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 أطروحة مقدمة لنيل 
 االقتصاديةشهادة دكتوراه علوم في العلوم 

 :تحت عنوان
 

  وتأثيرها على أداء العاملين وتأثيرها على أداء العاملين   ممارسات تعبئة الموارد البشريةممارسات تعبئة الموارد البشرية
  في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 --  SSééttiiff  GGoolldd  PPllaassttدراسة ميدانية بمؤسسة دراسة ميدانية بمؤسسة   --
 

 :  إشرافتحت                                                                              :ةإعداد الطالب    

  عبد الوهاب بلمهديعبد الوهاب بلمهدي. . دد..أأ                                                                                                                                      بارةبارة  شفيعة أيتشفيعة أيت      
 :لجنـــة المناقشــةأعضاء 

 الصفة الجامعة الرتبة العلمية االسم واللقب
 رئيسا -1-جامعة سطيف  أستاذ التعليم العالي عبد الناصر روابحي. د. أ
 مشرفا ومقررا -1-جامعة سطيف  أستاذ التعليم العالي  عبد الوهاب بلمهديعبد الوهاب بلمهدي  .د. أ
 مناقشا جامعة بسكرة أستاذ التعليم العالي موسي موسي عبد الناصر عبد الناصر   .د. أ
 مناقشا -2-جامعة سطيف  أستاذ التعليم العالي لحسن بو عبد اهلللحسن بو عبد اهلل  .د. أ

 مناقشا مسيلةالجامعة  أستاذ التعليم العالي كمال قاسميكمال قاسمي  .د. أ

 مناقشا- 1-جامعة سطيف  -أ -أستاذ محاضر   ليندة رقامليندة رقام. . دد

 مدعوا- 1-جامعة سطيف  -ب -أستاذ محاضر   إيمان صحراويإيمان صحراوي. . دد
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 إهــــداء
 

 :أهدي مثرة جهدي وعملي إىل
  ،العزيز، حفظهما وراعهما اهلل أبيالغالية و أمي

 ،ميادةوزوجته  عبد المجيدأخي 
 ،سيرين وإلينوابنتيهما  
 ،ساميةوزوجته  عماد الدينأخي 

 ،سليموزوجها  نسيمةأخيت 
 ،ياسر أحمدوابنهما  

 ،زهيروزوجها  نبيلةأخيت 
 ،لؤي سيف الدينوابنهما  

 ،عادلوزوجها  سعادأخيت 
 ،محمدوابنهما  

 ،األهل واألقارب
 ،األصدقاء والزمالء
 .كل من ساندين

  
 

           شفيعة أيت بارة
 
 
 



 
 

 

 شــــكــــر وتــــقــــديــــر
،"ن شكرتم ألزيدّنكملئ"، و"واشكروا لي وال تكفرون": عمال بقول اهلل تعاىل  

."من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل": وعمال بقول رسولنا الكرمي  
هم لك احلمد محدا ما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، الل  كهم  الل  أمحدك   

هم لك احلمد أبلغ به رضاك، أؤدي به شكرك، وأستوجب به املزيد من فضلك، الل    
.ولك احلمد على كل حال ،اءاء والضر  كما أنعمت علينا نعما بعد نعم، ولك احلمد يف السر    

،"ك لعلى خلق عظيموإن  " :لت فيهالل هم صلي وسلم على خري األنام، على من ق  
.وعلى أهله وصحبه ومن تبعه إىل يوم الدين   

:أما بعد  
.عملي هذا صدقة جارية خالصة لوجهه الكرمي مين أسأل اهلل عز وجل أن يتقبل  

يل يد العون من قريب أو من بعيد  كل من مد  أن جيازي عين خري اجلزاء، أسأل اهلل عز وجل  
:وأخص بالذكر إلجناز هذا العمل،  

،ملساندهتم املستمرة يل ،كل فرد من عائلتيحفضهما اهلل، و والديا  
.، الذي كان نعم السند يلعبد المجيدخاصة أخي    

 ، العمل، وتوجيهاته ونصائحه القيمة، إلشرافه على عبد الوهاب بلمهدي األستاذ املشرف
  .وصربه ودعمه

 .يلملساعدهتا الدائمة نزيهة مقيدش  األستاذة
  مصباح، رفيق ،سيف عنان ،محمد بكار ،بن علي عبد الرزاق ،الشيخ بوعزيز ،بشتري: ل منك

 ،مدني بن مختار ،ليندة رقام ،ونععادل كر  ،ميلود توميات ،فاروق يعلى ،فتحية يحياوي
  .، كل يف جمالهملساعدهتم يل

 .، لتسهيالهتم املقدمة يل-2-و -1- مبكتبات جامعة سطيف العاملين
.ستبياناال حمتوى شاركتهم وإسهاماهتم يف تأكيد صد مل المحكمين  

 .امليدانية إجناز الدراسة يف ملسامهتهم ،فيها العاملينو ،Sétif Gold Plast مؤسسة على القائمين
.العمل وتثمني ، لتقييمهمأعضاء لجنة المناقشةاألساتذة األفاضل،   

 

           شفيعة أيت بارة
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 35  .........................................................................من جانب األداء: ثانيا
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 35 .............................................................................التعبئة الفردية: ثالثا
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 ممارسات تعبئة الموارد البشريةاإلطار النظري ل: الفصل الثاني
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 22 ..................................................................خصائص وحمتوى الرسالة :ثانيا

 23 .......................................................................إعداد الرسالة عملية :ثالثا
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 52 ...........................................................................نظريات القيادة: ثالثا
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 تمهيد
 نشطت   بيئة يف املاضي القرن تسعينات منذ جدااملؤسسات قاسية بيئة أهنا عنها يقال ما وتتغريأقل

العديدمنالتغرياتوالتحديات،يهافرضتعل،وغريمتوقعريطبيعيباستمراربشكلغ :املتمثلةيفومواجهة
سرعة وتقينسريع، تكنولوجي تقدم اجلمركية، القيود ورفع تدويلاألسواق عدائيني، ومنافسني متزايدة منافسة
والعاملية احمللية األزماتاملالية اخنفاضالطلبعلىاملنتجاتواخلدمات، وتعددحاجاهتم، تغريأذواقالعمالء

والسياس االضطراباتاالجتماعية املؤسساتالكثريمنالتدابري،...ية،الدورية، اختاذ أدىإىلضرورة كلهذا
التحديات ورفع التغريات هذه مع للتكيف عالجية، أو كانت ،وقائية أجل والنمومن البقاء هدف حتقيق

:تتمثليفواليتراءاتيفعدةجماالت،،وذلكعنطريقتبينجمموعةمنالسياساتواإلجوالتطوريفالسوق
ختفيضاإلسراع العمل، تكثيف العاملني، تسريح األعمال، هندسة إعادة املتطورة، التكنولوجيا استيعاب يف
تسمحللمؤسساتبتخفيضالتكاليف...األجور، وغريها، التدابرياملختلفة هذه علىاملدىربا األوحتقيق،
لتأثرياولكنالقصري، علىاملدىالطويل، يفسوقها التطور باملزيدمن بالضرورة هلا تسمح علىال السلبية هتا
ضغوطالعمل،االغرتابالوظيفي،اخنفاضالرو املعنوية،تدين:سببوكياتالعاملني،ذلكأهنات وسلاجتاهات

العمل، دوران اإلنتاجية، و... العاملني، أداء على سلبا ذلك يؤثر أداءمما على مث وبالتايلمن ككل املؤسسة
.علىمصريها

لنأنالتغيرياتالالزمةمنأجلجعلاملؤسساتأكثرقدرةعلىاملنافسة،منخالوهلذاأدركاملسري
تنظيم طريقة وتغيري والتكنولوجيا، املال رأس يف االستثمار تتطلب ال واملردودية، واجلودة اإلنتاجية حتسني
البشرية املوارد يف االستثمار أيضا تتطلب وإمنا فحسب، العمل إجراءات يف املرونة على واالعتماد هياكلها،

أياكانحجمها،املواردالبشريةت عترباملوارداألساسيةلكلاملؤسساتوإجراءتغيرياتيفكيفيةإدارهتا،ذلكأن
واملتحك واملوجهة فهياحملركة نشاطها، مةيفوطبيعة األخرى، إىلتطبيقممارساتوأنشطةحتتاجلذلكاملوارد

ظلالبيئةاليتت نشطيفهذاو...جتعلهاأكثردافعية،التزاما،انتماء،والء،إنتاجية،إبداعا،،غريتقليديةإدارية
بلةللمحاكاتمنمناكتسابميزةتنافسيةمستدامةغريقاهذهاألخريةحىتتتمكنوذلك،فيهامؤسساهتم
املنافسني طرف أمهها. البشرية، املوارد إلدارة جديدة إسرتاتيجية مداخل إجياد الباحثني من العديد حاول لقد

 طريق عن العاملني، مع قوية عالقات إقامة على ترتكز واليت البشرية، املوارد تعبئة اسرتاتيجية تطبيقوأحدثها
بكلعليهاممارساتتعبئةاملواردالبشرية،واملتمثلةيفاملمارساتاملرتبطةجمموعةمناملمارساتاإلدارية،ي طلق

إىلجعلالرؤيةوالرسالةواألهدافوالقيم،القيادةالتحويلية،تنظيمالعمل،إدارةاملواردالبشرية،واليتهتدف:من
املواردالبشرية،وسلوكياتيتبنوناجتاهاتالعاملني سلوكياتتعبئة ي طلقعليها :واملتمثلةيفإجيابيةيفالعمل،

مستوياتعاليةمنيقتكونصحصلتهاالنهائيةهيحتقالتعبئةالفردية،واليتمعقدالعمل،التحفيزالفردي،ااحرت
يؤدييف ما وهذا ونوعا، كما واملتوقعة املستوياتاملخططة تتجاوز العاملني، داءاألاألخريإىلالرفعمنأداء

.املؤسساتذهالكليهل
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أداءظهرت  من عالية مستويات حتقيق النهائية غايتها واليت البشرية املوارد تعبئة ممارسات تطبيق أمهية
املؤسسات يفهذه املمارسات أنهذه علىالرغممن وهذا واملتوسطة، الصغرية يفاملؤسسات العاملنيأكثر

ت  بأهنا ممارساتتصف املدى،: قصرية مرنة، بسيطة، مهيكلة، غري متطورة، غري رمسية، غري بتلك... مقارنة
الكبرية املؤسسات يف املوجودة ت . األمهية الصغريةهذه املؤسسات أن هو األول السبب رئيسيني، لسببني ظهر

عةصغريةمنالعاملني،فأيمشكلواملتوسطة،واليتت شغلعددقليلمنالعاملني،ي عتمدأداءهاعلىأداءجممو
وجودها،وبالتايلعلىمستقبلهاوحىتعلىيفأداءأحدهمفيها،قديكونلهآثاردراماتيكيةعلىأدائهاككل،

أوحدألاملنخفضباألداءيتأثرالني،العاملمنكبريعددت شغلواليتالكبرية،للمؤسساتالكلياألداءأنحنييف
الصغريةواملتوسطةتعاينمنمعدالتفشلمرتفعة،بسببأهنااملؤسساتأنهوالثاينالسبب.فيهاعاملنيالبعض

واملاديةيةاملالاملواردقلةفردية،إدارة:واملتمثلةيف،،واليتتؤثرسلباعلىأداءالعاملنيتصفمبجموعةمناملساوئت 
يفالسلبيةاخلصائصهذهتلخيصيتمإذ...ضمنية،صراعاتسيئة،ماديةعملظروفضعيفة،كفاءات،والبشرية

Small is difficult"عبارة " صعب"أي أ،"الصغري من الرغم على وهذا املؤسساتهن كذلكذه
مناحملاسنت  مبجموعة يف،تصف واملتمثلة العاملني، أداء على إجيابا واليتتؤثر : يفاختاذاالستقاللية، السرعة

القرارات ودي،، عمل جو االبتكار، التكيف، املرونة، يف... اإلجيابية اخلصائص هذه تلخيص يتم إذ
جتمعمابنياملؤسساتالصغريةواملتوسطةأنمماسبق،يتبني،"الصغريمجيل"أي"Small is beautifull"عبارة

لطرفني،حبيثتتمكنقدراملستطاعستثمريفكالات أنهلذاعليهاطريفنقيضفيمايتعلقخبصائصهاوطبيعتها،
 .التأثرياإلجيايبحملاسنهامنالتأثريالسليبملساوئها،والتعظيممنالتقليل

واملتوسطةواقعاملؤسساتفيماخيص النشأة،حيثالصغرية واليتت عتربحديثة اجلزائري، يفاالقتصاد
دورع  الزمن،هاطل من قرن ربع ت فلمطيلة سرتد إمكانتها بعد االاال لسياسة اجلزائر والتحررنتهاج نفتا 

قطاعئريةتسعىجاهدةاآلنإىلجعلفإنالسلطاتاجلزاوالذيكانمنذتسعيناتالقرناملاضي، االقتصادي،
املؤسسات لقطاعاحملروقاتهذه إلنشابديال ومؤسساتية قانونية منظومة طريقإنشاء وذلكعن هادعموئها،

ها،وتطوير فإن ذلك واملتوسطةاملؤسساتورغم الصغرية اجلزائرية وحتارب باقيتكافح يف مثيالهتا من كغريها
الداخلية البيئة اليتتفرضها التحدياتوالقيود وذلكمبواجهة اقتصادياتدولالعاملمنأجلحتقيقأهدافها،

منرفعهاِكناليتت و،اإلداريةدثوأجنعاملمارساتأحجدنفسهاملزمةعلىجماراةوتطبيقواخلارجيةعليها،فت
اليت،تعبئةاملواردالبشريةممارساتطبيقتومنبينها،وبالتايلرفعقدرهتاالتنافسيةوأدائهاالكليفيهاأداءالعاملني

.اليتتؤثرإجياباعلىأدائهمو،التعبئةيتبنوناجتاهاتوسلوكياتعلالعاملنيجت
 دراسةال اتإشكالي: أوال

فإنهمتتناولهيفاملؤسساتالكبرية،ذيعتربمناملواضيعاحلديثةالموضوعتعبئةاملواردالبشريةي ذاكانإ
هذااملوضوعاليتاهتمتبدراسةقليلةالدراساتالف،اتالصغريةواملتوسطةسيفاملؤساليةعتربمناملواضيعاحلي 

.كانتوصفيةأومقارنةمباهوموجوديفاملؤسساتالكبريةغالبامااملؤسساتيفهذه
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اإلبالع مت الذي النظري الطر  إىل عليهودة املؤسسات،طالع وخصائص طبيعة االعتبار بعني وأخذا
:كمايلياتالدراسةإشكاليهميكنطر فإن،اجلزائريضمنسياقاالقتصادالصغريةواملتوسطة

؟،Sétif Gold Plastاملتوسطةؤسسةاملمامستوىتطبيقممارساتتعبئةاملواردالبشريةيف-
؟،Sétif Gold Plastاملتوسطةؤسسةاملمامستوىأداءالعاملنييف-
مدىتأثري- العاملنييفتطبيقمستوىما املواردالبشريةعلىمستوىأداء املممارساتتعبئة املتوسطةؤسسة

Sétif Gold Plast؟.
:،اإلشكالياتالفرعيةالتاليةاألخريةتندرجحتتهذهاإلشكالية
 مامدىتأثريمستوىتطبيقممارساتتعبئةاملواردالبشريةعلىمستوىتبينسلوكياتاحرتامعقدالعمليف

؟،Sétif Gold Plastاملؤسسةاملتوسطة
 علىمستوىتبينسلوكيات البشرية املوارد مدىتأثريمستوىتطبيقممارساتتعبئة الفرديما يفالتحفيز

؟،Sétif Gold Plastاملؤسسةاملتوسطة
  سلوكيات تبين مستوى على البشرية املوارد تعبئة ممارسات تطبيق مستوى تأثري مدى الفرديةما يفالتعبئة

.؟Sétif Gold Plastاملؤسسةاملتوسطة
 فرضيات الدراسة: ثانيا

ردالبشريةوأداءالعاملنيقدمتإيضاحهاعلىالرغممنأنالعالقةاإلجيابيةمابنيممارساتتعبئةاملوا
.يفاملؤسساتالصغريةواملتوسطةتمهملةزالامة،إالأنهذهالدراساتاملؤسساتالكبرييفاختبارهاو
 بناء يف اطالعاتنا املعلى يف امليدانية املالحظات وعلى الدراسة، ملوضوع املؤِسسة ؤسسةاألدبيات

:إشكالياتالدراسة،ميكنطر فرضياتالدراسةكمايليبناءعلىصحلالدراسة،وSétif Gold Plastاملتوسطة
،Sétif Gold Plastاملتوسطةؤسسةامليفمتوسطمستوىتطبيقممارساتتعبئةاملواردالبشرية-
،Sétif Gold Plastاملتوسطةؤسسةامليفمتوسطمستوىأداءالعاملني-
وممارساتتعبئةاملواردالبشريةمستوىتطبيقيؤثر- ؤسسةاملعلىمستوىأداءالعاملنييفبدرجةقويةإجيابا

.Sétif Gold Plastاملتوسطة
:الفرعيةالتالية،الفرضياتاألخريةتندرجحتتهذهالفرضية
 تبينسلوكياتاحرتامعقدعلىمستوىوبدرجةقويةإجياباممارساتتعبئةاملواردالبشريةمستوىتطبيقيؤثر

،Sétif Gold Plastالعمليفاملؤسسةاملتوسطة
  إجيابا البشرية املوارد تعبئة ممارسات تطبيق مستوى قويةيؤثر وبدرجة مستوى على التحفيزتبين سلوكيات

،Sétif Gold Plastالفردييفاملؤسسةاملتوسطة
 التعبئةالفرديةتبينسلوكياتعلىمستوىوبدرجةقويةإجياباممارساتتعبئةاملواردالبشريةمستوىتطبيقيؤثر

 .Sétif Gold Plastيفاملؤسسةاملتوسطة
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 دراسةأهداف ال: اثالث
:املتمثلةيف،واألهدافمنهتدفالدراسةإىلحتقيقجمموعة

ِكنمنإعطاءصورةحديثةومعمقة- عرضأحدثاملستجداتاألكادمييةاملرتبطةمبتغرياتالدراسة،واليتت 
بكل واملتعلقة املتغريات، البشرية:منهلذه املوارد خاصةتعبئة بصفة هبا واملمارساتاملرتبطة عامة أداءبصفة ،

 العاملني خاصة، بصفة وأبعاده عامة واملتوسطةبصفة الصغرية مناملؤسسات كل وخصوصيات عامة بصفة
،وأداءالعاملنيفيهابصفةخاصةتعبئةاملواردالبشريةاملتغريينممارسات

Sétif Gold Plastاملتوسطةيفاملؤسسةالعاملنيأداءومستوىالبشريةاملواردتعبئةممارساتتطبيقمستوىمعرفة-
صحلالدراسة،

ةيفاملؤسسةاملتوسطأداءالعاملنيمستوىتعبئةاملواردالبشريةعلىمستوىتطبيقممارساتريثأتمدىمعرفة-
Sétif Gold Plast،صحلالدراسة

على- باالعتماد للدراسة، قياسي منوذج بناء اجلزئية منذجةصحاولة الصغرى باملربعات اهليكلية املعادالت
(PLS-SEM)وهذامنخاللاستخدامبرنامج،Smart PLS،
ممارساتتعبئةاملواردصحلالدراسةإىلأمهيةتطبيقSétif Gold Plastلفتالقائمنيعلىاملؤسسةاملتوسطة-

.البشرية
 دراسةأهمية ال: ارابع

:ستمدالدراسةأمهيتهامنكوهنات 
اليتاألجنبيةاألوىلعربيةوالجمالتعبئةاملواردالبشرية،ومنالدراساتباللغةالعربيةيفاألوىلجعاراملت عتربمن-
عتمديفقياسأداءالعاملنيعلىأبعادسلوكياتتعبئةاملواردالبشرية،حيثأنأغلبالدراساتاليتحاولتت 

ماعلىأبعاداملواطنةالتنظيمية،أوعلىقياسأداءالعاملني،باالعتمادعلىاملدخلالسلوكي،اعتمدتيفذلكإ
،أحدأوكلمناألبعاداملتعلقةبأداءاملهمة،األداءالسياقي،السلوكياتاملضادةلإلنتاجية،واألداءالتكيفي

منممارساتتعبئةاملواردالبشريةواليتت عتربكمدخالتأوكمصدرللتعبئة،وسلوكياتتعبئةتشملعلىكل-
ثليفنفسالوقتاألبعاداملتعددةألداءالعاملني،املواردا لبشريةواليتت عتربكمخرجاتأونتائجللتعبئة،واليتت 
 تنافسيةواللتان ميزة بناء على القادرة التقليدية غري الداخلية املوارد أنواع من نوعا املوارد لنظرية طبقا ت عتربان

لالستبدالأواحملاكاة،غريقابلةمستدامة،ذلكأهنامواردنادرةو
تسليطالضوءعلىجوانبالضعفاليتتساهميفتدينمستوى،ميكنمنخالهلاحتاولالتوصلإىلنتائج-

صحلالدراسة،ومنمثصحاولةتقدميSétif Gold Plastتطبيقممارساتتعبئةاملواردالبشريةيفاملؤسسةاملتوسطة
.كماونوعارفعمنأداءالعاملنيهبابشأهنا،هبدفالتواقرتاحاتوصيات
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 لدراسةمتغيرات االتعريف اإلجرائي لالنموذج االفتراضي للدراسة و : خامسا
.التحليلالنظريملتغرياتالدراسةيتمبناءمنوذجاالفرتاضيللدراسةبناءعلىحتليلالدراساتالسابقةو 
مستقل:النموذج االفتراضي للدراسة.1 كمتغري البشرية املوارد تعبئة ممارسات النموذج أداء،يوضح وأبعاد

العاملني يفأبعاد بنيهذيناملتغريينواملتمثلة والعالقاتاملفرتضة كمتغريتابع، البشرية املوارد .سلوكياتتعبئة
:الشكلالتايلالنموذجاملقرت للدراسةيوضح

 لدراسة ل االفتراضينموذج ال: شكل أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.منإعدادالباحثة: المصدر
:كمايليميكنتعريفمتغرياتالدراسةإجرائيا: لدراسةمتغيرات االتعريف اإلجرائي ل. 2
املتكاملة :التعريف اإلجرائي لممارسات تعبئة الموارد البشرية .أ اإلدارية األنشطة من جمموعة عن عبارة

واملرتبطةببعضهاالبعض،واليتتقودهااإلدارةجلعلالعاملنييتبنونسلوكياتالتعبئة،واليتتؤديإىلالوصولإىل
من عالية املمارساتTREMBLAYهاحددولقداألداء،مستويات يف تتمثل جمموعات، أربع يف وزمالؤه

املواردالبشرية :املتعلقةبكلمن إدارة تنظيمالعمل، التحويلية، القيادة والرسالةواألهدافوالقيم، الرؤية فهذه.
.املمارساتت عتربمصدراللتعبئة

:التعريف اإلجرائي ألداء العاملين. ب عن معبارة جمموعة السلوكيات واالختياريةن التنفيذ الواجبة اليتو،
املتوقعةمنتوظيفع أنواع،WILSوTREMBLAYحددهاولقد.املماتساهميفخلقالقيمة يفثالثة

السلوكياتت عتربفهذه.،التحفيزالفردي،التعبئةالفرديةاحرتامعقدالعمل:املتعلقةبكلمنتتمثليفالسلوكيات
.نتيجةحلالةالتعبئة

 ممارسات تعبئة الموارد البشرية

10الفرضية  10الفرضية    الرسالةو  الرؤية 
 والقيم األهدافو 

 

 أداء العاملين
 

 القيادة التحويلية
 

 تنظيم العمل
 

إدارة ممارسات 
 الموارد البشرية

 

 التعبئة
 الفردية 

 

 التحفيز 
 الفردي

 

احترام عقد 
 العمل

 

 مستوى تطبيق ممارسات تعبئة الموارد البشرية

 

 مستوى أداء العاملين

 

10الفرضية   المتغير التابع المتغير المستقل 
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  الدراسة أدواتو منهج : دساسا
يرتبطحتديد وييستخدمهاليتالدراسةأدواتمنهجوطبيعة أومشكلةاطبقها ظاهرة الباحثلدراسة

تعبئةممارساتلدراسةموضوع .واإلمكانياتاملتاحة،األهدافاملرادحتقيقهاومعينةمبوضوعأوصحتوىالدراسة،
 :بالنسبةلـيفاملؤسساتالصغريةواملتوسطة،فإنهاملنياملواردالبشريةوتأثريهاعلىأداءالع

ي عتربمنأكثراملناهجاستعمااليفجمال االعتمادعلىاملنهجالوصفيالتحليلي،الذيمت:منهج الدراسة.1
خصوصا، اإلدارية والعلوم عموما واإلنسانية االجتماعية علىالعلوم املنهج هذا دقيقويقوم وحتليل وصف

و كميا قيدالدراسةوصفا أواملوضوعأواملشكلة وذلكعنطريقمجعالبياناتأونوعيا،/وتفصيليللظاهرة
 هبا، املتعلقة وواملعلومات وتصنيفها، وقياسها، أدت،وحتليلها،تفسريهاومقارنتها، اليت األسباب إىل للوصول

،إليها .واستخالصالنتائج،بينها العالقات وتوصيف،وأبعادها خصائصها دحتديووالعواملاليتتتحكمفيها،
أنهمتجتدراإلشارةإىل.للدراسةامليداينإعداداجلانبالنظريأواجلانبيفهذااملنهجمتاالعتمادعليهسواء

 اجلانب إعداد يف الكمي املدخل على ،امليدايناالعتماد باستعمالت والذي امجممعة البيانات معاجلة يف ثل
 طريق عن مهااالستبيان برناجمني األساليبPLS SMARTوSPSSاستخدام من جمموعة يتيحان الذين ،

ِكنمن .صحةفرضياتالدراسةاختباراإلحصائيةاليتت 
،واليتباختالفمراحلالدراسةتلفطبيعتهااالعتمادعلىجمموعةمناألدواتاليتختمت: الدراسةأدوات  .2

إىلمرحلتني مهاميكنتقسيمها النظرية، الدراسة امليدانيةومرحلة الدراسة اخلاصةمرحلة أدواهتا ولكلمرحلة ،،
:يفحيثتتمثل

،متاالعتمادعلىجمموعةمناملراجعجلةاجلانبالنظريمنموضوعالدراسةملعا:ةالنظري الدراسة أدوات .أ
و،األصيلة املتاحة واألجنبية، العربية املباللغتني الصلة باملوضوعذات املباشرة وغري منباشرة جمالت،كتب:، ،

...،انرتنتمواقع،قوانني،ملتقيات،أوراقحبثية،مطبوعات،أطروحات
الدراسةهب: ةالميداني الدراسة أدوات .ب فرضيات صحة نفي أو إثبات دف بمت، القيام ميدانية يفدراسة

والذيجلمعالبيانات،االستبيانكأداةأساسيةيفذلكعلىاالعتمادمتو ،Sétif Gold Plastاملؤسسةاملتوسطة
منتضمن رئيسينيورصحعلىو زعت،عباراتالجمموعة صحورين إىل باإلضافة املوضوعة، الفرضيات حسب

.باملستجوباملعلوماتالعامةاملتعلقة
 لدراسةاإلطار العام ل: اسابع

:الدراسة،منحيثسيتميفمايليحتديدإطار
املتوسطة املؤسسةب الدائمني العاملني على البشري إطارها يف الدراسة اقتصرت: بشرياإلطار ال .1

Sétif Gold Plast. 
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: مكانياإلطار ال .2 يف الدراسة علىإطارهااقتصرت املكاين إحدى الصغرية زائريةاجلواملتوسطةاملؤسسات
منطقةالنشاطاتيفنشط،واليتت Sétif Gold Plastوهياملؤسسةاملتوسطة،بواليةسطيفنتاجيةاإلاصةاخل

.بلديةأوالدصابر01قسم363احلرفيةمجرقم
زمينالإطارها يف الدراسة اقتصرت: نيزمال اإلطار .3 امليدانيةعلى الدراسة استغرقتها اليت ،الفرتة أربعةوهي

 .1109جويليةإىلغايةهنايةشهر1109أفريلأشهر،وذلكابتداءامنشهر
 موقع الدراسة الحالية منهاو  الدراسات السابقة :ثامنا

املؤسساتأمهيةكبريةيفجمالاكتسبامتغريينبنيمايربطالذيواحلايل،وقتنايفالبحثموضوعأمهيةرغم
إال،أداءالعاملنيوتعبئةاملواردالبشريةممارساتبصفةعامة،واملؤسساتالصغريةواملتوسطةبصفةخاصة،ومها

.بعضاجلوانباملتقاطعةمعهأوجوانبهأحدعاجلتاليتتلكباستثناءإليه،تطرقتاليتيفالدراساتندرةهناكأن
 :الدراسةفيمايليعرضألهمالدراساتذاتالصلةاملباشرةمبوضوع: الدراسات السابقة .0

املهنينييفميداننظروجهة؟العاملنيتعبئةاملقصودبما"حتتعنوان1:وزمالئه Thierry WILS دراسة. أ
واقرتا ،بهرتبطةاملخرىاأللمفاهيملبالنسبةالتعبئةحتديدموقعمصطلحهذاالبحثإىلهدف."البشريةاملوارد

الفروقمابنيالتعبئةكمفهومأهميناهلدفني،قامالباحثونيفبدايةالدراسةبإيضا لتحقيقهذ.تعريفدقيقله
سنوات منذ تناوهلا مت اليت األخرى واملفاهيم العايل،حديث االلتزام التنظيميأمهها االلتزام أو عرض. مت مث

مخسةمنهامتمعاجلةأسئلةمفتوحة،ةمتتصميماستبيانضمسبعحيثخطواتالدراسةاالستقصائيةونتائجها،
وهممهينيفميداناملواردالبشرية،616جههذااالستبيانإىلوضوعالتعبئةبشكلعام،ولقدو فقطالرتباطهامب

املهنينياأل يفمجعية لكوباكعضاء البشرية l’APRHQ)يفميداناملوارد
 املهين( ملستشاريالعالقاتوالنظام

l’OCRIQ)كلكوباالصناعية
)بحوثنيأجوبةاملصحتوىحتليلخاللومن.استبيانقابلللدراسة90استالم،مت

،التوصلإىلتعريفصحددللتعبئةحتديداألبعادالسلوكيةوالنفسيةللتعبئةونتائجها،علىضوءتلكالنتائجمتمت
النجا يفالقيامنمنكِيبذلإرادياجمهوداتتفوقاملستوىالعادي،بطريقةت ئهوشخصالعاملاملعب :"وهو

يفالسياقالتنظيمي،هذهامجمهوداتاالستثنائيةموجهة.وعملمجاعي،عملذوقيمةمضافةوبعملذوجودة،
التنسيقمعاألعضاءوحنو،للعمل،حنواالتساقمعاألولوياتالتنظيميةمنطرفالعاملحنوالتحسنياملستمر

اآلخرينيفاملؤسسة امجمهوداتي . العليابذلمثلهذه اإلدارة حنو عمله، حنو تعلقه علىالعاملتطوير ستلزم
التعلقهبذهالنقاطاملرجعيةهياألساس.ىرزمالئهومجاعاتالعملاألخللمؤسسة،وحنوامجمموعةاملكونةمن
".يإىلجمهوداتفوقاملستوىالعاديالعاطفيالذييؤثرعلىالتعبئةويؤد

                                                           
1
 Thierry WILS, Christiane LABELLE, Gilles GUERIN et Michel TREMBLAY, Qu'est-ce que la mobilisation 

des employés? Le point de vue des professionnels en ressources humaines, Document de recherche, Québec 

(Canada), Université de Québec a Hull, 1998, p.p. 573 - 585.  

 l’Association les Professionnels en Ressources Humaines du Québec. 


 l’Ordre professionnel des Conseillers en Relations Industrielles du Québec. 
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:Valérie BARRAUD-DIDIERو Sylvie GUERREROدراسة  .ب
1

عنوان  "حتت تعبئة: دراسة
التاليةإىلالبحثهدفهذا."العاملني الرئيسية األسئلة على اإلجابة تعبئة: كيفيتم بالتعبئة؟، املقصود ما

لإلجابةعلى.؟لوصولإىلالتعبئةِكناستعماهلامناالعاملني؟،وماهيأنواعممارساتإدارةاملواردالبشريةاليتمي 
سؤال01،وذلكباالعتمادعلىاستبيانضم0999الباحثتانبدراسةاستقصائيةيفسنةهذهاألسئلةقامت

للتحليل،حيثاستبيانقابل11مؤسسةفرنسية،ولقدمتاسرتجاع081مفتو ،و جهإىلمديرياملواردالبشريةلـ
ت  كبرية مؤسسات يف يعملون املستجوبني معظم أن من أكثر عامل0111شغل املبحوثني. أجوبة حتليل بعد

قراراتوتصرفاتهدفهاتطويرتسكالعاملباملؤسسةوبفريق:"وهو،اقرتا تعريفللتعبئةالباحثتانمنتكنت
تتمثلهذهالقراراتوالتصرفاتيف".عمله،بطريقةتسمحبتحقيقاألهدافاجلماعيةوجتعلاملؤسسةأكثرأداء

حىتتتمكن هبا يتوجبعلىاملؤسساتالقيام واليت التعبئة، ممارسات من العاملنيلتحقيقجمموعة تعبئة من
واملايل واالجتماعي االقتصادي األداء من مرتفعة مستويات أجوبة. حسب املمارسات هذه تصنيف مت لقد

امجمموعة وتشمل واالعرتاف، التعويضات ممارسات األوىل امجمموعة تضم حيث جمموعات، أربع إىل املبحوثني
 أما االجتماعي، التواصل ممارسات على واإلدارةالثانية الوظيفي اإلثراء ممارسات فتتضمن الثالثة امجمموعة

الكفاءات وتطوير التدريب ممارسات من فتتكون واألخرية الرابعة امجمموعة أن حني يف باألهداف، وخلصت.
لنيالدراسةإىلأنهناكفجوةكبريةمابنيمايقولهمديرياملواردالبشريةوالواقع،حيثأنممارساتتعبئةالعام

.الرئيسيةولكنهاحتتاجإىلتطبيقهاميدانياباستمراروتطويرهايفاملستقبلمت عتربمنانشغاالهت
مقارنةبنيأداتنيلقياسبعضاجلوانبالتنظيميةلتعبئةالعاملنييف:"حتتعنوان Karine ALIE:2دراسة  .ج

الصحيةواخلدماتاالجتماعيةمنظمة املنظمةالذياالستبيانمقارنةإىلالبحثهدفهذا."الرعاية صممته
Hydro-Québecالرحبيةهتصممالذيواالستبيان غري مجعمت.Conseil Québécois d'agrémentاملنظمة

091إىل(أواملقياسنياتنيداأل)االستبياننيالك تقدميمت،حيثواالجتماعيةالصحيةاخلدماتمركزيفالبيانات
ولقدأجاباالجتماعيةواخلدماتالصحيةالرعايةنظاميفوموظفمهين عليهمامنهمفقط69، إجراءمت.
بنياملقارنةقابليةلتحديدtاختباراخضاعالعيناتإىلمتكما.الكميالوصفياملنهجباستخدامالبياناتحتليل

ماعداللمقارنة،قابلةغريلألداتنياإلمجاليةاملؤشراتمتالتوصلإىلأن.املشرتكةصحتوياهتماوودرجاهتمااملقياسني
أداةمنللمقارنةقابلةكانت،حيثالعليااإلدارةإىلأكثرتشرياليتالتنظيميةباجلوانباملتعلقةاملؤشراتبعض

حملتوىوفقاختتلفللتعبئةاإلمجاليةالنتيجةألنانظر(.التنظيمياحملور)املساءلةوالدعموالقيادةمثلأخرى،إىل
مبعىن،لتعبئةاتتناولاليتوالزاويةاألداةاختياريفالشديداحلذرتوخيجيبأنهستنتجالباحثافإناملؤشرات،

.لتعبئةلةعاماتؤشريتعلقمبمطلقمرجعوجودفكرةمناحلذرتوخيآخر
                                                           

1
 Sylvie GUERRERO et Valérie BARRAUD-DIDIER, "L'étude de la mobilisation des salariés,", Revue de  

gestion 2000, Vol. 18, N
0
 4, Bruxelles (Belgique), ICHEC, 2001, p.p. 71 - 81. 

2
 Karine ALIE, Comparaison de deux outils mesurant certains aspects organisationnels de la mobilisation du 

personnel dans une organisation de soins de santé et de services sociaux, Thèse de doctorat en psychologie D.Ps 

non publiée, Canada, Université de Sherbrooke, 2007, p.p. 1 - 011. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
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تطويرإىلالبحثهذاهدف."قياسأداءالعملالفردي:"حتتعنوان Linda KOOPMANS:1دراسة  .د
الدراسةيفمت.الفرديالعملأداءلقياسوقصريوعامشاملاستبيانصحةمنالتحققو مركزاألحباثإجراء

هذاهومبادرةمشرتكةبنياملنظمةاهلولنديةلألحباثحباثمركزاأل،هبولنداالعملوالصحةوحولالنشاطالبدين
اجلزءاألول.متتقسيمالدراسةإىلثالثةأجزاء.جامعةاحلرةبأمسرتداماهلولنديةلالعلميةالتطبيقيةواملركزالطيبل

عامة،أبعادالفردي،متتقسيمهإىلأربعةالعملواضحألداءتعريفوضعالتنموية،حيثمتفيهعنونباملرحلة
املفاهيمياإلطارهذااستخداممت،املضادالعملوسلوك،التكيفياألداءالسياقي،األداءاملهام،أداء:وهي

اجلزء.الفرديالعملأداءاستبيانمنأولإصدارإلنشاءاملستخدمةاملؤشراتمنالعديدلتحديدانطالقكنقطة
حيثاالختبارالثاينعنونمبرحلة العملأداءاستبيانمناألوىلللنسخةامليدايناالختباروصفمتامليداين،

عينالعامة،التطبيققابليةفحصأجلمن،الفردي الزرقاءعلى الياقات عمال من كبرية والورديةوة البيضاء
دمجفتمأبعاد،ثالثةمنيتألفالفرديالعملأداءاستبيانهيكلأنامليدايناالختبارنتائجأظهرت،اهلولندية

بإضافةوذلكعليه،حتسنيإجراءمتذلك،إىلباإلضافة،عدواحدبالتكيفييفاألداءوأبعادالسياقياألداء
اجلزءالثالثعنونمبرحلةاملصادقة،حيثمت.النهائيةلهالنسخةتقدميمتاملقياس،ويفاألخريإىلجديدةعناصر

الثقافات مع وتكييفه االستبيان، بناء اإل،فحصصالحية إىلاللغة التعديالتبرتمجته وإجراء األمريكية جنليزية
األخريمتإعداداستبيانشاملوعاموقصريلقياسأداءالعملالفردي،تتمثلالفوائدالرئيسيةلـهيفيف.املناسبة

منخمتلفاملنيقدرتهعلىقياسمجيعأبعادأداءالعملالفرديذاتالصلة،وقابليتهللتطبيقبشكلعامعلىالع
والعاملنيالذينيعانونمنمشاكلصحيةأو،القطاعاتاملهنية عتربت .عبارة81بدوهنا،وهواستبيانقصريبـ

أساسًيالتحديدهذهأداةالقياس أداءمستوىعلىللحفاظواالسرتاتيجياتواإلجراءاتالتدخالتفعاليةشرطًا
 .أوحتسينهالفرديالعمل

حتت Jacques IGALENS:2و Valérie BARRAUD-DIDIER، Sylvie GUERREROدراسة  .ه
إىلالبحثهدفهذا."حالةممارساتالتعبئة:ممارساتإدارةاملواردالبشريةعلىأداءاملؤسساتتأثري:"عنوان
املواردتعبئةإجيايبخلمسةأنواعمنممارساتاألوىلمتعلقةبوجودتأثريستفرضيات،الفرضياتاخلمساختبار
فمرتبطةبوجودللمؤسسات،أماالفرضيةاألخريةمي،علىاألداءاالجتماعيوالتنظيدة،كلنوععلىحالبشرية

.علىاألداءاالجتماعيوالتنظيميللمؤسسات(مفهومالعنقود)مندجمةتعبئةاملواردالبشريةتأثريإجيايبملمارسات
عاملتقيسمستوى01متدجمهايف،عبارة33احملوراألولضم.لقدمتاالعتمادعلىاستبيانمكونمنصحورين

مخستطب وهيةيق التعبئة، ممارسات من ممارسات:أنواع التعويضات، ممارسات املسؤولية، حتميل ممارسات
يفحنيضم.d’identificationاالتصالوتقاسماملعلومات،ممارساتالتكوينوتطويرالكفاءات،وممارسات

                                                           
1
 Linda KOOPMANS, Measuring Individual Work Performance (The Netherlands: CPI Koninklijke 

Wöhrmann, 2014)  p.p. 1 - 261. 
2
 Valérie BARRAUD-DIDIER, Sylvie GUERRERO et Jacques IGALENS, "L'effet des pratiques de GRH Sur la 

performance des entreprises: Le cas des pratiques de mobilisation,", Revue de gestion des ressources 

humaines, Vol. 47, France, ESKA, 2003, p.p. 1 - 12.  
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ينلألداء،مهاالبعداالجتماعي،متالرتكيزعلىمناخالعملواالنضباطيفاحملورالثاينأربععبارات،تقيسبعد
توزيعاالستبيانحتتمت.اتأواخلدماتوإنتاجيةالعاملنيجودةاملنتجالعمل،والبعدالتنظيمي،متالرتكيزعلى

)رعايةالرابطةالوطنيةللمديرينواإلطاراتلوظيفةاألفراد
ANDCP)مديرموارد530 1إىل،حيثمتإرساله

أرباعاملبحوثنيموظفونيفةاستبيانقابلللدراسة،حيثأنثالث081،ومتاسرتجاعملؤسساتفرنسيةبشرية
جيايبودالألربعةأنواعمنإتأثريوجودإثباتتكنتالدراسةمن.عامل611شغلأكثرمنت ةمؤسساتكبري

جيايبودالإإثباتوجودتأثريوالتنظيميللمؤسسات،وملتتمكنمنممارساتالتعبئةعلىاألداءاالجتماعي
تعبئةاملواردالبشريةتطبيقممارساتضاتعلىأداءاملؤسسات،كماتكنتمنإثباتأنأثرملمارساتالتعوي

قتالضوءعلىهذهالنتائجأل.أكربمنتأثريالتطبيقاملنعزلهلذهاملمارساتمندجمةاألربعةعلىأداءاملؤسسات
 .ضرورةتطويرسياسةشاملةملمارساتالتعبئةيفاملؤسسات

Mohamed BAYAD:1و Abdelwahab AÏT RAZOUKدراسة  .و عنوان البشرية"حتت املوارد إدارة
الثفرضيات،الفرضيةاألوىلالبحثإىلالتحققمنثهذاهدف."املؤسساتالصغريةواملتوسطةئةوأداءاملعبِ

 حول إتتمحور تأثري وجود ملمارسات البشريةتعبئةجيايب واملتواملوارد الصغرية املؤسسات أداء أماعلى سطة،
الصغريةاملؤسساتوأداءتعبئةاملواردالبشريةدىبنيممارساتبوجودارتباطآينوطويلاملالفرضيةالثانيةفتتعلق

واملتوسطة،يفحنيأن فمرتبطةالفرضية واألخرية بنيممارساتالثالثة سببيةعكسية املواردبوجودعالقة تعبئة
.هلذيناملتغريينهونتيجةاألداء،مبعىنالتحققمنأنالعالقةاإلجيابيةالصغريةواملتوسطةوأداءاملؤسساتالبشرية

االعتمادعلىاستبياننيو جها،حيثمت1116و0998سنيتةطولية،ليمالبحثعلىشكلدراسلقدمتتصم
611عمالأقلمنهاشرطنيمهااالستقالليةوعدداليتتتوافرفيوإىلأصحاباملؤسساتالصغريةواملتوسطة،

 العينة حجم بلغ حيث فرنسية136عامل، .مؤسسة بـ التعبئة قياس األداء01مت قياس مت حني يف متغري،
ومت،واألداءاالقتصادياملناخاالجتماعيعنطريقمؤشرومتقياسهداءاالجتماعيعدين،مهااألباالعتمادعلىب

 مؤشرقياسه طريق املؤسسةعن مردودية إىل. الدراسة خلصت القياسي، االقتصادي التحليل على باالعتماد
.الفرضيةالثالثةوىلوالثانية،يفحنيملتتمكنمنإثباتثباتالفرضيةاألإ

السابقة:الدراسات السابقة موقع الدراسة الحالية من. 2 الدراسات عرض خالل الدراسةمن هذه فإن ،
 معكجاءت فجوة لسد الدراسةمحاولة متغريات ختص املرفية أو النظرية الناحية من سواء يدانية، يلي، وفيما

:توضيحلذلك
- اعتمدت أهنا يف تيزت الدراسة هذه فإن البشرية، املوارد تعبئة ممارسات ملتغري بالنسبة كليف على قياسه
يفمارساتامل العاملنيلـمنوذجاحملددة ،وزمالئهTREMBLAYتعبئة تناولتيفحنيأنالدراساتالسابقة

،مناذجأخرىأوأهنااعتمدتيفذلكعلى،املمارساتدوناألخرىهذهبعض
                                                           


 l’Association Nationale des Directeurs et Cadres de la fonction Personnel. 

1
 Abdelwahab AÏT RAZOUK et Mohamed BAYAD, "GRH mobilisatrice et performance des PME,", Revue de 

gestion des ressources humaines, Paris (France), ESKA, 2011, p.p. 3 - 18. 
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اليت- علىسلوكياتالتعبئة اعتمدتيفقياسه تيزتيفأهنا الدراسة فإنهذه العاملني، ملتغريأداء بالنسبة
كلراساتالسابقةاعتمدتيفذلكعلىيفحنيأنالد،كأبعادلهWILSو TREMBLAYحددهاكلمن

أوعلىبعض،السلوكياتاملضادةلإلنتاجيةاألداءالتكيفي،ومناألبعاداملتعلقةبأداءاملهمة،األداءالسياقي،
،مؤشراتاألداءاالجتماعيللمؤسسات

امليدانية،- الدراسة مجمال يفبالنسبة تيزت الدراسة هذه ملفإن النظري اجلانب الدراسةإسقاط يفتغريات
،يفحنيأنالدراساتتوسطةاجلزائريةوبالذاتيفإحدىاملؤسساتالصغريةوامل،املؤسساتالصغريةواملتوسطة

.املؤسساتالصغريةواملتوسطةاألجنبيةتيفاملؤسساتالكبرية،أويفتغالباماالسابقة
 خطة الدراسة :تاسعا

اإلطارجالفصولاألربعةاألوىلعال ت ول،إضافةإىلمقدمةوخاتة،حيثإىلمخسةفصمتتقسيمالدراسة
:جالفصلاخلامساإلطارامليداينللدراسة،وذلككمايليعال ي النظريللدراسة،يفحني

الدراس:مقدمة. 1 موضوع تقدمي فيها منمت كل وتتضمن ة، اإلشكالياتالتمهيد: ، ، األهداف،الفرضيات،
واألمهية، االفرتاضي النموذج اإلجرائي متغرياتللالتعريف واتواألدنهجامل، العام، اإلطار السابقة، الدراسات

 .صعوباتوال،طةاخل،وموقعالدراسةاحلاليةمنها
املواردالبشرية،متفيه:الفصل األول. 2 متالتطرقيفاملبحثاألولإىلاملفاهيمحيثمعاجلةموضوعتعبئة

.البشريةمنحيثخطواهتاومكوناهتامتتناولإسرتاتيجيةتعبئةاملواردملتعلقةبه،ويفاملبحثالثايناألساسيةا
األولإىل،حيثمتالتطرقيفاملبحثالبشريةممارساتتعبئةاملواردمعاجلةموضوعمتفيه:الفصل الثاني. 3

إىلاملمارساتاملتعلقة،ويفاملبحثالثاينمتالتعرضاألهدافوالقيموالرسالةوالرؤيةاملمارساتاملتعلقةبكلمن
.دارةاملواردالبشريةاملتعلقةبإارساتماملمتتناولالثالقيادةوتنظيمالعمل،ويفاملبحثالثبكلمن

األساسيةمتالتطرقيفاملبحثاألولإىلاملفاهيمحيثالعاملني،أداءمعاجلةموضوعمتفيه:لثالفصل الثا. 4
.أداءالعاملنيمتتناولإدارةاألداءوتقييم،ويفاملبحثالثايناملتعلقةبه

متالتطرقيفاملبحثاألولإىلحيثموضوعاملؤسساتالصغريةواملتوسطة،معاجلةمتفيه:الفصل الرابع. 5
،املؤسساتهذهإىلممارساتتعبئةاملواردالبشريةيفمتالتعرضويفاملبحثالثاين،بهاملفاهيماألساسيةاملتعلقة

.وواليةسطيفاجلزائرواقعهذهاملؤسساتيفمتتناولويفاملبحثالثالث
املتوسطةتقدمياملؤسسةإىلاألولاملبحثيفالتطرقمتحيث،يدانيةاملراسةدالمعاجلةفيهمت:الخامسالفصل.6

Sétif Gold Plastامليدانيةإىلمتالتعرضويفاملبحثالثاين،صحلالدراسة للدراسة اإلجراءاتاملنهجية ويف،
يفاإلجراءاتاملنهجيةمتالتطرقإىلتبيان،ويفاملبحثالرابعساالعرضوحتليلنتائجمتتناولاملبحثالثالث

اختبارمتالتعرضإىلويفاملبحثاخلامسواألخري،PLS-SEMضيللدراسةبتطبيقمنذجةارتفمالنموذجاإلتقيي
.فرضياتالدراسة
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 :خاتمة. 7 مت فيها أهم صحلعرض للمؤسسة والتوصيات االقرتاحات وتقدمي وامليدانية، النظرية الدراسة نتائج
الدراسة،وكذاطر بعضالقضايااليتميكنأنت شكلقاعدةلدراساتمستقبليةللباحثنياملهتمنيهبذاالنوعمن

.مواضيعالبحث
صعوبات الدراسة: عاشرا

 :حنصرهايفمايلي وعراقيل،خاللإجنازهذهالدراسةصادفتناعدةصعوبات
تعبئةاملواردالبشرية،خاصةمنحيثسلوكياتتعبئةاملوارداملتخصصةاليتتتناولموضوعاألجنبيةاملراجعقلة-

البشرية،
دعمنتائجاالستبيان،ت  Sétif Gold Plastتكميةحولأداءالعاملنيمبؤسسةعدموجودإحصائيا-
سرباآلراءلديهم،وعدم،لغيابثقافةاالستبيانالعاملنييفاإلجابةعلىعباراتمنعددمعتربعدمجدية-

.إدراكهمواقتناعهمبإجيابياتهذاالنوعمنالدراسات
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 تمهيد
 لث  م ميز وأسرار جناحها تُ تمعرفة املميزات واخلصائص اليت تشرتك فيها املؤسسات ذات األداء العايل وامل 

ينة أفض  ملاذا تنجح مؤسسات مع :أهم املواضيع يف عامل األعمال واإلدارة، فغالبا ما يتم طرح هذا السؤال بني
اهتمام الباحلثني  اإجابتني أثارت توجدهناك عدة إجابات هلذا السؤال، وم  بينها . م  غريها أو دون غريها؟

يم ق  الناجحة هي املؤسسات اليت استطاعت أن تُ الفعالة و أن املؤسسات هي األوىل اإلجابة  ،واإلداريني واملهتمني
هي املؤسسات اليت استطاعت الفعالة والناجحة أن املؤسسات  هي اللثانيةاإلجابة و  .عامليهاعالقات إجيابية مع 

  . لثري وبصفة إرادية وطوعية سلوكيات التعبئةأن تُ 
 االندماجأو  ،(High-commitment) ستخدم الباحلثون األجنلوساكسونيون مصطلح االلتزام العايلي   

ستخدم الباحلثون يف حني ي   ،(High-performance)األداء العايل أو كذلك  ،(High-involvement)العايل 
  عجتعلى أهنا ضرورة تنظيمية  ،(Mobilisation) مصطلح التعبئة (Québécois) الفرنسيون والكوبيكيون

ممتازة للمؤسسات اليت تبحث ع  طرق ، وعلى أهنا أداة هاعلى مواجهة التحديات اليت تيز حميطاملؤسسات قادرة 
  .إلدارة مواردها البشرية م  أج  االستخدام األملث  لك  طاقاهتا جديدة

عترب موضوع تعبئة املوارد البشرية م  املواضيع احلالية واحلديلثة يف جمال إدارة املوارد البشرية، ومفهوم واعد يُ  
سواء فيما  ، غري كافيةعتربإال أهنا تُ  ،شرت يف السنوات األخريةفرغم مئات املقاالت والبحوث اليت نُ  .وقاب  للتطور

نتائج أداء  بتحديدأو  ،لثري سلوكيات التعبئة، أو بتحديد املمارسات اإلدارية اليت تُ علق بتحديد املفاهيم املتعلقة بهيت
 .إلقاء الضوء على هذا املفهوم إىل ومنه فهذا الفص  يهدف .هذه السلوكيات
، املفاهيم األساسية املتعلقة به بحث األول إىليف املسيتم التطرق  موضوع تعبئة املوارد البشرية،ملعاجلة 
 .تعبئة املوارد البشرية م  حيث خطواهتا ومكوناهتا إسرتاتيجية سيتم تناول ويف املبحث اللثاين
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 مدخل إلى تعبئة الموارد البشرية: المبحث األول
اإلسرتاتيجية اليت تتبناها املؤسسات م  ستخدمت العديد م  املصطلحات اليت تصف املداخ  اإلدارية اُ   

 ،العايل االندماجاألداء العايل، ، العايل االلتزام :أج  جع  مواردها البشرية مصدرا للميزة التنافسية املستدامة، منها
 ، برزت فكرةم  القرن املاضي يف املاضي القريب، أي يف هناية اللثمانينات وبداية التسعيناتو ... ،اإلشراك العايل

وفرنسا، هذه الفكرة قائمة على مبدأ أن ( كندا)اليت بدأت تفرض نفسها يف أمريكا الشمالية  املوارد البشرية تعبئة
 .أداء املؤسسةي إىل أكرب فعالية وكفاءة ممكنة يف ال البشري يؤداملاالستلثمار يف الرأس 

، وذلك بتعبئة املوارد البشرية املفاهيم األساسية املرتبطةم  خالل هذا املبحث تسليط الضوء على  سيتم 
 مث، وتييزه ع  املصطلحات اإلدارية األخرى ه م  خالل التعريفات اللغوية واالصطالحية لهبالتطرق إىل مفهوم

، ويف األخري إبراز األهداف اليت تسعى عملية التعبئة لتحقيقها عرض صفات العام  املعبَّئ والعام  غري املعبَّئ
 .اهل نظريذج منو تناول أهم و 

 مفهوم تعبئة الموارد البشرية: المطلب األول
إدراكا  واملسريي ، رغم مئات املقاالت اليت عاجلت موضوع تعبئة العاملني م  طرف الباحلثني واألكادمييني 

املفاهيم املباشر والكبري على أداء العاملني وم  مث أداء املؤسسة كك ، إال أنه يُعترب م   منهم ألمهيته البالغة وتأثريه
مع بعض  تداخلهو املؤسسة، حداثة املوضوع،  اإلدارية اليت كلثر فيها اجلدل، بسبب التغريات اليت حدثت يف بيئة

 .واالنتماء لتزاماالالدافعية، التحفيز، : أمهها ،املفاهيم اإلدارية
 لغة الموارد البشرية تعريف تعبئة: أوال

:حيث جند يفسيتم فيما يلي التطرق إىل تعريف مصطلح التعبئة لغة،    
أي رتبتهم يف مواضيعهم  ،أهتم تعبئة  وعبَّ  ي  عبأ  اجلأت قال عبَّ أه، يُ هيَّ  عبَّأ األمر": معجم لسان العرب 

 .1"وهيَّأهتم للحرب
 عند وإعدادها الدولة موارد وهتيئة اجلي  وحدات دعوة" :تعين الّتعبئة :اجلامع املعاين معجم 

 .2"احلرب
اختاذ ك  اإلجراءات الضرورية م  أن أج  أن : "يعين( Mobiliser) الفع  عبَّأ :قاموس اللغة الفرنسية 

 .3"العم  على تعبئة القوات" :فتعين (Mobilisation) ، أما التعبئة"تستطيع الدولة الدفاع ع  نفسها
، وإذا "العم  مجاعيا م  أج  حتقيق هدف حمدد": تعين (Mobilize) أعبَّ  الفع  :قاموس اللغة االجنليزية 

 .4"جتع  نفسها جاهزة للقتال يف احلرب" :جيوشها فهذا يعين أهنا (Mobilization) لدولة بتعبئةقامت ا
                                       

1
 .(33/90/2936 :مت اإلطالع عليه يف) /http://www.baheth.info معجم لسان العرب،اب  منظور،  
2

 .(33/90/2936 :عليه يف اإلطالع مت) /https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar معجم املعاين اجلامع، 
3
 Dictionnaire Larousse - Maxipoche - (Italie: La Tipografica Varese, 2016) p. 898. 

4
 Oxford Advenced Learner's Dictionary - International Student's Edition - (U.S.A.: Oxford University 

Press, 2010) p. 951. 
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أن مصطلح التَّعبئة يستمد أصوله م  املفردات العسكرية، وقد جيد  ،السابقة لتعاريفا م  خالليتبني  
املدنية فكرة غريبة، غري أن  ؤسساتإىل عامل امل( حرب وتعبئة)البعض أن فكرة نق  هذه التوليفة م  الكلمات 

هذا ليس م  قبي  الصدفة، ذلك أن هذا املصطلح ظهر يف بداية سنوات التسعينات م  القرن املاضي، حيث 
 :1فرتة صعبة، تيزت مبا يلي ؤسساتاشت املع
احتدام املنافسة احمللية والدولية ورفع القيود اجلمركية، فاملؤسسات مهما كانت وضعيتها حمتكرة أو حممية أو غري  -

أو النمو، وذلك باالستجابة السريعة  ذلك، عليها بالتكيف وزيادة فعاليتها هبدف احلفاظ على حصتها السوقية
 اليت حتدث يف األسواق،للتغريات 

أدى إىل موجة تقليص سواء على مستوى القطاع احلكومي أو على مستوى القطاع  ،الشغف بالعجز الصفري -
 للحصول على رضا موردي الرأمسال، كانوا يف عجلة لتقليص نفقاهتم وزيادة إنتاجيتهماخلاص، حيث  

ى نطاق واسع، وذلك إما بإدماج بعض الوظائف عمليات إعادة اهلندسة وتقليص عدد العمال، واليت تت عل -
 .أو إلغائها كليا هبدف ختفيض التكاليف

تسمح لنا بفهم ملاذا ظهر هذا املصطلح يف املفردات  ،وغريها تحديات اليت ميزت حميط املؤسسةهذه ال 
ليت أصلها وإثبات بأن هناك عالقة ما بني احلرب اليت أصلها عسكري واحلرب األخرى ا ،للمسريي اللغوية 
عليها  ،فحىت تتمك  املؤسسات م  مواجهة التحديات اليت فرضتها العوملة وحماربة املنافسني العدائيني .اقتصادي

إسرتاتيجية تعبئة املوارد بإعداد اسرتاتيجيات هتدف إىل التجديد واملرونة وتقليص التكاليف، م  بينها وأمهها 
ميكنهم م  جتنيد وحشد عدد كبري م   سالحا اسرتاتيجيا التعبئةبأن  املسريي  عدد متزايد م  البشرية، حيث يرى

 .يف هذه احلرب الشرسة نيلامالع
 ،يف تفسري كلمة التعبئة، واليت فسرت باملعىن احلقيقي للكلمة اطؤو أخقد  املسريي يرى أن البعض إال أن  

 :بينما كان جيب تفسريها باملعىن اجملازي، وذلك لألسباب التالية
، يف حني أن إعالن (...املنافسة، العجز،)لتحديات لرفع ا( عماهلا)املؤسسات عبأت فرقها وجيوشها  أن -

، ؤون للدفاع ع  بلدهمعبَّ احلرب هذا كان متناقضا وقد أدى إىل نتائج سلبية، ففي حالة احلرب يكون ك  اجلنود مُ 
للتعبئة، أي طرد جنود وفرق، فالتعبئة مصطلح  ، وهذا يعين عملية منافيةأن املسريي  قد قلصوا عدد العاملني غري

 ،وليس بفرد معزول مرتبط حبشد وجتنيد أكرب عدد م  األفراد
، ذلك أن ك  كبرية أثناء العم   اتالتعرض آلالم وضغوط م  ناحية أخرى، أمر اجلنود الباقيني بالبقاء مع -
 معنويات احنطاط إىل أدت قد عمال وختفيض األجور،ليص الإعادة اهليكلة، تقك  ارات املرتبطة بالعقلنة والرشادةالقر 
 ،واملشاركةوالوالء االلتزام  ستقالة واخنفاض مستوياتاالك سلبية بسلوكيات عنها التعبري مت واليت ،(العمال)  اجلي

                                       
1
 Michel TREMBLAY et Thierry WILS, "la mobilisation des ressources humaines: Une stratégie de 

rassemblement des énergies de chacun pour le bien de tous,", Revue de gestion, Vol. 30, N
0
 2, Canada, HEC 

Montréal, 2005, p. 37. 
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مبين على انضمام طوعي أو  تتم يف إطار عقد رمسي ،ن تعبئة أفراد اجلي  الذي  خيضعون للقانون العامإ -
الذي ال يتم  تتم يف إطار العقد النفسي ،يف حني أن تعبئة العاملني والذي  خيضعون للقانون اخلاص .إجباري

فالتعبئة يف املؤسسة مبنية على انضمام طوعي، وبالتايل ال ميك  أن نتكلم ع  مؤسسة  .اإلعالن عنه مبرسوم
هذا العقد النفسي  .تعبؤوا بطريقة إرادية ويف آن واحد حول أهداف مجاعيةي   إال إذا قب  ك  العمال أن ،عبَّئةمُ 

أن ال ينجرفوا وراء فكرة اليت مفادها  املسريي يتعرض لالختالل يف فرتة التحوالت وإعادة اهليكلة، هلذا جيب على 
 .أنه م  املمك  عقد عالقات مستدمية وقوية وعادلة مع العاملني

أن السياق االقتصادي ال يشبه السياق العسكري، وذلك بنق  النموذج أو  ،سبقم  خالل ما يتبني  
 املني، فالتعبئة ال ميك  تفسريها باملعىن احلقيقي كإصدار أوامر للعاملدنية ؤسساتاملفهوم العسكري إىل عامل امل

. حقيق أهداف مشرتكةعلى العم  معا لت نيملاكحث الع  ،بالذهاب إىل احلرب، ب  جيب تفسريها باملعىن اجملازي
سيتم التطرق إليه م  الناحية االصطالحية يف اجلزء وحىت يتم إزالة هذا النوع م  الغموض يف تفسري مفهوم التعبئة 

 .املوايل
 الموارد البشرية اصطالحاعبئة تعريف ت: ثانيا

واالجتماع  اليت وضعها علماء النفس يتضح معىن تعبئة املوارد البشرية م  خالل التعاريف املتعددة 
 :واإلدارة، أمهها

اجتاه، حالة نفسية أو حالة ذهنية فردية، واليت جتع  الفرد ": بأهناJean-Yves LE LOUARN  هافعرَّ  
 .1"حيشد ك  طاقاته م  أج  رفاهية اجلميع

 Jacques IGALENS و Valérie BARRAUD-DIDIER، Sylvie GUERRERO م  ك  فهاوعرَّ  

م  أج  حتقيق هدف تعبئة العاملني، ع  طريق  العاملني مجيعأفكار ودوافع جتميع واستخدام ذكاء و : "بأهنا
 . 2"ممارسات تعبئة املوارد البشريةاسم طلق عليها يُ  ،سلسلة م  األنشطة

 ،العم  على التأثري يف ارتباط العاملني: "بأهنا عرَّفاهاSylvie GUERRERO و Bruno SIRE يف حني  
 .3"ؤسسةم  خالل تطوير االجتاهات والسلوكيات الفردية واليت هتدف إىل حتقيق أهداف امل

ينجزون عمال  نيلامكتلة حرجة م  الع: "بأهنا هافاعرَّ فThierry WILS و  Michel TREMBLAYأما 
م  أج  رفاهية اآلخري  وم  ( سواء كان هذا العم  جزء م  عقد العم  أم ال، يتم املكافأة عليه أم ال)مفيدا 
 .4"وألداء عم  مجاعي ؤسستهمأج  م

                                       
1
 Jean-Yves LE LOUARN, Gestion stratégique des ressources humaines (France: Wolters Kluwer, 2010) p. 

182. 
2
 Valérie BARRAUD-DIDIER, Sylvie GUERRERO et Jacques IGALENS, Op. Cit., p. 2. 

3
 Bruno SIRE et Sylvie GUERRERO, "La notion de mobilisation en GRH: Essai de définition et recherche de 

variables explicatives a partie d'une enquête auprès de DRH et des membres de L'AGRH,", Revue de gestion 

des ressources humaines, Vol. 40, France, ESKA, 2001, p. 2. 
4
 Michel TREMBLAY et Thierry WILS, Op. Cit., p. 38. 
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تقوم  ،املوارد البشرية إسرتاتيجية: "على أهنا ىأخر  بطريقةJean-Yves LE LOUARN  فهاعرَّ  كما 
 .1"ميك  م  طاقة العاملني لوضعها حتت خدمة املؤسسةكرب ما أعلى توجيه 

  :م  خالل التعاريف السابقة أنيتبني  
التحفيز، : التعبئة حالة ذهنية تقود إىل فع  ما أو أداء معني، هذه احلالة عبارة ع  حمصلة ثالث اجتاهات، هي -

كحالة نفسية موجودة يف ذه  العام  ال ميك  رؤيتها، وما ميك  مالحظته   فالتعبئة. االنتماء وااللتزام العاطفي
 .هي سلوكيات التعبئة

التعبئة يشري إىل مفهوم السلوك، لك  األساس النفسي للتعبئة هي االجتاهات اليت تدفع الفرد مفهوم ف 
فهوم السلوك ومفهوم وجتدر اإلشارة إىل ضرورة عدم اخللط بني م .لبذل جمهودات مقصودة، متعمدة وواعية

، يف حني أن السلوك يشري إىل الفع  يف حد ذاته، أي جمموعة للفع  ئةهي  مُ االجتاه، فاالجتاه يتعلق حبالة ذهنية 
 .2ظ مباشرةالح  النشاطات اليت تُ 

فحسب املدخ  اإلداري البحت، التعبئة تتعلق بعملية تنظيمية، مبعىن  .فهمه بطريقتنيالتعبئة كمفهوم ميك   -
مديري املؤسسات، إدارة املوارد )جمموعة م  املمارسات واألنشطة املرتبطة ببعضها البعض، واليت تقودها اإلدارة 

أما حسب  .يمية، وذلك بإعطاء أوامر م  أج  تعبئة العاملني ضم  أولويات تنظ(البشرية واملشرفني على العاملني
املنظور الفردي فمفهوم التعبئة يشري إىل سلوكيات التعبئة املتبناة م  قب  العاملني، فينصب االهتمام هنا بالطريقة 

فحالة التعبئة تقود العام  لتبين سلوكيات التعبئة واليت تكون ملحوظة وملموسة،  ،3ظهر هبا العام  تعبئتهاليت يُ 
 .عبَّئ عندما يتصرف أو يقوم بسلوك معنيفنعرف أن عام  ما مُ  رتجم مستوى التعبئة،واليت تُ 

اجملموعة تضم  .ومنه ميك  القول أن التعبئة عبارة ع  جمموعة م  املتغريات ميك  تصنيفها إىل جمموعتني 
تيجة عترب ناجملموعة اللثانية متغريات تُ تضم  يف حني. تسمى ممارسات التعبئة ،األوىل متغريات تكون مصدرا للتعبئة

 .تسمى سلوكيات التعبئة، حلالة التعبئة
عرب ع  اجتاه أو حالة نفسية، فهم يرون أن عتربون أن التعبئة ظاهرة فردية ألهنا تُ بعض الباحلثني يف جمال التعبئة ي   -

اخلرباء يف جمال التعبئة يعتربون أن التعبئة يف األول ويف  معظمإال أن  .مجاعية هنايتهاحني أن  بداية التعبئة فردية يف
جيب عليها على األق  أن تص  إىل تعبئة  العاملني هبااألخري ظاهرة مجاعية، فاملؤسسة إذا مل تستطع تعبئة مجيع 

لتعبئة تولد ، وذلك م  أج  الوصول إىل النقطة احلرجة اليت تؤدي إىل انطالق عملية التعبئة، فامنهم الكتلة احلرجة
هلا تأثري على سلوكيات العاملني  املنيالتعبئة وعدم التعبئة تولد عدم التعبئة، فسلوكيات هذه الكتلة م  الع

 .أنه يوجد تأثري العدوىكاآلخري ، و 

                                       
1
 Jean-Yves LE LOUARN, Op. Cit., p. 184. 


 .ذلك م  خالل النقطة املواليةسيتم توضيح   

2
 Arnaud BICHON, "Comment appréhender les comportements de mobilisation collective des salariés,", Revue 

de gestion, Vol. 30, N
0
 2, Canada, HEC Montréal, 2005, p. 52. 

3
 Ibid., p. 51. 
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، لذلك جيب أن يكون لدى العاملني إدراك عاملنييعين ليس ك  ال نيلاممبجرد القول كتلة حرجة م  الع 
 عم  مجاعي، هدف: طلق عليه يف أدبيات اإلدارة املصطلحات التاليةم على التوحد، والذي يُ بأن شيء ما حيلثه

فالعام  الذي جيمع  . 1 مشرتك هدف اسرتاتيجي ،ةمشرتكقضية مشرتكة، مشروع مشرتك، رسالة، رؤية  مشرتك،
يضعون  ملنيمعظم العائ، لك  بالعكس إذا كان عبَّ ال ميك  اعتباره عام  مُ  ،ك  طاقاته م  أج  مهمة فردية

ألنه وضع طاقاته الفردية حتت تصرف  ،عبَّئعترب مُ يُ عندئذ فك  عام   ،ج  اجناز مهمة مجاعيةأطاقاهتم م  
تعين فع  مشرتك م   ، أما مجاعيةنيلامالقوة تعين كتلة م  الع فالتعبئة تعين قوة مجاعية، .هدف أو قضية مجاعية

 .2شيء ماوذلك بتجميع وتوجيه سلوكياهتا حنو  ،هذه الكتلة
سلوكيات ومهام قد تكون أو ال تكون جزءا م  عقد العم ، فملث  هذه و  التعبئة تتجسد م  خالل أفعال -

مساعدة الزمالء، املشاركة يف االجتماعات غري اإلجبارية، التطوع يف أداء مهام إضافية، الدفاع ع  : السلوكيات
الذي الوظيفي للمنصب  الوصفغالبا ما ال توجد يف  االنضباط وااللتزام األخالقي،املؤسسة واإلخالص هلا، 

رب العام  ع  دون أن تكون هناك قوة م  طرف شخص أو شيء آخر جتُ نفذ إراديا وطوعيا و ، فهي تُ يشغله العام 
العام  هو  أيتقدير العام ،  حسبرتك ألهنا تُ  بأهنا تقديرية،واليت تتصف كذلك هذه السلوكيات، ملث  إظهار 

 .مقصودة ومتعمدة م  طرف العام  وليست عرضية إىل ذلك تتصف بأهنا وباإلضافةالذي يقرر، 
 عبَّئ،فقط، ال ميك  اعتباره عام  غري مُ  هالعام  الذي حيرتم بشدة بنود عقد عملجتدر اإلشارة إىل أن  

 ح، فأن يكون هلذا العام  أداء جيد فهذا يعين بالتأكيد أنه يف مرحلة سرَّ عطي قيمة مضافة وإال فإنه يُ فهذا العام  يُ 
  .3  التعبئةقبما 
 ىت حتث العاملني على تبين سلوكياتفإن املؤسسة وح( األخذ والعطاء)طبقا لنظرية التبادل االجتماعي  

 .4(العطاء) لى املكافآت املادية وغري املاديةع تعتمد يف ذلك أنجيب ، (األخذ)اإلجبارية وغري اإلجبارية  ،التعبئة
ليست كلها سلوكيات تعبئة، ب  هي فقط تلك اليت تساهم  املؤسسةالسلوكيات واألفعال اليت يبديها العام  يف  -

ضد فرق أو ، ؤسسةواجناز عم  مجاعي، ويُفهم م  هذا بأنه ال يتم التعبئة ضد امل املؤسسةيف رفاهية اآلخري  و 
 .على حساب اآلخري م  أج  إرضاء مصاحل خاصة  أو العمالء، ضد أو شخاص،األ بعض ضد أو األخرى، العم 

فمفهوم التعبئة يدور حول  ،ؤسسةللمفأفعال التعبئة تعين سلوكيات هلا قيمة مضافة حتس  م  الرفاهية اجلماعية 
 ط أن يكون ذو أداء عايل يف املهام اليت يؤديها ويف منصب عمله،عبَّئ ال يعين فقفكرة أن يكون العام  مُ 

وذلك مبسامهة  ،امهة يف جع  اآلخري  أحس  وأسعد، حتسني املناخ االجتماعي وروح الفريقولك  كذلك املس
 .5اجلميع

                                       
1
 Karine ALIE, Op. Cit., p. 13. 

2
 Michel TREMBLAY et Thierry WILS, Op. Cit., p. 38. 

3
 Ibid. 

4
 Karine ALIE, Op. Cit., p. 17. 

5
 Michel TREMBLAY et Thierry WILS, Op. Cit., p. 38. 
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إسرتاتيجية، تقوم على توجيه أكرب ما ميك  م  طاقات وجهود العاملني ووضعها تعبئة املوارد البشرية هي كذلك  -
هذه اإلسرتاتيجية ملثلها ملث  . العم حتت تصرف املؤسسة، م  أج  حتقيق األداء العايل للفرد أو لفريق 

، (الشروط النفسية للتعبئة) األداء العايل متطلباتأوال توفري شروط و : اإلسرتاتيجيات األخرى تر باملراح  التالية
 .1(التعبئة ممارسات) املناسبة التعبئة وسائ  اختيار وتوفري وأخريا وثاللثا ،(التعبئة سلوكيات) التعبئة أهداف حتديد ثانيا
عملية تقوم هبا : املتعلقة هبا، ميك  تعريف تعبئة املوارد البشرية بأهنا والشروحخالل التعريفات السابقة م   

اإلدارة، تبدأ بتوفري مناخ تنظيمي مالئم هلا، مث تنفيذ جمموعة متكاملة م  املمارسات واألنشطة اإلدارية، هبدف 
، حتلثهم على تبين سلوكيات واجتاهات إجيابية يف نيلماالع الوصول إىل حالة نفسية وذهنية لدى كتلة حرجة م 

 .إجناز هدف مشرتك وحتقيق الرفاهية اجلماعيةالوصول إىل مستويات عالية م  األداء و العم ، م  أج  
 وبين المفاهيم المتداخلة معه موارد البشريةالتمييز بين مفهوم تعبئة ال: ثالثا
 ، التحفيز، االلتزامافعيةالد :مع بعض املفاهيم األخرى، وم  أمهها املوارد البشريةيتداخ  مفهوم تعبئة  

 :وهذه املفاهيم فيما يلي ييز بني ك  م  مفهوم تعبئة املوارد البشريةوسيتم التم .واالنتماء
، يف حني يفض  علماء اإلدارة افعيةالد ستخدم علماء النفس مصطلحي  : يةافعوالد موارد البشريةالتعبئة . 1

 افعيةأهم التعاريف املقدمة للدف . مرتادفنينيوالتسيري استخدام مصطلح التعبئة، إال أن هذا ال يعين أهنما مصطلح
تشري إىل القوى  فهي ،برغبة الفرد يف إشباع احلاجات املختلفة افعيةهي تلك املرتبطة بنظرية ماسلو، واليت تربط الد

 .بفع  معني إلشباع حاجة معينةرك الفرد للقيام اليت حتُ ( الرغبة)الداخلية 
ال ميك  مالحظتها إال م  واليت ، (اجتاه)مع التعبئة يف أهنما عبارة ع  حالة نفسية  افعيةرغم اشرتاك الد 

ظهرها العاملني يف جمال العم ، إال أن هناك ذلك ع  طريق السلوكيات اليت يُ و ، اخالل اآلثار والنتائج املرتبطة هب
بالرغبة اليت حتث الفرد على  أن الدافعية تتعلق حيث .االختالف ما بني هذي  املصطلحنينقطة جوهرية توضح 

لدى شخص معني، ولك  ال ميك  أن نرغب يف ، إذ أنه ميك  تطويرها التصرف، ومنه فالدافعية وظيفة الفرد
ممارسات وأنشطة  ع  طريق ،فهي حالة ختلقها املؤسسة لدى العام  فهي وظيفة املؤسسة، أما التعبئة. مكانه
 .2التعبئة

إال  .احلوافزالدوافع و جتدر اإلشارة إىل أنه توجد عالقة وارتباط بني مفهومي  :والتحفيزموارد البشرية التعبئة . 2
أما احلوافز  .وتنبع م  ذات الفرد إلشباع حاجة معينة ،داخلية للسلوك اإلنساين (أو قوى) لث  حمركاتتُ الدوافع أن 

  .تعم  على إثارة احلاجة وتقوية شدة إحلاحها ،خارجية للفرد( أو قوى)لث  حمركات فهي تُ 
كذلك عبارة أهنما  ، فحالة نفسية يف أهنما عبارة ع تعبئة التحفيز والباإلضافة إىل اشرتاك  هأن نستنتجومنه  

ول بالعاملني إىل هذه ع  حمركات خارجية، تتملث  يف أنشطة وممارسات معينة تقوم هبا املؤسسات م  أج  الوص
                                       

1
 Jean-Yves LE LOUARN, Op. Cit., p.p. 184, 185. 

2
 Frédéric BOULIANNE, "Etude exploratoire du lien entre la mobilisation des ressources humaines et la 

compétitivité des organisations,", https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp01/MQ31692.pdf, 

1998, p. 28 (Consulté le: 20/6/2016). 

https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp01/MQ31692.pdf
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إال أن هناك أوجه اختالف بينهما، ميك  توضيحها ع  طريق التطرق إىل األنواع املختلفة ألمناط العاملني . احلالة
، الذي  يسامهون إجيابيا يف املؤسسة املنيحبيث يتم االهتمام فقط بالع والكيانات حسب صفيت التعبئة والتحفيز،

الذي  حيدثون تأثريا مفيدا يف املؤسسة، فاخلل   مة املضافة النامجة ع  عم  العاملني القيلث  املسامهة اإلجيابية يفوتُ 
 :ذلكيوضح  اجلدول التايل .ستبعد م  مفهوم املسامهةالوظيفي املرتبط بسلوكيات ضد اإلنتاجية أو بعدم التعبئة، تُ 

 والتحفيزحسب صفتي التعبئة والكيانات أنماط العاملين أنواع : 1/1جدول  

 مستوى المساهمة
 نطاق المساهمة

 في منصب العمل
 خارج منصب العمل

 على نطاق شامل على نطاق فردي
 عبَّئكيان مُ  عبَّئعام  مُ  عام  حمفز علياالمساهمة ال

 عبَّئكيان غري مُ  عبَّئعام  غري مُ  عام  غري حمفز الدنيا لمرضيةالمساهمة ا
               :المصدر

Michel TREMBLAY et Thierry WILS, "la mobilisation des ressources humaines: Une stratégie de 

rassemblement des énergies de chacun pour le bien de tous,", Revue de gestion, Vol. 30, N
0
 2, 

Canada, HEC Montréal, 2005, p. 45.                                  

