
 



                                   

 
 

      العلمي            والبحث العالي التعليم وزارة              
 واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية

 االجتماعية العلوم قسم
 شعبة االعالم و االتصال

 مخبر الدراسات االتصالية و االعالمية و تحليل الخطاب
 

 عنوان المذكرة 
 
 
 
 
 
 

 مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر تخصص :اتصال و عالقات عامة
 

  :اشرافتحت                                                     من إعداد
 العربياد.بوعمامة                  جياللي امال                              

 بوسد فاطمة الزهراء  
 

 2-06-82020تاريخ المناقشة:                 اعضاء لجنة المناقشة :     
 الصفة الرتبة العلمية االسم و اللقب

 رئيسا استاذ محاضر د.بعلي محمد سعيد
 مشرفا استاذ محاضر د.بوعمامة العربي
 مناقشا استاذ محاضر د.مرواني محمد

 

 

 دور العالقات االنسانية في تحقيق االلتزام التنظيمي

 مديرية اتصاالت الجزائرميدانية ب دراسة 

 -مستغانم  -                             

 ممم

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019/2020السنة اجلامعية:

 



                                   

 
 

Ministry of Higher Education and Scientific Research  

Abdel Hamid Ibn Badis University Mostaganem 

Faculty of Humanities and Social Sciences 

Department of Social Sciences 

Section of Information and Communication  

Laboratory of Media and Communication studies and Discourse Analysis 

 

title of the memory 

 
 

the role of humain relations in achieving organizationl commitment 

field study at the directorate of algerie telecome 

mostaganem 

 
Graduation note for obtaining a master’s degree 

specialty public relations 

 

     presented by:                                                    

Djilali Amel 
Boused Fatima 
Board of examiners : 

 
 
Dr .    Bali Mohamed Said                                                      Chairperson                                                                         

Dr .  Bouamama Larbi                                                             Supervisor 

Dr  .  Marweni Mohamed                                                         Examiner                                                                                 

 

-  
Academic year:  2020 -2019  

 

         the role of humain relations in achieving organizationlcommitment 

field study at the directorate of algerie telecome 

-Mostaganem- 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 شكر و تقدير
 
الشكر كل الشكر هلل عز وجل على منحه لنا القوة والصبر و االرادة إلتمام هذه المذكرة بعونه وحمده ، فجعلت من أفكار كانت في  

 طريق الظالم ها نحن بها نحقق األحالم ، والصالة والسالم على خير األنام محمد بن عبد هللا
ا البحث من خالل توجيهاته ذعلى ما قدمه لنا من دعم في انجاز ه "عربي بوعمامة ال "ذ المشرف اتوجه بجزيل الشكر الى االستا -

 ونصائحه القيمة .
 إلى من ربط المولى عز وجل طاعته بطاعتها ورضاه برضاها ، في قوله تعالى  -

 . "وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمها كما ربياني صغيرا"
بلسم الجراح ... إلى أغلى الحبايب أمي الغالية أطال هللا  إلى من كان دعائها سر نجاحي و حنانها  -

 عمرها  . 
 إلى من أحمل أسمه بكل فخر. -
 إلى روح  اخي رحمه هللا  "جياللي عبد العزيز". -

 معهم أحلى األوقات. الى كل من رافقني في مشوارنا الدر اسي وقضينا -
االساتذة  االفاضل  الذين كانوا لنا شرف نهل العلم على أياديهم خالل سنوات يملي علينا الواجب االعتراف بالفضل إلى جميع   -

 شكرا لكل من ساعدنا على إنجاز هذه المذكرة . الدراسة
 

 



                                   

 
 

 ةفاطم –امال 
Study's summary: 
 

the human resource considered as a crucial component in any 

organization to do its function and to improve its performance as well as 

achieve and reaches its goals, this explains the reason behind the current 

tendency of most organizations to care about the various conditions and the 

circumstances surrounding the employees affecting their professional level. 

among the most important factors affecting work commitment ،we 

figure out that relationships considered also as ipmortant elements in 

management'field because off its direct relationships with organizational 

variable s which affecting its success including the organizational 

commitment. 

 

this study has dealt with the topic of human relationships and their 

relation with with organizational commitment of the directorate of 

communication in algeria ,wilaya of Mostaganem.in order to clarify the the 

positive and authentic role of human relationship to enhance such 

commitment and diagnosing the obstacles that prevent them to their jobs. 

To carry out this study two main tools have been used in order to 

guarantee the hypothesis validity , are observation and questionnaire which 

retrieved 25 forms. 

consequently , from what we observed is that there is a strong and 

direct relationship between working conditions, social capital, incentives, 

the commitment the directorate's workers, it sheds light that the more good 

organizational climate and god environment are, the much more honest 

employees are towards the institution. 

 

The most important suggestions key words:  

          Role - human relationships-Organizational commitmen. 

  



                                   

 
 

 ملخص الدراسة

 : ملخص الدراسة 

يعتبر المورد البشري في اي منظمة العنصر البشري االساسي للقيام بمهامها وتحسين  -
االهتمام بمختلف  اذ ان وهو ما يفسر التوجه الحالي ألغلب المنظمات ؛ادائها وتحقيق اهدافها 

من اهم العوامل ف ؛الظروف والعوامل المحيطة بالعاملين والمؤثرة على مستوى التزامهم المهني 
االخيرة التي تعد من الموضوعات  هذهثرة على االلتزام الوظيفي نجد العالقات االنسانية المؤ 

نظرا لعالقتها المباشرة بمجموعة كبيرة من المتغيرات التنظيمية التي تؤثر  ؛المهمة في حقل االدارة 
 على نجاح المنظمات والتي من بينها االلتزام التنظيمي .   

وع العالقات االنسانية وعالقتها بااللتزام التنظيمي بمديرية الدراسة موض هذه تناولت -
لتوضيح  الدور الحقيقي وااليجابي للعالقات االنسانية في  ؛ اتصاالت الجزائر بوالية مستغانم

 عدم التزامهم بالمؤسسة .للعمل وتشخيص العراقيل التي تؤدي اب تعزيز التزام 

غة الفرضية العامة وفرضيتين جزئيتين اشكالية مع صيافي تم طرح موضوع الدراسة  -
لمعرفة دور المناخ التنظيمي والحوافز المعنوية في تحقيق االلتزام االستمراري والعاطفي اتجاه 

وقصد التأكد من الفرضيات استخدمنا المنهج الوصفي باعتماد الحصر الشامل  لكل  ؛المؤسسة 
ت دراستنا على المالحظة اعتمدكما  ؛عامل 30عمال مديرية اتصاالت الجزائر البالغ عددهم 

 استمارة . 25منها استخدام اداة االستبيان التي تم استرجاع و بنوعيها 

والرأسمال  ؛حيث توصلنا الى وجود عالقة طرديه وقوية بين كل ظروف العمل  -
بحيث كلما كان المناخ التنظيمي وبيئة العمل  ؛والتزام عمال المديرية  ؛والحوافز  ؛االجتماعي 

 . ورغبة و استعداد لالستمرار فيها كلما زاد شعورهم بالوالء للمؤسسة والتزام اتجاهها ؛جيدة 

 االلتزام التنظيمي. ؛العالقات االنسانية   ؛الدور  : مفتاحيه  الكلمات 



                                   

 
 

 عنوان الدراسة   

 التساؤل الرئيسي

المناخ  (: كلما كان 1)  الفرضية الجزئية 

   التزام العاطفيجيد كلما زاد  التنظيمي 

 لعمال المديرية. 

 د

دور   للحوافز المعنوية(:  2)  الفرضية الجزئية 

لدى عمال    االلتزام االستمراريايجابي تحقيق 

 المديرية. 

ظروف فيزيقية و االجتماعية : مؤشرات الفرضية
العدالة -االتصال التنظيمي –و التنظيمية 

العمل –المعاملة االنسانية -العماليةالمشاركة 
تبني  –التعلق و الوالء للمؤسسة –الجماعي 

 االهداف التنظيمية.

مالءمة -مدح و تكريم العمال مؤشرات الفرضية
كفاية -التكوين-اهتمام بجانب االجتماعي-الوظيفة

رفع الروح المعنوية -توزيع االرباح السنوية-االجر
مسؤولية اتجاه  -رغبة في استمرار بالمؤسسة –

 المنظمة.

 النتيجة العامة 

 .-مستغانم –لدى العاملين بمديرية اتصاالت الجزائر  للعالقات االنسانية دور ايجابي في تحقيق االلتزام الوظيفي
 

 ؟.-والية مستغانم–هل للعالقات االنسانية دور في تحقيق االلتزام التنظيمي لدى العاملين بمديرية اتصاالت الجزائر 
 

 الفرضية العامة 

 دور العالقات االنسانية في تحقيق االلتزام التنظيمي.
 -مستغانم-دراسة ميدانية بمديرية اتصاالت الجزائر

2020- 2019 
 

  
  

  

 

 

اذ تعتبر  نتائج المحاور السابقة المثمثلة في  ،في ضوء ماسبق من نتائج يمكن القول ان الفرضية العامة للدراسة قد تحققت 
انية اذ اوضحت  وجود عالقة طردية بين مؤشرات و ابعاد العالقات االنس،اثباث الفرضيات الجزئية للدراسة هو اثباث لها 

)المثمثلة في الظروف الفيزيقية التنظيمية العدالة التنظيمية المشاركة العمالية االتصال عالقة االدارة بالعامل الحوافز المعنوية 
التكوين الخدمات االجتماعية تناسب االجور مع مجهودات العامل تماشي المنصب مع مؤهالته العلمية(و ابعاد المتغير التابع 

،اذ كلما اهتمت المديرية ببيئة العمل  و الجانب  االستمراري و االخالقي(   ،تنظيمي )وهي االلتزام العاطفي وهو االلتزام ال
 النفسي و االجتماعي كلما زاد والء والتزام العمال اتجاه مؤسستهم.

 
 (يمثل نموذج الدراسة01شكل رقم )

 

 

 

 

 الطلبة جياللي امال  : من اعداد
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المصطلح 
 بالعربية

 تعريفه حسب الدراسة  المصطلح باالنجلزية

 العدالة التنظيمية: 
 

Organizational 
justice 

 . مدى شعور الموظف بالمعاملة العادلة في االمور المتعلقة بالعمل

 :المناخ التنظيمي
 

Organizational 
climate 

 

مجموعة الخصائص التي تميز بيئة العمل في المنظمة ، ومدركة 
بصورة مباشرة من العاملين ، وتلك الخصائص تكون لها تأثير 

 واضح على دوافع وسلوكيات الجمهور الداخلي . 

السلوك 
 التنظيمي:

 

organizational 
behavior 

 االفراد داخل المؤسسة . دراسة سلوك 

 الحوافز:
 

Incentives 
 

العوامل واألساليب التي تستخدمها المنظمة لتأثير في  مجموع
العاملين، لتحريك سلوكهم نحو بذل المزيد من االهتمام بعملهم 

 وأدائهم كما ونوعا  
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 Organizational التنظيمي:  الوالء
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الظـــروف 
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Physical conditions 
 

المحيطـــة بالعمـــل مـــن حـــرارة وإضـــاءة   هــ ـي تلـــك الظـــروف المادية
وضوضـــاء وتهويـــة...الخ والــــتي تــــؤثر علــــى أداء العامــــل بالســــلب 

 أو باإليجــــاب في المؤسســــة . 
 جو العمل 
 )مناخ العمل( 

Work environment 
 

اإلجراءات، القوانين المنظمة  و لتفاعل بين كل من النظمهو حصيلة ا 
لعمل المؤسسة الظروف السائدة في مكان العمل والعالقات،  

االتصاالت، والتفاعالت بين جميع العمال بعضهم مع بعض ومع 
 .المؤسسة



                                   

 
 

 
 االتصال الحدثي:

Occasional  
communication 

يمزج فيه   ،احداث مخططة على نطاق واسع خارج الروتين المؤسسي  
من خالل ربط  ،بين مختلف وسائل االتصال التي تستعملها المؤسسة 

علمية ،  فنية ، و خصائص اجتماعية ثقافية ذاسمها وعالماتها بحدث 
لتحقيق االهداف العامة للمؤسسة عموما واالتصال المناسباتي ،

 خصوصا . 
الراس المال  
 االجتماعي  

Social capital وتجمعهم األفراد بين تكون  التي االجتماعية الصالت تلك أنه ويعرف 
مهني ... (  تخصص مشتركة، قضية مشتركة)االهتمامات، عوامل

 .والمجموعات  األفراد إنتاجية  في تؤثر االجتماعية فالصالت
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 مقدمة                               

تواجه المنظمات في الجزائر على اختالفها العديد من المشكالت ، الداخلية والخارجية  
وذلك ما أثر بالسلب على أداء العاملين في تلك المنظمات ، حيث أفلس الكثير منها وأعيدت 

ارة في تعاملها مع العاملين لها أثر كبير هيكلتها ماليا ووظيفيا ، إذ ان األساليب التي تتبناها اإلد
على مستوى العالقات اإلنسانية واألداء داخل المنظمة ، إذ البد لها من العمل على خلق جو من 

التفاهم والتعاون ، والثقة المتبادلة ، قد ترفع معنويات األفراد العاملين في المنظمة بقدر الدعم 
توافر العوامل المادية المحفزة والالزمة لإلنتاج أمرا حيويا  المادي أو المعنوي لجهودهم ، وإذا كان

بالنسبة للمنظمة ، فإن تلك العوامل ال تكفي بحد ذاتها لتحقيق أهدافها ما لم يتوفر المناخ الصالح 
 لنشوء عالقات إنسانية محورها االهتمام باإلنسان.  

اسات المعاصرة ألهميته احتل مفهوم العالقات اإلنسانية مساحة كبيرة في مجال الدر  
البالغة بالنسبة لإلنسان في مجال اإلنتاج والتطوير إذ يركز هذا المفهوم بشكل أساسي على 

المفاهيم واالتجاهات االجتماعية والسلوكية التي توضح أهمية الفهم المتبادل بين المدير والعاملين ، 
تعرف على دوافعهم حاجاتهم ، و يقتضي هذا األمر فهم شخصية العاملين ، تحليل سلوكهم وال

رغباتهم و اتجاهاتهم ، وذلك حتى يمكن إيجاد جسر من التفاهم المتبادل ، إذ يمكن تحقيق التعاون 
 المشترك في العمل ، وتعزيز روح الفريق المتكامل والمنسجم والقادر على تحقيق أهداف المنظمة.

سانية يتضمن إرضاء أو إشباع الحاجات ومن هنا يمكن أن نفهم أن الهدف الرئيسي للعالقات اإلن 
اإلنسانية وما يرتبط بها من دوافع وتنظيم غير رسمي ورفع الروح المعنوية وتحسين ظروف العمل 

 والوضع المادي للعاملين.

انصب  و  في حين ان اهتمام منظري الفكر الكالسيكي انصب على هيكل وآلية المنظمات
العالقات اإلنسانية  فتعتبر ،فكر مدرسة العالقات اإلنسانية على العنصر البشري في المنظمة 

كشكل من أشكال التنظيم غير الرسمي داخل التنظيم ، إذ األفراد لهم آمال وطموحـات وأهداف 
متبادل بين يريدون إشباعها وتحقيقها ، فالعالقات اإلنسانية تهتم بخلق جو من الثقة واالحترام ال

األفـراد بحيـث تتحول المؤسسة من مجرد رمز للربح المادي واالستغالل إلى بيئة إنسانية تضع في 
  اعتبارها حاجات العاملين وميولهم وهذا ما سيمس أحد الجوانب الحيوية داخل كل مؤسسة وهو

 

 أ



                                   

 
 

 مقدمة

العامل اتجاه عمله ساعيا بذلك تقديم األداء الذي يعتبر بمثابة الثمرة الصافية للجهود التي يبذلها 
و نظرا ما له من أهمية بالغـة فإن أغلب المؤسسات  ،المؤسسة ككل  أداء جيد من خالله نقيم  أداء

تهتم بمتابعته ومراقبته وقياسه بصورة أكثر من االهتمام بأي هدف أخر وهذا لمعرفة مدى كفاءة 
  وفعالية العمل في المؤسسة.

م تعد تسعى لتحقيق األرباح كما كان من قبل بل تسعى إلى توطيد فالمؤسسات اليوم ل
العالقة بجمهورها الداخلي ،ألن العالقات الحسنة والودية عامل ضروري لنجاحها وهذا ما زاد 

الحاجة للعالقات االنسانية  التي تعمل على زرع الثقة المتبادلة بين األطراف عن طريق اتصاالت 
كو ين عالقات مهما كانت طبيعتها سيئة أو طيبة ، من أجل كسر مباشرة أو غير مباشرة وت

الجمود وتفكيك حالة الخوف من األخر ، وزيادة ثقة العمال بالمؤسسة وكسب رضاهم لزيادة تحقيق 
اذ يعد االلتزام التنظيمي عنصرًا حيويًا في بلوغ األهداف التنظيميـة ، تعزيـز أإلبداع  ، التزامهم

هم االلتزام التنظيمي في تطـوير قدرات ا،االستقرار ، والثقة بين اإلدارة والعاملين فيها ، كما يس
 المنظمة على البقاء والنمو المتواصل. 

ل المؤثرة فيه قد نال اهتمام الكثير مـن لذا نجد أن موضوع االلتزام التنظيمي والعوام
، لما له من تأثير كبير على سلوكيات  الباحثين في مجال اإلدارة منذ الثمانينات وحتى يومنا هذا

 األفراد وما له من انعكاسات على الفرد والمؤسسة على حد سواء.

خصياتهم يتولد االلتزام التنظيمي من محصلة التفاعل القوي بين خصائص األفراد وش 
، حيث نجد أن االلتزام  ضغط العمل والعوامل التنظيمية والمؤشرات المجتمعية والبيئة العامة

التنظيمي هو إدراك من األفراد بالتوافق بين قيمهم وأهدافهم مع أهـداف وقـيم التنظيم الذي يعملون 
    به.

تلعبه العالقات  بناءا على ما تقدم جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الدور الذي
 االنسانية  في تحقيق االلتزام التنظيمي. 

ولقد تناولنا هذا الموضوع من خالل خطة البحث التي اشتملت على الجانب المنهجي 
 جانب نظري وجانب تطبيقي.

 ب



                                   

 
 

 مقدمة                             

الفصل االول هو  الجانب المنهجي فقد تم فيه طرح اإلشكالية و تساؤالتها ، والفرضيات 
التابعة لها مع ذكر أسباب اختيار الموضوع وكذا أهمية  وأهداف الدراسة ، ثم حددت مفاهيم 

ومصطلحات الدراسة  و تحديد ألبعاد الدراسة اضافة إلى صعوبات الدراسة و  عرض للدراسات  
 لتعقيب عليها .السابقة وا

، تطرقنا فيه الى اما الفصل الثاني خصص للمتغير المستقل وهو العالقات االنسانية 
مفهوم والمفاهيم االساسية للعالقات االنسانية ،اسباب االهتمام بها ، اهميتها ، اسسها و مبادئها 

 والعالقة بينها وبين االلتزام التنظيمي و خالصة للفصل.

تمهيد أما الفصل الثالث تناولنا فيه المتغير التابع وهو االلتزام التنظيمي  وتطرقنا فيه إلى 
،و مداخل االلتزام اهميته و خصائصه ،  ومكونات االلتزام التنظيمي ، مراحل تطوره   ،مفهومه 

 وخالصة الفصل. ، التنظيمي 

تمثلت في التعريف بمجتمع : ويشمل االجراءات المنهجية للدراسة والتي الفصل الرابع 
الدراسة ، حدودها ،العينة اضافة الى منهج وأدوات جمع البيانات ، وأساليب التحليل المستخدمة في 

 الدراسة .

اما الفصل الخامس هو الجانب التطبيقي للدراسة وخصص لعرض وتحليل وتفسير 
وفي االخير مناقشة النتائج والتحقق البيانات الميدانية خاصة بمحاور الدراسة وفرضياتها االثنان  ، 

 وتقديم التوصيات. رضيات والخروج بالنتيجة النهائيةمن الف
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المنهجي   جانبال
 للدراسة
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 الجانب المنهجي للدراسة                                                :الفصل االول       
 

 )(pilote study:الدراسة االستطالعية /1
 األولى الوصل نقطة كونها، الدراسة إنجاز في مهمة خطوة تعتبر االستطالعية الدراسة

 أدبيات مراجعة مرحلة بعد تأتي حيث للبحث الميداني بالجانب النظري  فيها الجانب يلتقي التي
 فرضياته اذ تعد: وصياغة مشكلته تحديد و البحث

" الدراسة االستطالعية مرحلة ضرورية في البحث العلمي ، اذ على اساسها يتم ضبط  -
اهداف البحث والتحقق من الفروض الموضوعية ، كما يتم من خاللها التحقق من امكانية اجراء 

حث في الميدان ، وتحديد  اداة جمع البيانات االكثر مالئمة ، كما تتيح للباحث  التعرف على الب 
مجتمع البحث و العينة المراد دراستها ، ومدى توافر الظروف واألشخاص اللذين يساعدون على 

 .1"إجرائه
نهايته ، قد قمنا بدراسة اولية للميدان في الفترة الممتدة من منتصف شهر ديسمبر حتى  -

 :بمديرية اتصاالت الجزائر بوالية مستغانم هادفين من ذلك الى
 * التعرف على ميدان الدراسة.  

 *  معرفة مدى قابلية الموضوع للدراسة.
 * اختيار اداة البحث المناسبة.

حيث كانت لنا فرصة االحتكاك ببعض مفردات العينة ومالحظة سيرورة العمل ، واخذ  
و مدى توفير المؤسسة لبيئة تحفز العمال على العمل ومالحظة طبيعة   فكرة عن مناخ العمل

العالقة بين العمال مع بعضهم وعالقتهم مع رؤسائهم ،وكيفية التواصل فيما بينهم كما حصلنا على 
 بعض الوثائق التي تهم بحثنا و التي تساعدنا في التعريف بالمؤسسة.

    :بالشكل التالي حيث تمحور التساؤل  المبدئي
مديرية  عمالااللتزام التنظيمي لدى ما طبيعة العالقة بين العالقات العامة الداخلية في تحقيق * 

 ؟. اتصاالت الجزائر لوالية مستغانم
 

 
،   الجزائر  ،عدد خاص منشورات جامعة قسنطينة ، مجلة العلوم االنسانية،بعض تقنيات البحث وكتابة التقرير ،  محي الدين مختار 1

 .  48، ص  1996
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 الفصل االول:                                                الجانب المنهجي للدراسة       
 

 :االسئلة الفرعية 
 ؟.*ما طبيعة العالقة بين نوع القائد في تحقيق االلتزام التنظيمي

 * ما طبيعة العالقة بين العالقات االدارية والتنظيمية في والء التنظيمي ؟.
 * ما مدى التزام عمال اتصاالت الجزائر معياريا من خالل الحوافز؟.

حيث قمنا بمقابالت استطالعية بطرح اسئلة اولية على العمال في حدود الدراسة ،   -
حيث الحظنا تحفظ البعض وتخوف البعض االخر من االجابة بصراحة نظرا لحساسية بعض 

 .قات االنسانية كبعد القيادة االسئلة ، ما دفعنا لتغيير بعض ابعاد العال
 فانطالقا من البحث االستطالعي:  -
زاد تحمسنا للموضوع،حيث استطعنا ان نقوم بجملة من التعديالت على مستوى بناء  ✓

 العام للموضوع ، وطريقة طرحه.
قررنا حصر عنوان الدراسة اكثر بتغيير المتغير المستقل من العالقات العامة الداخلية  ✓

 العالقات االنسانية  و تغيير ابعاد متغير مستقل وحصرها .الى 
تغيير زاوية الدراسة من طبيعة العالقة الى دور العالقات االنسانية في تحقيق االلتزام  ✓
 التنظيمي. 
  الل اعتمادنا على االستمارة لعدمتغيير نوع الدراسة من كيفية الى كمية كيفية من خ  ✓

العالقة  بين  حيحة ، و التي تساعدنا  في معرفةمعرفة صاحبها حتى نحصل على المعلومات الص
.بجانب  صياغة المالحظة التي افادتنا في التحليل الكيفي المتغيرين
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 فصل االول:                                                الجانب المنهجي للدراسةال      
 

  (the problematic)/ بناء اشكالية البحث:2
ادت التطورات التي شهدها  الفكر التنظيمي الى تغير النظرة للموارد البشرية بعد          

تعرض المدخل التقليدي في ادارة المنظمات الى النقد الالذع ،مما ادى باإلدارات العليا لتبني 
اعي مداخل ادارية انسانية وسلوكية واجتماعية جديدة واستبدال الرجل االقتصادي بالرجل االجتم

 االهتمام في اإلنسانية العالقات مفهوم حسب رواد مدرسة العالقات االنسانية ، حيث يتبلور
البشرى الذي له القدرة على التطوير وتحقيق اهداف المؤسسة ، فبعد ان كان ينظر اليه  بالعنصر

 على انه الة يجب استغاللها اقصى استغالل حالها كحال باقي عناصر االنتاج  اضحى العامل
 اهم ركائز نجاح واستمرار المنظمة ومصدر قوتها وميزتها تنافسية .

بعد ادراك المنظمات ان تحقيق رقيها وتقدمها واستمرارها ال يعتمد على ما تمتلكه من       
موارد مادية ، مالية  و تقنية ، فهذه االخيرة ال يمكن ان تعمل دون قوى انسانية منتجة توجهها 

تبة وتحسن  استخدامها وإنها مهما امتلكت من راس مال وآالت تبقى الموارد البشرية تحتل المر 
االولى وبدونها ال يمكن ان تستمر في التفوق ألنها العقل المدبر لسير االعمال ومحرك لآلالت ، 

 عبارة هي الصناعة أن "شيلدون " أعتبر فالموارد البشرية هو اثمن مردود تمتلكه المؤسسة ، حيث
  اقترح فقد لهذا والعمليات التقنية ، الماكينات من مجموعة وليست الرجال من واحدة مجموعة عن

 بيئة تصميم في مساعدتهم العمال من معنويات من الرفع في تساهم قد التي القواعد بعض إتباع
 الكافي الوقت وتوفير مرتفع من المعيشة ، مستوى  لهم تحقق لوسائل وتلقيهم بهمة ، الخاصة العمل

 في وإشراكهم و العمال ، اإلدارة بين العالقات في المساواة  توفير روح إلى الذاتية ، لتنميتهم لهم
 طبقا إلسهاماتهم...... التنظيم أرباح

تطبيقا لقواعد " شيلدون" اصبحت ممارسة العالقات االنسانية داخل المؤسسات ضرورة     
الغنى عنها كونها تعمل على ايجاد عالقات جيدة بين المؤسسة وجمهورها الداخلي كونه رأسمالها 

سمعة جيدة ، و ذلك خالل االهتمام  به ، رعايته و اشباع حاجاته الحقيقي الذي يحقق لها 
االجتماعية والمادية ومحاولة تأثير في سلوكه التنظيمي لخدمة مصلحة المؤسسة وزيادة الدافعية 

 للعمل لتحقيق التزامه في العمل .
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 الفصل االول:                                                الجانب المنهجي للدراسة     
 خالل من للمؤسسة الداخلي الجو  وتهيئة تلطيف مهمة خاصة بصورة االنسانية العالقات وتتولى
 الخارج على تأثيرها ينعكس وحسنة جيدة كانت إذا األخيرة هذه ألن الداخلية ،  العالقات تحسين

الفئات  أمام المؤسسة يمثلون  الذين هم البشرية المؤسسة ، فالموارد  عن حسنة صورة حينها فتبرز
 سليمة الداخلية العالقات تكن لم ما تمثيلها بحسن هؤالء يقوم أن يتوقع ال الخارجية ، إذ الجماهيرية
 في فقط المادي الجانب على منتصبا يعد لم العاملين األفراد اهتمام وأن خاصة مالئم  وجوالعمل

 وليس كبشر الشخصية بقيمتهم واعون  تجعلهم أخرى  إنسانية أشياء إلى يتطلعوا أصبحوا العمل ، بل
 .كآالت

 وترشيدها واستمرارها العمل في ودية صالت إلقامة أساليب االنسانية عدة العالقات وتتبع
 اإلنساني الجانب وترسيخ األفراد بين المسافات من والتقليل للعمل السلبي الجو على القضاء بهدف

 والتوتر كما تعمل على تنمية والكراهية التناقض من بذال والتفاهم والتعاطف التأييد وإحالل أكثر
 خاصة. والمعنوية المادية الجوانب مختلف من أي تنمية كاملة ؛  البشرية الموارد

 تنحصر تعد قبل ، فلم من عليه كان ماع البشرية الموارد وتطوير تنمية تغير مفهوم فقد 
الحضور  مواعيد ضبط و األجور التقييم االختيار ، كاالستقطاب ، التقليدية  المهام تلك في

 جانب هناك بل .اإلستراتيجية العمليات من المرضية...وغيرها والعطل منح اإلجازات واالنصراف
 العالقات مراعاة بمعنى اإلنساني الجانب وهو العاملة القوى  تنمية في دورا كبيرا يلعب أخر

 تتسم أن بد ال الناجحة التطوير استراتيجيات ألن و التطوير عمليات التغيير أثناء اإلنسانية
 واألمن بالراحة الشعور فيزيد والنفسية االجتماعية الحاجات تشبع حتى بالميكانيكية ال باإلنسانية
 للمؤسسة ويرفع مستوى التزامه الوظيفي. والئه يزيد الوقت نفس وفي العمل في واالستقرار
فااللتزام التنظيمي الذي يعد من  مصطلحات الحديثة في مجال العلوم االنسانية وحظي  

العشرين ، كونه من  القرن  مطلع منذ التنظيمي السلوك مجال باهتمام كبير من قبل الباحثين في
زيزها ، فهو استعداد الفرد لبذل الجهود لصالح السلوكيات المرغوبة التي تسعى المؤسسة الى تع

في أداء المهام الموكله اليه   المنظمة واندماج اهدافه وقيمه  مع اهداف المنظمة والذي يظهر
 ودرجة انغماسه في عمل ومقدار الجهد والوقت الذي يكرسه لهذا الغرض .
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 الفصل االول:                                                الجانب المنهجي للدراسة     
وهذه الحالة الشعورية ال تأتي من العدم وإنما هو شعور يكتسب من خالل اشباع المؤسسة  

لحاجيات عمالها وتحسسيهم ان اهدافهم تتحقق بتحقيق اهداف مؤسستهم وهذا يتطلب من مسيرين 
دراية بنظريات الدوافع والحوافز وهذا ما اكده "ماك غريغور" من خالل نظريته التي تنص على لهم 

 الباحثون  انه اذا قدمت مكافآت للعامل فانه يلتزم اكثر باألهداف التنظيمية للمنظمة ،حيث يؤكد
 المؤسسة تفهم فعندما ، العامل سلوك فهم في كمتغير الوظيفي االلتزام أهمية على االجتماعيون 

 لهم. الوظيفي االلتزام إلى تحقيق يؤّدي مما حاجاتهم ،  إشباع على تعمل العاملين سلوك
فاهتمام العالقات العامة الداخلية  بتهيئة الجو المهني الداخلي وفي تحسين العالقات 

 الداخلية وترسيخ الجانب االنساني ومشاركة  الجمهور الداخلي في اتخاذ القرار وتكوينهم لصقل
مهاراتهم كل هذا سيؤدي الى شعور العامل باألمان ، الرضا واالستقرار وبالتالي يؤدي الى تعديل 
سلوكهم والشعور التام بالمسؤولية ، فسلوك الفرد ايا كان ال يكون عشوائيا وإنما مدفوعا بحاجات 

ي والعالقات يسعى إلشباع رغبات يحاول تحقيقها لذلك تعتبر الدوافع بمثابة القفل للسلوك البشر 
العامة الداخلية هي المفتاح الذي يفتح هذا القفل ،فإذا ارادت  المؤسسة ان تكتسب التزام عمالها 

البد عليها من ايجاد المفتاح المناسب ،  فكلما كان هناك التزام نحو المنظمة سيكون هناك استعداد 
وظفين بالوصول ألهداف تام لتكريس كل الجهود في انجاز وأداء المهام وبالتالي ايمان الم

التنظيمية والسعي الستمرارها في الوسيط التنافسي ،  وكلما ساد العكس من خالل تكهرب جو 
داخلي ، اهمال تطوير الكافات ، وعدم توفر الشفافية والمصداقية عدم التواصل ، سوء العالقات 

الداخلي و الذي من شانه بين العامل واإلدارة سيؤدي الى  انخفاض مستوى االلتزام لدى الجمهور 
 ان يولد اثار سلبية على اداء المنظمة وعلى صورتها .

والمنظمة الجزائرية كغيرها من المنظمات في مسعى لها لتحريك في ظل التحوالت 
التنظيمية التي املتها الظروف والتغيرات التي شهدها المجتمع الجزائري ، وكذلك القفزات التي مرت 

المنظمات التي يعد التزام بها المنظمات الجزائرية والتي  تعد مؤسسة اتصاالت الجزائر احدى هذه 
 ملها  مطلب ضروري وله اهمية بالنسبة للعامل والمنظمة معا،حيث يؤدي الى استقرار ورضا عا

المهنيين وخلق الوالء واالنتماء لديه اتجاه المنظمة ، مما يدفعه الى التطوير االبداع في عمله 
اتصاالت  لتحقيق ما تصبوا اليه المنظمة ، وعليه اتجهنا  الى قيام بدراسة سوسيو تنظيمية بمديرية

 –مستغانم  –الجزائر 
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 الفصل االول:                                                الجانب المنهجي للدراسة     
حول متغيرين العالقات االنسانية وااللتزام التنظيمي وفي ظل هذا التوجه تتبلور مالمح  

 اشكالية دراستنا في التساؤل الجوهري التالي :
النسانية دور في تحقيق االلتزام التنظيمي لدى العاملين بمديرية اتصاالت هل للعالقات ا

 ؟.-والية مستغانم–الجزائر 
 ومنه تتفرع االسئلة التالية الى:

هل للعالقات االنسانية دور في  رفع مستوى االلتزام المهني لدى عمال  مديرية  -1
 ؟.اتصاالت الجزائر بوالية مستغانم من خالل مناخ العمل 

هل للعالقات االنسانية   دور في تحقيق االلتزام التنظيمي من خالل نظام الحوافز في  -2
 ؟.مديرية اتصاالت الجزائر لوالية مستغانم 

  (Hypothesis)رضيات الدراسة:/ ف3
لدى العاملين بمديرية اتصاالت  للعالقات االنسانية دور ايجابي في تحقيق االلتزام الوظيفي

 .-والية مستغانم–الجزائر 
 كالتالي  : الفرعية من أجل اإلجابة على تساؤالت اإلشكالية صغنا الفرضيات

االجتماعية واإلدارية جيدة بمديرية اتصاالت كلما كانت ظروف العمل والعالقات  – 1
 الجزائر بوالية مستغانم كلما زاد االلتزام العاطفي للعمال اتجاه المؤسسة  .

لنظام التحفيز المعنوي  دور ايجابي في تحقيق الرغبة في العمل واالستمرار بمديرية  - 2
 اتصاالت الجزائر بوالية مستغانم.

  
 
 
 

 
     

 الطالبة جياللي امال. المصدر: من اعداد                       
 

 العالقات االنسانية 

 

 االلتزام التنظيمي 

 

 التزام عاطفي 

 التزام االستمراري  

 

 الحوافز االيجابية 

 

 المناخ التنظيمي 

 

 دور

 عالقة طردية ايجابية

 دور ايجابي

 شكل توضيحي الشكالية الدراسة. : 01 الشكل رقم

 



                                   

11 
 

 الفصل االول:                                                الجانب المنهجي للدراسة     
 

 اسباب اختيار الموضوع: /4
 أو  بمحض الصدفة يتم لم المواضيع من جملة بين من هذا بحثنا لموضوع اختيارنا إن    

 منها: هذا الموضوع لتناول دفعتنا األسباب من مجموعة هناك بل تلقائية بطريقة
 الوظيفي االلتزام تحقيق في االنسانية العالقات  لموضوع اختيارنا سبب ( إن1    

السيما بعدما ادراك المؤسسات أهمية  أهمية اقتصادية واجتماعية التي من له الداخلي لما للجمهور
العنصر البشري وتسليمها بأنه المصدر الرئيسي للرقي بأدائه ومالحظتنا لضعف االلتزام الوظيفي 

تدني مستويات أدائها نتيجة الكثير من العوائق  و  في المؤسسات االقتصادية الحكومية الجزائرية
 اإلدارية والتنظيمية والتكوينية وغيرها.

ة الدراسات حول العالقات االنسانية  ذلك ان الدراسات التي اجريت من قبل حول (  قل2
العالقات العامة ركزت معظمها على الجانب االتصالي او الوظيفة الخارجية لها بينما وظيفتها 
 الداخلية يتطرقوا لها بصفة عابرة رغم ان العالقات العامة تبدأ من الداخل لتنعكس على الخارج.

