
 



 

        وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً     

 عبد الحمٌد بن بادٌس ــ مستغانم جامعة   

 العلوم االجتماعٌة  كلٌة 

 اإلجتماعٌة قسم العلوم 

 تخصص علم اجتماع تنظٌم و عمل 

 علم االجتماع و عمل  مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر فً 

 تخصص علم اجتماع تنظٌم و عمل 

 

 الـمحلــيةاالســتقــرار الــمــهـنـي لــدى مــوظفــي الجماعات 

 دراسة مٌدانٌة ببلدٌة حجاج ـ  مستغانم

 مــــــن إعـــــداد :                                                     تـــحــــت إشــــراف :

 نــــوال                                              أ. عــز الــدٌــــن عثمـــان  بـــورحــــلــة

 أعضاء المناقشة:    

 د.كرابٌة أمٌنة                  رئٌسة                  جامعة مستغانم

د.عز الدٌن عثمان            مشرفا ومقررا         جامعة مستغانم   

                           مناقشة                  جامعة مستغانم          د.سٌدي موسى       

                                                                                         

 2020ـ  2019السنة الجامعٌة 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 دعــــــــاء
اللهم ال تؤاخذان إف نسينا أو أخطئنا اللهم أرزقنا بكل حرؼ من اغبروؼ 

و  اللهم أرزقنا ابلواو وصلة ،و ابأللف ألفة ،و ابلقاؼ قربة ، حسنة

ابلعُت علما ،و ابلالـ لطفا، وابلتاء توبة، و ابؼبيم موعظة ،و ابلفاء فالحا 

،و ابلياء يسرا ،و ابلداؿ دنوا ،و ابلراء رضبة ،و ابغباء حكمة ،و ابعبيم 

 صباال ،و ابلزاء زلفى....

 



 

  

  

انـــــــــــرفــــــع و رــــــكــــش  
هلل الحمد و الشكر كلو أن وفقني إلنجاز ىذا العمل 
وصلى هللا و سلم على سيدنا دمحم وعلى الو وصحبو 

و من منطق رسهل هللا صلى هللا عليو و سلم  أجمعين
 أتقدم"من لم يشكر الناس لم يشكر هللا عز وجل" 

 : بالشكر و وافر االمتنان إلى

ن الذي قبل اإلشراف على ىذه أستاذي الدكتهر عثما
الرسالة ووجيني في ىذا المهضهع و شجعني على 
البحث إلى تمام إنجاز ىذا العمل فلك مني استاذي 

 الفاضل فائق التقدير و االحترام.
 



 

 

 إهــــــــــــداء

هلل رب العالمٌن نشكره على ما أتم علٌنا من نعمة و ٌسر  الحمد

 لنا فً هذا العمل المنجز.

أهدي ثمرة هذه السنٌن من الدراسة إلى من أوصلتنً هذه المكانة 

 التً أشواقها تحٌنً و أحضانها تدفئنً

إلى من ال تكفٌنً قوامٌس الدنٌا ألعبر عن ما احمله بداخلً 

ها بحٌاتً طوال العمر و لن أوفٌها اتجاهها و التً اظل مدٌنة ل

فً الوجود و التً اختارها هللا أن  كحقها ،إلى أعز و أغلى ما أمل

 تكون الجنة تحت أقدامها أمً العزٌزة أطال هللا فً عمرها.

إلى من سخر حٌاته من اجلً و علمنً درب الحٌاة و فتح عٌناي 

 و رحمه هللا والدي العزيزنحو األفاق التً كنت أجهلها إلى 

 أسكنه فسٌح جنانه.

إلى من تقاسمت معظم أجمل اللحظات العمر و شاركونً أفراحً 

و أحزانً إخوتً دمحم ،العٌد ،هواري ،علً ،أدمحم دٌدو و رفٌقة 

 دربً أختً الغالٌة ملٌكة أهدي لهم ثمرة جهدي

يوسف سراج الدين،  زكرياء،عبد االله ، أيوبو إلى الكتاكٌت   

بورحلة و مٌلود سنوسً حفظهم هللا و رعاهمو إلى كافة عائلة   

 إلى من ساقنً القدر إلى معرفتهم إلى كل الزمٌالت

 وإلى كل من حملهم قلبً و لم ٌذكرهم قلمً إلٌكم جمٌعا

وإلى كافة دفعة العلوم االجتماعٌة و باألخص تخصص تنظٌم و 

2020عمل   
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 ملخص

ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على مدى أتثَت عوامل االستقرار اؼبهٍت على اؼبوظف العمومي ببلدية 

حجاج وذلك حسب متغَتات عديدة منها اعبنس و السن واغبالة االجتماعية و األقدمية ...إخل حيث 

اإلطار اؼبنهجي للدراسة : اإلشكالية ، الفرضيات ،اؼبفاىيم اإلجرائية واالنبية و تضمن الفصل األوؿ 

األىداؼ مث الفصل الثاشل خاص ابالستقرار اؼبهٍت وآخر خاص ابؼبوظف العمومي والفصل األخَت 

 خاص ابإلطار التطبيقي حيث تطرقت إذل التعريف ابؼبؤسسة و كذا ؾبتمع البحث و العينة.

ت اؼبرتكزة أساسا على اؼبنهج الوصفي وىو اؼبناسب لتحقيق أىداؼ البحث ، كما وكانت اإلجراءا

 قمت إبعداد استمارة  لكن تعذر عليا توزيعها وإكماؿ اإلطار التطبيقي للدراسة.

 الكلمات ادلفتاحية :

  البلدية . –اؼبوظف  –االستقرار اؼبهٍت 
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دمةػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػم    

لقد حضي موضوع االستقرار اؼبهٍت على اىتماـ حبوث و دراسات العديد من العلماء و الباحثُت يف 

ـبتلف اجملاالت عامة و علم االجتماع خاصة ، حبيث يعترب متغَت من اؼبتغَتات االساسية اليت تؤثر 

خاص حبيث اصبحت  ابؼبؤسسة من صبيع نواحيها اؼبختلفة بشكل عاـ و مواردىا البشرية بشكل

ظروؼ العمل مظهرا طبيعيا وبيط ابؼبوظف داخل مؤسستو و يؤثر و يتأثر دبدذل استقراره داخلها ، و 

ؽبذا وجب على أي مؤسسة اف تسعى جاىدة اذل ربقيق اىدافها و ضماف استمرارىا بتوفَت الظروؼ 

و هبذا اصبح لإلدارة العمومية اؼبناسبة الستقرار اؼبوظف داخل اؼبؤسسة ، كما عليها اغبفاظ عليها ، 

دورا ابرزا و مهما يف حياة اجملتمعات ال سيما يف اؼبنظمات العمومية ،ابعتبارىا مسؤولة عن اداء 

وظائف الدولة و ربقيق اىدافها االجتماعية و لتحقيق ىذه االىداؼ عليها زايدة االىتماـ دبواردىا 

تكوين و التحفيز و الًتقية ، وىذا كلو يتجلى يف اطار البشرية اىتماما اسًتاتيجيا  من خالؿ عمليات ال

العالقة اليت تربط اؼبوظف ابإلدارة العامة و يتجسد ذلك يف العالقة القانونية  اليت نصت عليها اعبزائر 

يف دساتَتىا على اف الوظائف العامة حق لكافة اؼبواطنُت وىذا ما يتجلى  يف ـبتلف النصوص القانونية 

ظيفة العامة يف اعبزائر و  ضماف تواجد ىذه اؼبوارد البشرية داخلها ، الف ىذه االخَتة ىي اؼبتعلقة ابلو 

 حجر االساس يف أي مؤسسة تطمح لالستقرار و التماسك داخل اجملتمع.

يعد العمل ؿبور حياة الفرد الذي يقضي معظم ساعات يقظتو فيو، لذلك كاف لو أثر كبَت على سلوؾ   
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الفرد وتصرفاتو، وأصبح استقرار العامل يف عملو أساسا إلحساس الفرد ابلسعادة واألمن النفسي  

واالجتماعي، ال يف العمل فحسب بل يف صبيع نواحي حياتو واإلحساس ابالستقرار اؼبهٍت ال يتأتى 

ات دبحض الصدفة، بل شبة عوامل تتحكم فيو وربدد قوتو، أين يظهر ىذا التحكم من خالؿ مؤشر 

تًتجم يف سلوؾ العامل معربة عن استقراره، إذ يبكن القوؿ أف مشاكل العماؿ اليت تعكس بدورىا 

مشاكل التنظيم تتوقف إذل حد كبَت على قدرة ىذا األخَت يف توفَت صبلة من الشروط والعوامل احملفزة 

 على العمل، لضماف اتفاؽ أكثر وإنتاج أوفر.

الصدارة يف موضوعات االدارة ، فاؼبوظف العاـ ىو اداة االدارة يف  اذ وبتل موضوع اؼبوظفُت العموميُت

ربقيق اىدافها اليت تتمثل يف اشباع اغباجات العامة للجماعة ، و ىو وعاء سلطتها يف تنفيذ القوانُت و 

اللوائح يف مواجهة االفراد ، و ىو عقلها اؼبفكر يف مسايرة خطى التقدـ اذل افاؽ التطور. و االدارة يف 

حقيقتها ليست اال اؼبوظف العاـ ، فهو واجهتها اماـ اعبمهور و ىو الذي يبثلها يف كافة انشطتها 

حيالو ، ولذلك يكتسب اؼبوظف نفس االنبية اليت تكتسبها االدارة ، الف االدارة ال تساوي اال ما 

 يساويو اؼبوظف العاـ .

فيما مضى ،حيث كاف اؼبوظف العاـ يبثل  و لقد تغَت مفهـو اؼبوظف العاـ تغَتا كبَتا عما كاف عليو

مظهر اعباه و السلطاف ،و يعترب نفسو من طبقة متميزة عن الطبقات االخرى يف اجملتمع ،اما اليـو فقد 

اصبحت الوظيفة العامة خدمة عامة يكلف هبا اؼبوظف العاـ يف اي مؤسسة. و يرجع السبب يف ذلك 

سياسيا و اقتصاداي و اجتماعيا منذ اوائل ىذا القرف حيثالتطور الذي طرا على اؼبفاىيم و االفكار   
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ترؾ ىذا التطور اثره على مفهـو اؼبوظف ،فقد ربوؿ دور الدولة ربوال عميقا من دولة حارسة تقـو  

على عنصر السلطة يف مباشرهتا لوظائفها االساسية عن طريق مرافق االمن و الدفاع و العدالة اذل دولة 

عنصر اػبدمة عن طريق مرافق اقتصادية و صناعية و ذبارية و مالية......اخل، فبا تداخلية تقـو على 

ترتب عليو زايدة كبَتة يف اؼبرافق العامة و تنوع انشطة ىذه اؼبرافق ،و اصبح اؼبوظف ىو الوسيلة لتحقيق 

 اىداؼ ىذا التطور اعبيد. 

احدة من بُت ىذه اؽبياكل اليت مستها كما تعد اعبماعات احمللية )البلدية( كمؤسسات قاعدية للدولة و 

عدة تغَتات و ربوالت و عليو اصبحت قضية تسيَت    

اعبماعات احمللية جزء من اخراج اعبزائر من دائرة التخلف ، كما تعترب اػبلية االساسية للهيكل 

ة نظرا ألهنا التنظيمي للدولة حبيث تعد نبزة وصل بُت الشعب و الدولة ، فكاف ؽبذه اػبلية االنبية البالغ

 اؽبيئة االوذل االدارية اليت بواسطتها تعرض حقوؽ اؼبواطن . 

 : زلددات الدراسة

 : اؼبشاكل اليت واجهتنا*

 قلة اؼبراجع اؼبتخصصة. -

 قلة اؼبراجع اعبزائرية. -
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 قلة اؼبراجع يف مكتبتنا اعبامعية. -

 قلة اؼبراجع يف اؼبكتبة الرئيسية و كذا العمومية. -

و كذلك مرض كروان الذي اثر على حبثنا.-
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 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدراسػػػػػػػػػػػة الػػػػػيػػػػػػػػالػػػػػكػػػػػػاش.2
 اتػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػرضػػػػػػػػػػػػف.3
 ةػػػػػػػػػػػػػػدراسػػػػػػػػػػػداؼ الػػػػػػػأى.4
 ةػػػػػػػػػػػػػػػدراسػػػػػػػػػة الػػػػػػيػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػأى.5
 ةػػػػػػػػػػػػػدراسػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػأس.6
 يػػػػمػػػػػيػػػػػػػػػاىػػػػػػػػػفػػػػػراء ادلػػػػػػػػػػاإلج.7
 ةػػػػػقػػػػػػػػػابػػػػػػػػػسػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػدراسػػػػػػػػػال.8
 لػػػػػػػػػػػػػصػػػػػفػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػاتػػػػػػػػخ.9
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 : ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػػػاإلش

تعترب اؼبؤسسة النواة األساسية و احملور األساسي الذي يدور حولو أي اقتصاد حيث تعمل من خالؿ 

وظائفها اؼبختلفة إذل بلوغ و ربقيق أىداؼ اقتصادية و اجتماعية متعددة و تعترب نسق اجتماعيا 

ي و ذلك لضماف ربقيق تتفاعل فيو ؾبموعة من اؼبوارد البشرية و اؼبالية حبيث تؤثر و تتأثر ابحمليط اػبارج

 األىداؼ اؼبسيطرة مسبقا ، و إقباز أعماؽبا و مهامها وفق ما يتطلبو وجودىا.

و ابلرغم من امتالؾ اؼبؤسسات العديد من اؼبوارد اؼبتنوعة اليت تقـو بتوظيفها من أجل قباحها و    

هنا تعترب من اؼبوارد األكثر ربقيق أىدافها ، حيث تلعب اؼبوارد البشرية فيها الدور األساسي و اغبيوي أل

أتثَتا ابلنسبة ؽبا ، و ىي أحد العوامل األساسية فيها حيث تسمح للمؤسسة ابلبقاء و االستمرار و 

النمو ضمن بيئة جيدة ، ألف ىذه اؼبوارد سبثل ؾبموع اؼبوظفُت يف اؼبؤسسة ابختالؼ مستوايهتم و 

ال يبكن أف تنشأ أو تكوف ىنالك مؤسسة ، مؤىالهتم و أدوارىم ووظائفهم ، و دوف ىذه األخَتة 

لذلك تعمل اؼبؤسسات جاىدة لالعتناء هبذه اؼبوارد بتهيئة ؽبا ظروؼ عمل مناسبة و مالئمة لكي 

 تؤدي الوظائف اؼبوكلة إليها أبفضل كفاءة و مهارة فبا يعود ذلك بنفع الفرد و اؼبؤسسة و اجملتمع.

قرار اؼبهٍت داخل اؼبؤسسة على اىتماـ العديد من العلماء و من ىذا اؼبنطلق فقد انؿ موضوع االست   

و الباحثُت يف ؾباؿ العلـو و علم االجتماع ، ؿباولُت بذلك تسليط اىتمامهم على توفَت االستقرار 

داخل العمل و اؼبؤسسة ككل، حبيث أف استقرار العمل ال يساعد على ربسُت الكفاية و زايدة اإلنتاج 

رفع الروح اؼبعنوية و زايدة الرضا الوظيفي فبا يدفع اؼبوظفُت إذل سبسكهم فقط بل يساىم أيضا يف  
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بوظائفهم و اؼبؤسسة اليت يعملوف هبا ، و ابلتارل فإف االستقرار اؼبهٍت ىو من العوامل اؼبوجودة يف ؿبيط  

و األدوار العمل و ىي يف تفاعل مستمر و دائم مع اؼبوظفُت فهي تؤثر و تتأثر بعالقاهتم االجتماعية 

اليت يقوموف هبا داخل اؼبؤسسة ، و تتمثل كذلك ىذه العوامل يف الظروؼ التنظيمية للعمل منها 

 )اإلشراؼ و االتصاؿ ( و ظروؼ العمل اؼبادية و اؼبعنوية اؼبتمثلة يف )األجر و اغبوافز(.

سُت العوامل اليت لذا تسعى اؼبؤسسات مهما اختلفت طبيعتها إذل العمل على ؿباولة على ؿباولة رب   

ربيط ابؼبوظفُت يف العمل و العناية هبم ، و ذلك من خالؿ اإلحاطة و اإلؼباـ ابلعديد من اؼبتغَتات 

اؼبتواجدة يف مكاف العمل و الدور الذي يقـو بو داخل اؼبؤسسة ،حيث أف ذلك يساىم بشكل كبَت يف 

امهم أبدوارىم بشكل جيد و عليو فإف ربقيق اؼبؤسسة ألىدافها و ماف استمرارية اؼبوظفُت فيها و قي

االستقرار اؼبهٍت للموظفُت مرتبط ابلظروؼ احمليطة هبم داخل عملهم الذي يقوموف بو ، فبقدر ما 

تتحسن ظروؼ العمل بقدر ما يزيد رضاىم عن ىذه الوظيفة و يزداد سبسكهم بوظائفهم و ارتباطهم هبا 

داع و يساىم ذلك يف ربقيق استقرارىم يف العمل و عدـ ،فبا يشجعهم  على اؼببادرة و االبتكار و اإلب

 التفكَت يف تركهم للوظيفة اليت يشغلوهنا.

و لذا كلما كاف االستقرار سائدا يف البلدية كلما كاف اؼبوظف يؤدي عملو على أكمل وجو ، ألف    

عي بُت العماؿ ،ىذا األخَت ال يستطيع العمل إال يف جو مالئم يسوده االستقرار و التعاوف االجتما  

و لذا تسعى اإلدارة اليـو على توفَت الظروؼ اؼبناسبة للموظفُت و العناية ابؼبورد البشري ألنو ىو الذي   
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يعكس صورة البلدية و ىو الوسيلة اليت تؤدي بنجاح اؼبوظف داخل عملو ، ولعل ىذا التوافق يرتبط  

مل الذي يقـو بو ، لذا تعترب اؼبالئمة بُت العامل و ابلعديد من التغَتات كالظروؼ احمليطة ابلعامل و الع

عملو من الطرؽ العلمية اليت تعمل على ربقيق األىداؼ اؼبنشودة اليت تسعى اإلدارة إذل ربقيقها وىي 

 ىدفا جوىراي ال بد من توفَت لو اؼبتطلبات الالزمة لتحقيقو.

بُت الكثَت من اؼبتغَتات اليت قد تساىم وعلى ىذا األساس سعينا يف ىذا البحث لتناوؿ متغَتين من    

يف ربقيق الفعالية داخل اؼبنظمات أال وىو متغَتي  االستقرار اؼبهٍت و اؼبوظف لإلجابة على  

 التساؤالت التالية:

 _ما مدى أتثَت االستقرار اؼبهٍت للموظف يف البلدية ؟

 _كيف يؤثر االستقرار اؼبهٍت على مناصب عماؿ البلدية ؟

أتثَت االستقرار اؼبهٍت على اؼبوظف يف مقر البلدية ؟_ما مدى   

 _ما مدى أتثَت عوامل االستقرار اؼبهٍت على حياة اؼبوظف داخل البلدية ؟

 _ىل اإلشراؼ اعبيد يؤدي إذل استقرار العامل داخل اؼبؤسسة؟
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 الكلمات ادلفتاحية:

البلدية. –اؼبوظف  –االستقرار اؼبهٍت   

 الفرضيات:

رضية العامة :ػػػػفػػػػال   

 _ لالستقرار اؼبهٍت دور فعاؿ يف تفعيل دور اؼبوظف داخل البلدية.

 الفرضية الفرعية :

 _ اإلشراؼ اؼبرف داخل البلدية يساىم يف تعميم االستقرار اؼبهٍت.

ساىم يف اغبد من استقرار اؼبوظف._ العمل يف ظروؼ فيزيقية مالئمة ي  

 أىداؼ الدراسة : 

ة إذل اإلجابة عن التساؤالت اآلنفة الذكر لكشف العالقة بُت االستقرار اؼبهٍت و تسعى ىذه الدراس

 اؼبوظف داخل اعبماعات احمللية )البلدية ( و ذلك من خالؿ :

 _ التعرؼ على االسًتاتيجية اليت من خالؽبا تقـو اعبماعات احمللية و خاصة البلدية للمحافظة على
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االستقرار اؼبهٍت لرأظباؽبا البشري لالستفادة منو  على شكل أفضل و التعرؼ على أىم العوامل  

 التنظيمية ، اؼبادية و االجتماعية اليت تؤثر بشكل مباشر على استقرار العاملُت معا .

و اػبربة يف  _ ؿباولة التأكيد على أنبية اؼبوارد البشرية ابلنسبة للتنظيمات و خاصة ذات الكفاءة العالية

منصب العمل و ضرورة احملافظة عليها عن طريق وضع نظاـ للتحفيز جبميع أنواعو ألف فقداف اؼبوظفُت 

ذات اػبربات العالية يكلف التنظيم )اؼبنظمة( أعباء كبَتة.   

 _ معرفة مدى تكيف اؼبوظفُت مع مؤسسات اعبماعات احمللية.

حائال أماـ اؼبوظف من جهة و رئيس اؼبصلحة من _ تشخيص أىم الصعوابت و العراقيل اليت تقف 

 جهة أخرى يف ربقيق األىداؼ اؼبرجوة من البلدية دوف أف يتنازؿ كل طرؼ على متطلباتو.

 

 أمهية الدراسة :

تستمد ىذه الدراسة أنبيتها من االستقرار اؼبهٍت يف اؼبؤسسات اعبزائرية و ؼبا لو من أتثَت على اؼبوظف 

ور الذي يلعبو يف ربقيق التنمية االجتماعية لكونو الشريك الفعاؿ يف دعم عملية يف ىذا القطاع و الد

 التنمية و ابعتباره ركيزة أساسية للمؤسسات و موظفا رئيسيا للعمالة الوطنية ، كذلك الدور الكبَت
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عملية اإلنتاجية الذي يلعبو االستقرار اؼبهٍت داخل اعبماعات احمللية و أتثَته على الدافعية للعمل لسَت ال 

حيث تكمن أنبية ىذا األخَت داخل اؼبؤسسة كونو وبقق الوالء و االنتماء للمؤسسة و ىو عادة يقلل 

من دوراف العمل و يزيد من إنتاجية العامل و يشعره ابلعدالة و اؼبساواة و وبقق لو قيمة اجتماعية داخل 

 إطار العمل و خارجو.

دفعا بنا الختيار ىذا اؼبوضوع.ىناؾ سبباف أسباب اختيار ادلوضوع:   

يتمثل يف الرغبة الشخصية لدراسة اؼبوضوع و تعميق معارفنا حولو دبحاولة الكشف سبب ذايت :  -أ

عن ىذه الظاىرة عن قرب و يف الواقع اؼبعيش و التطرؽ ؼبختلف عوامل االستقرار اؼبهٍت و مدى أتثَتىا 

ات اؼبختلفة لرضا اؼبوظفُت من عدمو و ؾبموع على اؼبوظف داخل البلدية وكذا الكشف عن اؼبسبب

 العوامل اليت ترفع من معنوايهتم و تزيد من والئهم التنظيمي.

ذو أنبية ابلغة للموظف و اؼبنظمة معا ،حبيث تتمحور  يعترب االستقرار اؼبهٍتالسبب ادلوضوعي:  -ب

ل اؼبتنوعة اليت يبكن من خالؽبا معظم سياسات إدارة اؼبوارد البشرية يف اؼبؤسسات اؼبختلفة حوؿ الوسائ

اختيار أفضل األفراد للقياـ ابلعمل لكن غياب الشعور ابلرضا و األماف لدى الفرد العامل ذباه نفسو و 

وظيفتو و اؼبنظمة اليت يعمل هبا ، حالة يعاشل منها الغالبية الساحقة من اؼبوظفُت يف البلدية ألف معظم 

وانُت صارمة داخل العمل و األنظمة ذات العالقةرؤساء اؼبصلحة داخل البلدية ؽبم ق  
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ابلعامل فهي آخر اىتمامهم و يف ظل تنافس اؼبؤسسات على الفرد األكثر كفاءة فإف ىناؾ فرص  

متعددة تصبح أماـ ىذا األخَت لالنتقاؿ إذل منظمة أخرى تشبع رغباتو و تليب متطلباهتم و ردبا يكلفو 

 ىذا أداء منخفض عن اؼبنظمة اليت غادر منها أو العكس سباما .

ة االستقرار اؼبهٍت للموظفُت أتيت ضرورة البحث على أىم عوامل و عناصر عدـ ومن أجل دعم عملي   

 االستقرار اؼبهٍت للموظفُت داخل اعبماعات احمللية ) البلدية(.

 حتديد ادلفاىيم اإلجرائية:

/مفهوم االستقرار ادلهين:1  

و يتبُت من اصطالحا: يعرؼ حبيب الصحاؼ " االستقرار اؼبهٍت أنو استقرار اؼبوظف يف مهنتو 

معدالت البقاء يف العمل ، وربسب اؼبنظمات متوسط العمر الوظيفي للهاملُت لديها لتحديد معدالت 

 االستقرار اؼبهٍت و تعمل على تكريسو"

1 

 

 

 

                                                             

، مكتبة لبناف انشروف ،بَتوت 1حبيب الصحاؼ: معجم إدارة اؼبوارد البشرية و شؤوف العاملُت ، عريب إقبليزي ، ط 
.69، ص1997، لبناف ، 1  
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السيد شنا "فَتى االستقرار يرتبط دبستوى الرضا اؼبهٍت للعامل فالعامل الذي ال يشعر ابلرضا و  أما 

2دائما تغيَته و يعترب الغياب عن العمل مظهر من مظاىر عدـ االستقرار اؼبهٍت. الراحة يف عملو وباوؿ  

و يعترب استقرار اؼبوظف أحد األصوؿ العامة لإلدارة عند ىنري فايوؿ و يقصد عنده "بقاء اؼبوظف يف 

عملو و عدـ نقلو من عملو آلخر و ينتج عن تقليل نقل اؼبوظفُت من وظيفة ألخرى فعالة أكثر و 

ات أقل ، كما يعرؼ االستقرار اؼبهٍت على أنو مقدار جيداً من توافر الكفاية الالزمة لسَت العمل و نفق

الثبات و األماف للمؤسسة و للعاملُت هبا دبا يضمن سَت العمل ابؼبؤسسة و عدـ تعرضو للتقلبات أو 

3اؽبزات اؼبختلفة.  

 التعريف اإلجرائي:

حمللية )البلدية( ىو اغبالة اليت تنطوي على بقاء اؼبوظف يف خدمة االستقرار اؼبهٍت يف إدارة اعبماعات ا

مؤسستو ؼبدة أطوؿ دوف تغيَت مكاف عملو حىت يف حالة حصولو على بدائل ، فهو يشَت إذل ارتباط 

 اؼبوظف بعملو و سبسكو دبؤسستو اليت ينتمي إليها.

 

 

 

                                                             

.344،ص  1997السيد شتا: تنمية القوى العاملة يف اجملتمع العريب ، مركز اإلسكندرية للكتاب ،  2  
الوظيفي وعالقتو أبداء العاملُت يف القطاع اػباص ،مذكرة ماجستَت)منشورة(،جامعة  بن منصورية رفيقة : اإلستقرار 

.12،ص  2014 -2013اغباج اػبظر ، ابتنة ،كلية العلـو اإلجتماعية و االنسانية و االسالمية ،
3
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مفهوم ادلوظف: ػػػػ 2  

موظفا ،و التوظيف :تعيُت الوظيفة وىي  ما يقدر اإلنساف من لغة: "مشتق من وظف توظيفا وظيفة و 

عمل ،أو رزؽ ،أو طعاـ ، و صبع وظائف و أتيت دبعٌت العهد و الشرط ، و دبعٌت اؼبنصب و اػبدمة 

4اؼبعينة ، و ىذا اؼبعٌت مولد "  

 اصطالحا

عا لعدة أبعاد منها اعبهد اؼبوظف ىو "الذي يقـو ابؼبهاـ اؼبقدمة لوظيفتو ، ومن الواجب عليو إسبامها تب

اؼببذوؿ و إدراؾ الدور و مستوى القدرات اليت يتمتع هبا اؼبوظف، فيتحقق رضاىم و ابلتارل يبذلوف 

جهدىم لتحقيق أىداؼ اؼبؤسسة يف اؼبواعيد و الشروط احملددة و الذي يساىم يف احملافظة على 

5استمرارية و بقاء اؼبؤسسة يف البيئة اليت تنشط فيها."  