 :اجلدول عدة حاالت، م  خالل تقاطع صفتني للمسامهة، مها مستواها ومداها، حيث م  ناحية يوضح 
 :حيدد إمكانية إحداث آثار إجيابية، حيث منيز نوعني مها :مستوى المساهمة .أ

أو املرتفعة، واليت تتطلب بذل جمهودات مكلثفة يف العم ، م  أج  جتاوز ما هو منتظر  :المساهمة العليا -
 .ومتوقع م  العام 

، واليت تتطلب بذل حد أدىن م  املردود واجلهد أو احلد األدىن للمسامهة املتوقعة :الدنيا رضيةالمساهمة الم -
 .منه هو منتظر م  أج  حتقيق مام  طرف العام ، وذلك 

يتعلق مبجموعة م  الوسائ  املستعملة م  أج  إحداث املسامهة، واليت تكون مقتصرة يف  :نطاق المساهمة .ب
 :بني نوعني لنطاق املسامهة ما يزومنه من ،منصب العم  أو تتجاوزه

 .م اليت يتكون منها منصب العم اوهي املسامهة اليت تقتصر على تنفيذ امله :في منصب العمل -
وهي املسامهة اليت تتجاوز املهام اليت تتكون منها الوظيفة، ملث  مساعدة وتشجيع  :منصب العمل خارج -
 :ونكامتداد املسامهة خارج منصب العم  ميك  أن ت .اآلخري  املنيالع
  .ع  العاملني اآلخري  يتصرف على أساس منعزل العام حيث أن : على نطاق فردي -
 املنيإىل الكتلة احلرجة م  الع لالنضمام ،يتصرف بانسجام مع اآلخري  حيث أن العام  :على نطاق شام  -

 .الذي  يوجهون طاقاهتم وجمهوداهتم باجتاه عم  مشرتك
لتعبئة، ومها التعبئة الفردية ل بني جانبني التمييز مابهذا التمييز مابني احلالتني جد مهم، ألنه يسمح لنا  

 .والتعبئة اجلماعية
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نوعان مرتبطان بالتحفيز، : ينبلثق ستة أمناط، وهي( املستوى والنطاق)لصفيت املسامهة التقاطع م  هذا  
 :1فيما يلي وصف هلذه األمناط .وأربعة أخرى مرتبطة بالتعبئة

 :منيز نوعني، مها :أنماط العاملين المرتبطة بالتحفيز .أ
، وهو فرد نشط يسعى لتلبية تكون مسامهة هذا العام  مرتفعة، لكونه جد فعال يف منصبه: محفزعامل  -
 .اجات الشخصية والبحث ع  املكافآتاحل
نجز مهامه بطريقة مناسبة، تكون مسامهة هذا العام  مرضية، بسبب نقص التحفيز، فهو يُ : محفزعامل غير  -

 .عمله بدون أن يتجاوز التوقعات املتعلقة باألداء، وهذا فقط ليحافظ على منص
منيز أربعة أنواع، منطني مرتبطني بالتعبئة الفردية، ومنطني مرتبطني بالتعبئة  :عبئةبالت أنماط العاملين المرتبطة .ب

 :، كما يلياجلماعية
 :منيز نوعني، مها :عبئة الفرديةأنماط العاملين المرتبطة بالت   -
، ملث  مهام منصب عمله غري متضمنة يف تعبئةالعام  مرتفعة، ويتبىن سلوكيات تكون مسامهة هذا  :ئعبَّ مُ عام   -

موجهة حنو حتقيق هدف مشرتك، وميك  ئ ألن اجملهودات اليت يبذهلا عبَّ هو عام  مُ و التفاع  اإلجيايب مع اآلخري ، 
 .اآلخري  نيملايفيد العأن 
يكتفي هذا العام  مبسامهة مرضية، ملث  التفاع  اإلجيايب مع اآلخري  بدبلوماسية، دون أن  :ئعبَّ عام  غري مُ  -
ئ ألن جمهوداته املبذولة خارج املنصب ال توجه حنو عبَّ قيق هدف مشرتك، وهذا العام  غري مُ مع حتم جمهوداته ءالتت

 .حتقيق عم  مشرتك
ئ يشرتكان يف كوهنما فعالني يف منصب عملهما، عبَّ ئ والعام  غري املجتدر اإلشارة إىل أن العام  املعبَّ  

 .يسمى بسلوكيات خارج الدور أو ما ،كيات تتجاوز منصب عملهماويتبنيان عكس احملفز وغري احملفز سلو 
 :عني كذلك، مهاو منيز ن :أنماط العاملين المرتبطة بالتعبئة الجماعية -
والتعاي  فيما بينهم، م   رئني الذي  ينجحون يف إحداث التآز املعبَّ  عاملنيويتكون م  كتلة م  ال :ئعبَّ كيان مُ   -

 .مهات الفردية اإلجيابيةأج  إجناز عم  مشرتك، وتفوق مسامهتهم اجلماعية جمموع املسا
غري مهتمة مبتابعة إجناز عم  مشرتك، رغم أهنم يبذلون جمهودات  املنيوهو كتلة م  الع :ئعبَّ كيان غري مُ   -

ئ ألن هذا الكيان مل ينجح يف إحداث عبَّ ان غري مُ كي  سمىيو  ،تفاعلية مع اآلخري  تتجاوز حدود منصب العم 
 .التآزر والتعاي  داخ  الكيان، م  أج  بلوغ أولويات تنظيمية معينة

 :كخالصة مما سبق، فإنه 
 ئ ميك  أن يعم  مع عدة عمال حمفزي ،العام  املعبَّ  -
 ئني،العام  احملفز يستطيع العم  مع بعض العاملني غري املعبَّ  -

                                       
1
 Michel TREMBLAY et Thierry WILS, Op. Cit., p.p. 45 - 46. 
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 تكون أكرب م  مسامهة األفراد احملفزي ، األخريةوهذه  ،ئنيئ أكرب م  مسامهة األفراد املعبَّ لكيان املعبَّ مسامهة ا -
 .ئ، لك  أكرب م  مسامهة الكيان غري احملفزئ أق  م  الكيان املعبَّ مسامهة الكيان غري املعبَّ  -
املسامهة اإلجيابية للعام   تكون عملية حتفيز العاملني جد مهمة لتعبئة العاملني لكنها غري كافية، فم  أج  أن -

حيتاج إىل أكلثر  كك ، فإنه  جمرد القيام باملهام اليت تتكون منها الوظيفة إىل إفادة العاملني اآلخري  واملؤسسةتتجاوز 
    . م  جمرد عملية حتفيز

التنظيمي  وااللتزام املوارد البشريةالعديد م  الباحلثني مصطلحي تعبئة  ستخدمي   :االلتزامو  البشرية مواردال تعبئة .3
يتم تعريف العام  املعبَّئ على ف ،بشك  تباديل، إذ يعتربون أن هذي  املفهومني متشاهبني وال يوجد اختالف بينهما

 ههذ يف ترمجة نينيو األجنلوساكسو  وفونينينكالفر يرجع السبب يف ذلك إىل عدم اتفاق  .أنه العام  امللتزم
 Organizational commitment أو ،(العايل لتزاماال إدارة) High Commitment Management :اتاملصطلح

ففي  ،(لألفرادإدارة االلتزام املوجه ) Commitment Oriented Personnel Management أو (االلتزام التنظيمي)
هذه املصطلحات اليت للداللة على   Mobilisationآخر هو مصطلح يتم استعمال (Québec) كوباكو فرنسا

 .1يف الواليات املتحدة األمريكية وذلك منذ عشرات السننيستخدم تُ 
إال أن هناك باحلثني آخري  يرون أنه يبقى م  الصعب إثبات تكافؤ ما بني هذه املصطلحات، فريجعون  

الذي ال مييز  ،إىل الغموض املفاهيمي للمصطلح األجنلوساكسوين Organizational Commitmentصعوبة ترمجة 
 ؤالء الباحلثنيفه .2(اللتزام األخالقياملستمر واااللتزام العاطفي، االلتزام )ما بني األبعاد املختلفة لاللتزام التنظيمي 

ئ على أنه العام  الذي يكون راضيا ع  جوانب كلثرية م  عمله، حلد أنه يبين عالقة عام  املعبَّ ينظرون إىل ال
عند إجراء مقارنة بني التعبئة و ومنه  يضع كفاءاته ومهاراته حتت تصرفها،عاطفية مع صاحب العم  ومؤسسته، و 

الذي يشري إىل ، و 3عترب م  صميم التعبئةالذي يُ  التنظيمي فإنه يتم الرتكيز فقط على بعد االلتزام العاطفي،وااللتزام 
 .احلالة الذهنية والنفسية اليت تدفع العام  إىل العم  وتقوية عالقته باملؤسسة

 Organizational Commitment مصطلحالفرنسيني يرتمجون  الباحلثنيإىل أن بعض جتدر اإلشارة  

   عتربه البعض اآلخر أنه أقرب إىل املصطلحوالذي ي  ، Implication du personnel آخر هو مبصطلح
Employee Involvement، ذلك أن Implication du personnel  يركز أكلثر على السلوكيات يف حني أن

 حم  الكتاب استعمال مصطل هلذه األسباب يفض  الكلثري .االلتزام التنظيمي يركز أكلثر على االجتاهات
Engagement Organisationnel على  للداللةOrganizational Commitment.  

 األمريكيني يف كتابات الباحلثني Mobilizeمؤخرا ظهرت الكلمة األمريكية  أنه إىل كذلك  جتدر اإلشارة
 .يف جمال إدارة املوارد البشرية

                                       
1
 Thierry WILS et al., Op. Cit., p.p. 573 - 574. 

2
 Ibid., p. 574. 

3
 Jean-Yves LE LOUARN, Op. Cit., p. 182. 
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، مبعىن موافقة وقبول وانضمام العام  إىل قيم، انتماءالتعبئة هي كذلك  :االنتماءو  موارد البشريةالتعبئة . 4
بالراحة اجتاه قيم املؤسسة إىل حد تبنيها، واجتاه فالعام  املعبَّئ هو فرد يشعر . أهداف، رسالة ورؤية املؤسسة

ية وهبذا االنتماء يف حني أن العام  غري املعبَّئ ال يشعر هبذه العضو  .افها إىل درجة السعي حنو حتقيقهاأهد
 .1واالندماج

الدافعية : اجتاهات فردية، هي ةجمموع ثالثحمصلة يف الواقع هي كاجتاه كخالصة مما سبق، التعبئة   
مبعىن )، االلتزام العاطفي ((داخلية كانت أو خارجية) ما فع للقيام بالعام  مبعىن القوى اليت تدفع )والتحفيز 

 . 2(قيم وأهداف املؤسسةالعام  ل مبعىن تبين)واالنتماء ( ؤسستهمبالعام   تربطاليت العالقة العاطفية 
   والعامل غير المعب ئ المعب ئ عاملال صفات: المطلب الثاني

د يسؤالني مفتوحني، هدفهما حتد عدة أسئلة، م  بينها وزمالئه ببحث استقصائي يتكون م  WILS قام 
. يف جمال إدارة املوارد البشرية املهنينيصفات العام  املعبَّئ وصفات العام  غري املعبَّئ، ولقد ُوجها جملموعة م  

 :3وهذي  السؤالني مها
 عبَّئ؟،املم  هو العام  : السؤال األول -
 .م  هو العام  غري املعبَّئ؟: السؤال اللثاين -
 :جلدول املوايلاخلرباء يف ا هؤالءوسيتم تلخيص إجابات  

 العامل المعب ئ والعامل غير المعب ئ صفات: 1/2جدول 
 عب ئالعامل غير الم   عب ئالعامل الم   

ولة
مبذ

ت ال
ودا

جه
والم

قة 
لطا

ية ا
 كم

نب
 جا

من
 

 العام  املعبَّئ هو قب  ك  شيء العام  الذي يبذل
يتم مالحظة ذلك م  خالل هذه . جمهودات وطاقة كبرية

 : السلوكيات
 شخص نشط، -
 ،العم طاقته يف  شخص يضع -
 ، العم ستلثمر وقته يف شخص ي   -
شخص ال يعد وقته، فهو ال يعد الساعات والدقائق  -

 واللثواين اليت يقضيها يف العم ،
 .شخص يكرس نفسه يف العم  -

العام  غري املعبَّئ هو قب  ك  شيء العام  الذي يقل  م  
يتم مالحظة ذلك م  خالل . الطاقة واجملهودات اليت يبذهلا

 :هذه السلوكيات
 ،شخص تنقصه الطاقة -
 شخص يضع طاقته خارج العم ، -
 ستلثمر وقته خارج العم ،شخص ي   -
 شخص جير قدميه، -
 ،شخص يتوق لنهاية األسبوع -
 .لتقاعدلشخص يتوق  -
 

                                       
1
 Jean-Yves LE LOUARN, Op. Cit., p. 182. 

2
 Ibid., p. 383. 

3
 Thierry WILS et al., Op. Cit., p. 575. 


ته املبذولة إىل حدها األدىن يف العم ، ختار طواعية ختفيض جمهوداته وطاقئ تنقصه الطاقة يف حد ذاته، ب  يعين أنه اال يعين ذلك أن العام  غري املعبَّ  

 (.العائلة، الرياضة، اهلوايات وغريها)أنشطة أخرى خارج املؤسسة واستغالهلا يف 
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داء
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ميك  . ئ هو الذي يكون أداؤه فوق العاديالعام  املعبَّ 
 :مالحظة ذلك م  خالل السلوكيات التالية

 أداء أكرب م  األداء العادي، ويفوق التوقعات باستمرار، -
 شخص مردوديته جد مرتفعة، -
 شخص منتج، -
 مرتفعة، إنتاجية -
 ،، منضبط وملتزم باملواعيدمواظبشخص  -
 .شخص يقوم بأكلثر مما يطلب منه -

ميك   .امنخفضالعام  غري املعبَّئ هو الذي يكون أداؤه 
 :مالحظة ذلك م  خالل السلوكيات التالية

 شخص يقوم مبا هو مطلوب ال أكلثر، -
 شخص يقوم بأق  ما ميك  فعله، -
 شخص قلي  اإلنتاج، -
 .نتاجية منخفضةإ -
 
 

فية
عاط

ة ال
الق

 الع
نب

 جا
من

 

العام  املعبَّئ هو الذي يشعر بعالقة عاطفية تدفعه إراديا 
، املستوى العادي جمهودات وطاقة فوقلبذل ( طوعيا وعمدا)

ادية البحتة بني العام  تسموا ع  الصفقات االقتص
 ميك  مالحظة ذلك م  خالل السلوكيات .واملؤسسة
 :التالية
 شخص لديه الرغبة يف الذهاب إىل العم ، -
 .شخص يكون سعيدا لتواجده يف العم  -

إجباريا  تدفعهقسرية العام  غري املعبَّئ هو الذي يشعر بعالقة 
ية البحتة بني العام  للعم ، مرتبطة بالصفقات االقتصاد

 :ميك  مالحظة ذلك م  خالل السلوكيات التالية. واملؤسسة
 شخص يعم  فقط م  أج  الراتب، -
 شخص يتواجد إجباريا يف مكان العم ، -
 شخص يعم  حتت اإلرغام واإلجبار وبتعاون أق ، -
املؤسسة إال سحب املزايا شخص ال ميلك أي مصلحة يف  -

 (....الراتب، راتب التقاعد،)ة املالي
 :    م  إعداد الباحلثة اعتمدا على :المصدر

Thierry WILS, Christiane LABELLE, Gilles GUERIN et Michel TREMBLAY, Qu'est-ce que la 

mobilisation des employés? Le point de vue des professionnels en ressources humaines, 

Document de recherche, Québec (Canada), Université de Québec a Hull, 1998, p. 579. 

أن هناك فروق جوهرية مابني السمات والسلوكيات لك  م  العام  املعبَّئ  يتضح م  خالل اجلدول، 
 :جوانب رئيسة، هي ةوالعام  غري املعبَّئ، وقد مت حصرها يف ثالث

 من جانب كمية الطاقة والمجهودات المبذولة :أوال
اجتاهات، كما  ةحسب اجمليبني فإن الطاقات واجملهودات اليت يبذهلا العاملني تكون موجهة حنو ثالث

 :يوضحه اجلدول املوايل
 اتجاهات الطاقة والمجهودات المبذولة من طرف العامل: 1/3جدول 

 :نحو ثالث اتجاهات، هيهذه الطاقة والمجهودات المبذولة موجهة 
 مجهودات التحسين المستمر

ظهر هذا ي  . ة، أي م  أج  أداء أفض  يف العم الطاقة واجملهودات املبذولة م  طرف العام  هتدف إىل حتسني جودة العم  يف املؤسس
 :م  خالل السلوكيات التالية

 عب ئالعامل غير الم   عب ئالعامل الم  
 جودة،شخص يقوم بعم  ذو  -
 ستلثمر جمهودات نوعية يف عمله،شخص ي   -
 شخص يبحث ع  طرق أخرى ألداء أفض ، -

 شخص ال يهتم جبودة العم ، -
 ال يوجد أي أداء ذو جودة، -
 بالكلثري م  األخطاء، شخص يقوم -
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 شخص يسعى لتحسني خدمته، -
 شخص يهتم بالوسائ  م  أج  حتسني العم ، -
 شخص يسعى لتحسني منصب عمله، -
 شخص مهتم بتحسني كفاءاته، -
 شخص يقرتح حلول أو بدائ  جديدة، -
 شخص مبادر، -
 نفذ العم  بوعي،شخص يُ   -
 .شخص يوفر خدمات ممتازة للعمالء -

 جودة العم  يف تدهور، -
 شخص يلثبت دائما أنه غري مبال وغري مهتم، -
 شخص ال يسعى للتحسني، -
 شخص قلي  االهتمام بتحسني كفاءاته، -
 شخص ال ميلك أفكار جديدة، -
 شخص ال يتحرك، -
 شخص يقاوم التغيري، -
 .شخص ينتظر حتديد ما يفعله، وخاصة كيفية تنفيذه -

 مجهودات االتساق االستراتجي
 السلوكيات ظهر م  خاللهذا ي  . مة العم  مع األولويات التنظيميةواجملهودات املبذولة م  طرف العام  هتدف إىل مواء الطاقة

 :التالية
 العامل غير المعب ئ العامل المعب ئ

شخص يضع طاقته وجمهوداته يف املكان املناسب م  أج   -
 األفض  للمؤسسة،

 شخص يعم  باجتاه حتقيق أهداف املؤسسة، -
شخص مهتم  يأيت بقيمة مضافة للمؤسسة، ألنه شخص -

 .مفيد يف املؤسسةو  يساهم يف النتائج،و بالنتائج، 

 لنفسه، ب  حىت ضد املؤسسة، شخص يعم  -
 شخص حيث اآلخري  على العم  ضد املؤسسة، -
 شخص يعم  م  أج  مصلحته اخلاصة، -
 شخص ال يعطي شيء للمؤسسة أو يعطي القلي ، -
 .شخص ال يساهم يف تقدم املؤسسة -

 مجهودات التنسيق التلقائي
لعم  والتعاون فيما بني التنسيق املستمر بني عمله وبني عم  أفراد فريق االطاقة واجملهودات املبذولة م  طرف العام  هتدف إىل 

 : ظهر م  خالل السلوكيات التاليةهذا ي  . العاملني
 العامل غير المعب ئ العامل المعب ئ

 شخص يعم  مع زمالئه، -
 شخص ميتلك روح فريق العم ، -
 شخص يشارك بعفوية وبقوة يف عملية اختاذ القرارات، -
 شخص ميتلك روح املشاركة، -
 شخص متعاون، -
 شخص يهدف إىل أفض  فعالية لفريق العم ، -
 شخص يبذل جمهودات كبرية يف الفريق، -
 .شخص يرغب أكلثر يف العم  اجلماعي -

 شخص ينسحب م  العم  اجلماعي، -
 شخص يفر م  ك  أشكال املشاركة، -
 شخص ال يشارك أو قلي  املشاركة يف اللجان، -
 شخص ميي  إىل العم  دون اآلخري ، -
 شخص يفض  االنسحاب واالنزواء على نفسه، -
 ،نيلامنظم إىل العشخص ال ي   -
 شخص ال يندمج مع فريق العم  الذي ينتمي إليه، -
 ،شخص يرغب يف العم  أكلثر لوحده -
 .شخص غري متضام  مع مؤسسته -

 :     م  إعداد الباحلثة اعتمدا على :المصدر 
Thierry WILS, Christiane LABELLE, Gilles GUERIN et Michel TREMBLAY, Qu'est-ce que la 

mobilisation des employés? Le point de vue des professionnels en ressources humaines, 

Document de recherche, Québec (Canada), Université de Québec a Hull, 1998, p.p. 576 - 578. 
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أن العاملني يبذلون يف نفس الوقت ثالثة أنواع م  اجملهودات ، فإنه يتبني السابق لجدوللكملخص  
، واليت خيتلف مستواها (جمهودات التنسيق التلقائيو  جمهودات االتساق االسرتاجتي ،جمهودات التحسني املستمر)

 :م  عام  آلخر، فـــ
 :كبرية م  أج  ي ستلثمر طاقة وجمهودات :عب ئبالنسبة للعامل الم  . 1
 التحسني املستمر، -
 االتساق االسرتاتيجي، -
 .التنسيق التلقائي -
 :الطاقة، لذلك يسعى إىل تنقصه :عب ئبالنسبة للعامل غير الم  . 2
 الدفاع ع  الوضع احلايل، -
 االهتمام باملصلحة الشخصية، -
 .خرينياالنزواء ع  اآل -

 األداءمن جانب  :ثانيا
واليت تؤدي إىل حتقيق ميزات تنافسية للتعبئة هو حتقيق أداء عايل م  طرف العاملني،  إن النتيجة النهائية

ومنه ميك  تلخيص  .يف حني أن النتيجة النهائية حلالة عدم التعبئة تكون العكس .صعب على املنافسني تقليدهاي  
 :ذلك كما يلي

 :حيقق أداء عايل، وذلك على مستوى :عب ئبالنسبة للعامل الم  . 1
 جودة العم ، -
 العم  بقيمة مضافة، -
 .العم  اجلماعي -
 :ظهر م  خاللال حيقق املردودية املرغوب فيها، وهذا ي   :عب ئبالنسبة للعامل غير الم  . 2
 انعدام أو اخنفاض جودة العم ، -
 انعدام أو اخنفاض القيمة املضافة، -
 .العم  اجلماعيانعدام أو اخنفاض  -

  من جانب العالقة العاطفية :ثالثا
هذا األخري يتعلق أساسا مبفهوم هناك اجلانب النفسي هلا،  باإلضافة إىل اجلانب السلوكي حلالة التعبئة

...(. حتياجات، رغبات األفراد،اال)وكذلك بالدافعية ( ...قادات، القيم، صور الذات،االجتاهات، االعت)الذات 
ه، فالعالقة تكون عاطفية تالنفسي حلالة التعبئة أو عدم التعبئة حيدد نوع العالقة اليت تربط العام  مبؤسساجلانب 

اجلدول املوايل يوضح األبعاد الرئيسية  .عبَّئمُ غري  إذا كان العام ( إجبارية)قسرية عبَّئ، وتكون إذا كان العام  مُ 
 :التعبئةرتكز عليها اجلانب النفسي حلالة اليت ي  
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 لحالة التعبئة أبعاد العالقة العاطفية: 1/4 جدول
 :تستند على ثالث نقاط رئيسية، هي لحالة التعبئة العالقة العاطفية

 (االلتزام في العمل أو التزام التحسين المستمر)التعلق بالعمل 
 ،للتحسني املستمر طوعية وإرادية فوق املستوى العادي ث على بذل جمهودات وطاقةحت يتهذا البعد النفسي يرتكز على املهنية امللثالية ال

 :مها ،وهي مرتبطة مبفهومني، إىل املشاركة يف األهداف والقيم املهنية امللثالية تشرياملهنية . فهو يرتكز على جودة العم 
 .والذي يشري إىل اعتقاد خاص مرتبط بعالقة العام  بعمله احلايل :االندماج المهني. 1
 .والذي يشري إىل اجتاه الفرد حنو عمله: المهني االلتزام. 2

 عب ئالعامل غير الم   عب ئالعامل الم  
 :ظهر م  خالل السلوكيات التاليةي  : االندماج المهني. 1
 ،به مهتمو  شخص حيب عمله -
 عرب ع  عاطفته اجتاه عمله ومؤسسته،شخص يُ  -
 .شخص يشعر بالفخر باألعمال اليت ينجزها -
 :ظهر م  خالل السلوكيات التاليةي  : االلتزام المهني. 2
 شخص يرفع ويواجه التحديات، -
 .ز ع  طريق العم  واملشاريعشخص حُيف   -

 :ظهر م  خالل السلوكيات التاليةي  : االندماج المهني. 1
 شخص منفص  ع  عمله، -
 .لعم شخص ال ميتلك الرغبة يف ا -
 :السلوكيات التاليةظهر م  خالل ي  : االلتزام المهني. 2
 شخص ليس لديه أي اهتمام بتفويض املهام، -
 شخص يفتقد للرغبة يف رفع ومواجهة التحديات، -
 . شخص ال حُيفز ع  طريق العم  واملشاريع -

 (أو االلتزام االستراتيجي)التعلق باإلدارة العليا 
 ث على بذل جمهوداتذي حيالكلثري م  القيم االقتصادية، وال هذا البعد النفسي يرتكز على استيعاب األولويات التنظيمية ومشاركة

، وطاقة طوعية وإرادية فوق املستوى العادي م  أج  االتساق االسرتاتيجي، مبعىن مواءمة عم  الفرد مع أولويات واحتياجات املؤسسة
قة العاطفية ما بني العام  ورسالة املؤسسة، وذلك عرب ع  العالوهو يُ . وهذا يقود إىل االلتزام االسرتاتيجي أي القيام بعم  يفيد املؤسسة

 :ظهر م  خالل السلوكيات التاليةهذا ي   .مرتبطني ارتباطا وثيقا برسالة املؤسسة( القادة) ناملسريو بقدر ما يكون 
 عب ئالعامل غير الم   عب ئالعامل الم  

 شخص يهتم بالتوجيهات والتعليمات، -
 املستقبلية،شخص يهتم باملشاريع  -
 شخص يضع يف عني االعتبار األولويات التنظيمية، -
 يدرك املشاك  والتحديات اليت تواجه املؤسسة،شخص  -
 .املؤسسة أهدافص مرتبط بشخ -

 شخص ال يهتم باألولويات التنظيمية، -
 ،شخص ال يعرف املشاك  والتحديات اليت تواجه املؤسسة -
 .املؤسسة أهدافص غري مرتبط بشخ -

 (أو االلتزام الجماعي)التعلق باألفراد اآلخرين 
هذا البعد النفسي يرتكز على التعرف على القيم املختلفة للمجموعات اليت يعم  فيها العام ، وكذا توحيد العام  بلثقافة املؤسسة، 

املستوى العادي م  أج  التنسيق وهذا يقود إىل االلتزام اجلماعي، والذي يعين احلث على بذل جمهودات وطاقة طوعية وإرادية فوق 
 كوني، وذلك بقدر ما فهذا البعد يُعرب ع  العالقة العاطفية ما بني العام  وقيم املؤسسة. والتعاون مع األفراد اآلخري  يف املؤسسة

 :ظهر م  خالل السلوكيات التاليةهذا ي  . بالقيم التنظيميةمرتبطة ارتباطا وثيقا  العام 

                                       

يُعرب استيعاب األولويات التنظيمية يف حني أن . نتائج على مستوى االندماج االجتماعي داخ  املؤسسة ي لهذعرب ع  البعد اللثقايف، واليُ استيعاب القيم التنظيمية   

 .نتائج على مستوى القيمة املضافة ي لهذر، والالبعد االقتصادي أكلث ع 
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 عب ئالعامل غير الم   عب ئالعامل الم  
 للمجموعة، لديه الرغبة يف االنتماءشخص  -
 شخص يشعر بانسجام قيمه مع ثقافة اجملموعة، -
 ،شخص يتقاسم قيم املؤسسة -
 .شخص فخور مبؤسسته -
 

 ملؤسسة،للمجموعة وا ال ميلك الرغبة يف االنتماء شخص -
 شخص غري مبال وغري مهتم مبكان العم ، -
 بقيم املؤسسة،شخص ال يؤم   -
 فإنه يستخدم الضمري هي ،شخص عندما يتكلم مع زميله -

 .بدال م  الضمري حن  لإلشارة إىل املؤسسة
     :م  إعداد الباحلثة اعتمدا على :المصدر

Thierry WILS, Christiane LABELLE, Gilles GUERIN et Michel TREMBLAY, Qu'est-ce que la 

mobilisation des employés? Le point de vue des professionnels en ressources humaines, 

Document de recherche, Québec (Canada), Université de Québec a Hull, 1998, p.p. 579 - 581. 
التعلق بالعم ، التعلق : أبعاد للجانب النفسي حلالة التعبئة، هي ةأن هناك ثالث ،م  خالل اجلدوليتضح   

ومنه ميك   .ية حلالة عدم التعبئة تكون العكسيف حني أن النتيجة النهائ .باإلدارة العليا والتعلق باألفراد اآلخري 
 :تلخيص ذلك كما يلي

 :مما يؤدي إىلتربطه عالقة عاطفية باملؤسسة،  :عب ئبالنسبة للعامل الم  . 1
 ،االلتزام بالعم والذي يؤدي إىل ( املهنية امللثاليةسيادة ) العم التعلق ب -
 ،والذي يؤدي إىل االلتزام االسرتاتيجي( استيعاب األولويات التنظيمية)التعلق باإلدارة العليا  -
 .والذي يؤدي إىل االلتزام اجلماعي( القيم التنظيمية تبين)راد اآلخري  التعلق باألف -
 :مما يؤدي إىلباملؤسسة، ( إجبارية) عالقة قسريةتربطه  :عب ئبالنسبة للعامل غير الم  . 2
 والذي ال يؤدي إىل االلتزام بالعم ،( ضياع املهنية امللثالية)االنفصال ع  العم   -
 والذي ال يؤدي إىل االلتزام االسرتاتيجي،( الالمباالة باألولويات التنظيمية)االنفصال ع  اإلدارة العليا  -
 .والذي ال يؤدي إىل االلتزام اجلماعي( القيم التنظيميةالشك يف )االنفصال ع  األفراد اآلخري   -

 الموارد البشرية تعبئةأهداف ونموذج : المطلب الثالث
تسعى تعبئة املوارد البشرية إىل حتقيق أهداف متعددة حمصلتها الرفع م  مستويات أداء العاملني، لتتجاوز  

، كما سيوضحه منوذج م  مراح  منوذج التعبئةشك  مرحلة املستويات املخططة واملتوقعة، هذه األهداف تُ 
TREMBLAY وزمالئه. 

 الموارد البشرية تعبئةأهداف : أوال
يتبنون هذا املدخ  إلدارة  املسريي تتضح م  خالل األسباب اليت جعلت  املوارد البشرية تعبئةأمهية 

سلوكيات التعبئة، واملتملثلة يف  وكذلك م  خالل األهداف اليت تسعى إليها واليت مت التطرق إليها، ،العاملني
واليت مت ذكر البعض منها حني مت التطرق إىل صفات العام  املعبَّئ،  هذه السلوكيات،وكذلك م  خالل نتائج 

 :وأخرى سيتم الرتكيز عليها يف هذا العنصر، وهي
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وهذا ع  طريق االندماج االجتماعي، التعاون والتفاهم البيين بني العاملني، ذلك أن التعبئة  :تنمية روح الفريق .1
وسيلة : "التعبئة على أهنا BEAUCOURTو LOUARTعبارة ع  بناء اجتماعي وظاهرة مجاعية، إذ اعترب 

 املعبَّؤون املونسعى العحيث ي. 1"بإدماجها يف ديناميكية شاملة تليب أهداف تنظيمية ،لتقريب اجملهودات الفردية
إىل إجناز مشروع مجاعي وجتاوز املصاحل الشخصية لتحقيق املصلحة اجلماعية، ع  طريق ثالثة أنواع م  

وتساهم يف االنسجام والتنسيق بني مهام األفراد، والذي خيتلف ع   ،سه  العم  اجلماعيالسلوكيات اليت تُ 
هذه السلوكيات  .ي وحتت إشراف هياك  رقابية شكليةمج وإجبار مفهوم التنسيق الكالسيكي الذي يتميز بأنه مرب 

 :2تتملث  يف
تعين اجملهودات اليت يبذهلا العام  م  أج  إقامة عالقات عاطفية وإنسانية مستدامة، : العالقات بناء سلوكيات .أ

اللثقة والود التواص  معهم وبناء جو يسوده عرف على الزمالء، م  خالل الت ،م  أج  االندماج االجتماعي
فالتعبئة ال تتعلق بأفراد منزويني على أنفسهم، والتصرف بعنف . وتقدمي التشجيع والسند املعنوي ،واحليوية

 .والتحام  على الزمالء
م  خالل تقاسم املوارد، اخلربات، املعلومات، الكفاءات واملعارف واملشاركة يف اختاذ : سلوكيات التعاون .ب

فالتعبئة . ئ هو الذي يساعد إراديا زمالئه ويطلب املساعدة عندما يواجه صعوبة دون ترددالقرارات، فالعام  املعبَّ 
 .العم  املنفرد واالنسحاب م  العم  اجلماعيو ال تتعلق بالكس  اجلماعي، 

 أداء فريق العم ، وجتميع املشاريعالتواص  والتعاون ال يكفي لكفاءة وفعالية  :البيني التفاهم سلوكيات .ج
، للمشروعدية ال يكفي لتكوي  مشروع مجاعي، ومنه فالعام  املعبَّئ هو الذي حياول أن تكون له نظرة شاملة الفر 

اآلخري  حبيث جيع  إنتاجه  ومعرفة ماذا جيري قب  وبعد مسامهته، ويسعى إىل حتديد موقع دوره اجتاه أدوار
اجملهودات يف فهم م وأهداف املؤسسة وحبصر فالتعبئة ال تتعلق بعدم التمسك بقي. متناسق مع اآلخري  الشخصي

 .فقط املهام املطلوبة
 لسلوكيات التعبئة املختلفة، إذ أنالعاملني  تبين خالل م  ذلكو :عالي وتنظيمي جماعيو  فردي أداء تحقيق .2

اقتناص  أو التهديدات، مواجهة أج  م  بسرعة، للتعبئة قابلة طاقات احتياطي إىل حتتاج معقدة بيئة يف تتطور املؤسسة
 وارد البشرية على الصعيد الفرديالفرص، أو إحداث تغيريات هامة على أحس  وجه، هذه املرونة يف ختصيص امل

 :3خالل م  ذلك ويتضح ،متميز ومرتفع ويفوق ك  التوقعات سمح بالوصول إىل اجناز أداءتاجلماعي والتنظيمي و 
حسب نظرية املوارد فإن القدرة على تعبئة املوارد التنظيمية ميك  أن ت بىن  :احتياطي من أجل بناء ميزة تنافسية .أ

التجهيزات، املوقع، امللكية الفكرية والرأس املال البشري، عض هذه املوارد تكون ملموسة، كوتعطي ميزة تنافسية، ب
بني و  والتنسيق بني األفراد،م  التعاون اليت تُعرف على أهنا منوذج معقد و  ،وأخرى غري ملموسة كالقدرات الداخلية

                                       
1
 Arnaud BICHON, Op. Cit., p. 51. 

2
 Ibid., p.p. 53 - 57. 

3
 Michel TREMBLAY et Thierry WILS, Op. Cit., p.p. 47 - 48. 
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ب أن تكون نادرة وصعبة حىت تكون هذه املوارد قادرة على بناء ميزة تنافسية، جي. األفراد واملوارد امللموسة
م  شأهنا أن توفر ميزة  ،أو أصول غري ملموسةداخلية سلوكيات التعبئة تلث  احتياطي موارد إن . اإلحالل والتقليد

 تُعترب موارد هامة، وصعبة التقليد وم  غري املمك  إحالهلا بالتكنولوجيا، حيث يلعبتنافسية مستدامة، ألهنا 
 . خالهلا دورا حامسا يف حتقيق أهداف املؤسسة م  األفراد

ظهر تفسري آخر لتأثري التعبئة على األداء التنظيمي، ي  : احتياطي من أجل إنتاج رأس مال فكري واجتماعي .ب
تقاسم املعارف الضمنية والصرحية، وتبادل لمة، وهي املنظمة اليت تنجح يف تشجيع املتعم  خالل مفهوم املنظمة 

سلوكيات التعبئة قادرة على وضع أساسيات املنظمة املتعلمة وبالتايل بناء املعلومات الكتساب معارف جديدة، و 
ربات، االستماع إىل رأس مال فكري، وذلك م  خالل تعزيز السلوكيات اليت تشجع على التعاون، تبادل اخل

والذي يتطور ع   ،كما أن سلوكيات التعبئة وغريها تساهم يف تشكي  الرأمسال االجتماعي للمؤسسة. اآلخري 
، فإذا كانت املؤسسة قادرة على إثارة سلوكيات التعاون، وفرق العم  طريق جودة العالقات بني الوحدات واململثلني

سوف تكون أكلثر قدرة على تشجيع االتصال بني العاملني،  ...التنظيمية، اركة يف احلياةاإليلثار، اإلخالص، املش
وتوسيع جودة وحجم الصلة بني األفراد والفرق، وبالتايل القدرة على توليد وعلى نطاق واسع جمموعة م  العاملني 

 .تربطهم صداقات، يلثقون ويتعرفون على بعضهم البعض
إجيايب على خمتلف مؤشرات تأثري لسلوكيات التعبئة  :أفضلاحتياطي يجعل المؤسسة واآلخرين في وضع  .ج

حتسني طرق ، األداء املايل والعمليايت وخدمة الزبائ ، حيث أهنا تساهم يف تقدمي االقرتاحات حل  املشكالت
 .األداء، التقلي  م  الوقت الضائع، االهتمام جبودة املنتجات واخلدمات، صيانة ومحاية ممتلكات املؤسسة

عرب ع  مستوى األداء وهي تلث  نتائج التعبئة، واليت تُ  :يجابية في العملتبني االتجاهات والسلوكيات اإل .3 
  والذي يؤثر بدوره على األداء االقتصادي واملايل للمؤسسة، وم  خالهلا يتم قياس مستوى ،االجتماعي للمؤسسة

 :1ؤشرات، أمههاحالة التعبئة لدى العاملني، ويتم االعتماد يف ذلك على عدة م
 الوظيفي، الرضاو  التحفيزو  الدافعيةارتفاع مستوى  -
 الزمالء واملؤسسة،و  ومدى ارتباط العاملني بالعم  ،ارتفاع مستوى االلتزام التنظيمي -
 ارتفاع مستوى االنتماء والوالء لقيم وأهداف املؤسسة، -
 ارتفاع مستوى سلوكيات املواطنة التنظيمية،  -
 مستويات الصراع، الشكاوي، معدالت التغيب ودوران العم  ومقاومة التغيري،اخنفاض  -
 وبني العاملني واإلدارة والنقابات، ،ارتفاع مستوى اللثقة والتضام  والتعاون بني العاملني، بني العاملني واإلدارة -
  .لقراراتملشاركة يف عملية اختاذ اارتفاع مستوى املبادرات واالقرتاحات لتحسني األداء وا -

                                       
1

  :راجع ك  م  
- Bruno SIRE et Sylvie GUERRERO, Op. Cit., p.p. 84 - 85. 

- Sylvie GUERRERO et Valérie BARRAUD-DIDIER, Op. Cit., p.p. 73 - 74. 
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 تعبئة الموارد البشريةنموذج  :ثانيا
، واليت ختتلف م  باحث وارد البشريةتعبئة املح مكونات اإلشارة إىل أن هناك مناذج متعددة توض رجتد 

وزمالئه، وذلك حلداثته، مشوليته،  TREMBLAYاالعتماد على منوذج  سيتم إىل آخر، وإلجناز هذا البحث
 : وضوحه، واعتماد أغلب الدراسات املتعلقة بالتعبئة عليه، والشك  التايل يلخص هذا النموذج

 ئهوزمال TREMBLAY ـنموذج تعبئة العاملين ل: 1/1 شكل
 

 
 
 

 
 
 

                    

 
 

  :المصدر
Michel TREMBLAY, Denis CHENEVERT, Gilles SIMARD, Marie-Eve LAPALME et Doucet  

OLIVIER, "Agir sur les leviers organisationnels pour mobiliser le personnel: Le rôle de la vision, du 

leadership, des pratiques de GRH et de l'organisation du travail,", Revue de gestion, Vol. 30, N
0
 2, 

Canada, HEC Montréal, 2005, p. 70.    

طلق عليها بعض عبارة ع  جمموعة م  اخلطوات، واليت يُ  البشرية املوارد تعبئة أن ،الشك  خالل م  يتضح
م  خالل توفري الشروط دورا مهما،  واملسريي يلعب فيها صاحب العم   .الباحلثني إسرتاتيجية تعبئة العاملني

م  خالل  وكذلكاللثقة، الدعم، العدالة، االعرتاف والتمكني، : النفسية الضرورية ملناخ تنظيمي مالئم للتعبئة، هي
الرؤية والرسالة : القيام مبجموعة م  األنشطة تسمى ممارسات التعبئة، واليت مت تصنيفها إىل أربع جمموعات، هي

ذلك هبدف جع  العاملني يتبنون ك   .، القيادة، التنظيم، وممارسات إدارة املوارد البشريةواألهداف والقيم
م  خالل مؤشرات استقرارهم  يالحظوالذي ئهم، إىل رفع أدايف النهاية املختلفة، اليت تؤدي  سلوكيات التعبئة

والذي ُيالحظ م  خالل ارتفاع ، أداء املؤسسة كك  ومؤشرات الرفاهية اخلاصة هبم، والذي بدوره يؤدي إىل رفع
 . مستوى رضا العمالء، جودة املنتجات واخلدمات، الفعالية، اإلنتاجية واملردودية

 
 

 رضا العمالء
 

سلوكيات 
 التعبئة

تعبئةال األداء التنظيمي أداء الموارد البشرية  
 

 الـعـامـلـيـن
 

 المؤسسة
 

 الرؤية، الرسالة،
األهداف والقيم    

 
 القيادة

 
 تنظيم العم 

 
إدارة  ممارسات

 املوارد البشرية
 

 االستقرار
االحتفاظ 
 باألفراد

 التواجد يف العم 
 

 رفاهيةال
 الصحة اجلسدية
 الصحة النفسية

جودة املنتجات 
 واخلدمات

 

 اإلنتاجية
 

 الفعالية
 

 املردودية
 

املناخ التنظيمي 
والشروط النفسية 
 املالئمة للتعبئة

https://www.researchgate.net/profile/Michel_Tremblay
https://www.researchgate.net/profile/Denis_Chenevert
https://www.researchgate.net/profile/Gilles_Simard_2
https://www.researchgate.net/profile/Doucet_Olivier-HEC_Montreal
https://www.researchgate.net/profile/Doucet_Olivier-HEC_Montreal
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=HEC
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 ستراتيجية تعبئة الموارد البشريةإ: المبحث الثاني
تقوم على  اليتإسرتاتيجية املوارد البشرية : "بأهنا تعبئة املوارد البشريةJean-Yves LE LOUARN عرَّف 

م  خالل هذا التعريف يتبني أن التعبئة . 1"توجيه أكرب ما ميك  م  طاقة العاملني لوضعها حتت خدمة املؤسسة
م  تبدأ  ،هو الوصول إىل مستويات أداء عالية ذه اإلسرتاتيجيةاهلدف النهائي هل .للموارد البشرية إسرتاتيجيةهي 

، مث حتديد أهداف التعبئة (يُطلق عليها شروط األداء العايل أو كما)الشروط النفسية للتعبئة هتيئة خالل 
 (.ممارسات التعبئة)ويف األخري اختيار الوسائ  املناسبة للتعبئة  ،(سلوكيات التعبئة)

بداية بالشروط النفسية  ،املوارد البشريةالتعرض إىل مكونات إسرتاتيجية تعبئة  سيتم يف هذا املبحث
 .باعتبارها النتائج النهائية للتعبئة لتعبئة وأخريا سلوكيات التعبئةللتعبئة، مرورا مبمارسات ا

 الموارد البشرية تعبئةالشروط النفسية ل: ولالمطلب األ
العالقات . والعاملني واإلداريني ملؤسسةجزء كبري م  عملية التعبئة تقوم على العالقات التبادلية ما بني ا 

التصرفات : "إىل BLAUهي أساس نظرية التبادل االجتماعي، واليت تشري حسب ( األخذ والعطاء)التبادلية هذه 
فهذه النظرية تؤكد على أن العالقات . 2"احلصول عليها م  اآلخري  ونالطوعية لألفراد بدافع املصاحل اليت يتوقع

ى وبناء عل ،(نفسية أو اجتماعية أو سواء كانت اقتصادية)املنافع اليت تتم ما بني األفراد هدفها تبادل املصاحل و 
ومملثليهم م  اإلداريني حياولون  هاويف املؤسسات االقتصادية فإن مالكي. تستمر أو تنقطعو  تقام العالقات ذلك

 لرؤيةاكمارسات  املجموعة م  ، وكذا القيام مبمالدعو  اللثقةك الشروط النفسية اهلامة للعاملنيتوفري عدد م  
 .أن يكونوا أكلثر التزاما وحتفيزا وبشك  مجاعيك إجيابية،سلوكيات  تبينبن و العامل يقومن أمقاب  ذلك و  القيادة،و 
 إذن فهي ،ئص املؤسسة اليت تيزها ع  غريهالث  خصاة للعاملني تُ ساليت توفرها املؤس هذه الشروط النفسية 

جمموعة م  اخلصائص : "إىل ITURRALDEو FOURGOUSحسب  يشري والذي ،تنظيميا مناخا تشك 
ها درككما يُ   ؤسسةشخصية امل شك ليت تتصف باالستقرار النسيب وتُ املوضوعية اليت تيز املؤسسة ع  غريها، وا

يسمح بتلبية  مالئما وإجيابياتتطلب مناخا تنظيميا  فالتعبئة إذن .3"مواجتاهاهت مالعاملون، واليت تؤثر على سلوكياهت
  .للمؤسسةكبرية  مضافة قيمة تلث  اليت التعبئة، سلوكيات بينت يف ساهم بشك  كبريمما ي املني،العخمتلف حاجات 
دد شجع على تعبئة العاملني، وقد ح  املناخ التنظيمي العناصر األساسية لنوعية بيئة العم  اليت تُ حُيدد 

لث  العطاء م  واليت تُ  ،التمكنيو  االعرتاف الدعم، ،اللثقة العدالة،: هي ،ن هذه العناصر يف مخسة أنواعالباحلثو 
م   العطاء مُيلث  ذيوال ،العاملني طرف م  ووالء عال وحتفيز التزام مقاب طرف املؤسسة واألخذ بالنسبة للعاملني، 

 .املؤسسةتطلقها االجتماعي اليت  التبادل عالقات منوذج تلث  بذلك هيف للمؤسسة، بالنسبة واألخذ العاملني طرف
                                       

1
 Jean-Yves LE LOUARN, Op. Cit., p. 184. 

2
 Dominique DUGUAY, Pratiques de gestion des ressources humaines, organisation du travail et mobilisation 

des employés le rôle de la justice, du soutien et de la confiance, Thèse de doctorat en psychologie non publiée, 

Canada, Université du Québec, 2006, p. 4. 
3
 Dominique MARTIN et Xavier CROISILLE, "L’organisation, le climat, et les conduites professionnelles -Une 

étude en entreprise-,", https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00008978, 2006, p.3 (Consulté le: 13/10/2016).  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00008978
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 العدالة التنظيمية :أوال
جيابية عد العدالة التنظيمية إحدى أهم العوام  التنظيمية اليت ترتبط بالعديد م  اجلوانب السلوكية اإلتُ 

 .داخ  املؤسسات، وبالتايل إحدى أهم العوام  الضرورية لتأسيس مناخ مالئم لتعبئة قوية للعاملني
بأهنم يعاملون بطريقة عادلة ومنصفة داخ   العاملنيإدراك وشعور : "تشري إىل: العدالة التنظيميةتعريف . 1

 . 1"املؤسسة
العدالة )القواعد واملعايري االجتماعية اليت حتكم املؤسسة يف جمال توزيع املوارد واملنافع : "كما تشري إىل

العدالة )والعالقات بني األفراد ( يةالعدالة اإلجرائ)، واإلجراءات والعمليات اليت تفرض هذا التوزيع (التوزيعية
 .2("ليةعامالت
إدراك وشعور العام  بأن  :أن العدالة التنظيمية تتأتى م  خالل ،م  خالل هذي  التعريفنييتبني  

سواء فيما يتعلق بتوزيع املخرجات، القرارات واإلجراءات اليت حتكم ذلك، وكذا  ،تعامله بطريقة منصفة املؤسسة
 .املعاملة نوعية

 :تتملث  يف ثالثة أنواع، هي: العدالة التنظيمية أبعاد. 2
كانت متعلقة أساسا بالعدالة   3075الدراسات اليت تناولت موضوع العدالة قب  سنة : العدالة التوزيعية. أ

والذي استخدم نظرية التبادل  ،3065سنة  ADAMZلب نظرية املساواة لـ التوزيعية، هذا النوع م  العدالة كان صُ 
االجتماعي م  أج  تقييم العدالة، فحسب هذا الباحث فإن العاملني ال يهتمون مبستوى النتائج اليت حيصلون 

هلذا اقرتح طريقة لتقييم العدالة، وذلك . إذا كانت هذه النتائج عادلة ومنصفة أم الما بقدر ما يهتمون  ،عليها
صفات التبادل االجتماعي  عملية يف ADAMZقصد هبا وي   ،أو املدخالت)حبساب معدل مسامهات الفرد 

 ومقارنتها بالنتائج (تدريب، اخلربة، االلتزام، الدافعالعمر، اجلنس، مستوى التعليم، الكومهارات وخصائص الفرد،  
التبادل عملية باالمتيازات اليت حيص  عليها الفرد يف  ADAMZقصد هبا أو املخرجات، وي  )املتحص  عليها 

، مث مقارنة هذا املعدل مع معدل لعام  آخر (التقدير ،السلطة، املدح الراتب، العالوات، الرتقية،كاالجتماعي،  
 . 3سامهاتيبذل نفس امل

خرجات اليت حيص  دد املهذا النوع م  العدالة يتعلق بعدالة عملية اختاذ القرارات اليت حتُ : العدالة اإلجرائية. ب
يكونون على استعداد لتقب  خمرجات  نفالعاملو أمهية العدالة اإلجرائية تفوق أمهية العدالة التوزيعية، . عليها العام 

آلليات والعمليات والطرق املتبعة يف عملية غري مرضية، ملث  عدم احلصول على ترقية، إذا اعتقدوا أن اإلجراءات وا
 ددوزمالئه ستة معايري حتُ  LEVENTHALولقد حدد . العدالة مبدأ على تقوم ذلك إىل أدت اليت القرارات اختاذ

                                       
1
 Mark NK SAUNDERS and Adrian THORNHILL, "Organisational justice, trust and the management of 

change: An exploration,", Personnel Review, Vol. 32, U.K., MCB UP Ltd, 2003, p. 3. 
2
 Louise LEMIRE et Gaétan MARTEL, L’approche systémique de la gestion des ressources humaines -Le 

contrat psychologique des relations d’emploi dans les administrations publiques du xxi
e
 siècle-, Préface de 

Laurent BELANGER (Québec (Canada): Presses de l’université du Québec, 2007) p. 152. 
3
 Dominique DUGUAY, Op. Cit., p. 25. 
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 . 1ثبات، دقة، صحة، واقعية وأخالقية اإلجراءات وعدم التحيز يف تطبيقها: هيمدى عدالة اإلجراءات، 
العاملني داخ  املؤسسة، خاصة ما بني اإلدارة   نوعية املعامالت الشخصية معتشري إىل :العدالة التعاملية. ج

واليت م  شأهنا أن  ،اجلوانب األساسية للعدالة التعاملية MOAGو BIESدد ك  م  ولقد ح   والعاملني،العليا 
 :2ترفع م  إدراك العاملني هلذا النوع م  العدالة، أمهها

إىل الشتم أو السلوكيات وذلك بدون اللجوء  ،العام  بك  احرتام وأن حتفظ كرامتهجيب أن يعام   :االحترام -
  .الفضة

كأن حتتوي على كلمات ومعاين توحي   ،العبارات املستخدمة ال جيب أبدا أن تكون غري الئقةاألسئلة و  :اللباقة -
 .بالعنصرية والتمييز

 .جيب أن تكون صحيحة ودقيقة املعلومات املقدمة للعاملني :المصداقية -
 فإن تقدمي توضيحات ،مرغوب فيهاقرارات معينة غري اختاذ عند  والالعدالةن بالظلم و شعر العاملي   ملا :التبرير -

كما أن إشراك  .ستبعد توليد الغضب والنتائج املرتتبة ع  ذلكم  شأنه أن خيفض أو ي   ،وشروحات أو اعتذارات
  .العاملني يف عملية اختاذ القرارات م  شأنه أن يعزز العدالة التعاملية

أشار العديد م  الباحلثني إىل أن التعبئة حتدث عندما لقد  :بتعبئة الموارد البشرية التنظيمية العدالةعالقة . 3
 .لثالثة املتعلقة بالعدالةالبعاد األشعر ويدرك العام  بأنه يعام  بأسلوب عادل ومنصف، وذلك على مستوى ي  

مبعىن أنه يعتقد أنه ال  عند املقارنة، عام  نفسه يف وضع غري منصف وعادلجد الإذا و  بالنسبة للعدالة التوزيعية، 
أو أنه حيص  على أق  م  زمالئه الذي  يبذلون نفس اجلهد الذي يبذله، فإنه سيقوم  ،حيص  على ما يستحق
والذي يؤدي إىل عدم  ،كنوع م  التقاعد النفسي  ة ذلكاته باالخنفاض، والذي ميك  ترمجبضبط وتعدي  مسامه

أما فيما يتعلق  .3جيابية وبالتايل األداء كك التعبئة كليا أو جزئيا، يتبعها ختفيض اجملهودات وتدين السلوكيات اإل
فإن التطبيق النَّزيه للقوانني والقواعد اليت حتكم طبيعة ونتائج األعمال يف املؤسسة على مجيع  ،بالعدالة اإلجرائية

 ءنفس الشي. العاملني هؤالءعترب م  العوام  الضرورية اليت تساعد وتؤدي إىل تعبئة العاملني بدون استلثناء، يُ 
 ،زاهة وتقدمي التوضيحات الضرورية هلمولباقة ون ، أي أن معاملة العاملني باحرتامينطبق على العدالة التعاملية

 .يساهم يف دفعهم لتبين سلوكيات التعبئة
  التنظيمية الثقة :ثانيا

العليا  اإلدارةبني  ما اتالعالق يف خاصة ،االجتماعية التبادالت يف املهم م  أنه الدراسات م  العديد تشري
البعض يف  ببعضها املرتبطة اجلهات تعم  أن ،العم  مكان داخ  العالقات م  األخرى األنواع يف وكذلك ،نيوالعامل
 .فعال بشك  تعم  أن م  املؤسسات تتمك  حىت وذلك واأللفة، الود ،األمان ،االطمئنان ،اللثقة يسوده جيايبإ مناخ

                                       
1
 Sussana BALDWIN, Organisational Justice (Brighton (U.k.): Institute for employment studies, 2006) p.p. 2 - 3.  

2
 Ibid., p.p. 3 - 4. 

3
 Jean-Yves LE LOUARN, Op. Cit., p. 186. 
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وعود الو  الكلماتتوقعات فرد أو مجاعة بأن : "بأهنا اللثقة ROTTER رفع   :تعريف الثقة التنظيمية. 1
 .1"صادقة ويتم الوفاء هبا ،ة أخرىعلفرد أو مجا ،كتابية كانت أو شفهية  ،واإلعالنات

املوثوق )استعداد طرف ليكون عرضة لتصرفات طرف آخر : "بأهنا هؤ وزمالMAYER يف حني يُعرفها  
بغض النظر ع   ،الطرف سوف يقوم بعم  معني ومهم للشخص مانح اللثقةذا هبناء على توقعات بأن  ،(فيه

 .2("املوثوق فيه)التحكم أو مراقبة الطرف اآلخر  ىالقدرة عل
توقعات إجيابية م  طرف معني حول سلوكيات  :أن اللثقة عبارة ع  ،م  خالل هذه التعاريفيتبني  

 .الطرف اآلخر
إذا توافرت يف شخص معني  ،لللثقة خصائص ثالث هؤ وزمالMAYER  ددح  لقد  :خصائص الثقة التنظيمية. 2

 :3هيو  فإنه يكون أه  هلذه اللثقة،
 .ك  حاملها م  التأثري يف جمال معنيالكفاءات واخلصائص اليت تُ  هي جمموعة م  :القدرة. أ

 .هو مدى مي  املوثوق فيه إىل فع  اخلري ملانح اللثقة :الخيرية. ب
 .املبادئ أن املوثوق فيه يلتزم مبجموعة م  إدراك مانح اللثقة مدى على تنطوي والنزاهة اللثقة بني العالقة :النزاهة. ج
العاملني حول سلوكيات الرؤساء  جتدر اإلشارة إىل أن توقعات :بتعبئة الموارد البشرية الثقة التنظيميةعالقة . 3

 .مهذه التوقعات تساهم يف تشكي  سلوكهجملموعة م  املتغريات التنظيمية، وأن واملشرفني هي حصيلة تقييمهم 
فالتوقعات اإلجيابية يصاحبها مشاعر االطمئنان واألمان، مما يؤدي إىل تعبئة العاملني ورفع الروح املعنوية هلم 

يف حني أن التوقعات السلبية يصاحبها مشاعر اخلوف والقلق، مما يؤدي إىل اخنفاض  .وبالتايل ارتفاع أدائهم
 .والتزامهم وانتمائهم، ومنه اخنفاض أدائهمدافعية العاملني 

 الدعم التنظيمي  :ثالثا
 ونترتبط نظرية الدعم التنظيمي ارتباطا وثيقا بنظرية التبادل االجتماعي، فاستنادا إىل ما يدركه العامل

دلة املعاملة ، فإهنم سيشعرون بأهنم مدينون هلا، وم  مث مباهلم ملختلف أنواع الدعم اإلجيايب الذي تقدمه املؤسسة
 .إجيابية حنو املؤسسةة باجتاهات وسلوكيات نالتنظيمية احلس

مدى استعداد : "وزمالؤه الدعم التنظيمي بأنه EISENBERGER لقد عرف :تعريف الدعم التنظيمي. 1
للعاملني، الذي  يُطورون االعتقاد العام  احلاجات االجتماعية النفسية شباعوإاملؤسسة ملكافأة اجملهودات املرتفعة 

 .4"هتمام برفاهيتهماالومدى  ملسامهاهتماملتعلق مبدى تلثمني املؤسسة 
                                       

1
 Dominique DUGUAY, Op. Cit., p. 39. 

2
 Roger C. MAYER, James H. DAVIS and F. David SCHOORMAN, "An integrative model of organizational 

trust,", Academy of management review, Vol. 20. N
0
 3, New York (U.S.A.), Academy of management, 1995, 

p. 712. 
3
 Ibid., p.p. 717 - 719. 

4
 Robert EISENBERGER and Linda RHOADES, "Perceived Organizational Support: A review of the 

literature,", Journal of applied psychology, Vol. 87, N
9
 4, U.S.A., American Psychological Association, 2002, 

p. 698. 
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  ما يبذله أن املؤسسة هتتم به وتلثم  بدرجة اعتقاد الفرد : "فقد عرفاه بأنهENDERS و ERDOGAN أما 
 .1"م  مدخالت العم ، وتوفر املساعدة واملساندة له

وات، املزايا األجر، العالك)ك  أشكال املساندة املادية   :ميك  تعريف الدعم التنظيمي بأنه مما سبق، 
نا وتقديرا للمجهودات اليت تلثمي اليت تقدمها املؤسسة للعام  ،(حرتام، التشجيع، التهنئةاالك)واملعنوية ( االجتماعية

 .ا م  أج  حتقيق أهدافهايبذهل
جمموعة م  املتغريات املوقفية  توجده أنه ؤ وزمال EISENBERGERلقد أوضح  :الدعم التنظيمي متطلبات .2

التنظيمية، اليت جيب توفريها مسبقا م  أج  الوصول إىل إدراك الدعم التنظيمي، والذي يؤدي إىل تبين السلوكيات 
 :2متغريات، هي ةثالثاإلجيابية، واليت مت حتديدها يف 

اليت يبذهلا سيتم  اجلهود بأن الفرد فتوقع والتعاملية، اإلجرائيةو  التوزيعية ،ةبأنواعها اللثالثإىل العدالة  تشري :العدالة. أ
 .ا يف إدراك الدعم التنظيمي الذي تارسه املؤسسةجيابيإماديا ومعنويا بطريقة منصفة، يساهم  هتاأفامكتلثمينها و 

جيابية أو إرة الذي  يطورون نظو  ،العاملني يقع على عاتق القادة مسؤولية توجيه وتقييم أداء: دعم القائد. ب
 .ع  املؤسسة ومملثلني وكالء مبلثابة عتربونيُ  القادة أن ذلك هلم، املؤسسة دعم ملدى كمؤشر عتربتُ  واليت ،اجتاههم سلبية

تؤثر ممارسات املوارد البشرية إجيابا يف إدراك الدعم التنظيمي م  طرف  :المكافآت التنظيمية وظروف العمل. ج
 .االعرتاف باجملهودات املبذولة، األجر، األم  الوظيفي، الرتقيات، التدريب واالستقاللية: العاملني، أمهها

القوي بالدعم، الناتج ع  قناعتهم بأن  العاملنيإن إحساس : عالقة الدعم التنظيمي بتعبئة الموارد البشرية. 3
املساعدة ستكون متوفرة م  طرف املؤسسة أو مملثليها، عندما يواجه أحدهم مشكلة يف منصب عمله، أو يف 

 هم، والدفاع عنهم إذا تعرضت مسعتهموقيم بآرائهم، واالهتمام اجلدي (حداد ملثال)حياته املهنية والشخصية 
لتقدمي مقاب   ُمتحفزون ،وفقا لنظرية التبادل االجتماعي جيعلهم ،ومكافأة جمهوداهتم سالمتهم وراحتهم للتهديد،و 

هذه املعاملة، م  خالل تبنيهم لسلوكيات يف مستوى هذا الدعم واملساعدة اليت حصلوا عليها، وتتعلق هذه 
اجات االجتماعية كما أن الدعم والتكف  واالحرتام يؤدي إىل إشباع بعض احل. السلوكيات بسلوكيات التعبئة

  .3الضرورية للتعبئة( كحاجات التقدير واالنتماء إىل اجلماعة) نفسيةال
 عتراف التنظيمياال: رابعا

االمتنان والعرفان للعام  داخ  املؤسسة قد يكون م  طرف الزمالء فيسمى باالعرتاف األفقي، أو م   
والقوانني  اإلجراءاتاالعرتاف العمودي، أو قد يكون م  طرف املؤسسة م  خالل فيسمى بطرف املسؤولني 

 .أثر إجيايب على سلوكيات العاملنية يرسات التنظيماوهلذا النوع م  املم ،اخلاصة هبا فيسمى باالعرتاف التنظيمي

                                       
1
 Malikeh BEHESHTIFAR and Elahe ZARE, "Effect perceived organizational support on employees’ attitudes 

toward work,", Science Series Data Report, Vol. 4, N
0
 9, IRAN, SID, 2012, p. 30. 

2
 Robert EISENBERGER and Linda RHOADES, Op. Cit., p.p. 699 - 700. 

3
 Michel TREMBLAY et gilles SIMARD, "La mobilisation du personnel: L'art d'établir un climat d'échanges 

favorable basé sur la réciprocité,", Revue de gestion, vol. 30, N
0
 2, Canada, HEC Montréal, 2005, p.p. 63, 65. 
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م  طرف التقدير والدعم : "االعرتاف يف العم  هو SIEGRISTحسب : التنظيمياالعتراف  تعريف. 1
 .1"فرص الرتقية واألم  الوظيفيو  املسؤولني أو الزمالء، مع كفاية األجر

 أو املبذولة دو هاجلو  ياتسلوكلل ،غري رمسية أو رمسية بطرق، املناسب الوقت العرفان يف: "بأنهكما يُعرف  
 .2"العادية التوقعات تتجاوز أهنا تبدوا واليت ،وقيم املؤسسة أهداف دعمتُ  اليت الفريق، أو فردال أعمال ائجنت
: أن مفهوم االعرتاف يرتبط مبفاهيم وممارسات تنظيمية أخرى، أمهها ،م  خالل ما سبقيتبني  

اليت  ،املمارسات الرمسية وغري الرمسية: التعويضات، الدعم والعدالة، ومنه ميك  تعريف االعرتاف يف العم  على أنه
 .عليه وعلى ما يفعله للمؤسسةشعر بالتقدير على ما هو جتع  العام  يُ 

ميك  حتديد أربعة أشكال لالعرتاف يف العم ، استنادا إىل األبعاد الرئيسية  :التنظيميأشكال االعتراف  .2
 :الفرد، سريورة العم  ونتائج العم ، وذلك كما يوضحه الشك  التايل: التالية

 التنظيمي أشكال االعتراف: 1/2شكل 
 اجلماعة/ الفرد                   سريورة العم                                         نتائج العم             
  

 االعرتاف بالنتائج    االعرتاف باالستلثمار يف العم     االعرتاف مبمارسات العم      االعرتاف بكيان الفرد   
  :المصدر

Jean-Pierre BRUN et Ninon DUGAS, Avec la collaboration de Marc TISON, La reconnaissance au 

travail: Une pratique riche de sens, Document de sensibilisation, 2
e
 Edition, Québec (Canada): 

Centre d’expertise en gestion des ressources humaines du secrétariat du conseil du trésor, 2002, p. 14. 