مام بدور العالقات االنسانية كإستراتيجية لتنمية الموارد البشرية حيث انها تعمل ( االهت 3
على تدعيم الجانب االنساني في المؤسسة باعتباره دافع اساسي لزيادة كفاءة االداء التنظيمي 

 واستقرار القوى العاملة.
جمهورها جعله ( الدور الفعال الذي تلعبه العالقات االنسانية داخل المؤسسات وخدمتها ل4

 ي بناء سمعة تنظيمية جيدة لها.  يرتبط  ويلتزم في المؤسسة ودوره ف
 / اهمية الدراسة:5    

( إن أهمية الدراسة نابعة من أهمية العالقات العامة نفسها كمجال حيوي لقدرتها على 1
فتعمل على وضع خطط وبرامج لتفادي كل  ،االستجابة للمتغيرات التي تتعرض لها كل التنظيمات 

 العقبات أو المشاكل التي قد تعترضها باإلضافة إلى سعيها لتحقيق التطور في المستقبل.
لعالقة بين متغيرات الدراسة و انعكاسهما على اداء و صورة المؤسسات .فهناك بعض (اهمية ا 2

المؤسسات التي يسودها جو اجتماعي مكهرب )عالقات سيئة بين العمال وإدارة المؤسسة وبين 
 العمال مع بعضهم( نتيجة تذمر العمال من نظام وسياسات مؤسساتهم التي تبخسهم أبسط حقوقهم 
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 الجانب المنهجي للدراسة                                   االول:     الفصل        
 

   األمر الذي يوليهم الشعور باالغتراب وعدم االستقرار أيضا قلة االحترام والتقدير مما ينتج
وتفاديًا لذلك ال بد من لفت النظر إلى أهمية وجود عالقات ،انخفاض روحهم المعنوية وقلة الوالء 

 طيبة داخل المنشأة لتحقيق التوافق بين الطرفين.
الن نجاحها ،همية على المستوى العنصر البشري كعنصر فعال حيوي في المنظمة أ  ( 3

، وتطورها واستمرارها يتوقف عليه ألنه المحرك االساسي لجميع الموارد االخرى المكونة للمؤسسة 
تنمية المورد البشري من الجانب المعنوي الذي يؤدي الى الشعور باألمن واالستقرار  ما يستوجب
 جتماعي فيحقق االلتزام واالستقرار الوظيفي.النفسي واال

 
 
 
 
 

 
 استمرار في عمل                                                          ثقة تنظيمية ورفع روح معنوية            

 تماسك و روح الجماعة                      +                     زيادة رغبة و دافعية للعمل                          

 ووالوالء لها انتماء و الفخر بالمؤسسة                       احترام مواعيد و نظام مؤسسة                               

 

  
 مؤسسة و سعي لتحقيقها و قيم تبني اهداف                                                       

 
 داء  اال زيادة االنتاجية و جودة                                                    

 

 

  

 

 
 جياللي أمالمن اعداد الطالبة مصدر:

 موضوع الدراسة وعالقته بالتخصص.   اهمية : يمثل01 شكل رقم 

 حوافز  مناخ مهني 

 

 استمراري  عاطفي 

 مادية 
 معنوية

 

 ظروف عمل
 عالقات تنظيميةال

استمرار وبقاء 
 في مؤسسة 

والء و اخالص 
 للمؤسسة

 متغيرات الدراسة

 االلتزام التنظيمي  العالقات االنسانية 

 صورة و سمعة

 جيدة تنظيمية
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 الجانب المنهجي للدراسة                                الفصل االول:                
 

 (Objectives of the study)اهداف الدراسة:/ 6
 بحث أو  دراسة لكل فان لذلك للبناء ، بالنسبة كاألركان للدراسة  بالنسبة األهداف إن

 أن كان مجال أي في باحث كل على وجب ومنه وتحقيقها ، إليها للوصول يسعى أهداف علمي
حصرنا  المنطلق هذا ومن تحقيقها ، في طمعا عينه نصب يضعها لبحثه العريضة الخطوط يسطر
 :التالية النقاط في الدراسة أهداف

 اهداف نظرية:
الضوء على جانب من العالقات العامة الداخلية وهي العالقات االنسانية و ( تسليط 1

 الوصول إلى أهم النقاط التي من شأنها أن تزيد من التزام العمال.
  وضع إطار نظري لمفهوًم العالقات االنسانية و االلتزام التنظيمي.( 2

 اهداف ميدانية:
العمالية  و الحوافز في  تعزيز ( تأكد من مساهمة كل من  مناخ العمل ، مشاركة 1

 العالقات االنسانية وتحقيق االلتزام الوظيفي للعمال بالمؤسسة.
 (اسقاط الجانب النظري على ارض الواقع لإللمام اكثر بالموضوع . 2  
( التعرف على اساليب العالقات االنسانية  التي تستخدمها المؤسسة  لتعزيز التزام 3

 قتصادية.العمال اتجاه المؤسسة اال
من ( محاولة تشخيص العراقيل التي تؤدي الى عدم التزام العامل و محاولة تصحيحها 4

  .خالل الوقوف على وضعٌية العامل الجزائري ، والظروف المٌحيطة به ًفي عمله
 رفع مستوى التزام و أداء الّعمال ًفي المنظمة. نتائج و توٌصيات تساعد على ( تقٌديم5
(  المساهمة بمقترحات لتجاوز ظاهرة اهمال أهمية تجسيد جو مهني ديمقراطي لرفع 6

 من الموضوع هذا دراسة قصد آخرين باحثين وتشجيع الجزائرية المكتبة مستوى االلتزام و كذا إثراء
 .لنا المستقبلة للمؤسسة علمي مرجع هذه ستنادرا تكون  ان على سنعمل اننا كما متعددة ، جوانب
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 الجانب المنهجي للدراسة                                     الفصل االول:                
 

 الدراسات السابقة:/ 7
تعتبر الدراسات السابقة أو المشابهة بمثابة إطار نظري أو مرجع نظري يعود إليه الباحث 

جوانب موضوعه ، واالستفادة مما وصلت إليه البحوث العلمية ، سواء في ليستطيع تلمس كل 
المجال النظري ، حيث تساعده على طرح المشكلة بدقة وتحديد المفاهيم ، والمصطلحات وصياغة 

الفروض بشكل واضح أو في الجانب الميداني إذ يتعرف على المناهج المستخدمة وأدوات البحث 
يساعده ويكون له عونا مرشدا في إشارة طريقة لتفادي األخطاء ،  وكيفية توظيفها ، وكل هذا

 .ومعرفة الصعوبات التي يضعها في الحسبان
استطالع األبحاث و الدراسات السابقة من المراحل المنهجية في البحث العلمي  يعتبر

التي  بهدف التعرف على المساهمات السابقة فيما يتعلق بموضوع البحث ،وسنتطرق إلى  الدراسات
 عالجت متغيرات البحث.

 الدراسة  االولى حول المتغير المستقل:
العالقات اإلنسانية وأثرها على الرضا أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه بعنوان   

وكالة الجلفة من اعداد الباحث   - الوظيفي  دراسة حالة لعمال صندوق الضمان االجتماعي
 . 2016بجامعة بسكرة  بونوة علي

تمحورت االشكالية كالتالي : ما مدى تأثير العالقات اإلنسانية على الرضا الوظيفي لدى 
 األفراد العاملين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي وكالة الجلفة ؟.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لدراسة األوضاع الراهنة لظاهرة الرضا الوظيفي 
، من حيث خصائصها ، أشكالها ، وعالقاتها ،  والعوامل المؤثرة وتأثير العالقات اإلنسانية عليها 

فيها ، مع االستعانة بدراسة الحالة كأسلوب من أساليب المنهج الوصفي وذلك قصد الوصول إلى 
 نتائج دقيقة ومفصلة حول وضع الظاهرة المدروسة مقارنة بأساليب مناهج البحث األخرى. 

 الفرضيات الجزئية:
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 الجانب المنهجي للدراسة                                    ول:        الفصل اال   
 

( يتأثر الرضا الوظيفي بمستوى العالقات اإلنسانية بين الرؤساء والمرؤوسين 1-
 بالصندوق للضمان االجتماعي وكالة الجلفة.

الوظيفي بالصندوق ( للعالقات اإلنسانية بين المرؤوسين أنفسهم تأثير على رضاهم 2-
 الوطني

( يتأثر الرضا الوظيفي لدى األفراد العاملين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي 3-
 وكالة الجلفة ، بأمنهم الوظيفي ، تأثيرا منخفضا.

 تعمل هذه الدراسة على محاولة تحقيق األهداف التالية:
الوظيفي لدى عمال  (محاولة التعرف على تأثير العالقات اإلنسانية على الرضا 1-

 وكالة الجلفة . -الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
 (محاولة التعرف على تأثير األمن الوظيفي لدى عمال الوكالة على رضاهم الوظيفي. 2-
( محاولة التعرف على مستوى العالقة بين العمال والمسئولين من جهة ، والعمال فيما 3-

 على الرضا الوظيفي لهم جميعا داخل الوكالة. بينهم من جهة أخرى وتأثير كل ذلك
 :النتائج العامة للدراسة

 من خالل مناقشة فرضيات الدراسة  يمكن استخالص النتائج العامة للدراسة حيث:
(أكدت الدراسة على أنه من المهم جدا إدراك القادة في صندوق الضمان االجتماعي  1-

 ألهمية شعور األفراد باالحترام و التقدير ، داخل الصندوق مما يبين أهمية االتصال المباشر بين 
الرئيس ومرؤوسيه ، ودور تطبيقات االتصال العملية تطبيقات فتتعدى إفشاء السالم ، عدم 

من كرامة األفراد إلى بذل االستطاعة إلى تحسيسهم بأهمية جهودهم المبذولة في قيامهم  اإلنقاص
 بالمهام الوظيفية.

( أكدت الدراسة على أن مستوى العمل بفكرة روح الفريق قد يتأثر في أي لحظة ألن 2-
للضمان أسباب وجوده واستمراره غير قوية ، حيث أن روح الفريق لدى العاملين بالصندوق الوطني 

 وكالة الجلفة ، من خالل استماع الرؤساء لهم واالهتمام بمشاكلهم المتعلقة بهم أو –االجتماعي 
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 الجانب المنهجي للدراسة                                    الفصل االول:           
بالعمل ، ليست في مستوى يمكن معه االطمئنان على جو العمل داخل المؤسسة ، ألن 

الرضا هنا في أدنى مستوياته ، ويرجع ذلك محاولة الرؤساء لتنمية عالقاتهم وصالتهم بالمرؤوسين 
بغرض خلق جو ودي في العمل ، يؤدي بهم إلى التخوف من توطيد العالقات إلى المدى الذي قد 

يؤلب عليهم المرؤوسين ، فال يستجيبوا لمطالب العمل التي تصاغ على شكل أوامر من الرؤساء 
باإلضافة إلى شعورهم بأنهم غير مجبرين على تلك العالقات الطيبة مادامت اللوائح والتنظيمات 

 موجودة والتي تلح على االنضباط ، وإطاعة أوامر الرؤساء.
( أكدت الدراسة على أن عالقة الزمالء فيما بينهم تعرف تبادال للمشاعر الطيبة ، مما 3-

ترجم بحسن المعاملة بين الزمالء ، والذي يوحي بنوع من يبين أهمية االتصال المباشر الذي ي 
التالحم والتآزر في العالقات بين زمالء العمل في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  وكالة 

الجلفة،وما يفسر مثل هذه النتائج أن إحساس العاملين بحملهم للهم المشترك وباالنتماء إلى جماعة 
ك باإلحساس بالتهميش الذي قد يكون مقصودا من بعض الرؤساء الزمالء ، خاصة إذا اجتمع ذل

  للمرؤوسين ، كما الحظنا ذلك سلفا في عالقات الرؤساء بالمرؤوسين.
 :الدراسة  الثانية حول االلتزام التنظيمي

المناخ التنظيمي وعالقته  رسالة لنيل شهادة  الماجستر في علم النفس والعمل  بعنوان
بجامعة   ماحي محمد االمينمن اعداد الطالب  ، في المؤسسة الجزائرية بااللتزام  التنظيمي

 .2016وهران 
استخدمت المنهج الوصفي الذي من مميزاته وصف الظاهرة وصفا دقيقا،ومحاولة  -

التعبير عنها كميا ونوعيا من خالل البيانات المتحصل عليها من الدراسة الميدانية ، قصد الوصول 
 وأعمق لموضوع البحث.الى فهم أشمل 

يذهب البحث الى دراسة العالقة الموجودة بين ابعاد المناخ التنظيمي ودرجة  :االشكالية 
 االلتزام التنظيمي في مؤسسة المصب سوناطراك .

 : االسئلة  الفرعية
ماهي مستويات المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي لعمال مؤسسة المصب سوناطراك  (1

 .وهران ؟
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 الجانب المنهجي للدراسة                                      الفصل االول:   
في ماهي العالقة الموجودة بين عناصر المناخ التنظيمي ودرجة االلتزام التنظيمي  (2

 ؟مؤسسة المصب سوناطراك 
، الحوافز الهيكل التنظيمي    (ما مدى مساهمة كل من المناخ التنظيمي بأبعاده  ( 3

في   )لخبرة، االجنس  (والمتغيرات الديمغرافية  )االشراف ، االتصال ، االبداع ، والتكنولوجيا 
 ؟مستوى االلتزام التنظيمي العاطفي في مؤسسة المصب سونطراك 

 :فرضيات البحث 
هناك مستويات مرتفعة ادراكات العمال ألبعاد المناخ التنظيمي في مؤسسة  سونطراك   (1

هذا التوقع جاء انطالقا من السمعة التي تتمتع بها المؤسسة من حيث التنظيم واالمتيازات الحوافز 
، حيث يعتقد الباحث ان هده العوامل قد تنعكس ايجابا على ادراكات العمال لعناصر المناخ 

 ظيمي وااللتزام التنظيمي المستعملة في هذه  الدراسة. التن 
هناك عالقة بين ابعاد المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي عند مؤسسة  سونطراك ،  (2

امتدادا للفرضية االولى التي تتوقع مستويات مرتفعة االدراكات العمال لعناصر المناخ التنظيمي 
 ل المتغيرين  ،  فان العالقة يتوقع ان تكون قوية بينهما. وااللتزام التنظيمي  مادام ارتفاع يشم

، الحوافز ، االشراف ، االتصال الهيكل التنظيمي    (يساهم المناخ التنظيمي بأبعاده  (3
في مستوى االلتزام التنظيمي  AVAL المستخدمة بمؤسسة سوناطراك  )، االبداع ، والتكنولوجيا 
 العاطفي عند الموظفين.

  :النتائج العامة للدراسة 
 سوف يتم عرض نتائج البحث وفقا للفرضيات الموضوعة لها. -
( هناك مستويات مرتفعة  إلدراكات  العمال ألبعاد المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي 1

 في مؤسسة المصب سونطراك  ،  نظرا لما توفره المؤسسة لعمالها من حوافز وامتيازات.
رتفعة بين أبعاد المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي عند عمال مؤسسة ( هناك عالقة م2

 . المصب سونطراك
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 الجانب المنهجي للدراسة                                       الفصل االول:           
 

، الحوافز ، االشراف ، االتصال  الهيكل التنظيمي    (( يساهم المناخ التنظيمي  بأبعاده 3
م في مستوى االلتزا AVALالمستخدمة بمؤسسة سونطراك نشاط المصب  )االبداع ، والتكنولوجيا 

 . التنظيمي العاطفي عند الموظفين
  : التعليق على الدراسات السابقة

 :نقاط االتفاق ❖
لموضوع العالقات االنسانية  تتفق الدراسة الحالية مع الدراسة االولى في تناولها  -   

 كمتغير مستقل و الثانية في تناولها لموضوع االلتزام التنظيمي كمتغير تابع.
تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في بعض أبعاد المتغير المستقل مثل    -

 مشاركة العمالية الحوافز الرأسمال االجتماعي و متغيرات االلتزام التنظيمي .
 تتفق الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في توظيف نفس منهج و نفس االداة  .-        

 .االقتصادية المؤسسة هي و :التطبيقي المجال في عليها المعتمد المؤسسة طبيعة -      
 تتفق الدراسة االولى مع الدراسة الحالية في نفس النموذج النظري. -

 نقاط االختالف: ❖
 تختلف الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة من حيث المجال الزمني و مكاني .-
تختلف الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في طبيعة الدراسة حيث دراستنا هي لنيل -

 شهادة ماستر.
 التي المواضيع الختالف الى ذلك يرجع و االسئلة و  الفروض و االهداف في اختالف-

 دراسة.كل  تناولتها
  تختلف الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة من حيث المجال الزمني و مكاني و البشري.-
 من حيث النظرية المستخدمة ؛ فنجد ان كل دراسة اعتمدت على نظرية.-

 جوانب االستفادة العلمية: ❖
أفادتنا كٌثيرا ًفي إثراء الجانب النظري للدراسة من خالل ما تزخر به  من معلومات 

 وفي الجانب المنهجي ،كما ارشدتنا الى مراجع حول متغيرات الدراسة ،ومفاٌهيم  
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 الفصل االول:                                الجانب المنهجي للدراسة        
 و في وضع اسئلة االستمارة ،ساعدتنا فًي ضبط وٌصياغة تساؤالت وفرٌضيات الدراسة وتفٌسيرها 

 و ضبط بعض المفاهيم  . 
 (Defining concept)تحديد المفاهيم:/8
 من المهم توضيح المقصود بالمصطلحات المستعملة بالبحث حتى ال يساء فهمها -

وكثيرا ما تعدد المعاني المستخدمة في هذه  ،او تفهم بداللة غير الداللة الواردة في هذه الدراسة  
أي بداللة  operationnnel، وقد يتم تحديد هذه المعاني المستخدمة بطريقة اجرائية الدراسة 

ضع االجراءات والبيانات واألدوات الخاصة بهذه الدراسة ، ويساعد تعريف المصطلحات في و 
  2اطار مرجعي ليستخدمه الباحث في التعامل مع مشكلة الخاصة بالبحث .

   الدور: 1)
  :التعريف اللغوي   ✓

فالمعياري هو  ومنهم من ربط مفهوم الدور بمعنيين معنى الستاتيكي ، وآخر معياري ، -      
 3. الـذي يتوقع الدور، والدور المقابل واالستاتيكي هو المعنى الذي يرتبط به

 : التعريف االصطالحي ✓
لقد اختلف العلماء في إعطاء مفهوم جامع مانع للدور ، فمنهم من اعتبره مجموعة من 

 األفعـال المكتسبة التي يؤديها الشخص في موقف تفاعل اجتماعي ، ومنهم 
ن الدوافع إذ تعلق األمر من صـرح بأنـه مجموعـة مـن الخدمات إذ تعلق األمر بالجماعة ومجموعة م

 .بالقدر 
 
 
 

 
ص    2007،   1،   دار دجلة ، االردن ،  ط   مقدمة في منهج البحث العلمي  :رحيم يونس كرو العزاوي 2

50   . 

؛ مذكرة مكملة لنيل شهادة  دور العالقات العامة في تحسين صورة المؤسسة االقتصادية :لقصير رزيقة   3
 .  23ص   ؛ 2007 علوم االعالم واالتصال ؛ جامعة منتوري قسنطينة ؛  الماجيستر في
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 الفصل االول:                                الجانب المنهجي للدراسة           
 :اإلجرائي التعريف ✓

 في تؤديها التي والوظيفة العامة العالقات عليها تعتمد التي األساليب حصر بالدور نعني
 .المؤسسة في للعاملين التنظيمي االلتزام تحقيق

 : اإلنسانية العالقات )2 
العالقات و االنسانية فالعالقات جمع مفردها :المفهوم من كلمتين همايتكون هذا  ✓

 4بفتح العين وتعني عالقة خصومة وعالقة حب . )عالقة(
هذا و سان عن غيره من الكائنات الحية :جميع الصفات التي تميز االن واإلنسانية تعني  ✓

سواء كانت ايجابية  منها  ،الناسيعني ان العالقات االنسانية عبارة عن جملة التفاعالت بين 
 5منها التكبر والقسوة . او سلبية ، االحترام والتسامح 

 يف العالقات اإلنسانية على أنهاوقد جاء في معجم مصطلحات العلوم اإلدارية تعر  ✓
'تلك العالقات التي تنطوي على خلق جو من الثقة واالحترام المتبادل والتعاون بين العمال وبين 

  6عمل واإلدارة بهدف رفع الروح المعنوية للعاملين لزيادة اإلنتاج .أصحاب ال
 التعريف االجرائي:  ✓

هي السلوك االداري الذي يقوم على تقدير كل فرد وتقدير مواهبه و خدماته واعتباره قيمة 
  محاولةفي حد ذاته  ،  و الذي يقوم على االحترام المتبادل بين صاحب العمل و العاملين  و 

هم مقابل تحقيق االهداف استثارة دافعية العمال للعمل اكثر من خالل اشباع حاجتهم و ارضاء
 .المرغوبة

 
 ، الرياض  ، جامعة نايف ، العالقات االنسانية في الفكر االداري االسالمي المعاصر :محمد بن عايد  الدوسري 4

 ص.   20  ؛ 2001  ، 1ط 
  . 2015/ 07/06 ،مقالة علمية متعلقة   ، العالقات االنسانية والصحة النفسيةحول نظرة  :احالم يحي 5
 جامعة قاصدي مرباح ورقلة  ؛  مجلة العلوم االنسانية ؛ ؛ على اداء العمل بالمؤسسة  وأثرهاالعالقات االنسانية  : بن زاف جميلة   6

 .  3ص  ؛ 2016
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 الفصل االول:                                الجانب المنهجي للدراسة           
 ( االلتزام التنظيمي:3

 لغة : ✓
   ويلزم الشيء ال يفارقه ، والمالزمة للشيء ، المداومة عليه . ، االعتناق 

 : االصطالحي  ✓
بأنــه إيمــان الفــرد بالمنظمــة وقيمهــا وأهــدافها إلــى الدرجــة التــي تجعلــه ينصــهر وينــدمج يعــرف         

اســتعداده  ، و ويفتخــر باالنتمــاء إليــه ممــا يدفعــه إلــى بــذل الجهــود المطلوبــة فــي مجــال عملــه ، فيهــا 
 7لتحمل أعباء أعمال إضافية والمبادرة من اجل نجاح المنظمة وتقدمها .

ان االلتــزام التنظيمــي حالــة نفســية تتمثــل فــي تمســك الفــرد بمنظمتــه ، واقتناعــه بأهــدافها  األمــر        
الـــذي يـــنعكس علـــى ســـلوكياته حيـــث يســـعى لنجــــاح هـــذه المنظمـــة ، وبـــذل قصـــارى الجهـــد ، وااللتـــزام 

 .8لتحقيق ذلك 
ورغبتــه فــي بــذل أكبــر جهــد  "اقتناع الفرد التام وقبوله ألهداف المنظمة التي يعمل فيها وقيمها ،      

  9 ممكن لصالحها وعدم ترك العمل فيها حتى لو توافرت ظروف عمل أفضل في منظمة أخرى ."
 :  التعريف االجرائي ✓
نعني بااللتزام التنظيمي حسب هذه الدراسة انه  شعور الفرد العامل باالنتماء للمؤسسة  ✓

وان  اهدافها هي أهدافه التي يسعى بكل جهد وبكل إخالص في العمل الى تحقيقها من 
 .أجل رفع اإلنتاجية وتحقيق أهدافها سوف يؤدي  تحقيق الى أهدافه وإشباع حاجاته 

 
 
 

 
 العالقة بين االلتزام التنظيمي واألداء الوظيفي لدى العاملين في الخدمات الطبية  : محمد داود اسماعيل الجماصي 7

 .  10ص  ؛  2016 ؛ قدمت هده الدراسة استكماال للحصول على شهادة الماجييستر في القيادة واإلدارة ؛  العسكرية بقطاع غزة
شهادة   ؛ بحث مقدم استكماال لمتطلبات الحصول على  الثقافة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي   :محمد بن غالب العوفي   8

 .   24ص   ؛  2005 الماجيستر في العلوم االدارية  ؛  قسم العلوم االدارية  ؛ جامعة نايف  ؛ 

 

  د/ محمد فارس :  العالقة بين الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي ؛ دراسة ميدانية على جامعة االزهر ؛ مجلة   9 
   .170؛ ص  2014؛   02؛ العدد   22مجلد   غزة  ؛ الجامعة االسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية ؛ 
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 :                                الجانب المنهجي للدراسةالفصل االول        
 / متغيرات و ابعاد الدراسة  : 9

 العالقات االنسانية و يتفرع عنه :  :المتغير المستقل 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 : االلتزام التنظيمي و يتفرع عنه:  المتغير التابع
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  

 :  جياللي امال   الطالبة شكل رقم من اعداد           
 
 
 
 

 حسب الدراسة ابعاد العالقات االنسانية

 المناخ التنظيمي  

 

 الحوافز 

 الداخلية للمنظمة،والناتجة  البيئة  هو 

 واإلجراءات   السياسات  تفاعل عن

 فيها، المطبقة واألنظمة والقوانين

 العاملين ، من قبل مدركة  وتكون

 إيجابا على سلوكهم أو سلبا تؤثر والتي

 العمل  في  وأدائهم

 

 المؤسسة عليها تعتمد التي الطريقة 
 البشرية  مواردها على للتأثير

  الحوافز أنواع مختلف  باستعمال
 وتفعيل  العامل  أهداف تحقيق بغرض

 .المؤسسة أهداف ليحقق أدائه
 

 .الشكل رقم : يوضح ابعاد المتغير التابع
 

 . مستقلال: يوضح ابعاد المتغير 02شكل رقم  

 

 الدراسة بحس  ابعاد االلتزام التنظيمي

 التزام استمراري 

 

 التزام عاطفي

 بتكلفة ترك يرتبط الذي االلتزام

عاتق   على ستقع التي المؤسسة

 .إجتماعية أو مادية سواءا العامل

 

 

 وجداني بإرتباط العامل شعور
 .  بالمؤسسة وعاطفي.
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 الفصل االول:                                                الجانب المنهجي للدراسة     
 

 /المقاربة النظرية:10
للنظرية اهمية كبيرة في بحوث العلمية و االجتماعية اذ ان الباحث ال يمكنه معالجة أي 

 استعانة بموقف نظري يوجهه.ظاهرة من الظواهر االجتماعية دون 
 (التون مايو نظرية العالقات االنسانية  :) ❖

بالنظر الى  "التون مايو "ابرزهم   )العالقات  االنسانية(وقد اهتم اصحاب هذا االتجاه 
 :المنظمة من جوانب خاصة  ، فيما يلي 

 والنفسية .بدراسة حاجاته االجتماعية : تفسير سلوك الفرد في المنظمة (1
 االهتمام بمشاعر األفراد :  بالتركيز على الحوافز.( 2
 ( االعتراف بالجماعات الصغيرة داخل المنظمة.3
 ( تحسين أساليب القيادة لدى المشرفين :  بمناقشة مشاكلهم االجتماعية للعاملين.4

وبسبب ما ،في ردة فعل على التشويه التايلوري ،  1930حيث ظهرت ابتداء من عام 
أثارها من مقاومة من النقابات العمالية ، حيث أجرى "التون مايو" أبحاثه األولى في شركة وسترن 

الكهربائية ، حول تأثير العوامل الفيزيائية : اإلضاءة ، وقيمة مجموعة العمل ، والعالقات مع 
 قت الراحة .السلطة،التي لها تأثير في إنتاجية العمل أكثر خطورة من تأثير اإلضاءة وو 

من جهة أخرى فإن هذه النظرية تنظر إلى التدريب على انه جزء ال يتجزأ من المكانة 
االجتماعية  ،  فكلما قامت اإلدارة بتحسين الوضع المهني للعمال وأتاحت لهم فرص التدريب كلما 

 زادت دافعيتهم نحو العمل ، ما يؤدي إلى زيادة في اإلنتاجية .
أيضا أدركت هذه النظرية ضرورة توفر حوافز معينة تقدم للعامل لتشجعه على أداء وبذل 

مجهودات أكبر في العمل ، حيث تعتبر أن الحوافز المادية ليست قادرة وحدها على تحفيز العمال  
بل الحاجات االجتماعية هي األساس في تحفيزهم " أي أن الفرد لديها ال يجب النظر إليه من 

مفهوم الرجل االقتصادي الذي يسعى إلى تحقيق أقصى ما يمكن من العائد المادي فقط ، خالل 
بل يجب النظر إليه من خالل مفهوم الرجل االجتماعي الذي يسعى إلى إشباع حاجاته االجتماعية 

 حتى وان كان ذلك على حساب حاجاته المادية" . 
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 الجانب المنهجي للدراسة     الفصل االول:                                   
 

 ويمكن تلخيص مساهمات هذه النظرية في مجالي التدريب والحوافز في النقاط التالية :
العالقات الجيدة ترتبط بمناخ العمل السائد الذي يتطلب مسارات الترقي أمام األفراد  •

 ترتبط بمسألة تدريب األفراد وإعدادهم . •وهذه المسارات 
دريب تساهم بشكل كبير في تحقيق التواز ن والفعالية في المؤسسة. اعتبار عملية الت  •

 للمكافآت والحوافز الغير مادية دور هام في تحفيز األفراد وإحساسهم بالرضاء . 
أعطت أهمية ل لجماعات الغير رسمية في تأثيرها على السلوك الفردي في  •
  10المنظمة.

  .)دوجالس ماك جري جور(  Yو   Xنظرية  ❖
يقدم عالم النفس االجتماعي ماك غريغور وجهة نظره الخاصة بالطبيعة  البشرية من 
خالل توضيحه أن لالنطباع الذي يكونه الشخص اتجاه الشخص األخر يؤثر تأثيرا بالغا على 

الشخص ومن هذه الفكرة عرض نظريتين  (نظرية  X ونظرية Y)طبيعة تعامله وعالقته مع ذلك  .
 : يعة البشرية وهيمختلفتين هذه الطب

 نظرية X :ركزت على مايلي من وجهة نظره  
االنسان كسول ال يحب العمل يجب حسبه ان يضل تحت المراقبة مأمورا ومعرض * 

للعقوبات في حالة عدم خضوع لألمر ويضيف انه في حالة وجود عمل ضروري في حالة تقصير 
 للعمل الحل في نظره االقتطاع من االجرة .

االنسان له قليل من الطموح ويحب ان يكون في مأمن وال يحب التغيير ويفضل المهام * 
 . اليومية المعتادة ألنه يحسنها او يتقنها ويتخوف من المهام الصعبة جدا

جبار العمال على العمل ألنهم يكرهونه ، ويكون هذا اإلجبار عن طريق التوجيه * ا
 والرقابة المباشرة والتهديد بالعقاب .

 
 

 بن دريدي منير : استراتيجية ادارة الموارد البشرية في المؤسسة العمومية الجزائرية التدريب ، الحوافز ، مذكرة في10 
  54ص  2010 مكملة لنيل شهادة الماجيستر في علم االجتماع ،تخصص تنمية وتسيير الموارد البشرية ، جامعة منتوري  قسنطينة ، 

   .   
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 الجانب المنهجي للدراسة                                      الفصل االول:            
 تهرب العمال من المسؤولية ، ويبحثون دائما عن التوجيهات الرسمية.* 
  .X شكل يوضح نظرية 

 Y :نظرية 
المسؤولية يرى "ماك غريغور" في هذه النظرية " أن اإلنسان يحب العمل ويسعى لتحمل 

إذا هيئت له الظروف ، وان زيادة األجور والمكافآت المادية ليست الوسيلة الوحيدة لتحفيز العاملين 
، فهناك طرق أخرى معنوية كالترقية التي تحفز األفراد على العمل ورفع مستوى األداء ، 

 11واالنضباط واحترام القيم التنظيمية " .
 ذه النظرية ما يليأهم المسلمات التي تقوم عليها ه :

 * أن العمل أكثر ضرورة من الراحة .
* نظام العقوبات والمتابعة والمراقبة ليسوا بالوسيلة الضرورية والوحيدة بدفع االنسان 

 لتحقيق الرضا وأهداف المؤسسة .
 .)يسير ويراقب نفسه بنفسه (* يعتقد أن االنسان له القدرة على تسيير ذاته ونفسه

 المكافأة تكمن كون االنسان يعمل .* يرى أن 
 * دخول االنسان في العمل مجرد مكافأة .

 * يملك القدرة في استخدام مخيلته وإبداعاته في خدمة المؤسسة .
 حاجات ماسلو: 3/9 

إال وهي ، ن الحاجات االنسانية منظمة هرميا ومقسمة الى خمس مستويات أاقترح ماسلو 
حاجات التقدير واالحترام ، الحاجات االجتماعية  ،حاجات االمان ،  الحاجات الفيزيولوجية  المادية

 حاجات تحقيق الذات. ،
 :ولتوضيح الحاجات نشرح كال منهما كما يلي

 
 
 

 

  بن دريدي  منير :  مرجع سبق ذكره ،  ص 57 .  11 
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 الجانب المنهجي للدراسة                       الفصل االول:                     
مثل الحاجة ،وهي عبارة عن حاجات أساسية للفرد ، دنى السلم أالحاجات الفيزيولوجية تقع في 

وتتمثل هده الحاجات في مكان العمل في ، و تجنبه أللطعام والشراب والمأوى والتخلص من االلم 
ويمكن ، وغيرها  االهتمام باألجر وظروف العمل االساسية  كالتدفئة والنظافة االثاث وخدمات االكل

حيث يعمل ، ن الحاجات الفيزيولوجية في العمل تشبع بواسطة تصرفات الفرد االقتصادية أالقول 
 جل الحصول على األجر.أالفرد مثال من 

فان المستوى الثاني ، دنى اشباع الحاجات الفيزيولوجية أ* حاجات االمان عند تحقق 
همية كدوافع العمل وتتمثل هذه الحاجات في تأخذ وضعها في اال، المتمثل في حاجات االمن 

ففي مجال العمل يمكن ، و حوادث قد تحدق بحياته أي اخطار أمحاولة تامين الفرد وحمايته من 
وأيضا من خالل ، اشباع حاجات االمن من خالل انظمة االمن الصناعي والسالمة المهنية 

 12التأمينات االجتماعية والرعاية واألنظمة المعاشات. 
* الحاجات االجتماعية تنبع هذه الحاجات من كون اإلنسـان اجتماعي بطبيعته ويعيش 
ضمن جماعة ويتفاعل معها ، وتتمثل هذه الحاجات في الشعور باالنتمـاء والحب ، االحترام من 

قبل أفراد المجتمع ، الدعم من اآلخرين ، وتعتبر الحاجات االجتماعية نقطة االنطالق نحو حاجات 
 بعيدة عن الحاجات األولي . أعلى و 

* الحاجات التقدير واالحترام يكون ذلك من خالل احترام اآلخرين له واعترافهم به و  
بمجهوداته  ، " ألن الفرد يبحـث دائما عن اإلحساس بأهمية ما يقوم به من عمل ، والحصول على 

نوعا من الرضا واالرتياح التقدير واالعتراف به من المسئولين ومن زمالئه ، ألن ذلك يحقق له 
 النفسـي ، ويدفعـه لبذل مجهود أكبر " ، ما يشعره بنوع من الثقة في النفس.

* الحاجات تحقيق الذات ن ظهور حاجات إثبات الذات يأتي فقط بعد أن تكون بقية 
الحاجات األخرى قد أشبعت بصفة أساسية ، فقد أشار ماسلو أن إثبات الذات تمثل "رغبة الفرد 

 المتنامية فـي التميـز ، ورغبته في أن يصبح أكثر قدرة على فعل أي شيء يسـتطيعه ، وعليـه ففـي 
 
 

 

  مقدود وهيبة : التحفيز ودوره في تفعيل اداء االفراد في المنظمة ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستنر في العلوم    12 
.  23ص   ، 2008  ، االقتصادية وعلوم التسيير فرع تسيير المنظمات  
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 الجانب المنهجي للدراسة                                   الفصل االول:                 
هـذا المستوى يسعى الفرد إلى إثبات ذاته في العمل ويقبل التحدي وأداء المهام الصعبة حتـى تفتح 

 13أمامه فرص الترقي والتقدم .
   الدراسة : مجاالت /11

هم الخطوات المنهجية في البحوث االجتماعية ،وقد أ إن تحديد مجاالت الدراسة يعد من 
ن لكل مجاالت أإتفق اغلبية العلماء الباحثين والمختصين في مناهج البحث االجتماعي  على 

 .الدراسة لها ثالث مجاالت رئيسية المجال المكاني والزماني والبشري 
 :  المجال  المكاني ❖

 بوالية مستغانم.بمديرية اتصاالت الجزائر  الميدانية دراستنا بإجراء قمنا لقد
 ترجع اسباب اختيار هذه المؤسسة الى:         

 اعتبارات علمية: ✓
كون المديرية منظمة اجتماعية تنطوي على الكثير من الظواهر االجتماعية التنظيمية    

 ة فيها.التي تحتاج لدراسة التزام الوظيفي و العالقات االنساني 
 اعتبارات عملية: ✓

 قرب المؤسسة. -
 ترحيب المؤسسة بالبحث. -

 المجال الزماني : ❖
 2020ماي   شهر غاية إلى  2019جويلية   شهر من النظري  الجانب في دراستنا انطلقت

 قمنا الفترة هذه دراستنا ، وخالل موضوع تخص التي والمعلومات كافة البيانات بجمع قمنا حيث
 صورة ألخذ الدراسة قيد المؤسسة على والتعرف استطالعية زيارات وإجراء الميدان إلى بالنزول

 فقد التطبيقي الجانب الموجودين بالمديرية ، أما الموظفين بعض مع مقابالت بإجراء قمنا كما.عامة
 .2020فيفري  15 غاية إلى 01 يوم من بشرناه

 
 

 

   بن دريدي منير: مرجع سبق ذكره ، ص 59 60 . 13 
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 الجانب المنهجي للدراسة                               الفصل االول:                 
 

 تم   إنجاز الدراسة تبعا للمراحل اآلتية :
   المرحلة االولى : 

وتم أثناء هذه المرحلة اختيار موضوع البحث ، وتحديد إشكاليته ، وباإلضافة إلى التردد 
على المكتبات الجامعية للقيام بالبحث وجمع المادة العلمية ، و االطالع على الدراسات المتعلقة 

ات بموضوع بحثنا أو تلك التي تخدمه. وقد تمكنا بفضل القراءات في كل ما له عالقة حول  متغير 
الدراسة من كتب ومعاجم ورسائل ومجالت  ساعدتنا في اإلحاطة واإللمام بموضوع الدراسة ، كما 

من بداية  -اشهر 5وفرت علينا الكثير من الجهد وجنبتنا البحث العشوائي ، ودامت هاته الفترة 
ة تلتها فترة صياغة وتحرير القسم النظري للدراس 2019الى غاية ديسمبر  2019شهر جويلية 

 بكل ما يحويه من فصول ومباحث لمدة شهر على حسب جمع المعلومات. 
  المرحلة الثانية: 

 وهي مرحلة الدراسة الميدانية ، حيث قمنا بزيادة استطالعية إلى المديرية   
الجزائر بمستغانم بداية عطلة الشتاء بهدف الحصول على اإلذن للقيام بالدراسة ودامت هذه الزيارة 

ا حيث تم أثنائها إجراء مقابالت حرة مع بعض الموظفين وتم خاللها استجوابهم يوم 15حوالي 
حول العالقات االنسانية في المديرية وهل يوجد التزام  في العمل من طرف الموظفين، اضافة إلى 

بعض األسئلة حول اهتماماتهم وتطلعاتهم في المؤسسة مما شكل عالقات حميمة معهم ، هذه 
عدتنا في ملئ االستمارات مع مجتمع الدراسة والحصول على المعلومات الخاصة العالقات التي سا

بالمديرية خاصة منها الهيكل التنظيمي وتعرفنا أيضا من خالل هذا العمل الميداني على مختلف 
اقسام ومصالح المديرية  وتخصصاتها ومهامها وتعد هذه المرحلة أصعب مرحلة في البحث 

 العلمي. 
 المرحلة الثالثة :  

خالل هذه المرحلة تم ملئ االستمارات من طرف أفراد مجتمع الدراسة ، حيث وزعت  
االستمارات على المبحوثين في المديرية  بعد تحكيمها من قبل اساتذة للتأكد من صدقها وثباتها 

 يناسب جميع بعدما قمنا بإدخال بعض التعديالت على االستمارة وضبطها نهائيا بأسلوب يتالءم و 
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 الفصل االول:                                                الجانب المنهجي للدراسة       
يوما  حيث تم  15وقد دامت هذه المرحلة لمدة  2020الموظفين من بداية شهر فيفري  

 استمارة. 25استمارة و تم استرجاع   30توزيع  
 المرحلة الرابعة : 

 قمنا فيها بتنظيم المعلومات التي تحصلنا عليها من خالل  االستمارة و المالحظة  
 االستمارات وتصنيفهاالتي رافقتا طيلة الدراسة االستطالعية و الميدانية ، كما قمنا بتفريغ بيانات 

و جدولتها ، لنشرع بعد ذلك في معالجتها ، إحصائيا وتحليلها كميا وكيفيًا وتفسير نتائجها.  
ومحاولة فهم دالئلها على ضوء الفروض واإلطار النظري للدراسة بداية من شهر فيفري الى غاية 

 . 2020منتصف شهر ماي 
 المجال البشري: ❖

ويقصد بالمجال البشري مجتمع البحث الذي سنجري عليه الدراسة والمتمثل في مجمـوع          
عامال ينقسمون إلى نوعين ، عمال  30عمـال مديرية اتصاالت الجزائر مستغانم والبالغ عددهم 

اإلدارة وعمال ميدانيين  كونهم يحملون خصائص مجتمع البحث المالئمة لتطبيق دراستنا والتي 
 حـول دور العالقات اإلنسانية في تحقيق االلتزام التنظيمي لدى العاملين بالمديرية .تتمحور 

 ) Study sample) –Research community :الدراسة و مجتمع البحث  عينة /12
 ة او عدة خصائص مشتركة تميزها" مجموعة عناصر بها خاصمجتمع البحث  ✓

   14عن غيرها من العناصر االخرى والتي يجري عليها البحث . " 
 30مجتمع بحثنا يشمل عمال مديرية اتصاالت الجزائر بوالية مستغانم البالغ عددهم  

 عامل .
يبنى عليها ، هي مجموعة من مأخوذة من المجتمع االصلي للدراسة  : عينة البحث  -

وتعرف على انها النموذج الذي يجري ، تمثيل  الباحث بحثه شريطة ان تكون ممثلة له احسن
 محمل البحث عليه .

