كمعالجتيا  -

 . (spss)إحصائيا باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية 

 : مواصفات عينة الدراسة االساسية:د

 :البيانات الشخصية  -المحور األول 

 

 

 ( يبين توزيع العينة حسب الجنس 14الجدول رقم )

 ٪النسبة المئوية  التكرار الجنس
  20 53 ذكر
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 22 35 أنثى

 111 25 المجمكع
                                                                                                                                                     

 المصدر : نتائج الدراسة الميدانية 

 

 .أعمدة بيانية لتوزيع العينة حسب الجنس: يمثل  4شكل رقم 

كاألعمدة البيانية أف نسبة اإلناث اكبر مف نسبة الذككر  (11نالحظ مف خالؿ الجدكؿ رقـ) 

بعدد قدره  % 46بـكقدرت نسبة الذككر  35% بعدد قدره  54قدرت بػ  اإلناثحيث أف نسبة 

مف  أكثرعمى العمؿ  إقباؿلدييـ  سب المتحصؿ عمييا يمكف القكؿ أف اإلناثكمف خالؿ الن 27

كيرجع ذلؾ إلى طبيعة العمؿ التي تتطمب الصبر  %8بنسبة  أم أفراد 5بفارؽ قدره  اإلناث

 كالثقة الزائدة التي تتمتع بيا المرأة في حد ذاتيا.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 أنثى ذكر
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 السن  متغير ( يبين توزيع العينة عمى حسب15الجدول رقم )

 ٪النسبة المئوية  التكرار الفئات العمرية
 55 13 سنة 31أقؿ مف 

[31-21] 31 21 

[21-21] 12 52 

 3 5 سنة 21أكثر مف 

 111 25 المجمكع
 المصدر : نتائج الدراسة الميدانية                                                                

 

 دائرة بيانية لتوزيع العينة حسب متغير السن : يمثل15شكل رقم 

كالتي [ 41-31]فئة نالحظ مف خالؿ الجدكؿ ككذلؾ مف خالؿ المخطط البياني أف نسبة ال

 14 عدد افرادىا%  24كقدرت بنسبة [ 51-41] فرد كتمييا الفئة 31بعدد  %51قدرت بنسبة 

 51أكثر من فرد كاخيرا الفئة  13بعدد يقدر ب % 22بنسبة سنة  31أقل من فرد تمييا الفئة 

 . 2كعدد افرادىا  % 3بـكالتي قدرت سنة 

 سنة 30أقل من 

(30-40)

(41-50)

 سنة 50أكثر من 
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 الحالة العائمية  متغير ( يبين توزيع العينة عمى حسب16الجدول رقم )

 ٪النسبة المئوية  التكرار الحالة العائمية
 52 12 أعزب

 33 23 متزكج

 1 1 مطمؽ

 5 1 أرمؿ

 111 25 المجمكع
                                                                                                                                                   

 المصدر : نتائج الدراسة الميدانية 

  

 : يمثل دائرة بيانية لتوزيع العينة حسب الحالة العائمية لمعينة. 16شكل رقم 

 أعزب

 متزوج

 مطلق

 أرمل
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العينة متزكجيف حيث قدرت نسبة الفئة  أفرادغالبية  أف 13نالحظ مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

فردا أما االرامؿ ب  12بعدد  % 25أما غير المتزكجيف بنسبة فرد  43بعدد  %73 ـبالمتزكجة 

 بعدد فرد كاحد كانعداـ المطمقيف.%  5

 المستوى التعميمي متغير ( يبين توزيع العينة عمى حسب  17الجدول رقم ) 

 ٪النسبة المئوية  التكرار المستوى التعميمي
 5 1 ابتدائي
 12 5 متكسط
 35 53 ثانكم

 22 50 جامعي
 111 25 المجمكع

                                                                                                                                            

 المصدر : نتائج الدراسة الميدانية 

 

 يمثل دائرة نسبية لتوزيع العينة حسب متغير المستوى التعميمي 17شكل رقم ال

 ابتدائً

 متوسط

 ثانوي

 جامعً
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ك مستكل جامعي حيث قدرت النسبة ذنالحظ مف خالؿ الجدكؿ كالشكؿ اف غالبية افراد العينة 

كيرجع سبب ذلؾ اف القطاع الصحي يحتاج الى فرد مف مجمكع العينة  26 بعدد%  44ب 

 بعدد% 39كيمييا المستكل الثانكم بنسبة كفاءات كشيادات مف اجؿ الحصكؿ عمى المنصب 

 9بعدد  %15 ػأما المستكل المتكسط فقدر برضيف كالمساعديف ليـ كنجده بيف الممفرد  23

  .بعدد فرد كاحد%  2افراد كاخيرا المستكل االبتدائي كالذم قدر ب 

 

 

 

 

 األقدمية في العمل  توزيع العينة حسب متغير ( يبين18الجدول رقم )

 ٪النسبة المئوية  التكرار سنوات العمل
 3 15 أقؿ مف سنة

 35 15 سنكات 2مف سنة إلى 

 02 39 سنكات فما فكؽ 2مف 

 111 25 المجمكع
                                                                                                                                                                  

 لمصدر : نتائج الدراسة الميدانية ا
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 يمثل دائرة نسبية لتوزيع العينة حسب متغير األقدمية في العمل 18الشكل رقم 

اصحاب اقدمية في العمؿ ىـ نالحظ مف خالؿ الجدكؿ كالشكؿ البياني أف غالبية افراد العينة 

فرد  15% كىي فئة مف سنة الى خمسة سنكات بعدد 35فرد تمييا نسبة  39% بعدد 02بنسبة 

فرد كذلؾ راجع الى ككف المؤسسة  15% بعدد 3بػ اقؿ مف سنة فقد بمغت النسبة  اما

 االستشفائية عيف تادلس قديمة النشأة .

