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ــــــــــــــــــداءهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإل  

 إىل من قال فهما الرمحن بعد بسم اهلل الرمحن الرحيم "وقضى ربك أال تعبد إال إياه وبالوالدين إحسانا"

فوانيس دريب وشق  وأشعلإىل من جعل العلم منهل رجائي، إىل من زرع حب العلم يف نفسي             
يل سبيال من سبل حيايت، إىل الذي مهما قدمت لن أوفيو ما يستحق، أبــــــــــــــــــــــــــــــي العزيز على قليب اطال 

 اهلل يف عمره. 

وعها دموعي، إىل من الــــــــــــجأ اليها يف كل عثرة ألجد صدرىا يضمين، إىل إىل املرأة اليت تسبق دم           
أمـــــــــــــي...أمـــــــــــــي الغالية على قليب حفظها من شاركتين آمايل وطموحايت، إىل حبيبيت ونور عيين أمـــــــــــي...

 اهلل لـــــــــــــــــــــــي.

د الباسط دامو ــــــــــــــــــــــويت وأخـــــــــــــــــــــــــــوايت رفقاء دريب أمســـــــــــــــــــــــــاء، عبد املالك، شيماء، عبإىل أخــــــــ           
 تاجا فوق رأســـــــــــــــــــــــــــــــي.

ــــــــــــــــــــــي احلبيـــــــــــــــــــــــــــــــب حفظو اهلل عبد القادر وعائلتو الكرمية. إىل نـــــــــــــــــــــــــــــور دريب زوجـــــــــــــــ             

إىل كل عائلة عزالدين ودقيش كبريا وصغريا                                 

إىل األستاذة املؤطرة موساوي مباركة مع الشكر اجلزيل هلا.              

ة، إن مل أقل االخوات يف اإلقامة اجلامعية زينــــــــــــــــــــــــة، عاليـــــــــــــــــــــــة، حليـــــــــــــــــــــــمإىل كل الصديقات 
ــــــــــــــــــــــب وباألخص نسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة اليت مدت يل يد ـــوسيــــــــــــــــــــــــــلة، فاطـــــــــــــــــــــمة، فضيــــــــــــــــــــــلة، ناديـــــــــــــــــــــــة، زينــ

 املساعدة.

إىل كل طلبة وطالبات السنة الثانية ماسرت "إدارة واقتصاد مؤسسة"              

 ىاجرة
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 شكــــــــــــــــــــــــــــر وتقديـــــــــــــــــــــــــــــــــر

 

احلمد هلل ريب العاملني وصلى اهلل على سيدنا حممد خامت املرسلني                       

أشكر املوىل عّز وجّل الذي أخرجين من الظلمات إىل النور فأضاء طريقي باإلميان والعلم.               

أشكر الوالدين اللذان ساعداين على الوصول إىل ىذه املرتبة العلمية املتواضعة من مشارف العلم  كما
 واملعرفة.

كما أشكر األساتذة الذين أشرفوا على تعليمي من التعليم االبتدائي إىل اجلامعي وعلى رأسهم األستاذة 
عليا بنصائحها. جيو واليت مل تبخلاملؤطرة "موساوي مباركة" مما لقيتو من علم وتو   

والية –كما أقدم جزيل الشكر إىل عمال خزينة سيدي علي ما بني البلديات دائرة سيدي علي 
      -مستغامن
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 المقدمة العامة

مقرون باالىتمام بالعنصر البشري، ومدى ربقيق اجلو املناسب لو  يف يومنا ىذايعترب جناح املنظمات   
فبقاء املنظمات و استمرارىا يف ظل املنافسة العاملية الكبرية و الشديدة ، بغرض االستمرار يف العمل 

دبدى ما يقدمو ىذا العنصر، اذ تسعى املنظمة دوما اىل احملافظة على توازهنا و التعايش مرىون و مرتبط 
العامل  على إنتاجية مؤثر خاصة بالعمل يكون ىذه املناخ املتعلقو لكن قد  ناخ احمليط هامع بيئتها و امل

و مردوديتو وبصيغة أخرى نقول أدائو يف العمل، و من الضروري ان هتتم املنضمات بالعامل او العنصر 
البشري يف املنظمة، لتحقيق أىدافها املسطرة، و العمل على حفزه و دفعو لتقدمي دائما األداء األفضل و 

 ديد من الظروف املوجودة دبحيط العمل.يعترب ىذا األخري العنصر األكثر أمهية لتعقيده و الرتباطو بالع

 إشكالية الدراسة:.1   

العمل من العوامل الرئيسية اليت تؤثر على الفرد العامل اثناء قيامو بعملو وتسبب لو  ميكن اعتبار مناخ
مع  وال يتوافقصاحل للمنظمة  ويكون غري، مما جيعل اداءه منخفضا، واملتاعبالكثري من املشاكل 

 وعلى ىذاجيعل الكثري من املديرين يفكرون يف أسباب اخنفاض أداء الفرد،  ما وىذاأىدافها، 
 األساس قمت بطرح اإلشكالية التالية:

 العمل على أداء العاملين؟ كيف يؤثر مناخ     

 وقصد اإلجابة على ىذه اإلشكالية قمت بطرح التساؤالت الفرعية التالية:

 ؟أنواعووماىي العمل  ما املقصود دبناخ-    

 ؟داء العاملأبتقييم ما املقصود -

 ماىي حمددات األداء؟-

 العمل وأداء العاملني؟مناخ ما ىي طبيعة العالقة املوجودة بني -

 . الفرضيات:2     

مناخ العمل كل ما حييط بالفرد يف عملو ويؤثر يف سلوكو، تتمثل انواعو يف مناخ العمل املادي، مناخ -   
 ومناخ العمل النفسي واالجتماعي.العمل الفيزيقي 

 ربليل دقيق ومنظم خلدمات الشخص.  العاملنقصد بتقييم أداء -    
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 .حمددات األداء تتمثل يف اجلهد، القدرات-    

العالقة املوجودة بني مناخ العمل وأداء العاملني ىي عالقة طردية حيث أن كلما كان مناخ العمل -    
 جيد كان األداء أفضل.

 سباب اختيار الموضوع:أ-3  

 أسباب من أمهها: لقد مت اختيار ىذا املوضوعلعدة 

البالغة اليت حيتلها املورد  لألمهيةمن املواضيع املهمة يف جمال اإلدارة  وأداء العاملنيالعمل  يعترب مناخ-
 البشري يف املنظمة.

 كمية.  العاملينودراستهما دراسةوأداء العمل  الدراسات السابقة للربط بني مناخ ذباىل-

 من اثار سلبية على أدائو. وما هلاالعمل اليت يشتغل فيها الفرد  ذباىل املنظمات اجلزائرية ملناخ-

طيع املنظمة بلوغ أىدافها مهما ضرورة زيادة الدراسات املهتمة باملورد البشري الذي يعترب عنصرا ال يست-
 جلو املالئم للعمل.كت من موارد مالية ما مل توفر لو امل

 اهداف الدراسة:-4  

 مت اجراء ىذه الدراسة لبلوغ األىداف التالية:

 العمل وأداء العاملني. تعميق الفهم لكل من مناخ-

 عن طريق بناء منوذج تفسريي لذلك. وأداء العاملنيالعمل  طبيعة العالقة املوجودة بني مناخ دراسة-

 العاملني يف خزينة سيدي علي ما بني البلديات.العمل على أداء  تأثري مناخاختيار مدى -

من اجل االستفادة منها لتحسني أداء العاملني تقدمي توصيات خلزينة سيدي علي ما بني البلديات -
 مستقبال.

 أهمية الدراسة:-5  

علية اثناء تأثريه يط بالفرد العامل و على مناخ العمل اليت حي التعرفتكمن أمهية الدراسة هلذا املوضوع يف 
ما ىو  نوالعمل م املنظمة ككل، فمناخقيامو بعملو، الن أداء الفرد العامل ينعكس على مستوى أداء 

العمل ذو أمهية، اذ جيب على املنظمات  العاملني، وىذا ما جعل دراسة مناخيتناىف مع توقعات 
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العامل وربسني أدائهم و رفع كفاءهتم من اجل احملافظة على العاملني، ويعمل العمل على أداء  مناختأثري 
 توفري ىذا املناخ املناسباإلنتاجية من اجل ربقيق اىداف املنظمة و بالتايل ينبغي على ىذه األخرية 

 يناسب لألداء املطلوب.بالقدر الذي 

 منهجية الدراسة:-6 

فقد اعتمدنا يف دراستنا ىذه على البحث  كمية،اىل نوعني أساسيني حبوث كيفية وحبوث  تقسم البحوث 
باملتغريات حمل إذ كانت الدراسة كمية باستعمال االستبيان كوسيلة يف مجع املعلومات املتعلقة  الكمي،
 الدراسة.

وذلك للقيام  املواضيع،مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي فهو املالئم لدراسة ىذا النوع من 
 العاملني.ل وأداء بشرح لكل من مناخ العم

فقد مت استخدام نوعني من مصادر  العاملني،على كل من مناخ العمل وأداء  أكثرمن اجل التعرف 
اما املصدر االويل فتمثل  العلمية،الرسائل  الكتب،ثانوية واملتمثلة بالدرجة األوىل يف  املعلومات، مصادر

 لدراسة التطبيقية. يف االستبيان الذي استخدم كأداة جلمع قاعدة البيانات ل

 تقسيم البحث:-7  

حيث قمنا بتقسيم اجلانب النظري اىل  تطبيقي،جانب نظري وجانب  مت تقسيم الدراسة اىل جانبني
اما الفصل الثاين فتطرقنا فيو اىل ماىية أداء  العمل،األول تناولنا فيو اإلطار النظري ملناخ  فصلني، الفصل

اما اجلانب التطبيقي فقد قمنا بدراسة عناصر مناخ العمل املؤثرة على أداء العاملني يف خزينة  العاملني.
 ليها.حيث قمنا بتقدمي تفسريات اىل النتائج املتوصال البلديات،سيدي علي ما بني 

 الدراسات السابقة:-8

مذكرة زبرج لنيل شهادة ليسانس  "التسيري املايل مليزانية البلديةالطالبتني عزالدين ىاجرة وخبدومة زينة، "
وىنا استنتجنا ان امليزانية ىي الوسيلة الوحيدة  .4102أكادميي، زبصص إدارة وتسيري مؤسسات، سنة

 أخرى.اليت ميكن من خالهلا متابعة سري العمل سوآءا بالبلدية او ىيئة حملية او اقتصادية 
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 حدود الدراسة:-9

نظريا اىل دراسة اجلوانب املتعلقة دبناخ العمل وأداء  لبحثمت التطرق يف ىذا ا البعد الموضوعي:
 العاملني.

والية كل من مت مجع املعلومات لغرض الدراسة النظرية من املكتبات املتواجدة يف  البعد المكاني: 
اما الدراسة امليدانية فقد اعتمدت على املعلومات املتحصل عليها والية وىران، والية غليزان،  مستغاًل،

 خزينة سيدي علي ما بني البلديات.من 

 .افريل44 مارس اىل44من  امتدت فرتة الدراسة حواليشهرالبعد الزمني:

 صعوبات البحث:-11

قلة املعلومات املقدمة من طرف خزينة سيدي علي ما بني مواجهة بعض الصعوبات وتتمثل يف -
 .البلديات

 فهم املوضوع جيدا.وجود أي شكل او جدول يف الفصل األول من اجل صعوبة -
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 مقدمة الفصل األول

بالظروف البيئية للعمل دلا  واالجتماعية والسياسيةاىتمت دول العادل رغم االختالف يف وجهات النظر االقتصادية 
إذل أهنا تشكل األساس لتقوية العالقات داخل ادلشاريع  العاملُت، إضافةفعال على معنويات األفراد  أثرذلا 

األىداف.الصناعية باجتاه حتقيق   

نتيجة دلا ىذا اإلدراك  ية الفرد وبُت ظروف العمل وقد جاءالدول أعلية العالقة بُت إنتاج أدركتوعليو فقد 
ضلو التكاليف ادلباشرة  وىلة يتجو ومادية وبدنية حيث كان االجتاه ألول اقتصاديةتعكسو احلوادث ادلهنية من اثار 

هبا.لكن سرعان ما مت إدراك خطورة األمراض ادلهنية وتزايد االىتمام  ادلهنية،للحوادث   

 العامل،للحوادث ادلهنية من ىدر لوقت العمل نتيجة اإلصابة للفرد  فضال عن إدراكهم للتكاليف غَت ادلباشرة
 العمل،تأخر  األولية،تلف ادلواد  اإلنتاج،توقف  العمل،الشهود من زمالء واستدعاءإجراء التحقيق حول احلادث 

كل ذلك يؤدي إذل تقليل اإلنتاج عندما يصاب فرد عامل أثناء العمل نتيجة   األخرى،ناىيك عن التكاليف 
ادلباشرة.من التكاليف  أكربفالتكاليف غَت ادلباشرة تكون أحيانا  ادلهنية.احلوادث   

حيث دتكن اجلوانب ك بات حتسُت الظروف البيئية يشكل ضرورة اجتماعية وإنسانية واقتصادية على ذل وتأسيسا
ادلختلفة  بأنواعهااخلدمات  أفضلاإلنسانية واالجتماعية يف حتسُت الظروف الداخلية للعمل من خالل تقدًن 

.وترفيهياا العاملُت اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ونفسي لألفرادواالىتمام بالظروف البيئية   
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النظري لمناخ العمل األول: اإلطارالمبحث   

هتتم ادلنظمات مبختلف أنواعها مبناخ العمل وكيفية توفَت احمليط ادلناسب للعامل لكي تسٌت العمل يف جو من 
الطمأنينة والراحة وذلك من عدة نواحي كاإلضاءة اجليدة والتقليل من الضوضاء وتوفَت التهوية ادلناسبة واحلرارة 

 ادلعتدلة.

العمل مناخالمطلب األول:مفهوم   

غلب اإلشارة إذل أن مصطلح مناخ العمل غالبا ما يستعمل من قبل العامة وبعض الكتاب للداللة على يف البداية 
يف حُت تعطي مصادر أخرى معٌت واسع دلناخ العمل  .... اخل،احلرارةكاإلضاءة، الضوضاءالظروف ادلادية للعمل  

مناخ العمل يعطي زلتوى صعب  حخارجو، فمصطلليشمل بعض النواحي االجتماعية والتنظيمية يف العمل وحىت 
1التحديد وؼلتلف حسب الكتاب ويتغَت حسب احلبة التارؼلية وحسب ادلؤسسات  

5ما يليومن التعريفات اليت أعطيت دلناخ العمل نذكر    

مناخ العمل ىو"كل ما ػليط بالفرد يف عملو ويؤثر يف سلوكو وأدائو ويف ميولو واجملموعة اليت يعمل معها واإلدارة  
2يت يتبعها وادلؤسسة اليت ينتمي إليها"ال  

.... اخلالعمل على انو "قبل كل شيء ذات طبيعة مادية كاإلضاءة،الضوضاء،احلرارة سافل( مناخىنري )وعرف   

وكذلك ذات طبيعة بسيكولوجية ومعنوية كالعالقات األفقية مع باقي العمال والعالقات ادلعنوية مع السلم 
3ذات طبيعة تنظيمية كمحتوى العمل وأعليتو وطبيعتو  اإلداري، وىو  

 

 

 

                                                           
1
- Hardiller;P ،les condition de travail، EME ،Paris ،P :25  

 402، ص4002الشنواين، "إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية "، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، سنةصالح  -2
3
 - Sa real ،H, Enrichir le travail ;L’évaluationéconomique ,2edition,Dunod، Paris, 2001, P29 
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لالمرتبطة بمناخ العم الثاني: العواملالمطلب   

5 كااليتترتبط بالعمل يف حد ذاتو واليت ذلا دور يف حتديد الرضا عن العمل لدى العامل وىي   ىناك عدة عوامل  

 أوال:تنظيم ساعات العمل اليومية

سواء كان ذىنيا أو عضليا فهو  الذي ؽلارسويعمل ومهما كانت نوعية وطبيعة العمل  إنسانكل   أنشلا الشك فيو 
والتعب يف العمل  فاإلرىاقحباجة إذل فًتات توقف عن العمل خالل ساعات العمل الرمسية لَتتاح وغلدد نشاطو 

الذىٍت والعصيب نتيجة ضغوط العمل ادلستمرة تؤدي  أناإلرىاق،فقد ثبت طبيا  وإصاباتيعرضان الفرد حلوادث 
صدرية وما يقال عن األعمال الذىنية يقال أيضا عن األعمال العضلية فاالجتهاد العضلي  بذاحباتإلىاإلصابة 

الظهر،دوارل األرجل،احتماالت السقوط على األرض وما  مثل5 أالممتعددة يعرض صاحبو إذل أضرار فيزيولوجية
يف ادلؤسسة وحتدد فًتات الراحة الالزمة ومدهتا  األعمالتدرس طبيعة  أنور،لذلك كلو ينصح يرافقها من كس

ادلوضوعات الزمنية من اجل زتاية العاملُت وتوفَت عنصر السالمة ذلم.ويعرب احلجم الساعي للعمل اليومي من ابرز 
.وقد توصلت ظهور الثورة الصناعية وذلك منذ  األوروبيةاليت باتت زلل نقاش وصراع اجتماعي يف معظم البلدان 

الدراسات إذل انو بالقدر الذي توفر ساعات العمل للفرد حرية استخدام وقت الراحة بالقدر الذي يزيد عن العمل 
الرضا عن العمل وانو كلما   بو،وبالقدر الذي يتعارض ساعات العمل مع وقت الراحة بالقدر الذي ينخفض 

،كلما كانت  أيسررد عالية كلما كان اثر ساعات العمل على الرضا عن العمل كانت منافع وقت الراحة لدى الف
.1على الرضا زلدودا أثرىاومنافع قليلة لدى الفرد كلما كان  أعليةالراحة ذات  أوقات  

العمل    ثانيا: محتوى  

يف  أعمالحملتوى العمل اثر بارز على العامل من حيث رضاه عنو أو عدم رضاه الن العامل الذي ال تستند لو 
انو ال يقوم بأي شيء وان وجوده يف ادلؤسسة غَت ضروري ،فالعامل حباجة إذل الشعور مستوى قدراتو يرى نفسو 

وعلى العموم انو  تياح ألنشطتو يف العمل و االر بادلسؤولية وحباجة إذل استخدام كل طاقتو يف عملو شلا ؼللق لدي
الروتُت ادلهٍت ،غَت أن درجة تنوع مهام ادلسندة للفرد متنوعة كلما ابتعد عن ادللل الذي يسبب كلما كانت ادلهام 

يقول كما 2فرد عدًن الكفاءة سوف ينعكس بصورة سلبية ومن ادلنطق أن شرط وجود الفعالية ىو الكفاءة ،ألنو
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ءة والفعالية فحينها تزداد مؤشرات الكفاءة ويزداد تأثَتىا "إن تضع عالقة تناسب طردي بُت الكفايلي جلم"خليال
1يف الفعالية وكلما اطلفضت ينخفض تأثَتىا يف الفعالية  

العمل ثالثا: سرعة  

 ادلسارعتأديتهمإلعماذلم فالعمل فيزيولوجي ىام يتعب األفراد و يرىقهم خالل تعد سرعة العمل عامل ضغط 
قياسية  تأثَتاتذلا طول الوقت ، وىذا بال شك ػلدث  تكون رقابة أنمثال5 يتطلب من الفرد  الذي تقوم  هبآلة

يف هناية  باإلجهادتتسم بطابع السرعة يصابون  أعماالالذين ؽلارسون  أناألفرادعليو وقد ثبت من خالل التجربة 
تفرزىا الغدة و ىي مادة  األدرينالُتو الراحة بسبب تزايد مادة  فًتات عملهم و يكونوا غَت قادرين على االسًتخاء

ينصح بالنسبة لألعمال اليت تتطلب السرعة أن يكون عدد ساعات  لذلك القلب و االعصاب ،الكظرية فتنبو 
. . رعملها اقل من غَتىا و أن تكون عدد فًتات الراحة و مدهتا الزمنية أكث  

عبء العمل  رابعا:  

والتعب األحيانإلىاإلرىاقوقد يؤدي حبياهتم يف بعض  األفرادعبء العمل الكبَت خطورة كبَتة جدا على  ؽلثل
لذلك  وحوادث العملمعرضا للمخاطر  طاقتو،وإمكاناتو يكونفالفرد الذي يعمل فوق  الذىٍت،أو الفسيولوجي

وقوة العملوحتديد دراسة عبء اجل  العاملة،وذلك مندراسات دقيقة حول رلال ختطيط القوى  بإجراءينصح 
2ادلناسبة مبا يناسب أعلية العمل العمالة  
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مناخ العمل الثالث: ضغوطاتالمطلب   

والقلق وضغوط العملهي5زيادة الشعور بالتوتر  إذلاليت تؤدي  وداخل مناخوادلوجودة يف العمل  أعلاألسبابمن  

العمل:: صعوبة أوال  

لعدم فهمو ذلذه  جلوانبو، أوإما لعدم معرفة الفرد  وترجع صعوبتوتسبب صعوبة العمل شعور الفرد بعدم االتزان،  
وصف يقوم ادلشروع دور ىام يف ىذا اجملال فعدم وجود بطاقات  اإلدارةادلشرف ونظام  اجلوانب، ويلعب

  أحياناإلىأنترجع صعوبة العمل  العمل، وقدشرحو ذلا يعظم من شعور الفرد بصعوبة  عليها، وعدماألفرادباطالع
.من القدرات ادلتاحة للفرد أكربباألداء أو من نطاق الوقت اخلاص  أكربكمية العمل   

الخضوع للسلطة ثانيا: مشاكل  

وؼلتلف  مرؤوسيو.رئيس ؽلارس نفوذه وسلطتو على  الرمسية، فكلتتميز ادلنظمات بوجود ىيكل متدرج من السلطة 
لسلطة الرؤساء،وىذا ما يؤدي يف قبوذلم للنفوذ وسلطة الرؤساء .وعادة ما يطلب من ادلرؤوسُت االمتثال  ادلرؤوسُت

ادلنظمات كبَتة دتيل      توافق شخصية الفرد مع متطلبات التنظيم  ثالثا: عدمإذل الشعور بالتوتر لدى البعض
متشددة وادلرتكز على  إشراف،وادلعتمد على نظم  رمسية وإجراءاتادلتقيد بلوائح  الشكل البَتوقراطيأنتأخذاحلجم 

ذلك عادة مع رغبة العاملُت يف  الشخصية ويتعارضيف احلسبان االعتبارات  تأخذسياسات رشيدة وموضوعية ال 
.طا نفسية على العاملُت الذات ويلقي ذلك التعارض ضغو  وتأكيدالتصرف حبرية ومع حاجاهتم للنمو   

على الموارد  رابعا: التنافس  

 أكربقدر منينظر دائما للموارد على أهنا نادرة أو زلدودة وتتنافس األقسام واإلدارات واألفراد يف احلصول على 
1ادلوارد.ىذه   

النفسي.قد تؤدي إذل الشعور بالضغط  وادلقايضة وىي أموروادلناورة ويتطلب ذلك اللجوء إذل ادلساومة   
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 خامسا: صراع األدوار 

 منو. وأحياناطرافاألخرىاألانو يقوم بعدة زلاوالت مقابل التوقعات ادلختلفة اليت قادهتا  ادوار، أييلعب الفرد عدة 
متعارضة، وتوقعات الرؤساء ادلختلفُت دلرؤوس واحد قد تكون  فطلبات متعارضة.)التوقعات(  األدوارتكون ىذه 

يزداد  األمرالشخصية، فانيلتزم مبعايَت اجلماعة ورغبتو يف حتقيق طموحاتو  أنىذا رغبة ادلرؤوس يف  أضفتإذلولو 
األفراد.تعقيدا ويلقي ىذا مزيدا من الضغط النفسي على   

 إذلىذا  عملو، ويندرجالفرد من شكل واختصاصات  تأكدويعٍت ىذا عدم واألدواروضوح العمل  سادسا: عدم
ىذا  يسلكها. ويؤديأنالواجب التصرفات  أويؤديو  أنعنو فيما غلب  اآلخرينالفرد من توقعات  تأكدعدم 

ظروف العمل  سابعا: اختالل.شعور الفرد بعدم سيطرتو على عملو شلا يزيد من الشعور بالضغط النفسي  األمرإذل
 المادية 

ن الظروف وضوضاء وترتيب مكان العمل وغَتىا م إضاءة، حرارة ورطوبةوف العمل ادلادية من اختالل ظر إن 
ىذا بالطبع إذل زيادة الشعور بالتوتر والضغوط  وظروفو، ويؤديؽلكن أن تؤدي إذل شعور الفرد بعدم مناسبة العمل 

.النفسية  

العالقات الشخصية داخل محيط العمل ثامنا: اختالل  

 يسيئواىذه العالقات قد  إالأنأطرافالعديد من العالقات الشخصية ، إقامةضرورة  العمل أداءيتطلب  
وجود مناورات سياسية ترىق احد  أوالصراعات ، أودتيز ىذه العالقات بالعدوانية  باألمرإذل،شلا يؤدي استغالذلا

عدم احلفاظ على سرية  أواحلرية الشخصية  إلىاإلساءةإذلالعالقة ،كما قد تؤدي بعض العالقات  أطراف
عالية ال ؽلكن إثارة احلد الذي ؽلثل  إذلعالية  ادلعلومات الشخصية ،وقد يزيد حجم العالقات الشخصية بدرجة

عالية ال ؽلكن حتملها وقد تقل ىذه العالقات إثارةاحلد الذي ؽلثل  إذلحتملها وقد تقل ىذه العالقات بدرجة كبَتة 
.1احلد الذي ؽلثل انفصال واغًتاب من قبل الفرد إذلبدرجة كبَتة   

ىذه العوامل  العمل، جبانبيف مناخ  الضغوطإن كل العوامل السابقة رلتمعة داخل زليط العمل تعمل على ظهور 
اختلت عليو  للعمل وسيطرةالفرد  إدمانزاد  للعمل، كلماالفرد  إدمانمدى  إذليرجع  أساسيأخرفان ىناك عامل 
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أن نوازن  الضغوط، وىنا غلبأثار تظهر عليهو الضغوطمن  ويتعرض للعديدعليو  ضغطاحياتو الشخصية شلا ؽلثل 
1واحلياة الشخصية.بُت العمل   

ومًتتبات أالوىي5نتائج  إذلالضغوطات ادلوجودة داخل العمل سوف تؤدي سوف تؤدي  وكل ىذه  

الفرد:ضغوط العمل على مستوى  مترتبات*  

 أوىذه ادلًتتبات صورا متعددة فقد تكون جسمية  تأخذالفرد ىو ادلستقبل الرئيسي وادلباشر دلًتتبات الضغوط و 
ىذه الضغوط  أنمعظم ىذه اجلوانب و مبا  أواجتماعية و قد تكون شاملة حبيث تشمل كل  أوسلوكية  أونفسية 
اجلهاز العصيب للفرد و افرازات الغدد  بتأثَتمرتبطة  اإلنسانو حتوالت غَت طبيعية يف داخل جسم  تغَتاتحتدث 

فان ىذه التغَتات غَت الطبيعية سيكون ذلا نتائجها الواضحة على صحة الفرد ال سيما  ضاءاألخرىاألعو وظائف 
تتعرض صحة الفرد للكثَت من ادلتاعب اليت  أنمن ادلؤكد  أنعندما يكون مستوى ىذه الضغوط مرتفعا حيث 

خطورة من  األعراضإلىأمراضأكثرتظهر مؤشراهتا عليو يف شكل اضطرابات و ضعف و كسل ،رمباتتطور ىذه 
الذين يتعرضون لضغوط العمل  إناألفرادانقطاع الفرد عن العمل دتاما و مالزمتو الفراش، إذلتؤدي  أنادلمكن 

 الشديدة معرضون لكثَت من النتائج السلبية ذلذه الضغوط .