 
 .  982ص   ، 2004الجزائر  ، دار القصبة للنشر منهجية البحث العلمي   ،بوزيد صحراوي  و اخرون  ،تر  : سر موريس انج 14
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 الفصل االول:                                                الجانب المنهجي للدراسة  
 

لجميع  الشاملة الدراسة :به يقصد والذي الشامل الحصر على هذه دراستنا في واعتمدنا
 يتناسب ، فهو  االجتماعية الدراسات في استخداما األكثر الدراسة  كونه موضوع مجتمع  مفردات
 كميا بهدف اختبارا فرضياته اختبار من الباحث كما يمكن  االجتماعية ، للظاهرة الكمي والقياس

 التحليل اجراء ثم ومن المؤسسة ،  وحدات من وحدة كل على شاملة معلومات على الحصول
 العالقات ظاهرة جوانب حول وعديدة متنوعة معلومات جمع في ساعدنا المنهجی  ، حيث

 المؤسسة في العاملين كافة على دراستنا في الوظيفي ، واعتمدنا االلتزام ودورها على اإلنسانية
 خصوصا ، المجتمع هذا على الشامل إجراء المسح يمكن بحيث الدراسة ، مجتمع أفراد لقلة وذلك

  وموظفة موظف 30المؤسسة   تحتوي  حيث المؤسسة ، داخل يعملون  أفراده أغلب وأن
 (Method Approach)/ منهج الدراسة : 13

  عملية في المناسب  للمنهج المجسد  الوحيد  العامل هي علمي ، بحث  أي في الموضوع طبيعة إن
انه مجموعة منظمة من  حيث يعرفه مريس انجرس في كتابه منهجية البحث في العلوم االنسانية على " .البحث 

 15عمليات تسعى لبلوغ هدف " 
الدراسة  موضوع حول المحددة األهداف إلى للوصول الناجعة األساليب  من للمنهج السليم االختيار يعد  و       

ومعرفة العالقة  الموجودة بين العالقات االنسانية وااللتزام التنظيمي ، تم استخدام المنهج الوصفي 
وصفا رقميا  مميزاته ، وصف الظاهرة وصفا دقيقا ومحاولة التعبير عنها كميا  بإعطاءالذي من 

 يوضح مقدار او حجم او درجة ارتباط هذه الظاهرة مع الظواهر 
من خالل البيانات المتحصل عليها من الدراسة  يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصهاوكيفيا  االخرى .  

ف من بحث أشمل وأعمق لموضوع البحث ، حيث رافقنا الوص الميدانية ،  قصد الوصول الى فهم
 .ميدانياالستطالعي الى ال

 سماته   واستخالص  ظواهره لفهم  كسبيل االجتماعي للواقع مالئمة البحث  مناهج أكثر الوصفي المنهج يعد       
 تحليل خالل من والوصف ، التشخيص  في فتتمثل الثانية أما  االكتشاف ، في أولى ،مرحلة مرحلتين على يأتي و 

 
 
 

 
 . 466 ص  ،مرجع نفسه  ،ن وآخرو  وي راصح بوزيد ، تر  :أنجرس موريس 15
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 الجانب المنهجي للدراسة                            الفصل االول:                       
 

 وتقديم المتغيرات  بين العالقات  اكتشاف يتم التحليل هذا ضوء جمعها،وعلى تم  التي والمعلومات  البيانات 
 .لها التفسيرات 

 والتي  الخ...المالحظة،المقابلة،االستمارة:البيانات مثل جمع أدوات  من العديد  استخدام المنهج هذا كما يتيح      
 .  المطروحة لألسئلة إجابات  على نحصل خاللها من

 وجمع الدراسة لموضوع ودقيق كامل وصف إلى الوصول بهدف الوصفي المنهج على اعتمدنا فقد  وعليه      
 النتائج اعتمادية درجة بذلك تزداد  حتى والموضوعية الدقة من قدر بأكبر به،وتحليلها المتعلقة الضرورية البيانات 

 .منها المستخلصة
 (Methods of Analysis)التحليل / أساليب41

المنهج  الستخدامنا ، الكيفي و  الكمي التحليل األساليب من نوعان دراستنا في استخدمنا
 . األسلوبين هذين على بقوم الذي

  :الكمي األسلوب ❖
 لتسهيل إحصائية جداول في مئوية ونسب أرقام إلى الميدانية البيانات تحويل خالل من

 .الالحقة  المرحلة في وتفسيرها تحليلها
  :الكيفي األسلوب ❖

 المعلومات خالل من وتفسيرها النظرية  البيانات تحليل على الباحث قدرة عن يعبر والذي      
 النظرية المعلومات بإسقاط الممكنة  التفسيرات وتقديم األرقام باستنطاق قمنا حيث.جمعها تم التي

 ها.وتوظيف
 :البيانات جمع / أدوات15

 :األتي خالل من الدراسة هذه بيانات جمع تم
 :المكتبية البيانات ❖
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 الفصل االول:                           الجانب المنهجي للدراسة             
 عليه يطلق أو ما النظرية الخلفية تشكل التي البيانات و  المعلومات جميع في وتتمثل
 عليه بنيت الذي ، و التنظيمي االلتزام و االنسانية العالقات لموضوع النظري   بالتأصيل

 :مايلي خالل من الدراسة
 العلمية القواميس و المعاجم. الكتب ✓
  .البحث بموضوع المتعلقة السابقة الدراسات ✓
 أحد أو ، الدراسة  موضوع تناولت التي المحكمة العلمية الدراسات و  البحوث بعض ✓

 .المختلفة المجالت عبر نشرت والتي متغيراته
 :الميدانية البيانات ❖

 المالحظة: 
 اجل من دراسته في الباحث يعتمدها التي البيانات جمع وسائل أهم بين من المالحظة تعد

 أهم من أداة  تعتبر المالحظة أن على الباحثون  اجمع دراستها حيث  المراد الظواهر وتفسير تحليل
 المعلومات و بيانات على للحصول أساسيا ،ومصدرا العلمي البحث في تستخدم التي األدوات
 تم التي للجوانب مصممة و مخططة بطريقة استخدمت إذا الدراسة خاصة لموضوع الالزمة

 عنها. البيانات تسجيل و مالحظتها
 و  جهة من الوظيفي االلتزام واقع عن عامة بفكرة إمدادنا في المالحظات هذه أفدتنا فقد

 .هذا بحثنا موضوع ؛ وهو  تفعيله في االنسانية العالقات دور
الباحث او من ينوب عنه وهي االعتبار المنبه تعرف على انها " مشاهدة الظواهر من قبل 

صول الى للظواهر و الحوادث بقصد تفسيرها و اكتشاف اسبابها و التنبؤ بسلوك الظاهرة و الو 
 .القوانين التي تحكمها "

ألنها نبهتنا لعدة افعال وتصرفات ، كانت المالحظة اول اداة بحثية استخدمت في دراستنا       
تصدر من الموظفين قد تكون ناتجة عن اهمال الجانب االنساني وانخفاض الروح المعنوية 

   والذي ينعكس على عدم التزام، وصراعات وسوء العالقة بين العمال فيما بينهم  ومع مرؤوسيهم 
لتخطيط لها ولم تعتمد فيها على اي بالتالي مالحظتنا كانت غير قصديه لم نقم با، الوظيفي لديهم 

 نوع من 
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 الجانب المنهجي للدراسة                             الفصل االول:                  
بل كانت مالحظة عن طريق الصدفة وهذه االخيرة هي المالحظة تحدث ، االساليب العلمية 

 16تلقائيا دون اخضاعها للضبط العلمي . 
: تعرف بأنها تتميز بالدقة ووضوح الهدف منها ، معنى اهمال أي  المالحظة العلميةاما 

دام والظواهر باستخ عنصر من العناصر الظاهرة او الحدث ، المالحظة تهتم بتسجيل االحداث 
 17ادوات علمية توظف الحواس المختلفة التي تعد مصدر على العالم الخارجي .

وظفنا المالحظة العلمية : المقصود من خالل انجاز الجانب التطبيقي بالضبط خالل  
 االستطالعية والمقابلة الميدانية وتحاورنا مع العينة االستطالعية ، ومالحظة الظروف  ةمرحلالفترة 

المحيطة وطبيعة العالقات االنسانية داخل المديرية ، وخالل فترة الدراسة الميدانية وتوزيع االستمارة 
 والتوجه للمؤسسة لجمع المعلومات حول موضوعنا .

 تظهر التي العاّمة ، واألعراض العّمال مالمح ةمالحظ خالل من األداة  هذه استعملنا
 المتغير بهذا الخاصة المؤشرات خالل من معنويٌاتهم ، على تدل والتي في وجوههم للعمال خاصة

 .مالحظتها  ممكن التي والمعتمد فالدراسة
 بها قمنا التي المتعددة اثناء الزيارات دراستنا كأداة مساعدة    في المالحظة استخدمنا قد و          

 البحث تميز مجتمع التي السمات و  الخصائص بعض مالحظة علينا الزما كان حيث بالمؤسسة ،
خاصة ، من خالل مالحظة ظروف العمل عالقة العمال ببعضهم البعض و عالقتهم  بصفة 

 . رةبرؤسائهم ، والتي ال يمكن الحصول عليها من الدراسة النظرية و ال من خالل االستما
  المقابلة: 

 بالمقابلة القائم أو الباحث بين لوجه وجها لفظي تبادل عن عبارة المقابلة تعد     
 المشاعر أو  اإلدراكات و واالتجاهات اآلراء عن تعبر التي المعلومات على للحصول دوالفر  

 .18الحاضر أو  الماضي في الدوافع أو 

 
 عبد الرحمان السعدني وآخرون  :  مدخل للبحث العلمي ، دار الكتاب الحديث ، مصر ،   2013 ، ص 167 .  16

  عبد الرحمان السعدني آخرون  :  مرجع نفسه ، ص 72 . 17 
  ؛دون طبعة   ؛ عمان  ؛دار حامد للنشر والتوزيع   ؛منظور تطبيقي  ؛ اساليب البحث العلمي :فايز النجار جمعة وآخرون  18

 .   68ص   ؛ 2009
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 الفصل االول:                                    الجانب المنهجي للدراسة:           
 مجموعة مع حوار شكل في المرحلة االستطالعية على االستكشافية المقابلة إجراء   تم

 الموضوع  حول المطالعات من تحصيلها تم التي العامة باألفكار وذلك باالستعانة الموظفين ، من
 .المديرية في العاملين لدى الوظيفي االلتزام مؤشرات أهم وتحديد ضبطعلى  ساعد مما

 : اإلستبيان 
مجموعة من اسئلة مرتبطة حول موضوع معين يتم وضعها في استمارة ترسل لألشخاص  

 19.المعنيين بالبريد او يجري تسليمها باليد تمهيدا للحصول على اجوبة عن االسئلة الواردة فيها
تم اعتماد على االستبيان كأداة رئيسية لجمع المعلومات عن موضوع الدراسة كانت موجهة 

 . للجمهور الداخلي للمؤسسة
 في األساسية الوسيلة ،فهو  وشيوعا فعالية والمعلومات البيانات جمع وسائل أكثر من يعد

في مديرية اتصاالت  العاملين استقصاء رأي إلى االستبانة ، تهدف المبحوثين من المعلومات جمع
 تم الجزائر بوالية مستغانم حول العالقة التأثيرية للعالقات االنسانية على االلتزام الوظيفي ، وقد

 الفرضية ،وبالتالي تفنيدها أو إثباتها بغرض والتساؤالت ضوء الفرضيات على األسئلة صياغة
  .كلل العامة

 تصميم السابقة  و الجانب النظري تم والدراسات االستطالعيةالمقابلة  نتائج من وانطالقا
 :مراحل عدة على هاإعداد مر ، الذي االستبيان
 : األولية لمرحلةا

 لتحكيمها ةاألستاذ على عرضها تم أين أولية بصورة االستبيان استمارة بناء فيها تم والتي
 جوانب بكل واإلحاطة الواضحة األسئلة إليجاد محاولة مرة من ألكثر االستبيان تعديل تم ،إذ

 .الدراسة
 (.01انظر الملحق رقمللتحكيم )وقد تم تقديم االستبيان لمجموعة اساتذة  

 
 
 

 
المركز الديمقراطي العربي للدراسات    ؛ االجتماعيةمنهجية البحث العلمي و تقنياته في العلوم  :  وآخرون ليندة لطاد  19

 .  71ص  ؛ 2019 ؛ .برلين؛االستراتيجية و سياسية و اقتصادية 
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 الفصل االول:                                    الجانب المنهجي للدراسة:           
  :النهائية المرحلة ❖

 : أساسية محاور أربع على النهائية صورتها في اشتملت حيث
 أفراد خصائص لمعرفة الشخصية البيانات تخص أسئلة  04على يحتوي   :األول المحور

 .التعليمي و الخبرة المهنية والمستوى  وسن ، جنس من الدراسة عينة
العالقات  العالقات دور األولى الفرضية حول يتمحور أسئلة 13يضم   :الثاني المحور

خالل توفير ظروف العمل المالئمة والعالقات  من للعامل العاطفي االلتزام  تحقيق في االنسانية
     االنسانية الجيدة 
 حول تتمحور التي الثانية الفرضية ببيانات الخاص أسئلة 21 يتضمن  :الثالث المحور

 .خالل الحوافز  المعنوي  من االستمراري للعامل االلتزام تحقيق في االنسانية العالقات دور
 صعوبات الدراسة : /16

علمي يهدف الى اإلجابة على التساؤالت التي ينطلق منها،فإنه يلجأ إلى ككل بحث 
الميدان لكي يكمل دائرة المعارف النظرية ويعززها بمختلف اإلجراءات التي يتبعها لكي يتسنى له 
التحقق من حجم المشكلة المطروحة ومدى قابليتها للدراسة من خالل تأكيد أو نفي ما تم وضعه 

 من فروض.
نا هذا واجهنا عدة صعوبات بعضها تبررها طبيعة البحث في حد ذاته ، أما وفي بحث

 : البعض اآلخر فيرجع إلى أسباب خارجة عن نطاق الباحث ، ويمكن أن نذكر أهمها فيمايلي
 م الذي يناسب الدراسة ويساعد علىصعوبة العثور على عينة البحث بالحج  ✓

 نجاحه. 
 ريات المفسرة للظاهرة المدروسة صعوبة في المزاوجة بين عديد من النظ وجود ✓

 وإسقاطها إسقاطا غير مخل وال مقل.
 عدم وجود مراجع و دراسات حول االلتزام التنظيمي على مستوى مكتبة ✓

 العلوم االجتماعية وال العلوم االقتصادية. 
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 الفصل االول:                                                الجانب المنهجي للدراسة     
 

 صعوبة صياغة عنوان يعكس ما نريد دراسته حيث تم تغير الموضوع  ✓
 ألربع مرات . 

 ارتباط موضوع الدراسة بنواحي نفسية و اجتماعية مما صعب علينا  ✓
 عزل متغيرات الدراسة و الحكم على النتائج.

 يخص  ينة ان ما سيدلون به هو موضع سرصعوبة اقناع مفردات الع ✓
 البحث العلمي ما جعلنا نغير بعض االسئلة.

 ستبيانالأكبر صعوبة واجهتنا هي نقص ثقافة ملئ استمارات ا ✓
.شأن ملئها واإلجابة على تساؤالتهمن طرف الموظفين وتخوفهم من ذلك وترددهم الكبير جدا ب  
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 االعالقات االنسانية:                                                لثانيالفصل ا      
 

 

 

 

 

 

 :تمهيد
 

 تعريف  والمفاهيم االساسية للعالقات اإلنسانية.   : المبحث االول
 

 اإلنسانية . اسباب االهتمام بالعالقات  : المبحث الثاني
 

 العالقات اإلنسانية .اهداف وأهمية  :المبحث الثالث 
 

 اإلنسانية. اسس ومبادئ العالقات :  المبحث الرابع
 

 .العالقة بين العالقات االنسانية وااللتزام التنظيمي :   المبحث الخامس
 

 .خالصة الفصل

 

 الثاني الفصل 
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 االعالقات االنسانية:                                                لثانيالفصل ا     
  
 

 :تمهيد 
 

ـــة فـــي مجـــال التنظـــيم وهــي  ـــات اإلنســـانية مـــن أهـــم االســـهامات النظري تعتبـــر مدرســـة العالق
مصــالح وغايــات تعبــر عــن مجموعــة المبـــادئ والقواعـــد التـــي تـــربط األفـــراد فيمـــا بيـــنهم ، إذ تجمعهـــم 

ـــة العالقـــات اإلنســـانية لتــدعم هــذا النــوع مــن  ، وقــيم مشــتركة فــي مجـــال العمــل لـــذا جـــاءت نظري
 20العالقات بين العاملين والبحث حـول آثارهـا االيجابيـة علـى الفرد والتنظيم.

ــر و  ــا فـــي أد تعتبـ ــأثيرا بالغـ ــؤثرة تـ ــل المـ ــن أهـــم العوامـ ــي اإلدارات مـ ــانية فـ ــات اإلنسـ اء العالقـ
المهني للموظفين ، ألنها تشــعرهم بــاألمن واالطمئنــان النفســي ، ممــا يــدفع الموظــف إلــى بــذل كــل مــا 
 في وسعه النجاز العمل الذي يؤديه ، ويحقق النتائج المرجوة في رفع المستوى  االنتاجي للمؤسسة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 .  102، ص  2008،  1ط  ،العالقات اإلنسانية في اإلدارة ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، اإلسكندرية  أحمد إبراهيم أحمد :  20
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 العالقات االنسانية:                                               لثانيالفصل ا     
 

  اإلنسانية. تعريف العالقات/1
  : مفهوم العالقات االنسانية ❖

بحيــث ، ربطــة بــين شــيئين او ظــاهرة    "العالقــات "يقصد بكلمة عالقة والتــي هــي مفــردة  -
 21اتقان او شبه او تبعية .وقد تكون عالقة ، حدهما تغيير االخرأيستلزم تغيير 

كمــا  ،فــراد المجتمــع أما كلمة انسانية يقصد مجموع الصفات المشتركة التي يتصف بهــا أ -
حيانا االفراد االنساني وتميزه عن المجتمع والحيواني  بوصفهم مجتمعا واحــدا أيقصد بهذا المصطلح 

 22االخرين .  كذلك يقصد به الروح الشفقة والعطف التي يحملها االنسان نحو ، 
العالقــــات و االنســــانية فالعالقــــات جمــــع مفردهــــا :يتكــــون هــــذا المفهــــوم مــــن كلمتــــين همــــا -

 23بفتح العين وتعني عالقة خصومة وعالقة حب . )عالقة(
هــذا :جميع الصفات التي تميز االنسان عن غيره من الكائنات الحيــة ، و واإلنسانية تعني  -

ســـواء كانـــت ايجابيـــة  منهـــا  ،االنســـانية عبـــارة عـــن جملـــة التفـــاعالت بـــين النـــاسيعنـــي ان العالقـــات 
 24منها التكبر والقسوة . او سلبية ، االحترام والتسامح 

بأنهــا مجــال مــن مجــاالت ، مما سبق يمكن تعريف العالقــات االنســانية فــي مجــال العمــل  -
الــى العمــل معــا بــأكبر إنتاجيــة مــع  يعنــي إدمــاج االفــراد فــي موقــف العمــل بطريقــة تحفــزهم، االدارة 

 25تحقيق التعاون بينهم وإشباع حاجاتهم االقتصادية والنفسية واالجتماعية.
 

 
  352،   ص  1982االسكندرية ،  ،  معجم المصطلحات العلوم االجتماعية :احمد زكي    21
  .203ص ، نفس المرجع      22
، جامعة نايف   العالقات االنسانية في الفكر االداري االسالمي المعاصر :محمد بن عايد  الدوسري      23

  .ص  20 .  2001 ،  1ط  ،،الرياض  
 07/06 ،مقالة علمية متعلقة  ، نظرة حول العالقات االنسانية والصحة النفسية :احالم يحي     24  
/2015   . 

كلية االداب والعلوم االجتماعية  ، ، مجلة العلوم االنسانية   العالقات االنسانية في المؤسسة :سالطنية بلقاسم  25

 .  24ص   ، 2004،  5العدد  ،بسكرة  ، محمد خيضر   جامعة
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تعتبـــر العالقــــات االنســـانية مــــن العوامـــل المهمــــة فــــي توطيـــد الثقــــة فـــي نفــــوس العــــاملين   -
 وتوفير بيئة عمل مناسبة ومشجعة لممارسة الوظيفة بكل قدرة على التميز والمستوى العالي من  

والتعــامالت فــي ن تكــون كــل االجــواء أفاإلنســان فــي طبيعتــه يميــل الــى انســانيته ويرغــب فــي  ،االنجــاز
بيئتــــه الحياتيــــة والعلميــــة تــــتم بصــــيغة ملؤهــــا الــــروح االنســــانية البعيــــدة عــــن التشــــنج والتعــــالي وبــــرودة 

 .26التعامل
يشــير مفهــوم العالقــات االنســانية الــى حصــيلة الصــالت واالتصــاالت التــي تحكــم عالقــة  -

 ع ومعاييره االجتماعية  الفرد بغيره من الناس والمؤسسات التي يتعامل معها وفق قوانين المجتم
ــة كاأل  ــك مـــن خـــالل مؤسســـات المجتمـــع المختلفـ ســـرة وجماعـــات الرفـــاق ومؤسســـات المجتمـــع و ذلـ

   27االخرى .
كمــا نجــد فــي الموســوعة الفلســفية تعــرف العالقــات االنســانية بأنهــا  العالقــات بــين النــاس  -

 التي تقوم خالل نشاطهم العملي والروحي المشترك .
يمكن تعريف العالقات االنسانية بأنها تنمية مجهود جماعي منــتج للمشــروع ومــرض   ذلك -

لألفراد  في الوقت نفسه ، كما يمكن تعريف العالقات االنسانية على ضوء التعريفات الســابقة فنقــول 
 انها تنمية االهداف والحوافز المشتركة في المجموعات في محيط العمل.   :

نســانية متعــددة ومختلفــة ، فســكوت مــثال يعــرف العالقــات االنســانية فتعريفات العالقات اال -
بأنهــا تشــير الــى عمليــات التحفيــز االفــراد فــي موقــف معــين بشــكل فعــال ، يــؤدي الــى الوصــول الــى 

    28توازن في االهداف يعطي المزيد من الرضا االنساني كما يساعد على تحقيق مطالب المشروع .
عــرف بســتان وطــه العالقــات االنســانية بأنهــا الســلوك االداري الــذي  :العالقــات االنســانية  -

 يقوم على تقدير كل فرد في التنظيم االداري ، وتقدير مواهبه وعلى االحترام المتبادل بين االفراد 
 

 
 .  11ص  ، 2011/ 05/ 27، موسوعة علمية ،   السلوك التنظيمي :محمد العامري  26
 .  5ص  ، جامعة دمنهور ، وحدة التعليم المفتوح ، كلية التربية ، العالقات االنسانية: محمود فتحي عكاشة  27 

اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في علم   االجتماع  ،العالقات االنسانية وتأثيرها على الرضا الوظيفي : بونوة علي  28   
 .    56ص   2016 ، بسكرة ،محمد خيضر،جامعة 



                                   

42 
 

 االعالقات االنسانية                                          : لثانيالفصل ا    
القائــد والــرئيس ،  وعلــى حســن النيــة نحــو االخــرين وعلــى الدراســة الموضــوعية وبيــنهم وبــين 

العلمية الجماعية للمشكالت االدارية ، وعلى االيمان العميــق بانتمــاء الفــرد الــى الجماعــة التــي يعمــل 
 29فيها.

ــاجح ،  - ــل والنــ ــل الفاضــ ــن التعامــ ــا فــ ــاع تعــــرف بأنهــ ــا واالقتنــ ــوح الرؤيــ ــى وضــ ــز علــ المركــ
ئم علــى اســس علميــة بــين افــراد وجماعــات اي هيئــة او منشــاة بطريقــة واعيــة مــن الفهــم والتشــويق القــا

، لتحقيــق االهــداف والتعــاون المتبــادل بيــنهم مــع اشــباع حاجــاتهم االقتصــادية والنفســية واالجتماعيــة 
ماعيــة المنشودة للهيئة او المنشاة مع توفير البيئة المريحة في العمل ومراعاة القوانين والمعايير االجت 

، والعرف والعادات السليمة للمجتمع والقيم االنسانية المســتمدة مبادئهــا مــن الــدين االســالمي الحنيــف 
 .30  

 المفاهيم االساسية للعالقات االنسانية : ❖
ــذي يقــوم علــى تقــدير كــل فــرد ، وتقــدير مواهبــه  العالقــات االنســانية هــي الســلوك االداري ال

ــذي  ــه ، و الـ ــاملين وإمكانياتـــه وخبراتـ ــين العـ ــاملين  وبـ ــدير والعـ ــين المـ ــادل بـ ــرام المتبـ ــوم علـــى االحتـ يقـ
بعضهم مــع الــبعض االخــر ،والــذي يقــوم علــى حســن النيــة مــع االخــرين  وحســن القصــد فــي العمــل ، 
والــذي يقــوم علــى الدراســة الموضــوعية العمليــة لمشــكلة االدارة علــى مــدى مــن المصــلحة العامــة  ، و 

 إيمان بانتماء الفرد الى الجماعة التي يعمل بها .الذي يقوم على شعور عميق ب 
 :ويمكن حصر مفاهيم العالقات االنسانية والمكونة لها فيما يلي 

 الدوافع الفردية والجماعية والنفسية واالقتصادية واالجتماعية.  (1
 المفاهيم والمدركات التي توجد عند االفراد .  (2
 السلطة من حيث مصادرها وتوزيعها واستخدامها. (3
 الروح المعنوية. (4
 االتصال انواعه وأساليبه ومدى كفايته . (5

 
مدارس   دراسة حالة لبعض   ، تقييم واقع العالقات االنسانية في المؤسسات التربوية بين االساتذة : حسين حرزلي دليلة لقوفي29

 .  110ص   ،  2015  ، 14مجلة عدد    بسكرة ،  االبتدائي ، جامعة محمد خيضر،
  الرياض ، مركز الدراسات والبحوث ،جامعة نايف ، مدخل الى العالقات العامة و االنسانية :علي بن فايز الجنحي   30   
 .   55ص  ،  2006 
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 االطار االجتماعي التي تعمل فيه االدارة . (6
 الفروق الفردية . (7
  31. الكرامة االنسانية  (8
 : اإلنسانية بالعالقات  االهتمام سبابأ ❖

هناك اهتمام من االسباب التي أدت إلى االهتمام بالعالقات االنسانية  في التنظيمــات وهــي 
 :كالتالي 

ن العالقات االنسانية لم تحز إال القليل من االهتمام مما ادى إلى التركيــز علــى تحســين أ* 
 االنسانية لتحقيق التوازن في محيط العمل .العالقات 

* ارتفاع المستوى التعليمي والثقافي لألفراد العاملين من االســباب التــي شــجعت علــى تنميــة 
كثــر وعيــا وثقافــة ممــا جعلــه قــادرا علــى أصــبح أ،فالفرد العامل في القرن العشرين العالقات االنسانية 

 نية كالقدرة على االتصال والمشاركة .... الخ .أساليب العالقات االنساالتجاوب الصحيح مع 
* الدراسات والتجارب التي أجراها الباحثين كانت لها أثر في تشجيع االدارة في المؤسسات 
ــذه  ــاق هـ ــى اعتنـ ــجعت علـ ــي شـ ــاوثورن التـ ــارب هـ ــل تجـ ــانية مثـ ــات االنسـ ــاليب العالقـ ــق أسـ ــى تطبيـ علـ

 الساسة.
أثــــر فــــي زيــــادة شــــعور المنظمـــــات  ينــــات* الكســــاد العظــــيم الــــذي شــــمل العــــالم فــــي الثالث 

ــادي  ــتقرار االقتصـ ــدهم باالسـ ــل علـــى تزويـ ــرية مثـــل العمـ ــا البشـ ــاه مواردهـ ــة اتجـ بمســـؤوليتها االجتماعيـ
 والعاطفي .

لى تعزيز قيام عالقات شخصية اصــحاب المشــروعات إ* كبر المشروعات في الحجم أدى 
ممــا أدى الــى  ،ت االدارة باألعباء االداريــة تساع العمليات واألنشطة فانشغلاواألفراد العاملين بسبب 

ــى  ــاتهم وعلـ ــم وأثـــر دلـــك علـــى معنويـ ــال االدارة لهـ ــة إشـــعورهم بإهمـ ــات أهميـ ــر ذلـــك أعطـــت المنظمـ ثـ
 ياها وسيلة لربط العاملين على شكل فريق متعاون ومتكامل .إللعالقات االنسانية معتبرة 

 
 

 
ص   ، 1986 ، 1ط  ، سلسلة دراسة نفسية اسالمية ، دار التوفيق النموذجية ،  االزهر ، العالقات االنسانية :مرسي   عبد الحمدي  31

31 . 
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لـــى إلـــى تقســـيم التنظـــيم إ* توســـيع التخصـــص فـــي المهـــام وتطبيـــق مبـــدأ تقســـيم العمـــل أدى 

لــك تــم التوجــه لترســيخ ذ، ولمعالجــة دارات وأقســام ممــا أثــار مصــدرا لالحتكــاك والمشــاكل االنســانية إ
 العمل.العالقات االنسانية في محيط 

ازديــــاد االهتمــــام بالعالقــــات االنســــانية مــــع زيــــادة االهتمــــام بالعناصــــر البشــــرية وتهيئــــة  *  
   .الظروف االجتماعية والنفسية المناسبة للعمل 

لــك لــم ذ، ورغــم لــى ضــرورة التركيــز علــى هــذا الجانــب فقــط إ* ارتفاع مستوى المعيشة أدى 
يعــد يكتفــي االفــراد بإشــباع الحاجــات الفيزيولوجيــة  فقــط ، وإنمــا يتطلعــون إلشــباع حاجــاتهم النفســية 

 .واالجتماعية 
التــي وضــعت تشــريعات عماليــة منهــا الحــق  1935* النمــو القــوي للنقابــات العماليــة ســنة 

إثــر ظهــرت علــى ، فالقــانوني فــي التنظــيم والضــمان الــوظيفي وغيرهــا مــن الشــروط الخاصــة بالعمــل 
 32ذلك مشاكل جديدة . 

 : همية العالقات االنسانيةأهداف و أ/ 3
 : الهدافا ❖

، مــن الشــك أن العالقــات االنســانية تســعى الــى تهيئــة جــو عمــل مناســب للفــرد العامــل ليــتمكن 
ذلــك أن العالقـــات االنســانية قــد دعـــت مفهــوم الرجـــل  تحقيــق نتــائج االيجابيـــة فــي مجــال عملـــه ،

ــا تنظـــر الـــى العنصـــر البشـــري باعتبـــاره عنصـــر االجتمـــاعي  هـــم مـــن عناصـــر أ ســـمى و أ، أي انهـ
االنتـــاج الماديـــة ، فاإلنســـان يســـعى للعمـــل فـــي جـــو تســـوده العالقـــات الطيبـــة والشـــعور باالنتمـــاء 

 :هداف منهاأ فمدرسة العالقات االنسانية تسعى لتحقيق عدة 
تحقيــق قــدر مــن التفــاهم والوضــوح بــين االدارة والعــاملين بــين االدارة والعــاملين خاصــة فيمــا * 

 ب العمل.يتعلق باألهداف وأسالي 
* تنميــة المســؤولية المتبادلــة بــين المنظمــة والعــاملين لتحقيــق نتــائج ايجابيــة تمكــن مــن التقليــل  

 التي تنشا بينهما  "مستوى أقل من الصراع  "من حجم المعارضة  . 
      :كما ان كامل محمد المغربي رأى أن اهداف العالقات االنسانية تتحدد في 

 
  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستر في علم االجتماع ، دور العالقات العمة في المؤسسة االقتصادية:  بلباش وداد 32
 .   151 150ص  ص ،  2008 ،قسنطينة ، جامعة منتوري  ،
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 * حفز االفراد على العمل بكفاءة ممكنة .
 * حفز االفراد على التعاون المثمر والبناء في تحقيق االهداف المشتركة .  

  33* اشباع رغبات العاملين وحاجاتهم االجتماعية واالقتصادية والنفسية .
العالقــات االنســانية فــي اطــار التنــاول الســابق تهــدف الــى اشــباع الحاجــات النفســية االساســية 

ــان ،   ــاألمن واالطمئنــ ــعور بــ ــه الشــ ــي عملــ ــرد فــ ــانية للفــ ــات االنســ ــة الحاجــ ــي مقدمــ ــان ،  وفــ لإلنســ
ــدم  ــه ،  والتقــ ــادة بنفســ ــوده ،  واإلشــ ــدف ،  واالعتــــراف بوجــ ــيقن بالهــ ــاء ، والتــ واإلحســــاس باالنتمــ

 واكتساب الخبرة والتجارب .الوظيفي 
 فراد المجتمع .أ* تحقيق التماسك االجتماعي بين    

* تحقيــق التعــاون بــين العــاملين فــي المجتمــع الواحــد وتعزيــز الصــالت الوديــة والتفــاهم الوثيــق 
 وتقوية الثقة المتبادلة.

ظـــيم الـــذي هـــداف التن أ * اشـــباع الحاجـــات االفـــراد االقتصـــادية واالجتماعيـــة والنفســـية وتحقيـــق 
 يعيشون فيه .

*  رفع الروح المعنوية بين افراد المؤسسة التربويــة ومــن ثــم يتــوفر الجــو النفســي العــام لصــالح 
 .34العمل واإلنتاج 
 :االهمية  ❖

، فالقـــدرة تعتبـــر العالقـــات االنســـانية عـــامال هامـــا ســـواء فـــي الحيـــاة االجتماعيـــة أو فـــي االدارة 
ن تتميــز بهــا شخصــية أعلى العمل مع االخرين بطريقة بناءة هي من السمات الهامة التي يجــب 

هذا ويضيف الحربي في نفس الســياق أن مــن دوافــع االهتمــام االداري وال سيما في ميدان التعلم ،
   :  لعالقات االنسانية في المنظمات ما يليبا

 * حركة االدارة العلمية والتي تهدف الى تحقيق اكبر قدر من االنتاجية بالنسبة للعاملين .
 * ظهور نقابات وانضمام العديد من العمال اليها .

 .* االنتاج الصناعي الكبير وما يصاحبه من االنحياز الى التخصص وتقسيم العمل

 

مصيبح صليحة : العالقات االنسانية وفعالية اتخاذ القرار ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستر في علم االجتماع ،33 خيضر ، بسكرة 

.  63ص     ، 5201، جامعة محمد     

  محمد فتحي عكاشة : مرجع سبق ذكره ، ص 8 .   34 
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والتــي يعمــل فيهــا أالف العــاملين الــذين يختلفــون فــي قــدراتهم ، * المنشات ذات الحجــم الكبيــر 
 وشعور البعض بالضياع في عالم الشغل الكبير .

 *  تعدد الجماعات التي ينتمي اليها العاملون .
 ارتفاع مستوى العاملين التعليمي والثقافي وزيادة قوة العمل وتأثيرهم كمجتمع في المنظمة.* 

 :وقد برزت اهمية العالقات االنسانية فيما يلي 
لــك مــن خــالل ذوحاجــات االفــراد العــاملين ، و  اح المؤسســات المساهمة  في تحقيق نجــ  (1

 :تحديد مقاييس نجاح المؤسسة طبقا للمقاييس االدارية االنسانية بما يلي 
 وارتباطها بها وبأهدافها . دى والء االفراد المؤسسةم* 

* مســتوى االنــدفاع االفــراد فــي المؤسســة لتحقيــق انتــاج جيــد كمــا ونوعــا ، واالهتمــام بتخفــيض 
 التكاليف وتحسين االنتاج والعمليات  .

جــة مشــاركة االفــراد فــي ابــداء ارائهــم واتخــاذ القــرارات وشــعورهم انهــم جــزء مــن المؤسســات * در 
 التربوية يؤخذ برأيهم ويستفاد من أرائهم .

تحسين العالقة بين الرئيس والمرؤوسين ، ان ممارسة الرئيس لدوره تتحــول المؤسســات  (2
مــد علــى مســاندتها التــي يســودها جــو العالقــات االنســانية الــى الــنمط القيــادي الــذي يعت 

ــااالفـــراد بع ــالقرارات يـــدا عـــن التهديـــد والوعيـــد وعلـــى اسـ س مشـــاركة اعضـــاء المدرســـة بـ
 35المدرسية .

 
 
 
 
 
 

 
  درجة ممارسة مديري المدارس االعدادية بوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة للعالقات االنسانية :ريا يونس شراب  35

، قدمت هده الدراسة كأحد متطلبات للحصول على درجة الماجيستر  من كلية التربية ،   االشرافية لديهموعالقتها بفعالية العملية 
   . 20 19ص  ص  ،  2015  تخصص اصول التربية ، الجامعة االسالمية ، غزة ، 
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 / أسس ومبادئ العالقات االنسانية . 4
 االسس العالقات االنسانية : (1

قـــد اوضـــح علمـــاء الـــنفس ان تنظـــيم العالقـــات االنســـانية بـــين الـــرئيس والمـــرؤوس يـــتم               
صادقا في عمله كما يجــب ان يكــون تأييدا على اسس توضيح للمرؤوس ان يشعر بان رئيسه يؤيده 

معرفتــه بالسياســة العامــة التــي تســير عليهــا المنظمـــة ،  هــذاويتضــمن  ،علــى علــم بمــا يتوقعــه منــه 
 :ويرى البعض ان اسس العالقات االنسانية هي 

على قائد التنظيم ان يؤمن بان لكل فرد  شخصية متميزة يجب :  االيمان بقيمة الفرد(1
نه قادر أ ن يفكر تفكيرا موضوعيا و أن الفرد العادي إذا اتيحت له الفرصة أ احترامها وتقديرها و 

علمية سليمة فيما يعترضه من مشكالت أسس على الوصول إلى قرارات رشيدة ومعقولة قائمة على 
 و مواقف.أ

جدى وأكثر قيمة من العمل الفردي ، وحين أفالعمل الجماعي :  المشاركة والتعاون ( 2
ويتم  تبادل الرأي فيه فان قدرة أمر من االمور أو أاسب للجماعة لمناقشة موضوع يتاح المناخ المن 

فضل مما لو أبعاده ومالبساته و اتخاذ القرار بشأنه تكون أالجماعة ، على فهم الموضوع وتحديد 
 ترك االمر لالجتهادات الفردية نظرا لقصور امكانيات وقدرات الفرد لوحده .

فراد التنظيم ، حيث أيتسيد مبدأ العدل والمساواة بين  أن : ضرورة المعاملةالعدل في ( 3
ن يعامل جميع العاملين معاملة تتسم بالمساواة أو رئيس هذه المنظمة أمن الواجب على القائد 

والعدل بعيدة عن التحيز والمحاباة ، وذلك على ضوء قدرات االفراد وإمكانياتهم  وموهبتهم ايمانا 
 فروق الفردية بين العاملين.بمبدأ ال

فالمنظمة بحاجة إلى النمو والتطوير والتحديث  ،  والجهاز  : التحديث والتطوير( 4
 هو الذي يحقق لك عن طريق نموه وتفاعله واكتساب عادات سلوكية  –القيادة االدارية  –االداري 

ضرورة تغذية  تنمو بالخبرة والممارسة  ،  بمعنى  –في مجال العالقات االنسانية  –
 36العالقات االنسانية في المنظمة وفق التطورات والمستجدات التنظيمية.