 :3فيما يلي عرض هلذه األشكال الرئيسية لالعرتاف يف العم  
خربات و  ما ميتلكه م  قدرات م  خالل ،كائ  متميزقر هذا االعرتاف أن الفرد  يُ  :االعتراف بكيان الفرد. أ

لسبب واحد هو أن العام   ،ومشاعر، وهذا النوع م  االعرتاف يفرض نفسه يف مجيع احلاالت وعلى ك  العاملني
 .  شي إنسانقب  ك

األهداف  ع  ء معلومات منتظمةإعطاك ،يتم التعبري ع  االعرتاف بكيان الفرد م  خالل ممارسات رمسية 
. التدريب برامج م  ستفادةاال ،القرارات اختاذ يف املشاركة العم ، ساعات تنظيم العاملني، استشارة سرتاتيجيات،واإل

هذه املمارسات جتع   .التحية، الدعم، عقد االجتماعاتك ،رمسيةم  خالل ممارسات غري يتم التعبري عنه كذلك 
 .باإلنتاجنظر إليه على أنه آلة تقوم وأنه ال يُ  ،وأن احتياجاته تؤخذ بعني االعتبار ،شعر أنه يعام  باحرتامالعام  ي  

                                       
1
 Amar FALL, "Justice organisationnelle, reconnaissance au travail et motivation intrinsèque: Résultats d’une 

étude empirique,", Relations Industrielles, Vol. 69, N
0
 4, Canada, Département des relations industrielles de 

l’université Laval, 2014, p. 712. 
2
 Kim HARRISON, " Why employee recognition is so important,", 

https://oelausd.org/sites/oelausd.org/files/EverydayHeroes/Why%20employee%20recognition%20is%20s

o%20important.pdf, p. 1 (See on: 31/12/2016).  
3
 Jean-Pierre BRUN et Ninon DUGAS, Avec la collaboration de Marc TISON, La reconnaissance au travail: 

Une pratique riche de sens, Document de sensibilisation, 2
e
 Edition, Québec (Canada): Centre d’expertise en 

gestion des ressources humaines du secrétariat du conseil du trésor, 2002, p.p.  34 - 18. 

https://oelausd.org/sites/oelausd.org/files/EverydayHeroes/Why%20employee%20recognition%20is%20so%20important.pdf
https://oelausd.org/sites/oelausd.org/files/EverydayHeroes/Why%20employee%20recognition%20is%20so%20important.pdf


لتعبئة الموارد البشريةاإلطار النظري                                                                                                      ولالفصل األ  
 

27 
 

املؤسسة اليت ته يف حتقيق أهداف اومدى مسامه ،العام  بإنتاجهذا االعرتاف مرتبط  :بالنتائجاالعتراف  .ب
 .كفاءة وفعالية وجودة العم  املنجز م  طرف العام  أو اجملموعة  مدى ختضع للتقييم، فهو احلكم على

كعقد اجتماع لتقييم اجنازات   ،يتم االعرتاف بنتائج العم  ع  طريق ممارسات غالبا ما تكون رمسية 
 .حتقيق هدف معنيصب عالوات حتفيز عند ، م ، االحتفال بنجاح معني، بريد شخصياالع
حتم  أو م  حيث اجلهد املبذول،  ، سواءإن الرتكيز احلصري على النتائج قد حيجب واقع سريورة العم  

يتم لذلك بالتايل جيب استخدام هذا النوع حبذر، . أو االستلثمار العاطفي يف العم ح  املشكالت، أو املخاطرة، 
واالستلثمار  االعرتاف مبمارسات العم  :مها ،ي  م  االعرتافالربط بني الفرد ونتائج عمله ع  طريق شكلني آخر 

 .فيه
، وليس امهيتعلق هذا النوع م  االعرتاف بكيفية وطريقة أداء العام  مله :االعتراف بممارسات العمل .ج

، واالبتكارية اإلبداعيةاملهنية، مهاراته، سلوكه، قدراته  العام  ويشم  صفات ،لنتائج اليت حيققهالشخصه أو ل
 ...،العم  اجلماعي، التحسني املستمر ألساليب العم ، العالقة مع العمالء

كتعليقات الزمالء على الصفات   ،املمارسات الشائعة املتعلقة باالعرتاف مبمارسات العم هناك بعض  
 .احتفال بالعم  اجلماعي إقامة، باإلبداعمج االعرتاف ا، بر ةاملهني

أحيانا رغم ك  اخلربات والكفاءات والطاقات فإن النتائج ال تكون  :باالستثمار في العمل االعتراف المتعلق .د
ولك  ميك  أن يتلقى االستلثمار يف العم   ،، وبالتايل ال ميك  مكافأة حتقيق األهدافيف مستوى اجلهود املبذولة

املخاطر اليت يتحملها لتنفيذ و  اندماج العام ، االعتبار اجلودة، اجلهد املبذول عنيخذ باألحبيث يتم  .اعرتافا مناسبا
هذا التقييم يساعد على تسليط الضوء على مسامهات العاملني اليت تكون  .اليت تكون صعبة الظروفاملهام يف 

  .أداء منخفض ذوواضحة أو  غري
ثار سلبية آمنه يكون له  اإلكلثار، لك  إمكانياتهقدم العام  وإظهار هذا النوع م  االعرتاف يعزز م  ت   

، للعام  عند قيامه بعم  جيد التصفيق، ملث  الشكر اللفظي، يتم التعبري عنه بطرق خمتلفة .نيملاالع إنتاجيةعلى 
 .بريد شخصي، االعرتاف بالوقت اإلضايف وعدد سنوات اخلدمة إرسال

حاجات  إشباعأج  م  ، األربعة لالعرتاف بشك  يوميإىل أنه جيب ممارسة األشكال  اإلشارةجتدر  
تنفيذ و جهوده، استلثمار وتقدير ، كفرد قادر على االلتزام يف العم حاجة تقدير الذات، وتقدير العام   كالعاملني،  

 .وحتقيق نتائج ملموسة كفأةمهامه بطريقة  
جيب أن تتصف مبا  ،حىت تكون ممارسات االعرتاف فعالة :التنظيميمعايير جودة ممارسات االعتراف  .3

 :1يلي
 .أن يكون االعرتاف حقيقيا وصادقا جيب :الصدق .أ

                                       
1
 Jean-Pierre BRUN, Op. Cit., p. 19. 
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 .أو النتيجة كجيب أن يتم االعرتاف مباشرة بعد الفع  أو السلو  :االستجابة .ب
توجد بعض لك  يكون االعرتاف أكلثر فعالية إذا كان م  املسؤول املباشر على العام ،  :القرب الهرمي .ج

 يكون مصدر فخر فاالعرتاف م  مسؤول يف مستوى أعلى ميك  أن ،واألفراداالستلثناءات حسب املوقف 
 .للعام 

ا يتوقعه األفراد ألن م ،م  املهم جدا التنويع يف أشكال وأنواع االعرتاف، فيجب جتديدها باستمرار :التنويع .د
 .يتغري باستمرار

 االعرتاف فهناك عدد قلي  م  ممارسات ،جيب تكييف االعرتاف مع خصائص الفرد أو اجملموعة :الشخصنة .ه
 .العاملية

 .مصدر االعرتاف موثوق فيهكون جيب أن ي :شرعيةال .و
 .از أو حدث معنيإجنيسلط الضوء على  ،جيب أن يصاغ االعرتاف بشك  دقيق: الخصوصية .ز

 .التنظيمية والقيم األهدافمع جيب أن تتوافق ممارسات االعرتاف  :التنسيق .ح
فيما يتعلق بعالقة االعرتاف يف العم  بالتعبئة، فلقد بينت : بتعبئة الموارد البشرية التنظيمياالعتراف عالقة . 4

 ،الوظيفي الوصفخاصة تلك غري املوجودة يف ، أن السلوكيات املرتبطة هبا ،خمتلف النظريات يف ميدان التعبئة
واملسؤولني م  أج   املسريي تتطلب اعرتافا هبا ومكافأة اجتماعية م  طرف  وإرادي،واليت تارس بشك  طوعي 

 . 1الوصول إىل تعبئة قوية
 حاجة أساسية، ومورد للرفاهية:"أن االعرتاف  ،م  خالل دراسته Christophe LAVALأكد  ولقد 

وعلى إدارة املوارد البشرية  ،أن ممارسات االعرتاف متعددة كذلك  بني ."يُعطي معىن للعم  مماتحفيز واألداء، ولل
: عرتاف بـافهناك  ،كما بني أن جماالت االعرتاف متنوعة .اختيار املمارسات األكلثر تعبئة واألكلثر مالءمة للعاملني
 مستقبال ولالعرتاف ...املسامهات الفردية، فكرة جديدة، جودة العم ، الكفاءات املهنية، اخلربة، اجملهودات،

  . 2صة تلك اليت مل تستغ  بعد ك  إمكانياهتا التعبويةخا ا يف املؤسساتجيد
 التمكين التنظيمي: خامسا

 .قوة التأثري ، واليت تعينPowerمشتق م  كلمة  ،كسوينا مصلح أجنلو س( Empowerment)التمكني 
الدميقراطية، فهوم مبشاع استعماله يف بداية الستينات م  القرن املاضي، حيث ارتبط باجملال السياسي، وبالذات 

استعماله إىل  ليت تؤثر على رفاهيتهم، مث انتق اليت تتجسد يف تكني األفراد م  املشاركة يف اختاذ القرارات ا
 .اجملاالت األخرى منها اإلدارية والتسيريية

 

                                       
1
 Michel TREMBLAY et Gilles SIMARD, Op. Cit., p. 65. 

2
 Jean-Yves LE LOUARN, Op. Cit., p.p. 103 - 194. 
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تحكم منح العمال املزيد م  الصالحيات اليت تكنهم م  ال": رف التمكني بأنهيعُ  :التمكين التنظيميتعريف . 1
والسيطرة على مهامهم، مقاب  حتم  مسؤولية حتقيق النتائج املتوقعة م  طرف املسؤولني، وكذلك إشراكهم يف 

 .1"املسامهة وتنفيذ األفكار م  أج  حتسني نظام العم 
منح العاملني مسؤولية وسلطة اختاذ القرارات املتعلقة بك  جوانب تطوير املنتج وحتسني ": عرف بأنهكما يُ  

 .2"ة العمالءخدم
، املشاركة يف اختاذ والصالحيات الواسعة السلطة: أن التمكني مرتبط باملفاهيم التالية ،مما سبقيتضح  

منح العام  الصالحيات والسلطة : "ومنه ميك  تعريف التمكني بأنه .، توجيه ورقابة ضعيفةالقرارات، االستقاللية
 .الالزمة الختاذ القرارات املتعلقة بكيفية اجناز مهامه وواجباته بطريقة مستقلة، تكنه م  حتقيق األهداف املسطرة

وواجبات  يعين حتوي  مهام تفويضبني مفهوم التفويض والتمكني، فال جتدر اإلشارة إىل ضرورة التفريق ما 
إال  .ة الجنازهافيالوسائ  والصالحيات الكا همع منح ،معينة م  عام  إىل عام  آخر يف املستويات اإلدارية الدنيا

أن التمكني يتعدى مفهوم تفويض الصالحيات والسلطات املتعلقة جبزئيات معينة م  العم ، إىل تفويض 
باملشاركة يف حتديد األهداف،  كما أنه يسمح للعام   ام العام ،السلطات والصالحيات املتعلقة بك  جوانب مه

مما يؤدي إىل زيادة تدفق األفكار م  املستويات اإلدارية الدنيا إىل املستويات اإلدارية العليا م  أج  إعادة تصميم 
 .نظم العم  وتبسيطها

 :3مكني، مهان يف جمال التمكني مدخلني أساسني للتو لقد ميز الباحلث: التمكين التنظيمي مداخل. 2
االجتماعية اليت تؤدي إىل و ( السياقية)اهليكلية يركز على الظروف : االجتماعي للتمكين -مدخل الهيكليال. أ

م  خالل تفويض املسؤوليات  عاملنييقوم هذا املدخ  على فكرة تقاسم السلطة بني املسؤولني وال .تكني العاملني
لك الوقت الكايف تالدنيا اإلدارية  والصالحيات هبدف اختاذ القرارات ذات الصلة باألهداف، ذلك أن املستويات

إىل مستوى عال م  املشاركة رسات اليت تؤدي ااملم.  حول تطور وتقدم املؤسسة للتفكري االسرتاتيجي واإلبداعي
 :، هي KANTERما حددهاك  إىل هذا النوع م  التمكنيو 

 ،أنواعهاك  قد ميتلك العام  أو فرق العم  مدخالت تؤثر يف القرارات ب :المشاركة في اتخاذ القرارات -
 .كيفية أداء مهامهم  وكذا يف ،والروتينية اإلسرتاتيجية

 أدائه وكفاءاتهومكافأته على ارتفاع  ،عرب ع  حصة العام  م  مكاسب املؤسسةيُ : األجر القائم على األداء -
 .اليت ميتلكها

                                       
1
 J. Peter VENTON, "A general theory of delegation, accountability and empowerment,", The Canadian 

journal of program evaluation, Vol. 12, Toronto (Canada), Canadian Evaluation Society, 1997,  p. 179. 
2
 Hamid SAREMI, "Empowerment as a new approach in the management,", The international conference on 

global business, economics, finance and social sciences, Bangkok (Thailand), 2015, p. 7. 
3
 Gretchen M. SPREITZER, "Toward the integration of two perspectives: A review of social-structural and 

psychological empowerment at work,", The handbook of organizational behavior, Edited by Cary COOPER 

and Julian BARLING (U.S.A . : Sage Publications, 2007) p.p. 3 - 8. 
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سواء  ،تدفق املعلومات إىل املستويات اإلدارية الدنيا .يشم  نوعني م  التدفق :التدفق المفتوح للمعلومات -
، تاجية، التكاليفاإلنكأو املتعلقة بأداء املؤسسة   ،املتعلقة برسالة املؤسسة والتوجه االسرتاتيجي واألهداف تلك

وذلك فيما خيص  ،العليا اإلدارية خر م  التدفق هو تدفق املعلومات إىل املستوياتآنوع  .األرباح وغريها
داخ   فافيةشخلق ال ذلك هو هدف. لعاملني وأفكارهم التحسينيةاملعلومات املتعلقة باجتاهات وسلوكيات ا

 . ت أفضانهم م  اختاذ قرار ك  املعلومات ميُ  السماح للعاملني بالنفاذ إىلأن وكما  ،املؤسسة
، (عاملنيمشرف واحد لعدد كبري م  ال)يكون نطاق التحكم واسع  عندما :الهياكل التنظيمية المسطحة -

توسيع نطاق تفويض السلطات ظهر ضرورة  ت  وبالتايل ،حجم كبري م  العاملني يكون م  الصعب إدارة
 .، ع  طريق تبين مبدأ الالمركزية يف اختاذ القراراتوالصالحيات

للقيام الالزمة جتع  العاملني قادري  على بناء املعرفة والقدرات  ،اجلهود التعليمية اليت تبذهلا املؤسسة :التدريب -
 .باملهام املوكلة إليهم بطريقة أفض 

، املعرفةو  ، االستقالليةاملعلوماتاملكافآت، السلطة،  :هذه األدوات مجيعيف بعض احلاالت يتم توفري  
األدوات غري متوفرة ويتصرف تكون هذه يشعرون بالتمكني، ويف حاالت أخرى العاملون ال  ي ظ ومع ذلك 

  . القيد أدى إىل بروز املدخ  النفسي للتمكني العاملون بطريقة تكينية، هذا
على  بالقدرةعترب ضرورية للعام  م  أج  أن يشعر النفسية اليت تُ  ةيشري إىل احلال :المدخل النفسي للتمكين .ب

السلطة مع مشاركة ، وذلك بدال م  الرتكيز على املمارسات اإلدارية اليت تساهم يف على عملهالتحكم والسيطرة 
عترب التمكني عبارة ع  معتقدات العام  اجتاه الدور الذي يقوم به يف فهذا املدخ  ي   .العاملني يف ك  املستويات

 :، هيةت أساسيعلى أربعة إدراكا ، ويقوملتنفيذ املهامساسي التمكني على أنه الدافع األ إىلنظر ، ويُ املؤسسة
التناسب مدى الفرد بقيمة العم  الذي يؤديه واألهداف املراد حتقيقها، ويشم  كذلك  إحساسيعين : المعنى -

 .معتقدات وسلوكيات العام و  ما بني متطلبات دور العم  وقيم
  .جناز مبهارةإميان الفرد بقدرته على اإل تعينالكفاءة أو الفعالية الذاتية : الكفاءات -
ملث  اختاذ تعين إحساس العام  بأن لديه القدرة على االختيار وأخذ املبادرة وتعدي  اإلجراءات،  :االستقاللية -

 .تنفيذ املهام ةالقرارات املتعلقة باجلهود املبذولة، سرعة وطريق
 .اإلدارية والعملية يف العم و  ئج اإلسرتاتيجيةمدى قدرة العاملني على التأثري يف النتا :التأثير -
توفر )بعد حرية اختاذ القرارات  توفر إذا فملثال التمكني، عملية حمدودية إىل يؤدي األبعاد هذه أحد غياب إن 

 .بالتمكني ل  يشعرإنه ، ف(غياب املعىن)تخذ تُ  سوف اليت القراراتب اهتمام أي يبدي ال العام  ولك  ،(االستقاللية
االجتماعي حمدودا ألنه يرتكز على التنظيم واملمارسات اإلدارية، فإن  -التمكني اهليكلي عتربملثلما يُ  

عترب حمدودا ألنه يرتكز على الفرد، لذلك فإن الفهم الكام  للتمكني يتطلب إدماج التمكني النفسي كذلك يُ 
  .املدخلني معا
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أما فيما خيص مدى مسامهة التمكني يف جع  العاملني : بتعبئة الموارد البشرية التمكين التنظيميعالقة  .3
تتحملها املؤسسة لتمكني يتبنون سلوكيات التعبئة، فإن الدراسات يف هذا اجملال أكدت أنه رغم التكاليف اليت 

فإذا نظرنا  .القدرة على التأثري همكسبهذا ألن التمكني يُ أدائهم، على  إجياباس كينعالعاملني، إال أن ذلك 
تنح  اليتعلى أنه جمموعة م  السياسات واملمارسات التنظيمية  ،االجتماعي -كني م  زاوية املدخ  اهليكليلتمل

فيها، مما يؤدي إىل ارتفاع  والتأثرياختاذ القرارات قدرة على منح العام  ال، فإن هذا يؤدي إىل العام  أكرب سلطة
فإن أي خروج ع  هذا اإلطار قد يؤدي  ،وإطار عم  صارم شديدة عكس العام  الذي يعم  حتت رقابة ،أدائه
نا إىل التمكني ر أما إذا نظ. 1رضه للتوبيخ والعقاب، مما يؤدي إىل اخنفاض أدائه وعدم تقدمي أفكار حتسينيةعإىل ت

ات نظر إىل التمكني على أنه القدرة على التأثري م  خالل توافر أربعة إدراكالذي ي   ،م  زاوية املدخ  النفسي
إىل إحساس العام  بأمهيته داخ  املؤسسة، ونتيجة  يؤديتوافرها  ، فإن(التأثريو  االستقالليةوالكفاءة و  عىنامل)

إشارة على أن املؤسسة  عترب م ، تُ االيت تنحها املؤسسة للعإن القدرة على التأثري  .لذلك يقوم ببذل جهود إضافية
جيابية اجتاه إسلوكيات  يتبىن العام  ،رية التبادل االجتماعيحسب نظومقاب  هذا،  ،تدعمه وحترتمه وتلثق فيه

 .2للمؤسسة م املبادرة ويتصرف وكأنه مالكبزما ويأخذ ،التعبئةاملؤسسة واليت تتملث  يف سلوكيات 
لتعبئة قوية، فلقد مت حتديدها يف مخسة  الئمأخريا وفيما خيص الشروط النفسية الضرورية إلجياد مناخ م 

فرة أو على األق  االلثقة، الدعم، االعرتاف والتمكني، واليت جيب أن تكون متو العدالة، : شروط أساسية، هي
لث  البعض منها، ذلك أن التعبئة تتغذى على العالقات التبادلية ذات الطابع األخالقي واالجتماعي، واليت تُ 

إذ أنه ال ميك  تعبئة، هذا املناخ يرتبط بقدرته على إجياد عالقات تبادلية إجيابية، لالسليم ل أساس املناخ التنظيمي
هذه الشروط ليست عبارة ع  ممارسات التعبئة، ب   .عالقات وروابط سطحية ومصطنعةع  طريق تعبئة العاملني 

باألرض اخلصبة اليت جيب  هاتشبيهيتم  لثريا ما، وكمسبقاهي عبارة ع  ممارسات تنظيمية يتم توفيها وإرسائها 
م  طرف أحس  املستشاري  وتُنفذ بعناية  بشك  جيد  تُعدإن إسرتاتيجية إذ ، التعبئة إسرتاتيجيةتوفريها قب  زرع 

، وللتذكري فإن اجلنود فقط هم الذي  يتم إذا غابت هذه الشروط ميك  أن تفش  وال تعطي النتائج املرجوة ،كبرية
  .وامر واإلجبارتعبئتهم ع  طريق األ

 الموارد البشريةممارسات تعبئة  :المطلب الثاني
عرَّف بعض الباحلثني التعبئة على أهنا عملية، ويُقصد هبا جمموعة م  املمارسات املرتبطة ببعضها البعض،  

تتضم  : "وزمالئه BARAUD-DIDIERتقوم هبا اإلدارة وتؤدي إىل نتائج معينة، وممارسات التعبئة حسب 
ع  طريق  ،هتدف إىل تطوير الكفاءة واإلنتاجية ،واندماج العاملنيجمموعة م  األنشطة اليت تؤثر يف دافعية 

 .  3"جهودهم لتحقيقها على تبين أهداف املؤسسة وتوجيه العاملنيتشجيع 
                                       

1
 Jean-Yves LE LOUARN, Op. Cit., p.p. 186 - 187. 

2
 Michel TREMBLAY et Gilles SIMARD, Op. Cit., p. 66. 

3
 Sandra DUBOULOZ, "Innovation organisationnelle et pratiques de mobilisation des RH: Une combinaison 

gagnante,", Revue Française de gestion, N
0
 238, France, Lavoisier, 2014, p. 64. 
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تصنيفها إىل ب، حيث قام البعض منهم التعبئة ن يف حتديد نوع وعدد ممارساتو لقد اختلف الباحلث 
جمموعات، مسيت برافعات، أو ركائز، أو عناقيد، حبيث أن ك  جمموعة حتتوي على عدد م  املمارسات املرتبطة 

اآلخر  ضالبع أن حني يف العاملني، تعبئة هي األهداف هذه حمصلة ،ةمعين فاهدأ حتقيق إىل وتؤدي البعض ببعضها
 :اجلدول التايل يلخص وجهات نظر الباحلثني حول هذه النقطة .قام بتحديدها على أساس أهنا ممارسات منفصلة

 حسب دراسات بعض الباحثين الموارد البشريةممارسات تعبئة : 1/5 جدول
                        

الممارسات      
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LAWLER (1986) × × × ×             

ARTHUR (1994)  × × × × ×           

RONDEAU, et al. (1994) ×  × ×            × 

HUSELID (1995) × × ×  ×  × × ×        

DELANEY, et al. (1996)  × ×    ×          

WOOD  (1999)  ×   ×  ×   × × ×     

BAE et al. (2000)  × × ×   ×          

GUTHRIE (2001) × × ×  ×     ×   ×    

WHITENER (2001)  × × ×             

BARAUD-DIDIER,  

et al. (2003) 
× × × ×            × 

GUERRERO et al. (2004) × × × ×             

WALL et al. (2004)  ×     ×          

TREMBLAY et al. (2005) × × × ×   ×       × × × 

BOU et al. (2005) × × ×   × ×      ×    

KIM et al.  (2005) × × ×              

COLLINS et al. (2006)  × ×    ×          

COMBS et al. (2006) × × ×  × × × × × × × × ×    

BEAUPRE et al. (2007) × × ×  ×   ×         

MACKY et al. (2007) ×  ×  ×     ×  × ×    

OUADAHI et al. (2007) × × ×  ×            

QUENEVILLE et al. (2008) × × ×              

WOOD et al. (2008)  × ×   ×    × × × ×    

 :على ام  إعداد الباحلثة اعتماد: المصدر
- Sandra DUBOULOZ, "Innovation organisationnelle et pratiques de mobilisation des RH: Une 

combinaison gagnante,", Revue Française de gestion, N
0
 238, France, Lavoisier, 2014, .p.p. 64 - 65. 

- Valérie BARRAUD-DIDIER, Sylvie GUERRERO et Jacques IGALENS, "L'effet des pratiques de 

GRH Sur la performance des entreprises: Le cas des pratiques de mobilisation,", Revue de gestion des 

ressources humaines, Vol. 47, France, ESKA, 2003, p. 2. 

- Michel TREMBLAY, Denis CHENEVERT, Gilles SIMARD, Marie-Eve LAPALME et Doucet  

OLIVIER, "Agir sur les leviers organisationnels pour mobiliser le personnel: Le rôle de la vision, du 

leadership, des pratiques de GRH et de l'organisation du travail,", Revue de gestion, Vol. 30, N
0
 2, 

Canada, HEC Montréal, 2005, p. 69. 

https://www.researchgate.net/profile/Michel_Tremblay
https://www.researchgate.net/profile/Denis_Chenevert
https://www.researchgate.net/profile/Gilles_Simard_2
https://www.researchgate.net/profile/Doucet_Olivier-HEC_Montreal
https://www.researchgate.net/profile/Doucet_Olivier-HEC_Montreal
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=HEC
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أفض  املمارسات للتعبئة يتفق  مبعىنأنه ال توجد ممارسات تعبئة عاملية،  ،السابق يتبني م  خالل اجلدول
أهداف التعبئة، مسات : فمحتويات مزيج ممارسات التعبئة ختتلف حسب .يف هذا اجملال الباحلثنيعليها مجيع 

مع هذا ميك  . 1املوارد البشرية املطبقة، قيم وثقافة املؤسسة وامليزانية املتاحة إدارة العاملني املستهدفني، ممارسات
خالل حتديد ممارسات مشرتكة توصلوا إليها الباحلثني، يتضح م   هؤالء القول أن هناك اجتاه وتصور عام حدده

  .م  خالل دراساهتم وأحباثهم
 سلوكيات تعبئة الموارد البشرية: المطلب الثالث

يف السنوات األخرية، مت اقرتاح العديد م  املفاهيم اليت تصف املسامهات والسلوكيات الفردية اإلجيابية يف  
ستمد جذورها م  األحباث اخلاصة باملواطنة يد سلوكيات التعبئة ت  اليت أثرت يف حتد ملفاهيماملؤسسة، وأهم هذه ا

 ،عترب أكلثر اتساعا م  هذه املفاهيمالتأييد االجتماعي، إال أن سلوكيات التعبئة تُ و التنظيمية، األداء السياقي، 
 .واليت مت اإلشارة إليها سابقاه وزمالؤ  WILSوحىت م  الصفات والسلوكيات اليت اقرتحها 

واليت تكون ملموسة وملحوظة، وُترتجم مستوى  ،التعبئة تقود العام  إىل تبين سلوكيات التعبئة فحالة 
وليس ك  السلوكيات والتصرفات هي . ئ م  خالل تصرفاته وسلوكياتهتعبئة العام ، فيتم التعرف على العام  املعبَّ 

ؤسسة واجناز عم  مجاعي، هذه السلوكيات سلوكيات التعبئة، فقط تلك اليت تساهم يف إفادة ورفاهية اآلخري  وامل
 :يلخص الشك  التايل خمتلف سلوكيات التعبئة .توصف بأهنا تقديرية، ويتم تبنيها إراديا وطوعيا

 سلوكيات ودينامكية تعبئة الموارد البشرية: 1/3 شكل

 
 

   :المصدر
Michel TREMBLAY et Thierry WILS, "la mobilisation des ressources humaines: Une stratégie de 

rassemblement des énergies de chacun pour le bien de tous,", Revue de gestion, Vol. 30, N
0
 2, 

Canada, HEC Montréal, 2005, p. 43.  
                                       

1
 Jean-Yves LE LOUARN, Op. Cit., p. 189. 
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فئات، وك  فئة حتتوي على عدة  ن سلوكيات التعبئة عبارة ع  ثالثأ ،السابق يتبني م  خالل الشك 
 :1، وفيما يلي توضيح لذلكم  السلوكيات أنواع
 احترام عقد العمل :أوال

رتم عقد عترب مقبوال، ألن العام  حي  هذا النوع م  السلوكيات تقود إىل احلد األدىن م  األداء، ولكنه يُ 
 :هيإىل نوعني، السلوكيات هذه العم  الذي يربطه باملؤسسة، وتنقسم 

يد باملهام أي أن احرتام عقد العم  يكون بالضرورة ع  طريق التق (:همةأو أداء الم)سلوكيات داخل الدور  .1
، أي احرتام ضرورات العم  العادية، وهو ميلث  بداية إطالق جهود التعبئة م  أج  إجناز عم  املطلوبة واحملددة فيه

عترب شرطا واملؤسسة، كما يُ اجملموعات و  مهما يف التقييم الشام  لألفراد هذا النوع م  األداء ميلث  عنصرا. مجاعي
ضروريا لتبين األبعاد األخرى للتعبئة، فالعام  غري الكفء وغري الفعال يف منصبه ومهامه املنتظمة، سيجد صعوبة 
يف مساعدة زمالئه، وال تكون له القدرة واملصداقية الضرورية إلمساع مقرتحاته، وم  الصعب أن يلعب دورا هاما 

ك  إسناد إليه مهمة تعليم موظف جديد، يف حني أن العام  الذي يؤدي مهامه يف فريق عمله، فملثال ال مي
 .عترب األكلثر تعبئة ولكنه حيرتم الشروط الصرحية لعقد عملهالعادية بصفة سليمة ال يُ 

جزء م  عقد ، و عترب كشرط ضروري للتعبئةتُ هذه السلوكيات (: أو الضمير المهني)السلوكيات األخالقية . 2
تضييع الوقت، فتبىن م  طرف العام ، فإهنا ستكون موضوع عقاب أديب شديد، ، ذلك أنه إذا مل تُ كذلك  العم 

وغريها م   حمادثات غري مهمة على الصعيد املهين، التأخر، مغادرة مكان العم  قب  الوقت، الغيابات غري املربرة
ر مبجهودات التعبئة، فهي سلوكيات ميك  تض سلوكيات الضمري املهين، واليتلافية عترب سلوكيات منتُ ، السلوكيات

أن تلثق  مهام الزمالء، وتقلص إمكانية التعاون، وجتع  جمهودات التنسيق صعبة التحقق، وتزي  حافز املشاركة 
 .على النتائج املالية للمؤسسةسلبا لدى اآلخري ، وتقلص م  جودة خدمة الزبائ ، وتؤثر 

 التحفيز الفردي :ثانيا
ميزة تنافسية  بناءتساهم يف  فهي تؤدي إىل حتقيق أداء عايل يف منصب العم ، اليت اتالسلوكيعبارة ع  

وتؤدي إىل جتاوز توقعات األداء ع   ،للمؤسسة، وتتصف بأهنا إرادية وطوعية ألهنا ال تندرج ضم  عقد العم 
 :اطريق حتفيز فردي قوي، لذلك م  الصعب إجبار العام  على تبنيها، وتنقسم إىل قسمني، مه

تعلق باإلخالص الشخصي يف منصب العم ، حيث حتتاج املؤسسة إىل ت: اإلخالص في العملسلوكيات . 1
إجناز مهام إضافية، زيادة ساعات العم  عندما يكون : املخلصون يتقبلون ملثال فالعاملونإخالص ك  عام  فيها، 

الكلثري م  املهام، الكلثري م  : فهؤالء األفراد يتصفون بأهنم يعملون أكلثر. ذلك ضروريا، بذل جمهودات غري عادية
 . ، إنتاج ومردودية أكلثر، فهم يعطون قيمة مضافة ملنصب عملهماتدموتقدمي اخل الوقت

 كفاءاته حتسني أج  م  الفرد بتصرفات متعلق البعد هذا (:التطوير المهنيأو )الكفاءات  طويرتسلوكيات  .2
                                       

1
 Michel TREMBLAY et Thierry WILS, Op. Cit., p.p. 42 - 45. 
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 .عتربون كموارد إسرتاتيجية يف ظ  أسواق غري مستقرة وتنافسيةومعارفه يف جمال عمله، هذا النوع م  العاملني يُ 
  الفرديةالتعبئة  :ثالثا

الضمري املهين، اإلخالص والتطوير أداء املهمة، ظهرون سلوكيات الذي  يؤدون مهامهم بفعالية ويُ  ونلامالع
املهين، ميك  اعتبارهم بأهنم حمفزي  بقوة وذوي فعالية عالية يف منصب عملهم، ولكنهم ومع ذلك قد يبقى 

ئ هو ذلك فالشخص املعبَّ  .مرغوباعترب شرطا كافيا للتعبئة ولكنه عنصرا مستوى تعبئتهم ضعيف، فالتحفيز ال يُ 
ظهر حبه للغري، يتقاسم معهم معارفه ويساهم يف روح الفريق اجلماعي، هذه السلوكيات تسمح الشخص الذي يُ 

 اهيلع قلطي امك وأ ةيدر فلا ةئبعتلا سلوكيات .بتمييز التعبئة م  التحفيز الفردي وكذا م  التحفيز اجلماعي
املسامهة يف رفاهية اجملموعة التحفيز اجلماعي هتدف إىل مساعدة اآلخري ، حتسني اجلو االجتماعي،  تايكو لس

 :ودميومة املؤسسة، وتضم مثانية أنواع، هي
معهم،  كفاءاتهيعين حتسني ورفع مستوى أداء اآلخري ، وذلك بقيام العام  بتقاسم   :مساعدة اآلخرين. 1

 .أو مساعدة زمي  وقع يف مشكلة ما التكف  بعام  جديد
حي   يهنئ ويدعم اآلخري ، يندمج مع روح فريق العم ،و يشجع و  يستمع العام  :تسهيل العالقات البينية. 2

 .النزاعات ويتقرب م  اآلخري 
 .على اآلخري  ويتناق  مع الزمالء العام  يفكر قب  أن يتصرف، ويهتم بتأثري تصرفاته :التنسيق مع اآلخرين. 3
جلانب اإلجيايب أكلثر م  اجلانب اإلجراءات، ويركز على او  القواعدو  العام  يتقب  القيود :الروح الرياضية. 4

 .تحد مع اآلخري  عند اختاذ القرارهول الصعوبات ويال يُ و السليب، 
 .م إىل التغيرينظيقوم العام  بتقدمي احللول البناءة، وي   :التحسين المستمر. 5
، يشارك يف ر االجتماعات املتوقعة أو غري املتوقعةضُ العام  حي   :المشاركة في الحياة المدنية الداخلية. 6

 .بالنشاطات ذات الطابع االجتماعي النشاطات االجتماعية، ويلتزم
نتقد، إنه أفض  مملث  هلا داخ  املؤسسة أو خارجها، العام  يدافع ع  املؤسسة عندما تُ  :الوالء التنظيمي. 7

  .، حيس  م  منتجات وخدمات املؤسسةعلى التوظيف اخلارجييساعد 
  .س  اخلدمات املعروضة على الزبائ م  يوفر خدمة ملثالية، جيام ، وحيالعا :التوجه نحو العميل. 8

هي اليت تيز التعبئة ع  التحفيز الشخصي، فالشخص احملفز  ةجتدر اإلشارة إىل أن هذه السلوكيات اللثالث 
ئ إذا انتهك عبَّ بالرتقية وبالزيادة يف األجر ويبذل الكلثري م  الطاقة والوقت يف العم ، ال ميك  اعتباره عام  مُ 

فهم كما جتدر اإلشارة إىل أن تعبئة العاملني جيب أن تُ . القواعد األخالقية لبلوغ اهلدف وحطم روح الفريق
الصعيد الفردي، وصعيد فريق العم ، فالتعبئة تشري إىل : مها ،حسب منطق مجاعي الذي له وجهني متكاملني

 فرديا، ويتمكنون م  إحداث تعاي  فيما بينهم إلجناز عم  ئنيعبَّ ، مُ نيلامظاهرة ضرورة وجود كتلة حرجة م  الع
مشرتك، ويتجاوزون مصاحلهم اخلاصة م  أج  الرفاهية املشرتكة، فالتعبئة القوية تتجاوز جمموع سلوكيات التعبئة 

 .الفردية لتحقيق أهداف مشرتكة م  طرف اجلماعة
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 خالصة 
رجع مستمد م  املفردات العسكرية، وي   د البشريةاملوار  مصطلح تعبئة نأ ،بني م  خالل هذا الفص ت   

يف سنوات إىل التحديات اليت واجهت املؤسسات االقتصادية  واإلداريةسبب تداوله يف املفردات االقتصادية 
، واليت جعلتها وكأهنا ختوض حربا وإن كانت اقتصادية وليست عسكرية، إال أن م  القرن املاضي التسعينات

يف السياق االقتصادي خيتلف تاما ع  مفهومه يف السياق العسكري، كما أنه يف نفس مفهوم هذا املصطلح 
أن  اتضحالباحث إىل هذا املصطلح، فلقد منها نظر  ي  ة تعاريف حسب الزاوية اليتعدله االقتصادي السياق 

تتداخ  مع املفاهيم ، وأهنا وإسرتاتيجيةتنظيمية و  سلوكيةو  (أي اجتاه)نفس الوقت حالة ذهنية التعبئة هي يف 
 ، فاعتربعرب ع  اجتاهات فردية حنو العم اليت تُ ، و واالنتماء العاطفي وااللتزام رية األخرى وهي الدوافع واحلوافزاإلدا

 Wilsحسب الدراسة اليت قام هبا كذلك بني  ت  . إال حمصلة هلذه االجتاهاتهي ما بعض الباحلثني أن التعبئة كاجتاه 
وذلك م  جانب كمية الطاقة  ،ئاما للعام  غري املعبَّ تئ ميتلك صفات معاكسة عبَّ أن العام  امل هؤ وزمال

بني أن ت   كما .والزمالء املؤسسةو  وم  جانب العالقة العاطفية اجتاه العم  ،م  جانب األداءو واجملهودات املبذولة، 
أنه توجد مناذج نظرية توضح خطوات عملية و  ،للتعبئة أهداف متعددة هتدف يف النهاية إىل الرفع م  أداء العاملني

 .وزمالئه TREMBLAYتعبئة العاملني أشهرها منوذج 
أن تعبئة املوارد البشرية كإسرتاتيجية عبارة ع  توليفة م  األهداف اتضح كذلك انطالقا م  هذا الفص ،  

هذه لك  قب  حتديد  .اتوالوسائ  م  أج  حتقيق نتيجة حمددة وهي الوصول إىل أداء عايل لألفراد واجملموع
عليها يف جمال تعبئة  واليت يُطلق ،ود شروط األداء العايلاألهداف والوسائ  على إدارة املوارد البشرية أن تضم  وج

هذه والتمكني،  العدالة، اللثقة، الدعم، االعرتاف :تتملث  يف ك  م ، و املوارد البشرية الشروط النفسية للتعبئة
أما الوسائ  فتتملث  يف ممارسات إدارية  .واألرضية اليت تقام عليها التعبئةالسليمة بيئة العم  أساس شك  الشروط تُ 

أي حتديد ممارسات عاملية صاحلة  ،ن يف حتديد نوعها وعددهاو ولقد اختلف الباحلث ،وتنظيمية تقوم هبا املؤسسة
يف حني  .كةرت شاملمارسات امل حتديد بعض م حول عام  تصورومع هذا توصلوا إىل  ظرف،أي يف و ي مؤسسة أل

بصورة إرادية  جع  ك  العاملني أو على األق  الكتلة احلرجة منهم يتبنون سلوكيات التعبئةيف تتملث  األهداف 
  .أداء متميز حتقيقؤدي إىل ي، مما تساهم يف إفادة ورفاهية اآلخري  واملؤسسة واجناز عم  مجاعيوطوعية، واليت 

إىل املفاهيم األساسية املرتبطة بتعبئة املوارد البشرية، سيتم تناول وسائلها بنوع  وبعد التعرض ،يف األخري 
 . م  التفصي  والتحلي  يف الفص  املوايل، باعتبار أن ممارسات تعبئة املوارد البشرية املتغري املستق  يف هذا البحث
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 تمهيد
ُكبريُمنُطرفُالباحثنيُيفُجمالُالعلومُاإلداريةُوالسلوكيةضيُموضوعُتعبئةُاملواردُالبشريةُحُ  ُ،باهتمام

،ُوذلكُهبدفُمعرفةُوحتديدُالعواملُاليتُتؤديُبالعاملنيُإىلُتبينُسلوكياتُاملسريينُواإلدارينيوكذلكُمنُطرفُ
ُونوعاُ،التعبئة ُكما ُككلُوحتقيقُأهدافهاُ،اليتُتساهمُيفُالرفعُمنُأدائهم يفُُ.وبالتايلُالرفعُمنُأداءُاملؤسسة

واملتعلقةُُ،للتعبئةوسليمةُاليتُتساهمُيفُتوفريُبيئةُعملُمناسبةُُ،البدايةُانصبُاالهتمامُيفُدراسةُالعواملُالنفسية
ُالعدالةُ:بكلُمن ُالثقة، ُالدعم، ُالعواملالتمكنياالعرتافُُو، ُالدراساتُبينتُأنُهذه ُهذه ُالُ، ُكمكنُضرورية

ُعلي ُإاالستغناء ُمنُأجلُإجيادُعالقاتُتبادلية ُماها ُيفُنفسُالوقتُتُ ُجيابية ُلكنها ُعترببنيُالعاملنيُواملؤسسة،
ُ،شروطُوممارساتُتنظيميةُأوليةُغريُكافيةُلتعبئةُالعاملني،ُهلذاُتوجهُاالهتمامُبعدُذلكُإىلُدراسةُمتغرياتُأخرى

 .لتعبئةلُاومصدُرُاأساساإلدارة،ُواليتُمتُاعتبارهاُمنُطرفُالباحثنيُُوهيُممارساتُوأنشطةُالتعبئةُاليتُمتارسها
ُتصنفُاالبعضُمنهُتعبئةُاملواردُالبشرية،ُلقدُحاولتُمناذجُنظريةُمتعددةُحتديدُنوعُوعددُممارسات

ُكلُجمموعةُحتتويُعلىُعددُمنُهذهُاملمارساتُ إىلُجمموعات،ُمسيتُبرافعات،ُأوُركائز،ُأوُعناقيد،ُحبيثُأن
،ُحمصلةُهذهُاألهدافُهيُتعبئةُالعاملني،ُيفُةفُمعيناهدأاملمارساتُاملرتبطةُببعضهاُالبعضُوتؤديُإىلُحتقيقُ

نهُالُتوجدُممارساتُومُ.ةعلىُأساسُأهناُممارساتُمنفصلهذهُاملمارساتُُبتحديدُتحنيُأنُالبعضُاآلخرُقام
ُأوُأفضلُاملمارساتُللتُ  ُعاملية، ُفمحتوياتُمزيجُممارساتُتعبئة ُاجملال، ُمجيعُالباحثنيُيفُهذا ُيتفقُعليها عبئة

ُحسب ُختتلف ُالتعبئة ُممارسات: ُالعاملنيُاملستهدفني، ُمسات ُالتعبئة، ُُأهداف ُقيمُإدارة ُاملطبقة، ُالبشرية املوارد
الباحثني،ُيتضحُمنُُهؤالءمعُهذاُكمكنُالقولُأنُهناكُاجتاهُوتصورُعامُحددهُ.ُفةُاملؤسسةُوامليزانيةُاملتاحةوثقا

ُ.خاللُحتديدُممارساتُمشرتكةُتوصلواُإليهاُمنُخاللُدراساهتمُوأحباثهم
ُال ُهذا ُيف ُاالعتماد ُسيتم ُممارسات ُونوع ُعدد ُحتديد ُيف ُالبشريةُتعبئةبحث ُمنوذجُاملوارد ئةُتعبُعلى

وضوحه،ُواعتمادُأغلبُالدراساتُاملتعلقةُبالتعبئةُُوُمشوليتهُوُوذلكُحلداثتهُ،وزمالئهTREMBLAYُُالعاملنيُلـ
بكلُُرتبطةحيثُأنُاجملموعةُاألوىلُتضمُاملمارساتُاملإىلُأربعُجمموعات،ُُممارساتُالتعبئةُصنفُوالذيعليه،ُ

ُُوُالرسالةُوُالرؤيةُمن ُالثااألهدافُوالقيم، ُاجملموعة ُفتأما الثالثةُاجملموعةُ،ُيفُحنيُأنُالقيادةمارساتُمبُتعلقنية
ُُ.ممارساتُإدارةُاملواردُالبشريةحتتويُعلىُواألخريةُُاجملموعةُالرابعةُو،ُالعملُتنظيمتتضمنُممارساتُ

ُ ُممارساتُتعبئةسيتم ُالفصلُدراسة ُهذا ُوالتحليلُاملواردُمنُخالل ُالتفصيل ُبنوعُمن حيثُُ،البشرية
،ُويفُاملبحثُاألهدافُوالقيمُوُالرسالةُوُالرؤيةُاملمارساتُاملتعلقةُبكلُمناملبحثُاألولُإىلُسيتمُالتطرقُيفُ

ُ ُالثاين ُإىل ُالتعرض ُالعملسيتم ُوتنظيم ُالقيادة ُمن ُبكل ُاملتعلقة ُالثالثاملمارسات ُاملبحث ُويف ُتناولُُ، سيتم
ُ.إدارةُاملواردُالبشريةاملتعلقةُبُمارساتامل
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 القيم األهداف و و  الرسالةو  الرؤية: األول بحثالم
األهدافُوالقيمُُوُالرسالةُوُيةُاملتمثلةُيفُالرؤيةداُراملمارساتُاإلُةطلقُعلىُجمموعهناكُمنُالباحثنيُمنُيُ  

ُ ُمصطلح ُُ،Les Pratiques D'identificationالتنظيمية ُاندماج ُوتسهيل ُمساعدة ُيف ُتساهم ُوجهاتتواليت
ُ.منُمستوىُالتزامهمُوارتباطهمُهباُالرفعُإىلُيؤديُمماُوقيمُاملؤسسة،ُأهدافُوُمعُتوجهاتُأهدافُوقيمُالعاملنيُو
ُُ ُاملرتبطة ُاألساسية ُاملفاهيم ُعلى ُالضوء ُتسليط ُاملبحث ُهذا ُخالل ُمن ُوالرسالةُسيتم ُالرؤية ُمن بكل

ُ.ئةُاملواردُالبشريةواألهدافُوالقيم،ُوكذاُعالقتهاُبتعب
 الرؤية : المطلب األول

ناتُالقرنُاملاضيُمنُحتديدُمساتُوسلوكياتُالقيادةُالفعالةُإىلُالرتكيزُعلىُحاجةُحتولُالرتكيزُمنذُمثاني 
ُكبريااملؤسساتُاليتُتُ ُتلكالسيماُيفُُ،مقنعةُوملهمةُوُالقيادةُإىلُرؤيةُواضحة عتربُالسمةُفالرؤيةُتُ ُ.شهدُتغيريا

1"القيادةُأنواعُمنُنوع"ُ:أهناُعلىُالرؤيةُعرفي ُُمنُهناكفُللقيادة،ُاألساسيةُوالوظيفة
 ُ.Visionary leadershipُ:فنجدُ

  الرؤيةتعريف  :أوال
ُُو ُالرؤية ُواإلسرتاتيجيةالقيادة ،ُ ُعن ُوجودُعبارة ُيستلزم ُإحداها ُفوجود ُبينها، ُالفصل ُكمكن ُال مفاهيم
ُاألخرى ُاملفاهيم .ُ ُحتديدهُالرؤيةُعتربتُ إذ ُيف ُالعليا ُواإلدارة ُالقيادة ُالعاملنيُوُُامسؤولية ُجلميع ُوإبالغها كتابتها

ُُ.جنازُالرؤيةوضحُالطريقةُاليتُمنُخالهلاُيتمُإتُاإلسرتاتيجيةُيفُحنيُأناملؤسسة،ُب
ُكلُمنُ ماذاُنأملُ:ُجابةُعلىُالسؤالُالتايلاإل:ُ"علىُأهناEAKER و  DUFOUR ت عرفُالرؤيةُحسب

ُ.2"املؤسسة؟ُصبحُعليهأنُتُ 
ُكذلكُبُ ،ُوالتأكيدُعلىُاحلاجةُإىلُحتديدُاألهدافُاملرغوبةُللمؤسسةُيفُاملستقبلالصورةُ:ُ"أهنات عرف

ُ.3"ةواالسرتاتيجياتُاليتُتؤديُإىلُحتقيقُهذهُالصوُر
ُُ ُفيُ QUIGLEY وPORRASُأما ُأهناُالرؤيةعرفان ُعنُعلى ُالتالية"ُ:عبارة ُالعناصر ُجمموع الرسالة،ُ:

ُ.4"واإلسرتاتيجيةاألهداف،ُالقيمُ
وهيُُ،ملؤسستهُالقائدُريدهاي ُُاليتُاملستقبليةُالصورةُ:عنُعبارةُالرؤيةُأنُ،السابقةُريفاالتعُخاللُمنُيتبنيُ
ُ.واإلسرتاتيجيةالقيمُُوُاألهدافُوُالرسالةكُاملؤسسة،ُفلسفةُشكلت ُُاليتُلعناصرُاألخرىتحديدُاعتربُاخلطوةُاألوىلُلتُ 

                                       
1
 Sooksan KANTABUTRA and Gayle AVERY, "A critical review of  the “Vision” literature,", 

https://www.researchgate.net/publication/266179953_A_Critical_Review_of_the_Vision_Literature, 2015,          

p. 2 (See on: 09/02/2018). 
2
 D. Keith GURLEY, Gary B. PETERS, Loucrecia COLLINS and Matthew FIFOLT, "Mission, Vision, Values, 

and Goals: An exploration of key organizational statements and daily practice in schools,", Journal of 

educational change, Alabama (U.S.A.), Springer Science, 2014, p. 223. 
3
 Rachna GULATI, Osama MIKHAIL, Robert O. MORGAN and Dean F. SITTIG, "Vision statement quality 

and organizational performance in U.S. hospitals,", Journal of healthcare management, U.S.A., American 

College of Healthcare Executives, 2016, p. 336. 
4 Ira M. LEVIN, "Vision revisited: Telling the story of the future,", The Journal of Applied Behavioral 

Science, Vol. 36, N
0
 1, London, SAGE Publishing, 2000, p. 92. 

https://www.researchgate.net/publication/266179953_A_Critical_Review_of_the_Vision_Literature
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  الرؤيةومحتوى  خصائص :ثانيا
ُرؤية  ُاملؤسسات ُمن ُالعديد ُحنوُُمتتلك ُاألفراد ُتدفع ُملهمة ُرؤية ُكمتلك ُمن ُمنها ُالقليل ُولكن معينة،

حتقيقها،ُلذلكُجيبُأنُيكونُلدىُالقادةُالقدرةُعلىُالتمييزُماُبنيُالرؤيةُالقويةُوالرؤيةُالضعيفة،ُالرؤيةُاإلجيابيةُ
ليتُجيبُأنُتتوفرُفيهاُوالرؤيةُالسلبية،ُوهذاُمنُخاللُاألخذُبعنيُاالعتبارُعندُإعدادُوصياغةُالرؤيةُاخلصائصُا

ُُ :1فيماُيليُتوضيحُهلذهُاخلصائصُوالعناصر .والعناصرُاليتُجيبُأنُحتتويها
ُ:حىتُتكونُرؤيةُاملؤسسةُفعالةُجيبُأنُتتصفُمباُيلي :الرؤية خصائص. 1
ُ.للعاملنيبال ُوالتذكريُهباُكلمة،ُماُجيعلهاُسهلةُاإل22ُُإىل 11حبيثُتكونُخمتصرة،ُحتتويُماُبنيُُ:اإليجاز .أ

ُ.،ُدونُاإلكثارُمنُالعرضُواملناقشةشريُمباشرةُإىلُاهلدفُالرئيسيحبيثُتُ ُ:الوضوح .ب
ُ.عتربُدليلُاملؤسسةُحنوُاملستقبلزُعلىُهدفُطويلُاملدى،ُفهيُتُ جيبُأنُت ركُ:التوجه نحو المستقبل .ج
ُعامة،ُوليستُهدفُخاصُكمكنُحتقيقهُيفُوقتُقصريُفتُ:مجردة .د ُكماُحبيثُتكونُفكرة تالشىُالرؤية،

ُ.تسمحُهذهُالفكرةُبتقدميُتفسرياتُفرديةُخمتلفة،ُمماُيفسحُاجملالُأمامُاألفكارُاإلبداعية
ُتُ ُ:التحدي .ه ُلتحقيقُحبيث ُكبرية ُجمهودات ُبذل ُعلى ُالعاملني ُويدفع ُحيفز ُما ُوهذا ُللعاملني، ُحتديا شكل

ُ.لصعوبةُولكنُقابلُلإلجنازالنتائجُاملرجوة،ُوالتحديُيعينُأنُحيتويُعلىُدرجةُمعينةُمنُا
ُ.تقدميُصورةُواضحةُملستقبلُأفضلُللمؤسسةمنُخاللُُ:القوة .و
ُ.أيُالُتستجيبُللتغرياتُالقصريةُاألجلُيفُاألسواقُوالتكنولوجية،ُوهذاُالُيعينُأنُالُتكونُمرنةُ:الثبات .ز

ُ.عنُطريقُاختيارُهدفُقادرُعلىُجذبُالعاملنيُلتحقيقهُ:اإللهام .ح
ُاخلدماتُوُاملنتجاتُاملتعلقةُبكلُمنجيبُأنُيشملُاحملتوىُاالسرتاتيجيُللرؤيةُعلىُالعناصرُ :الرؤيةمحتوى . 2
ُ.املؤسسةُالعمالءُوالبيئةُالتنافسيةُاليتُتنشطُفيهاُوُأخذُبعنيُاالعتبارُالصناعةوأنُيُ،األسواقُو

 الرؤية  خطوات تحقيق :ثالثا
ُ:2التاليةُواقعاُملموسا،ُعليهمُبإتباعُاخلطواتملؤسساهتمُقادةُمنُجعلُالصورةُاملستقبليةُالحىتُيتمكنُ 

ُعتربُأولُخطوةُيتمُاعتمادهاُبعدُحتديدُالرؤية،وضعُاسرتاتيجياتُوخططُلتنفيذُالرؤية،ُوهذهُتُ ُ-
ُكلُأصحابُاملصلحةُالداخلية،ُُُإيصالُالرؤيةُ- ُكالعمالءُُ،املصلحةُاخلارجيةأصحابُُوُاملني،والعكاملسريينُإىل
ُمنُأجلُكسبُثقتهمُودعمهم،ُ،املستثمرينُواهليئاتُاحلكوميةُو
ُالتنظيمية،ُُُمةءاملواُ- ُالدعم ُوأنظمة ُاإلدارية ُواملمارسات ُالرؤية ُبني ُأنظمةُكما ُالوظائف، ُتصميم التوظيف،

ُ،اعيلرتكيزُعلىُالعملُاجلماحلوافز،ُا
  .وحتفيزهم،ُفالقادةُالُكمكنهمُجتسيدُالرؤيةُمبفردهمُاملنيالعمتكنيُُ-

                                       
1
 Sooksan KANTABUTRA and Gayle AVERY, "The power of vision: Statements that resonate,", Journal of 

business strategy, Vol. 31, N
0
 1, England, Emerald Group Publishing Limited, 2010, p.p. 40 - 41. 

2
 Sooksan KANTABUTRA and Gayle AVERY, "A critical review of  the “Vision” literature", Op. Cit., p. 5. 
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  الرؤيةأهمية  :رابعا 
يةُاجليدةُُؤالعديدُمنُالبحوثُاليتُأكدتُعلىُوجودُعالقةُإجيابيةُماُبنيُخصائصُوحمتوىُالُرهناكُ 

ُكاملبيعاتُوااستناداُإىلُاملؤسسات،ُوذلكُومنوُوأداءُ ُ:1هذاُألنُالرؤيةُ.دورانُالعملألرباحُُومؤشراتُكمية
ُوحىتُاليومية،ُاإلسرتاتيجيةإلعدادُوتنفيذُاخلططُوالقراراتُُدليالت عتربُُ-
ُُالتغيريُيفُاملؤسسات،ُإلحداثأداةُت عتربُُ-
ُساهمُيفُحتفيزُودفعُالعاملنيُحنوُإجنازُاألهدافُاحملددة،ت ُُ-
ُ.ؤديُإىلُرفعُمستوىُااللتزامُورضاُأصحابُاملصلحةُالداخليةُواخلارجيةت ُُ-

 الموارد البشرية بتعبئة الرؤيةةقة عال: خامسا
ُالرؤية  ُأن ُاملفهومُُوُوالرسالةُرغم ُت عترب ُالرؤية ُأن ُإال ُالبعض، ُببعضها ُمرتبطة ُمفاهيم ُوالقيم األهداف

ُ.األكثرُمشولية،ُألهناُترتكزُعلىُاملفاهيمُاألخرى
نإنُُ ُكانتُواضحة،ُذاتُمعىن،ُت شكلُنوعاُمنُالتحدي،ُمت  حُالرؤيةُاإلسرتاتيجيةُتكونُأداةُللتعبئةُإذا

يؤديُُإذُأنُهذا.ُيمُاإلنسانيةاملزيدُمنُالقدرةُعلىُالتصرفُباستقاللية،ُمنتشرةُلدىُمجيعُالعاملنيُوحتركهاُالق
إىلُجتميعُطاقاتُوتطلعاتُالعاملني،ُإثارةُالتزامهمُهبا،ُحثهمُعلىُاختاذُاملبادراتُالضروريةُودفعهمُحنوُحتقيقُ

ُ.2ىتُجتاوزههذاُالتصورُللمستقبلُاملرغوبُفيهُللمؤسسةُأوُح
  رسالةال :المطلب الثاني

ُتُ ُ ُعد ُُغةصياعملية ُاملؤسسة ُرسالة ُاإلدارة ُمراحل ُأصعب ُحتُ من ُألهنا ُنشاطُاإلسرتاتيجية، ُجمال دد
ذلكُأهناُعبارةُُ،عتربُعمليةُمستمرةاملؤسسة،ُالعمالءُالذينُتريدُإشباعُحاجاهتمُواألسواقُاليتُستتنافسُفيها،ُوتُ 

ُ.تتغريُبتغريُهذهُالبيئةُفهيُ،عنُنتيجةُلتحليلُالبيئةُالداخليةُواخلارجيةُللمؤسسة
  رسالةالتعريف ُ:أوال

ُاملنحىُيقولُكمكنُتشبيهُرسالةُاملؤسسةُببطاقةُاهلويةُاخلاص نُإ"ُ:Peter DRUCKERةُهبا،ُويفُهذا
ُ.3"ماُهيُرسالتنا؟ُ:ماُهوُنشاطنا؟ُمرادفُللسؤالُ:السؤال

ُ.4"منُطرفُاملؤسسةُحولُسببُوجودهاُبيان:ُ"عرفُرسالةُاملؤسسةُعلىُأهناتُ كماُُ
ُ.5"ماُاختارتهُاإلدارةُالعلياُلتقومُبهُاملؤسسة:ُ"بأهناُكذلكُُعرفتُ ُ

                                       
1
 Sooksan KANTABUTRA and Gayle AVERY, "The power of vision: Statements that resonate", Op. Cit., p.p. 

38, 43. 
2
 Michel TREMBLAY, Denis CHENEVERT, Gilles SIMARD, Marie-Eve LAPALME et Doucet  OLIVIER, 

"Agir sur les leviers organisationnels pour mobiliser le personnel: Le rôle de la vision, du leadership, des 

pratiques de GRH et de l'organisation du travail,", Revue de gestion, Vol. 30, N
0
 2, Canada, HEC Montréal, 

2005, p.p. 69 - 70. 
3
 David FRED R., Strategic management: Concepts and Cases, 13

th
 Edition (New Jersey (U.S.A.): Pearson 

Education, 2011) p. 44. 
4
 D. Keith GURLEY et al., Op. Cit., p. 222. 

5
 John V. MULLANE, "The mission statement is a strategic tool: When used properly,", Management Decision, 

U.S.A., MCB UP Limited, 2002, p. 448. 
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ُجمالُنشاطُاملؤسسةُالذيُيربرُصيغةُتوضح:ُإىل أنُرسالةُاملؤسسةُتشريُ،منُخاللُماُسبقيتضحُ
ُُ.املؤسساتُوجودهاُوكميزهاُعنُغريهاُمن

  رسالةالومحتوى  خصائص :ثانيا
ويؤكدُالكثريُُمنُمؤسسةُألخرى،ُالشكلُواخلصوصيةُوُالطولُواحملتوىُالرسالةُمنُحيثُختتلفُبياناتُ

تتصفُخبصائصُوتتضمنُجيبُأنُُةالفعالصيغةُالرسالةُُيفُاإلدارةُاإلسرتاتيجيةُبأنُنيواألكادكميُنياملمارسُمن
ُ:1وتتمثلُيفُ،اإلسرتاتيجيةُاإلدارةُعمليةُيفُوعلناُوضوحاُاألكثرُاجلزءُالغالبُيفُيهُذلكُأنُالرسالةُ،عناصرُمعينة

ُ:جيبُأنُتتصفُصيغةُالرسالةُباخلصائصُالتالية:ُرسالةخصائص ال .1
ُفيهُالكفايةُلتكونُمفهومةُعلىُ،ُُوكلمة254ُُأقلُمنُحيبذُأنُحتتويُعلىُ :مختصرة .أ أنُتكونُواضحةُمبا

ُ.بالنسبةُجلميعُأصحابُاملصلحةنطاقُواسعُ
،ُويعينُهذاُأنُأوُاألهدافُديةُأوُاألرقامُأوُالنسبُاملئويةالُتشملُاملبالغُالنقحبيثُأهناُُ:واسعة النطاق .ب

لتفكريُيفُدُمنُالنموُاإلبداعيُواأنُحتُ صيغةُالرسالةُالُبدُأنُالُحتتويُعلىُتفاصيلُدقيقة،ُذلكُأنُمنُشأهناُ
لُأنُتكونُغامضةُوعلىُدرجةُعاليةُمنُالتجريد،ُولكنُمعُاحلرصُأنُالُفضُ ومنهُيُ ُ.بدائلُإسرتاتيجيةُأخرى

ُالغموضُإىلُبدائلُإسرتاتيجيةُخاطئة،ُ ُفيهُالكفايةُ بيانُالرسالةُجيبمبعىنُأنُيؤديُهذا ُمبا أنُيكونُحمدوًدا
 .بداعياُمباُيكفيُللسماحُبالنموُاإلوواسعًُُواالسرتاتيجياتُريعالستبعادُبعضُاملشا

ُوليسُعلىُاملنتجاتُواخلدماتُُ:التوجه نحو العميل .ج حبيثُيتمُالرتكيزُفيهاُعلىُاحلاجاتُاملرادُإشباعها
حتديدُطريقُُبلُيقومُبشراءُقيمةُهذاُاملنتوجُأوُاخلدمةُعنُ،دمُعلىُشراءُاملنتوجُأوُاخلدمةقُ املقدمة،ُفالزبونُالُيُـ 

ُ.هتافائد
ُ.مستوىُدعمُأصحابُاملصلحةُالداخليةُواخلارجيةُمنُترفعُحىتُاملؤسسة،ُحنوُإجيابيةُمشاعرُتثريُحبيثُ:ملهمة .د
ُُ.بيئيا،ُثقافياُُواجتماعيااقتصاديا،ُمسؤولةُُاملؤسسةتكشفُأنُذلكُبأنُُ:التوافق مع أصحاب المصلحة .ه
ُُ:تشمل تسعة عناصر .و ُالتكنولوجياالعمالء، ُاألسواق، ُاخلدمات، ُأو ُبالبقاءاملنتجات ُاالهتمام ُالنموُوُ،
ُ.والعاملنيُاألرباح،ُالفلسفة،ُمفهومُالذات،ُالصورةُالعامةُو
ُللمؤسسةُالتغرياتأيُأنهُجيبُأنُتكونُمرنةُمعُُ:مستمرة .ز ُالداخليةُواخلارجية وأنُُ،اليتُحتدثُيفُالبيئة

 .ختضعُملراجعةُدورية
ُ:اليتُجيبُأنُحيتويُعليهاُبيانُالرسالةةُفيماُيليُالعناصرُالتسع:ُرسالةالمحتوى  .2
ُ.؟مؤسسةللمنُهمُعمالءُُ:العمالء .أ

 .؟ؤسسةملاليتُتقدمهاُاماُهيُاملنتجاتُأوُاخلدماتُالرئيسيةُُ:المنتجات أو الخدمات .ب
 .؟ؤسسةاملأينُتتنافسُُ(:يجغرافالموةقع ال)األسواق  .ج

                                       
1
 David FRED R., Op. Cit., p.p. 49 - 52. 
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ُ.؟ديثةاحلُالتكنولوجيةُؤسسةاملستخدمُتُ هلُُ:التكنولوجيا .د
 .والسالمةُاملالية؟ُالنموبملتزمةُُؤسسةاملهلُُ:النمو والربحيةو  في السوقبقاء ال .ه
 .؟مؤسسةللُ،ُالقيم،ُالطموحات،ُواألولوياتُاألخالقيةماُهيُاملعتقداتُاألساسيةُ:الفلسفة .و
ُُ.هلا؟ُالتنافسيةُالرئيسيةُامليزةأوُُ،مؤسسةلماُهيُالكفاءةُاملميزةُلُ:مفهوم الذات .ز

 .بيئية؟يةُوالاجملتمعلالهتماماتُُؤسسةاملتستجيبُهلُُ:لصورة العامةا .ح
ُ.؟شكلُالعاملونُأصوالُذاتُقيمةُيفُاملؤسسةيُ هلُُ:العاملين .ط

ُ رسالةالعملية إعداد  :ثالثا
وتنفيذُاالسرتاتيجياتُالبديلة،ُوغالباُماُالرؤيةُقبلُوضعُُوعدادُالرسالةُإيتمُُاإلسرتاتيجيةيفُمنوذجُاإلدارةُُ

الطريقةُُنإُ.بتنفيذهاُالتزامهمُلضمانُوهذاُ،املؤسسةُيفُوالفاعلنيُاإلدارينيُمنُعددُأكربُشراكإُيتمُهذاُعنُطريق
ُُهلاوليةُأهيُإعدادُصيغُأوُالرؤيةُاملستخدمةُعلىُنطاقُواسعُيفُإعدادُالرسالةُ ُ،لقراءهتاُللمشاركنيوتقدكمها

ُكتابةُرسالةُاملؤسسةصورةُأوليةُعنها،ُمثُيُ ُلديهمُتتكونُحىت ُ:سؤالالُمنُخاللُاإلجابةُعلىُطلبُمنُكلُواحد
ُكانتُتُ ُأوُماُهيُرسالتنا؟ ظهرُماُهوُعملنا؟،ُهذاُالسؤالُسيكشفُعنُوجهاتُنظرُخمتلفةُماُبنيُاإلدارينيُما

ُإىلُاالخُإىلُالعلنُلو ُواالختالفُيفُاإلجاباتُسيؤديُحتما ُاإلسرتاتيجياتُوُاألهدافتالفُيفُحتديدُاله،
هذهُُجبدمُالعلياُاإلدارةُبعدهاُفتقومُ.الصحيحُالقرارُالختيارُمهمةُعدُجدرحلةُتُ لذلكُهذهُامل،ُالتنظيمُوالسلوكُو

منهمُتقدميُُطلبويُ ُ،املشرتكنيُعلىُتوزيعهاُيتمُ،مسودةُيفُصيغةُواحدةُعلىُشكلُمنُاإلجاباتُاملختلفةُالصيغ
قدُتستعنيُاملؤسسةُ.ُلواُإىلُحتديدُالصيغةُالنهائيةإىلُأنُيصُ،إضافةُأوُتعديلُلصيغةُالرسالةُحبذفُأواقرتاحاتُ
ُ.1لضمانُنظرةُغريُمتحيزةُ،أوُتطويرهاُلغوياُالرسالةُصياغةُيفُللمساعدةُ،اجملالُيفُخربةُذويُخارجينيُمبستشارين

  رسالةالأهمية  :رابعا
ُُأثبتت ُيكون ُوواضحة ُمكتوبة ُرسالة ُمتتلك ُاليت ُاملؤسسات ُأن ُمنُُهاُؤأداالدراسات ُأكرب املايل

ُالُمتتلكُ ُالاملؤسساتُاليت ُكلُهذه ُأوصى ُولقد ُكتابةاملؤسساتCLELANDُُوKINGُُمنرسالة، ُبضرورة
ُ:2منُأجلُجينُالفوائدُالتاليةبعنايةُالرسالةُ

ُوتوجيهُُضمانُ- ُاملؤسسة، ُوجود ُوسبب ُغرض ُعلى ُوالعاملني ُاإلداريني ُمجيع ُطرف ُمن ُواالتفاق اإلمجاع
ُوُحتقيقه،حنجهودهمُ

ُوضعُُ- ُيف ُاملستعملة ُواخلارجية ُالداخلية ُالعوامل ُمن ُاألولويات ُحتديد ُيتم ُأساسها ُعلى ُاليت ُالركيزة تقدمي
ُاالسرتاتيجياتُالبديلة،

ُصُمواردُاملؤسسة،تقدميُأسسُومعايريُحمددةُلتخصيُ-
                                       

1
 David FRED R., Op. Cit., p.p. 46 - 03. 

2
 David MEREDITH E., David FOREST R. and  David FRED R., "Mission statement theory and practice: A 

content analysis and new direction,", International Journal of business, marketing, and decision sciences, 

Vol. 7, N
0
 1, U.SA., IABPAD, 2014, p.p. 96 - 97 
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ُاألنشطةُوالقطاعاتُحولُهدفُمشرتك،ُوُاإلداراتُوُتوفريُأساسُلتنظيمُالعملُ-
ُخلقُرابطُعاطفيُمابنيُاملؤسسةُوالعاملنيُهبا،ُ-
 .لمؤسسةعايلُلُأداءحتقيقُُ-

 بتعبئة الموارد البشرية رسالةالعالةقة  :خامسا
ُللم  ُاحلايل ُاملظهر ُالرسالة ُتصف ُعلى ُوجودها ُوسبب ُالقيمؤسسة السلوكياتُُوُوالكفاءاتُأساس

ُكلُمنُُ،والسياساتُاملميزةُهلا أنُللرسالةُقدرةُعلىُإجيادُرابطُعاطفيYEUNGُُوCAMPBELLُولقدُالحظ
ُوالعاملنيُهباُبنيُما ُالرابطُيُ املؤسسة ُتتوافقُقيمُوشخصي،ُهذا ُالعاملنيُمعُقيمُوسلوكُاملؤسسةنتجُعندما ،ُة

ُ ُوالتزام ُفكري ُاتفاق ُإىل ُمنُفيتحول ُفريفع ُبالرسالة، ُإحساس ُإىل ُبدوره ُيتحول ُوالذي ُاملؤسسة، بإسرتاتيجية
1ُمستوىُالتزامُومتسكُالعاملنيُهبا ُالعاملني. ُنستنتجُأنُالرسالةُتساهمُيفُتعبئة ُعلىُُ،ومنه منُخاللُقدرهتا

ُ.جتميعُوتوجيهُجهودُالعاملنيُباجتاهُهدفُمشرتكُيتجاوزُاملصاحلُالشخصية
 داف األه :المطلب الثالث

بعدُأنُتقومُاملؤسسةُبتحديدُرسالتهاُورؤيتهاُعلىُأساسُالقيمُاليتُتؤمنُهبا،ُتأيتُاملرحلةُاملواليةُوهيُُ
ستندُعليهُاملؤسسةُلتقييمُأدائهاُوأداءُالعاملنيُفيها،ُحيثُتقومُمنُعتربُاألساسُالذيُتُ ت ُُواليتحتديدُاألهداف،ُ

ُ(.احلايلُاألداء)ُوالواقعُ(األهداف)ُاملتوقعُبنيُماُالفجوةُلتقليصُالالزمةُالقراراتُواختاذُاألداءُومراقبةُمبتابعةُخالهلا
 تعريف األهداف  :أوال

ُوالرؤية ُاألهداف ُبني ُما ُاخللط ُيتم ُما ُوجودُ،غالبا ُبيُرغم ُجوهرية ُتُ هماناختالفات ُفالرؤية ُعنُ، عرب
ُكميا،ُعكسُاألهدافُاليتُغالباُماُتُ ُ،والُتكونُحمددةُبإطارُزمينُ،اجلانبُالفلسفي عربُعنُوالُيتمُالتعبريُعنها

ُ:فيماُيليُبعضُالتعاريفُاملقدمةُلألهدافُ.وتركزُعلىُالكثريُمنُالتفصيالتُاإلجرائيةُ،اجلانبُالعملي
ُ.2"؟الذيُجيبُإجنازهُومىتُما:ُاإلجابةُعلىُالسؤالُالتايل:ُ"علىُأهناُت عرفُاألهدافُ
ُحتقيقه،ُفهيُتصفُماُحتاولُاملؤسسةعبارةُتصفُاملستقبلُالذيُترغبُاملؤسسةُيفُ"ُ:كماُت عرفُبأهناُ

ُ.3"إجنازه
ُ.4"صيغةُتوضحُالنتائجُالنهائيةُاليتُحتاولُاملؤسسةُإجنازهاُبرجمياُوتنظيميا"ُ:عرفُكذلكُبأهناتُ ُ
ُالقيامُبهُصيغةُتوضحُماُترغبُاملؤسسةُأوُالوحدةُ:أنُاألهدافُعبارةُعنُ،منُخاللُماُسبقيتضحُُ

ُ.ُ،ُفهيُتشريُإىلُالنتائجُالنهائيةُاليتُيتمُتوجيهُاجلهودُحنوهامستقبال

                                       
1
 David FRED R., Op. Cit., p. 04. 

.211 صفحة (2415دارُاملسرية،ُ(:ُعمان)األردنُ)،ُالطبعةُاألوىلُستراتيجي، اإلستراتيجية والتخطيط اإلباللُخلفُالسكارنه 
2
  

3
 Henry COTHRAN, Allen WYSOCKI, Derek FARNSWORTH and Jennifer L. CLARK, Developing SMART 

goals for your organization (Florida (U.S.A.), IFAS, 2015) p. 1. 
4
 "Goals and Objectives,", https://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2011/06/BUS208-4.2.pdf, p. 2 

(See on: 21/00/2018).  
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 أنواع األهداف  :ثانيا
ُ:1يتمُتصنيفُاألهدافُالتنظيميةُإىلُعدةُأنواعُحسبُمعايريُمعينة،ُأمههاُ
ُ:تتصفُبأهناُ(:ستراتيجيةأو الغايات أو األهداف اإل)األهداف الرئيسية  .1
ُنُحيثُاألنشطةُاليتُتغطيها،ُوبالبعدُعنُالتفاصيلُالدقيقة،عامةُوشاملةُمُ-
ُكمياُوغريُملموسة،ُُ- ُغريُحمددة
ُتعطيُللرسالةُاجتاهاُمستقبلياُوتعكسُأبعادها،ُ-
ُ.نجزُخاللُفرتةُاخلطةطويلةُاألجلُوقدُالُتُ ُ-
ُ:تتصفُبأهناُ(:العملية وأأو التكتيكية )األهداف الفرعية  .2
ُوامليلُإىلُالتفاصيلُالدقيقة،ُ،منُحيثُاألنشطةُاليتُتغطيهاُضيقةُ-
ُقابلةُللقياسُوملموسة،ُوتتكلمُعنُالنتائجُبلغةُحمددة،ُ-
ُوتعطيُللرسالةُجوانبُتطبيقية،ُ،اإلسرتاتيجيةوتنبثقُمنُاألهدافُُ،تعكسُأبعادُالرسالةُ-
ُ.نجزُخاللُفرتةُاخلطةقصريةُاألجلُوتُ ُ-
ُعنُ ُالتعبري ُُكمكن ُكبريةاألهذه ُكمضلة ُوتُ ُ،هداف ُعلتقوم ُإىلُُىستند ُمركزها ُمن ُمتتد أسالكُمعدنية

واألسالكُهيُاألهدافُالفرعية،ُوهناُيالحظُأنُاملظلةُدونُهذهُُ،أطرافها،ُهذهُاملظلةُهيُاهلدفُاالسرتاتيجي
ُكماُأنُهذهُاألسالكُبدونُهذهُاملظلةُالُتربطهاُرابطةُبلُهيُمشتتةُا ُ.الجتاهاتاألسالكُالُكمكنُأنُتقف،

 األهداف خصائص: ثالثا
علىُُ،منُخاللُنظريتهماُحولُحتديدُاألهدافGary LATHAMُو Edwin LOCKEكلُمنُُُأكد
ُ ُتوافر ُُةمخسضرورة ُباألهداف ُمسيت ُاألهداف، ُصياغة ُعند ُاملعىنُُ،(SMART Goal) الذكيةمعايري ُأن إال

كلمةُلاحلقيقيُ
SMARTُُخصائصُُإحدىشريُإىلُيُهاكلُحرفُمنُُأنذلكُ،ُهلاُالصرفُاللغوييتعدىُاملعىن

 :2فاهلدفُجيبُأنُيكون.ُاهلدفُاجليد

أولُخطوةُيفُعمليةُصياغةُاألهدافُتبدأُفتكونُفرصةُإجنازُاهلدفُاحملددُأكربُمنُاهلدفُالعام،ُُ:محددا .1
ُ:التاليةالستةُاألسئلةُبطرحُ

ُحتديدُاملعنينيُبالتنفيذ،:ُمن؟ُ-
ُحتديدُماُيرادُإجنازه،:ُماذا؟ُ-
ُحتديدُاإلطارُاملكاين،:ُأين؟ُ-

                                       
  .284ُباللُخلفُالسكارنه،ُمرجعُسابق،ُصفحة 
1
  


 SMART =  Specific + Measurable + Achievable + Relevant + Time Bound 

2
 Team FME, "effective goal setting,", https://sclaa.com.au/wp-content/uploads/2015/03/Effective-Goal-

Setting.pdf, 2013, p.p.17 - 22 (See on: 12/06/2018). 

https://sclaa.com.au/wp-content/uploads/2015/03/Effective-Goal-Setting.pdf
https://sclaa.com.au/wp-content/uploads/2015/03/Effective-Goal-Setting.pdf
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ُين،حتديدُاإلطارُالزم:ُمىت؟ُ-
ُحتديدُاملتطلباتُوالقيود،:ُماُهي؟ُ-
ُ.حتديدُاألسبابُأوُالفوائدُمنُحتقيقُاألهداف:ُملاذا؟ُ-
ُكلُهدفُمتُوضعه،ُفقياسُمدىُحتذلكُبوضعُمعايريُملموسةُلقياسُمدىُالتقدمُحنوُُو :ةقابال للقياس .2 قيق

،ُواحلكمُعدمُجتاوزُالتواريخُاحملددةيساعدُعلىُبقيُاملؤسسةُيفُاملسارُالصحيح،ُُوي ُُاألهدافُالتقدمُيفُإجناز
كماُأنُحتقيقُاألهدافُاجلزئيةُيعطيُحافزاُحنوُمواصلةُُُمعُاألحداثُغريُاملتوقعة،ُعلىُمدىُواقعيتهاُومرونتها

ُ.اجلهدُاملطلوبُللوصولُإىلُاألهدافُالعامة
ُكانُاهلدفُُ ُ:يتمُطرحُاألسئلةُالتاليةُ،قابالُللقياسُأمُالولتحديدُماُإذا

ُ؟،(منُحيثُالعددُوالنوع)كمُُُ-
ُ.كيفُسيتمُالتعرفُمىتُحيدثُذلك؟ُُ-
ُكانتُاألهدافُصعبةُأوُمستحيلةُالتحققُ:لإلنجاز ةقابال .3 عزكمةُاألفرادُويقللُمنُمنُفإنُذلكُسيثبطُُ،إذا

ُكماُجيبُالتأكدُمنحتديأيُتثريُحبيثُالُتكونُسهلةُاملنالُُالُذلكُجيبُأنومعُالثقةُيفُأنفسهم،ُ أنُُ،
ُ.األهدافُاحملددةُاملتوفرةُتساعدُعلىُإجنازاملواردُوالكفاءاتُ

ُ:باإلجابةُعنُاألسئلةُالتاليةُمالءمةُاهلدفيتمُالتأكدُمنُمدىُُ:مالئما .4
ُهلُيستحقُهذهُالتكلفةُواملواردُاملتطلبة؟،ُ-
ُإلجنازه؟،هلُالوقتُمناسباُُ-
ُ.معُاإلسرتاتيجيةُالشاملةُللمؤسسة؟ُيتواءمهلُُ-
عتربُهدفاُذاتُصلةُومالئما،ُوكجزءُمنُعمليةُحتديدُفاهلدفُالذيُيدعمُأوُيتوافقُمعُأهدافُأخرىُيُ ُ

ُ.دورُالعاملنيُورؤيةُاملؤسسةُُورسالةُُللتأكدُمنُأنهُالُيتعارضُمعيتمُمراجعةُأيُهدفُُ،األهداف
إذُيساعدُُالجنازه،منُالضروريُأنُحتتويُاألهدافُعلىُإطارُزمينُأوُتاريخُحمددُُ:يذوةقت للتنفمقيدا ب .5

ُوكذلكُكمنعُمنُاالهتمامُباملهامُالروتينية،كماُااللتزامُباملوعدُالنهائيُالعاملنيُعلىُتركيزُجهودهمُحنوُتنفيذها،ُُ
 ُ.ُيرفعُمنُمستوىُاإلحلاحُوااللتزامُهبا

 أهمية األهداف : رابعا
ُكماُيلي ُ:توجدُجوانبُعديدةُتربرُضرورةُوضعُاألهداف،ُكمكنُتصنيفها

ُ:1عتربُاألهدافت ُُ:بالنسبة للمؤسسة .1
ُتُ ُ- ُفعليها ُالتخطيط، ُعناصر ُالسياساتأهم ُحتديد ُويتم ُالتنبؤ، ُعمليات ُوتُ ُوُبىن ُوالقواعد، عدُاإلجراءات

ُوالربامجُلتحقيقها،ُامليزانيات

                                       
1

   .222 - 221 باللُخلفُالسكارنه،ُمرجعُسابق،ُصفحة 
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ُاملناسبةُحسبُاملواقفُاليتُتواجهُاملؤسسة،الختاذُالقراراتُُةمرشدُ-
ُاملستوياتُاإلداريةُالدنيا،بأداةُاإلدارةُالعلياُلوضعُاألهدافُالفرعيةُاخلاصةُُ-
ُأداةُلتحديدُاملسؤولياتُوالصالحيات،ُوالتفويضُالسليمُللسلطة،ُ-
ُ.وأداءُالعاملنيستخدمُيفُالرقابةُوتقييمُأداءُاملؤسسةُأداةُلوضعُاملعايريُواملقاييسُاليتُتُ ُُ-
ُ:1كمكنُأنُتساعدُاألهدافُعلىُالرفعُمنُاألداءُالفرديُمنُخاللُأهنا: بالنسبة للعاملين .2
ُتسمحُألعضاءُالفريقُعلىُالرتكيزُوااللتزامُمنُأجلُاجنازُاألهدافُالنهائية،ُ-
ُحتثُالعاملنيُعلىُبذلُجمهوداتُإضافيةُلتحقيقها،ُ،عتربُمبثابةُمولدُللطاقةت ُُ-
ُراراتُفعالةُذاتُتأثريُعلىُاملدىُالطويل،أعضاءُالفريقُعلىُاملبادرةُيفُاختاذُقُتشجعُ-
ُ.حتفزُالعاملنيُعلىُاستغاللُالوقتُمنُأجلُتعظيمُاإلنتاجيةُ-

 تعبئة الموارد البشريةعالةقة األهداف ب :خامسا
وحىتُهُاملستقبل،ُتوفرُاألهدافُمعاملُواضحةُحولُتقييمُمدىُإجنازُرسالةُاملؤسسةُومدىُالتقدمُباجتاُ

ُوسلوكياتُالتعبئة ُإىلُتبينُالعاملنيُللسلوكياتُالتقديرية ُاملؤسسة ُورؤية منُُ،تؤديُاألهدافُاملنبثقةُمنُرسالة
كماُأنُمشاركةُُُ.2التلقائيةُواإلبداعُوُالضروريُأنُتكونُعريضةُوغريُحمددةُبدقةُوذلكُحىتُترتكُجماالُللتجديد

ُفيهاُةُاخلمسرياملعايألهدافُوتوافرُيفُوضعُاُالعاملني ُالعاملنيُحنوُُ،لألهدافُالذكية يؤديُإىلُجتميعُجهود
ُ.3ُالرتكيزُلتنفيذها
 القيم: المطلب الرابع

الصعبُُشيءُخمتلفُيفُكلُواحدة،ُويكونُمنُ،ُأنُهناكمؤسسةمنُُأكثرُيفُعملُشخصُأيُسيدركُ
جداُحتديدُماُهو،ُولكنهُمنُاملؤكدُأنهُشعورُخمتلف،ُهذاُالشعورُالُخيتلفُعنُذلكُالشعورُعندماُيسافرُالفردُ

وكمارسونُعاداتُوتقاليدُخمتلفة،ُومنهُيفُُ،خارجُالوطنُفيلتقيُبأفرادُيلبسونُمالبسُخمتلفة،ُيتحدثونُلغةُخمتلفة
منُبنيُ.ُإىلُأخرىُمؤسسةاُحيدثُبالفعلُعندماُينتقلُالفردُمنُاألخريُندركُأنناُنواجهُثقافةُخمتلفة،ُوهذاُم
جمموعةُمنُالقيمُواملعتقداتُاملشرتكة،ُيتمُتعزيزهاُمنُقبلُرموزُ:ُ"أهمُالتعاريفُاملقدمةُللثقافةُالتنظيمية،ُهي

ُ.4"وهيكلُاملؤسسة،ُوتتجلىُمنُخاللُطريقةُتفكريُوتصرفُاألفراد
ُُ ُيتبني ُخالل ُسبق،من ُتُ ُما ُالقيم ُتُ أن ُاليت ُالتنظيمية ُللثقافة ُاألساسية ُالعناصر ُمن ُهويةُعترب شكل

ُ...اليد،ُالطقوسُواالحتفاالت،القيم،ُالرموز،ُالعاداتُوالتق:ُ،ُواليتُتتكونُمنُالعناصرُالتاليةؤسسةوشخصيةُامل
ُ

                                       
1
 Team FME, Op. Cit., p. 7. 

2
 Michel TREMBLAY et al. Op. Cit., p. 70. 

3
 Team FME, Op. Cit., p. 22. 

4
 John MEYER and Laryssa TOPOLNYTSKY, "Organizational culture and retention,", Culture, Vol. 45, 

U.S.A., American Psychological Association, 2000, p. 2. 

https://www.researchgate.net/profile/Michel_Tremblay
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 تعريف القيم : أوال
هذهُالقيمُقدُتكونُمكتوبةُتسعىُاملؤسساتُإىلُبناءُمنظومةُقيمُخاصةُهبا،ُيلتزمُمجيعُالعاملنيُهبا،ُُ

فيماُيليُُ...املعايري،ُ،املبادئ،ُاألخالق،ُاملعتقداتُ:املصطلحاتُالتاليةُستخدمُلوصفُالقيمغالباُماُتُ أوُال،ُُو
ُ:بعضُالتعاريفُاملقدمةُهلا

ُ.1"املعتقداتُاألساسيةُوالثابتةُللمؤسسة:ُ"القيمُالتنظيميةُعلىُأهنا PRUZAN رفعُ ُ
،ُوماُهااجهُليحدثُفيتأنهُجيدُبالنسبةُللمؤسسة،ُوماُالذيُحتُاملونالععتقدُماُيُ ":ُكماُت عرفُبأهناُ

ُ.2"هوُمطلوبُداخلُاملؤسسةُيفُاملستقبل
ُُ ُعُ EakerُوDuFourُأما ُعلىُأهنافلقد ُالتنظيمية ُالقيم ُ"رفا كيفُجيبُأنُنتصرفُمنُأجلُجعلُ:

 .3"الرؤيةُاملشرتكةُحقيقة؟
الثباتُواالستقرارُوعدمُالتغيري،ُفقدُتتغريُاإلجراءاتُوالطرقُبتتميزُالقيمُأنُُ،منُخاللُماُسبقيتضحُُ

ُكماُُهايفُاملؤسسةُلكنُهاوترسيخُؤهااليتُيتمُإرسا توضحُماُهوُمرغوبُوماُهوُغريُمرغوبُيفُأهناُتبقىُثابتة،
ُالسؤالُباإلضافةُإىلاملؤسسة،ُ ُنتصرفُنأُجيبُكيفُ:أيضاُولكنُ،مباذاُنعتقد؟ُ:أهناُالُجتيبُفقطُعلىُهذا

املعتقداتُاألساسيةُللمؤسسة،ُاليتُتتصفُبالثباتُ:ُومنهُكمكنُتعريفُالقيمُعلىُأهنا.ُمنُأجلُاجنازُالرؤية؟
الذيُي ساهمُيفُحتقيقُرؤيةُُوالنسيب،ُويلتزمُالعاملونُهبا،ُفهيُحتددُالسلوكُاملقبولُواملرفوض،ُالصوابُواخلطأ،ُ

 .املؤسسة
 أنواع القيم : ثانيا

ُ حاول  ُواالجتماعية ُالنفسية ُالعلوم ُيف ُالباحثني ُمن ُالعديد ُ،ROKEACHوSCHWARTZُوأمههم
فهمُوالتنبؤُبسلوكُاألفراد،ُقائمةُالقيمُاليتُمتُالتوصلُإليهاُمتُتعديلهاُمنُُوُحتديدُأنواعُالقيمُمنُأجلُوصف

قابلةُوتكونُُؤسساتلتتالءمُمعُبيئةُاألعمالُواملُ،وآخرونFINEGAN،ُMcDONALD،ُGANDZُطرفُ
ُكوسيلةُمنُوسائلُاإلدارةُلتحقيقُاألهدافُاحملددة ُ.للتطبيقُيفُجمالُالعملُواعتمادها

جتدرُاإلشارةُإىلُأنهُمنُخاللُاإلطالعُعلىُالبحوثُاملختلفةُحولُالقيم،ُي الحظُأنُهناكُتطورُفيماُ
ُكلُمنُ ُالذيُوُ،GANDZوMcDONALDُخيصُتصنيفُالقيمُوأنُهناكُالعديدُمنها،ُلكنُأشهرهاُتصنيف

متُتصنيفهاُإىلُُ،20ي عتربُالقاعدةُاألساسيةُللتصنيفاتُاألخرى،ُحيثُحددُالباحثانُجمموعةُمنُالقيمُعددهاُ
ُكماُيوضحهُاجلدولُالتايل ُ:أربعُجمموعات،

                                       
1
 Pooja PURANG and Anuradha SHARMA, "Value institutionalization enhances commitment: Perspective of 

culture in Indian organisations,", Indian Journal of industrial relations, Vol. 43, N
0
 1, India, Shri Ram Centre 

for industrial relations and human resources, 2007, p. 17. 
2
 Mitja GORENAK and Suzana KOSIR, "The importance of organizational values for organization,", 

international conference of management, knowledge and learning, Slovania, 2012, p. 564. 
3
 D. Keith GURLEY et al., Op. Cit., p. 223. 
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 GANDZو McDONALDحسب  أنواع القيم: 2/1جدول 
 نوععناصر القيم المكونة لكل  القيم أنواع

 التوجه نحو العالةقات القيم ذات

ُ،تقبلُوجهاتُالنظرُواآلراءُاملختلفةُ:سعة األفق -
ُ،اللطفُومراعاةُمشاعرُاآلخرينُ:االهتمام -
ُ،ملُبشكلُجيدُمعُاآلخرينأنُتكونُمتعاوناُوتعُ:التعاون -
ُكرامةُالفردُ:المجاملة - ُ،أنُتكونُمهذباُوحترتم
ُ،أساسُاالستحقاققدمُاعرتافاُعلىُأنُتكونُمنصفاُوتُ ُ:العدالة -
ُ،بديُالتفهمُعندُحدوثُاألخطاءأنُتكونُمتساحما،ُوتُ ُ:العفو -
ُ،خلقُجوُمنُاملرحُواملزاحُ:الدعابة -
ُ،تبعُاملبادئُاألخالقيةأنُتكونُمستقيماُوتُ ُ:النزاهة األخالةقية -
ُاآلخرينُ:المساواة االجتماعية - ُمع ُتتساوى ُعلىُُ،أن ُالتفرقة وتتجنب

ُاعية،أساسُاحلاالتُاالجتم
ُ.صادقاُوصرحياُيفُاملناقشاتُوُأنُتكونُواضحاُ:الصراحة -

 القيم ذات التوجه نحو المهام
ُ،إجنازُاألهدافُبقوةُتابعتُ أنُتكونُمكافحاُُوُ:الكفاح -
ُ،العملُملدةُطويلةُوبذلُجمهوداتُمنُأجلُإجنازُاألهدافُ:االجتهاد -
ُ.دونُترددُاغتنامُالفرصُوحتملُاملسؤوليةُ:المبادرة -

 القيم ذات التوجه نحو التغيير

ُ،ظروفُاجلديدةيفُالُرييللتغُالأنُتكونُمرناُومتقبُ ُ:التكيف -
ُ،أنُتكونُمستقالُوحراُيفُالتصرفُ:االستقاللية -
ُ،تطويرُأفكارُجديدةُوتطبيقُمداخلُاالبتكارُ:اإلبداع -
ُ،علمُوالتطورُالشخصيتالُوُحتقيقُالنموُ:التطور -
ُ.التجربةُواخلطأُحللُاملشكالتُلاألخذُمبدخُ:التدريب -

 القيم ذات التوجه نحو الوضع الراهن

ُ،أنُتكونُحذراُوحتاولُالتقليلُمنُالتعرضُللمخاطرُ:الحيطة -
ُ،أنُتكونُمقتصداُوحذراُعندُاإلنفاقُ:االةقتصاد -
ُ،التمسكُبالسلوكياتُالسليمةُواحملافظةُعلىُالتقاليدُ:الشكليات -
ُ،احلقائقُواألرقامخاللُُفكرُمنوتُ أنُتكونُعقالنياُُ:المنطق -
ُ،االمتثالُللتوجيهاتُوإتباعُالقواعدُوالقواننيُ:الطاعة -
ُُ.مرتباُومنظماُتنظيماُجيداُوُأنُتكونُأنيقاُ:الترتيب -

   :المصدر 
John MEYER and Laryssa TOPOLNYTSKY, "Organizational culture and retention,", Culture, Vol. 