المنظمة:مترتبات)نتائج( ضغوط العمل على مستوى *  

بينهما متبادلة ،و من مث فان  التأثرو  التأثَتمنها و عالقة  يتجزأدلنظمة فهو جزء ال لفصل بُت الفرد و اال ؽلكن ا
و االضطرابات تنعكس على ادلنضمة ،فيكثر الغياب ، و التسرب و  األفرادكاألمراضالسلبية على  التأثَتات

ال و بالعكس فان ادلنظمة ادلضغوطة  اإلنتاجو نقص  األداءتدىور  إذلاالستقالة و التوتر يف العالقات شلا يؤدي 
و ال تعمل على ظلوىم و تطورىم ،و الت توفر ذلم فرص احلوافر و التشجيع شلا قد يعرضهم  أفرادىاتراعي حقوق 
فيما السلبية للضغوط علىادلنظمة  ادلًتتباتو  اآلثارمل أن حتو ؽلكن  النفسيو االحًتاق احلوادثو  لالضطرابات

52 يلي  

وتنعكس يف5يف القرارات عدم الدقة -1  
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الضغوط.متخذي القرار حملدودية معلوماهتم وعدم قدرهتم على حتليل ادلشكالت بصورة مالئمة نتيجة  إدراك-ا  

القرار.اخلوف من النتائج ادلًتتبة على -ب     

سليمة.اختاذ قرارات غَت -ج     

وتنقسم إذلالتكاليف ادلالية -2  

ادلباشرة5التكاليف -ا   

5 وتضمادلشاركة يف العمل  أو*تكاليف العضوية   

العمل.عن  التأخرتكلفة -  

العمل.تكلفة الغياب عن -  

واإلضرابات.تكلفة التوقف عن العمل -  

.ليحلو زلل ادلتغيبُت إضافيُتتكلفة تشغيل عمال -  

العمل.تكلفة معدل دوران -  

وتكلفة تدريبهم.تكلفة تعيُت عمال جدد -  

وتتضمن5لعمل يف ا األداء*تكاليف   

اإلنتاج.فة االطلفاض يف كمية تكل-  

1اجلودة.تكلفة اطلفاض -  

.وحوادث العملاإلصاباتتكلفة -  

اإلعلال.وإصالحها نتيجةاآلالتتكلفة تعطل -  
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الضغوط.نتيجة زيادة  لإلفرادواخلدمات الصحيةتكلفة العالج -  

ادلنضمة.*تكاليف التعويضات اليت تتكبدىا  

ادلباشرة5التكاليف غَت -ب  

ادلعنوية.اطلفاض الروح -  

االتصاالت.سوء -  

العالقات.سوء -  

اإلنتاج.تدين مستوى -3  

. والتسرب الوظيفيالغياب -4  

وحوادث العمل.الشكاوىارتفاع معدل -5  

الصراع الشخصي يف بيئة العمل -6  

 *الصراع مع الرؤساء   

وادلرؤوسُت*الصراع مع الزمالء   

 

ضغوط العمل في المجتمع  نتائج*  

حجز الزاوية يف  اجملتمع، وىيالقوى البشرية إحدى إمكانيات أي  األفراد، ودتثليتكون اجملتمع من رلموعة من 
تسعى كل الدول واجملتمعات إذل تنويع مصادر ثروهتا ودخلها  األمم كماهنضتو وتقدمو واحتاللو مكانة متميزة بُت 

1التفاعل اجليد بُت الثمار ويؤديلتجٍت منها أفضل الصناعات وحتديثها وتطويرىا وذلك بتنويع األعمال وإقامة   
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اإلنسان وبيئة العمل إذل زيادة اإلنتاج وجودتو ويعم خَت ذلك على كل أفراد اجملتمع ومن مث فمن ادلهم أن يكون  
م ويشعرون باالنتماء ىناك مكان غلمع أفراد أصحاء جسميا ونفسيا ويتمتعون بالرضا عن أنفسهم وعن أعماذل

كما إن العكس صحيح دتاما،فاألفراد ادلرضى وادلضطربُت وغَت الراضُت عن أعماذلم وغَت ادلتوافقُت مع جملتمعهم،
ىذه األعمال سيهمون يف تدىور األداء واطلفاض كمية اإلنتاج واطلفاض جودتو،كما ػلملون اجملتمع تكاليف 

تماعية وحتمل كل اخلسائر اليت يتسببون فيها،ومن مث فان اآلثار باىظة للحصول على اخلدمات الصحية واالج
السلبية على كل منظمة تضاف إذل اآلثار السلبية يف بقية ادلنظمات لتمثل يف النهاية الفاتورة اليت ينبغي على 
اجملتمع أن يدفعها سواء كانت مادية )االستَتاد لتعويض الفارق بُت اإلنتاج واالستهالك واخلدمات الصحية 

الت ادلتهالكة( ومعنوية كما تتمثل يف مسعة اجملتمع بُت والضمانات االجتماعية وذتن ادلواد التالفة وادلفقودة واآل
األخرىباعتباره رلتمعا مستهلكا مستوردا، ضعيف اإلنتاج، ال يتمتع أفراده بالكفاءة ادلطلوبة غَت قادر اجملتمعات 

1على التنافس وادلشاركة.  
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مناخ العمل الثاني: أنواعالمبحث   

يشكلون عنصر رئيسيا من عناصر اإلنتاج يف ادلشاريع الصناعية يؤدي وبشكل الدتام باألفراد العاملُت كوهنم ن اإ
 مباشر إذل زيادة كفاءهتم وفعاليتهم وىذا يعٍت زيادة رغبتهم

العمل الفيزيقي األول: مناخالمطلب   

تلك  بولعملو فادلقصود  أثناءأداءهيطة بالعامل الطبيعية وادلادية احمل األحواليتمثل ادلناخ الفيزيقي للعمل يف رلموعة 
احلرارة والرطوبة  اإلضاءة، التهوية ودرجةلعملو وتتمثل يف  أداءهادلؤثرات اليت حتيط بالفرد وؼلضع ذلا خالل 

 والضوضاء.

 أوال: اإلضاءة

اجليدة تساعد العامل على أن ينتج كثَتا وبأقل جهد فالضوء اخلافت يسبب الشعور  أناإلضاءةمن الواضح 
 فاإلعمال،األعماالألخرىاشد من بعض  إلىإضاءةاليت حتتاج  األعمالىناك بعض  أنباالكتئاب ومن ادلعروف 

يزيد الضوء عن احلد  ال أن،وبديهي الزراعية  أواألعمالالتحميل،التفريغ، أعمالمن  أكثرضوء  إذلالكتابية حتتاج 
،وان يكون مناسبا لنوع العمل أنغلب  فالضوءعن احلد ادلطلوب تسبب زغللة العُت  اإلضاءةفان زيادة  أالزم

 أجزاءيكون مناسبا لنوع العمل ،وان يكون ثابتا وليس متغَتا يف شدتو ،وان يكون موزعا توزيعا متساويا يف رتيع 
موضع العمل وليس على عُت العامل.مكان العمل ،وان ركز فيكون الًتكيز   

 أيال يفي هبذه الشروط وليس ىناك  األحيانمن  يف كثَت ألنوالطبيعي وحده االعتماد على الضوء  اخلطأمن 
ثَت من الشركات ال يعًتف بأعلية ك كىنا أن،حيث الطبيعي بالضوء الصناعي الضوءضرر من تعويض 

. تأثَتوعلى جودتو وعلى تكاليفو ولكن يف الواقع لديو  اإلنتاجمعدل  وأثرىا علىاإلضاءة  

ؽلكن  اإلضاءةانو يوجد مصدرين من  اآلالت، حيثتدمَت  أوالعامل  فالضوء اخلافت قد يتسبب يف إصابة
51 كااليتتوضيحهما   
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ويقصد هبا الضوء الطبيعي أوضوء النهار ومصدره الشمس ويتميز باللون األبيض حيث اإلضاءة الطبيعية1-5
 الطبيعية بالتحكم يف مساحة اإلضاءةػلتوي على نسب متساوية من كل مكونات الطيف الضوئي ؽلكن استغالل 

ظرا دلالئمتها للعُت بزيادهتا أو تقليلها،واإلضاءة الطبيعية يفضل استغالذلا كلما أمكن ذلك نالنوافذ والفتحات  
يف حساب اإلضاءة كمصدر مباشر لإلضاءة ،حيث ختتلف شدهتا وقلة تكاليفها ولكن ال ؽلكن االعتماد عليها 

الصناعية 5تنتج اإلضاءة اإلضاعة -2باستمرار تبعا للوقت من النهار والفضل يف البيئة ودرجة صفاء السماء 
كيميائية ،وتستخدم   أورجة حرارهتا سواء مت ذلك بطرق طبيعية الصناعية من األجسام ادلضيئة نتيجة الرتفاع د

اليت يتسٌت فيها استخدام اإلضاءة الطبيعية ويستخدم يف ذلك ادلصابيح مبختلف  اإلضاءة الصناعية يف األوقات
أنواعها وىناك مستويات لإلضاءة ختتلف حسب نوع العمل الذي يؤديو العامل ودرجة ضوء األجسام ادلرئية 

 1تالالزم ألدائو والوق

من توفَت التهوية  ادلصنع، واذلدفيقصد بالتهوية إدخال اذلواء النقي وطرد اذلواء الفاسد من داخل ثانيا: التهوية
العمل بالكفاية الالزمة مع توفَت  ألداءادلناسبة واجلو ادلالئم  ادلناخ، واألحوالادلناسبة داخل مكان العمل ىو هتيئة 

 مكان العمل إذل5     فساد اذلواء داخل إرجاعوؽلكن األماكنالسالمة للعاملُت داخل تلك 

نسب  إذل تغيَتيؤدي أنال شك  الوقت5 إذنجود عدد كبَت من الناس يف مكان واحد مقفول دلدة طويلة من و -1
 نتيجةالكربون  أكسيدوزيادة ثاين  األكسجُتنقص  إذلؤدي ىذا ي أخرأنصعب، ومبعنىاذلواء شلا غلعل التنفس 

 .اإلنتاجويؤثر على  األداءلعملية التنفس وزيادة درجة حرارة اذلواء وىذا غلعل التنفس صعب ويعوق 

على نسب اذلواء الذي يستنشقو العمال يف ىذا  أهناتؤثراألماكن5 إذاليت تدور داخل تلك  اإلنتاجيةالعمليات -2
واألدخنة، والغازات  كاألتربةقد يًتتب علبها شوائب   أواحًتاق  تتضمن تلك العمليات اإلنتاجية فقدادلكان، 

ودة التأثَت يف جمث  ومنالعاملُت بادلكانفساد اذلواء وتؤثر على صحة  إذلمن العوامل اليت تؤدي  أيضاوىذا
2إنتاجهم.  
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الصناعية وال شك عدم  أو حوالآلالتحركة اذلواء5 فهي من العوامل اليت دتنع تراكم اذلواء الراكد حول اجلسم -3
.الدافئ الرطبدوران اذلواء ؽلنع من تكوين جيوب من اذلواء   

الحرارة والرطوبة  ثالثا: درجة  

"الواقع ختتلف عندما تتغَت العمل، ويفأثناءكثَت ما يشكو العمال من برودة اجلو ومن شدة احلرارة   

وبطبيعة احلال ختتلف درجة احلرارة الالزمة باختالف فصول السنة وباختالف طبيعة درجة احلرارة والرطوبة،
درجة  إذلالعمل،فاألعمال الشاقة حتتاج إذل درجة حرارة اقل من األعمال السهلة،ويف فصل الشتاء ػلتاج العمال 

ولكنهم  وب،يشعر العمال بالضيق إذا ارتفعت درجة احلرارة عن احلد ادلطلحرارة اعلي منها يف فصل الصيف و 
كانت درجة الرطوبة بسيطة فالرطوبة تسبب شعور العامل بالضيق واالختناق   إذايتحملون درجة حرارة عالية 

 نسبيا.

دل يكن ىناك حركة  وإذوالضيق  واإلرىاقالعمل يف مكان ترتفع فيو درجة احلرارة يسبب التعب  إنوادلعروف 
حلرارة والرطوبة بتحسُت درجة ا اإلنتاجيزداد  أنيف االرتفاع ادلستمر ومن الطبيعي  تأخذللهواء ،فان حركة اجلسم 

ما درجة حرارة تًتاوح  إذلاليت يؤديها العامل وىو جالس حتتاج يف فصل الشتاء  إذأناألعمالاحمليطة بالعامل،
درجة بالنسبة لألعمال الصعبة،ونسبيا 88_75ما بُتف درجة حرارة تًتاوح درجة وػلتاج يف فصل الصي73_68بُت

فقط .يتوقف  68درجة ،إما األعمال اجملهدة حتتاج إذل درجة حرارة 65إن يف كل الفصول يلزم درجة حرارة قدرىا 
ل .الفيزيقية احمليطة بالعماثر درجة احلرارة والتهوية على مدى إحساس العامل هبا وإدراكو للظروف   

 رابعا: الضوضاء

تعرف الضوضاء على أهنا خليط من األصوات اليت تنتشر يف جو العمل حيث تؤثر على نشاط العاملُت فتقلل من 
إنتاجهم فضال عن اآلثار اليت حتدثو على ادلدى الطويل من اثر على الصحة والروح ادلعنوية للعاملُت بالوحدة 

التأثَتات حظيت الضوضاء باىتمام متزايد يف السنوات القليلة ادلاضية وذلك بعد اكتشاف تلك  اإلنتاجية، وقد
الضارة واليت تؤدي يف النهاية إذل صعوبة تكييف الفرد لنفسو مهنيا وخفضت القدرة على العمل وىناك أنواع 

1منها5عديدة من العمل نذكر   

                                                           
 232رلدي ازتد زلمد عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص -1



 الفصل األول 5                                                                           مناخ العمل
 

 
 
 

18 

ادلاكينات والعمليات اإلنتاجية الدائرة داخل ادلصنع أو وىي الضوضاء اليت تصدر عن  ادلستمرة5الضوضاء -1
الواحد.ضررىا كلما تباينت داخل ادلصنع  اإلنتاجية، ويتزايدالوحدة   

شدهتا بُت االرتفاع ادلفاجئ وتتميز يف  اتاليت تصدر عن أصوات ادلطارق واالنفجار  ادلتقطعة5 وىيالضوضاء -2
كافة الًتددات الصوتية بدرجة متساوية وحتسها األذان كصوت   ثلالضوضاءالبيضاء5 ودت-3السريع. مث االطلفاض

.اليت كونت تلك الضوضاء األصواتمتجانس ؼلتلف عن كل صوت من   

بنوع العمل الذي غلري يف ادلكان   ال تتعلقتلك الضوضاء اليت تنتج عن عمليات  الشائعة5 وىيالضوضاء -4
الضوضاء  معها، إماعلى صحة العاملُت بادلكان نظرا لعامل التكيف  أثركتلك الضوضاء ادلستمرة قد ال يكون ذلا 

1ضار لصعوبة التكيف ادلهٍت أثرغَت ادلوصولة فقد يكون ذلا  ادلنتظمة  

 وأىم ىذهالتأثَتاتتقلل من  أوالضوضاء على العاملُت على عدد من العوامل اليت تضاعف  تأثَتترتبط درجة 
ىي5العوامل   

على الزيادة  ويعتمد التأثَتديا مع شدهتا طر  وتتناسب تأثَتاهتاعرضُت ذلا ادللضوضاء على ا الضوضاء5 تؤثر*شدة 
األدبيُت.إلىوأقرب نقطةوقوف العامل  ويف مكانالكلية يف شدة الصوت عموما يف جو ادلكان   

الضوضاء.شدة الضوضاء تقل كلما ابتعدنا عن  إن*ادلسافة اليت تفصل العامل عن مكان الضوضاء5فقد وجد   

تؤثر على  إالأهنامساحة ادلكان ال تؤثر على شدة الضوضاء الصادرة عن مصدرىا  إنادلكان5 رغممساحة *
ادلنعكسة من احلوائط األصوات كبَتة.درجة   إذليتسبب عنو اختالف يف شدة الضوضاء  األسقف، شلا أو   

العاملون ذلا بالضوضاء كلما زاد الوقت الذي يتعرض فيو  التأثرىذا انو يزيد  للضوضاء5 ومعٌت*مدة التعرض 
متقطعة، وكذلك كانت الضوضاء مستمرة موصولة أو   اليومي، وؼلتلف إذاالوقت بوقت العمل  وػلسب ىذا

2حتسب مدة التعرض األسبوعي للضوضاء ومدة التعرض طوال حياة اإلنسان العملية  مدىاستمرارىا، كما  
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لعمل الماديا الثاني: مناخالمطلب   

ادلهنية اليت  وكل العوائداألجور ادلتعلقة باجلانب ادلادي للمهنة مثل  يقصد مبناخ العمل ادلادي كل ظروف العمل
فيو والتقدير ادلرغوبكتحقيق ذاتو   األخرىوملبس وسلتلف احلاجياتمأكليستعُت هبا العامل يف قضاء حاجياتو من 

 مثل5 زلتوىالعمل، ساعاتالظروف ادلتعلقة باجلانب التنظيمي للمهنة  اإلطارىذا  ويدخل يف، ومكانتو االجتماعية
وسرعتو .... اخلالعمل   

األجور: أوال  

واليت اليت تستخدم ادلوارد البشرية  وكافة التنظيماتاليت تتحملها ادلؤسسات االقتصادية  األعباءمن  تعترباألجور
عناية كبَتة منذ ظهور الفكر االقتصادي. األجورمفهوم  ادليزانية، ولقد اكتسبذلا جزءا كبَتا من  تقتطع  

األجر: تعريف1  

ذتن لقوة عمل العامل " و بتعبَت  الرأمسارليف النظام  األجرجسدي ،و  أوعمل فكري مقابل  ما يدفع"ىو األجر
 اإلنتاجالعقالين الذي يبذلو يف عملية  أوىو " الثمن الذي ػلصل عليو العامل نظَت اجملهود اجلسماني أخراألجر

نصيب  أخرىحصة العامل من الدخل القومي ،و بعبارة  أهناعلى  لألجوريف النظام االشًتاكي فينظر  إما،
"  األفرادمعربا عنو تعبَتا نقديا مقسم حسب مقدار و نوعية العمل الذي يقوم بو اجملتمع  العاملُت يف إنتاج

شهريا مقابل قيمة العمل ".كما ؽلكن تعريفو على انو  أوأسبوعياأولفرد بالساعة ىو"ما يدفع ل واألجرأيضا  

 "مقابل قيمة الوظيفة اليت يشغلها الفرد".

عضلي، أو دل يعد مقتصرا على ما يكتسبو الفرد مقابل عمل معُت فكري  إذتطورا كبَتا  األجورلقد تطور مفهوم 
 وما يرتبطتنظيم العمل  النقاباتوالدولة يفتدخل  عنوية وخاصة معوادلترتبط بو بعض ادللحقات ادلادية  صبحتبأل

1العمل.من خالل قانون  وحقوق العمالتأميناتبو من   
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واألداء العمل  واألقدمية يفاعتبارات معينة كاخلربة  وتدخل فيوأخرىلو تبعات  أصبحتبادلفهوم احلديث  فاألجر
يدرسون. ن الذي األوالدالعائلة، عددأفرادكعدد   وااللتزامات العائليةتراعي فيو احلالة الشخصية  اجليدوادلتميز كما
ومطالب كل ىذا ىو احلرص على تغطية كافة احتياجات   واذلدف مناألجر تزداد قيمة  اخلواليت مبوجبها

1.العمالوحتسُت ادلستوى  

األجورنظام5 2  

ام األجرباإلنتاج، ونظالزمٍت  األجرعلا نظام األجورلدفع  أساسيُتنظامُت  وادلؤسسات علىتعتمد ادلنضمات 
كااليت5ىاذين   وسيتم شرح  

وفقا لوحدات زمنيةمعينة يف ساعة  ظامالنىذا  وادلوظفُت مبقتضىالعاملُت  أجوردفع  الزمٍت5 يتماألجر نظام 5ا

سلبيات  أىمادلسالة من  باإلنتاجية، وتعترب ىذهاجر العاملُت  يتأثرال  النظامويف ىذا، الشهروالسنةو اليوم، األسبوع 
ينتج عدد قليل من الوحدات أخر من عامل  أكثرالعامل الذي ينتج يف زمن قدره ساعة واحدة  النظامإذنىذا 

اجر  يأخذالعامل غَت النشيط  النشيط، أمايف حق العامل  إنصافبعد عدم  األجر، فهذايتقاضيان نفس قيمة 
.من حقو أكثر  

ادلنظمات اليت  بالكم ويفمن االىتمام  أكثرنظمات وادلؤسسات اليت هتتم باجلودة الزمٍت يف ادل األجرويطبق نضام
اليت يصعب حتديد سلرجاهتا بوحدات كمية  األعماليطبق يف  واألجهزة، كمااآلالتمرتبط بسرعة  اإلنتاجيكون فيها 

2اخلواخلدمات الطبيةوالتعليمية واالجتماعية .... اإلداريةومن أمثلتها الوظائفملموسة   

 

 

 

 

                                                           
 20ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص -1
 443، ص4004ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنةازتد سليمان، "التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريع اجلزائري،" ديوان  -2



 الفصل األول 5                                                                           مناخ العمل
 

 
 
 

21 

 باإلنتاجنظام اجلر  احلرف،مرة يف نظام  ألولالتشجيعي طبق  األجرنظام  أيضايسمى  باإلنتاج5األجر ب5 نظام
النظام ػلدد معدل اجر معُت  الصناعية، ومبقتضى ىذاادلشروعات  وخاصة يفاستخداما حاليا األكثر ىو النظام 
وفق  أجورىمكمجموعة   أوبصفة فردية  العاملُتويتقاضى حصة معينة من العمل  أونسبة  وأداء كل
كفاءة.األقلمن العاملُت  أعلىكفاءة يف العمل   األكثركسب العاملُت   الفعلية، وىنا يكونإنتاجيتهم  

  والقدرات اإلنتاجية،الكفاءة  أساسدتنح على  إناألجوروسلبيات فمنإغلابياتاغلابيات  األجرباإلنتاجلنظام  أنكما 
 أناإلنتاجية، إالقدر من  أكربوحتقيق أعلىبذل رلهود  وػلثهم علىنوح يشكل حافزا قويا للعمال ادلم إناألجركما 

 ىذا النظام ال ؼللو من عدة سلبيات5

شلا قد يفتح اجملال  أساسهاعلى  األفراداليت ػلسب  وادلستويات القياسيةلإلنتاج،* صعوبة التحديد الدقيق للمعايَت 
والعمال. طراب العالقة بُت اإلدارةاض  

 أكرب*يف نظام األجر باإلنتاج يكون االىتمام أكثر بالكمية ادلنتجة وبالتارل فان اجلودة قد هتمل يف سبيل حتقيق 
 قدر من اإلنتاجية

كمية من الوحدات   أكربالعالية اليت ؽلكنها أن تنتج *إن نظام األجر باإلنتاج يناسب أكثر ذوي الكفاءات  
بعكس الفئة ادلتوسطة أو الضعيفة اليت تكون مكاسبها قليلة،ىذه الفئة اليت تضطر إذل بذل رلهودات وطاقات غَت 

 اعتيادية لتحي اإلنتاج ادلطلوب شلا يؤثر على حالتهم الصحية.

األجر : عناصر3  

 م إذل آخر ومن بلد إذل آخر،فيما يلييتكون األجر من عدة عناصر ثابتة ومتغَتة،ختتلف ىذه العناصر من نظا 
 سيتم توضيح العناصر الثابتة يف األجر والعناصر ادلتغَتة فيو حسب القانون اجلزائري.

1وىي5 أساسيةالثابت من ثالث عناصر  ألجريتشكال 5األجرالثابت 5ا  
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احلد األدىن لألجر ادلطبق على كافة العمال يف كل القطاعات  مضمون5 وىو*األجر الوطٍت األدىن          
بتحديده السلطة العامة )احلكومة( مبقتضى نصوص تنظيمية ويتم حتديده بالرجوع  استثناء، تقوموالنشطات دون 

يف البالد وتطور مستوى  األسعاراليت تتعلق بتطوير عدة اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية خاصة تلك  إذل
 ادلعيشة.