 

  36 أالء عطية احمد الفليت   : درجة ممارسة االدارة المدرسية للعالقات االنسانية من وجهة نظر معلمي  المرحلة
  ه الدراسة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجيسترذ قدمت ه ،  وسبل تفعيلها في محافظات غزة الثانوية 

.     42ص  ، 2012 ،  غزة   ،الجامعة االسالمية  ،  
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وعبدا مملوكا يعمل عند رئيسه ، بل هما أجيرا أن الفرد في المؤسسة ليس أيؤكد الباحث  -
ن يدرك أيعمالن سويا في خدمة الوطن بالرغم من اختالف مهامهم ومسؤولياتهم ،  وعلى الرئيس 

ن يعتد به متى ما أن كل فرد في المؤسسة ما هو إال انسان  له احاسيس ومشاعر ورأي يحق له أ
ن أ ن تصان ، وأن فوق سابع سماء ال بد لها ن رأيه صوابا ، وله كرامة قد وهبها هللا له مأدرك أ

تقدر قيمته وال يقلل من مكانته ،  ومما الشك فيه ان المشاركة والتعاون امران ال متالزمان ومهمان 
 لقرار ،  وان المدير عندما يناقشفي العمل االجتماعي  ،  ولهما اثار ايجابية عند اتخاذ ا

عقولهم واستفاد من خبراتهم في التقليل من اخطائه عندما موضوعا مع مجموعة فانه قد اشرك 
يكون الفرد منفردا برأيه  ، و هذه ميزة تحتم عليه توثيق العالقات االنسانية مع االفراد واالهتمام بها 

، وان تكوم عالقته مع االخرين مرتكزة على العدل في المعاملة والحرص على تطوير العمل 
         37وتجديده .
 ئ العالقات االنسانية :مباد (2
 :بنت نظرية العالقات االنسانية مدخلها النظري على اساس جملة من المبادئ هي        

* وضع الفروق التي تقع بين العاملين في االعتبار عند التعامل معهم وتوجيههم وحل  
 مشاكلهم .

، بصرف شاة * الكرامة االنسانية حيث يتم احترام شخصية كل فرد من العاملين بالمن 
 النظر عن المركز الذي يشغله .

المصلحة المشتركة التي تجعل الفرد مياال للتجمع و التعاون مع الغير ، ومشاركتهم 
 المصلحة . هذهلتحقيق 

* الحوافز فالفرد يسعى لمشاركة االخرين و التعاون معهم .لكي يحصل على الحوافز من 
 وراء المشاركة او التعاون .

 
 

 

   
 .  19  ص  ،  2008 ، ، الكويت دور العالقات اإلنسانية التي تنتهجها اإلدارة المدرسية للمرحلة الثانوية :أحمد إبراهيم أحمد  37
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*تدعيم مفهوم الرجل المحقق  لذاته أي أن الفرد يكون أكثر انتاجية عندما يشعر بأهميته  

 .38وعندما يتمتع بالرقابة الذاتية على أعماله 
* المنظمة هي تلك العالقات التي تنشا بين المجموعة من االفراد وليس مجرد أفراد  

 منعزلين .
فراد التنظيم المتأثرة بضغوط اجتماعية مستمدة أأن السلوك التنظيمي يكون وفقا لسلوك * 

 من العرف والتقاليد .
* القيادة اإلدارية لها دور في التأثير على تكوين الجماعات وتعديل تقاليدها بما يتماشى 

 مع أهدافها .
إشراك العمال في  * تحقيق التقارب بين التنظيمين الرسمي والغير الرسمي من خالل

 إلدارة وتحملهم مسؤولية تحقيق أهداف المؤسسة .
جزاء التنظيم على االتصاالت الرسمية فقط بل هناك اتصاالت أ* ال يتوقف االتصال بين 

نه تم التركيز على البعد االجتماعي للطاقات أغير رسمية يتضح من مبادئ العالقات االنسانية 
بات االفراد العاملين لتحسين مستوى االداء حيث ترى مدرسة ، وعلى ضرورة اشباع رغالبشرية 

على التنظيمات كفاءة أ كبر اشباع للرغبات االنسانية هو أأن التنظيم الذي يحقق  العالقات االنسانية
 :لك بإتباع ما يلي ذو 

القيادة الديمقراطية التي تؤدي الى توفير الصداقة بين الرئيس والمرؤوس وتحقيق  -
 المشاركة .
 دراسة المشاكل التي يواجهها العمال ومحاولة حلها . -
 تسهيل عملية االتصال بين اعضائها . -
 تشجيع جماعات العمل وتحقيق االنسجام بينهم .  -
 39االعتراف والتقدير نحو كافة العاملين خاصة الذين يرتبون في اسفل الهرم التنظيمي . -

 
 

 
    .  64مرجع سبق ذكره ، ص   : مصيبح صليحة  38
  .153مرجع سبق ذكره ، ص  : بلباش وداد   39
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 العالقة بين ابعاد العالقات االنسانية و االلتزام التنظيمي: /5

حاولنا اختيار بعض االساليب التي لها دور بارز في ارساء مبادئ العالقات االنسانية 
بشكل منصف و عادل كلما زاد مستوى  التزام العمال حيث كلما توفرت و طبقت من قبل المؤسسة 

 اتجاه المؤسسة.
حيث تم االشارة الى هذه االساليب من قبل مدرسة العالقات االنسانية التي اثبتت ان الفرد 

ال تزيد انتاجيته بفعل عوامل مادية فقط بل هناك اعتبارات اخرى اعتمدنا في دراستنا على خمسة 
 .المهم في ثاتير على سلوك التنظيمي المتمثل في االلتزام التنظيمي منها وهي :لمعرفة دورها

  وتحقيق االلتزام التنظيم  اإلنسانية العالقات توطيد في مساهمة مناخ العمل (1
تعتبر تهيئة ظروف العمل من المفاهيم اإلدارية الحديثة والتي ظهرت مع بروز أهمية دور 

التنافسية للمؤسسات والتوصل إلى أن تحقيق العمال ألهداف المورد البشري في تحقيق الميزة 
المؤسسة يتوقف على مدى تحقيقهم ألهدافهم بها، بمعنى مدى قدرة إدارة المؤسسة على إشباع 
احتياجاتهم المتزايدة في مكان العمل. حيث تقوم هذه العملية على أسس علمية يتم من خاللها 

وفق معايير متفق عليها من أجل تحسيس العمال باألمان تهيئة ظروف العمل بمختلف مجاالتها، 
 .40والراحة أثناء ممارسة العمل

عن مكان العمل و مجموع العوامل المؤثرة على سلوك العمل داخل  يعتبر مناخ العمل مجازا        
 التنظيم منها:  

 عوامل فيزيقية : 
نقصد بها  ظروف بيئة العمل المادية منها اضاءة ، اثاث ، التهوية ، النظافة ،وكل ما  

 يساعد العامل على االداء الجيد وتولد عنده الرضا عن عمله .
 
 

 
 األساسيات:األعمال إدارة  مبادئ :  غنام المرسى بدير بنت بشرى  ،   يجانه أحمد  بن  نعبدا لرحم ،  الشميمري  ن عبدا لرحم بن  أحمد   40

  221 .ص ، 2014 ،  10 ط  ، الرياض ، للنشر العبيكان ، الحديثة اتهواالتجا
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وسيادة  عالقات الودية ، ان شعور العمال باالمان في العمل واحساسهم باالستقرار فيه 
يدفع العاملين الى اداء عملهم باخالص ، مع توفير مكان مريح تنعدم فيه االخطار والحوادث 

 .وتفاني والتزام بعملهم من خالل التاثير على نفسياتهم ورفع معنوياتهم
 : الظروف االجتماعية 

تؤثر ظروف العمل االجتماعية بشقيها )خدمات اجتماعية وعالقات إنسانية ( على دافعية      
العامل نحو عمله من خالل التأثير على نفسيته. فقد يصاب باإلحباط عندما يجد أن واقع عمله ال 

 .يتفق مع توقعاته. أي أنه لم يستطع إشباع حاجاته من خالل تفاعله مع ظروف عمله االجتماعية
يتوقف أداء العامل على المحفزات التي تحيط به، وقد تتجسد في شكل خدمات اجتماعية 

، توفرها المؤسسة لتحسين عالقتها بعامليها. وفي هذا اإلطار توفر بعض المؤسسات خدمات النقل 
التي من شأنها تسهيل تنقل العامل من وٕالى مكان عمله ، خدمة التغذية توفر له العناصر الغذائية 

ألساسية التي يحتاجها عند بذل الجهود الالزمة إلنجاز مهامه. ومما ال شك فيه أن مثل هذه ا
االمتيازات تلعب دورا هاما في إيصال رسالة المؤسسة لعمالها حول اهتمامها بصحتهم وراحتهم 

 .النفسية ، وتنمي في نفس الوقت شعور االمتنان والوالء لديهم
 العالقات االنسانية: 
تعتبر المؤسسة كيانا اجتماعيا ، يضم مجموعة من األفراد يتفاعلون مع بعضهم البعض  

 .، تربطهم عالقات وظيفية واجتماعية يمكن تسخيرها لخدمة أهداف المؤسسة
هي العالقات التي تهتم بالعالقات االجتماعية والنفسية بين األفراد في  :العالقات اإلنسانية

ن إدارة الموارد البشرية لتعزيز الجانب اإلنساني من العالقات بين العمل ، حيث تتطلب جهودا م
العاملين فيما بينهم ، وبينهم وبين المؤسسة الرسمية ككل. كما تعتبر أحد األساليب التي تعمل على 

 .لمجموعات العمل تحفيز العمال وتعزز انتمائهم 
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عالقة العامل بنظام المؤسسة ؛ عالقة  - :و يدخل في إطار العالقات اإلنسانية كال من
 .عالقة العامل بزمالئه -العامل برؤسائه؛ 

 : العالقة بين العامل وإدارته 
ان االنسان كائن اجتماعي له كرامته وله ارتباطاته االجتماعية ، فلهده العالقة اهمية كبيرة  

، فادا كانت جيدة واقعة على االحترام المتبادل فان العامل يحس باحترامه وتقديره ، وبالتالي ترتفع 
امل بالقوة وكأنه معنوياته مما ينعكس ايجابا على االداء و االنتاج والعكس صحيح ، فادا عومل الع

الة دون مراعاة لكرامته وبشريته فانه يكره اإلدارة ويأخذ منها موقف معاديا وسلبيا يعود عليها 
 بالسلب. 

 :  عالقة العامل بنظام المؤسسة 
تتحدد عالقة العامل بنظام المؤسسة ، بمدى والئه وانتمائه لها. حيث ينعكس توافق            

على عالقته بالمؤسسة ونظامها. فالرضا عن العمل يضمن العالقة العامل مع ظروف عملـــه 
الحسنة مع النظام والهيئات اإلدارية بالمؤسسة. كما أن إلدارة المؤسسة دورها في تحديد طبيعة 

 العالقة بينها وبين العامل عن طريق األنظمة المتبعة والعقوبات المفروضة ودرجة مقاومة نشاطات
 .41النقابات العمالية

 : العالقة بين العامل وزمالئه 
ان عالقة العامل برفاقه لها اهمية كبيرة في رفع وخفض روحه المعنوية ، فكلما كان هناك 
جو من التفاهم والتعاون والتقارب كلما احس بالثقة والطمأنينة واالرتياح في عمله ، مما يرفع روحه 

 . يد انتمائه و التزامه للمؤسسةالمعنوية وهدا يحسن من ادائه وتعامله ورفع بالتالي يز 
 : عالقة العامل بالرؤساء 
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يعتبر الرئيس أخطر عامل في البيئة السيكولوجية ، ألنه يمثل اإلدارة العليا في نظر مرؤوسيه ، كما 
وسلوكه يؤثران بشكل مباشر في سلوك ودافعية من يديرهم ويشرف عليهم إضافة إلى أن شخصيته 

 .42تأثيره على ديناميكية وفعالية جماعات العمل
 وتحقيق االلتزام التنظيمي: اإلنسانية العالقات توطيد في الفعال االتصال مساهمة (2

 عنصر فهو  .وجودها خالله من المؤسسة تمارس الذي الحيوي  العصب االتصال يعتبر
 المتسارع والنمو  الحديثة التطورات فمع  المؤسسة ، الداخلية جماهيرها مع وتعاملها أساسي لحياتها

عملية  بتفعيل االهتمام زيادة إلى أدى أنشطتها نطاق وتوسع حجمها وتزايد المنظمات وتعقد
 .االجتماعي والتفاعل التفاهم تحقق التي الوسيلة باعتباره المؤسسة داخل االتصال

 من المؤسسة داخل االتصال ويخص يتعلق ما كل هو  الفعال باالتصال والمقصود-
 عالقات وتكوين قيام على تؤثر فكلها به والقائمين االتصال وقنوات وطريقة ولغة وأساليب وسائل

 المناسبة الظروف كل تهيئ أن المؤسسة على ولهذا .التنظيم أعضاء بين ومباشرة سليمة إنسانية
 القرارات شرح خاللها من للعاملين يمكن االتصال وسائل كتوفير الداخلي االتصال عملية لتفعيل

 جهة من ودوافعهم حاجاتهم على التعرف من المؤسسة إلدارة ويمكن جهة، من واآلراءوالمقترحات
 .43أخرى 

، لما له من اثر نفسي على العمال اذ يعد االتصال وسيلة حضارية لنقل المعلومات  -
فهو قلب المنظمة ، وينبغي ان يكون دائما فعاال لتسهيل سير ونقل المعلومات  ، خاصة االدارة 

وخلق جو اجتماعي مناسب لمحيط العمل  44وتسيير المنظمة وفقا لشبكة من االتصاالت الداخلية ،
عالقات صداقة بين العمال يعمل على حلها من جهة ، ومن جهة اخرى  اعتراف االدارة وإقامة 

  بأهمية ما يقدمه العمال من اداء ووضعه في موضع تقدير واحترام يؤدي لتحقيق رضا وااللتزام
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لديه ، فاالتصال الجيد داخل المنظمة ينطوي على اكثر من فائدة ، فبدونه ال ترقى 
الذي تطمح بلوغه  ، كما ينعكس على الروح المعنوية العالية للعمال وبناء المنظمة الى المستوى 

 عالقات قوية بين فريق متعاون .

ن الفرد يحتاج الى فأهمية االتصال في مدرسة العالقات االنسانية مبنية على اساس ا -
اعتراف وإحساس بأنه مهم في المؤسسة وله دور فيها ، وكذا االستماع لشكاويهم مما يطور 
  شخصياتهم ويقوي روح المسؤولية ، وبذلك يحققون حاجات المستوى الخامس من سلم ماسلو

التعاون للحاجات ، وبالتالي االتصال يساعد على حل الصعوبات التي تعرقل تنفيذه ، كما ان 
التنظيمي ال يستغني عن االتصال الفعال ، اذا نجاح أي عمل تعاوني البد ان ينطلق من شبكة 

 االتصال المتكاملة والمتناسقة .

يلعب االتصال دور هام في العالقات االنسانية واالجتماعية داخل التنظيم ، اذ ال يتم -
سبله متعددة على وحدة الفكر والتواصل أي تفاعل بين الفردين دون االتصال بينهم ، فهو يساعد و 

 . الى سلوك تعاوني

 وتحقيق االلتزام التنظيمي: اإلنسانية العالقات توطيد في مساهمة المشاركة العمالية  (3
 األفراد مشاركة لزيادة  أهدافها لتحقيق الفعالة اإلنسانية للعالقات  الحديثة تعمل االتجاهات

 أوسع بتفعيل وذلك العاملين دمج بإستراتيجية الحديثة اإلدارة في يدعى ما وهو  القرارات، في اتخاذ
 يسهمون  العاملين أن يعني الفقري، عموده حيث العمل، إدارة في العاملين مشاركة لمفهوم وأعمق
 السياسات ورسم العليا، اإلدارة  في التنفيذية والقرارات اإلستراتيجية، القرارات اتخاذ في عالية بدرجة

 وتفويضهم تحسينه، اجل من المقترحات وتقديم تطويره، اجل من بالعمل الخاصة المشكالت وحل
 وإشراكهم بأعمالهم  المتعلقة األمور لتصريف واالستقاللية والمرونة والحرية السلطة من الكافي القدر

  والتحصيل اإلنتاجيةإلى  والتوجه ،45جيد بشكل وتحفيزهم المنظمة في الوظيفي مستقبلهم تقرير في
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 في يساهم أن يمكن للقائد السيئ التوجه أن كما األفراد، سعادة على التركيز من بدال

 .46المؤسسة تدمير
 يقصدتعتبر عملية اتخاذ القرار من اهم العمليات االدارية ، وجوهر الوظيفة االدارية ، -
 المجموعة )اإلدارة( مع تفاعله عند للفرد والعاطفي العقلي الشمول ذلك هي " العمالية بالمشاركة

 العامل الفرد أن بمعنى ذلك ؛ مسؤولية تحمله مع أهدافها بلوغ في المساهمة على تشجعه التي
   .العضلية مشاركته قبل وعواطفه وذاته بعقله يشارك
 يقصدتعتبر عملية اتخاذ القرار من اهم العمليات االدارية ، وجوهر الوظيفة االدارية ،  -     

 المجموعة )اإلدارة( مع تفاعله عند للفرد والعاطفي العقلي الشمول ذلك هي " العمالية بالمشاركة
العامل  الفرد أن بمعنى ؛ ذلك مسؤولية تحمله مع أهدافها بلوغ في المساهمة على تشجعه التي

وإتباع ادارة المؤسسة لسياسات تسمح بتحقيق  العضلية مشاركته قبل وعواطفه وذاته بعقله يشارك
اشراك العمال في هده العملية ، وتولد انطباع لرغبة للمؤسسة في تقدير عمالها باعتبارهم قوة فعالة 

   (X)(y)ومسئولة ، تطبيقا لنظرية مكملة 
التي ترى ان العامل له  القدرة على االبتكار في حل المشكالت التنظيمية ويجب ان  -

فتشاور المؤسسة مع جمهورها الداخلي في   تثق االدارة في قدرات عمالها وعدم تهميش ارائهم،
شؤون المؤسسة ، يؤدي لتعزيز الثقة في ادارة المؤسسة ، كما تضمن كسب جدية العمال وإشعارهم 

كما ان اخد المؤسسة بآراء   ؛ بالمسؤولية  ما يدفعهم لتبني اهداف المنظمة والسعي لتحقيقها 
ر الشراكة كما يمثل خطوة نحو اقامة عالقات واقتراحات عمالها حول شؤون العمل والعمال هو شعا

عمالية جيدة ، وتأسيس عالقة احترام ومسؤولية مشتركة على اثر ذلك تتالشى من االلسنة كلمة هم 
) اعضاء و االدارة ( وتحل محلها كلمة ) اعضاء االدارة + العمال( ، هذا مايرفع روحهم المعنوية 

ذهنيا وعاطفيا مع الجماعة و عمله على تحقيق اهداف  ويزيد شعورهم باالنتماء فاندماج العامل
المنظمة وتحمل مسؤولية انجاز مهام الموكلة له و القدرته على تجاوز العقبات في العمل ،  كل 

 هذا ينعكس على جودة االداء االنتاجية وصورة المؤسسة.
 وتحقيق االلتزام التنظيمي: اإلنسانية العالقات توطيد في مساهمة الحوافز (4

 
 .  9 ص  ،   2003،  رةهالقا  ، المعرفة دار ، اإلنسانية العالقات  : المنعم عبد نور  46
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فهو قوة  لفرد إلشباع حاجات ورغبات معينةوهي عبارة عن قوة أو شعور داخلي يحرك سلوك ا

 .ذل الجهد والقيام بعمل والمتميزمحركة خارجية تستخدم لحث اإلنسان على ب 
 يمكن الشائع التقسيم حيث فمن زوايا، عدة من إليها بالنظر الحوافز تقسيم ويمكن-
 فردية حوافز إلى تقسيمها يمكن أخرى  نظر وجهة ومن معنوية، وحوافز مادية حوافز تقسيمهاإلى

 سلبية وحوافز إيجابية حوافز إلى تقسيمها يمكن األفراد على أثرها حيث ومن جماعية، وحوافز
 من نسبة األرباح،ومنح في والمشاركة والرواتب، األجور وزيادة المكافئات، المادية، الحوافز وتشمل

 .وغيرها اإلدارية والمناصب الوظيفية، والترقيات األرباح، أو  المبيعات
 والثناء اإلدارية، القرارات في والمشاركة الشكر، خطابات المعنوية الحوافز وتشمل كما

 .وغيرها والتميز، التفوق  وشهادات والمديح،
ترتبط العالقات االنسانية في االدارة بالحوافز ارتباطا ووثيقا حيث يعتبر هذا االسلوب  -

امرا ضروري في اي منظمة ألهميته في ايقاظ الحماس والدافعية والرغبة في العمل لدى الفرد 
 قرار والمثابرة ، مما يؤدي لتعديل سلوك العمال وإشعارهم بالوحدة التنظيمية و خلق الشعور باالست 

 و الوالء للمؤسسة وهذا مانريد اثباثه من خالل هذه الدراسة .
فاستغالل ادارة دوافع العمال لتوجيه سلوكهم نحو خدمة اهداف المؤسسة عن طريق -

 مساعدتهم لخدمة اهدافهم الخاصة واالعتراف بقيمة بمجهوداتهم من اشباع حاجاتهم لتقدير 
بالمؤسسة ، والحرص على االبداع والتطوير ،  وتنمية  و الحرص على تكوينهم يدفعهم لالستمرار

عالقات سليمة داخل المؤسسة ما ينعكس على تنمية روح المشاركة والتعاون وإثارة الحماس 
 لسلبية كدوران العمل ، الغيابات والمنافسة بين افراد الجماعة ، كما يساهم في قضاء على العادات ا

لمؤسسة العاملين بان كل تقدم في انتاج المنظمة ينعكس عليهم التسرب ، عدم االنتظام ، فإشعار ا
 باإليجاب يرفع روحهم المعنوية ويزيد دافعتيهم لاللتزام وبالتالي االداء الجيد والسمعة الجيدة.

 ارتفاع إلى وحدها تؤدي لن فقط المادية الحوافز أن رأت نظرية العالقات االنسانية-
 حاجات فهناك .عليه يحصل أن العامل يريد ما كل هو  ليس األجر وأن االلتزام،األداء و  معدالت

  مهمة أن المدرسة هذه وأكدت يشبعها، أن يود معنوية طبيعة ذات يحققها ودوافع أن يريد أخرى 
 حاجاتهم إلشباع تمتد وإنما فحسب، للعاملين المجزية األجور دفع على تقتصر ال اإلدارة

 .فيها يعملون  التي المنظمة أهداف خالل من الشخصية أهدافهم تحقيق على ومساعدتهم المعنوية
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 على إقبالهم وزاد هؤالء جهود تضاعفت المعنوية  لعامليها الدوافع المنظمة إدارة أشبعت فإذا

 عالي أجر تمنحه أن عليه وإقباله معين أداءعمل على الموظف لحث يكفي ال إذ ، 47العمل
 تكن لم ما غايتها تحقق أن يمكن ال المادية فالحوافز ، فقط مادي عائد أي أو  تشجيعية مكافأة أو  

 وتطلعات وأمال أحاسيس له الذي  البشري  العنصر احترام أساسها معنوية بحوافز مرتبطة
 .المؤسسة في عمله خالل من تحقيقها إلى يسعى اجتماعية
 :الفصل   خالصة

 التفاهم لتحقيق تهدف ، للتنظيم جديدة تصورية رؤية اإلنسانية العالقات مدرسة قدمت لقد
 كذلك ، رسمي إطار في أو  رسمية غير اجتماعية عالقات ضمن ، المشتركة والتعاون والمصالح

 الفرد يعد للعامل ، حيث لم المعنوية الروح ورفع ، الوظيفي والرضا النفسي تحقيق اإلشباع ضمان
  متطلبات التنظيم تحقق إنتاج آلة باعتباره  التقليدية اإلدارة لمبادئ يخضع التنظيم داخل العامل

 التنظيمية.  للعملية أساسي وموجها ، التنظيم معادلة في أساسي وفاعل محرك أصبح بل 
 باعتباره للعامل والنفسية بالحياة االجتماعية هتماصبحت ت  الحديث التنظيم نظرية إن

أنساق  إلى مغلقة أنساق من المنظمات تحولت إذ ، المنظمات نجاح على رتؤث  التي الموارد أهم 
محقق  رجل إلى و .بداخلها اإلنتاج عناصر أهم العامل الفرد واعتبر ، الخارجية البيئة على مفتوحة

 مشتركة معايير ويشكل أهدافه يقاسمهم آخرين فاعلين مع ، مشترك جماعي عمل إطار في لذاته
 إنساني جو  في والمادية المعنوية حاجاته ويحقق محيطه مع التكيف خاللها من ، يستطيع معهم
 .التنظيم ولصالح الواحد االتجاه ذات االستغالل عن أساليب بعيدا

كما عرفنا العالقات االنسانية بأنها االساليب والوسائل  السلوكية التي يمكن عن طريقها          
ول بان العالقات االنسانية ليست تحفيز العاملين على المزيد من العمل المثمر المنتج ، لذا يمكن الق

مجرد كلمات طيبة او عبارات مجاملة تقال لآلخرين ، وإنما هي اإلضافة الى ذلك تفهم عميق 
لقدرات العاملين وطاقاتهم وإمكانيتهم وظروفهم ودوافعهم وحاجاتهم ، واستخدام كل ذلك لحفزهم على 

.اهم والتعاون جو من التف العمل معا كجماعة تسعى لتحقيق هدف واحد في

 

 اإلداري، والتطوير لالستشارات  سيرفس وايد  مركز واإلدارة، التنظيم في المعاصر الفكر :الوهاب  عبد  محمد  علي  47
 . 47ص 1998  القاهرة ،



                                   

58 
 

 االلتزام التنظيمي:                                                الثالثالفصل     
 

 

 

 

 

 

 : تمهيد 

 تعريف االلتزام التنظيمي. : المبحث االول

 : مراحل تطور االلتزام التنظيمي. المبحث الثاني

 مكونات االلتزام التنظيمي وأبعاد. : المبحث الثالث 
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 :تمهيد 
 

يعد االلتزام التنظيمي من المواضيع التي القت اهتماما واضحا في حقل اإلدارة في العقود 
التنظيمي األخيرة ، لما له من عالقة بفعالية المنظمة ودرجة إنجاز العمل فيها ؛ إذ يعبر االلتزام 

عن اتجاه الفرد نحو المنظمة ويشمل الرغبة القوية في البقاء عضوا فيها؛  ويظهر االلتزام في بذل 
العامل جهودا إضافية في العمل ، ويعد األفراد الملتزمون تجاه منظماتهم مصدر قوة تساعد في 

لتزام التنظيمي من زوايا بقائها ومنافستها للمنظمات األخرى ونظرا لتعدد األدبيات في النظر إلى اال
 مختلفة ، فقد برزت الحاجة إلى دراسة هذا النوع من الظواهر اإلدارية.
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 : /  مفهوم االلتزام التنظيمي1
لتباين رؤى الباحثين حوله ؛ إال أن توضيح المفهوم تباينت مفاهيم االلتزام التنظيمي نظرا 

قد الزمه بعض التعقيد نتيجة التركيز على االلتزام نحو بيئة العمل وتضمنه مجاالت عدة ؛ مثال 
االلتزام نحو العمل ؛ االلتزام نحو الواجبات ؛ والمهام الداخلية للعمل ؛ وااللتزام نحو جماعة العمل 

متغيرات أساسية في االلتزام التنظيمي ؛ ويمكن القول أن االلتزام وغيرها ؛  والتي عبرت عن 
التنظيمي هو حالة نفسية واجتماعية تدل على تطابق أهداف العاملين مع أهداف المنظمة ؛ وشعور 

كمل طرف بواجباته اتجاه االخر والتمسك بقيم وأهداف المنظمة والشعور القوي باالنتماء اليها 
 في االستمرار فيها . والدفاع عنها والرغبة

وفي قاموس اكسفورد وردت كلمة االلتزام بمعنى الحالة أو الوضع الذي يقدم به الفرد 
الكثير من الوقت واالهتمام لمؤسسته  ألنه يعتقد أنها الحق ؛ كما أنه أيضا يشير الى نتيجة الحقة 

ا عالقة كالتزام  العامل بما قد يحدث االلتزام التنظيمي نتيجة الوالء التنظيمي وقد ال يكون بينهم
 48.يوجبه ؛ وعليه فان االلتزام يختلف عن مفهوم الوالء التنظيمي

يعد االلتزام التنظيمي من المواضيع التي القت اهتماما واضحا في حقل االدارة في  -
 ذ يعبر االلتزامإ ؛نجاز العمل فيها إالعقود االخيرة لما لها من عالقة بفعالية المنظمة ودرجة 

التنظيمي عن مدى تطابق الفرد مع المنظمة ودرجة ارتباطه بها واعتقاده القوي بأهدافها وإيمانه 
ويظهر ؛ بقيمها واالستعداد لبذل جهده لمصلحتها ويشمل الرغبة القوية في البقاء عضوا فيها 

تجاه  إااللتزام التنظيمي فيها في بذل العامل جهودا اضافية في العمل ويعد االفراد الملتزمون 
 49منظماتهم مصدر قوة تساعد في بقائها ومنافستها للمنظمات .

 .، ويلزم الشيء ال يفارقه ، والمالزمة للشيء ، المداومة عليه االلتزام لغة : االعتناق -   

 

  
 ؛ مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستر  االلتزام التنظيمي داخل المؤسسة وعالقتها بالثقافة التنظيمية :عاشوري ابتسام 48

 .  43ص  ؛  2015في علم االجتماع تخصص تنظيم وعمل ؛ جامعة محمد خيضر؛ بسكرة ؛ 
 اثر االلتزام التنظيمي على العالقة بين ضغوط العمل واألداء التدريسي ألعضاء هيئة   : احمد احمد محمد مصطفى49

؛ مجلة علمية محكمة تصدر عن االكاديمية االمريكية العربية للعلوم   التدريس بجامعة الملك فيصل المملكة العربية السعودية
 .  167؛ ص  2016 ؛ 20؛  العدد   7مجلد  التكنولوجيا ؛
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: بأنه إيمان الفرد بالمنظمة وقيمها وأهدافها إلى الدرجة التي تجعله االلتزام االصطالحا 
 ويفتخر باالنتماء إليه مما يدفعه إلى بذل الجهود المطلوبة في مجال عمله ، ينصهر ويندمج فيها 

 50و استعداده لتحمل أعباء أعمال إضافية والمبادرة من اجل نجاح المنظمة وتقدمها
عرف بورتر وآخرون االلتزام التنظيمي كقوة كامنة في الفرد وانخراطه في منظمة معينة  -

 :ي يمكن وصفه كاألتي مثل هذا االلتزام التنظيم؛ ان 
 * اعتقاد وقبول قوي ألهداف وقيم المنظمة .

 ل جهد قوي نيابة عن المنظمة.ذ* االستعداد لب 
 *رغبة محددة للحفاظ على العضوية في المنظمة .

فقد عرف اللوزي : االلتزام التنظيمي بأنه المشاعر التي يطورها الفرد الذي يعيش في  -
ه المشاعر تمثل رغبة الفرد واستعداده ذوالمنظمات والقيم والمبادئ واألفكار ؛ وهمجامع نحو االفراد 

 51لتقديم النصيحة لزمالئه ومنظمته في العمل .
  Organeعرف :   -  

االلتزام التنظيمي بأنه اعتقاد قوي وقبول من جانب االفراد المنظمة وقيمها ورغبة في بذل 
المنظمة التي يعمل بها الفرد مع رغبة قوية في االستمرار في اكبر عطاء او جهد ممكن لصالح 

 52عضويتها .
 : مراحل االلتزام التنظيمي/ 2

 :االلتزام التنظيمي للفرد مر بثالث مراحل حسب بوكانن هي متتابعة كما يلي 
 حلة التجربة: ( مر 1

 

 

 محمد داود اسماعيل الجماصي :  العالقة بين االلتزام التنظيمي واألداء الوظيفي لدى العاملين في الخدمات الطبية50  

.  10ص    ؛  2016 ؛ قدمت هده الدراسة استكماال للحصول على شهادة الماجييستر في القيادة واإلدارة ؛ العسكرية بقطاع غزة  

  
  لنيل شهادة   رؤى رشيد سعيد ال قاسم  :   اثر االلتزام التنظيمي في تحسين الجودة الخدمة المصرفية  ؛  قدمت هذه الدراسة استكماال  51

.  17ص   ؛ 2012االعمال ؛ جامعة الشرق االوسط ؛  الماجيستر في ادارة االعمال ؛ قسم ادارة    
 د عبد الرزاق علي مرزوق :  دراسة اثر كل من الثقة التنظيمية االلتزام التنظيمي على سلوكيات المواطنة التنظيمية 52 

   .   3جامعة كفر الشيخ ؛  مصر؛ ص  ؛ كلية التجارة ؛  على العاملين بالجهاز االداري
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 وهي التي تمتد من تاريخ مباشرة الفرد لعمله ولمدة عام واحد يكون الفرد خاللها خاضعا 
 للتدريب و االعداد و التجربة ، ويكون خالل تلك الفترة اهتمامه منصبا على تامين قبوله في 

،ومحاولة التأقلم مع الوضع الجديد ، والبيئة التي يعمل فيها ومحاولة التوفيق بين المنظمة 
اتجاهاته وأهدافه واتجاهات وأهداف المنظمة ومحاولة إثبات ذاته ، ويقول بوكانن "إنه خالل هذه 

ذه التي تليها ومن ه، تكون عنده مرحلة وتهيئة للمرحلة  الفترة يواجه الفرد عددا من المواقف التي
ادراك التوقعات نمو ، ظهور جماعات متالحمة ، عدم وضوح الدور ، المواقف وتحديات العمل 

 والشعور بالصدمة .، االتجاهات نحو التنظيم ،
 (مرحلة االنجاز والعمل : 2

وتتراوح هده المرحلة بين العامين واألربعة اعوام وخالل هده الفترة يحاول الفرد تأكيد مفهوم 
ا يميز هده الفترة االهمية الشخصية للفرد وتخوفه من العجز ويتبلور وضوح الوالء االنجاز واهم م

 للعمل والمنظمة .
 ( مرحلة الثقة بالتنظيم  :3

وتبدأ قريبا من السنة الخامسة من التحاق الفرد بالمنظمة وتستمر الى ماال نهاية حيث 
نضج وعملية انتقال الفرد بالمنظمة حسب تزداد والئه وتقوى عالقته بالتنظيم واالنتقال الى مرحلة ال

 :العتيبي تمر بمرحلتين حددهما في التالي 
 * مرحلة االنضمام بالمنظمة . 

 * مرحلة االلتزام بالمنظمة .
 * مرحلة االذعان او االلتزام .

 :وأورد العتيبي والسواط ان هناك ثالثة مراحل االلتزام التنظيمي  -
، وغالبا ما يختار التي يعتقد انها : التي يريد الفرد العمل بها * مرحلة االنضمام للمنظمة 

 تحقق رغباته.
* مرحلة االلتزام التنظيمي : وهنا يصبح الفرد حريصا على بذل اقصى جهود لتحقيق 

 اهداف المنظمة.
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: حيث يكون التزام الفرد في البداية مبنيا على الفوائد التي  او االلتزام * مرحلة االذعان
 53يحصل عليها من المنظمة ، وبالتالي فهو يقبل سلطة االخرين ويلتزم بما يطلبون .

 : االلتزام التنظيمي وأبعاده العوامل المؤثرة في/ 3
 :العوامل المؤثرة في االلتزام التنظيمي3/1

معظم الدراسات التي أجريت في هذا المجال إلى مجموعة من العوامل التي توصلت    
تعمل على تنمية االلتزام التنظيمي لدى العاملين والتي يمكن تقسيمها إلى عوامل تنظيمية وأخرى 

 .شخصية
 : العوامل التنظيمية ❖
 :المساعدة في إشباع الحاجات اإلنسانية للعاملين في التنظيم (1

في تهمه  عامل للبحث عن مجموعة من الحاجات التيمن الطبيعي ان يسعى اي 
المنظمة التي يعمل فيها ، ويحاول أن يحققها كالحاجة إلى األمن والطمأنينة داخل المؤسسة ، كما 

، باإلضافة الى االنتماء الى الجماعة وتحقيق ذاته من خاللها  ومحبوبا  يسعى أن يكون مقدرا 
، الن النتيجة فالتنظيم الذي ال يعمل على اشباع هذه الحاجات عند العاملين يعتبر تنظيما فاشال 

 54الحتمية لذلك هي ان يترك العامل تلك المؤسسة سعيا الى اشباع حاجاته في تنظيم اخر .
 :وضوح االهداف واألدوار (2

كلما كانت االهداف واضحة داخل التنظيم كلما زادت درجة االلتزام التنظيمي عند العاملين 
يقها ، والدي بالنسبة لتحديد االدوار ، فوضوح االهداف يجعل العاملين اكثر قدرة على فهمها وتحق

 55التي تعمل على خلق االلتزام  عند العاملين نظرا لما يترتب عليها من استقرار وتجنب للصراع .
 :مشاركة العاملين في التنظيم   (3

، حيث ان مساهمتهم وتشجيعهم لتحمل المشاركة تزيد من والء وااللتزام للعاملين 
 انها اندماج الفرد العقلي والعاطفي في المسؤولية من شانه تقوية الروابط ، حيث تعرف المشاركة 

 

  عاشوري ابتسام :  مرجع سبق ذكره ؛ ص  59 . 53 

  عورتاني مأمون عبد القادر:  العالقة  بين الوالء المهني والنمط القيادي لمدى اإلداريين في وزارات السلطة الوطنية54 
.   18ص   2003،   جامعة البجاج رسالة ماجستار ، ، الفلسطينية  

   عورتاني مأمون عبد القادر:  المرجع نفسه  55  ، ص 19 .
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والمشاركة في  ،عمل الجماعة يعد ان تتيح له الجماعة الفرصة في االسهام في االهداف 

  56المسؤوليات .
 :نظام مناسب للحوافز (4

تعتبر الحوافز االسلوب او االداة التي تقدم للفرد إلشباع المطلوب بدرجات متفاوتة 
داخلية وهي تتعامل اصال مع وتركز النظرية حوافز العمل على الحوافز ال ،لحاجاته الناقصة وتركز

  57االسباب التي تدفع الى العمل او التي تدفعهم لترك العمل .
 :االهتمام بتحسين المناخ التنظيمي (5

يشير المناخ التنظيمي الى مجموعة الخصائص الداخلية للبيئة والتي تتمتع بدرجة من 
، يفهمها العاملون ويدركونها فنعكس على قيمهم واتجاهاتهم وبالتالي الثبات النسبي او االستقرار 

سلوكهم ، لذا فان التنظيمات والعاملين على حد سواء يسعون إليجاد مناخ تنظيمي جيد لكليهما  
التنظيمات ذات البيئة المتسلطة التي تتصف بعدم المسؤولية هي تنظيمات تعمل على تشجيع ف

تسرب العاملين وتقلل من درجة والئهم ، لذا على المؤسسات خلق مناخ تنظيمي جيد وتحقيق 
   58االهداف واالهتمام باإلنسان في سبيل تنمية الوالء التنظيمي لدى العاملين .