 ( يبين توزيع العينة حسب المهنة 19الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار المهنة
 02 39 ممرض

 30 51 إدارم

 111 25 المجمكع
 نتائج الدراسة الميدانية  المصدر:                                                                                                                  

 

 أقل من سنة

 سنوات 5من سنة إلى 

 سنوات فما فوق 5من 
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 لتوزيع العينة حسب المهنةدائرة نسبية  يمثل 19الشكل رقم 

العينة ىـ ممرضيف كذلؾ لطبيعة العمؿ في  أفرادكنالحظ مف خالؿ الجدكؿ كالشكؿ اف غالبية 

قدرت  اإلدارييفالعينة أما  أفرادمف مجمكع  39% بعدد  02المستشفى حيث بمغت نسبتيـ بػػ 

العينة كيتضح جميا أف االحتكاؾ الكبير  أفرادمف مجمكع  51% بعدد     30نسبتيـ بػػ  

كاالحتكاؾ  باإلنسانيةيتصؼ  كذلؾ لنكعية عمميـ الذم أكثركالتفاعؿ يككف بيف الممرضيف 

 .اإلدارييفمف  أكثركالعطاء فيما بينيـ  األخذبالمرضى كظيكر 

 

 

 

 ممرض

 إداري
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 الفرضيات نتائج عرض ومناقشة
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 :حسب متغير العالقات اإلجتماعية عرض ومناقشة الفرضية األلى

بين نوع العالقات االجتماعية  :" توجد عالقة ارتباطيةالتذكير بنص الفرضية كالتي تقكؿ -
 السائدة في المؤسسة االستشفائية واالداء في العمل لدى العاممين".

 في العمل(:يبين استجابات عينة الدراسة حسب متغير العالقات االجتماعية 11الجدول رقم)

 %النسبة المئوية  التكرار االجابات البعد
 91 23 مكافؽ يريحني مكاف عممي

 13 11 غير مكافؽ
 3 5 محايد

 92 21 مكافؽ يريحني العمؿ مع الجماعة 
 12 5 غير مكافؽ

 1 1 محايد
 21 31 مكافؽ أجد جك العمؿ حماسي

 20 53 غير مكافؽ
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 3 5 محايد
أقضي أكقات فراغي مع 

 أصدقائي
 00 35 مكافؽ

 32 51 غير مكافؽ
 1 1 محايد

 21 31 مكافؽ لدم صدقات كثيرة في العمؿ
 25 52 غير مكافؽ

 3 2 محايد
تكجد خالفات بيني كبيف 

 زمالئي
 12 9 مكافؽ

 21 31 غير مكافؽ
 32 51 محايد

 53 22 مكافؽ أنا اجتماعي في العمؿ
 3 2 غير مكافؽ

 1 1 محايد
أحب االبتعاد عف التجمعات 

 في العمؿ
 00 35 مكافؽ

 52 12 غير مكافؽ
 5 2 محايد

                                                                                                                                                    

 المصدر : نتائج الدراسة الميدانية                                                                                                                                 

% التي مثمت غالبية 53( أعاله نالحظ أف اكبر نسبة كالتي ىي 11مف خالؿ الجدكؿ رقـ )    

اجتماعييف كيحبكف العمؿ مع الجماعة كىـ مرتاحكف  أنيـ إجابات المبحكثيف كالتي عبركا عمى

% 00% غير أف نسبة  91% كيجدكف الراحة داخؿ العمؿ بنسبة  92داخؿ الجماعة بنسبة 

اجابك أنيـ يحبكف االبتعاد عف التجمعات في العمؿ مما نستنتج أنيـ يحبكف العمؿ داخؿ 

% صرحت انيا 00بة كالتي ىي الجماعة دكف إىماليـ ألدائيـ في العمؿ كنجد أف نفس النس

النسب التي تتراكح مابيف  أففراغيا مع أصدقائيا داخؿ العمؿ بينما نجد العكس  أكقاتتقضي 
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االبتعاد عف التجمعات  إلىالعينة يميمكف  أفراد% ، ىي النسب التي كاف %3 ،  %12 ،  13

مؿ مقارنة بالنسبة ككجكد خالفات بينيـ كبيف الزمالء ككذا ال يجدكف الراحة في مكاف الع

 .األكلى

عف الفقرات التي خصت الراحة في العمؿ داخؿ  اإلجاباتمع مالحظة انعداـ كجكد نسب    

يدؿ عمى أف العمؿ داخؿ المستشفى  إنماالفراغ مع الزمالء كىذا  أكقاتالجماعة كقضاء 

 ماؿإىيقتضي كجكد تجمعات يجمع بينيا أداء المياـ بشكؿ جماعي عمى شكؿ تعاكف دكف 

نسبة كجكد  أماالكقت المخصص لمعمؿ فالنسبة األكبر عبرت عف كجكد عالقة جيدة فيمابينيا 

نسبة مف  أعمى أفعالقة سيئة بيف العماؿ داخؿ المؤسسة فيي منعدمة كمنو يمكف القكؿ 

المسار الميني مع بعضيـ داخؿ المؤسسة كىك  إلىالعامميف تجمعيـ عالقات طيبة كذلؾ راجع 

 يؿ بإنشاء صداقات كعالقات داخؿ العمؿ.الكقت الكف

فقد اعتبرت مدرسة العالقات اإلنسانية أف االتصاالت غير الرسمية بيف أجزاء التنظيـ يجب    

أف تكلى اىتماما كتككف أكثر فاعمية في التأثير عمى سمكؾ العامميف كىك ما يؤثر مباشرة عمى 
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ة جيدة بينيـ متعاكنييف كمتصميف فيما أداء العامميف كىذا دليؿ عمى كجكد عالقات اجتماعي

 يخص أمكر العمؿ.