*األجر األساسي5ىو األجر الناجم عن التصنيف ادلهٍت يف اذليئة ادلستخدمة وىو حاصل ضرب الرقم        
ادلالية للنقطة االستداللية حيث أن تصنيف منصب العمل يعٍت ذلك  أواالستدالرل للمنصب يف القيمة النقدية
باألجور.ترتيب ادلنصب ضمن جدول خاص   

من قانون 11الفقرة الثانية من قانون عالقات العمل ادلادة  العمل5 حتددأو ادللحقة مبنصب  بتة*التعويضات الثا    
مقابل ساعات إضافية  العامل، أوأهنا "التعويضات ادلدفوعة حبكم أقدمية  وادللحقات علىالعمل ىذه التعويضات 

 حبكم ظروف عمل خاصة مسيت بالعمل ألتناويب"

ادلالية من حيث عنصر الدؽلومة واالستقرار،  القيمة أي، من العناصر ادلتغَتة رلموعةيتكون من 5االجر ادلتغَت5ب
بسبب قدرة العامل  إما،واجملاالتتتحقق بصفة دائمة يف كل الظروف  وشروط الختضع لعدة عوامل  لكوهنا

يف5العناصر وتربرىا وتتمثل ىذىبسبب عدم حتقق الشروط اليت تنشئها  أوبسبب تنظيم العمل  ومهارتو أو  

التعويضات5ىي تعويضات دتنح للعامل مىت قام بالعمل يف غَت الظروف العادية لو-         

5دتنح للعامل كتعبَت من صاحب العمل عن االعًتاف باخلربة اليت لديوادلكافآتاحلوافز و -        

1مليف بعض النفقات يتحملها صاحب العمل لصاحل العا العينية5 تتمثلادلكافآت -         
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 ثانيا: الحوافز

الحوافز:تعريف -1  

ضلوىا لكي ػلصل عليها و ذلك من خالل سلوك معُت يسمح لو  اإلنسانقوة خارجية جتذب  بأهناتعرف احلوافز 
سلك سلوك معينا  اإلنسانإذاىو مبثابة جائزة يتحصل عليها  إذااحلافز و غلعلو مستحقا ،فاحلافز  إذلبالوصول 

كما   األداءالعائد الذي ػلصل عليو نتيجة للتمييز يف  أيضابأنوئزة ،و يعرف احلافز ترضى عنو اجلهة اليت تعرضو اجلا
تلك القوى احلركية  إثارةرلموعة العوامل و الظروف اليت تتوفر يف جو العمل و اليت تعمل على  بأهناتعرف احلوافز 

رلموعة ادلؤثرات اليت تستخدم يف  أيضابأهناسلوكو و تصرفاتو ،كما تعرف احلوافز  و اليت تؤثر على اإلنسانيف 
اليت حترر احلاجات أمامهإلشباع الفرص  إلتاحةدافع الفرد و بالتارل حتديد زلتوى و شكل سلوكو و ذلك  إثارة

 دوافعو

الحوافز:أنواع-2  

5كااليتسيتم توضيحها  مادية وحوافز معنوية و  ،نوعُت إذلاحلوافز تنقسم   

 أن، كماواللباس وادلسكن واألجر مثالكحاجتو للطعام   لإلنسان5وىي اليت تشبع احلاجات ادلادية احلوافر ادلادية 5ا

دتثل بعض  أهناكما   األرباح،ادلشاركة يف والعالوات ادلاليةكادلكافآتعديدة   وأشكاالصورا  تأخذاحلوافر ادلادية 
.3ادلعاشاتونظام التقاعدو ،التامُت األجركالعطل ادلدفوعة   األخرىاالمتيازات   

واالحًتام التقدير  إذلاحلاجة  واالجتماعية مثلالذاتية  اإلنساناحلوافز اليت تشبع حاجات  ب5 احلوافزادلعنوية5 وىي
الزمالء يف العمل بُت  واإلشراف والعالقات االجتماعيةفرص الًتقية احلوافز  والثناء واحلاجة إلىاألصدقاء، ومن ىذه

1حوافز اغلابية  إذلاحلوافز  القرارات، وتعترب ىذهاختاذ  وادلساعلة يف  
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بغض النظر عن كل احلوافر  اإلنذارات،والصراخ عليهموتوجيو العمال  تأنيباحلوافز ادلعنوية السلبية فتتمثل يف  ماأ
على  وحتفيزىم وحثهمالقوى الداخلية للعمال  إثارةوتتمثل فيسلبية فكلها تؤدي الوظيفة ذاهتا  أماغلابية كانت 

1أحسنأداءتقدًن   

الرقابة  ثالثا: اآلالتوالمواد ووسائل  

يلي5الرقابة من مكونات ادلناخ داخل العمل واليت ؽلكن توضيحها كما  اآلالت، ادلوادوكذا وسائلتعترب   

:اآلالت-1  

.معهالعدم قدرة العمال على التكيف للعمال  اآللة5 عدم مالئمة ا   

ادلأمونب5التصميم غَت              

.الصدأو  التآكلسريعة  آالتو  أجهزةج5استخدام               

.اإلنتاجيةمعدات اآلالت و اختيار التقنيات التكنولوجية  أثناءادلؤسسة مطالبة مبراعاة صحة وسالمة العمال  إنإدارة  

المواد:-2  

وسالمتهم تؤثر على صحتهم  أنتعد ادلواد من ظروف العمل اليومية اليت يتعامل معها العمال واليت من ادلمكن 
2بسبب5  
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ذلا.التغليف الضرورية  أجهزة5 ضعفا  

لالنفجار.القابلة  اإلشعاعيةاخلطَتة كادلواد الكيماوية  ب5 طبيعتها  

.حًتام الشروط الالزمة يف ختزينهاج5عدم ا         

:وسائل الرقابة-3  

اإلمراض ادلهنية،ويتم اللجوء ن تعرض العامل إذل حوادث العمل و تعترب وسائل الرقابة من العوامل اليت حتول دو 
.تعذر استئصال ادلخاطر من مصادرىاإليها عندما ي  

توفرىا مبواصفات غَت مالئمة إذل مناخ  توفرىا، أوتوفر ىذه الوسائل للعاملُت يف ادلؤسسة أو عدم  ويعد مدى
1فيو.العمل ادلادي الذين يعملون   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 222صالح الشنوائي، مرجع سبق ذكره، ص -1



 الفصل األول 5                                                                           مناخ العمل
 

 
 
 

26 

واالجتماعيالعمل النفسي  الثالث: مناخالمطلب   

السائدة اليت ؽلارس فيها  والبيئة التنظيميةحياة العمل  واالجتماعي نوعيةيقصد مبناخ العمل النفسي 
مناخ العمل النفسي واالجتماعي البيئي ؽلارس ضغوطا  وادلمارسة إنثبت من خالل التجربة  أعماذلم، وقداألفراد
عدم الشعور  األخطارىذه  للعمل، ومن أىمخطر مناخ البيئة ادلادية  األحيانيفوق خطرىا يف بعض  األفرادعلى 

الذىنيوسيتم  وعدم التوازنوالشرودوالعصبية اب النفسيئاالكت ،الثقة ادلهٍت، الفتوراخلمول، الالمباالة، عدمبالرضا 
1تفصيال.كثر واالجتماعي بشكألعناصر ادلناخ النفسي  توضيح  

 أوال: جماعةالعمل:

وجود توقعات مشًتكة  أساسرتع من الناس يتفاعلون مع بعضهم البعض بطريقة منظمة على  بأهناتعرف اجلماعة 
التفاعل يربز من خالل اجلانب  إلىأنىذا التعريف يشَت  األفراداألخرىلكل منهم حلول سلوك كل من 

يرتبطون معا عن  أوأكثررتع من شخصُت  بأهناادلشًتكة، ويعرفها ستيوارتاالجتماعي ادلوجود بينهم وفقا للتوقعات 
ادلشًتكة.رلموعة من ادلصاحل  والًتكيز حولطريق التفاعل   

بطريقة منظمة معٌت ىذا  الناسمفهوم اجلماعة على رتع من  أونطلق مصطلح  أننانالحظ من خالل التعريف 
ىذا ما و  ،والذين جتمع بينهم مصاحل مشًتكةيتفاعلون مع بعضهم البعض ىؤالء الذين يرتبطون و وجود تنظيم 

للجماعة، يف مقابل الكفاءة ادلوضوعية  إرضاءأىدافهادرجة صلاحها يف  أييطلق عليو بالكفاءة الذاتية للجماعة،
ماعةاجل أىدافدرجة صلاحها يف حتي  أي  

2" أعضائها"مركب من العالقات الوثيقة بُت  بأهنا"  وبزويعرفها "فون   
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مستوىاإلنتاجداخل اجلماعة نذكر من بينها حبوث "دويتش" " و التعاون على  تأثَتوقد اىتمت البحوث بدراسة 
يلي5فيما  واليت تتمثلأمكن التوصل من خالذلا إذل خصائص اجلماعة التعاونية  "، حيث"مينتز  

ضلو اآلخرين  والشعور بالواجبدافع فردي أقوى فكمال العمل اجلماعي  5 وجود1  

تنسيق اجملهودعلة بُت األفراد و يف قدر ادلسا أكربتنوع أكرب للعمل و 5توزيع 2  

بُت األفراد  5 تفاعلوانضمام وتفاعلأكرب3  

ذلم فرص سابقة لتحمل  أعطيتدل تكن قد  إذاقد ػلسنوا اختاذ القرار  اجلماعة اإلشارةإلىأنأعضاءومن ادلهم
منها5من العوامل تؤثر على اختاذ القرار  ادلسؤولية، وىناك رلموعة  

اجلماعة  ألعضاءحىت تصبح قراراهتا شاملة  وقدرات اجلماعةإمكانيات5 1   

بعضهم مع بعض  األعضاء5وجهات نظر 2  

5مستوى ظلو اجلماعة 3  

5شبكة العالقات يف اجلماعة 4  

ة القيادة يف اجلماعة 5وظيف5  

والعالقاتاألفكار بتبادل  األعضاءيسمح  ادلفتوح، فانوفكلما كان االتصال من النوع  5 االتصال6  

 أيضاومنها  واإلنتاجالتقدم  ويدفعها ضلوما يساعد اجلماعة  األدوارفمن  األدواراجلماعة بالعديد من  أعضاءيقوم 
التقدم وتدفعها ضلواليت تسَت حركة اجلماعة  األدوارتوضيح تلك وفيما يليويعيق حركتها، ما يعطلها   

احللول ادلبتكرة  وكذا يعرضاألفكار اجلديدة بعرض  يبدأىو الذي ادلبادئ5*  

1ويستفسر منهماآلخرينمن  اإليضاحىو الذي يطلب ادلعلومات5الباحث عن *  
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ادلشكلة موضوع ادلناقشة  أوبادلوضوع  ادلتعلقةوادلعلومات ىو الذي يزود اجلماعة باحلقائق ادلعلومات5مقدم *  

ادلختلفة.على وجهات النظر  وػلاول الوقوفالغَت  أراءىو الذي يهتم بالتعرف على  اآلراء5الباحث عن *  

على الورق او  وادلناقشة سواءاحلوار  أثناءىو عضو اجلماعة الذي يقوم بعملية التسجيل الكتايب  وادلفسر5ادلوضح *
ت اخلاصة مبحاضر اجتماعات اجلماعة على السجال  

إتالف.أو حتطيم  أواللفظي  أووقد يتمثل ىذا العدوان يف العدوان البدين  العدواين5الشخص *  

العمل.بطئو يف  أوخطواهتا  ومقاطعتو للجماعةواعًتاضو علىتدخلو  بكثرة،وىو الذي يعوق النشاط  ادلعوق5*  

وؽليل باستمرار، لو  األعضاءلفت انتباه  ويسعى إذلالظهور، وىو الشخص الذي يبالغ يف  التقدير5الباحث عن *
.ومعلوماتواستعراض جهوده  إذل  

وال اىتمام كبَت ذلا  أوإعطاءوال يقدم على ادلشاركة  إليووىو العضو الذي ال يقدر ادلسؤولية اليت تسند  ادلستهًت5*
االلتزام.سلوكو يف عدم يتمثل  وبشكل عاماجلماعة  بمعايَتيلتزم  

سيطرتو على اعضاء  ورفض مقاطعتهوزلاولة فرضعلى اعضاء اجلماعة  أرائوفرض  إذلوىو الذي ؽليل  *ادلسيطر5
1.اجلماعة

 

اإلشراف: ثانيا: نمط  

تشَت الدراسات اليت اجرية على ظلط اإلشراف الذي يتبعو الرئيس مع مرؤوسيو إذل وجود عالقة بُت ظلط اإلشراف 
بتنمية العالقات  االىتمام، وذلكوأداء ادلرؤوسُت ورضاىم عن العمل فادلشرف ىو الذي غلعل من مرؤوسيو زلور 

رضا كبَت عن عملهم بينما ادلشرف الذي يركز ادلساندة الشخصية بينو وبينهم كما أن ذلك ػلقق أداء غال و 
2وال منتج سلعي مادي أوأيلتحقيق اإلنتاج الفكري  آالتوسُت رلرد ؤ اىتمامو على اإلنتاج ويعترب ادلر   
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بالرضا، وعدؽلو الشعور  مستاؤونتفهم مشاعر مرؤوسيو وال يشعرىم باالحًتام والتقدير فان ذلك غلعلهم ػلاول 
اعات العمل اليت يشرف عليها قادة متسلطُت تصبح رتاعة عدوانية ليس ضلو رئيسها دلت التجارب أن رت وقد

ورفض اآلخرينصفوفهم مظاىر االستخفاف بعمل  وتنتشر بُتالعدوانية اجتاه زمالئهم  فقط، بلوبنفس درجة
 إنرضاىم،وعلى ادلشرفحتطيم اجلماعة تعبَتا منهم عن عدم  إذلالعمل فيتعمدون  واستيائهم ضلويمعهم  التعاون

أعلها5اإلشرافيلتزم مببادئ   

.التعبَت احلر مبدأ*  

 إنأشخاصاو  ،وحده حيث انو يعرف انو ال يعاجل ادلوقف الطمأنينة5الن الفرد يشعر بقدر كبَت من ادلشاركة مبدأ*
.مناقشة أويقدمون لو ادلساعدة دون صراع و  أزرهاخلربة يشدون يتمتعون بادلعرفة و   

وعية.ادلوض مبدأ*  

.وضوعيةادل مبدأ*  

.*مبدأ الدؽلقراطية  

 *مبدأ التقوًن.

لكن و  ،اإلشرافرلرد معرفة ىذه ادلبادئ ال يكفي الكتساب ادلهارة يف بالديناميكيةو إن ىذه ادلبادئ تتصف و 
 اإلشرافبعملية  قياموبالنسبة للمشرف اليت يكتسبها عن طريق استخدامها يف  أعلشيءىي  ادلهارة يف استخدامها

 إدارة،مهارات مهارة حل ادلشكلة ،ىا لدى ادلشرف ىي مهارة ادلالحظةمن بُت ادلهارات الواجب توافر و 
.ومهارة التوجيو وادلساعدة ،االجتماعات وادلناقشة  

إذل ا ن أي مدير يتعامل مع أناس صعوبتها  الصعبة، ويرجع سببتعد من الوظائف  األخَتةالنقطة  أنوال شك 
من ادلدير ادلشرف على تفهم  ودوافعو، وىذا يتطلبأىدافو  شخصياهتم، ولكل منهممن قوى مركبة ؼلتلفون يف 

1حتقيق أىداف ادلؤسسة. ضلوياألفراد العاملُت حىت يتمكن من توجيو تلك اجلهود اإلنسانية   
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االتصاالت في العمل ثالثا:  

ظاىرة  والعكس ويعترب االتصالاإلدارة إذل العمال  والتعليمات منيقصد باالتصاالت يف العمل "نقل األوامر 
واألفكار والعواطف، وذلك حاجاهتم لتبادل ادلعلومات  واجلماعات نتيجةحتدث بُت األفراد  وعملية اجتماعية

يرسل  أحدعلابتواجد على األقل طرفُت اثنُت االتصال ال ؽلكنها أن حتدث إال  االتصال، وعمليةوسائل  بواسطة
االنفراد.االستقبال أما فردا أو رلموعة من  وأخر يستقبلها، ويكون طرفالرسالة   

5نوعة ومتعددة لالتصال نذكر منهايف متوقد أعطيت تعار   

استقبال و  إرسالاالتصال ىو و شخصينأوأكثر بُت  األفكار"عبارة عن تبادل ادلعلومات و  بأنويعرف االتصال 
 ادلعلومات بُت الناس "

االتصال كما يعرف"ىو العملية اليت يتم من خالذلا تعديل السلوك الذي تقوم بو اجلماعات داخل ادلنظمات و 
.التنظيمية األىدافبواسطة تبادل ادلعلومات لتحقيق   

على ادلستقبل". ثَتالتأالرمزي للوسائل بقصد  أو"سكينر فَتي " فَتى بان االتصال ىو" السلوك الشخصي  أما  

متعددة.رموز لتحقيق أىداف باستخدام  أوأكثر"نقل رسالة بُت فردين  كذلكاالتصال ىو   أنكما   

 رابعا: الثقافة العمالية

يقصد بالثقافة العمالية تقدًن خدمات تتمثل ف رلموعة من األعمال اليت هتدف إذل إيصال قدر من ادلعارف 
ويف حلياهتم اليومية يف ادلصنع  وادلهارات الالزمةمن اجل تزويدىم بالوعي الضروري العمال  وادلعطيات وادلفاىيم إذل

والدورل.القومي  نشاطهمالنقايب، وعالقتهم باجملتمع  

هبا  ويتم الشعورادلؤسسة  أفرادادلشًتكة بُت  وادلفاىيم وطرق التفكَترلموعة من ادلعتقدات ىي " وثقافة ادلنظمة
يتوذل العمال القدامى نقل ثقافتهم  ادلؤسسة، كاناجلدد يف  لألفرادويتم تعليمهافرد يف تكوينها  ويشارك كل
1(".العمل، االقًتاحاتالعمال اجلدد )طرق  إذلالتنظيمية   
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ذوي العالقة خارج  األطرافادلؤسسة فيما بينهم ومع  أفراد"رلموعة القيم ادلشًتكة اليت حتكم تفاعالت  أيضاوىي 
ة مثل النقابات"ادلؤسس  

على سلوك رلتمع  تأثَتىاذلك من خالل نقطة ضعف و  أومؤسسة تعليمية نقطة قوة  أيتكون ثقافة  أنوؽلكن 
يشمل عليو عالقات ما بيئة ادلؤسسة و  أوالثقافة العمالية ىي انعكاس لثقافة  أنأحدى لال ؼلفى عو ،ادلهنة

.اجتماعية سائدة  

وتنميتها داخل رلموعات العمل وتعليمها  إغلادىااليت يتم  األساسيةفالثقافة العمالية ىي رلموعة القيم وادلفاىيم 
و شعورىم اجتاه عناصر بيئة العمل الداخلية واخلارجية وحتدد  وإدراكهمللعمال اجلدد لتحديد طريقة تفكَتىم 

إدراكهم،كما تشَت إذل ان ثقافة أعضاء ادلؤسسة و فكَت وىي هبذا الشكل منهج ت أدائهمسلوكهم وتؤثر يف 
ادلؤسسة تتكون من عدد من ادلكونات الفرعية اليت تتفاعل مع بعضها البعض لتشكيل ثقافة ادلؤسسة وتشمل 

والقيم وادلعتقدات واألفكار واجلانب السلوكي من عادات وتقاليد آداب وشلارسات  اجلانب ادلعنوي من األخالق
أعضاء  إنتقوم بدور ادلرشد لألفراد وتوجيو فكرىم وجهودىم ضلو حتقيق أىداف ادلؤسسة ،كما عملية ،وىي هبذا 

1اجلماعة ؽلكن أن يدخلوا مالمح جديدة وبادلقابل إخفاء مالمح قدؽلة ،تناسب أىدافهم و مصاحلهم.  

والملل خامسا: السأم  

حتدث ملال للقائمُت على  تغيَت، حبيثتنفذ على وتَتة واحدة دون  ألهناالروتينية ادلتكررة بالرتابة  األعمالتتسم 
يكون  أنالضرورية وجد انو من للقضاء على ىذه الظاىر للعمل بشكل سليب و  أداؤىمتنفيذىا، وبالتارل سيتأثر 

كنو ال ؽل فرد الذكيال إنثبت  الذكاء، ألنومن متوسطي الذين يتم اختيارىم للعمل يف مثل ىذه الوظائف  األفراد
ظروف وعناصر مناخ العمل  أنأىمبوجو عام ؽلكن القول وتينية وسوف يشعر بادللل بسرعة و القيام باألعمال الر 

2كمايلي5النفسي و الفيزيقي ىي    
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الفرد.الذي يقوم بو  وادلكانة والدوراإلحساسباألعليةمدى-1  

.للعمل األفرادودافعية توفر عنصر التحدي يف العمل الذي يشَت اىتماما  مدى-2  

ادلعاملة.يف  واإلنصافبالعدالة  األفرادشعور  مدى-3  

.مدى ادلشاركة يف اختاذ القرارات-4            

وشلارستو.اليت تنظم سَته  وإجراءات العملالسياسات التنظيمية -5   

مدى الشعور باحلرية يف العمل. -6             

التسريح. الفصل و يف العمل وعدم اخلوف من  الطمأنينةمدى توفر عنصر -7             

.ات القائمة بُت ادلًتفُت والعمالطبيعة العالق-8             

.بأنواعها_احلوافز 9             

و          التأكدانو يصاحبها مناخ يتسم بطابع عدم  ادلتكررة، وذلك بسببالتغَتات التنظيمية -18           
مناىج غَت مدروسة و       جديدة، تغيَتتطبيق طرق عمل  مألوفة، مثلتكون غَت  شياءاألتغَتات               

1لديهم.ورتيعها تشكل قلق نفسي  .... اخلغَت مهيكلة مع نظام البيئة               
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: يوضح أنواع مناخ العمل 1.1الشكل رقم   
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االول خاتمة الفصل  

بالغة  أعليةاالجتماعي  أوانو دلناخ العمل سواء ادلادي  األولنستخلص مم سبق وما قمنا بدراستو يف الفصل 
 خاصةواالعتناء تعمل على توفَت سبل الراحة  األولىأنغلب على ادلنظمة بالدرجة  وللفرد فيها، ولذاللمنظمة 

وغلد مستفيدا منو  األولعملو بشكل جديد يكون ىو  أداءباجلانب البيئي يف العمل لكي يتمكن العامل من 
 رلهوداتمن  بويقوم بو الن ذلك يتيح للمنظمة فرصة حصد النتائج من خالل ما قامت  الراحةوالرضا عما

وأرباح مرضية.نتاجية عالية االغلابية ادلتوقعة ىو حتقيق إ ومن النتائجلتحقيق زليط عمل مناسب   
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 يمقدمة الفصل الثان 

الرغم من ىذه األعلية إال أهنا  البشرية، وعلىادلوارد  إدارةالوظائف اليت سبارسها  أىمالعاملُت من  أداءتعد وظيفة تقييم 
 اإلدارات.أقل الوظائف جاذبية جلميع 

 وألن الذينأسباب ذلك عديدة يأيت يف مقدمتها صعوبة ربقيق التقوًن الفعال ألن العملية زبضع للحكم الشخصي 
أن الكثَت منا ال يرغب يف مساع  علىفضال  عالية،ؽلارسوهنا على األغلب غَت مدربُت جيدا على كيفية إتقاهنا بفعالية 

بضوابط  التزاموالفعلي ألداء الفرد ومدى  وربديد ادلستوىىذه األسباب فإن التقوًن  أدائو،ولكن رغمبشأن  االنتقادات
 مستقبال،عليو  االعتمادومدى إمكانية  وتعليمات ادلنظمة،

كل ذلك يشكل يف رأينا نقطة أساسية يف صلاح منظمات األعمال بغض النظر عن حجمها او نوعها وىناك العديد 
 دلهمة اليت يتوجب ربديدىا من قبل ادلديرين من بينها مثال:ا االسًتاتيجيةمن اخليارات 

األداء. ىل نّقيم من اجل تصحيح مشاكل قائمة أم من أجل ربديد مكافآت أو  وغايات تقييمماىية أىداف -
 آخر؟شيء

 مجاعية؟ أمىل التقييم عملية فردية -

 خارجية؟جهة  أورلموعة  أمعلى الرئيس األ أوىو الرئيس ادلباشر  األداء؟ ىلمن يقوم بعملية تقييم -
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 داءباالفاألول: التعريالمبحث 

القادة ادلديرين  والتعيُت وإعداد فئةاالختبار بأعلى كفاءة شلكنة وتعترب سياسات  أىدافهاهتدف إدارة األفراد إذل ربقيق 
تظهر ضرورة تقييم األداء حملاولة احلكم على  كافية، لذاوسائل أساسية تعتمد عليها اإلدارة احلديثة إالّ أهنا ال تعترب  

 اإلنتاجية.مساعلة كل فرد يف العملية 

 األداء ماألول: مفهو المطلب 

 1األىداف اليت يسعى النظام إذل ربقيقها" أو"ادلخرجات  يقصد دبفهوم األداء

مغطاة لكن ىذه ادلدخالت ننوي  دلدخالتظهورىا ىو إنتاج  وأىدافىو تصور سلرجات  ءأن األداكما يرى محادي 
ادلوجودة داخل ادلنظمة بتسليط الضوء عليها من اجل إحراز ىذا التصور الذي تسعى  وذبنيد الطاقاتهبا تفجَت 
 2ادلنظمة إليو

يربط بُت  استظهارلتحقيقها أي انو  والوسائل الاّلزمةاألساس فإن ىذا ادلفهوم يعكس كال من األىداف  وعلى ىذا
 ادلنظمة.اليت تسعى ىذه األنشطة إذل ربقيقها داخل  وبُت األىدافط أوجو النشا

وىو يعكس الكيفية اليت ػلّقق أو يشّبع هبا الفرد  الفرد،ادلكّونة لوظيفة  وإسبام ادلهامويشَت األداء إذل "درجة ربقيق 
 3متطلبات الوظيفة"

أعمال  ويتمثل يفمؤسسة  األفراد، أومن  عن سلوك عملي يؤديو فردا أو رلموعة ةبأنو "عبار كما يعّرف األداء 
 4عّدة أىداف زلّددة" أومن أجل عمل لتحقيق ىدف  وتصرفات وحركات مقصودة
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 1كما يعّرف األداء "السلوك الذي تقاس بو قدرة الفرد على اإلسهام يف ربقيق أىداف ادلنظمة"

"وىذا التعريف ػلاول ربط نتائج  والنتائج احملققةومن الباحثُت منينظر إذل األداء على أنو "عالقة ادلوارد ادلخصصة 
ػلصر األداء يف أحد شقّيو وىذا غَت كاف ألنو أعلل نسبة إصلاز  ربقيقها، فهوادلؤسسة بادلوارد ادلستخدمة يف 

 2يف التكاليف أو تدنيتها إذل أدىن ادلستويات دون بلوغ األىداف. االقتصادفائدة  األىداف. فما

مؤشرات وىذا  باستخداميف األداء على أنو "مستوى ربقيق األىداف "وىذا ادلستوى يقاس ويرى بعض الباحثُت 
أنو ال ؽلكن احلكم على ادلؤسسة بأهنا  الفعالية، حيثالتعريف ػلصر األداء يف نسبة إصلاز األىداف أي أّن األداء ىو 

 .3ادلفرط للموارد باالستغاللمن ذلك ولكن قد تتمكن  هبا، فادلؤسسةربقق أداء جّيد دبجرد ربقيقها لألىداف ادلنّوط 
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 األداء تالثاني: محدداالمطلب 