45, U.S.A., American Psychological Association, 2000, p.p. 4 - 5. 
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ُككل،ُوقدُت عطيُأمهيةُلبعضُالقيمُحسبُُأربعُهذهُالقيمُاملصنفةُإىلإنُ جمموعاتُقدُتتبناهاُاملؤسسة
ُأخرى ُتوليهاُُ،قيم ُاليت ُاألمهية ُحسب ُخمتلفة ُستكون ُالبشرية ُاملوارد ُإدارة ُوممارسات ُاإلدارية ُفاملمارسات ومنه

ُكماُيُ )ُفمثالُاملؤسسةُاليتُت عطيُأمهيةُأكربُللقيمُذاتُالتوجهُحنوُالعالقاتُ.املؤسسةُلقيمُمعينة طلقُعليهاُأو
أماُإذاُأولتُُ.بدالُمنُاألداءُالفرديُداءُاجلماعيأنُتتبىنُممارساتُتؤكدُعلىُاألنُاملرجحُ،ُم(القيمُاإلنسانية

ُاملهام ُحنو ُالتوجه ُذات ُللقيم ُأكرب ُأمهية ُجبدُُ،املؤسسة ُيعملون ُالذين ُاألفراد ُوتوظيف ُباختيار ُستقوم فإهنا
وسيتمُمكافأهتمُُ،قدرهتمُيفُحتقيقُأهدافُاألداءأساسُسيتمُتقييمهمُعلىُُوهؤالءويتصفونُبالكفاحُواملثابرة،ُ

توقعُأنُأماُاملؤسسةُاليتُتويلُأمهيةُأكربُإىلُالقيمُذاتُالتوجهُحنوُالتغيريُفإنهُسيُ .ُاسُاجنازاهتمُالفرديةعلىُأس
ُوبالتايلُفإنُ ُاإلبداعُواالبتكار، ُستشجع ُالبشرية ُاملوارد ُست وظفُوختممارساتُإدارة ُالعاملنيُالذينُاملؤسسة تار

ُومنُاملرجحُأنُ ُبدالُمنُكمتلكونُأحدثُاملهاراتُوالكفاءات، ُمنُاألموالُعلىُالتدريبُوالتطوير، ي نفقُقدر
ُهيكلُتنظيميُمرنُجداُ ُكذلكُأنُيكونُللمؤسسة ُومنُاملرجح ُاالستقرارُجلذبُاملوظفني، ُسياسة استخدام

ُالقرارات ُاختاذ ُيف ُالالمركزية ُعلى ُم ؤسس ُالوضعُ. ُحنو ُموجهة ُقوية ُقيم ُحنو ُالتوجه ُذات ُفاملؤسسة وبالعكس
تارُوي وظفُالقائم،ُتكونُجدُم ُباإلجراءاتُالرمسية،ُفالعاملُخي  هيكلةُوتتصفُباملركزيةُيفُاختاذُالقرارات،ُوكذا

ُاليتُ ُاملدة ُطول ُت عطىُعلىُأساس ُواملكافأة ُواألجر ُوليسُحسبُاملهاراتُاملرتفعة، حسبُصفاتُاالستقرار
بنيُُهيُأنهُهناكُعالقةُماُ،ومنهُفإنُالنتيجةُاليتُكمكنُاخلروجُهبا.ُمكثهاُباملؤسسةُوليسُحسبُاالستحقاق

واسرتاتيجياتُوممارساتُإدارةُاملواردُالبشريةُبصفةُُ،القيمُونوعُاالسرتاتيجياتُواملمارساتُاإلداريةُبصفةُعامة
ُكدليلُهلا ُ.خاصة،ُفالقيمُت عترب

  خطوات إرساء القيم :ثالثا
منُأجلُإضفاءُالطابعُاملؤسسايتُُتباعها،هناكُجمموعةُمنُاخلطواتُواإلجراءاتُاليتُينبغيُللمؤسسةُإ

أهمُ.ُ،ُوجعلهاُميزةُتتسمُهباُدونُغريهاُمنُاملؤسساتعتناقهاُمنُطرفُالعاملنيعلىُالقيمُواألخالقُاليتُيرادُا
ُ:1هذهُاخلطواتُهي

ُإيصالُالقيمُومدونةُاألخالقُالسلوكيُبشكلُواضحُلكلُالعاملني،ُ-
ُالرمسيةُوُتنسيقُ- ُاألنظمة ُوتغيري ُقواعكُ،تطوير ُوإجراءات ُوبرامجُالد ُالعاملني، ُأداء ُومكافأة ُتقييم توظيف،

معتقداتُوقيمُالقيمُالتنظيميةُُوواملواءمةُماُبنيُُالتدريبُاألخالقي،ُوذلكُمنُأجلُوضعُهذهُالقيمُحيزُالتنفيذ،
ُالعاملنيُوالقيمُاحملبذةُبشكلُعام،

ُامُالختاذُأيُإجراءُبشأهنا،إظهارُالتزامُاإلدارةُالعلياُبالقيمُالتنظيمية،ُواالستعدادُالتُ-
ُالقراُرُ- ُالختاذ ُالعادية ُالقنوات ُيف ُالقيم ُكدمج ُللمؤسسة، ُاألساسية ُاألنشطة ُضمن ُوضعُات ُاملوارد، توزيع

ُ.األهداف،ُونشرُاملعلومات

                                       
1
 Pooja PURANG and Anuradha SHARMA, Op. Cit., p. 18. 
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  أهمية القيم :رابعا
ُ:1تتضحُأمهيةُالقيمُالتنظيميةُمنُخاللُأهنا

العمالءُعلىُُو،ُعلىُاالنضمامُوالبقاءُفيهاُالعاملنيُيتمُمنُخالهلاُإهلامُوتشجيعُ،للمؤسسةُت عتربُأداةُتسويقيةُ-
ُاملسامهنيُعلىُشراءُأسهمهاُوغريهمُمنُاملتعاملني،ُوشراءُواستخدامُمنتجاهتا،ُ

ُوالوسائلُاملستخدمةُ،ت شكلُثقافةُوهويةُاملؤسسة،ُمماُي ؤثرُعلىُنوعُاالسرتاتيجياتُاملتبعة،ُواألهدافُاحملددةُ-
ُلتحقيقها،

ُت عتربُدليالُللسلوكياتُاملقبولةُواملرفوضةُيفُاملؤسسة،ُفهيُت ساهمُيفُتوجيهُالسلوكياتُداخلها،ُ-
ُوالرضُ- ُفهيُت ؤديُإىلُالرفعُمنُمستوىُااللتزام ُالعاملني، ُالوظيفيُلدىُالعاملنيُت ساهمُيفُالرفعُمنُأداء ا

ُ.مُقيمهمُمعُقيمُاملؤسسةبسببُتواُؤ
 بتعبئة الموارد البشريةيم عالةقة الق :خامسا

ُاملباد ُالتنظيمية ُالقيم ثل ُُومت  ُالرؤية ُعليها ُترتكز ُاليت ُالكربى ُالعريضةُئ ُواخلطوط ُواألهداف، الرسالة
ُحتُ  ُفهي ُحسبُللتصرف، ُتصنيفها ُمت ُوتعددها ُتعقدها ُوبسبب ُمرفوض، ُهو ُوما ُمقبول ُهو ُما دد

McDONALDُوGANDZُُ ُأساسية ُجمموعات ُأربع ُ)إىل ُذات ُحنوالقيم ُالعالقاتُ:التوجه ُاملهام، ُالتغيري،
القيمُذاتُأنُالتعبئةُترتكزُعلىُعلىُوأكدتُالدراساتُ.ُكلُجمموعةُمنهاُت ظمُعدداُمنُالقيمُُ،(الوضعُالراهنُو

ُكذلكُالقيمُاإلنسانيةُُ،التوجهُحنوُالعالقات ُكماُي طلقُعليها أكثرُُ،(...م،التعاون،ُاالهتمام،ُالعدالة،ُاالحرتا)أو
ُالقي ُاألخرىمن ُُ،م ُاإلنتاجية ُالقيم ُعليها ُي طلق ُا)واليت ُاملوارد، ُيف ُاالقتصاد ُاملبذول، ُللقواعدُاجلهد المتثال

ُكالعدالةُوالثقةكذلكُألهناُتتغذىُمنها،ُُوُوهذاُ،(...واألوامر، وعلىُُ،ألنُهلاُتأثريُإجيايبُعلىُالشروطُالنفسية
ُكااللتزامالسلُو ُ.تصرفالعاطفيُوالقدرةُعلىُالُكياتُالتنظيمية

ُكماُجيبُُأنُحىتُت صبحُالقيمُالتنظيميةُتعبويةُجيبُ أنُحتظىُتكونُسلوكياتُالقادةُم نسجمةُمعها،
ُعلى ُأو ُالعاملني، ُواسعُمن ُمنهمُبانضمام ُاحلرجة ُالكتلة ُبانضمام ُجيبُعلىُاألقل ُاالنضمام ُهذا ُولضمان ،

يوميُحبيثُتكونُهناكُأدلةُمتكررةُبأهناُُأنُتقومُبإيصاهلاُبوضوحُلكلُالعاملني،ُوأنُيتمُتبنيهاُبشكلُؤسسةامل
ُ.2موجودة

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                       
1
 Mitja GORENAK and Suzana KOSIR, Op. Cit., p. 565. 

2
 Michel TREMBLAY et al., Op. Cit., p.p. 70 - 71. 

https://www.researchgate.net/profile/Michel_Tremblay
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 القيادة وتنظيم العمل: المبحث الثاني
ُاملعبُ تُ  ُالقائد ُأن ُذلك ُالتعبئة، ُمن ُمرتفعة ُمستويات ُحتقيق ُإىل ُهتدف ُممارسة ُأول ُالقيادة ُعترب أوُ)ئ
ُُالذيُ(التحويلي ُمسات ُعلى ُمعينةُوُوقدراتيتوافر ُوسلوكيات ُالفعالُُ،اجتاهات ُاالستخدام ُعلى ُقادرا جتعله

ُاألخرى ُالتعبئة ُشيءُ.ملمارسات ُالقيادة ُمن ُالنوع ُهذا ُعن ُالكالم ُوتوظُ،لكن ُأويفوإجيادهم إعدادهمُُهم
.صعبُاحلصولُعليهمُوتكوينهممكلفة،ُإذُيُ نادرةُُوعتربونُمواردُأهنمُيُ وتدريبهمُشيءُآخر،ُذلكُ

ُُ

ُهيُ ُالقائد ُمهام ُبني ُاملؤسُمن ُأنشطة ُالسلطةُحتديد ُوتقسيم ُبينها، ُالعالقات ُوحتديد ُومواردها سة
ُكبريُعلىُسلوكياتُواجتاهاتُُ،والصالحياتُواملهامُماُبنيُالعاملني،ُأيُحتديدُطريقةُتنظيمُالعمل واليتُهلاُتأثري

ُ.العاملنيُيفُاملؤسسة
ُ.تعبئةُالعاملنيومنهُسنحاولُيفُهذاُاملبحثُالتطرقُإىلُالقيادةُوتنظيمُالعملُكإحدىُأهمُممارساتُُ

 القيادة: المطلب األول
الزمةُأهناُُحيثُمنُالدول،ُإىلُوصوالُباجلماعاتُضروريةُأليُتنظيم،ُبدءاُباألسرُمرورات عتربُالقيادةُُ

صُيكونُلكلُجمموعةُمنُاألفرادُيتواجدونُوجيتمعونُلتحقيقُأهدافُمعينة،ُحيثُحيتاجونُويتطلعونُإىلُشخ
ُُ.االنسجامُبينهم،ُوتوجيهُوتنظيمُجهودهمُحنوُحتقيقُأهدافهمُاملشرتكةُخلققادراُعلىُالتأثريُفيهم،ُ

مكانةُُ-ألهناُتتضمنُروابطُوعالقاتُاجتماعيةُبنيُاألفراد-ُاحتلتُالقيادةُباعتبارهاُظاهرةُاجتماعية
عُظهورُإالُأنهُومُ،الكتابُوالفالسفةُمنذُزمناالجتماعُوعلمُالنفس،ُوتناوهلاُاملؤرخونُُوعلمُهامةُيفُمواضيعُ

ُكبريةُمنُُاملؤسساتالثورةُالصناعيةُونشأةُ انتقلُاالهتمامُبالقيادةُإىلُالفكرُاإلداري،ُوالذيُتولدُعنهُجمموعة
ُ.ككلُُاملؤسسةالنظرياتُاليتُحاولتُتفسريُالقيادةُالفعالةُوربطهاُبأداءُالعاملنيُُو

 تعريف القيادة: أوال
ُُ:منهاواالجتماعُواإلدارة،ُُعلماءُالنفسيتضحُمعىنُالقيادةُمنُخاللُالتعاريفُاملتعددةُاليتُوضعهاُهلاُُُ
علىُإتباعُتوجيهاتُ كنُالفردُمنُلملُاآلخرينمتُ ُ،ائتالفُجمموعةُمسات:ُ"أهنابالقيادةTEADُُي عرفُُُ

ُُ.1"مطلوبةُلبلو ُاألهداف
ُكذلكُتُ ُُ هبدفُُ،ئمةُعلىُالتأثريُيفُاألفراد،ُلتوجيهُجهودهمُبصفةُطوعيةفنُأوُالعمليةُالقا":ُأهنابعرف

ُُُ.2"حتقيقُأهدافُاجلماعة
عمليةُنفوذُشخصيُ"ُ:أهنابُالقيادةُعرفوني ُفMASSARIK و TANNEUBAUM، WESCHLERُأما

ُُُُ.3"لتحقيقُهدفُأوُأهدافُمعينةُ،وجهُمنُخاللُعمليةُاالتصالتتمُممارستهاُيفُاملوقف،ُوتُ 

                                       
1

 .253 صفحة (2442 وائلُللطباعةُوالنشر،ُدار:ُ(األردن)ُعمان)،ُالطبعةُاألوىلُالسلوك التنظيمي في منظمات األعمالحممودُسلمانُالعميان،ُ 
2 

Harold KOONTZ et Cyril O'DONNELL, Management: Principes et méthodes de gestion, Traduit et adapté 

par Gilles DUCHARME (Québec (Canada): Mcgraw-Hill, 1980) p. 490. 
3

  .224 صفحة (2005 دارُاجلامعةُاجلديدة،:ُ(مصر)ُاإلسكندرية)ُالسلوك التنظيمي بين النظرية والتطبيقحممدُإمساعيلُبالل،ُ 
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هذهُالتعاريف،ُأنُتعريفُالقيادةُخيتلفُباختالفُالزاويةُاليتُيتمُالرتكيزُعليها،ُإذُكمكنُتعريفهاُُت ظهر
ُأساس ُُعلى ُالقائد، ُيف ُتوافرها ُالواجب ُواملهارات ُالسمات ُحيتلهااملأو ُاليت ُاملركزية ُوالدورُُكانة ُاجلماعة يف

ُ.عةُاملوقفُالذيُيتواجدُفيهطبيُوأُيفُاجلماعة،ُأوُالتأثريُالذيُحيدثهاألساسيُالذيُيؤديه،ُ
ُبأهناُ ُاألخرية ُهذه ُتعريف ُكمكن ُالقيادة، ُلتعريف ُحمددة ُزاوية ُعلى ُتعتمد ُاليت ُالتعاريف ُهذه :ُلقصور

ُ.مشرتكةُأهدافُحتقيقُحنوُبرغبةُللسعيُفعهمودُمعينة،ُوظروفُمواقفُيفُاآلخرين،ُيفُاإلجيايبُالتأثريُالقدرةُعلى
 عناصر القيادة: ثانيا

       :،ُهيالعناصرجمموعةُمنُتفاعلُبنيُالقيادةُهيُحمصلةُال 
متكنهُمنُحثُاآلخرينُعلىُواليتُُ،ذلكُالشخصُالذيُيتمتعُمبجموعةُمنُالسمات:ُ"بأنه عرفي ُ :القائـد .1

الشخصُالذيُيقودُمجاعةُأوُالذيُتنقادُلهُجمموعةُمنُالناسُ:ُ"بأنهُي عرفكماُُ.1"إجنازُاملهامُاملوكلةُإليهم
ُعنُآماهل ُحبيثُيكونُمعربا ُقانوين، القائدُاإلداريُالناجحُهوُمنُفُ.2"موطموحاهتُمبشكلُطوعيُدونُإلزام

ُكسبُتعاونُالعاملنيُمعه ُشخصيُوحتقيقُأهدافهمالُهموإقناعهمُبأنُجناحُ،وحتقيقُالتجانسُبينهمُ،يستطيع
ُ.ُاملؤسسةهدافُألحتقيقهمُيتوقفُعلىُ

أنُالقيادةُُهذاُالتعريفُيتبني،ُمن3ُ"شخصُلهُتابعون:ُ"عبارةُعنقائدُالأنُ DRUCKER يرى :الجماعة .2
كياناتُتشملُاثننيُأوُأكثرُمنُاألفرادُاملتفاعلنيُمعُ:ُ"ت عرفُاجلماعةُبأهنا.ُمبفهومهاُالعامُظاهرةُيفُاجلماعات

ُبينهم ُجيمع ُوالذين ُالبعض، ُتتميزُ.4"مشرتكةُأهدافُلتحقيقُويسعونُالعالقات،ُمنُثابتُمنطُبعضهم
ُيفُأنُ ُالعادية ُعنُاجلماعة ُاملنظمة ُأساسيااجلماعة ُت عتربُشرطا ُاليتُيلتف5ُلوجودهاُالقيادة ُت عتربُالنواة ُألهنا ،

ُ.حوهلاُاألفراد
ُمعظمُالتعاريفُت ُ :التأثير .3 ُاصور ُتأثريُإبألقيادة ُعملية ُيقومُهبهنا ُُفردُحنوُأفرادُآخرينُهبدفُتوجيهُاجيايب،

ُجندُأنُبعضُالدارسنيُ ُقائمُُمنُمفهومُالتأثريُيفُعمليةُالقيادة،ُأيُتأثريُيستثينسلوكهمُيفُاجتاهُمعني،ُهلذا
ُ.6قائدهمُضدُالروحُالعدوانيةُوسائلُاإلكراهُوالقهرُاليتُتولدُلدىُأفرادُاجلماعةُردودُفعلُسيئة،ُوتثريُلديهمعلىُ

ُاملؤسسةُاليتريُوالتوجيهُاليتُيقومُهباُالقائدُهوُحتقيقُأهدافُإنُاهلدفُالرئيسيُمنُعمليةُالتأث :األهداف .4
فهناكُأهدافُخاصةُبالقائد،ُوأخرىُخاصةُباملؤسسة،ُوأهدافُُ،بكوهناُمتعددةُهذهُاألهدافُ،ُوتتميزيقودها

                                       
1

 .128 صفحةُ(2446 دارُالفكرُاجلامعي،:ُ(مصر)ُاإلسكندرية)ُالقيادة اإلدارية اإلبداعيةحممدُالصرييف،ُ 

 
 ،دارُالشروق:ُ(األردن)ُعمان)ُدراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في المنظمات المختلفة :السلوك التنظيميحممدُقاسمُالقريويت،2ُ

 .131 صفحة (2448

3
 .224 حممدُإمساعيلُبالل،ُمرجعُسابق،ُصفحة 

 
 .243 صفحة (2448 دارُاجلامعةُاجلديدة،:ُ(مصر)ُاإلسكندرية)ُالسلوك التنظيميحممدُسعيدُأنورُسلطان،4ُ

5
 .32 - 31 صفحة (2009 دارُالثقافةُللنشرُوالتوزيع،:ُ(األردن)ُعمان)ُ،ُالطبعةُاألوىلالقيادة اإلداريةنوافُكنعان،ُ 

6
 .38 - 32 ،ُصفحةاملرجعُنفسه 
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ُككلُوبكلُفردُمنُأفرادها،ُواليتُغالباُماُحيدثُعدمُتطابقُبينها يفُألنُاإلدارةُمثالُهتتمُ.1ُخاصةُباجلماعة
ُظروفُالعملُوُإىلُاالهتمامُمبستوياتُاألجورُالعاملونالنفقاتُوالرحبية،ُبينماُكميلُُوُاجلودةُوُاملقامُاألولُباإلنتاج

قدرةُعلىُإجيادُالتوازنُبنيُحاجاتُالهناُفالقائدُالناجحُهوُالذيُيتمتعُبُهمنُو.ُحتقيقُالذاتُوالتقدمُالوظيفيُو
 ُ.2ةُحيققُأهدافهُوأهدافُالعاملنيُيفُسياقُأهدافُاملؤسسةاملؤسسةُوحاجاتُالعاملنيُفيها،ُفهوُمنُجه

ُاملهام :الموةقف .5 ُوضوح ُمدى ُاليتُُوُاإلجراءاتُوُيشمل ُواملهارات ُالقدرات ُمستوى ُالعمل، ُوتعقد صعوبة
ُاملرؤوسنيُالعملُيتطلبها ُومدىُتوفرُاإلمكانياتُ،قيمهمُوُقدراهتمُوُاجتاهاهتمُثمنُحي،ُنوعية ُاملشكلة ُطبيعة

عطىُللمشكالت،ُالضغوطُاليتُيواجههاُاألمهيةُالنسبيةُواألولوياتُاليتُتُ ُ،الوقتُاملتاحُالالزمُحللهاُوُاملعلوماتُو
ُ.ُفالقائدُالفعالُهوُالذيُيستطيعُأنُيتكيفُمعُكلُهذهُاملتغريات3ُ...،القائد،ُاألهدافُاملرتبطةُباملوقف

 نظريات القيادة: ثالثا
موضوعُالقيادةُمنُاملوضوعاتُاليتُيصعبُيفُحالةُتناوهلاُاخلروجُبنقاطُحمددة،ُيتفقُعليهاُالغالبيةُُنإ  

ُحتديدُاملتغرياتُاألساسيةُاليتحولُُ،منُالباحثنيُواملمارسنيُيفُجمالُاإلدارةُوعلمُالنفسُالصناعيُوالتنظيمي
ُإبراز،ُومعُذلكُفهناكُمعاملُواضحةُحاولتُسهاعلىُأساواختيارُالقادةُُةتفسريُالقيادةُالفعالُضوئهاكمكنُعلىُ

ُ ُمنُالنظرياتتغرياتاملهذه ُاملعاملُيفُجمموعة ُوتربزُهذه ُاليتُركزتُعلىُشخصيةُُابدءُ،، بالنظرياتُالتقليدية
إىلُُ،مروراُبالنظرياتُالسلوكيةُاليتُركزتُعلىُاألسلوبُالذيُيتبعهُالقائدُيفُتفاعلهُمعُاملرؤوسنيُ،ومساتُالقائد

ُعلىُالنظُر ُالرتكيز ُفضلت ُاليت ُاملعاصرة ُالنظريات ُإىل ُوأخريا ُاملختلفة، ُبأبعاده ُاملوقف ُعلى ُاملبنية ُاملوقفية يات
ُ.ةالتفاعلُبنيُكلُاملتغرياتُالسابقةُلتفسريُفعاليةُالقياد

،ُإذُاهتمتُبدارسةُالثمانيناتُمنُالقرنُاملاضيوبدايةُُالسبعيناتظهرتُالنظرياتُاملعاصرةُيفُأواخرُُُ
العودةُإىلُدراسةُالسماتُجاءُمنُخاللُنظرياتُالقيادةُفنهمُمنُتغيريُاملواقفُواآلخرين،ُكُ القادةُاليتُمتُ ُمسات

ُمساتُ ُحتديد ُاليتُحاولت ُالتقليدية ُالنظريات ُدراسة ُحمل ُكانت ُأن ُبعد ُوذلك ُالتحويلية، ُوالقيادة الكاريزماتية
ُمستويات ُعلىُعدة ُالُ:القادة ُالعقلية، ُاالنفسية، ُتفسريُفعاليةُاجلُوجتماعية ُفشلتُعنُطريقها ُإالُأهنا سدية،

ُالنظرياتُُ.القيادة ُكميز ُما ُالنظرياتُاملعاصرة ُُ،التقليديةعن ُأهنا ُالنظرياتُيف ُفقطُعلىُالسماتُمثل ُتركز مل
ُكماُأهناُُوبلُأدجمتُمعهاُسلوكياتُالقادةُُ،التقليدية ركزتُعلىُالعالقةُالعاطفيةُماُبنيُاملوقفُوعواملُأخرى،

ُ.القيادةُعلىُمستوياتُالرضاُواألداءيفُحنيُأنُالنظرياتُالتقليديةُركزتُعلىُآثارُُ،والقائدُاألتباع

                                       
 
1

 .146 - 140 نوافُكنعان،ُمرجعُسابق،ُصفحة 

2
ُالطبعةُالثالثةُالسلوك التنظيمي في اإلدارة واإلشراف التربوييعقوبُحسنيُنشوانُومجيلُعمرُنشوان،ُ  دارُالفرقانُللنشرُ:ُ(األردن)ُعمان)،

 .80 صفحة (2448 والتوزيع،

3
ُ(األردن)ُعمان)ُاإلدارية ووظائف المنظمةُالنظريات والعمليات :مبادئ اإلدارة الحديثةُحرمي،ُحسني  :ُ ُوالتوزيع،دار ُللنشر  (2446 احلامد

 .282 ةصفح
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ُنظريةُالقيادةُالكاريزماتية،ُمثُمنُخاللُ،7711ُسنةHOUSEُأولُمنُتطرقُإىلُالقيادةُالكاريزماتيةُهوُُُ
CONGERُوKANUNGO،ُُمفهومُإىلُتطرقُحنيُأنُأولُمنُيفُ.ماتيةالكريُزُللقيادةُالسلوكيةُالنظريةُخاللُمن

تطرقواُُالذينُالباحثنيُأهمBURNSُُالسياسيُالباحثُعتربي ُُلكنُ،1348ُسنةDOWNTONُُالقيادةُالتحويليةُهو
ُدةالقياُ:وهيُ،،ُحيثُميزُمنُخالهلاُماُبنيُنوعنيُمنُأمناطُالقيادة1343إىلُنظريةُالقيادةُالتحويليةُوذلكُسنةُ

اإلطالقُُ،ُأمههاُوأشهرهاُعلىلقيادةلُعديدةُنظرياتُظهرتBURNSُُنظريةُأساسُعلىُ.التحويليةُوالقيادةُالتبادلية
ُالقيادةُالتبادلية،ُالقيادةُ:أمناطُللقيادة،ُهيُة،ُحيثُميزُماُبنيُثالث1335سنةُُللقيادةُالتحويليةBASSُنظريةُ

ُ.1والقيادةُالتعبئةُبنيُماُالعالقةُفهمُعلىُستساعدناُأهناُذلكُنظرية،الُهذهُعلىُالرتكيزُوسيتمُاحلرة،ُوالقيادةُالتحويلية
ُالتبادلُاالقتصاديُبنيُالقائدُ :نظرية القيادة التبادلية .1 ُالنمطُمنُالقيادةُمبينُعلىُعالقة .2ُالعاملنيُوهذا

كميلُُإذخاللُاستعمالُاملكافآتُاملشروطة،ُُمنُللعملُدافعتيهمُويثريُالعاملنيُجهودُيوجهُالذيُهوُالتباديلُفالقائد
ُُُ.3إليهاُالوصولُاملرادُفومنُخاللُحتديدُالتوقعاتُواألهداُياسةُاجلزرةُأكثرُمنُسياسةُالعصا،إىلُاستعمالُس

ُب ُالقائد ُهذا ُيتميز ُجيدأنه ُكمتلكُمهاراتُاتصالُ،حماور ُبُوُ،عاليةُوإقناعُفهو ُجيدايُ أنه ُ،عرفُنفسه
 .4ُعرفُكيفُيوظفُنقاطُقوتهُللتغطيةُعلىُنقاطُضعفهويُ 

ُ:5يليُفيماُ(أوُالتعامليةُاإلجرائيةأوُ)التبادليةُددتُعواملُالقيادةُلقدُحُ 
يفُُالعاملنيحيددُالقائدُاملسارُالذيُيربطُالنتائجُباملكافآت،ُفيربمُعقودُضمنيةُمعُ: المكافآت المشروطة .أ
عندُجناحهمُيفُُهمكماُيشكُرُُ،املساعدةُوحياولُأنُتكونُمرضيةُللطرفني،ُوحيددُالتوقعاتُويتبادلُ،اُالشأنذه

ُ.مطلوبُمنهمُحتقيقُماُهو
ُ:وتنقسمُإىلُ:ستثناءاإلدارة باال .ب
تخذُإجراءاتُتصحيحيةُيفُحالةُحدوثُاحنرافاتُويُ ُالعاملني،القائدُيراقبُنتائجُُ:اإلدارة باالستثناء الفعالة -

ُكماُيُ عنُا ُُ.خطاءاألطبقُقواعدُملنعُحدوثُملعايريُاملوضوعة،
ُ.ُفاألخطاءُهيُاليتُتثريُانتباههُ،يتدخلُهذاُالقائدُعندماُحتدثُاملشكالتُ:اإلدارة باالستثناء غير الفعالة -
اختاذُُوُ،تقييمُاألداءُ،تحديدُوختصيصُالعملكـُُ،هتتمُالقيادةُالتبادليةُباملهامُالروتينيةُاليتُيقومُهباُالقائد  

صلحُللمواقفُاليتُهتدفُولكنُهذاُالنمطُمنُالقيادةُالُيُ ُ.مؤسسةواليتُهتدفُإىلُحتقيقُاالستقرارُللُ،القرارات

                                       
1
 A. Rui GOMES, "Transformational leadership: Theory, Research, and Application to sports,", Contemporary 

topics and trends in the psychology of sports, New York (U.S.A.), Nova Science Publishers, 2014, p.p. 8, 11, 

14, 15. 
2

:ُ(األردن)ُعمـان)،ُالطبعـةُاألوىلُاالتصـال اإلداري وأسـاليب القيـادة اإلداريـة فـي المؤسسـات التربويـةعليُعياصرةُوحممدُحممـودُالعـودةُالفاضـل،ُ 
 .154 صفحة (2446 دارُاحلامدُللنشرُوالتوزيع،

3
 Don HELLRIEGEL et John W. SLOCUM, Management des organisations, 2

e
 Edition (Paris (France): De 

Boeck Université, 2006) p. 389.  
4

 .154 عليُعياصرةُوحممدُحممودُالعودةُالفاضل،ُمرجعُسابق،ُصفحة 
5
 Don HELLRIEGEL et John W. SLOCUM, Op. Cit., p. 389. 
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وإدارةُعمليةُاالندماج،ُُ،بناءُفرقُعملُوُ،خلقُثقافةُتنظيميةكـُُ،إىلُالتغيريُواليتُتتطلبُنوعيةُأخرىُمنُاملهام
ُُ.1عرفُباسمُالقيادةُالتحويليةىلُقدراتُومهاراتُللتغيريُتُ حتتاجُإوغريهاُفهذهُاملهامُ

نُأكثرُالقادةُجناحاُهمُالذينُإفُالتغري،مباُأنُاملؤسساتُاليومُتعيشُيفُبيئةُسريعةُ: نظرية القيادة التحويلية .2
ُ ُاحلياة ُبعث ُإعادة ُيستطيعون ُمؤسساتُهاوحتويلفيها، ُالتُجديدةُإىل ُعلى ُقادرة ُمستجدات ُمع ُ.البيئةكيف

،ُومفهومُالقيادةُالتحويليةُيركزُعلىُالتفرقةُاألساسيةُبنيُالتحويلينيالقادةُاسمُطلقُعلىُهذاُالنوعُمنُالقادةُويُ 
ُ.2ُالقيادةُمنُأجلُالتغيريُوالقيادةُمنُأجلُحتقيقُاالستقرار

املرؤوسني،ُودفعُالتنظيمُُيفلتأثريُلستخدمُاملقوماتُالزعاميةُي ُُ،منطُقياديُملهم"ُ:القيادةُالتحويليةُهي
ُالعادية ُاملعدالت ُتفوق ُأداء ُمعدالت ُحتقيق ُالتعريفُ.3"حنو ُهذا ُخالل ُوخصائصُُ،من ُصفات ُأن نستنتج

أوُاملوهبة،ُالكاريزماتية،ُأوُأوُ)ُوتفرتضُنظريةُالقيادةُالزعاميةُ،ليةيجزءُمنُمتطلباتُالقيادةُالتحُوُيةماالقيادةُالزع
ُ ُامللهمة، ُذاُ،البطوليةأو ُاملستقبليةأو ُالرؤية ُت ُشكال"ُ:أن( ُومتثل ُللقائد، ُفردية ُخاصية ُأشكالُُالزعامة من

ظهرُتُ .4ُ"هنقيادُالطوعي،ُمماُيزيدُمنُجناحُتأثريُالقائدُعلىُسلوكُمرؤوسياليتُتثريُاإلعجابُواالُ،اجلاذبيةُالفردية
ُال ُالقيادة ُُكاريزماتيةأمهية ُسلوك ُعلى ُالقوي ُتأثريها ُالقادةُُ،العاملنييف ُمن ُهؤالء ُملثل ُينقادون ُالذين فاألفراد
ُأفراد ُعادُايعتربوهنم ُويطيعوهنميغري ُهبم ُويعجبون ُحيبوهنم ُفهم ُوأبطاال، ُالرضاُُ،ني ُمن ُومبزيد ُمبتعة ويشعرون

أنُفهيُالُحتاولُُ،كاريزماتيةعنُالقيادةُالُختتلفالقيادةُالتحويليةُُلكنُ.مقيادهتوالنجاحُعندماُيعملونُحتتُ
ُ.5موقدراهتُئهمعنُطريقُالتدريبُوالتعليمُحتسنيُأدا،ُبلُحتاولُجاهدةُاملرؤوسنيعلىُضعفُُت بقي

ُ:6ُهيأربعةُأبعادُللقيادةُالتحويلية،BASSُُلقدُحددُ
ُكقدوةُومنوذجُحيتذىُبه،ُهلذاُحيظىُُ:(الجاذبيةالمثالي أو  التأثيرأو )القيادة الكاريزماتية  .أ يتصرفُالقائد

ُمنُطرفُالعاملنيُباالحرتام ُفيحاولونُواإلعجابُوالثقة ُويدركُالعاملون، ُبه، ُوالتشبه ُكذلكُالتصميمُُتقليده
يتحملُاملخاطرةُإلجنازُاألهدافُولكنُُديةُللقائد،ُويكونُجلياُهلمُأنهاملثابرةُوالقدراتُغريُاملألوفةُوغريُالعاُو

ُ.حتتُمظلةُاملعايريُاألخالقية
هوُُ،ُومنُمثُيصبحُدورهرؤيةُوتصورُمستقبليُواضحُالتحويليُكمتلكُالقائدُيعينُأنُ:يةاإللهامية فعاالد .ب

ُ ُنفوس ُيف ُواالعتزاز ُالفخر ُروح ُوغرس ُُوالعاملنيالتحفيز ُيشجالت، ُع ُُوعلى ُالفريق، ُبروح ُعنُالالعمل تحدث
ُالرموزُاستخدامُطريقُعنُ،العاليةُالتوقعاتُإيصالُعلىُالقدرةُكمتلكُأنهُكماُل،ُؤوتفاُحبماسُاملستقبل

                                       
1

 .243 - 244 صفحة(3002ُالدارُاجلامعية،ُ:ُ(مصر)ُاإلسكندرية)ُالسلوك التنظيمي المعاصرُراويةُحسن، 

2
  .253 حممدُإمساعيلُبالل،ُمرجعُسابق،ُصفحة 

3
 .623 صفحة (2444 دارُالفكرُاجلامعي،:ُ(مصر)ُاإلسكندرية)ُمنهج حديث معاصر: إدارة األعمالطارقُطه،ُ 

4
 .243 راويةُحسن،ُمرجعُسابق،ُصفحة 

5
 ،دارُاملريخ:ُ(السعودية)ُالرياض)لرفاعيُحممدُرفاعيُوإمساعيلُعليُبسيوينُ،ُترمجةُإدارة السلوك في المنظماتجريالدُجرينربجُوروبرتُبارون،ُ 

 .530، 532 صفحة (2440
6
 A. Rui GOMES, Op. Cit., p. 15. 
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ُ.اهلدفحتقيقُعلىُتركيزُجهودهمُحنوُُالعاملنيوالشعاراتُملساعدةُ
ُالتحويليُ:التحفيز الفكري .ج ُالقائد ُُيشجع ُاإلبداع ُاالفرتاضاتُُ،واالبتكارعلى ُيف ُالتشكيك ُخالل من

ُأنهُالُيُ ةُحلهاُبطرقُجديدة،ُُلإعادةُالنظرُيفُاملشكالتُالقائمةُوحماُوُوالقائمة،ُ للردُستخدمُالنقدُالعلينُكما
ُ.هبذهُالطريقةُيشجعُالقائدُعلىُطرحُأفكارُجديدةُوحلولُإبداعيةُللمشكالتُعاملني،علىُأخطاءُال

ُاالُاالقائدُشخصيتويلُيعينُُ:باألفراداالهتمام  .د ُكلُ،ُحباجاتُوتطلعاتُالعاملنيهتمام ُعاملوالتعاملُمع
املتعلقةُُاجاتُالعاملنيحبخاصةُيهتمُالقائدُفُ.الفروقُالفرديةُبينهمُمراعاةُوُإدراكبوذلكُُ،بطريقةُوأسلوبُمعني

العملُُمناخُيشجعُعلىُذلك،توفريُعنُطريقُُ،فرصُجديدةُللتعلمُإجيادمنُخاللُُ،إلجنازُوالتقدمُالوظيفيبا
ُاملهامُوتوجيههمُألداءُأعماهلمُبكفاءة،ُتوفريُاالستقالليةُلألفرادُالذينُكملكونُخربةُطويلةُوتفويضُعلىُتدريبهم

 .ُومنطُاالتصاالتُذاتُاالجتاهنيُالعاملنياجليدُالنشغاالتُاملنصتُيتبىنُأسلوبُُالقائدُنكماُأُُ.هلم

ُما   ُضوء ُجدُ،تقدم يف ُأبعادا ُيطرح ُالتحويلية ُالقيادة ُمدخل ُأن ُالقول ُالعمليةُكمكن ُطبيعة ُلفهم يدة
ُُالقيادية، ُورضا ُأداء ُعلى ُللقائد ُاملفرتض ُلماسُ،العاملنيوالتأثري ُإثارة ُحتاول ُالعاملنيُدافعيةُوُفهي حتسنيُُو،

ُ.1ُمنُأجلُحتقيقُمعدالتُأداءُورضاُتفوقُاملعدالتُالطبيعيةُم،ومهاراهتُموتطويرُقدراهت
ُاألسلوبُمنُالقيادةُحريةُالتصرفُواختاذُالقراراتُالعاملونكملكُ :القيادة الحرة .3 ألنُالقائدُُ،يفُظلُهذا

ُكلياُعنُالسلطة،ُوينحصرُدوُر يفُحتديدُاألهدافُوالسياسةُالعامةُللعملُفقط،ُفهوُالُيتدخلُوالُُهيتنازلُهلم
 .2ط لبُمنهُذلكيعطيُتوجيهاتهُأوُإرشاداتهُإالُإذاُ

ُلتحقيقهاُي شرتطُأن،ُتاإلجيابياُعددُمنلهُُأنُإالُ،عمليُوغريُالتطبيقُنادرُاحلرةُالقيادةُأسلوبُأنُرغمُ
يكونُُحيثُالبحوث،ُومراكزُالعلميةُؤسساتاملُيفُتطبيقهُمتُإذاُاألسلوبُهذاُينجحُإذُمعينة،ُمواقفُيفُمي ستخد

نحواُمساحةُواسعةُمنُاحلريةُملواجهةُاملشكالتُ أغلبُالعاملنيُفيهاُهمُمنُالعلماءُوالباحثني،ُوالذينُعادةُماُكم 
علىُالتقدمُُالعاملنييفُالقائدُمهارةُالتفويض،ُفالتفويضُيشجعُُتينجحُإذاُماُتوافُركماُُُذاتُالصلةُبأعماهلم،

التساهلُُبسببفُسلبيات،الُمنُعددُاألسلوبُهلذاُوُ.3العملُيفُاالستقاللُطريقُعنُاخلربةُعلىُواحلصولُ،واإلبداع
إىلُُيؤديُماُوهذاُمنهم،ُديرهاُللكساىلأنُتقديرُاإلدارةُهلمُسوفُلنُخيتلفُعنُتقُالعاملنيوالتهاونُيرىُبعضُ

،ُليةؤُواملسُمنُالتهربُعلىُتشجعُاليتُالفوضىُنشرُإىلُؤدييُالقيادةُمنُالنوعُهذاُأنُكماُ،هلمُاملعنويةُالروحُاخنفاض
ُ.4اعليهوالتأثريُُرةىُالسيطاحرتامُاجملموعةُله،ُبسببُعدمُقدرتهُعلُفقدي ُُالنمطُهذاُظلُيفُالقائدُأنُإىلُباإلضافة

 

                                       
1

 .684 طارقُطه،ُمرجعُسابق،ُصفحة 

2
ُاإلسكندرية)ُالسلوك في المنظمةنظريات ونماذج وتطبيق عملي إلدارة : السلوك التنظيميمجالُالدينُحممدُاملرسيُوثابتُعبدُالرلمنُإدريس،ُ 
 .563 صفحة (2441 الدارُاجلامعية،:ُ(مصر)

 .967ُمجالُالدينُحممدُاملرسيُوثابتُعبدُالرلمنُإدريس،ُمرجعُسابق،ُصفحة 3
4

 .133حممدُقاسمُالقريويت،ُمرجعُسابق،ُصفحةُ 
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 أهمية القيادة: رابعا
ُ:1ها،ُوهيتستدعيُوجوداليتُعديدةُاللُستمدُالقيادةُأمهيتهاُمنُخاللُالعوامتُ 

ستوجبُممارسةُنوعُمنُحيثُاللوائحُواهليكلُالتنظيمي،ُاألمرُالذيُيُ ُاملؤسسةعدمُمشولُواكتمالُتصميمُُ-
ُُ،وتعقيداتهُبتغرياتهلسدُالثغراتُوالنقائصُوفقُماُيتطلبهُالواقعُُ،منُالقيادة

اليتُحتدثُيفُالبيئةُالداخليةُواخلارجيةُللمؤسسة،ُواليتُمنُشأهناُالتأثريُعلىُاملؤسسةُباعتبارهاُنظاماُُالتغرياتُ-
ُُ،للتكيفُمعُالظروفُاجلديدةُمفتوحاُيتأثرُبالبيئة،ُمماُحيتمُإحداثُتغيريات

إلحداثُالتوازنُُ،وميلهاُحنوُالتوسع،ُاألمرُالذيُيتطلبُتغيرياُيفُاألنشطةُمؤسساتالطبيعةُالديناميكيةُللُ-
ُ،بنيُالوحداتُاملختلفة

الدوافعُوالقدرات،ُمماُيتطلبُوجودُقيادةُقادرةُعلىُُوُاالجتاهاتُوُألفرادُواليتُتتميزُبالتباينُيفُامليولاطبيعةُُ-
ُ.واألهدافُالشخصيةُللعاملنيُأهدافُاملؤسسةوإجيادُالتكاملُبنيُُ،املختلفةُحاجاهتمإشباعُ

ُكذلكُيف ُ:2ُأهناتكمنُأمهيةُالقيادة
ُ،عتربُحلقةُوصلُبنيُالعاملنيُوبنيُخططُاملؤسسةُوتصوراهتاُاملستقبليةت ُُ-
ُُ،عتربُالبوتقةُاليتُتنصهرُبداخلهاُاملفاهيمُواإلسرتاتيجياتت ُُ-
ُت دعمُالسلوكُاإلجيايبُوت قللُمنُالسلبيةُيفُالعمل،ُ-
ُتقومُبتحديدُمشكالتُالعملُواخلطواتُالالزمةُحللها،ُ-
ُالتغرياتُاحمليطةُوتوظفهاُخلدمةُاملؤسسة،تواكبُُ-
 .تقومُبتنميةُوتدريبُاألفرادُالعاملنيُباملؤسسةُ-

 عالةقة القيادة بتعبئة الموارد البشرية: خامسا
مناخُمالئمُللتعبئةُوالتأثريُيفُالعاملنيُإجيادُعتربُالقيادةُمنُأهمُممارساتُالتعبئة،ُذلكُأهناُقادرةُعلىُتُ ُ

ادةُالثةُأمناطُللقثDOUCETُوTREMBLAYُُكلُمنُُالتعبئة،ُويفُهذاُاملنحىُحددُمنُأجلُتبينُسلوكيات
ُ:فيماُيليُوصفُهلذهُاألمناط .طةئةُواملثبُ املعبُ ُزة،احملفُ :ُهي

،ُوهذاُعنُطريقُعاملنيلل(ُأوُالرشيد)هوُالقائدُالذيُيكونُمركزُاهتمامهُاجلانبُالعقالينُ: زالقائد المحف   .1
منُهناُُ.3تصاديةعلىُحتقيقهاُعنُطريقُاحلوافزُاالقحتفيزُالعاملنيُُواضحةُوطموحة،ُومنُمثديدُأهدافُعملُحت

ُكلُهألنهُيُ،قائدُتباديلُيتضحُأنُالقائدُاحملفزُهو يربمُعالقاتُُهوفُ،العاملنيعاملُمنُتمُبالعالقةُالتعاقديةُمع
ُاكتشافُيفُهباُيتمتعُاليتُالكبريةُلقدرةلُوذلكُوالرضا،ُاألداءُنمُعاليةُمستوياتُثريتُهممعُاقتصاديةُبادليةت

                                       
1

 دارُالكتابُاحلديث،:ُالكويت)،ُالطبعةُاألوىلُالنظرية والتطبيقعلم النفس الصناعي والتنظيمي بين لمديُياسني،ُعليُعسكرُوحسنُاملوسوي،ُ 

 .  164 صفحة (1333

2
 .23 صفحة (2443 دارُاجلامعةُاجلديدة،:ُ(مصر)ُاإلسكندرية)ُواإلدارة الحافزيةُالفعالُالتربويُاإلشرافُ:القيادة التربويةُالعجمي،ُحسننيُحممد 

3
 Jean-Yves LE LOUARN, Op. Cit., p. 189. 
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ُ.ااملنيُوالعملُعلىُإشباعهاُوتلبيتهاحلاجاتُواملصاحلُالشخصيةُللع
ُإالُأنُ،واالحتكامُإىلُالنتائجُتآاملكافورغمُقدرتهُعلىُذلكُعنُطريقُُا،جيدُازُفحمالقائدُالتباديلُعتربُيُ ُ

ُ.1بناءُعالقاتُتبادليةُمعُالعاملنييفُُداجمهمةُُالتبادليةالقيادةُُأنمعُُ،عتربُكافياُلتعبئةُالعاملنيذلكُالُيُ 
هوُالقائدُالذيُيكونُمركزُاهتمامهُاجلانبُالعاطفيُللفردـ،ُفهوُقائدُإنساين،ُتتوافرُفيهُقائمةُ :ئعب  القائد الم   .2

ُكالتعاطف ُللعاملني،ُيشجععتربُقدوةُومصدرُإهلامُاالحرتامُوالعدل،ُويُ ُوُنصاتاإلُوُطويلةُمنُالصفاتُاإلنسانية
ُالُيوجهُوُحيثُو ُالفرديُإىلُاألداءُويدربُويهتمُبتطور ُيتجاوزُاألداء ُأنُاهتمامه ُكما ُالوظيفيُللعاملني، تقدم

ُاجلماعي .ُ ُالقيادة ُصفات ُهيُنفسها ُالتحويلية ُيتبنيُأنُصفاتُالقيادة ُلذلكُيُ ئةاملعبُ ومنه طلقُعلىُالقائدُ،
ُ.2الكريزمايتئُاسمُالقائدُالتحويليُأوُالقائدُاملعبُ 

ُمُ ُُ ُقائد ُيُ عبُ هو ُفهو ُفقطـ، ُالُحيفز ُألنه ُومالية،ُُنيلامعبئُالعئ ُبدالُمنُأغراضُمادية ُسامية ألغراض
ُورؤيةُ ُوبرسالة ُالفريق ُهبوية ُالشخصية ُهوياهتم ُدمج ُإىل ُويسعى ُوالقضايا، ُالقيم ُمن ُجمموعة ُمعهم يتقاسم

ُإىلُتوفريُمناخُمالئمُللتعبئة والثقةُُعنُطريقُإشاعةُجوُمنُالعدالةُ،املؤسسة،ُباإلضافةُإىلُأنهُيسعىُجاهدا
وألنهُُ،يثقونُهبذاُالقائدُألنُأهدافهُواضحةُومعلنةُللجميعُونلامفالعوالتمكنيُيفُبيئةُالعمل،ُاالعرتافُُوُلدعموا

عرتفُمبسؤوليتهُاألخالقيةُيشجعهمُعلىُالقيامُمببادراتُوإجيادُحلولُمبدعة،ُويتعاملُمعهمُبإنصافُواحرتامُويُ 
ُكبريُمنهُخبلقُفرصُاُاجتاههم، هتمُويهتمُبراحتهمُويقدمُمصاحلهمُامسامهُلتعلمُوالتطورُهلم،ُي ثمنوحيضونُبدعم

ُ.علىُمصاحلهُالشخصية،ُيشجعُاالستقالليةُويفوضُاملسؤولياتُوالصالحياتُهلم
ُيُ ُُ ُالتحويلي ُالقائد ُبقوةعبُ هذا ُللعُ،ئ ُيوفر ُُنيلامألنه ُعملية ُيف ُيشاركوا ُحىت ُواملوارد يفُُريالتغيالفرص
ُُهم،يتقاسمُالسلطةُواملعلومةُمعهلم،ُُفيعملُكعونُحقيقيُديهم،لملؤسسة،ُويسعىُإىلُتطويرُروحُالتسيريُالذايتُا

ُكلُعلىُالتأثريُاإلجيايبُوالفعالُفيهمعنُطريقُقدرتهُالكبريةُُلديهم،كماُيثريُخمتلفُأشكالُالتمسكُالعاطفيُ ،
ُ.3هذاُمنُأجلُالوصولُإىلُمستوياتُأداءُتفوقُاملستوياتُالعاديةُواملتوقعة

يركزُاهتمامهُالُعلىُاجلانبُالعقالينُوالُعلىُاجلانبُالعاطفيُللفرد،ُفهوُالُهوُالقائدُالذيُُ:طالقائد المثب   .3
علىُاملسافاتُُحيافظُحبيثُبعيد،ُمنُاملراقبُدورُويلعبُالرمسي،ُمنصبهُمنُاملستمدةُسلطتهُعلىُفقطُاهتمامهُيركز

ُالعاملني ُبني ُوما ُبينه ُتسجيلُاألخطاءُوإذاُ،ما ُفيكونُاهلدفُغالبا ُُاقرتبُمنهم ُوالتوبيخ، ُالنقد فهوُوتقدمي
ُكماُأنهُغالباُما ُمورتسريُاألُعندماُفقطُيتدخلُأنهُإذُالُيتدخلُيفُجمالُالعمل،ُيسعىُدائماُإىلُجتنبُاألخطاء،

ُ.التدريبُأوُالدعمُأوُالتوجيهُمنُنوعُأيُقدمي ُُالُأنهُإىلُباإلضافةُلألداء،ُاحملددةُاملعايريُبلو ُعدمُوعندُ،سيءُبشكل
ُالقادةُؤالءفهُللتعبئة،ُمالئمُمناخُإجيادُعلىُتعملُالُاليتُوُاحلرة،ُالقيادةُشبهيُالقيادةُمنُالنوعُهذا

ُكسرُأيُرابطُونسامهي ُكانُأوُعاطفيُيوحدُالعاملنيُيف إىلُُباالنتماءإحساسُالُكمتلكونُُماُجيعلهمُ،4عقالين
                                       

1
 Michel TREMBLAY et al., Op .Cit., p. 71.

  

2
 Jean-Yves LE LOUARN, Op. Cit., p. 189. 

3
 Michel TREMBLAY et al., Op .Cit., p. 72. 

4
 Jean-Yves LE LOUARN, Op. Cit., p. 134. 
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وبالتايلُعلىُمؤشراتُفعاليةُُ،سلوكياتُالتعبئةُاُعلىسلبيؤثرونُهؤالءُالقادةُُكماُأنالعملُلغيابُاالجتاه،ُُُفريق
ُ.1منُأجلُأشياءُسلبيةُأوُضدُاملؤسسةُنؤُويتعبُ قدُُاملنيومنهُفإنُالعُ،األداء

ُ:ئُواملثبطعبُ املتعلقةُبالقائدُاحملفز،ُاملُةاجلدولُالتايلُيلخصُخصائصُاألمناطُالقياديةُالثالثُُ
 القادةأنماط خصائص : 2/2 جدول

ُأنماط القادةُُُُُ
ُالخصائص

 القائد المثبط بئع  القائد الم   القائد المحفز

العالةقة مع 
 العاملين

مبنيةُعلىُنظامُاملكافآتُُتعاقدية،
ُ.املرتبطةُباألداء

ُالثقة ُعلى ُمبنية ُاجتماعية،
ُ.الدعمُواالحرتامُو

ُتكونُ ُعندما ُيتدخل ضعيفة،
ُ.هناكُاحنرافاتُأوُمشكالت

ُيفُ األهداف ُإجنازه ُاملتوقع ُوحتدد توضح
ُ.املدىُالقصري

ُاألجل،ُ ُطويلة ُرؤية يوفر
ُُ.وجمموعةُمنُاألهداف

ُويسعىُ ُحمفزة، ُأهداف ُيوفر ال
ُ.للمحافظةُعلىُالوضعُالقائم

ُوخاصةُ وسائل االعتراف ُباألداء، ُمرتبط االعرتاف
ُ.باجلانبُاملايل

ُ ُشخصي واجتماعي،ُاعرتاف
ُ.وغيابُاالعرتافُتوبيخُوُعقابُ.وغريُمرتبطُباجلانبُاملايل

مواجهة 
 المشكالت

ُاملشكالت ُاجملالُُ،حيل ُيبقي لكن
ُ.مفتوحاُلتقدميُاالقرتاحات

ُيشجعُ ُوالتفويض، التمكني
ُ.علىُاإلبداعُواألخذُباملخاطرة

يأملُيفُقدرةُالعاملنيُعلىُحلُ
ُبأنفسهم، والُُاملشكالت

ُ.األزماتيتدخلُإالُيفُ

ُبفعالية،ُ تطوير العاملين ُاحلالية ُالقدرات يستغل
ُ.دونُأنُيشجعُعلىُالتطورُوالنمو

ُكلُ ُقدرات ُتطوير ُإىل يسعى
ُطريقُالتدريبُوالتوجيهُعنُ،فرد

ُبتطورهمُ ُوال ُباألفراد ُيهتم ال
ُ.ومنوهم

حتسنيُاألشياءُعنُطريقُالرفعُمنُ تحسين الفعالية
ُ.األداء

ُ ُطريق ُعن ُاألشياء طرحُتغيري
ُإبداءُُ،األسئلة ُعلى والتشجيع

ُ.اآلراءُوطرحُاألفكار

ُالوضعُ ُعلى ُاإلبقاء يشجع
ُ.الراهن

ُكلُفردُ توجيه الجهود السعيُإىلُإشباعُحاجات
ُ.وحتقيقُمصاحلهم

حثُاألفرادُعلىُجتاوزُاملصاحلُ
ُاملصلحةُ ُأجل ُمن الشخصية

ُ.العامة

ُ ُأن ُاألفراد ُالوسيلةُعلى جيدوا
املصلحةُاليتُمتكنهمُمنُحتقيقُ

ُ.الشخصيةُأوُاجلماعية

التأثير على 
 العاملين

ُلكنُ ُمرتفع، ُفردي ُحتفيز مستوى
ُيؤديُ ُقد ُمنخفضة، ُتعبئة مستوى

ُ.ارتفاعُمستوىُضغوطُالعملُإىلُ

ُسيادةُ ُمرتفع، ُتعبئة مستوى
ُاجلسديةُ ُالصحة ُالتعاون، روح

ُُ.،ُضغوطُعملُإجيابيةسيةوالنف

ُمنخفض،ُ ُوتعبئة مستوىُحتفيز
ُمرتفع ُضغوطُُومستوى من

ُ.ونفسيةُجسديةُمشاكلُالعمل،
  :لمصدرا

Michel TREMBLAY, Denis CHENEVERT, Gilles SIMARD, Marie-Eve LAPALME et Doucet  

OLIVIER, "Agir sur les leviers organisationnels pour mobiliser le personnel: Le rôle de la vision, du 

leadership, des pratiques de GRH et de l'organisation du travail,", Revue de gestion, Vol. 30, N
0
 2, 

Canada, HEC Montréal, 2005, p. 72.    

                                       
1
 Michel TREMBLAY et al., Op. Cit., p. 72. 
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ُ(اجتاهاتُوسلوكياتوقدراتُُوُمسات)صائصُئُيتميزُخبأنُالقائدُاملعبُ ُ،السابقُيتبنيُمنُخاللُاجلدولُ
جتعلهُقادراُعلىُتعبئةُالعاملني،ُلذلكُفإنُاملؤسسةُاليتُهتدفُإىلُرفعُمستوياتُالتعبئةُلدىُالعاملني،ُتكونُ

ُكبريُمنُهؤالءُالقادة،ُوهيُةأمامُثالث ُ:خياراتُتسعىُمنُخالهلاُإىلُامتالكُعدد
ُكذلك،ُ،القيادةُالتحويليةُخصائصتوظيفُأفرادُتتوافرُفيهمُُ- ُأوُعلىُاألقلُالذينُكمكنهمُأنُيصبحوا
ُالقيادةُالتحويلية،ُخصائصترقيةُالعاملنيُالذيُتتوافرُفيهمُُ-
ُ.القيادةُالتحويليةُخصائصهبدفُاكتسابُُاملسريينتكوينُُ-

منُخارجُاملؤسسةُلتوظيفهمُأوُمنُُ،ُسواءئاملعبُ أمامُصعوبةُإجيادُأفرادُتتوافرُفيهمُخصائصُالقائدُ
لكنُورغمُاتفاقُالعديدُمنُالباحثنيُلجأُاملؤسسةُإىلُتكوينُمسرييها،ُداخلُاملؤسسةُلرتقيتهم،ُفإنهُعادةُماُت

ُتُ  ُالقيادة ُأن ُالسماتعلى ُبعض ُتغيري ُاستحالة ُوأحيانا ُصعوبة ُجتاهل ُكمكن ُال ُأنه ُإال ُوالقدراتُكتسب،
.لوكياتواالجتاهاتُوالس

ُُ

 تنظيم العمل: المطلب الثاني
ُكبريُعلىُالعديدُمنُمؤشراتُفعاليةُأداءُالعاملني،ُهلذاُأوىلُال  فكرُلطريقةُتنظيمُالعملُيفُاملؤسسةُأثر

ُكبرياُل واملمارساتُخاصةُفيماُيتعلقُبإبرازُأهمُاخلصائصُاليتُجيبُأنُيتصفُهباُُ،تنظيمُالعملاإلداريُاهتماما
ُ.،ُوذلكُمنُأجلُقيادةُاملؤسسةُحنوُالنجاحبهاإلداريةُاملرتبطةُ

 تعريف تنظيم العمل: أوال
ُكربُحجمُاملؤسساتُوتنوعتُأعماهلاُوازدادُعددُالعاملنيُهبا،ُزادتُاحلاجةُإىلُالتنظيم ُ.كلما

ُالعالقاتُبنيُُيشملُترتيبُاملهام،" :نهبأُالعملُتنظيم FOUCHER عرفيُ  ُإقامة ُظروفُالعمل، هتيئة
ُُ.1"يةُالتسيريُوخصائصُالعاملنيجتسرتاإُوُالوظائف،ُمعُاألخذُبعنيُاالعتبارُرسالةُاملؤسسةُخمتلف

عمليةُتوزيعُاملهامُبنيُاألفرادُوالوحداتُوالتنسيقُفيماُبينها،ُلضمانُتوحيدُوتكريسُ"ُ:أنهبعرفُيُ كماُ
ُ.2"حتقيقُاألهدافُاملنشودةحنوُجهودُاألفرادُواجلماعاتُ

ُبأنهيُ  ُكذلك ُإداريةجت"ُ:عرف ُوحدات ُيف ُاألنشطة ُبينهاُ،ميع ُالتنظيمية ُالعالقات وإمدادهاُُ،وإنشاء
ُ.3"املسطرةبالوسائلُاملاديةُوالبشريةُالالزمةُلتحقيقُاألهدافُ

ُُيتبني ُمن ُاريفالتعُهذهانطالقا ُأن ُعنُالعملُتنظيم، ُتُ ُ:عبارة ُوإجراءات ُقواعد ُأعمال املؤسسةُنظم
ُواملوارد،ُ(املسؤولياتُوالسلطات)ُاملهامالتخصصُوتوزيعُواإلجراءاتُاليتُهتتمُب،ُأيُالقواعدُومواردهاُاملختلفة

ُ.والتنسيقُبينها

                                       
1
 Gilles SIMARD, "Modèles et formes d’organisation du travail: Un outil classificatoire et diagnostique,", 

Interactions, Vol. 6, N
4
 2, Québec (Canada), 2002, p.p. 68 - 69. 