تعريف اإلجرائي:ال  

ىو كل من يقـو جبهد عضلي أو ذىٍت داخل إدارة اعبماعات احمللية )البلدية( بغرض الكسب مقابل 

 األجر من أجل ربقيق أىداؼ و متطلبات اؼبهنة. 

 

                                                             

.1433، ص 2008،دار عادل الكتب ، القاىرة ،  1، اجمللد  1أضبد ـبتار عمر :معجم اللغة العربية اؼبعاصرة ،ط  4  
بلخَتي سهاـ ، عشيط حناف :أثر الرضا الوظيفي على أداء اؼبوظفُت يف اؼبؤسسة ،مذكرة ماجستَت)منشورة( ، معهد  

، ص  2012 -2011العلـو االقتصادية و التجارية و علـو التسيَت ، جامعة العقيد أكلي دمحم أو غباج ، البويرة ، 
70.

5
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 الدراسات السابقة:

 الدراسة األوىل:

دمحم علي دمحم وعاعبت موضوع التكامل و االستقرار يف العمل بُت العماؿ يف التنظيم الصناعي  دراسة 

وىي عبارة عن دراسة  1985وىي دراسة أجريت بشركة النصر لألصواؼ و اؼبنسوجات دبصر سنة 

 مقارنة بُت فًتتُت تنظيميتُت ـبتلفتُت مر هبا اؼبصنع.

كاف يدار فيها اؼبصنع برأس ماؿ خاص   1960ع إذل غاية سنة _الفًتة األوذل وتبدأ منذ نشأة اؼبصن 

أصحاب األعماؿ كاف وبكمها لوائح و  -وبواسطة عدد ؿبدود من اؼبوظفُت اإلداريُت و العالقة عماؿ

 قواعد داخلية وقوانُت تصدرىا الدولة لتنظيم ىذه العالقة.

فًتة صدرت فيها قوانُت التأميم و ازداد إذل غاية الثمانينات وىي  1961_ الفًتة الثانية تبدأ من سنة 

فيها حجم التنظيم وأخذ يتحوؿ كبو البَتوقراطية فتعددت فيها اؼبستوايت الرائسية للسلطة و أتكدت 

 القواعد اؼبوضوعية إلدارة التنظيمات.

 و الكتشاؼ ىذه الظاىرة انطلق الباحث من ثالثة إجراءات أساسية.

ؿ لفرص التقدـ الوظيفي أو التنقل اؼبهٍت الصاعد يف التسلسل *اإلجراء األوؿ :يوضح تصور العما

 التنظيمي و اؼبعوقات اليت تنشأ أمامهم يف ىذا اجملاؿ.
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*اإلجراء الثاشل :التعرؼ على مدى اقتناع العماؿ أبف عملهم يف التنظيم يشكل مستقبال مهنيا ؽبم ، أـ 

م آخر؟.أهنم يفضلوف تغيَت عملهم اغبارل ابالنتقاؿ إذل تنظي  

*اإلجراء الثالث :يستهدؼ الكشف عن ارتباط العماؿ ابلتنظيم يف ضوء موقف ملموس حُت طلب 

منهم أف يقارنوا استمرار عضويتهم يف التنظيم أو تفضيلهم االنتقاؿ إذل تنظيم جديد مع افًتاض تساوي 

 األجر و بعض الظروؼ األخرى يف كل من التنظيمُت.

راءات بل ربطتها ببعض الظروؼ الداخلية و اػبارجية اػباصة ابلعماؿ مثل ودل تكتف الدراسة هبذه اإلج

اػبربة اؼبهنية السابقة ، األصوؿ الريفية و اغبضرية ، االستقرار يف اجملتمع احمللي ،مدة العضوية يف التنظيم 

لثقافية اليت ، العمر ، التعليم ، األجر واإلنتاجية ، عضوية اؼبنظمة الداخلية و اؼبشاركة يف الربامج ا

 تستهدؼ زايدة الوعي السياسي بُت العماؿ.

 وكانت نتائج الدراسة ابلنسبة لإلجراء األوؿ كما يلي :

/ من العماؿ صرحوا أف عضويتهم يف التنظيم ال تتيح ؽبم فرصة التنقل اؼبهٍت الصاعد مقابل 71.3

يم و اؼبالحظة من ىذه / من العماؿ قرروا شأف أمامهم فرصة ربقيق وتقدـ وظيفي يف التنظ28.7

النتيجة أف تدعيم البَتوقراطية أضاع كل فرصة لتحقيق التنقل اؼبهٍت الصاعد و العماؿ الذين حصلوا 

 على ترقية كانت بصورة غَت موضوعية يف اؼبرحلة السابقة ألف االدارة كانت ترى فيهم أشخاصا قادرين
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يف البحث بُت ىذا اؼبوقف وعالقتو ابػبربة اؼبهنية  على إدارة العمل بصورة ربقق ؽبم أقصى ربح فبكن ،و  

 كشفت البياانت على أنو :

/من الذين 41.5/ يف مقابل 58.5_ ال توجد عالقة جوىرية بُت ىذين اؼبتغَتين حيث بلغت نسبة 

التحقوا ابلعمل ألوؿ مرة يف ىذا التنظيم ، وىذا يعود إذل تشابو أوضاع العماؿ بُت اؼبصانع اؼبختلفة يف 

ل التحوؿ كبو البَتوقراطية فممكن أف يرجع السبب حسب رأي بعض العماؿ يف ظاىرة االنتقاؿ من ظ

 مصنع إذل آخر إذل العالقة بُت الرئيس اؼبباشر.

وفيما ىبص عامل األصوؿ الريفية و اغبضرية للعماؿ و إدراؾ العماؿ لفرص التنقل اؼبهٍت الصاعد يف  

/ من العماؿ ذوي األصل اغبضري يعتقدوف أف 20.3مقابل  / يف33.3التنظيم فكانت اإلحصائيات 

فرص التنقل اؼبهٍت الصاعد أمامهم فبكنة أكثر من العماؿ ذوي األصوؿ الريفية الذين ال يزالوا مرتبطُت 

أبصوؽبم الريفية وؿبافظُت على وحدهتم اإلقليمية وؽبذا فتكوف درجة توافقهم وتكاملهم مع التنظيم أقل 

درجة تكامل العماؿ ذوي األصل اغبضري فيهم أقرب إذل االندماج مع التكنولوجيا إذا ما قورنت ب

 اغبديثة.
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أما ابلنسبة حوؿ العالقة بُت بعض اؼبتغَتات الداخلية وبُت إدراؾ العماؿ لفرص التنقل اؼبهٍت    

الصاعد يف التنظيم ، توضح البياانت أف ىناؾ ارتباط عكسي بُت مدة العضوية يف التنظيم وبُت تصور 

فرص التنقل الصاعد األعضاء ؼبستقبلهم اؼبهٍت ، فكلما قلت مدة اػبدمة زاد اعتقاد العماؿ يف توافر  

وىذا عكس التوقع ، ويعود إذل فكرة ربط األجر ابإلنتاج فالعامل اجملد وبقق إنتاجا معينا فتكوف  

 اؼبكافأة حسب إنتاجو وىذا يكوف لو حافزا على زايدة دخلو وينعكس سلبا على صحة العماؿ ،

بينهم وال يصبح ىناؾ فرؽ بُت  و اؼبنافسة بينهم تؤثر سلبا على مناخ العمل فبا يؤثر على العالقة 

العامل الذي أمضى فًتة طويلة يف العمل و استهلكت صحتو وقوتو ، و العامل اعبديد األصغر سنا 

الذي يستطيع بذؿ جهد أكرب وينافس العامل القدصل وردبا يفوتو ، فإذف كلما تقدـ سن العامل قل 

 إنتاجو و ابلتارل قل أجره.

ألعماؿ وفرص التنقل اؼبهٍت الصاعد فكانت النتيجة عكسية بُت العمروحوؿ العالقة بُت مستوايت ا  

و إدراؾ العماؿ لفرص التقدـ اؼبهٍت فكلما ارتفع مستوى العمر أتكد للعماؿ أف فرص الًتقية ؿبدودة  

، وىناؾ متغَت آخر وىو عضوية اؼبنظمة الداخلية وعالقتها إبمكانية التنقل اؼبهٍت فالبياانت أوضحت 

/ من الذين ال ينضموف إذل عضويتها.26/ مقابل 40ضعيف ارتباط   

*نتائج الدراسة ابلنسبة لإلجراء الثاشل :ويتعلق ىذا اإلجراء ابلرغبة يف االستمرار أو تغيَت العمل اغبارل 

/ فبن يرغبوف يف42.9/ يف مقابل 57.1إذا أتيحت فرصة االنتقاؿ من مصنع آلخر. فجاءت النتيجة   
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ارؽ غَت كبَت فبا يؤكد ضعف الروابط و التكامل بُت العماؿ و التنظيم فالنتيجة تشابو التغيَت ، فالف 

 العوامل يف كل اؼبصانع واعتمادىا على نفس القواعد و اللوائح التنظيمية فتغيَت العضوية ال يصاحبو

دة غَت تغيَت يف اؼبكانة وال األجر ابإلضافة إذل صعوبة التكيف و االنضماـ إذل صباعات عمل جدي 

 معروفة.

أما العالقة بُت عامل السن و الرغبة يف التغيَت فكاف ىناؾ ارتباط بُت البناء العمري و الرغبة يف التغيَت 

 فكلما قلت األعمار كانت ىناؾ رغبة يف التغيَت.

*نتائج الدراسة ابلنسبة لإلجراء الثالث: عندما طلب من العماؿ الكشف عن رغبتهم يف االستمرار أو 

لهم االنتقاؿ إذل تنظيم آخر مع افًتاض تساوي األجر يف كال التنظيمُت ، أشارت البياانت إذل تفضي

/ حيث 79.5ارتفاع ملحوظ للعماؿ الذين يفضلوف البقاء يف أعماؽبم اغبالية حيث بلغت نسبتهم 

تنظيمات تكشف اغبقائق أف عامل األجر من بُت العوامل الرئيسية يف ربديد العالقة بُت األعضاء و ال

خاصة يف اجملتمع االشًتاكي فاألجور ىي مصدر كسب غالبية اؼبواطنُت خبالؼ اغباؿ يف االقتصاد 

 الرأظبارل الذي يعترب األجور تكاليف على اإلنتاج.

 

 

 

 



 اإلطــــــــــار الـــمـــنــهـــجـــي
 

15 
 

 

 الدراسة الثانية:

وىي عبارة عن دراسة مذكرة مكملة لنيل شهادة اؼباجستَت يف علم االجتماع زبصص تنمية وتسيَت  

جبامعة منتوري قسنطينة و ىي دراسة 2006 -2005د بشرية قاـ هبا الباحث جبلي فاتح سنة موار   

حالة اؼبؤسسة الوطنية للتبغ و الكربيت وحدة اػبروب بقسنطينة ربت عنواف الًتقية الوظيفية    

اؼبهٍت ، ىذه الدراسة عاعبت وضعية و مكانة العامل يف اؼبؤسسة و مدى شعوره ابالرتياح   و االستقرار

و االطمئناف على مستقبلو اؼبهٍت وما للًتقية من مسانبة يف ذلك ، وىذا إبسنادىا إذل أسس و معايَت 

ا األساس سليمة خاصة من حيث ربقيقها للرضا الوظيفي للعماؿ و ابلتارل االستقرار اؼبهٍت وعلى ىذ

حاوؿ الباحث تشخيص الواقع الفعلي ؼبتغَت الًتقية يف عالقتو دبتغَت االستقرار اؼبهٍت من حيث صبلة من 

 اؼبؤشرات ىي :

التدرج اؼبهٍت ، األجر ، اؼبكافئات و العالوات ، شعور العامل دبكانتو اؼبهنية و التنظيمية و من ىذه 

يف السؤاؿ التارل :النقطة أاثر الباحث إشكالية حبثو اؼبتمثلة   

 _ىل ىناؾ عالقة بُت الًتقية الوظيفية و االستقرار اؼبهٍت ؟
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 وأسئلة جزئية جاءت كالتارل :

 _ ىل ىناؾ عالقة بُت التدرج اؼبهٍت و الشعور ابلرضا لدى اؼبوظف ؟

 _ ىل تساىم العالوات و اؼبكافئات اليت سبنح للموظف اؼبرقى يف رفع روحو اؼبعنوية؟

 _ ىل ىناؾ عالقة بُت زايدة شعوره ابلوالء واالنتماء للمؤسسة ؟

_  ىل ىناؾ عالقة بُت زايدة اؼبسؤوليات و االلتزامات اؼبهنية  وبُت اغبضور الفعلي للعماؿ وعدـ 

 تغيبهم عن العمل ؟

وكانت فرضيات الباحث كما يلي :     

ية الوظيفية و االستقرار اؼبهٍت.فرضية عامة: وىي ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بُت الًتق  

وفرضيتُت جزئيتُت نبا على التوارل:     

 _ يرتبط التدرج الوظيفي بشعور العامل ابلرضا و االرتياح يف عملو.

 _ ىناؾ عالقة ارتباطية بُت اغبوافز اؼبادية و استقرار العامل يف عملو.  

ب ما أدرجو وىو إحدى أساليبحيث استخدـ الباحث منهج اؼبسح االجتماعي ابلعينة وىذا حس  
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اؼبنهج الوصفي مستخدما األدوات و الوسائل البحثية يف صبيع البياانت اليت سبثلت يف اؼبالحظة  ،  

 اؼبقابلة ، االستمارة و الواثئق و السجالت وقد استعمل الباحث األسلوب اإلحصائي يف ربليل

و تفسَت البياانت احملصل عليها.   

طبقت ىذه الدراسة يف الشركة  2006 -2005ٍت كاف خالؿ السنة اعبامعية ؾباؿ الدراسة الزم

عامل من 90قسنطينة على عينة من العماؿ عددىا  –الوطنية للتبغ و الكربيت وحدة اػبروب بوالية   

عامل موزعة على ثالثة أصناؼ : إطارات ، أعواف ربكم ، أعواف التنفيذ مث األخذ منها  903ؾبموعة  

/ من كل فئة.10ة قدرىا بنسبة ـبتار   

جاءت نتائج الدراسة كما يلي :     

_ الفرضية العامة ؿبققة إذل درجة كبَتة حيث يرتبط االستقرار اؼبهٍت يف العمل ابلًتقية بنسبة 

/ كما يرتبط بعدة متغَتات  83.3/من إصباؿ العينة و يرتبط أيضا ابغبوافز اؼبادية بنسبة 84.8

اح يف العمل من عدمو كذلك طريقة العمل.كالظروؼ الفيزيقية و االرتي  

_ أما ابلنسبة إذل الفرضية األوذل :فَتى العماؿ أنو كلما كانت الًتقية أكثر حيوية و موضوعية وعادلة  

 كلما زادت ثقة العماؿ يف مؤسستهم ورفعت معنوايهتم ألهنا مطلب أغلبية العماؿ بغض النظر على
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/ تقر أبف التطبيق غَت اؼبوضوعي و غَت الفعاؿ و غَت العادؿ للًتقية 93.3مراكزىم و أدوارىم فنسبة  

/ ترى أف معياري الكفاءة و األقدمية نبا 91.8سيؤثر سلبا على استقرار العامل ابؼبؤسسة و نسبة 

ألهنا تؤثر على استقرار / منهم تفضل اغبوافز اؼبعنوية و اؼبادية معا 60األكثر اعتمادا يف الًتقية و   

 و رضا العامل.

/ ترى أنو بقدر ما كاف العامل راض عن األجر زاد ارتباطو 82.2_ أما الفرضية الثانية: فنسبة 

/ من العاملُت على أف 84.9ابؼبؤسسة و ىذا ما يؤدي إذل استقراره يف العمل كما تؤكد نسبة 

مرتبطا أيضا ابغبوافز اؼبادية يف العمل و اؼبتمثلة يف األجر / ذبده83.3االستقرار يرتبط ابلًتقية ونسبة   

/ من العاملُت تؤكد على أف األجر اليت سبنحها اؼبؤسسة 69.6و العالوات و اؼبكافئات ، و أف نسبة  

غَت كافية مقارنة مع تكاليف اؼبعيشية و ىذا ما يؤدي إذل عالقة عكسية بُت الرضا و األجر و بُت 

رة فضعف السياسة التحفيزية اؼبتبعة من طرؼ اؼبؤسسة و عدـ االىتماـ ابغبوافز اؼباديةالبقاء و اؼبغاد  

/ من العاملُت تؤثر على رضا و استقرار العماؿ يف اؼبؤسسة.60و اؼبعنوية ما تؤكده نسبة    

وكخالصة ؽبذه الدراسة توصل الباحث أف الًتقية مطلب وظيفي من أجل ربقيق الوالء و االستقرار    

  العمل و االنتماء الفعلي للمؤسسة ، ويبقى ضعف السياسات التحفيزية اؼبتبعة من طرؼ االدارةيف
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وعدـ مالئمة ظروؼ العمل يف كثَت من اؼبصاحل عامل ىبلق نوع من التذمر و الشكاوي و ما يؤكد  

العاملة فأغلبية ذلك تراجع نسبة االنتاجية يف السنوات األخَتة خاصة أنو ال يوجد ذبديد يف الطاقة 

 العماؿ كبار السن ، ابإلضافة إذل عدـ التجديد يف اآلالت منذ أف فتحت اؼبؤسسة أبواهبا.

ويبقي اؼبعيار الوحيد اؼبطبق  يف الًتقية ىو األقدمية و الكفاءة اؼبهنية ، أما اغبوافز فمقًتنة ابألجر   

الذات يف العمل و ابلتارل ربقيق  وحده وىذا ال يكفي لشعور العامل ابلرضا و االرتياح و ربقيق

 االستقرار و االنتماء الفعلي للمؤسسة.

 

 الدراسة الثالثة:

وىي دراسة بعنواف التغَت التكنولوجي و االستقرار اؼبهٍت يف اؼبؤسسة قاـ هبا الباحث ظبَت حليس وىي 

ة عن حبث ابلطاىَت والية جيجل وىي عبار  AFRICVERدراسة ميدانية ابلشركة اإلفريقية للزجاج

–مقدـ لنيل شهادة اؼباجستَت يف علم االجتماع زبصص تنمية وتسيَت اؼبوارد البشرية جبامعة منتوري 

 .2009 -2008قسنطينة خالؿ السنة اعبامعية 

 مت اػبوض يف ىذه الدراسة بطرح إشكالية حبثو وؾبموعة من األسئلة كانت كما يلي:

 اؼبؤسسة من أجل إقباح عملية التغَت التكنولوجي ؟ _ ماىي أىم اإلجراءات العملية اليت  تتخذىا
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 وأسئلة جزئية جاءت كالتارل:

_ ىل قباح اؼبؤسسة يرتبط بعدد من اؼبتغَتات ذات العالقة ابلعنصر البشري أـ زبطيطها و تنفيذىا 

 يكوف مستقال سباما عن ىذا العنصر؟

 التكنولوجي ؟ _ ماىي األسباب اليت تزيد من مقاومة العماؿ لعملية التغَت

_ كيف يبكن إلدارة اؼبؤسسة أف تقلل من حدة ىذه اؼبقاومة و تدفع إذل تعاوف العماؿ من أجل 

 اؼبشاركة يف إقباح ىذه العملية ؟

_ ىل البفاض الروح اؼبعنوية للعماؿ نتيجة افتقارىم التكوين اعبيد يسمح ؽبم ابلعمل على اآلالت و 

 ـ وظائف جديدة؟الوسائل التكنولوجية اليت قد تستخد

_ ىا البفاض الروح اؼبعنوية للعماؿ نتيجة زبوفهم من أف يكونوا ضمن اؼبعنيُت ابلطرد فكيف يبكن 

 للمؤسسة أف تتجاوز ىذه اؼبشاكل؟

_ ىل اعتماد اؼبؤسسة اسًتاتيجية واضحة للتكوين و التدريب كفيلة إلقباح عملية التغَت التكنولوجي 

القضاء على الفجوات اليت ربدثها ىذه العملية بُت اؽبيكل التنظيمي وذلك خالؿ ؿباولتها تضييق أو 

 القدصل و اؽبيكل اعبديد؟
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 و لالنطالؽ يف البحث مت وضع ؾبموعة من الفرضيات التالية:

 الفرضية العامة:

_ يتوقف قباح عملية التغَت التكنولوجي على مدى االستقرار اؼبهٍت للعماؿ يف اؼبؤسسة الصناعية 

 ها ؽبذه العملية.وتدعيم

 وفرضيات فرعية ىي:

 _ تؤدي مشاركة مشاركة العماؿ يف عملية التغَت التكنولوجي إذل إضعاؼ مقاومتهم ؽبا.

 _ تتطلب عملية التغَت التكنولوجي نشاطا مكثفا لالتصاالت قبل ، أثناء وبعد العملية.

ن طريق التكوين الضروري لكل فرد لو _ ربتاج عملية التغيَت التكنولوجي إذل تنمية اؼبهارات العمالية ع

 عالقة هبذه العملية.

إذف ىدفت الدراسة إذل معرفة التأثَت الذي ربدثو عملية التغيَت التكنولوجي على االستقرار اؼبهٍت 

للعماؿ يف اؼبؤسسة الصناعية و كيف أف استقرار اؼبوارد البشرية ورضاىم عن أوضاعهم و أعماؽبم يبكن 

عملية التغيَت وربقيقها لألىداؼ اؼبخطط ؽبا من قبل االدارة العليا للمؤسسة وىي  أف يتسبب يف إقباز

دراسة ميدانية هتدؼ إذل كشف االرتباطات و العالقات اػبفية بُت متغَتي التكنولوجيا و تغَتىا من 

 جهة اؼبوارد البشرية و استمرارىا يف اؼبؤسسة من جهة أخرى.
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تخداـ اؼبنهج الوصفي و اعتمد يف تطبيقو طريقة اؼبسح ابلعينة و فاقتضى البحث يف ىذا اؼبوضوع اس

استخدـ الباحث عبمع البياانت ؾبموعة من األدوات كاؼبالحظة ، اؼبقابلة ،و االستمارة ابإلضافة إذل 

عامل اختَتوا بطريقة عشوائية 287عامل من أصل  69الواثئق و السجالت ، طبقت االستمارة على   

/ من ؾبتمع البحث استغرقت الدراسة اؼبيدانية حوارل طبسة أشهر وقد أسفرت على 25بنسبة  منتظمة 

 النتائج التالية:

_ الفرضية األوذل :العماؿ يقبلوف ابلتغيَت التكنولوجي يف اؼبؤسسة بُت الفًتة و األخرى بنسبة 

طط اؼبدروسة ويشارؾ فيو  / من أفراد العينة ىذا إذا كاف ىذا التغيَت يتم وفق ؾبموعة من اػب76.81

/ منهم يروف أف التغَت ال يبثل ؽبم هتديد كما أف ىذا 59.42كل العماؿ اؼبعنيُت ابألمر ، كما أف 

/ من العدد اإلصبارل ألفراد 79.7األخَت يؤثر بشكل واضح على البناء التنظيمي للمؤسسة حيث أشار 

اصل فبا يؤدي إذل تغيَت النشاطات و العينة أف أماكن عملهم تغَتت مع التغيَت التكنولوجي اغب

الوظائف و اؼبراكز اليت وبتلوهنا ،ونتيجة ؽبذا فهناؾ أتثَت سليب ؽبذا التغَت فهناؾ تغيَت على مستوى 

/ من أفراد العينة ، ألف ىذا 75.36العالقات االجتماعية بُت زمالء العمل القدامى و أشارت إذل ىذا 

/ فحسب رأيهم ىم األدرى من األوذل 70.01فيو ما تؤكده النسبة  التغيَت الذي يتم ال يشارؾ العماؿ

 ابلنقل و ىم األدرى دبا وبدث على مستوى الورشة  االنتاجية ، فالتغيَت التكنولوجي وبدث دوف
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مشاركة العماؿ الذين وبتكوف ابآلالت يوميا و ابلتارل ىذا يعرضهم لالضطراابت و يزيد  من  

مقاومتهم ؽبذه العملية ، إذف يبكن القوؿ أف اؼبشاركة العمالية يف ازباذ القرارات اؼبتعلقة ابلتغيَت 

 التكنولوجي ىي إحدى االسًتاتيجيات الواجب على اؼبؤسسة اغبديثة تتبعها.

/ من أفراد العينة أهنم يشاركوف يف االجتماعات الداخلية و أهنم 44.92ية الثانية: أقرت نسبة _ الفرض

يف معظم األحياف ال يعلموف ابلتغيَت التكنولوجي لذا ال يتم االستعداد و التحضَت اؼبسبق لو و ابلتارل 

/من 52.17 يوضعوف ربت ضغوطات ربوؿ دوف استقرارىم يف اؼبناصب اليت يشغلوهنا ، كما صرح

أفراد العينة أف اؼبشرؼ اؼبباشر ىو الذي يساعدىم على التأقلم مع الظروؼ اعبديدة وعلى ذباوز 

االضطراابت وربدي التغيَت ألف الكثَت منهم يرغب يف ترؾ العمل بعد إجراء عملية التغيَت نظرا 

سبب عدـ اىتماـ للصعوابت و الضغوطات اليت يتعرضوف ؽبا جراء قلة توفر اؼبعلومات الكافية ب

 اؼبسؤولُت.

/ من العماؿ أهنم استفادوا من التغيَت ألهنم اكتسبوا مهارات 85.8_ الفرضية الثالثة: أقرت نسبة 

/منهم يقروف أف االستفادة زبتلف و تتنوع من فرد إذل آخر كل 94.20وخربات جديدة العمل و 

التغَت يف اؼبنصب و منهم من يبحث  حسب طموحاتو ، فمنهم من يرى ضرورة لزايدة أجر ابؼبوازاة مع

 على الًتقية و منهم من يطمح إذل تكوين إضايف ليزيد  من مهارتو وخرباتو ، وتوصلت الدراسة إذل
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نتيجة عامة مفادىا أف التدريب و التكوين اؼبهنيُت يسانباف بدرجة كبَتة يف إقباح عملية التغيَت  

و االرتقاء دبستوايهتم فبا يزيد من سبسكهم ابلعمل يف التكنولوجي من خالؿ زايدة مهارات العماؿ 

مؤسستهم فمن خالؿ تفسَت النتائج يف ضوء الفرضيات يبكن أف نقوؿ أف الفرضيات ربققت ويبكن 

 تلخيصها يف النقاط التالية:

_ تعمدت الشركة اإلفريقية للزجاج يف عمليات التغيَت التكنولوجي على اسًتاتيجية القوة القسرية فهي 

تقسي العماؿ وتعتمد على األوامر الصارمة اليت تصدر من االدارة العليا وؽبذا قبد مقاومة من العماؿ 

للطريقة اليت تتم هبا ىذه العملية ألهنم ال يشاركوف يف ازباذ القرارات يف ما ىبص التعديالت و التجديد 

أهنم عصب العملية االنتاجية الذي وبدث على مستوى البناء التنظيمي يف اؼبؤسسة فهم متجاىلوف رغم 

طراابت وعدـ و ابلتارل ىذا ىبفف من معنوايهتم ويقلل من رضاىم عن مؤسستهم وىبلق جوا من االض

 االستقرار يف العمل.

   الدراسة الرابعة: 

وىي دراسة زايد دمحم علي الصمادي وفراس دمحم الرواشدة بعنواف : ؿبددات الرضا و االستقرار    

 .2009سسة اؼبوانئ يف األردف سنة الوظيفي يف مؤ 
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 2009نشرت ىذه الدراسة يف اجمللة األردنية إلدارة األعماؿ يف اجمللد اػبامس ، العدد الثالث سنة 

عامل من أصل  280ىدفت ىذه الدراسة إذل معرفة مستوى الرضا و االستقرار الوظيفي لعينة بلغت 

 ىذه العينة بطريقة عشوائية قصدية طبقية.عامل من عماؿ مؤسسة اؼبوانئ مت اختيار  4790

اعتمدت ىذه الدراسة على اؼبنهج الوصفي التحليلي أبسلوبو النظري و اؼبيداشل وأتيت أنبية الدراسة 

 ؼبؤسسة اؼبوانئ ؼبا ؽبا من دور كبَت يف تطوير االقتصاد األردشل ، وقد تبُت أف ىناؾ عالقة ارتباطية 

ية بُت بيئة العمل و الرئيس اؼبباشر واستخداـ اؼبوظف ؼبهاراتو ومستوى إهبابية وذات داللة إحصائية قو 

الرضا واالستقرار الوظيفي أما ابلنسبة للعالقة بُت اإلدارة العليا و اغبوافز اؼبقدمة ومستوى الرضا 

واالستقرار الوظيفي فقد كانت سلبية لذا أوصت الدراسة بضرورة توفَت اغبوافز للموظفُت وربسُت بيئة 

 لعمل وعالقة العماؿ مع اإلدارة العليا.ا

 جاء ىذا الطرح عن طريق ؾبموعة من األسئلة كانت كما يلي :

ما مستوى توافر أبعاد الرضا واالستقرار كما يراه العاملوف يف مؤسسة اؼبوانئ ؟ 1  

ومستوى ىل توجد فروؽ ذات داللة إلحصائية لعينة الدراسة اؼبتعلقة ابؼبتغَتات الديبوغرافية  2

الرضا واالستقرار الوظيفي من خالؿ )بيئة العمل ، العالقة مع الرئيس اؼبباشر ، العالقة مع 

 اإلدارة العليا ، اؼبهارات اؼبستخدمة و اغبوافز( ؟
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 أما الفرضيات فهي ثالث فرضيات :

 الفرضية األوذل : يتمتع موظفو مؤسسة اؼبوانئ ابالستقرار و الرضا يف عملهم.