وادلهام ادلختلفة اليت تتكون منها الوظيفة وىو ينتج من  باألنشطةعرّفنا األداء الوظيفي ىو القيام  من خالل ما سبق
 :وتتمثل يفزلددات االداء  العناصرتظافر عّدة عناصر من شاهنا أن تأثر على األداء سلبا او إغلابا ويطلق على ىذه 

يبذذلا  اليتوالعقلية على التدعيم )احلافز( غلى الطافات اجلسدية  اجلهد الناتج من حصول الفرد ووى الجهد:أوال: 
 مهامو.الفرد ألداء 

 الوظيفة.ادلستخدمة ألداء اخلصائص الشخصية  تعٍتالقدرات:ثانيا: 

 يف اداء مهامو بتعريف إدراك الدور. بأعليتوالذي يعتقد الفرد  االذباهالمهمة: تعنيإدراك الدور أو ثالثا: 

ادلوظف، مطلوبة من  وأدوات، وتوقعاتيتعلق هبا من واجبات ومسؤوليات  اوم (:متطلبات العمل)الوظيفة رابعا: 
 واألدوات، وادلعيدات ادلستخدمة.إذل الطرق واألساليب  إضافة

 واليت تتضمن: مناختؤدي الوظيفة  التنظيمية، حيثبو البيئة  فما تتصأو  بيئة التنظيم الداخلية(:)الموقف خامسا: 
،السلطة،اسلوب القيادة،نظام احلوافز،الثواب التنظيمي، نظاماالتصاليكل ذل،األنظمة اإلدارية،ااإلشراف، ادلوارد العمل،

 .والعقاب

 يف: ادلنافسةفقد تؤثر البيئة اخلارجية للتنظيم الذي يعمل فيو ادلوظف على أدائو وادلتمثلة إضافة إذل العناصر السابقة 
 1.والتحديات االقتصاديةاخلارجية 
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 داءواااليب تحسين األالمؤثرة في  لالثالث: العوامالمطلب 

 المؤثرة في األداء أوال: العوامل

ما عند تقييم األداء دلنظمة ما تشغيل عّدة عوامل قد تؤثر يف األداء ومن بينها  اعتبارىمادلسؤولون يف  يأخذغلب أن 
 :يلي

اليت تعاجل حجما كبَتا من العمل قد  فادلنظمة األداءقد يؤثّر على اإلختالف ادلوجود وادللحوظ يف حجم العمل -1 
 العمل.ربتاج إذل موارد لكل وحدة عمل أقل شلا ربتاج إليو أخرى لديها حجم أقل من نفس 

قد يؤثر يف معدل اإلنتاج إذ أن القدر الضئيل من األعمال غَت ادلنجزة يعترب ادلتأخرةوجود أو عدم وجود األعمال -2 
لعاملُت يف ادلنظمة ،و ؼلتلف احلجم ادلرغوب من ومتطلبا لتامُت تدفق العمل ادلستمر ل بصفة عامة أمرا عاديا بل

العمل و كمية ودرجة التقلبات فيو ،ويسبب النقص يف العمل ادلتاح وقت  انسيابيتوقف عليو ثبات  ادلتأخرات إذ
دلعتاد ؽلكن أن يسبب تعجال ومعدال يف معدل اإلنتاج ،فإن كثرة العمل ادلتأخر عن ا اطلفاضالدى العاملُت  االنتظار

 يف نوعية ادلنتج النهائي . اطلفاضىذا ادلعدل ادلتعجل قد ال ؽلكن ربقيقو دائما ،ويتولد عنو  لإلنتاج مثلأعلى 

معدل اإلنتاج على عّدة عوامل منها مالئمة  األداء: يتوقفمباشر على  واإلجراءات ذاتأثرالتحسينات التنظيمية -3
عليو تغيَتا يف  بما يًتتعادة  وتتابع العمليغَت من تدفق  يمثال: الذالتنظيمي  واإلجرائية فالتعديلالًتتيبات التنظيمية 

يف  خطوات العمل اختصارإن  اإلنتاج، كمايف معدل  وارتفاع واضحمعدل اإلصلاز وحلول اآللة زلل األعمال اليدوية 
 العمل.عملية ما يقّلل من ادلوارد ادلطلوبة إلهناء وحدة 

ولو أدي  احمللية، حىتاألداء يف العمليات ادلتماثلة قد يتباين حبسب ادلوقع اجلغرايف للوحدات من جرّاء الظروف -4 
 1وتسجيل االفرادعملية ما يستوجب حصر  مثال: يفنفس النشاط يف مواطن سلتلفة بنفس درجة الكفاءة 

ما إذا كان  والتسجيل حبسبيتباين معدل احلصر  للعد، قدما حيث ىؤالء األفراد قابلون  وادلغادرين لدولةالداخلُت 
 التفتيش ادلطلوبة عند كل موقع  الربية، فدرجةاحلصر يتم يف ادلوانئ البحرية او اجلوية أو فقط العبور على احلدود 
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متغَتات  إخل، كلهاادلستخدمة عند كل موقع ...... وادلغادرة واختالف الّلغاتالدخول  وانتظام حركةمن ىذه ادلواقع 
 تؤثر على معدل اإلنتاج 

ربتوي على  بطبيعتها، وقداألداء كمية  اإلنتاج: فمعدالتتؤدي إذل معدالت سلتلفة  ، قدالتامنوعية وحدة العمل -5 
عدال جيدا لإلنتاج لكنها من الناحية النوعية قد تتمثل يف تظهر عملية ما مثال م ادلنجز، وقدمتغَتات عن نوعية العمل 

 1أداء رديء.

 ثانيا:اااليب تحسين األداء

ما بتطوير و ربسُت مناخ العمل ،وعادة  االىتمامتتعدد اساليب ومداخيل ربسُت األداء ،فقد يتم التحسُت من خالل 
التحسُت عن طريق اساليب سلتلفة تعّرف ادلؤسسة على مستويات األداء األفضل ،وبالتارل البحث يف كيفية  نيكو 

باألداء الفعلي من الوضع الذي نتجت عنو الفجوة إذل   االنتقالالوصول باألداء إذل ذلك ادلستوى فتحسُت األداء ىو 
 اإلغلابية تصبحصول إليو ،وإنو مع توارل التأثَتات السلبية مستوى األداء ادلعياري أو ادلطلوب الو  أو اذلأداء أفضل 

عملية ربسُت األداء ضرورة مستمرة وتشكل عملية اساسية يف نشاط ادلؤسسة ،وبذلك السيطرة على أداء ادلؤسسة دبا 
 يعود بفرص اكثر لتحقيق األىداف ومن ىنا تربز أعلية إدارة األداء كمفهوم حديث غلعل للمؤسسة سيطرة على

مستويات االداء ،ويشكل ربسُت األداء الكلي للمؤسسة عنصرا اساسيا يف مفهوم إدارة األداء ،وىو يتعامل مع رلمل 
واحملافظة على مستواه ادلرتفع ،وذلك يف  اطلفاضوادلؤثرة يف األداء بغرض توظيفها لرفع مستوى األداء ومنع  العناصر

من داخلها أو من خارجها اليت زّبل بالتوازنات و  سوآءااىدافها  مواجهة التغَتات اليت تواجو ادلؤسسة يف ربقيق
 2التوقعات

من أىم القضايا اليت هتتم هبا ادلؤسسة اليت تسعى لرفع وربسُت مستوى  اجلودة الشاملة دتع الشاملة:ةالجود :ا

االسًتاتيجية، سياستها  الداخلية، ورسمالقضية اساسها األسلوب الذي تنتهجو ادلؤسسة يف بناء نظمها  أدائها، ىذه
 ادلؤسسة.دبستويات أداء  االرتقاءىي رلموعة من األساليب اليت تستهدف أعلى مستويات الرضا للعمالء هبدف  إذن
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تتوذل  واجملموعات داخالدلؤسسة، واليتفإدارة اجلودة الشاملة ىي نظام فّعال لتحقيق التكامل بُت جهود كافة االطراف 
الذي ؽلّكن من تقدًن سلعة أو خدمة بأقل تكلفة مع ربقيق الرضا  احلفاض عليها، بالشكلو بناء اجلودة وربسينها 

خالذلا تتمكن ادلؤسسة من بناء قاعدة أفل خلدمة  واليت منعملية التحسُت ادلستمر  للزبون إهناباختصارالكامل 
ربقيق مستوى اجلودة ليلقى رضا  جنحوىوالعمليات والنتائما يتطلب بالضرورة أعلية تظافر جهود األفراد  زبائنها، وىذا

 لألداء.الزبون وبذلك التحسُت ادلستمر 

نتائج  األداء، وتشَتالعديد من ادلؤسسات هبذا ادلفهوم نتيجة فشلها يف احلفاظ على نفس مستوى  تاىتموقد 
 :يما يلأبرز تلك ادلزايا  الشاملة، منالدراسات اليت تعدد ادلزايا اليت ربققها ادلؤسسة من وراء إتّباع فلسفة اجلودة 

 الداخلية.تعزيز كفاءات العمليات -

 التنافسية.عاألوضاربسُت -

 .استغالل ادلواردحسن -

 العاملُت.تعزيز رضا -

 واالجتماعي.ربسُت العائد ادلادي -

 1ادلؤسسة.ربسُت صورة -

 مستّمرة، ورغمىذه ادلزايا اليت ربققها ادلؤسسة من خالل اجلودة الشاملة ستسمح ذلا بتحسُت أدائها نتيجة أهّنا عملية 
 ؽلكن تلخيصها يف ادلبادئ اآلتية: العامة، واليتتعدد مداخيل اجلودة الشاملة األّ أهّنا تتفق يف مبادئها 

  الزبون.الًتكيز على 
  والنتائج.الًتكيز على العمليات 
  اجلماعي.مشاركة العاملُت والعمل 
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  اجلودة.التحسُت والتطوير ادلستمر يف 
  ادلرتّدة.أعلية ادلعلومات 
  والفحص.الوقاية وادلراقبة ادلستمرّة بدال من ادلراجعة 

يت ربقق أقامت الدول وادلؤسسات الدولية منظمات الغرض منها سبييز ادلؤسسات ال الشاملة، فقدونظرا ألعلّية اجلودة 
أشهرىا شهادات  ادلؤسسات، ومنذلذه  وشهادات تقديريةأداءا ملموسا يف رلال ربسُت اجلودة ومنح مكافآت 

 1للمعايَت.إذل احلروف األوذل للمنظمة العادلية  األيزوادلعروفة، إشارة

بغية احلصول على ربسينات  ادلؤسسة عمالألإعادة التصميم اجلذري إعادة اذلندسة بأهنا" فتعرّ  الهنداة:ةإعاد :ب

ىندسة العمليات ال  األداء، فإعادةوبالتارل ربسُت  الوقت، التكلفة، اخلدمةالتحسينات تتم يف عوامل  ه"، ىذجذرية 
ما سبق، إعادة التصميم لكل  احلالية، وإظلاواذلياكل التكنولوجية أو ادلوارد البشرية  وتعديل الوظائفتعٍت تكييف 

 للمؤسسة.كما ؽلكن أن يطبق على وظيفة اساسية وذلك لتحسُت األداء الكلي ادلؤسسة ككل   أن يطبق على وؽلكن

ادلتزايدة  إضافية، أواجلودة الشاملة تسعى دائما إذل ربسينات  ، فإدارةواجلودة الشاملةوؽلكن التفرقة بُت إعادة اذلندسة 
ؽلكن أن  2إعادة اذلندسة فهي هتتم بادلراجعة اجلوىرية للعمليات وعليو فإدارة اجلودة الشاملة احلالية، أمايف العمليات 

وبالتارل تكون جزءا من مشروع إعادة اذلندسة وىذه األخَتة تقوم بإجراء رلموعة من التعديالت اجلذرية يف العمليات، 
 ربسينات ومعّدالت فائقة يف األداء واجلودة والسرعة. ربقيق

 التالية:عمليات إعادة اذلندسة من العناصر األساسية شكل وتت

  والوعي احلارل.إعادة التفكَت يف األساسيات 
  اجلذري.إعادة التصميم 
  العمليات.الًتكيز على 
  باىرة.ربقيق نتائج 
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 واسًتاتيجياتادلؤسسة.التحديد الواضح ألىداف 

 .الًتكيز على الزبون 
   ككل.مشول ادلؤسسة 
  1سليمة.قرارات  الزباذحشد البيانات وادلربرات واحلجج الالزمة 

يف  لإلنتاج، ورغبةتنظيمي مدعم  الزبون، ىيكلعلى  مالمح: الًتكيزإعادة اذلندسة تتضمن ثالثة  الخالصة: إن  
ازات ساعد جهود عمليات إعادة اذلندسة يف ربقيق إصل البداية، ولقدإعادة التفكَت يف كيفية أداء ادلؤسسة من 

 أعلها:ذات جودة وسرعة وذلك عن طريق التغيَتات اليت أحدثتها 

  وفعالية.القدًن إذل قّيم إنتاجية  والتحفظ علىقّيم احلماية  ادلؤسسة، منتغيَت قّيم 
  ادلستويات.تغيَت اذليكل التنظيمي من الشكل اذلرمي التقليدي إذل الشكل ادلسّطح قليل عدد 
 2األداء واحلكم عليو إذل قيادتو. تغيَت دور اإلدارة من تسجيل 

وعليو فإعادة اذلندسة سوف تغَّت أسلوب أو طريقة أداء ادلؤسسة إذل األحسن بشكل سريع وجوىري يف 
 األداء.رلاالت 

وذبدر اإلشارة اّن لكل من األسلوبُت رغم تعّدد الفوائد ادلًتتبة على تطبيقهما إالّ أن ىناك بعض ادلخاطر 
العديد من األساليب األخرى اليت ؽلكن تطبيقها لتحسُت  االعتبار، وىناكبعُت  زباذىااغلب  والقيود اليت

 3األداء  أفضل، ولّسد فجوةعلى مستوى أداء  للمؤسسة، للحصولاألداء الكلي 
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 لتقييم اداء العاملين  الثاني: مدخلالمبحث 

وإعداد  زاالختباروالتعيُت، االجور، واحلوافسياسات  شلكنة، وتعتربكفاءة   بأعلىهتدف إدارة األفراد إذل ربقيق اىدافها 
 فئة القادة ادلدربُت وسائل اساسية تعتمد عليها اإلدارة احلديثة يف ربقيق ىذا اذلدف.

 بالكفاءةادلطلوبة،من ان االفراد سوف يؤدون اعماذلم  للتأكدكافيا يف حد ذاتو   ال يعتربإن تطبيق ىذه السياسات 

 اداء العاملُت حملاولة احلكم على مساعلة كل فرد يف العملية اإلنتاجية لتحقيق اىداف ادلنظمة. لذا تظهر ضرورة تقييم

 المطلب االول:مفهوم تقييم اداء العاملين

معٌت غلب التنويو إليو من خالل عّدة تعاريف  وأضافت عليوىناك عدة دراسات تناولت مفهوم تقييم أداء العاملُت 
القاعدة األساسية لتقييم األداء نعرضها فيمايلي وضلاول تبيان مفهوم موّحد  باعتبارهعاملُت جّسدت معٌت تقييم أداء ال

 :اجلوانبيلم بكل 

تقييم أداء العاملُت ىو"ربليل وتقييم دقيق منّظم خلدمات الشخص القائم على مالحظة عملو خالل فًتة من الزمن 
 1للعمل ودلسلكو "وعلى دراسة مجيع السجالت ادلوضوعية ادلتعلقة بأدائو 

 

 

 

 

                                                           
1
-Anne Rebeyrolle،Evoluer Vers un nouveau dialogue en resourceshumaines،Edition 

achevéd’imprimersures presses de Jouve، N 1292. France, 1992, p13 
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كما يضيف:"تقييم أداء العاملُت ىو ربديد دلستوى كفاءة ىذا األداء يف زلاولة للوصول إذل ربديد مدى مساعلتهم يف 
العمل، سلوكهم وتصرفاهتم يف زليط  كادلستقبل، وكذلإصلاز األعمال ادلوكلة إليهم أو احملتمل أن توكل إليهم يف 

 هبم وكذلك قدراهتم وإمكانياهتم الذاتية خالل فًتة زمنية زلددة" ةوادلتعلق

ن معلومات عن نقاط القوة والضعف من فًتة ألخرى يعد وسيلة للتقييم اي الًتشيد والتحسُت من يهيؤوعلفالتقييم دبا 
 خالل تعظيم نقاط القوة تضييق أو زلو نقاط الضعف.

ضمن ما  متض ذلم،ىي جزء من عملية أمشل للتنمية ادلستدامة وادلستمرة وعملية تقييم أداء العاملُت على ىذا النحو 
تضم التدريب والتطوير وتقييم األداء والنقل والًتقية وال تقتصر مسؤولية تنمية ادلوظف وكذا الرئيس ادلباشر الذي ؽلارس 

 التقييم.

قدرا مناسبا من التدريب يستطيع أن أما اإلدارة فيجب أن تطمئن اذل أن الفرد الذي عهد إليو بعمل زلدد وتلقى 
وان يستخدم أدوات العمل ويتبع تقييم االداء من حيث توضيح  احملددة،يعمل او يتعامل وفق االظلاط وادلستويات 

اإلدارة والفرد موضع التقييم ىناك الرئيس ادلباشر الذي يقيم  تداركها، وبُتإن وجدت ومساعدتو على  هنواحي قصور 
وأىداف ن يرى يف تقييم األداء مرؤوسيو سبيال إذل ربسُت أدائهم وإنتاجيتهم لتحقيق أىدافهم مرؤوسيو ويتعُت أ

 الذي ما تفتأ أن تنتهي يف نفس النقطة. منظمتهم

 من التعاريف السابقة ؽلكننا أن نستخلص إذل التعريف شامل كما يلي:

 حسب طبيعة األعمال بادلنظمة.أن تقييم أداء العامل يتم بصفة منتظمة ودورية خالل فًتات معينة -

 1وجود معدالت أداء يتم على أساسها مقارنة أداء ادلوظف الفعلي.-
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 :أهمية وأهداف تقييم أداء العاملين المطلب الثاني

 أوال:أهمية تقييم أداء العاملين                  

فاحلكم ادلوضوععلى استحقاقات األفراد من إّن تقييم األداء وسيلة دلساعدة من يعملون على أداء العمل بصورة أفضل،
عالوات تصعيد ،تنزيل،فصل،ساعد على ربديد نقاط الضعف والقصور يف أداء العامل ،للعمل على عالجها بتصميم 
برامج تدريب كفيلة بتطوير وربسُت األداء ادلستقبلي وتدعيم مواطن القوة و تنويع احلوافز ،إقناع اجملدين بأعلية و فائدة 

عنهم ،كما غلب إشعار  االستغناءهود اكثر،ربديد االشخاص الذين يصلحون للعمل و الذين يتطلب االمر بذل ج
أو دبعٌت صالحية  انضباطاىماجلميع بأهنم زلل مسائلة و زلاسبة ،و أن تقدمهم يف السلم الوظيفي مرىون بإصلازاهتم و 

 قيمهم و نتائجهم.

 :ييلفيما الشرح سوف نربز االعلية  ودلزيد من

التقييم  وأن نتائجيشعر العامل بأن أداءه موضع تقييم من قبل رؤسائو  اعندم بالمسؤولية:إحساس العامل -1
واذباه العمل، وبالتارل نفسو  اذباهسوف يشعر بادلسؤولية  الوظيفي، فإنوسيًتتب عليها ازباذ قرارات سبس مستقبلو 

ليكسب بذلك رضا رؤساءه حىت ال يتعرض إذل أحكام  وأكمل وجوقصار جهده لتأدية عملو على أحسن  سيبذل
 ية ادلفعول.لقواعد واألحكام التشريعية السار تنص عليها ا والتعويضات اليتربرمو من ادلزايا 

القواعد القانونية يف التوظيف على أن ؼلضع العامل اجلديد إذل فًتة ذبربة ؼلترب  متلز  التجربة:اختبار العامل تحت -2
 وسيلة لتوفَتتعرب التقارير الدورية اليت تقيم أداء العامل  فيها، لذلكصالحيتو لشغل الوظيفة اليت عُت فيها على مدى 

ادلعلومات الالزمة عن عمل العامل اجلديد لتعطي إلدارة ادلوارد البشرية ادلربر الذي تتخذ على أساسو حكما يف مدى 
 1للعامل.غَت السليم  االختيارتتحملها بسبب  التبعات اليت قد وذبنب ادلنظمةمالئمة العامل للوظيفة 
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نقطة  العمال، ويعترب ذلكعملية تقييم األداء يف الكشف عن نواحي القصور لدى  متساى العامل:أداء  تطوير-3
 كأسلوبُت:التطوير ىذه   العامل، وتتم عمليةالبدء لتطوير أداء 

وخربة عمليةوتدريب تبُت أن خصائص العمال من تأىيل علمي  وتبسيط إجراءاتو، إذا: ربسُت العمل أولهما
أن مستوى الكفاءة يف األداء ال يرقى  العمل، إالمع متطلبات  وسلوكية تتالءمونفسية  متخصصوصفات فسيولوجية

 توتبسيط إجراءاهتوتوفَت اإلمكانياىذه احلالة قد يكون القصور راجع أساسا لظروف العمل  ادلطلوب، ففيإذل احلد 
 ادلناسبة لو.

 متوفرة، واإلمكانيات واإلجراءات مالئمةتبُت أن ظروف العمل ادلناسبة  وتدريبهم، إذا: ىو تنمية العمال ثانيهماو 
ذلك يشَت إذل وجود بعض  ادلرضية، فإنألداء العمل لكن مستوى الكفاءة يف األداء دل يصل بعد إذل ادلعدالت 

مثل ىذه احلالة تقوم إدارة ادلنظمة  العامل ففيسلوك األداء لدى  دلعارف أووادلهارات واجوانب القصور يف اخلربات 
 بتحسُت مستوى أدائو مستقبال. وظيفتو وػلقق متطلباتبإرشاد أو تدريب العامل ليتجاوز ىذه النقائص 

الرضا الوظيفي من أىم األىداف اليت يسعى العامل إذل الوصول إليها كوهنا  ديع العامل:زيادة مستوى رضا -4
واليت تتالءمواجلهد مؤشر على مدى سعادة العامل بانتمائو للمنظمة نتيجة ما قدمتو لو من عوائد يشبع هبا حاجاتو 

بأن العائد الذي يتقاضاه  شعر العامل وظيفتو، فكلمااألداء الذي بذلو يف إصلاز  للمنظمة، وادلتمثل يفقدمو  الذي
ذلك يؤدي إذل خلق  اإلشباع، فإنأكرب قدر شلكن من  ومنصف وػلقق لومقابل األداء الذي يقدمو للمنظمة عادل 

 1.ورؤسائهم ومنظمتهمبُت العمال  ثقة
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 التقييم تكمن فيما يلي: وادلشرفُت فأعليةىذا بالنسبة للعامل أما بالنسبة للرؤساء 

سيلزم اإلدارات تتبع  ومواعيد زلددةتقييم أداء العامل وفق نظام زلدد  نأ واإلشراف:ضمان ااتمرارية الرقابة -
كوثائق   ونتائج تقييمهملتدوين مالحظاهتم  واالحتفاظ بسجالتكفاءهتممنجزات العمال وتقدًن تقاريرىم حول  

 .واإلشرافية الرقابة استمرار  والتقيد دبواعيدىوبذلك يضمنللحكم على صحة التقييم 

عملية تقييم األداء بالرؤساء إذل ضرورة إصدار حكم على مرؤوسيهم من العمال  عتدف التحليل:تنمية القدرة على -
،فمن اليسر على أي رئيس أن يصدر حكمو على موظف ما ،بأنو شلتاز أو ضعيف دون أن يسأل نفسو دلاذا حكم 

ددة كما على ادلوظف هبذه الصفة أو تلك عندما يطلب منو وضع تقرير عن سبب أداء ىذا ادلوظف وفق عناصر زل
ىو احلال يف نظام قياس األداء ،فإنو يضطر قبل إصدار حكمو إذل سؤال نفسو ،دلاذا يعترب موظف ما شلتاز أو ضعيفا 
و ىنا غلد نفسو مسوقا إذل إجراء دراسة بو يف ادلنظمة ،و على ذلك فإن تقييم األداء يدفع بالرؤساء و ادلشرفُت إذل 

رون أهنم مسؤولُت على وضع التقديرات الدقيقة و احلساسة عن جوانب أداء تنمية قدراهتم على التحليل عندما يشع
العمال حىت ال تكون موضع طعن من طرف العمال مستقبال ،وبالتارل يشعر فيها ادلشرف بإمكانية تعرضو إذل 

 أو مسائلة أمام العمال ،أو اجلهات ادلختصة يف حالة عجزه عن إصدار األحكام ادلالئمة . انتقادات

عملية تقييم األداء تعد وسيلة ذبمع بُت الرؤساء بادلرؤوسُت من  نإ والعمال:بين المشرف الرئيس  االتصالنمية ت-
 -تغذية عكسية–خالل التعامل مع بعضهم إلجراء عملية التقييم كمناقشة ظروف العمل و تقدًن ادلعلومات ادلرتدة 

ثَتا ما يطمئن العامل اذباه رؤسائو ادلشرفُت عندما يشعر أن اليت تسمح للعامل من معاجلة نقاط ضعفو يف األداء .و ك
جهوده و طاقتو يف العمل موضع تقدير واىتمام من طرف الرؤساء و اإلدارة ككل ،فإن جوا من العالقات احلسنة 

 1يسود سواء فيما بُت العمال أو بينهم و بُت رؤسائهم ادلشرفُت على العمل وعملية التقييم .