2
 .21 - 24 صفحةُحسنيُحرمي،ُمرجعُسابق، 

3
 .13ُصفحةُ(2440ُالدارُاجلامعية،:ُ(مصر)ُاإلسكندرية)ُالمبادئ والمهارات: اإلدارةألمدُماهر،ُ 
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 يم العمل في ظل المدارس اإلداريةتنظ: ثانيا
بإمجاعُالباحثنيُواملمارسنيُحوهلا،ُويفُُحتظاليتُملُُكغريهُمنُاملفاهيمُاألخرى عتربُمفهومُتنظيمُالعمليُ ُ

ُكالتايلُ،هذاُالصددُيتمُالتمييزُماُبنيُثالثُتوجهاتُرئيسية ُ:1أوُباألحرىُثالثُمدارسُفكريةُرئيسية
يناقشُهذاُالتيارُالفكريُمفهومُتنظيمُالعملُمنُزاويةُتقنيةُحبتةُوكذاُُ(:أو العلمية)المدرسة الكالسيكية  .1

ُيف ُاملوارد، ُناحية ُتنظيمُُمن ُواحلركة، ُالتحكمُيفُالوقت ُاملهام، ُإىلُجدولة ُيشري ُالعمل ُتنظيم ُفإن ُاحلالة هذه
تنظيمُُو،ُاملهامُتنظيمُوتريةُوحمتوىُاإلنتاج،ُاملهاراتُالالزمةُإلجنازاختيارُالتكنولوجيا،ُأساليبُوتقنياتُاإلنتاج،ُ

ُ.سلطةالعالقاتُماُبنيُاألفرادُيفُظلُالتخصصُالوظيفيُوالتسلسلُاهلرميُلل
هذاُالتيارُالفكريُخيتلفُمتاماُعنُالتيارُالسابقُفيماُيتعلقُمبسألةُتنظيمُالعمل،ُ :مدرسة العالةقات اإلنسانية .2

ُكماُأنهُيركزُاهتمامهُعلىُإشباعُحاجاتُاالنتماءُللعامل،ُعاملبدءاُبافرتاضُأنُالعملُجيبُأنُيكونُحمفزاُلل ،
ُ ُفاعلُيفُاملُإليهفينظر ُذلكُُؤعلىُأساسُأنهُعنصر ُوليسُجمردُعاملُبسيط، ُالعملُسسة ُيتفاعلُمعُبيئة أنه
فهوُُالتخصصُإىلُفباإلضافةُميكانيكية،ُعمليةُأنهُعلىُللعملُنظري ُُالُالتيارُهذاُأنُكماُ،إليهُاملوكلةُواملهامُوالزمالء

 .العاملُورضاُالعملُحمتوىُعلىُيركزُوفهُاملشاركة،ُطريقُعنُالعاملُتأثريُمساحةُوتوسيعُاملهامُإثراءُبضرورةُينادي
نظرُإىلُتنظيمُالعملُعلىُأنهُعمليةُديناميكية،ُالثالثُيُ ُهذاُالتيارُالفكري: التقنية - المدرسة االجتماعية .3
.ُةُوحمفزة،ُهبدفُاإلنتاجُبكفاءةالتقنيةُمعُتوفريُبيئةُعملُمرضياألنظمةُنظمُالعالقاتُماُبنيُاألنظمةُالبشريةُُوتُ 

ُالنوعُمنُتنظيم ُمتجانسةُمنُهذينُالنظامنيُيؤديُهذا ُتشجيعُالتمكنيُ،العملُإىلُتوليفة ُيتمُمنُخالهلما
ُالعاملنيُو ُومشاركة ُالتنظيميةُُوُوذلكُعنُطريقُتنظيمُعملُمرنُ،االستقاللية ُبنيُاألعوان التنسيقُوالتعاونُما

العاملنيُاملرتبطةُباملهامُُهتمُبآراءالتيارُيُ هذاُ.ُعنُطريقُهيكلُتنظيميُغريُهرميُاملختلفة،ُوهذاُغالباُماُيتحقق
ُكلُعملياتُاإلنتاج،ُفهواملوكلةُإليهمُوبالتكنولوجياُاملستخدمة،ُ إليهاُنظرُي ُُإذُيؤكدُعلىُدورُاملواردُالبشريةُيف

النوعُُفممارساتُوخصائصُهذاُاءُالتنظيمي،األدُيفُالفارقُوإحداثُالتميزُخلقُعلىُقادرةُتنافسيةُميزةُأهناُعلى
خاصةُُ،يولدُآثارُإجيابيةُعلىُمؤشراتُأداءُالعاملنيُ،االستقالليةُواملشاركةُوُتشجيعُالتمكنيُكُ،منُتنظيمُالعمل

 .وبالتايلُأثرُإجيايبُعلىُمستوياتُتعبئةُالعاملنيُ،والعملُاجلماعيُوالتحفيزُدورانُالعملُوُفيماُيتعلقُبالتغيب
 العمل أهمية تنظيمُ:ثالثا

ُ:2ُأبرزهاُعديدةُللتنظيمُمزايا
ُُ،األفرادُتوصالحياُمسؤولياتُدحدتتُخاللهُفمنُوالرقابة،ُاحملاسبةُعمليةُوي سهلُالعمل،ُيفُاالزدواجيةُعلىُقضييُ-
ُاملؤسسة،يضمنُأعلىُدرجاتُالتنسيقُبنيُأعمالُوأنشطةُُ-
 .ُوذلكُعنُطريقُخطوطُالسلطةُواالتصالُ،سهلُعمليةُنقلُالقراراتُإىلُمجيعُأجزاءُاملؤسسةي ُُ-

                                       
1
 Gilles SIMARD, Op. Cit., p.p. 66 - 68. 

2
 .133 - 133 صفحة(2443ُُدارُاليازوريُالعلميةُللنشرُوالتوزيع،:ُ(األردن)ُعمان)ُنظريات ومفاهيم: اإلدارة الحديثةبشريُالعالق،ُ 
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 تنظيم العمل بتعبئة الموارد البشريةعالةقة : رابعا
(ُالتقنيةُ-ُاالجتماعيةُوُاإلنسانيةُالعالقاتُالكالسيكية،)اليتُمتُالتطرقُإليهاُسابقاُُةقرتحُالتياراتُالثالثتُ ُ

رؤىُخمتلفةُتؤديُإىلُمناذجُوأشكالُخمتلفةُمنُتنظيمُالعمل،ُوذلكُمنُزاويةُالتجاربُوالعالقاتُاليتُيقيمهاُ
لقدُأكدتُالعديدُمنُالدراساتُواألحباثُعلىُضرورةُاالنتقالُمنُ.ُواملهامُاملوكلةُإليهُنيُعليهفُرالعاملُمعُاملش

ُالعملُالتقليد ُاليتُتتسمُيمناذجُتنظيم ُبة ُإشراكُالعاملني، ُعدم ُاللصيقة، ُالرقابة ُالسلطة، ُباألداءُرتكيز االهتمام
ُالتمكني،ُ...الفردي، ُعملُتوفر ُاجلماعي،ُ،العاملنيُإشراكُاالستقاللية،ُإىلُمناذجُتنظيم ُباألداء ُ...االهتمام

فلقدُبينتُُ.العاملنيُتعبئةُمستوياتُمنُومنهُ...،الرضاُ،التحفيزُاالنتماء،ُااللتزام،ُمستوياتُمنُالرفعُوذلكُهبدف
ُ:1هذهُاخلصائصُيفوتتمثلُبنيُخصائصُتنظيمُالعملُومستوياتُالتعبئة،ُُماُتأثريهذهُالدراساتُوجودُعالقةُ

هتدفُُوممارساتُسياساتُعنهاُنتجت ُُ،العملُلتنظيمُواملوضوعيةُاهليكليةُاخلصائصُمنُجمموعةُتوجدُ:التمكين .1
ُ.وتفويضُاملهامُاملسؤوليةُحتميلُاالستقاللية،ُتقاسمُالسلطة،:ُمنهاُ،إىلُالرفعُمنُمستوىُتأثريُالعاملُيفُاملؤسسة

ُبدرجةُاحلريةُاملمنوحةُُ،ُفهناكنوعنيُتنقسمُإىلالقراراتُاملرتبطةُبتنظيمُالعملُ :االستقاللية .2 قراراتُمرتبطة
ُ ُاملفروضة ُبالرقابة ُمرتبطة ُوأخرى ُللعامل ُالعاملعلى ُمتكنيُف، ُمستوى ُارتفاع ُعلى ُدليل ُاحلرية ُدرجة ارتفاع

ُالعلميُللعمل ُالتنظيم ُأو ُلنموذجُتايلور ُفدليلُعلىُتبينُاملؤسسة ُمستوىُالرقابة ُارتفاع ُأما ُوتُ العاملني، عتربُ،
ُ.عيقُعمليةُالتعبئةالرقابةُاللصيقةُمنُالعواملُاليتُتُ 

كمكنُأنُتأخذُأساليبُمشاركةُالعاملنيُعدةُأشكال،ُفقدُتنحصرُيفُأسلوبُاستشاريُُ:مشاركة العاملين .3
ُاألسلوبُعلىُ ُالصددُأكدتُعدةُدراساتُعلىُالتأثريُالضعيفُهلذا مثلماُجندهُيفُحلقاتُاجلودة،ُويفُهذا

آخرُيتيحُُسلوبمنُاختيارُأُنالعاملُوةُلبيئةُالعمل،ُوقدُيتمكنُأداءُالعاملنيُوالرفعُمنُجودةُالشروطُالنفسي
ُُ.أدائهمُمنُالرفعُيفُيساهمُوالذيُ،التسيريُالذايتُإىلُباملشاركةُقدُتنقلهمُمنُأسلوبُاإلدارةُ،مشاركةُجوهريةُهلم

شاركةُهيُبعضُاخلصائصُاليتُيتميزُهباُأحدثُأشكالُتنظيمُالعمل،ُحيثُاملاالستقالليةُُوُوُالتمكنيُ
ُكفاءاهتم،ُوهذاُأنُهذهُاخلصائصُتساهمُ يفُالرفعُمنُمستوىُتأثريُالعاملنيُيفُالقراراتُاملتخذة،ُواستخدام
وبناءُُ،حيفزهمُعلىُبذلُجمهوداتُأكربديهم،ُمماُإشباعُحاجاتُالتقديرُواإلجنازُليؤديُإىلُالرفعُمنُمستوىُ

كمحصلةُُُبالتايلُوُ،ياتُالتقديريةسلوكالُوحيثهمُعلىُتبينُم،بعملهمُوزمالئهمُومؤسستهُوحدهميُعاطفيُرابط
ُ.ُمنُالتعبئةُةتوياتُمرتفعلكلُهذاُمس

                                       
1
 Michel TREMBLAY et al., Op. Cit.,  p.p. 75 - 76. 


منُخاللُالتفويضُوتقاسمُالسلطةُواملعلومات،ُُ،اإلدارةُباملشاركةُعنُجمموعةُوسائلُمت كنُالعاملنيُمنُالتأثريُيفُالقراراتُاملتخذةُيفُاملؤسسةُت عرب 

ُفئيتُبنيالتمييزُماُُيركزُعلىُتالشيُإذعكسُمفهومُالتسيريُعنُطريقُاآلخرين،ُُحنيُي عتربُمفهومُالتسيريُالذايتيفُ.ُوت عتربُاالستشارةُأدىنُمستوىُهلا
،ُحيثُيتمُاختاذُالقراراتُمجاعياُفيماُخيضُماُجيبُنُاملؤسسةُت سريُمنُقبلُالعاملنيواملنفذين،ُفاملؤسسةُاملسريةُذاتياُتعينُأ(ُأوُاملنظمني)املسريينُ

ُُ:لمزيدُمنُالتفصيلُراجعلُ.بنيُالعاملنيُلسلطةُماالقيامُبهُوكيفيةُالقيامُبه،ُويقومُهذاُالنوعُمنُاألساليبُاإلداريةُعلىُمبدأُاملساواةُيفُتقسيمُا
Suzy CANIVENC, Autogestion et nouvelles formes organisationnelles dans la société de l’information, de la 

communication et du savoir, Thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication non publiée, 

France, Université de Rennes 2, 2009, p.p. 101 - 104. 

https://www.researchgate.net/profile/Michel_Tremblay
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 الموارد البشرية إدارة ممارسات: المبحث الثالث
لقدرهتاُعلىُخلقُالقيمةُوقيادةُاملؤسسةُحنوُُ،املواردُالبشريةُمورداُاسرتاتيجياُداخلياُإدارةُعتربُممارساتتُ ُ

علىُالشروطُالنفسيةُللتعبئة،ُأيُمنُخاللُقدرهتاُعلىُالتميز،ُوهذاُمنُخاللُتأثريهاُالقويُحتقيقُاألهدافُُو
ُُ.تمكنيالُوُدالةإدراكُالع،ُواإلحساسُبالدعمُواالعرتاف،ُُوتعزيزُروابطُالثقة

مراقبةُوتوجيهُالنواحيُاملتعلقةُباحلصولُعلىُُوُتنظيمُوُعمليةُختطيط:ُ"البشريةُعلىُأهناُعرفُإدارةُاملواردتُ ُ
أنُُ،هذاُالتعريفمنُخاللُيتبنيُ.1ُ"بغرضُحتقيقُأهدافُاملؤسسةُ،هميافظةُعلتعويضهمُواحملُوُتنميتهمُواألفراد،ُ

منُ)احلصولُعلىُاألفرادُ:ُدوارُرئيسية،ُهيأُةإدارةُاملواردُالبشريةُكمكنُحصرهاُيفُثالثاملمارساتُاملرتبطةُأدوارُ
ُوالتعيني ُاالختيار ُاالستقطاب، ُ(خالل ُوتطويرهم ُتنميتهم ُُو)، ُالتدريب ُبرامج ُخالل ُ(التكوينمن تعويضهمُ،

ُُو ُعليهم ُُمنُخالل)احملافظة ُالبشرية،التعويضات، ُاملوارد ُالوظيفيُتقييم ،ُحتسنيُظروفُالعملُ،ختطيطُاملسار
ُ(.االتصالُواملشاركة

هُمخسُوزمالُؤTREMBLAYُُحددُ،تؤديُإىلُمستوياتُمرتفعةُمنُالتعبئةُإسرتاتيجيةهبدفُبسطُُ
،ُالتعويضاتُالكفاءات،ُتطويرُعينيالتُ:ةُبكلُمنقهيُاملمارساتُاملتعلُو،ُممارساتُمتعلقةُبإدارةُاملواردُالبشرية

ُُ.يل،ُوسيتمُالتطرقُإليهاُيفُهذاُاجلزءُبشيءُمنُالتفصواملكافآت،ُتقاسمُاملعلوماتُوالتغذيةُالراجعةُالتكوينية
 التعيين : المطلب األول

فالتوظيفُ،ُ(L’embauche)والتعينيُُ(Recrutement)غالباُماُيتمُاخللطُماُبنيُمصطلحيُالتوظيفُ 
ُيُ  ُاملتضمُ مصطلح ُالعملية ُعلى ُومطلق ُمتعددة ُخلطوات ُالوظائفُُ،تعاقبةنة ُلشغل ُاألفراد ُجذب ُمبحاولة تبدأ

ويفُاألخريُتأيتُُ،(االختيار)ُ،ُمثُانتقاءُأفضلُاألفرادُاملتقدمنيُلشغلُالوظيفة(االستقطاب)الشاغرةُيفُاملؤسسةُ
ُاملن ُالفرد ُوضع ُمرحلة ُاملناسبة ُالوظيفة ُيف ُ(التعيني)اسب ُيُ ، ُالتعيني ُأن ُلنا ُيتبني ُهنا ُمراحلمن ُمن ُمرحلة ُعد

ُ.التوظيف
 التعيين تعريف : أوال

أوُُ،عتربُنتيجةُممارساتُالتوظيفالتعينيُاخلطوةُاألخريةُيفُعمليةُالتوظيف،ُأوُبعبارةُأخرىُيُ ُعتربُقراريُ  
ُيُ  ُممارساتُاحلصولُعلىُكما ُأيضا ُيفُطلقُعليها ُعلىُرغبتها ُاملؤسسة ُالبشرية،ُحيثُتؤكدُمنُخالله املوارد

ُ.اليتُتتطلبهاُالوظيفةُفيهُالتأكدُمنُتوافرُالكفاءاتُبعدُ،توظيفُعاملُمعنيُلديهاُلشغلُالوظيفةُالشاغرة
وضعُالفردُاملناسبُيفُالوظيفةُاليتُتتناسبُشروطُومستلزماتُالقيامُهباُمعُ:ُ"أنهُعرفُالتعينيُعلىيُ ُ

ُ.2"تهُوكفاءاتهمؤهال

                                       
1

 (2410 دارُاأليامُللنشرُوالتوزيع،:ُ(األردن)نُعما)ُدور إدارة الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية في المنظماتحفيانُعبدُالوهاب،ُ 
 .21 صفحة

.136 - 135 صفحة (2442 ،دارُالنهضةُالعربية(:ُلبنان)بريوتُ)ُإدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي حسنُإبراهيمُبلوط، 
2
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ُمرتشحاوهوُأنُُ،اخلطوةُاألخريةُمنُعمليةُاالختيار،ُتؤكدُعلىُأنُهناكُخيارُهنائي":ُعرفُبأنهكماُيُ ُ
ُ.1"لفرتةُحمددةُأوُغريُحمددةُ،معيناُسيصبحُرمسياُموظفاُيفُاملؤسسة

ُُ ُالتعريفنييتضح ُهذين ُخالل ُمن ُالوظيفةُ، ُلشغل ُاملؤسسة ُطرف ُمن ُاملرتشح ُقبول ُيعين ُالتعيني أن
 ُ.هباُمعُمؤهالتهُوكفاءاتهُشروطُومتطلباتُالقيامالشاغرة،ُلتناسبُ

 الممارسات السابقة للتعيين: ثانيا
توجدُجمموعةُمنُاألنشطةُاليتُتقومُهباُاملؤسسةُقبلُأنُتتخذُقرارُتعينيُعاملُدونُغريه،ُهذهُاألنشطةُ 

ُ:2تتمثلُيف
ُيضمُيُ : تخطيط الموارد البشرية .1 ُحيث ُالبشرية، ُاملوارد ُإلدارة ُاألساسية ُاملمارسات ُمن ُالنشاط ُهذا عترب

ُوالتنبؤتقييمُُوُحتليلُوُديدحتبُ،بالتعاونُمعُخمتلفُاملستوياتُاإلداريةجمموعةُمنُاألنشطةُاليتُتسمحُللمؤسسةُ
ُ.هاأهدافُتساهمُيفُحتقيقسمنُاملواردُالبشريةُاليتُاُباحتياجاهت

نُإجراءاتُهتدفُإىلُمجعُمعلوماتُدقيقةُعنُالوظيفةُالشاغرةُخاللُفرتةُمعينة،ُعنُععبارةُ: تحليل العمل .2
ُ ُالوظيفة ُوصف ُ)طريق ُحتديد ُُقائمةأي ُُوالمن ُبُسؤولياتاملواجبات ُالوظيفةاملتعلقة )ُ ُحتديدُ)وتوصيفها أي

ُ(....،اجتاهات،ُعلمية،ُقدراتُجسدية،ُمهاراتُؤهالتصائصُاليتُجيبُأنُتتوافرُيفُشاغلُالوظيفةُمنُماخل
منُُ،املؤسسةُداخليقومُهذاُالنشاطُعلىُنتائجُحتليلُومقارنةُمتطلباتُالوظائفُاملختلفةُُ:تقييم الوظائف .3

ُ.(لوظائفأيُترتيبُا)هلاُُوبناءُهيكلُهرميُأجلُحتديدُاألمهيةُالنسبيةُللوظائف
واملكاسبُاألخرىُُ،نُوالعاملاليتُيتحصلُعليهاُُدفوعاتُالنقديةُوالعينيةأيُحتديدُاملُ:التعويضات المباشرة .4

ُ.احلوافزُوالفوائدُكنظامالناجتةُعنُنظمُالتعويضُاألخرىُُ
ُبالوظيفةُت ُُ:االمتيازات االجتماعية .5 عتربُاألجورُنوعُمنُأنواعُالتعويضاتُواملكافآتُاملباشرةُاملرتبطةُمباشرة

وظيفةُيةُالفردُوانتمائهُللمؤسسةُوليسُبالأنُاالمتيازاتُاالجتماعيةُمرتبطةُبعضُوُاليتُيقومُهباُالعامل،ُيفُحني
ُ.اليتُيقومُهبا،ُفهيُعبارةُعنُالتعويضاتُاإلضافيةُاليتُحيصلُعليهاُالعاملُعداُاآلجر

ُمنُأجلُجذبُاملرتشحنيُالذينُكمتلكوناليتُتقومُهباُاملؤسسة،ُُعبارةُعنُجمموعةُمنُاألنشطة: االستقطاب .6
 .منُأجلُشغلُالوظيفةُالشاغرةُحالياُأوُمستقبالُ،تُالضروريةاءاالكف
 المرتبطة بالتعيينممارسات ال: ثالثا

ُ:بشريةُاملرتبطةُارتباطاُوثيقاُبعمليةُالتعيني،ُأمههالهناكُجمموعةُمنُممارساتُإدارةُاملواردُاُُ
ُوالتعيُ:االختيار .1 ُاالختيار ُأن ُمننيرغم ُلصفُوظيفتان ُإال ُمتكاملتانتان ُجبمعُُ.أهنما ُهتتم ُاالختيار فوظيفة

ُ.هبدفُانتقاءُالشخصُاملناسبُهلذهُالوظيفةُ،ةُالشاغرةُوتقييمهافاألفرادُاملرتشحنيُلشغلُالوظيُاملعلوماتُعن

                                       
1
 Sekiou, Blondin, Fabi, Bayad, Peretti, Alis et Chevalier, Gestion des ressources humaines, 2

e
 Edition (Paris 

(France): De Boeck Université, 2001) p. 269. 
2
 Ibid., p.p. 70, 99, 126, 157, 194, 227. 
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ُاملقابالتُواالختباراتُوالفحصُبقبولُطلباتُالتوظيف،ُمثُإُبدأتُ،وهيُعمليةُتتكونُمنُعدةُخطوات جراء
ُوتنتهيُبال ُأوُنقلُالفردُإىلُُ،ُحتتُاالختبارنيتعيالطيب، ُالتثبيت، ُأو ُقرارُاالستغناءُعنُالفرد، منُأجلُاختاذ

ُ.وكفاءاتهُمعُمؤهالتهُمةءمالأكثرُتكونُُأخرىوظيفةُ
ُفردفاالختيارُيعينُاختاذُالقرارُالذيُتتنبأُمبوجبهُاملؤسسةُأنُالُ.بىنُقراريُاالختيارُوالتعينيُعلىُالتنبؤيُ ُ

أماُالتعينيُفيعينُاختاذُاملؤسسةُللقرارُ.ُفضواالذينُرُ ُفرادسوفُيكونُأفضلُمنُسواهُمنُاألُ،للوظيفةختريُالذيُاُ 
ُ.1فسوفُيكونُمناسباُلوظيفةُماُوليسُلسواهاُمنُالوظائُ،خترياُ الذيُُفردالذيُتتنبأُمبوجبهُبأنُال

ُالعمليةيُ : اإلدماج .2 ُاملعلومات ُأنواع ُبكل ُاجلديد ُاملوظف ُتعريف ُبه ُساعاتُُ:مثلُ،قصد ُاملؤسسة، قوانني
ُاالجتماعية ُواملواقع ُالنقل ُاملطعم، ُلفرتةُُ.العمل، ُبالعامل ُاالحتفاظ ُفرصة ُمن ُيضاعف ُجيد ُاستقبال فربنامج

ُ.2ويعينُكذلكُإجيادُآليةُاجتماعيةُتساهمُيفُالتقليلُمنُضغوطُالعملُيفُاملؤسسةُ،طويلة
ثبتُذلك،ُومكوناتهُختتلفُاجلديدُاستكمالُملفُإداريُيُ التعينيُيتطلبُمنُاملوظفُ :اإلجراءات اإلدارية .3

ُ.3منُبلدُآلخر
منُحيثُالسلطاتُُ،قصدُهباُنقلُاملوظفُمنُمركزهُالوظيفيُاحلايلُإىلُمركزُوظيفيُجديدُأعلىي ُ :الترةقية .4

يعةُاألعمال،ُواملسؤوليات،ُوعادةُماُيصاحبُالرتقيةُزيادةُيفُاالمتيازاتُاملعنويةُواملاديةُالوظيفية،ُمنُحيثُطب
ُ.درجةُاملسؤولية،ُجمالُالسلطةُوالنفوذ،ُاألجرُوالعالوات

حافزاُترفعُُت عتربُفهيُللفرد.ُحسنتُإدارهتاُستحققُمصاحلُمشرتكةُللفردُواملؤسسةُمعاالرتقياتُإذاُماُأُ ُ
إىلُمزيدُمنُالرضا،ُوحتققُلهُاملزيدُمنُاإلشباعُاملاديُواالجتماعي،ُومنُمثُتدفعهُُومستوىُةمنُروحهُاملعنوي

ُبالنسبةُللمؤسسةُفهي.ُالبذلُوالعطاء ُمنهاُجلهودُالعاملُأما الذيُيعودُعليهاُمبزيدُمنُاإلنتاجيةُُتعينُتقديرا
ُ.4وتبينُالسلوكياتُاإلجيابيةُيفُالعمل

 أهمية التعيين: رابعا
ُ:5ماُيليتحقيقُوذلكُلُ،وضعُالفردُاملناسبُيفُالوظيفةُاملناسبةإىلُتسعىُاملؤسسةُمنُخاللُالتعينيُُ
وجتنبُتكاليفُُ،منُأجلُرفعُاإلنتاجيةُوالرحبيةُ،وذلكُمنُاليدُالعاملةُاملناسبة:ُتلبية حاجات المؤسسة. 1

خسارةُيفُاألموالُُاملؤسسةُالسيئُلألفرادُيكلفأنُالتعينيُُحيثُ.التغيبُوتركُالعملُوُبرامجُالتدريبُالطويلة
ُمنُخاللتهاُضرُمبصلحقابالتُواالختبارات،ُويُ االستقطابُوإجراءُاملصرفُيفُعمليةُت ُُاليتُ،واجلهدُوالوقت

ُ.أدائهعدمُقدرةُاملوظفُاجلديدُعلىُالتأقلمُمعُمعايريُاألداءُمماُينعكسُسلباُعلىُ
                                       

.136 - 135حسنُإبراهيمُبلوط،ُمرجعُسابق،ُصفحةُ 
1
  

2
 Sekiou et al., Op. Cit., p. 230. 

3
 Ibid. 

4
 ُ ُالسامل، ُسعيد ُومؤيد ُصاحل ُحرحوش ُمدخل استراتيجي: إدارة الموارد البشريةعادل ُالثانية ُالطبعة ،(ُ ُاألردن)عمان :)ُ ُللكتاب  العاملي،جدار

 .280 صفحة(2446ُ

.134 - 136 حسنُإبراهيمُبلوط،ُمرجعُسابق،ُصفحةُ
5
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مماُيقللُمنُُ،توقعاهتمُوطموحاهتمُوُكفاءاهتموُُوذلكُبتوفريُوظائفُتتالءمُومؤهالهتم: تلبية حاجات األفراد. 2
ُ.تركُالعملُوالصراعُوُكالتغيبُُ،لبيةُداخلُاملؤسسةالسلوكياتُالس

حتقيقُاملسؤوليةُاالجتماعيةُوالقانونيةُواألخالقيةُإلدارةُاملواردُالبشرية،ُأيُُ:االلتزام بالقوانين والتعويضات. 3
 .املتمثلةُيفُخمتلفُأنواعُاملنافعُوالتعويضات،ُُوبالتزامُتأمنيُحقوقُاملتقدمنيُلشغلُالوظيفة

 عالةقة التعيين بتعبئة الموارد البشرية: خامسا
ُبالتعينيُمنُاختيارُتبينيكمكنُ  ُتأثريُاملمارساتُاملرتبطة ُكيفية ُمنُخاللُتوضيح ُالعالقة إدماجُُوُهذه

ُكماُيليُىوترقيةُعلىُمستُو ُ:1التعبئة،
ُتليبُ: االختيار. 1 ُاليت ُالضرورية ُاملواصفات ُفيهم ُتتوافر ُالذين ُاألفراد ُانتقاء ُكمكن ُال ُفإنه ُبالتعبئة ُيتعلق فيما

الكفاءاتُالضروريةُلتبينُسلوكياتُالتعبئةُُكذلكتتوافرُفيهمُُُاألفرادُالذين انتقاءمتطلباتُالوظيفةُفقط،ُبلُجيبُ
ُالذهنية ُاالستعدادات ُيف ُتتمثل ُالكفاءات ُهذه ُفيها، ُوالسلوكية،ُُُاملرغوب ُحنوُكوالنفسية ُالتوجه التعاطف،

ُ.ُاآلخرين،ُالتأثريُاإلجيايب،ُالوعيُالشخصي،ُالقيمُاالجتماعيةُاإلجيابيةُواجلماعية
ُكذلكُأنُإنُقيامُاملؤسسةُباالستثمارُيفُاالستقطابُواالختيارُيُ : دماجاإل. 2 ُكافيا،ُبلُمنُاملهم عدُأمراُغري

حيثُأنُُ،اإلدماجُواالستقبالُللموظفنيُاجلددُمعُبدايةُتعيينهمُيفُبيئتهمُاجلديدةتقومُباإلعدادُاجليدُلربامجُ
تثمنيُسلوكياتُالتعبئةُجيبُأنُيتمُمعُدخولُاألفرادُإىلُاملؤسسةُأوُإىلُفريقُالعملُاجلديد،ُوهذاُحىتُتضمنُ

ُكماُأنُهذهنيلامأنُسلوكياتُالتعبئةُسوفُيتمُتبنيهاُمنُطرفُالكتلةُاحلرجةُمنُالع كنُمنُالتحققُالربامجُمتُ ُ،
ُ.ُُقيمُالتعبئةُاليتُتريدُاملؤسسةُمتريرهامعُمنُمدىُانسجامُالسماتُالشخصيةُللموظفنيُاجلددُ

عرضُعتربُالرتقيةُالداخليةُمنُاملمارساتُاليتُتشجعُعلىُتبينُسلوكياتُالتعبئة،ُذلكُأنهُعندماُيُ تُ : الترةقية. 3
ُُاملسري ُالتقدم ُفهوُبذلكُيشجعهمُيفُعلىُالعاملنيُإمكانية ُطويلةُمسارهمُالوظيفي، علىُالدخولُيفُعالقة
ُالعالقةُمعُاملؤسسةُاألجل ُألااليتُتربطهمُهبُوتقوية ُالتنظيمي، ُعلىُخمتلفُأشكالُااللتزام ُإجيابا ُيؤثر ُمما نُ،

الداخليةُتساهمُيفُنقلُالرتقيةُكماُأنُ.ُفسرُعلىُأهناُإشارةُللدعمُالتنظيميإسرتاتيجيةُالرتقيةُالداخليةُغالباُماُتُ 
باإلضافةُإىلُُ.ئُكميلُبقوةُإىلُنقلُهذهُالقيمذلكُأنُالعاملُاملعبُ ُلتنظيميةُإىلُخمتلفُاملستوياتُاإلدارية،القيمُا

ُُ.االعرتافُامللموسُلتبينُسلوكياتُالتعبئةالتقديرُُوعتربُشكلُمنُأشكالُتُ الرتقيةُالداخليةُُذلكُفإن
 ت إدارة الكفاءا: ثانيالمطلب ال

اليتُجتعلُاملؤسساتُُوُ،نافسيةتظهرتُيفُالسنواتُاألخريةُنظرياتُجديدةُحولُتفسريُمصادرُامليزةُالُ
ُ ُاملوارد ُعلى ُاملبنية ُالنظرية ُأشهرها ُعالية، ُأداء ُمستويات ُحتقيق ُيف ُغريها ُعن ُرُو)تتميز ُهماأهم ُُدها

WERNERFELTُوBARNEY)ُُالكفاءاتُعلىُاملبنيةُوالنظرية(ُهمُدهاارُوُأهمHAMELُوPRAHALAD)ُ،
ُ،املؤسسةُتلكهايكمنُيفُاملواردُاملتنوعةُاليتُمتحيثُتتلخصُفكرهتماُيفُأنُاملصدرُاألساسيُللميزةُالتنافسيةُ

                                       
1
 Michel TREMBLAY et al., Op. Cit., p. 73. 

https://www.researchgate.net/profile/Michel_Tremblay
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عتربُالكفاءاتُاليتُتُ .ُتنسيقُبينهاُوتقييمهاُوتطويرهاويفُطريقةُاملزجُوالُ،هذهُاملواردُويفُاخلصائصُاليتُتتميزُهبا
منُبنيُأهمُهذهُاملوارد،ُمماُأدىُباملؤسساتُباالهتمامُهبذاُاملخزونُمنُاملهاراتُوالقدراتُمتتلكهاُاملواردُالبشريةُ

لضمانُاالستغاللُالدائمُواألمثلُهلا،ُوتثمنيُأصولُُ،الكفاءاتُإدارةوذلكُمنُخاللُممارساتُُ،والسلوكيات
ُُ.اإلبداعُوالتميزُفيهاُواحلفاظُعليها

 أبعاد وأنواع الكفاءاتو  تعريف :والأ
ُ:سيتمُفيماُيليُالتطرقُإىلُاملفاهيمُاألساسيةُاملتعلقةُبالكفاءات،ُمنُحيثُالتعريفُواألبعادُواألنواع 
ُأهناُاملؤسسةُمواردBARNEYُُعرفيُ : تعريف الكفاءات. 1 ُ"على ُالعملياتُ: ُالقدرات، ُاألصول، مجيع

ُاملعلومات،خصائصُاملؤسسةالتنظيمية،ُ ُُ...املعرفة،ُ، ُلسيطرة ُمنكُ اليتُمتُ ُوُ،املؤسسةاخلاضعة نُتصورُوتنفيذُها
ُمهاُ.1"اإلسرتاتيجيات ُنوعني، ُإىل ُاملؤسسة ُموارد ُتصنيف ُيتم ُما ُُ:وعادة ُامللموسة ُاملوقعُك)املوارد املعدات،

ُألفرادواُاجلغرايف )ُ ُالصورةك)واملواردُغريُامللموسة ُوت عتربُ(العالقاتُوُاملعرفة، ُاملؤسسةُغريُ، الكفاءاتُمنُموارد
ظهرُذاتُقيمةُتُ ُأنُتكون:ُبُأنُتتصفُبالصفاتُالتاليةوحىتُتكونُقادرةُعلىُبناءُميزةُتنافسيةُجيُ،امللموسة

ُُ.واإلحاللمنُخاللُاالستخدام،ُنادرة،ُغريُقابلةُللمحاكاةُ
ُبأهناتُ  ُالكفاءات ُعرف  ملعارفا ذهه كانت سواءُوالسلوكية، العمليةُوُالعلمية ملعارفا من وعةمجم":
 مهامها،ُأداء أجل من التنفيذ قيد البشرية واردملا تضعها واليت مستقباًل، ملالستخدا قابلة أو العمل، يف مستخدمة

ُ.2"نُحتتُتصرفُاملؤسسةتكُو أهنا أي
ُ :ُ"علىُأهناُكذلكُُعرفتُ  ُاملوارد ُالفردُأوُالعملُاجلماعيُأوُاملؤسسةُعلىُتعبئة واملعرفةُُاملعرفة)قدرة

 .3"ودجمها،ُلتنفيذُنشاطُأوُعمليةُحمددةُمنُالعمل(ُالعمليةُوالسلوكيات
ُالتعاريفيتبنيُ ُُ،منُخاللُهذه ُمتعددة ُأنُأبعاد ُُتتمثلُيفأنُالكفاءاتُعبارة ُالعمليةُاملعرفة واملعرفة

ُكماُأهناُُوالسلوكيات،ُوأهنا ُكامنةُقدُتكونُظاهرةمتنوعةُفقدُتكونُفرديةُأوُمجاعيةُأوُتنظيمية، ُ.أو
حصيلةُالتعبئةُواملزجُوالتنسيقُماُبنيُاملعرفةُالعلميةُوالعمليةُوالذاتية،ُ:ُفُالكفاءاتُبأهنايعُرومنهُكمكنُت

الظاهرةُأوُالكامنةُلدىُاملواردُالبشرية،ُالفرديةُواجلماعيةُوالتنظيمية،ُواليتُتوضعُحتتُتصرفُاملؤسسةُهبدفُ
 .اإلسرتاتيجيةحتقيقُرؤيتهاُ

                                       
1
 Flore BRIDOUX, "A resource-based approach to performance and competition: An overview of the connections 

between resources and competition,", 

https://cdn.uclouvain.be/public/Exports%20reddot/iag/documents/WP_110_Bridoux.pdf, p. 8 (See on: 

06/08/2018).   
2
 Jean Marie PERETTI, Dictionnaire Des Ressources Humaines, 3

e
 Edition (Paris (France): Vuibert, 2003) 

p.61. 
3
 Sabrina LOUFRANI-FEDIDA, "Management des compétences et organisation par projets: Une mise en 

évidence des leviers de  gestion conjointe, ", La revue des sciences de gestion, France, Direction et gestion des 

entreprises, 2008, p. 74. 

https://cdn.uclouvain.be/public/Exports%20reddot/iag/documents/WP_110_Bridoux.pdf
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ُيشريُُ:كفاءاتأبعاد ال .2 ُالكفاءة ُ(النظريةُةالكفاءُأو)ُاملعرفةُ:هيُ،أساسيةُمكوناتُثالثةُإىلمفهوم ُاملعرفة،

 :1،ُوفيماُيليُتوضيحُهلذهُاألبعاد(السلوكياتُأو)ُواملعرفةُالذاتيةُ(املهارةُأوُالتطبيقيةُالكفاءةُأو)ُالعملية
مهاراتُنظريةُيفُعتربُفهيُتُ ُ،اليتُكمكنُأنُكمتلكهاُالفردشريُإىلُجمموعةُاملعارفُالعامةُواملتخصصةُت ُُ:المعرفة .أ

"ُمبعرفةُذلك"األمرُيتعلقُفُ،"ماُعمليةأوُ،ُتنظيمأوُ،ُحالةأوُ،ُشيءأوُ،ُظاهرة:ُ"ىلُفهمإُ،ُهتدفاملقامُاألول
ُكيف"بداًلُمنُ ُالنوعُمنُُلفكرةُاألساسيةا".ُيتمُالقيامُبذلكُمعرفة ُكلماُتعلمُاملعرفةهلذا ،ُُأكثرُالفردُهيُأنه

ُالربهانهذهُالفكرةُليستُخاطئةُولكنهاُغريُمكتملة،ُُو.ُىُذلكعلُدليالشهاداتُالعتربُت ُُوُ،ئاًُفكُكلماُأصبح
ُكانُالهوُعلىُذلكُ الذينُُكماُأنُاألفرادُ،يفُالنظامُالتنظيميُهدجمفإنهُكمكنُُالُكمتلكُمؤهالتُفردأنهُحىتُإذا

ُكفاءةمُأهنُُيعينالأكثرُمنُغريهمُُكمتلكونُمؤهالت معُتطورُُغريُمفيدةسرعانُماُتصبحُُفاملؤهالتُ،أكثر
ُ.بسرعةُأقلُكفاءةُأوُغريُخمتصةُاملواردُالبشريةُفتصبحُ،املعرفةُبسرعة

BOTERFُُُقسمي ُ :العمليةالمعرفة . ب ُاملعرفة ُفئاتهذه ُثالث ُيفإىل ُتتمثل ُالرمسيةُ، تجريبيةُالُوُاملعرفة
ُيفُحنيُأن.ُيفُالتطبيقُالعمليُفردألدواتُاليتُيتقنهاُالاإلجراءاتُواألساليبُوابُاملعرفةُالرمسيةُتعلقت.ُاإلدراكيةُو

إىلُُ،ُفهيُتؤديفردُاستخالصهاُمنُجتربتهُالعمليةإىلُالدروسُاملختلفةُاليتُجيبُعلىُالتشريُاملعرفةُالتجريبيةُ
توافقُدراكيةُفتشريُإىلُاملعرفةُاإلأماُ.ُإضفاءُالطابعُالرمسيُوحتويلُاملعرفةُالضمنيةُللفردُإىلُمعرفةُأكثرُوضوًحا

ُ.واالبتكارُبداعاإلُوتصورُوتنفيذُاملشاريع،ُالتحليلُوحلُاملشكالت،ُ،ُلتكوينمعُاُالعملياتُالفكرية
جيبُأنُتكونُناجحاُلكيُتكونُخمتًصاُفُ،العمليةُباعتمادهاُعلىُسياقُالعملُاملعرفةبشكلُعامُتتميزُ

ُ ُما، ُعلىُُعتربُوالذيُيُ يفُإجراء ُالدلياًل ُاملُعاملكفاءة ُؤسسةداخل .ُ ُعلىُومنه ُهيُالقدرة ُالعملية ُاملهارة فإن
ُللقي ُبنشاطُماالتنفيذ ُفهيام ُمنُخاللُُ، ُبنيُتنشأ ُاملواجهة ُاملعرفة ُالعملومواقفُالنظرية تسمحُللفردُُواليت،

ُالنظريةب ُاملعرفة ُالعمليةُرتمجة ُأيُأيفُاملمارسة ُالتمكنُمنُاألدواتُواألساليبُاليتُتضمن، ُإىلُنُنه قلُاملعرفة
ُ.عمليةاملواقفُال

ُكلُماُ: المعرفة الذاتية .ج االستعداداتُُضمتملعرفةُالذاتيةُالعملية،ُفااملعرفةُالنظريةُُوُاملعرفةلهُعالقةُبُليسهو
القدرةُعلىُكالسلوكياتُُُوُ،الصدقُواجلديةُكالصفاتُاألخالقيةُُُو،ُوالطموحُالثقةُبالنفسكالشخصيةُُوالصفاتُ

ُكانُكفئاًُعتربُالفردُُي ُُ.املبادرةُواحلركةُ فاملعرفةُُ،لديهُالقدرةُعلىُمتييزُنفسهُعنُاآلخرينُللعملُبشكلُخمتلفُتإذا
ُت ُالفردُوالطريقالذاتية ُمعُشريُإىلُشخصية ُاليتُيتفاعلُهبا ُكلُُللكفاءةُاذاتيُاعطيُطابع،ُوتحميطهة ُفردحيث
ُ.ُلتصرفلُةُخاصةطريقكمتلكُ

إىلُثالثةُأنواعُحسبُمستوينيُبالنسبةُللمؤسسة،ُفعلىُاملستوىُاجلزئيُت قسمُالكفاءاتُ: أنواع الكفاءات .8
ُكماُُكفاءاتُاجلماعية،ُأماُعلىُاملستوىجندُالكفاءاتُالفرديةُوكذلكُال الكليُفنجدُالكفاءاتُالتنظيميةُأو

                                       
1
 Sarah CADIN, "La Gestion Des Compétences,", https://www.manager.com/ressources-humaines/gestion-

des-competences.htm, p. 12 (Consulté le: 07/08/2018). 
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ُ ُالكفاءات ُكذلك ُعليها ُالكفاءاتُُ.اإلسرتاتيجيةي طلق ُوهي ُللكفاءات ُرابع ُنوع ُعن ُاحلديث ُيتم ومؤخرا
ُ:1فيماُيليُتوضيحُهلذهُاألنواعُ.البيئية

واليتُُ،بنيُاملعرفةُالنظريةُوالعمليةُوالذاتيةُاليتُكمتلكهاُالفردُعبارةُعنُحمصلةُالتفاعلُما: الكفاءات الفردية. أ
ُ:الفرديةُاتمستوياتُللكفاءُةأربعRETOURُتتوافقُمعُسياقُالعمل،ُوقدُاقرتحُ

ُالوظيفة،لتنفيذُمهامُالكفاءاتُاملطلوبةُُ-
ُئةُمنُطرفُالعاملُلتنفيذُمهامُالوظيفة،الكفاءاتُاملعبُ ُ-
ُُبلُالفردُيفُوقتُمعني،قاملتاحةُمنُُالكفاءاتُ-
ُُ.الكامنةُواحملتملةُأنُتكونُلدىُالفردُواليتُملُيتمُاستغالهلاُالكفاءاتُ-

ُكفاءات،ُتسعىُمنُتُ إنُاملؤسسةُ خاللُممارساتُإدارةُنظرُإىلُالفردُعلىُأنهُرأمسالُبشريُأوُحمفظة
ُ.تطويرهاُواالحتفاظُهباُوُاملواردُالبشريةُإىلُالبحثُعنُأحسنها

ظهرُت ُُو،ُالُكمكنُلفردُمبفردهُالقيامُبهُعملُمجاعيداءُاملخصصةُألُالكفاءاتهيُ :الكفاءات الجماعية. ب
صبحُالفرديةُتُ تُاءالكفاإنُُ.هدفُمشرتكُلتحقيق،ُأوُبشكلُغريُرمسيُمجاعيُيفُسياقُمشروعبشكلُرمسيُ

ُكفاءاتُاآلخرين نقطةُُعتربانيُ الفرديةُبنيُالكفاءاتُُ،ُفاالعتمادُاملتبادلُوالتفاعلُماأكثرُأمهيةُإذاُمتُدجمهاُمع
ُليس ُأنه ُتعريفُالعملُاجلماعيُعلى ُاألساسُيتم ُوعلىُهذا ُالكفاءاتُاجلماعية، ُظهور ُاالعتمادُُبداية جمرد

ُكذلكُيشملُالتفاعلُبينهمُبشكلُمقصودُمنُأجلُحتقيقُهدفُمعنيُ،املتبادلُماُبنيُأعضاءُالفريق منُ.ُبل
ُكوهناُ ُبلُتتعدىُإىل ُسبقُيتبنيُأنُالكفاءاتُاجلماعيةُليستُجمردُحمصلةُجمموعُالكفاءاتُالفردية خاللُما

ُ:هيُ،ولقدُمتُحتديدُمخسةُشروطُأساسيةُلظهورُالكفاءاتُاجلماعيةُيفُالعملُاجلماعيُ.حمصلةُالتفاعلُبينها
ُمنُخاللُعمليةُاستخدامُاملعلوماتُاملتفرقةُاليتُحيتفظُهباُاألفراد،ُ،البحثُعنُالذكاءُاجلماعيُ-
ُتطويرُمتثيلُمشرتك،ُ-
ُ،فريقُالعملُأعضاءالتواصلُالفعالُماُبنيُُ-
ُأعضاءُفريقُالعمل،التعاونُالفعالُماُبنيُُ-
ُ.التعلمُاجلماعيُمنُاخلربةُ-

                                       
1

 :راجعُكلُمن 
- Sabrina LOUFRANI-FEDIDA et Eve SAINT-GERMES, "Compétences individuelles et employabilité: Essai 

de clarification de leur articulation","  Revue @GRH, Paris (France), De Boeck Supérieur, 2013, p. 17. 

- Sabrina LOUFRANI-FEDIDA, "Les quatre niveaux du management des compétences: Individuel, Collectif, 

Stratégique et Environnemental,", Guide du management des compétences, Paris (France), AFNOR, 2043, p.p. 

2 - 3, 7 - 8, 11, 15 - 16. 
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ُكذلكطلي ُ :الكفاءات التنظيمية. ج ُعليها ُُق ُاإلسرتاتيجيةُالكفاءات"اسم "ُ ُاملفتاحيةُالكفاءات"وأيضا أوُ"
ُُالكفاءاتهيُ.ُ"األساسيةُالكفاءات" ُواكتساهبا واليتُتسمحُهلاُ،ُككلُُاملؤسسةعلىُمستوىُاليتُيتمُتعلمها

ُويُ  ُاملنافسني، ُهتديدات ُمقاومة ُعلى ُالقدرة ُمبعىن ُمستدامة، ُتنافسية ُميزة ُالكفاءاتُباكتساب ُتشخيص عترب
سرتاتيجياتُأمراُمهماُلفهمُسببُجناحُأوُفشلُاملؤسساتُيفُظلُظروفُتنافسيةُمشاهبةُواتباعُاُاإلسرتاتيجية

ُ:هيُ،عناصرُةهذاُالنوعُمنُالكفاءاتُيتكونُمنُأربع.ُمماثلة
ُاملعرفة،ُ-
ُ،(التقنيةُاتاملهاُر)األنظمةُالتقنيةُُ-
ُ،(اريةاإلدُاتاملهاُر)ظمةُاإلداريةُاألنُ-
ُ(.ثقافةُاملؤسسة)القيمُواملعايريُُ-

ُسبقيتبنيُ كنُاملؤسسةُمنُهيُجمموعُاملعارفُوالتكنولوجياتُاليتُمتُ ُاإلسرتاتيجيةالكفاءاتُأنُُ،مما
ُ.تقدميُميزةُخاصةُللعمالء

املباشرةُللمؤسسة،ُُُالسيطرةُنطاقُجخاُرُجهاتُأوُوحداتُمتتلكهاُاليتُت شريُإىلُالكفاءاتُ:الكفاءات البيئية. د
مبصادرُخارجية،ُمبعىنُحتديدُالكفاءاتُاليتُيتمُُاالستعانةالعمالءُوخمترباتُالبحث،ُوهناُتربزُفكرةُُوُكاملوردين

ُداخلُاملؤسسةُواليتُيتمُتعبئتها كاالستعانةُمبصادرُخارجيةُ ،اوذلكُحسبُاحتياجاهت خارجُاملؤسسة تعبئتها
هاُعرضُاملؤسسةُإىلُبعضُاملشاكلُبسببُعدمُتوافقُقيمولكنُهذاُقدُيُ الت،ُاملوادُأوُصيانةُاآلُضلتوريدُبع
ُكعدمُاالهتمامُباجلودةُورضاُالعمالءُوثقافتها ُ .معُاملصادرُاخلارجية،

 تعريف إدارة الكفاءات: ثانيا
ُكانُنوعها،ُيتمثلُهدفُإدارةُاملواردُالبشريةُيفُاحلصولُعلىُأفضلُمستوىُم وذلكُنُالكفاءاتُأيا

ُ.دارةُالكفاءاتإرساتُتسمىُماألنشطةُواملقيامهاُمبجموعةُمنُاعنُطريقُ
دفُتسيريُوتطويرُهبجمموعةُمنُاملمارساتُاإلداريةُاليتُتلتزمُهباُاملؤسسةُ:ُ"أهناإدارةُالكفاءاتُبعرفُتُ 

ُتطويرُالكفاءاتُكتسيريُالُيتمالكفاءات،ُحيثُ ُأما فيتمُمنُفاءاتُمنُخاللُإعدادُوتطبيقُقواعدُالتسيري،
ُ.1"االستغاللُواالستكشافُعنهاوذلكُبُ،التعلم لخال

ُتُ  ُبأهناكما ُ"عرف ُمنُاإلجراءات: ُواألدواتُوُجمموعة ُوتنظيمُُوُباكتسابتسمحُُاليتُ،اخلطوات حث
ُأهدافهاُوُرسالتهاباألخذُبعنيُاالعتبارُوذلكُحالياُومستقبليا،ُفردياُومجاعيا،ُُ،املؤسسةالكفاءاتُاليتُحتتاجهاُ

ُ.2"املتوفرةُوالسائدةُفيهاُهيكلهاُوالوسائلُالتقنيةُوالثقافيةوكذلكُُإسرتاتيجيتها،ُو

                                       
1
 Sabrina LOUFRANI-FEDIDA, "Les quatre niveaux du management des compétences: Individuel, Collectif, 

Stratégique et Environnemental", Op. Cit., p.p. 1 - 2.  
2
 Martine LE BOULAIRE et Didier RETOUR, "Gestion des compétences, stratégie et performance de 

l’entreprise: Quel est le rôle de la fonction RH ?,", https://www.agrh.fr/assets/actes/2008leboulaire-retour.pdf 

(Consulté le: 29/09/2018) p.3. 
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جمموعةُمنُاملمارساتُاإلداريةُاملرتبطةُبتسيريُُ:إدارةُالكفاءاتُعبارةُعنأنُُ،منُخاللُماُسبقيتبنيُُ
وغريهاُُ،طاهبا،ُتقييمها،ُتعويضها،ُتدريبها،ُختطيطُمسارُاملهينُهلاحتديدها،ُاستقُمنُخاللُ،وتطويرُالكفاءات

ُ.ُمنُاملمارسات
 ممارسات إدارة الكفاءات: ثالثا

ُ:1يليُعرضُلسريورةُإدارةُالكفاءاتُفيما
ُُوُ:الكفاءات توظيف .1 ُاملؤسسة، ُخارج ُجديدة ُكفاءات ُعن ُالبحث ُجلمعُُيوجدأي ُرئيسيني مصدرين

ُ ُوتوصيف ُبوصف ُتقوم ُاليت ُباملؤسسة ُيتعلق ُاألول ُاملصدر ُالوظيفةاملعلومات، ُحتديد ُأي ُالال، ُمةُزالكفاءات
ُيفُالفرد ُالثاينُيتعلقُباملرشحُللتاليتُُ،توافرها ُواملصدر ُللمنصب، ُاملكونة ُباملهام ُللقيام قدمُالذيُيُ ُوظيفةؤهله
ُ.ُخرباتهُومساتهُوُلخصُمؤهالتهاليتُتُ ،ُالسريةُالذاتيةُله

ُُ.اعرتافُوتعويضُلههذاُالنشاطُيتطلبُحتديدُمعايريُوشروطُالتقييمُووضعُنظامُ: تقييم الكفاءات. 2
لقةُسواءُاملتعُ،ةُوتشجيعُتطويرُالكفاءاتيفُتبينُآلياتُملكافأيتزايدُاهتمامُاملؤسساتُُ:تعويض الكفاءات. 3
ُ(.كفاءاتُحمتملة)صبُعملُثابت،ُأوُمتغريُأوُحمتملُنمب
ُاليتُ: اإلدارة التنبؤية للوظائف والكفاءات. 4 ُالوقائية ُاإلجراءات ُوتنفيذ ُبتصميم ُاملرتبطة ُباملمارسات تتعلق

ُاجلماعي،ُ ُأو ُالفردي ُاملستوى ُعلى ُوالكفاءات، ُللوظائف ُالنوعي ُأو ُالكمي ُالتعديل ُمشكالت ُبتوقع تسمح
ُ ُواخلارجية، ُالداخلية ُالبيئية ُالقيود ُُوملواجهة ُاحتياجات ُلتطور ُوفقا ُالبشرية ُاملوارد ُوجعلهاتكييف أداةُُاملؤسسة

ُ:منُاإلجابةُعلىُاألسئلةُالتاليةُدبللقيامُهبذهُاملمارساتُال.ُصاديةتقللتنميةُاال
ُماُهيُالكفاءاتُاليتُستحتاجهاُاملؤسسةُمستقبال؟،ُ-
ُ.كيفُيتمُاالستجابةُلنقصُالكفاءات؟ُُ-
ُاإلسرتاتيجيةاُ،ُألنُخياراهتممارساتُاإلدارةُالتنبؤيةُللوظائفُوالكفاءاتُعلىُاملؤسسةُاالستثمارُيفُجمالُ

اُهأمهُ،اليتُسيتمُتطويرهاُمستقبال،ُإالُأنُهذهُاملمارساتُتواجهُالعديدُمنُالعقباتهيُاليتُستوجهُالكفاءاتُ
ُُ.عدمُالثباتُوسرعةُتطورُتغريُالبيئةُاليتُتنشطُفيهاُاملؤسسة

ُي ُ :تدريب األفراد. 5 ُإدارة ُتقوم ُحيث ُالكفاءات، ُلتطوير ُاألول ُالعامل ُالتدريب ُمبقارنةُعترب ُالبشرية املوارد
نهاُمنُحتديدُالفجوةُاليتُتكونُكُ ،ُمماُكمُ ةأوُاملستقبليُةاحلاليُلفردُوالكفاءاتُاملرتبطةُبالوظيفةالكفاءاتُاحلاليةُل

ُتنفيذها ُسيتم ُاليت ُالتدريب ُبرامج ُومدة ُنوع ُلتحديد ُُُ.أساسا ُتقوم ُأهنا ُيفُبكما ُالعاملة ُالقوى ُتطور دراسة
يفُخمتلفُمنُالتنبؤُبتوزيعهاُُحىتُتتمكنُ...موظفني،ُمعدلُدورانُالعمل،مُالعمريُللاهلُر،ُمنُحيثُاملؤسسة
 .مستقبال،ُوبالتايلُحتديدُبرامجُالتدريبُاملرافقةُاليتُتسمحُبتطورُالعاملنيُالوظائف

                                       
1
 Sabrina LOUFRANI-FEDIDA, "Les quatre niveaux du management des compétences: Individuel, Collectif, 

Stratégique et Environnemental", Op. Cit., p.p. 0 - 4. 
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ُتصاحبُُ:إدارة المسار الوظيفي. 6 ُما ُكفاءاتُغالبا ُمماُُالعاملدراسة ُواملهنية، ُالشخصية ُطموحاته دراسة
التطورُاملهينُبشكلُعامُيتطلبُإنُُ.علىُاملدىُاملتوسطُمسارهُالوظيفيُسهلُمنُتصورُالطرقُاملمكنةُلتطوريُ 

ُ ُألداء ُالالزمة ُاملهارات ُالُ،فةداملستهُالوظيفةاكتساب ُيتقنها ُال ُُاعاملواليت ُبرامجُُاتساهبك، ُخالل ُمن يتم
وهذاُمنُُها،وتنفيذهاُإىلُتعلمُالعاملوجيهُيتمُمنُخاللهُتواضحُوكذلكُمنُخاللُبناءُمسارُوظيفيُُ،التدريب

ُ.صىُجناحُيفُمسارهُاملهينقمنُالوصولُإىلُحتقيقُأُهأجلُمتكين
منُبنيُالعناصرُاألساسيةُلسياسةُُالوظائفعتربُتدويرُالوظائفُأوُالتنقلُماُبنيُي ُُ:لوظائفالتنقل ما بين اُ.7

عزيزُالتنقلُاألفقيُفقطُعلىُاملساراتُالعمودية،ُهلذاُفإنُتعتمدُتاملواردُالبشرية،ُخاصةُأنُإدارةُاملسارُالوظيفيُ
ومنُوبالتايلُجتنبُالروتنيُواكتسابُمهاراتُجديدة،ُُ،مهامهوتنويعُبتغيريُُلعاملسمحُمنُجهةُلبنيُالوظائفُي

ُُ.باستمرارُالعاملنيةُمنُاملزجُماُبنيُكفاءاتُسسمحُللمؤسيجهةُأخرىُ
 أهمية إدارة الكفاءات: رابعا

ُكانُيُ ُ،(أوُالتنظيمُالعلميُأوُمنهجُاملنصب)تراجعُالفكرُالتايلوريُبعدُ  ُركزُعلىُحمتوىُالوظيفةالذي
الذيُُ،(أوُمنهجُالكفاءة)إدارةُالكفاءاتُُهالتسيريُمنلواملؤهالتُاملطلوبةُلشغلها،ُظهرتُمناذجُإداريةُحديثةُ

ُاملورديُ  ُعلى ُللكفاءاتُركز ُكحاوي ُوالنقلُالبشري ُلالكتساب ُُالقابلة ُإىل ُبشري ُمورد ُُوآخمن ُر، خلقُعلى
ُعل ُاعتمادا ُمرونة ُأكثر ُعمل ُواحملتملةمناصب ُاملكتسبة ُالكفاءات ُى ُتُ . ُجدُعومنه ُمرحلة ُالكفاءات ُإدارة ترب
ُكبريةيوذاتُأمهُ،متقدمةُيفُممارساتُإدارةُاملواردُالبشرية ُ:1ُعتربُأداةذلكُأهناُتُ ُ،ة

ُ ،البشرية املوارد لتسيريُ- ُالبحثُعنُعن ؤسسة،امل تنافسية حتسنيهتدفُإىل  بني ممكن تالؤم أفضل طريق
ُ،املتوفرة البشرية املواردُوكفاءات لمؤسسةلُالضرورية الكفاءات

-ُُ ُوإدارةُُوانتقاءجذب ُواحملتملة، ُاخلفية ُالكفاءات ُواستغالل ُواكتشاف ُالظاهرة، ُالكفاءات ُوتنمية وتقييم
ُاملساراتُالوظيفيةُللعاملني،

ُاخلارج،ُمن الكفاءات جبلب اخلاصة التكاليف بتخفيض يسمح مماُ،املؤسسة يفبتكارُواإلبداعُلزيادةُمستوىُاالُ-
ُُ،واملعرفةُةالقيم توليدلُإسرتاتيجيةُ- هاُموارد التحكمُيفُو اخلارجي احمليط مع التكيف من مؤسسةلل تسمحإذ

ُ،ةليالداخ
ُالتكوينُوالتعلمُاملستمر،ُخاللمنُعنُطريقُحتسنيُأداءُاألفرادُ،ُلتحسنيُاألداءُالكليُللمؤسسةُ-
ُكفاءاهتمُوحتديدُُ،خللقُرابطُعاطفيُقويُبنيُالعاملنيُواملؤسسةُ- عنُطريقُإجيادُمناخُيساهمُيفُاستغالل

 .نظامُحوافزُمناسبُلذلك
 
ُ

                                       
1
 Sarah CADIN, Op. Cit., p. 14.   
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 بتعبئة الموارد البشريةإدارة الكفاءات عالةقة : خامسا
الكفاءاتُعاملُمنُعواملُالتعبئة،ُحتاولُاملؤسسةُمنُخالهلاُإرسالُرسالةُقويةُإىلُُإدارةعتربُممارساتُتُ 

إالُ.ُرداُمليزةُتنافسيةُمستدامةُهلاوأهناُتعتربهمُمُوُ،مفادهاُأهناُترغبُيفُإقامةُعالقةُطويلةُاملدىُمعهمُ،العاملني
ُكافيةمارساتُتُ هذهُاملأنُ اليتُكمتلكهاُُالكفاءاتوسُملختلفُرفقُباستعمالُذكيُوملمنُتُ بلُجيبُأُ،عتربُغري
حيثُ.ُالتعبئةُالشروطُالنفسيةُللتعبئة،ُومنُمثُالتأثريُإجياباُعلىُمستوى،ُمنُأجلُالتأثريُإجياباُعلىُناملُوالع

طُافُرستوجبُجتنبُاإلتُ،للتعبئةُةاملناسبُالكفاءاتوتطويرُتسيريُممارساتُعلىُأنُُؤهوزمالTREMBLAYُأكدُ
ُاُالتقصريُأو ُاستغالل ُكميف ُاليت ُلكفاءات ُاالستخدامنُوالعاملتلكها ُأن ُحيث ُإىلُُ، ُيؤدي ُللكفاءات املفرط
ُوالدافعيةا ُالتحفيز ُمستويات ُاستعماهلاخنفاض ُيف ُالتقصري ُأن ُحني ُيف ،ُُ ُمستويات ُاخنفاض ُإىل الشعورُيؤدي

ُ.1اخنفاضُمستوياتُالتحفيزُوالدافعيةُومنُمثُ،بالتمكني
وتطويرُوذلكُبتبينُنظاماُلتسيريُُلدىُالعاملني،ُالتعبئةُاخنفاضُمستوىاولُإدارةُاملواردُالبشريةُجتنبُحت

ُاجتاهني ُيف ُيعمل ُاملتاحةُُ:مهاُ،الكفاءات ُالكفاءات ُاستغالل ُيتم ُحبيث ُواملستقبلي، ُاحلايل ُالوظيفة حمتوى
 ُ.2لألداءُاجليدُيفُمنصبُالعملُاحلايلُأوُاملستقبليُ،ديدةُالضروريةاجلكفاءاتُالواكتسابُ

 التعويضات : الثالث المطلب
وكذلكُاملرتبطةُباالعرتافُرافعةُمنُروافعُُاتأنُاملمارساتُاملرتبطةُبالتعويضُاعتربُالعديدُمنُالباحثنيُ

إالُأنهُ.ُستخدمتُبشكلُسليمإذاُماُاُ ُالعاملنيُلتبينُسلوكياتُالتعبئة،ُوهذاُ،ُذلكُأهناُتدفعتعبئةُاملواردُالبشرية
ذلكُأنُممارساتُاالعرتافُمتُاعتبارهاُيفُهذاُُفقطـ،ُضُإىلُممارساتُالتعويضاتيفُهذاُاملطلبُسيتمُفقطُالتعُر

ُإحدىوزمالئهTREMBLAYُالبحثُوبناءُعلىُمنوذجُ ُعلىُأهنا ُللتعبئةُ، واليتُتساهمُيفُُ،الشروطُالنفسية
ُ.للتعبئةوأرضيةُخصبةُُمالئمُتوفريُمناخُتنظيمي

ُإىلُأنُعددُرجتدُ ُيُ ُاإلشارة ُالبشرية ُاملوارد ستخدمونُيفُأحباثهمُمنُالباحثنيُيفُجمالُممارساتُإدارة
ُفالتعويضُيشريُإىلُ ُهناكُاختالفُبينهما، ُيفُالواقع ُلكن ُكمصطلحنيُمرتادفني، ُواالعرتاف ُالتعويض النظرية

ُ ُكانت ُمالية ُامللموسة ُاألجر)العناصر ُمثل )ُ ُمالية ُغري ُالعمل)أو ُأثناء ُالغذاء ُوجبات ُيف(مثل ُيشريُُ، املقابل
ُ(.مثلُالتهنئةُوالشكر)االعرتافُإىلُالعناصرُغريُامللموسةُ

 تعريف التعويضات: أوال
ُيدفعُشهريا)الراتبُ  ُمايل ُُوُ(مبلغ ُأسبوعيا)األجر ُأو ُيوميا ُمبلغُمايلُيدفع ُيدفعُ)واملكافآتُ( مقابل

ُكمصطلحاتُمرادفةُللتعويضات،ُإالمصطلحاتُأحياناُماُتُ (ُنتيجةُللتميز عتربُفهومُهذهُاألخريةُتُ أنُمُستخدم
ُ.أوسعُوأمشل

                                       
1
 Michel TREMBLAY et al. Op. Cit., p. 73. 

2
 Jean-Yves LE LOUARN, Op. Cit., p. 132. 

https://www.researchgate.net/profile/Michel_Tremblay
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ُبأهناُ ُالتعويضات ُ"ت عرف ُيفُ: ُلعمله ُأدائه ُمقابل ُالعامل، ُعليها ُحيصل ُاليت ُاملالية ُوغري ُاملالية العوائد
ُ.1"املؤسسة

ُت عرفُبأهناُ ُ"كما ُالراتبُاأل: ُأو ُأوُغريُُ،ساسياألجر ُمباشرة ُأوُإضافاتُأخرىُمدفوعة، ُمزايا وأية
ُ.2"أوُعينا،ُمنُقبلُصاحبُالعملُللعاملُبسببُتوظيفُهذاُاألخريمباشرة،ُنقداُ

ُسبقيتبنيُُ ُفهيُتشملُعناصرُأنُالتعويضاتُُ،منُخاللُما ُالراتبُفقط، ُأو الُتقتصرُعلىُاألجر
ُعينيةُ،أخرى ُأو ُكالعالوات، ُمالية ُتكون ُأخرىُقد ُمزايا ُأو ُالعمل، ُأثناء ُالغذاء ُُ،كوجبات ُماديةُُقد تكون

،ُواليتُقدُنحُمقابلُاملهامُاليتُيؤديهاُالعاملكلهاُمتُ ُُ،كاألمنُالوظيفي(ُاجتماعية)أوُنفسيةُُ،كالسكنُالوظيفي
ُيُ  ُما ُومنها ُمباشرة، ُغري ُأو ُمباشرة ُيُ تكون ُما ُومنها ُالفردي ُاألداء ُأساس ُعلى ُاألداءُدفع ُأساس ُعلى دفع

ُكمكنُتعريفُالتعويضاتُبأهناُ.اجلماعي ُومنه ُللع: ُاملؤسسة ُأشكالُُ،املالثمنُالذيُتدفعه والذيُيتخذُعدة
ُماديُأو) ُعيين، ُأو ُفرديُأوُمجاعيُنقدي ُغريُمباشر، ُأو ُمباشر ُوذلكُ(نفسي، ُاليتُيبذهلاُ، مقابلُاجلهود

ُ.ُديُإىلُحتقيقُأهدافُاملؤسسةواليتُتُؤُمهامُحمددة،وختصيصُوقتهُوكفاءاتهُإلجنازُ
 هيكل التعويضات: ثانيا

ُاليتُالتعويضاتُمنُالعناصرُاألساسيُت عترب  ُالبشرية ُاملوارد ُلنظام ُبسببُتُتتصفة ُإدارهتا، وعُنبصعوبة
ملُالعديدُمنُشبلُتُ،قتصرُفقطُعلىُمفهومُاألجرُوالراتبفهيُالُتُ.طبقُعليهااجملموعاتُاليتُتُ تنوعُُوُاأشكاهل

كماُكمكنُُُ.ملرضيةُاملدفوعةُاألجراُعالوات،ُاملشاركةُيفُاألرباح،ُمصاريفُالتنقل،ُالعطلكالُ،العناصرُاألخرى
ُالعاملني ُمن ُمعينة ُجمموعات ُبني ُما ُُ،التمييز ُتُ واليت ُعليها ُطبق ُمن ُوخاصة ُحمددة ُالتعويضاتعناصر ُ،هذه

ُ.افآتُأعضاءُجملسُاإلدارةمك،ُأجورُمندويبُاملبيعاتك
،ُفهناكُتعويضاتُمباشرةُوغريُمعينةُإىلُعدةُأنواعُحسبُمعايريقسمُتُ التعويضاتُنُأتبنيُسابقاُلقدُُ

فيماُُوُ.وغريهاُ،تعويضاتُنقديةُوعينيةتعويضاتُماليةُوغريُمالية،ُتعويضاتُملموسةُوغريُملموسة،ُُمباشرة،
ُ:3هيكلُالتعويضاتُاإلمجايلشكلُواليتُتُ ُ،يليُسيتمُالرتكيزُعلىُالتفرقةُماُبنيُالتعويضاتُاملباشرةُوغريُاملباشرة

ُوالعينية: التعويضات المباشرة .1 ُالنقدية ُاملدفوعات ُاملكتسُ،تشمل ُالناجتبواملبالغ ُواألرباح ُأنظمةُة ُعن ة
ُك علىُالرفعُمنُُماليةُأوُغريُمالية،ُحتثُالعاملعنُحوافزُقدُتكونُُةعباُر)ُنظامُاحلوافزالتعويضاتُاألخرى،

وغالباُماُتكونُمرتبطةُُ،الكفاءةبالقطعةُأوُأوُبُاملرتبطةُبالعملُتفآواملكاالعالواتُُكُ،األداءُأوُحتسنيُسلوكياته
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 Maryléne GAGNE and Jacques FOREST, "The study of compensation systems through the lens of self-

determination theory: Reconciling 35 years of debate,", Canadian Psychology, Vol. 49, N
0
 3, Québec (Canada), 

the Canadian Psychological Association, 2008, p. 2.  
2
 Soumia MEKKIOUI et Nedjia ZIANI, "La rémunération un outil de développement des ressources humaines,", 

Revue Algérien de développement économique, N
0
 3, Algérie, Université Mascara, 2015, p. 4.   

3
 :راجعُكلُمن  

 - Sekiou et al., Op. Cit., p.p. 157, 160.   

- Marie-Christine MOULINS, "Système de rémunération,", https://www.manager.com/ressources-

humaines/syséme-remuneration.pdf, 2011, p. 6 (Consulté le: 02/11/2018). 

 

http://doi.apa.org/journals/cap/49/3/225.html
http://doi.apa.org/journals/cap/49/3/225.html
http://doi.apa.org/journals/cap/49/3/225.html
Marie-Christine%20MOULINS,%20%22Système%20de%20rémunération,%22,%20https:/www.manager.com/ressources-humaines/syséme-remuneration.pdf,%202011,%20p.%206%20(Consulté%20le:%2002/11/2018)
Marie-Christine%20MOULINS,%20%22Système%20de%20rémunération,%22,%20https:/www.manager.com/ressources-humaines/syséme-remuneration.pdf,%202011,%20p.%206%20(Consulté%20le:%2002/11/2018)
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ُالفرديةباجمل ُهودات )ُ ُنظام ُاألرباحوكذلك ُاإلدارة)ُتقاسم ُتربط ُاليت ُالوسائل ُعليهُوهي ُحيصل ُالذي ُاملقابل
ُ.(تعطىُوفقاُلألداءُالكليُللمؤسسةُوهيُ،املشاركةُيفُأرباحُاملؤسسةكُ،بالنتائجُاالقتصاديةُللمؤسسةُالعاملني

ُ:تغريتنقسمُالتعويضاتُاملباشرةُإىلُالتعويضُالثابتُوالتعويضُاملُ
ُالعامل،ُاُيشغلهاليتُارُثابتُيرتبطُمباشرةُبالوظيفةوهوُمقدُ،عبارةُعنُاألجرُاألساسيُ:التعويض الثابت. أ

إماُبطريقةُُمقدارهُيتحددهلاُنفسُالدرجةُيفُسلمُهيكلُاألجور،ُُوُيتغريُمنُعاملُآلخرُيشغلونُوظائفُهلذاُال
ُُ.اجلماعيةالفرديةُأوُتقييمُالوظائفُأوُباملساومةُ

عطىُاليتُتُ ُو)أوُعلىُنظامُحوافزُُ،تقومُعلىُعالواتُفردية،ُعبارةُعنُإجراءاتُحتفيزيةُ:التعويض المتغير. ب
متغريةُألنُمقدارهاُيتغريُمنُُأوُعلىُالقواننيُاألساسيةُلعملُفرقُالعمل،ُ،(علىُأساسُفرقُالعملُأوُمجاعيا

ُ.ُوفقاُللقواعدُاليتُحيددهاُصاحبُالعملُواملوظفونُ،آلخرُعامل
لنسبةُاملئويةُللجزءُوذلكُبزيادةُاأمهيةُمتزايدة،ُالتعويضاتُُهيكليأخذُاجلزءُاملتغريُيفُيفُالوقتُاحلايلُُ

ُالثابتةُاملتغريُوختفيض ُأشارتُ.النسبة ُُفلقد ُاألجور ُفعالية ُنظرية ُبنيHUGONُُلـ ُما ُإجيابية ُعالقة ُوجود إىل
أنهُخيفضُمنُتكلفةُُإذُ،نظامُحوافزعنُُعبارةُجرحيثُكمكنُأنُيكونُاأل،ُيةُالفردُمنُالعملجورُوإنتااألج

ُ.داءُاملتدينُعلىُمبالغُزائدةمتنعُحصولُالعاملُذيُاألُاإلسرتاتيجيةفهذهُومنهُُ،الفرصةُالبديلةُللكسل
ُأوُالعناصرُويُ ُ:التعويضات غير المباشرة .2 ُاالجتماعيةُأوُالنفسية ُكذلكُاسمُاملزايا ،ُاالجتماعيةطلقُعليها

ُ ُإىل ُاملباشرةتضاف ُجملالتعويضات ُالعامل ُمنها ُيستفيد ُاليت ُاخلدمات ُبكل ُوتتعلق ،ُ ُاُانتمائهرد ُ.ملؤسسةإىل
واليتُمنهاُالُبدُفهيُمصاريفُُ،إضافةُلتكلفةُاليدُالعاملةُالعناصرُاالجتماعيةُ،ُت عتربصاحبُالعملبالنسبةُل

اُوإمن ،ؤسسةامل داخل العاملني وأداء بدافعية ارتباطها عدمُتعين ال ةاملباشُر غري صفةُ.باشرةتتجاوزُالتعويضاتُامل
 متغريات خالل من ولكن واإلنتاجية، األداء على إجيابية بنتائج تنعكس أن كمكنُالتعويضات هذه بأن تعين

ُ.ؤسسةللم والوالء االنتماء شعور بزيادة تتمثلُوسيطة
ُُ ُقام ُأُ Gérard DONNADIEUُلقد ُشكل ُيف ُالتعويضات ُأشكال ُهرمُبتلخيص ُاسم ُعليه طلق

 :كماُيوضحُالشكلُالتايلُُ،التعويضاتُاإلمجالية
ُ
ُ
ُ
ُ
 
ُ
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 Gérard DONNADIEUلــ  اإلجمالية هرم التعويضات: 2/1شكل 
ُ
ُ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ

 

 

 

 

   : المصدر
Marie-Christine MOULINS, "Système de rémunération,", https://www.manager.com/ressources-

humaines/syséme-remuneration.pdf, 2011, p. 9 (Consulté le: 02/11/2018). 