حيث تكصمت إلى أف  2111دراسة  منال عبد الحميد عبد المجيد سنة كىذا ما نممسو في  

العالقات اإلنسانية تركز عمى العنصر البشرم مف خالؿ تفيـ حاجة الفرد كالجماعة أكثر مف 

ة الدكافع الفردية بيدؼ االرتقاء بأداء العامميف التركيز عمى الجانب المادم كما تعمؿ عمى إثار 

 .1في جك يسكد التفاىـ كالثقة المتبادلة

نستخمص مف خالؿ متغير العالقات االجتماعية داخؿ العمؿ اف ىناؾ تعاكف بيف العامميف    

داخؿ المؤسسة كذلؾ لشعكرىـ بالراحة كاالطمئناف كحبيـ لمعمؿ الجماعي بنسبة كبيرة كذلؾ 

الى الركح المعنكية العالية ككجكد تنسيؽ فيما بيف العامميف كضركرة كجكد مساعدات راجع 

استمرار العمؿ كأداء المياـ عمى أكمؿ  إلىلتحقيؽ التكامؿ كبناء عالقات بينيـ كذلؾ يؤدم 

 كجو دكف مضيعة لمكقت.

 :ألولى حسب متغير االداءعرض ومناقشة الفرضية ا 

                                                           
1
 . 7777واثرها فً تحسٌن االداء المنظمً ، دراسة استطالعٌة تحلٌلٌة فً شركة ابن ماجد العامة منال عبد الحمٌد عبد المجٌد: العالقات االنسانٌة  - 
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نوع العالقات االجتماعية السائدة في المؤسسة  يؤثر:" : تقكؿالتذكير بنص الفرضية كالتي  -

 لدى العاممين". عمى االداءاالستشفائية 

 

 

 

 

 

 

 :في العملاألداء   يبين استجابات عينة الدراسة حسب متغير -( 11الجدول رقم )

 %النسبة المئوية  التكرار االجابات البعد
 93 55 مكافؽ احتـر كقت العمؿ

 7 4 غير مكافؽ

 0 0 محايد

 64 38 مكافؽ أنجز ميامي حسب رغبتي 

 29 17 غير مكافؽ

 7 04 محايد

أساعد األخريف في انجاز 
 مياميـ

 71 42 مكافؽ

 27 16 غير مكافؽ

 2 1 محايد

 39 23 مكافؽيعتبر قانكف المستشفى 
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 47 28 غير مكافؽ بالنسبة لي صاـر 

 14 28 محايد

حريتي في المراقبة تحد مف 
 إنجاز ميامي

 37 22 مكافؽ

 51 30 غير مكافؽ

 12 7 محايد

طبيعة عممي تقتضي التعاكف 
 فيمابيف زمالئي

 88 52 مكافؽ

 12 7 غير مكافؽ

 0 0 محايد

عادة ما أنجز عممي دكف 
 طمب مف المسؤكؿ

 76 45 مكافؽ

 17 10 غير مكافؽ

 7 4 محايد

عبء العمؿ يؤثر عمى 
 باالدارةعالقاتي 

 34 20 مكافؽ

 58 34 غير مكافؽ

 8 5 محايد
 المصدر : نتائج الدراسة الميدانية                                                                                                                                  

الذم يشمؿ فقرات متغير االداء في العمؿ أف أكبر نسبة (11) رقـ  نالحظ مف خالؿ الجدكؿ   

% اجابك بعدـ احتراميـ لكقت 3% بينما 53مف المبحكثيف اجابك باحتراميـ لكقت المؿ بنسبة 

بأف طبيعة االعمؿ في  اإلجابة% كالتي تمثؿ 99العمؿ كىي نسبة قميمة جدا كتمتيا نسبة 

الجماعي في  األسمكبذلؾ راجع عمى اعتماد المستشفى تقتضي التعاكف فيما بيف العامميف ك 

% أجابكا نيـ يساعدكف االخريف في انجاز 31العمؿ كيظير ذلؾ بيف الممرضيف ،أما نسبة  

مياميـ كذلؾ ما يبيف نكع العالقة بيف العامميف داخؿ المؤسسة التي تعتبر عالقة تعاكف فيما 
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كجكد  إلىبتيـ كقد يعكد ذلؾ % اجابك بانيـ ينجزكف مياميـ حسب رغ02بينيـ أما نسبة 

كالمسؤكليف حيث يعاممكف العامميف كزمالء كليس معاممة  كاإلدارةعالقات جيدة بيف العامميف 

لمياميـ عمى أكمؿ كجو كيظير ذلؾ في االجابة  بأدائيـرسمية حيث يكسر بيا الحكاجز كذلؾ 

% فالعالقة  30سبة عف الفقرة التي تقكؿ أف العامؿ ينجز ميامو دكف طمب مف المسؤكؿ بن

كانشغاالتيـ كاقتراحاتيـ  أرائيـالجيدة بيف الرئيس كالمرؤكس تمنح الفرصة لمعامميف لمتعبير عف 

التعامؿ كما تسيؿ عممية اتخاذ القرارات مف طرؼ الرئيس كزيادة النشاط  أسمكبمف خالؿ 

داء داخؿ المؤسسة باالنتماء نتيجة لمعالقة الجيدة كيؤدم ذلؾ الى زيادة اال إلحساسيـكذلؾ 

% التي صرحت أف عبء  العمؿ ال يؤثر عمى عالقات العامميف 29كيظير ذلؾ جميا في نسبة 

% صرحكا نيـ ال 23العالقة الطيبة بينيـ كبيف المسؤكليف فنسبة  إلىكذلؾ راجع  باإلدارة

 إليوكىذا ما تكصمت األخرل يجدكف قانكف المستشفى صاـر كىي نسبة قميمو مقارنة بالنسب 

كشفت الدراسة  عف كجكد ارتباط قكم بيف  حيث 2116ناصر بن محمد بن عقيل سنة دراسة 

 .2اإلنسانيةالعالقات في االداء الكظيفي كجميع محاكر الدراسة كالتي تمثؿ 

                                                           
2
دراسة حالة صندوق الضمان بعنوان العالقات االنسانية وأثرها على الرضا الوظيفي،  تماعية ختصص تنظيم وعملرسالة دكتوراه يف العلوم االج، 2116بونوة علي - 