عرف شخص أو فرد ما أن عملو ؼلضع للرقابة فإنو يتصرف  يقول: إذاق غلب التنويو بأن أحد ادلؤلفُت وكنتيجة دلا سب
 2إنسان.الطبيعة الفطرية لكل فرد أو  وىذا حبسببطبيعة مغايرة عما إذا عرف عملو ال ؼلضع للرقابة أو التقييم 
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 يوضح أعلية تقييم أداء العاملُت: شكل وفيما يلي

 تقييم االداء: 1.2قمالشكل ر *
 
 

  
 تقييم األداء  

بالنسبة 
 للمشرفُت

بالنسبة 
 للعمال

زيادة 
مستوى 
الرضى 
 الوظيفي

تطوير 
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 العامل

اختبار 
العامل 
ربت 

 التجربة
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االتصال 
 بالعمال
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 التحليل

ضمان 
استمرارية 
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 تقييم أداء العاملين ثانيا: هداف 
أشرنا قبل قليل إذل أن قياس اداء العاملُت ىومن أىم األنشطة أو الوظائف اليت غلب أن ربتل مكان الصدارة يف إدارة 

 –وىي: ادلنظمةاألىداف اليت ربققها عملية تقييم األداء وفق ثالث مستويات  البشرية، وباإلمكان تناولادلوارد 
 ادلرؤوسُت.–ادلديرين 

 مستوى المنظمة. أهداف تقييم األداء على-1
 من بُت أىم األىداف اليت تسعى إدارة ادلوارد البشرية إذل ربقيقها على مستوى ادلنظمة ىي:

  عن طريق تأكيد األسس العلمية يف التقوًن وادلوضوعية يف إصدار  الثقة والتعامل األخالقيخلق مناخ من
 العاملُت.شكوى  احتماالتاألحكام شلا يبعد عن ادلنظمة 

 للتقدم، قدراهتم الكامنة وتوظيف طموحاهتم بأساليب تؤىلهم  استثمارستوى العمال من خالل النهوض دب
 أكثر.تطوير من ػلتاج منهم إذل تدريب  وكذلك

  ومستلزماتو.وضع معدالت موضوعية ألداء العمل من خالل دراسة ربليلية العمل 
  عملية التقوًن مقياسا مباشرا للحكم على مدى سالمة وصلاح  البشرية، ألنتقوًن برامج وأساليب إدارة ادلوارد

 اإلدارة.الطرق ادلستخدمة يف ىذه 
ترشيد سياسات اإلنتاج وسياسات التوظيف عن طريق الربط بُت التكلفة  اإلنساين، وإمكانيةربديد تكاليف العمل 

 والعائد.
 أهداف تقييم األداء على مستوى المديرين.-2

احلكم على كل واحد منهم أنو شلتاز أو وسط أو ضعيف ليس  ادلرؤوسُتادلشرفُت بعملية تقييم أداء إن قيام ادلديرين و 
بالشيء السهل السيما عندما يطالب ذلك ادلدير او ادلشرف من جهات إدارية أعلى بوضع تقرير عن اسباب اداء 

 ية مهاراهتم وقدراهتم يف اجملاالت األتية:يدفع ادلديرين يف حقيقة األمر إذل تنم ذاك. وىذاادلوظف هبذا ادلستوى أو 
 .التعرف على كيفية أداء ادلوظف بشكل علمي وموضوعي 
 دبستوى العالقات مع ادلوظفُت من خالل هتيئة الفرصة الكاملة دلناقشة مشاكل العمل مع أي  االرتفاع

الذي يقود يف النهاية غلى أن تكون عملية التقوًن وسيلة جّيدة لزيادة التعارف بُت ادلدير  منهم، األمر
 وادلوظفُت.

  1بالعاملُت.القرارات الواقعية فيما يتعلق  وازباذتنمية قدرات ادلدير يف رلاالت اإلشراف والتوجيو 
 أهداف تقييم األداء على مستوى المرؤواين.-3 

                                                           
 104-103، ص2007البشرية"، جدار للكتاب العادلي، االردن، سنةمؤيد سعيد السادل وعادل حرحوش صاحل، "ادارة ادلوارد -1



 الفصل الثاين:                                                                                  ماىية أداء العاملُت
 

 
74 

 ما يلي:إذل ربقيقها بُت العاملُت بواسطة عملية تقوًن األداء  ادلقييموناليت يسعى  لعّل أبرز األىداف
  من خالل توليد القناعة الكاملة لديهم من أن اجلهود اليت  ادلرؤوسُتتعزيز حالة الشعور بادلسؤولية لدى

الذي غلعلهم غلتهدون يف العمل  التقوًن، االمريبذلوهنا يف سبيل ربقيق أىداف ادلنظمة ستقع ربت عملية 
 العقوبات.ليفوزوا بادلكافآت ويتجنبوا 

  والطرق ادلناسبة لتطوير سلوك ادلوظفُت وتطوير  الوسائلرلموعة من  اقًتاحتساىم عملية تقيّيم األداء يف
 علمية بصورة مستمرة. بأساليببيئتهم الوظيفية ايضا 

داء ىي ربقيق الًتابط بُت ادلنظمة والعامل من خالل رفع معنوياتو وأن اذلدف األساسي من وراء عملية تقيّيم األ
 أىدافها، ومنيهدف يف نفس الوقت إذل رفع كفاءة ادلنظمة وقدرهتا على ربقيق  العمل، كماوربسُت العالقات يف بيئة 

 جهة نظر العامل فإن تقيّيم األداء يساعد على ربقيق اآليت:

 ات: والواجب االهتماماتالتوفيق بين -ا

من مشكالت األداء % 90و% 80بُت بوهنا بشكل أفضل وىناك تقديرات مايقوم األشخاص بتأدية األعمال اليت يرغ

هبا، العاملُت ومهاراهتم وقدراهتم وبُت الوظائف اليت يكّلفون  اىتماماتىي يف الواقع نتيجة مباشرة لعدم التوافق بُت 

 ادلطلوب.العاملُت والعمل  اىتماماتتعتمد زيادة فرص األداء على مدى القدرة يف التوفيق بُت  لذا

 إرشاد العاملين:-ب

يساعد احلوار على تنظيف أو تطهَت زليط العمل  بالراحة، حيثيشعر العاملُت  بانفتاحإّن مناقشة النتائج والتحدث 

 1العامل.من كل ما من شأنو أن يؤثر سلبا على معنويات 

 التغذية العكسية:-ج

ربتاج كل من اإلدارة والعامل إذل توفَت ادلعلومات األساسية عن كيفية األداء خالل الفًتة السابقة لعملية التقيّيم وتفيد 

 عملو.القدرة األدائية للعامل خالل سنوات  والتأخر يفمثل ىذه ادلعلومات يف معرفة مدى التقدم 
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 اإلدارة باألهداف:-د

يتمثل ىذا النظام يف أن يقوم ادلدير التنفيذي بتحديد األىداف اليت وجد التنظيم من اجلها واليت غلب أن تشكل 

زلور سلوكو وتفكَته واليت منها تشتق األىداف اليت تعطي اولوية اإلصلاز واحليوية والتحقيق يف ادلدى ادلتوسط والقصَت 

 استعراضقيق األىداف مث يلتقي ادلديرين كل على حدى أو رلتمعُت يف مث تتخذ القرارات اليت ؽلكن أن تتفق أمام رب

 استعراضاألىداف ويقوم ىؤالء بتكرار نفس العملية بالنسبة دلوظفيهم وىكذا حىت هناية السلم الوظيفي على أن يتم 

ذايت و ادلزدوج و األىداف ورلموعة من قواعد السلوك اليت تعترب ملزمة التنفيذ واليت تعتمد كمعايَت للتقيّيم ال

 اإلرشادات والتوجيهات الكفيلة بالتغلب عليها .

 وأحسن ما طلتم بو أن تقيّيم األداء ػلقق مزايا عّدة منها:

 الرّفع من الروح ادلعنوية للعاملُت وربسُت عالقات العاملُت.-

 وسيلة لتطوير األداء الذايت.-

 إشعار ادلوظف دبسؤوليتو.-

 1ادلعاملة.وسيلة لضمان عدالة -

 

 

 

 

                                                           
 114، ص2003"، دار وائل للنشر، األردن، سنة-مدخل اسًتاتيجي–خالد عبد الرحيم مطر اذلييت، "إدارة ادلوارد البشرية  -1
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 وخطوات تقيي م أداء العاملين الثالث: طرقالمطلب 

 تقييم أداء العاملين أوال: طرق

 من طريقة واداة لتقييم أداء العاملُت وىي تنقسم إذل طرق تقليدية وأخرى حديثة  أكثرىناك 

باألداء  اىتمامهاكمعايَت ومؤشرات مالية إذل جانب   واستخدامهاحيث ترتكز الطرق التقليدية على اجلوانب الكمية 

 1اجلماعي.الطرق احلديثة تعتمد على اجلوانب النوعية وسلتلف الصفات الشخصية وترتكز على األداء  الفردي، بينما

 الطرق التقليدية:-1

 ،تقييم العاملُتىذه الطريقة من أقدم الطرق ادلستخدمة يف  تعترب البسيط:طريقة الترتيب -

األسوأ، حيث يقوم الشخص القائم بعملية التقيّيم بًتتيب األفراد زلل التقيّيم تنازليا حسب كفاءهتم من األحسن إذل 

غلب أن يشمل  واحدة، بليتّم التقيّيم بالنسبة لصفة  ارنة أداء الشخص باآلخرين على أالما يتم ذلك بعد مق وغالبا

 األداء الكلي للشخص.

 الطريقة يتّم تقيّيم العاملُت دبقارنة كل واحد منهم هبذه عاملين:الطريقة المقارنة بين -

فيها الفرد ىو الرقم الذي ربدد على أساسو الرتبة اليت ؽلثلها بُت  اختَتعدد ادلرات اليت  زوجية، ويكونمقارنة باألخرين 

 2/( 1-عدد مرات ادلقارنة وفق ادلقارنة التالية:)عدد األفراد التقيّيم. وربسباألفراد زلل 

 2ادلثال التارل يوّضح ىذه الطريقة

 

                                                           

1-Robert le Duff ,Encyclopédie du gestion et managementEdition Dalloz,Paris,1999,p895 
 374، ص1990مهدي حسن زويلف وامحد قطامُت، "الرقابة االدارية"، دار حنُت، االردن، سنة-2
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زلمد /علي، سعيدفإّن ادلقارنات تكون: سعيد/ زلمد، صالح ،علي،ىم: سعيدافراد يف القسم  4فإذا كان ىناك 

 /زلمد،علي/صالح،زلمد/صالحصالح، علي/سعيد

اإلشارة وعند إجراء ادلقارنات يقوم الرئيس ادلباشر بتحديد أي فرد أفضل يف مقارنات من ادلقارنات السابقة ولقد سبت 

عليو ؽلكن التوصل إذل اجلدول والذي يبُت نتيجة  األفضل، وبناءالشخص األفضل وذلك يوضع خط ربت الفرد  إذل

 تفضيل، وىوا اجلدول أن زلمد قد حصل على أكرب عدد مرات ادلقارنة الثنائية )مقارنة بُت العاملُت( ويظهر ىذ

الرابع فهو  الثالثة أمابالتارل يعترب ذا ادلرتبة األوذل وأّن سعيد حصل على ادلرتبة الثانية وأن علي ػلصل على ادلرتبة 

 1صالح.

 المقارنة الثنائية  : نتيجة1.2الجدول رقم *

 الترتيب عدد مرات التفضيل الفرد

 2 2 اعيد

 3 1 علي

 1 3 محمد

 4 _ صالح

 27ص،1990ادلصدر:مهدي حسن زويلف وأمحد قطامُت،"الرقابة اإلدارية"،دار حنُت،األردن،سنة

 

 

 
                                                           

 374مهدي حسن زويلف وامحد قطامُت، مرجع سبق ذكره، ص- 1
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 من ادلقّيم)الرئيس( وضع رلموعة ادلوظفُت ذلذه الطريقة يطلب  وفقا اإلجباري:طريقة التوزيع -

ما يتم تقييم األفراد  التقييم، وعادة)ادلرؤوسُت(ادلطلوب تقييمهم يف رلموعات سلتلفة من حيث درجة أو مستوى 

ووضعهم يف فئات تقييم ربملّ أوزان سلتلفة وذلك بناءا على رأي ادلقّيم بشكل عام حيث تًتاوح فئة التقيّيم بينضعيف 

ىذه الطريقة أن يقوم ادلقّيم بتوزيع األفراد على فئات  د، تشًتطادلتوسط، وجيّ وأعلى من  ادلتوسط، ومتوسطوأقل من 

 يلي: التقييم احملددة بنسب مئوية موزعة على اساس التوزيع الطبيعي كما

 من ادلوظفُت يف الفئة األوذل )ضعيف(10%

 من ادلوظفُت يف الفئة الثانية )أقل من ادلتوسط( 20%

 من ادلوظفُت يف الفئة الثالثة )متوسط( 40%

 من ادلوظفُت يف الفئة الرابعة )أعلى من ادلتوسط(20%

 من ادلوظفُت يف الفئة اخلامسة)جيد( 10%

القيمة  حولاإلدارة أّن الظاىرة الطبيعية سبيل عادة إذل الًتكيز  اعتقادىذا النوع من التوزيع إذل  الستخدامويعود السبب 

 1تركيزىا يف الطرفُت بشكل متساوي الوسطى، ويّقل

 

 

 

 

 

                                                           
 33، ص2003واالفراد"، الدار اجلامعية، مصر، سنةامحد ماىر، "االختبارات واستخدامها يف إدارة ادلوارد البشرية  -1
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 موظفين 11التوزيع اإلجباري في تقييم  : طريقة2.2الجدول رقم *

أقل من ادلتوسط  %10ضعيف 

20% 

اعلى من ادلتوسط  %40متوسط 

20% 

 %10جيد 

 نعمان عادل،برىان زلمد،يوسف،مصطفى،سليمان أمحد، علي زلمود

 211،ص1991اذلالل،األردن،سنةادلصدر:فايز الزعيب،"الرقابة اإلدارية يف منشآت األعمال"،دار 

 طريقة التدرج:-

 إذ ؽلثل كل تصنيف درجة معينة لألداء فقد تكونالعاملُت، حسب ىذه الطريقة يتم وضع تصنيفات لألفراد 

 األداء ادلتميز. مرضي،األداء الغَت  ادلرضي،األداء  ثالثة تصنيفات، كاآليتىناك 

حيث  مسبقا،توضح ىذه التصنيفات من قبل اإلدارة أو ادلقيم ومن مث مقارنة اداء األفراد وفقا ذلذه التصنيفات احملددة 

 1فرد من األفراد العاملُت إما أن يستلم درجة متميزة او مرضي أو غَت مرضي. أدائو، كليوضح كل فرد وفقا لدرجة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 90، ص2003علي زلمد ربابعة، "إدارة ادلوارد البشرية"، دار النشر والتوزيع، االردن، سنة-1



 الفصل الثاين:                                                                                  ماىية أداء العاملُت
 

 
79 

ومن ادلمكن تعديل طريقة التدرج وتكييفها إذل طريقة التوزيع  تصنيفاتثالثة كما أنو باإلمكان وضع أكثر من 

 ربدد نسبة مئوية معينة لكل تصنيف مثال: اإلجباري، حيث

 ادلنخفض.من األفراد الذين ذوي األداء 10%

 ادلتوسط.من األفراد الذين يكون أدائهم أقل من  20%

 األداء.من األفراد العاملُت متوسطي % 40

 ادلتوسط.راد ذوي األداء األعلى من من االف% 20

 1األوذل.من األفراد الذين ادائهم يف الدرجة  10%

 التدرج البياني: طريقة-

ومن مث يتم تقييم أداء كل فرد وفقا  األداء،تعتمد ىذه الطريقة على ربديد عدد من الصفات أو اخلصائص ادلساعلة يف 

مثل  وخصائص،حيث أن ادلقيم يشَت على مقياس ػلتوي على صفات  اخلصائص،ذلذه الصفات أو  امتالكولدرجة 
 وغَتىا بالعمل، التعاوناإلبداع وادلعرفة  اإلنتاج،نوعية  اإلنتاج،كمية 2

 يمختلفة لقياس التدريج البيان ج: نماذ 3.2رقم لجداولا*

 العمل ة: نوعيا

     
4 3 2 1 

 

 
                                                           

 250،ص2001سهيلة زلمد عباس وعلي حسُت علي،"إدارة ادلوارد البشرية"،دار وائل للنشر،االردن،سنة -1
 251ع سبق ذكره، صسهيلة زلمد عباس وعلي حسُت علي، مرج
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 العمل ةب: نوعي

     
طادلا ػلتوي العمل على بعض 

 التغَتات
العمل ينجز يف الغالب بشكل  النوعية متوسطة ذلذاالعمل

 شلتاز
 نوعية العمل شليزة

 

 العمل ةج: نوعي

     
 اخطاء متعددة أخطاء متوسطة اخطاء نادرة  ال توجد أخطاء

 251،ص2001ادلصدر:سهيلة زلمد عباس وعلي حسُت علي،إدارة ادلوارد البشرية،دار وائل للنشر،االردن،سنة 

 د:نوعية العمل

 عوامل األداء درجات األداء
 باستمرارمتميز  متميز يف بعض األحيان باستمرارمتوسط  باستمرارغَت مرضي 

   
  

 النوعية 
 الدقة

 االقتصادية
 أخطاءعدموجود

 .251ص  ،2001سنة  ،دار وائل للنشر، األردن ادلصدر:سهيلة زلمد عباس وعلي حسُت علي،"إدارة ادلوارد البشرية"،

 طريقة قوائم المراجعة:-

وعلى ادلقيم  األقسام،من خالل ىذه الطريقة يستخدم ادلقيم قوائم باألوصاف السلوكية احملددة من قبل إدارة األفراد أو 
أن يؤشر وؼلتار العبارة أو الوصفة اليت تصف أداء األفراد العاملُت ويكون تأشَت ادلقيم الذي ىو يف الغالب ادلشرف 

وربديد الدرجات واألوزان لكل عامل من  لتحليلها،قائمة ادلراجعة تذىب إذل إدارة األفراد  مإسبا ال،ادلباشر إما بنعم أو 
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 دلناقشتوومث يعود التقييم النهائي من إدارة األفراد إذل ادلشرف ادلباشر  أعليتها،قائمة حسب درجة العوامل احملددة يف ال
 العاملُت.مع األفراد 

 1وفقا ذلذه الطريقة فإن ادلقيم ال يتدخل وال يعرف الدرجات احملددة مسبقا.

 قائمة مراجعة لتقييم أداء كاتب المبيعات ج: نموذ 4.2جدول رقم ال*

 الفقرات نعم ال
 ىل يتبع تعليمات وتوجيهات ادلشرف-1  
 ىل يوجد الزبائن أفضل من البضائع -2  
ىل يكون مشغول حىت وإن دل يكن -3  

 لديو زبائن
 ىل يقًتح منتوجات جديدة للزبائن-4  
 الزبائن وىدوءه امامىل يفقد توازنو -5  
 ىل يتطوع دلساعدة زمالئو يف العمل-6  
 اخطاء يف العملىل يرتكب -7  

 255ادلصدر:سهيلة زلمد عباس وعلي حسُت علي،مرجع سبق ذكره،ص

 اإلجباري: راالختياطريقة -

يف ىذه الطريقة من رلموعات عديدة من اجلمل ،ربتوي كل رلموعة على اربعة مجل ،ومن ىذه التقييم  استمارةتتكون 
ادلشرف يف كل  الفرد ويقومسبثالن الصفات غَت ادلرغوبة يف أداء  واثنتانسبثالن الصفات ادلرغوبة ، اثنتاناالربعة مجل 

مجلتُت فقط واحدة تقيس الصفة ادلرغوبة يف أداء ادلرؤوس، وأخرى تعرب عن الصفة غَت ادلرغوب فيها  باختياراربع مجل 
توىم ادلشرف أن يف أداء ىذا ادلرؤوس والغرض من وجود أربع مجل يف كل رلموعة ىو أن يبدو ظاىريا ، وبالتارل ي

                                                           
 255سهيلة زلمد عباس وعلي حسُت علي، مرجع سبق ذكره،-1
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ىناك مجلتُت تصفان اخلاصية احلسنة ، ومجلتان تصفان اخلاصية السيئة يف أداء ادلوظف وال يعلم ادلشرف الوزن أو 
 ،1مث ال يستطيع أن يقيم ادلرؤوس تقييما حسنا أو سيئا حسب تفضيلو الشخصي  اجلمل ومنالقيمة احلقيقية ذلذه 

مجلة  أربعجمل، ىناكولذلك فإنو ؼلتار اجلمل اليت تصف فعال سلوك الشخص يف الوظيفة أما احلقيقة فهي أنو يف كل 
اللتُت تبدو   االثنُتومجلة واحدة فقط من بُت  ادلرغوبة،اللتُت تبدو كمقياس للصفات  اإلثنُتواحدة فقط من بُت 

 جلمل األربعة التالية لتوضيح ما سبق كمقياس للصفات غَت ادلرغوبة وكمثال على ذلك نورد ا

 العمل.اإلدارة يف أوقات زمحة يقابل ادلوظف توقعات -أ

 أيضا.ينجز األعمال ادلطلوبة منو، واألعمال اإلضافية -ب

 يصادفها.يستطيع أن ػلدد موقفو يف ادلشاكل اليت  ال-ج

 القرارات.ال يعد قادرا على إصلاز -د

 الصفات ادلرغوبة يف أداء ادلوظف  ب-أوسبثل العبارات 

 2الصفات غَت ادلرغوبة د-ج-و

 

 

 

 

 

                                                           
 222، ص2001سناء عبد الكرًن خناق، "مظاىر األداء االسًتاتيجي وادليزة التنافسية"، ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، سنة-1
 222سناء عبد الكرًن خناق، مرجع سبق ذكره، ص- 2
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 طريقة الوقائع الحرجة:-

األساس الذي ترتكز عليو ىو ذبميع أكرب عدد شلكن من الوقائع اليت تتسبب يف صلاح أو فشل العمل ،واليت تأثر يف 
ب أعليتها للعمل ،ال يطلع على تلك من حيث صلاحو أو إخفاقو ،وربدد قيمة كل حادثة حس سوآءاأداء الفرد ،

القيمة القائم بالتقييم ويطلب من ادلقيم أن يقوم دبالحظة اداء الفرد بشكل دقيق ،ليحدد أي من ىذه الوقائع ربدث 
من ىذا التقييم تقوم اإلدارة بتحديد كفاءة الفرد ، وذلك على اساس عدد  االنتهاءمن خالل أداء الفرد لعملو ،وبعد 

قيمتو يف القائمة السرية وربتاج ىذه الطريقة إذل مقدرة وكفاءة عالية من قبل  واحتساباحلوادث اليت حدثت يف أدائو 
عمال اليت يقوم هبا الرؤساء ادلباشرين إذ يتطلب منهم مالحظة دقيقة ألداء مرؤوسيهم ،وذلك للوقوف على األ

 1األسباب ومقارنة ذلك مع الوقائع احملددة  لإخفاقهم وربليمرؤوسيهم بنجاح او 

 الطرق الحديثة:-2

 مقياس التدرج على أااس الوكي:-

:التدرج البياين وادلواقف احلرجة حيث أنو يتم ويأخذ بالعناصر األساسية اليت تتضمنها طريقتُتيرتبط ىذا ادلقياس 
كما يم أعمدة لكل صفة أو سلوك مستقى من واقع العمل الفعلي وليست صفات عامة زلددة مسبقا  ربديد وتصم

،وسلوكو ادلتوقع يف واقع العمل امتالكو للصفاتتقييم الفرد بناءا على مدى  البياين، ويتمىو احلال يف مقياس التدرج 
 ة.حبيث تكون ىذه الصفات أو السلوكيات مرتبطة دبتطلبات العمل األساسي

 السلوكية:طريقة مقياس المالحظات -

ىذه الطريقة يتم ربديد األبعاد السلوكية ادلتوقعة  السابقة، ودبوجبتطوير ىذا ادلقياس للقضاء على عيوب الطريقة مت 
على مخسة اوزان لكل  العاملُت، ويرتبهميف الطريقة السابقة أال أن ادلقيم ىنا يقوم دبالحظة سلوك األفراد  لألداء، كما
أن   العمل، أيمن وزن واحد ومن مث ذبمع الدرجات اليت ػلصل عليها االفراد العاملُت لكل بعد من ابعاد  بعد، بدال

 متعددة.كل بعد أو متغَت ػلتوي على مواقف 
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يف ىذه الطريقة  ان ادلقيم يقوم ادلتوقع، أيالسلوك ادلالحظ بدال من السلوك  ىترتكز علوتتميز ىذه الطريقة باهنا 
االفراد  ومعرفتو لسلوكيف الطريقة السابقة يقوم ادلقيم بعملية التقييم حسب توقعو  العاملُت، بينمادبراقبة ومتابعة األفراد 

 1العاملُت.

 طريقة مراكز التقييم:-

والعالقات اإلنسانية بتحديد مقاييس  مثل: التخطيط التنظيمذل قياس مهارات وصفات معينة تسعى ىذه الطريقة إ
اإلدارية، وتستخدم ىذه الطريقة لتقييم مدراء سلتلف ادلستويات  ربديدىا،معينة ذلذه الصفات على الرغم من صعوبة 

 2خاصة األفراد ادلرشحُت للًتقية لإلدارة العليا  وبصورة

بعض ادلهام أو الواجبات مثل ادلناقشات  ةحاكادبفقد تعهد من خالل نظام مراكز التقييم إذل األفراد مهمة القيام 
ذلك يتوذل  العمل وبعدوصراعات  وازباذالقرارات مواجهةالضغوطادلشكالت  قائد وسبثيالألدوار وحلاجلماعية بدون 

 3ادلقييمون ربليل سلوك األفراد وتقييم مهاراهتم وقدراهتم اإلدارية احملتملة

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 96علي زلمد ربابعة، مرجع سبق ذكره، ص -1
 57، ص2004محداوي وسيلة، "ادارة ادلوارد البشرية"، مديرية النشر جلامعة قادلة، اجلزائر، سنة -2
 431مجال الدين زلمد ادلرسي، مرجع سبق ذكره، ص -3
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 طريقة اإلدارة باألهداف:-

طريق ادلقارنة بُت األىداف ادلوضوعية وادلسطرة من قبل ادلنظمة للفرد من أجل  وتقيمو عنىذه الطريقة تقيس األداء 
 إصلازىا مع ما أصلز فعال 

 :سبر ىذه الطريقة بعدة خطوات وىي كاآليت

مع  باالتفاقسيتم قياس األداء وتقييمو على اساسها،ويتم ىذا  ربقيقها، واليتاألىداف والنتائج ادلطلوب  دأ: ربدي
 الرئيس وادلرؤوس.