الثانية : ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بُت عوامل الرضا و االستقرار الوظيفي )بيئة  الفرضية

 العمل ، العالقة مع الرئيس اؼبباشر ، العالقة مع اإلدارة العليا ، بيئة العمل و اغبوافز اؼبقدمة (.

نس ، العمر ، الفرضية الثالثة : يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت اؼبتغَتات الديبوغرافية )اعب

.سنوات اػبدمة ، اؼبركز الوظيفي و الراتب الشهري ( والرضا واالستقرار الوظيفي  

 استعملت يف ىذه الدراسة األدوات الالزمة عبمع البياانت وسبثلت يف الًتاث النظري 

و االستمارة واليت صممت بعد البحث اؼبطوؿ يف اؼبراجع وقراءة كل ما كتب حوؿ ىذا 

جها يف الشكل الذي وزعت بو ، وبعد تفريغ البياانت وربليلها وتفسَتىا اؼبوضوع  إلخرا

 أسفرت الدراسة على النتائج التالية :

 _ يتمتع موظفو مؤسسة اؼبوانئ ابالستقرار و الرضا الوظيفي يف عملهم.

 _ ىناؾ عالقة قوية بُت بيئة العمل و الرضا و االستقرار الوظيفي.

س اؼبباشر و االستقرار الوظيفي _ ىناؾ عالقة قوية بُت الرئي  

لكن الفرضية اليت تفًتض أبف ىناؾ عالقة بُت اإلدارة العليا ومستوى الرضا و االستقرار 

 جاءت سلبية عكس الفرضية اؼبتعلقة ابستخداـ اؼبوظف ؼبهارتو ومستوى الرضا و االستقرار
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لتدريبية الستخدامو ضرورية الوظيفي ألف العماؿ مؤمنوف أبف استخداـ اغباسوب و الدورات ا 

 لزايدة اإلنتاجية و الكفاءة اؼبهنية. 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

تناولت ىذه الدراسات موضوعات ـبتلفة يف ؾباؿ االستقرار اؼبهٍت وتعذر علينا إهباد  لقد

دراسات مشاهبة ؼبوضوع الدراسة اليت قمت هبا واليت تربط بُت متغَت االستقرار اؼبهٍت و متغَت 

 اؼبوظف معا 

  غَت ركز البعض على ربط متغَت االستقرار اؼبهٍت دبتغَتات أخرى كالًتقية الوظيفية والت

 التكنولوجي و الرضا و....اخل

حيث استخدمت معظم ىذه الدراسات اؼبنهج الوصفي كمنهج مالئم للمواضيع اؼبتطرؽ    

إليها ، كما طبقت بعض الدراسات مناىج أخرى كاؼبنهج اؼبقارف وىذا سباشيا مع طبيعة 

 الدراسة.

كما مت استخداـ أدوات صبع البياانت اؼبعتادة يف مثل ىذه الدراسة كاؼبالحظة ، اؼبقابلة     

 أبنواعها ، االستمارة ، الواثئق و السجالت ابإلضافة إذل االختبارات اإلحصائية. 

تتشابو الدراسة اغبالية مع دراسة جبلي فاتح )الًتقية الوظيفية  و االستقرار اؼبهٍت (حيث 

 ه األخَتة وضعية ومكانة العامل يف اؼبؤسسة ومدى شعوره ابالرتياح و االطمئنافعاعبت ىذ
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على مستقبلو وما للًتقية من مسانبة يف ذلك يف حُت أف ىذه الدراسة تركز عل  بعض  

 العوامل اليت تعمل على االستقرار اؼبهٍت يف العمل كاػبربة اؼبهنية ، الًتقية يف الوظيفة.....اخل.

ف ىذه الدراسة تساىم يف تقديبها ؼبعلومات دقيقة فيما ىبص االستقرار يف القطاع * حيث أ

اػباص ؼبا ؽبذا القطاع من فبيزات خاصة واليت منها البحث عن الكفاءات وسوؼ نتعمق يف 

ىذا الطرح ابلشكل الذي يوضح حقيقة العالقة بُت استقرار اؼبوظفُت يف مؤسسات ىذا 

 ئهم الوظيفي .القطاع وأتثَت ذلك على أدا

وقد استفدان من ىذه الدراسات يف إثراء اعبانب النظري للدراسة اغبالية من خالؿ التعرؼ 

اػبطوات العلمية السليمة واختيار أكثر على موضوع االستقرار اؼبهٍت  ويف بناء اؼبنهجية و 

األدوات اؼبالئمة عبمع اؼبعلومات من اؼبيداف ألجل اغبصوؿ على دراسة ذات قيمة علمية
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 : متهيد

االستقرار اؼبهٍت من اؼبواضيع االساسية اليت شغلت و ال تزاؿ تشغل ابؿ العلماء و اؼبفكرين من ـبتلف 

االخَتة يتوقف التخصصات و الفروع العلمية اليت هتتم بدراسة اؼبؤسسات يف شىت اجملاالت ،و ىذه 

 قباحها اذل حد بعيد على مدى فعالية مواردىا البشرية و استقرارىم اؼبهٍت يف االعماؿ اليت يبارسوهنا ،

و قد أتكد من خالؿ العديد من البحوث و الدراسات العلمية اليت اجريت يف  ىذا اجملاؿ ابف اؼبوظف 

مكانتو و عملو ،و ىذا ما يزيد من  اذا كاف مستقرا يف عملو فانو يبذؿ كل اجملهود ليحافظ على

اف ربقق االىداؼ اؼبرغوبة اليت مسؤولية االدارة يف التعامل بطريقة علمية مع ىذا اؼبوضوع اذا ما أرادت  

 من خالؿ عملية التغيَت اؼبستمر داخل اؼبؤسسة. ترمي اذل ربقيقها
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االستقرار ادلهين يف الفكر اإلداري 1 :  

العامل  علماء اإلدارة الذين وضعوا اػبطوة األوذل يف ؿباولة لتفسَت موضوع استقرارىناؾ العديد من 

، و ا داؾ الدور الذي تلعبو اؼبؤسسة يف ربسُت ظروؼ العمل اؼبادية لوورضاه عن العمل يف مكاف  عم

مل كثَتة منها واؼبعنوية فبا يؤدي إرل ارتفاع مستوى الرضا عن العمل وابلتارل االستقرار اؼبهٍت، وىناؾ عوا

تنظيمية و شخصية تتعلق بقدرة الفرد على ربمل ضغوط العمل والتكيف والتعامل معها ومن النظرايت 

 اليت حاولت تفسَت االستقرار اؼبهٍت ما يبي :  

/ نظرية سلم احلاجات :البراىام ماسلو1  1940:  

س يف ؿبيط العمل يري ماسلو أف احتياجات اإلنساف تنظم حسب أولوايت حيث افًتض أف النا

داء لرغبة يف إشباع ؾبموعة من اغباجات الذاتية وعدـ إشباع ىذه اغباجات ينعكس على يدفعوف لال

إنتاجيتهم و رغبتهم يف العمل كما أف إشباعها يؤدي إذل ظهور حاجات جديدة ال بد من إشباعها 

 للعمل ابستمرار. 

 وتتأثر اغباجة لدي الفرد بعاملُت:

أو مستوى اإلشباع . أ  درجة اغبرماف-  

.6ب  قوة اؼبثَت-  

 
                                                             

6
العاملة)األسس السلوكية و أدوات البحث التطبيقي(، دار النهضة للطباعة و النشر ،  صقر عاشور :إدارة القوىأحمد  

 100، ص  1993بَتوت ، 
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،   7وتتفاوت اغباجات يف درجة إغباحها وفق أنبيتها وموقعها وعالقتها بدافعية الفرد للقياـ بعمل معُت

    8. حيث يفًتض ماسلو يف ربليلو ؼبفهـو اغباجات اإلنسانية ثالث افًتاضات أساسية

تؤثر احتياجاهتا على سلوكها ، فاغباجة غَت اؼبشبعة ىي أوال: البشر كائنات ؿبتاجة ، من اؼبمكن أف 

 اليت تؤثر يف السلوؾ أما اغباجات اؼبشبعة  فال تصبح دافعة لسلوؾ .

من  اثنيا: ترتب حاجات اإلنساف حسب أنبيتها إذل طبسة ؾبموعات رتبت على شكل ىـر وتدرجت

من مث اغباجات االجتماعية و االنتماء و اغباجات الفيزيولوجية يف قاعدة اؽبـر إذل حاجات السالمة واأل

تليها حاجات الذات و اؼبركز و االحًتاـ ، و يف االخَت حاجات ربقيق الذات يف قمة اؽبـر ، فهي 

 حاجات تتدرج ىرميا تبدا ابألساسية اذل اؼبركبة. 

قط  عندما  تكوف اثلثا: يتقدـ اإلنساف للمستوي التارل من اؽبـر أو من اغباجة األساسية إذل  اؼبركبة  ف

 اغباجة الدنيا قد مت إشباعها على األقل بدرجة ضعيفة.  

فالفرد العامل يركز أوال على إشباع اغباجات اؼبتعلقة ابألماف يف الوظيفة قبل أف يدفع بو سلوكو كبو 

 إشباع حاجات أخرى مثل :اقباز العمل اؼبوكل إليو بنجاح

. 

 

                                                             

صقر عاشور :إدارة القوى العاملة)األسس السلوكية و أدوات البحث التطبيقي(، دار النهضة للطباعة و النشر ، أحمد  
.100، ص  1993بَتوت ،  7  

.98،  ص 2003لوؾ الفعاؿ يف اؼبنظمات ، الدار اعبامعية ، اإلسكندرية ، صالح الدين عبد الباقي :الس 
8
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للمنظمػػػػػات يف فهػػػػػم حاجػػػػػات العمػػػػػاؿ لتحقيػػػػػق اسػػػػػتغالؿ أمثػػػػػل فهػػػػػذه النظريػػػػػة تعػػػػػد موجهػػػػػا فعػػػػػاال 

ؽبػػػػذه اؼبػػػػوارد ، فمحاولػػػػة الكشػػػػف اؼبسػػػػتمر والػػػػدائم عػػػػن اغباجػػػػات غػػػػَت اؼبشػػػػبعة للعمػػػػاؿ سبكػػػػن مػػػػن  

كسػػػػػبهم إذل جانبهػػػػػا ويولػػػػػد لػػػػػديهم إحسػػػػػاس ابالسػػػػػتقرار اؼبهػػػػػٍت مػػػػػا يػػػػػدفعهم للعمػػػػػل أكثػػػػػر بفاعليػػػػػة 

   م طاؼبا اؼبنظمة تعمل على إشباع متطلباهتمواستخداـ أفضل  إلمكانيتهم ومواىبهم وقدارهت

فػػػػػػالفرد العامػػػػػػل يركػػػػػػز اوال علػػػػػػى اشػػػػػػباع اغباجػػػػػػات اؼبتعلقػػػػػػة ابألمػػػػػػاف يف الوظيفػػػػػػة قبػػػػػػل اف يػػػػػػدفع بػػػػػػو 

 .سلوكو كبو اشباع حاجات اخرى مثل :اقباز العمل اؼبوكل اليو بنجاح

اسػػػػػتغالؿ امثػػػػػل فهػػػػػذه النظريػػػػػة تعػػػػػد موجهػػػػػا فعػػػػػاال للمنظمػػػػػات يف فهػػػػػم حاجػػػػػات العمػػػػػاؿ لتحقيػػػػػق 

ؽبػػػػذه اؼبػػػػوارد  فمحاولػػػػة الكشػػػػف اؼبسػػػػتمر و الػػػػدائم عػػػػن اغباجػػػػات غػػػػَت اؼبشػػػػبعة للعمػػػػاؿ سبكػػػػن مػػػػن  

كسػػػػبهم اذل جانبهػػػػا و يولػػػػد لػػػػديهم احسػػػػاس ابالسػػػػتقرار اؼبهػػػػٍت مػػػػا يػػػػدفعهم للعمػػػػل اكثػػػػر بفاعليػػػػة و 

 تطلباهتم.استخداـ افضل ال مكانيتهم و مواىبهم و قدراهتم طاؼبا اؼبنظمة تعمل على اشباع م

 : Maclelland"1961ماكيالند ": /نظرية االجناز2

تقػػػػػف ىػػػػػذه النظريػػػػػة علػػػػػى اف االفػػػػػراد ىبتلفػػػػػوف يف درجػػػػػة اؼبثػػػػػابرة إلقبػػػػػاز االىػػػػػداؼ  فهنػػػػػاؾ فئػػػػػة مػػػػػن 

االفػػػػراد يسػػػػعدوف يف ربقيػػػػق اؼبهػػػػاـ الػػػػيت يقومػػػػوف هبػػػػا ، وىػػػػذا يشػػػػعرىم بكثػػػػَت مػػػػن السػػػػرور مػػػػن اتقػػػػاف 
9 

 

                                                             
9
. 47،ص 2008،دار البصائر للنشر ، اعبزائر ، 2عمار بوحوش : االذباىات اغبديثة يف علم اإلدارة ، ط  9  
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مػػػػػا يفعلونػػػػػو  ، وىػػػػػم يتفػػػػػاوتوف يف قػػػػػوة ىػػػػػذا الػػػػػدافع ابخػػػػػتالؼ البيئػػػػػة الػػػػػيت يعيشػػػػػوف هبػػػػػا و ثقػػػػػافتهم 

واحتكػػػػػػاكهم ببعضػػػػػػهم الػػػػػػبعض ، مػػػػػػن ىػػػػػػذه الفكػػػػػػرة انطلػػػػػػق ماكليالنػػػػػػد يف كتابػػػػػػو الػػػػػػذي اشػػػػػػتهر بػػػػػػو 

"ؾبتمػػػػع االقبػػػػاز" وذلػػػػك بًتكيػػػػزه علػػػػى البيئػػػػة الػػػػيت تػػػػؤثر علػػػػى االنسػػػػاف و تدفعػػػػو لكػػػػي يكػػػػوف متحفػػػػز 

 10. يف عملو

فهػػػػو يػػػػرى اف االنسػػػػاف مػػػػدفوع برغبػػػػة كبػػػػَتة يف التفػػػػوؽ و ربقيػػػػق نتػػػػائج ابىػػػػرة يف عملػػػػو حبيػػػػث يثبػػػػت 

انػػػػو جػػػػدير ابالحػػػػًتاـ و التقػػػػدير، فالنتػػػػائج الػػػػيت توصػػػػل اليهػػػػا سبكػػػػن مػػػػن القػػػػوؿ اف دافػػػػع االقبػػػػاز يبثػػػػل 

 الرغبة يف ربقيق نتائج جيدة يف اؼبهاـ اليت يقـو هبا االفراد.

 : ظرية قبد لألفراد ثالثة فئات اساسية من اغباجاتفمن خالؿ ىذه الن-

اف االفػػػػػػػراد الػػػػػػػذين تكػػػػػػػوف لػػػػػػػديهم ىػػػػػػػذه اغباجػػػػػػػات قويػػػػػػػة  ، يسػػػػػػػعوف وراء  : اغباجػػػػػػػة اذل القػػػػػػػوة-1

اغبصػػػػوؿ علػػػػى اؼبركػػػػز و السػػػػلطة وابلتػػػػارل ىػػػػم يقبلػػػػوف يف اؼبؤسسػػػػة علػػػػى االعمػػػػاؿ الػػػػيت سبكػػػػنهم مػػػػن 

 ربقيق اىدافهم.

د الػػػػػػػػذين يتسػػػػػػػػموف حباجػػػػػػػات انتمػػػػػػػػاء قويػػػػػػػة ، يسػػػػػػػػعوف اذل اقامػػػػػػػػة االفػػػػػػػرا: اغباجػػػػػػػة اذل االنتمػػػػػػػػاء-2

عالقػػػػات اجتماعيػػػػة يف اؼبؤسسػػػػة  فبػػػػا يعمػػػػل علػػػػى اقامػػػػة صباعػػػػات رظبيػػػػة يف اؼبؤسسػػػػة ، االمػػػػر الػػػػذي 

 يدفعهم اذل االقباؿ على اؼبهاـ اؼبوكلة اليهم ما يزيد من اقبازىم وفعاليتهم.
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رغبػػػػػػة يف تقػػػػػػدصل نتػػػػػػائج جيػػػػػػدة ومتميػػػػػػزة عػػػػػػن مػػػػػػا  الػػػػػػدافع اذل االقبػػػػػػاز ىػػػػػػو: اغباجػػػػػػة اذل االقبػػػػػػاز-3

يقدمػػػػػو اآلخػػػػػروف االفػػػػػراد ىبتلفػػػػػوف طبعػػػػػا يف قػػػػػوة ىػػػػػذا الػػػػػدافع ، فالػػػػػذين يبتلكػػػػػوف دافػػػػػع اقبػػػػػاز قػػػػػوي 

لػػػػديهم اذبػػػػاه اهبػػػػايب كبػػػػو حػػػػاالت الفشػػػػل الػػػػيت يبكػػػػن اف تصػػػػادفهم ، أكثػػػػر مػػػػن غػػػػَتىم مػػػػن االفػػػػراد 

 ذوي دوافع االقباز الضعيف.

اكػػػػػػدت اف االفػػػػػػراد الػػػػػػذين يتميػػػػػػزوف ابلطمػػػػػػوح و الرغبػػػػػػة القويػػػػػػة و ىػػػػػػدفهم اذف فأحبػػػػػػاث ماكليالنػػػػػػد  

الوصػػػػػوؿ اذل مناصػػػػػػب اؼبسػػػػػؤولية  ينػػػػػػدفعوف يف عملهػػػػػػم بقػػػػػوة وينجزونػػػػػػو بكفػػػػػػاءة عاليػػػػػة حػػػػػػىت يثبتػػػػػػوا 

اهنػػػػػػم انجحػػػػػػُت ومتميػػػػػػزين ويتمتعػػػػػػوف دومػػػػػػا بقػػػػػػدر مػػػػػػن اغبمػػػػػػاس الهنػػػػػػم ال يريػػػػػػدوف اف ىبيبػػػػػػوا امػػػػػػاؿ 

تمرار كفػػػػػػػػاءة عاليػػػػػػػػة تفػػػػػػػػوؽ كفػػػػػػػػاءة االفػػػػػػػػراد ذوي االقبػػػػػػػػاز رؤسػػػػػػػػائهم الػػػػػػػػذين يتوقعػػػػػػػػوف مػػػػػػػػنهم ابسػػػػػػػػ

 الضعيف.

فػػػػػاف الفهػػػػػم الكامػػػػػل للمفػػػػػاىيم اػباصػػػػػة بػػػػػدافع االقبػػػػػاز و اؼبعرفػػػػػة الدقيقػػػػػة للخصػػػػػائص الػػػػػيت يبحػػػػػث 

عنهػػػػػػا االفػػػػػػراد ذوي دوافػػػػػػع االقبػػػػػػاز القػػػػػػوي يف اعمػػػػػػاؽبم   يبكػػػػػػن اف يسػػػػػػاعد اؼبػػػػػػديرين علػػػػػػى تفسػػػػػػَت 

 11سلوؾ العاملُت و التنبؤ بو.
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 : Vector Vroom"1964فكتور فروم ": /نظرية التوقع3

تػػػػرى ىػػػػذه النظريػػػػة الػػػػيت اسسػػػػها فػػػػرـو اف دافعيػػػػة الفػػػػرد ألداء عمػػػػل معػػػػُت ىػػػػي مصػػػػلحة للفوائػػػػد الػػػػيت 

وبصػػػػػل عليهػػػػػا وشػػػػػعوره واعتقػػػػػاده إبمكانيػػػػػة الوصػػػػػوؿ اذل ىػػػػػذه العوائػػػػػد نتيجػػػػػة لػػػػػألداء الػػػػػذي يبارسػػػػػو 

لوؾ وبػػػػػاوؿ التفكػػػػػَت ابلػػػػػربط بػػػػػُت احتمػػػػػاالت ثالثػػػػػة  حبيػػػػػث اف الفػػػػػرد العامػػػػػل قبػػػػػل اف يقػػػػػـو ابي سػػػػػ

 اعبهد  االداء و اعبزاء.: اساسية ىي

لقػػػػد بػػػػُت فػػػػرـو اف ىػػػػذه النظريػػػػة تقػػػػـو علػػػػى مسػػػػلمة  اف سػػػػلوؾ االداء تسػػػػبقو عمليػػػػة مفاضػػػػلة بػػػػُت 

بػػػػػدائل قػػػػػد تتمثػػػػػل ايضػػػػػا يف بػػػػػدائل اعبهػػػػػد اؼببػػػػػذوؿ وتػػػػػتم ىػػػػػذه اؼبفاضػػػػػلة علػػػػػى اسػػػػػاس قيمػػػػػة اؼبنػػػػػافع 

 : بدائل السلوؾ اؼبتعلقة ابألداء ويبكن تبسيطها كما يلياؼبتوقعة من 

 الدافعية ألداء معُت = منفعة العوائد*احتماؿ ربقيق العوائد.

القيمػػػػة  التوقػػػع و القػػػػوة ومػػػػن فبيػػػزات نظريتػػػػو اف سػػػػلوؾ  : يبػػػٍت فػػػػرـو نظريتػػػو علػػػػى مفػػػػاىيم ثالثػػػة ىػػػػي

الفػػػػرد ال يتحػػػػدد حبػػػػافز واحػػػػد ولكػػػػن ابلعديػػػػد مػػػػن اغبػػػػوافز و الفػػػػرد ىبتػػػػار االكثػػػػر اشػػػػباعا غباجاتػػػػو و 

 12رغباتو.
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وتعتػػػػرب مسػػػػانبة فػػػػرـو بنظريتػػػػو ىػػػػذه اثػػػػرا ملموسػػػػا يف ربسػػػػُت الػػػػدوافع و االداء  دبػػػػا يعػػػػود ابلنفػػػػع علػػػػى 

خاصػػػػة وانػػػػو وضػػػػع نظػػػػم مكافئػػػػات لػػػػألداء اؼبتميػػػػز  حبيػػػػث يكػػػػوف الفػػػػرد علػػػػى علػػػػم  الفػػػػرد و التنظػػػػيم

 مسبق ابؼبكافئات اليت يستحقها مقابل ما يؤديو من عمل  دبا يضمن كسب عضوية العامل 

 

 يف التنظيم ووالئو لو.

 : Adams Stace"1965آلدمز": /نظرية ادلساواة او العدالة4

علػػػػى مسػػػػلمة اساسػػػػية وىػػػػي رغبػػػػة الفػػػػرد يف اغبصػػػػوؿ علػػػػى  ترتكػػػػز ىػػػػذه النظريػػػػة الػػػػيت اسسػػػػها آدمػػػػز

معاملػػػػػػة عادلػػػػػػة  فػػػػػػال ىبفػػػػػػى علػػػػػػى اي احػػػػػػد اف العػػػػػػاملُت يعقػػػػػػدوف مقػػػػػػارانت بيػػػػػػنهم وبػػػػػػُت اقػػػػػػراهنم 

وزمالئهػػػػم  فػػػػال يكتفػػػػي ىػػػػؤالء ببػػػػذؿ اعبهػػػػد و اغبصػػػػوؿ علػػػػى العوائػػػػد اؼبقابلػػػػة و امبػػػػا وبرصػػػػوف علػػػػى 

 13الشعور بعدالة ىذه العوائد.

فػػػػاف الفػػػػرد يقػػػػارف بػػػػُت اؼبػػػػدخالت و اؼبخرجػػػػات  لكػػػػي يشػػػػعر اذا كػػػػاف ىنػػػػاؾ وحسػػػػب نظريػػػػة آدمػػػػز 

عػػػدؿ و انصػػػاؼ بػػػُت مػػػا وبصػػػل عليػػػو و اجملهػػػود الػػػذي يبذلػػػو  مث يقػػػارف بػػػُت مػػػا وبصػػػل عليػػػو و بػػػُت 

 : ما يقدمو للمؤسسة وما وبصل عليو غَته يف اؼبؤسسة و اؼبقصود ابؼبدخالت
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 _اجملهود الذي يبذلو االنساف يف العمل .

 _مستوى التعليم.

 _االقدمية.

 _االداء.

 _صعوابت العمل.

االجػػػػػػر  العػػػػػػالوات : امػػػػػػا اؼبخرجػػػػػػات فهػػػػػػي النتػػػػػػائج و اؼبكافئػػػػػػات الػػػػػػيت وبصػػػػػػل عليهػػػػػػا الفػػػػػػرد مثػػػػػػل

  االمن الوظيفي و الشعور الشخصي ابالرتياح و االستقرار يف العمل .