 ،.320. ص االجتماعي وكالة اجللفة



 للدراسة المنهجية اإلجراءات                                               الرابع الفصل
 

67 
 

 بعد تحميمنا لنتائج ىذه الفرضية االلى كالتي يمكف القكؿ: 

داخؿ المؤسسة االستشفائية عيف تادلس  اف العالقات االجتماعية تؤثر عمى أداء العامميف   

كذلؾ أف العامميف يتمتعكف بمستكل عاؿ في مساىمتيـ في التفاعؿ فيما بينيـ بشكؿ ايجابي 

كخمؽ بيئة عمؿ كجك مناسب كقد برز التأثر فيما بينيـ في أدائيـ لمياميـ كمسانداتيـ ككجكد 

 يؤثر التي تقكؿ أنو األولى رضيةالفتعاكف فيما بينيـ لخمؽ جك مف الحماس كمنو نستنتج أف 

كقد تـ  األداء لدى العاممين عمى نوع العالقات االجتماعية السائدة في المؤسسة اإلستشفائية

إثبات صحتيا فالعالقات االجتماعية ليا تأثير كبير في دافعية األفراد النجاز المياـ الف 

اف العالقات األساسية بيف الركح  مايوحاجات الفرد تتنكع مابيف المادية كالمعنكية كقد أكد 

 المعنكية كاإلنتاجية كمما ارتفعت الركح المعنكية لمفرد ارتفعت اإلنتاجية كالعكس.

أف الصناعة عبارة عف مجمكعة كاحدة مف الرجاؿ كليست مجمكعة مف  أورد شيمدونكقد أشار 

مساكاة في العالقات الماكينات كالعمميات التقنية كذلؾ بكجكد بيئة عمؿ مناسبة ككجكد ركح ال

 يزيد كيرفع مف الركح المعنكية كالفعالية لدل العامميف.
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 مناقشة وتحميل نتائج الفرضية الثانية:

قات االجتماعية باختالف الجنس " تختمف طبيعة العال: التذكير بنص الفرضية كالتي تقكؿ: -

 لدى عمال المؤسسة االستشفائية ". واألقدمية

 حسب متغير الجنس: -أ

 

 

 ( : يبين عالقة الخالفات بين الزمالء و الجنس 12الجدول رقم )

 الخالفات بيف الزمالء        
  

 الجنس 

 مكافؽ جدا 
 مكافؽ 

غير 
 مكافؽ 

 المجمكع محايد 

 53 3 13 13 ذكر

 35 12 13 11 أنثى 

 25 51 51 19 المجمكع
اختبار كام مربع : اليكجد                                                                                                            

 a=1.12داللة احصائية /

 3.102كام مربع المحسكبة = 
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 3درجة الحرية = 

المحسكبة  2كاكمف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا نستنتج انو أف  15مف خالؿ الجدكؿ رقـ 
 3عند درجة حرية  3.912الجدكلية كالتي تساكم  2كاأصغر مف قيمة  3.102كالتي تساكم 

في الخالفات تكجد فركؽ فإننا نرفض فرض البحث الذم يقكؿ أنو  1.12كتحت مستكل داللة 
 .تغير الجنس كبذلؾ نقبؿ الفرض الصفرم بيف الزمالء تعزل لم

 حسب متغير األقدمية في العمل: -ب

 

 

 

 في العمل  األقدمية( : يبين عالقة اهمية الصداقة في العمل و 13الجدول رقم )

 الصداقة في العمؿ       
  

 األقدمية في العمؿ 

مكافؽ 
 جدا 

غير  مكافؽ 
 مكافؽ 

غير مكافؽ 
عمى 

 االطالؽ 

 المجمكع

 5 1 1 1 1 أقؿ مف سنة 

 15 1 5 9 5 سنكات  2مف سنة الى 

 39 1 2 19 12 سنكات فما فكؽ  2مف 
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 25 1 0 53 52 المجمكع
اختبار كام مربع : اليكجد داللة                                                                                                      
 a=1.12احصائية /

 1.103كام مربع المحسكبة = 

 0درجة الحرية = 

المحسكبة  2كاكمف خالؿ النتائج المتكصؿ إلييا نستنتج أف قيمة  13مف خالؿ الجدكؿ رقـ     

 عند درجة حرية كتحت 1.523الجدكلية كالتي تساكم  2كاأصغر مف قيمة  1.103كالتي تساكم 

كجد ت ال فإننا نرفض فرض البحث كنقبؿ الفرض الصفرم الذم يقكؿ أنو 1.12مستكل الداللة 

 جتماعية تعزل لمتغير االقدمية لدل عماؿ المؤسسة اإلستشفائية.تأثير العالقات اال فركؽ في

أنو بعدـ كجكد فركؽ في طبيعة  13و 12نستنتج مف خالؿ قراءتنا  لنتائج الجدكليف رقـ     

ات االجتماعية باختالؼ الجنس لدل العامميف بالمؤسسة االستشفائية كنفسر ذلؾ بأف العالق

معايير تقييـ األداء كالمياـ المككمة لمعامميف ال تختمؼ سكاء كاف العامؿ ذكرا أك انثى ،حيث 

في  أدكارىـأنيـ جميعا مكمفكف بنفس المياـ بغض النظر عف جنسيـ ،فكميـ يسعكف ألداء 

 االتجاه الذم يحقؽ أىداؼ المؤسسة كذلؾ بالتنسيؽ كالتعاكف مع بعضيـ البعض .