 :ناء ثقافة المؤسسة العمل على ايجاد وب (6
اي انه يجب ايجاد وخلق اهداف مشتركة بين العاملين وتحقيق احتياجاتهم والعمل على 

، والتي يسعى المسئول اشباعها ثم التعامل معهم على انهم اعضاء في اسرة واحدة هي التنظيم 
عنها الى خلق وترسيخ مقاييس متميزة لألداء عن اعضائها من خالل التدريب الكافي واالحترام بين 

  59. لالعما

 ابعاد االلتزام التنظيمي:  ❖
لى تحديد أبعاد االلتزام التنظيمي وتحديد طبيعة تأثيره في إاتجهت العديد من الدراسات 

 : المتغيرات التنظيمية   فقد بينت أن هناك ثالثة أبعاد لاللتزام التنظيمي
 

 

.  115ص  ،  2006    ،عمان االردن  ،وزيع دار أسـامة للنشـر والت ، التنظيم اإلداري مبادئه وأساسياته:  عبودي زيد   
 عبودي زيد : المرجع السابق ،  ص 216 . 57 

 القربوني محمد قاسم : السلوك التنظيمي اإلنساني الفردي والجماعي في التنظيمات اإلدارية ، الطبعة الثانية ، مكتبة58
     . 67 ص   ، 1994   ،ان عم ،الشرق 

 خطاب عايدة السيد : العولمة ومشكلة ادارة الموارد البشرية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،2001 ،ص 147 . 59 
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   tAffective Commitmen: اللتزام العاطفي ا ❖
يتأثر هذا البعد بدرجة ادراك الفرد للخصائص المميزة للعمل وهي درجة استقاللية وتنوع 

كما يتأثر أيضا بدرجة احساس الموظف ؛ المهارات المطلوبة وقرب المشرفين وتوجيههم له 
 سواء ما يتعلق؛ بالسماح له بالمشاركة الفعالة في اتخاذ القرار في البيئة التنظيمية التي يعمل فيها 

لى التغذية الراجعة التي يحصل عليها من إمنها بعمله أو ما يخص الموظف نفسه باإلضافة 
 االشراف . 

 Normative Commitment .: االلتزام المعياري  ❖
؛ ويعزز ويقصد به االحساس الذي يشعر به الموظف تجاه االلتزام والبقاء في المنظمة 

ها ؛ وسماح المنظمة لهم بالمشاركة الفعالة  ا الجانب الدعم من قبل المنظمة للعاملين فيذه
وااليجابية في وضع االهداف ؛ والتخطيط ورسم السياسات العامة للمنظمة  ؛ واإلسهام في وضع 

ن البقاء في أن العاملين يعتقدون أاالجراءات وتنفيذ العمل ؛ ويحمل االلتزام المعياري نظرة 
 .خالقي وصحيح يجب عمله أالمؤسسة شيء 
 Continuos Commitment. : االلتزام المستمر ❖

؛ ويقصد به ما يحققه العاملون من قيمة استثمارية في حال استمرارهم العمل في المنظمة 
وأن العاملين الدين لديهم مستوى عال من االلتزام  ؛مقابل ما سيفقده عند التحاقه بجهات أخرى 

 .60رغبة منهم  المستمر يبقون في الخدمة بسبب أنهم محتاجون وليس
 
 
 
 
 
 

 
؛  دور االلتزام التنظيمي في تحسين اداء العاملين في قطاع المصرفي االردني :احمد محمد بني عيسى ؛ رياض احمد ابازي   60
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 المصدر : من اعداد الطالبتين.
 : التنظيمي/ اهمية االلتزام 4

أن الشعور بااللتزام التنظيمي يعتبر من الحاجات الهامة فهو يساعد الموظف على 
 :الشعور بالتوافق النفسي وهو مصدر هام لراحته وأمنه ولذلك تتمثل اهمية االلتزام التنظيمي 

نه يمثل عنصرا هاما في الربط بين المنظمة واألفراد العاملين فيها السيما في أ ✓
ن تقدم الحوافز المالئمة لدفع هؤالء االفراد أع المنظمات االوقات التي ال تستطي 

 للعمل وتحقيق مستويات عالية من االداء.  
؛ وخاصة معدل أنه يمثل أحد المؤشرات االساسية بالعديد من النواحي السلوكية  ✓

دوران العمل ؛ حيث يفترض أن يكون االفراد الملتزمون أطول بقاء في المنظمة  
  قيق أهدافها .وأكثر عمال نحو تح 

 
 

 االلتزام االستمراري 
 االستقرار في

المنظمة الن العامل 
محتاج وليس رغبة 

 .منه 

 االلتزام المعياري 
العامل مع  يستمر

المنظمة ألنه ال يملك 
 .غير ذلك

 االلتزام العاطفي
االستمرار في العمل 

بالمنظمة الن العامل 
يوافق على أهدافها 

 .ويريد البقاء فيها

 االلتزام

ابعاد االلتزام  04شكل يوضح رقم     
 التنظيمي
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 ؛ نظرا لكونه سلوكاان مجاله قد جذب كال من المديرين وعلماء السلوك االنساني  ✓
 مرغوبا من قبل المنظمات .  

 قوى من الرضا الوظيفي الستمرار أيعتبر التزام االفراد تجاه المنظمات مؤشرا  ✓
 ماكن عملهم .أالعاملين في 

 كما يعتبرا اللتزام االفراد اتجه منظمتهم  عامال هاما في التنبؤ بفعالية المنظمة .  ✓
 لكذو االرتباط بالمنظمة التي يعمل بها لأن السلوك البشري يميل الى التوحد أكما  ✓

 همية كبيرة لاللتزام التنظيمي لألسباب التالية :ا تولي المنظمات  
 ضمان استمرار الموظفين بالمنظمة خاصة دوي المهارات والتخصصات النادرة .  ✓

تنمية السلوك االبداعي لدى الموظفين ودلك حرصا منهم على رفع مستوى المنظمة التي  (1
 ينتمون اليها .

المنظمة يقع أوال وأخيرا على عاتق الموظفين ومن خالل جهودهم ن عبئ تحقيق اهداف إ (2
وإبداعهم واقتراحاتهم وهدا ما يساهم في تحقيقا أهدافها  بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية 

. 
كلما زادت درجة االلتزام لدى الموظفين كلما زاد شعورهم باالرتياح واالستقرار واألمان في  (1

 61تغيير ممكن أن يكون في صالح المنظمة. العمل وزاد تقبلهم ألي
يمثل االلتزام التنظيمي عنصرا هاما في الربط بين المنظمة واإلفراد العاملين بها ؛ال سيما في  (2

ن تقدم الحوافز المالئمة لموظفيها ودفعهم لتحقيق أاالوقات التي ال تستطيع فيها المنظمات 
 .على مستوى من االنجاز أ 

كثر من الرضا الوظيفي في التنبؤ ببقائهم أالتي يعملون بها يعتبر عمال  إن االلتزام االفراد (3
 خرى .أو تركهم العمل في منظمات أفي منظماتهم 

 
 

 
 ؛ اطروحة مقدمة   الثقافة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى الموظفين في المنظمات الرياضية  : سالم العياشي61

   . 28ص    2019 ؛ المسيلة ؛  لنيل شهادة الدكتوراه علوم في نظرية ومنهجية التربية البدنية ؛ جامعة محمد بوضياف
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ادارة المنظمات ؛ كونها  لت تشغل باذخ أكثر المسائل التي أإن االلتزام التنظيمي من  (4
صبحت تتولى مسؤولية المحافظة على المنظمة في حالة صحية وسلمية تمكنها من أ

لك برزت الحاجة لدراسة السلوك االنساني في تلك ذاالستمرار والبقاء ؛ وانطالقا من 
 يمها .المنظمات لغرض تحفيزه  وزيادة درجة التزامه بأهدافها وق

إن التزام االفراد لمنظماتهم يعتبر عامال هاما في ضمان نجاح تلك المنضمات واستمرارها  (5
  62وزيادة انتاجها.

 : / خصائص االلتزام التنظيمي5
يزيد االلتزام التنظيمي من ارتباط الفرد بعمله ويجعله يبذل جهودا علية إلنجاحه ويبدي 

كما يقلل من السلوك السلبي  ؛رغبة قوية في البقاء فيه واالستمرار لفترة أطول والتعزيز في االداء 
تزام وبتحقق االل؛ أوترك العمل أو الشعور باإلحباط ؛ كاإلهمال والتقصير في العمل والغياب 

ومن هنا فان نجاح المنظمة ؛ التنظيمي لألفراد تحقق المنظمات التعليمية أهدافها بكفاءة وفعالية 
ووصولها الى أهدافها يرتبط بشكل كبير بمدى ايمان االفراد العاملين بتلك االهداف وقناعتهم بها  

 أو الذاتية أو على وسعيهم للوصول لتحقيقها وشعورهم بتطابق هذه االهداف مع أهدافهم الشخصية 
االقل قربها منها ومن خالل االستعراض السابق لتعريف االلتزام التنظيمي يمكن سرد 

 : الخصائص المشتركة التالية والخاصة هي 
*  يعبر االلتزام التنظيمي عن استعداد الفرد لذبل اقصى جهد ممكن لصالح المنظمة 

 قبوله وإيمانه بأهدافها وقيمها .ورغبته الشديدة في البقاء فيها ومن ثمة 
* يشير االلتزام التنظيمي أي الرغبة التي يبديها الفرد للتفاعل االجتماعي من أجل تزويد 

 المنظمة بالحيوية والنشاط ومنحها الوالء .
 
 
 

 
 ؛  مذكرة ؛ مقدمة لنيل شهادة الماجيسترالتنظيمي العالقة بين اتجاهات الموظفين نحو المهنة وااللتزام  :حمزة معمري  62

 . 79ص   ؛   2008  كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ؛ جامعة الجزائر ؛  في علم النفس العمل والتنظيم ؛
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 * يمثل االلتزام التنظيمي شعور داخلي يضغط على الفرد لالرتباط بالمنظمة والعمل .
* يعبر االلتزام عن حالة غير محسوسة يستدل عليها من خالل الظواهر تنظيمية معينة 

 تتضمن سلوك االفراد وسلوك االفراد وتصرفاتهم وتجسد مدى والئهم لمنظماتهم . 
 63ي تحقيقه وقتا طويال ألنه يجسد حالة قناعة تامة للفرد .* يستغرق االلتزام التنظيمي ف

 :خصائص اخرى لاللتزام التنظيمي كالتالي  2006كما اضاف حمادات  -
 *ان االلتزام التنظيمي حالة نفسية تصف العالقة بين الفرد والمنظمة .

 ة .* يؤثر االلتزام التنظيمي على قرار الفرد فيما يتعلق ببقائه او تركه للمنظم
 * يتصف االفراد الدين الديهم التزام تنظيمي بالصفات التالية :

قبول اهداف وقيم المنظمة االساسية واإليمان بها وبدل المزيد من الجهد لتحقيق اهداف 
المنظمة ووجود مستوى عال من االنخراط في المنظمة لفترة طويلة ووجود الميل لتقويم المنظمة 

 64.تقويم االيجابي 
 : ل االلتزام التنظيمي/ مداخ6

  :هناك ثالثة مداخل لاللتزام التنظيمي وهي 
حيث يركز هذا المدخل على العالقة بين  :Sheldon1971)(المدخل السيكولوجي -1

 وكذلك يرى بورتر ؛الفرد والتنظيم حيث يرى ان االلتزام التنظيمي يمثل اتجاها بين المنظمة والفرد 
ان االلتزام التنظيمي يمثل درجة تطابق الفرد مع منظمته ارتباطا بها  وأنها قوة االرتباط  

   بين بين الفرد والتنظيم . 
 حيث يرى ان االلتزام التنظيمي يمثل رغبة الفرد كدور  : المدخل االجتماعي والسلوكي  -2

 كما انه حالة التي يصبح الفرد مقيدا؛ اجتماعي في بدل طاقته ووالئه للمنظمة كنظام اجتماعي 
 
 

 
  . 168مرجع سبق ذكره ؛ ص  :احمد محمد احمد مصطفى  63
   . 13مرجع سبق ذكره ص  :محمد اسماعيل داود الجماصي   64
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وارتباط الفرد من خاللها يتم تدعيم انشطة المنظمة  (Salanick 1977)65بأعماله والتي 

 بها . 
وهو يفسر على االلتزام على انها نابع عن صفقات مساهمة ومحفزة  المدخل التبادلي: -3

وبهذا المنظور يدرك االفرد المنافع التي يحصلون عليها على انها عناصر  ؛بين المنظمة والفرد 
وبهذا المنظور يعرف ؛ جابية تساهم بالمقابل في اذكاء الرغبة بالبقاء واالستمرار في المنظمة اي 

االلتزام التنظيمي بأنه عملية توازن بين التكاليف والمكافآت التي يحصل عليها الفرد المرتبطة 
 .66بعضويته في المنظمة وهو ما يتفق عليه 

 : التنظيميار  التنظيمية لاللتزام االث
ـــر ، فــالموظف  ـــه بشـــكل كبي ـــي منظمت ـــرد الوظيفيـــة ف ـــاة الف ـــى حي يؤثـــر االلتــزام التنظيمـــي عل
حينمـا يشـعر بالتـزام أكبـر نحـو التنظيم الذي يعمل به فإن ذلك يصب في صــالح التنظــيم  فــالموظف 

يعظـــم الشـــعور لديـــه بـــأن ممــا  ،األكثر التـزاما لديه درجة أكبـر مــن الثقــة فــي التنظــيم الــذي يعمـــل بـــه 
التنظيـــم يكافئـــه علـــى والئــه عـــن طريـــق المزيــد مـــن التقـــدم فـــي وظيفتـــه وهـــذه النظـــرة اإليجابيــة تـــؤدي 
إلــــى نتائــــج مرغوبــــة داخــــل النطــــاق الوظيفــــي للفــــرد تتمثــــل فــــي ارتفــــاع معـــدالت األداء والرضــــا عــــن 

ـــاب ودورا ـــاض الغيـــ ـــل ، وانخفـــ ـــي العمـــ ـــدم المنهـــــي أو الوظيفـــ ـــن التقـــ ــد مـــ ـــق المزيـــ ـــل ، وتحقيـــ   ن العمـــ
 والرغبـة فـي االستمرار فـي المنظمة.

 :ومن بيـن مظاهر تأثيـر االلتزام التنظيمي على المتغيـرات التنظيمية بالمنظمات

 : الروح المعنوية (1
المعنوية ، االمر الذي تشير الدراسات الى ان االلتزام التنظيمي دور كبير في رفع الروح 

يترتب عليه حب االفراد لعملهم ومنظماتهم ، وحماسهم للقيادة باألعمال المطلوبة ، وتعرف الروح 
المعنوية بأنها اتجاهات االفراد والجماعات نحو بيئة العمل ، فاالتجاهات االيجابية تنمي التعاون 

 .التلقائي ببذل كل الجهود في سبيل تحقيق االهداف المنظمة
 

المواطنة  العدالة التنظيمية وسلوكياتاثر االلتزام التنظيمي والثقة في االدارة على العالقة بين  :اميرة محمد رفعت حواس   65
  ؛جامعة القاهرة  ؛كلية التجارة ؛ رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في ادارة االعمال ؛  التنظيمية بالتطبيق على البنوك التجارية

   .   57ص  ؛  2003
 دراسة ميدانية على  ؛  للعاملين في المنظماتدور الثقافة التنظيمية في تعزيز االلتزام التنظيمي  : حسام قرني احمد  66 

   .  131ص   ؛ 2018 ؛   2؛ العدد   38القومية للبريد ؛ المجلة العربية لإلدارة ؛ مجموعة   الهيئة
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والروح المعنوية هي نتاج االدارة السلوكية الناجحة ، فالروح المعنوية العالية هي تعبير عن 

  بالقوة او اإلجبارالعالقة المتميزة للمنظمة الجيدة مع العاملين ، فمن الصعب فرض الروح المعنوية 
 وتؤدي المعنويات المرتفعة الى زيادة االلتزام التنظيمي عكس الروح المعنوية المنخفضة نتيجة 

القصور في السياسات الداخلية او لعيوب في بيئة العمل الداخلية الذي يترتب عليها تدني مستوى 
  االلتزام التنظيمي وتدني االنتاجية.  

 : االداء المتميز (2
يمتاز االفراد الذين تتوافر لديهم درجات عالية من االلتزام التنظيمي في بيئات عملهم 

باألداء الوظيفي الجيد الناتج عن حب االفراد ، وحماسهم للعمل والتزامهم بأهداف التنظيم ،وتشير 
كما تشير المعاني الى ان االبحاث والدراسات الى ان االلتزام من اهم مقومات االبداع الوظيفي ، 

هناك عالقة قوية بين االلتزام واإلبداع االداري ، مما تشير الى ضرورة قيام االدارات بتعزيز قيم 
 .االلتزام التنظيمي ودعمه على المزيد من االبداعات في المجال الوظيفي

 : تسرب الموظفين 3
العضوية في المنظمة التي يتقاضى يعرف  " موبلي  " التسرب : بأنه توقف الفرد عن 

منها تعويضا نقديا. ويعتبر تسرب الموظفين او تركهم ألعمالهم في المنظمات االدارية من الظواهر 
السلبية التي تهدد حياة المنظمة وتمنع تقدمها ، وتشير بعض المعاني الى ان هذا التسرب يترتب 

 عليه اثار سلبية منها :
 ي مجالين.* تعطيل االداء الوظيفي ف

 التعطيل الناتج عن فقدان الكفاءات الجيدة من العملين نتيجة تركهم للمنظمة. -
 التعطيل الناتج عن الفراغ الوظيفي نتيجة لعدم وجود كفاءات . -
التعطيل نتيجة لتكاليف عملية البحث عن بدائل مناسبة ، خاصة اذا كان االفراد  -

 التاركون لعملهم يتمتعون بكفاءات.
الرتباك في االنماط االتصالية واالجتماعية فإذ كان االفراد التاركون للعمل يتمتعون * ا 

بمهارات وكفاءات عالية من حيث االداء واالتصال والمشاركة ، فإن تركهم للعمل سيؤثر على كل 
 المزايا بما في ذلك زعزعة تماسك االفراد وثقتهم في المنظمة وتدني انتاجيتهم.
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نتيجة لترك العمل فإن أعباء العمل على العاملين في التنظيم ستزداد ، حيث  * زيادة اعباء العمل
تحتاج عملية استبدال عناصر جديدة من ذوي الكفاءات العالية بالموظفين الى وقت وجهد وتكاليف 

 احيانا فترة زمنية تتراوح مابين شهر الى عام ، وخالل فترة البحث عن بدائل تزدادتستغرق 
األمر الذي ينعكس سلبا على االداء والمعنويات واالنتماء ،  الواجبات الوظيفية على بعض االفراد ،

وتشكل الضغوطات المتزايدة على االفراد من إرهاق وإجهاد واستنزاف للطاقات إلى التفكير بترك 
 67.   العمل والبحث عن مكان اخر

ومـن خالل اسـتعراض التعريفـات السـابقة لاللتزام التنظيمـي ، ومظاهـره ، اختـــارنا عـــددا مـــن 
يعبـــر عــن مظــاهر االلتــزام الــوظيفي للموظــف فــي المنظمــة ، ويـــرجع رئيســا المؤشــرات ليكونــوا محــورا 

كبيـــرة للمنظمـــة ، حيـــث تمثـــل درجـــة قبـــول الموظــف لقيـــم ذلــك لمــا تمثلــه هــذه المؤشــرات مــن أهميــة 
وأهـــداف المنظمــة ورغبتــــه لالســتمرار فيهــــا أعلـــى مظاهـــر االلتـــزام الوظيفـــي فــــي المنظمــات ، األمـــر 
الـــذي يدفـــع الموظــف دائمــا إلـــى بـــذل أقصـــى جهـــد والتميـــز واإلبــداع فـــي العمـــل الـــذي يؤديـــه ، ومــن 

 ـم اختيارهـا:المؤشرات التـي ت 
 :لسلوك اإلبداعي في العملا (1

وهــو مــا يتضــح مــن تفــاني الموظــف فــي عملــه وانتهاجــه أســاليب متميـــزة مبدعــة فــي         
 تنفيذه لواجبات وظيفته ورغبته لبذل أقصى جهد ممكن .

 احتـرام قيم وأخالقيات المؤسسة : 2)
.ظة على أسرارها ويتضح من قبول الموظف تعليمات وإجراءات المنظمة والمحاف   

 الرغبة في االستمرار في المؤسسة: 3)
  ويتضح من شعور الموظف باالستقرار الوظيفي وعدم حاجته لالنتقال خارج منظمته.68

  
 

 
 

   محمد بن غالب العوفي  : المرجع السابق ، ص  40 41  4267 .  

  68  حسام قرني : احمد المرجع نفسه، ص 132 .
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 التنظيمياااللتزام :                                                الثالثالفصل 
  

          
 : خالصة الفصل

همية موضوع االلتزام التنظيمي واهتمام المنظمات به كأحد أ نستنتج من هذا الفصل مدى 
االهداف التي تسعى المنظمات لبلوغها في االونة االخيرة ، وذلك بسبب ارتباط االلتزام التنظيمي 

فرض بالعديد من السلوكيات كحضورهم وغيابهم والتزامهم بالعمل ، فااللتزام شعور داخلي للفرد ال ي 
 قصى جهد ممكن. أعليه قسرا وإنما يظهر من خالل مدى استعداد الفرد لبذل 

خالصة القول إن نجاح المنظمة ووصولها ألهدافها مرتبط بشكل مباشر بمدى ايمان االفراد 
هدافهم أ و قربها من أعيهم للوصول اليها وشعورهم بتطابقها العاملين بتلك االهداف وقناعتهم بها وس

إلى مرحلة االلتصاق والوالء الكامل للمنظمة ، و بهذا تنجح المنظمة  و الذاتية ، وصوالأالشخصية 
في تحقيق االلتزام التنظيمي لدى العاملين .
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 للدراسة الجانب الميداني                             :       الرابع الفصل         
 :تمهيد
 من البحث والتي من والمهمة األخيرة المرحلة للدراسة الميداني أو  التطبيقي اإلطار يمثل  

 بإتباع ذلك خام للموضوع ، كمادة جمعها تم التي المعلومات إلثراء للميدان النزول يتم خاللها
 خالل من يتم إذ أكثر، وموضوعيا علميا طابعا الدراسة يعطي الذي األمر العلمي البحث خطوات

 جهة من النظري  الجانب في تناوله تم ما مع ،بمطابقتهاالدراسة  إشكالية على اإلجابة الجانب هذا
في  عليها الحصول يتم التي النتائج خالل من أخرى ، من جهة الميداني العمل عليه أسفر ما ومع

 فرضياتها . من والتحقق
 : بطاقة فنية عن مؤسسة اتصاالت  الجزائر ❖

الرائدة في الجزائر ، فهي شركة ذات تعد اتصاالت  الجزائر من بين المؤسسات الخدماتية 
أسهم ورأس مال عمومي في سوق الشبكات وخدمات االتصاالت االلكترونية ، وكانت نشأتها 

المتعلق والمتضمن إعادة هيكلة  2000أوت  05المؤرخ في  2000/03الوزاري رقم  بموجب القرار
نشاط البريد والمواصالت ، وكرس  البريد والمواصالت وجاء هذا القانون إلنهاء احتكار الدولة على

ومن خالله تم فصل قطاع البريد عن  الفصل بين نشاطي التنظيم واالستغالل  وتسيير الشبكات ، 
 قطاع االتصاالت.

بيع رخصة إلقامة واستغالل  شبكة الهاتف النقال واستمر تنفيذ  2001وفي شهر جوان 
الشروع في  وفي نفس الوقت تم ناطق الريفية ،البرنامج بشبكة "فست"، وشبكة الربط المحلي في الم

يرمي إلى تأهيل مستوى المنشآت االساسية  اعتمادا على تدارك التأخر  برنامج واسع النطاق
 المتراكم.

الراجع  2000/03وأصبح مهام مؤسسة اتصاالت  الجزائر محصورة بموجب القانون 
سهم والتي دخلت رسميا في ممارسة للنظام االساسي للمؤسسة ، وهي ذات طابع قانوني وذات أ

،رغبة في تحقيق عدة أهداف في مجال تكنولوجيا  2003جانفي  01نشاطها رسميا بداية من 
االعالم واالتصال من بينها المردودية والفعالية وجودة الخدمة ، حتى يتسنى لها إثبات وجودها 

 والبقاء رائدة في ميدان االعالم واالتصال في الجزائر.
 
 



 

76 
 

 الجانب الميداني للدراسة              :                          الرابع الفصل     
 :التعريف بمديرية  اتصاالت الجزائر ❖

شركة اتصاالت الجزائر نشأة بعد هيكلة قطاع البريد والمواصالت على الشكل القانزي في 
والمتعلق بتوزيع الموظفين وأمالك ادارة  04-02ودلك طبقا لمرسوم التنفيذي رقم  2002/اوت/11

مليون دينار جزائري  100البريد والمواصالت وهي ركة عمومية ذات اسهم برأسمال افتتاحي قدره 
مليار دينا  50الى  2005سهم  ثم رفع الرأسمال الشركة فيما بعد سنة  200000بعدد اسهم بلغ 

 . سهم 10000000جزائري بعدد اسهم 
قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية  تغطي كل التراب الوطني ومقرها تعمل في  

الديار الخمسة المحمدية الحراش العاصمة  05االجتماعي بالجزائر العاصمة بالطريق الوطني رقم 
 .وعمر المؤسسة محدد قانونيا بتسع وتسعون سنة

 مهام المؤسسة:
تسويق خدمات االتصاالت التي تمكن من نقل والتبادل الصوتي والرسائل المكتوبة  ✓

 والبيانات الرقمية واإلعالم السمعي البصري .
 تعمل على تطوير و تنمية واستغالل الشبكات العمومية والخاصة لالتصاالت . ✓

 لشبكة .تعمل على وضع تنمية واستغالل االتصاالت المحلية مع جميع المتعاملين في ا   ✓
 العمل على زيادة استقطاب الخبرات الضرورية من خبراء في مجال االتصال . ✓
 زيادة عرض الخدمات الهاتفية وتسهيل وصول خدمات االتصال الى المناطق الريفية . ✓
 السهر على تقديم افضل الخدمات وتسهيلها . ✓

 .وتلبياتهاتنظيم الخدمات ذات النوعية الجيدة ومعرفة متطلبات الزبائن    ✓
 أهم النشاطات والخدمات المتعلقة بالمؤسسة : ❖

تتكفل مؤسسة اتصاالت الجزائر بتنمية المجتمع المحلي وهي تنشط في سوق الهاتف 
الثابت وأيضا تقديم الحلول الشبكية لتحويل المعطيات والصوت بالنسبة للشركات والخواص حيث 

على تقديم أحسن الخدمات لزبائنها ،  ونها تسهرقطاع اتصاالت ك اتصاالت الجزائر الرائدة في تعد
 وتتمثل في:
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 للدراسة الجانب الميداني                                :         الرابع الفصل 
 
 تتكفل بالخدمات الهاتفية ومختلف االرساالت كاالنترنت. ✓
 ومهندسين وتقنيين.العمل على استقطاب الكفاءات والخبرات الضرورية من إطارات  ✓
زيادة عرض للخدمات الهاتفية ، وتسهيل وصول خدمات االتصاالت  إلى عدد كبير  ✓

 من المواطنين.
تقوم بتسهيل عملية التوزيع لألرقام الهاتف واالنترنت  لكل منطقة ، وذلك وفاء منها  ✓

 لزبائنه وذلك عن طريق:
 لتجارية.إزالة تبادل الوثائق بين المصالح التقنية والوكالة ا -
 السماح للزبائن باالستشارة فيما يخص فواتير االنترنت . -
 تنمية واستغالل وتسيير الشبكات العمومية والخاصة باالتصاالت. -
 تسيير الموارد البشرية في مؤسسة اتصاالت الجزائر.  -
 اهداف المؤسسة اتصاالت الجزائر : ❖

علومات واالتصال بغية تحقيق دخلت مؤسسة اتصاالت الجزائر عالم التكنولوجيا الم 
 اهداف نذكر منها :

 تحسين صورة المؤسسة لدى الرأي العام . ✓
 المحافظة على الزبائن الحاليين والتطلع لزبائن جدد . ✓
 الرفع من جودة الخدمات المقدمة . ✓
 اكبر عدد من المتعاملين والتعاقد معهم وكسب استحسانهم. استقطاب ✓
 تطوير شبكة وطنية محلية التصاالت مرنة وموصلة بطرق االعالم . ✓
 االبداع اكثر من االستراتيجيات التجارية وسياسات االتصال . ✓
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 للدراسة الجانب الميداني:                                                الرابع الفصل 
 
 تحليل البيانات الميدانية : عرض و 
 : تمهيد

اهتمت دراستنا الراهنة بتناول العالقات االنسانية ودورها في تحقيق االلتزام التنظيمي 
وقد طرحت مجموعة من التساؤالت نحاول االجابة عنها ، بمديرية اتصاالت الجزائر بوالية مستغانم 

، والتي تم تجميعها في هذا الفصل من خالل عرض البيانات المحصل عليها من مجتمع الدراسة 
وتصنيفها باالعتماد على االسلوب الكمي والكيفي  اللذان يعتبران احدى الطرق لعرض البيانات 

ت والمعلومات النظرية والميدانية على السواء خاصة وتفسيرها بشكل عميق ، انطالقا من البيانا
 بفرضيات البحث .

 :البيانات الشخصية  1
يرتبط نجاح اي بحث ميداني على مدى مصداقية المعطيات االولية او المتغيرات 

الجنس ،السن ،المستوى التعليمي الخبرة المهنية ،  :، مثلاالساسية التي تميز مجتمع الدراسة  
لبيانات الشخصية التي تساهم في التعرف على خصائص مجتمع الدراسة ، كما يمكن وغيرها من ا

 االعتماد عليها كإطار توجيهي خالل تحليل البيانات الميدانية.
وقد احتوت استمارة البحث على محور خاص بالبيانات الشخصية تضم اسئلة تتعلق 

 المهنية.بالجنس ، والسن ،والمستوى التعليمي ، والخبرة 
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس. :"01"جدول رقم  

التكرار  الجنس 
 المطلق 

التكرار 
 النسبي 

 
 
 
 

 % 44 11 ذكر
 % 56 14 انثى 

 % 100 25 المجموع

 . من اعداد الطالبتين باالعتماد على االستبيان :المصدر                        
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 للدراسة الجانب الميداني                             :            الرابع الفصل 
 

 
 

% من جنس 56من خالل الجدول يتبين لنا افراد العينة حسب الجنس فنالحظ ان نسبة  -
لك الى ان االناث لهم ذ% ويرجع  44كور التي تبلغ ذاالناث تمثل االغلبية مقارنة مع نسبة ال

ما يفسر النسبة الكبيرة للعنصر النسوة في المؤسسة هو اقبال االناث  ،ميول كبير اتجاه االنترنت 
، كونها تمكنهن من التكيف مع طبيعة العمل ولكونه يتطلب المؤسسات  هذهعلى العمل في مثل 

 جهد فكري اكثر منه جهد عضلي.
 الدراسة حسب فئات السن.توزيع العينة  :  " 02 "جدول  رقم 

   
التكرار  السن

 المطلق
التكرار 
 النسبي 

 

 % 28 07 30الى   20من 
 % 40 10 40الى   31من 

 % 32 08 40اكثر من  
 % 100 25 المجموع

     نلطالبتين باالعتماد على االستبيامن اعداد ا  :المصدر                      
حيث ان نسبة   ،اهمية تقسيم الفئة العمرية بمديرية اتصاالت الجزائر من خالل الجدول ادناه نوضح  -

%  23  سنة بنسبة  40، تليها الفئة االكثر  من سنة وهي الفئة العالية  40الى   31% يبلغون من العمر من 40
%  28، اما نسبة  وهدا دليل على ان المؤسسة تستقطب الفئة التي لها خبرة وأداء متميز وبالتالي اكثر انتاجية 

 انتاجية   
 

56

44

ستوزيع العينة حسب الجن

االناث

الدكور

28
40

32

0

20

40

60
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ةالفئة العمرية لمجتمع الدراس

الفئة العمرية 
لمجتمع الدراسة
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 للدراسة الجانب الميداني                                   :          الرابع الفصل    
 
 المؤهل العلمي.توزيع العينة  الدراسة حسب  :" 03 "جدول  رقم 

المستوى  
 التعليمي 

التكرار 
 المطلق

التكرار 
 النسبي 

  
 
 
 
  

       
 
 

اقل من 
 ثانوي 

04 16 % 

 %   32 08 ثانوي 
 % 52 13 جامعي 

  %   100 25 المجموع

 .من اعداد الطالبتين باالعتماد على االستبيان  :المصدر

 
 % جامعي  52يظهر لنا الجدول ان متغير المستوى التعليمي ألفراد عينة الدراسة يبلغ  -           

ويعود االرتفاع الى احتياج المؤسسة الى افراد ذوي كفاءة في استخدام تكنولوجيا المعلومات وذلك 
لمحيط لتسيير شؤون المؤسسة ، وكذلك احتياجها الى التغير المستمر واإلبداع الدائم والمرونة في ا

% تعليم ثانوي من افراد العينة مما يساهم في زيادة توظيف جميع القدرات  32التنافسي ،  ونسبة  
 اما المستوى ، والمعارف من مختلف المستويات التعليمية للتحسين والرفع من االداء في المؤسسة 

تتواجد النسبة في مجال العمل التنفيذي  ،% حسب مصادر المؤسسة 16اقل من ثانوي  
فاألعمال التي يقومون بها ال تتطلب مستوى تعليمي محدد بل  ،بحكم انهم ال يزاولون اعمال ادارية

 عمل بسيط روتيني.
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 للدراسة الجانب الميداني                                    :        الرابع الفصل    
 توزيع العينة الدراسة حسب الخبرة المهنية .   : "04 جدول رقم  "

الخبرة  
 المهنية 

التكرار 
 المطلق

التكرار 
 النسبي 

 

  5اقل من 
 سنوات 

6 24 % 

الى   5من 
 سنوات  10

9 36 % 

اكثر من  
 سنوات  10

10 40 % 

 %   100 25 المجموع
 .من اعداد الطالبتين باالعتماد على االستبيان  :المصدر                          

 
سنوات  10يمثل الجدول الخبرة المهنية في المؤسسة  ، بحيث تحتل الفئة االكثر من -

، وهي الفئة ذات الخبرة المهنية والكفاءة العالية % وهي النسبة الغالبة في المؤسسة  40بنسبة 
سنوات نسبها  5سنوات وفئة اقل من  10الى  5التي تعتمد عليها لتسير المؤسسة ، بينما فئة من 

% وهده النسب تدل على ان فئة الشباب كذلك لها دور وتحتل جزء كبير من  24% و  36مابين 
راجع فئة طبيعة  نشاط المؤسسة  ، في اغلب االحيانالوظيفة رغم حاجتها الى التكوين والتوجيه 

الذي يتطلب فئة لها خبرة قادرة على اعطاء ما بوسعها من اجل التسيير الحسن للمؤسسة 
 . واالستمرارية بنجاحها 
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 للدراسة الجانب الميداني                        :             الرابع الفصل 
 

دور العالقات اإلنسانية في تحقيق االلتزام العاطفي من خالل توفير  : المحور الثاني
 ظروف العمل المالئمة و العالقات االنسانية الجيدة .

 :  تهميد
تعتبر العالقات االنسانية العصب الحيوي الذي تسير من خاللها المؤسسة ، فهي عنصر 

االنسانية تعمل عللى تحقيق التزام عاطفي أساسي في التعامل مع الجمهور الداخلي ، فالعالقات 
للعمال من خالل تفعيل دورها داخل المؤسسة ، راجع الى التبادل في المعلومات واألفكار ومشاعر 

 العمال المؤسسة بهدف خلق جو من العمل والتعلق بالمؤسسة .
 .  يبين تماشي المؤسسة مع التطورات التكنولوجية  ":05 "جدول رقم 

 التكرار
 النسبي 

التكرار 
 المطلق

 االحتماالت 

  نعم  25 % 100
 ال  00 % 00

 المجموع 25 % 100
 من اعداد الطالبتين باالعتماد على االستبيان   المصدر:   

تبرز عملية استخدام التكنولوجيا المعلومات ضمن المتطلبات الحديثة لمواكبة التطــورات  - 
، حيــث ان التكنولوجيــا تعمــل  ، ( 47انظــر   (النظــري حســب ماجــاء فــي الجانــب  في بيئة العمــل 

البقــاء علــى احــداث تغيــرات فــي حيــاة االفــراد ، كــذلك حيــاة المنظمــات االداريــة واإلنتاجيــة مــن حيــث 
 واالستمرارية والتوجه نحو الميزة التنافسية .

يتضــــح ان المؤسســــة تعمـــــل علــــى تعزيــــز االســـــتخدام   05فمــــن خــــالل الجــــدول رقـــــم  -  
 حيث اكد ،% 100والتماشي مع التطورات التكنولوجية ، وهذا من خالل ما اكده المبحوثين بنسبة 

ــدلنــا  ــد الحمي ان المؤسســة تعمــل علــى مالحقــة التطــورات  بلتنــا معــه خــالل مقا 69الســيد فضــيل عب
 التكنولوجية التي تزيد من كفاءة وأداء المؤسساتي وصوال لتقديم الخدمة بشكل اسرع وبجودة عالية 

 
 المسؤول عن تاطيرنا خالل الدراسة الميدانية بالمؤسسة. :  الحميدالسيد فضيل عبد  69
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التكنولوجيا اصبحت عامل محفز  ، مؤكدا على انبما يتوافق مع حاجات متلقي الخدمة 

 للمؤسسات الباحثة على المنافسة والتمييز في مخرجاتها والكفاءة في ادائها .
بالتالي فان تعزيز استخدام المؤسسة للتكنولوجيا يؤثر على الجانب المعنوي للعــاملين بزيــادة 

مــة ، مــن خــالل مــا تــوفره مــن فــرص االطــالع علــى المعلومــات ، زيــادة اهتمــام والئهم وانتمــائهم للمنظ
 بالبحث والتطوير والتدريب و الذي يساهم في بناء وتنمية القدرات الفردية .

  .:  يبين كيف يرى العمال  الظروف المادية للعمل في المديرية06جدول رقم     
  التكرارالنسبي  التكرارالمطلق  االحتماالت 

 % 20 05 مالئمة 
 % 80 20 غير مالئمة 

 % 100 25 المجموع
 من اعداد الطالبتين باالعتماد على االستبيان   :المصدر

اصبح االهتمام بتحسن ظروف العمل في مقدمة االولويات من حيث التشريعات العمالية 
كقانون  نصوص قانونية حول ظروف العمل وحوادث االمراض المهنية )  ،وتنظيم عالقات العمل 

ما اوجب على  (المتضمن لقانون عالقات العمل 90/04وقانون ، متعلق بحوادث العمل  83/13
ستراتيجيات فعالة يهدف لتحسين ظروف العمل الفيزيقية ألهميتها في بيئة المؤسسات صياغة ا

مريحة خالية من مهددات الصحة والسالمة المهنية كونها عامل اساسي في جودة العمل ورفع 
 مستوى االداء وحب العمل لعمله والتزامه به .