يالراتبُاألساس  

 مكمالتُفردية

.(..،ُعمولة،ُعطية،مكافأة)الرتاجعُعنهاُحصةُفرديةُكمكنُ  

 عالواتُثابتة

.(..وةُحتقيقُاهلدف،عالُمكافأة،)كمكنُالرتاجعُعنهاُُفريقُعملُحصة  

 عالواتُمتغرية

 تعويض مباشر
 

 

 

 

راتب مرتبط 
 بالمؤهالت

راتب مرتبط 
 باألداء

 تقاسمُاألرباحُوفقاُلإلنتاجيةُووفقاُلألهداف

 خطةُادخار املشاركةُاملالية خياراتُاألسهم
(معُأوُبدونُمسامهة)  

شرعية ملحقات  

(نقدي)  
(فوريُأوُمؤجل)  

انتقائية ملحقات  

 غالباُعينية

عضوُيفُ
 مؤسسةُمهنية

 عطيةُعينية
(رحلة،ُهدية)  

معاشاتُالتقاعدُ
 الشخصيةُالتكميلية

 مصاريفُالتمثيل

 املؤسسةسيارةُ

ُرسومُاحلضور السكنُالوظيفي مصاريفُالتنقل
 

 اهلاتفُالشخصي

ةقانونية ملحقات  

 بعضهاُعيين

ختفيضاتُعلىُ
 منتجاتُاملؤسسة

استشاراتُ
 قانونيةُومالية

منحُدراسةُ
 األوالد

تسهيالتُ
 للرتفيه

املسامهةُيفُ
 وجباتُالطعام

علىُالتأمنيُ االدخار
 احلياة

 دارُاملسنني

التأمنيُضذُ حسابُتوفري
 األخطارُاملتنوعة

التأمنيُعلىُ وسامُالعمل
 السيارات

معاشاتُتقاعدُ
 تكميلية

العضويةُيفُناديُ
 رياضيُأوُثقايف

التأمنيُالصحيُ املساعداتُالعائلية نقلُاملوظفني قروضُاملؤسسة
ُالتعاوين

Marie-Christine%20MOULINS,%20%22Système%20de%20rémunération,%22,%20https:/www.manager.com/ressources-humaines/syséme-remuneration.pdf,%202011,%20p.%209%20(Consulté%20le:%2002/11/2018)
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قسمُالتعويضاتُإىلُأربعةُأنواع،ُالنوعGérard DONNADIEUُُُأنُالسابق،ُمنُخاللُالشكليتضحُ
ُ ُاملتغري، ُوالتعويض ُاألساسي ُالراتب ُتشمل ُاليت ُاملباشرة ُالتعويضات ُهي ُفهيُأاألول ُاملتبقية ُالثالثة ُاألنواع ما

جمموعُالتعويضاتُاملباشرةُإنُُ.انتقائيةُوقانونيةُوُضاتُغريُاملباشرةُواليتُتتمثلُيفُملحقاتُشرعيةتشكلُالتعوي
  .شرةُتشكلُهيكلُالتعويضاتُاإلمجاليةغريُاملباُو

 التعويضات ممارسات: ثالثا
ُاملواردُُ ُإدارة ُملديري ُأساسيا ُهدفا ُاملؤسسة ُأداء ُحتسني ُشأنه ُمن ُالذي ُالتعويضات ُنظام ُحتديد ي عترب

ُ ُمتأنُُحيثالبشرية، ُمنُخالله،ُمثُهيدُأدتحبُدأتبرُخبطواتُومراحلُمعينة،ُعمليةُإعداده دافُيرادُحتقيقها
أساليبُُإتباعشكلُبيئةُاملؤسسة،ُبعدُذلكُيتمُيتُتُ األخذُبعنيُاالعتبارُالعواملُالتنظيميةُوالعواملُاخلارجيةُال

ُلتصميمه ُالنظامويفُاألخريُُ،معينة ُوالتعديالتُاملستمرةُيتمُإخضاعُهذا ُيليُشرحُخمتصرُهلُ.للصيانة ذهُفيما
ُ:1ملراحلُواخلطواتا

ُالكلماتُالثالثُتكمنُاألهدافُُوُجذبُالكفاءات :تحديد األهداف .1 ُوراءُهذه ُوحتفيزها، االحتفاظُهبا
ُيتصفُ ُتعويضات ُنظام ُتصميم ُخالل ُمن ُذلك ُحتقيق ُاملؤسسة ُوتستطيع ُالتعويضات، ُملمارسات الرئيسية

ُ:2باخلصائصُالتالية
ُهنا :دالةعال. أ ُالتمييز ُُيتم ُأنواعبني ُالعدالةُعدة ُداخليةُ.من ُاُ،عدالة ُيتحصل ُأن ُهبا ُعلىُوي قصد لعامل

ُ،عدالةُخارجيةُ.الوظائفتعويضاتُمماثلةُمقارنةُبالتعويضاتُاليتُيتحصلُعليهاُزمالؤهُوالذيُيشغلونُنفسُ
ُأنُيتحصلُالعاملُعلىُتعويضاتُمماثلةُمقارنةُبالتعويضاتُاليتُتقدمهاُ فسُنخرىُلاألؤسساتُاملوي قصدُهبا

منُحيثُسنواتُُةمُالنسبياهتختتلفُحسبُإسهامُعاملنيتقدميُتعويضاتُللُوي قصدُهباُ،عدالةُفرديةُ.الوظائف
مسامهاهتمُُختتلفُحسبُعاملنيتقدميُتعويضاتُللوي قصدُهباُُ،عدالةُمجاعيةُ.لكفاءاتُواخلربةاُوُاألداءُوُاخلدمة

ُ.يفُجناحُاملؤسسةُأوُالوحدة
ُصعُ : البساطة والشفافية. ب ُكلما ُتعقيدا ُأكثر ُالنظام ُكان ُالعكلما ُعلى ُاب ُحتديد ُماملني بنيُُالعالقة

ُوما ُتُ ُسلوكياهتم ُالشفافية ُأن ُكما ُالتعويضات، ُهذه ُعدالة ُحتديدُمدى ُوبالتايلُصعوبة سهلُبنيُالتعويضات،
ُ.واالندماجالتواصلُ

ُأجور :الجاذبية في السوق. ج ُتقدمي ُعلى ُللمؤسسة ُالتنافسية ُوالقدرة ُاخلارجية ُالعدالة مزاياُُوُرواتبُوُتعين
ُ.مبتكرةُاتاملؤسسةُملمارساتُتعويضُامتالكوتسهيالتُالُكمكنُللمؤسساتُاألخرىُتقدكمها،ُوتعينُكذلكُ

ُاليتُ :الكفاءة والفعالية. د ُواخلدمات ُوالكفاءات ُالعامل ُعليها ُيتحصل ُاليت ُالتعويضات ُبني ُما ُاملواءمة تعين
ُ.يقدمهاُللمؤسسة،ُويتمُذلكُعنُطريقُعمليةُحتليلُالوظائف

                                       
1

 .235 - 263 صفحة (2443 دارُزهرانُللنشرُوالتوزيع،(:ُاألردن)عمانُ)ُإدارة الموارد البشريةحناُنصرُاهلل،ُ 
2
 Soumia MEKKIOUI et Nedjia ZIANI, Op. Cit., p.p. 0 - 5 , 9.   
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رتبطةُبتحدياتُاملؤسسةُالطويلةُاألجل،ُوليسُفقطُتلكُاملُالعاملنيُقصدُهباُتعزيزُسلوكياتيُ : االستدامة .ه
ُ.اليتُتقومُعلىُتعظيمُاألرباحُعلىُاملدىُالقصري

ُ:يشملُذلكُحتليلُكلُمنُالبيئةُاخلارجيةُوالداخلية :المؤسسة بيئةتحليل  .2
القيودُوالتشريعاتُاحلكوميةُاملتعلقةُُ:املعلوماتُاملتعلقةُبكلُمنيتطلبُذلكُمجعُ: تحليل البيئة الخارجية. أ

ُنبقوا ُوالعمال ُحيثُا)نيُالعمل ُاألدىنُلألجورمن ُباحلد ُالعطلُُ،لقواننيُاملتعلقة ُاليومية، ُالعمل ُساعات عدد
ُاألجر ُاملدفوعة ُواالضطرارية ُاملرضية ُواإلجازات ُالدخلالسنوية ُوقواننيُضريبة ُللعمل ُالقانوين ُالسن ضغوطُُ،(،

ُ ُالتأثريُفيهمُانضماممنُحيثُمدىُ)النقاباتُالعمالية ُعلى ُومدىُقدرهتا منُ)سوقُالعملُُ،(العاملنيُفيها
منُ)،ُتكلفةُاملعيشةُ(فاءاتُاملتوفرة،ُاألجورُالسائدةُيفُالسوقكحيثُحجمُالعرضُوالطلبُعلىُالعمالة،ُال

ُ.وغريهاُمنُاملعلوماتُ،(حيثُتطورُمعدالتُالتضخمُيفُالبلد
ُاملعلوماتُامليتطلبُذلكُمجعُ: تحليل البيئة الداخلية. ب ُاملالية ُبالوضعُاحلايلُللمؤسسةُوقدرهتا ُعلىتعلقة
ُ.ُُفع،ُوكذلكُالقيامُبتحليلُوتقييمُالوظائفُلتحديدُحجمُونوعُالتعويضاتُاملناسبةُلكلُمنهاالد
ُللوظااليتمُذلكُعنُطريقُ :التعويضات هيكلتصميم  .3 ُمسحية ُبدراسة ُلدىُاملؤسساتُقيام ئفُاملشاهبة

هذهُالدراساتُقدُتقومُهباُاملؤسسةُبنفسهاُجورُواملزاياُاألخرىُاليتُمتنحها،ُمنُأجلُالتعرفُعلىُاألُ،املنافسة
   .أوُتقومُهباُمؤسساتُخمتصةُأوُجهاتُحكومية

املواردُالبشريةُُطلبُمنُإدارةيتُ،حىتُيبقىُنظامُالتعويضاتُعادالُوعملياُوجذابا :صيانة نظام التعويضات .4
ُكلماُاقتضىُاألمرُذلك   .إدخالُتعديالتُوتغيرياتُعليه

 أهمية التعويضات: رابعا
ُكانُيُ ُ التعويضاتُُهيُوأنُأمههاُ،تكلفةُتتحملهاُاملؤسسةُدنظرُللتعويضاتُعلىُأهناُجمُرمنذُمدةُطويلة

ُاُ ُ،املالية ُيُ حيث ُأصبح ُوتدرجييا ُللعامل، ُحافز ُأهم ُعتربت ُأشإىلنظر ُومتغرياُُكاهلاُخمتلف ُعنصرا ُأهنا على
.ُبريُيفُحتقيقُأهدافهاكشكلُُ،ُذلكُأهناُتساهمُوبواملايلُواالجتماعيُللمؤسسةُاسرتاتيجياُيفُاألداءُالتنظيمي

ُ:1هيُ،زواياُعدةكمكنُتوضيحُأمهيةُالتعويضاتُمنُخاللُ
ُُ:بالنسبة للمؤسسة .1 ُُعديدالأكدت ُعالقة ُوجود ُعلى ُوالنظريات ُاألحباث ُالتعويضاتُُجيابيةإمن ُبني ما

اليتُتساعدُُ،أقوىُوسائلُاالتصالُوالتأثريُإحدىعتربُفالتعويضاتُتُ ُ.مبختلفُأنواعهاُومكوناهتاُوأداءُاملؤسسة
هيُتساهمُيفُالرفعُمنُمستوىُرضاُفُ،لتحقيقُأهدافهاُوحتفيزهاُهباُاملؤسسةُعلىُجذبُالكفاءاتُواالحتفاظ

ُكمكنُوالذيُ،ككلُاملؤسسةُأداءُمنُمثُومنُأدائهم،ُمنُالرفعُيؤديُإىلُوالذيُ،انتمائهمُللمؤسسةُوُالعاملني

                                       
1

  :راجعُكلُمن 
 .299 - 298 حسنُإبراهيمُبلوط،ُمرجعُسابق،ُصفحةُ-

- Soumia MEKKIOUI et Nedjia ZIANI, Op. Cit., p.p. 2 - 4.   
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ُ.مالءرضاُالعُومستوىاملبيعاتُ،ُوارتفاعُحجمُورانُالعملدمعدلُُوُضُالتكاليفافكاخنُ،قياسهُبعدةُمؤشراتُ
نسبةُبالف،ُالعاملُوُللمؤسسةمنُالواضحُأنُالتعويضاتُالُترتتبُعليهاُنفسُاآلثارُبالنسبةُُ:بالنسبة للعامل .2

ُةفهيُتلعبُثالثُبالنسبةُللعامل،ُأماُالعاملوحتفيزُسيلةُجذبُواحتفاظُُوتكلفةُُوُسعتربُيفُاألسات ُُللمؤسسة
يتحددُعنُُلهُاملستوىُاالستهالكيذلكُأنُُ،للعاملُاملستوىُاملعيشيُفهيُحتددُ،دوراُاقتصادياُ:،ُتتمثلُيفدوارأ

الصعودُاالجتماعيُمنطُحياةُالفردُوعالقاته،ُحيثُأنُالوضعُُوألهناُمتسُُ،دوراُاجتماعياُ.طريقُهذهُالتعويضات
ُماُيرتبطُبالتقدمُالوظيفي ُنفسياُ.العالقاتُيفُاجملتمعُبناءالذيُيساعدُعلىُُ،غالبا عتربُالتعويضاتُإذُتُ ُ،دورا

ويضاتُالذيُحيدثُنتيجةُالشعورُبالعدالةُمنُالتعُالوظيفيُلرضاهُاومصدُرُ،حافزاُلتعزيزُوتطويرُمهاراتُالعامل
ُ.يتحصلُعليهاُاليتُ

ُكافةُاألجورُوالرواتبُُإحدىعتربُالتعويضاتُت ُ :بالنسبة للدولة .3 حمدداتُالناتجُاحملليُاإلمجايل،ُوتتكونُمن
ُكبرياُمنُلتعويضاتُاُلذلكُتأخذ .والعوائدُاليتُتدفعهاُاملؤسساتُالعامةُواخلاصةُواألجهزةُاحلكوميةُلألفراد حيزا

ُ ُاألجهزة ُوتدخل ُتُ اهتمام ُفهي ُهبا، ُاملهتمة ُاألخرى ُاإلدارية ُواألجهزة ُاحلكومية ُملقصدر ُوتشريعات راقبةُوانني
ُ.رفاهيةُاجملتمعُاقتصادياُواجتماعياُتوفريضمانُُوُدفهبُ،وحتديدُاحلدُاألدىنُمنهاُوتصويبُمسارُالتعويضات

ُعتربُالتعويضاتُاحملتُ : بالنسبة للنقابات واالتحادات العمالية .4 ُالذيُتلعبه، ُفيماُركُاألساسيُللدور خاصة
ُ.يتعلقُبدفاعهاُعنُحقوقُومكتسباتُورفاهيةُالعاملني

 الموارد البشرية تعبئةب عالةقة التعويضات: خامسا
جيبُ،ُوأنهُغريُحمبذُاأمُرُبئةتفقُالعديدُمنُالباحثنيُعلىُأنُاستخدامُالتعويضاتُملكافأةُسلوكياتُالتعيُ ُ

ُاألداة ُهذه ُمع ُُالتعامل ُيرى ُالصدد ُهذا ُويف ُسلوكيُؤوزمالTREMBLAYُحبذر، ُأن ُجيبُه ُال ُالتعبئة ات
ُأداءُاملهامُوالسلوكياتعلىُتركيزُطاقاهتمُوجهودهمُيفُُلعاملنياكمكنُأنُتشجعُُيضاتذلكُأنُالتعُوُهتا،آمكاف

هوُُوتعيقُاملسامهاتُاليتُتتجاوزُإطارُدورهمُأوُأقلُوضوحا،ُأيُأهناُالُتشجعُعلىُالذهابُإىلُماُ،احملددة
ُكبريةُبنيُأفرادُُُ،يفُجمالُاألجورأماُُ.أبعدُمنُالتعويض ُكانتُالفروقاتُيفُاألجور ُكلما كشفتُالدراساتُأنه

منُتقليلُلوكياتُاالعتمادُعلىُالذاتُوالتبينُسكلُماُأدىُذلكُإىلُُُ،مدعوونُإىلُالتعاونُوإجنازُاملهامُمجاعيا
ُالتعاون ُسلوكيات ،ُ ُلذلك ُبينهم، ُالغرية ُأثريت ُوكلما ُوتقليصتقلفإن ُاألجور ُبني ُما ُالفروقات ستوياتُاملُيل

ُبُياتتوصالعتربُمنُأهمُت ُُ،اهلرمية ُللمواردُالبشريةاملتعلقة ُاملرتبطةُُ.املمارساتُاجليدة ُالتحفيز فيماُخيصُأنظمة
ُكثريةفلقدُبينتُنتائجُُ،باألداء اليتُتكونُمرتبطةُبنتائجُاألداءُالفرديُُ،أنُاستخدامُأنظمةُالتحفيزُالفرديةُأحباث

ُإسرتاتيجيةاملكافآتُاملرتبطةُباألداءُالفرديُمرفوضةُيفُفهلذاُُ،هلاُآثارُسلبيةُعلىُالتعبئةُحتملُخطرُأنُتكون
ُوُ ُ،التعبئة ُلذلك ُالفريق، ُروح ُتقويض ُإىل ُتؤدي ُواملتغريةُجدألهنا ُاجلماعي ُاألداء ُتعويضات ُبرامج ُأن مثلُ،

سهلُعمليةُمكافآتُالفريقُوتقاسمُاألرباح،ُأكثرُتوافقاُمعُفكرُالتحفيزُاجلماعيُوسلوكياتُالتعبئة،ُذلكُأهناُتُ 
ُالعاملني ُبني ُما ُاملعلومات ُتبادل ُاملنافسةُو، ُوالثقةُُ،تضعف ُكالعدالة ُللتعبئة ُالنفسية ُوالشروط ُالتعاون وتعزز

ُكشُ،فيماُيتعلقُبنوعُالتعويضاتُ.الدعمُو ثريُالتعبئة،ُوإنُتُالدراساتُأنُالنقودُأوُالتعويضاتُاملاليةُالُتُ ففلقد
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آثارُإجيابيةُعلىُُنُللتعويضاتُغريُاملاليةُواملعنويةكانُهلاُأثرُفأثرهاُيكونُفقطُعلىُاملدىُالقصري،ُويفُاملقابلُفإ
1ُُُ.عمُوتقديرُاملؤسسةُللمجهوداتُاليتُيبذهلاُاألفرادُواجملموعاتفهيُهتدفُللداللةُعلىُدسلوكياتُالتعبئة،ُ

 ُ ُالتعويضات ُتكون ُعلىُلُامصدُرقد ُتؤثر ُهبا ُاملتعلقة ُفالقرارات ُاملؤسسة، ُداخل ُحتدث ُاليت لصراعات
املناخُاالجتماعيُوعالقاتُالعمل،ُفضالُعلىُسلوكياتُواجتاهاتُالعاملُحنوُالعملُواملؤسسة،ُفأيُخطأُيفُ

سيؤديُإىلُعدمُتعبئةُالعاملني،ُُُ،وتثمنيُكفاءاتُومسامهاتُالعاملنيُالواضحةُواملعروفةُيفُجناحُاملؤسسةتعويضُ
وذلكُبسببُإحساسهمُبأهنمُالُيعاملونُبشكلُعادل،ُالعتقادهمُبأهنمُيقدمونُللمؤسسةُأكثرُمماُيتحصلونُ

 .2عليه
 المعلومات قاسمت: المطلب الرابع

ُللمواردُالُ ت عتربُُاملعلوماتُداخلُاملؤسسة،ُومنهبشريةُهيُاإلدارةُاليتُتشجعُعلىُتدفقُاإلدارةُاجليدة
لتعبئةُاملواردُالبشرية،ُذلكُُاألساسيةُساتاملماُرمنُواختيارُقنواتُاالتصالُاملناسبةُملعلوماتُاُقاسمتممارساتُ

ُيُ وتعزيزُالشروطُالنفسيةُللتعبئةُأهناُتساهمُيفُتوفري ُما ُ،جعلُالعاملنيُيتبنونُسلوكياتُالتعبئةُيفسهلُ،ُوهذا
ُ.واليتُتساهمُيفُحتقيقُمستوياتُعاليةُومتميزةُمنُاألداء

 المعلومات تقاسمتعريف : أوال
ُمؤسسته  ُأهداف ُمعرفة ُالعاملني ُعلى ُي صعب ُفبدوهنا ُالتنظيمية، ُاألنشطة ُأساس ُاملعلومات م،ُت عترب

ُعليهم ُي صعب ُبُوبالتايل ُاملطلوب ُاجملهودات ُاألفكارُإدراك ُمتثل ُأخرى ُجهة ُومن ُذلك، ُحتقيق ُسبيل ُيف ذهلا
ُالتنظيمية،ُمنُهذاُُنُوالعاملواالقرتاحاتُاليتُيقدمهاُ ُللمعلوماتُمنُأجلُالوصولُإىلُالفعالية ُأساسيا مصدرا

 .متميزُحتقيقُأداءاملعلوماتُشرطاُأساسياُللمؤسساتُاليتُهتدفُإىلُُقاسماملنطلقُمتثلُممارساتُت
ُيُ   ُُقاسمتُوزمالؤهTREMBLAYُعرف ُ"بأنهاملعلومات ُاملمارساتُ: ُمن ُجمموعة ُبني ُما ُجتمع عملية

ُ.3"التنظيميةُاملستخدمةُيفُنشرُواستقبالُاملعلومات
ُبأنهيُ ُ ُكذلك ُ:"عرف ُاملعلومة ُمبحتوى ُاملرتبطة ُاإلسرتاتيجية)املمارسات ُاألهداف، ُحتديدُ، معايري

أوُمنُاألسفلُإىلُ(ُ...،ُاالجتماعاتُمعُالعاملني،نشرةُداخلية)وتوجيههاُمنُاألعلىُإىلُاألسفلُُ،(...،رُواألج
ُ.4("...،اآلراءندوقُاألفكار،ُسربُص)األعلىُ
ُالتعاريفُ ُاملعلوماتُلهُعالقةُوثيقةُمبفهومُاالتصالُتقاسمأنُمفهومُُ،يتضحُمنُخاللُهذه ُلذيوا،

ُبأنهيُ  ُعرف ُأو": ُاألفكار ُأو ُاملعلومات ُنقل ُبواسطتها ُيتم ُاليت ُُالعملية ُما ُشخص ُمن ُإىلُ،(لاملرسُ )املشاعر
حىتُتصبحُهذهُاملعلوماتُأوُاملشاعرُُكوذلُ،(قناة)ُةخاللُوسيلةُمعينُنمُ،(لاملستقبُ )خرُأوُأكثرُآشخصُ

                                       
1
 Michel TREMBLAY et al. Op. Cit., p. 70. 

2
 Marie-Christine MOULINS, Op. Cit., p. 12. 

3
 Michel TREMBLAY et Pascale-Edith LANDREVILLE, "L’influence du partage de l’information sur 

l’engagement organisationnel: Influence directe ou indirecte?,",   

https://www.agrh.fr/assets/actes/2008landreville-trembley.pdf, p. 4 (Consulté le: 16/12/2018). 

 
4
 Valérie BARRAUD-DIDIER, Sylvie GUERRERO et Jacques IGALENS, Op. Cit., p. 4. 

https://www.researchgate.net/profile/Michel_Tremblay
https://www.agrh.fr/assets/actes/2008landreville-trembley.pdf,%20p.%204%20(Consulté%20le:%2016/12/2018)
https://www.agrh.fr/assets/actes/2008landreville-trembley.pdf,%20p.%204%20(Consulté%20le:%2016/12/2018)
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املعلوماتُومفهومُاالتصالُبشكلُمتبادلُدونُُتقاسمنُمفهومُثُوستخدمُالباحعادةُماُيُ فُ.1"مشرتكةُبنيُالطرفني
لقوةُاحملركةُله،ُويفُنفسُالوقتُفإنُنظامُاالتصالُيفُاملؤسسةُعتربُهدفُاالتصالُواتُتُ التفرقةُبينهما،ُفاملعلوما

أنُاالتصالُُُ،باحثونُآخرونيفُحنيُيرىُُ.املعلوماتُماُبنيُخمتلفُأصحابُاملصاحلُتقاسمنشرُُوُيهدفُإىل
أشكالُالعالقاتُاإلنسانيةُشكلُمنُأهناُت عتربُإىلُُ،كظاهرةُتتجاوزُالعمليةُاليتُهتدفُفقطُإىلُتبادلُاملعلومات

عمليةُجتمعُماُُ:ااملعلوماتُعلىُأهنُتقاسمُممارساتكمكنُتعريفُُ،منُخاللُماُسبقُ.2اليتُتنطويُعلىُاحلوار
ُ ُللمعلومات ُالنازل ُالتقاسم ُممارسات ُاألسفل)بني ُإىل ُاألعلى ُُ،من ُهو ُاملعلوماتُنشرواهلدف والصاعدُ(

ُ ُاألعلى)للمعلومات ُإىل ُاألسفل ُُواهلدفُ،من ُاملعلوماتهو ُاالتصالُُ،(استقبال ُقنوات ُاستخدام ُطريق عن
ُ.ُمنُأجلُحتقيقُأهدافُاملؤسسةُ،املناسبة

 ممارسات تقاسم المعلومات: ثانيا
نوعُمنُأنواعُاالتصالُالداخليُيفُاملؤسسة،ُوهيُعدةُأنواعُحسبُُاملعلوماتُتقاسمعتربُممارساتُتُ  

املعلوماتُحسبُمعيارُاالجتاهُالذيُتنتقلُفيهُاملعلومات،ُُتقاسمممارساتُُينة،ُوسيتمُالرتكيزُهناُعلىمعايريُمع
ُ:3هيقسمُإىلُثالثةُأنواع،ُواليتُتُ 

املعلوماتُتنسابُمنُاملستوياتُفتقومُاملؤسسةُبنقلُاملعلوماتُإىلُالعاملني،ُ: النازل للمعلومات قاسمالت .1
ُإىلُاملست ُالعليا ُأياإلدارية ُالدنيا، ُالتدفقُالنازلُللمعلومات،ُتنُوياتُاإلدارية ُإنه تقلُمنُاألعلىُإىلُاألسفل،

ُبرؤية ُتتعلق ُواليت ُالعاملني، ُبني ُما ُاملعلومات ُنشر ُهو ُمنه ُاملايلُُوُوالغرض ُاألداء ُاملؤسسة، ُوأهداف رسالة
ُاال ُطور ُيف ُأو ُإجنازها ُاملراد ُاملشاريع ُالعمالء، ُرضا ُمستوى ُ..جناز،للمؤسسة، ُالغرضُ. ُهلذا ُاملؤسسة تستعني

ُكتابيةُأوُمسعيةُقدُتكونُُ،متعددةوسائلُاتصالُب ُكبصريةأوُلفظيةُأو االجتماعاتُاملنتظمةُأوُاحلديثُاملباشر،ُ،
ُ.اإلعالناملؤمترات،ُلوحاتُ،ُنشراتاإللكرتوين،ُُربيدالغريُاملنتظمة،ُ

،ُفاملعلوماتُتتدفقُمنُاملستوياتُرؤساءنُبنقلُاملعلوماتُإىلُالالعاملُوُيقوم: للمعلومات صاعدال قاسمالت .2
اإلداريةُالدنياُإىلُاملستوياتُاإلداريةُالعليا،ُأيُتنتقلُمنُاألسفلُإىلُاألعلى،ُإنهُالتدفقُالصاعدُللمعلومات،ُ

ُ ُطرف ُمن ُاملعلومات ُاستقبال ُهو ُمنه ُبآرائهمالعوالغرض ُتتعلق ُواليت ُاقرتاحاهتمُاملني، ُاإلبداعية، ُأفكارهم ،
ُ ُوانشغاالهتمالتحسينية، ُومالية،شكاويهم ُحماسبية ُمعلومات ،..ُ ُوت. ُالغرض ُهلذا ُاملؤسسة ُاتصالُوفر وسائل

ُكاحلديثُاملباشر،ُتتيحُللعاملنيُالتواصلُمعُاإلدارةمتعددةُ االجتماعاتُواملناقشات،ُ،ُسياسةُاألبوابُاملفتوحة،
ُ.سربُاآلراء،ُصندوقُاألفكار

                                       
1

 .284 صفحة(2443ُ دارُصفاءُللنشرُوالتوزيع،:ُ(األردن)ُعمان)،ُالطبعةُاألوىلُأسس اإلدارة المعاصرةرحبيُمصطفىُعليان،ُ 
2
 Thomas SONNTAG, "Le partage de l'information,", 

https://www.assistancescolaire.com/eleve/1STMG/sciences-gestion/reviser-le-cours/le-partage-de-l-

information -3stmg_sdg_07 (Consulté le: 22/12/2018). 
3
 Ibid. 

https://www.assistancescolaire.com/eleve/1STMG/sciences-gestion/reviser-le-cours/le-partage-de-l-information%20-3stmg_sdg_07
https://www.assistancescolaire.com/eleve/1STMG/sciences-gestion/reviser-le-cours/le-partage-de-l-information%20-3stmg_sdg_07
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ُاملت ُُ:للمعلومات ألفقيا قاسمالت .3 ُنتقل ُاملؤسسة ُيف ُالعاملني ُبني ُما ُنفسُعلومات ُيف ُتقع ُاليت ُاألقسام أو
ُالتدفقُاملستوىُاإلداريُيفُاهليكلُالتنظيمي ُإنه ُهوُاألفقي، ُوالغرضُمنه ُالتنسيقُوُحتقيقُالتعاونُللمعلومات،

 .ُ،ُوغالباُماُيتمُعنُطريقُاملناقشاتُواحلوارُاملباشرنقلُاملعرفةُماُبنيُالعاملنيُو
 تقاسم المعلومات أهمية: ثالثا

ُ:1مهاُ،تلعبُممارساتُتقاسمُاملعلوماتُدورينُمهمنيُ
ُئُكفاءاتهُويلتزمُيفُعملهُإذاُفهمُجيداُماُتتوقعُاملؤسسةُمنه،عبُ نقلُوتوضيحُالتوقعات،ُفالعاملُيُ ُ-
ُكانُلهُاُواإلنصاتُنيلامالعاألخذُبعنيُاالعتبارُانشغاالتُُ- نطباعُبأنُإليهم،ُفالعاملُيكونُأكثرُتعبئة،ُإذا

ُ.الطريقةُاملناسبةوبصدقُتبديُاهتماماُهبا،ُوتستجيبُبُوُ،أرائهُوتوصياتهُوُالنشغاالتهاملؤسسةُتنصتُ
شعرُأنهُمنعزلُعنُبقيةُالعاملنيُجيدا،ُألنهُيُ ُئامعبُ ومنهُيتبنيُأنُالعاملُاألقلُإعالماُالُكمكنُأنُيكونُُ

ُ.يفُاملؤسسة
 الموارد البشريةعالةقة تقاسم المعلومات بتعبئة : رابعا

املتغرياتُُمنُخاللُتأثريهاُعلىُ،تعبئةُاملواردُالبشريةُيفُمباشراُغريُتأثرياُاملعلوماتُتقاسمُممارساتُتلعب 
ُكلُمنُالتمكنيُاملتعلقةُبالشروطُالنفسيةُللتعبئة،ُالوسيطة فلقدُُ،ةُوالدعمقالثُوُالعدالةُاإلجرائيةُوُأالُوهيُإدراك

ُ.الوسيطةُهبذهُاملتغرياتعالقةُإجيابيةُماُبنيُهذهُاملمارساتُوماُبنيُالشعورُُوجودُأثبتتُبعضُالدراسات
ُ ُفإنه ُيتعلقُبإدراكُالتمكني، ُبذلكيتولدُلدىُفيما ُمدمجُيفُُالعاملُشعور ُانطباعُبأنه ُكانُلديه إذا

ُىلديكونُدراكُالقدرةُعلىُالتصرفُيتطلبُأنُنُإوأنُلديهُالسلطةُالكافيةُلتنفيذها،ُمنُأجلُذلكُفإُ،مهامه
املؤسسةُوبالتايلُطرفُفهمُاالجتاهُاملتبىنُمنُُهالُكمكنمنُدوهناُسةُوأهدافها،ُاملؤسالكافيةُحولُاملعلوماتُالعاملُ

ُكبريُيفُذلك ُعاملالُكمكنُلليساهمُالتقاسمُالنازلُللمعلوماتُيفُإدراكُالتمكني،ُفوفقاُهلذاُُوُ،املسامهةُبشكل
ُإذ ُومسؤولُيفُعمله ُلهالتصرفُبشكلُمستقل ُاملعلوماتُالالزمة ُنقلُمجيع ُملُيتم ُبإدراكُُ.ا ُيتعلق ُفيما أما

ُفإن ُالتنظُالعدالة، ُاإلجراءات ُيمية ُمتنحت عترب ُعندما ُُاملؤسسةُعادلة ُبعض ُممارسة ُإمكانية ُعلىُللعامل السلطة
ُالقرارات، ُاختاذ ُللمعلومُعملية ُالصاعد ُالتقاسم ُاإلجرائيةاويساهم ُالعدالة ُإدراك ُيف ُت ُاإلجراءاتُ، ُأن ذلك

ُتتيحُاملؤسسةُللعاملنيُإمكانيةُالتعبريُعنُانشغاالهتمُالتنظيميةُي نظرُإليهاُعلىُأهناُأكثرُعدالةُوإنصافاُ عندما
وفيماُخيصُإدراكُُ.عمليةُاختاذُالقراراتُيفهمُ،ُوهذاُماُيؤديُإىلُتأثرُيرائهمُومقرتحاهتمآُوتشجيعهمُعلىُتقدمي

علىُأساسُيومي،ُاليتُتقومُهباُاملؤسسةُمنُخاللُالعديدُمنُاإلجراءاتُالصغريةُالدعم،ُفإنهُكمكنُالرفعُمنهُ
منُممارساتُإدارةُاملواردُعتربُممارساتُنشرُواستقبالُاملعلوماتُت ُُني،ُومنهلعاملاُواإلنصاتُآلراءمثلُاالهتمامُ

ُكمسا ُكدليلُعلىُأنُاملؤسسةُتدعمُالعاملنيُوترغبُيفُمعاملتهم منُخاللُُ،نييعدينُحقيقالبشريةُاليتُت عترب
أماُُ.انشغاالهتمُومشاكلهم،ُوتزويدهمُباملعلوماتُالضروريةُلتحسنيُأدائهمُوُإتاحةُالفرصةُهلمُللتعبريُعنُآرائهم

                                       
1
 Michel TREMBLAY et al., Op. Cit., p. 73. 

https://www.researchgate.net/profile/Michel_Tremblay
https://www.researchgate.net/profile/Doucet_Olivier-HEC_Montreal
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معلوماتُُُمُجيبُأنُيتلقوااجتاهُمؤسستهُممنُبناءُوتطويرُثقتهُواىتُيتمكنحالعاملنيُفيماُخيصُإدراكُالثقة،ُفإنُ
وأنُهذهُُ،باملؤسسةُعالقتهمُحولُمهلُإجيابيةُاراتإشُوترسلُاليقنيُعدمُماتُتقللُمن،ُذلكُأنُاملعلُوكافيةُعنها

علىُإجيادُمناخُتنظيميُُتشجعُاملعلوماتُتقاسمُممارساتُفإنُومنهُاجتاههم،ُاملستقبليةُبوعودهاُتفيُسوفُاألخرية
ُ.1معهاُرابطُعاطفييؤديُإىلُبناءُمنُطرفُالعاملنيُإدراكُحسنُنيةُاملؤسسةُكماُأنُُ،يسودهُالثقة

 التغذية الراجعة التكوينية: المطلب الخامس
إذُ،ُريةُاليتُتساهمُيفُتعبئةُالعاملنيعتربُالتغذيةُالراجعةُالتكوينيةُممارسةُمنُممارساتُإدارةُاملواردُالبشتُ  

منُخاللُمعرفةُُوُحتسنيُسلوكياهتمُالتعبوية،ُوهذاتصحيحُأأوُُنهمُمنُاحلفاظكُ لوماتُللعاملنيُمتُ معُأهناُتوفر
ُ.والتغيريُمنُخاللُتوفريُمناخُمالئمُللحوارُوكذلكُ،حتديدُنقاطُقوهتمُوضعفهمُوذواهتمُبشكلُأفضل،ُ

 التكوينية تعريف التغذية الراجعة: أوال
ُيُ   ُالراجعة ُالتغذية ُمصطلح ُمنهاستخدم ُعديدة ُجماالت ُيف ُاإلداُر: ُاالتصال، ُالتدريب، ،ُةالتعليم،

ُ ُومنه ُواهلندسة، ُالرياضيات ُتُ خيتلف ُالذي ُالسياق ُحسب ُفيهتعريفها ُستخدم ُتُ . ُاملؤسسات ُسياق عرفُففي
ُبأهنا ُعامة ُبصفة ُالراجعة ُ"التغذية ُحولع: ُمعلومات ُعن ُُبارة ُالفجوة ُواملستوىُما ُلألداء ُالفعلي ُاملستوى بني

ُ.2"ريقةُمامُفيماُبعدُلتغيريُالفجوةُبطستخد،ُواليتُتُ (أوُاملعياري)املرجعيُ
ائحُملساعدةُاألفرادُواجملموعاتُعلىُاجتاهُونصنشاطُيوفرُ:ُ"أهنابعرفُأماُالتغذيةُالراجعةُالتكوينيةُفتُ ُ

ُ.3"ُأدائهمنيحتس
ُ.4"نقلُاملعلوماتُللعاملني،ُواليتُتساعدهمُعلىُحتسنيُوتصحيحُاملسار:ُ"عرفُبأهناكماُتُ ُ
بصفةُعامةُتوفرُمعلوماتُحولُالفجوةُماُبنيُاألداءُأنُالتغذيةُالراجعةُُ،منُخاللُهذهُالتعاريفيتبنيُُ

ُ ُاألداء)امللحوظ ُقياس )ُ ُاألداء ُاألداء)ومعايري ُتُ (تقييم ُالتكوينية ُالراجعة ُالتغذية ُأن ُحني ُيف ُيُ ، ُما عرفُشمل
ليسُالتقييمُبلُالتحسنيُحولُأداءُالعاملنيُاملؤسسةُبالتغذيةُإىلُاألمام،ُأيُأنُاهلدفُمنُاملعلوماتُاليتُتوفرهاُ

نقلُاملعلوماتُإىلُالعاملنيُحولُأدائهمُوسلوكياهتم،ُ:ُومنهُكمكنُتعريفُالتغذيةُالراجعةُالتكوينيةُبأهنا.ُوالتطوير
ُ.ُليسُهبدفُالتقييمُبلُهبدفُالتحسنيُوالتطوير

ُالتكوينية التغذية الراجعةُنماطأ: نياثا
ُ:5ذيةُالراجعةُالتكوينية،ُواليتُتتمثلُيفمنُاملهمُالتمييزُماُبنيُخمتلفُأمناطُالتغ 

                                       
1
 Michel TREMBLAY et Pascale-Edith LANDREVILLE, Op. Cit., p.p. 3 - 8. 

2
 Marjan J.B. GOVAERTS, Margje W.J. VAN DE WIEL and Cees P.M. VAN DER VLEUTEN, "Quality of 

feedback following performance assessments: Does assessor expertise matter?,", European Journal of training 

and development, England, Emerald Group Publishing Limited, 2013, p. 107. 
3
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4
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5
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النوعُُعبارةُعنُمعلوماتُحولُأداءُوسلوكياتُوكفاءاتُالعاملني،ُوهذاُ:التكوينية النازلة التغذية الراجعة .1
ُ.قدمُوجهاُلوجهُمنُطرفُالرؤساءُإىلُاملرؤوسنيمنُالتغذيةُالُيتمُبشكلُسري،ُبلُيُ 

هذاُالنوعُعبارةُعنُمعلوماتُحولُأداءُوسلوكياتُوكفاءاتُالرؤساء،ُُو :التكوينية الصاعدة التغذية الراجعةُ.2
ُ.املرؤوسونُتغذيةُراجعةُلرؤسائهمُحولُأدائهمُوسلوكياهتمي قدمُ،ُأينُمنُالتغذيةُتتمُبشكلُسري

ُاألفرادُُ :التكوينية المتعددة المصادر التغذية الراجعةُ.3 ُمن ُمجعها ُيتم ُاليت ُالراجعة ُالتغذية كالعاملنيُتعين
ُ.وت قدمُبشكلُسريُملتلقيُالتغذيةُالراجعةء،ُباإلضافةُإىلُالرؤساوالزمالءُوالعمالء،ُ

ُُ ُاآلخرون ُيرى ُكيف ُحول ُاملتلقي، ُإىل ُمعلومات ُنقل ُإىل ُهتدف ُالتغذية ُمن ُاألمناط ُهذه ُهءأداكل
ُ.ُالتطويرُوُالتحسنيوسلوكياتهُمنُأجلُ

ُالتكوينية التغذية الراجعةُأهمية: لثاثا
فتقييمُاألداءُ.ُاملختلفةلقدُميزُالباحثونُماُبنيُتقييمُاألداءُوالتغذيةُالراجعةُالتكوينيةُحسبُأهدافهماُُ

ُيفُحنيُهتدفُالتغذية.ُنحُالعقوباتهبدفُتوزيعُالتعويضاتُأوُمُ،الفرديةُداءاتقياسُومقارنةُاألُيقومُعلى
ُُ:1ـبُالذايتُهلم،ُوذلكُاإلدراكلرفعُمنُاُوكفاءاهتم،ُمنُخاللُالعاملنيوسلوكياتُُأداءُحتسنيُإىلُالتكوينيةُالراجعة

ُ،واليتُحتتاجُإىلُحتسنيُوتطويرُوتعلمُ،حتديدُنقاطُضعفهمُ-
ُ.واليتُحتتاجُإىلُاحلفاظُعليهاُأوُتطويرهاُإنُأمكنُذلكُ،حتديدُنقاطُقوهتمُ-

 بتعبئة الموارد البشريةالتكوينية  التغذية الراجعةُعالةقة: رابعا
نهمُمنُتصحيحُوحتسنيُسلوكياهتمُالتعبوية،ُكُ ئةُاملواردُالبشريةُجيبُأنُكمتلكُالعاملونُمعلوماتُمتُ لتعب 

ُيزعُزهناُهتدفُإىلُتطويرُالعاملني،ُوتئةُألعبُ عتربُممارسةُمُ توفرهُالتغذيةُالراجعةُالتكوينية،ُفهذهُاألخريةُتُ وهذاُماُ
ذ كرُُماكُاألداءُتقييمُتعينُالُالتكوينيةُالراجعةُالتغذيةُأنُإىلُباإلضافةُ.والعاملنيُاإلدارةُبنيُماُوالدعمُالثقةُابطوُُر

بدالُُدُردودُفعلُسلبيةُمنُطرفُالعاملنيولُ ت ُُماُغالباُواليتُرمسية،ُسنويةُإداريةُإجراءاتُتعينُالُكذلكُفإهناُسابقا،
تقييمُُعلىُركزت ُُاليتُالراجعةُالتغذيةُاتآليُجتنبُاألفضلُمنُلذلكُاألداءات،ُحتسنيُهدفُي عيقُمماُمنُأنُحتفزهم،

ركزُعلىُدرجةُالتعبئةُاليتُمتُبلوغهاُأوُعلىُاهلدفُاملنشود،ُبلُجيبُالرتكيزُعلىُتطويرُرمسيُلألداء،ُأوُاليتُتُ 
وليسُُلتغذيةُالراجعةُهوُتطويرُالعاملنيواضحةُأنُهدفُاُإشارةُترسلُاملمارساتُهذهُفمثلُالسلوكيات،ُوحتسني
،ُلوحيدُللتغذيةُالراجعةمنُالضروريُجتنبُأنُيكونُاملسؤولُاملباشرُأوُاإلدارةُالعلياُاملصدرُاأنهُكماُ.ُتقييمهم

إدراكهُُحتسنيُكنُمنفمنُاملهمُجداُأنُحيصلُالعاملُعلىُمعلوماتُمنُأكثرُمنُمصدرُواحد،ُوذلكُحىتُيتم
التغذيةُالراجعةُاإلجيابيةُإىلُجانبُفعاليتهاُعندماُيتعلقُُأخريا،ُ.الراجعةُالتغذيةُوعدالةُدقةُوُصحةُمنُرفعويُ ُالذايت،

ُكشكلُمنُ ُ.2علىُاألداءُوالتعاونُأشكالُالتعويضاتُاليتُتؤثرُإجيابااألمرُبتعديلُالسلوكيات،ُجيبُالنظرُإليها
ُُ

                                       
1
 Michel TREMBLAY et al., Op. Cit., p. 74. 

2
 Ibid. 

https://www.researchgate.net/profile/Michel_Tremblay
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  خالصة
ُالفصلتُ  التنظيميةُاألهدافُوالقيمُُوُالرسالةُوُالرؤيةُاملتعلقةُبكلُمناملمارساتُأنُُ،بنيُمنُخاللُهذا

ُواملؤسسة ُالعاملني ُبني ُما ُعاطفي ُرابط ُبناء ُيف ُكبري ُبشكل ُيُ تساهم ُالرابط ُهذا ُاملؤسسةُ، ُتراعي ُعندما نتج
ُكلُُإتباعهااخلطواتُاليتُجيبُ ُاملمارساتهُنوعُمنعندُحتديد ُفيهاُاخلصائصُالواجبُتوافرهاُو،ُذه عملُتُو،

مماُيؤديُُ.ثهمُعلىُالتمسكُهباحتزهمُُوحتفُو،ُمستمررهمُهباُبشكلُوتذكُ،حعلىُإيصاهلاُللعاملنيُبشكلُواض
ُالعاملني ُطاقات ُجتميع ُالتزامهمُ،إىل ُللمؤسسةُُ،وإثارة ُاملستقبلي ُالتصور ُجتاوز ُحىت ُأو ُحتقيق ُحنو ودفعهم

ُ(األهداف)ُاملتوقعةالنتائجُالنهائيةُُالعملُعلىُالوصولُإىلُو،ُ(الرسالة)التقدمُيفُجمالُنشاطُاملؤسسةُُو،ُ(الرؤية)
فالتعبئةُُ(.القيم)بولةُوجتنبُاملرفوضُمنهاُاإلكمانُمبعتقداتُاملؤسسةُوتبينُالسلوكياتُاملقُو،ُغريُاملتوقعةحىتُأوُ

ُُ.إذنُتتغذىُمنُهذهُاملمارسات
ُكذلكُُُ ُالفصلُانطالقاُمناتضح عتربُاملمارسةُاألكثرُأمهيةُمنُبنيُممارساتُالتعبئة،ُأنُالقيادةُتُ ُ،هذا

ُ ُعن ُاملسؤولة ُأهنا ُاألخرىذلك ُللممارسات ُالفعال ُيفُوالمتالكهاُ،االستخدام ُاإلجيايب ُالتأثري ُعلى ُالقدرة
ُ ُاملستمدة ُسلطتها ُخالل ُمن ُالعاملني، ُُوالمن ُُواالُوُهاراتاملسمات ُُسلوكياتالجتاهات ُتتوافر فيها،ُاليت

هلاُتعرضُشكلةُاليتُتُ لكنُاملُ.شروطُالنفسيةُللتعبئةتوفريُالبُوومبشاكلهمُاملهنيةُوالشخصيةُُوالهتمامهاُبتطويرهم
ُالتعب ُالقادة ُهؤالء ُتكمنُيفُإجياد ُاملمارسة ُيُ ُ،نيويهذه ُكما ُأو ُالقادة ُمهمةُُ،لتحويلينياطلقُعليهم ذلكُأهنا

أفرادُُإجيادأوُُسواءُمنُناحيةُاستقطاهبمُ،باهظةوالتكاليفُقدُتكونُمواردُنادرة،ُُألهنمُي عتربونُ،ليستُسهلة
ُوتكوينهمُإعدادهمكنُكم .ُ ُخيصُتنأما ُالعملفيما ُُ،ظيم ُحتويليُُاتضحفلقد ُإىلُقائد ُحتتاج ُاملمارسة ُهذه أن

عتربُمنُكلُهذهُاخلصائصُتُ ،ُفاألداءُاجلماعيُوُتقاسمُاملعلوماتُاالستقاللية،ُيشجعُعلىُاملشاركة،ُالتفويض،
ُُ.أداءُمتميزعلىُتوجيهُجهودهمُحنوُحتقيقُُملنياليتُتشجعُالعاُ،احلديثةممارساتُتنظيمُالعملُ

ُالفصلُبنيكماُتُ ُُ عتمدُعليهاُاملواردُالبشريةُت عتربُمنُالوسائلُاليتُتُ ُإدارةأنُممارساتُُ،منُخاللُهذا
،ُحيثُترسلُمنُخالهلاُاملؤسسةُرسالةُالرفعُمنُأدائهممنُأجلُاملؤسسةُجلعلُالعاملنيُيتبنونُسلوكياتُالتعبئة،ُ

ُ ُإىل ُالعاملنيقوية ُعالقة ُإقامة ُيف ُترغب ُأهنا ُمفادها ُمعهم، ُاملدى ُتُ ُ،طويلة ُتنافسيةُعترُبوأهنا ُمليزة ُموردا هم
ُكفاء(التعيني)لشغلُالوظائفُُاملناسبنيُهذهُاملمارساتُتتعلقُبقبولُاألفرادُ.مستدامة هتمُالعلميةُا،ُتسيريُوتطوير

استقبالُ،ُ(التعويضات)نظريُجمهوداهتمُاملبذولةُُمايلمايلُوغريُمقابلُُتقدمي،ُ(إدارةُالكفاءات)ُوالعمليةُوالذاتية
ئهمُهبدفُتصحيحهُااملعلوماتُاملتعلقةُبأدُتوفري،ُُو(تقاسمُاملعلومات)املتعلقةُباملؤسسةُُنشرُاملعلوماتآرائهمُُو
ُ.(التغديةُالراجعةُالتكوينية)ُوحتسينه
يتبنونُسلوكياتُُملنيهوُجعلُالعاُاملواردُالبشريةُتعبئةدرُاإلشارةُإىلُأنُهدفُممارساتُيفُاألخري،ُجتُ
ُ ُواملتوقعةاليتُتساهمُيفُالوصولُإىلُحتقيقُمستوياتُعاليةُومتميزةُمنُاألداءُتتجاُوالتعبئة، .ُوزُاملعايريُالعادية

باعتبارهُاملتغريُالتابعُُ،أداءُالعاملنيُبنوعُمنُالتفصيلُوالتحليلموضوعُسيتمُالتعرضُيفُالفصلُاملوايلُإىلُومنه،ُ
 .بحثهلذاُال
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 تمهيد
تضمن الكثري تايل، تالثابتة واألساسية التغري املستمر واملتسارع واملت امسته بيئة تعيش املؤسسات اليوم يف

منافسة متزايدة، تقدم تكنولوجي وتقين سريع وحتول إىل اقتصاد املعرفة، تدويل األسواق ورفع  :من املتغريات، أمهها
إىل العمل  اتكل هذه العوامل وغريها دفعت باملؤسس  .تعدد حاجاهتمالقيود اجلمركية، سرعة تغري أذواق العمالء و 

حتقيق هذا اهلدف عتمد ي  ملصلحة، و تنافسية مستدامة ألصحاب ا ميزة إجيادمن خالل  ،ألن تصبح أكثر تنافسية
ذلك أن ضمان  وغريها،البيئية  ،ة، االجتماعيةاالقتصادي :ألدائها التنظيمي بكل أبعادهعلى التحسني املستمر 

  .ككل  واستمرارية وتطور نشاطها مرهون مبستوى أدائها  بقاء
املادية والبشرية، إال أن و  املاليةأداء املؤسسات هو حمصلة وانعكاس لتفاعل أداء مواردها املختلفة رغم أن 
.    املوجه واملتحكم يف املوارد األخرىو  احملرك ل يلعب الدور احملوري يف ذلك، وهذا ألنه يُعترباألداء البشري يظ

      حتديد مما انعكس على ،على املفهوم التقليدي له األداء البشري أو أداء العاملني، عد يقتصر مفهوم ي  ملو 
مطالب فقط بتأدية متطلبات الوظيفة اليوم عد العامل  ي  ملفمن حيث أبعاده،  .ومتطلباته وكيفيه إدارتهأبعاده 
حىت يساهم يف وذلك  ،شكل جزءا من الوصف الوظيفيبل أصبح مطالب كذلك بتنفيذ مهام أخرى ال تُ  ،الرمسية

األداء  اليوم ملزمة بتطبيق ممارسات سساتصبحت املؤ فلقد أ ،من حيث متطلباتهأما  .حتقيق الفعالية التنظيمية
الباحثون األجنلوساكسونيون طلق عليها أو كما يُ  ،(High-performance work practices) للعمل العايل

 ممارسات االندماج العايلمصطلح ، أو (practices High-commitment)ممارسات االلتزام العايل  مصطلح
(High-involvement practices)الكوبيكيون  عليهاطلق يُ  ، أو كما(Québécois) ممارسات تعبئة  مصطلح

وذلك من أجل حتقيق  ،(Les pratiques de la mobilisation des ressources humaines) املوارد البشرية
تطوير و  تقييمو  بتخطيط مطالبةفاملؤسسات اليوم  ،تهار ومن حيث كيفية إد. مستويات مرتفعة ومتميزة من األداء

 .خمرجات أنشطة العاملني تساهم يف حتقيق أهداف املؤسسةللتأكد من أن  ،ومكافأة األداء
حمل اهتمام الباحثني و إن موضوع أداء العاملني أصبح منذ عقود موضوعا رئيسيا يف جمال العلوم اإلدارية، 

ريات احلالية يف بيئة العمل قوضه بشدة التغيُ ، أن النموذج الكالسيكي التايلوري خاصة واملسريين واالستشاريني،
حنو  العاملنينها من توجيه سلوكيات ك  فأصبحت املؤسسات تبحث عن مداخل ومناذج جديدة تُ  .املؤسسةو 

 .تهاحتقيق رؤي
، ويف بهاملفاهيم األساسية املتعلقة  م التطرق يف املبحث األول إىلسيت العاملني،أداء ملعاجلة موضوع 

 .إدارة األداء وتقييم أداء العاملنياملبحث الثاين سيتم تناول 
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 لعاملينا مدخل إلى أداء: ث األولالمبح
حتسني  على عتمدي   عديدة، متغريات من ضمنهيت مبا احلايل االقتصادي السياق ظل يف املؤسسات جناح إن 

االنفتاح و جودة املنتجات واخلدمات، و االستماع إىل العمالء، و من خالل اإلدارة القائمة على االبتكار،  ،إنتاجيتها
على إدارة أدائها بشكل  عليهاعتمد على قدرة القائمني والقدرة على التكيف، أو بعبارة أخرى ي   ،على التغيري
هذا األداء يقاس بعدة مؤشرات حسب األبعاد املكونة له، أهم هذه املؤشرات تلك املتعلقة بالعنصر  .اسرتاتيجي

 عظمتُ حىت و  .املصدر األساسي للميزة التنافسية املستدامةيُعترب نظرية الرأس املال البشري حسب  هالبشري، ذلك أن
تقييم أداء العامل بناء على القائم على  ،اجتهت حنو االبتعاد عن النظام التايلوري ،املؤسسات هذا النوع من األداء

يف املستويات  تالقرارا اختاذ سلطة زركت   :على تقومارسات تنظيمية ، وتبين ممةفف الدقيق للمهام املكونة للوظيالوص
تبين نظام عمل التوجه حنو صيقة، احلوافز املادية، العمل الفردي وغريها من املمارسات، و للارقابة اإلدارية العليا، ال

سلوكيات داخل ) على املهام احملددةبناء الذي يقوم على تقييم أداء العامل  ،طلق عليه نظام األداء العايلجديد يُ 
ملشاركة ، امكنيالت :على تبين ممارسات تنظيمية تقومو  ،يف عقد العمل (سلوكيات خارج الدور)وغري احملددة ( الدور

 .من املمارسات ، فرق العمل وغريهاةحوافز متنوع ذاتية،رقابة   يميع املستويات اإلدارية،يف اختاذ القرارات يف
، وذلك لعاملنيابأداء من خالل هذا املبحث تسليط الضوء على املفاهيم األساسية املرتبطة  يتمس 

 .واألداء العايل أداء العاملني، األداء التنظيمي :مفهوم كل منبالتطرق إىل 
 األداء التنظيمي: المطلب األول

، نظرا ألمهيته البالغة ريةيكاد يكون موضوع األداء التنظيمي القاسم املشرتك جلميع فروع العلوم اإلدا
 الباحثني لذلك اهتم الكثري من. من عدمهيتمحور حوله وجودها عترب البعد األساسي الذي للمؤسسة، إذ يُ 

تسمح بقياس مستويات  أنهنا اليت يتكون منها، واليت من شأ( اتأو احملدد)املسريين يف حتديد مفهومه واألبعاد و 
 .األداء احملققة ومقارنتها مع مستويات األداء املستهدفة، من أجل اختاذ القرارات املناسبة

  تعريف األداء التنظيمي: أوال
، فهذا األخري التنظيمي سيتم انتقاء التعاريف اليت تربز التغريات والتطورات اليت طرأت على مفهوم األداء

على مصطلحات تقليدية كالفعل والنتيجة والكفاءة والفعالية  تفسريهالذي يعتمد يف  ،طانتقل من املفهوم البسي
كخلق القيمة، أطراف أصحاب   ،ستخدام مصطلحات حديثة يف اإلدارةاعتمد على ي   ،معقدو  إىل مفهوم مركب

 .األهداف اإلسرتاتيجية، التنافسية، املصلحة
 .1"نتيجة الفعل: "عرف األداء التنظيمي بأنهيُ 

انعكاس لكيفية استخدام املؤسسة للموارد، واستغالهلا بكفاءة وفعالية بصورة جتعلها : "عرف بأنهكما يُ 
 .2"قادرة على حتقيق أهدافها

                                                           
1
 Melchior SALGADO, "La performance: Une dimension fondamentale pour  l'évaluation des entreprises et des 

organisations,", https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00842219/document, 2013, p. 6 (Consulté le: 11/03/2015). 
2
 .011صفحة، ( 3102دار جرير للنشر والتوزيع، : (األردن) عمان) بين النظرية والتطبيق: إدارة وتقييم األداء الوظيفي احملاسنة،إبراهيم حممد   

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00842219/document
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، وهو اجلوانبمن خمتلف  هادالة لكافة أنشطة املؤسسة، وهو املرآة اليت تعكس وضع": بأنهكذلك   عرفيُ 
 .1"الفعل الذي تسعى كافة األطراف لتعزيزه

 .2"للشركاء وأصحاب املصلحةقدرة املؤسسة على خلق قيمة : "يشري كذلك إىل
املؤسسة، وتقييمها من طرف  إسرتاتيجيةية احملددة يف إطار داملقارنة بني النتائج العد: "عرف بأنهكما يُ 

 .3"أصحاب املصلحة
 :من خالل التعاريف السابقة، يتبني

منها اختالف األهداف اليت  .التنظيمي، وهذا راجع إىل عدة أسبابألداء ال يوجد تعريف موحد ملصطلح اأنه  -
، ختدم متطلبات معينة لألداء دون األخرى زوايايسعى الباحثون واملنظرون إىل حتقيقها، مما جيعلهم يركزون على 

مباشرة على  باإلضافة إىل اختالف طبيعة املؤسسة والثقافة والفلسفة اليت تتبناها، مما ينعكس. حبوثهم ودراساهتم
جماالت األداء اليت يتم الرتكيز عليها دون غريها، فاملؤسسات اليت تويل اهتماما كبريا للعامل، ستحاول خلق مناخ 

ب التغريات السريعة واملتتالية يف حميط املؤسسة، مما يفرض عليها االهتمام بأبعاد بوكذلك بس. هلمعمل مالئم 
 .م باألداء البيئي واالجتماعيوجماالت حديثة لألداء، كضرورة االهتما

فرز جمموعة من األفعال، ، فالسلوك يُ (أو اإلجناز أو األثر)النتيجة و ( أو السلوك)التفرقة ما بني الفعل  جيبأنه  -
ثل يُ بقى من أثر أو نتائج بعد التوقف عن العمل، فهو هو ما ي   اإلجناز، يف حني أن 4دخالتامل ثليُ فهو 

والنتيجة معا، فقد  فعلولتقييم األداء جيب تقييم الواألداء عبارة عن التفاعل مابني السلوك واالجناز،  .5خرجاتامل
 .يتم الوصول إىل نتيجة جيدة دون القيام باألفعال الصحيحة، والعكس صحيح

بني  العالقة املوجودة ما تشري الكفاءة إىلحيث . الكفاءة والفعاليةبعدي بني  مزيج ماالتنظيمي األداء أن  -
قدرة إىل  يف حني تشري الفعالية .باستخدام موارد حمددة أداء عايلتشري إىل القدرة على حتقيق أي  ،املواردنتائج و ال

 مدى حتقيق األهداف بغض، أي أهنا تشري إىل 6املؤسسة على حتقيق أهدافها، وذلك بربط األهداف بالنتائج

التناسق ف .مةءاملالو التناسق : مهاوهناك من يضيف بعدين آخرين،  .ستخدمت يف ذلكالنظر عن املوارد اليت اُ 
أما املالءمة  .املواردببربط األهداف  ،يعكس جتانس املكونات األساسية للتنظيم من أجل قياس األداء التنظيمي

 األربعة األبعاد هذه ومنه .7البيئة تفرضها اليت القيود مع بني األهداف أو الوسائل العالقة اليت تربط ما فتشري إىل

                                                           
1
 دار وائل للنشر،: (األردن) عمان)، الطبعة األوىل أساسيات األداء وبطاقة التقييم المتوازنطاهر حمسن منصور الغاليب، و  إدريس يوائل حممد صبح  

 .92 صفحة (9002
2
 Sylvie SAINT-ONGE et Michel MAGNAN, "La gestion des performances des organisations et des 

personnes,", Gestion des performances au travail, Sous la direction de Sylvie SAINT-ONGE et Victor 

HAINES (France: De Boeck Supérieur, 2007) p. 17.  
3
 Fondation nationale entreprise et performance, Comment accroître les performances par un meilleur 

management (Paris (France): FNEP, 2005) p. 28. 
4

 .923 صفحة( 9002 مطابع الدار اهلندسية،: (مصر) القاهرة)، الطبعة الثانية رؤية إستراتيجية معاصرة: إدارة الموارد البشريةأمحد سيد مصطفى،  

5
 .503 إبراهيم حممد احملاسنة، مرجع سابق، صفحة،  

6
 Melchior SALGADO, Op. Cit., p. 3. 

7
 Ibid., p. 4. 

https://www.cairn.info/publications-de-Victor-Haines--62420.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Victor-Haines--62420.htm
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   .من مفهوم األداءال يتجزأ  اجزءعترب تُ 
عترب احملصلة النهائية لكافة العمليات واألنشطة والوظائف اليت تتم داخل املؤسسة، وأن يُ  التنظيمي األداءأن  -

داء تشمل خمتلف ومتميزة من األعالية مستويات الوصول إىل  اهلدف النهائي لكل املسريين والعاملني باملؤسسة هو
 .جوانبها

اليوم  ةفاملؤسسعد يقتصر فقط على املسامهني وأصحاب رؤوس األموال، مل ي  التنظيمي  أن املستفيدين من األداء -
 .هباألطراف اليت هلا عالقة جمربة على خلق قيم متنوعة حسب ا ،وحىت حتافظ على تنافسيتها

ملقارنتها مع ستخدم واليت تُ  ،توضح وضع املؤسسة قابلة للقياسواضحة و و  دقيقةأن األداء يوفر معلومات  -
واليت قد تكون  ،من أجل اختاذ القرارات املناسبةوذلك ، دة يف اخلطة اإلسرتاتيجيةطويلة األجل احملدالاألهداف 

 .قيقهافاألداء إذن مرتبط باألهداف الطويلة األجل والذي يعكس مدى التقدم يف حت .تأكيدية أو تصحيحية
عتمد على زاوية حمددة لتعريف األداء التنظيمي، يكن تعريف هذا األخري لقصور التعاريف السابقة اليت ت  

، من أجل حتقيق (الكفاءة)لوظائف املؤسسة، اليت تقوم على الرشادة يف استغالل املوارد  النتيجة النهائية: بأنه
 .، تتمثل يف خلق قيم تنافسية تتناسب وتوقعات أصحاب املصلحة(الفعالية)أهداف طويلة املدى 

 أبعاد األداء التنظيمي: ثانيا
ستند عليها املؤسسات يف قياس  ت  إن حتديد مفهوم دقيق لألداء التنظيمي، يتطلب حتديد األبعاد اليت
بني مدى السري والتقدم حنو حتقيق أدائها، واليت تساعد على حتديد املعايري واملؤشرات النوعية والكمية اليت تُ 

يف السنوات األخرية انتقل مفهوم األداء من مفهوم أحادي البعد إىل مفهوم متعدد حيث أنه . األهداف املوضوعة
عتمد على املؤشرات نوع معني من األداء وهو األداء املايل، الذي ي  على فقط  هتمام منصباإذ كان اال ،األبعاد
بسبب تأثريهم الكبري يف وذلك بني مدى قدرة املؤسسة على خلق القيمة للمسامهني واملالك، تُ  واليت لقياسه، املالية

دمج وال ألنه ال ي   ،العديد من الباحثنيعرض النتقادات قوية من طرف لكن هذا التوجه ت   .عملية صنع القرار
لذلك اقرتح ، (عمالء، املوردين، اجملتمعالعاملني، الك)تطور املؤسسة عملية يوضح كل األطراف اليت تساهم يف 

رؤية أمشل ملفهوم األداء ( وآخرون MORINو ،NORTONو KALIKA، KAPLAN)العديد من الباحثني 
املني، بيئة العمل، رضا متنوعة، كنوعية املنتجات واخلدمات املقدمة، تعبئة العقرتح دمج مؤشرات التنظيمي، ت  

 .1العمالء
بطاقة : هناك عدة مناذج توضح األبعاد اليت يتم االعتماد عليها لقياس األداء الشامل للمؤسسات، أمهها

 إذ .ونظرا ملتطلبات هذا البحث سيتم فقط الرتكيز على النموذج األخري ،وزمالئه MORINمنوذج األداء املتوازن، و 
االستدامة، الفعالية االقتصادية، قيمة املوارد  :ة أبعاد لقياس األداء التنظيمي، هيأربع هؤ وزمال  MORINاقرتح

انات حول عدة هذا املفهوم لألداء التنظيمي يتطلب لقياسه بي الشرعية أمام اجملموعات اخلارجية،و  ،البشرية
 :اجلدول التايل يوضح ذلك. وبيئية ،تماعية، سياسية، ثقافيةمالية، اقتصادية، تكنولوجية، اج: جوانب

                                                           
1
 Melchior SALGADO, Op. Cit., p. 9. 
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 وزمالئه MORINنموذج حسب  أبعاد األداء التنظيمي: 3/1 جدول
 االقتصادية الفعالية االستدامة 

مدى مطابقة املنتجات  :جودة المنتجات والخدمات -
: المؤشرات. واخلدمات ملعايري اجلودة ومتطلبات العمالء

 ...سلع املعادة، عدد الشكاوى،عدد ال
مدى قابلية املؤشرات املالية للمقارنة إجيابا أو  :الربحية -

 :المؤشرات. سلبا مع القطاع الذي تنتمي إليه ومع املاضي
 ...ربح الصايف،ستثمر، هامش الالعائد على رأس املال امل

مدى قدرة املؤسسة على االحتفاظ وغزو  :التنافسية -
سب القطاع، قيمة اإليرادات ح: المؤشرات .األسواق

 ...الصادرات،

مدى قدرة املؤسسة على ختفيض كمية املوارد : االقتصاد -
مع ضمان حسن  ،كمية مشاهبة  إنتاجمن أجل  ،املستعملة

معدل دوران املخزون، معدل  :المؤشرات. تشغيل الربنامج
تقليل دوران حساب العمالء، معدل املنتجات املعيبة، 

 ...الفاقد،
 ،كمية أو نوعية املنتجات واخلدمات املنتجة  :اإلنتاجية -

 . مقارنة باملوارد املستعملة يف إنتاجها خالل مدة زمنية حمددة
معدل دوران األصول اإليمالية، معدل دوران  :المؤشرات

ومعدل  ،تكلفة املنتوج / معدل النشاطالثابتة،  األصول
 ...زمن اإلنتاج، / النشاط

 الشرعية أمام المجموعات الخارجية قيمة الموارد البشرية
مدى االهتمام الذي يبديه العاملون : تعبئة العاملين -

وكذلك اجلهود املبذولة من أجل  ،ألعماهلم وللمؤسسة
، معدل دوران العمل :المؤشرات. الوصول إىل األهداف

 ...التغيب،
مدى التقييم اإلجيايب للخربة يف العمل من : بيئة العمل -

املشاركة يف األنشطة  :المؤشرات. طرف العاملني
وادث العمل، عدد االجتماعية، اإلجازات املرضية، ح

 ...التظلمات،
جودة أو كمية اإلنتاج لكل موظف أو كل : أداء العاملين -

اإليرادات لكل موظف، الربح الصايف  :المؤشرات. جمموعة
 .لكل عاملقبل اقتطاع الضريبة 

. مدى حتسني كفاءات العاملني: تطوير العاملين -
النسبة املئوية من الكتلة األجرية املخصصة  :المؤشرات

 ...، حركة تنقل املوظفني،املعرفةللتدريب، نقل 

مدى تقدير اجلهات : رضا الجهات المانحة لألموال -
. ستعمل بشكل مربحاملاحنة لألموال بأن أمواهلا تُ 

ملال العامل، أرباح السهم الواحد، نسبة رأس ا :المؤشرات
 ...نسبة الديون،

حكم العميل على الكيفية اليت تستجيب  :رضا العمالء -
التأخر يف التسليم،  :المؤشرات. هبا املؤسسة الحتياجاته

ء العمالء، عات، والاملرفوض من السلع واخلدمات، قيمة املبي
 ...تطور األسواق،

مدى احرتام املؤسسة للقوانني  :رضا الهيئات التنظيمية -
العقوبات، احرتام  :المؤشرات. نظم أنشطتهاوالقواعد اليت تُ 

 ...القوانني،
. تقييم اجملتمع ألنشطة وآثار املؤسسة :رضا المجتمع -

العمل  رسات التوفيقية بنيااملم عدد العاملني، :المؤشرات
 ...اجملتمعية، محاية البيئة، املشاركة واألسرة،

                                                          :المصدر
Sylvie SAINT-ONGE et Michel MAGNAN, "La gestion des performances des organisations et des 

personnes,", Gestion des performances au travail, Sous la direction de Sylvie SAINT-ONGE et Victor 

HAINES (France: De Boeck Supérieur, 2007) p. 19. 

عتمدون فقط على ، أن املسريين يف الوقت احلايل وبسبب الضغوطات التنافسية، ال ي  يوضح اجلدول
فقط من قياس املؤشرات املالية املرتبطة ببعدي  مهكن  نظام املعلومات احملاسيب لتقييم األداء الكلي للمؤسسة، ألنه يُ 

https://www.cairn.info/publications-de-Victor-Haines--62420.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Victor-Haines--62420.htm
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، فهو (ن األصول، تكلفة املبيعات، معدل دورااح، قيمة السهماإليرادات، األربك)االستدامة والفعالية االقتصادية 
، وانب األخرى اليت تعكس واقع أدائهالضمان مستقبل املؤسسة عليهم مبعرفة اجلف. من واقع املؤسسة ابني جزءيُ 

هر مع حركة اجلودة املصدر النهائي خللق القيمة، هذا االهتمام ظ   ، الذين يُعتربونخاصة فيما يتعلق بالعمالء
كجودة املنتجات واخلدمات، )السوق  ركز على قياس األداء من خالل، واليت تُ الشاملة يف سنوات التسعينات

والء رضا العمالء، نسبة املنتجات اجلديدة، التحسني املستمر لعمليات اإلنتاج، تطور نفقات البحث والتطوير، 
رتتب على ذلك قيام اإلدارة باستجواب عمالئها ملعرف احتياجاهتم ونقل ردودهم إلدارة املوارد ف ،(العمالء
ويف  .التسويق للمؤسسة إسرتاتيجيةمع منسجمة  التعويضمعايري الرتقية واالختيار و من أجل ضمان أن  ،البشرية

شجع الكثري من املسريين إعطاء أمهية أكرب ملعايري األداء املرتبطة بإدارة  ،سياق زيادة املنافسة يف سوق العمل
زيادة االهتمام بتعبئة العاملني، كذلك و  ،ظ على املواهباذب واحلفجل رفع التحديمن أجل  ،املوارد البشرية

بعض  فإن ،ذلك مع باملوازاةأخريا، و . يفيفاق املسار الوظوآعمل، بيئة الو سرة، املمارسات التوفيقية بني العمل واألو 
 .كمؤشر ألدائها ذلك عتربتوا   ،ةيوالبيئ اجملتمعية احلياة خالل مسامهتها يف من ،املنافسة يف التميز قررت املؤسسات

 أداء العاملين :الثاني المطلب
املوارد  بإدارة املرتبطة الدراسات من العديد تناولته الوظيفي، األداء أو العمل أداء أو العاملني أداء موضوع إن

 بتحديد معايري معظمها اهتمت إال أن نفس التنظيمي وعلم النفس الصناعي،علم الو  ،السلوك التنظيميو  البشرية،
حديثة حاولت حتليل  نه يف السنوات األخرية ظهرت دراساتقياسه وتقييمه، غري أ طرقو  تقنياتو  مؤشراتو 

 .حتديد أبعادهو  يكون متغريا تابعا، من خالل حماولة إعطاء تعريف له والذي غالبا ما ،مفهوم هذا املتغري
 تعريف أداء العاملين :أوال

يف ذلك على جمموعة من املوارد عتمد حىت تتمكن املؤسسات من تقدمي منتجاهتا وخدماهتا، فإهنا ت  
املالية، املادية، اإلدارية والبشرية، وباستبعاد هذه األخرية فإن املوارد األخرى تصبح دون جدوى وال  :املختلفة

عترب اليد تُ  ،قدرات واجتاهات، مهارات، معارف :تلكه من فاملوارد البشرية من خالل ما. أي شيءيكنها إنتاج 
رغم أن األداء لذلك و  .واجلودة وتوليد الثروة اإلنتاجيةاحملركة للموارد األخرى، فهي تلعب دور حموري يف جمال 

تفاعل كل  طريق م عنلك أن حتقيق املؤسسات ألهدافها يتذ ،ال يتجزأ من أداء املؤسسة اعترب جزءالبشري يُ 
 .داء ينحدر مباشرة من عنصر العملمواردها، إال أن الكثري من الباحثني يرون أن األ

 :فهوم أداء العاملني، أمههااملتعلقة مبن العديد من التعاريف و قرتح الباحثلقد ا  
 . 1"الوظائف املنصوص عليه وصفكيفية أداء املهام الوظيفية وفقا ل: "عرف أداء العاملني بأنهيُ 
 ،شغلها العاملاملهام واملسؤوليات املختلفة املكونة للوظيفة اليت ي   وإتامدرجة حتقيق : "عرف كذلك بأنهيُ 

 .2"ومبا حيقق أهداف املؤسسة
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Somia YASEEN, "Factors affecting the performance of employees at work place in the banking sector of 

pakistan,", Middle-east journal of scientific research, pakistan, IDOSI Publications, 2013, p. 1200. 

 
2
 .113 صفحة، ،إبراهيم حممد احملاسنة، مرجع سابق 
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مع مراعاة   ،مدى كفاءة األفراد للقيام باألعمال اليت توكل إليهم خالل فرتة زمنية حمددة: "عرف بأنهكما يُ 
 .1"لإلنتاجالكمية والنوعية  املواصفاتومدى مطابقته مع  ،كمية اجلهد املبذول

 .2"وجودة العمل الفردي إنتاجية: "رف كذلك بأنهعُ 
اليت  ،القيمة اإليمالية املتوقعة لتنظيم سلسلة من السلوكيات املنفصلة: "بأنه MOTOWIDLOعرفه 

 .3"نية حمددةميارسها الفرد خالل فرتة ز 
 :أداء العاملني يتبني أن مفهوم ،من خالل التعاريف السابقة

الذي يشغله العامل داخل املؤسسة، هذه املهام  ،ومستوى اجناز املهام املكونة للمنصب الوظيفي مرتبط بطريقة -
يتضمن  والذيحتليل العمل،  علقة بإدارة املوارد البشرية، وهياألنشطة الرئيسية املت إحدىيتم حتديدها عن طريق 

 ،الواجبات ،املسؤوليات ،املهام :حتديد قائمة يتم من خالله الذي وصف الوظيفة ، منهاعدة عمليات
 .العمل واألدوات اليت يتطلبها الظروف احمليطة ،العالقات ،الصالحيات

، إذ (سلوكيات واجبة التنفيذ) لكن ويف كثري من األحيان ال يكفي االلتزام فقط مبتطلبات الوظيفة الرمسية
، والذي (سلوكيات اختيارية) للذهاب إىل أبعد ما هو مطلوب رمسيا، وهذا ما يسمى باألداء السياقي حيتاج العامل

يف  شكل جزءا من الوصف الوظيفي، وهي تساهم بشكل غري مباشريتضمن القيام باألنشطة واملهام اليت ال تُ 
 .األداء التنظيمي من خالل تسهيل أداء املهمة

بالنظر إىل  قارنة النتائج اليت حيققها العاملقصد هبا مفكفاءة أداء العاملني يُ  .فعاليةمرتبط ببعدي الكفاءة وال -
اجناز ) اف املتعاقد عليها مع العاملاألهد مع نتائجالقصد هبا مقارنة أما فعالية أداء العاملني فيُ  .املوارد املستخدمة

 .أي تقييم نتائج األداء ،(...من حيث التوقيت، اجلودة، املهام

                                                           
1
الشركة العربية املتحدة للتسويق : القاهرة)، الطبعة األوىل في تنمية الموارد البشرية اإلستراتيجيةاإلدارة حممد عبد الوهاب حسن عشماوي،   

 .523 صفحة( 9002 والتوريدات،
2
 Vartikka INDERMUN and Mohamed SAHEEDBAYAT, "The job satisfaction-employee performance 

relationship: A theoretical perspective,", International journal of innovative research in management, N
0
 2, 

Vol. 11, 2013, p.1. 
3
 Sylvie SAINT-ONGE et Michel MAGNAN, Op. Cit., p. 98. 

  بني املصطلحات التاليةما جيب التمييز: 
، طباعة الرسائل، ترتيب :مثال بالنسبة للسكرتريف. أو منصب، تتطلب جهد عضلي أو ذهين لتحقيق هدف حمدد ،عمل ، أوجزء من وظيفة :مهمة -
 .لفات، استقبال والرد على العمالءامل
: مثل. يتطلب معارف وقدرات. هو يعين العمل املنتظم للفردفوهو مصطلح ذو داللة فردية، . ياتالواجبات واملسؤولو  جمموعة من املهام: منصب -

 .سكرتري
 .املكاتب موظفو: مثل. تتضمن مناصب ذات خصائص متماثلة ،الواجبات واملسؤولياتو  جمموعة من املهام :وظيفة -

 : ، راجعكاحلركة، الواجب، املسؤولية  ،ذه املصطلحات واملصطلحات األخرىبني هما والعالقة املوجودة ملعرفة املزيد حول الفروقات 
- Sekiou et al., Op. Cit., p. 509. 

 من خالل النقطة املواليةمن التفصيل  نوعياقي باألداء السكل من أداء املهمة و   سيتم التطرق إىل. 
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ة وحدة معينة قق خالل مدة زمنية بواسطكمية اإلنتاج اليت حُت    عرب عنواليت تُ ، إنتاجية العملخيتلف عن مفهوم  -
 1.احملقق وكمية العمل اليت بذلت خالل مدة زمنية حمددة اإلنتاجنسبة بني الهي أو  ،من العمل

فاجلانب  .(املخرجات)وجانب النتائج ( أو املدخالت السلوكي)اجلانب العمليايت  :يتضمن جانبني، مها -
، كاحملادثات مع فاألداء يشمل على سلوك معنيالعمل نفسه، ، أي ثناء العمليفعله األفراد أ السلوكي يشري إىل ما

فقط السلوك املوجه حنو هدف  فإن هذا املفهوم لألداء يشمل باإلضافة إىل ذلك وجتميع أجزاء املنتج، العمالء
أما جانب النتائج فيشري إىل نتيجة  .قيام باألعمالالمن أجل  العاملاملؤسسة  ستأجرت  ذي معني، أي السلوك ال

 .2عدد السلع املنتجةو  املبيعاتأرقام ك،  سلوك الفرد
فاجلانب  .بينهما ومع ذلك ال يوجد تداخل كامل ،جتدر اإلشارة إىل أن جانيب السلوك والنتيجة مرتبطان

التجزئة لسيارات تاجر : فمثال، جانب النتائجاليت يتأثر هبا  تلكيتأثر مبحددات وعوامل ختتلف عن السلوكي 
مبيعات منخفضة مع ذلك حيقق أرقام ، ولكن (جانب سلوكي) العمالءبشكل جيد وممتاز مع  ليتواص معينة،

بنتائج  فقط األداء ساوينا إذا وبالتايل .السيارات من احملدد النوع هذا بسبب اخنفاض الطلب على ،(جانب النتائج)
 تهايونوع املعدات توافرك ،أعماهلم أداء يف همتعرقل أو همتساعد اليت السياقية العوامل جتاهل خطر نتحمل فإننا األفراد،

يعطي أقصى ما لديه من جهد وطاقة  رغم أنه ،ومنه فإن الفرد يكنه حتقيق نتائج غري مرضية .وضعية السوقو 
 .منه تاما تفلتأ   ت أسباب فشلهإذا كان ه فعاالأداءيكن اعتبار لذلك جل حتقيق األهداف، ومهارات، من أ

األداء  MOTOWIDLOيشري بأنه ليس سلوك منفصل، وال نتيجة سلوك، بل هو خاصية سلوكية، فحسب  -
القيمة إىل مصدر رجع أكثر حتديدا، املؤسسة تُ . أعماهلميف  العاملونهو القيمة املنتظرة من املؤسسة مما ينجزه 

السلوكيات اليت تساعد على حتقيق أهدافها املتعلقة باإلنتاجية، اإلبداع، الرحبية، النمو، اجلودة، رضا 
 .3...،العمالء

كما يشري أداء  .ن الزمنعلى فرتات خمتلفة م عامللواليت يبذهلا ا ،نفصلةاملسلوكيات ثل جمموعة تراكمية من اليُ  -
يف  اعالي اؤهيستطيع أن يكون أد لعاملن افإوبالتايل  .واليت تتوقعها املؤسسةاليت تثمنها إىل السلوكيات  العاملني

يكن تقييم كل هذه  ومع ذلك ،أن يتذبذب مع مرور الوقت يكن وأيضايف أخرى،  افضبعض األفعال ومنخ
 .لألداءشامل  تقييم إلنتاجالسلوكيات 

خري ني، يكن تعريف هذا األعتمد على زاوية حمددة لتعريف أداء العامللقصور التعاريف السابقة اليت ت  
 ،اليت تساهم يف خلق القيمة املتوقعة من توظيف عامل ما ،الواجبة التنفيذ واالختياريةجمموعة من السلوكيات : بأنه

 .واملرتبطة بأهداف املؤسسة
 

                                                           
1
، - والحديثة المعاصرة التجاهاتا - البشرية الموارد إدارة حول األول العربي المؤتمر ،"البشرية، املوارد إنتاجية قياس مشكالت" القباين، علي ثناء  

 . 9 صفحة ،9002 ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،(مصر)شرم الشيخ 
2
 Sabine SONNENTAG, Judith VOLMER and Anne SPYCHALA, "Job Performance,", sage handbook of 

orgazitional behavior, vol. 1 (los Angeles (U.S.A.): SAGE, 2010) p. 427. 
3
 Sylvie SAINT-ONGE et Michel MAGNAN, Op. Cit., p. 99. 
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 أبعاد أداء العاملين: ثانيا
، فكانت هلم رؤية مشرتكة نيملاحاول العديد من الباحثني اإلجابة على السؤال املتعلق مبكونات أداء الع

وهي عبارة عن بناء متعدد األبعاد، يتكون من عدة سلوكيات خمتلفة، واليت قد تكون واجبة التنفيذ،  هعلى أن
، أو اختيارية، ويف هذه احلالة يكن أن تكون إجيابية أو ملكونة ملنصب العملاالسلوكيات الضرورية إلجناز املهام 

 .سلبية
رسالة وثقافة و  أهدافهو  تتحدد حسب متطلبات العمل أداء العاملنيهذه السلوكيات اليت تعكس أبعاد 

املتعلقة باملوارد  اإلسرتاتيجيةاالعتماد عليها الختاذ القرارات  يف أنه يتموتكمن أمهية حتديد هذه األبعاد . املؤسسة
تقييم أداء العامل  ،(حتديد الواجبات واملسؤوليات املكونة للوظيفة ومواصفات شاغلها)تحليل العمل ـالبشرية، ك

، (اختيار األشخاص الذين يتم التعاقد معهم)اختيار العاملني  ،(كثر قيمة بالنسبة للمؤسسةحتديد السلوكيات األ)
حتديد السلوكيات اليت يتم التدريب ) وبرامج التدريب ،(يد السلوكيات اليت يتم مكافأهتاحتد)نظام املكافآت 

 (.عليها
، وعددها مفهوم متعدد األبعاد إال أهنم اختلفوا يف حتديد أنواعها العاملنيعلى أن أداء  الباحثنيرغم اتفاق 

  CAMPBELLلـ بعادمنوذج متعدد األ :ومها هذه األبعاد، إبرازوسيتم الرتكيز هنا على أشهر النماذج اليت حاولت 

يف  اإلشارةع مالذي حدد بعدين لألداء، ، 5229 سنة MOTOWIDLOو BORMANومنوذج ، 5220سنة 
 .للنموذج الثاين بعدين آخرينآخرون أضافوا  باحثونهناك  أناألخري إىل 

ا اقرتاح األوائل الذين حاولو من الباحثني  CAMPBELLعترب يُ  : CAMPBELLلـ بعادنموذج متعدد األ .1
 .لألداء الفردي املوقفيةمن اجلوانب السلوكية و  جمموعةوالذي يسمح بتحديد  ،منوذج متعدد األبعاد

 :املقرتح حدد مثانية أبعاد سلوكية لألداء الوظيفي، هذه األبعاد الثمانية تتصف بأهنا اهلرمي النموذج
 .ألنه يكن مالحظتها يف كل املؤسسات :عالمية .أ

ويكن تكييفه حسب خصوصيات كل مؤسسة، طبيعة العمل، التنظيم الداخلي  ،ألن حمتواها عام :عامة. ب
 .وقيود السوق

معنية ببعض هذه  حمددةيكن أن تكون وظيفة إذ ، كل وظيفة  يفألنه ال يكن ضبطها يف آن واحد  :مستقلة .ج
  .يف كل املؤسسات يف نطاق األعمال املتوفرةهذه العوامل جمتمعة جيب أن توجد ومع ذلك  .دون األخرى العوامل

كون جمال األداء الوظيفي احملددة واليت تُ  ،نواع الثمانية للسلوكيات الفرديةاأليف اجلدول املوايل عرض سيتم 
 : CAMPBELLمن قبل
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  CAMPBELLحسب عامليناألبعاد السلوكية ألداء ال :3/2جدول 
 الـــــتـــــعــــريــــــــــف الــــــــبـــــــعــــــــد رقم البعد

املهام التقنية  عاملنفذ الاليت من خالهلا يُ  الكفاءاتمستوى  مهام محددة في العمل كفاءات 1
 .املتعلقة بالعمل

املؤسسة،  يفالعديد من الوظائف  هام تتقامسهام إتقانعلى  القدرة مهام غير محددة في العمل كفاءات 2
 .متعددة االستخدام وقابلة للتكييف الكفاءاتهذه القدرة جتعل 

سواء كان ذلك شفهيا  ،القدرة على التواصل بشكل واضح وفعال االتصال الكتابي والشفهي 3
 .أو كتابيا يف العمل

والعمل بفعالية يف الظروف  ،جهود إضافية إظهارالقدرة على  الجهود المبذولة في العمل 4
 (.مكثف ومستمر جهد وبذل ،املسندة املهام إجناز دافعية) الصعبة

انتهاك ) القدرة على جتنب السلوكيات السلبية واملضادة لإلنتاجية الحفاظ على االنضباط الشخصي 5
 (.عدم االنضباطو  التغيب القانون الداخلي،

 المساهمة في أداء فريق العمل والزمالء 6
القدرة على الدعم واملساعدة واملسامهة يف تطوير الزمالء، تسهيل 
األداء الفعال لفريق العمل، احلفاظ على اجلماعة وتوجيهها حنو 

 .اهلدف، تعزيز مسامهة األعضاء اآلخرين

 اإلشراف 7
من خالل نوعية  ،االجيايب على أداء املرؤوسنيالقدرة على التأثري 

حتديد األهداف، تأثري تبين ) القائد املعرب عنه من طرف األفراد
 .(السلوكيات املتوقعة، املكافأة والعقاب بالطريقة املالئمة

 اإلدارة 8
التحكم يف مهام ختصيص املوارد، )القدرة على إدارة الفريق 

تنمية املوارد ) ةوتطوير اخلدم (التنظيم، مراقبة فعالية فريق العمل
 (.املالية واملاديةو  البشرية

 : المصدر
Audrey CHARBONNIER, Carlos Andrés SILVA et Patrice ROUSSEL, "Vers une mesure de la 

performance contextuelle au travail de l’individu: Etude exploratoire,",                                                                         
 http://www.philosophie-management.com/docs/2010/Mesure_explo_de_la_perfomance_au_travail-

Charbonnier-Silva-Roussel.pdf, p. 4 (Consulté le: 16/04/2015). 