إف احتكار المرأة مجاؿ العمؿ بسبب األكضاع الصعبة التي أصبح يعيشيا المجتمع بصفة    

لمرجؿ ،كبذلؾ فإف العنصر البشرم لممؤسسة  األصعدةعامة جعميا عنصرا منافسا عمى جميع 

يبنى عمى اشتراؾ الفرد مع اآلخريف في العمؿ كاالىتماـ بمتطمبات العمؿ كمساعدة الجماعة 
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كتحقيؽ رفاىيتيا ككذا المحافظة  أىدافياعمى اشباع حاجاتيا كحؿ مشكالتيا كالكصكؿ إلى 

لتكامؿ بيف عناصر المؤسسة بالعكامؿ عمى استمرارىا كىذا مايؤكده السيد عثماف عف الترابط كا

 .3االجتماعية الثالثة كىي:االىتماـ ،الفيـ ،المشاركة ،الف كؿ منيا ينمي اآلخر كيدعمو

بعدـ كجكد فركؽ في طبيعة العالقات االجتماعية باختالؼ األقدمية لدل كنستنتج كذلؾ    

يمتمككف خبرة في المؤسسة العامميف بالمؤسسة االستشفائية كنفسر ذلؾ باف العامميف الذيف 

يمتمككف معمكمات كثيرة عنيا كيمتمككف بشكؿ تدريجي خبرات كميارات مينية ،كبذلؾ تصبح 

لدييـ الحنكة كصكاب الرام كدقة االختيار أكثر مف الجدد كيصبحكف عضكا مشاركا باعطاء 

ا في المنظمات في راييـ كبالتالي المشاركة في تحسيف األداء ،إال أف ىذه العكامؿ ال تؤثر حالي

نتاجيتيـالعامميف  أداء  كأقدميتوكذلؾ بكجكد عكامؿ داخمية كالتي ترتبط بشخصية العامؿ  كا 

كتدريبو عمى مايمارسو كسط ظركؼ اجتماعية.كؿ ىذه العكامؿ تساعد الفرد عمى تحقيؽ 

يات عالقات اجتماعية سميمة مف خالؿ القدرة عمى بناء عالقات كدية كطيبة بامتالؾ استراتج

 لمتعامؿ مع المكاقؼ الصعبة كحؿ المشكالت.

إف مكاكبة التطكرات التكنكلكجية كانتشار استعماؿ اآلالت الحديثة كاستيعاب التنظيـ الحديث    

بالمشاركة في الدكرات التدريبية كدكرات ادرارة الصراع في المؤسسة مثال كميا عكامؿ أدت إلى 

بقت ميارات العامؿ كمستكاه التعميمي كمكاكبتو الخفض كالحط مف تأثير عامؿ الخبرة ،كأ

لمتقنيات الحديثة سيد األمر في تكيؼ العامؿ مع بيئة عممو حتى كلك كاف جديدا ذلؾ اف 
                                                           

، دراسة حالة مؤسسة نفطاؿ كحدة باتنة، مذكرة  دور المسؤولية االجتماعية في تحسين أداء المنظمةبكبكر محمد حسف،  - 3
 .7777-7777جامعة محمد خيضر،بسكرة  -ماستير
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المستكل التعميمي الجيد يقمؿ مف الحاجة إلى اإلشراؼ كال يحتاج إلى التكجيو ،كىذا ماتكصمت 

حكؿ العالقات العامة في المؤسسة الصناعية ،بأف العامؿ  2116دراسة محمد قيراط سنة إليو 

 . 4المتدرب يقكـ بانجاز عممو دكف تكجيو أك مراقبة مف مرؤكسو

   

                                                                                                                                                  

 

                                                           
الممؾ  ، مذكرة ماجستير، قسـ االعالـ كالتصاؿ، جامعةالعالقات العامة في المؤسسة الصناعيةمحمد قيراط،  - 4

 .776، ص  7777-7777فيصؿ،المممكة العربية السعكدية،
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 االستنتاج العام

لقد كان اليدف من خالل ىذه الدراسة في مضمونيا اظيار مدى تأثير العالقات       

االجتماعية فيما بين العاممين عمى أدائيم بالمؤسسة االستشفائية عين تادلس حيث قمنا بالتطرق 

 الى ذلك من خالل موضوع العالقات االجتماعية من حيث:

التعريف العالقات االجتماعية وعرضنا أشكال العالقات االجتماعية مرورا بأنواع العالقات    

االجتماعية وتطرقنا الى أىمية دراسة العالقات االجتماعية داخل المؤسسة وكذا مستوياتيا 

 والعوامل المتحكمة في العالقات االجتماعية وأخيرا خصائص العالقات االجتماعية .

 ا اليو في الفصل الثاني.وذلك ما تطرقن

أما الفصل الثالث فقد قمنا بالتعرض الى متغير األداء داخل المؤسسة باعتبار المورد البشري 

 :إلىوقد تطرقنا  أىدافيا إلىلناح سير أي مؤسسة ولموصول  األساسيىو العنصر 

 الفصل الثالث: أىمية االداء الوظيفي في المؤسسة

األداء ثم عرض مكوناتو وأنواعو األداء ثم أبعاده وعناصره ومحدداتو و في البداية قمنا بتعريف 

 أخيرا أىمية األداء الوظيفي وتقييم األداء أىميتو ،أىدافو .
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أما الفصل الرابع فقد جاء عمى شكل دراسة سوسيولوجية حول موضوع البحث واستعممنا 

 تائج المتوصل الييا كالتالي:االستبيان لوسيمة لمع المعمومات ومن خاللو قمنا بتحميل الن

ا أنيم مرتاحين في مكان عمميم وذلك ما يدل عمى انو توجد أجابو  أن غالبية المبحوثين -  

 عالقات طيبة فيما بينيم تجعميم يحبون مكان عمميم.

إن غالبية المبحوثين يفضمون العمل مع الجماعة دون حضور تجمعات داخل المؤسسة وىذا  -

 انيم يحبون أداء عمميم مع الجماعة يساعدىم ذلك عمى اداء مياميم. ما اكدة المبحوثين

تقتضي التعاون فيما بينيم وذلك رون أن طبيعة العمل في المستشفى ن غالبية المبحوثين ي -  

 ما يولد الروح العوية ورفع االداء لدييم.

المسؤولة وذلك ما إن غالبية المبحوثين ال يجدون صعوبة في االتصال باالدارة والجية   - 

 يجعميم يشعرون باالنتماء والراحة داخل العمل.