بين ظروف العمل وااللتزام يستلزم الوقوف عنه مفهوم  العالقة  فالفهم الحقيقي لطبيعة
ة وعالقذ، حيث تجزم معظم الدراسات على انه الرضا الذي يترجم شعور العامل اتجاه عمله 

التي حاول فيها ربط بين الصحة النفسية واالجتماعية وظروف  طرديه باألداء ، ضف لدراسات 
العمل تأثر على الصحة النفسية ، حيث ان ان ظروف  kelly coreyالعمل الفيزيائية لتوصل

ظروف العمل تؤدي للعزلة ، تؤثر على روحه المعنوية مما يقلل اهتمامه بعمله بالتالي يقل التزامه 
 ويتراجع اداءه .
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غير راضية عن الظروف التي يتم بها  %80يتبين ان النسبة   06 فمن خالل الجدول رقم
حيث اجابنا بعض العمال المديرية خالل المقابلة االستطالعية عن اسفه لحال البيئة العمل العمل 

، عدم االهتمام بالتصميم الداخلي والخارجي للمديرية ،  الداخلية ذلك لعدم توفير جو عمل امن 
المكاتب ، ال يوجد تهوية ، حرارة ، قلة االضاءة ، وهو مالحظنا من الفوضى والضوضاء ، ضيق 

ذلك الى التفاوت عن رضاها ، حيث يمكن ارجاع %20 خالل تواجدنا بالمديرية ، وعبرت نسبة
العمل والمكان والمنصب وحتى العامل نفسه باختالف طبيعة ، اهمية توفير ظروف العمل المالئمة 

ن مقر أن العينة االستطالعية في المرحلة االستطالعية للميدان جاب بعض المفردات مأحيث . 
هذا ما أكدناه من خالل المالحظة حيث أن و ، المؤسسة يؤثر على نفسيتهم وينقص من معنوياتهم 

نفسية الموظف عن العمل بعكس المؤسسة  المقر قديم ضيق وفوض في المكاتب ، وهذا ما قد يسد
 ارجي.التي تهتم بشكلها الداخلي والخ 

وتأكيد  ،فرغم الجهود المبذولة لتحقيق الرفاهية وضمان الصحة والسالمة في بيئة العمل 
ومن  ، على ضرورة تحقيق التوازن من ظروف فيزيقية وتنظيمية للعمل 70باالرغمونياالمهتمين 

إال ان ما يعيشه المؤسسة محل الدراسة ال يزال  ،القدرات االمكانية و الفيزيولوجية والنفسية للعامل 
بعيدا عما يستلزمه تحقيق هذا التوازن وال يزال عمالها يزاولون مهامهم تحت ظروف صعبة تهدد 

  سالمتهم وصحتهم المهنية .
 ات لترفيه عن عمالها لماذا ؟ : يوضح ما كانت المديرية تخلق نشاط07جدول رقم 

التكرار 
 النسبي  

التكرار 
 المطلق 

 االحتماالت  

 احيانا  14 % 56
 نادرا  06 % 24
 لألبد  05 % 20

 المجموع 25 % 100
 

وتعني مجموعة من القواعد التي تضبط ، قواعد  ،  nomieالعمل   ergoوتعني  وتعني ، كلمة يونانية االصل: علم االرغمونيا 70
 العامل بعمله .متجانسة بين العامل والعمل ومدى تكييف    العمل اذ تساهم في توفير عالقة
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ين ذيوضح اسباب عدم اقامة نشاطات من قبل االدارة للتقليل من ضغط العمل على جمهورها الداخلي ال  

 اجابوا ب نادرا وابدأ .  
 

التكرار 
 النسبي 

التكرار 
 المطلق

 االحتماالت  

عدم االهتمام بالجانب   05 % 45.4
 االنساني  

ال يوجد قسم مختص   05 %  45.4
في تنظيم مثل هذه  

 االحداث 
عدم تخصيص ميزانية   01 % 09

 لهذه االحداث 
 المجموع  11 % 100

 من اعداد الطالبتين باالعتماد على االستبيان  :المصدر                    

نادرا   %24اجابوا ب احيانا ، ونسبة  %56يتضح من خالل البيانات اعالها ان نسبة 
وأخيرا لألبد ، فاغلب افراد العينة يرون احيانا ما تقوم المؤسسة بخلق احداث   %20ونسبة 

ومناسبات ما يعرف باالتصال الحدثي للتنفيس عن العامل اخراجه من الروتين اليومي ،  ونسبة 
اسبة وهذا راجع لعدم تشبع المؤسسة  اجابوا بعدم وجود مبادرة المديرية بأي نشاط او من  20%

 بثقافة االتصال الحدثي .      
حيث تأكدنا من خالل المقابلة االستطالعية من المناسبات التي ، لمن اجابوا ب احيانا  -

وكذلك ، عيد العمال ، يتم اقامتها هي عيد المرأة كونها تمثل اكبر نسبة من مجموع عمال المديرية 
والتي تسعى من خالل اقامة هذه التكريمات نظير تفانيهم في ، ين على التقاعد تكريم العمال المحال

والذي من شانه ،  ما ترك صورة ذهنية جيدة عنها في اذهان موظفيها وكسب والئهم لها  ، العمل 
  ما ينعكس ايجابا على التزامهم التنظيمي ،  تعزيز الشعور واالنتماء والتقدير ورفع الروح المعنوية  

ارجع مفردات العينة اسباب عدم تنظيم المؤسسة للنشاطات ، لعدم اهتمام بالجانب و     
 االنساني والنفسي للعامل ، ولعدم توفر المؤسسة  على جهاز مختص يهتم بمثل هذه االحداث 
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، اما السبب االخير المتعلق بتخصيص  % 45.4وكان ذلك بنفس النسبة والتظاهرات ،
مبحوثين من اصل  10الميزانية من قبل ادارة المؤسسة ، فمن خالل النتائج الجدول اعاله ارجع 

أبدا ونادرا ، لعدم االهتمام بالراحة النفسية وكسر الروتين  07اجابوا عن السؤال رقم  الذين 11
، ااذ غياب مثل هذه التظاهرات يؤثر سلبا على اليومي للعامل البتعاد عن قيود التنظيم الرسمي 

الموظف وكأنه مجرد الة لخدمة اهداف المؤسسة ، والسبب الثاني  هو عدم وجود قسم وهو ما 
الحظنها من خالل تواجدنا بالمؤسسة ال يوجد قسم االتصال وال العالقات العامة التي من مهامها 

و الذي ارجع لعدم تخصيص  %09االخير بنسبة االهتمام بتنظيم مثل هذه التظاهرات ، والسبب 
ميزانية ، والتي قد ال تكون من اولويات المؤسسة او ال تدرك اهمية مثل هذه االقامة مثل هذه 

 النشاطات على سمعة المؤسسة وعلى جمهورها الداخلي .   
 : وجود عدالة في المؤسسة : " 80" جدول رقم 

 

 من اعداد الطالبتين باالعتماد على االستبيان  :المصدر                       

ن أحيث  ،ثبتت الدراسات وجود عالقة واضحة بين العدالة التنظيمية وااللتزام التنظيمي أ
، فالفرد الذي يشعر بعدالة االجراءات شعور الفرد بالعدالة وعدم التميز يؤثر عل المستوى التزامه 

والمعامالت يكون مستوى التزامه ووالءه مرتفعا مقارنة مع الفرد الذي يشعر بالتميز ، يتضح من 
نظيمية بالمديرية خالل البيانات الموضحة في الجدول أعاله أن أغلبية المبحوثين نفو وجود عدالة ت 

، أما غياب % بغياب العدالة التعاملية 53 ،  حيث صرحت نسبة %  76حيث قدرت بنسبة 
 ن نسبة أبالتأكيد سيعود سلبا على المؤسسة حيث  وهذا% 47.3العدالة االجرائية قدرت بنسبة 

كيف في حالة   التكرار النسبة كيف تؤثر التكرار النسبة
 ال

التكرار 
 النسبي

التكرار 
 المطلق

 االحتماالت

التهاون في   08 % 42.1
 العمل

تمييز في  10 % 53
 المعاملة

 نعم 06 % 24

كره ونفور من  11 %58
 المؤسسة

عدم تكافئ   09 % 47.3
 الفرص

 ال 19 % 76

 المجموع 25 % 100  19 % 100  19 % 100
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% 42.1هذا التميز يولد لديهم كره ونفور من المنظمة ، أما نسبة ن أجابوا أ %58

صرحت غياب العدالة التنظيمية يؤثر سلبا على نفسياتهم من خالل االحساس باالهباط والتهاون 
داء العمل ما يؤدي لزيادة الخالفات والصراعات وبالتالي يمس استقرار المؤسسة والتزام  أفي  

زائر % وجود عدالة والمساواة داخل مديرية اتصاالت الج 24كدت نسبة أحين  العامل لها ووالئه في
 .بوالية مستغانم 
  ؟ : يمثل تأثير بيئة العمل الداخلية على االلتزام العمال بالمديرية وكيف يؤثر09رقم  جدول 

التكرار  في حالة يؤثر كيف  
 النسبي  

التكرار 
 المطلق

 االحتماالت 

 تؤثر  21 % 84 االحتمال  التكرار  النسبة 
 ال يؤثر   04 % 16 ايجابي  02 % 10

 المجموع  25 % 100 سلبي  19 % 90.4
  المجموع 21 % 100

 من اعداد الطالبتين باالعتماد على االستبيان   :المصدر

كون البيئة تعتبر ، يعتبر اهتمام بيئة العمل من اهم المحددات نجاح او فشل المنظمات  -
 وسط الذي يعمل فيه افراد بالتالي تؤثر فيهم و يتأثروا  بها .

% من عمال المديرية اقرت ان الظروف 90.4 فمن خالل الجدول اعاله يتبين ان النسبة 
فمن خالل اجابات العينة االستطالعية حيث اجابت ، المحيطة بالعمل تؤثر سلبا على قوة التزامهم 

بعض المفردات ان الظروف سيئة المحيطة بالعمل تخفض من روحهم المعنوية وأنها تسد نفسيتهم 
، وأجابنا بعض االخر انها تسبب ضيق واضطرابات نفسية ما ينعكس سلبا على مل عن الع

في حين افادتنا بعض المفردات انها تضطر الى كفاءتهم في االداء وعلى تفانيهم وإخالصهم ، 
% صرحت بأنها ال تتأثر 16في نسبة  ،غياب او مغادرة العمل نفورا من البيئة التي يعملون فيها 

  .ية المحيطة بالعمل بالظروف الماد
 ؟ مشاركة العمال بالمديرية في عملية االدارية وكيفية ذلك في حالة نعم  :  " 01" رقم جدول  
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التكرار  االحتماالت 
 المطلق 

التكرار 
 النسبي  

  في حالة االجابة بنعم 

 
 

 نعم 

 
 

13 

 
 

52 % 

 النسبة  التكرار  االحتماالت  
حضور   -

 شخصي 
لجنة   -

 مشاركة

04 
 

09 

31 % 
 

69.2 % 

 ال 
 

12 
 

48 % 
 

  
 

 
 

 % 100 13  % 100 25 المجموع
 من اعداد الطالبتين باالعتماد على االستبيان   :المصدر

المشاركة العمالية تعتبر مطلبا ديمقراطيا في االدارة التي يمكن من خاللها زيادة فاعلية  
، كما تساهم في تحقيق جو من االدارة وإشباع حاجة العمال في تحقيق الذات والتقدير االجتماعي 

، حيث يتبين من الجدول ان كل المفردات اجابت  (46انظر   )العالقات االنسانية في العمل 
بنعم أي وجود مشاركة عمالية ، كما يتبين ان شكل المشاركة االكثر شيوعا عن طريق ممثلي 

، شكل % 31% في حين المشاركة من الحضور الشخصي بنسبة  69.2لجان العمل بنسبة 
ب الموقف ، فتنوع اشكال المشاركة العمالية في كل مؤسسة تحددها القوانين كما تختلف حس

المشاركة في المؤسسة مجال الدراسة يعني ان المجال مفتوح امام الموظفين إليذاء  ارائهم  حول 
، حيث اثبتت الدراسات ان اشراك العاملين في صناعة اتخاذ تخص عمال المؤسسة مواضيع 

فالفرد الذي يشارك ينغمس ،   71القرار ال يؤدي فقط لزيادة فعاليتهم وإنما لزيادة دراجات الرضا  
ذاتيا، وال ينغمس فقط في العمل ، بحيث تـدفعه لإلسهام، إذ تتاح لهم فرصة تفجير طاقتهم 

وإمكاناتهم في اإلبداع نحو تحقيق أهداف المنظمة، كما تحسن وتعزز الدافعية بشكل خاص عن 
 طريق مساعدة العاملين على فهم توضيح مساراتهم نحو تحقيق األهـداف . 

 يبين نوع االتصال الداخلي السائد داخل المديرية: : "11"جدول رقم
 
 

 

      . 179، ص   02، عدد  2012،  ، في مفهوم المشاركة ،  مجلة الفكر والمجتمعفتيحة اوهايسة  71 
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   التكرارالنسبي  التكرارالمطلق  االحتماالت 

 المصدر :من
 اعداد 

الطالبتين  
باالعتماد 

على  
 االستبيان 

 % 16 04 االتصال الرسمي 
االتصال  

 رسميالغير 
02 08 % 

 % 76 19 االثنين معا 
 % 100 25 المجموع

من خالل النسب التي تحصلنا عليها والمبينة أعاله يتضح لنا أن االتصال الرسمي  -                
و هو ما  %76ب  المبحوثينوغير الرسـمي هما السائدان داخل المؤسسة  وهو ما أكد عليه أغلب 

% لالتصال الرسمي   16تليها نسبة( 49انظر الصفحة تحث عليه مبادئ العالقات االنسانية )
 % لالتصال الغير الرسمي.08أخيرا نسبة  و 

، وذلك راجع لطبيعة ان االتصال الرسمي هو اسلوب معتمد في االتصال بالعمال  إذ  - 
المؤسسة لتوجيه العمل والموظفين نحو تحقيق اهداف    قبلنسانية كالسيكية منتهجة من اال

المؤسسة ، من خالل مجموعة من االطر والقنوات الرسمية  والتي تتميز بالصرامة والجدية وااللتزام 
 بكل القوانين المعمول بها ليتعرف من خالله الموظف ماهو المطلوب منهم من قبل مسئوليهم.

، بعيدا عن القيود اكثر استعماال بين العمال فيما بينهم  اما االتصال الغير الرسمي هو  -
التي يفرضها التنظيم الرسمي ، اذا ينشا بين الموظفين بعفوية حيث يتداول من خالله مواضيع 

مختلفة سواء تعلقت بمشاكل العمال او الحياة اليومية والشخصية للموظفين نتيجة العالقات 
        عمال.االجتماعية والصالت الشخصية بين ال

 "   يبين نوع االتصال الذي يعزز العالقات االنسانية بين المبحوثين  .21جدول رقم "
التكرار 
 النسبي 

التكرار 
 المطلق

 االحتماالت 

 افقي 18 % 72
 هابط  03 % 12
 صاعد  04 % 16

 المجموع 25 % 100
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يتضح من خالل اجابات المبحوثين ان االتصال االفقي يدعم بالعالقات االنسانية وذلك  

وذلك  كونه يتميز بالسرعة في نقل المعلومات لقرب مكاني للموظفين) في نفس   ،% 72بنسبة  
بالتالي االتصال االفقي يعد منفذ للتنفيس عن الموظف من  ،(المستوى االداري ولتشابك وظائفهم 

 وصاعد الذي جاء ،% 12اذا ما قورن بالهابط و الذي كانت نسبته  ،كل ما يسبب له ضغوطات 
بالتالي هذا النوع من االتصال االفقي ينعكس باإليجاب على تحقيق ، % 16بنسبة 

 ائر .  االلتزام الوظيفي لدى عمال مديرية اتصاالت الجز 
  يبين هل  يساهم االتصال الفعال في االلتزام التنظيمي  ؟ في حال نعم كيف؟ : "31جدول رقم "

التكرار  االحتماالت 
 المطلق

التكرار 
 النسبي 

 في حالة االجابة بنعم 

 
 

 نعم 

 
 

18 

 
 

72 % 

 النسبة  التكرار  االحتمال 
لوائح   -

 تنظيمية 
عدم   -

التغيب عن  
 الدوام

10 
 

08 
 

56 % 
 

44.4 % 
 

    % 28 07 ال 
 % 100 18  % 100 25 المجموع

 من اعداد الطالبتين باالعتماد على االستبيان   :المصدر                 

ان وجود االتصال الفعال من االمور التي تجعل العامل  أكثر التزاما بالمؤسسة فوصول 
تحريف يتم انجاز المهام على اكمل وجه  المعلومة حول العمل للموظفين في الوقت المحدد دون 

بالتالي سيؤثر ايجابيا على العامل ويجعله راض على وظيفته وأكثر انتماءا لها ، ما يعزز ضرورة 
ا ما يتضح حسب ما  أسفرته نتائج االستبيان في الجدول أعاله حيث تمثلت  ذااللتزام داخلها ،  ه
% وعدم التغيب عن 56بنسبة ام الوائح التنظيمية راجع الى احتر  لك%و ذ72االجابة بنعم بنسبة 

 ، بالتالي االتصال الناجح والفعال % 28،في حين مثلت اجابة بال بنسبة % 44.4الدوام بنسبة
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  الجانب الميداني للدراسة                      :                الرابع فصل لا    

 باالعتماد على االستبيان تانمن إعداد الطالب    :المصدر 

يهتم ويراعي  المباشر لها% تقر بان الرئيس 72من خالل الجدول يتبين لنا ان نسبة 
، ما يدل على ان العالقة السائدة في المديرية لكذ% تنفي 28ظروفها الطارئة في حين ان نسبة 

، فرغم ان العامل في االصل جاء للعمل   بين العمال ومرؤوسيهم يطغى عليها الطابع االنساني 
واألصل في العالقات االنسانية ضروري الن العامل لديه حاجات اجتماعية ونفسية يمر بحاالت 

، كما اشارت اليه نظريات المدخل االداء الجيد لك راجع الىذ )ظروف صحية عائلية (استثنائية 
 السلوكي ونظريات العالقات االنسانية.

 يبين طبيعة عالقة العامل برئيسه.    ": 51جدول رقم" 
  التكرار النسبي  التكرارالمطلق  االحتماالت 

 % 48 12 عالقة رسمية 
 % 52 13 عالقة انسانية 

 % 100 25 المجموع

 إعداد الطالبة باالعتماد على االستبيانمن   :المصدر  

 
 
 
 

يعمالن على تحقيق التزام العامل داخل المؤسسة والعالقات الطيبة بين االدارة والعمال 
 من خالل تحسسيه بأهمية العمل ودفعه دائما الى الرغبة في مواصلة العمل بها .

 يوضح مراعاة المسؤول لظروف الطارئة لمرؤوسيه. " : 41"جدول رقم 
 التكرارالنسبي   التكرار المطلق االحتماالت 

 % 72 18 نعم 
 % 28 07 ال 

 % 100 25 المجموع
 



 

92 
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 48%جاءت نتائج متفاوتة حيث مثلت العالقات الرسمية بين العامل ومشرفه بسبة 
العالقة السائدة بين العمال ، من خالل الجدول اعاله يظهر لنا أن % 52والعالقة االنسانية بنسبة 

% عن العالقة 4ه االخيرة بنسبة ذومشرفيهم في المؤسسة متنوعة بين رسمية وإنسانية  ، بزيادة وه
صل االا ما لحظناه خالل الزيارة االستطالعية والدراسة الميدانية ، ويمكن تفسير ان ذ، وهالرسمية 

 لك ألجل الجدية ذألنه في مكان العمل و  في عالقة المرؤوسين برئيسه في العمل أن تكون رسمية
وحسن سر العمل وتفادي التسيب داخل المؤسسة ، كما ان الموازنة بينهما مطلوبة كون العالقات 

االنسانية مطلوبة ،كون العامل لديه حاجات اجتماعية ونفسية فهي مطلوبة في الحاالت االستثنائية 
 المعاملة تعتبر نظرية العالقات االنسانية.شارت له أحسب ما  لكوذ )ظروف عائلية،مرض  (

عالقات انسانية سليمة بالمؤسسة ، كما انها اهم  إقامة في الزاوية حجر العاملين لألفراد اإلنسانية
  العوامل لتحسين البيئة االجتماعية للعمل .

 ائح التنظيمية .  يبين نوع االجراءات المتخذة من قبل المسئول عند مخالفة المرؤوس لو  ":61جدول رقم "   
التكرار  االحتماالت  

 المطلق 
التكرار 
 النسبي 

 

التشدد في 
 تطبيق القوانين 

10 40 % 

تساهل في  
 تطبيقها والحوار

15 60 % 

 % 100 25 المجموع
 من إعداد الطالبة باالعتماد على االستبيان :المصدر  

المبحوثين ترى ان المسؤول متشدد % من 80بعد االطالع على الجدول تبين ان نسبة 
 % ترى ان هناك تساهل في تطبيقها بالحوار والتوجيه 20معها في تطبيق اللوائح المنظمة ونسبة

مما يدل على أن التصرف الغالب هو تطبيق العالقات الرسمية بينهم وبين تابعيهم ، كون قوانين 
عالقات االنسانية تدعوا الى عدم التشدد المنظمة هي سيدة الموقف ، فالنظريات الحديثة ونظرية ال

 مرتاحة وليس بالتهديد بالعقوبات مع المرؤوس بل العكس بالحوار والتوجيه لجعلهم يعملون بنفسية 
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 يبين الشكل المفضل للعمال في انجاز العمل . : " 71"جدول رقم 
  التكرارالنسبي  التكرارالمطلق  االحتماالت 

 % 72 18 جماعي 
 % 28 07 فردي

 % 100 25 المجموع

 من إعداد الطالبة باالعتماد على االستبيان   :المصدر                         
، في حين % تفضل انجاز العمل بشكل جماعي 72يتضح من خالل الجدول ان نسبة  

بشكل فردي ، حيث يعود السبب لتفضيل العمل الجماعي كون االنسان  ذلكتفضل   28%
اجتماعي بطبعه ، فالعامل ال ينسلخ من شخصيته االجتماعية في المؤسسة ، بالتالي فاألفراد 

قيق اهداف المؤسسة   الجماعة يكملون بعضهم البعض ما يجعل االداء  افضل وبالتالي تح 
، ومواجهة الضغط ذلك ان للعمل الجماعي فائدة وهي حماية الفرد من سيطرة االدارة نضيف الى 

التنظيمي ، وأكد بعض العمال خالل المقابلة االستطالعية على الميل لتعامل مع افراد يتوافقون 
ذا يشبهونهم قفي المهام ، وه فيهم القيم والمعايير ، في حين فئة اخرى تفضل التعامل مع الموظفين

طبيعي حتى يتسنى لهم العمل بسهولة وفهم بعضهم البعض ، كما يرجع البعض الى تفضيل 
الى انه انسب طريقة على التركيز وعدم التشتت ، وعدم تحمل  %28 العمل بشكل فردي بنسبة 

ذلك على اختيار االسلوب المناسب اخطاء الغير ، فلكل اسلوب ايجابياته وسلبياته يتوقف على 
وقد جاءت أيضا نصوص قانونية تؤكد على ممارسة العمل ضمن فكل طرف ولكل وظيفة . 

ك حيث اوجبت على العامل ان يحرص ذلمن القانون االساسي تشير الى  28الجماعة والمادة 
 . )الجهد الجماعي الهادف الى دعم االقتصاد الوطني (دوما على 

 " : يبين موقف العمال من انتقاد المؤسسة. 81 "جدول رقم
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التكرار  االحتماالت 
 المطلق

التكرار 
 النسبي 

 

 % 56 14 تدافع عنها 
 00 00 ال تبالي 

التصرف حسب 
 الموقف

11 44 % 

 % 100 25 المجموع
 من إعداد الطالبة باالعتماد على االستبيان  :المصدر                                  

نالحظ من خالل الجدول اجابات المبحوثين بأعلى نسبة تتجه لدفاع عن المؤسسة بنسبة 
وهذا راجع إلى إحساسهم باالنتماء ومدى ارتباطهم بها، و  كذلك % في حالة االساءة اليها 56

 ، حيث اجاب احد المبحوثين خالل المقابلة االستطالعية مدى توافق قيمهم مع قيم المؤسسة 
بمعنى انه مهما كانت المشاكل التي تعاني منها المؤسسة ، يجب على عمالها الدفاع 

حبة فضل عليه ، اما النسبة الثانية كانت اجابتهم عنها وتحسين صورتها كونها مصدر قوته وصا
% فقد تكون المعلومات خاطئة وقد تكون صحيحة وال يمكن 44بنسبة  xبالتصرف حسب الموقف 

 انكارها.
يوضح رغبة الموظف في قضاء ما تبقى من الحياة المهنية في المؤسسة التي يعمل  : " 91 "جدول رقم

 .بها

 التكرارالنسبي  التكرارالمطلق  االحتماالت 
 % 72 18 نعم 

 % 28 07 ال 
 % 100 25 المجموع

 .المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على االستبيان
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األغلبية من أفراد العينة بنسبة  من خالل المعطيات الكمية الموضحة في الجدول أن 
%ليست لديهم الرغبة في قضاء ما تبقى من حياتهم المهنية داخل المديرية ،ذلك النجذابهم نحو 72

مؤسسات أخرى أو لعدم شعورهم باالنتماء لمؤسستهم وكذلك ضغوط العمل، وعدم استقرار هم في 
رغبون في إنهاء ما تبقى من الحياة %ي 28وظيفتهم، وفي المقابل نجد بقية أفراد العينة بنسبة 

المهنية في مؤسستهم وهذا راجع إلى الخبرة في العمل، شعورهم باالنتماء واالعتزاز باإلضافة إلى 
الرابط النفسي بينهم وبين المؤسسة ، الحصول على الحوافز، اهتمام اإلدارة بهم كمورد هام داخل 

 .المؤسسة، وهذا ما يفسر والئهم لمؤسستهم
 يبين استعداد الموظف لتقديم مجهود اكبر لتحقيق اهداف المؤسسة . : " 20" جدول رقم

التكرار 
 النسبي  

التكرار 
 المطلق

 االحتماالت  

 نعم   18 %  72
 ال  07 % 28

 المجموع 25 % 100
 : من اعداد الطالبتين باالعتماد على االستبيان المصدر 

% اكدوا على 72الجدول ان افراد العينة نسبة من خالل المعطيات الكمية المتبينة  في 
لبذل جهد لبلوغ اهداف مؤسسة اتصاالت الجزائر ، وهذا راجع لرغبتهم في تطوير  استعدادهم

مؤسستهم وشعورهم باالنتماء واإلخالص للمؤسسة وتبني اهدافها ، باإلضافة الى اهتمام االدارة 
، ترقية ، مقابل هذا العمل ، في المقابل نجد  بالمورد البشري وتحفيزه من خالل عالوات ، تكريم

، هذا راجع لعوامل % من المبحوثين رفضوا تقديم مجهود اكبر لتحقيق اهداف المؤسسة 28نسبة 
منها الضغوطات العمل ، المحسوبية ، الصراعات ، غياب العدالة والتمييز حسب المقابلة 

مل الذي افنى حياته لخدمة المؤسسة عكس االستطالعية ، اضافة الى االقدمية والخبرة ، فالعا
  الموظفين الملتحقين جديدا يدرك انها مصدر قوته ولها فضل عليه .

 .اذا ما كان يتم اخذ باقتراحات المبحوثين باعتبار من طرق ادارة المؤسسة  يوضح     :12جدول رقم 
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التكرار 
 النسبي 

التكرار 
 المطلق 

 االحتماالت 

 دائما 03 % 12
 احيانا  10 % 40
 نادرا  12 % 48

 المجموع 25 % 100
 من اعداد الطالبتين باالعتماد على االستبيان              

من المبحوثين اجابوا بان االقتراحات التي يقدمونها       %40يتضح لنا من خالل الجدول اعاله ان نسبة من    
للذين         %12نادرا تليها نسبة       %48بخصوص العمل احيانا ما يتم قبولها والعمل بها ، تليها نسبة     

جاع اجابوا دائما ، يتضح من خالل الجدول على انه احيانا ما يتم االخذ بآراء اعمال المتعلقة بالعمل ، ويمكن ار 
ذلك لظروف ومالئمة االقتراحات و مالئمتها لإلمكانيات والقدرة على تجسيدها ، اضافة الى المركزية القرار من  

           ينذر.  المؤسسة االم  بالعاصمة وهو ما يفسران االقتراحات احيانا ما يتم اخذها بعين االعتبار وأحيانا ما

 يبين الدافع لاللتزام بالعمل.  :"  22" جدول رقم      

التكرار   االحتماالت 

 المطلق

التكرار 

 النسبي 

 15  العالقات الجيدة

 

60 % 

 

 % 24 6 الضمير االنساني 

 % 16 4 نقص فرص العمل

 % 100 25 المجموع 

 .من اعداد الطالبتين باالعتماد على االستبيان  :المصدر                   

% من االجابات اعتبروا الدافع االساسي 60من خالل الجدول اعاله نجد ان نسبة 
، حيث يرفضون تغيير المؤسسة لقضائهم عدة سنوات الستقرارهم بالمؤسسة هي العالقات الجيدة 

فيها ولهم ذكريات  ، اضافة الى العالقة االخوية التي تجمعهم بالزمالء وحبهم وتهنئتهم ، في حين 
 ، حيث تقدم  لهم % راجع الى الدافع اللتزامهم  بالعمل فيها الى الضمير االخالقي 24 ثاني نسبة
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المؤسسة الكثير من المهارات والخبرة ومن واجبهم رد هذا الفضل باالستمرار فيها لنجاحها 
% من 16، في نرى ان نسبة  والمساهمة في العطاء وتقديم خبراتهم للشباب الصاعدة بها

، من اجاباتهم نستنتج المبحوثين انهم ملزمون بالبقاء في المؤسسة لقلة الفرص في سوق العمل 
انهم يشعرون بااللتزام بالبقاء في المؤسسة واندماجهم في العمل واإليمان بأهدافها ، وهذا ما 

العالقات االنسانية على تحقيقه وما يزيد من اخالص للجمهور الداخلي للتفاني وتمثيلها  تحرص
 احسن تمثيل .

دور  العالقات االنسانية في تحقيق االلتزام االستمراري من خالل  بيانات المحور الثالث:
 الحوافز المعنوية.

 تمهيد: 
 تعتبر العالقات االنسانية من الوظائف الحيوية ، لسعيها لتحقيق االلتزام االستمراري 
ن الذي بنى اساسا من تعلق الفرد ورغبته في البقاء مع المنظمة  ، ويكون هذا االلتزام متميزا م

اذ تعد الحوافز احد االساليب خالل العالقات القائمة على الثقة والود والروابط االنسانية الحسنة ،
 التي ترسخ من خاللها العالقات االنسانية داخل المنشاة االمر الذي يؤدي الى اشباع الحاجات

الى رفع الروح   كما لها دور هام لتنمية الموارد البشرية فوجودها يؤدي، االجتماعية والنفسية  
 .  المعنوية للموظف وشعوره باالنتماء لها ، ومن ثمة التزامه ألهداف المؤسسة

 يبين اهتمام المؤسسة بتكوين عمالها. :   23دول رقمج 
التكرار  االحتماالت 

 المطلق
التكرار 
 النسبي 

 
 
 
 
 

 % 84 21 نعم 

 % 16 04 ال 

 % 100 25 المجموع

 من اعداد الطالبتين باالعتماد على االستبيان   :المصدر                       
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 ، وتحقيق االهداف المنشودة  يعتبر التكوين ضرورة حتمية المؤسسات بغية مواكبة التقدم 
، حيث مثلت  ،من خالل الجدول اعاله يتضح ان المؤسسة تهتم ببرامج التكوين لجمهورها الداخلي 

، بالتالي كلما كانت فرص %20ين نفوا ذلك قدرت بنسبة % وعدد الذ80االجابة بنعم بنسبة 
 )اداء وعي اهتمام بالعمل(ن كبيرة للعمال انعكس على مخرجات العمال بشكل ايجابي التكوي 

، غياب وحوادث العمل لنقص وبالتالي يساهم التزامه واستقراره بالمؤسسة ويقلل من دوران العمل 
 الكفاءة .

 .  مدى تلقي المبحوث الشكر من قبل مشرفه بعد انجاز العمل   ": 24جدول رقم  "
التكرار  االحتماالت 

 المطلق
التكرار 
 النسبي 

 
 
 
 
 

                              

 % 44 11 غالبا 
 % 40 10 أحيانا 

 % 16 04 نادرا 
 % 100 25 المجموع 

 من اعداد الطالبتين باالعتماد على االستبيان   :المصدر                       

 ان تقدير مجهود العامل حافز بالغ االهمية كونه يوحد الجهود لتحقيق اهداف
وفي نفس الوقت تحقيق رضا المرؤوسين من خالل اشباع حاجة االحترام والتقدير والتــي ، المؤسسة 

،  وتبعـــا للمعطيـــات الـــواردة فـــي الجـــدول اعـــاله لو للحاجـــات االنســـانية احتلـــت المرتبـــة فـــي ســـلم ماســـ 
%  40، امــا احيانــا تمثــل % 44نالحظ تقارب النسبة بين غالبــا  وأحيانــا حيــث تمثــل االجابــة غالبــا 

فــي %  نــادرا مــا يــدل علــى ان الرؤســاء فــي المؤسســة يثنــون علــى العمــال بعــد االداء الجيــد 16امــا 
وب االشــراف الجيــد ، حيــث ان القيــادة الجيــدة هــي التــي تكــافئ المرؤوســين العمــل مــا يــدل علــى اســل

الثنــاء مــع العــاملين يولــد لــديهم ادراك  ذلــكا ما اثبتته نظرية القيادة ، نضف الــى  ذمعنويا وماديا ، ه
إلدراك قيمــة العمــل شخصــي باألهميــة وبالشــعور وبقيمــة الــذات والثقــة فــي نفــس الوقــت ، مــا يــدفعهم 

ا مــا تلمســه نظريــة العالقــات االنســانية فــي تجاربهــا فــي مصــنع هــاوثون بتركيزهــا علــى ذه الذي يؤدنه
 . الجانب المعنوي والنفسي واالجتماعي للعاملين
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 . يوضح شعور العامل بالحماس والرغبة في العمل داخل المؤسسة  ": 52جدول رقم "

االحتماال 
 ت 

التكرار 
 المطلق

التكرار 
 النسبي 

 

 % 20 05 دائما
 % 80 20 احيانا 

 % 100 25 المجموع 
 من اعداد الطالبتين باالعتماد على االستبيان   :المصدر 

الجدول اعاله مدى شعور أفراد عينة يوضح  . باالعتماد على االستبيان الموجه للعينة
يقرون بأنهم أحيانا يشعرون بالحماس % 80البحث بالحماس والرغبة في عمل فيتضح لنا أن نسبة 

وهم يقرون بأنهم دائما يشعرون بالحماس  %20والرغبة في العمل وهي أكبر نسبة ، ثم تليها نسبة 
لرغبة في العمل هو حافز أساسي يدفع والرغبة في العمل ، ومنه نالحظ أن الشعور بالحماس وا

 .العامل أداء أفضل داخل المؤسسة
 . يوضح مدى كفاية االجر الذي يتقاضاه العامل  ": 26جدول رقم "

 

باالعتمـاد مـن اعـداد الطـالبتين   :المصدر
 على االستبيان

 
مدى كفاية االجر الذي يتقاضاه افراد عينة البحث ، فنالحظ ان نسبة   26يوضح الجدول رقم 

% اقروا بعدم كفاية الجر الذي يتقاضونه وبأنه ال يلبي 88كبيرة من العمال والتي تقدر بنسبة  
لذي تسبب في انخفاض القدرة احتياجاتهم المختلفة وذلك راجع حسب تعليلهم الى غالء المعيشة ا

، وارتفاع اسعار الذي شهد في االونة االخيرة ارتفاعا كبيرا  وصعوبة الحياة والمعيشة  ،الشرائية 
زيادة على هدا دفع فواتير الغاز والكهرباء والماء و الكراء ، كما انه ال يمكن تلبية االحتياجات 

 هدا االحساس يضعف الدافعية لدى العمال المختلفة باجر ثابت فاالحتياجات سعرها متغير ، و 
 

التكرار  االحتماالت 
 المطلق

التكرار 
 النسبي  

 
 
 % 12 03 نعم  

 % 88 22 ال 
 % 100 25 المجموع
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 للدراسة. الجانب الميداني         :                              الرابع الفصل       
% من افراد العينة اقروا بكفاية االجر وبأنه 12وبالتالي يؤثر على مستوى ادائهم  ، اما نسبة 

 يلبي احتياجاتهم المختلفة .
 .اهتمام المؤسسة بالجانب االجتماعي للعمال  " : 27"جدول رقم 

 التكرار النسبي  التكرار المطلق حتماالت اال
 % 84 21 نعم 

 % 16 04 ال 
 % 100 25 المجموع

 من اعداد الطالبتين باالعتماد على االستبيان   :المصدر           

الخدمات االجتماعية التي تقدمها المنظمة لعمالها،حيث اجابت  اعاله يوضح الجدول
،أي ان المنظمة تهتم بهم وتقدم لهم خدمات اجتماعية  %84معظم مفردات العينة بنعم بنسبة 

متنوعة ، كمنح مناسبات ، الخروج للوالدة ، ختان وفاة ، منح طبية ، عمرة ،  واحتفال ببعض 
 ماي، التقاعد ما يصنع جو السعادة في نفوس العاملين للخروج من روتين  1المناسبات عيد ميالد 

حيث   ) 51   كما تم االشارة له في الجانب النظري  (نوية العمل ، ما ساهم في رفع الروح المع
تبدي المنظمة اهتمامها بالعنصر البشري من الجانب االجتماعي كأسلوب محفز للعمل وااللتزام  

ومن المعلوم ان الخدمات االجتماعية تمثل تحفيزا اضافيا  للعامل كما انه جزء من الحوافز المالية 
% ب 16في حين صرحت نسبة  .ن وهي تمثل اهمية بالغة بالنسبة لهم التي يستفيد منها الموظفي

 يرجعون ذلك  لعدم توفير مطعم ،طبيب ،مكان لالستراحةال ومن خالل المقابلة االستطالعية  
 .و خدمة النقل  
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 للدراسة. الجانب الميداني         :                              الرابع الفصل 
 
 ؟ يبين اسهام الحوافز المعنوية المقدمة في تعلق بالمؤسسة وكيف ذلك ": 28رقم  "جدول  

االحتماال 
 ت 

التكرار 
 المطلق

التكرار 
 النسبي 

 في حالة االجابة بنعم 

 
 

 نعم 

 
 

22 

 
 

88 % 

 النسبة  التكرار  االحتمال 
اعتزاز   -

 وفخر
 احترام  -

 الدوام
التفاني  -

 في العمل

11 
 

02 
 

09 

50 % 
 

09 % 
 

41 % 

    % 12 3 ال 
 % 100 25 المجموع

 

22 %100 
 من نتائج االستبيان   :المصدر

تلعب الحوافز المعنوية دور هام في تنمية شعوره باالنتماء ووالئه ما يحقق العالقات 
% من مجتمع البحث 88المتجانسة واالندماج في العمل، من خالل الجدول اعاله نرى ان نسبة 

، حيث % نفت ذلك 12، في حين اكدت اسهام الحوافز المعنوية في تعزيز تعلقهم بالمؤسسة 
عللت المجموعة التي اجابت بنعم ان  الحوافز المعنوية تساهم في اعتزازهم وفخرهم بالمؤسسة 

 . %09% واحترام وقت الدوام بنسبة 41% تليها التفاني في العمل بنسبة 50بنسبة 
   ؟ذا : يمثل دور فوائد الدورات التدريبية في زيادة رغبة استمرار بالمؤسسة في حالة نعم لما "29جدول رقم  "
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                                                                      للدراسة. الجانب الميداني         :                              الرابع الفصل 
  

 

 

 

 

                                               
  

           
 من اعداد الطالبتين باالعتماد على االستبيان   :المصدر

تهدف المؤسسة لتكوين عمالها بشكل دوري لتنمية معارفهم وتطوير مهاراتهم ، ما يساهم 
في تحسين مستوى االداء والتقليل من االخطاء المهنية ومواكبة التطور التكنولوجي ، حسب 

معطيات الجدول يساهم التكوين المتواصل للعمال في تعزيز استمرار الجمهور الداخلي بها ، نسبة 
، حيث بررت الفئة التي % كانت للفئة التي نفت ذلك 8الفئة التي اجابت بنعم اما  % وهي92

اجابت بنعم اجاباتها بان البرامج التكوينية التي تقوم بها المؤسسة لصالح عمالها تزيد احسساسهم 
% اما البعض االخر يرى انها تولد لديه رغبة في 39.1باالنتماء واالمتنان لها  ، فمثلت بنسبة 
% وبالتالي استفادة الموظفين من التكوين له تأثير 61اداء عمله وتكسبه خبرة و ذلك بنسبة  

،  وتساعده على  ،  بحيث تزيد ثقته في قدراته المهنية ايجابي على فاعلية الفرد في العمل  
 عة والوالء للمؤسسة وأهدافها .اندماجه في فرق العمل وتبني روح الجما

يبين مساهمة الروح المعنوية  العالية في احساس بالمسؤولية اتجاه المؤسسة  في   : "30"جدول رقم 
 لك ؟ ذحالة نعم كيف 

 
 

التكرار  االحتماالت 
 المطلق

التكرار 
 النسبي 

  في حالة االجابة بنعم 

 
 

 نعم 

 
 
 

23 

 
 
 

92 % 

 النسبة  التكرار  االحتمال 
االحساس  -

 باالنتماء لها
التميز في   -

االداء 
وإكسابك 

 خبرة 

09 
 
 

14 

39.1 % 
 
 

61 % 
 
 

  % 8 2 ال 
 

  

 % 100 23  % 100 25 المجموع
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 للدراسة. الجانب الميداني         :                              الرابع الفصل 
 

 

 من اعداد الطالبتين باالعتماد على االستبيان   :المصدر                                    

الروح المعنوية العالية أن % من عمال المؤسسة ترى 92يشير الجدول اعاله الى ان نسبة 
ذليل الصعوبات لك حسبهم في ت ذ، حيث يتجلى تساهم في االحساس بالمسؤولية اتجاه المؤسسة

% تليها تقديم مصلحة المؤسسة عن مصالحهم 39.1اجههم اثناء اداء مهامهم بنسبة التي تو 
، حيث اجاب بعض العمال خالل المقابلة االستطالعية انهم يشعرون بأن % 35الشخصية بنسبة 

% بان الروح المعنوية العالية يشعرون 26.0مشاكل المؤسسة كأنها مشاكلهم ، كما اجابت نسبة 
، حيث خالل المقابلة االستطالعية المنظمة من خالل الحفاظ على ممتلكاتهم  بالمسؤولية اتجاه

أجاب البعض أنهم يشعرون بأن المؤسسة جزء من عائلتهم وكل  ممتلكاتهم يخصهم وال يمكن أن 
يمسه شخص ما وهي تستحق والئهم وإخالصهم  ، وبالتالي سلوك الفرد داخل المؤسسة هو 

 المعنوية المرتفعة هي نتيجة العالقات االنسانية الجيدةانعكاس لمعنوياته ، فالروح 
 
 
 

االحتماال 
 ت 

التكرار 
 المطلق

التكرار 
 النسبي 

 في حالة االجابة بنعم 

 
 

 نعم 

 
 
 

23 

 
 
 

92 % 

 النسبة  التكرار  االحتمال 
االحساس  -

باالنتماء 
 لها
التميز   -

في االداء 
وإكسابك 

 خبرة 

09 
 
 

14 

39.1
 % 

 
 

61 % 
 
 

  % 8 2 ال 
 

  

 % 100 23  % 100 25 المجموع
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 للدراسة الجانب الميداني                                :         الرابع الفصل 
لها تأثير على نفسيته والتي تزيد من  التي )التفاهم   تحفيزات مادية ،معنوية  التعاون ، ( 

 التزامه للمؤسسة واالرتباط بها عاطفيا.
 .يوضح مدى تكريم العمال المتميزين والمتقاعدين  :"  31الجدول رقم " 

التكرار  االحتماالت 
 المطلق

التكرار 
 النسبي 

 

 % 20 05 نعم 

 % 80 20 ال 

 % 100 25 المجموع

 من اعداد الطالبتين باالعتماد على االستبيان  :المصدر             

مدى اهتمام  "2 6 "يوضح الجدول رقم  باالعتماد على االستبيان الموجه للعينة  ،
المؤسسة بإقامة حفالت لتكريم المتميزين والمتقاعدين فنالحظ أن األغلبية من افراد العينة البحث 

اكدوا على ان المؤسسة تقيم لهم حفالت لتكريم المتميزين خاصة المتقاعدين ومثلث نسبتهم 
ها المتميزين ، وعليه يمكن القول بأنه عندما تقيم المؤسسة حفالت تكريم خاصة لعمال%  100

والمتقاعدين ، فهدا يدفعهم نحو بدل جهد اكبر والسعي نحو التميز واإلبداع ، فحفالت التكريم تعد 
 حافزا معنويا نحو بذل جهد أكبر في المؤسسة  و الشعور باالنتماء اتجاهها.