اذف ىػػػػػػذه النظريػػػػػػة تؤكػػػػػػد علػػػػػػى عدالػػػػػػة التوزيػػػػػػع يف اؼبػػػػػػوارد و الفػػػػػػرص فهػػػػػػذا يػػػػػػدفع االفػػػػػػراد العػػػػػػاملُت 

ووبفػػػػػزىم علػػػػػى ؿباولػػػػػة االبقػػػػػاء علػػػػػى الوضػػػػػع القػػػػػائم دبعػػػػػٌت اف الفػػػػػرد سيسػػػػػتمر يف الفاعليػػػػػة و تقػػػػػدصل 

امػػػػػا نفػػػػس مسػػػػػتوى اؼبػػػػػدخالت اذل اؼبؤسسػػػػة طاؼبػػػػػا اف النػػػػػواتج دل تتغػػػػػَت ابؼبقابػػػػل دل تتغػػػػػَت اؼبػػػػػدخالت  

اذا كانػػػػػػػت ىنػػػػػػػاؾ ال عدالػػػػػػػة يف التوزيػػػػػػػع "اؼبػػػػػػػدخالت و اؼبخرجػػػػػػػات" وىػػػػػػػذا ابؼبقارنػػػػػػػة بػػػػػػػُت االفػػػػػػػراد 

 14العاملُت يف نفس اؼبستوى سواء يف نفس اؼبؤسسة او يف مؤسسة اخرى متشاهبة من حيث 
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اؼبػػػػػدخالت   اال اننػػػػػا قبػػػػػد بعػػػػػض اؼبػػػػػزااي يف ىاتػػػػػو االخػػػػػَتة مػػػػػن حيػػػػػث اؼبخرجػػػػػات   فهػػػػػذا مػػػػػا يولػػػػػد 

العػػػػػاملُت ويقلػػػػػل مػػػػن ادائهػػػػػم و ردبػػػػػا ىبػػػػل ابسػػػػػتقرارىم اؼبهػػػػػٍت لكػػػػػوهنم   الشػػػػعور ابإلحبػػػػػاط  لػػػػػدى

 .15يشعروف بال عدالة يف العائد

 

 : Herzberg"1966ىزربرغ ": /نظرية العاملني5

تعتػػػػرب ىػػػػذه النظريػػػػة مػػػػن اىػػػػم النظػػػػرايت يف علػػػػم السػػػػلوؾ التنظيمػػػػي ،ألهنػػػػا تقػػػػـو علػػػػى اسػػػػاس معرفػػػػة 

كػػػػػذلك معرفػػػػػة رضػػػػػاىم الػػػػػوظيفي اذبػػػػػاه االعمػػػػػاؿ الػػػػػيت يبارسػػػػػوهنا ، حيػػػػػث يقسػػػػػم دوافػػػػػع العػػػػػاملُت و  

ىزربػػػػرغ العوامػػػػل اؼبػػػػؤثرة علػػػػى العمػػػػل يف اؼبؤسسػػػػة اذل ؾبمػػػػوعتُت، وىػػػػي عوامػػػػل وقائيػػػػة وعوامػػػػل دافعػػػػة 

، فالعوامػػػل الوقائيػػػة تػػػرتبط بطبيعػػػػة العمػػػل وؿبتػػػواه وبيئتػػػػو وتعمػػػل علػػػى وقايػػػة العامػػػػل مػػػن عػػػدـ الرضػػػػا 

مل ىػػػػػذه العوامػػػػػل السياسػػػػات االداريػػػػػة ، و النظػػػػػاـ الػػػػداخلي وعالقػػػػػات االتصػػػػػاؿ عػػػػن عملػػػػػو ، وتشػػػػ

مػػػػػػع الرؤسػػػػػػاء و الػػػػػػزمالء و اؼبرؤوسػػػػػػُت، والشػػػػػػعور ابألمػػػػػػاف ، و االسػػػػػػتقرار يف العمػػػػػػل  و العدالػػػػػػة يف 

اؼبعػػػػػػامالت واالجػػػػػػر.......اخل  امػػػػػػا العوامػػػػػػل الدافعػػػػػػة او احملفػػػػػػزة فتتمثػػػػػػل يف حػػػػػػب اإلقبػػػػػػاز االحػػػػػػًتاـ 

التقػػػػػػدير ووجػػػػػػود فػػػػػػرص التقػػػػػػدـ يف اغبيػػػػػػاة العمليػػػػػػة،  فهػػػػػػي عوامػػػػػػل مرتبطػػػػػػة ابلوظيفػػػػػػة  واؼبسػػػػػػؤولية و

 ابإلضافة اذل ىذه  16واستمرارىا ومدى االىتماـ دبستقبل العامل ودوره يف اؼبؤسسة 

 

 

                                                             

.59عمار بوحوش :مرجع سابق ، ص   15  
انصر دادي عدوف : إدارة اؼبوارد البشرية و السلوؾ التنظيمي )دراسة نظرية و تطبيقية (دار النشر احملمدية العامة  

. 80، ص  2003،اعبزائر،  16
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علػػػػػى ضػػػػػرورة اعطػػػػػاء العامػػػػػل مزيػػػػػد مػػػػػن اغبريػػػػػة و اؼبسػػػػػؤولية يف عمليػػػػػة اسبػػػػػاـ  العوامػػػػػل يؤكػػػػػد ىزربػػػػػرغ

واقبػػػػػػاز اعمػػػػػػاؽبم ، فهػػػػػػذا االثػػػػػػراء يف اؼبهػػػػػػاـ يفػػػػػػتح اجملػػػػػػاؿ ؽبػػػػػػم الكتسػػػػػػاب اؼبزيػػػػػػد مػػػػػػن اػبػػػػػػربة والنمػػػػػػو 

الػػػػػػوظيفي وابلتػػػػػػارل التقػػػػػػدـ يف السػػػػػػلم الػػػػػػوظيفي ، ىػػػػػػذا مػػػػػػا يرفػػػػػػع مػػػػػػن روحهػػػػػػم اؼبعنويػػػػػػة ويزيػػػػػػد مػػػػػػن 

         17التزامهم الوظيفي.

 /عوامل االستقرار يف العمل:2

إف ىػػػػػدؼ العامػػػػػل يف ميػػػػػداف العمػػػػػل يرتكػػػػػز بوجػػػػػو عػػػػػاـ  علػػػػػى ضػػػػػرورة وجػػػػػود جػػػػػو مػػػػػريح و مرضػػػػػي 

داخػػػل اؼبؤسسػػػػة الػػػػيت يعمػػػػل هبػػػا ، حػػػػىت يتسػػػػٌت لػػػػو بػػػذؿ اعبهػػػػد الػػػػالـز مػػػػن أجػػػل إقبػػػػاح عملػػػػو الػػػػذي 

اديػػػػة  ،و  اسػػػػتقرار العامػػػػل يعػػػػود عليػػػػو و علػػػػى اؼبؤسسػػػػة و اجملتمػػػػع بصػػػػفة عامػػػػة ابلرضػػػػا و الرفاىيػػػػة اؼب

 يف منصبو مرتبط كذلك بعوامل أخرى ،من ظروؼ فيزيقية مالئمة و شروط نفسية 

و اجتماعيػػػػػػػة ...و غَتىػػػػػػػا مػػػػػػػن العوامػػػػػػػل الػػػػػػػيت تسػػػػػػػاىم يف اسػػػػػػػتقرار العامػػػػػػػل يبكػػػػػػػن تعريػػػػػػػف عوامػػػػػػػل 

يت االسػػػػػػػػتقرار أبهنػػػػػػػػا :ؾبموعػػػػػػػػة اؼبؤشػػػػػػػػرات النفسػػػػػػػػية و الفسػػػػػػػػيولوجية و االنتاجيػػػػػػػػة و االقتصػػػػػػػػادية الػػػػػػػػ

ربػػػدث نتيجػػػػة تفاعػػػػل العامػػػػل مػػػػع البيئػػػػة الداخليػػػة و اػبارجيػػػػة للمؤسسػػػػة و تعمػػػػل علػػػػى بقػػػػاء العامػػػػل 

 18يف مركزه داخل اؼبؤسسة .

 

 

 

                                                             

.66،ص 2007ئر ،،دار قرطبة ، اعبزا 2دمحم مسلم : مدخل إذل علم النفس العمل ،ط  17  
.65، ص  1972جوف يزفوف: علم النفس االجتماعي ،ترصبة ىالة شتوف ،دار عويدات ، بَتوت ، بط ،  18  
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 من أىم ىذه العوامل نذكر :

 العوامل النفسية: 2-1

للعوامػػػػل النفسػػػػية أنبيػػػػػة كبػػػػَتة يف حيػػػػػاة العامػػػػل اؼبهنيػػػػة ،إذ ال تعتمػػػػػد حاجاتػػػػو علػػػػػى تلبيػػػػة اغباجػػػػػات 

ديػػػػػة و االجتماعيػػػػػة فحسػػػػػب ، بػػػػػل ال يتعػػػػػدى ذلػػػػػك إذل اغباجػػػػػات النفسػػػػػية ، و ىػػػػػذه اغباجػػػػػات اؼبا

أغلبهػػػػا مكتسػػػػبة ، نتيجػػػػة تفاعلهػػػػا مػػػػع خػػػػربات الفػػػػرد خػػػػالؿ حياتػػػػو ،و عوامػػػػل البيئػػػػة و الثقافػػػػة الػػػػيت 

يعػػػػػػػػيش فيهػػػػػػػػا و الوسػػػػػػػػط الػػػػػػػػذي يعمػػػػػػػػل فيػػػػػػػػو ، مثػػػػػػػػل اغباجػػػػػػػػة إذل االحػػػػػػػػًتاـ و التقػػػػػػػػدير و اؼبكانػػػػػػػػة 

عػػػػػػدـ حصػػػػػػوؿ العامػػػػػػل عليهػػػػػػا قػػػػػػد يػػػػػػؤدي إذل التػػػػػػوتر النفسػػػػػػي ،و عػػػػػػدـ التوافػػػػػػق و االجتماعيػػػػػػة ، و 

 19االتزاف مع البيئة اليت يعمل هبا ، فيفكر يف ترؾ اؼبؤسسة و مغادرهتا 

 و من ىذه العوامل نذكر منها :

 _الشعور ابلرضا عن العمل و االنتماء و األمن داخل ادلؤسسة :1

إف الرضػػػػا عػػػػػن العمػػػػػل يتبػػػػػع إحسػػػػػاس العامػػػػػل ابلراحػػػػة عنػػػػػد أدائػػػػػو للعمػػػػػل ،و اإلشػػػػػباع الػػػػػذي ربققػػػػػو 

اؼبؤسسػػػػة لػػػػو و رغػػػػم ؿبػػػػاوالت العديػػػػد مػػػػن الدراسػػػػات و البحػػػػوث دراسػػػػة العالقػػػػات الػػػػيت مػػػػن شػػػػأهنا 

أف تػػػػػػػدفع الفػػػػػػػػرد إذل الشػػػػػػػػعور ابلرضػػػػػػػػا أو عدمػػػػػػػػو ،إال أهنػػػػػػػا دل تفلػػػػػػػػح إذل حػػػػػػػػد كبػػػػػػػػَت ، نظػػػػػػػػرا إذل أف 

 اإلنسانية يصعب قياسها و ضبطها ، كما أثبتت الدراسات أف دراسة سلوؾ النواحي 

 

 

                                                             

.  253-252،  1978إبراىيم العمري : اإلدارة دراسة نظرية و تطبيقية ، دار اعبامعات اؼبصرية ، اإلسكندرية ،  
19  
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العػػػػػاملُت ال يبكػػػػػن أف يػػػػػتم بعيػػػػػدا عػػػػػن دراسػػػػػة مشػػػػػاعرىم و إحساسػػػػػهم الشخصػػػػػي ، و مػػػػػا تنطػػػػػوي 

 20عليو ىذه النواحي من تناسق و تكامل الشخصية و الوالء للجماعة و اؼبؤسسة.

العمػػػػاؿ أو إعطػػػػائهم فرصػػػػة لتحمػػػػل اؼبسػػػػؤولية و و علػػػػى العمػػػػـو فػػػػإف علػػػػى اؼبؤسسػػػػة مػػػػن أجػػػػل رضػػػػا 

و كػػػل ىػػػذا  اغبريػػػة يف القػػػرارات و القيػػػادة اؼبتاحػػػة يف تػػػوفَت اعبػػػو اعبيػػػد للعالقػػػات اإلنسػػػانية ....اخل

 ينعكس على نفسية العامل و هبعلو راض و مستقرا.

 نها :كما أف الشعور ابالنتماء ضروري لتحقيق التوازف ابؼبؤسسة، و يرتبط بعوامل كثَتة م

 _ مدى توافق أىداؼ العاملُت مع أىداؼ اؼبؤسسة.

 21_ مدى استجابة اؼبؤسسة للحياة االجتماعية و الشخصية للعاملُت و رعايتهم.

 22_ مدى تفاعل العاملُت مع بعضهم، و االرتباط و التفاىم الذي يتوفر بينهم.

مػػػػن الفصػػػػل فالعامػػػػل  كمػػػػا هبػػػػب علػػػػى اؼبؤسسػػػػة أف ربقػػػػق للعامػػػػل وسػػػػائل الشػػػػعور ابألمػػػػن، كتأمينػػػػو

الػػػػػػذي يشػػػػػػعر ابلطػػػػػػرد بػػػػػػُت غبظػػػػػػة و أخػػػػػػرى ال شػػػػػػك أنػػػػػػو يشػػػػػػعر بعػػػػػػدـ االطمئنػػػػػػاف و االسػػػػػػتقرار يف 

 23العمل.

 

                                                             

إدارة اؼبؤسسات االجتماعية ، أسسها و مفاىيمها ، مكتبة عُت الشمس ، القاىرة ، بط ،  صالح الدين اعبوىري : 
.191، ص 1976 20  

. 172، ص  1975عبد الكرصل درويش ليلي التكلي : مبادئ االدارة العامة ، دار النهضة العربية ، القاىرة ، بط ،  
21  
.172اؼبرجع نفسو ، ص   22  
.41مة العربية للعلـو االدارية ، سوراي ، بط ، ص عادؿ جودة : اغبوافز ، اؼبنظ  23  
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 _ اإلحساس ابلتقدم:2

العمػػػػاؿ بصػػػػػفة عامػػػػػة يتطلعػػػػوف للمسػػػػػتقبل اؼبهػػػػػٍت األفضػػػػل الػػػػػذي يعتػػػػػرب ضػػػػمن اؼبسػػػػػائل الرئيسػػػػػية  إف

الػػػػيت تلعػػػػب دورا فعػػػػاال يف التوجيػػػػو اؼبهػػػػٍت و ربديػػػػػد التطلعػػػػات لػػػػدى كػػػػل عامػػػػل و توضػػػػيح إمكانيػػػػػة 

 24تلبية ىذه التطلعات إذ ما انتقل إذل نوع معُت من األعماؿ.

ص التقػػػػدـ ، وبػػػػس برغبػػػػة يف تغيػػػػَت مكػػػػاف العمػػػػل و البحػػػػث فالعامػػػػل الػػػػذي ال تتػػػػيح لػػػػو اؼبؤسسػػػػة فػػػػر 

 عن غَته يف مكاف آخر يضمن لو تلبية ىذه اغباجة.

فػػػػػالفرد يكػػػػػوف راضػػػػػيا عػػػػػن عملػػػػػو و أكثػػػػػر اسػػػػػتقرارا فيػػػػػو مػػػػػىت علػػػػػم أنػػػػػو سػػػػػيحقق لػػػػػو مسػػػػػتقبال مهنيػػػػػا 

 ير.مضموان يبكنو من التقدـ يف الوظيفة و اكتساب اػبربات و االحًتاـ و التقد

 مل االجتماعية :/العوا2

لكػػػي ربػػػافظ اؼبؤسسػػػػة علػػػى كوادرىػػػػا البشػػػرية البػػػد مػػػػن العمػػػل علػػػػى ضػػػماف جػػػو سػػػػليم أثنػػػاء العمػػػػل 

، خاصػػػػة فيمػػػػا يتعلػػػػق بطبيعػػػػة العالقػػػػات االنسػػػػانية و التػػػػداخل الػػػػذي يػػػػتم بػػػػُت االفػػػػراد و اعبماعػػػػات 

لػػػػػػذي يهػػػػػػدؼ ،و تعػػػػػرؼ العالقػػػػػػات اإلنسػػػػػػانية يف ؿبػػػػػيط العمػػػػػػل أبهنػػػػػػا : ذلػػػػػػك اؼبيػػػػػداف مػػػػػػن اإلدارة ا

 إذل التكامل بُت األفراد يف ؿبيط العمل ، ابلشكل الذي يدفعهم و وبفزىم إذل العمل بتعاوف 
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أو ىػػػػػػػي ذلػػػػػػػك النػػػػػػػوع مػػػػػػػن  25مػػػػػػػن أجػػػػػػػل إشػػػػػػػباع حاجػػػػػػػاهتم الطبيعيػػػػػػػة و النفسػػػػػػػية و االجتماعيػػػػػػػة.

العالقػػػػات الػػػػػيت يهػػػػتم هبػػػػػا ابلنظػػػػر إذل اؼبؤسسػػػػػة كمجتمػػػػع بشػػػػػري ، يتػػػػأثر و وبفػػػػػزه كػػػػل مػػػػػا يبكػػػػػن أف 

فلػػػػػم يعػػػػػد  26يسػػػػػتجيب لػػػػػو الفػػػػػرد ابعتبػػػػػاره إنسػػػػػاان نتيجػػػػػة إشػػػػػباع حاجاهتػػػػػا االجتماعيػػػػػة و النفسػػػػػية.

ينظػػػر للعامػػػل علػػػى أنػػػو امتػػػدادا لكلػػػة ، و إمبػػػا ىػػػو كػػػائن حػػػي لػػػو حاجاتػػػو االجتماعيػػػة و الشخصػػػػية 

الػػػػػيت هبػػػػػب أف ربظػػػػػى بعنايػػػػػة أصػػػػػحاب العمػػػػػل ، ألف الفػػػػػرد بطبيعتػػػػػو وبػػػػػاوؿ دائمػػػػػا إهبػػػػػاد عالقػػػػػات 

زمػػػالء العمػػػل ،و الشػػػعور ابألنبيػػػة مػػػػن طػػػرؼ اإلدارة مػػػن جهػػػة ، ومػػػن طػػػرؼ العمػػػاؿ مػػػػن  طيبػػػة مػػػع

 جهة أخرى ،قصد إشباع اغباجات النفسية و االجتماعية معا .

إف موضػػػػػػػوع القيػػػػػػػادة مػػػػػػن اؼبواضػػػػػػػيع اؽبامػػػػػػػة جػػػػػػدا ، خصوصػػػػػػػا إذا كػػػػػػػاف اؼبشػػػػػػػرؼ أو _ القيػػػػػػادة :1

أدوارىػػػػػػا لػػػػػػيس ابعتبػػػػػػاره وبػػػػػػافظ علػػػػػػى مسػػػػػػتوى القائػػػػػػد مقػػػػػػدر للمسػػػػػػؤولية الػػػػػػيت يتوالىػػػػػػا ، و يػػػػػػؤدي 

االنتػػػػػاج ابؼبؤسسػػػػػة ،  و ضػػػػػماف كفػػػػػاءة إقبػػػػػاز االىػػػػػداؼ فحسػػػػػب بػػػػػل يعمػػػػػل بقػػػػػدر االمكػػػػػاف علػػػػػى 

تقويػػػػػة و تػػػػػدعيم الػػػػػروابط و العالقػػػػػات االجتماعيػػػػػة غػػػػػَت الرظبيػػػػػة بينػػػػػو و بػػػػػُت العمػػػػػاؿ ، و خلػػػػػق جػػػػػو 

 يبعث الرضا و االرتياح يف ؿبيط العمل.

 

 

 

 

                                                             

، ص 1976، 3منصور فهمي :إدارة األفراد و العالقات االنسانية ، دار غريب ، القاىرة ، ط  25  
. 104: إدارة األفراد و العالقات اإلنسانية ، دار النهضة العربية ، بَتوت ، بط ، ص  صالح الشناوي  26 
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الفػػػػرد الػػػػذي يػػػػؤثر علػػػػى أوجػػػػو النشػػػػاطات الػػػػيت سبارسػػػػها اجملموعػػػػة يف ربديػػػػدىا  :ذلػػػػك و القائػػػػد ىػػػػو

 27ألىدافها و لتحقيق ىذه األىداؼ.

فالقيػػػػػادة الناجحػػػػػة ىػػػػػي القػػػػػدرة علػػػػػى التػػػػػأثَت، و ىػػػػػذا مػػػػػن أجػػػػػل رفػػػػػع الػػػػػروح اؼبعنويػػػػػة للعمػػػػػاؿ فهػػػػػي 

إذل  تسػػػػػػػػػاعد علػػػػػػػػػى االنسػػػػػػػػػجاـ و التفػػػػػػػػػاىم دبوضػػػػػػػػػوعية مػػػػػػػػػع اإلدارة ، وتقػػػػػػػػػوي شػػػػػػػػػعورىم ابالنتمػػػػػػػػػاء

مؤسسػػػػتهم ،  و ىػػػػذا مػػػػن شػػػػأنو أف هبعػػػػل العمػػػػػاؿ يشػػػػعروف ابلرضػػػػا عػػػػن أعمػػػػاؽبم ،و ابلتػػػػارل البقػػػػػاء 

 28و االستمرار فيها.

فػػػػنمط القيػػػػادة السػػػػائد داخػػػػل اؼبؤسسػػػػة يػػػػؤثر أتثػػػػَتا ابلغػػػػا سػػػػلبيا أو إهبابيػػػػا ، لػػػػيس فقػػػػط علػػػػى تػػػػوازف 

ورىم ابلتقػػػػػدير للمؤسسػػػػػة اؼبؤسسػػػػػة ، بػػػػػل أيضػػػػػا علػػػػػى اسػػػػػتقرار العمػػػػػاؿ يف مهنػػػػػتهم ، ووالئهػػػػػم و شػػػػػع

 اليت يعملوف هبا .

أبنػػػػػػو  wourder وردر _ االتصػػػػػػاؿ: لقػػػػػػد عػػػػػػرؼ االتصػػػػػػاؿ بتعريفػػػػػػات عديػػػػػػدة منهػػػػػػا تعريػػػػػػف2

و نظػػػػػػاـ االتصػػػػػػاؿ يف اؼبؤسسػػػػػػة غالبػػػػػػا يػػػػػػؤدي  29تبػػػػػػادؿ األفكػػػػػػار و االذباىػػػػػػات و اػبػػػػػػواطر و اآلراء.

 وظيفتُت:
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_ إعطػػػػػػػػػػػاء و اسػػػػػػػػػػػتقباؿ التوجيهػػػػػػػػػػػات ، مث إرسػػػػػػػػػػػاؽبا و اسػػػػػػػػػػػتقباؿ اؼبعلومػػػػػػػػػػػات ، أو اتصػػػػػػػػػػػاؿ االدارة 

،واالتصػػػػػػػػػاؿ داخػػػػػػػػػل أي مؤسسػػػػػػػػة يتخػػػػػػػػػذ صػػػػػػػػػور  30ابلعمػػػػػػػػل و السػػػػػػػػػماح ؽبػػػػػػػػػم ابالتصػػػػػػػػاؿ ابإلدارة 

 أشكاؿ متباينة منها :

 /االتصاؿ الرظبي :1

 و تتخذ ثالثة أشكاؿ:و ىدا تلك االتصاالت اليت تتم يف إطار القواعد اليت ربكم اؼبؤسسة 

تتضػػػػػمن غالبػػػػػا القػػػػػرارات و االوامػػػػػر و التعليمػػػػػات الػػػػػيت تصػػػػػدر مػػػػػن  مػػػػػن االعلػػػػػى إىل االسػػػػػفل : 1

 الرؤساء إذل مرؤوسهم و إذل العماؿ.

يشػػػػػكل االتصػػػػػاؿ الصػػػػػاعد ، و يبثػػػػػل إجػػػػػاابت اؼبرؤوسػػػػػُت علػػػػػى مػػػػػا  مػػػػػن االسػػػػػفل إىل االعلػػػػػى : 2

لػػػػى اقًتاحػػػػات لصػػػػاحل العمػػػػاؿ و مػػػػن أجػػػػل يصػػػػلهم مػػػػن مرؤوسػػػػهم ، و قػػػػد وبتػػػػوي ىػػػػذا االتصػػػػاؿ ع

ربقيػػػػػق ىػػػػػذا اؽبػػػػػدؼ ينبغػػػػػي أال يهػػػػػتم اؼبرؤوسػػػػػُت بظػػػػػروؼ العمػػػػػل فحسػػػػػب ، بػػػػػل  خػػػػػذوف يف عػػػػػُت 

 31االعتبار حالة العمل.

ىػػػػػػي االتصػػػػػػاالت الػػػػػػيت تػػػػػػتم بػػػػػػُت اؼبػػػػػػوظفُت يف مسػػػػػػتوى إداري واحػػػػػػد االتصػػػػػػاالت االفقيػػػػػػة :و  3

ؼبؤسسػػػػػػة أىػػػػػػدافها ينبغػػػػػػي أف يكػػػػػػوف و مػػػػػػن أجػػػػػػل أف ربقػػػػػػق ا 32،هبػػػػػػدؼ التنسػػػػػػيق بػػػػػػُت جهػػػػػػودىم 

 االتصاؿ الرظبي مران مشبعا ابلعالقات اإلنسانية ، حىت يسهل مهمة العماؿ و اؼبشرفُت ، 

 

                                                             

305إبراىيم العمري : مرجع سابق ،ص    
.
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و ذلػػػػػػك أف االتصػػػػػػاؿ اعبيػػػػػػد يسػػػػػػاعد االدارة علػػػػػػى كشػػػػػػف بعػػػػػػض الظػػػػػػواىر النفسػػػػػػية و االجتماعيػػػػػػة 

 و دفعهم للعمل. و تنمية قدراهتم اليت يعاشل منها العماؿ ، فبا يدفعها إذل مساعدهتم 

 / االتصال غري الرمسي :2

إف وظيفػػػػػة اؼبؤسسػػػػػة كوحػػػػػدة اقتصػػػػػادية و اجتماعيػػػػػة ال يسػػػػػتطيع ربقيقهػػػػػا إال علػػػػػى أسػػػػػاس الصػػػػػداقة 

و التعػػػػاوف بػػػػُت العػػػػاملُت ، ويظهػػػػر ذلػػػػك مػػػػن خػػػػالؿ اعبماعػػػػات العماليػػػػة غػػػػَت الرظبيػػػػة الػػػػيت ال تظهػػػػر 

القػػػػػات غػػػػػَت رظبيػػػػػة ، قائمػػػػػة علػػػػػى اؼبػػػػػودة و يف اػبريطػػػػػة التنظيميػػػػػة ، و الػػػػػيت يتشػػػػػكل فيمػػػػػا بيػػػػػنهم ع

التعػػػػاوف و الثقػػػػة ، و ىػػػػذا يزيػػػػد مػػػػن انػػػػدماج العمػػػػاؿ مػػػػع بعضػػػػهم الػػػػبعض ، حيػػػػث أثبتػػػػت األحبػػػػاث  

علػػػػى أف العػػػػاملُت الػػػػذين ال تتػػػػاح ؽبػػػػم الفػػػػرص للتفػػػػاعالت االجتماعيػػػػة ، يكونػػػػوف عػػػػادة غػػػػَت راضػػػػُت 

 33غياهبم و تركهم للعمل. عن أعماؽبم ، و ينعكس عدـ الرضا على إنتاجيتهم و معدؿ 

فالعامػػػػل يفضػػػػل البقػػػػػاء يف اؼبؤسسػػػػة الػػػػيت يسػػػػػودىا جػػػػو مػػػػن العالقػػػػػات الطيبػػػػة ، و التفػػػػاىم و حػػػػػب 

العمػػػػػل ، يف حػػػػػُت أنػػػػػو يرغػػػػػب يف تغيػػػػػَت اؼبؤسسػػػػػة الػػػػػيت يسػػػػػودىا سػػػػػوء التفػػػػػاىم و الكراىيػػػػػة و تنعػػػػػدـ 

 الثقة بُت أعضاءىا.

 

 

 

 /العوامل ادلادية :3
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تشػػػػَت العوامػػػػل اؼباديػػػػة إذل مػػػػا وبصػػػػل عليػػػػو الفػػػػرد يف ؾبػػػػاؿ عملػػػػو مػػػػن أجػػػػور، عػػػػالوات ، مكافئػػػػات 

،ىػػػػػػػدااي ...اخل، مقابػػػػػػػل قيامػػػػػػػو بعملػػػػػػػو أو النجػػػػػػػاح الػػػػػػػذي وبققػػػػػػػو و التفػػػػػػػوؽ الػػػػػػػذي يبديػػػػػػػو مقارنػػػػػػػة 

ابآلخػػػػػرين ،و تعتػػػػػرب ىػػػػػذه العوامػػػػػل مػػػػػن أىػػػػػم األمػػػػػور الػػػػػيت ذبعػػػػػل العامػػػػػل أكثػػػػػر رضػػػػػا عػػػػػن عملػػػػػو و 

راره فيػػػػػػو و زايدة سبسػػػػػػكو دبؤسسػػػػػػتو ألهنػػػػػػا تنظػػػػػػر إليػػػػػػو بعػػػػػػُت االعتبػػػػػػار خاصػػػػػػة إذا كػػػػػػاف ابلتػػػػػػارل اسػػػػػػتق

 متفوقا على األخرين.

و  يت األجػػػػػػػر يف مقدمػػػػػػػة العوامػػػػػػػل اؼباديػػػػػػػة ذات العالقػػػػػػػة ابالسػػػػػػػتقرار اؼبهػػػػػػػٍت يف اؼبؤسسػػػػػػػات علػػػػػػػى 

رة اعتبػػػػػار أنػػػػػو اؼبصػػػػػدر األساسػػػػػي للػػػػػدخل ؼبختلػػػػػف الفئػػػػػات العماليػػػػػة ، و علػػػػػى األجػػػػػر تتوقػػػػػف مقػػػػػد

العامػػػػل علػػػػى إشػػػػباع حاجاتػػػػو و رفػػػػع مسػػػػتوى معيشػػػػتو ، حيػػػػث يتقاضػػػػى أجػػػػرا مقابػػػػل العمػػػػل الػػػػذي 

 34يؤديو و يشارؾ بو يف العملية اإلنتاجية للمؤسسة.

و يعػػػػػرؼ األجػػػػػر علػػػػػى أنػػػػػو "نصػػػػػيب العامػػػػػل مػػػػػن إنتػػػػػاج اجملتمػػػػػع معػػػػػربا عنػػػػػو تعبػػػػػَتا نقػػػػػداي و مقسػػػػػما 

فػػػػػإذا شػػػػػعر العامػػػػػل أبف نصػػػػػيب األجػػػػػر  35حسػػػػػب مقػػػػػدار و نوعيػػػػػة العمػػػػػل الػػػػػذي قػػػػػاـ بػػػػػو الفػػػػػرد " 

الػػػػذي حصػػػػل عليػػػػو مػػػػوازاي ؼبػػػػػا بدلػػػػو مػػػػن جهػػػػد يف العمػػػػل ، فػػػػػإف راه عػػػػن اؼبؤسسػػػػة الػػػػيت يعمػػػػل هبػػػػػا 

سػػػػػػػيزيد العتقػػػػػػػاده أف اؼبؤسسػػػػػػػة عادلػػػػػػػة يف التعامػػػػػػػل مػػػػػػػع أفرادىػػػػػػػا مػػػػػػػن حيػػػػػػػث األجػػػػػػػر ، و العكػػػػػػػس 

 صحيح.