 :ن املؤسسة منك  يُ   CAMPBELLالتصنيف املقدم منإن هذا 
 ،العاملني أداء على تؤثر واليت أخرى، جهة من الفردية الكفاءات وحتديد جهة، من الكربى النفسية احملددات حتديد -
يكن أن  مثال، املهام اخلاصة بالعمل بكفاءاتالبعد األول املتعلق بطها بالقيمة، فحتديد احلاالت السلوكية ور  -

  وغريها من السلوكيات، ،انعدام األخطاء، السرعة يف تنفيذ العملتتعلق ب تكون يف حالة وظيفة االنتاج
إقامة إجراءات عملية لتقييم أداء العاملني، تكون مرنة وقابلة للتكييف مع األنواع املختلفة للوظائف املوجودة  -

 (....جتارية، إدارية،، يةإنتاج)، وحسب طبيعتها (...،عون تنفيذيإطار، )يف املؤسسة 

http://www.philosophie-management.com/docs/2010/Mesure_explo_de_la_perfomance_au_travail-Charbonnier-Silva-Roussel.pdf
http://www.philosophie-management.com/docs/2010/Mesure_explo_de_la_perfomance_au_travail-Charbonnier-Silva-Roussel.pdf


 اإلطار النظري ألداء العاملين          الفصل الثالث                                                                                                  
 

98 
 

 MOTOWIDLOو BORMANإن الدراسات اليت قام هبا : MOTOWIDLOو BORMANنموذج  .2

أداء املهمة واألداء  ضرورة التمييز ما بني ااإلطار املفاهيمي لألداء الفردي يف العمل، فاقرتح طورت من 5229 سنة
وهو  ،ث يف جمال اختيار العاملني على جزء معني من نطاق األداءحمن اهتمام وتركيز الب انطالقاالسياقي، وذلك 

 .الذي يؤثر كذلك على الفعالية التنظيمية ،األداء السياقيوهو واالستهانة واستبعاد اجلزء اآلخر  ،املهمةأداء 
عتمد عليهما القادة واملشرفني يف تقييم ، وغالبا ما ي  ألداء العمل اعتربان أبعادفأداء املهمة واألداء السياقي يُ 

 .أداء مرؤوسيهم
 :ه وأبعادهتعريف التطرق إىل سيتم فيما يلي :أداء المهمة .أ

الرمسي، وهو قد  وظيفةظهر يف وصف اليشري أداء املهمة إىل األنشطة اليت عادة ما ت   :أداء المهمة تعريف -
 :1يأخذ أحد الشكلني التاليني

دمات اليت تنتجها املؤسسة،  اخلسلع و الد اخلام إىل اول مباشرة املو يتضمن األنشطة اليت حتُ  :الشكل األول -
نع، يف املص اإلنتاجاألنشطة اليت تتضمن بيع السلع يف متاجر بيع التجزئة، التدريس يف اجلامعة، تشغيل آلة ك

 .اجلراحية يف املستشفى إجراء العمليات
تجديد كاألنشطة اليت تتعلق ب  ،للمؤسسة دم وحتافظ على األساس التقينيتضمن األنشطة اليت خت   :الشكل الثاين -

إذا مت تأدية  .فريق العمللواإلشراف توفري التخطيط والتنسيق  ،من املواد اخلام، توزيع منتجاهتا النهائية إمداداهتا
السلع  إنتاجسهل ألهنا تُ  ؤسسة،، فإن السلوكيات ستحقق القيم املتوقعة من املوكفاءة هذه املهام بفعالية

  .واخلدمات
، فهو ا من نظام املكافآت الرمسيشكل جزءاإلجراءات اليت تُ أداء املهمة يشري إىل جتدر اإلشارة إىل أن 
ومنه أداء املهمة  .بني صاحب العمل واملوظف العمل قدعشكل حمتوى اليت تُ و  ،يغطي الوفاء مبتطلبات الوظيفة
 .2يشري إىل سلوكيات داخل الدور

إن أداء املهمة يف حد ذاته يكن وصفه كبناء متعدد األبعاد، فمن بني األبعاد الثمانية اليت  :أداء المهمة أبعاد -
 :، مخسة منها تشري إىل أداء املهمة CAMPBELLاقرتحها

 مهام حمددة يف العمل، كفاءات -
 مهام غري حمددة يف العمل، كفاءات -
 االتصال الكتايب والشفهي،  -
 اإلشراف، -
 .اإلدارة -

                                                           
1
 Stephan J. MOTOWIDLO, "Job Performance,", Handbook of psychology: Undustrial and organizational 

psychology, Under the supervision of Walter C. BORMAN, Daniel R. ILGEN and Richard J. KLIMOSKI, 

Vol.12 (New jersey (U.S.A.): John Willey & Sons, 2003) p.p. 43 - 44. 
 أو املهة األساسية ، أو سلوكيات داخل الدور،األداء الرمسي، أداء داخل الدور: أمهها، صطلحاتأداء املهمة عدة م يُطلق على. 

2
 Sabine SONNENTAG, Judith VOLMER and Anne SPYCHALA, Op. Cit., p. 428. 
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ختتلف أمهيتها من اليت و ، حد ذاهتا حتتوي على أبعاد فرعية يفالرئيسية بعد من هذه األبعاد اخلمسة  كل
توفري التغذية الراجعة، احلفاظ  ،يتضمن توجيه وإرشاد وحتفيز املرؤوسنيمثال، بعد اإلشراف ف .وظيفة إىل أخرى

 . ذ املهامؤوسني واملوارد لتنفيبني املر ما تنسيق العلى عالقات عمل جيدة، 

 :تعريفه وأبعاده سيتم فيما يلي التطرق إىل :األداء السياقي .ب
عترب قيمة مع أنه يُ  ،يف الكثري من البحوثمت جتاهله  العاملني هناك جزء من نطاق أداء :األداء السياقي تعريف -

 من ،الفعالية التنظيميةالسلوك الذي يساهم يف  باألداء السياقي، والذي يشري إىلتنظيمية، وهذا اجلزء يسمى 
أنه سياقي عن أداء املهمة يف األداء الخيتلف  .1والتنظيمي للعمل النفسياالجتماعي و خالل التأثري يف السياق 

 العمل للموظف عقدظهر يف بنود ال ت   جزءا رمسيا من الوصف الوظيفي، إذ أهناشكل تضمن األنشطة اليت ال تُ ي
ىل األداء السياقي يشري إ، ومنه طواعية العامل يارسها إلزامية غري اختيارية سلوكيات ، فهو عبارة عنمع املؤسسة

دعم البيئة يُ  فهو ،بشكل غري مباشر يف األداء التنظيمي هذا النوع من األداء ساهموي. سلوكيات خارج الدور
 .2من خالل تسهيل أداء املهمةوالتنظيمية االجتماعية والنفسية 

  :3ن املسامهة يف سياق العمل من خالل عدة طرق خمتلفة، وهيو العامليستطيع 

نفيذ سلوكيات ذات قيمة تلأكثر احتماال  خرين يف املؤسسة، وجعلهمالتأثري يف اآل من خالل :لطريقة األوىلا- 
 :من األمثلة على ذلك. تنظيمية

  ُرفض الصراعات و تشجيع الثقة بني األفراد، و عزز التأثري االجتماعي يف اآلخرين، انتشار األفعال الفردية اليت ت
، ألهنا تؤثر على السياق االجتماعي هلا تأثري إجيايب يف قيمة املؤسسةتوقع أن يكون مثل هذه األفعال يُ . والنزاعات

 املهام املرتابطة، ملية التنسيق بني جهودهم لتنفيذتسهل ع، و ل، إذ حتسن االتصاالت بني العاملنيللعم
  ُيصبحون فاآلخرين،  عكسلمؤسسة على لظهر التفاين واإلخالص غري العادي للمهمة أو انتشار األفعال اليت ت

ألهنا تؤثر  املؤسسة،كون هلا تأثري إجيايب يف قيمة يمثل هذه األفعال من املتوقع أن . مصدر إهلام للتصرف مثلهم
 ود أكرب خلدمة األهداف التنظيمية،على السياق النفسي للعمل، فهي تعمل على حتفيز اآلخرين على بذل جه

  تنتشر من املستوى الفردي إىل املستوى اجلماعي العاملنيعلى منط التفاعل بني التأثريات السابقة الذكر إن ،
 عنوية اليت حتكم سلوك الفرد داخلاجلماعي والروح امل التماثل والعملفعلى خصائص اجملموعة، فيتم التأثري 

ستوى امل إىلأوسع بشكل التأثريات السابقة نتشر تكما يكن أن   .تؤثر على أداء أعضاء اجملموعة ،اجملموعة
دي اء الفر ؤثر على األدا تبدوره يتوال ،الثقافة واملناخ التنظيميو املؤسسة املعتمدة يف  املعايري ، من خالليالتنظيم

 .واجلماعي

                                                           
1
 Stephan J. MOTOWIDLO, Op. Cit., p. 44. 


أو سلوكيات الدور اإلضايف، وهناك من الباحثني من  ،أداء خارج الدورأو األداء غري الرمسي، : أمهها، صطلحاتاألداء السياقي عدة م يُطلق على 
 .عترب األداء السياقي مرادف لسلوكيات املواطنة التنظيميةي  

2
 Sabine SONNENTAG, Judith VOLMER and Anne SPYCHALA, Op. Cit., p.p. 428 - 429. 

3
 Stephan J. MOTOWIDLO, Op. Cit., p.p. 44 - 46. 
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الفرد  يقوم هبازيادة استعداد الفرد ألداء سلوك ذو قيمة تنظيمية، وهي األشياء اليت  من خالل :الطريقة الثانية -
 ،متطلبات العمل اتتغري ع مثار املثبطة لظروف العمل اجملهدة، التكيف مبرونة اآلمقاومة كلتقوية معارفه ومهاراته،  

قيمة  توليد، كل هذا يساهم يف الظرفيةمن جمرد االستجابة  ذات قيمة تنظيمية بدالشطة أنلتنفيذ وأخذ املبادرة 
تولد من املتوقع أن  ،تعاطي املخدرات والكحولومن جهة أخرى فإن األفعال املتعلقة ب. جيابية للمؤسسةإتنظيمية 

 .ألهنا تقلل من االستعداد الفردي لألداء الفعال ،سلبيةتنظيمية قيمة 
 وبعد تنظيف قاعة املؤترات قبلك  األنشطة اليت تؤثر على املوارد املادية للمؤسسة، من خالل :الثالثةالطريقة  -

املصابيح  إطفاء ،ملؤسسةا أعمال أجل االجتماع، استخدام املوارد الشخصية كالسيارة اخلاصة وجهاز الكمبيوتر من
 املتعلقةفإن األفعال  أخرىمن جهة  .القيمةساهم بشكل اجيايب يف حتقيق ي اكل هذ،عند مغادرة مكان العمل

 .على اجلانب املادي للسياق التنظيمي سلبا تؤثر ألهنا ،سلبية قيمة ققحتُ  ،ؤسسةامل ملوارد التبديد ،التخريب ،بالسرقة
جد أن هناك األداء السياقي، وُ  يد من الدراسات والبحوث حولمن خالل مراجعة العد :يسياقأبعاد األداء ال -

 :جهات النظريف ما يلي أهم وُ  .اختالف كبري يف حتديد أبعاده
 اهالتصور األول لألداء السياقي الذي قدم :MOTOWIDLOو BORMANحسب  سياقيأبعاد األداء ال -

 :1ه، وهيحدد مخسة أبعاد ل 5222و 5229 سنيت الباحثني
 ،اإلصرار حبماس وبذل جهود من أجل إتام املهام بنجاح 
  الوظيفةشكل جزءا رمسيا من يف املهام واألنشطة اليت ال تُ االخنراط طوعيا، 
 ،مساعدة اآلخرين 
 تباع القواعد واإلجراءات التنظيمية،إ 
 األهداف التنظيمية عن الدفاع بإخالصو  دعم. 
 امنوذج 5221يف أحباثهما سنة اقرتحا  :MOTOWIDLOو VAN SCOTTER حسب سياقيأبعاد األداء ال -

 :2مهايسامهان يف إجراء التقييم الشامل ألداء العاملني، و  لألداء السياقي يتكون من بعدين،
 إتباع القواعد، العمل جبد، أخذ املبادرة حلل  املتمثلة يفسلوكيات االنضباط الذايت،  يعين: اإلخالص للعمل

  . سلوكيات إظهار االلتزام والدافعية وبذل جهود CONWAYاملشكالت يف العمل، وأضاف 
 السلوكيات املوجهة للعالقات الشخصية واليت تساهم يف اجناز األهداف  يعين: تسهيل العالقات الشخصية

السلوكيات اليت تساعد يف بناء وإصالح العالقات وجعلها سهلة، تشجيع التعاون، الرفع من  املتمثلة يفالتنظيمية، 
  .ين، والتعبري عن التعاطف واإلحساس هبمتقدير اآلخر 

                                                           
1
 Audrey CHARBONNIER, Carlos Andrés SILVA et Patrice ROUSSEL, "Vers une mesure de la performance 

contextuelle au travail de l’individu: Etude exploratoire,",                                                                        

 http://www.philosophie-management.com/docs/2010/Mesure_explo_de_la_perfomance_au_travail-

Charbonnier-Silva-Roussel.pdf, p. 6 (Consulté le: 16/04/2015). 
2
 L. A. WITT, K. Michele KACMAR, Dawn S. CARLSON and Suzanne ZIVNUSKA, "Interactive effects of 

personality and organizational politics on contextual performance,", Journal of organizationl behavior, Vol. 1, 

N
0
 8, U.S.A., John Willy & Sons, 2002, p. 912.  

http://www.philosophie-management.com/docs/2010/Mesure_explo_de_la_perfomance_au_travail-Charbonnier-Silva-Roussel.pdf
http://www.philosophie-management.com/docs/2010/Mesure_explo_de_la_perfomance_au_travail-Charbonnier-Silva-Roussel.pdf
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عترب أن مفهوم األداء السياقي العديد من الباحثني من ي   يوجد: وزمالئه ORGANحسب  سياقيأبعاد األداء ال -
، ولقد ابينه أنه ال توجد فروق جوهرية، و والسلوك املدعم اجتماعيا سلوك املواطنة التنظيمية يملفهوممطابق تاما 

، كنتيجة جملهودات إضافية ORGANألول مرة على يد  0892يف سنة املواطنة التنظيمية سلوكيات هر مصطلح ظ  
 سنة KATZو ،1938سنة حول سلوكيات االستعداد للتعاون   BARNARDسات اليت قدمها كل مناىل الدر إ

العالقة بني  وليف الدراسة اليت أجراها ح ORGANذكر حيث  .1بتكاريةحول السلوكيات التلقائية واال 1964
يرجع إىل  ،يف التوصل إىل عالقة سببية بينهما الباحثني، أن السبب احلقيقي لفشل العاملنيأداء الرضا الوظيفي و 

 وأكد اإلنتاج،بشكل ضيق، باعتباره مرادفا ملصطلح اإلنتاجية املتمثلة يف كمية وجودة  أداء العاملنيتعريف متغري 

بشكل أوسع، أي يف أداء العاملني عالقة سببية سالفة الذكر عند تعريف متغري  نه من املتوقع الكشف عنعلى أ
 .2صورة سلوكيات املواطنة التنظيمية

الذي ال يتم االعرتاف به  ،السلوك الفردي التقديري: "بأهنا سلوكيات املواطنة التنظيمية ORGAN ع رف
عزز من األداء الفعال بشكل مباشر أو صريح من خالل نظام املكافآت الرمسي، وهذه السلوكيات يف جمملها تُ 

 :4يتضح من خالل هذا التعريف أن سلوكيات املواطنة التنظيمية، 3"للمؤسسة
لوصف الوظيفي، أي مرتوكة حلكم سلوكيات تقديرية، أي سلوكيات اختيارية غري إجبارية، خترج عن نطاق ا -

 :هي، وكياتليف أن يارسها أو يتنع عنها، وتشمل نوعني من الس عاملوتقدير ال
 ولقد أعطى  ،تطوعا العاملاإلجيابية اليت يارسها  املسامهاتORGAN  العديد من األمثلة عليها، كاملساعدات

على  التعرف للعمل، الرمسية املتطلبات يفوق لزمالئه يف العمل، اجلهد الزائد والدقة يف اإلجناز مبا العاملاليت يقدمها 
 ،العاملني هبا آراء اآلخرين قبل اختاذ أي قرار أو ممارسة أي تصرف، والتحدث عن املؤسسة بشكل جيد أمام غري

 حىت  تطوعا ممارستها عن يتنع واليت العامل، به يعمل الذي القسم أو اإلدارة أو املؤسسة تضايق قد اليت السلوكيات
كتصيد األخطاء  ،االمتناع جودة مسمى السلوكيات على تلك ORGANلقد أطلق و وإن كان من حقه ممارستها، 

 .العمل مكان يف البسيطة املشاحنات حتمل وعدم العمل، أوضاع بعض بشأن االستياء عن التعبري اآلخرين، أعمال يف
ال ترتبط بنظام املكافآت أو العقاب الرمسي للمؤسسة، أي ال يتم مكافأة أو معاقبة متبنيها أو تاركيها، ولقد  -

 :أن هذه السلوكيات ثالثة أسباب رئيسية لذلك، هي ORGANحدد 
  لكوهنم غري متخصصني يف جمال املسريينغالبا ما تكون صعبة التحديد والقياس يف حميط العمل من جانب ،

 ،السلوك التنظيمي، ومن مث من الصعب أن تتضمنها أنظمة تقييم األداء الرمسية
 ممارستها عدم على العامل يعاقب أن ولعقامل أو ولقبامل غري من فإنه مث ومن تطوعية، بطريقة أساسا تارس، 

                                                           
1
 Philip M. PODSAKOFF, Scott B. MACKENZIE, Julie BETH PAINE and Daniel G. BACHRACH, 

"Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and 

suggestions for future research"," Journal of management, Vol. 26, N
0
 3, U.S.A., Elsevier Science, 2000, p. 513. 

2
  .903 صفحة( 9009 ،دار احلريري(: مصر)القاهرة ) العلوم السلوكيةعايدة خطاب، زهري ثابت، علي املبيض، حممود السيد وسالفة إبراهيم،  

3
 Dennis W. ORGAN, "Organizational citizenship behavior: It’s construct clean-up time,", Human 

Performance, Vol. 10, N
0
 2, U.S.A., lawrence Erlbaum Associates, 1997, p. 86.  

.959  - 955، 902عايدة خطاب وآخرون، مرجع سابق، صفحة  
4
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 مث ومن  وقته،قد تؤدي إىل إضاعة  مثال، لزمالئه يف العمل العاملمساعدة ف، عاملقد تضر باألداء الرمسي لل
عن  غري املعقول أو املقبول أن يعاقبومن مث فإنه من  ،ساعدةاملعن  االمتناع اخنفاض أدائه الرمسي، لذا يقرر

 .أدائههو حتسني و امتناعه عن عمل تطوعي وذلك ليحقق هدف رمسي 
 آتأكد على عدم ارتباط سلوكيات املواطنة التنظيمية بنظام املكاف ORGANجتدر اإلشارة إىل أن 

على عوائد ملموسة،  صول العاملحإىل ال تؤدي مطلقا  السلوكياتال يعين أن هذه لكن هذا الرمسي للمؤسسة، 
يف ملباشر ورئيسه ايكن أن تؤثر يف االجتاهات اليت يتبناها زمالؤه  ،بكل أمناطهاته يف ممارستها حيث أن استمراري

الوظيفي مما يؤدي إىل حصوله  ئهأداأن تلعب دورا إجيابيا يف تقييم العمل حنوه، وهذه االجتاهات اجلديدة يكن 
على الرغم من ذلك، فإن هذه املكافآت ال . يف األجر أو احلصول على ترقيةعلى مكافآت مادية، كالزيادة 

عتمد أساسا على وت   ،هذه املكافآت ذات طبيعة احتماليةيتضمنها نظام املكافآت الرمسي للمؤسسة، مبعىن أن 
 .الذي يارس سلوكيات املواطنة التنظيمية بأهنا قد تؤدي إىل حصوله على مكافآت مستقبلية عاملتوقع ال

سلوكيات املواطنة التنظيمية، والذي يارسه  إىل سلوك منفإذا نظرنا  .يف جمملها األداء الفعال للمؤسسة دعمتُ  -
فرتضنا يف حتليلنا االهتمام، أما إذا إىل ا يدعوجمرد تصرف بسيط وال  يبدولعاملني، فإن ذلك السلوك قد أحد ا

ممارسة عدد كبري من العاملني ألمناط خمتلفة من سلوكيات املواطنة التنظيمية وبشكل منتظم، فإن ذلك بكل تأكيد 
 .ؤسسةسوف يدعم تيز امل

 .مقصودة ومتعمدة -
فكرة املواطنة السلبية، على اعتبار أهنا  BUFFERاقرتح ويف هذا االجتاه . ، أي ليس هلا غرض سليب خفينزيهة -

 .لتقدير املمارس وفقا ملا يراه مناسبا، إال أهنا ضارة باملؤسسة ةمرتوك ياتسلوك
ظيميا، واليت أن سلوكيات املواطنة التنظيمية تشري إىل تلك السلوكيات املفيدة تن ،يتبني من خالل ما سبق

ال يكن تشجيعها أو تدعيمها على أساس التزامات الدور الرمسي، كما ال يكن إثارهتا باستخدام املكافآت، ذلك 
  .أهنا تارس بشكل اختياري دون النظر إىل اعتبارات احلوافز الرمسية أو العقاب

مدى التشابه ما بني مفهومي األداء السياقي وسلوكيات املواطنة التنظيمية،  ،ما سبق ه يتضح من كلمنو 
اختلف  ، واليت1أن أبعاد األداء السياقي هي نفسها أبعاد املواطنة التنظيميةعتربون ي  من الباحثني ما جعل العديد 

يف  هؤ وزمال ORGANحددها الباحثون يف حتديد عددها ونوعها، لكن أشهرها واألكثر استخداما هي تلك اليت 
 :2مخسة أبعاد، هي

                                                           
1
 Evangelia DEMEROUTI, Despina XANTHOPOULOU, Ioannis TSAOUSIS, and Arnold B. BAKKER, 

"Disentangling Task and contextual performance -a multitrait-multimethod approach-,", Journal of personnel 

psychology, Vol. 13, N
0
 2, U.k., Hogrefe Publishing, 2014, p. 912. 

2
  :راجع كل من 
 .959  - 955، 902 عايدة خطاب وآخرون، مرجع سابق، صفحة -

- Philip M. PODSAKOFF et al., Op. Cit, p.p. 516 - 525.  
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 ساعدة اجلدد، وتتضمن امل العاملنيظهر العامل اهتمامه بزمالئه وبيتضمن السلوكيات اليت من خالهلا يُ : اإليثار
يف اجناز مهامه  أو مساعدته ،كمساعدة زميل يعاين من مشكلة ما يف العمل  .الطوعية واملقصودة لآلخرين

ال يستطيع جلبها واليت  حضار املوارد اليت حيتاجهااملرتاكمة لكي يتمكن من مسايرة وترية العمل يف املؤسسة، أو إ
 ،هذه السلوكيات تعكس إيثار العامل لزمالئه عن نفسهف .عامل جديد يف استخدام املعدات، أو مساعدة بنفسه

 .موهذا ما يؤدي إىل حتسني أدائه
 ظهر تشري إىل السلوكيات اليت يهدف العامل من خالهلا إىل منع حدوث مشكالت يف العمل، واليت يُ : لةاجملام

كالتعرف . جتنب إثارة املشاكلو عدم التعدي على حقوقهم و ، من خالهلا إدراكه لتأثري سلوكياته على اآلخرين
مسبقا  ملهم، أو على األقل إخبارهمقبل اختاذ أي قرارات أو ممارسة أي أفعال تؤثر فيهم ويف ع الزمالءعلى آراء 

 .قبل اختاذ تلك القرارات أو ممارسة تلك األفعال، وتقدمي مسامهات بناءة بدال من اجلدال أو النزاع الشخصي
 اليت ال مفر منها يف العمل، دون عرب عن استعداد العامل لتحمل املضايقات وضغوط العمل تُ  :الروح الرياضية

 عندما ال تسري جيايب حىتإشكوى، أو تذمر، أو تظلم، أو توجيه اللوم أو االهتام لآلخرين، واحلفاظ على اجتاه 
 كأمروأن ال يأخذها   ،كما تشري إىل عدم شعور العامل باإلهانة عند رفض أفكاره ومقرتحاته  .األمور كما يرام

لما تبىن العامل فك. العمل مصلحة فريقشخصي، وأن يكون على استعداد للتضحية مبصاحله الشخصية من أجل 
مله تحبئ الذي يكلما اخنفض الع  كلما ساهم ذلك يف ادخار وتوجيه طاقته حنو إجناز املهام، و هذه السلوكيات  

 .القائمون على إدارة املؤسسة
 متطلبات واليت تتجاوز املطلوب واملتوقع منه عند أداء  ،للعامل يف املؤسسةيشري إىل املسامهة الطوعية  :الضمري

كاحرتام القواعد واللوائح التنظيمية، الدقة يف مواعيد حضور ومغادرة العمل، احلفاظ على املوارد   .الدور الرمسي
  .تعلقة بالصيانة الداخلية للمؤسسة، وذلك حىت وإن مل يراقبه أو يالحظه أحدواملسائل امل

 املشاركة التنظيمية أو محاية املؤسسة، ويشري إىل سلوكيات العامل اسم طلق عليه كذلك يُ  :السلوك احلضاري
وذلك من خالل  .والتزاما هبا ككل حىت لو كلفه ذلك كثريا ،املستوى الكلي للمؤسسةبظهر اهتماما اليت تُ 

احلرص على حضور االجتماعات الرمسية وغري الرمسية، قراءة والرد ، كؤسسةامل ستعداد للمشاركة بنشاط يف تسيرياال
القتناص الفرص  املؤسسة مراقبة حميط وكذا من خالل. ية املتبعةجسرتاتياإل، التعبري عن الرأي حول راسالتاملعلى 

ة االهتمام مبصلح باإلضافة إىل. فيهاكمواكبة التغريات اليت حتدث يف الصناعة واليت قد تؤثر ،  وجتنب التهديدات
  .كاإلبالغ عن األنشطة املشبوهة، غلق األبواب وإطفاء املصابيح  املؤسسة،

يف نفس منحى التقارب ما : COLEMANو MOTOWIDLOو BORMAN أبعاد األداء القياسي حسب -
 بناء   ،9000 سنةمن خالل األعمال األخرية هلم  رتحوااقبني مفهومي سلوكيات املواطنة التنظيمية واألداء السياقي، 

 :1لألداء السياقي يتكون من ثالثة أبعاد، هي
 

                                                           
1
 Audrey CHARBONNIER, Carlos Andrés SILVA et Patrice ROUSSEL, Op. Cit., p.p. 7 - 9. 
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 على  أي تلك اليت تؤثر إجيابا تعلق بالسلوكيات اليت تؤثر إجيابا يف الزمالء،ي: أداء املواطنة بني األشخاص
 :مها فرعيني، هذا البعد يضم بعدين. السياق االجتماعي للعمل

 يف املؤسسة، وتبين سلوكيات يستفيدون منها العاملنيمساعدة ك: اإليثار بني األشخاص.  
 التعاون مع اآلخرين يف املؤسسة، ك .تسهيل تطوير السلوكيات اليت تشجع على الفعاليةيعين : الوعي بني األفراد

 .تبلغيهم باألحداث اليت قد هتمهم، املشاركة يف االجتماعات وأنشطة فرق العمل
 البعدين الفرعيني التاليني يشري إىل: أداء املواطنة التنظيمي: 
 وعدم الشكوى من الظروف دعم والدفاع عن األهداف التنظيمية، يتمثل يف : والء العامل اجتاه املؤسسة

 .رغم الظروف الصعبة هاالبقاء فيو  ،امتالك اجتاه اجيايب حنو املؤسسةالتنظيمية، و 
 يف املؤسسة،  املسامهةزيادة و  القواعد والسياسات واإلجراءات التنظيمية، احرتاميتمثل يف : التنظيمي االمتثال
 .اقرتاح حتسينات إجرائية أو إدارية أو تنظيميةو 
  شكل جزءا من االخنراط يف األعمال اليت ال تُ ك .يعكس سلوكيات خارج الدور :الضمري يف أداء املهاموعي

 إضافية على االستمرار يف بذل جهود املهام، وكل السلوكيات اليت تدلجناز املثابرة واإلخالص يف إالوظيفة الرمسية، 
 .لتعظيم األداء

جمموعة واحدة من السلوكيات املتجانسة، ال يتكون من يكن القول، أن األداء السياقي من كل ما سبق 
 .يتكون من سلوكيات خمتلفةمتعدد األبعاد ه عبارة عن بناء ولكن

 :1املوجودة بني أداء املهمة واألداء السياقي فيما يلي الفروقاتيكن تلخيص أهم 
أنشطة األداء السياقي قابلة للمقارنة ، يف حني أن ة يف كل وظيفةحمدد ي عبارة عن مهامأداء املهمة هأنشطة  -

 تقريبا يف يميع الوظائف، 
وشخصية  اجتاهاتو  عيةاملهمة على قدرات العامل، يف حني أن األداء السياقي يرتكز على دافيرتكز أداء  -

 العامل،
، يف حني أن (إلزامي ومتوقعو  أساسي) أداء املهمة هو سلوك داخل الدور وجزء من وصف الوظيفة الرمسي -

من قبل  ؤافيك، وغالبا ما ال (وغري متوقع غري إلزاميو  إضايف)األداء السياقي هو سلوك خارج الدور وتقديري 
تقييم أداء غالبا ما يتضمن ، ومنه أو من قبل اإلدارة، بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ةالرمسي تآأنظمة املكاف

 .العاملني أداء املهمة وال يتضمن األداء السياقي
 بعدين آخرين MOTOWIDLOو BORMANمنوذج إىل هناك باحثون آخرون أضافوا  :أبعاد أخرى لألداء .ج

  :والسلوكيات املضادة لإلنتاجية، وفيما يلي شرح هلما ، مها األداء التكيفيألداء العاملني
 

                                                           
1
 Sabine SONNENTAG, Judith VOLMER and Anne SPYCHALA, Op. Cit., p. 428. 
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 بعد مل يشمل يف البداية علىالعاملني، داء ألبعاد أوآخرون  CAMPBELLإن تصنيف  :األداء التكيفي -
أشار لقد و . األداء التكيفي، ولكن نظرا للتغري الديناميكي لبيئة العمل ظهرت حاجة متزايدة إىل تكيف العاملني

، أما استخدما مصطلح األداء التكيفيNEAL و HESKETH فـ ،إىل التكيف بأمساء متعددة الباحثنيالعديد من 
MURPHY وJACKSON  عن املرونة، يف حني أن فقد حتدثاLONDON و MONEىل إتقان دمج أشارا إ

 ،9000 وآخرون سنة PULAKOSوكنتيجة ملراجعة دراسات واسعة وحتليل العوامل فإن . التعليمية اجلديدة اخلربات
  : 1قدموا تصنيفا لألداء التكيفي يتكون من مثانية أبعاد، هي

يتطلب حل مشكالت  ،املتغرية والديناميكيةو  إن التكيف مع الظروف اجلديدة :حل املشكالت بطريقة خالقة -
 .القةغري حمددة وغري مألوفة بطريقة إبداعية وخو معقدة 

هذه الظروف تنشأ بسبب العديد من العوامل املختلفة،   :مؤكدة وال يكن التنبؤ هباالتعامل مع ظروف غري  -
إعادة هيكلة التنظيم، اخنفاض أو تغري املوارد املتاحة، االنضمام إىل مؤسسة أو جمموعة أخرى، فمفتاح األداء ك

 .الفعال يكمن يف القدرة على التكيف مع هذه الظروف والتعامل معها
أو تعلم جمموعة من املهارات  نفيذ املهامأي تعلم طرق جديدة لت :وإجراءات جديدة تتكنولوجياو  تعلم مهام -

التكنولوجي وزيادة تركيز  اجلديدة، وهذا اجلانب من األداء التكيفي أصبح مهما جدا بسبب تسارع وترية التقدم
جلديدة وصعوبة تطبيقها، إال أن األداء على التعلم املستمر، ورغم صعوبة التنبؤ هبذه الطرق واملهارات ا املؤسسات

الفعال يتوقف على مدى قدرة املؤسسات على التوقع والتحضري والتدريب على االحتياجات املستقبلية ملتطلبات 
 .تغري العمل والتكيف معها

 ،لبسبب تغري بيئات العم تزايدت احلاجة إىل هذا اجلانب من األداء التكيفي :إظهار التكيف بني األشخاص -
األعمال ذات التوجه الصناعي  اليت أصبحت تتسم بإجناز األعمال يماعيا على شكل فرق عمل، واالنتقال من

 للعملوتعديل منط الشخصية  ،وهذا يتطلب مرونة يف التعامل مع اآلخرين اخلدمايت،إىل األعمال ذات التوجه 
 .بشكل فعال مع فرق عمل وزمالء وعمالء جدد

يتعلق هذا البعد بالتكيف مع متطلبات الثقافة داخل املؤسسة أو يف بلد آخر، فعوملة  :الثقايفإظهار التكيف  -
 .يتطلب القدرة على العمل بفعالية يف ثقافات وبيئات خمتلفة ،وملؤسساهتم وظائفهمل املنيبيئة األعمال وتغيري الع

ا كليا أو جزئيا، عامية أو مصطلحات إتقاهن)لغة أخرى  :يتكون هذا البعد من عنصر واحد وهو التعلم، كتعلم
قواعد ومبادئ رمسية أو غري رمسية، واألهداف )األهداف القيم و ، (فريدة من نوعها تتعلق باملؤسسة أو بالثقافة

                                                           
1
 :راجع كل من  
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، (العادات والتقاليد، األساطري والطقوس اليت تنقل املعرفة الثقافية)، التاريخ (والقيم غري الرمسية اليت حتكم السلوك
 (.هياكل السلطة داخل الثقافة ،غري الرمسيةالرمسية و العالقات ) السياسة

احلرارة، الضجيج، املناخ غري املالئم كينطوي على التكيف مع خمتلف العوامل املادية،   :إظهار التكيف البدين -
 .والبيئة الصعبة

عند مواجهة حاالت  وفعالة اختاذ قرارات سريعةالقدرة على يعين  :التعامل مع األزمات واحلاالت املستعجلة -
 .واألزمات الطوارئ

 اإلنتاجية اخنفاض، كعترب ضغوط العمل كعامل رئيسي للكثري من نتائج العملتُ  :العمل ضغوطالتعامل مع  -
 القدرة على التأقلم مع التغري الذي حيصل يفلذلك فإن أحد جوانب األداء التكيفي هو  .ودوران العمل

عند تزايد األعباء  والرتكيز على املهام احلالية ،ى التعامل مع املواقف املليئة بالتوترالعمل، وعل أو يفاملؤسسة 
 .الوظيفية

شكل السلوكيات اليت تنجم عنها قيمة تنظيمية سلبية بعدا خمتلفا قرتح أن تُ اُ  :السلوكيات المضادة لإلنتاجية -
 السلوكيات املعادية للمجتمع، السلوكياتكختالالت السلوكية التنظيمية،  ، وهي عبارة عن االنيملاألداء الع
املصطلح األكثر عمومية ومشولية للتعبري عن هذه السلوكيات . غري احلضارية، التدمري وعدم بذل جهدو  االحنرافية

 عضوأي سلوك متعمد من جانب : "تشري إىل SACKETTهو السلوكيات املضادة لإلنتاجية، واليت وفقا لـ 
 BENNETTو  ROBINSON، أما1"رض مع مصاحله املشروعةانظر إليه من قبل التنظيم على أنه يتعيُ  ،التنظيم
أو دد مصا ح املؤسسة، ألمهية، وبذلك هتالف املعايري التنظيمية ذات اة اليت ختاإلرادي ياتالسلوك": ابأهن افعرفاه

 . 2"كليهماأو   ،أعضائها
خالل هذين التعريفني يتضح أن هناك شروط معينة للحكم على سلوك معني أنه سلوك مضاد  من

 :السلوك أن يكون لإلنتاجية، أمهها
 إراديا ومتعمدا، -
 ،كليهمااإلضرار باملؤسسة أو بالعاملني أو   هدف إىلي   -
 .طرف خارجيأعضاء املؤسسة وليس من  طرف مرتكب من -

السرقة، تدمري املمتلكات، : هين السلوكيات املضادة لإلنتاجية، نوع م حد عشرةأ GRUYSقد عدد ل
سوء استعمال املعلومات، سوء استعمال الوقت واملوارد املتاحة، السلوكيات اخلطرية، احلضور الضعيف، ضعف 

  .3وتعاطي املخدرات ،جودة العمل، تصرفات لفظية غري الئقة، تصرفات جسدية غري الئقة، تعاطي الكحول
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 األداء العالي: المطلب الثالث
 لتزاماالملزيد من املني هتدف إىل حث الع اليت ،املؤسساتإلدارة املداخل احلديثة أحد األداء العايل يُعترب    

كمرادفات  املصطلحات من العديد ستخدمتُ  ما غالبا لذلك ،األداء من عالية مستويات تحقيقل ندماجاالو  نتماءاالو 
وجود  رغمو ، العايل االندماج االلتزام العايل، سرتاتيجي،اإل األداء املتفوق، ءاألدا األداء املتميز، :أمهها العايل، لألداء

املراد بعض االختالفات اجلوهرية يف هذه املفاهيم، إال أهنا تشرتك يف املمارسات التنظيمية اليت تتطلبها واألهداف 
كمورد للميزة التنافسية   العاملتمام بهاليت تعكس اال إلدارة املؤسسات،أحد املداخل احلديثة كما يُعترب  .1حتقيقها

 ،ةالعلمي إلدارةا بنظرية ابتداء ،اإلدارية ظرياتنوال املدارس عرب تطور مفهومه أن إىل املصطلح حداثة رغم .املستدامة
اليت اهتمت  ،VROOM ـعالية، مرورا بنظرية الدوافع ل إنتاجيةمعدالت اهتمت بدراسة احلركة والزمن لتحقيق اليت 

رب تعيُ ، اليت املةشال إىل نظرية اجلودة الو وص، املتوقع واملنجز بتحديد العالقة مابني اجلهد املبذول واملكافآت واألداء
اجناز العمل  سهم يف حتقيق جودة السلعة أو اخلدمة، ويفأحد املبادئ الرئيسية لفلسفتها، إذ أن التميز يُ ميز تال

 .واملوارد والوقت اجلهد من دالفاق وتقليل ،واملشكالت والعيوب األخطاء وتقليل مرة، أول من صحيح بشكل املطلوب
 .األداء العايل، خصائصه واملمارسات املرتبطة به تعريفسيتم فيما يلي التطرق إىل   

 تعريف األداء العالي: أوال
، (ملاأللعاب األوملبية وبطوالت العا)العايل أو املتميز من رياضات التميز استعار علم اإلدارة مفهوم األداء  

حيث يتنافس الالعبون على حتطيم األرقام القياسية يف لعبة األداء العايل، واليت تقوم على قاعدتني، القاعدة األوىل 
تم تناول وي .2قام القياسية العامليةهي حتطيم األرقام القياسية العاملية، والقاعدة الثانية هي حتطيم املزيد من األر 

واألداء العايل على مستوى املؤسسة، وانسجاما  ،األداء العايل على مستوى الفرد :األداء العايل على مستويني، مها
 .سيتم تناول األداء العايل على مستوى الفرد ،مع موضوع البحث وأهدافه

 أو البشرية، املوارد إلدارة جديد مدخل أو العمل، تنظيم من أشكال جديدة" :عرف األداء العايل بأنهيُ  
 .3"قتصادياال داءحتسن كبري يف األ حتقيق على القدرة لديها اليت املمارسات من جمموعة

ا األفراد العاملون يف يتمتع هب ،قدرات ومهارات فكرية ومعرفية عاليةو  جمموعة سلوكيات: "بأنه عرفكما يُ 
 ويتفوقون على ما ،عملهم، مبا جيعلهم ينجزون أعماال تتجاوز حدود معايري املؤسسةويوظفوهنا يف جمال املؤسسة 

 .4"يقدمه اآلخرون كما ونوعا

                                                           
1
 : راجع كل من  

إدارة الموهبة، نظم  -مستجدات فكرية في عالم إدارة األعمال أكرم حمسن الياسري، أمحد عبد اهلل أمانة الشمري ونورس علي مردان األسدي،  -
 .992صفحة ( 9051 الدار املنهجية للنشر والتوزيع،(: األردن)عمان )، الطبعة األوىل -، األداء المتميزاإلستراتيجيةالمعلومات 

 - Pradeep KUMAR, "Rethinking high-performance work systems,", Current Issues Series, Kingston (Jamaica),  

IRC Press, 2000, p. 3. 
2
 .2 صفحة (9051 الدولية، جمموعة األكاديية(: املغرب)الدار البيضاء )الطبعة األوىل  األداء،: 4سلسلة إضاءات وهالل، أإدريس   

3
 Pradeep KUMAR, Op. Cit., p. 3. 

4
 .929 الياسري، أمحد عبد اهلل أمانة الشمري ونورس علي مردان األسدي، مرجع سابق، صفحةأكرم حمسن  

https://en.wikipedia.org/wiki/Jamaica
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املرونة، اإلبداع، املشاركة باملعرفة واملهارات،  :األداء الذي يتاز بعدة خصائص هي: "عرف كذلك بأنهيُ 
تجابة السريعة للتغريات اليت تطرأ على األعمال التوافق مع التوجهات التنظيمية، الرتكيز على الزبون، االس

 .1"واحتياجات السوق
 ،اإلداريدخل املمن ف .أنه يكن تعريف األداء العايل من عدة مداخل ،من خالل هذه التعاريفيتبني 

مدخل أما من  .يتطلبها حتقيق األداء العايل املمارسات التنظيمية اليتينصب االهتمام على حتديد وتوفري 
اليت جيب أن تتوافر  السلوكيةالعملية و و  مبختلف أنواعها العلمية املعارففينصب االهتمام على حتديد  ،الكفاءات

الواجب توافرها يف األداء  النوعية والكمية الصفاتيهتم ب (املخرجاتأو )النتائج مدخل أن يف حني  .يف العاملني
مستوى من مستويات األداء الذي يكن أن حيققه العاملون   أعلى: ومنه يكن تعريف األداء العايل بأنه. احملقق

اليت تساهم يف إجياد بيئة عمل و  ،عن طريق توفري جمموعة من املمارسات التنظيمية والذي يتحققكما ونوعا، 
 .احلالية واحملتملة كفاءاهتمحتث العاملني على استغالل وتطوير  

 األداء العاليمعايير  :ثانيا
 :2أمها ،جيب أن تتوافر فيه جمموعة من املعايري ،أداء عايلحىت يكن اعتبار مستوى األداء احملقق بأنه  

 ،معايري األداء املتعارف عليها يف نفس الصناعة اليت تنشط فيها املؤسسةيفوق مستوى األداء احملقق أن  -
 مستويات األداء املطلوبة واملتوقعة، أن يفوق مستوى األداء احملقق -
 مستوى األداء احملقق مستويات أداء املؤسسات املنافسة اليت تنشط يف نفس الصناعة، أن يفوق -
 أو نوعا نسبة ألي مدة/أن يكون مستوى األداء احملقق أعلى مستوى من مستويات األداء احملققة كما و -

 ،سابقة
 يتم احلفاظ عليه وتطويره عرب الزمن، ،قق ليس ظرفيا بل مستدامايكون مستوى األداء العايل احملأن  -
 يتم حتقيق مستوى األداء العايل مبوارد أقل نسبة ملا كان مفرتض،أن  -
 . مر وسرعة التكيف واالستجابة للتغريات البيئية املتسارعةتسيركز األداء العايل على التحسني امل أن -

 ممارسات األداء العالي: ثالثا
عليها بتبين جمموعة من  ،حىت تتمكن املؤسسات من حتقيق مستويات مرتفعة ومتميزة من األداء

، فهناك من الباحثني من طبيعتهايف حتديد  ونختلف الباحثا قداملمارسات التنظيمية املرتبطة باملوارد البشرية، ول
عتربها بأهنا ومكان ويف أي موقف، وهناك من ي  ، تصلح يف كل زمان (املنظور العاملي)عتربها أهنا ممارسات عاملية ي  

 . 3طبق فيهفعاليتها تتحدد حسب السياق الذي تُ ، (املنظور املوقفي)رسات موقفية مما

                                                           

 
التعلم التنظيمي، المنظمات المتعلمة، األداء  –مستجدات فكرية في عالم إدارة األعمال عباس الفتالوي،  وإيناسأكرم حمسن الياسري 1

 .  22 صفحة( 9051 املنهجية للنشر والتوزيع،الدار (: األردن)عمان )، الطبعة األوىل -المتميز

2
 .992 - 991 أكرم حمسن الياسري، أمحد عبد اهلل أمانة الشمري ونورس علي مردان األسدي، مرجع سابق، صفحة 

3
 Penny TAMKIN, High performance work practices (Brighton (U.K.): Institute for employment studies, 

2004), p.p. 9 - 2. 
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ممارسات األداء  النوع األول يتمثل يف .اإلشارة إىل ضرورة التمييز ما بني نوعني من املمارساتر جتد
ظيمي ككل كما ونوعا، ولقد ناليت تؤدي إىل الرفع من األداء الت العايل للمؤسسات، أي متطلبات األداء العايل

ممارسات األداء العايل للموارد البشرية، أي متطلبات أما النوع الثاين فيتمثل يف  .حددها الباحثون يف شكل مناذج
األداء العايل اليت تؤدي إىل الرفع من أداء العاملني كما ونوعا، وسيتم الرتكيز على ممارسات النوع األخري انسجاما 

 :مارساتاملا النوع من هذ الباحثني حول جهات نظروُ واجلدول التايل يلخص مع موضوع وأهداف البحث، 
 حسب دراسات بعض الباحثين للعاملين األداء العاليممارسات : 3/3جدول 

 للعاملين ممارسات األداء العالي الدراسات
HUSELID 

 (1995) 
 .، التدريب، التوظيفدماجناالآت واحلوافز، إدارة النظام، املكاف

DELERY  وDOTY 

(1996) 

، املهنية سالمةال لألداء، وفقا مكافآت الرمسية، التدريب أنظمة الداخلية، التقدم الوظيفي فرص
 .حا ربيف األ العامل مشاركة ،العامل مشاركة

Jeffrey PFEFFER 

(1998) 

 صنع يف الالمركزيةيف العمل،  ستقالليةاال اجلدد، نيملاللع االنتقائي االختيار الوظيفي، األمن
 يميع يف األداءللمعلومات حول  مكثف تبادل املكثف، التدريب، لألداء وفقا مكافآت القرار،

 .ؤسسةامل مستويات

THOMPSON  

(2000) 

فرق عمل شبه مستقلة، فرق عمل حل املشكالت، فرق عمل ك)العايل  االندماجممارسات 
مقابالت التوظيف، االختبارات ك)، ممارسات إدارة املوارد البشرية (التحسني املستمر

إجراءات التظلم ك)، ممارسات العالقات بني العاملني (التعويضات، التدريب السيكومرتية،
 .(الرمسية، املناسبات االجتماعية

ASHTON  و SUNG 

(2002) 

 ،(اإلدارة الذاتية لفرق العملك)العاملني واالستقاللية يف اختاذ القرارات  إدماجممارسات 
، ممارسات مكافآت األداء (الرقابة، اإلشرافتقييم األداء، ك)ممارسات دعم أداء العاملني 

 .(االتصال ونشر املعلوماتك)، ممارسات تقاسم املعلومات واملعرفة (الفردية واجلماعية)
 :من إعداد الباحثة اعتمدا على: المصدر

- Penny TAMKIN, High performance work practices (Brighton (U.K.): Institute for employment studies, 

2004), p.p. 6 - 7.  

- Anca-Ioana MUNTEANU, "What means high performance work practices for human resources in an 

organization?,", Annals of the university of Petroşani of economics, Romania, University of Petroşani, 2014, 

p. 245. 

، ويتبني أنه ال يوجد اتفاق ما بني للعاملني تطور مفهوم ممارسات األداء العايليتضح من خالل اجلدول  
الباحثني حول حتديد نوعها وعددها، لذلك جيب على املؤسسات اختيار املزيج األمثل من املمارسات الذي 

تتقاطع يف للعاملني ممارسات األداء العايل ويتضح كذلك أن . والذي يصعب على املنافسني تقليدها يالئمها،
على إجيابا إىل التأثري وجتدر اإلشارة إىل أن هذه املمارسات هتدف  .املوارد البشريةممارسات تعبئة الكثري منها مع 

أو غري ( ة اإلنتاجية كما ونوعا، زيادة األرباحزيادك) ماديةخمرجات أداء العاملني، سواء كانت هذه املخرجات 
تخفيض من دافعية ووالء العاملني، الرفع من مستوى التعلم اجلماعي، الو  اندماجو  الرفع من التزامك) ديةما

  (.معدالت دوران العمل
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 إدارة األداء وتقييم أداء العاملين: المبحث الثاني
من احلديثة اليت هتدف إىل حتقيق جناح مستمر للمؤسسة،  اإلسرتاتيجيةعترب إدارة األداء إحدى املداخل تُ  

خالل حتقيق األهداف وإن أمكن جتاوزها، وهذا عن طريق حتقيق مستويات عالية ومتميزة من أداء العاملني، ويتم 
من العمليات عبارة عن نظام يتألف من جمموعة إن إدارة األداء . ذلك بتطوير كفاءاهتم واستغالهلا أحسن استغالل

عد من اليت تُ  ،كثريا على عملية تقييم أداء العاملني  عتمداملتشابكة واملتكاملة، ومع ذلك فإهنا ت  و  املتتابعةو  املستمرة
 .أهم مراحلها ولكن ليست غايتها النهائية

   .العاملنيسيتم التطرق يف هذا املبحث إىل املفاهيم األساسية املتعلقة بكل من إدارة األداء وتقييم أداء 
 إدارة األداء: المطلب األول

حاليا باهتمام كبري من طرف  ىضوحي، ينتمي موضوع إدارة األداء إىل مواضيع إدارة املوارد البشرية
فيما يلي سيتم تناول تعريف إدارة األداء، . ر والتحسني املستمريعترب منهج من مناهج التطو الباحثني، ذلك أنه يُ 

 :أمهيتها ومراحلها
 تعريف إدارة األداء: أوال

 :منها ،دمت إلدارة األداءتعاريف خمتلفة قُ هناك 
العملية اليت يتأكد املسريون من خالهلا بأن خمرجات أنشطة العاملني تساهم يف حتقيق أهداف : "أهنا

 .1"املؤسسة
االستغالل األمثل عن طريق  قادرا على األداء، جتعل العامل عملية إجياد بيئة عمل،: "كما تُعرف بأهنا

 .2"لقدراته
عن طريق ربط أداء  ،قياس وتطوير األداء يف املؤسسةو  عملية مستمرة لتحديد: "عرف كذلك بأهناتُ 

 .3"بالرسالة واألهداف الكلية للمؤسسة وأهداف كل عامل
 :إدارة األداء أن ،من خالل هذه التعاريفيتضح 

الذي يسيطر على أداء يميع املوارد األخرى املستخدمة يف العمل،  هو ذلك أنه مرتبطة أساسا باملورد البشري،  -
 .املؤسسة ككل أداء حتسني إىل ؤديي بدوره ذيوال العمل، فرق أداء حتسني إىل يؤدي الفردي كما أن حتسني األداء

وذلك ... ،دل، الثقة، روح الفريق، التعاون، التفاهم املتبااالنفتاحهتدف إىل خلق بيئة عمل صحية قائمة على  -
التدريب،  ، واليت ختص االنضباط، النقل، الرتقية،مبساعدة ممارسات إدارة املوارد البشرية والقواعد واللوائح التنظيمية

 .حنو حتقيق أهداف املؤسسةتساهم بفاعلية يف توجيه جهود العاملني سهذه البيئة ... ،احلوافز
                                                           

1
 D. B. BAGUL,   "Study of employee’s performance management system,", Scholarly research journal for 

humanity science and english language, Vol. 1, Alandi (India), SRJIS, 2014, p. 425. 
2
 Departement of human resources of Manchester meteropolitan university, "Performance management: An 

introduction,",  

https://www2.mmu.ac.uk/media/mmuacuk/content/documents/human-resources/a-z/guidance-procedures-

and-handbooks/Performance_Management_Guide.pdf, p. 3 (See on: 16/08/2015). 
3
 Herman AGUINIS, Performance management (U. K.: Edinburgh Business School, 2005) p. 2. 

 

https://www2.mmu.ac.uk/media/mmuacuk/content/documents/human-resources/a-z/guidance-procedures-and-handbooks/Performance_Management_Guide.pdf
https://www2.mmu.ac.uk/media/mmuacuk/content/documents/human-resources/a-z/guidance-procedures-and-handbooks/Performance_Management_Guide.pdf
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 .وتطوير األداء تقييمو  حتديدأمهها عبارة عن عملية تضم العديد من املراحل،  -
تقدمي و ومالحظة األداء،  ،ألهنا تتضمن على خطوات ال هنائية من حتديد األهداف ،عبارة عن عملية مستمرة -

 .نيمتواصلوإشراف وتدريب  ،تغذية راجعة مستمرة
أنشطة العاملني  ، فإدارة األداء تتطلب أن يتأكد املسريون من أن خمرجاتهدافاألرسالة و وال رؤيةالمرتبطة ب -

تتوافق مع أهداف املؤسسة، وبالتايل إدارة األداء ختلق صلة مباشرة بني أداء العامل واألهداف التنظيمية وجتعل 
 .مسامهة العامل واضحة

 تطويرو  مراقبةو  مستمرة لتخطيطعملية منهجية : يكن تعريف إدارة األداء بأهنا ،ما سبقكل من خالل   
 أهداف معبيئة عمل هتدف إىل املواءمة ما بني نواتج أنشطة العاملني  إجيادتؤدي إىل  ،تقييم ومكافأة األداءو 
 .رسالة ورؤية املؤسسةو 

   أهمية إدارة األداء: ثانيا
تتجلى أمهية إدارة األداء من خالل اإلجيابيات املتعددة األبعاد اليت يكن حتقيقها من خالل تطبيقها،  

أو املؤسسة ككل، وتتمثل هذه اإلجيابيات  ،العمل، أو اإلدارات، أو األقسام، أو فرق مستوى الفردسواء على 
 :1فيما يلي

، هذه التدريبو  ،راجعةالتعذية الإعطاء و أهداف واضحة،  حتديدتتضمن إدارة األداء على  :تحسين األداء .1
ظهر من خالل إيصال التوقعات هلم، فاهتمام اإلدارة بالعاملني الذي ي  . اإلجراءات تؤدي إىل حتسني أداء العاملني

 .على حتسني نتائج األنشطة اليت يقومون هبا هميساعد ،وتطوير كفاءاهتم ،تقييم ما يقدمونهو 
استباقية مبعىن أن هذه العملية ال حتدث . إدارة األداء عبارة عن عملية شراكة استباقية: تصالتحسين اال .2

موقف ما أو التحكم فيه، وتكون سباقة يف حتديد  إجيادبالصدفة أو آليا، بل هي عملية مقصودة، هتدف إىل 
العملية ال يتم القيام هبا وتشاركية مبعىن أن هذه . ومنع املشاكل احملتملة بدال من االستجابة هلا بعد حدوثها

 عاملنيستباقية تتطلب ومنه فالشراكة اال. بل يتم القيام هبا مع يميع العاملني الذين يعملون مع بعض ،نيللعامل
 . تؤدي إىل اتصال أكثر فعاليةوإدارة األداء الفعالة يتواصلون ويتفاعلون مع بعضهم البعض، 

سيؤدي إىل إحداث اتساق ما بني ذلك فإن  ،ككل على إدارة األداءعندما يركز التنظيم  : االتساق التنظيمي .3
أو األقسام  نو عاملالولن يعمل  ،تكون متسقة مع بعضها البعضسخمتلف مستويات اإلدارة، فأهداف التنظيم 

كون لديهم نفس سياالتساق املؤسسة على اإلجناز أكثر، ذلك أن العاملني يساعد . ضد بعضهم البعض
 .نهم من ربط سلوكهم بأهداف املؤسسةك  ألدوارهم، ما يُ واضح  وفهم تاألولويا

من خالل التغذية وذلك  ،لتطوير كفاءات العاملني الركيزة األساسيةعترب إدارة األداء مبثابة تُ : القدرة التنظيمية .4
حتسني  نهم منك  اليت تُ وكذلك من خالل برامج التدريب  ،نهم من حتديد نقاط قوهتم وضعفهمك  الراجعة اليت تُ 

                                                           
1
 Charles M. CADWELL, Performance Management (U.S.A.: American Management Association, 2000) p.p. 

4 - 5. 
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ومع ارتفاع  اإلسرتاتيجية،حتقيق أهدافها  ستتجه حنوككل   املؤسسةالعاملني فإن  كفاءاتمع تطور   .وتطوير األداء
 والنتيجة تكون ،إىل قوهتا العاملةمن اخلارج وتضمها  قدرات عالية املؤسسة فمن املرجح أن جتذب القدرة التنظيمية

 .منو متصاعد يف األداء والقدرات على املستويات الفردية والتنظيمية معا عبارة عن
وفر الوقت على املدى الطويل، كما أهنا تُ  ،تتطلب إدارة األداء وقتا أقل: تخفيض الوقت المخصص لإلدارة .5

العامل على ، ذلك أهنا تساعد ذلك من حيث السرعة يف حتقيق أهداف املؤسسةكو  ،وذلك مقارنة بعدم ممارستها
 .فهم دوره يف املؤسسة واألهداف املراد حتقيقها

إدارة األداء عملية تشاركية، هذه الصفة هي اليت تيزها عن  :ينللعامل ةالذاتي دارةاإلمستوى الرفع من  .6
 يف حني ني،لعامله لة، فالعديد من األنظمة توج  إىل حتقيق الفعالية التنظيمي كذلك  األنظمة األخرى اليت هتدف

، بل األداءإدارة يف يتحملون املسؤولية الكاملة  سريونعد امللم ي  فأن إدارة األداء يتم تنفيذها مبشاركة العاملني، 
 ما إلدارة أدائهوهناجبالوسائل اليت حيت نيالعامل ؤالءإىل تزويد ه نيالعامل قاموا بتحويل تركيزهم من إدارة أداء

 .منفسهأب
يف ختطيط وتنفيذ األهداف   نيالعامل وانضمامرتفعت درجة تأثري اكلما : ينالعاملرضا مستوى الرفع من  .7

 .كلما كانوا أكثر رضا يف عملهم، وكلما كان ذلك مبثابة دفعة معنوية كبرية هلم
 إدارة األداء ةعملي: ثالثا

نوعها إدارة األداء عبارة عن جمموعة من العمليات املتكاملة واملرتابطة، ولقد اختلف الباحثون يف حتديد  
 :1عددها، وفيما يلي عرض خمتصر ألهم اخلطوات اليت تر هباو 
حتديد توقعات  ذلك يعينعليها بالتخطيط للعمل مسبقا، و  الفعالية قق املؤسساتحىت حتُ : تخطيط األداء .1

تتضمن  .نظيميةدهم حنو حتقيق األهداف التو حىت يتم توجيه جه ،لعاملني وفرق العملوأهداف األداء بالنسبة ل
سيساعدهم على فهم ألن هذا  ،العمليةهذه إشراك العاملني يف  املتطلبات التنظيمية من أجل ختطيط أداء العاملني

وضع معايري  كذلك  تتضمن .وكيف جيب القيام به ،يام بهجيب الق ملاذاو ما جيب القيام به، و  أهداف املؤسسة،
ختطيط أن يكون كما تتضمن  .عن مهامهم ومسؤولياهتم نييتم مساءلة العامل ا، من خالهلءدااألخلطط تقييم 

 .أهداف ومتطلبات العمل حبيث يكن تعديلاألداء مرنا 
، ويعين ذلك قياس دوريعليها مبراقبة املشاريع واملهام بشكل  الفعالية قق املؤسساتحىت حتُ : مراقبة األداء. 2

. ولفرق العمل، حول مدى تقدمهم حنو حتقيق أهدافهم نياألداء باستمرار، وتقدمي تغذية راجعة مستمرة للعامل
 قدم مع العاملني،تإجراء مراجعة حول مدى ال تهومراقبيف األداء تتضمن املتطلبات التنظيمية من أجل التحكم 

توفر املراقبة املستمرة للمشرف فرصة التحقق من . هبم ةعناصر ومعايري األداء اخلاصع حيث تتم مقارنة أدائهم م
وكذلك  بسبب صعوبتها أو عدم واقعيتها،معايري هذه مدى حتقيق املعايري احملددة مسبقا، وإجراء تغيريات على 

                                                           
1
 United States Office of personnel management, A handbook for measuring employee performance (U.S.A.: 

OPM, 2017) p.p. 5 - 6. 
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، بدال من االنتظار حىت هناية وتقدمي املساعدة ملعاجلته حتديد األداء غري املقبول يف أي وقت خالل فرتة التقييم
 .النهائي ملستويات األداءاملوجز تقييم الالفرتة اليت يتم فيها تقدمي 

بتقييم ومعاجلة االحتياجات التطويرية للعاملني، ويعين  عليها الفعالية قق املؤسساتحىت حتُ  :اءتطوير األد. 3
 كفاءاتالتكليف مبهام تتطلب  و تطوير األداء يف هذه احلالة الرفع من القدرة على األداء من خالل التدريب، 

توفري الفرص التطويرية والتدريبية  إن. حتسني عمليات وأساليب العملو جديدة أو مستويات عالية من املسؤولية، 
رفع من مستوى القدرات واملهارات املرتبطة بالعمل، ويساعد على ي  حيث للعاملني يشجع على األداء اجليد، 

يوفر تنفيذ عمليات إدارة األداء فرصة . مواكبة التغيريات اليت حتدث يف بيئة العمل كإدخال تكنولوجيا جديدة
بة األداء تصبح أوجه القصور واضحة ء ختطيط ومراقلتحديد احتياجات التطوير، فأثناجيدة للمشرفني والعاملني 

العاملني  ملساعدة إجراءات اختاذ يكنمنه و معاجلتها، كما تربز جماالت حتسني األداء اجليد،  ت ظهر احلاجة إىلو 
 .أكثر التحسن على الناجحني

أداء العامل من وقت آلخر، ألن هذا يساعد على  مستوىجتد املؤسسة أنه من املفيد تلخيص  :تقييم األداء .4
حتديد مدى تطوره مع مرور الوقت، كما يساعد على حتديد و  ينخر بأداء العاملني اآلهذا العامل أداء مقارنة 

 ديريف سياق متطلبات تقييم األداء الرمسي، التقييم يعين تق. أو ذوي األداء املرتفع همؤ أداالعاملني الذين يتطور 
تقييم املوجز ال ، وتقديه يف شكلداءاألاء العامل أو فريق العمل مقارنة باملعايري والعناصر املوجودة يف خطة أد

الفرتة الكلية  يرتكز على العمل املنفذ خاللهذا األخري يتحدد حسب برامج تقييم املؤسسة، و ، و لألداء النهائي
 منح زيادات يف األجورك ،اإلجراءات األخرى املتعلقة بالعاملنييؤثر على العديد من كما أن حمتواه  ،للتقييم

 .واالستفادة من برامج التدريب
 عليها باستخدام املكافآت يف كثري من األحيان وبطريقة الفعالية قق املؤسساتحىت حتُ  :مكافأة األداء .5

مناسبة، مكافأة األداء تعين االعرتاف للعاملني، سواء على املستوى الفردي أو اجلماعي، مبسامهاهتم يف حتقيق 
إن املبدأ األساسي لإلدارة الفعالة هو أن كل سلوك يتم التحكم فيه عن طريق نتائجه، هذه . املؤسسة أهداف

الرمسية اليت  تنتظر املكافآ اجليد هو الذي ال ي  ملسريوا أو غري رمسية، إجيابية أو سلبية،النتائج قد تكون رمسية 
 فاالعرتاف عبارة عن. تنحها املؤسسة، بل يقوم قبل ذلك باالعرتاف بالسلوكيات اإلجيابية من أجل تعزيزها

 ،عملية مستمرة وجزء من اخلربات اليومية، وتوجد الكثري من اإلجراءات اليت ُتستخدم ملكافأة األداء اجليد
تُوفر لوائح املكافآت جمموعة واسعة من األشكال اليت . كالقول شكرا، واليت ال تتطلب سلطة تنظيمية خاصة

والعديد من أشكال االعرتاف، تغطي هذه اللوائح  ،النقود، اإلجازاتكيكن أن تتخذها املكافآت الرمسية،  
من االقرتاحات إىل إجنازات هذه املسامهات اليت يكن أن تكون حمل مكافأة، تتدرج  ،مسامهات العاملني املختلفة

 .فريق العمل
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 العاملين أداءتقييم : المطلب الثاني
تتمكن  الهلاخ من اليت اآللية ثلتُ  أهنا أهم حلقة يف دورة إدارة األداء، ذلكالعاملني أداء عترب عملية تقييم تُ  

أساسها يتم  على واليت العاملني، أداء وقوة ية وموضوعية حول نقاط ضعفاملؤسسة من احلصول على معلومات كاف
 .العاملني اءأد تقييم وفرتة مصادر مداخل، ،عملية ،أمهية تعريف، إىل التطرق يلي فيما سيتم .املالئمة جراءاتاإل اختاذ
 تقييم أداء العاملين تعريف: أوال

 :هي العاملني، أداءالتعاريف املقدمة لتقييم من بني  
يف أداء  دورية، وحتديد مدى كفاءهتمأداء وسلوك العاملني أثناء فرتة زمنية حمددة و عملية قياس : "أنه 
 .1"لهم حسب الوصف الوظيفي احملدد هلممع
داء، باأل املرتبطة والضعف القوة نقاط حتديد خالهلا من يتم ،ورمسية منهجية عملية": يُعرف كذلك بأنه 
 .2"وتطويرها تسجيلهاو  قياسهاو  مراقبتهاو 
عملية إدارية منظمة ومستمرة لقياس وإصدار األحكام وتقييم نتائج حتقيق أهداف : "عرف أيضا بأنهيُ  

كيفية أداء العامل سابقا وحاليا، وكيف يكن لتحديد  اء والسلوك املتعلقة بالعمل، و دوفق معايري األ ،أداء العامل
نه من ك  العامل واليت تُ  ىالقدرات الكامنة لديفته إىل مستوى أعلى مستقبال، كما حيدد ظلبات و طتطوير أدائه ملت

 .3"االرتقاء يف سلم التدرج الوظيفي
 :همن خالل هذه التعاريف أنيتبني 

القياس، : أداء العاملني، وهييم ستخدم كمرادفات ملصطلح تقيتُ جيب التفرقة ما بني عدة مصطلحات عادة ما  -
واليت تُعرب عن كمية أو مقدار أرقام،  وأيعين إعطاء قيمة ألداء العامل باستخدام رموز  فالقياس .التقدير والتقومي
 م عمليةامه نبناؤها وتطويرها م عدواليت يُ  ،تم يمعها بأدوات القياسيعلومات اليت امليف ضوء األداء، وذلك 

مقارنة هذه القيمة أو يف أو ترتيب يتم تصن ،األداء حول قيمةأما التقييم فيعين أنه بعد توفري معلومات . القياس
ار احلكم مع دأما التقومي فيشري إىل إص .حمددة عايريأو بالنسبة مل الزمالء أداء العامل، بالنسبة ألداءثل واليت تُ 
 ،منحه ترقية أو ،لدورة تدريبية كإخضاع العامل ،للعامل داء احملددبقرار يتم اختاذه بشأن مستوى األذلك  تضمني

  .4شري إىل تعزيز نقاط القوة ومعاجلة نقاط الضعف يف األداءأي أن التقومي ي ،أو تسرحيه
 .التقدير والتقوميو  تضمن كل من القياستجيب أن العاملني أداء  أن العملية التكاملية لتقييم ومنه يتبني 

واختاذ  ،(التقدير)، مقارنته باملعايري املوضوعة (القياس)ء ااألدمستوى أي جيب أن تنطوي على مهمة حتديد 
 .(التقومي) هأو تطوير  هحتسينأو  هاإلجراءات الضرورية لتعزيز 

                                                           

.522 صفحة (9055يع، دار أسامة للنشر والتوز (: األردن)عمان ) إدارة الموارد البشريةفيصل حسونة،  
1
  

2
 Tapamoy DEB, Performance appraisal and management: Concepts, Antecedents and Implications (New 

Delhi (India): EXCEL BOOKS, 2008) p. 19. 
3

  .590 -552 براهيم حممد احملاسنة، مرجع سابق، صفحةإ 

4
 .552 -553 ، صفحةاملرجع نفسه 
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( نقاط القوة)واجلوانب اإلجيابية ( نقاط الضعف)من خالل عملية تقييم األداء يتم تشخيص اجلوانب السلبية  -
تم فقط بتحديد جوانب املتعلقة باجناز معدالت األداء املستهدفة، فعملية تقييم األداء ليست عملية سلبية، هت

ن ال و والعامل منحهاال حيبذون  سريونوهذا ما جيعل املوالعاملني،  سريينكما يراها العديد من املالقصور يف األداء،  
 نتج عنها العديد من املزايا، واليت تتمثل يف معاجلةت   ،عملية إجيابية إن عملية تقييم األداء، بل 1يرغبون يف تلقيها

الكامنة لدى العاملني من أجل  الكفاءاتحىت أهنا هتدف كذلك إىل اكتشاف نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة، 
 .استغالهلا مستقبالتطويرها و 

هو  ،فالتقييم غري الرمسي. التقييم غري الرمسي والرمسي :مهاني شكلني لتقييم أداء العاملني، جيب التفرقة ما ب -
نفذ فيها العامل مهامه، وذلك دون االعتماد املشرف بشكل مستمر خالل الفرتة اليت يُ قوم به املسري أو تقييم ي

 تطلبكال انتشارا، وهذا النوع ال يعترب أكثر األشة، وبسبب طبيعته يُ معايري رمسي أو ،أساليبأو على برامج، 
. الشخص الذي يوجه املرؤوسني للتحكم يف عملهم من مسؤوليات اجزءعترب يُ  ألنه ،قراراتالختاذ معينة السلطة 

دد تبع سريورة من خالهلا حتُ وي   ة،نتج عن برنامج تقييم األداء الذي يوضع من طرف املؤسسفي   ،أما التقييم الرمسي
ل املعايري األساسية للتقييم، فئات العاملني اليت يراد تقييمها، املسؤوو ك ،املؤسسة كل ما هو مطلوب لتقييم العامل

 . 2مصلحة إدارة املوارد البشرية من أي قسمإىل يتم إسناد هذه املهمة إىل قسم التكوين أو عادة ما ، و يمعن التقي
عملية منهجية مستمرة ترتكز على قياس : العاملني بأنه أداء تقييميكن تعريف  ،من خالل كل ما سبق

وبني ما  ( األداء احلقيقي)بني ما أجنزه العامل فعال وحتليل أسباب فجوة األداء، واليت تكون عبارة عن الفرق ما 
 .اأو تطويره اتعزيزه ا أوه، وكيف يكن حتسين(األداء املخطط)كان من املفروض أن ينجزه 

 أهمية تقييم أداء العاملين: ثانيا
معلومات حول إن تقييم األداء عبارة عن نظام حتاول املؤسسة من خالله استغالل خمرجاته، واملتمثلة يف   

اجلماعي والتنظيمي، ولإلبقاء أو و  تطوير األداء الفردي مستوى أداء العاملني، لوضع برامج تعزيز أو حتسني أو
حىت تتسق مع أهداف املؤسسة، وكذلك من أجل  ،خمتلف إجراءات وسياسات إدارة املوارد البشريةبعض أو تغيري 

  :3واملتمثلة يف ،حتقيق العديد من املزايا األخرى
 :العديد من املزايا اليت تتحقق للعاملني نتيجة لعملية تقييم األداء، نوجزها فيما يلي توجد :بالنسبة للعاملين .1
 نهم من احلفاظ على وظيفتهم أو التقدم يف املؤسسة، ك  تكني العاملني من معرف األداء املطلوب، مما يُ  -
، وذلك من خالل لدى العاملني بتنفيذ املهام وحتقيق النتائج املطلوبةتنمية اإلحساس بروح املسؤولية وااللتزام  -

 إدراكهم أن اجلهود املبذولة تكون حمل تقييم من طرف املؤسسة،
                                                           

1
 Mohammad Rouhi EISALOU, Human resource 360-degree feedback: Performance appraisal system 

(Ardabil (Iran): LAP LAMBERT, 2014) p.p. 8 - 9. 
2
 Sekiou et al., Op. Cit., p.p. 317 - 318. 