 يبين توزيع المؤسسة جزء من ارباحها السنوي على الموظفين . ":32جدول رقم " 
التكرار  االحتماالت 

 المطلق
التكرار 
 النسبي 

 

 % 100 25 نعم 
 % 00 00 ال 

 % 100 25 المجموع
 من اعداد الطالبتين باالعتماد على االستبيان  :المصدر          

ن المؤسسة تتبع نظام المشاركة في االرباح أيتضح  "27"من خالل نتائج الجدول رقم 
 ، وهذا لتشجيعهم على البقاء في المؤسسة وتحسسيهم % 100حيث كانت االجابة بنعم بنسبة 
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 للدراسة الجانب الميداني                              :              الرابع الفصل 
باهتمامها بهم ، التي من شانها أن تؤدي لزيادة االحساس بااللتزام والتضامن مع المؤسسة 

 ، وما يجعلهم يقدموا كل ما لديهم من الطاقات ألجل المؤسسة. 
 

 .  : يبين مالئمة مؤهالت الموظفين مع مناصب عملهم"33"جدول  رقم 
التكرار 
 النسبي 

التكرار 
 المطلق

 االحتماالت 

 نعم  22 % 88
 ال  03 % 12

 المجموع 25 % 100
 من اعداد الطالبتين باالعتماد على االستبيان  :المصدر                   

يعد مالئمة طبيعة العمل وأعبائه مع مهارات وقدرات العمال من أهم الحوافز المعنوية التي 
تشبع الحاجات النفسية ، خاصة حاجة اشباع الذات التي تولد الشعور باالنجاز وتزيد من التزام 

اهتمامه في نظريته  MAC LE ALEND أكثر ، حيث أولى العامل بمنظمته والتقديم فيه   
من ، فوالموارد البشرية  هذه الحاجة يحقق الفائدة للطرفين المؤسسةلالنجاز حيث يرى ان اشباع 

ن المؤسسة أيتبين لنا ، لك ذ% نفت 12% بنعم ونسبة 88جابت نسبةأ "28"خالل الجدول رقم 
وضحه أجوبة هذا ما ت و  ،تعمل على اشباع سياسة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب 

هذا ما قد أكد لنا احد المبحوثين وهو و ، % 88المبحوثين حيث جاب أجل المبحوثين بنعم نسبة 
اطار بالمديرية في مقابلة معه أن عملية وضع كل شخص حسب مؤهالته وتخصصاته في المكان 

ته المناسب لم تعد مهمة مثل الماضي بل أصبح تولي لها أهمية كبيرة لدفع العامل لحب وظيف
 هذا دائما لصالح المؤسسة .و والرضا عنها لبدل كل مجهوداته ألداء جيد واإلبداع فيها 

 
 :  يوضح اهم االقتراحات المبحوثين لمديرية اتصاالت الجزائر لتحقيق االلتزام الوظيفي . "34"جدول رقم 
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 للدراسة. الجانب الميداني         :                              الرابع الفصل 
التكرار 
 النسبي 

التكرار 
 المطلق

 االحتماالت 

 فتح باب الحوار 06 % 24
 العدالة تحقيق 08 % 32
 توفير ظروف العمل 05 % 20
 التشجيع والتحفيز  03 % 12
اسناد المناصب الشخاص   03 % 12

 اكفاء
 المجموع 25 % 100

 من اعداد الطالبتين باالعتماد على االستبيان   :المصدر                      

 بتحسين باالهتمام المسئولين وجميع اإلدارة من المديرية في المبحوثين معظم ويطالب
 والتي  بتقديمها قاموا التي االقتراحات مجموعة خالل من ذلك ويظهر أكثر اإلنسانية العالقات

  :يلي فيما من خالل الجدول الموضح اعاله تتمثل
اذ تعد من اسس   ،% االدارة بتطبيق العدالة التنظيمية واالبتعاد عن التمييز32نسبة   تطالب

حيث ان سلوك االفراد داخل المنظمة يتأثر بطريق تعامل   (47)ارجع   العالقات االنسانية
لضرورة معاملة الفرد في نجده  يدعوا   Adams ل  ، وبالرجوع لنظرية العدالة والمساواة المسئولين 

يز والحصول على من خالل المساواة والتكافئ في الفرص ،وعدم التمي  المؤسسة معاملة عادلة 
نفس الحقوق ، كالخدمات ، فرص ، مكافآت العالقات االجتماعية ، االحترام والتقدير ، كونه يؤدي 

الى االستقرار النفسي واالنسجام وأكثر في العمل ،  ما يستنتج عنه ارتفاع معدل االداء التنظيمي 
به بعض المبحوثين خالل وكسب والء العمال في حين ان التمييز وعدم المساواة حسب ما ادلى 

الدراسة االستطالعية ، يؤثر عليهم نفسيا كالشعور بعدم التقدير ، وقتل فيهم روح المبادرة ، اضافة 
للحقد علة مسئوليهم ما يولد كره ونفور من العمل والتهاون في انجازه وعدم االلتزام ، يليها اقتراح 

، ذلك بسماع انشغاالتهم واإلصغاء % 24ة ثاني وهو فتح باب الحوار والمشاركة العمالية بنسب 
لمشاكلهم لتحسيس العامل بأهميته وباالنتماء  وكذلك اشراكهم في اتخاذ القرارات لكونهم جزء ال 

 يتجزأ من المؤسسة ، وهو من يخدمون مصالحها ،الن ادماجهم واستشارتهم تجعلهم يتبنون 
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توفير  مبحوثين 04شاركون في تسييرها ، في حين اقترح ي ويخلصون ألهداف المنظمة التي 

اصبحت تحظى باهتمام متزايد من قبل الباحثين على جميع االصعدة  ظروف المادية جيدة للعمل 
عليمات وتوجيهات تحدد مستويات ضرورية  لعوامل البيئة الفيزيقية  الوطنية والدولية ، من خالل ت

، حيث تدعوا االعتبارات االنسانية   72إلدراك صعاب المؤسسات دورها في زيادة كفاءة العامل " 
واالقتصادية لضرورة تحسين ظروف العمل لمدى اهميتها في خلق بيئة مربحة خالية من مهددات 

% لوضع 12، وكان االقتراح الرابع بنفس النسبة التي كانت تمثلت الصحة والسالمة المهنية 
، وتشجيع العمال الرجل المناسب في المكان المناسب وإعطاء المنصب لصاحب الكفاءة والخبرة 

وتحفيزهم ماديا ومعنويا ، اذ يعد تطبيق اسلوب الحوافز من العوامل التي تساعد على توفير 
ظروف مالئمة للعمل ، من اجل رفع درجة االلتزام والوالء لدى العمال لإلحساس بتحقيق الذات 

      واالنتماء في نفس الوقت .  
 . عرض نتائج الدراسة :ثانيا     
 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء فرضيات الدراسة. )1

بعد االنتهاء من كل المراحل السابقة من جمع وتفريغ البيانات باستعمال مختلف أساليب 
بعدما ،  التحليل ، سنحاول في مايلي مناقشات البيانات الموصل اليها في ضوء فرضيات الدراسة

نتائج العامة التي توصلنا إليها ومدى تحقـق قمنا بتحليل بيانات االستمارة نقوم باستعراض ال
فرضـيات البحث واقتراح بعض التوصيات إلدارة المؤسسة وخاصة في مجال العالقات اإلنسانية 

 والرفع مـن الـروح المعنوية داخل المؤسسة لتحقيق االلتزام التنظيمي .
 :النتائج  المتعلقة بوصف عينة الدراسة  ❖

 ات ديمغرافية متعلقة بالخصائص الشخصية لعينة الدراسة تقوم الدراسة على عدة متغير 
 )الخبرة المهنية. ،المؤهل العلمي،السن ،الجنس   (

% من العمال 56هذه المتغيرات يمكن تحديد خصائص افراد العينة ان نسبة على ضوء 
% مؤهل 52، ونسبة  40الى  31من % من العمال تتراوح اعمارهم 40إناث ، وان نسبة هم 

 سنوات. 10%  للخبرة المهنية االكثر من 40باإلضافة الى نسبة  علمي جامعي 
 

ص   ، 8201حمداد ليلى ، اطروحة حول دراسة ارغومونية  للظروف الفيزيقية وعالقتها بحوادث العمل ، جامعة وهران ، الجزائر،   72

16 .   



 

108 
 

 الجانب الميداني للدراسة:                                         الرابع الفصل        
   
     :النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية األولى   1.2        ❖

للعالقات االنسانية دور في تحقيق االلتزام العاطفي للعامل من خالل توفير ظروف العمل 
 المناسبة و العالقات االنسانية الجيدة داخل المؤسسة.

 ل من خال، ف بحوثينبناءا على الشواهد الكمية التي تضمنتها الجداول وحسب اراء الم-
الجانب النظري تبين لنا ان االلتزام التنظيمي ظاهرة معقدة له عالقة باألحاسيس ، وهناك عدة 

عوامل تؤثر في هذا المحور منها الحوافز بأنواعها  ،  مناخ العمل ، العالقات السائدة ،  طبيعة 
 (.62 -61 انظر الصفحة رقم)كما انه يتكون وفق مراحل  االتصال  ....

 ، ان المؤسسة محل الدراسة تعمل "05"اكدت جل المفردات حسب الجدول رقم حيث  -
على تعزيز استخدام التكنولوجيا ومواكبة التطورات المتعلقة بها ، باعتماد احدث وسائل التكنولوجية  

وتحديث االنظمة باستمرار  ما يزيد التزام ورضا العمال وظيفيا  بالتالي جودة الخدمة ، ما يساهم 
ها ضد أي انتقاد في بناء سمعة جيدة كما يزيد من رفع معنويات العمال ويدفعهم للدفاع عن صورت 

% من المبحوثين اكدوا على 56حيث نسبة  "18"هذا مااكدته نتائج الجدول رقم تتعرض له ، 
 الدفاع عن مؤسستهم  اللتزامهم العاطفي واالخالقي اتجاهها . 

ان االتصال الداخلي كأحد االساليب   -13-12 -11يتضح من خالل الجدول رقم و 
وكذا الوسائل  فيه من خالل مجموعة الوظائف التي يؤديها ،االدارية يحقق االلتزام ويساهم 

" نادرا ما يأخذ باقتراحات العمال  21إال ان الجدول رقم" ، والشبكات والخصائص التي يتمتع بها 
بالتالي اهمال الحوار والتشاور من طرف االدارة واستغالله لتطبيق الصرامة  ،ذلك لمركزية القرار

في العمل تجعل الموظف مقيدا امام ضغط نفسي يخلق لديه توتر الذي يشوه صورة المؤسسة لديه 
 في ذهنه .

% من العمال 56هذه المتغيرات يمكن تحديد خصائص افراد العينة ان نسبة على ضوء 
% مؤهل 52، ونسبة  40الى  31من % من العمال تتراوح اعمارهم 40ة إناث ، وان نسب هم 

 سنوات. 10%  للخبرة المهنية االكثر من 40باإلضافة الى نسبة  علمي جامعي 
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ان ظروف العمل المادية الغير المرضية من وجهة  "06 "يتضح من خالل الجدول رقم

 % ، والتي تؤثر سلبا على نفسيتهم حيث تمثلت في الجدول  80نظر المبحوثين بنسبة 
  البيئي% ، بالتالي سوء ظروف العمل يدل على اهمال المؤسسة للجانب 90.4بنسبة  "09" رقم 

كضغط العمل  ، للعمل وعدم االهتمام بالراحة النفسية وصحة العمال والتي ينجم عنها اثار صحية
وهي صراعات ، جو العمل وأخرى تنظيمية تظهر كنتيجة حتمية لآلثار السابقة ، االمراض المهنية 

ما يقلل التي تؤثر بشكل مباشر على نفسية العامل وروحه المعنوية م، تنظيمية غياب دوران العمل 
كما ان غياب المساواة والتمييز يولد كره ونفور لدى عمال المديرية بنسبة ،  ادائه والتزامه تدريجيا 

، فالتالي فان عمليات التطوير التنظيمي ال يكتب لها نجاح ادا ما تمت في مناخ سلبي  ،   58%
على اهتمام المديرية بالجانب االجتماعي ، بنسبة  "07 "و  "27"كما اتضح من خالل الجدول رقم 

% ، وهو ما يتضح جو من السعادة في نفوس العاملين  56% والترفيهي عن العمال بنسبة  84
 للخروج من الروتين العمل ويساهم في رفع الروح المعنوية.

، والتكييف كما يعتبر المناخ االجتماعي للعمل دور كبير في توفير الثقة واالطمئنان 
النفسي فطبيعة العالقة بين العامل ورئيسه ترجع باإليجاب على نشاط المؤسسة ككل من خالل 

الذي  "51"زيادة نشاط افرادها نابع من احاسيسهم باالنتماء اليها وهذا تم اثباته من خالل الجدول 
، كما يتضح من %52يوضح ان العالقة السائدة بين المرؤوس ورئيسه انها عالقة انسانية بنسبة 

% اقرت االجراءات المتخذة من قبل المسؤول عند مخالفة 80ان نسبة  "61"خالل الجدول رقم 
ة هذا ما كدت عليه نظري و  ،اللوائح التنظيمية يتمثل في التساهل في تطبيق القوانين والحوار

العالقات االنسانية من خالل مراعاة التوجيه بشكل ذكي وعدم التشدد معه ، حيث ان هذا النوع من 
االشراف ينعكس بصورة مباشرة على التزام العامل وتعلقه بالمؤسسة والعكس ، كما اكدت النظرية 

رت نسبة حيث اق "14"هذا ما تم تأكيده من خالل الجدول رقم و على مراعاة الجوانب االجتماعية 
  "17"حسب الجدول رقم  كما يتضح ان المسؤول يراعي ظروفهم الطارئة ، % 72
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% انجاز العمل بشكل 72ان هناك تعاون بين عمال داخل المؤسسة اذ يفضل نسبة 

هذا دليل راجع الى الروح المعنوية العالية ووجود التوافق واالنسجام االجتماعي بين و  ،جماعي 
اعضاء الجماعة في العمل ،و هذا يؤدي الى رفع اداء العامل وزيادة التزامه داخل المؤسسة ، كما 

ف العمل الجيدة الن كلما كان العامل مرتاح في عمله ، كلما قام ببناء عالقات جيدة يعود لظرو 
مع العمال والتعاون بينهم ، يعتبر المناخ التنظيمي السليم جيد وحافز ايجابي للعمل وااللتزام 

حيث ان االجابة عن الدافع لاللتزام   "22"هذا ما تم اثباته من خالل الجدول رقم و  التنظيمي ،
نظرا لشخصية االنسان  %60لعمل هو العالقات والظروف العمل الجيدة الذي بلغت نسبة با

فالمناخ الذي يشعره بأمان وراحة  الذي يحس فيه انه  ،المعقدة التي يغلب عليها التعامل الوجداني 
 ، ويشعره باالنتماء والوالء للمؤسسة ، ضمن محيطه العائلي 

رغبة الموظفين في قضاء ما تبقى من  "20"و  "19"يتضح من خالل الجدول رقم كما 
ا حياتهم المهنية في المؤسسة محل الدراسة ، كما اكدوا على استعدادهم لتقديم مجهودات اكثر 

  االهداف التنظيمية المسطرة وهذا لشعورهم باالرتباط العاطفي واالنتماء لها االخالص ألهدافها .
ائج الدراسة الميدانية تمكنا من الوقوف على واقع بعد تحليل واستقراء نت و              

حيث اقرت عينة الدراسة بان  ،بيئة العمل ومساهمتها في تحقيق االلتزام بمديرية اتصاالت الجزائر 
بالتالي نستنتج  ،مالئمة بشكل عام التنظيمية واالجتماعية السائدة كل من ظروف العمل الفيزيائية 

د تحققت نسبيا بالرغم من سوء ظروف العمل المادية وعدم تهيئتها ان الفرضية الجزئية االولى ق
:بشكل دوري وتم تحقيقها من خالل  

 االهتمام بالجانب االجتماعي والترفيهي للعامل . -
 االتصال الفعال واالعتماد على التكنولوجيا. -
 توفير جو مهني سليم وجيد والعمل الجماعي. -
 العمال فيما بينهم ومع مشرفيهم .الجو االخوي والعالقات الودية بين  -
 تعلق الجمهور الداخلي بالمؤسسة عاطفيا و والئه لها. -
 : النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية  ❖

في تحقيق االلتزام االستمراري للعامل من خالل الحوافز ايجابي  للعالقات االنسانية دور 
 المعنوية داخل المؤسسة.
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%  100من خالل بيانات المحور الثالث  تم التوصل الى ان العاملين اكدوا بنسبة  -
زواج ، والدة ،   (على اهتمام المديرية بالعامل من الناحية االجتماعية ،"27 "حسب الجدول رقم

إلضفاء جو من السعادة والبهجة في  )ختان ، منح طبية ،وبعض المناسبات الوطنية والعالمية
 نفوس العاملين .

على مالئمة العمل لمؤهالتهم وقدراتهم ،  33حسب الجدول رقم % 88كما اكدت نسبة  -
، حيث  (Cris Argyris) (Eric from)العالقات االنسانية من بينهم  وهذا ما قد نادى به انصار
العامل ال يؤدي من االنجاز فحسب ، بل يؤدي لرضا الداخلي من  ان توافق العمل مع مهارات

خالل اشباع حاجة اثبات الذات واالعتزاز بالعمل والشعور باالنجاز ، وبالتالي القيام بالعمل بإتقان 
 . وإبداع

كما تبين ان المؤسسة تعمل على تجسيد محفزا اخر وهو التدريب حيث كانت اجابات  -
، فهو من المقومات االساسية لعملية تنمية  29حسب الجدول رقم % 80المبحوثين ب نعم بنسبة 

الموارد البشرية ، وترسيخ العالقات االنسانية ال يستعاب بالعلوم والمعارف النفسية واإلنسانية 
 . على ان التكوين 23حسب الجدول رقم % 61مع مستجدات البيئة ، حيث اكدت نسبة  والتكيف

كما توحي مديرية اتصاالت الجزائر لوالية مستغانم اهمية لحافز اخر وهو تكريم العمال  -
% ،  100وهذا ما اكدته كل مفردات العينة بنسبة  ، 31حسب الجدول رقم المتميزين والمتقاعدين 

فهناك اعتراف وتقدير لمجهودات العمال من   24حسب الجدول رقم %  40نسبة  وحسب ما اقرته
قبل المسئول في المديرية ، ما يولد لديه ادراك اهميته وقيمته ما يزيد تفانيهم في العمل ورغبتهم في 

 % .50البقاء في المؤسسة والفخر واالنتماء وهذا بنسبة 

حيث  28حسب الجدول رقم ادارة المنظمة ، كما تلعب الحوافز المعنوية دورا لهم في  -
لمرتفعة % في االحساس بالمسؤولية اتجاه المنظمة من خالل الروح المعنوية ا92تساهم بنسبة 

من خالل الدراسة الميدانية يمكن القول ان الفرضية الثانية قد ف ، حسب ما كدته عينة البحث
لدى عمال في تحقيق االلتزام االستمراري  ايجابي تحققت بصورة جلية وان للعالقات االنسانية دور

 مديرية اتصاالت الجزائر
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نظرية و  وهذا ما توافق مع ما جاء في الجانب النظري  من خالل الحوافز المعنوية ،بوالية مستغانم 
 .العالقات االنسانية والحوافز

 :نتائج الدراسة النظرية         (2

من خالل تطرقنا الى االدبيات المتعلقة بموضوعي العالقات االنسانية وااللتزام الوظيفي 
  :في الجانب النظري توصلنا الى مجموعة من النتائج 

  م التنظيمي ظاهرة معقدة له عالقةمن خالل الجانب النظري تبين لنا ان االلتزا ❖
الحوافز بأنواعها  ،  مناخ العمل ،  باألحاسيس ، وهناك عدة عوامل تؤثر في هذا المحور منها

 العالقات السائدة ،  طبيعة االتصال  القيادة و االشراف ...
 يعد االلتزام التنظيمي مفتاح اساسيا في تحديد توافق العامل بمؤسسته واحد االهداف ❖

ورغبته القوية كونه يعني تقبل العامل لقيم وأهدف المؤسسة ، التي تسعى جميع المنظمات  لبلوغه  
 يبذل جهد متواصل في تحقيق اهدافها .

 التنظيمي ليس فطرة في االنسان وإنما شعور يكتسب وينمي في ظل توفر  لتزاماال ❖
مفتوحة جماعات عمل  ،من مناخ التنظيمي نمط قيادي ديمقراطي قنوات اتصال  ،الشروط الالزمة 

 . حوافز مغرية ،متماسكة 
 العالقات االنسانية تعمل على توطيد العالقات بين العمال ، وهذا مايرفع روح االنتماء  ❖

في حل لديهم اتجاه المؤسسة ، حيث اكدوا على انهم متعاونون في العمل ويساعدون بعضهم 
مشكالت ، والتعاون في اداء مهامهم ويعكس حقيقة مفادها ان للمؤسسة تعمل على اشباع حاجات ال

 .ية لألفراد العاملين من خالل العمل الجماعياالجتماع
 ان االلتزام التنظيمي عند الفرد يتطور وفقا للفترة الزمنية التي يقضيها في المؤسسة  ❖

التي ان تعزز لديه اتجاهات ، بداية من حصول على االمن من المؤسسة ثم مرحلة االنسجام والقيم 
 االلتزام لتتعمق ابعادها لديه  .
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 االلتزام حالة نفسية شعورية لدى الفرد اتجاه عمله ينتج عن محلها درجات الرضا   ❖

 لمجموعة من  العوامل المتغيرات التي تميز بيئة العمل و االشباعات التي يجعل عليها منها .
  في توطيد الثقة في نفوس العاملينتعتبر العالقات االنسانية من العوامل المهمة  ❖

 وتوفير بيئة عمل مناسبة ومشجعة على العمل .
 تعتبر الثقافة التنظيمية من اهم مكونات البيئة الداخلية للمؤسسة والتي لها عالقة قوية  ❖

المؤسسة وترسخها لدلى االفراد العاملين بها بااللتزام العاملين ، وذلك من خالل الثقافة التي تحملها 
، تقدير ،  احترام ، اصغاء لمشاكلهم ، عدالة التي من شانها ان تؤثر على سلوك العاملين و الذي 

 والئهم  لها شعور باالنتماء لها .    ينعكس في
 فيما يخص الجانب النفسياالهتمام بتحسين جو العمل من الناحية المعنوية خاصة  ❖

، الن الجانب المادي وحده ال يكفي لشعور العامل باالرتياح والرضا عن عمله والروحي للعمال  
 واالستقرار فيه.
 نقص الثقة التنظيمية لدى العاملين في المنظمة ، سيجعل العاملون يفضلون  ❖

مصالحهم الشخصية على مصلحة المنظمة ، ومن ثم انخفاض التزامهم ووالئهم ما يؤثر سلبا على 
 معتها .  س

 المناخ التنظيمي مفهوم جوهري له دور محسوس في تأثير على ادراكات العمال  ❖
وتوجهاتهم نحو المنظمة ، باإلضافة الى عالقات الضمنية مع الكثير من المفاهيم التي تعبر سلوك 
 التنظيمي ، كالرضا ، الغيابات ، مغادرة العمل ، صراعات تنظيمية ، وااللتزام بأهداف المنظمة .  

 ،حيث المنظمة في األفراد والتزام سلوك على المؤثرات أهم من المنظمة ثقافة تعتبر ❖
 مواجهة في إرشادهم وكذا وتحفيزهم األفراد وإدراكهم مواقف لفهم األساس تعتبر 

 بالهدف فالشعور الجماعي االلتزام تسهل التنظيمية الثقافة أن ،حيث البيئية والتغيرات الضغوط
 واالنتماء بالوالء الشعور الثقافة،وتنمي هذه يقبلون  األفراد أن جانب من القوي  االلتزام يشجع المشترك

 إلى تؤدي المنظمة في ظروفا تخلق الثقافة فإن آخر وبمعنى تدعمه، انها كما فيها العاملين لدى
 حالة إلى الوصول أجل من المنظمة بأهداف لاللتزام مستعدين غيرأو  مستعدين إما األفراد جعل
 .الرضا عدم أو  الرضا من عامة
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 والوالء االلتزام من كبير قدر إلعطاء األفراد  استعداد من تدعم أن يمكنها القوية والثقافة

 ثم ومن ، للمنظمة العاملين والء من تزيد أن يمكن التي العوامل من العديد خالل ،من للمنظمة
 في التنظيمية، الثقافة تساعد أن ويمكن للحياة كوسيلة المنظمة ثقافة لتبني قويا حافزا لديهم يكون 
 التي القيم وتدعيم المنظمة رسالة إرساء خالل من المنظمة أعضاء لدى التنظيمي االلتزام زيادة
 وتوصيل للفرد بالنسبة المنظمة قيمة وتوضيح الرسالة،  هذه تحقيق عند بها والعمل مالحظتها يمكن

 .األعضاء إلى القيمة تلك
 و  إعدادها حيث من الوظائف من غيرها عن العمل ظروف تهيئة تختلف ال ❖

 .مجاالتهــا بمختلــف العمــل ظــروف تحســين إمكانية سةابدر  تختص فنية، و  إدارية عملية فهي سيرها،
 علــى الســيطرة إلــى ورائهــا مــن يهــدف التــي الســالمة، و  الصــحة بــرامج تصــميم خــالل مــن غالبــا تــتم

 العمل. مكان في المحتملة األمراض و  الحوادث مسببات و  مصادر
 الميدانية:  دراسةلل الجزئية نتائج ال ❖
  ودوره  في تحقيق االلتزام اإلنسانية العالقات موضوع في البحث من انطالقا ❖
 عن تصور وضع خالل ومن والية مستغانم ، مديرية اتصاالت الجزائر،في  الوظيفي للعاملين

 منها األدوات من بمجموعة باالستعانة وذلك فيها، التأثير في المساهمة أبعادها ومختلف الظاهرة،
 إلى الوصول بغرض البحث، و االستبيان بيئة من المستقاة والمالحظات المطالعات، و المقابالت،

 الدراسة وتقسيمات المفاهيم، وتحديد ، اإلشكالية ضبط تم حيث كهيكلة، ووضعه للدراسة نموذج
 التي النتائج النتائج وهي الدراسة،  فرضيات من والتحقق إلى ووصوال والمنهجية، والميدانية النظرية

 محاولة تبقى لكنها تفاصيلها، بكل الدراسة موضوع الظاهرة أغوار سبر على قاصرة تبقى
 والمؤشرات العوامل من عدد خالل من اإلنسانية، العالقات موضوع دراسة هدفها وجادة صادقة

 بين من والتي لعمال مديرية اتصاالت الجزائر، الوظيفي االلتزام على التأثير لها يكون  قد التي
 .االجتماعي و الحوافز المال ورأس والمناخ التنظيمي، االتصال، أهمها

 
 

 



 

115 
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 :حيث للدراسة  جزئيةال النتائج استخالص يمكن 
 وهو الوظيفية،المنظمة غايات يخدم بما العالقات تلك وتوطيد بناء في اإلتصال أهمية ➢

 تنظيميةمؤسسة  ألي التنظيمي الهيكل أساسها على يبنى التي والهامة األساسية األجزاء أحد
  فهو يرتبط األفراد، بين الجماعية الروح لتحقيق األساسية األداة  يعتبر االتصال أن كما كانت،
 والدافعية وتحفيز الفعالة، بالقيادة االتصال بعملية أيضا ويرتبط كما اإلنسانية، العالقات بتنمية

 وفي الحياة المنظمة في القيادة أهمية آخر جانب من أيضا ظهرت كما القرارات، وباتخاذ األفراد،
 في مكان فإجتماعهم واحدة، غاية تجمعهم الذين األفراد هؤالء تجمع التي المؤسسة داخل التنظيمية

 تتواصل قيادة تقتضي الجماعة، بنية ولكن اهتماماتهم، آخر هو فقط، جماعة ليكونوا واحد وزمان
 إيجابا. وتؤثر وتشارك،

 عمال لدى يصاحبه للسعادة، مصدر العمل بأن الشعور أن على الدراسة أكدت ➢
 أن الواجب من التي والترقي النمو  في العاملين من طموح أي غياب مديرية اتصاالت الجزائر

 العمل في والترقي للنمو حقيقية فرصا العاملون  يرى  ال أنه إلى الواقع في يرجع وهو العمل، يوفرها
 ولتأثير المرؤوسين، بين والعدالة المساواة  غياب سلفامنها نتائجها لنا اتضحت التي األسباب لبعض

 المرؤوسين بين االتصال مشاكل بعض ذلك،ولوجود في كبير حد إلى الشخصية العالقات
 فيما ما خلال هناك أن يبين مما المطبقة، جراءالسياسات بالتهديد الشعور إلى باالضافة والرؤساء،

 .العمل في المطبقة اإلدارية واإلجراءات والسياسات الترقية أساليب عدالة يخص
 أساس على المبنية و األداء تقييم في التقليدية األساليب على البشرية الموارد إدارة تعتمد      ➢

 تقوم ال أنها كما .للمؤسسة الداخلي للقانون  العامل احترام مدى و  الغياب الحضور،التأخر،
 األداء مستويات انخفاض إلى أدت التي العوامل معرفة في تفيد قد التيالبحوث  و  ساتابالدر 

  جودة خدماتها. تدهور و  بالمؤسسة و االلتزام 
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 وذلك اإلنسانية العالقات توطيد في يساهم   المديرية داخل المتبع االتصالي النظام ➢

 صاعد، الثالثة )نازل، اتجاهاتها في تسير التي الرسمية من االتصاالت نمطين وجود خالل من
 مما رسمية الغير االتصاالت إلى واحد عالوة اتجاه في تسير االتصاالت ال أن أفقي( بمعنى

 .بالعمل االلتزامالدافعية و  والتساند فتزيد التفاعل تحقيق على يساعد
اكدت الدراسة الميدانية ان الحوافز المعنوية تساهم حقا في تحقيق االلتزام االستمراري للعمال  ➢

 بالمديرية من خالل اشباع الحاجات النفسية واالجتماعية للفرد العامل .
 ،بين مساهمة ظروف العمل والمعاملة االنسانية على التزام الوظيفي  و طردية وجود عالقة قوية ➢

، كلما زاد التزام وهو ما يعني انه كلما كان بيئة العمل ومناخ العمل جيد ورأسمال اجتماعي جيد 
 .والعكسوالء العمال تنظيميا 

ت العديد من ، رغم اثبااكدت الدراسة ان المديرية تهمل الظروف العمل الفيزيقية والتصميمية  ➢
الدراسات ، تدهور ظروف العمل تأثر سلبا على اداء العاملين كما تجعله يعيش حالة من 

 التضارب والتدهور النفسي.
التنظيمي والعالقات الوطيدة بين الزمالء هما الشيئان االساسيان  لمناخاسة ان كل من ااكدت الدر  ➢

 سسة وعدم مغادرتها .اللذان يمنعان المبحوثين من االلتزام االخالقي بالمؤ 
اكدت الدراسة على وجود عوامل وسيطة تدخل في تفسير العالقة بين العالقة االنسانية ومستوى  ➢

 التزام العمال بالمديرية .
من احد العوامل التي تنمي وتطور القدرات االبداعية العادل  اكدت الدراسة على ان نظام الحوافز ➢

وتحقق لهم طموحاتهم إلثبات ذاتهم ، بالتالي توجيه طاقاتهم لتحقيق اهدافهم   للموارد البشرية
    وأهداف المنظمة في نفس الوقت .  

اكدت الدراسة على وجود تماسك بين افراد المجتمع الدراسة وهي دليل على انه العالقات بينهم   ➢
روح الفريق والتحقيق من القيود ، ما يزيد التزامهم  يشجع على يسودها االنسجام  ومشاعر الزمالة 

 الرسمية المفروضة عليهم .
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اكدت الدراسة على ان تحقيق االلتزام العاطفي اتجاه المديرية اتصاالت الجزائر ، دفع عمالها  ➢

 عند انتقاءها . لتقديم صورة جيدة عنها والدفاع
اكدت الدراسة على ان محافظة المؤسسة على الموارد البشرية يكون بتنميتهم من الجانب المادي  ➢

، كونهما متكامالن إلشباع الحاجات النفسية واالجتماعية واالقتصادية ، مما يؤدي والمعنوي معا 
 للشعور باالمتنان في العمل والتمسك به اكثر .

 :المالحظة نتائج (3
 النشاطات كل بتتبع قمنا المؤسسة، بهذه تربصنا فترة الدراسة االستطالعية و  خالل من

 بكل تسجيلها على حرصنا كما العامة والعالقات االنسانية، والعالقات االتصال بمجال المتعلقة
 المعوقات بحكم إليها الوصول االستمارة أداة  تستطع لم التي نتائج إلى لنتوصل موضوعية

 :إلى المالحظة خالل من توصلنا الزمنية،حيث
 العالقة بين العمال في مديرية اتصاالت الجزائر والمدير عالقة جيدة وغير رسمية . -

لقد ال حظنا ان بيئة العمل التي يزاول فيها العمال نشاطاتهم ، من حيث الظــروف الفيزيقيــة 
 ارتياح .ل بنشاطاتهم ب اهي ظروف غير مالئمة لقيام العم

 عدم وجود مواد تعريفية و ترويجية للمؤسسة وال لوحات التوجيهية داخل المؤسسة.-
 الصرامة من قبل المدير فيما تعلق بوقت الدوام واتخاذ القرارات . -
ــوان   - ــة وأعــ ــارجي مــــن قبــــل عمــــال المديريــ ــع الجمهــــور الخــ ــتقبال والتعامــــل الجيــــد مــ االســ

 االستقبال .
الودية بين العمال فيما بعضهم وتقديم يــد المســاعدة لبعضــهم الــبعض فــي مجــال  العالقة  -

 العمل .
 ضيق المكان ونقص التهوية واإلضاءة . -
 ال يوجد مكان مخصص لالستراحة .  -
شكل المقر المديرية ال يحفز على العمل حسب اراء العمال الضوضاء مكان تواجد مقــر  -

 المديرية وسط المدينة .
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ال يوجد قسم االعالم واالتصال وإنما هي مجرد ممارسة ونشاط إال موظفة واحدة يسند  -

 اليها هذه المهمة ومنصب فارغ حاليا .
غياب و  فوضى داخل المكاتب وعدم ترتيبيها )من بيئة عملهم يريةعمال المد ءاستيا -

 .( ة التبريد بالمديرية وأجهز  التدفئة
 تفضيل بعض العمال عملهم خارج المؤسسة . - 

 .تخوف معظم العمال من اجابة عن بعض االسئلة كالقيادة و االشراف-
 .ظهور مالمح االستياء على العمال خالل محاوراتهم حول ظروف العمل-
 و تاثيرها على نفسيتهم  . 