 

األجػػػػور الػػػػيت يتلقاىػػػػا العمػػػػاؿ و أسػػػػباب عػػػػدـ االسػػػػتقرار يف العمػػػػل تعػػػػود يف كثػػػػَت مػػػػن األحيػػػػاف إذل 

، ألهنػػػػػػػم إذا دل وبصػػػػػػػلوا علػػػػػػػى مػػػػػػػا يسػػػػػػػتحقوه سيشػػػػػػػعروف ابلظلػػػػػػػم و تػػػػػػػنخفض روحهػػػػػػػم اؼبعنويػػػػػػػة ، و 
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ترتفػػػػػع نسػػػػػبة عػػػػػدـ الرضػػػػػا يف مػػػػػا بيػػػػػنهم ، و ابلتػػػػػارل يعيشػػػػػوف يف جػػػػػو مػػػػػن عػػػػػدـ االسػػػػػتقرار الػػػػػذي ال 

خفضػػػػة ، وقػػػػد يػػػػدفع ذلػػػػك ىبػػػػدـ ال الفػػػػرد العامػػػػل و ال اؼبؤسسػػػػة يف حػػػػد ذاهتػػػػا ابلنظػػػػر لإلنتاجيػػػػة اؼبن

 ابلكثَت منهم إذل مغادرة اؼبؤسسة و البحث عن عمل آخر يف مؤسسات أخرى.

و قػػػػد أشػػػػارت الدراسػػػػات الكثػػػػَتة الػػػػيت أجريػػػػت حػػػػوؿ األجػػػػر إذل وجػػػػود عالقػػػػة متينػػػػة بػػػػُت مسػػػػتوى 

و علػػػػػػػى عكػػػػػػػس مػػػػػػػا ذىػػػػػػػب إليػػػػػػػو  األجػػػػػػػر و الرضػػػػػػػا الػػػػػػػوظيفي الػػػػػػػذي يرمػػػػػػػز إذل االسػػػػػػػتقرار اؼبهػػػػػػػٍت ،

اتبعيػػػػػػو أصػػػػػػبح مػػػػػػن اؼبعػػػػػػروؼ اآلف أف دور األجػػػػػػر ال يقتصػػػػػػر علػػػػػػى إشػػػػػػباع اغباجػػػػػػات "ىػػػػػػارزبرغ" و 

الػػػػدنيا ، و إمبػػػػا يبتػػػػد ليعطػػػػي الفػػػػرد الشػػػػعور ابألمػػػػػن و يرمػػػػز إذل اؼبكانػػػػة االجتماعيػػػػة الػػػػيت ؽبػػػػا عالقػػػػػة 

 36بشخصية الفرد.

ألمػػػػػور و اؼبؤسسػػػػػة عنػػػػػد إجرائهػػػػػا لعمليػػػػػة تغيػػػػػَت العتػػػػػاد ال بػػػػػد ؽبػػػػػا مػػػػػن إعػػػػػادة النظػػػػػر يف الكثػػػػػَت مػػػػػن ا

ذات العالقػػػػػػػة دبواردىػػػػػػػا البشػػػػػػػرية ، فػػػػػػػالتغيَت يف اآلالت يػػػػػػػػؤدي إذل تغيػػػػػػػَت العديػػػػػػػد مػػػػػػػن األعمػػػػػػػػاؿ و 

الوظػػػػػائف ، و تبعػػػػػػا لػػػػػػذلك يتغػػػػػػَت دور كػػػػػل موظػػػػػػف لػػػػػػو عالقػػػػػػة هبػػػػػذه العمليػػػػػػة ، و اجملهػػػػػػودات الػػػػػػيت 

يبػػػػػػذؽبا يف الوظيفػػػػػػة اعبديػػػػػػدة ، و إذا دل يصػػػػػػاحب ذلػػػػػػك زايدة فػػػػػػب األجػػػػػػر فمػػػػػػن اؼبمكػػػػػػن أف يتعػػػػػػر 

 اؼبوظف لعدد من االضطراابت اليت هتدد استقراره يف اؼبؤسسة. ىذا

 

 

 / العوامل التنظيمية :4
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يػػػػػؤدي التغػػػػػَت التكنولػػػػػوجي إذل تعػػػػػديالت كبػػػػػَتة يف اعبوانػػػػػب التنظيميػػػػػة للمؤسسػػػػػة ،ىػػػػػذه التعػػػػػديالت 

تظهػػػػر خاصػػػػة مػػػػن خػػػػالؿ الفجػػػػوة الػػػػيت يًتكهػػػػا ىػػػػذا التغيػػػػَت بػػػػُت اؽبيكػػػػل التنظيمػػػػي القػػػػدصل و اؽبيكػػػػل 

التنظيمػػػػػي اعبديػػػػػد ، و لقػػػػػد أكػػػػػدت العديػػػػػد مػػػػػن الدراسػػػػػات يف ىػػػػػذا اجملػػػػػاؿ و علػػػػػى رأسػػػػػها دراسػػػػػة 

"وودوارد" أف التكنولوجيػػػػػػا و التغػػػػػػَت التكنولػػػػػػوجي يػػػػػػؤثراف بطريقػػػػػػة مباشػػػػػػرة علػػػػػػى البنػػػػػػاءات التنظيميػػػػػػة 

الداخليػػػػة للمؤسسػػػػة ، و مػػػػن أىػػػػم اؼبتغػػػػَتات الػػػػيت تتػػػػأثر هبػػػػذا التغػػػػَت نػػػػذكر خاصػػػػة : ؿبتػػػػوى العمػػػػل ، 

 االتصاؿ ،الًتقية و كلها ذات عالقة وطيدة ابالستقرار اؼبهٍت للعماؿ يف اؼبؤسسة .

اعتػػػػػرب العلمػػػػػاء اؼبختصػػػػػُت يف ؾبػػػػػاالت إدارة السػػػػػلوؾ التنظيمػػػػػي يف اؼبؤسسػػػػػات زلتػػػػػوى العمػػػػػل :-1

أف ىنػػػػػاؾ عالقػػػػػة وثيقػػػػػة بػػػػػُت ؿبتػػػػػوى العمػػػػػل الػػػػػذي يقػػػػػـو بػػػػػو الفػػػػػرد مػػػػػن جهػػػػػة و الرضػػػػػا الػػػػػوظيفي و 

 37من جهة أخرى ، و يتضمن ؿبتوى العمل اؼبتغَتات التالية : االستقرار اؼبهٍت

كلمػػػا سبيػػػز العمػػػل ابلتنػػػوع يف مهامػػػو كلمػػػا زاد رضػػػا الفػػػرد عػػػن عملػػػو   *درجػػػة تنػػػوع مهػػػام العامػػػل:1

،و ىػػػػذا يػػػػؤدي إذل ربقيػػػػق االسػػػػتقرار اؼبهػػػػٍت و العكػػػػس صػػػػحيح ، و التنػػػػوع يف مهػػػػاـ العمػػػػل يقضػػػػي 

 لة و يثَت اىتماـ الفرد و يساعد على تنمية قدراتو الفكرية على األعماؿ الروتينية اآللية اؼبم

 و البدنية دبعٌت أف التنوع يف العمل هبعل العامل مشغوال عن الدواـ حبيث يشعر دبتعة كبَتة.

 

 

                                                             

ضياؼ زين الدين : السلوؾ اإلشرايف وعالقتو ابلرضا الوظيفي يف التنظيم الصناعي ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة  
. 170، ص  2001 – 2000اؼباجستَت يف علم النفس العمل ، غَت منشورة ، جامعة منتوري قسنطينة ، 37  
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يػػػػػرتبط رضػػػػػا العامػػػػػل عػػػػػن الوظيفػػػػػة الػػػػػيت يقػػػػػـو هبػػػػػا و  *درجػػػػػة السػػػػػيطرة الحاتيػػػػػة ادلتاحػػػػػة للفػػػػػرد:2

معينػػػػػػة علػػػػػى مػػػػػػدى سػػػػػيطرتو علػػػػػػى تلػػػػػػك األعمػػػػػاؿ مػػػػػػن خػػػػػػالؿ  األعمػػػػػاؿ الػػػػػػيت يؤديهػػػػػا يف مؤسسػػػػػػة

" أنػػػػػو  vroomمهاراتػػػػو و خرباتػػػػو الػػػػيت اكتسػػػػبها تػػػػدرهبيا يف مػػػػػدة زمنيػػػػة ؿبػػػػددة ، وقػػػػد أكػػػػد "فػػػػرـو 

كلمػػػػا منحنػػػػػا اؼبزيػػػػد مػػػػػن الفػػػػرص للتصػػػػػرؼ يف قيامػػػػػو ابلعمػػػػل و ربديػػػػػده شخصػػػػيا لألسػػػػػلوب اؼبالئػػػػػم 

وبفػػػزه أكثػػػر للثبػػػات يف مؤسسػػػتو و ىػػػذا مػػػا يعػػػرب إلسبػػػاـ ىػػػذا العمػػػل كلمػػػا كػػػاف راضػػػيا وسػػػعيدا ، فبػػػا 

 عن استقراره الوظيفي واؼبهٍت هبا .

يزيػػػػػد اسػػػػػػتمتاع الفػػػػػرد ابلعمػػػػػل الػػػػػػذي يقػػػػػـو بػػػػػو كلمػػػػػػا أحسػػػػػن أنػػػػػػو * اسػػػػػتخدام الفػػػػػرد لقدراتػػػػػػو: 3

يسػػػػػػتخدـ قدراتػػػػػػو و مهاراتػػػػػػو و خرباتػػػػػػو فيزيػػػػػػد شػػػػػػعوره ابلرضػػػػػػا الػػػػػػوظيفي دبعػػػػػػٌت أنػػػػػػو كلمػػػػػػا أعطيػػػػػػت 

شخصػػػيتو ووفػػػر لػػػو اعبػػػو لكػػػي يفجػػػر طاقاتػػػو الكامنػػػة ، كلمػػػا شػػػعر ابلرضػػػػا و الفرصػػػة للفػػػرد إلثبػػػات 

السػػػػػػػػعادة يف أتديػػػػػػػػة العمػػػػػػػػل و يصػػػػػػػػبح العامػػػػػػػػل ابسػػػػػػػػتطاعتو أف يثبػػػػػػػػت وظيفتػػػػػػػػو الشخصػػػػػػػػية و يػػػػػػػػربز 

 إمكانياتو اؼبختلفة حبيث يزيد من ووالئو للمؤسسة و سبسكو دببادئها.

أو فشػػػػػلو يف العمػػػػػل دبػػػػػدى تقػػػػػديره  يػػػػػرتبط قبػػػػػاه الفػػػػػرد* خػػػػػلات النجػػػػػاح و الفشػػػػػل يف العمػػػػػل :4

لعالقػػػػة قدراتػػػػو هبػػػػذا العمػػػػل ، فكلمػػػػا حقػػػػق العامػػػػل مسػػػػتوى أداء يقػػػػل عػػػػن مسػػػػتوى طموحػػػػو كلمػػػػػا 

أاثر لديػػػػو ذلػػػػك نوعػػػػا مػػػػن اإلحسػػػػاس ابلفشػػػػل و ابلتػػػػارل يزيػػػػد اسػػػػتياءه و تػػػػنخفض روحػػػػو اؼبعنويػػػػة ، 

إف ذلػػػػك هبعلػػػػو يشػػػػعر بينمػػػػا يف حالػػػػة مػػػػا إذا كػػػػاف مسػػػػتوى األداء يتماشػػػػى مػػػػع طموحػػػػات العامػػػػل فػػػػ
38 
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بقػػػدر كبػػػػَت مػػػػن الراحػػػػة و الرضػػػػا ، حبيػػػػث يتوقػػػػف أثػػػر خػػػػربات النجػػػػاح و الفشػػػػل علػػػػى الرضػػػػا لدرجػػػػة 

تقػػػػػدير الفػػػػػرد لذاتػػػػػو ، و علػػػػػى مػػػػػدى تصػػػػػور الفػػػػػرد لدرجػػػػػة مناسػػػػػبة قدراتػػػػػو للعمػػػػػل الػػػػػذي يؤديػػػػػو ، و 

يف اؼبؤسسػػػػػة ، وفقػػػػا لػػػػػذلك يبكػػػػػن ربػػػػػط تراكمػػػػات النجػػػػػاح و الفشػػػػػل لػػػػػدى الفػػػػرد ابالسػػػػػتقرار اؼبهػػػػػٍت 

 فكلما تعددت فرص النجاح كلما زادت ثقتو بنفسو و العكس صحيح.

و اؼبؤسسػػػػػػة عنػػػػػػد إحػػػػػػػداثها لعمليػػػػػػة التغػػػػػػَت التكنولػػػػػػػوجي عليهػػػػػػا أف تػػػػػػدرس بدقػػػػػػػة ؿبتػػػػػػوى األعمػػػػػػػاؿ 

اعبديػػػػػدة و عالقػػػػػة بعضػػػػػها بػػػػػبعض ، و أتثػػػػػَت بعضػػػػػها علػػػػػى الػػػػػبعض اآلخػػػػػر، ووع الفػػػػػرد اؼبناسػػػػػب يف 

بعػػػػػُت االعتبػػػػػار إمكانيػػػػػات و مهػػػػػارات و خػػػػػربات كػػػػػل مػػػػػنهم يف ضػػػػػوء اؼبكػػػػػاف اؼبناسػػػػػب مػػػػػع األخػػػػػذ 

اؼبتغػػػػػَتات األربعػػػػػة السػػػػػالفة الػػػػػذكر و الػػػػػيت تػػػػػدخل ضػػػػػمن ؿبتػػػػػوى العمػػػػػل ، و هبػػػػػذه الطريقػػػػػة يبكنهػػػػػا 

 احملافظة على االستقرار اؼبهٍت لعماؽبا ، وتقليل التأثَتات السلبية للتغَت على ىذا االستقرار.

أىػػػػػم اؼبتغػػػػَتات التنظيميػػػػػة الػػػػيت تتػػػػػأثر أتثػػػػَتا عميقػػػػػا بعمليػػػػة التغػػػػػَت  يعتػػػػػرب االتصػػػػاؿ مػػػػناإلتصػػػػال:-2

التكنولػػػػػوجي الػػػػػيت تقػػػػػـو هبػػػػػا اؼبؤسسػػػػػات بطريقػػػػػة دوريػػػػػة مسػػػػػتمرة ، فػػػػػإذا تغػػػػػَتت األدوار و الوظػػػػػائف 

و فقػػػػا للتغػػػػَتات التكنولوجيػػػػػة فػػػػإف األفػػػػػراد كػػػػذلك سػػػػتتغَت أمػػػػػاكن عملهػػػػم و ابلتػػػػػارل العالقػػػػات الػػػػػيت 

 39الرظبية أو غَت الرظبية و فضال عن ذلك فإف العالقات االتصالية  كانت تربطهم سواء منها
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 بُت العماؿ تتحدد إذل حد كبَت بتلك اإلجراءات و التوجيهات اليت ربدد تصرفات العماؿ 

و سػػػػػػػلوكياهتم يف العمػػػػػػػل ، و ىػػػػػػػذا التػػػػػػػأثَت يػػػػػػػدفعنا لالىتمػػػػػػػاـ أكثػػػػػػػر ابلعالقػػػػػػػات االتصػػػػػػػالية للعمػػػػػػػاؿ 

 ىم و فعالياهتم التنظيمية.هبدؼ اغبفاظ على استقرار 

و قػػػػػػػػد أكػػػػػػػػدت الدراسػػػػػػػػات سػػػػػػػػواء الكالسػػػػػػػػيكية أو اغبديثػػػػػػػػة منهػػػػػػػػا علػػػػػػػػى أف االتصػػػػػػػػاالت داخػػػػػػػػل 

اؼبؤسسػػػات تػػػػتم وفػػػػق ثالثػػػػة اذباىػػػػات أساسػػػػية ، فقػػػػد تتجػػػػو مػػػػن أعلػػػػى إذل أسػػػػفل وربمػػػػل يف الغالػػػػب 

كػػػػػػز التنفيػػػػػػذ يف القػػػػػرارات و األوامػػػػػػر و التعليمػػػػػػات الػػػػػػيت تصػػػػػػدر عػػػػػػن اؽبيئػػػػػػات اإلداريػػػػػػة العليػػػػػػا إذل مرا 

القاعػػػػػػدة أو العمػػػػػػاؿ ، وقػػػػػػد تكػػػػػػوف يف شػػػػػػكل إجػػػػػػاابت و شػػػػػػكاوي و استفسػػػػػػارات للمرؤوسػػػػػػُت أو 

اقًتاحػػػػػػػػات متعلقػػػػػػػػة أبداء العمػػػػػػػػاؿ و تتجػػػػػػػػو ىػػػػػػػػذه االتصػػػػػػػػاالت مػػػػػػػػن أسػػػػػػػػقل إذل أعلػػػػػػػػى ، أي مػػػػػػػػن 

القاعػػػػػػػدة إذل القمػػػػػػػة و تسػػػػػػػعى كػػػػػػػذلك ابالتصػػػػػػػاالت الصػػػػػػػاعدة ، بينمػػػػػػػا يػػػػػػػتم النػػػػػػػوع الثالػػػػػػػث مػػػػػػػن 

 40اؼبوظفُت يف مستوى إداري واحد هبدؼ التنسيق بُت جهودىم االتصاالت بُت 

و تسػػػػمى ابالتصػػػػاالت األفقيػػػػة ، وىػػػػذه االتصػػػػاالت الػػػػيت تػػػػتم وفػػػػق ثالثػػػػة اذباىػػػػات ـبتلفػػػػة تػػػػتحكم 

فيهػػػػا اإلجػػػػراءات و القػػػػوانُت اؼبتفػػػػق عليهػػػػا داخػػػػل اؼبؤسسػػػػة و لػػػػذلك تسػػػػمى ابالتصػػػػاالت الرظبيػػػػة و 

ى اؼبػػػػػودة و التعػػػػػاوف و الثقػػػػػة اؼبتبادلػػػػػة بػػػػػُت العمػػػػػاؿ وال ىنػػػػػاؾ نػػػػػوع آخػػػػػر مػػػػػن االتصػػػػػاالت يقػػػػػـو علػػػػػ

 زبضع للقوانُت و اإلجراءات الرظبية ، حيث تتشكل وفقا ؽبا صباعات و زمر غَت رظبية داخل 
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اؼبؤسسػػػػة و يكػػػػوف ؽبػػػػا أتثػػػػَت كبػػػػَتا علػػػػى إجػػػػراءات العمػػػػل الرظبيػػػػة و لػػػػذلك ال بػػػػد مػػػػن االىتمػػػػاـ هبػػػػا 

 ىي كذلك.

الًتقيػػػػػػة الوظيفيػػػػػػة: تسػػػػػػاىم الًتقيػػػػػػة الوظيفػػػػػػة مػػػػػػن جهتهػػػػػػا يف زايدة االسػػػػػػتقرار اؼبهػػػػػػٍت للعمػػػػػػاؿ يف -3

مؤسسػػػػاهتم ، فهػػػػي تعتػػػػرب مػػػػن اغبػػػػوافز اؼبعنويػػػػة الػػػػيت سبنحهػػػػا اؼبؤسسػػػػة للعػػػػاملُت هبػػػػا لتشػػػػعرىم أبنبيػػػػتهم 

هنػػػػػا نقػػػػػل و ذبديػػػػػد طاقػػػػػاهتم و رفػػػػػع الػػػػػروح اؼبعنويػػػػػة لػػػػػديهم ، و قػػػػػد عػػػػػرؼ "دمحم علػػػػػي" الًتقيػػػػػة علػػػػػى أ

العامػػػػل مػػػػن وضػػػػع وظيفػػػػي أقػػػػل إذل وضػػػػع وظيفػػػػي أكػػػػرب و ذلػػػػك عػػػػن طريػػػػق نقلػػػػو إذل وظيفػػػػة أعلػػػػى 

كمػػػػػػػا يصػػػػػػػاحب ىػػػػػػػذا االرتقػػػػػػػاء يف الوظيفػػػػػػػة زايدة يف اؼبسػػػػػػػؤوليات الػػػػػػػيت يتحملهػػػػػػػا 41أو فئػػػػػػػة أعلػػػػػػػى 

العامػػػػػػػل اؼبرقػػػػػػػي ،و كػػػػػػػذلك زايدة يف األجػػػػػػػر، و تػػػػػػػرتبط  الًتقيػػػػػػػة و أتثَتاهتػػػػػػػا علػػػػػػػى سػػػػػػػلوؾ العامػػػػػػػل و 

لػػػػػوظيفي بتوقعاتػػػػػو ؽبػػػػػذه الًتقيػػػػػة ، فكلمػػػػػا ارتفػػػػػع مسػػػػػتوى التوقػػػػػع كلمػػػػػا كػػػػػاف مسػػػػػتوى الرضػػػػػا رضػػػػػاه ا

منخفضػػػػا ، دبعػػػػػٌت أف الفػػػػػرد الػػػػذي يعتقػػػػػد أف إمكانيػػػػػة و مؤىالتػػػػػو العلميػػػػة و العمليػػػػػة تسػػػػػمح لػػػػػو أبف 

وبتػػػػل منصػػػػػبا أعلػػػػػى مػػػػن اؼبنصػػػػػب الػػػػػذي وبتلػػػػػو حاليػػػػا عنػػػػػدما وبصػػػػػل علػػػػػى ىػػػػذه الًتقيػػػػػة فػػػػػإف ذلػػػػػك 

ا منطقيػػػػػػا مػػػػػػاداـ يبتلػػػػػػك اؼبػػػػػػؤىالت ، أمػػػػػػا الفػػػػػػرد الػػػػػػذي يتوقػػػػػػع أف إمكانياتػػػػػػو ال يبػػػػػػدو وبنظػػػػػػره شػػػػػػيئ

تسػػػمح لػػػػو ابغبصػػػػوؿ علػػػػى ترقيػػػػة معينػػػػة ألسػػػػباب يعتقػػػػدىا يف نفسػػػػو و لكنػػػػو يف األخػػػػَت وبصػػػػل علػػػػى 

ىػػػػػذه الًتقيػػػػػة ، فػػػػػإف ىػػػػػذا األمػػػػػر يعتػػػػػرب ابلنسػػػػػبة إليػػػػػو مفاجئػػػػػة سػػػػػارة جػػػػػدا ، فبػػػػػا يزيػػػػػد مػػػػػن سبسػػػػػكو 

 ابؼبؤسسة اليت يعمل هبا.
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 / العوامل الفيزيقية:5

أتكػػػػػد البحػػػػػوث اؼبتعلقػػػػػة بدراسػػػػػة التنظيمػػػػػات علػػػػػى ضػػػػػرورة تػػػػػوفر الظػػػػػروؼ الفيزيقيػػػػػة اعبيػػػػػدة داخػػػػػل 

اؼبؤسسػػػػة ، نظػػػػرا ؼبػػػػا تػػػػوفره ىػػػػذه الظػػػػروؼ مػػػػن األجػػػػواء اؼبناسػػػػبة الػػػػيت تسػػػػاعد العامػػػػل علػػػػى ربسػػػػُت و 

العمػػػػػػل ،  و يقصػػػػػػد ابلظػػػػػػروؼ رفػػػػػػع الكفايػػػػػػة اإلنتاجيػػػػػػة ، و مػػػػػػن مث ربقيػػػػػػق الرضػػػػػػا و االسػػػػػػتقرار يف 

و لػػػػػػيس مػػػػػػن  42الفيزيقيػػػػػة تلػػػػػػك "األحػػػػػواؿ الطبيعيػػػػػػة و اؼباديػػػػػة احمليطػػػػػػة ابلعامػػػػػل أثنػػػػػػاء أداءه لعملػػػػػو "

شػػػػك أف ىػػػػذه الظػػػػروؼ تتػػػػأثر مباشػػػػرة بعمليػػػػة التغػػػػَت التكنولػػػػوجي ؼبػػػػا ربدثػػػػو ىػػػػذه األخػػػػَتة مػػػػن تغيػػػػَت 

إمػػػػػػػا لتحسػػػػػػػُت الظػػػػػػػروؼ يف اآلالت و معػػػػػػػدات و وسػػػػػػػائل االنتػػػػػػػاج ، حبيػػػػػػػث يػػػػػػػؤدي ىػػػػػػػذا التغيػػػػػػػَت 

الفيزيقيػػػػة و إمػػػػا إذل إخفػػػػاء تلػػػػك الظػػػػروؼ هنائيػػػػا ، و ظهػػػػور ظػػػػروؼ جديػػػػدة بػػػػدال منهػػػػا ، وتػػػػدخل 

 من الظروؼ الفيزيقية للعمل :

يقػػػػـو العامػػػػل أبداء عملػػػػو يف بػػػػع األحيػػػػاف يف أمػػػػاكن ترتفػػػػع فيهػػػػا درجػػػػة  احلػػػػرارة و الرطوبػػػػة :-1

لػػػػػل و ابلتػػػػػارل عػػػػػدـ االسػػػػػتقرار ، و نفػػػػػس الشػػػػػيء اغبػػػػػرارة فبػػػػػا يػػػػػؤثر علػػػػػى انتباىػػػػػو و جعلػػػػػو يشػػػػػعر ابؼب

ابلنسػػػػبة للرطوبػػػػة فبػػػػا يػػػػؤثر علػػػػى أداء اؼبػػػػوظفُت و يػػػػؤدي يف بػػػػع االحيػػػػاف إذل اؼبػػػػرض ، وعلػػػػى العمػػػػـو 

يبكػػػػن القػػػػػوؿ أف ىنػػػػاؾ بعػػػػػض اؼبنػػػػاطق تعػػػػػرؼ ابرتفػػػػاع درجػػػػػة اغبػػػػرارة أو ابلبفاضػػػػػها أو ارتفػػػػاع نسػػػػػبة 

و الرطوبػػػػة علػػػػى أداء العامػػػػل و اسػػػػتقراره يف العمػػػػل أكثػػػػر الرطوبػػػػة أو البفاضػػػػها و يزيػػػػد أتثػػػػَت اغبػػػػرارة 

 عند االنتقاؿ للعمل يف بيئة زبتلف عن البيئة اليت عاش فيها و على اؼبؤسسات أف أتخذ 
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بعػػػػػػُت االعتبػػػػػػار ىػػػػػػذا األمػػػػػػر عنػػػػػػد توظيفهػػػػػػا ألعضػػػػػػاء جػػػػػػدد ، كمػػػػػػا أف ظػػػػػػروؼ اغبػػػػػػرارة و الرطوبػػػػػػة 

ة ، و األعمػػػػػاؿ اؼبتعلقػػػػػة مباشػػػػػرة ابإلنتػػػػػاج مػػػػػػن زبتلػػػػػف بػػػػػُت األعمػػػػػاؿ اؼبكتبيػػػػػة و اإلداريػػػػػة مػػػػػػن جهػػػػػ

جهػػػػػة أخػػػػػرى و عليػػػػػو يتوجػػػػػب علػػػػػى اؼبؤسسػػػػػة أف تػػػػػورل اؼبزيػػػػػد مػػػػػن االىتمػػػػػاـ ألولئػػػػػك األفػػػػػراد الػػػػػذين 

 يعملوف يف خطوط اإلنتاج.