 النتائج.ربقيق  األىداف، ومتابعةالتنفيذ يقوم الرئيس دبساعدة مرؤوسيو يف ربقيق  ءب: أثنا

الفًتة عليو يف بداية  ربقيقو، دبااتفقهناية ادلدة ادلتفق عليها يتم تقييم النتائج اليت ربققت وذلك دبقارنة ما مت  ج: يف
 1أو سلبا. إغلاباعن التنفيذ  وربديداالضلراف

 تقييم أداء العاملين تثانيا: خطوا

ذلك قياس  العاملُت، وبعديف األداء مع األفراد األداء ومن مث مناقشة التوقعات تبدأ عملية تقييم األداء بتحديد معايَت 
اإلجراءات  الزباذذلك يتم مناقشة التقييم مع األفراد العاملُت  وبعدادلوضوعية، األداء الفعلي ومقارنتو بادلعايَت 
 2التصحيحية إن لزم األمر لذلك

 

 

 

 

                                                           
1 - Leurrant Bellanger André:petit jean louis Bergeron:gestion de ressources humaines ،une 

approche global et intégrer ,Gaëtan Morin , éditeur 1983,P108 
 244سهيلة زلمد عباس وعلي حسُت علي، مرجع سبق ذكره، ص -2
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 دبعايَت تقييم األداء تلك العناصر اليت تستخدم كركائز التقييم ديقص األداء:تحديد معايير -1

فمعايَت تقييم األداء سبثل مستوى األداء ادلطلوب ربقيقو من قبل ادلوارد البشرية يف اعمالو ادلكلفة هبا حيث على 
يف احلقيقة سبثل أىدافا غلب على ىذه ادلوارد إصلازىا من  ال، وىياساسها ربكم فيما إذا كان أداؤىا وفق ادلطلوب ام 

 ضمن فًتة زمنية زلددة  أدائها، وذلكخالل 

كما يقصد دبعايَت تقييم األداء "األساس الذي ينسب إليو أداء الفرد وبالتارل يقارن بو للحكم عليو أو ىي ادلستويات 
ربديد ىذه ادلعايَت امر ضروري لنجاح  مرضيا، وأنأمرا  ادلعايَتربديد ىذه  ومرضيا، وأناليت يعترب فيها األداء جيدا 

 ادلنظمة، وتوجيوالعاملُت دبا ىو مطلوب منهم خبصوص ربقيق أىداف  تساعد يف تعريف األداء، حثعملية تقييم 
 األداء.لتطوير  االعتبارادلديرين إذل االمور اليت ينبغي أن تؤخذ بعُت 

ربديد ادلعايَت الالزمة لألداء الفعال البد من توضيحها لألفراد  دبع العاملين:نقل توقعات األداء لألفراد -2
اذباىُت: ذات  االتصالاألفضل أن تكون عملية  منهم، ومنيتوقع  يعملوا، وماذاوتوضيح ما غلب ان  العاملُت، دلعرفة

ناك تغذية عكسية أن تكون ى فهمها، مثمن  والتأكدمعهم  مرؤوسيو، مناقشتهاذل أن يتم نقل ادلعلومات من الرئيس إ
 1لديهم. حول أية جوانب غَت واضحة االستفهامذل رئيسهم لغرض من ادلرؤوسُت إ
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اربعة مصادر للمعلومات غالبا ما  الفعلي، وىناكجبمع ادلعلومات حول األداء ىذه اخلطوة  نوتكو  :األداءقياس -3
 تستخدم لألداء الفعلي ىي:

 األفراد العاملُت.مالحظة -                      

 التقارير اإلحصائية.-                    

 شفوية.لالتقارير ا-                    

 التقارير ادلكتوبة.-                    

 جبميع ىذه ادلصادر يف مجيع ادلعلومات يؤدي إذل زيادة ادلوضوعية يف قياس األداء. االستعانةإن 

الفعلي  األداءبُت  االضلرافاتاخلطوة ضرورية دلعرفة والكشف عن  هىذ المعياري:مقارنة األداء الفعلي مع األداء -4
الوصول إذل نتيجة حقيقية وصادقة تعكس  ىذه اخلطوة ىي إمكانية ادلقيم يف واألداء ادلعياري ومن األمور ادلهمة يف

بدرجة الفرد العامل هبذه النتيجة ،حيث أن نتائج التقييم اليت يستلمها األفراد تؤثر  العامل وقناعةاألداء الفعلي للفرد 
لى روحهم ادلعنوية ،وعلى تواصلهم باألداء ادلستقبلي ،ولذلك البد أن تتبع ىذه اخلطوة خطوة أخرى زبفف ع ةكبَت 

 من شدة تأثَت التقييمات السلبية ،واخلطوة الثالثة ىي مناقشة التقييم مع االفراد العاملُت .

إنو  األداء، بلنتائج عملية تقييم  لونيكفي أن يعرف األفراد العام ال:العاملينمناقشة نتائج التقييم مع األفراد -5
من الضروري أن تكون ىناك مناقشة لكافة اجلوانب اإلغلابية والسلبة بينهم وبُت ادلقيم أو ادلشرف ادلباشر لتوضيح 

 1إن ادلناقشة  أداءه، كماخاصة اجلوانب السلبية يف  العامل، وبصورةبعض اجلوانب ادلهمة اليت قد ال يدركها الفرد 
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أن التقييم الصادق وكما اشارت الكثَت من الدراسات  السليب حيثزبفف من حدة تأثَت النتائج اليت تعكس األداء 
إذل ذلك قد يضع الرئيس يف موقف حرج من قبل ادلرؤوسُت حيث يشعر ىؤالء بأن أدائهم أكثر شلا حدده ذلم الرئيس 

 او ادلشرف ادلباشر 

مباشر وسريع إذ ال  نوعُت: األولات التصحيحية من ادلمكن أن تكون على اإلجراء نإ التصحيحية:اإلجراءات -6
ادلعيار، فقط زلاولة تعديل األداء ليتطابق مع  األداء وإظلايف  االضلرافاتيتم البحث عن االسباب اليت أدت إذل ظهور 

 وقيت.فغن ىذا النوع من التصحيح ىو  ولذلك

ال يتطابق مع ادلعيار احملدد فهو اإلجراء التصحيحي  لألداءالتصحيحية  اإلجراءاتأما النوع الثاين من التصحيح او 
إذل  للوصولبكافة أبعادىا  االضلرافاتربليل  وكيفية حصوالالضلرافات، أييتم البحث عن اسباب  األساسي، حيث

ى ادلنظمة بفوائد  العملية أكثر عمقا وعقالنية من األسلوب األول كما إهنا تعود عل ذلك، وىذهالسبب الرئيسي وراء 
 1الطويل.كثَتة على ادلدى 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  35-34،ص2012التدريب وتقييم اداء االفراد"،دار اسامة للنشر والتوزيع،االردن،سنة عيشي،" اذباىاتعمار بن  -1



 الفصل الثاين:                                                                                  ماىية أداء العاملُت
 

 
89 

 خاتمة الفصل الثاني

يف ىذا الفصل مت استعراض التعريف باألداء وكذا تقييم أداء العاملُت كوهنا زلصلة جملموع تقييم أداء ادلوارد 

 ازباذرد البشرية ألجل البشرية تقوم على توفَت ادلعلومات الالزمة والكافية إلدارة ادلنظمة من خالل إدارة ادلوا

القرارات اإلدارية اليت زبص تنمية وتطوير أداء العمال بتوفَت شروط وعوامل الرضا الوظيفي للعامل الذي يعد 

 العمل.عامل أساسي يف زيادة إنتاجية 

ضعف كما إن عملية تقييم أداء العاملُت تزود ادلنظمة بادلعلومات ادلوضوعية والدقيقة عن نقاط القوة ونقاط ال

جانب معرفة مدى التقدم يف  معينة، إذلالقابلة للتحسُت يف أداء عمليها اثناء تأديتهم دلهامهم يف فًتة زمنية 

 متقبال، كماتسيَتىا والتخطيط لتطورىا  اسًتاتيجيةتنفيذ سياسة مواردىا البشرية اليت تعطيها القوة على تصميم 

القرارات اإلدارية بشأهنم كالًتقية والنقل  وازباذتعتمدىا كمقياس دلكافأة عماذلا وتوجيههم ضلو ربسُت أدائهم 

 .واالختياروالتدريب 

 



(مستغانم-عناصر مناخ العمل المؤثرة على أداء العاملين)دراسة ميدانية بخزينة سيدي علي ما بين البلديات           الفصل الثالث:  
 

 
67 

 مقدمة الفصل الثالث

وىذا من اجل فهم ىذين  العمال،تطرقنا يف اجلانب النظري إذل سلتلف اجلوانب ادلتعلقة بظروف العمل وأداء 
والن الدراسة النظرية ال تكفي وحدىا سنقوم بدراسة ىذا ادلوضوع من اجلانب العملي، ومن اجل ادلتغريين،

ظروف العمل على أداء العاملني يف خزينة "سيدي علي" ما بني البلديات  ألثرىذا قمنا بدراسة تطبيقية 
"."والية مستغازل  

 أراءبصرب  قمنا علي، حيثخزينة سيدي  العمل على أداء العاملني يف أثر مناخيف ىذا الفصل ضلاول قياس 
.إليهاويف األخري تفسري النتائج ادلتوصل  استبيانات وعرض عليهمالعاملني   
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الخزينةب لمبحث األول: التعريفا  

من خالل -مستغازل–النظري خلزينة سيدي علي ما بني البلديات  اإلطارتقدمي سنتناول يف ىذا ادلبحث 
مهامها وإعطاء شرح مفصل ذليكلها التنظيمي وعرض سلتلفرلموعة من النقاط نربز فيها مصاحلها   

ومهام الخزينة تعريف، مصالحالمطلب األول:   

: تعريف خزينة البلديةأولً   

ومراقبة إيرادات تعرف بقباضة البلدية وىي مصلحة من مصاحل مديرية الضرائب للوالية مكلفة بتسيري كانت 
ونفقات البلديات وبعض ادلؤسسات العمومية مثال ادلستشفى، وىي موجودة على مستوى كل دائرة، 

 19/01/2003ادلؤرخ يف  04-03البلدية وىذا تطبيقا ألحكام ادلرسوم التنفيذي رقم أصبحت تعرف حاليا خبزينة

اجلامعية إذل  االستشفائيةقطاعات الصحية، ادلراكز ادلشار إليو سابقا، فإن اإلحلاق الفعلي خلزائن البلديات، ال
.02/11/2004ادلديرية العامة للمحاسبة ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من   

ادلستشفيات مهامهم احلالية إذل غاية صدور لفون بالتسيري ادلارل للبلديات و ويواصلوا قابضو الضرائب ادلك   
وتواصل إدارة الضرائب ضمان صرف عالوات ة الذكر، قرارات الصالحيات ادلتضمنة يف مراسيم السالف

حتدد  الدخل التكميلي لفائدة مستخدمي اخلزائن، تنفذ أحكام ىذا ادلقرر عن طريق تعليمات مشًتكة
طبقا للربنامج ادلرفق، ويتمثل دورىا يف مجع الضرائب والرسوم ادلختلفة  لاللتحاقاإلدارية الكيفيات التقنية و 

 على مستوى ادلقاطعة، ومراقبة وتسيري البلديات التابعة ذلا.

 ثانياً: مصالح الخزينة

خزينة سيدي علي ىي فرع من فروع خزينة الوالية فلهذا ال حتتوي على مصاحل كثرية فمن مصاحلها صلد مثال: 
مصلحة احملاسبة  ئمة آمني اخلزينة ومنو تتفرع باقي ادلصاحل منها:الصندوق،مصلحة التسيري،على رأس القا

1والتحويالت،مصلحة التحصيل.  
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القطاع الصحي، اهلل و  بلديات:سيدي علي، تازقايت، أوالد مع3مصلحة التسيري بدورىا تنقسم إذل      
التحويالت.ة احملاسبة تنقسم إذل احملاسبة و مصلح  

اذليكل التنظيمي للخزينة يوضح ذلك:        

    البلديات:ما بين سيدي علي التنظيمي لخزينة  : الهيكل3.1الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وثائق اخلزينة ادلصدر: من  

 امني اخلزينة

لصندوقا مصلحة التحصيل  

 احملاسبة

 التحويالت

 مصلحة التسيري

 القطاع الصحي

 بلدية سيدي علي

 بلدية أوالد مع اهلل

 بلدية تزقايت

 مصلحة احملاسبة والتحويالت
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مهام الخزينة ثالثا:  

:من بني العمليات اليت تقوم هبا اخلزينة  

تسوية ادلوردين.-1  
دفع األجور.-2  
دفع مسامهات البلدية.-3  
حتصيل ادلقبوضات اخلاصة برسوم البلدية.-4  
القروض.دفع تكاليف -5  
ادلقبوضات اخلاصة بالتحويالت للبلدية.-6  
مقبوضات اخلدمات اليت تنفذىا البلدية.-7  
القضائية(. التصفية واحملاضر)سلططات مراجعة ادللفات وطلب التخفيضات -8  
تسيري اخلزينة: تسيري احلسابات ادلالية، احلاالت الدورية للخزينة.-9  

تسيري الديون.-10  
احلساب اإلداري. حترير-11  
حساب نتيجة ادليزانية وملحقاهتا ومسك األرشيف الذي لو عالقة بتسيري ادليزانية.-12  
1.حتسني العالقة بني اخلزينة ومسؤولو البلدية وىنا فيما خيص ادللفات ادلتعلقة بينهم-13  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية-1



(مستغانم-عناصر مناخ العمل المؤثرة على أداء العاملين)دراسة ميدانية بخزينة سيدي علي ما بين البلديات           الفصل الثالث:  
 

 
71 

 المطلب الثاني: مهام ودور مصالح الخزينة
مها:تنفيذ ميزانية البلدية عونان يتدخل يف   

رئيس اجمللس الشعيب البلدي كأمر بالصرف -  
القابض البلدي كمحاسب -  

اخلزينة: أمنيدور   

دتارس وظيفة احملاسب من طرف القابض البلدي الذي يعترب ادلؤىل الوحيد الستعمال ومسك وحفظ أموال 
كل العناية الضرورية لتحصيل اإليرادات لشخصية  فإنو مكلف باختاذ حتت مسؤوليتو ا البلدية، وذلذاوقيم 

وادلوارد.واذلبات والوصايا   

اخلزينة صلد: أمنيومن بعض مهام   

مسك الوثائق احملاسبية.-  

إعداد كشوف االلتزامات بالنفقات. -  

حفظ وتصنيف ادلستندات ادلرتبطة بتسيري ادليزانية.-  

واحملاسبة وتسجيلها.ة بادليزانية حتضري سلتلف العمليات ادلتعلق-  

الدورية طبقا للتشريعات ادلعمول هبا. اإلمجاليةمسك الدفاتر احملاسبية وتقدمي الكشوف -  

التدقيق يف مجع العمليات ادلتعلقة بادليزانية وادلالية ومراقبتها ومتابعتها.-  

نفقات العمومية.حيكم التنظيم الذي حيكم إجراءات وكيفيات تنفيذ ال الذيالسهر على احًتام التنظيم -  

واحملاسبة اخلاصة بالسنة ادلالية. بادليزانيةجتميع ادلعلومات ادلتعلقة -  

ادلعمول هبا.  التنظيماتمسك سجل االلتزام بالنفقات وصرفها طبقا -  

1حتضري وضعيات استهالك اعتماد ادليزانية ادلوجهة ذليئات الرقابة ادلؤىلة.-  
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احملاسب الدافع جيب عليو ان يتحقق  ادليزانية، وبصفتويف حتضري مشاريع ويسامهون زيادة على ذلك           
 من:

بالصرف. األمرصفة -  

التنفيذ القانوين للنفقة.-  

وجود االعتماد ادلارل.-  

مطابقة العملية للقوانني والتنظيمات السارية ادلفعول.-  

وعمليات  بالصرف األمرالعمليات ولضمان التنفيذ احلسن دليزانية البلدية وحتقيق االنسجام بني تقييد 
العونني.ادلقارنات الدورية بني ىذين  إجراءجيب احملاسب   

الصندوق:مهام مصلحة أول:  

حيث يلعب يوميا دورا ىاما يف حتصيل اإليرادات وصرف يعترب الصندوق بالنسبة للخزينة مبثابة احلصالة 
:ما يليالنفقات نذكر من بني اإليرادات   

العقارات وادلنقوالت. كراء-  

والعقارالرسم التطهريي -  

البناء. رخصتسديد -  

ما يلي:النفقات نذكر  أىمومن           

تسديد الصكوك اخلاصة باخلزينة.-  

1.دج10.000.00من تسديد احلواالت األقل -  
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الشهداء(. أراملاجملاىدين، تسديد ادلعاشات )-  

تسجل  الصحي،اخلاصة مبداخيل ونفقات البلدية والقطاع  الصندوق بتسجيل مجيع العمليات أمنييقوم 
يوميا على الساعة الثالثة مساء  أيضا،ادلداخيل يف دفًت ادلداخيل وتسجل النفقات يف السجالت اخلاصة هبا 

كل بلدية ذلا الدفًت اخلاص هبا وهبذا يتم إقفال   تسجيلها،الصندوق بتوقيف العمليات مث يتم أمني يقوم 
 الصندوق.

مهام مصلحة التحصيل:نيا:ثا  

للبلدية.حتصيل مبالغ الكراء -  

الضرائب.مسك السجالت ادلدونة من طرف مفتشية -  

التجارية )بيع وشراء العقارات( عن طريق نسخة عقد البيع وذلك بتحصيل الديون إن مراقبة ادلعامالت -
ادلوثق.من مبلغ الضمان ادلوجود عند  اقتطاعوصل  وجدت، بواسطة  

يف حالة عدم وجود دين.تقدمي وثيقة السلبية -  

والتطهريي.تسجيل قوائم األشخاص ادلدينون يف هناية كل سنة يف السجالت اخلاصة بالرسم العقاري -  

بادلئة.25تطبيق غرامة التأخري يف السداد وادلقدرة ب -  

والمحاسبية:مهام المصلحة المالية ثالثا:   

يقوم بتقدمي االستشارات لباقي ادلصاحل وال ديارس أي سلطة  ادلارل، حيثيعترب احملاسب اإلداري ادلراقب 
فرع احملاسبة بتدوين وتسجيل   اخلزينة، يهتماحملاسب مبثابة الذراع األدين ألمني  قسمو، يعدتنفيذية إال على 

1ع القطا  كل اإليرادات والنفقات وادلعامالت احلسابية األخرى يف اخلزينة سواء كانت للبلديات او  
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التطهريي والعقاري وىذا من خالل دفاتر  مداخيل: الرسمالصحي او معامالت أخرى )منح الشهداء( او 
والنفقات من بينها: أساسيني: ادلداخيلوحسابات خاصة مقسمة إذل فرعني   

التطهريي  الثالث، الرسمسلصص للمداخيل النقدية فقط مثل مداخيل البلديات  الصندوق:دفًت مداخيل -
إعانات مالية نقدية  الصحي،مداخيل القطاع  (،500020) التأخريغرامات  (،500026والعقاري )

(520005.)  

األول.سلصص للمداخيل البنكية فقط، ويعمل بنفس طريقة الدفًت  البنك: وىودفًت مداخيل -  

ويعمل بنفس طريقة  الربيدية،احلسابات  دلداخيلسلصص  الربيدي: وىودفًت مداخيل احلساب اجلاري -
السابقني.الدفًتين   

منها:وىناك أيضا دفاتر للنفقات         

مثل:سلصص لكل أنواع النفقات النقدية  الصندوق:دفًت نفقات -  

ومنحة اجملاىدين وأبناء الشهداء...اخل الشهداء، أراملاخلاصة مبنحة  والنفقاتالدفع  حواالت  

الصحي.يدي: ىو سلصص لدفع أجور العمال للبلديات والقطاع دفًت نفقات احلساب اجلاري الرب -  

ألية بلدية إذا كان رصيد اخلزينة غري  وصلد فيو رصيد اخلزينة الربيدي علما انو ال يتم صرف أي صك بريدي 
البلدية.كايف مهما كانت ضخامة ميزانية ىذه   

    مثل:   وإيراداتعمليات سلتلفة من نفقات  يشمل ىذا الدفًت ادلختلفة:اليوميات ادلساعدة للعمليات -
السن .....اخل ادلعوقني، كبارمنحة  منها:*تقدمي ادلساعدات االجتماعية )مساعدات الدولة(   

1: شراء جتهيزات للبلدية من عند ادلورد، ودفع مبلغها. األشخاص الدائنني للبلديات مثل*حتويل ادلبالغ اذل  
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التقارير بنتائج األداء لكل ادلستويات  وإعداد ناتااسب تسجيل وجتميع البيتتضمن وظيفة احمل           
هناية الشهر يتم  التقرير، ويفيقوم بالتأكد من دقة التسجيل وسالمة ودقة ادلعلومات الواردة يف  اإلدارية، حيث

لوالية. اخلزينة اجلهوية ل إذلميزان ادلراجعة الشهري ويبعث  إعدادإقفال كل ىذه احلسابات ويتم   

التحويالت:لحة هام مصمرابعا:  

حساب الشخص ادلعين باألمر بعد دراسة معمقة  إذلتتم ىذه العملية بتحويل أموال من حساب اخلزينة 
للبلدية.للحواالت اليت تكون مرفقة بفاتورات او دراسة مشاريع سلططات التنمية   

بالتحويالت.العون الذي يقوم  إذلبالنسبة للحواالت: يقوم العون ادلعين بادلر بتأشرية ىذه احلوالة ويقدمها -  

بالنسبة دلخططات التنمية للبلدية: يقوم العون ادلعين باألمر بتأشرية ىذا ادلشروع مع مراقبة كافة الوثائق -
الية وبعد توقيع الوارل يتم بتحويل ىذه األموال من الو  إذلواحلسابات وبعدىا يقوم مبأل طلب القرض يرسلها 

 حساب اخلزينة إذل حساب الشخص وجيري ىذا التحويل كاآليت:

بالتحويالت.*مأل سجل خاص                  

*تثبت ىذه العملية بواسطة شهادة إدارية.                 

 *دترر ىذه العملية يف دفًت اليومية.

العملية.*ديأل الصك اخلاص الذي ديثل ىذه                 

اذل اخلزينة  التحويل، ويبعثوبعد االنتهاء من ىذه العملية توضح التأشريات ويقوم أمني اخلزينة بتوقيع ىذا 
اجلهوية لوالية مستغازل وىناك يتم التحويل من حساب اخلزينة اذل الشخص ادلعين باحلوالة او ادلشروع نقدا 

1النسبة للتحويالت ادلالية(.)ب  
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مهام مصلحة التسيير:خامسا:   

ادلصاحل على مستوى اخلزينة حيث يقوم باإلشراف على كل العمليات ادلالية اخلاصة  أىميعترب ىذا الفرع من 
ما مهام ىذه ادلصلحة  أبرزعلى مستوى إقليمها وكذا القطاع الصحي )بكل فروعو( ومن بالبلديات ادلتواجدة 

:يلي  

أنواعها.تأشري حواالت الدفع مبختلف -        

لذلك.الوثائق الالزمة  مراعاةصرف ادلبالغ حسب كل مادة مع -        

اإلضافية.ادليزانية  األولية،مراجعة ادليزانية -        

ادليزانية.فتح األرصدة يف سجالت احملاسبة حسب -        

لذلك.رصيد كل مادة مع احلفاظ على عدم جتاوز ادلبلغ ادلرصد  مراقبة-        

شهرية بالنسبة للمشاريع مبختلف أنواعها الثالثة وذلك دلعرفة مدى تقدم  القيام بوضعيات مالية-      
 ادلشاريع.

1إعداد حساب التسيري لكل بلدية.-         
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الثالث: الرقابة على الميزانية المطلب  

خيضع تنفيذ ادليزانية ألنواع متعددة من الرقابة قصد التحقق من التزام اذليئات العامة وأجهزة السلطة التنفيذية 
)اإلدارة العامة( بأحكام وقواعد القانون ادلتعلق بادليزانية سوآءا ما تعلق منها باإليرادات او النفقات حفاظا 

ولعل من اىم صور الرقابة على  واالختالس،تبذير والتبديد تفاديا لل استعماذلا،وحسن  العامة،على األموال 
ورقابة رللس احملاسبة. الربدلان،ورقابة  اإلدارية،تنفيذ ادليزانية يتمثل يف الرقابة   

اإلدارية:الرقابة أول:   

تمالرقابة اإلدارية ىي تلك الرقابة اليت دتارسها ىيئات الدارة العامة على بعضها البعض فهي إذن رقابة ت  

صور  أىمكل فإن   الحقة، وعلىشلا جيعلها داخلية وذاتية كما تكون سابقة او  التنفيذية،داخل السلطة  
التالية: األشكالتأخذ  أن خصوصا، ديكنالرقابة اإلدارية عموما ويف رلال ادلالية   

حتسس مواطن من اجل داخل جهاز إداري معني  حيث تقام آليات وقواعدالرقابة التلقائية )الذاتية(:-3
اخللل وإصالحها يف الوقت ادلناسب مثل: سجل االقًتاحات، التقييم الدوري واالجتماعات ادلنتظمة ذليئات 

 اجلهاز اإلداري......اخل.

 أعمالللرئيس اإلداري حق التدخل للتعقيب على حيث حتول القوانني واألنظمة الرقابة الرئاسية: -2
كان ذلك من تلقاء نفسو او بناء على طعن   ، سوآءاإلغائهاعديلها او مرؤوسيو من اجل ادلصادقة عليها او ت

 رئاسي.

بالرغم من االستقالل القانوين لبعض اذليئات اإلدارية داخل السلطة التنفيذية مبوجب  الرقابة الوصائية:-1
ذلك االستقالل ليس مطلقا وال تاما حيث  أن....( إال البلدية،الوالية، اجلامعةاكتساهبا للشخصية ادلعنوية )

وصايا الوارل عن  الوصية، مثلمن طرف السلطة  واإلشرافتبقى تلك األجهزة خاضعة لقدر معني من الرقابة 
البلدية. أعمال  

الرقابة التشريعية:ثانيا:   

اإلدارة العامة من ال يقل أمهية وىو مراقبة  القوانني، باختصاصيتمتع الربدلان زيادة على السلطة وضع وسن 
دتس الرقابة الربدلانية )او  قبل،حيث مدى التزامها بتطبيق برنامج احلكومة الذي كان قد وافق عليو من 

إضافة إذل االختصاص بادلصادقة على  ادلارل.ورلالت تدخلها ومنها اجملال التشريعية( سلتلف أنشطة احلكومة 
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فان مراقبتو دتد أيضا أثناء تنفيذ ادليزانية بل وحىت  ادليزانية، إعداديف مرحلة  رأيناقانون البلدية واعتماد كما 
 هناية السنة ادلالية )رقابة بعدية(.