ان غالبية المبحوثين ال يجدون قانون المؤسسة االستشفائية صارم أي وجود ديمقراطية في  - 

 أدائيم ووجود احترام متبادل بينيم وبين الرؤساء.

صمين فيما بينيم عمى ان غالبية العاممين يسعون الى مساعدة زمالئيم ومساندتيم وىم مت-   

 الدوام وقريبين من بعضيم وىذا ما يجعل السيولة والمرونة في أداء العمل.
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ومن خالل المعطيات النظرية والتطبيقية المعروضة وانطالقا من المشكمة المطروحة والتي    

 تم مالحظتيا في الميدان مكان الدراسة بالمؤسسة االستشفائية وبعد عرض النتائج ومناقشتيا

تبين أن العالقات االجتماعية بالمؤسسة االستشفائية عين تادلس تؤثر في أداء العاممين وخاصة 

تمك التي تكون بين العاممين أثناء تأدية مياميم من خالل طبيعة العمل وكذا بين العاممين 

نسيق أن التعاون بين العمال داخل المؤسسة تولده الروح العنوية العالية ووجود ت واالدارة وذلك

بين المصالح ومن الضروري وجود نوع من المساعدات بين العاممين داخل المؤسسة لتحقيق 

 التكامل وبناء عالقات متينة.

كما ان الرابط بين العاممين يجعل من العمل متواصل وسيولة في تادية الميام ويقمل من 

يد من فاعمية المؤسسة مضيعة الوقت وبذلك ال يكون ىناك نقائص في ناتج العاممين وىذا ما يز 

 .نفالعالقات االجتماعية الناجحة داخل المؤسسة ترفع من أداء العاممي
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 :خاتمة

إن العامل وىو داخل المؤسسة يجد نفسو يميل الى تكوين عالقات مع زمالئو ورؤسائو النو    

 كائن اجتماعي بالفطرة ومن خالل ذلك يسعى الى تحقيق أىدافو الشخصية وأىداف المؤسسة.

كما ترتكز العالقات االجتماعية عمى العنصر البشري الذي من خالل تفيمو لحاجاتو    

وحاجات الجماعة التي يعمل معيا أكثر من تركيزه عمى الجوانب المادية كما تساعد ىذه 

العاممين في جو يسود التفاىم والثقة  بأداءالدوافع الفردية بيدف االرتقاء  إثارةالعالقات عمى 

 المتبادلة.

إن االىتمام بالجانب االجتماعي في العمل لو تأثير ايجابي وان العالقات االجتماعية داخل    

نما ىي التفطن والتفيم لقدرات  المؤسسة ليست فقط الكممات والمجامالت التي يتمقاىا العاممين وا 

يم العاممين وظروفيم ودوافعيم وحاجاتيم واستخدام كل ىذه العوامل لتحفيزىم عمى أداء ميام

 عمى أكمل وجو.



 قائمة المراجع:

 :الكتب

 . 3102، دار حرير،تقييم االداء الوظيفي بين النظرية والتطبيق إدارةمحمد المحاسنة،  إبراىيم -

 . 3112، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،اقتصاد المؤسسةأحمد صخري،  -

البحث التطبيقي، الدار الجامعية،  وأدوات، أسس السموكي إدارة القوة العاممةأحمد صقر عاشور،  -

 .0431اإلسكندرية،

، دار المعتز لمنشر تسويق الخدمات المعموماتية في المكتباتأحمد نافح المداحة وآخرون،  -

 .3112والتوزيع،

 .3111، مخبر سمم االجتماع واالتصال لمبحث والترجمة،عمم اجتماع التنظيمبعيد مرسي بدر،  -

 .3111، قالمة،  0492ماي  13، جامعةالموارد البشرية ادارةحمداوي وسيمة ،  -

 .3101، 3، دار وائل لمنشر، األردن، طالموارد البشرية إدارةالذرة وزىير الصباغ،  إبراىيمعبد الباري 

 .0441، دار المعرفة الجامعية، مصر،التكنولوجيا والعالقات االجتماعيةجابر عوض سيد، -

 .3112الدار الجامعية لمنشر والتوزيع، االسكندرية،  البشرية،إدارة الموارد راوية الحسن،  -

 .3119-3112، دار الجامعة، االسكندرية،إدارة توازن االداءسعد صادق بحيري،  -

، مركز البحوث، المعيد القومي لإلدارة العميا، بعض االتجاىات الحديثة في إدارة االفرادعمي سميمان،  -

 .0432القاىرة ، 

، دار المناىج لمنشر مبادئ االدارة االصول واالساليب العمميةالزعي، عبد الوىاب بريكة، عمي فالح  -

 .3102لمنشر، مان ،



، 3112، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية،اتجاىات نظرية في عمم االجتماععبد الباسط المعطي،  -

 .3ط

، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، اعنظريات في عمم االجتمعبد الباسط المعطي وعادل مختار ىواري،  -

0431. 

 .0441، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،عمم اجتماع االتصال واالعالمغريب محمد سيد أحمد،  -

، المكتبة تكنولوجيا األداء البشري، المفيوم وأساليب القياس والنماذجفيصل عبد الرؤوف الدخمة،  -

 .3110الوطنية، عمان، األردن،

 .0432، دار مجدالوي، عمان،اإلدارة األسس والنظريات والوظائففيصل فخري مرار،  -

 .0444، دار الفكر العربي، مصر،عمم النفس االجتماعي رؤية معاصرةفؤاد البيي وسعيد عبد الرحمان،  -

 .3111، مفاىيم وعمميات وتطبيقات، دار الشروق لمنشر، عمان،إدارة الجودة في الخدماتقاسم نايف،  -

 .0442، الجامعة،إدارة الموارد البشرية وكفاءة االداء التنظيميكمال بربر، -

 .0، ط3110، دار الصفاء لمنشر والتوزيع ،التنشئة االجتماعية لمطفلمحمد حسن الشناوي وآخرون،  -

 .0433، مطابع لنا، الرياض،مبادئ ومفاىيم ووظائف اإلدارةمحمد كامل العربي،  -

، دراسة انثروبولوجيا التنمية الحضرية، المركز العربي لمنشر والتوجيو، ثقافة الفقرمحمد حسن غامري،  -

 اإلسكندرية، د س.