يف اؼبؤسسػػػػػػات ابلضوضػػػػػػاء الػػػػػػيت ربػػػػػػدثها  يتػػػػػػأثر االسػػػػػػتقرار اؼبهػػػػػػٍت للمػػػػػػوظفُت الضوضػػػػػػاء: -2

بو تلػػػػػػك اآلالت خاصػػػػػػة القديبػػػػػػة منهػػػػػػا ، و الػػػػػػيت أصػػػػػػبحت اآلالت و الضػػػػػػجيج الكبػػػػػػَت الػػػػػػذي تسػػػػػػب

تسػػػػتدعي اسػػػػتبداؽبا ةالت جديػػػػدة لتػػػػوفَت الظػػػػروؼ اؼبالئمػػػػة للموظػػػػف ليقػػػػـو بواجباتػػػػو علػػػػى أكمػػػػل 

وجػػػػػو و الضوضػػػػػاء  تػػػػػؤثر علػػػػػى العالقػػػػػات االجتماعيػػػػػة بػػػػػُت اؼبػػػػػوظفُت و خاصػػػػػة علػػػػػى االتصػػػػػػاالت 

ولػػػػو أو يطلبػػػػو اؼبوظػػػػف اآلخػػػػر الػػػػذي وبتػػػػل فيمػػػػا بيػػػػنهم فبػػػػا قػػػػد يػػػػؤدي إذل سػػػػوء فهػػػػم اؼبوظػػػػف ؼبػػػػا يق

مكػػػػاف جبػػػػػواره و يبتػػػػد التػػػػػأثَت السػػػػيء للضوضػػػػػاء إذل اغبيػػػػاة االجتماعيػػػػػة للموظػػػػف خػػػػػارج اؼبؤسسػػػػػة ، 

عنػػػػدما تتػػػػأثر لديػػػػو حاسػػػػة السػػػػمع و ردبػػػػا تقػػػػل إذل مسػػػػتوايت دنيػػػػا ، و ىػػػػذا مػػػػا هبعػػػػل بعػػػػض العمػػػػاؿ 

رة اؼبؤسسػػػػػة و البحػػػػػث عػػػػػن عمػػػػػل خاصػػػػة أولئػػػػػك الػػػػػذين يبتلكػػػػػوف مهػػػػػارات عاليػػػػػة يفكػػػػػروف يف مغػػػػػاد

جديػػػػػػد يف مؤسسػػػػػػات أخػػػػػػرى أيػػػػػػن يقػػػػػػل الضػػػػػػجيج ، و يعػػػػػػٍت ىػػػػػػذا أف الضوضػػػػػػاء تػػػػػػؤثر سػػػػػػلبا علػػػػػػى 

االسػػػػتقرار اؼبهػػػػػٍت للموظػػػػف ، فبػػػػػا يػػػػدفع ابؼبؤسسػػػػػة إذل البحػػػػػث عػػػػن حلػػػػػوؿ ؽبػػػػذه اؼبشػػػػػكلة العويصػػػػػة 

 43، و يكوف ذلك إما ابستبداؿ اآلالت القديبة أو بتوفَت وسائل الوقاية للموظف.
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زبتلػػػػػف الوظػػػػػائف اؼبنتشػػػػػرة عػػػػػرب ـبتلػػػػػف الوحػػػػػدات التنظيميػػػػػة للمؤسسػػػػػة مػػػػػن حيػػػػػث اإلضػػػػػاءة: -3

متطلبػػػػات شػػػػدة اإلضػػػػاءة ، فاألعمػػػػاؿ الدقيقػػػػة تتطلػػػػب إضػػػػاءة أشػػػػد مػػػػن األعمػػػػاؿ الػػػػيت ال تتطلػػػػب 

الدقػػػػة يف التنفيػػػػذ ، و اإلضػػػػاءة الشػػػػديدة أو الضػػػػوء اػبافػػػػت يػػػػؤثراف علػػػػى بصػػػػر اؼبوظػػػػف فبػػػػا يتسػػػػبب 

و  44إمكانياتػػػػػػػػػو يف النظػػػػػػػػػر تصػػػػػػػػػل يف بعػػػػػػػػػض األحيػػػػػػػػػاف إذل درجػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػى الكامػػػػػػػػػل .يف تضػػػػػػػػػائل 

اؼبؤسسػػػػػة فػػػػػب ىػػػػػذه اغبالػػػػػة ؾبػػػػػربة علػػػػػى ربسػػػػػُت ظػػػػػروؼ العمػػػػػل للعمػػػػػاؿ بػػػػػداخلها ، و ذلػػػػػك بتػػػػػوفَت 

شػػػػػػدة إضػػػػػػاءة مناسػػػػػػبة لكػػػػػػل وظيفػػػػػػة علػػػػػػى حػػػػػػدا ، حبيػػػػػػث تسػػػػػػهل للعمػػػػػػاؿ أبف يقومػػػػػػوا بوظػػػػػػائفهم 

 بفعالية و قباح.

األمػػػػػن الصػػػػػناعي علػػػػػى أنػػػػػو "كػػػػػل إجػػػػػراء يتخػػػػػذ للمنػػػػػع و التقليػػػػػل مػػػػػن األمػػػػػن الصػػػػػناعي: يعػػػػػرؼ -4

حػػػػػوادث العمػػػػػل و األمػػػػػراض اؼبهنيػػػػػة ، و تقػػػػػدصل و سػػػػػائل الوقايػػػػػة و اإلسػػػػػعاؼ و العػػػػػالج مػػػػػع تػػػػػوفَت 

و األمػػػػن الصػػػػناعي أو كمػػػػا يطلػػػػق عليػػػػو بعػػػػض ابإلجػػػػراءات الوقائيػػػػة و  45الظػػػػروؼ اؼبناسػػػػبة للعمػػػػل"

ؼ و فقػػػػا للتعريػػػػف السػػػػػابق منػػػػع أو تقليػػػػػل إصػػػػاابت العمػػػػػل التنظيميػػػػة اػباصػػػػة ببيئػػػػػة العمػػػػل يسػػػػػتهد

 اؼبختلفة سواء اؼبادية ، االجتماعية ، النفسية .....اخل.
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 :أمهية االستقرار ادلهين يف ادلؤسسة -

االسػػػػتقرار اؼبهػػػػػٍت مػػػػػن اؼبواضػػػػيع األساسػػػػػية الػػػػػيت حظيػػػػت ابىتمػػػػػاـ كبػػػػػَت مػػػػن قبػػػػػل علمػػػػػاء االجتمػػػػػاع  

م للتنظيمػػػػػػػػات الصػػػػػػػػناعية وربميػػػػػػػػل بناءاهتػػػػػػػػا الداخليػػػػػػػػة، وؿباولػػػػػػػػة وغػػػػػػػػَتىم مػػػػػػػػن العلمػػػػػػػػاء يف دراسػػػػػػػػته

التعػػػػرؼ علػػػػػى العوامػػػػػل الػػػػػيت تسػػػػػاعدىا لتحقيػػػػػق األىػػػػداؼ الػػػػػيت وجػػػػػدت مػػػػػن أجػػػػػل ربقيقهػػػػػا ، وقػػػػػد 

ازدادت ىػػػػػػذه األنبيػػػػػػة أكثػػػػػػر بعػػػػػػد التأكػػػػػػد عمػػػػػػي الػػػػػػدور احملػػػػػػوري الػػػػػػذي يلعبػػػػػػو العنصػػػػػػر البشػػػػػػري يف 

سػػػػػواء اؼبتعلقػػػػػة منهػػػػػا ابعبوانػػػػػب الفكريػػػػػة واالبتكاريػػػػػة   ـبتلػػػػػف النشػػػػػاطات الػػػػػيت تقػػػػػـو هبػػػػػا اؼبؤسسػػػػػة ،

أو اؼبتعلقػػػػػػػة ابعبوانػػػػػػػب العلميػػػػػػػة اؼبيدانيػػػػػػػة اؼبختلفػػػػػػػة  كازبػػػػػػػاذ القػػػػػػػرارات و التخطػػػػػػػيط االسػػػػػػػًتاتيجي ،

التنفيذيػػػػة الػػػػدنيا وتػػػػرتبط خاصػػػػة ابلنتػػػػاج السػػػػلع و اػبػػػػدمات  وقػػػػد  : الػػػػيت تػػػػتم عنػػػػد اؼبسػػػػتوايت منهػػػػا

انػػػػب اؼباديػػػػة للعمػػػػل كػػػػاؼبواد األوليػػػػة وأرس اؼبػػػػاؿ ،حيػػػػث سػػػػاد اكبصػػػػر االىتمػػػػاـ مػػػػن قبػػػػل دارسػػػػة اعبو 

االعتقػػػػاد ولفػػػػًتة طويلػػػػة مػػػػن الػػػػزمن أف الوسػػػػائل واآلالت واؼبعػػػػدات واؼبػػػػواد كافيػػػػة مػػػػن أجػػػػل الوصػػػػوؿ 

إرل األىػػػػػداؼ اؼبخططػػػػػة  وربقيػػػػػق الفعاليػػػػػة الالزمػػػػػة ، إال أف ىػػػػػذا االعتقػػػػػاد قػػػػػد زاؿ تػػػػػدرهبيا انطالقػػػػػا 

فكػػػػار العلميػػػػة الػػػػيت قػػػػدمتها نظريػػػػة اإلدارة العلميػػػػة منػػػػذ البػػػػػداايت األورل مػػػػن الدارسػػػػات اؼبيدانيػػػػة واأل

للقػػػػػػػرف العشػػػػػػػرين ، حيػػػػػػػث أشػػػػػػػار رواد ىػػػػػػػذه النظريػػػػػػػة لألنبيػػػػػػػة الػػػػػػػيت وبتلهػػػػػػػا العمػػػػػػػاؿ يف العمليػػػػػػػات 

اإلنتاجيػػػػة ، وابلتػػػػارل ال بػػػػد مػػػػن اسػػػػتغالؿ إمكانيػػػػاهتم وخاصػػػػة الفيزيولوجيػػػػة منهػػػػا أقصػػػػي اسػػػػتغالؿ ، 

  46اآلالت ابلطريقة اليت ربقق ىذا االستغالؿ ، إال أف ىؤالء قدوذلك من خالؿ تصميم 
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اعتػػػػػربوا الفػػػػػرد ؾبػػػػػرد آلػػػػػة مػػػػػن اآلالت اؼباديػػػػػة األخػػػػػرى ، و أف اسػػػػػتقراره يف اؼبؤسسػػػػػة الػػػػػيت يعمػػػػػل هبػػػػػا  

لػػػػػو يف العمػػػػػل مقابػػػػػل اعبهػػػػػد الػػػػػذي يبذلػػػػػو ،  47يتحقػػػػػق فقػػػػػط مػػػػػن خػػػػػالؿ اغبػػػػػوافز اؼباديػػػػػة اؼبقدمػػػػػة  

عػػػػػػن اعبوانػػػػػػب اغبقيقيػػػػػػة الػػػػػػيت ذبعػػػػػػل  العمػػػػػػاؿ أكثػػػػػػر اسػػػػػػتقرار ، ومنػػػػػػو  ومػػػػػػن مث فشػػػػػػلوا يف الكشػػػػػػف 

مسػػػػػػانبتهم بطريقػػػػػػة اهبابيػػػػػػة يف حػػػػػػل اؼبشػػػػػػاكل الػػػػػػيت تواجههػػػػػػا اؼبؤسسػػػػػػة  ، وخاصػػػػػػة تلػػػػػػك اؼبرتبطػػػػػػة 

وابلػػػػرغم مػػػػن أنبيتهػػػػا  إبنتػػػػاجيتهم واعبوانػػػػب اؼباديػػػػة للعمليػػػػات اإلنتاجيػػػػة ومػػػػا قػػػػد تتميػػػػز بػػػػو مػػػػن تطػػػػور

تػػػػوفر العنصػػػػػر البشػػػػري الفعػػػػػاؿ الػػػػذي يوجههػػػػا ويػػػػػتحكم فيهػػػػا ، فالعنصػػػػػر إال أهنػػػػا غػػػػَت كافيػػػػػة مػػػػا دل ي

البشػػػػػػري ىػػػػػػو الػػػػػػػذي يقػػػػػػـو أبىػػػػػػػم األعمػػػػػػاؿ اغبيويػػػػػػػة واالسػػػػػػًتاتيجية كػػػػػػػالتخطيط والتنظػػػػػػيم ،التوجيػػػػػػػو 

والرقابػػػػػػػة ، الػػػػػػػػربط والتنسػػػػػػػيق والتقيػػػػػػػػيم والتحفيػػػػػػػز ، اإلبػػػػػػػػداع واالبتكػػػػػػػار...اخل، ومػػػػػػػػن ىنػػػػػػػا يتوجػػػػػػػػب 

وؼ اؼبناسػػػػػػػبة لعملػػػػػػػو ، وربفيػػػػػػػزه ابلطريقػػػػػػػة الػػػػػػػيت ذبعلػػػػػػػو يبػػػػػػػذؿ العنايػػػػػػػة بػػػػػػػو مػػػػػػػن خػػػػػػػالؿ تػػػػػػػوفَت الظػػػػػػػر 

ؾبهػػػػودات إضػػػػافية مػػػػػن أجػػػػل قبػػػػػاح اؼبؤسسػػػػة ككػػػػػل ، وقػػػػد أكػػػػػدت العديػػػػد مػػػػػن الدارسػػػػات خاصػػػػػة 

يف علػػػػم الػػػػػنفس أف اإلنسػػػػاف ككػػػػػائن بشػػػػػري ىبتلػػػػف كػػػػػل االخػػػػػتالؼ عػػػػن الكائنػػػػػات األخػػػػػرى ، وأف 

فبػػػػػػػػا هبعػػػػػػػػػل سػػػػػػػػلوكو معػػػػػػػػػرض  شخصػػػػػػػػيتو يػػػػػػػػتحكم يف تكوينهػػػػػػػػػا العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػن العوامػػػػػػػػػل اؼبتشػػػػػػػػابكة

 لالضطراابت ابستمرار ، وىذا ما يدعوا إذل متابعة وؿباولة إرضائو خاصة يف ؾباؿ عملو 
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هبػػػػدؼ ربقيػػػػق االسػػػػتقرار الػػػػذي هبعلػػػػو أكثػػػػر فعاليػػػػة يف اقبػػػػاز وظائفػػػػو ، ويزيػػػػد مػػػػن والئػػػػو للمؤسسػػػػة 

 اليت يعمل فيها ويرفع من روح اؼبعنوية  فإذا كانت العوامل احملددة للشخصية كثَتة ومتشعبة ، 

فػػػػػػاف االسػػػػػػػتقرار اؼبهػػػػػػػٍت للعمػػػػػػػاؿ يف اؼبؤسسػػػػػػػات الصػػػػػػناعية ال يتحقػػػػػػػق مػػػػػػػن خػػػػػػػالؿ اغبػػػػػػػوافز اؼباديػػػػػػػة 

واألجػػػور التشػػػػجيعية الػػػيت وبصػػػػل عليهػػػػا فقػػػط  امبػػػػا  يتسػػػع ليشػػػػمل كػػػػل مػػػا وبػػػػيط بػػػو يف ؾبػػػػاؿ عملػػػػو 

وأتثػػػػػَت ىػػػػػذا احملػػػػػيط علػػػػػى  نفسػػػػػيتو ،وىػػػػػذا مػػػػػا أكدتػػػػػو الدارسػػػػػات األمربيقيػػػػػة والنظريػػػػػة الػػػػػيت اىتمػػػػػت 

اؼبهػػػػػػٍت يػػػػػػرتبط بكػػػػػػل الظػػػػػػروؼ احمليطػػػػػػة ابلعمليػػػػػػة  بنقػػػػػػد أفكػػػػػػار نظريػػػػػػة اإلدارة العلميػػػػػػة ، فاالسػػػػػػتقرار

إلنتاجيػػػػػػة مػػػػػػا داـ قبػػػػػػاح ىػػػػػػذه األخػػػػػػَتة يػػػػػػرتبط ابسػػػػػػتقرار العامػػػػػػل  يف عملػػػػػػو ، وعنػػػػػػد دارسػػػػػػة ىػػػػػػذه ا

الظػػػػروؼ وربطهػػػػػا خبصػػػػػائص األفػػػػػراد يبكػػػػػن احملافظػػػػػة علػػػػى العامػػػػػل كعنصػػػػػر أساسػػػػػي وؿبػػػػػوري يف كػػػػػل 

مػػػػػا تقػػػػػـو بػػػػػو اؼبؤسسػػػػػات مػػػػػن أعمػػػػػاؿ، خاصػػػػػة يف ظػػػػػل الظػػػػػروؼ اؼبتغػػػػػَتة ابسػػػػػتمرار سػػػػػواء ظػػػػػروؼ 

 48جية أو الظروؼ التنظيمية الداخلية .البيئة احمللية اػبار 

 : مظاىر االستقرار ادلهين

إف اسػػػػػتقرار اليػػػػػد العاملػػػػػة أمػػػػػر ضػػػػػروري ألي مؤسسػػػػػة مػػػػػن أجػػػػػل االسػػػػػتمرار وعلػػػػػى  مسػػػػػؤوليتها  /1

االطمئنػػػػاف علػػػػى اؼبػػػػوارد البشػػػػرية للمؤسسػػػػة مػػػػن خػػػػالؿ مؤشػػػػرات مظػػػػاىر اسػػػػتقرارىم الػػػػيت مػػػػن بينهػػػػا 

 : 49اآليت
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تعتػػػػػرب ظػػػػػروؼ العمػػػػػل غػػػػػَت اؼبناسػػػػػبة وعالقػػػػػات العمػػػػػل اؼبًتديػػػػػة بػػػػػُت اؼبشػػػػػرفُت  _قلػػػػػة الشػػػػػكاوي :1

واألتبػػػػػاع مػػػػػن العوامػػػػػل اؼبولػػػػػدة للشػػػػػعور ابلغػػػػػم واإلحسػػػػػاس ابلظلػػػػػم ، خاصػػػػػة يف ظػػػػػل عػػػػػدـ تسػػػػػاوي 

فػػػػرص الًتقيػػػػة واغبصػػػػوؿ علػػػػى اؼبكافئػػػػات ، كػػػػل ىػػػػذا يػػػػؤدي إرل كثػػػػرة الشػػػػكاوي كتعبػػػػَت تلقػػػػائي عػػػػن 

، فكلمػػػػا قػػػػل معػػػػدؿ الشػػػػكاوي عػػػػرب ذلػػػػك عػػػػن مػػػػدي اسػػػػتقرار السػػػػخط وعػػػػدـ الرضػػػػا عمػػػػا وبػػػػدث 

 العماؿ يف اؼبؤسسة .

الراحػػػػػة النفسػػػػية شػػػػػعور داخلػػػػي ينػػػػػتج عػػػػػن _الراحػػػػة النفسػػػػػية واالنسػػػػػجام مػػػػع  اعػػػػػة العمػػػػػل : 2

االنسػػػػػػػجاـ مػػػػػػػع العػػػػػػػادل اػبػػػػػػػارجي ، ويف اؼبؤسسػػػػػػػة ينػػػػػػػتج خصوصػػػػػػػا مػػػػػػػن عػػػػػػػدـ تعػػػػػػػرض العامػػػػػػػل إرل 

يف الشخصػػػػػية بػػػػػػُت أفػػػػػػراد اؼبؤسسػػػػػػة ويدفعػػػػػػو  للعمػػػػػػل عقػػػػػوابت أتديبيػػػػػػة الشػػػػػػيء الػػػػػػذي يكسػػػػػػبو قػػػػػػوة 

أكثػػػػر إلثبػػػػات قدارتػػػػو ، وكفاءتػػػػو، وعكػػػػس ذلػػػػك إذا تعػػػػرض العامػػػػل إرل عقػػػػوابت وأتنيػػػػب متواصػػػػل 

مػػػػن طػػػػرؼ مسػػػػؤوليو، خصوصػػػػا إذا كانػػػػت ظاؼبػػػػة ، تولػػػػد لديػػػػو الرغبػػػػة يف االنتقػػػػاـ عػػػػن طريػػػػق تعطيػػػػل 

 ف إرل التسبب يف حوادث عمل .  العمل ابلتغيب أو التمارض ويصل بو اغبد يف بعض األحيا

إف اسػػػػػػػتياء العمػػػػػػػاؿ وسػػػػػػػخطهم علػػػػػػػى  مشػػػػػػػرفيهم وعلػػػػػػػى النظػػػػػػػاـ  _قمػػػػػػػة حػػػػػػػوادث العمػػػػػػػل :3  

السػػػػػائد يف اؼبؤسسػػػػػة يػػػػػنعكس سػػػػػلبيا علػػػػػى  اغبالػػػػػة النفسػػػػػية للعمػػػػػاؿ ، فيػػػػػدفعهم إرل القلػػػػػق واليػػػػػأس 

اؿ وقػػػػػوعهم والتعػػػػب العضػػػػلي ذو األسػػػػباب النفسػػػػية والػػػػػذي يقلػػػػل مػػػػن تركيػػػػزىم فبػػػػػا يزيػػػػد مػػػػن احتمػػػػ

 50يف حوادث مهنية تلحق هبم وابؼبؤسسة أضرار كاف ابإلمكاف تفاديها ، وبتحديد أسباب 
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اغبػػػػػػوادث اؼبهنيػػػػػػة يبكػػػػػػن للمسػػػػػػَت أف يطلػػػػػػع علػػػػػػى مؤشػػػػػػرات اسػػػػػػتقرار مػػػػػػوارده البشػػػػػػرية فػػػػػػإذا كانػػػػػػت 

األسػػػػباب مردىػػػػا القلػػػػق واليػػػػأس وعػػػػدـ الًتكيػػػػز وصػػػػادرة عػػػػن أفػػػػراد كثػػػػَتة الشػػػػكاوي ، فػػػػذلك مؤشػػػػر 

عػػػػن عػػػػػدـ االسػػػػػتقرار اؼبهػػػػػٍت واذا قلػػػػت مثػػػػػل ىػػػػػذه األسػػػػػباب ترسػػػػ  لديػػػػػو االعتقػػػػػاد أف عمالػػػػػو أكثػػػػػر 

 .   والء للمنظمة

 : _ادلواظبة على العمل4

إف البفػػػػاض نسػػػػػبة الغيػػػػػاب عنػػػػػد العمػػػػػاؿ وعػػػػػدـ التػػػػػأخر عػػػػػن مواعيػػػػػد العمػػػػػل، كلهػػػػػا مؤشػػػػػرات تػػػػػدؿ 

 على االستقرار داخل اؼبؤسسة.

تظهػػػػػػػػر أنبيػػػػػػػة الشػػػػػػػػعور ابألمػػػػػػػاف بعػػػػػػػػد إشػػػػػػػباع اغباجػػػػػػػػات الفيزيولوجيػػػػػػػػة ، _الشػػػػػػػعور ابألمػػػػػػػػان : 5

 وتتضمن  اغباجة إرل األماف ما يبي :

 من اؼبخاطر اؼبادية . اغبماية -

 اغبماية من اؼبخاطر الصحية. -

 51ذبنب اؼبخاطر غَت اؼبتوقعة. -
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فشػػػػعور العامػػػػل ابغبمايػػػػػة يف منصػػػػب عملػػػػو ، وأبنػػػػػو يف منػػػػأى عػػػػن الوقػػػػػوع يف اغبػػػػوادث أو اإلصػػػػػابة 

أبمػػػػػػػػراض مهنيػػػػػػػػة إضػػػػػػػػافة إرل اعتقػػػػػػػػاده أبف اؼبؤسسػػػػػػػػة يف حالػػػػػػػػة ماليػػػػػػػػة جيػػػػػػػػدة  وأف دخلػػػػػػػػو  اؼبػػػػػػػػادي 

مسػػػػػتقر يدفعػػػػػو  لبػػػػػذؿ اعبهػػػػػد الكبػػػػػَت يف سػػػػػبيل قبػػػػػاح اؼبؤسسػػػػػة ألنػػػػػو يػػػػػري فيهػػػػػا مسػػػػػتقبلو اؼبهػػػػػٍت وال 

 52البديل . يبحث عن 
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 خالصة

ؾبموعة من العوامل اليت تساعد يتحقق االستقرار اؼبهٍت للموظفُت يف اؼبؤسسات عندما تتوافر وتتضافر 

على ىذا االستقرار و اليت تعترب ضرورية  لتحقيق اعبو اؼبالئم  للعمل من اجل ربقيق االىداؼ العامة 

اليت ترظبها اؼبؤسسة منذ البداية ،وال يبكن ابي حاؿ من االحواؿ االستغناء على اي عامل من ىذه 

اؼبهٍت للعماؿ تقـو بدراسة شاملة لكل الظروؼ  العوامل و من اجل حفاظ اؼبؤسسة على االستقرار

احمليطة هبم و اؼبتعلقة أبعماؽبم سواء  منها النفسية ،االجتماعية ،التنظيمية ،اؼبادية ،الفيزيقية ؿباولة 

ربقيق نوع من االنسجاـ و التكامل فيما بينها وفقا ؼبصاغبها ومصاحل عماؽبا على حد سواء ،كما اف 

التغيَت التكنولوجي ما بُت فًتة و  فًتة اخرى  من اجل ربقيق ؾبموعة من اؼبؤسسة تقـو بعملية 

االىداؼ ،كتحسُت العمل ،او ابلتنافس ما بُت اؼبصاحل داخل االدارة الواحدة او ما بُت عدة ادارات 

 ،و كذا العماؿ ينتظروف الكثَت من وراء عملية التغيَت التكنولوجي و يسعوف من خالؽبا اذل ربقيق اؼبزيد

من اؼبزااي الشخصية.
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 _سبهيد-
 عريف اؼبوظف العمومي-
 : حقوؽ و واجبات اؼبوظف العاـ يف التشريع اعبزائري-
 حقوؽ اؼبوظف العاـ.-
 واجبات اؼبوظف العاـ.-
  شروط التوظيف-
 عالقة اؼبوظف ابؼبوظفُت و الرئيس.-
 عالقة اؼبوظف ابؼبوظفُت-
 عالقة اؼبوظف ابلرئيس.-
 طبيعة العالقة القانونية بُت اؼبوظف العمومي و الدولة.-
 النظرايت التعاقدية.-
 النظرية الالئحية أو التنظيمية.-
 خاسبة الفصل-
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 : متهيد

 اف اؼبوظف ابعتباره راس ماؿ ال يستهاف بو و لقد اعطي ابلغ االنبية كمورد حساس داخل اؼبؤسسة 

،كلما زاد اؼبسؤولُت من اىتمامهم ابؼبوظفُت كلما زاد تفننهم يف اداء اعماؽبم .من ىذا اؼبنطلق حرص 

اؼبشرع اعبزائري يف تشريعاتو على اف تكوف العالقة الوظيفية بُت اؼبوظف و االدارة على احسن حاؿ ،و 

وواجباتو ذباه االدارة ،كما احملافظة على استمراريتها و ديبومتها ، فمثال قبده قد حدد حقوؽ اؼبوظف 

 منح مكافئات و حوافز لكل ؾبتهد يف عملو. 
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 تعريف ادلوظف العمومي :

ىبتلف تعريف اؼبوظف العاـ يف القانوف االداري عنو يف القوانُت األخرى كالقانوف اؼبدشل و القانوف 

 اعبنائي ،اذ يعرفو كل من 

عبد اغبميد متورل: اؼبوظف ىو كل من يقـو خبدمة عامة يف وظيفة دائمة مرتبط ابغبكومة  الدكتور 

 53        تستند إذل القانوف العاـ

و يبقى اؼبوظف رظبيا حىت ولو كاف يعمل يف ادارة حكومية تقـو بعملها الشركات يف البالد االخرى 

وظفوف الذين يعملوف يف امالؾ الدولة ،كمصلحة السكة اغبديدية و التلفوف و الربيد ،وكذلك اؼب

اػباصة من مصلحة االمالؾ و موظفيها ،ويف وزارة االوقاؼ و اجملالس البلدية القروية و احمللية يعتربوف 

 موظفوف رظبيوف                        *

 : تعريف ادلوسع للموظف العام

 العالقة اليت تربطو ابإلدارة ،ىو كل شخص يتوذل وظيفة او مهمة اتبعة للدولة بصرؼ النظر عن 

 54وبصرؼ النظر عن كوف الوظيفة او اؼبهمة دائمة او مؤقتة.       