ادليزانية:من الدستور على قانون ضبط  160الرقابة البعدية )الالحقة(: تنص ادلادة -  

ليت اقرهتا لكل سنة مالية.تقدم احلكومة لكل غرفة من الربدلان عرضا من استعمال االعتمادات ادلالية ا      

ختتتم السنة ادلالية فيما خيص الربدلان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة ادلالية ادلعنية من     
الربدلان.قبل كل غرفة من   

ادلتعلق بقوانني ادلالية حينما نصت على  17_84من القانون  5ويف نفس السياق كانت قد ذىبت ادلادة     
يلي:ما   

"يشكل قانون ضبط ادليزانية الوثيقة اليت يثبت مبقتضاىا تنفيذ قانون ادلالية وعند اقتضاء قوانني ادلالية 
التكميلية او ادلعدلة اخلاصة بكل سنة يلتزم قانون احلكومة بتقدمي البيانات والوثائق اليت تسمح للربدلان بالقيام 

 بادلراقبة"

الرقابة بواسطة هيئة مستقلة:*   

تتم الرقابة على تنفيذ ادليزانية عن طريق ىيئة مستقلة عن اذليئتني التنفيذية والتشريعية ويوضح ذلا نظام  قد
احملاسبة.كما ىو احلال بالنسبة جمللس خاص    

منو متأثر يف ذلك مبجلس  190على تأسيس رللس احملاسبة مبوجب ادلادة 1976لقد نص دستور       
صدر قانون  1989يار االشًتاكي الذي كان سائدا آنذاك وبعد صدور دستور احملاسبة يف فرنسا رغم االخت

يلي:ما ادلتعلق مبجلس احملاسبة حيث يقوم على  15/07/1995ادلؤرخ يف  90-32  

التشكيل:*          

يتكون رللس احملاسبة من القضاة اآليت ذكرىم:38حسب ادلادة  األعضاء:-3     

1الفروع،ادلستشارون، احملاسبون.رؤساء الغرف، رؤساء  الرئيس،نائب  احملاسبة،من جهة رئيس رللس   

1الناظر ادلساعد. العام،ومن جهة أخرى الناظر   
                                                           

 من وثائق اخلزينة-1
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يقوم رللس احملاسبة على: من حيث تنظيمو وتسيريهالتسيير:-2  

رئيس رللس احملاسبة ادلعني مبرسوم رئاسي.-  

فروع إذلتنقسم الغرف  أنديكن  إقليمي، كماغرف ذات اختصاص وطين وغرف ذات اختصاص -  

رئيس.لكل منها   

عام. أمنيينشطها وينسق بينها ويتابع مهامها  إدارية،تقنية ومصاحل  أقسام-  

شكل:يف  47من حيث تشكيالتو جيتمع رللس احملاسبة طبقا للمادة :التشكيالت-1  

رللس احملاسبة. رلتمعة، برئاسةكل الغرف -  

األقل.قضاة على  3حيث تتكون تشكيلة ادلداولة من وفروعها،الغرفة  -  

غرفة االنضباط يف رلال تسيري ادليزانية ادلالية.-  

جلنة الربامج والتقرير. -  

الختصاص:*          

من الدستور على  170على معيار عضوي وآخر موضوعي حيث نصت ادلادة يقوم اختصاص رللس احملاسبة 
 ما يلي:

 العمومية، يعدواجلماعات اإلقليمية وادلرافق "يؤسس رللس زلاسبة ويكلف بالرقابة البعدية ألموال الدولة 
القانون صالحيات رللس احملاسبة ويضبط تنظيمو  اجلمهورية، حيددرئيس  إذلرللس احملاسبة تقريرا سنويا يرفعو 

 وعملو ونتائج حتقيقاتو "

ادلؤسسات واذليئات الواردة يف ادلواد رللس احملاسبة  لرقابة ختضعالعضوية:من الناحية الشكلية -3
البلديات، اجلماعات اإلقليمية ) (،السابق وادلتمثل يف مصاحل الدولة )الوزارات20-95 األمرمن 10اذل7من

2العمومية.ومجيع ادلؤسسات واذليئات العمومية على اختالف أنواعها اخلاضعة لقواعد احملاسبة  الواليات(،  

                                                                                                                                                                              
 من وثائق اخلزينة-1
 وثائق اخلزينةمن -1
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وكذا اذليئات  ادلختلف،شركات االقتصاد  الصناعية،التجارية،ادلرافق العامة  اجمللس:كما ختضع أيضا لرقابة 
للتامني واحلماية االجتماعية )صناديق الضمان االجتماعي(. اإلجباريةادلكلفة بتسيري النظم   

القضائي:دتس مراقبة رللس احملاسبة يف اجملال  :الموضوعيةمن الناحية -2  

يف رلال تسيري ادليزانية ادلالية، شلا  ومراقبة االنضباطالعموميني ومراجعتها تقييم حسابات احملاسبني -    

منو. 6دلك الفقرة الثانية من ادلادة  إذل( كما تشري )الغرامةيًتتب عن ادلعاينات من جزاءات قضائية   

اإلجراءات:*           

 بإرسالالغرفة  ويقوم رئيسرئيس الغرفة مقررا ذلدا الغرض،  يعني وادلراجعات والتدفقاتوإلجراءات التحريات 
قرار  أماالناظر العام لتقدمي استنتاجاتو، مث يعرض ادللف بكاملو على التشكيلة ادلداولة دلناقشتو،  إذلالتقرير 

قرار يف احلالة العكسية.فة او بلسلا أيةوجود  إثباتهنائي يف حالة عدم   

احملاسب للرد عليو خالل الشهر، وبعد تقدمي الناظر العام الستنتاجاتو الكتابية، وبعد  إذليبلغ القرار ادلؤقت 
ادلداولة توضع التشكيلة ادلختصة )الغرفة( يف ادللف بقرار هنائي بأغلبية األصوات، شلا جيعلو خاضعا لفكرة 

سبة لقرارات اجلهات القضائية القرار ادلزدوج، يتمتع القرار النهائي بالصيغة التنفيذية، كما ىو الشأن بالن
سلالفة  أيةاحملاسب الذي دل يتم تسجيل  إذل اإلبرام(، دينح رللس احملاسبة بقراره النهائي 84ادلادة )اإلدارية 

1خالف ذلك. األمركان   إذاعلى مسؤوليتو او جيعلو يف حالة مدين   

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
 القانون األساسي، مرجع سبق ذكره-1
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حول تأثير مناخ العمل على أداء العاملين استبياناتالمبحث الثاني:   

 بياناهتم الشخصيةاخلزينة فقمنا بالتعرف على كل من على موظفي  استبياناتبعرض  بحثقمنا يف ىذا ادل
القيادية ورضاىم عن العمل.  أساليبهموكذلك مدى رضاىم عن   

 المطلب األول: مجتمع وعينة الدراسة

 أول: مجتمع الدراسة

عددىم  والبالغ-والية مستغازل-يتمثل رلتمع الدراسة يف موظفي خزينة سيدي علي ما بني البلديات 
موظف.31  

عينة الدراسة ثانيا:  

عينة البحث فكانت  أماالعشوائية، ادلنتظمة، البسيطة وادليسرة، توجد أنواع سلتلفة من العينات منها العينات 
 إذلوذلك لسهولة الوصول -والية مستغازل–العينة ادليسرة من موظفي خزينة سيدي علي ما بني البلديات 

ىذه العينة والتمكن من مجع قاعدة بيانات بسرعة إلدتام الدراسة. أفراد  

الستبيانات من موظف من اخلزينة، حيث مت اإلجابة على كل ا31مت توزيع استبيان على عينة حجمها     
نسبة  أنلصغر حجمو ولسهولة االتصال بأفراده، أي قبل ادلوظفني واستهدفت العينة كل رلتمع الدراسة 

 %  100كانتاجمليبني على االستبيان  

 المطلب الثاني: تصميم الستبيان

اجلانب التطبيقي من الدراسة ولدراسة أثر مناخ العمل على أداء العاملني، مث تطوير استبيان  إكمالقصد 
(1)انظر ادللحق رقم  أقسامثالثة  إذلجلمع بيانات أولية عن متغريات الدراسة ومث تقسيم االستبيان   

لتعليمي، الدخل لموظفني تشمل اجلنس، العمر، ادلستوى الالقسم األول: ىي رلموعة بيانات تعريفية -
 الشهري. 

تقيس بيانات دلعرفة القائد أي ادلدير الذي يعترب ادلكلف الرئيسي مبناخ العمل عبارة  10القسم الثاين: تضمن-
ال وادلتمثلة يف اتفق، زلايد، ال اتفق. أمكان مقبول من طرف ادلوظفني   إن  
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العمل وادلتمثلة يف راض، زلايد،  عبارة تقيس بيانات عن مدى رضاىم عن مناخ10القسم الثالث: تضمن -
 غري راض.

عينة الدراسة من ناحية البيانات التعريفية للموظفين خصائصأول:   

:العمرخصائص عينة الدراسة حسب : 2.1الجدول رقم*  

 العمر التكرار %النسبة
38اذل28من 16 51.61  
48اذل39من  8 25.80  
55اذل49من  7 22.58  
 اجملموع 31 100

 

:: توزيع عينة الدراسة حسب العمر في2.1رقمالشكل *  

 
نتائج االستبيانالطالبة اعتمادا على اعدد من ادلصدر:  

على االستبيان كان عمرىم يًتاوح  اجمليبنيمن 51.61ما يعادل  أن للشكل يتضحمن خالل التحليل البياين 
 49وأخريا من  25.80سنة فيشكلون سنة  48 إذل 33من  أماعينة الدراسة  أغلبيةتصل أي  38 إذل 28من 

51.61% 

25.80% 

22.58% 

 55الى49من 48الى39من 38الى28من
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اجملتمع زلل الدراسة وديكن استغاللو لزيادة األداء عن  أنوىذا دليل على  22.58فيشكلون نسبة  55 إذل
العمل باعتباره قادرا على العمل طريق حتسني مناخ  

نة الدراسة حسب الجنس:: خصائص عي1.1*الجدول رقم  

 اجلنس التكرار النسبة%
 ذكر  15 48.38
 انثى 16 51.61
 اجملموع 31 100

 

:حسب الجنس : توزيع عينة الدراسة1.1*الشكل رقم  

 

 
نتائج االستبيانالطالبة اعتمادا على  إعدادادلصدر: من       

فقد   اإلناثنسبة  أمامن ادلبحثني كانت ذكور  48.38نسبة  أنللشكل يتضح من خالل التحليل البياين 
 رلتمعيعترب اجملتمع زلل الدراسة رلتمع ذكري، كما انو  أنادلبحثني، ىذا يشري  من 51.61كانت تساوي 

 أكثر تأثري مبناخ العمل يف اخلزينة.

48.38% 

51.61% 

 انثى ذكر
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نة الدراسة حسب المستوى التعليمي:: خصائص عي3.1الجدول رقم *  

 العمر التكرار النسبة%
اقل  أوثانوي  8 25.80  
  أعلى أوبكالوريوس  10 32.25
 دبلوم 13 41.93
 اجملموع 31 100

:عينة الدراسة حسب الدخل الشهري : توزيع3.1*الشكل رقم   

 
نتائج االستبيانالطالبة اعتمادا على  إعدادمن : ادلصدر  

ادلوظفني ذوي مستوى دبلوم يشكلون أكرب نسبة وىدا دليل  أنللشكل يتضح من خالل التحليل البياين 
اخلزينة تضم عمال ذات مستوى تعليمي جيد. أنعلى   

:: خصائص عينة الدراسة حسب الدخل الشهري5.1*الجدول رقم   

 الدخل الشهري)دج( التكرار النسبة%
26000اذل22000من 10 23.25  
31000اذل27000من 6 19.35  
41000اذل32000من 15 48.38  
 اجملموع 31 100

25.80% 

32.25% 

41.93% 

 دبلوم بكالوريوس او اعلى ثانوي او اقل
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:حسب الدخل الشهري: توزيع عينة الدراسة 5.1*الشكل رقم   

 

نتائج االستبيانالطالبة اعتمادا على  إعدادادلصدر: من   

النسبة األكرب ىي نسبة ادلوظفني ذات الدخل األعلى وىو من  أنللشكل يتضح من خالل التحليل البياين 
يتقاضون دخل معترب مقابل جهودىم. العمال أنوىذا دليل على  48.38حيث كانت النسبة 41اذل32  

خصائص عينة الدراسة من ناحية التعرف على األساليب القياديةثانيا:   

الموظفين : خصائص عينة الدراسة من ناحية الفتخار بالقائد من طرف6.1الجدول رقم*  

 يفتخر بو ادلوظفني التكرار النسبة%
 اتفق 6 19.35
 زلايد 15 48.38
 ال اتفق 10 32.25
 اجملموع 31 100

 

 

32.25% 

19.35% 

48.38% 

 41000الى32000من 31000الى27000من 26000الى22000من
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:توزيع عينة الدراسة من ناحية الفتخار بالقائد من طرف الموظفين:6.1الشكل رقم *  

 

نتائج االستبيانالطالبة اعتمادا على  إعدادادلصدر: من   

وىذا دليل  48.38بالنسبة األكرب ىي نسبة زلايد اليت قدرت  أنللشكل يتضح من خالل التحليل البياين 
وكذلك ليسوا معارضني لو.ال يفتخرون بو  أهنمادلوظفني زلايدين يف االفتخار بقائدىم أي  أنعلى   

:الدراسة من ناحية إن كان القائد يتجاوز مصلحته الذاتية : خصائص عينة7.1*الجدول رقم  

 يتجاوز مصلحتو الذاتية التكرار النسبة%
 اتفق 10 32.25
 زلايد 10 32.25
 ال اتفق 11 35.48

 اجملموع 31 100
 

 

 

 

19.35% 

48.38% 

32.25% 

 الاتفق محايد اتفق
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:: توزيع عينة الدراسة من ناحية إن كان القائد يتجاوز مصلحته الذاتية دائرة7.1*الشكل رقم  

 
نتائج االستبيانالطالبة اعتمادا على  إعدادادلصدر: من   

 واليت قدرت ب نسبة يف ىذا الشأن كانت ال اتفق أكرب أن للشكل يتضحمن خالل التحليل البياين 

ادلوظفني معارضني من ناحية أن قائدىم متجاوز دلصلحتو الذاتية أندليل على  وىذا35.48  

:كان القائد يملك احترام موظفيه  : خصائص عينة الدراسة من ناحية إذا8.1*الجدول رقم  

 ديلك احًتام اآلخرين التكرار النسبة%
 اتفق 5 16.12
 زلايد 15 48.38
 ال اتفق 11 35.48

 اجملموع 31 100
 

 

 

 

32.25% 

32.25% 

35.48% 

 ال اتفق محايد اتفق
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 : توزيع عينة الدراسة من ناحية إذا كان القائد يملك احترام موظفيه:8.1الشكل رقم*

 
 نتائج االستبيانالطالبة اعتمادا على  إعدادادلصدر: من 

 أندليل على ىذا و 48.38 بأن النسبة األكرب كانت زلايد وقدرت  للشكل يتضحمن خالل التحليل البياين 
 اغلب ادلوظفني زلايدين للفكرة.

 :ل أم: خصائص عينة الدراسة من ناحية إن كان القائد يتكلم عن القيم 9.1*الجدول رقم

 %النسبة التكرار يتكلم عن القيم
 35.48 11 اتفق

 35.48 11 زلايد

 29.03 09 ال اتفق

 100 31 اجملموع

 

 

 

 

16.12% 

48.38% 

35.48% 

 ال اتفق محايد اتفق
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 : توزيع عينة الدراسة من ناحية إن كان القائد يتكلم عن القيم:9.1*الشكل رقم

 
 نتائج االستبيانالطالبة اعتمادا على  إعدادادلصدر: من 

ىناك نسبتني متشاهبتني ومها اتفق وزلايد حيث قدرتا بنسبة  أن للشكل يتضحمن خالل التحليل البياين 
 اغلب ادلوظفني دل يكونوا معارضني يف ىذا الشأن. أنوىي النسبة الكرب وىذا دليل على  35.48

 : خصائص عينة الدراسة من ناحية إذا كان القائد يعد نموذج للمقاييس األخالقية:31.1*الجدول رقم

 %لنسبةا التكرار األخالقيةيعد منوذج للمقاييس 
 48.38 15 اتفق

 29.03 09 زلايد

 22.58 07 ال اتفق

 100 31 اجملموع

 

 

 

 

35.48% 

35.48% 

29.03% 

 ال اتفق محايد اتفق
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 نموذج للمقاييس األخالقية:: توزيع عينة الدراسة من ناحية إذا كان القائد يعد 31.1*الشكل رقم

 
 نتائج االستبيانالطالبة اعتمادا على  إعدادادلصدر:من 

وىذا دليل على 48.38النسبة األكرب كانت اتفق وقدرت بنسبة  أن للشكل يتضحمن خالل التحليل البياين 
 .أخالقوادلوظفني متفقني مع قائدىم من ناحية  أن

 من ناحية إذا كان القائد يؤكد على الرسالة الجماعية:: خصائص عينة الدراسة 33.1*الجدول رقم

 %النسبة التكرار يؤكد على الرسالة اجلماعية
 22.58 07 اتفق

 54.83 17 زلايد

 22.58 07 ال اتفق

 100 31 اجملموع

 

 

 

 

48.38% 

29.03% 

22.58% 

 ال اتفق محايد اتفق
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 : توزيع عينة الدراسة من ناحية إذا كان القائد يؤكد على الرسالة الجماعية:33.1*الشكل رقم

 
 نتائج االستبيانالطالبة اعتمادا على  إعدادادلصدر: من 

دليل على  وىذا 54.83كانت زلايد وقدرت بنسبة  األكربالنسبة  أن للشكل يتضحمن خالل التحليل البياين 
 القائد ال يؤخذ الرسالة اجلماعية بعنت االعتبار. أن

 يتحدث بتفاؤل: : خصائص عينة الدراسة من ناحية إذا كان القائد32.1*الجدول رقم

 %النسبة التكرار يتحدث بتفاؤل
 22.58 07 اتفق

 19.35 06 زلايد

 58.06 18 ال اتفق

 100 31 اجملموع

 

 

 

 

22.58% 

54.83% 

22.58% 

 ال اتفق محايد اتفق



(مستغانم-عناصر مناخ العمل المؤثرة على أداء العاملين)دراسة ميدانية بخزينة سيدي علي ما بين البلديات           الفصل الثالث:  
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 توزيع عينة الدراسة من ناحية إذا كان القائد يتحدث بتفاؤل:: 32.1*الشكل رقم

 نتائج االستبيانالطالبة اعتمادا على  إعدادادلصدر: من 

وىذا يدل  58.06بنسبةأن النسبة األكرب ىي ال اتفق حيث قدرت  للشكل يتضحمن خالل التحليل البياين 
 القائد شخص غري متفائل. أنعلى 

إذا كان القائد يهتم بالخصوصيات الفردية : خصائص عينة الدراسة من ناحية 31.1*الجدول رقم
 للموظفين:

يهتم باخلصوصيات الفردية 
 للموظفني

 %النسبة التكرار

 29.03 09 اتفق

 29.03 09 زلايد

 41.93 13 ال اتفق

 100 31 اجملموع

 

 

22.58% 

19.35% 
58.06% 

 ال اتفق محايد اتفق



(مستغانم-عناصر مناخ العمل المؤثرة على أداء العاملين)دراسة ميدانية بخزينة سيدي علي ما بين البلديات           الفصل الثالث:  
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: توزيع عينة الدراسة من ناحية إذا كان القائد يهتم بالخصوصيات الفردية 31.1*الشكل رقم
 للموظفين:

 
 نتائج االستبيانالطالبة اعتمادا على  إعدادادلصدر: من 

وىذا  41.93النسبة األكرب ىي نسبة ال اتفق واليت قدرت ب  أنللشكل يتضح من خالل التحليل البياين 
 القائد ىنا ال يهتم خبصوصيات مرؤوسيو. أنيدل على 

 : خصائص عينة الدراسة من ناحية إذا كان القائد يركز على نقاط القوة:33.1*الجدول رقم

 %النسبة التكرار يركز على نقاط القوة
 93.54 29 اتفق

 3.22 01 زلايد

 3.22 01 ال اتفق

 100 31 اجملموع

 

 

 

29.03% 

29.03% 

41.93% 

 ال اتفق محايد اتفق



(مستغانم-عناصر مناخ العمل المؤثرة على أداء العاملين)دراسة ميدانية بخزينة سيدي علي ما بين البلديات           الفصل الثالث:  
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 يركز على نقاط القوة:: توزيع عينة الدراسة من ناحية إذا كان القائد 33.1*الشكل رقم

 
 نتائج االستبيانالطالبة اعتمادا على  إعدادادلصدر: من 

القائد يركز  أنوىذا دليل على  93.54النسبة األعلى ىي بنسبة  أن للشكل يتضحمن خالل التحليل البياين 
 ادلوظفني. أغلبيةعلى نقاط القوة وىذا قرار 

: خصائص عينة الدراسة من ناحية إذا كان المدير يكافئ الموظفين على 35.1*الجدول رقم
 اإلنجازات.

 %النسبة التكرار يكافئ ادلوظفني على االصلازات
 48.38 15 اتفق

 48.38 15 زلايد

 3.22 10 ال اتفق

 100 31 اجملموع

 

 

 

93.54% 

3.22% 3.22% 

 ال اتفق محايد اتفق



(مستغانم-عناصر مناخ العمل المؤثرة على أداء العاملين)دراسة ميدانية بخزينة سيدي علي ما بين البلديات           الفصل الثالث:  
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 : توزيع عينة الدراسة من ناحية إذا كان القائد يكافئ الموظفين على اإلنجازات:35.1*الشكل رقم

 
 نتائج االستبيانالطالبة اعتمادا على  إعدادادلصدر: من 

ان ىناك تساوي بني ادلوظفني ادلوافقني واحملايدين ومها النسبتني للشكل يتضحمن خالل التحليل البياين 
 القائد يكافئ ادلوظفني على اإلصلازات. أنوىذا يدل على  48.38األكرب وتساوي 

 خصائص عينة الدراسة من ناحية رضا الموظفين:ثالثا: 

 الشهري:: خصائص عينة الدراسة من ناحية رضا للموظفين عن الراتب 36.1*الجدول رقم

 %النسبة التكرار الراتب الشهري
 25.80 08 راض

 48.38 15 زلايد

 25.80 08 غري راض

 100 31 اجملموع

 

 

 

48.38% 

48.38% 

3.22% 

 محايد محايد اتفق



(مستغانم-عناصر مناخ العمل المؤثرة على أداء العاملين)دراسة ميدانية بخزينة سيدي علي ما بين البلديات           الفصل الثالث:  
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 :ريعن الراتب الشه: توزيع عينة الدراسة من ناحية رضا الموظفين 36.1*الشكل رقم

 
 نتائج االستبيانالطالبة اعتمادا على  إعدادادلصدر: من 

وىذا دليل 48.38النسبة األكرب نسبة زلايد واليت قدرت ب أن للشكل يتضحمن خالل التحليل البياين 
 معارضني فهم زلايدين.ادلوظفني ليسوا راضني ويف نفس الوقت ليسوا  أغلبية أنعلى 

 : خصائص عينة الدراسة من ناحية رضا الموظفين عن ساعات العمل:37.1*لجدول رقم

 %النسبة التكرار ساعات العمل
 19.35 06 راض

 16.12 05 زلايد

 64.51 20 غري راض

 100 31 اجملموع

 

 

 

 

25.80% 

48.38% 

25.80% 

 غير راض  محايد راض



(مستغانم-عناصر مناخ العمل المؤثرة على أداء العاملين)دراسة ميدانية بخزينة سيدي علي ما بين البلديات           الفصل الثالث:  
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 : توزيع عينة الدراسة من ناحية رضا الموظفين عن ساعات العمل:37.1*الشكل رقم

 
 نتائج االستبيانالطالبة اعتمادا على  إعدادادلصدر: من 

وىي تدل على غري راض وىذا دليل  64.51النسبة األكرب ىي  أن للشكل يتضحمن خالل التحليل البياين 
 ادلوظفني غري راضني عن ساعات العمل. أنعلى 

 : خصائص عينة الدراسة من ناحية رضا الموظفين عن األمان الوظيفي: 38.1*الجدول رقم

 %النسبة التكرار األمان الوظيفي
 29.03 09 راض

 38.70 12 زلايد

 32.25 10 غري راض

 100 31 اجملموع

 

 

 

 

19.35% 

16.12% 

64.51% 

 غير راض محايد راض



(مستغانم-عناصر مناخ العمل المؤثرة على أداء العاملين)دراسة ميدانية بخزينة سيدي علي ما بين البلديات           الفصل الثالث:  
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 : توزيع عينة الدراسة من ناحية رضا الموظفين عن األمان الوظيفي:38.1*الشكل رقم

 
 نتائج االستبيانالطالبة اعتمادا على  إعدادادلصدر: من 

وىي تدل على زلايد وىذا دليل على  38.70النسبة األكرب ىي  أن لشكل يتضحمن خالل التحليل البياين ل
 ادلوظفني دييلون بني رضاىم وعدم رضاىم عن األمان الوظيفي إذن فهم زلايدين.  أن

خصائص عينة الدراسة من ناحية رضا الموظفين عن التزام المؤسسة بالصحة : 39.1رقم الجدول*
 وشروط السالمة:

التزام ادلؤسسة بالصحة وشروط 
 السالمة

 %النسبة التكرار

 32.25 10 راض

 29.03 09 زلايد

 38.70 12 غري راض

 100 31 اجملموع

 

 

29.03% 

38.70% 

32.25% 

 غير راض محايد راض



(مستغانم-عناصر مناخ العمل المؤثرة على أداء العاملين)دراسة ميدانية بخزينة سيدي علي ما بين البلديات           الفصل الثالث:  
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: توزيع عينة الدراسة من ناحية رضا الموظفين عن التزام المؤسسة بالصحة وشروط 39.1*الشكل رقم
 السالمة:

 
 نتائج االستبيانالطالبة اعتمادا على  إعدادادلصدر: من 

 38.70ىناك النسبة األكرب ىي نسبة غري راض حيث تقدر ب أن للشكل يتضحمن خالل التحليل البياين 
 ادلوظفني غري راضني عن مؤسستهم من ناحية الصحة وشروط السالمة. أغلبية أنوىذا يدل على 

خصائص عينة الدراسة من ناحية رضا الموظفين عن فرص التطور في السلم : 21.1*الجدول رقم
 الوظيفي:

 %النسبة التكرار  فرص التطور يف السلم الوظيفي
 35.48 11 راض

 29.03 09 زلايد

 54.83 17 غري راض

 100 31 اجملموع

 

 

32.25% 

29.03% 

38.70% 

 غير راض محايد راض



(مستغانم-عناصر مناخ العمل المؤثرة على أداء العاملين)دراسة ميدانية بخزينة سيدي علي ما بين البلديات           الفصل الثالث:  
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: توزيع عينة الدراسة من ناحية رضا الموظفين عن فرص التطور في السلم 21.1*الشكل رقم
 الوظيفي:

 
 نتائج االستبيانالطالبة اعتمادا على  إعدادادلصدر: من 

 .54.83ادلوظفني كانوا غري راضني عل ذلك وىذا بنسبة  أغلبية أن للشكل يتضحمن خالل التحليل البياين 