 .3112، دار المعرفة، القاىرة،العالقات االنسانيةمحمد كامل العربي،  -

الجامعية ، االتجاىات والنظريات، ديوان المطبوعات عمم االجتماع المعاصرمصطفى بوجالل،  -

 .3102الجزائر،



 .3112، دار المعرفة، القاىرة، العالقات االنسانيةنور عبد المنعم،  -

، دار أساسيات األداء وبطاقة التنظيم المتوازنوائل محمد صبحي إدريس وطاىر حسن منصور الغالي،  -

 .3114وائل لمنشر، االردن، 

مدخل استراتيجي متكامل، الوراق لمنشر والتوزيع،  إدارة الموارد البشرية،يوسف حجيم الطائي وآخرون،  -

 .0عمان، بدون سنة نشر ط

 المجالت

 .3112. ديسمبر  030مجمة العموم االنسانية العدد -

، مجمة الممك عبد العزيز االقتصاد مفيوم الكفاءة والفعالية في نظر االدارة العامةسمير أسعد مرشد،  -

 .0433السعودية،والتجارة، المممكة العربية 

، دراسة ميدانية، مجمة العموم العالقات االنسانية وأثرىا عمى أداء العامل بالمؤسسةبن زاف جميمة،  -

 .30،3102الجزائر، ديسمبر العدد  -واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة اإلنسانية

عميم الثانوي بمنطقة االحساء"، محمد آل ناجي، "تطبيق نظرية ىيرزبيرج لقياس الرضا عن العمل في الت  -

 0442، 31مجمة االدارة العامة،الرياض، العدد 

 رسائل ماجستير ودكتوراه

. دراسة حالة صندوق الضمان االجتماعي العالقات االنسانية واثرىا عمى الرضا الوظيفيبونوة عمي،  -

 .3102-3101الجزائر،وكالة الجمفة، رسالة دكتوراه العموم االجتماعية تخصص تنظيم وعمل ،

، دراسة استطالعية العالقات االنسانية واثرىا في تحسين االداء المنظميمنال عبد الحميد عبد المجيد،  -

 .3100-3101تحميمية في شركة ابن ماجد العامة، جامعة واسط، العراق،



لتالميذ  االجتماعيوافق انماط العالقات االجتماعية بين التالميذ واألساتذة وعالقتيا بالتمحمد برغوثي،  -

 .0442-0441رسالة ماجستير، معيد عمم االجتماع، جامعة قسنطينة، التنظيم الثانوي،

بوكريطة نوال، أثر االتصال في رفع االداء التسويقي لممؤسسة الخدماتية، دراسة حالة وكالة السفر  -

 .3100والسياحة، جامعة الجزائر،

،رسالة لنيل شيادة  التنظيمي وعالقتو باألداء الوظيفياالتصال جالل الدين، بوعطيط  -

 . 8002،8002الماجستير،تخصص عمم النفس التربوي، جامعة منتوري، قسنطينة، 

دراسة حالة جامعة أمحمد بوقرة  المناخ التنظيمي وتاثيره عمى االداء الوظيفي لمعاممين،صياح الشامي  -

، كمية الدراسات العميا، ، رسالة ماجستير تخصص عموم اإلدارية ، جامعة نايف لمعموم األمنية  بومرداس

 .8000 8000،  السعوديةالمممكة 

العوامل المؤثرة عمى مشاركة الموظفين في صنع القرار وعالقتو فيصل بن فيد بن محمد،  إبراىيم -

دراسة مسحية عمى الموظفين بمجمس الشورى، شيادة ماجستير في العموم اإلدارية، جامعة  ،بمستوي أدائيم

 2008.نايف العربية لمعموم األمنية، كمية الدراسات العميا، السعودية ،

 

 

 محاضرات:

محاضرات في مقياس العالقات االجتماعية في المؤسسة قسم عمم االجتماع، جامعة  -مصطفى بوجالل

 .3102-3101لمسيمة،محمد بوضياف ا

 

 قواميس ومعاجم

 .0442أحمد زكي معجم مصطمحات العموم االجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، -



 .0443محمد عاطف غيث، قاموس عمم االجتماع، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية،  -

 :االنترنت

 . 3103، نحو عمم اجتماع تنويري،العالقات االجتماعيةحسام الدين فياض،  -

 المراجع بالمغة االجنبية:

1 - Leena toppo.twinkle prusty ,"pefoemance appraisal toperformance 

management" ,journal of business and managemet, vol03,N 05,sept-oct 2012,p: 

2 

 



 

 
 قـالحــالم

 



 10الممحق رقم: 

 

  

                                            

 

 

 

 

 

 المخطط العام لممؤسسة العمومية االستشفائية عين تادلس. :يمثل 10الشكل رقم  -

 المصدر : إدارة المستشفى. -  

 المديرية      مكتب االتصال مكتب التنظيم العام

 المصالح الصحية المصالح االدارية

 هياكل تقنية

 

المديرية الفرعية  هياكل استشفائية

 لالدارة والوسائل

المديرية الفرعية للمصالح 

 االقتصادية والمنشأة القاعدية

المديرية الفرعية 

 للنشاطات الصحية

 الجراحة العامة مصلحة االشعة

مكتب تسيير الموارد 

 البشرية والمنازعات

مكتب المصالح 

 االقتصادية

المديرية الفرعية 

 لصيانة االجهزة التقنية

مكتب التكاليف 

 الصحية

مكتب الميزانية 

 والمحاسبة

 مكتب الصيانة

مكتب الهيكل القاعدية 

 والتجهيزات

 مكتب الدخول

مكتب المعلومات 

 والتوجيه

مكتب التنظيم وتقييم 

 لنشاط العالج

 النساء والتوليدطب 

 طب االطفال

 الطب االستعجالي

 امراض المعدة

الطب الداخلي 

 والجهاز الهضمي

 مصلحة االنعاش

 مصلحة المخبر

 قاعة العمليات

 جراحة العظام

مصلحة الصيدلية 

 المركزية



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 –مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس 