اؼبتضمن  66/133نص اؼبشرع اعبزائري على تعريف اؼبوظف العاـ يف نص اؼبادة االوذل من االمر 

 )يعترب موظفُت عموميُت االشخاص اؼبعينوف يف وظيفة دائمة  : القانوف االساسي للوظيفة العامة بقولو

 
                                                             

. 342 مكتبة العليا  ص 1روالف بالف   ترصبة أنطواف عبده   الوظيفة العامة  ط .53  
اعبزائر :جامعة اعبزائر ، ط أضبد سنة ، حقوؽ اؼبوظف العمومي يف التشريع اعبزائري دراسة مقارنة ، ) - . 54 
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الذين رظبوا يف درجة من درجات التدرج الوظيفي يف االدارات اؼبركزية التابعة للدولة ومن اعبماعات 

.  احمللية ،وكذلك يف اؼبؤسسات و اؽبيئات العامة حسب كيفيات ربدد دبرسـو

 2ئمُت بشعائر الدين و افراد اعبيش الشعيب(   وال يسري ىذا القانوف على القضاة و القا

 : حقوؽ و واجبات ادلوظف العام يف التشريع اجلزائري

لقد كفل اؼبشرع اعبزائري للموظف العاـ صبلة من اغبقوؽ اليت هبب أف يتمتع هبا اؼبوظف العاـ ، و اليت 

لواجبات اليت هبب التقيد هبا حددىا يف القوانُت و اللوائح ، و يف مقابل ذلك فقد ألزمو دبجموعة من ا

 و عدـ ـبالفتها العتبارىا سبثل جزء أساسي يف النظاـ العاـ للهيئة أو اؼبؤسسة .

 :/حقوؽ ادلوظف 1

         26 لقد حدد اؼبشرع اعبزائري اغبقوؽ اليت هبب أف يتمتع هبا اؼبوظف العاـ ، و ذلك من اؼبادة

 55: و اؼبتمثلة يف 03/06من االمر  39إرل غاية 

 

 

 

 
                                                             

55
،اؼبتضمن القانوف األساسي العاـ للوظيفة العامة ، اعبريدة الرظبية 2006جويلية  15اؼبؤرخ يف  03/06األمر  

 2006،الصادر يف  46اعبمهورية اعبزائرية ،العدد 
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    : مبدأ ادلساواة -أ

                       يتمثل ىذا اغبق يف اؼبساواة يف تقليد اؼبناصب العمومية ، حبيث وبق عبميع االفراد

االلتحاؽ بوظائف اؼبرفق العاـ ، دوف أي تفرقة ال تستند إذل مربر قانوشل ، إذ قبد اؼبشرع اعبزائري نص 

  : اليت جاء فيها 03/06من االمر  27على ىذا اغبق من خالؿ اؼبادة 

ال هبوز التمييز بُت اؼبوظفُت بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرؼ من  ظروفهم )

 3156الشخصية أو االجتماعية (

   : احلق يف ادلرتب -ب  

يعد ىذا اغبق يقصد ابؼبرتب اؼببلغ اؼبارل الذي يتقاضاه اؼبوظف شهراًي نظرا للقياـ دبهامو و وظيفتو ، 

من أىم حقوؽ اؼبوظف العاـ  العتباره السبب الرئيسي يف التحاقو ابلوظيفة  غالًبا ، و العتبار ىذا 

من االمر  32اغبق مًهما قبد أف اؼبشرع اعبزائري خصص لو مادة و ذلك من خالؿ  ما أقراه يف اؼبادة 

 3257اتب (اليت نصت علي : )للموظف اغبق ، بعد أداء اػبدمة ، يف ر  03/06

 اغبق يف الًتقية :   تقديبو و سبيزه عن غَته ، حبيث أف ىذا اغبق وبقق للموظف مزااي مادية  -ج 

 

 
                                                             

عامة ، اعبريدة الرظبية ،اؼبتضمن القانوف األساسي العاـ للوظيفة ال2006جويلية  15اؼبؤرخ يف  03/06األمر 
  2006.56،الصادر يف  46اعبمهورية اعبزائرية ،العدد 

  6.57،اؼبرجع السابق ، ص  03/06من األمر  32اؼبادة  
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و معنوية ، و يفسح لو اجملاؿ للوصوؿ إذل اؼبناصب العليا ، و بذلك يبكن لو ربقيق طموحاتو اؼبتمثلة 

أنبية ، و قد نص اؼبشرع على أو اغبصوؿ على اختصاصات أكثر  اغبصوؿ على درجة مالية أكربيف 

، و اليت جاء فيها : ) للموظف  اغبق يف التكوين  03/06من االمر  38ىذا اغبق من خالؿ اؼبادة 

 58 33و ربسُت اؼبستوى و الًتقية يف الرتبة خالؿ حياتو اؼبهنية  

  : احلق يف العطل -د

ذبدد نشاطو ، كما أف  الظروؼ لكل موظف اغبق يف الراحة و ذلك بعد عناء كبَت يف العمل و هبدؼ 

الصحية و االجتماعية قد تضطره لطلب العطلة سواء كانت عطلة سنوية أو استثنائية أو مرضية ، و 

اليت بفضلها يستعد اؼبوظف نشاطو و كفاءتو ؼبمارسة عملو يف اؼبستقبل ، فهذا اغبق دل يغفل عنو 

  59 34 03/06من االـ 39اؼبشرع اعبزائري حبيث ذكر ذلك يف اؼبادة 

   : احلق يف احلماية -ه

ىو عبارة عن ضباية اؼبوظف العاـ من كل أشكاؿ االىانة و التهديد و الضغط ،أو االعتداء عليو من   

من  33طرؼ اي جهة كانت ، و قد نص اؼبشرع اعبزائري على ىذا اغبق من خالؿ     اؼبادة 

 60 35   03/06االمر

                                                             

 58، اؼبكاف نفسو.  03/06من األمر  38اؼبادة  
  59، اؼبكاف نفسو.  06/ 03من األمر 39اؼبادة  
.، اؼبكاف نفسو 03/06من االمر  33اؼبادة  
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   :واجبات ادلوظف  2/

 اغبقوؽ اليت يتمتع هبا اؼبوظف العاـ وجب عليو أف يؤدي مهاـ معينة و ذلكيف مقابل 

لضماف حسن سَت الوظيفة العامة ، و ىذه الواجبات ليست ؿبددة على سبيل اغبصر بل ىي واجبات 

عامة انذبة عن طبيعة الوظيفة العامة ، و قد نص اؼبشرع على االساسية منها واليت أدرجها يف االمر 

  : ، و تتمثل ىذه الواجبات فيما يلي 54إذل غاية اؼبادة  40ك من اؼبادة و ذل 03/06

 واجب أداء العمل :أ_ 

ىو الواجب االوؿ اعبوىري الذي هبب أف يلتـز بو اؼبوظف العاـ ، و ذلك بتأدية لعملو يف الوقت 

ف التنازؿ عنو ، احملدد و اؼبكاف اؼبخصص لذلك ، و يعترب ىذا الواجب من النظاـ العاـ ال هبوز للموظ

و مقضي ىذا الواجب ىو قياـ اؼبوظف بعملو بكل دقة و أمانة و أف يبذؿ قصار جهده هبدؼ ربقيق 

من االمر  41اؼبصلحة العامة ، و ذلك يف أوقات العمل اؼبشروعة ، ىذا حسب ما نصت عليو اؼبادة 

03/ 06 61 

  : ب_واجب طاعة الرؤساء

يتمثل ىذا الواجب يف احًتاـ اؼبرؤوس لرؤسائو ، إذ أف قباح التنظيم االداري قائم على كيفية تلقي 

 األوامر و كيفية تنفيذىا ، و الطاعة الرائسية مناطها السلم اإلداري أو التدريج الرأسي الذي يقـو على 

                                                             

  61، اؼبكاف نفسو. 03/06من األمر  41اؼبادة  
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عليو اؼبشرع اعبزائري من أساس خضوع كل طبقة من اؼبوظفُت ؼبا يعلوىا من طبقات ، و ىذا ما نص 

                 62 03/06من األمر  52خالؿ اؼبادة 

   :القوانني و اللوائح احرتامج_ وجوب 

 احًتاـالقوانُت دبعناه الواسع ، و الذي يشمل  ابحًتاـينص ىذا الواجب على إلزامية اؼبوظف العاـ 

ؿ هبا ، و ىذا حسب ما أقره  اؼبشرع من الدستور و اللوائح و التعليمات و األوامر الرائسية اؼبعمو 

 63من نفس االمر  40خالؿ اؼبادة 

     : عدم إفشاء أسرار الوظيفة د_وجوب 

 سياسية كمايتطلع اؼبوظف حبكم وظيفتو على أمور و أسرار ، سواء كانت عسكرية أو اقتصادية  أو    

يبكن أف تكوف متعلقة دبصلحة األفراد و حياهتم اػباصة ، ففي ىذه اغبالة وجوب على اؼبوظف عدـ 

 خدمة اؼبوظف ً انتهاءإفشاء ىذه األسرار ، و يبقى ىذا حىت بعد 

 

 

 

                                                             

  762،اؼبرجع السابق ،ص 03/06من األمر  52اؼبادة  
  663، اؼبرجع السابق ص  03/06من األمر  40اؼبادة  
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 : شروط التوظيف

ف طاؼبا اف مبدا اؼبساواة يف االلتحاؽ ابلوظيفة العمومية ال يعٍت ابلضرورة استبعاد شروط اخرى للتوظي

ال تستهدؼ حرماف بعض الفئات من اؼبواطنُت الراغبُت يف االلتحاؽ ابلوظائف العمومية ،ولذلك فال 

من  75غرابة اف تلجا بعض النصوص القانونية او التنظيمية اذل فرض شروط معينة اذ قبد اف اؼبادة 

احملددة قانوان لاللتحاؽ اؼبتعلق ابلوظيفة العمومية تشًتط توفر صبلة من الشروط  06/03االمر رقم 

 : ابلوظيفة العمومية وىي

  : ان يكون جزائري اجلنسية/1

اف اشًتاط اعبنسية ال يقصر على اؼبوظفُت فحسب بل يتعداه ليشمل كافة اعواف الدولة عموما اذ تنص 

صراحة على اشًتاط اعبنسية للتوظيف كمبدأ عاـ دوف اػبوض يف تفصيالتو اتركا بذلك  75اؼبادة 

تقدير ادراج القيود عند االقتضاء للقوانُت االساسية و اعبدير ابؼبالحظة اف اشًتاط اعبنسية اعبزائرية 

 64لتورل وظائف عمومية ال يبنع الدولة من االستعانة أبعواف اجانب يف اطار االتفاقيات الدولية.
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 : /ان يكون متمتعا حبقوقو ادلدنية2

ئف العمومية و كافة اعواف الدولة عموما و ىو يتعلق حبسن و ىذا الشرط يسري على كافة الوظا 

 65السَتة و السلوؾ اي اخالقيات اؼبهنة و يعٍت التمتع ابغبقوؽ اؼبدنية "اغبق اف ينتخب و اف يستحق 

وساما او اف يكوف مساعدا ؿبلفا او خبَتا او شاىدا "،ويكوف اغبرماف من اغبقوؽ اؼبدنية نتيجة 

العقوابت ،و تعترب شهادة السوابق العدلية الدليل على سبتع اؼبًتشح او  لعقوابت جاءت يف قانوف

 حرمانو من اغبقوؽ اؼبدنية.

 : /ان يكون ادلرتشح يف وضعية قانونية اجتاه اخلدمة الوطنية3

و ذلك بتوضيح اؼبًتشح لوضعيتو القانونية سواء ابإلعفاء او التأجيل او االداء و ذلك طبقا لقانوف   

 1996.66و دستور  74/103ابألمر رقم  1974طنية الصادر يف اػبدمة الو 

 : /ان تتوفر يف ادلوظف شروط السن و القدرة البدنية و الحىنية4

 اؼبتعلق ابلوظيفة العمومية على اف السن االدسل احملدد  06/03من االمر رقم  78نصت اؼبادة 

 

 
                                                             

 2010الوظيفة العمومية بُت التطور و التحوؿ من منظور تسيَت اؼبوارد البشرية و اخالقيات اؼبهنة ،   : يد مقدـسع 65
 .343،ص

 
الوظيفة العمومية بُت التطور و التحوؿ من منظور تسيَت اؼبوارد البشرية و اخالقيات اؼبهنة ،   : سعيد مقدـ  66

 .343،ص 2010



 الػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػمػػػػػػػػومػػػػػػػػػػػػػػي []       الػػػػمػػػػوظػػػػػػػػػػػػف  :الثػػػػػػػػػػػػػانػػػػػػػػػػػػػي ل ػػػػػػػػػػصػػػفػػػػػػال

75 
  

 

ابلقدرة الذىنية و البدنية ىي وجوب توفر  سنة كاملة اما ما تعلق 18لاللتحاؽ ابلوظيفة العمومية ىي 

 شهادة طبية مسلمة من طرؼ طبيب عاـ و ؿبلف يف ملفو اؼبقدـ.

 : /ان تتوفر يف ادلرتشح ادلؤىالت ادلطلوبة لاللتحاؽ ابلوظيفة5

اف مستوى التأىيل مرتبط دبهاـ وصالحيات سلك او رتبة مصنفة يف قائمة الوظائف العمومية وىذا 

 67من قانوف الوظيفة العمومية. 05الفقرة  75طبقا للمادة 

 : سلم اإلداريقة ادلوظف ابلالع

 :ابلرئيس ة ادلوظفعالق/1

عالقة اؼبوظف ابلوظيفة و ابلرئيس ىي عالقة ربديد اؼبدى او اغبد الذي يكوف مقبوال و ؿبًتما من قبل 

اعضاء اجملموعة اليت يراسها ،كما اهنا تبحث نوعية العالقات الشخصية ما بُت الرئيس و اؼبوظفُت 

بلو ،مث يتبع ذلك تقررىا شخصية الرئيس نفسو و تصرفو و مدى أتثَته يف اؼبوظفُت اؼبرؤوسُت من ق

ف الرئيس سيطر على اؼبوظف و تصبح أستطيع اف تقوؿ نالتأثَت تركيبة العمل  وموقع السلطة لذلك 

:اكثر أتثَتا حينها  
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 .عندما يكوف ؾبموعة اؼبوظفُت متعاونة_

 .يعرؼ الرئيس ربديدا ما ينجزه و كيف سينجز ما لديو من اعماؿ_

.حينما تعطي اؼبنظمة الرئيس وسائل سبكنو من تكرصل اؼبوظفُت و معاقبتو_  

 : لقة ادلوظف ابدلوظفني/عال2 

ىتماـ ابلعنصر النظمة اؼبو الذي يفرض على ا ألفرادىا رلداء العاالقيق ارب ذلإف أي منظمة تسعى إ

 68االساسي  و اؽباـ الذي ال يبكن االستغناء عنو يف حاؿ من االحواؿ يف سبيل  رؾحملالبشري بصفتو ا

 الرقي ابؼبنظمة يف عادل اؼبنظمات الناجح اعماؽبا يف عاؼبنا اليـو و لالتصاؿ أتثَت على اداء العاملُت.

ناسق و توزيعها بشكل مت االستعماؿ اؼبناسب للوقت و تقسيم اؼبهاـيد ، و اعبستعماؿ الؿ االو من خ

بُت اؼبوظفُت ألداء اػبدمة كذلك من حيث اعبودة العالية من اجل ضماف و ربقيق االىداؼ 

 : اؼبوجودة

فتنظيم الوقت و ربديد الفًتات اؼبناسبة و تقسيمها على العماؿ و ربديد كل عامل مهامو من اجل 

 69تنفيذىا و تقديبها يف الوقت احملدد لو إلعطاء اكثر فاعلية.
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بُت لو دور يف تكوين العالقات بُت اؼبوظفُت و تقوية  روح العمل و التعاوف اعبماعي و  و االتصاؿ 

كذلك تقـو عملية االتصاؿ على تدعيم التواصل و اتصاؿ اؼبعلومات يف صبيع االذباىات و كافة 

اؼبستوايت كما ساىم كما ساىم ايضا يف سرعة وصوؿ القرارات و اؼبعلومات االدارية اؼبوظفة داخل 

الدارة و هبذا يعطي االتصاؿ فرصة معاعبة للمشاكل اليت زبص كل مستوى كما يؤثر على سَت العمل ا

 70داخل االدارة .

 : و ادلؤسسة العمومية فادلوظ  قة القانونية بنيالطبيعة الع

االوؿ يقـو على : اثر اعبدؿ بُت الفقهاء حوؿ طبيعة عالقة ابإلدارة و قد اسفر ىذا اعبدؿ عن اذباىُت

 اساس تعاقدي ،و االخر يقـو على اساس الئحي تنظيمي.

 /النظرايت التعاقدية :1

اؼبوظف العاـ والدولة على اساس رابطة عقدية ،وقد اختلفوا بُت االخذ  ىذا االذباه كيف العالقة ما بُت

بعقد من نوع خاص اترة بعقد من عقود القانوف اػباص كالعقد اؼبدشل او عقد االذعاف، واترة اخرى 

 71،ال ىو خاص وال ىو عاـ ،واترة اخرى بعقد من عقود القانوف العاـ .
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 : نظرية العقد اؼبدشل-1

تعترب ىذه النظرية من اقدـ النظرايت يف تكييف عالقة اؼبوظف ابلدولة ،ويتلخص مضموهنا يف اف 

اما اهنا عقد وكالة اذا كانت طبيعة  اؼبوظف العاـ يف عالقتو ابلدولة فهو يف عالقة عقدية ،وىذه العالقة

العمل عمال قانونيا ،او عقد اهبار اشخاص او عقد عمل اذا كانت طبيعة العمل عمال عاداي ،ويف  

 72كلتا اغبالتُت فاف الدولة تظهر ابعتبارىا صاحبة العمل.

،و ابإلدارة  اف اؼبوظف العمومي يلتحق ابإلدارة بناءا على رغبتو و ارادتو: *واىم حجج ىذه النظرية

الطرفُت ،وينجم عن ذلك حقوؽ وواجبات ربكمها  تقبل ىذا االلتحاؽ ،ومن ىنا تنشا العالقة ما بُت

 73قاعدة العقد شريعة اؼبتعاقدين.

 : *النقد

 : تعرضت ىذه النظرية اذل انتقادات سنذكرىا يف نقاط*

من الناحية الشكلية فاف العقد اؼبدشل وبتاج اذل مناقشات لتحديد شروطو ،وىو ما ال يوجد يف تعيُت -

 74اؼبوظفُت العموميُت .
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ومن الناحية اؼبوضوعية ،فاف العقد شريعة اؼبتعاقدين تؤدي ابلضرورة اذل اف اي تغيَت يف العقد اؼبدشل  -

النتيجة تؤدي اذل حرماف االدارة من ادخاؿ التغيَتات على الطرفُت وىذه  البد اف يتم ابلتفاوض ما بُت

الوظيفة العامة كلما اقتضت الضرورة ذلك ،وىذا ـبالف للواقع ،حيث اف االدارة العامة تغَت وضعية 

 75الوظيفة العامة كلما اقتضت الضرورة  ذلك بدوف اللجوء اذل التفاوض مع اؼبوظفُت. 

 

 :نظرية عقد االذعان-2

لالنتقادات اليت وجهت اذل نظرية العقد اؼبدشل ،بسبب قصورىا وعدـ كفايتها يف تكييف عالقة نظرا 

 اؼبوظف ابلدولة.

قاـ الفقهاء بتبٍت نظرية جديدة اصطلحوا على تسميتها بنظرية عقد االذعاف وقالوا ابف كافة عناصر   

اـ و الدولة و ابلتارل فاف ىذه العالقة اؼبوظف الع نظرية عقد االذعاف تتوفر يف العالقة اليت تربط ما بُت

ماىي اال عقد اذعاف .حبيث اف االدارة العامة تقـو مسبقا بتحديد اغبقوؽ و الواجبات مث يعلن اؼبوظف 

 برضاه و ارادتو االنضماـ اذل الوظيفة العامة. 

عامة وينجم عن ويعترب الطلب الذي يقدمو اؼبرشح دبثابة قبوؿ ورضا ابلعقد الذي يربطو ابإلدارة ال  

 76ارادة اؼبوظف العاـ من جهة و ارادة االدارة العامة من جهة اثنية. ذلك التطابق ما بُت
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 *النقد

عقد االذعاف لو فبيزات خاصة بو وانبها انو يتعلق بسلع وخدمات وىذا العقد يتطلب احتكار قانوشل -

اقتصادية خاصة ،وىذه الظروؼ و اؼبميزات او فعلي للسلعة او اؼبرفق ......فهذا العقد اوجدتو ظروؼ 

ال تتوفر يف الوظيفة العامة ،فهذه االخَتة ليست سلعة تباع وتشًتى بل ىي مركز قانوشل عاـ و 

 موضوعي.

عقد االذعاف تنظمو نصوص ليست كلها من النظاـ العاـ ،على خالؼ النصوص اؼبنظمة للوظيفة -

 77تها.العامة فهي من النظاـ العاـ ال هبوز ـبالف

 نظرية العقد من نوع خاص-3

جاء هبذه النظرية بعض فقهاء القانوف اػباص الذين عارضوا نظرية العقد اؼبدشل ،ونظرية عقد االذعاف 

اؼبوظف العاـ و الدولة ابهنا عالقة من نوع  ،وكيف اصحاب ىذه النظرية العالقة اليت تربط ما بُت

 : من النقد و وجهت ؽبا انتقادات انبهاخاص ،اال اف ىذه النظرية دل تسلم ىي االخرى 

    78أف ىذه النظرية دل أتت جبديد يفسر طبيعة العالقة بُت اؼبوظف و الدولة .-

 ابإلضافة اذل اف ىذه النظرية يكثفها الغموض و االهباـ. -
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 نظرية عقد القانون العام :-4

العاـ عن غَته من العقود اؼبدنية  إف انصار ىذه النظرية ركزوا على اػبصائص اليت سبيز عقد القانوف

،ومن صبلة اػبصائص اليت ركز عليها ىؤالء فكرة اؼبساواة ما بُت االطراؼ اؼبتعاقدة فهذه الفكرة ليست 

عليو يف عقود القانوف اؼبدشل ،حبيث اف الدولة تنفرد وحدىا  واساسية يف عقد القانوف العاـ خبالؼ ما ى

ق الصاحل العاـ وضماف حسن سَت اؼبرافق العامة و ربديد حقوؽ يف ربديد شروط العقد مستهدفة ربقي

       79و واجبات اؼبوظف العاـ.

 

 : *النقد

 : تعرضت ىذه النظرية لعدة انتقادات وكانت انبها من الفقيو "دوجي" واىم انتقاداتو 

العقود  انكاره لوجود عقد يسمى عقد القانوف العاـ حبيث يرى ابنو ال توجد فوارؽ موضوعية بُت-

االدارية و العقود اؼبدنية . فهي تتشابو يف العناصر الداخلية لتكوينها وااثرىا و اعترب اف ىناؾ فرؽ وحيد 

يتمثل يف االختصاص القضائي حيث ىبتص ابؼبنازعات االدارية القضاء االداري ،و ىبتص ابؼبنازعات 

 اؼبدنية القضاء العادي.
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وظف و الدولة ،فالعقود تفًتض اؼبساواة ،وىذه اؼبساواة ال وجود اف عناصر ىذا العقد مقدمة بُت اؼب-

 ؽبا يف ىذه العالقة.

ال يوجد ؿبل ؿبدد يف ىذا العقد الف الدولة يف عالقتها ابؼبوظف سبلك اف سبس حقوقو والتزاماتو عن -

 80من قوانُت او لوائح تسري ابثر فوري مباشر دوف حاجة اذل موافقة اؼبوظف . هطريق ما تصدر 

 : النظرية الالئحة  او التنظيميةػػػػػ  2

يعد فشل النظرايت التعاقدية يف تكييف عالقة اؼبوظف ابلدولة و بعد االنتقادات اليت وجهت اليها 

.اصبح من اؼبستقر فقها و قضاءا  اف عالقة اؼبوظف ابإلدارة ال تقـو على اساس تعاقدي ،وامبا ىي 

 عالقة الئحية تنظيمية.

 

 الالئحية او التنظيمية :النظرية -1

يبتاز التصوير الالئحي لرابطة التوظف ابنو اكثر اتفاقا مع مقتضيات اؼبرافق العامة ،وما يتطلبو من  

تغليب مصلحة اؼبرافق العامة  و ضماف سَتىا ابنتظاـ وجواز تعديل نظامها و قواعدىا مسايرة 

      81للحاجات اؼبتغَتة و اؼبتطورة.
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 : *ويظهر ذلك من النتائج اؼبًتتبة على ىذا التكيف الالئحي وىي

يتم التعيُت يف الوظيفة دبجرد صدور قرار التعيُت بصرؼ النظر عن رضاء العامل او قبولو للتعيُت ،كما -

اف صلة اؼبوظف ال ينقطع ابالستقالة ، امبا ال بد من قبوؿ االستقالة حىت تنتهي العالقة بُت اؼبوظف و 

 ارة.االد

 يلتـز اؼبوظف ابلعمل على ضماف سَت االدارة اليت يعمل هبا يف انتظاـ واطراد.-

ربدد القوانُت و اللوائح مقدما و بقواعد عامة ؾبردة من النظاـ القانوشل للوظيفة العامة ،وعلى ذلك 

اػباصة اليت تتماثل ابلضرورة ومراكز كافة اؼبوظفُت الذين ينتموف اذل طائفة واحدة ،وتبطل االتفاقات 

 تعقد بُت اؼبوظف و االدارة لتقرير وضع خاص لو على خالؼ النظاـ القانوشل اؼبقرر للوظيفة.

تعدؿ القوانُت و لوائح النظاـ القانوشل للموظفُت العموميُت دوف اف يكوف الي منهم التمسك حبقوؽ -

وف ىو الذي وبدد مضموف مكتسبة يف ظل قوانُت سابقة ،او يف اؼبطالبة بتعويض عنها ،ذلك اف القان

اؼبراكز القانونية للموظفُت حبقوقهم وواجباهتم ،وىو يبلك ابلتارل تعديلها يف كل وقت ،كما يسري 

التعديل ابثر مباشر على كل حاؿ من يوجد يف اػبدمة و ليس فقط على من يعينوف بعد صدوره ،ولو 

 82ترتب عليو االنقاص من حقوقهم.

 

 

                                                             
82

 .44عبد العزيز السيد اعبوىري :اؼبرجع السابق ،ص  



 الػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػمػػػػػػػػومػػػػػػػػػػػػػػي []       الػػػػمػػػػوظػػػػػػػػػػػػف  :الثػػػػػػػػػػػػػانػػػػػػػػػػػػػي ل ػػػػػػػػػػصػػػفػػػػػػال

84 
  

 

تتفق مع اؼبوظف على اوضاع زبالف احكاـ القوانُت و اللوائح اؼبنظمة للوظيفة ال هبوز لإلدارة اف -

 العامة ،ال هبوز االحتجاج بقوؿ اؼبوظف ؼبثل ىذه االتفاقات ألهنا ابطلة بطالان مطلقا.

ىبتص القضاء االداري دبنازعات الناشئة عن رابطة التوظف ابعتبارىا من روابط القانوف العاـ ،ويكوف -

 83غبق يف رفع دعوى االلغاء ضد القرارات االدارية غَت اؼبشروعة اليت صدرت يف حقو.للموظف ا

وعليو فاف عالقة اؼبوظف ابلدولة ىي عالقة تنظيمية ربكمها القوانُت و اللوائح ،ومركز اؼبوظف ىو 

 مة.مركز قانوشل عاـ هبوز تغيَته يف كل وقت وفقا ؼبقتضيات اؼبصلحة العامة غبسن سَت اؼبرافق العا

 : موقف ادلشرع اجلزائري -2

اؼبوظف العاـ و الدولة على اساس  اف كال من الفقو و القضاء و التشريع اعبزائري كيفوا العالقة ما بُت

و يعترب اؼبوظف العمومي يف مواجهتو لإلدارة العامة ابنو يف مركز عاـ يستمد  اهنا عالقة تنظيمية الئحية

 84حقوقو مباشرة من نصوص القوانُت و اللوائح اؼبنظمة للوظيفة العامة.

 : بنصها على اخذ اؼبشرع اعبزائري ابلنظرية الالئحيىة  06/03من االمر  07وقد اكدت اؼبادة 

 ية قانونية اساسية و تنظيمية""يكوف اؼبوظف ذباه االدارة يف وضع

 

 

                                                             

. 44عبد العزيز السيد اعبوىري :اؼبرجع السابق ،ص   83  
  84 .44أضبد سنة : اؼبرجع السابق ص  



 الػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػمػػػػػػػػومػػػػػػػػػػػػػػي []       الػػػػمػػػػوظػػػػػػػػػػػػف  :الثػػػػػػػػػػػػػانػػػػػػػػػػػػػي ل ػػػػػػػػػػصػػػفػػػػػػال
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جاءت حباالت استثنائية يبكن للمشرع فيها اللجوء  06/03من االمر  24اذل  19اال اف اؼبواد من 

اذل نظاـ التعاقد و خاصة يف الوظائف الظرفية او اؼبؤقتة غَت الدائمة ،وىو مانظمو اؼبشرع كذلك 

 07/30885ابؼبرسـو الرائسي 

 : رع اعبزائري ابلنظرية الالئحية النتائج التالية*و يًتتب على اخذ اؼبش

 دبجرد صدور قرار التعيُت فاف اؼبرشح للوظيفة العامة يكتسب صفة اؼبوظف العاـ.-1

 لالدارة العامة حق ادخاؿ التغَتات على وضعية الوظيفة العامة عن طريق اصدار اللوائح التنظيمية.-2

اه االدارة العامة انبها اف يلتـز بضماف حسن سَت اؼبرفق العاـ التزاـ اؼبوظف العاـ بعدة التزامات اذب-3

 ابنتظاـ و اضطرار.