مع  العالقاتفيما يخص من ناحية رضا الموظفين : خصائص عينة الدراسة 23.1*الجدول رقم
 الزمالء:

 %النسبة التكرار العالقات مع الزمالء
 64.51 20 راض

 25.80 08 زلايد

 9.67 03 غري راض

 100 31 اجملموع

 

 

 

35.48% 

29.03% 

54.83% 

 غير راض محايد راض



(مستغانم-عناصر مناخ العمل المؤثرة على أداء العاملين)دراسة ميدانية بخزينة سيدي علي ما بين البلديات           الفصل الثالث:  
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 العالقات مع الزمالء: فيما يخص: توزيع عينة الدراسة من ناحية رضا الموظفين 23.1*الشكل رقم

 
 نتائج االستبيانالطالبة اعتمادا على  إعدادادلصدر: من 

وىذا يدل على  64.51تتمثل يف راض وتقدر ب أكربىناك نسبة  أن للشكل يتضحمن خالل التحليل البياين 
 .العمال راضني عن العالقة اليت بينهم أن

: خصائص عينة الدراسة من ناحية رضا الموظفين عن العدالة في المعاملة من قبل 22.1*الجدول رقم
 مديرهم:

 %النسبة التكرار العدالة يف ادلعاملة من قبل ادلدير
 58.06 18 راض

 29.03 09 زلايد

 12.90 04 غري راض

 100 31 اجملموع

 

 

 

46.51% 
25.80% 

9.67% 

 غير راض محايد راض



(مستغانم-عناصر مناخ العمل المؤثرة على أداء العاملين)دراسة ميدانية بخزينة سيدي علي ما بين البلديات           الفصل الثالث:  
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: توزيع عينة الدراسة من ناحية رضا الموظفين عن العدالة في المعاملة من قبل 22.1*الشكل رقم
 مديرهم:

 
 نتائج االستبيانالطالبة اعتمادا على  إعدادادلصدر: من 

وىذا  58.06على تدل على راض حيث قدرت بأىناك نسبة  أنللشكل يتضح من خالل التحليل البياين 
 العمال راضيني من ناحية العدالة يف ادلعاملة من قبل مديرىم. أنيدل على 

 : خصائص عينة الدراسة من ناحية رضا الموظفين عن فرص مواصلة التعلم:21.1*الجدول رقم

 %النسبة التكرار فرص مواصلة التعلم
 9.67 03 راض

 58.06 18 زلايد

 32.25 10 غري راض

 100 31 اجملموع

 

 

 

58.06% 
29.03% 

12.90% 

 غير راض محايد راض



(مستغانم-عناصر مناخ العمل المؤثرة على أداء العاملين)دراسة ميدانية بخزينة سيدي علي ما بين البلديات           الفصل الثالث:  
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 توزيع عينة الدراسة من ناحية رضا الموظفين عن فرص مواصلة التعلم:: 21.1الشكل رقم

 
 نتائج االستبيانالطالبة اعتمادا على  إعدادادلصدر: من 

وىذا  58.06ىناك نسبة أكرب ىي نسبة زلايد حيث قدرت ب أن للشكل يتضحمن خالل التحليل البياين 
 ادلوظفني زلايدين ذلذا القرار.  أنيدل على 

 التواصل بين اإلدارة العليا والموظفين: خالللدراسة من : خصائص عينة ا23.1رقم*الجدول 

التواصل بني اإلدارة العليا 
 وادلوظفني 

 %النسبة التكرار

 25.80 08 راض

 54.83 17 زلايد

 19.35 06 غري راض

 100 31 اجملموع

 

 

 

9.67 

58.06 

32.25 

 غير راض محايد راض



(مستغانم-عناصر مناخ العمل المؤثرة على أداء العاملين)دراسة ميدانية بخزينة سيدي علي ما بين البلديات           الفصل الثالث:  
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 :والموظفين الدارة العلياالتواصل بين  خالل: توزيع عينة الدراسة من 23.1*الشكل رقم

 
 نتائج االستبيانالطالبة اعتمادا على  إعدادادلصدر: من 

على زلايد وىذا  تدلو54.83النسبة األكرب يف ىذا الشأن ىي  أنللشكل يتضح من خالل التحليل البياين 
 الرضا يف ىذا الشأن. إذلادلوظفني دييلون  أنيدل على 

 الدراسة من ناحية رضا الموظفين عن العمل:: خصائص عينة 25.1*الجدول رقم

 %النسبة التكرار رضاك عن العمل
 87.09 27 راض

 6.45 02 زلايد

 6.45 02 غري راض"

 100 31 اجملموع

 

 

 

 

25.80% 

54.83% 

19.35% 

 غير راض محايد راض



(مستغانم-عناصر مناخ العمل المؤثرة على أداء العاملين)دراسة ميدانية بخزينة سيدي علي ما بين البلديات           الفصل الثالث:  
 

 
105 

 : توزيع عينة الدراسة من ناحية رضا الموظفين عن العمل:25.1*الشكل رقم

 
 االستبياننتائج الطالبة اعتمادا على  إعدادادلصدر: من 

وىي تدل على راض وىذا  87.09تقدر ب األكربىناك النسبة  أن للشكل يتضحمن خالل التحليل البياين 
 العمال راضني عن عملهم. أغلبية أنيدل على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.09% 

6.45% 
6.45% 

 غير راض محايد راض



(مستغانم-عناصر مناخ العمل المؤثرة على أداء العاملين)دراسة ميدانية بخزينة سيدي علي ما بين البلديات           الفصل الثالث:  
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 المطلب الثالث: تفسير النتائج

ادلعلومات ادلكتسبة من  ادليدانية باالعتماد علىالدراسة  أثناءادلتحصل عليها يتم إدراج تفسريات للنتائج 
 دراسة ىذا ادلوضوع.

ديكن تفسري ىذا بإعطاء  نوعا ما حسن-والية مستغازل-العمل خلزينة سيدي على ما بني البلديات  مناخ-1
التزام العمال بوجباهتم  إذلأداء العاملني مرتفع ويرجع ذلك  أن، كما الالئقاالىتمام بتوفري ىذا ادلناخ بالشكل 

ىناك عالقة جيدة نوعا ما بني العمال  أنمرتفعة، كما  وإنتاجيةبضرورة العمل جبودة  هنموإدياوقناعتهم 
 وجيعل مناخ العمل جيد.وقائدىم وىدا ما يسهل ادلهمة وحيسن األداء 

يؤثر االتصال على أداء العاملني وذلك ألنو ديثل مهزة الوصل بني اإلدارة العليا والعمال وادلوظفني، فاإلدارة -2
العمال وادلوظفني الذين  إذلوعن طريق عملية االتصال تصل  واألوامرتقوم مثال بإصدار ادلعلومات والقوانني 

ر بأعمالو ادلتمثلة يف التخطيط والتنظيم والتوجيو يقومون بتنفيذىا وتطبيقها وعن طريق االتصال يقوم ادلدي
يههم، وشرح طريقة العمل واألداء وزلاولة رفع والرقابة وعن طريق االتصال يتم تدريب العمال وتعليمهم وتوج

 مهارات العمال. لذا كان لالتصال تأثري على أداء العاملني.

خزينة سيدي علي ما بني  يف أنملني، حيث صلد انو يلعب دور كبري يف أداء العا اإلشرافمن ناحية -3
القائد يورل االىتمام باألشراف على مرؤوسيو ولكن  أنىناك اعتبار ذلذا ادلتغري، حيث  أنالبلديات الحظنا 

 العاملني. على أداءىناك أثر نسيب اإلشراف من جهة  أن، وبالتارل نقول نسبيا

عمال اخلزينة اغلبهم زلايدين فهم لسو مقتنعني بو مقارنة  أنعلى أداء العاملني، حيث  ال تؤثراألجور -4
 مع أدائهم.

مدير اخلزينة يعطي أمهية بالغة للحوافز ويقوم  أن إذلىذا  إرجاعديكن على أداء العاملني،  تؤثراحلوافز -5
 .إنتاجيتهمبتحفيز عمالو من اجل حتسني أدائهم يف العمل وزيادة 

 

 

 

 



(مستغانم-عناصر مناخ العمل المؤثرة على أداء العاملين)دراسة ميدانية بخزينة سيدي علي ما بين البلديات           الفصل الثالث:  
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 خاتمة الفصل الثالث

ن ىذه األخرية توفر فيها ادلناخ بصفة داخل اخلزينة تبني لنا أ مبختلف أنواعوخالل دراستنا دلناخ العمل  من
 يساعد العمال على أداء مهامهم بصفة عادية. أنمالئمة حيث ديكن لو 

ديكن وصفو  مناخ-مستغازل-مناخ العمل داخل خزينة سيدي علي ما بني البلديات  أنومن كل ىذا وجدنا 
 أحسنبادلالئم وىذا ما انعكس باإلجياب على أداء العاملني حيث كان أدائهم مرتفعا ويؤدون أعماذلم على 

 وجو، شلا جعل ادلؤسسة حتقق أرباحا ال باس هبا.
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 الخاتمة العامة

 اجتماعية،كانت مادية او   سوآءايعترب مناخ العمل ذات أمهية بالغة بالنسبة للمؤسسة بغض النظر عن أنواعها 
ادلكون األساسي لبيئة العمل الذي ينشط  ومل يف أي منظمة، وهارتكز عليه العفمناخ العمل هو األساس الذي ي
ادلناخ ادلالئم للعمل، وذلك بغرض حتسني  جب على ادلؤسسة ان توفر للعاملفيها الفرد يف ادلؤسسة، لذلك يتو 

مبناخ  يتأثر، وهنا جتدر اإلشارة اىل ان أداء العاملني يف ادلؤسسة لألفرادادلعنوية  ورفع الروح ورفع اإلنتاجيةاألداء 
:وادلتمثلة يفمن عدة جوانب العمل   

من ناحية خلق االنسجام بني الفرد وباقي افراد ادلؤسسة.-  

.لألفرادمن ناحية الروح ادلعنوية -  

من ناحية توفر اجلو ادلناسب للعمل.-  

من ناحية توفر االرتياح لدى الفرد عند قيامه بالعمل.-  

.واإلدارةمن ناحية الثقة ادلتبادلة بني العاملني -  

نتائج الدراسة:*  

توصلنا اىل ان مناخ العمل هو الوحيد الذي يتحكم يف أداء العاملني. من خالل الدراسة النظرية:  

، توصلنا اىل ان  -مستغاًل-خزينة سيدي علي ما بني البلدياتاليت قمنا هبا يف  :يدانيةمن خالل الدراسة ادلو 
على األداء، حيث وجدنا ان االجر مثال يتناسب مع اجلهد  للتأثريلكن بشكل غري كاف  العمل متوفر مناخ 

.نوعا ما الذي يبدله االفراد، اما فيما خيص نظام احلوافز فهو منعدم  

.مقبول نوعا ما زينةلقول بان مناخ العمل داخل اخلومع كل هذا يتوجب ا  

 ومنه مت اإلجابة على الفرضيات كااليت:

سلوك العاملني.مناخ العمل يف اخلزينة يؤثر على إن -  

حتليل أداء العامل.هو تقييم أداء العامل -  

.بل حىت متطلبات العمل وقدرات العامل ال تكمن يف جهدحمددات األداء  -  

العالقة بني مناخ العمل وأداء العاملني يف اخلزينة تتمثل يف ان عندما يكون ادلناخ مهيئ يكون هناك أداء أفضل -
       ومميز.
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:والتوصيات*االقتراحات   

.لألفرادبنظام احلوافز لكي تنمو الروح ادلعنوية  زينةان هتتم اخل-  

.والفرد العاملتقوية العالقة بني اإلدارة -  

.حتقيق األمان الوظيفي-  

احداث التكافؤ بني مجيع العناصر ادلشكلة دلناخ العمل.-  

ؤثر على مهية اليت جتعل مناخ العمل مؤثر، ومان تيقن وتدرك مدى األ زينة نشري اىل انه يتوجب على اخلويف األخري
عليها ان  كما يتوجب ، وعليها التفكري يف إجياد احلل ادلناسب إلحداث التكافؤ والتناسق،زينةأداء العاملني يف اخل

حتيط جبميع الظروف اليت ميكن ان تؤثر على الفرد وأدائه يف العمل والفهم اجليد والتفطن اىل ادلناخ الذي جيعل 
الفرد يقوم بأدائه للعمل بشكل جيد وبكفاءة عالية، وبالتايل تصل اىل حتقيق النتائج ادلرجوة اال وهي األداء ادلتميز 

 والفعال.

 *افاق البحث:

ليت اود التطرق اليها يف ادلستقبل هي:ادلواضيع ا  

تأثري مناخ العمل على القائد.-  

آليات تقييم أداء العاملني.-  
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 استبانة األساليب القيادية

مبناخ العمل إن كان مقبول من  الرئيسييف معرفة القائد اي املدير الذي يعترب املكلف  االستبانةتتمثل ىذه 
.طرف املوظفني أم ال  

0أتفق *   

1حمايد *  

    2 ال اتفق*

 العبارات 2 1 0

فني يفتخر بو املوظ     

 يتجاوز مصلحتو الذاتية    

األخرين  احرتامميلك      

 يتكلم عن القيم    

 يعد منوذجا للمقاييس األخالقية    

 يؤكد على الرسالة اجلماعية    

 يتحدث بتفاؤل    

 يهتم باخلصوصيات الفردية للموظفني    

 يركز على نقاط القوة   

 يكافئ املوظفني على اإلجنازات   

 



01الملحق رقم:   

هاجرة عزالدينالطالبة: من اعداد *    

 

مباركة األستاذة: موساويتحت إشراف *  

 

التعرف على مدى تأثري مناخ خزينة سيدي علي ما بني البلديات على ىو:  اتاهلدف من ىذه االستبان -
معنا.الشكر والتقدير على تعاوهنم أداء موظفيها من خالل ملئهم هلا مع التقدم هلم جبزيل   

 

البيانات التعريفية للموظفين  استبانة  

 سوف نتعرف على كل البيانات الشخصية للموظفني يف خزينة سيدي علي ما بني البلديات االستبانةيف ىذه 
موظف. 31اهنا تشمل  حيث-مستغامنوالية -  

 أوال: العمر

   0               38إىل  28من * 

1               48إىل  39من *  

  2               55إىل  49*من 

 العامل 2 1 0
    

 

 

 



: الجنسثانيا  

  0*ذكر              

  1*أنثى              

 العامل  1 0
   

 

التعليمي  ثالثا: المستوى  

0*ثانوي او اقل                 

  1*بكالوريوس أو أعلى        

  2*دبلوم                    

 العامل  2 1 0
    

 

الشهري  رابعا: الدخل  

  0                    2600000إىل  2200000من *

  1                    3100000إىل  2700000*من 

2                    4100000إىل  3200000*من   

 العامل  2 1 0
    

 

 



قياس رضا الموظفين  استبانة  

إىل مدى موافقتهم مع  االستبانةبعد ما تطرقنا إىل الصفات الشخصية للموظفني فاآلن سوف نتطرق يف ىذه 
 العبارات التالية ومدى رضاىم عن مناخ العمل 

  0* راض        

  1   حمايد* 

              2 *غري راض   
 

 العبارات  2 1 0

 الراتب الشهري    

 ساعات العمل    

 األمان الوظيفي    

املؤسسة بالصحة وشروط السالمة  التزام     

 فرص التطور يف السلم الوظيفي    

 العالقات مع الزمالء    

 العدالة يف املعاملة من قبل مديرك املباشر    

 فرص مواصلة التعلم    

واملوظفني التواصل بني اإلدارة العليا      

 رضاك العام عن عملك    

 



 
 

 قائمة المحتويات

 العنوان الصفحة
 شكــــــــــــــــــــــــــر وتقــــــــــــــــــــــــــــدير -
 إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء -
 فهرس احملتويات أ
 فهرس اجلداول ج
 فهرس االشكال خ
 املقدمة العامة 10
 الفصل األول: مناخ العمل -

الفصل األولمقدمة  10  
 املبحث األول: ماهية مناخ العمل 10
 املبحث الثاين: أنواع مناخ العمل 00
 خامتة الفصل االول 43
 الفصل الثاين: ماهية أداء العاملني -

 مقدمة الفصل الثاين 40
 املبحث األول: التعريف باألداء 40
 املبحث الثاين: مدخل لتقييم أداء العاملني 33
الفصل الثاينخامتة  00  
الفصل الثالث: عناصر مناخ العمل املؤثرة على أداء العاملني )دراسة تطبيقية خبزينة سيدي علي ما بني  -

(-والية مستغامن-البلديات  
 مقدمة الفصل الثالث 06
 املبحث األول: التعريف باخلزينة 06
العاملنياملبحث الثاين: استبانات حول تأثري مناخ العمل على أداء  60  
 خامتة الفصل الثالث 016
 اخلامتة العامة 016

 قائمة املراجع  -
 قائمة املالحق -
 قائمة احملتويات -



 
 

 امللخص -
 



 
 

صـــــــــــــــــــــــــالملخ  

إن مناخ العمل هو كل ما حييط بالفرد يف عمله ويؤثر على سلوكه وأدائه واجملموعة اليت يعمل معها 
، فمن بني العوامل اليت ترتبط به هي تنظيم ساعات العمل، يتبعها وادلؤسسة اليت ينتمي إليها واإلدارة اليت

ن سببهم كل مناخ عمل هناك توتر وقلق يكو   أن داخلإىل  اإلشارةزلتوى العمل، عبء العمل، وجتدر 
صعوبة العمل، مشاكل اخلضوع للسلطة، عدم توافق شخصية الفرد مع متطلبات التنظيم، صراع األدوار، 

 عدم وضوح العمل.

 من بني أنواع مناخ العمل هي: 

طوبة.ة والر مناخ العمل الفيزيقي: ويشمل اإلضاءة، التهوية، درجة احلرار          

ويشمل األجور، احلوافز، اآلالت وادلواد ووسائل الرقابة. مناخ العمل ادلادي:         

مناخ العمل النفسي واالجتماعي: ويشمل مجاعة العمل، منط االشراف، االتصاالت يف         

العمل، الثقافة العمالية.              

النظام إىل حتقيقها ويشري هذا األخري إىل درجة حتقيق أما األداء فهو ادلخرجات واالهداف اليت يسعى 
 وإمتام ادلهام ادلكونة لوظيفة الفرد وكذلك هو سلوك عملي يؤديه فرد أو رلموعة من االفراد أو مؤسسة.

وتكمن زلددات األداء يف اجلهد، القدرات، إدراك الدور أو ادلهمة، متطلبتا العمل، بيئة التنظيم 
لداخلية.ا  

عوامل ادلؤثرة يف األداء هي االختالف يف حجم العمل، االعمال ادلتأخرة حيث تؤثر يف فمن بني ال
 اإلنتاج، نوعية العمل.

 ولتفادي هذا الوضع هناك أساليب لتحسني األداء وتتمثل يف 

اجلودة الشاملة: حيث هي نظام فعال تتبعه ادلؤسسة لتحقيق التكامل بني جهود كافة            
ادلؤسسة.األطراف داخل   

إعادة اذلندسة: وهي إعادة التصميم اجلذري ألعمال ادلؤسسة بغية احلصول على حتسينات            
 جذرية تتمثل يف عوامل الوقت، اخلدمة، التكلفة.



 
 

نتطرق إىل تقييمه والذي يعترب حتليل وتقييم دقيق ومنظم خلدمات  العامل سوفوبعد التطرق ألداء 
عمله. القائم على مالحظة الشخص  

فأمهية تقييم أداء العامل تكمن يف إحساس العامل بادلسؤولية، اختبار العامل حتت التجربة، تطوير أداء 
العامل وهذا يكون ضمن خطوات تتمثل يف حتديد معايري األداء، نقل توقعات األداء لألفراد العاملني، 

 قياس األداء.

والذي تضمن تأثري مناخ العمل على أداء العاملني ولفهم ادلوضوع جيدا قمنا بدراسة حالة دلوضوعنا 
إىل النتائج التالية:  وتوصلنا- مستغامن والية-البلدياتما بني  فكانت الدراسة يف خزينة سيدي  

مناخ العمل للخزينة حسن نوعا ما حيث يتوفر هذا ادلناخ بالشكل الالئق وأداء العاملني هناك        
وذلك ألنه ميثل مهزة الوصل بني االدارة العليا يؤثر على أداء العاملني  مرتفع، كما إن االتصال داخلها

والعمال يف اخلزينة، ومن ناحية االشراف جند انه يلعب دورا كبريا يف أداء العاملني، اما األجور فال تؤثر 
على أداء فهم ليسوا مقتنعني هبذا العامل مقارنة مع أدائهم، أما احلوافز فهي تؤثر  على أداء العاملني

 العاملني وهذا ألن مدير اخلزينة يقوم بتحفيز عماله من اجل حتسني أدائهم وزيادة إنتاجيتهم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Résumé 

L'environnement de travail est tout ce qui entoure l'individu dans son travail et affecte le 
comportement et les performances du groupe, qui travaille avec l'administration qui a 
suivi et l'institution à laquelle il appartient, il est parmi les facteurs qui sont associés à la 
réglementation des heures de travail, le contenu du travail, la charge de travail, et 
devrait être noté que, dans chaque environnement y travaillent tension et l'anxiété leur 
ont causé des difficultés du travail, se soumettre à l'autorité des problèmes, et non pas la 
compatibilité de la personnalité de l'individu avec les exigences de l'organisation, les 
rôles conflit, le manque de clarté du travail. 

Parmi les types d'environnement de travail sont les suivants : 

       Environnement de travail physique : Cela comprend l'éclairage, la ventilation, la 
température et l'humidité. 

       L'environnement de travail physique : Cela comprend les salaires, les incitations, les 
machines et le matériel et les méthodes de censure. 

       Environnement de travail psychologique et social : Le travail comprend un groupe 
de style de supervision, Communications 

            Le travail, la culture du travail. 

La performance est la sortie et les objectifs que le système cherche à atteindre ce dernier 
se réfèrent au degré de réalisation et d'achèvement constitutif de la fonction des tâches 
individuelles, ainsi que le comportement de la pièce est un groupe pratique individuel 
ou de personnes ou d'une organisation. 

Les déterminants de la performance résident dans l'effort, les capacités, la reconnaissance 
du rôle ou de la tâche, le travail Mttlapta, environnement de l'organisation interne. 

Parmi les facteurs qui influent sur la performance est la différence dans le volume de 
travail, carnet de commandes, affectant la production, la qualité du travail. 

Pour éviter cette situation, il existe des méthodes pour améliorer les performances et 
est-le 

           Qualité totale : où est le système efficace de l'institution d'intégrer les efforts de 
toutes les parties au sein de l'organisation. 



 
 

           Ré-engineering : une nouvelle conception radicale de l'œuvre de la Fondation 
afin d'obtenir des améliorations radicales est le facteur temps, le service, le coût. 

Après le facteur de performance adressée, nous allons aborder l'évaluation, qui est 
l'analyse et l'évaluation des services précis et ordonné à la personne sur le travail 
d'observation. 

L'importance de la performance des travailleurs facteur d'évaluation réside dans le sens 
de la responsabilité, le test de probation, développer facteur de performance, ce qui est 
l'une des étapes consiste à déterminer les normes de rendement, le transfert des attentes 

de rendement du personnel pour les individus, la mesure du rendement. 

Pour bien comprendre le sujet, nous avons étudié le cas de notre thème, qui comprenait 
l'impact du travail sur la performance des employés climatiques étudiait dans le Trésor, 
Sir entre les municipalités -Mostaganem Province - otouselna les résultats  

Suivants : 

       Le climat des affaires pour le Hassan Trésor peu où le climat est disponible 
correctement et la performance des employés, il est élevé, et que le contact affecte à 
l'intérieur du rendement des employés et parce qu'il représente un lien entre la haute 
direction et les travailleurs dans le trésor, la supervision de la main, on trouve qu'il joue 
un grand rôle dans la performance des employés, soit les salaires ne portent pas atteinte à 
la performance des employés, ils ne sont pas convaincus de ce facteur par rapport à leur 
performance, et les incitations qu'il affecte la performance des employés et cela est parce 
que le directeur du trésor peut stimuler les travailleurs à améliorer leur performance et 
d'accroître leur productivité. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Summary 

The work environment is everything that surrounds the individual in his work and 
affect the behavior and performance of the group, which works with the administration 
that followed and the institution to which he belongs, it is among the factors that are 
associated with the regulation of working hours, work content, workload, and should 
be noted that within each environment work there tension and anxiety have caused 
them difficulty of the work, submit to the authority of the problems, not the 
individual's personality compatibility with the requirements of the organization, roles 
conflict, lack of clarity of the work. 

Among the types of work environment are: 

       Physical work environment: This includes lighting, ventilation, temperature and 
humidity. 

       The physical work environment: This includes wages, incentives, machinery, 
material, and methods of censorship. 

       Psychological and social work environment: The work includes group supervision 
style, Communications 

            Work, labor culture. 

The performance is the output and the goals that the system seeks to achieve the latter 
refers to the degree of achievement and completion constituent of the function of the 
individual tasks as well as the behavior of the play is a practical individual or group of 
individuals or an organization. 

The determinants of performance lies in the effort, capabilities, recognizing the role or 
task, Mttlapta work, internal organization environment. 

Among the factors, affecting the performance is the difference in the volume of work, 
backlog, affecting the production, the quality of work. 

To avoid this situation there are methods to improve performance and is the 

           Total Quality: where is the effective system followed by the institution to 
integrate the efforts of all parties within the organization? 

           Re-engineering: a radical re-design of the work of the Foundation in order to 
get radical improvements is the time factor, the service, the cost. 



 
 

After the performance factor addressed we will address assessment, which is the analysis 
and evaluation of precise and orderly services to the person on the observation work. 

The importance of worker performance evaluation factor lies in the sense of 
responsibility, on probation test, develop performance factor and this is one of the steps 
is to determine the performance standards, the transfer of personnel performance 
expectations for individuals, performance measurement. 

To understand the topic well, we studied the case of our theme, which included the 
impact of work on the performance of employees climate was studying in the Treasury, 
Sir between municipalities-Mostaganem Province -otouselna the following results: 

       The business climate for the Treasury Hassan somewhat where the climate is 
available properly and the performance of employees, there is high, and that the contact 
inside affects the performance of employees and because it represents a link between 
senior management and workers in the treasury, hand supervision, we find that he plays 
a big role in the performance of employees, either wages do not affect the performance 
of employees they are not convinced this factor compared with their performance, and 
the incentives it affects the performance of employees and this is because the treasury 
director can stimulate the workers to improve their performance and increase their 
productivity. 
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