 كمية العموم االجتماعية

 قسم العموم االجتماعية

 تحصص عمم اجتماع

 تنظيم وعمل

 * دليل استمارة *

 تحية طيبة وبعد: -   

أشكركم عمى تعاونكم معي من خالل اإلجابة عمى هذا االستبيان  أنا الطالبة عباسة لمياء  

بها  اإلدالءفي الخانة المناسبة لكم مع العمم أن كافة البيانات التي سيتم )×( وذلك بوضع عالمة 

 أخرى. ألغراضسوف تحاط وتوظف في بحث عممي ولن تستخدم 

عمم االجتماع تخصص مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستير في  إعدادأذكركم أنني بصدد  

دراسة  -تنظيم وعمل موضوعها " أثر العالقات االجتماعية عمى أداء العاممين داخل المؤسسة"

 ميدانية بالمؤسسة االستشفائية عين تادلس.

ونشكركم عمى تعاونكم من خالل اإلجابة عمى مجموعة الفقرات المرفقة بوضع عالمة في 

انات التي سيتم اإلدالء بها سوف تحاط وتوظف بحث عممي الخانة المناسبة مع العمم أن كافة البي

 ولن تستخدم ألغراض أخرى.



 المحور األول: البيانات الشخصية

 أنثى     ذكر   ـ الجنس:  1

 سنة[53أكثر من ]  سنة[  53-41]       سنة[  43-33]   سنة[  33أقل من ]ـ السن :  2

 أرمل  مطمق   متزوج   أعزب :   الحالة العائمية 3

 جامعي  ثانوي   متوسط   ابتدائي   ـ المستوى التعميم: 4

سنوات فما  5من   سنوات 5من سنة إلى     أقل من سنة  ـ األقدمية في العمل: 5
 فوق

 : المهنة -6

 :في العمل المحور الثاني: العالقات االجتماعية

 الفقرات
موافق 

 جدا
 موفق

غير 
 موافق

عمى  غير موافق
 اإلطالق

 ـ يريحني مكان عممي 36
    

 ـ يريحني العمل مع الجماعة 37
    

 ـ أجد جو العمل حماسي 38
    

 ـ أقضي أوقات فراغي مع أصدقائي 39
    

 ـ لدي صداقات كثيرة في العمل 13
    

 ـ توجد خالفات بيني وبين زمالئي 11
    

 ـ أنا اجتماعي في العمل 12
    

 االبتعاد عن التجمعات في العمل ـ أحب 13
    

 ـ أشعر بالمتعة بوجود زمالئي 14
    

 ـ كل زمالئي عمى دراية بوضعيتي االجتماعية 15
    

 ـ أساعد زمالئي في حل مشاكمي الشخصية 16
    



 ـ أتفادى مشاركة الزمالء لهمومي 17
    

ـ أهتم في حل مشاكل اآلخرين الخارجة عن نطاق  18
 العمل

    

 ـ تهمني الصداقة في العمل 19
    

 ـ أجد المساعدة من قبل الزمالء 23
    

 ـ نجتمع في إنجاز المهام من أجل التعاون 21
    

 ـ أساس التعاون في العمل هي المصالح 22
    

 ـ التعاون هو طبيعة العمل في المستشفى 23
    

 ـ جو التنافس يجعمني متوتر 24
    

 العالقات الشخصية مهمة لي في العملـ  25
    

 ـ أساهم في اإلعانات والحفالت 26
    

 ـ أنوب عن زمالئي وقت غيابهم 27
    

 ـ أساند زمالئي في أي موقف 28
    

 ـ أضحي دائما من أجل زمالئي 29
    

 ـ أعتبر مكان عممي منزلي الثاني 33
    

 المحور الثالث: األداء في العمل:

 ـ أحترم وقت العمل 31
    

 ـ أنجز مهامي حسب رغبتي 32
    

 ـ أساعد اآلخرين في إنجاز مهامهم 33
    

 ـ يعتبر قانون المستشفى بالنسبة لي صارم 34
    

 ـ المراقبة تحد من حريتي في إنجاز مهامي 35
    

 ـ طبيعة عممي تقتضي التعاون فيما بين زمالئي 36
    

 انجز عممي دون طمب من المسؤولعادة ما ـ  37
    

 ـ أنا من المهتمين بتقديم اقتراحات لمزمالء واإلدارة 38
    

 ـ تمبي اإلدارة مطالبي الشخصية 39
    

 ـ أسعى من خالل عممي إلى تحقيق أهداف المؤسسة 43
    



اهتمامهم بأمورهم ـ تهتم اإلدارة بأداء الموظفين دون  41
 الشخصية

    

 عبء العمل يؤثر عمى عالقتي باإلدارةـ  42
    

ـ تستخدم اإلدارة إمكانياتها لمساعدة العاممين في حل  43
 مشاكمهم

    

 ـ أشعر أني أقوم بعممي عمى أكمل وجه 44
    

 مهنتي عمل نبيل رـ أعتب 45
    

 ـ أأدي عممي بكل تحفظ 46
    

 ـ ال أجد صعوبة في االتصال اإلدارة 47
    

 مؤهالتي العممية منصبي مع ناسبتي ـ 48
    

 ـ يساعدني جو العمل عمى اإلبداع 49
    

 ـ أخصص وقت عممي كمه ألداء مهامي 53
    

 ـ أقوم بعممي بكل ثقة وراحة 51
    

 ـ أعمل في بيئة عمل بعيدة عن العنف والمشاكل 52
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