 النتيجة العامة في ضوء الفرضية العامة:( 4
في القسم النظري والبيانات الكمية التي جمعناها  تتأسيسا على المعطيات والمعلومات التي جاء ➢

اثبتت وجود عالقة ارتباطية ايجابية بين العالقات  )مديرية اتصاالت الجزائر( من ميدان الدراسة
 اللتزام التنظيمي.االنسانية و ا

اذ تعتبر  نتائج ،وفي ضوء ماسبق من نتائج يمكن القول ان الفرضية العامة للدراسة قد تحققت  ➢
اذ اوضحت  وجود ،المحاور السابقة المثمثلة في اثباث الفرضيات الجزئية للدراسة هو اثباث لها 

لظروف الفيزيقية التنظيمية عالقة طردية بين مؤشرات و ابعاد العالقات االنسانية )المثمثلة في ا
العدالة التنظيمية المشاركة العمالية االتصال عالقة االدارة بالعامل الحوافز المعنوية التكوين 

الخدمات االجتماعية تناسب االجور مع مجهودات العامل تماشي المنصب مع مؤهالته 
االستمراري و  ،م العاطفي العلمية(و ابعاد المتغير التابع وهو االلتزام التنظيمي )وهي االلتزا

،اذ كلما اهتمت المديرية ببيئة العمل  و الجانب النفسي و االجتماعي كلما زاد والء االخالقي( 
 والتزام العمال اتجاه مؤسستهم.

 نتائج الدراسة في ضوء االهداف:(5
 قــد الدراســة بــان القــول ،يمكننــا الميدانيــة الدراســة مــن اليهــا توصــلنا التــي النتائج خالل من 

  تحقيق في االنسانية العالقات دور على التعرف وهو  الرئيسي؛ هدفها حققت
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 الجانب التطبيقي:                                                الرابع الفصل 
 علــى حفاظهــا خالل من-بمستغانم- في مديرية اتصاالت الجزائر الداخلي للجمهور الوظيفي االلتزام

و العمــل علــى تحفيــز العمــال علــى   االلفــة مســتوى  لرفــع ذلــك و  المــوظفين بــين طيبــة عالقــات خلــق
 . االلتزام و الحفاظ على والئهم للمؤسسة

 مستوى  في تؤثر التي الداخلية العوامل على التعرف فهو  للدراسة الثاني الهدف اما 
 :وهــي تــؤثر عوامــل عــدة هنــاك ان اتضــح الدراســة خــالل فمــن المديريــة فــي للعاملين الوظيفي االلتزام
 الواجبــات و  المهــام توزيــع كــذلك و  الــبعض بعضــهم بــين و  رؤســائهم و  المــوظفين بــين العالقــة طبيعة
 العمــل ظــروف تحســين ،و  القيــادة قبــل مــن التحفيــز و  الجيــد االجــر ،وكــذا المكافئــات ،و  عادل بشكل

 ،و  منهــا يتجــزء ال جــزء انــه لتحسيســه العمل بيئة على ،والمحافظة العمل ساعات مع االجر ،تناسب
 . بالمؤسسة لالرتقاء ابداع اكثر الموظف يصبح منه

 لتحقيق العامة العالقات عمل اساليب على التعرف فكان للدراسة الثالث الهدف اما 
 و  فعالــة المتبعــة االســاليب ان اتضح النتائج خالل فمن فعاليتها و  للجمهور الداخلي الوظيفي الرضا
 المؤسســة تريــد التــي باألهــداف الجمهــور اعــالم ،وهــي الجمهــور الــداخلي رضــا لتحقيــق جــدا ناجحــة

 ،و  عــادل بشــكل الســاعات توزيــع و  العلمــي حســب المؤهــل المهــام توزيــع ،وكــذلك اليهــا الوصــول
 جيــدة بطريقــة لمــوظفيهم المســؤولين ،ومعاملة التكريمات و  الترقية و  التحفيزات اسلوب على اعتمادها

 كســر فــي الكبيــرة االدارية،المســاهمة المصــالح و  المــوظفين بــين التنســيق اســلوب علــى ،االعتمــاد
 ين.للموظف بالنسبة الروتين

   )(Suggestions:قتراحاتاال ❖
بها خالل إنجاز هذا البحث العلمي المتواضع  نامن خالل المراحل المتعددة التي مرر 

خلصنا إلى مجموعة من التوصيات واالقتراحات التي قد يتم تبني بعضها والعمل بها من أجل 
 :التزام العامل بالمديرية، تمثلت هذه التوصيات في

زيادة االهتمام بدراسة بيئة العمل المادية وفق المواصفات القياسية الدولية لتمكين        
 المؤسسة المبحوثة من تحقيق دورها الوظيفي والتزام جمهورها الداخلي .
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 ميداني للدراسةالجانب ال                            :          الرابع الفصل  
 

تعزيز أنظمة الحوافز المادية والمعنوية للموظفين المتميزين والمجتهدين في عملهم ،  -
 وتحقيق الموازنة المطلوبة بمبدأ الثواب والعقاب في اطار من العدالة والمساواة.  

ضرورة االهتمام بالروح المعنوية للعمال وتبني االجراءات المساعدة على رفضها من  -
 لعوامل النفسية ، واالجتماعية ، والتنظيمية ، والفيزيقية ،  المؤثرة فيها خالل تحسين وتجويد ا

 لما تلعبه من دور كبير في رفع االداء الوظيفي وتحقيق االلتزام الوظيفي للعمال . 
 يتماشى بما تحيينها و  بالمؤسسة البشرية الموارد إدارة وظائف في النظر إعادة -

 وضع خالل من العمل ظروف بتهيئة دورية بصفة و  تهتم بجعلها ذلك و  ، العمل متطلبات و  
 البحث مثل.منه الخدماتي الجانب خاصة االجتماعي، بالجانب االهتمام السالمة و الصحة مجراب 

 .السكن و اإلطعام النقل، خدمة توفير إمكانية في
االجتماعية في بيئة العمل خاصة العمل على تعزيز العالقات االنسانية وتقوية الروابط   -

 تلك التي بين االدارة والعمال و توطيد العالقة التعاونية بين العمال والمرؤوسين.
 تجسيد الفعلي لقسم العالقات العامة وعدم ابقائه مقتصر على الوجود الضمني وضع  -

   .بالمؤسسة الالعم العالقات االنسانية و التزام تعزيز تستهدف العامة للعالقات واضحة خطة
 القرارات إتخاذ في أكثر الموظفين بإشراك ذلك و  ، التنظيمي المناخ تحسين على العمل

 . أصحابها تشجيع و  الجديدة األفكار طرح في أكبر حرية بإعطاء وكذلك ، المهمة
الحرص على ايالء عناية اكبر للعمال بحتواء معاناتهم من الضغوطات النقسية و   -

 جراء غياب فضاءات الراحة و االسترخاء )كالمطعم و النادي ......(.المهنية 
عدم التمييز بين العاملين وتحقيق العدالة بينهم  كونها محفز قوي على العمل وضروري 

 لكسب الوالء.
 .حية ثروة بمثابة يعتبر فهو  الداخلي الجمهور في االستثمار اهمية
خالل  من بهم اكثر االهتمام الضروري  فمن للمؤسسة الداخلي الجمهور ألهمية نظرا

 تعميق بهدف تشجيع وخلق نشاطات ثقافية و ترفيهية ورياضية خاصة بعمال المؤسسة
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 ميداني للدراسةالجانب ال                                         : الرابع الفصل 
المجال لخلق جو  يفسح مما النفسي و  الوظيفي الرضا خلق و  ،الثقافي العلمي الجانب 

 .تنظيمي تنافسي يغلب عليه روح االبداع والمنافسة
تكوين خبرات إدارية من مدراء و مسييرين وفق االتجاهات الحديثة لالدارة  العمل على 

توفير ظروف  خلق جو مناسب وبيئة عمل سليمة لمزاولة الموظفين ألعمالهم على أحسن وجه ب
  .ونها من العوامل الوقائية حسب هزبرغعمل لمادية مريحة ك

االهتمام االكثر بإظهار الشكر والعرفان للعمال المتميزين بتكريمهم علنا امام زمالئهم  -
 لتعزيز ثقته وأهميته مما يولد نوع من المنافسة الشريفة التي تدفع العمال للتميز ايضا .

 :خالصةال             
 عليها المحصل المادة جمع تم خاللها من والتي التطبيقية، الدراسة الفصل هذا تضمن

الخاصة بدور العالقات االنسانية في تحقيق االلتزام التنظيمي ،في   البيانات وتحليل ومعالجتها
 :منها للدراسة النظرية المعطيات في جاء بما انطالقاً  مديرية اتصاالت الجزائر بوالية مستغانم

المعنوية المناخ التنظيمي  والحوافز المؤسسة داخل االتصال القرارات، اتخاذ في العمالية المشاركة
 في البيانات عرض خالل من الكمي األسلوب مستخدمين حدى على فرعية فرضية كل قياس ووتم
 الجداول وصف على يعتمد الذي الكيفي األسلوب استخدام ثم ، مائوية نسب تتضمن جداول شكل

 .العلمية داللتها واستخالص النظرية بالمعطيات وربطها األرقام استنطاق خالل من عليها والتعليق
 دراستنا بمنطلقات ربطها حاولنا النتائج إلى توصلنا وتفسيرها البيانات تحليل خالل ومن  

 عامة بنتائج للخروج مناقشتها ثم البحث مشكلة تساؤالت عليها بنيت التي واألسس
 .الدراسة أهداف تحقق 

 

 
 
 
 



 

122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 

      

 الخاتمة



 

123 
 

 الخاتمة:
لعل ابرز ما احدثه التغيرات والتوجهات العالمية من تأثيرات جذرية في مفاهيم االدارة 

، كونه المورد االهم في تحقيق المعاصرة هو ذلك االنشغال التام والعناية العائقة بالمورد البشري 
الوالء اهدافها واالستثمار في قدراته وطاقاته ، وزيادة اصبح الزما على المنظمات السعي لتحقيق 

 .وااللتزام التنظيمي للعاملين بها
 توطيد إلى تسعى بل قبل من كان كما األرباح لتحقيق اليوم المؤسسات تسعى تعد لم

 زد ا ما وهذا لنجاحها ضروري  عامل والودية الحسنة العالقات ،ألن الداخلي بجمهورها العالقة
 لزيادة و رضاهم وكسب بالمؤسسة العمال ثقة وزيادة  زرع على تعمل التي العامة للعالقات الحاجة
 النجاز قويا دافعا لديهم يتكون  حتى بها العاملين وأهداف أهدافها بين التوافق إلتزامهم ضمان تحقيق

   .  صورة لتحقيق غايات المؤسسة وبأحسن وجه أكمل على منهم المطلوبة األعمال
  العالقات االنسانية على اإلعتماد هو  األهداف تلك لبلوغ المؤسسة تستخدمه ما أهم ولعل

 من تحتويه لما نظرا هائلة وقوه وحيوي  ضروري  نشاط كونها العالقات، تحسين مهمة  تتولىالتي 
 العالقات على الحفاظ شأنه من ما كل وتدعيم العاملة، للقوى  اإليجابية الحسنة المعاملة أسس

 الوالء روح وخلق  على تعمل كما العمل، داخل التفاهم صفو  يعكر ما كل وإزالة وترسيخها الطيبة
الحاجة لكسب مساندة و تاييد جمهورها الداخلي  بأمس األخيرة فهذه المؤسسة اتجاه وااللتزام

 أهدافها لتحقيق عليه ترتكز الذي الفقري  العمود أيضا ويعد وفعاليتها تطورها مفتاح ألنه الهدافها و 
 دائما تحاول فالمؤسسات لذلك والريادة التميز طريقه عن تحقق الذي ياألساس والمورد اإلستراتيجية

 بها إلتزامهم نتيجة إيجابية أثار من لما ستجنيه  تجاهها إنتمائهم بأفرادها وزيادة لإلهتمام السعي
 .المؤسسة في االنسانية العالقات تستخدمها التي آلليات نتيجة يتحقق اإللتزام وهذا

 إدارة و العامل بين الوسط منطقة في تقع بكونها االنسانية العالقات دور يكمن وهنا
 و  العمال أنشطة كافة بين اإلنسجام تحقيق أجل من الوسيط بدور القيام تتولى فهي المؤسسة،

 .بالمؤسسة المتعلقة يةر اإلدا األنشطة
 التي والبيئة الفرد بشخصية يتأثر اآلنساني السلوك أن مفادها مسلمة من البحث هذا انطلق

 أثارت التي الحديثة المفاهيم من مفهومين بين عالقة وجود الباحث افترض هذا وعلى فيها يعيش
  السلوك على إيجابية انعكاسات من لهما لما والتنظيم والعمل النفس علم مجال في الباحثين اهتمام



 

124 
 

 الخاتمة
 

العالقات  وهما وتخصصاتها أحجامها تلفخ م على والمنظمات المؤسسات في التنظيمي
  .التنظيمي وااللتزام االنسانية

 عليها الحصول تمكنا  التي الدراسات من وامبريقيا نظريا حولهما ماكتب على وبعد اطالعنا
ماهو دور العالقات االنسانية في تحقيق  في أساسا تتمثل بحثنا والتي مشكلة صياغة من مكنتنا

 ؟ل مديرية اتصاالت الجزائر االلتزام التنظيمي لدى عما
في ختام هذا البحث العلمي المتواضع الذي قمنا به ومن خالل الدراسة التطبيقية التي 

 اجريناها على موظفي مديرية اتصاالت الجزائر .
 و لالجابة الرئيسي؛ هدفها حققت قد الدراسةيمكننا القول فيها ان  نصل لحوصلة ختامية

اذ توصلنا الى مجموعة من النتائج الجزئية التي   ؛على اهم التساؤل طرحناه في بداية بحثنا  
اذ كشفت الدراسة عن الدور الفعلي وااليجابي   ؛ساهمت في اجابة عن التساؤل الرئيسي  

ولدى ل المؤسسات الجزائرية بصفة عامة للعالقات االنسانية في تحقيق االلتزام الوظيفي لدى عما
من خالل توفير مناخ تنظيمي جيد اهتمام   ؛عمال اتصاالت الجزائر بوالية بصفة خاصة  

ما يجعل جو العمل يتسم باالحترام والتعاون   ؛بالجانب االنساني للعمال وتوفير الحوافز المعنوية  
والكراهية فتتسع بذلك الحاجات االجتماعية والنفسية للعمال ما يزيل التناقض   ؛والتفاهم والتساند  

االمر الذي يعيق   ؛بين االفراد العاملين التي تجعل العالقات الداخلية تتميز بالتوتر والجمود  
السير الحسن للعمل وينقص من معنويات االفراد مما يؤثر على التزام العمال وأدائهم وفعالية 

 المنظمة وبالتالي صورتها لدى الجماهير الخارجية .
 أن يمكن ال حيث أهمية العالقات االنسانية ، و اتبثت   الدراسة فرضيات نتائج أبانت كما

يمكنه  ال كما أفرادها، بين اإلنسانية العالقات بشبكة العناية دون  التنظيمية غاياتها للمنظمة يتحقق
 وذلك اإلنسانية، العالقات عن ذكره أسلفنا بما بالعناية إال المنظمة، هذه آداء في تتحكم أن أيضا

 يمكن الذي المعيار ذلك وهو  أفرادها، بين االجتماعية للعالقات شبكة من الداخلية بيئتها تحوزه لما
 .المنظمة هذه وتطور حياة مسارات تفسير به
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 االلتزام مستوى  في تؤثر التي الداخلية العوامل على التعرف فهو  سة للدرا الثاني الهدف اما
 طبيعة :وهي تؤثر عوامل عدة هناك ان اتضح سةاالدر  خالل فمن المديرية في للعاملين الوظيفي
 بشكل الواجبات و  المهام توزيع كذلك و  البعض بعضهم بين و رؤسائهم و  الموظفين بين العالقة

 ،تناسب العمل ظروف تحسين ،و  القيادة قبل من التحفيز و  الجيد االجر ،وكذا المكافئات ،و عادل
 .  العمل ساعات مع االجر

 : اآلفاق المستقبلية للدراسة
 ،لذلك  مستقبلية بحث لمواضيع تمهيدية مرحلة الدراسة هذه تكون  أن يمكن األخير وفي

 تكون  أن يمكن جديدة ،وإشكاليات فيها جاء لما مكملة الدراسة لهذه أخرى  آفاق إلى اإلشارة يمكن
 :فيمايلي نوردها قادمة أخرى  لبحوث محاور

 .دور العالقات العامة في تحسين المناخ التنظيمي  ✓
 .دور العالقات العامة الداخلية في تحسين السمعة التنظيمية ✓
 .ير الوالء التنظيمي على صورة المؤسساتتاث  ✓
 .بين مؤسسات العمومية و الخاصة  مقارنة ممارسة العالقات االنسانية ✓
 .المؤسسة اتجاه المسؤولية بتحقيق وعالقتها التنظيمية القيم ✓
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 .  1982، منشاة المعارف ، مصر ،  تقنيات ومناهج البحث في علم االجتماععبد الناصر حزلي :   )21

 .  2003 ،القاهرة   ، دار المعرفة ، العالقات االنسانية :عبد المنعم نور  ) 22 
 . 2006، دار أسـامة للنشـر والتوزيع ، عمان االردن ،   التنظيم اإلداري مبادئه وأساسياته:  عبودي زيد   )23
 عمان ، للنشر، زهران دار ،الحديثة االتجاهات و المفاهيم :اإلدارة مبادئ ، محمد  المعطي عساف عبد    )24

2000 . 
 ،   وحدة التعليم المفتوح ، جامعة دمنهور ، كلية التربية .   العالقات االنسانيةعكاشة فتحي محمود :  )25 

مركز وايد سيرفس لالستشارات والتطوير  ،   الفكر المعاصر في التنظيم واإلدارة :علي محمد عبد الوهاب   )26
 .   1998، القاهرة، االداري 

 ،  االسكندرية ،دار المعرفة الجامعية  ، دراسات في علم النفس الصناعي والمهني: عوض عباس محمود )27
2005    . 

حسن راس الحبل للنشر    ، منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية :عيشور سعيد نادية وآخرون   )28
 . 2017  ،الجزائر، والتوزيع 

 .  2016  ، عمان ،دار نجله للنشر والتوزيع  ،  البحث العلمي مناهجه اقسامه  :الزم يوسف  كماش)29
. المركز الديمقراطي العربي منهجية البحث العلمي و تقنياته في العلوم االجتماعية لطاد لينده وآخرون :  )30 

   . 2019برلين   -للدراسات االستراتيجية و سياسية و اقتصادية  
، سلسلة دراسة نفسية اسالمية ، دار التوفيق النموذجية ، االزهر ،    العالقات االنسانية مرسي عبد الحميد : )31
 .  1986  ، 1ط 

التنظيمي على سلوكيات المواطنة  دراسة اثر كل من الثقة التنظيمية االلتزام : مرزوق علي عبد الرزاق  )32 
 ؛ كلية التجارة جامعة كفر الشيخ ؛  مصر   التنظيمية على العاملين بالجهاز االداري 

    .2009، دار الجامعية ، د ط  ، مصر ،  تكنولوجيا والعالقات العامة والمفاوضاتنجار فريد راغب :    )33
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، الشروق للتوزيع ، الطبعة الثالثة ، عمان ، "  ارة األفرادإدارة الموارد البشرية " إدنجيب شاويش مصطفى :   )34
2005 . 

 .   2004للنشر ، عمان  ، وائل دار ، المعاصرة البشرية الموارد إدارة : وصفي عمر عقيلي (35
 :ومجلدات  المجالت

 .   2012،   02،  مجلة الفكر والمجتمع ، عدد  في مفهوم المشاركة: اوهايسة  فتيحة  (35 
، دراسة ميدانية على العاملين في   تأثير مناخ الخدمة في االلتزام التنظيميالخشروم مصطفى محمد :  (36

، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ، كلية االقتصاد ، جامعة  المعاهد التقانية التابعة لجامعة حلب
 . 2011،  -العدد الثالث  -،  27لد حلب ، المج

أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على األداء الوظيفي للعاملين في األجهزة الحكومية  العربي عطية :  (37
كلية العلوم االقتصادية والتجارية  وعلوم التسيير، جامعة   -دراسة ميدانية في جامعة ورقلة الجزائر  -المحلية 

 . 2012،  10عدد   -الجزائر ، مجلة الباحث ، –قاصدي مرباح ورقلة 
، مجلة العلوم االنسانية ، كلية االداب والعلوم  العالقات االنسانية في المؤسسة بلقاسم سالطنية :  (38 

 . 2004، ، 5االجتماعية جامعة ، محمد خيضر، بسكرة العدد 
، مجلة دولية دورية محكمة تصدر عن "المركز  تنمية الموارد البشرية للدراسات واألبحاث: بن دريدي منير   (39

ألمانيا ، تعنى بنشر الدراسات واألبحاث في مجال الموارد البشرية باللغات الثالث :  -الديمقراطي العربي" برلين 
 .  2019،  3العربية ، الفرنسية واالنجليزية ، العدد 

دور االلتزام التنظيمي في تحسين اداء العاملين في قطاع بني عيسى احمد محمد ؛ ابازي احمد رياض :   (40 
 .   2014؛  2؛ العدد  41دارسات العلوم االدارية ؛ مجلد  ؛ المصرفي  االردني

التنظيمي دراسة ميدانية على ممارسات االتصال الداخلي وعالقته بالوالء  :بولبداوي علي بشالغم يحي   (41
جامعة ابو بكر بلقايد  مجلة علمية دولية محكمة ؛  عينة من مستخدمي المؤسسات الرياضية بوالية البويرة

 . 2017  ؛22العدد   ؛ تلمسان
؛ دراسة ميدانية ؛ مجلة العلوم   العالقات االنسانية وأثرها على اداء العمل بالمؤسسةجميلة بن زاف:  (42

 .   2015؛  21العدد  ة ؛ جامعة قاصدي مرباح ؛ ورقلة  ؛االنساني
   تقييم واقع العالقات االنسانية في المؤسسات التربوية بين االساتذة ،حرزلي حسين ؛  لقوفي دليلة :  (43

 .  2015  ، 14مجلة عدد    بسكرة ،  ، جامعة محمد خيضر، دراسة حالة لبعض مدارس االبتدائي
؛ دراسة ميدانية على جامعة االزهر غزة ؛   العالقة بين الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيميمحمد فارس :  (44

 .   2014؛  02؛ العدد  22مجلة الجامعة االسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية ؛ مجلد 
سانية  ، عدد خاص منشورات ، مجلة العلوم االن بعض تقنيات البحث وكتابة التقرير  مختار  محي الدين : (45

 . 1996جامعة قسنطينة  ، الجزائر ، 
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اثر االلتزام التنظيمي على العالقة بين ضغوط العمل واألداء التدريسي  احمد مصطفى محمد احمد :  (46
؛ مجلة علمية محكمة تصدر عن   ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل المملكة العربية السعودية

 .  2016؛   20؛  العدد  7االكاديمية االمريكية العربية للعلوم التكنولوجيا مجلد 
دراسة  ؛دور الثقافة التنظيمية في تعزيز االلتزام التنظيمي للعاملين في المنظمات :  قرني احمد حسام (47

 .  2018؛  2؛ العدد  38؛ المجلة العربية لإلدارة ؛ مجموعة   القومية للبريد ميدانية على الهيئة
ا في تحسين أداء العاملين دراسة ھبيئة العمل المادية وأثر  :يوسف عبد الرحمن فؤاد ؛ مجيد عباس سمية   (48

   2012مجلة االدارة واالقتصاد ؛ العدد الواحد وتسعون ؛  ؛ ربائية ھاستطالعية في الشركة العامة للصناعات الك
 الجامعية:  واالطروحات الرسائل
؛ أطروحة نهاية الدراسة لنيل   الروح المعنوية وعالقتها باألداء الوظيفي لدى عمال المنظمة:ارفيس مريم (49

شهادة دكتوراه الطور الثالث ؛ تخصص علم االجتماع اإلدارة والعمل ؛ تحت إشراف د. االزهر العقبي ؛ جـــامـعـة 
   2017 .خيـضـــر؛ بـسكـرة ؛محــمد 

؛ مذكرة مكملة لنيل شهادة  االلتزام التنظيمي داخل المؤسسة وعالقتها بالثقافة التنظيميةابتسام  عاشوري :  (50
جامعة محمد خيضر؛ بسكرة  ؛  تحت اشراف زوزو رشيد الماجيستر في علم االجتماع ؛ تخصص تنظيم وعمل ؛  

2015 . 
 

 ؛ الثقافة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى الموظفين في المنظمات الرياضية: العياشي سالم  (51
اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في نظرية ومنهجية التربية البدنية ؛ جامعة محمد بوضياف ؛ المسيلة ؛ 

2019 . 
،  : استراتيجية ادارة الموارد البشرية في المؤسسة العمومية الجزائرية التدريب ، الحوافز يدي منيربن در   (52

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستر في علم االجتماع ،تخصص تنمية وتسيير الموارد البشرية ، جامعة منتوري   
 .  2010قسنطينة ،   

؛ بحث مقدم استكماال لمتطلبات  ة وعالقتها بااللتزام التنظيميالثقافة التنظيمي بن غالب العوفي  محمد :    (53
الحصول على شهادة الماجيستر في العلوم االدارية  ؛  قسم العلوم االدارية  ؛ تحت اشراف د . مازن فارس رشيد 

 .   2005جامعة نايف  ؛ 
ظيفي لدى العاملين في الخدمات العالقة بين االلتزام التنظيمي واألداء الو داود اسماعيل الجماصي محمد :  (54

؛ قدمت هده الدراسة استكماال للحصول على شهادة الماجييستر في القيادة واإلدارة ؛  الطبية العسكرية بقطاع غزة
 .  2016تحت اشراف د. يوسف ابراهيم الجيش ؛ 
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يئة التمريض بالمؤسسة اإلستشفائية العمومية   ھيئة ظروف العمل على أداء ته تحليل أثر سلمى لحمر:    (55
ادة الماجستير في تسيير الموارد ھمذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل ش  ؛  جيجل – محمد الصديق بن يحيى 

 .  2013؛ )02البشرية ؛  تحت اشراف د. عبد الفتاح بوخمخم ؛ جامعــــــــــــــــــة  قســنطينـــــــة  )
، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستر في علم   القات االنسانية وفعالية اتخاذ القرارالعصليحة مصيبح :  (56

 .  2015االجتماع تحت اشراف  د . حميدي سامية جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،  
دكتور في العلوم في علم  رسالة ، الجزائرية االقتصادية المؤسسة  في االتصالية الفعالية :  رماش صبرينة (57

 قسنطينة ،  – منتوري  ، جامعة االجتماع فرع : تنمية وتسيير الموارد البشرية ، تحت اشراف د. فضيل دليو
.2009 

 معلمي المرحلة الثانوية درجة ممارسة االدارة المدرسية للعالقات االنسانية من  :عطية احمد الفليت  أالء   (58
ه الدراسة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة ذ قدمت ه ، وجهة نظر وسبل تفعيلها في محافضات غزة

 .  2012غزة    ،الجامعة االسالمية  سليمان حسين المزين د.  ،الماجيستر
 

اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم   ،العالقات االنسانية وتأثيرها على الرضا الوظيفي: علي  بونوة   (59
 . 2016  ، ، بسكرة عمر ،اينية  ذ تحت اشراف او   ، في علم  االجتماع جامعة محمد خيضر

بين الوالء المهني والنمط القيادي لمدى اإلداريين في وزارات السلطة العالقة    :عورتاني مأمون عبد القادر  (60
  . 2003ماجستار ، جامعة البجاج  ، رسالة  ، الوطنية الفلسطينية

؛ مذكرة مكملة لنيل شهادة  دور العالقات العامة في تحسين صورة المؤسسة االقتصادية:   لقصير رزيقة   (61
 ؛  . 2007؛ جامعة منتوري قسنطينة ؛   تحت اشراف د. حسين خريف  الماجيستر في علوم االعالم واالتصال

جامعة وهران    اطروحة حول دراسة ارغومونية  للظروف الفيزيقية وعالقتها بحوادث العملليلى  حمداد :   (62
 . 2018، الجزائر،   

اثر االلتزام التنظيمي والثقة في االدارة على العالقة بين العدالة التنظيمية   :محمد رفعت حواس اميرة  (63
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في ادارة  ؛  ى البنوك التجاريةوسلوكيات المواطنة التنظيمية بالتطبيق عل

 .  2003؛ جامعة القاهرة  ؛كلية التجارة ؛ تحت اشراف د. عادل محمد عبد الحليم زايد  االعمال 
؛  مذكرة ؛ مقدمة لنيل شهادة  التنظيمي العالقة بين اتجاهات الموظفين نحو المهنة وااللتزام  :معمري حمزة  (64

    . 2008ماجيستر في علم النفس العمل والتنظيم ؛ كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ؛ جامعة الجزائر  ؛ ال
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستر في علم   ، دور العالقات العامة في المؤسسة االقتصادية:  بلباش وداد  (65

   2008  ، قسنطينة ،  جامعة منتوري تحت اشراف د. يوسف عنصر  ،االجتماع
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستنر   ،التحفيز ودوره في تفعيل اداء االفراد في المنظمة وهيبة  مقدود :   (67

  . 2008 ،لمنظمات في العلوم االقتصادية وعلوم التسيير فرع تسيير ا
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ه الدراسة ذ قدمت ه ، اثر االلتزام التنظيمي في تحسين الجودة الخدمة المصرفية: رؤى رشيد سعيد ال قاسم  (68
استكماال لنيل شهادة الماجيستر في ادارة االعمال تحت اشراف د. نجم عبد هللا العزاوي ؛ قسم ادارة االعمال ؛  

  .2012جامعة الشرق االوسط ؛ 
 

درجة ممارسة مديري المدارس االعدادية بوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة للعالقات  :يونس شراب ريا (  69
ه الدراسة كأحد متطلبات للحصول على درجة ذ ، قدمت ه االشرافية لديهماالنسانية وعالقتها بفعالية العملية 

اشراف د.محمود ابودف  ، الجامعة االسالمية ،  الماجيستر  من كلية التربية ، تخصص اصول التربية ، تحت 
 .  2015غزة ،  
 :مقاالت

 .  06/2015/ 07 ،مقالة علمية متعلقة  ، نظرة حول العالقات االنسانية والصحة النفسية :يحي احالم(  70
 : موسوعة

 . 2011/ 05/ 27، موسوعة علمية ،  السلوك التنظيمي: العامري محمد  (71
 :الرسمية الوثائق

 بحوادث العمل واألمراض المهنية   المتعلق 1983جويلية   02المؤرخ في   13. 83القانون رقم   (72
 المتعلق بعالقات العمل . 1990ابريل   21مؤرخ في  11-90القانون المتعلق رقم  (73

 :محاضرة
، جامعة  ، كلية الحقوق و العلوم السياسية:حماية بيئة العمل يف التشريع الجزائري   الدكتور مزيود بصيفي (74

    PDFمستغانم ،
 المواقع االلكترونية 

http . Algérie telecom.dz)75 
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 .الدراسةساتذة المحكمين الستبيان : يبن اسماء اال01 رقم ملحقال
 الجامعة الرتبة اسم االستاذ

 جامعة غليزان استاذة محاضرة صنف ب زعيطي امينة           
 جامعة غليزان استاذة محاضرة صنف ب بن عمارسعيدة 
 جامعة مستغانم استاذة محاضرة صنف ب صفاح امال   

      

 . لالتصاالت الجزائربيبن الهيكل التنظيمي للمديرية العامة :   02الملحق رقم  

 

استشارات المراجعة  
المالية الموارد البشرية  

التقني ادارة  
 االستثمارات

  
 استشارات قانونية 

  
 استشارات تطبيقية 

   

ادارة العالقات 
 العامة

مدير التجارة    دارة المشاريع إ 
 والتسويق 

 

دارة الموارد إ
 البشرية 

 االدارة التقنية   المراجعة والتدقيق  

 

دارة المالية  إ
 والمحاسبة 

 ادارة التوظيف   الجودة 

 

 دارة جهوية إ
(1) 

 نظام المعلومات  

 

 االدارات الجهوية 
(13) 

 

  

 الوثائق الداخلية لمديرية اتصاالت الجزائر مستغانم.   :المصدر 

 



 

135 
 

 
 .: طلب تربص03الملحق رقم 
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باديس جامعة عبد الحميد بن    

  كلية العلوم االجتماعية  

 قسم العلوم االنسانية 

 شعبة علوم االعالم واالتصال

 

 استمارة بحث 

 

 

 

 

 

 

 مذكرة  مكملة لنيل شهادة ماستر في علوم اإلعالم واالتصال

تخصص اتصال وعالقات عامة    

 

 

 

 

 تحت اشراف :                                                                               إعدادمن 

 د.بوعمامة العربي                        جياللي امال                                                  

       بوسد فاطمة الزهراء

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 السنة الجامعية: 

2019 /2020  

 

 

االنسانية  في تحقيق االلتزام التنظيمي  العالقاتدور 
 لدى العاملين بمديرية اتصاالت الجزائر

 -والية مستغانم  -

يسرنا ويشرفنا مشاركتكم في هذه الدراسة ، فيرجى من سيادتكم التكرم واإلجابة بموضوعية على األسئلة  مالحظة:

هذه البيانات الموجودة أدناه ، لما في ذلك اثر كبير على صحة النتائج التي سيتوصل إليها هذا البحث كما نعلمكم أن 

 .، شاكرين لكم سلفا حسن تعاونكم سرية تامةسوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط وسنتعامل معها ب

في الخانة التي تراها تناسب اختيارك دون كتابة اسمك في استمارة االسئلة وااللتزام باالجابة    (x)الرجاء منكم وضع العالمة 

 على ماهو مدون عليها من اسئلة فقط. 
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 البيانات الشخصية  :  المحور االول

   نثىذكر                    ا  :الجنس  (1

      40اكثر من                      40- 31                  30 -  20  :  لسن ا )2

 اقل من ثانوي                         ثانوي                                 جامعي  : المؤهل الجامعي )3

 سنوات                       10الى  5سنوات                            من  5اقل من   :الخبرة المهنية   ) 4

 سنوات  10اكثر من 

دور العالقات اإلنسانية في تحقيق االلتزام العاطفي من خالل توفير ظروف العمل   :المحور الثاني 

 المالئمة و العالقات االنسانية الجيدة .

 

 . ؟مؤسسة تتماشى مع التطورات التكنولوجيا في مجال عملها  هل ) 5

 نعم                             ال

 ؟كيف ترى الظروف المادية المحيطة بالعمل بالمديرية  ) 6

 مالئمة                              غير مالئمة 

 لماذا ؟ في حالة ال لترفيه عن عمالها؟ نشاطات  المديرية تخلق هل( 7

 نعم                             ال

 ؟لماذا

 ؟هل يوجد عدالة بالمؤسسة (8

 نعم                             ال

 

 ؟ في حالة نعم كيف   ؟ (هل بيئة العمل الداخلية تؤثر على التزامك بالمديرية 9

 النعم                                     

 :  نعم في حالة االجابة ب 

 ايجابا 

              سلبا
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 ؟كيف ذلك  اجابة بنعم في حالة  ؟الداريةعملية ا الهل تشارك في   (10

 نعم                               ال        

 :في حالة االجابة بنعم           

 حضور شخصي   -      

 لجنة مشاركة / نقابة   -      

 ؟نوع االتصال الداخلي السائد داخل المديرية ماهو  (11

 االتصال الرسمي             االتصال الغير الرسمي            االثنين معا 

 ؟  عمالالعالقات االنسانية بين النوع االتصال الذي يعزز ماهو    (12

 افقي                         هابط                                                     صاعد 

 ؟هل يساهم االتصال الفعال في التزامك تنظيميا كيف ذلك   (13

 نعم                                    ال    

 :في حالة االجابة بنعم          

 التزام باللوائح التنظيمية -     

 عدم التغيب عن الدوام  -     

 ؟  هل يراعي رئيسك في العمل ظروفك الطارئة ( 14

 نعم                                ال         

 ؟  كيف تصف عالقتك برئيسك  (15

 عالقة رسمية  -     

 عالقة ذات طابع انساني  -     

 ماهو نوع االجراء المتخذ من قبل مشرفك عند مخالفة لوائح المؤسسة  ؟    (16

 التشدد في تطبيق القوانين   -    

 التساهل في تطبيقها والحوار  -    

 ؟ماهو الشكل المفضل لك في انجاز العمل  (71

 جماعي   -    
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 فردي -    

 

 ؟  ماهو موقفك في حالة تعرض مؤسستك لالنتقاد     (18

 تدافع منها  -  

 ال تبالي   -  

 التصرف حسب الموقف -  
 عمل بها تالمهنية في المؤسسة التي  تكرغبة  في قضاء ما تبقى من حياهل ليك ال   (19

 نعم                                 ال

 ؟ستعداد  لتقديم مجهود اكبر لتحقيق اهداف المؤسسةهل لديك اال  (20

 نعم                                 ال

  ؟ادارة المؤسسة   فييتم اخذ باقتراحات المبحوثين  هل( 21

 ناذرا                احيانا                

 ماهو الدافع اللتزامك بالعمل ؟( 22

 عالقة انسانية جيدة   -   

 ضمير انساني  -   

 نقص فرص العمل -   

 :دور العالقات االنسانية في تحقيق االلتزام االستمراري من خالل الحوافز المعنوية.  لثالمحور الثا

 ؟هل تهتم المؤسسة بتكوين عمالها وتطوير قدراتهم    (23 

 نعم                                 ال      

 ؟( ما مدى تلقيك الشكر من قبل مشرفك بعد انجاز العمل 24

 غالبا                     احيانا                        

 ؟ ل المؤسسة (مامدى شعورك بالحماس و الرغبة في العمل داخ25  

 دائما                          احيانا 

 ؟(هل االجر الذي تتقاضاه كاف26
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 نعم                                 ال      

 ؟ هل تهتم المؤسسة بالجانب االجتماعي للعمال   (27 

 نعم                                 ال      

 ؟ ذلك هل تساهم الحوافز المعنوية المقدمة في تعلقك بالمؤسسة كيف  (28      

 نعم                                    ال     

 :في حالة االجابة بنعم          

 اعتزاز والفخر -       

 احترام الدوام -       

 التفاني في العمل  -       

 ؟هل تساهم فوائد الدورات التكوينية وتزيد من رغبتك في االستمرار بالمؤسسة كيف ذلك   (29

 نعم                                    ال     

 :في حالة االجابة بنعم            

 االحساس باالنتماء  -       

 التميز في االداء واكتساب الخبرة -       

 ؟ذلك هل تساهم الروح المعنوية العالية في االحساس بالمسؤولية اتجاه المؤسسة  كيف ( 30

 نعم                                      ال    

   : في حالة االجابة بنعم          

 مصلحة المؤسسة عن مصالحك الشخصية   تقديم -      

 الحفاظ على ممتلكات المؤسسة   -      

 تدليل الصعوبات  -      

 ؟   و المتقاعدين وتقدير المتفانينتكريم  ؤسسة ب هل تهتم الم  (31

                          ال                     نعم      

 ؟ توزع المؤسسة جزء من ارباحها السنوية على الموظفين  (هل32

 نعم                                      ال   

 ؟ كمع منصب عمل  كمؤهالتهل تتناسب  ( 33
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 نعم                                      ال   

 

 .  ؟الجزائرمديرية اتصاالت ب لتحقيق االلتزام الوظيفي تكاقتراحا ماهي   (34
 فتح باب الحوار

 تحقيق العدالة
 توفير ظروف العمل

 التشجيع والتحفيز 
 اسناد المناصب الشخاص اكفاء
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