يًتتب على االدارة العامة التزاـ عاـ مفاده ابنو ال هبوز ؽبا اف تتفق مع اؼبوظف على امور زبالف -4

 احكاـ القوانُت و اللوائح.

العامة و اؼبوظف العاـ بفصل فيها  يًتتب عن ىذه العالقة ابف اؼبنازعات اليت تنشا بُت االدارة-5

 القضاء االداري.

 86ويًتتب كذلك عن ىذه العالقة التنظيمية مسؤولية الدولة عن اعماؿ موظفيها يف ذمتو اؼبالية.-6

 
                                                             

و الذي وبدد كيفيات توظيف االعواف اؼبتعاقدين و حقوقهم  29/09/2007اؼبؤرخ يف  07/308اؼبرسـو الرائسي  
  85و واجباهتم و العناصر اؼبشكلة لرواتبهم و القواعد اؼبتعلقة بتسيَتىم و كذا النظاـ التأدييب اؼبطبق عليهم. 

.
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 46-45أضبد سنة : اؼبرجع السابق ، ص  
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 : خالصة الفصل

فبا سبق نستخلص اف اؼبوظف العمومي داخل االدارات حظي ابالىتماـ الكبَت من طرؼ العلماء و 

لة و ذلك يف تسيَت شؤوف ومصاحل اداراهتا الباحثُت يف ؾباالت عدة نظرا ألنبيتو البالغة ابلنسبة للدو 

العمومية مكلف دبسؤولية كبَتة الف ىذا االخَت الركيزة االساسية و اؼبعتمد عليها يف اي مؤسسة اذ 

87هبب اغبفاظ على اؼبصلحة العامة و القياـ بواجبو على اكمل وجو. 
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 46-45أضبد سنة : اؼبرجع السابق ، ص  



 

 

 

يب  ي:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػبػػػػػػػػػطػػػػػػػػػػػػار التػػػػػػػػػػػػػػػاإلط

 د.ػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػػػػػػػسب-

 مكاف الدراسة-

 ؾبتمع الدراسة-

 عينة الدراسة-

 منهج الدراسة-

 أدوات الدراسة عبمع اؼبعلومات و البياانت.-

 خالصة الفصل.-

 اػباسبة-
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:متهيد  

بلدية حجاج دائرهتا سيدي ػبضر واليتها مستغازل ، والذي مت الستكمال الدراسة النظرية مت اختيار 

فيو اعبزء العلمي من الدراسة وسنحاوؿ التعرؼ عليو من خالؿ ىذا الفصل الذي تطرقنا فيو إذل بعض 

ع اعبغرايف و اإلمكانيات اؼبعلومات حوؿ البلدية و اليت نلخصها يف كل من التعريف ابلبلدية واؼبوق

اؼبادية و البشرية و األجهزة اؼبكونة ؽبا وؾبتمع الدراسة اليت أخذت منو العينة و اؼبنهج وأدوات الدراسة 

عبمع اؼبعلومات و البياانت من خالؿ الدراسة االستطالعية اليت قمت هبا وأخَتا النتائج اؼبتوقع اغبصوؿ 

 عليها.
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 :مكان الدراسة

 تقدمي ادلؤسسػػة وكل ادلصاحل إلدارة البلدية :

اؼبؤرخ   1990أفريل  17(اؼبؤرخ يف 80-90عرؼ مشروع بلدية دبوجب اؼبادة األوذل من القانوف رقم )

اؼبتعلق بقانوف البلدية على أف البلدية ىي اعبماعة اإلقليمية األساسيػػػػػػة اليت تتمتع ابلشخصية اؼبعنوية و 

ابف البلدية ىي اعبماعات  االقليمية السياسية و  1967،وعرفها قانوف البلدية لسنة  االستقالؿ اؼبارل

االدارية و االجتماعية و االقتصادية و الثقافية للبلدية مكانتها مهمة يف التنظيم االداري للدولة اغبديثة 

 حبيث تتمتع خبصائص عديدة منها :

 مصاحل مشًتكة مبنية على حقائق اترىبيػػػػة واقتصاديػػة، البلدية ؾبموعة إقليمية حيث توجد بُت اؼبواطنُت 

وىي  ؾبموعة المركزية أنشئت وفقا للقانوف وتتمتع ابلشخصية اؼبعنوية البلدية مقاطعة إدارية للدولة 

 .مكلفة بضماف السَت اغبسن للمصاحل العموميػػػػة

 التقديػػػم العػػػام لبلديػػػػة حجػػػػاج:  _1

ية ساحلية ذات طابع فالحي وسياحي ابمتياز ربتوي على شريط ساحلي ابمتداد بلدية حجاج بلد 

دبوجب مقرر صدر بتاري   1874كلم وبتوي على ثالثة شواطئ ،أنشئت بلدية حجاج سنة   10

 .و اؼبصادؽ على انشائها اابف االحتالؿ الفرنسي 06/07/1873
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 : ادلوقع اجلغرافػػػػي  _2

البحر االبيض اؼبتوسط شرؽ والية مستغازل ،تبعد عن مقر الوالية ب : تقع بلدية حجاج على ساحل 

كلم وبدىا من الشماؿ البحر االبيض اؼبتوسط  ،من اعبنوب بلدية   13كلم و مقر الدائرة ب :   35

سيدي بلعطار ،من الغرب بلدية بن عبد اؼبالك رمضاف ،و من الشرؽ بلدييت سيدس ػبضر و سيدي 

  علي

ىكتار )اي  9200(و تًتبع على مساحة قدرىا  2019نسمة )احصاء  17.12يبلغ عدد سكاهنا 

 ).كلم  92ما يعادؿ 
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 بلدٌة سٌدي لخضر

 بلدٌة سٌدي بلعطار

 بلدٌة سٌدي علً

 

 

 بلدٌة بن عبد المالك رمضان

 

 

 

 

 

 

 

 

 والية مستغامن. -: خريطة متثل موقع بلدية حجاج01الشكل رقم 
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 : مصاحل ىي 8ادلقر االداري لبلدية حجاج  مقسم اىل 

 .االمانة العامة-

 .مصلحة اؼبستخدمُت -

 .مصلحة اؼبالية و الشؤوف االقتصادية -

 .مصلحة التقنية للتعمَت و البناء و التجهيز -

 .مصلحة الًتبية و التنظيم و الشؤوف الثقافية و االجتماعية -

 .مصلحة النظافة و الوقاية -

 .مصلحة التقنية لألشغاؿ و الصيانة و الوسائل العامة-

 .مصلحة اغبالة اؼبدنية و البيو مًتية -

 و كل مصلحة مقسمة اذل مكاتب

 : إمكانية البلدية
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تتمثل يف االراضي ،اؼبباشل ،اآلالت و كذلك تتحصل بلدية حجاج على عدة اإلمكانيات ادلادية : _1

  : مداخيل نذكر منها

 . الضرائب*

 .نسبة من مداخيل اػبزينة*

 .*)االدمغة(اؼبخالفات

 .ـبططات اؼبيزانية العمومية*

 125يستخدـ اؼبقر اإلداري لبلدية حجاج إمكانيات بشرية يبلغ عددىا االمكانيات البشرية : _2

 .عامال مقسمُت اذل اطارات سامية ،اطارات عادية و عماؿ اخرين

  : االجهزة ادلكونة لبلدية حجاج

  : جهاز البلدية يتكوف من

 .رئيس اجمللس الشعيب البلدي -

 .اعبهاز التنفيذي -
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ىو جهاز للمداولة ويعترب األساس يف البلدية و يتألف من عدد يًتاوح اجمللس الشعيب البلدي :  -أوال

بل ( سنوات ، بواسطة االقًتاع النسيب على القائمة من ق05حسب البلدايت ،  و ينتخب ؼبدة طبسة )

سنة  18صبيع سكاف البلدية ابالقًتاع العاـ اؼبباشر و السري ، دوف سبيز يف اعبنس و البالغُت اكثر من 

و اؼبسجلُت يف القوائم االنتخابية ،حبيث هبتمع اجمللس الشعيب البلدي الزاميا ،يف كل مرة اذا تطلب 

اعضائو  يتكوف اجمللس  ( عدد1/3االمر ذلك سواء بدعوة من الرئيس او من الوارل او من ثلت )

عضو. 15الشعيب البلدي لبلدية حجاج من   
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: اذليكل التنظيمي لبلدية حجاج.02الشكل رقم     
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عامل مقسمُت اذل اطارات سامية  125ىم موظفُت بلدية حجاج و يبلغ عددىم رلتمع الدراسة: 

  ،اطارات عادية و عماؿ اخرين.

( تقسيم العامل ببلدية حجاج. 01) جدول رقم  

 إطارات سامية إطارات عادية عمال آخرين

70 30 25 

  

 عينة الدراسة:

الختيار نوع معُت من اؼبعاينة، ال بد من الرجوع إذل تعريف مشكلة البحث، فقد تتطلب ىذه األخَتة 

مثلما ىو عليو األمر يف حالة ، 88معاينة احتمالية إذا كاف اؽبدؼ ىو تعميم النتائج على كل اجملتمع.

 حبثنا اؼبيداشل.

عامل ببلدية حجاج بصفة عشوائية نظرا لعدـ وجود  45استمارة على  45حيث كنت بصدد توزيع 

فروؽ كبَتة بُت ـبتلف أفراد اجملتمع اؼبدروس من جهة ، ولبساطة االستخداـ من جهة أخرى ،حيث  

ية التعميم على اجملتمع اؼبدروس ابتداء من العينة اؼبختارة يفيد أسلوب العينة العشوائية البسيطة يف عمل

 لكن تعذر ذلك بسبب اعبائحة كروان.

 
                                                             

موريس أقبرس :منهجية البحث العلمي يف العلـو اإلنسانية)تدريبات علمية( ،ترصبة كماؿ بوشرؼ وسعيد سبعوف 
.316،ص 2010،دار القصبة للنشر ، اعبزائر ،  2،ط 88 
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 منهج الدراسة:

لدى علماء اؼبنهجية و اؼبتخصصُت يف ـبتلف الفروع العلمية أف طبيعة اؼبوضوع و أىداؼ  معروؼ

الدراسة نبا اللذاف وبدداف نوع اؼبنهج اؼبالئم ؽبا. و يعرؼ اؼبنهج العلمي على أنو "الطريقة اليت يتبعها 

 89اليت يثَتىا. الباحث يف دراستو للمشكلة الكتشاؼ اغبقيقة و اإلجابة عن األسئلة و االستفسارات

وؽبذا اعترب اؼبنهج العلمي دبثابة العمود الفقري لكل حبث علمي ، نظرا ؼبا يقدمو للباحث من إرشادات 

خالؿ رحلة البحث الشاقة ،بل اف البعض يرى أف سالمة البحث العلمي و مصداقية النتائج اليت يصل 

 إليها يرتبط بسالمة اؼبنهج العلمي اؼبستخدـ فيو.

موضوعنا الذي ىو "االستقرار اؼبهٍت لدى موظفي اعبماعات احمللية )البلدية( تفرض علينا  و طبيعة   

استخداـ اؼبنهج الوصفي -مع مراعاة متغَتات أخرى كالزمن اؼبتاح للدراسة و اإلمكانيات اؼبتوفرة–

دراسة الذي يعتمد يف تطبيقو على طريقة اؼبسح ابلعينة ،و اؼبنهج الوصفي "طريقة علمية منتظمة ل

حقائق راىنة متعلقة بظاىرة أو موقف أو أفراد أو أحداث أو أوضاع معينة هبدؼ اكتشاؼ حقائق 

جديدة أو التحقق من صحة حقائق قديبة و أثرىا و العالقة اليت تتصل هبا و تفسَتىا و كشف 

 90جوانبها"

 

                                                             

ؤ 1998علي غبد اؼبعطي دمحم السرايقومي: أساليب البحث العلمي ،الطبعة االوذل ،مكتبة الفالح للنشر و التوزيع،  
.65ص 89  

عثماف أضبد سلم :البحث االجتماعي اؼببدئي خطوات للتصميم و التنفيذ، منشورات جامعة دمشق ،مطبعة االرباد  
.82ص 1993-1992،دمشق،

90
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 : ادوات الدراسة جلمع ادلعلومات و البياانت

من االدوات و الوسائل يستخدمها الباحث ،حبيث اعتمدان يف ىذا  لكل دراسة او حبث علمي ؾبموعة

 البحث على االستبياف كأداة عبمع اؼبعلومات و البياانت اؼبيدانية.

ىي نقطة البداية يف أي دراسة علمية ذلك أهنا تساعد على التعرؼ على طرؽ العمل ادلالحظة:  -1-

و ظروؼ العمل ....اخل وتعترب اؼبالحظة من أىم وسيلة و أنواع اػبدمات االجتماعية و اؼبرافق اؼبختلفة 

وتعتمد اؼبالحظة يف صبع البياانت ميدانيا و اليت  91من وسائل صبع البياانت و البحث أي ظاىرة تقريبا

نتصل بسلوؾ األفراد الفعلي يف بعض اؼبواقف الواقعية واذباىاهتم ومشاعرىم ، وتعتمد اؼبالحظة على 

حث ولقد استخدمت اؼبالحظة يف دراسيت ىذه وساعدتٍت كأداة حبث يف ما يلي مدى خربة ومهارة البا

: 

_ التعرؼ من خالؿ الدراسة االستطالعية على ؾبمل اؼبصاحل و العماؿ الذي يعملوف يف كل مصلة 

 وذلك من خالؿ تنقلنا ؼبختلف األماكن داخل اؼبؤسسة.

يعمل فيها العماؿ وكيفية  سَت العمل  يف  _التعرؼ على طبيعة العمل و الشروط وؾبمل الظروؼ اليت 

 كل مصلة.

 

 

                                                             

.
91

 2مار بوحوش : دليل البحث يف اؼبنهجية وكتابة الرسائل اعبامعية ، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب ،اعبزائر ،طع 
 32،ص 1990،
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مت االعتماد يف دراستنا على االستبياف عبمع البياانت اؼبيدانية و يبكن تعريفها ابهنا  : االستبيان -2-

الئحة مؤلفة من ؾبموعة من االسئلة ترتبط دبوضوع الدراسة و بعد تصميمها بشكل صحيح و دقيق 

امة اليت يتعُت على الباحث اف يوليها اىتمامو و خباصة اف االفًتاضات اليت من اؼبراحل اؼبنهجية اؽب

تتحوؿ اذل اسئلة ضمن االستبياف بشكل اللبنات االوذل يف بناء اؼبنطلقات النظرية اؼبعريف للبحث 

 اؼبدروس.

 و ىو الوسيلة عبمع اؼبعلومات ،تستعمل كثَتا يف البحوث العلمية و عن طريق االستبياف تستمد

 اؼبعلومات مباشرة من اؼبصدر االصلي.

 ؿباور.05و يتمثل يف صبلة من االسئلة و اليت بدورىا تشتمل على 

احتوت استمارة االستبياف على طبسة ؿباور رئيسية قسمت حسب متغَتات الدراسة كل حسب 

 : مؤشراتو فكانت كما يلي

 : احتوى البياانت الشخصية و البياانت اػباصة ابلعامل ضم سبعة اسئلة   و ىي : احملور االول-

 . اعبنس ،السن ، اؼبستوى التعليمي ، اغبالة العائلية ، األقدمية يف العمل، منصب العمل وعالقة العمل

 و ىو ؿبور خاص ابلبياانت اليت تبحث حوؿ اإلشراؼ وعالقتو ابالستقرار اؼبهٍت : احملور الثاين

 للموظفُت ببلدية حجاج و يظم ىذا احملور سبعة أسئلة.
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فهو خاص ابلبياانت اليت تبحث حوؿ العالقة بُت االتصاؿ واالستقرار اؼبهٍت للموظفُت  احملور الثالث :

 وىي تضم تسعة أسئلة .

موظفُت فهو خاص ابلبياانت اليت تبحث حوؿ العالقة بُت األجر و االستقرار اؼبهٍت لل احملور الرابع:

 وىي تضم ستة أسئلة.

فهو خاص ابلبياانت اليت تبحث حوؿ العالقة بُت اغبوافز و االستقرار اؼبهٍت للموظفُت  احملور اخلامس:

 وىو يضم سبعة أسئلة.

تنوعت اسئلة استمارة االستبياف بُت االسئلة اؼبغلقة و االسئلة اؼبفتوحة ،و مت انتقاء مفرداهتا و عباراهتا 

ضح سباشيا مع صبيع اؼبستوايت العلمية للعماؿ يف اؼبؤسسة ،كما مت اخذ اغبيطة من بشكل دقيق ووا

 االسئلة احملرجة حوؿ بعض القضااي كاألجر و طريقة اؼبعاملة.  
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 ل:ػػػػػػػػصػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالصػػػػػػػػػػػػػػػػػخ

 توقعات الباحثة يف النتائج :

 _ أغلبية اؼبوظفُت أعماؽبم يف الثالثينات تقريبا كلهم شباب.

 _أغلبية اؼبوظفُت نساء.

 _ أف أغلبية اؼبوظفُت مستواىم التعليمي جامعي.

 _ أف أغلبية اؼبوظفُت ىم مؤقتُت أي تشغيل شباب.

 _ أغلبيتهم ذوي خربات مهنية ألهنم يعملوف ابلبلدية أكثر من طبسة سنوات.

ألف األجر  _ أغلبية العماؿ لو وبصلوف على عمل يناسب قدراهتم اؼبهنية يًتكوف العمل يف البلدية ،

لعمل الذي يقوموف بو أكرب من ذلكمنخفض و ا
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 : ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ

تعتمد اؼبؤسسات و اإلدارات  اغبديثة اليـو إذل حد كبَت على ما تفرزه البيئة احمليطة يف ؾباالت البحث 

كبَت ،و ىي تسعى دائما إذل تطوير أنساقها الفنية هبدؼ التكيف العلمي و على اؼبوارد البشرية بشكل  

مع احمليط اػبارجي ،و ابلتارل ضماف بقائها يف الوجود و استمرارىا يف ربقيق االىداؼ اليت وجدت من 

اجل ربقيقها ، فاؼبوظف ىو الركيزة االساسية اليت تبٌت عليها ىذه اؼبؤسسات مستقبلها يف جو 

 .اقتصادي و اجتماعي 

إذ يعترب االستقرار اؼبهٍت من العوامل االساسية اليت تؤثر على اؼبوظف أتثَتا كبَتا يف الوسط الداخلي 

للعمل و حىت خارج اؼبؤسسة ،الف ىذا االخَت يًتؾ العمل و ىو ؿبمال بكل اؼبشاكل و اؼبتاعب اليت 

عو ىذا االخَت إذل تواجهو يف حياتو ككل لذا يصبح اؼبوظف ال يتقن عملو على اكمل وجو كما يدف

التغيب اؼبستمر و اؽبروب من العمل ،و لذا وجب على اي مؤسسة ربقيق للموظف كل العوامل اليت 

تساعده على االستقرار يف بيئة العمل لبذؿ ىذا االخَت كل طاقتو يف وظيفتو اليت ترمي ىذه االخَتة 

يف تكثيف االتصاؿ ابلعماؿ و  بدورىا إذل ربقيق االىداؼ و قباح اؼبؤسسة ،و ىذا يتطلب التغيَت

ؿباولة تعديل آرائهم ،و ىذه اؼبهمة هبب أف يقـو هبا ؾبموعة من اؼبشرفُت من ذوي إمكانيات عالية يف 

االتصاؿ و إدارة السلوؾ التنظيمي حيث يتسٌت ؽبم التأثَت على االفراد و تغيَت قيمهم و ابلتارل خلق 

لمؤسسة. ثقافة تنظيمية تتماشى مع احمليط الداخلي ل
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 ع:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجػػػػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػائػػػػػػػػػػػػػػػػػق

أضبد سنة : حقوؽ اؼبوظف العمومي يف التشريع اعبزائري دراسة مقارنة ، ) اعبزائر جامعة  (1

 اعبزائر( 

_ علي عبد اؼبعطي دمحم السرايقومي: أساليب البحث العلمي ،الطبعة االوذل ،مكتبة الفالح  (2

 .1998للنشر و التوزيع،

 . 2007،دار قرطبة ، اعبزائر ، 2دخل إذل علم النفس العمل ،ط_ دمحم مسلم : م (3

 . 1976، 3منصور فهمي :إدارة األفراد و العالقات االنسانية ، دار غريب ، القاىرة ، ط _ (4

_إبراىيم العمري : اإلدارة دراسة نظرية و تطبيقية ، دار اعبامعات اؼبصرية ، اإلسكندرية ،  (5

1978. 

لقوى العاملة)األسس السلوكية و أدوات البحث التطبيقي(، دار _أضبد صقر عاشور :إدارة ا (6

 .1993النهضة للطباعة و النشر ، بَتوت ،

،دار عادل الكتب ، القاىرة ،  1، اجمللد  1_أضبد ـبتار عمر :معجم اللغة العربية اؼبعاصرة ،ط (7

 .1433، ص 2008

 . 1997سكندرية للكتاب ،_السيد شتا: تنمية القوى العاملة يف اجملتمع العريب ، مركز اإل (8

 .1964_أمُت عز الدين : اؼبدخل يف شؤوف العمل و عالقاتو ، مكتبة القاىرة ، مصر ،  (9

_جوف يزفوف: علم النفس االجتماعي ،ترصبة ىالة شتوف ،دار عويدات ، بَتوت ،  (10

 .1972بط ، 
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، _حبيب الصحاؼ: معجم إدارة اؼبوارد البشرية و شؤوف العاملُت ، عريب إقبليزي  (11

 .1997، مكتبة لبناف انشروف ،بَتوت ، لبناف ،1ط

  مكتبة العليا. 1_روالف بالف:  ترصبة أنطواف عبده   الوظيفة العامة  ط (12

الوظيفة العمومية بُت التطور و التحوؿ من منظور تسيَت اؼبوارد البشرية و   : _سعيد مقدـ (13

 .2010اخالقيات اؼبهنة ، 

إدارة اؼبؤسسات االجتماعية ، أسسها و مفاىيمها ، مكتبة عُت  _صالح الدين اعبوىري : (14

 .1976الشمس ، القاىرة ، بط ، 

صالح الدين عبد الباقي :السلوؾ الفعاؿ يف اؼبنظمات ، الدار اعبامعية ، اإلسكندرية ، _ (15

2003. 

 بط. _صالح الشناوي : إدارة األفراد و العالقات اإلنسانية ، دار النهضة العربية ، بَتوت ، (16

17) _

  عادؿ جودة : اغبوافز ، اؼبنظمة العربية للعلـو االدارية ، سوراي ، بط.

الوسيط يف شرح القانوف اؼبدشل مصادر االلتزاـ اعبزء االوؿ ،دار احياء : _عبد الرزاؽ السنهوري (18

 1964، 1الًتاث العريب ،لبناف ،ط

لًتكيز على التشريع اعبزائري _عبد العزيز السيد اعبوىري: الوظيفة العامة "دراسة مقارنة" مع ا (19

 1985،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر، 1،ط

_عبد الكرصل درويش ليلي التكلي : مبادئ االدارة العامة ، دار النهضة العربية ، القاىرة ، بط  (20

 ،1975  . 
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_عثماف أضبد سلم :البحث االجتماعي اؼببدئي خطوات للتصميم و التنفيذ، منشورات جامعة  (21

 .1993-1992،مطبعة االرباد ،دمشق،دمشق 

_علي عبد هللا :"أثر البيئة على أداء اؼبؤسسات العمومية "أطروحة دكتوراه ،دولة قسم التسيَت  (22

 .1190جامعة اعبزائر ،

،دار البصائر للنشر ، اعبزائر  2_عمار بوحوش : االذباىات اغبديثة يف علم اإلدارة ، ط (23

،2008 . 

 اؼبنهجية وكتابة الرسائل اعبامعية ، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب _عمار بوحوش : دليل البحث يف (24

 .1990، 2،اعبزائر ،ط

 1975_دمحم اعبوىري : مقدمة يف علم االجتماع الصناعي ، دار الكتب اعبامعية ، مصر ،  (25

_دمحم أنس و قاسم جعفر : نظم الًتقية يف الوظيفة العامة و آاثرىا يف فعالية االدارة ، دار  (26

  .1973عربية ، مصر ، النهضة ال

 2003_دمحم سعيد أنور سلطاف : السلوؾ التنظيمي ، دار اعبامعة اعبديدة ،اإلسكندرية ،  (27

دمحم طلعت عيسي ، عدرل سليماف : اػبدمة االجتماعية العمالية ، مكتبة القاىرة اغبديثة ، _ (28

 بط ، بد سنة .

 1976ة القاىرة ، مصر ، ، مكتب 2_دمحم علي سهيب : السلوؾ اإلنساشل يف التنظيم ، ط (29

 .1972_دمحم علي دمحم : ؾبتمع اؼبصنع اؽبيئة اؼبصرية للكتاب ،اإلسكندرية ، بط ،  (30

 .2009،إثراء للنشر و التوزيع 1_ؿبمود غباين، القائد الفعاؿ و القيادة الفاعلة، ط (31

قرطبة ، اعبزائر _مراد زعيمي و آخروف : دراسات يف تسيَت اؼبوارد البشرية)إدارة األفراد(، دار  (32

 ،2008. 
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_موريس أقبرس :منهجية البحث العلمي يف العلـو اإلنسانية)تدريبات علمية( ،ترصبة كماؿ  (33

 .316،ص 2010،دار القصبة للنشر ، اعبزائر ،  2بوشرؼ وسعيد سبعوف ،ط

عدوف : إدارة اؼبوارد البشرية و السلوؾ التنظيمي )دراسة نظرية و تطبيقية (دار  _انصر دادي (34

 .2003النشر احملمدية العامة ،اعبزائر، 

 األوامر وادلراسيم:

،اؼبتضمن القانوف األساسي العاـ للوظيفة 2006جويلية  15اؼبؤرخ يف  03/06األمر - (1

 .2006،الصادر يف  46لعدد العامة ، اعبريدة الرظبية اعبمهورية اعبزائرية ،ا

و الذي وبدد كيفيات توظيف  29/09/2007اؼبؤرخ يف  07/308_اؼبرسـو الرائسي  (2

االعواف اؼبتعاقدين و حقوقهم و واجباهتم و العناصر اؼبشكلة لرواتبهم و القواعد اؼبتعلقة 

 بتسيَتىم و كذا النظاـ التأدييب اؼبطبق عليهم.

 

 

 

 

 

 الرسائل و األطروحات:
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ي سهاـ ، عشيط حناف :أثر الرضا الوظيفي على أداء اؼبوظفُت يف اؼبؤسسة ،مذكرة _بلخَت  (1

ماجستَت)منشورة( ، معهد العلـو االقتصادية و التجارية و علـو التسيَت ، جامعة العقيد أكلي 

 2012 -2011دمحم أو غباج ، البويرة ، 

العاملُت يف القطاع اػباص ،مذكرة _بن منصورية رفيقة : االستقرار الوظيفي وعالقتو أبداء  (2

ماجستَت)منشورة(،جامعة اغباج ػبضر ، ابتنة ،كلية العلـو االجتماعية و االنسانية و 

 12،ص  2014 -2013االسالمية ،

_جبلي فاتح : الًتقية الوظيفية و االستقرار اؼبهٍت ابؼبؤسسة الصناعية ، مذكرة مكملة لنيل  (3

 42، ص  1994امعة منتوري  قسنطينة ، شهادة اؼباجستَت، غَت منشورة ، ج

_ضياؼ زين الدين : السلوؾ اإلشرايف وعالقتو ابلرضا الوظيفي يف التنظيم الصناعي ،أطروحة  (4

مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف علم النفس العمل ، غَت منشورة ، جامعة منتوري قسنطينة 

 .170، ص  2001 – 2000،
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