3
 :راجع كل من 
 .599 -590 براهيم حممد احملاسنة، مرجع سابق، صفحةإ -

  
-Sekiou et al., Op. Cit., p.p. 307 - 308. 
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 ذلك من خالل التغذية الراجعة،و  ،تكني العاملني من معرفة نقاط قوهتم ونقاط ضعفهم -
داء األفضل، خاصة عندما يتم التقييم بشكل عادل املسامهة يف حتفيز وزيادة دافعية العاملني لتحقيق األ -

 وموضوعي ودقيق،
حتسني بيئة العمل وإجياد عالقات حسنة والرفع من الروح املعنوية الدافعة للعمل، ذلك أنه من خالل تقييم  -

األداء ي شعر العاملون باهتمام الرئيس بأدائهم، كما يتم تقدمي النصائح للتغلب على مواطن الضعف يف األداء، 
 يشعرون بالعدالة يف املعاملة، العاملنيوتوفري عوامل تقييم موضوعية هلا عالقة بالعمل، مما جيعل 

حتسني االتصاالت التنظيمية ما بني العاملني وما بني الرؤساء املباشرين، ذلك أن العامل ومن خالل التغذية  -
ملطلوب منه، الراجعة اليت يوفرها املسؤول املباشر أو أي جهة أخرى مسؤولة عن التقييم، يتمكن من معرفة ما ا

األمر الذي يؤدي إىل تنمية  ، وما الذي جيب عليه القيام به جلعل أدائه أفضل،والضعيفة يف أدائه اجلوانب اجليدةو 
من  عاملنيمن ناحية وتنمية قدرات ال اإلنتاجيةرفع الكفاءة و  ،العالقات بينهم إضافة إىل زيادة التعاون بينهم

 ،ناحية أخرى
 احلصول على أداء مرضي، من هموتعيق م،تؤثر على أدائهلعناصر اليت من معرفة العوامل وا نيتكني العامل -
 .وحتسني البيئة الوظيفية اليت يعملون هبا ،توفري الوسائل والطرق والبدائل املناسبة لتطوير سلوك العاملني الوظيفي -
 :العديد من املزايا اليت تتحقق للمؤسسة نتيجة لعملية تقييم األداء، نوجزها فيما يلي توجد :مؤسسةبالنسبة لل .2
نتج عن املالحظة املستمرة  لألداء على املعلومات اليت ت   اء العاملني والتأثري فيه، فبناء  تكني الرؤساء من مراقبة أد -

ثل أداة إضافة إىل أهنا تُ  .العاملني على العمل أكثرودفع  مكافأته، وأيتم اختاذ إجراءات لتصحيحه أو تطويره 
  ككل،  ء املؤسسةعلى أداتُعترب أداة رقابية  وبالتايل .رقابية على أداء املسريين واملشرفني كذلك

قصد باألهداف اإلدارية سة من حتقيق األهداف اإلدارية لعملية تقييم األداء وتربيرها للعاملني، ويُ تكني املؤس -
هم، أو لترقيتهم، أو نقتوظيفهم، أو املؤسسة  ىت اإلدارية املتعلقة بتحديد العاملني الذين يتعني علالقرارا
داء يتناول عالقة تقييم األداء فاملدخل اإلداري لتقييم األ... ،مأو تدريبهأو مكافأهتم،  ،هم، أو معاقبتهمتسرحي

 :ها فيما يليباألنشطة األخرى إلدارة املوارد البشرية، واليت سيتم توضيح
 على كفاءة العاملني يف تنفيذ مهامهم أو يف حصوهلم تقييم األداء يوفر معلومات حول مدى  : ختطيط العاملني

هم ذب واستقطاب العاملني الذين حتتاجطط جليتم وضع خ هتم،، إن توصلت املؤسسة إىل عدم كفاءترقيات
 ،املؤسسة

 حتليل وتقييم الوظائفكل من يستند تقييم األداء على املهام احملددة من خالل  : وتقييم الوظائف حتليل، 
 ،معايري ليتم وضعها يف منوذج تقييم األداء انوفر ي لذانوال
 يتم حتديد السلوكيات اليت  لني ذوي األداء اجليد، ومن خالهلمحيدد تقييم األداء العام: التوظيف واالختيار

عتمد لتقييم املتقدمني للوظائف، ويف هذه احلالة ي  مؤشرات و ستعمل فيما بعد كمعايري تؤدي إىل ذلك، واليت تُ 
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عد جزء من التوظيف باإلضافة إىل ذلك فإن الرتقية اليت تُ . حتديد جناح التوظيف واالختيار على دقة نتائج التقييم
  ،تقييم األداءنتج عموما عن الداخلي ت  

 تماشى مع ما ات تتعويض نيالتعويضات، حيث يسمح مبنح العاملنظام يؤثر تقييم األداء على : التعويضات
 ،على يميع العاملني هااألداء املتميز، مع ضمان تطبيق يذو ه للمؤسسة، ومبنح تعويضات إضافية للعاملني ونيقدم
 كشف على ن من الك  ، إذ أن حتديد األداء احلايل يُ دريبالت نشاط تقييم األداء بنشاطتبع عادة ما يُ : التدريب

كما ،  هاحتسينو  تهاملعاجلحتياجات التدريبية الضرورية ، مما يساعد على حتديد االنقاط الضعف وأوجه القصور
 ،اجلديدة اليت حيتاجها العامل لتطوير أدائه أو لتقلد وظائف أعلى الكفاءاتعلى ن من الكشف ك  يُ 
  نيالضعف والقوة لدى العاملعد بيانات تقييم األداء ضرورية يف تقييم نقاط تُ  :املسار الوظيفي إدارةو ختطيط 

تطوير وتنفيذ خططهم  لتقدمي نصائح للعاملني ومساعدهتم على سريونعتمد عليها املواليت ي   ،مياهتمكانوحتديد إ
 . دريبمن خالل نشاط الت املهنية

عترب وظيفة تقييم األداء مبثابة الوظيفة اليت تعمل على مراجعة بشرية، حيث تُ لبرامج وأساليب إدارة املوارد ا تقومي -
لبشرية من تدريب ا دومتابعة باقي وظائف إدارة املوارد البشرية، فهي الوظيفة اليت تقع عند ملتقى يميع أنشطة املوار 

  وما إىل ذلك، وحوافز وترقية
ن كت الكامنة لدى العامل، حيث أن تقييم األداء يؤدي إىل الكشف عن كفاءات غري ظاهرة، يُ تقييم الكفاءا -

 تطويرها واستغالهلا يف املؤسسة،
واليت ، حول أدائهمتغذية راجعة إذ يتلقى العاملون . ألهداف التطويرية لتقييم األداءتكني املؤسسة من حتقيق ا -
نوع املساعدة والنصائح أسباب تدين األداء أو ارتفاعه، و  نه من حتديدك  تُ  عترب بالنسبة للمدير وظيفة إرشاديهتُ 

 ،نه من معرفة نقاط قوتهك  عترب بالنسبة للعامل إجراء يُ يف حني تُ  .ونواالحتياجات التدريبية اليت حيتاجها العامل
 ،من معرفة نقاط ضعفه ُيك نهوكيفية تعزيزها وتطويرها للوصول إىل األداء املرغوب أو حىت إىل األداء املتميز، كما 

 ،من األداء غري املرغوب إىل األداء املرغوب لالنتقال وكيفية معاجلتها،
حيث أن إعداد وتطوير أنظمة وأنشطة العاملني،  اإلسرتاتيجيةالتكامل واالتساق ما بني األهداف و  حتقيق الربط -

 الضرورية لتحقيق األهداف املسطرة، الكفاءاتيساهم يف حتديد  األداء والتغذية الراجعة له، قياس
 ؤسسة ككل مبرورعاملني واملتوفري توثيق للقرارات اإلدارية واملربرات اليت دعت الختاذها، وكذا لتطور أداء ال -

 .الزمن
 تقييم أداء العاملين عملية: ثالثا

على إدارة املؤسسة قادرين على احلكم ما إذا كان العامل يفي مبعايري األداء أم  نو ؤولجيب أن يكون املس  
ذلك  نهمك  عد أمرا ضروريا، حبيث يُ يُ  خطوات معينةمن تقييم األداء من خالل  ولنيال، وتطوير عملية تكني املسؤ 

  . باملوارد البشرية خاصة وبالعمل ككل عامة من حتديد أي مشكالت تتعلق
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، ولقد اختلف الباحثون كذلك يف عدة عملياتعملية تقييم األداء مثلها مثل عملية إدارة األداء  تتضمن 
 :1األساسية املكونة هلا، واليت تتمثل يف اخلطواتعددها، ومع هذا هناك اتفاق على نوعها و حتديد 

حيث يتم  .ييم األداءعترب اخلطوة األوىل من خطوات بناء وتصميم واعتماد نظام تقتُ  :ألداءتحديد توقعات ا .1
واملتمثلة يف إعداد وحتليل الوصف الوظيفي بني املؤسسة والعاملني على وضع التوقعات احملتملة لألداء،  التعاون

هذا االتفاق  يُعد. جوة حتقيقهااملهام املطلوبة والنتائج املر حتديد االتفاق على  وكذلك يف وضع أهداف األداء، أي
  .هم وكفاءاهتمتقييم أدائراقبة و األساس الذي يتم االعتماد عليه مل ز واملوجه جلهود العاملني، وكذلكمبثابة احلاف

ستخدم لتحقيق أهداف املؤسسة، عترب معايري األداء ضرورية لكل وظيفة، حيث تُ تُ : صياغة معايير األداء. 2
، وتشمل كل على توقعات األداء حتديدها بناء  يتم . وختضع للتعديل بناء على التغيريات يف احتياجات العمل

 .بداية حبضور العامل إىل مواصفات املنتوج أو اخلدمة املقدمة ،شيء
 إىل جمموعة من الشروط أو العناصر أو املكونات أو اخلصائص احملددة مسبقا، األداء يشري مفهوم معايري
 إذ .ومدى مسامهته يف حتقيق األهداف املوضوعة ،رضيامو  مقبوالبني مىت يكون واليت تُ  الواجب توافرها يف األداء،

وتقدير  يهإلصدار احلكم عل ،اهب تهيتم مقارن والذي ن يكون عليها األداءأاحلالة املثلى اليت جيب  هذه معايريثل تُ 
ه املعايري إىل مستويات أو فئات طبقا يتوزع األداء وفقا هلذ. املعايري نفسها ت حمددة تنبثق منوفقا ملؤشرا مستواه

، وهذا يعين أن املعيار يتضمن يف ثناياه مستوى مقبول من األداء أو غري مقبول، ويوضح أيضا ربه وبعده منهالق
.قل عن املستوى املقبولاملستوى املقبول أو املستوى الذي ي   املستوى الذي يفوق

  

من طبيعة املعيار أن يكون عاما، لذلك يتم حتديده من خالل عدد من املؤشرات جمموعها يشكل 
إىل حتقق عبارة عن ممارسات أو اجنازات أو سلوكيات واقعية ومالحظة تشري يف جمموعها  هذه املؤشراتاملعيار، 
.حسب حجم املعيارتلف عددها املتعلق هبا، فهي مكونات أصغر تيل ألن حتدث وتتواجد معا، وخياملعيار 

   

قابلة للقياس كميا أو نوعيا كذلك و  ،واقعيةو  واضحةو  لتحقيق نتائج أفضل جيب أن تكون املعايري موجزة
األقل  على أو ،العاملني بإشراك تهاصياغ يتم أن أيضا املستحسن ومن إجنازه، املراد اهلدف أو الوظيفة حمتوى حسب

، كوسيلة ملنع الغموض وتعزيز الوحدة يف االجتماعات الرمسية وغري الرمسية توضيحها هلمإيصاهلا و مناقشتها معهم و 
.املكافآت على احلصول أو بالوظيفة االحتفاظ من نهمك  للمعايري املطلوبة اليت تُ  هم، والرفع من إدراكيف بيئة العمل

   

تتمثل عملية رقابة األداء يف مالحظة وتسجيل كيفية تنفيذ املهام من قبل العاملني، يف ضوء  :مراقبة األداء .3
حيث تساعد هذه اخلطوة على توفري قاعدة من املعلومات حول كيفية اجناز  .املعايري والتوقعات املوضوعة سابقا

وحماولة معاجلتها آنيا، من خالل البقاء على اتصال ومعرفة ما  الفجوات اليت قد حتدث يف األداء وحتديد املهام،
 .دقةالوضوعية و تتصف باملتقييم العملية  وهذا ما جيعلحيدث أثناء األداء، 

حيث يتم قياس أداء يميع العاملني  .يف اإلجراءات العملية لنظام تقييم األداء يتمثل: التقييم الرسمي لألداء .4
 األداء مقارنةأي ، والتعرف على مستوياهتم مقارنة باملعايري املوضوعة، سنةال مداربشكل متواصل على  يف املؤسسة

                                                           
1
 (.بتصرف) 952 -522 براهيم حممد احملاسنة، مرجع سابق، صفحةإ  
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، لضمان األداء قياس يف املستخدمة للطرق ادقيق اختيار ا تتطلب املرحلة هذهومنه فإن  ،املتوقع باألداء الفعلي
 املكتوبة التقارير على بناء  فليست غاية بذاهتا،  هذه تقييمالعملية إن  .احلصول على تقييم سليم وموضوعي

مواطن الكشف عن  كن منتُ  احلصول على معلوماتيتم  ،الشخصية املالحظة وكذلك واإلحصائية الشفويةو 
 . تتخذ القرارات اإلدارية واليت على أساسهاالضعف والقوة يف أداء العاملني، 

إعالم يف حيث تتمثل التغذية الراجعة  .تقارير تقييم األداء إعدادبعد هذه املرحلة تأيت  :تقديم تغذية راجعة .5
أن و ذه النتائج، فمن حق كل عامل أن يكون على دراية هب، بشكل فردي العاملني بنتائج التقييم ومناقشتها معهم

 وما هو مه يف العململعرفة مدى تقد ،ه حبرية تامةمع رئيس وأن يناقشهاه، عرف جوانب القوة والضعف يف أدائي  
يتلقى فعلى ضوئها  ،عترب ذات أمهية كبريةتُ اليت و  ،عقد ما يسمى مبقابالت التقييمويف العادة تُ  .متوقع منه مستقبال

، وتتلقى املؤسسة  تحسنيال إىل حتتاج اليت اجملاالت هي وما جيد بشكل إجنازه مت ما العامل تغذية راجعة حول
 عتمدي   املستقبل يفء العاملني من الضروري اإلشارة إىل أن أدا .تغذية راجعة من العامل حول أسباب ذلك كذلك

 اهلدفف ،إجيابيةبطريقة ها توصيلب يُنصح ، فعادة ماسلبية أو إجيابية كانت سواء املالحظات توصيل كيفية على
 .هممشاعر  إثارة بالضرورة وليس عاملني على التحسنيال حتفيز هو هنا

مستويات أداء متدنية لبعض  التقييم نتائجبني فقد تُ  .األداء تقييم عملية يف األخرية املرحلة تُعترب :اتخاذ القرار .6
ن إلة ف، ويف هذه احلاالفعلي ومستوى األداء املتوقع داءالفروق واضحة بني مستوى األتكون حيث  ،العاملني

، وتتضمن داء وتطويرهتحسني األاإلجراءات واألساليب والوسائل املناسبة لمعنية بالبحث عن تكون املؤسسة 
بني نتائج كما قد تُ  .عملبيئة ال ،، أهداف ومعايري األداءصاحب األداء ،صر األداءناع :تحسني كل منالعملية 

 الرتقياتو  باملكافآتقرارات املتعلقة التخذ املؤسسة على أساسها التقييم مستويات أداء مرتفعة لبعض العاملني، فت  
 .التحويالت وما إىل ذلكو 

 تقييم أداء العاملينوفترة  مصادرو  مداخل: رابعا
 :، وفيما يلي توضيح لذلكلني، وحىت الفرتات اليت يتم فيهاتتنوع مداخل ومصادر تقييم أداء العام 
املناسب الذي يتم على أساسه قياس اختيار املدخل لتقييم أداء العاملني يتم : مداخل تقييم أداء العاملين .1

األداء، ذلك أن املدخل حيدد نوع املؤشرات واملقاييس اليت جيب االعتماد عليها، وتصنف هذه املداخل إىل ثالثة 
 .اهلجنياملدخل الكمي، املدخل النوعي واملدخل  :أنواع، هي

باالستعانة مبؤشرات كمية، وهي مقاييس كمية توفر بيانات رقمية  العاملني يتم قياس أداء: دخل الكميمال. أ
 :1تقيس كفاءة وفعالية أداء العاملني، وهي متنوعة ومتعددة، أمهها

                                                           
1

 :راجع كل من 
 مجلة ،"بباتنة، التوتة عني اإلمسنت بشركة ميدانية دراسة :اجلزائرية الصناعية للمؤسسات اإلنتاجي األداء لتحسني كمدخل اجلودة" إهلام حيياوي، -

  .32 صفحة ،9002 مرباح، قاصدي جامعة ،(اجلزائر)ورقلة  اخلامس، ، العددالباحث

 .10صفحة  (9002مؤسسة حورس الدولية، (: مصر)اإلسكندرية )، الطبعة األوىل قياس وتقويم أداء العاملينحممد الصرييف،  -
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كمية )نتاجية العامل إ: هي ،يقها، ومن بني هذه املؤشراتتاج اليت مت حتقتُعرب عن كمية اإلن :مؤشرات اإلنتاج -
 (.العدد)ات اإلنتاج أو عدد وحدات اخلدمات املقدمة من طرف كل عامل ، عدد وحد(املنيعدد الع/اإلنتاج

نتاج املعيب لكل نسبة اإل: هي ،اجلودة يف قالب كمي، ومن بني هذه املؤشراتتُعرب عن  :مؤشرات الجودة -
 (.العاملنيعدد /عدد األخطاء)، نسبة األخطاء لكل عامل (العاملنيعدد /اإلنتاج املعيب)عامل 

نسبة  :هي ،مت صرفها ألداء عملية ما، ومن بني هذه املؤشراتموال اليت تُعرب عن كمية األ :التكلفةمؤشرات  -
عالوات )إىل اإلنتاج  ية، نسبة عالوات املردود(قيمة اإلنتاج/العاملنيمصاريف )إىل اإلنتاج  العاملنيمصاريف 

  (.قيمة اإلنتاج/يةاملردود
 ،ومن بني هذه املؤشراتمت احلصول عليها من أداء عملية ما، كمية األموال اليت تُعرب عن   :مؤشرات اإليراد -

عدد /القيمة املضافة)، القيمة املضافة لكل عامل (العاملنيعدد /الكلية اإليرادات)لكل عامل نسبة اإليراد  :هي
 (.العاملني

 ،ومن بني هذه املؤشراتعن سلوكيات املوارد البشرية بشكل كمي، تُعرب  :الموارد البشريةسلوكيات مؤشرات  -
عدد / عدد تاركي العمل)، معدل دوران العمل (عدد ساعات العمل/عدد ساعات التغيب)نسبة التغيب  :هي

 (.العدد)عدد الصراعات بني العاملني  ،(العاملني
بات الوظيفة واألهداف املراد حتقيقها، يرتكز املدخل الكمي لتقييم أداء العاملني على حتديد مهام وواج 

بتعد عن ي   املقي مباملوضوعية، ذلك أن  هذا املدخل هلذا يتصف .يُركز على خمرجات ونتائج العامل امللموسة فهو
سرعة و  دقةامللموسة، وتتصف هذه املؤشرات بعتمد على مؤشرات كمية تقيس عناصر األداء التقديرات الذاتية وي  

أما مشكلة هذا املدخل فتكمن يف . وتقبلها من طرف العاملني ،القدرة على مراجعتها دورياو ، وسهولة القياس
صعب قياسها بصورة كمية ووضع مؤشرات كمية هلا، ذلك أهنا أعمال وجود العديد من خمرجات العامل اليت ي  

خل ال يكنه أن يغطي  األعمال اإلدارية، كما تكمن املشكلة كذلك يف أن هذا املدكغري ملموسة   إنتاجيةذات 
 . عترب تقييما غري شامال وغري كافيا للحكم على أداء العاملكل جوانب العمل الذي يقوم به العامل، فيُ 

يرى الكثري من الباحثني، أنه ليس شرطا أن يكون مؤشر األداء مقاسا، بل قد تكون : ل النوعيدخمال. ب
عن طريق  أداء العاملني قياسيتم  ومنه باالعتماد على هذا املدخل .كيفيأو   يالبيانات يف شكل بياين أو رمز 

مسات )عناصر األداء غري امللموسة لوصف  أو كلمات وذلك باستخدام يمل أو عبارات ،تقدمي وصف له
دد على عدة مستويات تبدأ عادة ما حتُ واليت عطاء صفة هلا، واليت ال يكن قياسها كميا، وذلك بإ (وسلوكيات

نح ما تُ  كذلك  عايل وعايل جدا، وعادةو  مقبولو  ضعيفو  ضعيف جداأو  ،ضعيف وممتاز، كبنقيضهاوتنتهي 
، وما حسب عدد الصفات املمنوحة ، وذلك3إىل  5أو من  ،9إىل  5من ، معينةأو أوزان هلذه الصفات درجات 

يمع  ، مث يتمعاملواختيار درجة من درجات السلم اليت تنطبق على ال املطلوب تقييمه إىل قراءة العنصر املقي معلى 
 هذه أن إىل اإلشارة وجتدر .معني جانب من العامل أداء على حكم صدارإل مهايتقي مت اليت العناصر كل نقاط
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 :1أمهها ،، وبالتايل مؤشرات قياسها متنوعة ومتعددة كذلكمتعددةمتنوعة و العناصر 
واليت تكنه  ،يتم تشخيص الصفات الشخصية اإلجيابية اليت يتحلى هبا العامل :السماتمؤشرات على أساس  -

الثقة  املرونة، الذكاء، االتزان االنفعايل،: من بينها وهي ختتلف من وظيفة ألخرى، ه بنجاح،ممن أداء مها
 .الشجاعةو  ،روح الدعابة، اجلديةاألمانة،  املبادأة،بالنفس، 

من أداء  العامل نك  اليت تُ  ،يتم تشخيص التصرفات واألفعال والعادات :السلوكياتمؤشرات على أساس  -
، طريقة التعامل مع اآلخرين، التعاون، القيادة، االتصال: من بينها، مهامه بنجاح، وهي ختتلف من وظيفة ألخرى

  .وحل املشكالت ،، اختاذ القراراتاملبادرة املواظبة، لتزام،اال
 .واإلتقانالدقة كيتم التعبري عن اجلودة يف قالب نوعي،  : الجودةمؤشرات  -

طلبات كل وظيفة من تمن خالل حتديد م ،يرتكز املدخل النوعي لتقييم أداء العاملني على وصف الوظيفة
حىت يتمكن من  ،من طرف العامل إتباعهاالواجب وأمناط السلوك توافرها الواجب حيث السمات الشخصية 

واملوضوعية يف نفس  (أو التقديرية) بالذاتية هذا املدخل هلذا يتصف .تأدية مهامه بنجاح وحتقيق األهداف املطلوبة
واملتمثلة يف السمات، وعلى عتمد على التقدير الذايت لقياس عناصر األداء غري امللموسة م ي  ، ذلك أن املقي  الوقت

قياس هذه تتصف مؤشرات لذلك تصرفات فعلية، األداء امللموسة واملتمثلة يف لقياس عناصر  املوضوعي ديرالتق
أما . يف املؤسسة املنيالوظائف والع قليل من عدد هناك ، يف حالة ما إذا كاناهبسهولة وسرعة استخدام العناصر

قد ينعكس سلبا على  ،املقي مللتقدير الذايت خيضع الذي أن تقييم أداء العاملني مشكلة هذا املدخل فتكمن يف 
تأثر التقييم بسبب احتمال ك معني، أو و سلأو أو صفة لشخص  املقي مدقة نتائجه، بسبب احتمال حتيز 

اس قيعاب على هذا املدخل كذلك صعوبة ويُ  ،كالتشدد أو التساهل أو الالمباالةللمقي م،  بالسمات الشخصية 
من  وغري ثابتة وتتغري، ومسترتة هرةـري ظاغو  ملموسةعناصر غري بعضها  ذلك أن ،هذه السمات والسلوكيات

حتديد  صعوبةو  ها تصفموض العبارات اليتغلو ، حول عددها ونوعهاعدم وجود اتفاق وكذلك لآلخر،  موقف
من طرف آلخر دون أن يؤخذ ذلك يف  عبارة تقويية من فرتة ألخرى أو فقد تزداد أمهية اخلاصة هبا، األوزان

مما  تاج إىل متابعة ومالحظة مستمرة،تقييم هذه السمات والسلوكيات، حي كما أنالنهائي،   يف التقييماحلسبان 
الوظائف خاصة إذا كان عدد  ،ميع وحتليل العبارات املوضوعةاجلهد والوقت يف إعداد وجتتطلب الكثري من ي
 .ألداء العاملني ؤدي إىل تقييم غري موضوعيه املشاكل قد تكل هذف ،كبريا  نيلامالعو 

نصح فضل ويُ ، يُ ماجيابيات كل من املدخل الكمي والنوعي وجتنب سلبياهتإلالستفادة من  :دخل الهجينمال. ج
باالعتماد على مزيج من املؤشرات الكمية والنوعية، حسب طبيعة الوظيفة، وذلك لقياس واحلكم على أداء 

 .، أي يتم االعتماد على السمات والسلوكيات ونتائجهماالعاملني

                                                           
1

 :راجع كل من 
 .595 - 590 صفحة (9055 دار الفكر،(: األردن)عمان )، الطبعة األوىل إدارة األداءسامح عبد املطلب عامر،  -

 .10 ، مرجع سابق، صفحةقياس وتقويم أداء العاملينحممد الصرييف،  -
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قصد مبصادر تقييم أداء العاملني حتديد اجلهات املسؤولة عن القيام بعملية يُ : تقييم أداء العاملين مصادر. 2
التقييم، حيث يفضل أن تكون متعددة على أن تقع املسؤولية على جهة أو فرد واحد، وهذا للوصول إىل 

حىت و  ،السلوكيات السمات، النتائج،: وصحيحة وشاملة جلميع جوانب األداء، املتمثلة يف معلومات دقيقة
غالبا ما تكون إدارة املوارد البشرية املسؤولة عن تصميم وتنفيذ . الكفاءات الكامنة لدى العاملاحتمال تطور 

على  ة، وتكون قادر ديها معرفة شاملة مبحتوى الوظيفةأي جهة ل أن ، ومع ذلك من املثمنبرامج تقييم األداء
ء املباشرين، الرؤسا: تمثل يفتهذه اجلهات  ،تقييم األداء، أن تساهم يف عملية امل عن قربمراقبة ومتابعة أداء الع

  .هسلبيات جتنبالعمالء، وهذا لتعزيز وتوظيف إجيابيات كل مصدر و وحىت العامل نفسه و  ، الزمالء،رؤوسنيامل
مسؤولية تقييم أداء العاملني هو  تويل يفغالبا ما يكون املصدر األول واخليار األكثر منطقية : الرئيس المباشر. أ

معرفة  إىل ويرجع ذلك ،(من األعلى إىل األسفل)تسمى هذه العملية بالتقييم التنازيل عندئذ  الرئيس املباشر،
تواجد الرئيس والعامل يف أغلب األحيان يف نفس املكان مما ولأدائها، بالرئيس مبتطلبات الوظيفة اليت يقوم العامل 

تماشي هذا النوع من املصادر مع مبادئ اإلدارة املتعلقة ول، األداءالتوجيه ومراقبة و  عملية اإلشرافسهل من يُ 
  .1من األعلى إىل األسفل ؤوليةسوتسلسل امل (تلقي املرؤوس أوامر من رئيس واحد) بوحدة األمر

س يما مل يتمكن الرئيف حالة  ،داء العاملني عرضة للفشلألكن هذا املصدر التقليدي والسائد يف تقييم 
أو يف رؤوسيه، أو مل يتمكن من احلصول على املعلومات الكافية عن أداء العاملني، مباملباشر من االحتكاك الدائم 

شر بنتائج تقييم رؤسائه اأو إذا تأثر الرئيس املب وأمهل اجلوانب األخرى،داء األعلى بعض جوانب حالة ما ركز 
يقيمون  ،الذين يتلقون تعليقات إجيابية حول أدائهم أن بعض الدراسات أشارت إىل أن الرؤساء حيثألدائه، 

   . الذين يتلقون ردود فعل سلبية فيما يتعلق بأدائهم الرؤساءفيما بعد أعلى بكثري من  العامل
عندئذ تسمى هذه العملية سني بتقييم أداء رؤسائهم املباشرين، و املؤسسات للمرؤ  تسمح بعض :مرؤوسينال. ب

هذه العملية شائعة جدا يف املدارس واجلامعات حيث يتم تُعترب ، و (من األسفل إىل األعلى)بالتقييم التصاعدي 
أن املرؤوسني إىل التقييم  هذا النوع من مصادراالعتماد على  يرجعو . أداء األساتذة من طرف الطلبة تقييم

خاصة فيما  ،نهم من تقدمي تعذية راجعة دقيقة وصحيحة حول أدائهمك  يُ ، مما الرؤساءبيكونون على صلة تامة 
مل مع التعاأسلوب أسلوب القيادة، القدرة على التواصل، تفويض العمل، املتعلقة ب ،يتعلق بفعاليتهم اإلدارية

 .2وغريها من جوانب األداء ،، ختصيص املواردالعاملني
كونه من الرؤساء  الرفض قابل ب، حيث يُ وال يتم بشكل رئيسي ستخدم كثرياال يُ  من التقييم هذا األسلوب

كما يانع الكثري من العاملني  ،حيث يتالشى فيه مبدأ وحدة األمر وتسلسل املسؤولية ،يتعارض مع مبادئ اإلدارة
هبا الرؤساء  لوحي قد اليت العقوبات من اخلوف وبسبب ،السائدة التقييم ثقافة بسبب مناسبا غري أمرا هيعتربون إذ ذلك،

 .موتوفري الثقة واالستقاللية هل عن هوية املقيمني الكشف عدم جيب عمليةال هذه تنجح حىت ومنه التقييم، مرحلة بعد
                                                           

1
 .920 - 922 مرجع سابق، صفحة إبراهيم بلوط،حسن   

2
 .599 براهيم حممد احملاسنة، مرجع سابق، صفحةإ 
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 ء، أو رفاق العمل، أو فريق العمل،طلق عليه تقييم األقران، أو النظراأو كما يُ يُعترب تقييم الزمالء، : الزمالء. ج
تماد على فرق العمل إلجناز املهام، بشكل متزايد بسبب تزايد االع هأمرا شائعا يف املؤسسات، ويتم استخدام

مما يقومون بتقييم عملهم سوف  مهءزماليدركون أن  الفريق أعضاءوبسبب تأثريه اإلجيايب على األداء، ذلك أن 
ظل توافر يف  أثبت هذا النوع من مصادر التقييم فعاليته ولقد. االلتزام واإلنتاجيةمن  مزيديؤدي هبم إىل إظهار 

مل يفرض عليهم التعاون كون العومباشر،  على احتكاك دائم  األعضاءالعمل يكون  شروط معينة، ففي فرق
مراجعة ألن  فيكون التقييم أكثر دقة ،خمتلفة حول أداء كل عضواحلصول على معلومات ن من ك  مما يُ  ،والتواصل

اد أخرى لألداء ال يراها الزمالء قد يرون جوانب وأبع، وألن عتمد على فرد واحدتتضمن آراء عديدة وال ت   الزمالء
حيكم فقط على النتائج،  غالبا ما أن الرئيس كما ة إذا فرضت الظروف عدم تواجده باستمرار،خاص ،الرئيس

 عضوساهم به كل ذي قدار املدخالت العرف بالضبط مألنه ال ي   فيؤدي به إىل إعطاء نفس التقييم لكل عامل،
اجملهودات املبذولة تتفاوت من  ذلك أن ،يكون التقييم غري عادلإىل أن يف كثري من احلاالت ما يؤدي  ،الفريقيف 

 .عامل آلخر
 زمالء العمل عن إحجاممنها لتقييم، امن  سلوبهذا األقلل من االعتماد على أسباب تُ  توجد عدة

قد ال يرغب ف ،االجتماعية واخلوف من االنتقام اتكاملقارنة والتأثر بنوع العالق ،العتبارات شخصيةهم قتقييم رفا
أدىن من التقييم  م إجيايب، خوفا من أن حيصل باملقارنة على تقييميف العمل تقيي عطاء زميلهإ( كمقيم) العامل

ل تقييم غري إجيايب أو متدن خوفا من لك قد ال يرغب العامل أن يعطي زميله يف العموكذالذي قرر إعطاؤه، 
اخلالفات يف العمل تقييم إجيايب بسبب  أن يعطي زميله قد ال يرغب العامل ، أوهتدهور الصداقة اليت تربطه مع

يتم كذلك  .ذلكبعد منه يف العمل خوفا من أن يثأر لنفسه  قد ال يرغب العامل أن يقيم زميله هكما أن  ،بينهم
عكس تال  ،مبسطة إىل حد اإلفراطتقييم مناذج  ىعلالعتماد الزمالء  ،املصدرالتقليل من االعتماد على هذا 

إىل املعلومات الفتقار ، ولاالوعي مبكونات ومتطلبات األداء املراد تقييمه ضعفلو  ،بدقةالفردية الكفاءات مستوى 
رتكيز على العمل للة، و معقولو جمموعة العمل على مدار فرتة زمنية طويلة  قرارتعدم اسل، و الالزمة إلجراء تقييم دقيق

 .1تقييم غري عادلكل هذه العوامل تؤدي إىل إن   .اجلماعي يف فرق العمل املشكلةالعمل الفردي بدال من 
يف بعض األحيان يعطى للعامل فرصة لتقييم مستوى أدائه بنفسه، وغالبا ما يتم االعتماد على : التقييم الذاتي. د

فيتم إشراك  ،أساسي دروليس كمص ،للمصادر األخرى لثانوي ومكم كمصدرهذا النوع من مصادر التقييم  
 .الذين قد ال ينتبهون هلا ختلفة لرؤسائهمامل هوتوفري معلومات حول جوانب ،مبوضوعية العامل للحكم على أدائه

، ذلك أن التقييم الذايت يشجع داريةاإلغراض األبدال من  األداء ألغراض تطويرهذه املعلومات تخدم عادة ما ُتس
                                                           

1
 : راجع كل من 
 .925 حسن إبراهيم بلوط، مرجع سابق، صفحة -

 (9002العشري،  مطبعة(:مصر) ةاإلمساعيلي) األطر المنهجية والتطبيقات العلمية: وتحسين األداءإستراتيجيات تطوير الرب،  حممد جادسيد  -
 .11 - 13 صفحة

- Mohammad Rouhi EISALOU, Op. Cit., p.p. 45 - 46. 
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، مما يؤدي إىل يمع معلومات تساعد الرؤساء على األداء الرؤساء حول نقاط ضعف وقوةعلى فتح نقاشات مع 
 . على حتسينه تهدالتايل مساعأداء العامل وب علىالتعرف عن قرب 

 عاملنيوجود فروقات بني تقييم أداء الرؤساء لل األسلوب من التقييم هيذا هلأهم االنتقادات املوجهة 
وكذلك ألنفسهم، بسبب ضعف االتصاالت بني الطرفني وعدم االتفاق على أهداف الوظيفة،  نيلامعوتقييم ال

و يتجه حنف ،م أداؤه قد يتساهل ويكون لينا مع نفسهقي  العامل الذي يُ ف، اهتمو ذبسبب مبالغة العاملني يف تقييم 
ضافة إىل تأثري الثقافات اإللآلخرين، ب السيئسند األداء اجليد له واألداء تقييم نفسه مبعدالت عالية، كما أنه قد يُ 

من تلك ألنفسهم يعطون عالمات تقييم أعلى  ينياألمريك املنيالععلى التقييم، فلقد أشارت دراسات إىل أن 
   .1 يفعلون العكس تاماملني الصينينيابينما الع ،اليت حيصلون عليها من رؤسائهم

العديد من املؤسسات لتقييم أداء اجتهت  ،إدارة اجلودة الشاملة دخليف إطار التوسع يف استخدام م: العمالء. ه
. عديدةيف اختاذ قرارات فعالة يف جماالت  تفيددقيقة  معلومات ونيوفر  نالذيالعاملني من خالل تقييم العمالء، و 

 :2تقييم العمالء ينقسم إىل نوعني، مهامصدر حيث أن 
درجة  حيدد همسلوكاملقصود هبم كل شخص حيصل على خدمات ومنتجات املؤسسة، ف :نو الخارجيالعمالء  -

، األداء من هذا املصدر املهم خمرجات معلومات حول احلصول علىإىل هذه األخرية  جناح املؤسسة، لذلك تسعى
 . فيها ويعزز التغيريحنو العميل،  العامل التزاممدى ألنه يُظهر 

وهذا  يفته داخل املؤسسة،ستخدم خمرجات عامل آخر ألداء وظعامل ي   كل هبماملقصود  :نو العمالء الداخلي -
    .القيمة املضافة لفرق العمل أو للعاملني داخل املؤسسةس كالتقييم الداخلي يكن استخدامه كتغذية راجعة تع

 حسبخيتلف التقييم فتوقيت . حسب عوامل عديدة توقيت التقييمخيتلف  :تقييم أداء العاملين توقيت. 3
قد تكون سنوية أو  ،فالتقييم الرمسي يتم على فرتات زمنية حمددة .رمسيا أو غري رمسي كان تقييماأي إذا ما   نوعه،
بعد االنتهاء من كل مشروع، أو  للمؤسسة، أو السنوية والفصلية هدفاألطط و اخلعلى ضوء وذلك ، فصلية

إال أن التقييم الرمسي  .هاعملية التقييم حاملا يتم اجناز  فتتم ،دد توقيتات معينة إلكماهلابعض املهام اليت حتُ  حسب
م قد يواجه صعوبة يف تذكر أداء كل العاملني بعد عد مقبوال، فاملقي  ة مل ي  الذي حيدث ملرة واحدة أو أكثر يف السن

ا أن العاملني قد يشعرون بأن مكين مالحظاته اليومية عن األداء،  مضي أشهر من العمل، باستثناء إذا قام بتدو 
يف  .خارجة عن إرادهتمنتائج التقييم غري إجيابية وألسباب كانت ما  ليس كافيا، خاصة يف حالة  دائهمتقييم أ
دجمة يف املهام اليومية منو التقييم غري الرمسي بشكل مستمر، ذلك أن عملية التقييم عملية مستمرة يتم املقابل 
، حيث جيتمع فوريمبالحظة ومتابعة ومراقبة أداء العاملني وتقدمي تغذية راجعة بشكل  الذين يقومون، للرؤساء
أهداف األداء املطلوب حتقيقها يف هناية أو إيصال  حتديديف هذا االجتماع يتم  السنة، بدايةيف  بالعاملني الرئيس

                                                           
1

 .925 - 920 حسن إبراهيم بلوط، مرجع سابق، صفحة 

2
 .12 سيد حممد جاد الرب، مرجع سابق، صفحة 
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أهداف األداء املطلوبة  أو يف هناية الفصل، مث يتم عقد اجتماعات دورية، يتم التحقق من خالهلا أن لسنةا
حسب حداثة  تقييمالا خيتلف توقيت مك .، كما يتم تقدمي تغذية راجعة للعاملني حول أدائهمحتقيقها تنجز فعال

كل ات زمنية قصرية،  ني العامل حديثا يف املؤسسة أو يف منصب جديد، يتم تقييمه يف فرت إذا ما عُ ف .تعيني العامل
قرارات ختلف الوهذا اإلجراء يوفر معلومات حديثة مل ،من فرتة التجريب االنتهاءأو بعد  ،أو شهرين ،شهر

ؤسسة، ونوعية وعدد الوظائف والعاملني، ودرجة تعقد نظام حجم امل وخيتلف التقييم كذلك حسب .اإلدارية
اختيار فرتة على املسؤول عن التقييم جيب  ،وباألخذ بعني االعتبار كل العوامل السابقة. تقييم األداء املستخدم

 والزمناملوارد اجملهودات و  يف نفس الوقتقلل وت ،لتقييمفعالية عملية ا حبيث تضمن ،ة مناسبة لتقييم األداءزمني
  .1خدم فيهااملست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 : راجع كل من 
 .929 - 929 حسن إبراهيم بلوط، مرجع سابق، صفحة -

 صفحة( 9002 املكتب اجلامعي احلديث،(: مصر)اإلسكندرية ) إدارة الموارد البشريةصالح الدين عبد الباقي، علي عبد اهلادي وراوية حسن،  -

992. 

- Mohammad Rouhi EISALOU, Op. Cit., p.p. 47 - 48. 
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 خالصة
عد األحباث اليت أجريت حوله، فلم ي  ر عرب مفهوم األداء التنظيمي تطو   أن ،بني من خالل هذا الفصلت  

على املؤشرات فقط عتمد ذلك املفهوم البسيط الذي يركز على النتائج، وال ذلك املفهوم أحادي البعد الذي ي  
كإجياد قيمة تنافسية مستدامة   ،، بل أصبح حاليا مفهوما معقدا ومركبا الرتباطه باملصطلحات احلديثةتقييمهاملالية ل

من  ،تتناسب وتوقعات أصحاب املصلحة، كما أصبح مفهوما متعدد األبعاد، كما وضحته العديد من النماذج
مفهوم األداء التنظيمي ر كذلك أن تطو    بنيت   .بعة أبعاد لقياسهالذي حدد أر  ،الئهوزم  MORINأمهها منوذج

كذلك ذلك املفهوم البسيط الذي يركز على النتائج، وال  عدمل ي  والذي انعكس كذلك على مفهوم أداء العاملني، 
لتقييمه، بل أصبح حاليا االلتزام مبتطلبات الوظيفة الرمسية عتمد فقط على ذلك املفهوم أحادي البعد الذي ي  

السلوكيات اليت تساهم يف خلق القيمة كمجموعة من   ،ومركبا الرتباطه باملصطلحات احلديثةمفهوما معقدا 
 أمههاته العديد من النماذج، من أصبح مفهوما متعدد األبعاد، كما وضحكما   ،املتوقعة من توظيف عامل ما

 باحثني ، كما أضافما بني أداء املهمة واألداء السياقي ميز ذيال ،MOTOWIDLOو BORMAN منوذج

حىت بني أنه كما ت   .والسلوكيات املضادة لإلنتاجية التكيفي األداء وهي ،أخرى لألداء أبعادا هلذا النموذج آخرين
من دفع العاملني إىل حتقيق مستويات مرتفعة ومتميزة من األداء، عليها بتبين أشكال جديدة  تتمكن املؤسسات

من تنظيم العمل، يُطلق عليها ممارسات األداء العايل، واليت تتقاطع يف الكثري منها مع ممارسات تعبئة املوارد 
 .البشرية

مد عليها تعت  احلديثة اليت  اإلسرتاتيجيةمن بني أهم املداخل  أناتضح كذلك انطالقا من هذا الفصل، 
من هي مدخل إدارة األداء، وهو عبارة عن نظام يتألف  ،املؤسسات لتحقيق مستويات عالية من أداء العاملني

ؤدي تطبيقها إىل واليت ي ،مكافأة األداءو  تقييمو  تطويرو  مراقبةو  واملتكاملة، لتخطيط جمموعة من العمليات املستمرة
إدارة اتضح أن كما . أو املؤسسة ككل ،، أو فرق العملمستوى الفرد، سواء على من اإلجيابيات حتقيق جمموعة

 أهنا حيث ،احلها ولكن ليست غايتها النهائيةعد من أهم مر اليت تُ و  ،عملية تقييم أداء العاملنيترتكز على األداء 
مث مراقبة  ،تبدأ بتحديد توقعات وصياغة معايري األداء ،عبارة عن عملية منهجية مستمرة تتكون من عدة مراحل

هذه املراحل هتدف إىل حتقيق العديد من  ،ويف األخري تقدمي تغذية راجعة واختاذ القرارات ،إعداد التقييم الرمسيو 
املداخل  ما بنيتقييم األداء، مداخل يف تنوع أن هناك  اتضحو املزايا سواء بالنسبة للعاملني أو بالنسبة للمؤسسة، 

ما  ،داءاألمصادر تقييم تنوع يف وكذلك  ،أو مزجيا بينهما ،رات النوعيةأو املؤش ،عتمد على املؤشرات الكميةاليت ت  
ما بني  ،الفرتات اليت يتم فيها التقييم إضافة إىل تنوع يفالذايت والعمالء، ، التقييم الزمالء، املرؤسني، بني الرؤساء

  .تقييم دوري وتقييم مستمر
وبعد التعرض إىل املفاهيم األساسية املتعلقة بكل من تعبئة املوارد البشرية واملمارسات املرتبطة  ،يف األخري

التطرق يف الفصل املوايل إىل املفاهيم األساسية املتعلقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، هبا وأداء العاملني، سيتم 
 .  دانيةباعتبارها اجملال الذي ستتم فيه الدراسة املي
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 تمهيد

لقدرهتا على االستفادة  ،كانت القناعات السائدة أن املؤسسات الكبرية تُعترب النموذج املثايل للمؤسسات
نها من لعب دور حموري يف عملية التنمية، لكن يف اخلمسينات ك  من مزايا اقتصاديات احلجم واجملال والتعلم، ما يُ 
، واليت تُعترب مرحلة إعاة بناء أوروبا، حتولت األنظار إىل املؤسسات ةمن القرن املاضي، أي بعد احلرب العاملية الثاني
ية، وزاد االهتمام هبا حتقيق التنمسطة، كأداة يكن االعتماد عليها يف الصغرية احلجم، أي املؤسسات الصغرية واملتو 

ات الكبرية على أكثر يف السبعينات من القرن املاضي، أي بعد األزمة العاملية للطاقة، واليت أظهرت عجز املؤسس
قدرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على التكيف مع خمتلف الظروف و زمات االقتصادية واملالية، مواجهة األ

خاصة اخلصائص  ،اخلصائص اليت تنفرد هباخمتلف بسبب وذلك دول، االقتصادية واالجتماعية والسياسية لل
يف  تنميةأهم املرتكزات اإلسرتاتيجية للإحدى ث  تُ  فأصبحت هذه املؤسسات يف وقتنا الراهن التنظيمية،اإلدارية و 

 . احلديثة االقتصاديات
مقارنة بالكثري  ،يف جمال إنشاء ودعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة حديثة ومتأخرة اجلزائرية عترب التجربةتُ  

حيث أن بداية ظهورها كان يف بداية  من الدول اليت سبقتها يف انتهاج سياسة االنفتاح والتحرر االقتصادي، 
ن جمموعة من القوانني التسعينات من القرن املاضي، بعد اإلنتقال من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق، وس  

الصغرية  املؤسساتب تأكيدا للتكف و . عاملته بنفس معاملة القطاع العاماليت تسمح للقطاع اخلاص باالستثمار وم
القانون  1002قامت السلطات اجلزائرية بإنشاء منظومة من القوانني واملؤسسات، حيث أصدرت سنة  واملتوسطة

، 1022وض بالقانون التوجيهي لتطويرها سنة دل وعُ ، مث عُ اواضحا وصرحيا هلدد تعريفا التوجيهي لرتقيتها، الذي ح  
وزارة  1010ستحدثت يف بداية جانفي ، كما اُ 1022يف سنة  لفت وزارة املناجم والصناعة بتسيري هذا القطاعكُ و 
هبدف إعادة  ،الناشئةلمؤسسات الصغرية والناشئة واقتصاد املعرفة، ووزارتني منتدبتني مها احلضانات واملؤسسات ل

   .إنعاش هذه املؤسسات واالعتماد عليها يف إقالع االقتصاد الوطين على املدى الطوي ، رسكلة القطاع

سيتم التطرق يف املبحث األول إىل املفاهيم األساسية ملعاجلة موضوع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 
ويف املبحث ، املؤسساتهذه إىل ممارسات تعبئة املوارد البشرية يف ويف املبحث الثاين سيتم التعرض ، بهاملتعلقة 

  .ووالية سطيف اجلزائرواقع هذه املؤسسات يف الثالث سيتم تناول 
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 مدخل إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : األول المبحث
أو صغرية )صنف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب احلجم إىل مؤسسات متوسطة وصغرية ومصغرة تُ 

تقدمها ، حيث أهنا ُتشك  معظم نسيج املؤسسات يف خمتلف اقتصاديات الدول مهما كانت درجة (جدا
ستقرار وااليف عملية التنمية تطورها، وذلك مقارنة باملؤسسات الكبرية، ما مكنها من لعب دور حموري و 

 .للدول االقتصادي واالجتماعي والسياسي
املؤسسات الصغرية ب املرتبطةمن خالل هذا املبحث تسليط الضوء على املفاهيم األساسية  يتمس
 .وأمهيتهامفهومها وذلك بالتطرق إىل  ،واملتوسطة

 مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب األول
اعتبار املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمود الفقري القتصاد أي دولة وحمرك النمو فيها، على الرغم من   

 مل ...واضعي السياسات، حكومات، هيئات ومنظمات دولية، ،من آكادييني بشؤون هذا القطاعإال أن املهتمني 
حصت يف هذا الصدد أ  يتمكنوا من التحدث بنفس اللغة فيما يتعلق مبصطلح املؤسسات الصغرية واملتوسطة، و 

مفهوم  التطرق إىل م يف هذه النقطةلذلك سيت. 1دولة 20يف  هلذا املصطلح اخمتلف اتعريف 00 الدولية منظمة العم  
وجتارب بعض  ،هاأهم املعايري املعتمد عليها يف تصنيفوذلك من خالل تناول  ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة

، ولكن قب  ذلك سيتم التعرض إىل أهم الصعوبات ومربرات االهتمام بإجياد تعريف موحد هلا ،الدول يف تعريفها
 .هلا وواضح والقيود اليت أعاقت جهود الباحثني من التوص  إىل إجياد تعريف موحد

 لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةا تعريف قيود تحديد :أوال
بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة من جهة عيق وضع حدود فاصلة ما أهم القيود اليت تُ تتمث  

 :2يف ،واملؤسسات الكبرية من جهة أخرى
النمو  درجة حسب واملتوسطة الصغرية ؤسساتامل تعريف خيتلف :االقتصادي والتطور النمو درجة في اختالف .1

الصناعية  الدول املتقدمة و  يف واملتوسطة فاملؤسسات الصغريةفيها،  ومستوى التطور التكنولوجيللدول االقتصادي 
 .واملغرب وتونس كاجلزائر  ةنامي انكبرية يف بلد  مؤسسات تُعترب ،والصني اليابانو الواليات املتحدة األمريكية ك
القطاع  خيتلف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب :وفروعها االقتصادية تنوع القطاعات .2 

واليت تتطلب حجم  ،نشط يف القطاع الصناعيواملتوسطة اليت ت   الصغريةفاملؤسسات نشط فيه، االقتصادي الذي ت  
 تُعترب القرار، اختاذ ومستويات الوظائف تعدد بسبب معقد تنظيمي وهيك  ، وعدد كبري من العمال،استثمار كبري

 ،بسيط تنظيمي وهيك  بكثري، أق  عمال وعدد استثمار حجم تتطلب حيث ،اخلدمات قطاع يف كبرية اتمؤسس

                                                 
1
 Gentrit BERISHA and Justina Shiroka PULA, "Defining Small and Medium Enterprises: A critical review ,", 

Academic journal of business, administration, law and social sciences, Tirana (ALBANIA), IIPCCL 

Publishing, 2015, p. 17. 
2

 غري منشورة،يف العلوم االقتصادية  دراسة حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه: عثمان خللف، واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسب  دعمها وتنميتها 
 .6 - 2 ، صفحة1002 جامعة اجلزائر، اجلزائر،
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 ضم جمموعة من الفروع،جتدر اإلشارة إىل أن ك  قطاع اقتصادي ي   .لقلة عدد الوظائف ومستويات اختاذ القرارات
فينقسم فروع القطاع نفسه الذي تنتمي إليه،  تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة خيتلف كذلك حسب ومنه

فاملؤسسات  ،التجارة باجلملة والتجارة بالتجزئة، أو إىل التجارة الداخلية والتجارة اخلارجية إىلالتجاري مثال  القطاع
 .كبرية يف قطاع التجارة بالتجزئة  جارة باجلملة يكن اعتبارها مؤسساتالصغرية واملتوسطة اليت تنشط يف قطاع الت

دم بوجود  طتص ،لمؤسسات الصغرية واملتوسطةتعريف ل إن ك  حماولة هتدف إىل حتديد :تعدد معايير التعريف .3
 .صعوبة اختيار أنسبهانتج عنه ، ما ي  من املعايري واملؤشرات كم هائ  ومتنوع

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معايير تعريف :ثانيا
عد تقريرا ذي أ  ال ، J. E. BOLTONأول حماولة لتعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة كانت من قب 

: حيث اقرتح مدخلني للتعريف هبا، ومها ،2122تقرير جلنة التحقيق حول املؤسسات الصغرية، سنة : بعنوان
ضم جمموعة من املعايري ضم جمموعة من املعايري الكمية، واملدخ  النوعي، الذي ي  املدخ  الكمي، الذي ي  

 :فيما يلي توضيح هلذه املعايري. 1النوعية
 الكمية، املعايري اعتمادا على جمموعة من املؤسسات الصغرية واملتوسطةتصنيف يتم حيث  :المعايير الكمية .1

  :2معيار عدد العاملني واملعايري املالية، وفيما يلي توضيح لذلك: يكن تقسيمها إىل نوعني، مها واليت 
واستخداما يف تصنيف حجم املؤسسات، وبالتايل  وأكثرها شيوعا من أبسط املعايري يُعد :معيار عدد العاملين .أ

عترب األسه  حصرا ذلك أن حجم العمالة يُ  ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة أكثر املعايري اعتمادا يف تعريف
هذه املزايا اليت يتمتع هبا هذا املعيار إال أنه يتصف بعدة وبالرغم من . واأليسر حتصيال بسبب توفر البيانات عنه

 :كن التغاضي عنها، أمههاال ي عيوب
عدد العاملني يكون تابعا للقطاع الذي تنشط فيه املؤسسة، وبالتايل تعميم هذا املعيار على مجيع القطاعات ن أ -
 صعبا، أمراعترب يُ 
هذه األشكال املبتكرة لاللتزام بالعم  من حيث فصعوبة حصر العاملني بسبب العم  بدوام جزئي أو مؤقت،  -

ستخدم بشك  واسع من طرف أصحاب العم ، وكذلك بسبب توظيف أفراد العائلة مع الزمنية أصبح يُ اجلداول 
 أهنم موظفني يف مؤسسات أخرى،

 هناك مؤسسات تعوض الكثافة العمالية بالكثافة الرأمسالية والتكنولوجية، -
  .وأخرى تأمينية بيةالعتبارات ضري ،خاصة يف الدول النامية احلقيقي للعمال،عدد العدم التصريح ب -
قدرهتا وذلك لاملساعدة والضرورية لتحديد احلجم احلقيقي للمؤسسات،  من املعايري تُعد: المعايير المالية. ب

حجم رأس املال : ومن بني هذه املعايريالكبرية، و على وضع حدود تفص  بدقة بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 تتمتع اليت واملزايا أمهيتها من وبالرغم ...ضافة،امل القيمة رقم األعمال، السوقية،احلصة  اإلنتاج، حجم املستثمر،

                                                 
1
 J. E. BOLTON, Small Firms - Report of the Committee of Inquiry on Small Firms-, London (U.K.), 

Majesty's Stationery Office, 1978, p. 1. 
2 
Gentrit BERISHA and Justina Shiroka PULA, Op. Cit., p.p. 18 - 21. 
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  : يت تكمن يفلا اعيوهبوذلك بسبب  ،هبا، إال أهنا قليلة االعتماد عليها
 اختالف وجهات النظر يف اختيار إحدى هذه املعايري، -
 طرف احملاسبني، عدم وجود اتساق يف إعداد التقارير املالية من -
  فرتة ألخرى،من  هاحتديثتأثري تغريات معدالت التضخم وأسعار الصرف على قيمة هذه املعايري، مما يستدعي  -
 .ضريبية العتبارات النامية، الدول يف خاصة ،األعمال برقم يتعلق فيما وبالذات ا،هل احلقيقة بالقيمة التصريح عدم -

عدد العاملني واملعايري املالية، فإنه غالبا ما يتم االعتماد على معايري بسبب مميزات وعيوب ك  من معيار 
نشط خصائص القطاع الذي ت  مع ومبا يتوافق  ،مركبة، تتكون من معيارين على األق ، إذا ما توافرت البيانات عنها

 .ع حد أقصى هلماجلمع ما بني معيار عدد العاملني وحجم رأس املال ورقم األعمال، وذلك بوضكفيه املؤسسة،  
بينت العديد من الدراسات بأنه على الرغم من التناقضات يف املعايري الكمية من بلد آلخر،  :المعايير النوعية .2

، إال أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة اتوحىت يف نفس البلد حسب القطاع االقتصادي الذي تنشط فيه املؤسس
 .تيجية متشاهبة وفريدة من نوعهاتي  إىل إظهار خصائص إدارية وتنظيمية وإسرتا ،يف خمتلف الدول والقطاعات

رتكز على املدخ  اإلداري والتنظيمي، ومنه تتمث  امليزة الرئيسية للمعايري النوعية مقاب  املعايري الكمية يف أهنا ت  
 :1ا يلي أمثلة منهاعددها، وفيمنوعها و ديد يف حت الدراساتت ولقد اختلف .تُعترب عاملية وبأهنا

 :املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ومها معيارين نوعيني لتعريفدد ح  حيث  :THEILEالمعايير النوعية حسب . أ
عم  عترب املؤسسة ي  و يعين أن مدير املؤسسة يؤدي دورا رئيسيا يف عمليات اختاذ القرارات،  :المبدأ الشخصي -

 .املباشرة مع العاملني والعمالء واملوردين مدى احلياة، كما أنه حيافظ على االتصاالت

يعين أن مالك ومدير املؤسسة مها شخص واحد، فباإلضافة إىل قيام مالك  :وحدة القيادة ورأس المال -
 .املؤسسة بواجباته القيادية فإنه يتحم  مسؤولية ك  أو أغلب املخاطر

خصائص للمؤسسات الصغرية دد يف تقريره ثالثة ح  حيث  :BOLTON المعايير النوعية حسب. ب
واملتوسطة، واحدة متعلقة بالناحية االقتصادية وتتعلق باستحواذ هذه املؤسسات على حصة صغرية نسبيا من 

 :ا يف التعريف، وتتعلق بك  منمالسوق، أما اخلاصيتني األخرتني فهي نوعية، واليت اعرتف بصعوبة االعتماد عليه
 .ؤسسة من قب  مالكها بطريقة شخصيةمبعىن أنه يتم إدارة امل :اإلدارة الشخصية -

 اختاذ يف اخلارجية السيطرة من مستقلة تكون أي كبرية، مؤسسة من اجزء ُتشك  ال أن مبعىن :االستقاللية -

 .قراراهتا

الشك  القانوين، دور مالك  :أمههاعدة معايري نوعية،  حددحيث  :MARWEDE حسب المعايير النوعية. ج
 .املؤسسة، موقع املؤسسة يف السوق، اهليك  التنظيمي، االستقالل االقتصادي والقانوين

حددت جمموعة من املعايري النوعية  حيث :منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية حسب المعايير النوعية. د
 :لتعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وهي ملخصة يف اجلدول املوايل

                                                 
1
 Gentrit BERISHA and Justina Shiroka PULA, Op. Cit., p.p. 22 - 23. 
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 المميزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن المؤسسات الكبيرةالنوعية  عاييرالم: 4/1جدول 
 المؤسسات الكبيرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النوع

 املقاول، - املالك - اإلدارة
 .األفراد بشخصياتوظائف مرتبطة  -

 املقاول، -املدير -
 .تقسيم العم  حسب املوضوع -

 نقص يف خرجيي اجلامعات، - األفراد
 .معارف عامة -

 هيمنة خرجيي اجلامعات، -
 .التخصص -

 .سيادة االتصاالت الرمسية - .سيادة االتصاالت الشخصية - التنظيم
 .وضع تنافسي قوي - .حمددة وغري مؤكدة املقارنة غري - المبيعات

 .رتكز على عقود طويلة األج ت   - .غري مستقرة - العالقات مع العمالء
 .اقتصاديات احلجم كثافة رأمسالية،  - .كثافة عمالية  - اإلنتاج

 .عملية مؤسساتية - .املدخ  احلدسي متابعة السوق، - بحوث التطوير

رؤوس الدخول إىل أسواق  هيك  مايل متنوع، - .توي  ذايت دور مدخرات العائلة، - التمويل
 .أموال جمهولة امللكية

              : لمصدرا
Gentrit BERISHA and Justina Shiroka PULA, "Defining Small and Medium Enterprises: A critical 

review ,", Academic journal of business, administration, law and social sciences, Tirana 

(ALBANIA), IIPCCL Publishing, 2015, p. 11. 
املؤسسات الصغرية ركز على إبراز خصائص ا سبق، أن املعايري النوعية تُ اجلدول ومممن خالل  يالحظ           

 .، يف حني أهنا هُتم  وضع حدود أو معايري تفص  بدقة بينها وبني املؤسسات الكبريةواملتوسطة
املؤسسات يف األخري، جتدر اإلشارة إىل أن االستخدام املتزامن لك  من املعايري الكمية والنوعية لتعريف 

بسبب هذه املعايري ك  نوع من عترب حال وسطا للتقلي  من حدة اخلالفات بني معارضي  يُ  ،الصغرية واملتوسطة
وبالتحديد معيار عدد العاملني   ،املعايري الكميةعيوهبا، وعلى الرغم من ذلك إال أن هناك ميال حنو االعتماد على 

 .كمحدد أساسي لتصنيف هذه املؤسسات
 عريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةت ربتجا :ثالثا

املنظمات  اريفتع: اجتاهات، هي ةثالثحنو  املؤسسات الصغرية واملتوسطةتد االختالفات يف تعريف ت  
يما ف. ريف اخلاصة بك  دولةايف الصناعات اليت تكون متضمنة يف التعار وتع ،ريف القوانني الوطنيةاالدولية، تع

 : يلي عرض لبعض جتارب املنظمات الدولية والدول يف تعريف هذه املؤسسات
 :من بينها :تعاريف المنظمات الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .1
املنظمة يف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة تنطلق هذه  :تعريف منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية. أ

 من  :يلي كما وتتوزع عام ، 121 األكثر على وظفتُ  اليت املؤسسات" :بأهنا فتعرفها اإلحصائي، املدخ  من
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  .1"متوسطة مؤسسة عام ، 121 إىل 00 من .صغرية مؤسسة عام ، 21 إىل 20 من .مصغرة مؤسسة عمال، 1 إىل 2

تنطلق هذه املنظمة يف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  :والتنميةاالقتصادي تعريف منظمة التعاون  .ب
قق التقسيم األمث  للعم ، وبالتايل املؤسسات الصغرية جدا، واليت حتُ : "فتعرفها بأهنا الوظيفي، من املدخ 

 .2"التخصص الداخلي يف عملياهتا
هذا البنك يف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة من املدخ  الكمي، فيعتمد  ينطلق :تعريف البنك الدولي .ج

كما   .، وإمجايل حجم املبيعات السنويةاألصول حجم عدد العاملني، إمجايل: معايري كمية، هي ةيف ذلك على ثالث
 : هو موضح يف اجلدول التايل

 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تعريف البنك الدولي: 4/2 جدول

 المعيار                       
 حجم المؤسسة

 عدد العاملين
 (عامل)

 إجمالي األصول
 (دوالر أمريكي)

 
 إجمالي المبيعات

 أو (دوالر أمريكي)
 

 ألف 200>  أو ألف 200 > 20>  مؤسسة مصغرة

 ماليني 3 ≥ألف و 200≤  أو ماليني 3 ≥ألف و 200≤  00 ≥و 20≤  مؤسسة صغيرة

 مليون 20  ≥ماليني و 3≤  أو مليون 20  ≥ماليني و 3≤  300 ≥و 00 < متوسطة مؤسسة

               : المصدر
Gentrit BERISHA and Justina Shiroka PULA, "Defining Small and Medium Enterprises: A critical review ,", 

Academic journal of business, administration, law and social sciences, Tirana (ALBANIA), IIPCCL 

Publishing, 2015, p. 19. 
يتوفر  ُتصنف املؤسسات بأهنا مصغرة أو صغرية أو متوسطة، جيب أن ه حىتأن ،يتضح من خالل اجلدول 

 .إحدى املعايري املالية، سواء كان معيار حجم األصول أو حجم املبيعاتفيها معيار عدد العاملني و 
 :من بينها :للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاريف الدول .2
SBA)الصغرية األمريكية ستخدم إدارة املؤسسات ت   :تعريف الواليات المتحدة األمريكية .أ

) هي وكالة ، و
 ، مصطلح املؤسسات أو املشاريع الصغريةالصغريةؤسسات وفر الدعم لرجال األعمال واملتُ حكومية أمريكية 

(Business Small The ) ،طريق قانون املؤسسات وعرفتها عن لإلشارة إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة
ك  مؤسسة يتم امتالكها وإدارهتا بطريقة مستقلة، حبيث تكون غري مهيمنة يف جمال : "، بأهنا2103، لسنة الصغرية
ملعايري تصنيف  احلدود العلياحتديد ، يف تصنيف الصناعة ألمريكا الشمالية نظام SBA ، وقد تبنت3"نشاطها

 معيار: على معيارين، مها باالعتماد وذلك ،االقتصادية القطاعات فروع من فرع ك  حسب الصغرية املؤسسات
                                                 

1
 Private Sector Development Branch, Supporting Private Industry, Vienna (Austria), UNIDO, 1999, p. 4. 

2 
OECD Council, Enhancing the contributions of SMEs in a global and digitalised economy, Paris (France), 

OECD, 2017, p. 4. 

 SBA: the Small Business Administration.  

3
 The Small Business Administration, "Small Business Act,", 

https://www.sba.gov/sites/default/files/Small%20Business%20Act_0.pdf, p. 8 (See on: 12/03/2019).  

https://www.sba.gov/sites/default/files/Small%20Business%20Act_0.pdf
https://www.sba.gov/sites/default/files/Small%20Business%20Act_0.pdf
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  : اجلدول التايل يوضح بعض األمثلة منها. املبيعات السنويةأو معيار عدد العاملني، 
  الصغيرةالواليات المتحدة األمريكية للمؤسسات  تعريف :4/3جدول 

 عدد العاملين الفرع القطاع االقتصادي
 (عامل)

 إجمالي المبيعات
 (مليون دوالر أمريكي)

 الزراعة والغابات والصيد
 2 ـــــــ زراعة احلبوب

 ـــــــ 000 قطع ونق  األخشاب

 11 ـــــــ صيد األمساك

 التعدين واستخراج النفط والغاز
 ـــــــ 000 تعدين احلديد اخلام

 22 ـــــــ أنشطة دعم عمليات النفط والغاز

 البناء
 31.0 ـــــــ بناء مساكن جديدة للبيع

 31.0 ـــــــ بناء مباين صناعية

 الصناعة
 ـــــــ 2000 تعليب اخلضر والفواكه

 ـــــــ 000 خمابز البيع بالتجزئة

  :المصدر

The Small Business Administration, Table of small business size standards, Washington (U.S.A.), 

SBA, 2019, p.p. 2, 3, 4, 5, 7. 

ال خيتلف فقط  يف الواليات املتحدة األمريكية أن تصنيف املؤسسات الصغرية ،يتضح من خالل اجلدول
 .من قطاع اقتصادي آلخر، ب  حىت يف القطاع الواحد

مت وضع  واليت سبقتها عدة حماوالت، ،1003يف إطار توصية االحتاد األورويب لسنة  :االتحاد األوروبي تعريف .ب
 :معايري، هي ةوذلك باالعتماد على أربع تعريف موحد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من طرف الدول األعضاء،

اجلدول التايل يلخص هذا  .ومعيار االستقاللية إمجايل امليزانية السنوية،العاملني، رقم األعمال السنوي،  عدد
 :التعريف

 المتوسطةو للمؤسسات الصغيرة االتحاد األوروبي تعريف : 4/4 جدول
 المعيار                 

 حجم المؤسسة

 لينماعدد الع
 (عامل)

 السنويرقم األعمال 
 (أورومليون )

 الميزانية السنوية إجمالي
 (أورومليون )

 االستقاللية

 1>  1>  20>  مؤسسة مصغرة
توفر شرط  ضرورة

 20>  20>  21 ≥و 20≤  مؤسسة صغيرة اإلدارةيف االستقاللية 

 23>  00>  121 ≥و 21<  مؤسسة متوسطة

 :المصدر
La Commission Européenne, Guide de l’utilisateur pour la définition des PME, Luxembourg: 

Office des publications de l’Union Européenne, 2015, p. 12. 



 النظري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفصل الرابع                                                                                          اإلطار 
 

230 

 

املؤسسات  تصنيفيف  والنوعي  االحتاد األورويب تبىن املدخ  الكمي أن ،السابق ليتبني من خالل اجلدو 
ضمان يف  ،اهلدف األساسي من إجياد تصنيف موحد لك  أعضاء االحتاد األورويب حيث يتمث  .حسب احلجم
ؤسسات ملعلى ا إال ،اليت تضعها وتديرها املفوضية األوروبية ،الدعم إجراءاتبرامج و سياسات و  عدم تطبيق

تلك تعريف لدول اليت ال ت  ا تنحها بالنسبة للمساعدات اليت ، وكذلكاليت حتتاج إليها بالفع الصغرية واملتوسطة، و 
 .حمدد هلذه املؤسسات

قتضى املادة اخلامسة من القانون التوجيهي لتطوير مبتُعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  :تعريف الجزائر .ج
عامال، ال  100إىل  2وظف من أو اخلدمات تُ /ك  مؤسسة إنتاج للسلع و: "بأهنا واملتوسطة،املؤسسات الصغرية 

يتجاوز رقم أعماهلا السنوي أربعة ماليري دج أو جمموع حصيلتها السنوية واحد مليار دج وذلك مهما كانت 
فما أكثر من  %10ونية، كما تستويف معيار االستقاللية، أي ك  مؤسسة ال ُيتلك رأمساهلا مبقدار طبيعتها القان

اجلدول  .1"املؤسسات الصغرية واملتوسطةنطبق عليها تعريف قب  مؤسسة أو جمموعة من مؤسسات أخرى ال ي  
 :الصغرية واملتوسطةللمؤسسات التايل يوضح املعايري اليت اعتمدت عليها اجلزائر يف تصنيفها 

 المتوسطةو للمؤسسات الصغيرة الجزائر تعريف  :4/5جدول 

 المعيار                    
 حجم المؤسسة

 ينملاعدد الع
 (عامل)

 رقم األعمال السنوي
 (مليون دج)

 السنوية مجموع الحصيلة
 (مليون دج)

 االستقاللية

توفر شرط  ضرورة 10>   20>  1 ≥و 2≤  صغيرة جدامؤسسة 
يف االستقاللية 
 اإلدارة

 100 >و 10≤  200 >و 20≤  21 ≥و 20≤  مؤسسة صغيرة

 2000 ≥و 100≤  2000 ≥و 200≤  100 ≥و 00≤  مؤسسة متوسطة

 من القانون والعاشرةالتاسعة و  صغرية واملتوسطة، املادة الثامنةالقانون التوجيهي لتطوير املؤسسات ال :من إعداد الباحثة اعتمدا على: المصدر
  .6صفحة  ،1022 جانفي 20 املؤرخ يف ،01 - 22 رقم

حتاد األورويب يف تصنيفها االمعايري بعض أن اجلزائر اعتمدت على  ،يتبني من خالل هذا اجلدول
  .من حيث اجملال ، وبالذات فيما يتعلق مبعيار عدد العاملنيللمؤسسات الصغرية واملتوسطة
أول حماولة جادة إلجياد تعريف واضح وحمدد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جتدر اإلشارة إىل أن 

املؤرخ يف  ،28 - 02القانون رقم  قية املؤسسات الصغرية واملتوسطة،القانون التوجيهي لرت كانت من خالل   ،اجلزائر
1002ديسمرب  21

والذي كان يُعد مرجعا لتحديد هذا النوع من املؤسسات اليت يكنها االستفادة من ك  ، 2
مت إجراء تعديالت عليه، وإلغاء  األخريلكن هذا و أشكال الدعم واملتابعة املنصوص عليها يف هذا القانون، 

 يف املؤرخ ،01 -22 رقم القانون واملتوسطة، الصغرية املؤسسات لتطوير التوجيهي القانون صدور مع أحكامه
                                                 

1
 . 6 - 0 صفحة ،1022 جانفي 20 املؤرخ يف ،01 - 22 القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، املادة اخلامسة من القانون رقم 

ديسمرب  21 املؤرخ يف ،28 - 02 رقم السادسة والسابعة من القانونو  اخلامسةو  املؤسسات الصغرية واملتوسطة، املادة الرابعة لرتقية التوجيهي القانون 2
 .6 - 0 صفحة ،1002
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 :تثلت أهم التعديالت يف .1022جانفي  20
يف حني مت اإلبقاء ا، مراجعة حدود ك  من حجم رقم األعمال واحلصيلة السنوية، حيث مت مضاعفة قيمهم -

 ،تغيري دون على حاهلما معيار االستقالليةنسبة معيار عدد العاملني و  جمالعلى 
 ،إىل مؤسسة صغرية جداإىل تسعة عمال، من مؤسسة مصغرة  واحد عام  توظفملؤسسات اليت إعادة تسمية ا -
يتم االعتماد يف تصنيف املؤسسات حسب احلجم على معيار رقم األعمال السنوي أو جمموع احلصيلة السنوية  -

 وليس على كليهما،
لرقم أعماهلا أو جمموع حصيلتها، ، ويف فئة أخرى طبقا العاملني هبامؤسسة يف فئة معينة وفقا لعدد نفت إذا صُ  -

  .تعطى األولوية ملعيار رقم األعمال أو احلصيلة السنوية
 صغيرة والمتوسطةأهمية إيجاد تعريف موحد للمؤسسات ال :رابعا

أمرا  ،داخ  بلد أو إقليم أو قطاع معني ،لمؤسسات الصغرية واملتوسطةلصياغة تعريف حمدد وموحد يُعترب 
 :1ضروريا، وذلك من أج 

ن من ك  وهذا يُ ... ، كثافتها، مسامهتها يف التوظيف،إعداد اإلحصائيات املتعلقة هبا، من حيث تطور عددها -
 مراقبة تطور قطاع هذه املؤسسات واحلكم على مدى صحته مع مرور الزمن،

الستفادة من هذه املؤسسات، وبالتايل سهولة حتديد األعضاء الذين يكنهم اقطاع حتديد اإلطار الذي يشم   -
تقدمي شك  معني من  وأتطبيق لوائح معينة عليه، أو  كتحديد سقف معني للضرائب،االمتيازات املقدمة له،  

ظاهرة التحاي  من  وهذا يؤدي إىل زيادة كفاءة هذه االمتيازات، واحلد. أشكال الدعم العام، مايل كان أو تسيريي
  له،  املخصصةستخدام املوارد املالية اترشيد منها، و لالستفادة 

 هذه املؤسسات واجلهات الداعمة واملساعدة هلا،تسهي  التنسيق بني  -
 دول أخرى،أو مع  هذه املؤسسات مع املؤسسات األخرى داخ  البلد الواحد إمكانية مقارنة حجم ونتائج -
 .كالتموي  واإلدارة  ،ات يف جماالت خمتلفةالتنسيق ما بني التدابري الوطنية والدولية ملساعدة هذه املؤسس -

من خالل ك  ما سبق، يتأكد صعوبة إجياد تعريف موحد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، يتفق عليه ك  
 ولكن بشك  عام،ألسباب متعددة،  من الباحثني االقتصاديني، وكاالت اإلحصاء، املنظمات الدولية والدول،

هي و  .نشط يف نفس الصناعة أو السوقيت ت  صغرية مقارنة باملؤسسات الكبرية المؤسسات : أهنابيكن تعريفها 
، رقم حجم االستثمار، عدد العاملنيختتلف عنها من زاويتني، فمن الزاوية الكمية جندها أق  منها من حيث 

، وذلك من متفردةصائص إدارية وتنظيمية أما من الزاوية النوعية فنجدها تتميز خب ...،األعمال، احلصة السوقية
 .وتعقدها توفرها نوعها ودرجة حيث

                                                 
1

 :راجع ك  من 

- Gentrit BERISHA and Justina Shiroka PULA, Op. Cit., p.p. 18, 23. 
، -دراسة حالة بعض املؤسسات الصغرية واملتوسطة بوالية سطيف-دور القيادة يف اختاذ القرارات يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة شفيعة أيت بارة،  -

 .202 صفحة، 1020، -2-مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية غري منشورة، اجلزائر، جامعة سطيف 
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 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  أهمية :المطلب الثاني
إدماج اقتصاديات و  ،االبتكارو الدخ ، و التوظيف، و قدرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على تعزيز النمو، 

ثارها وذلك لوضوح آالدول يف عمليات التحول االقتصادي العاملي، أصبحت حقيقة مدركة من طرف اجلميع، 
ويف هذا  .جماال ذو أمهية اسرتاتيجةأدى إىل اعتبارها  ، ممايف االقتصاد احلديث االجتماعية،و  االقتصادية ،اإلجيابية

ث  احملفز الرئيسي للتنمية االقتصادية، أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تُ : "Peter DRUCKERالصدد يقول 
قيق األهداف األساسية ألي اقتصاد وطين، لتصبح العمود الفقري للتقدم فهذه املؤسسات تساهم بقوة يف حت

، الكبريها دعدهو  هذه املؤسسات على لعب دور بارز يف عملية التنميةما ساعد . 1"االقتصادي -االجتماعي
من جمموع  %11من املؤسسات الصغرية واملتوسطة أكثر ث  تُ  ،فحسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

1026املؤسسات وهذا حسب إحصائيات 
 :ما يلي سيتم التطرق إىل أمهية هذه املؤسسات من خاللو  .2

 المساهمة في التوظيف :أوال
عترب من أهم القطاعات شكلة البطالة والفقر، ذلك أنه يُ حال ملقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة  وفري

يف ذلك إىل تضاعف عدد هذه املؤسسات يف السنوات األخرية،  ستوعب اليد العاملة، وي رجع السبباليت ت  
من حيث توظيف أفراد ها وكذلك إىل اعتمادها على تقنيات كثيفة العم ، وعلى منط اجتماعي مرتبط بنشاط

ومهارات  خربات أو رمسية شهادات أو دراسية مؤهالت اشرتاط أو االلتزام دون والنساء، األصدقاءو  األقاربو  العائلة
القوى  حجم من %20 حوايل توظيف يف تساهم املؤسسات هذه ،والتنمية االقتصادي التعاون منظمة فحسب .فنية

، 1026 - 1003خالل الفرتة  ،بشك  مطرد على املستوى العاملي هازاد التوظيف في، كما 1022يف سنة  العاملة
  .3مليون 206مليون إىل  97من هذه املؤسسات تضاعف عدد املوظفني بدوام كام  يف إذ دولة،  231يف وذلك 

 :4تُعترباملؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل جانب ذلك، فإن 
يف هذه املؤسسات أق  من إجيادها فلقد أثبتت الدراسات أن تكلفة  ،فرص العم  إلجيادمصدر رخيص  -

 ،يف ذلكمثيلتها يف املؤسسات الكبرية، هلذا تكون أكثر قدرة 
كتسب العاملون هبذه املؤسسات العديد من املهارات، ويتم هذا ي  إذ  ،ةيف جمال تقدمي الفرص التدريبي القائدة -

 عن طريق الربامج التدريبية اليت غالبا ما تكون ذات طابع غري رمسي،
  ،كالنساء، كبار السن، املهاجرون، األقليات العرقية  ،الفئات املهمشةواملالئمة لنشاط  ةمن األشكال املناسب -

دخلت هذه املؤسسات العديد من األنشطة اليت تتناسب مع طبيعة أ  إذ  ،واألفراد ذوي االحتياجات اخلاصة
 . من احلصول على مصادر دخ  واملسامهة يف بناء االقتصاد الوطين نهمك  ظروفهم، واليت تُ 

                                                 
1
 Cibela NEAGU, "The importance and role of small and medium-sized businesses,", Theoretical and applied 

economics, Vol. XXIII, N
0
 3, Bucharest (ROMANIA), AGER, 2016, p. 332. 

2
 OECD, OECD SME and entrepreneurship outlook 2019, Paris (France): OECD, 2019, p. 3. 

3
 OECD, Strengthening SMEs and entrepreneurship for productivity and inclusive growth, Mexico, OECD, 

2018, p. 6. 
4

 .260 - 262 شفيعة أيت بارة، مرجع سابق، صفحة 
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 تنمية الصادراتو  وطني اإلجماليالالمساهمة في الناتج  :ثانيا
عد املؤسسات الصغرية واملتوسطة القوة الدافعة وراء منو العديد من االقتصاديات، ومعدل النمو هذا تُ 

ويف ، جمموع القيم املضافة للمؤسسات الوطنية، والذي يكن قياسه عن طريق الناتج الوطينيقاس عن طريق قيمة 
 %00د ما بني ول  الصغرية واملتوسطة تُ القتصادي والتنمية إىل أن املؤسسات منظمة التعاون ا هذا الصدد تشري

ات ياإلمجايل يف االقتصاد الوطينالناتج  من %33أكثر من بتساهم  يف املتوسطو من القيمة املضافة،  %60و
1022وهذا يف سنة  الناشئة والنامية

1.  

عترب إحدى اليت تُ و  ،دعم الصادراتتنمية و  دورا فعاال يف جمالواملتوسطة  لمؤسسات الصغريةلكما أن 
. وقلة رأس ماهلا ،ةوإمكانياهتا احملدود ،وهذا على الرغم من حجمها الصغري ،الناتج الوطين اإلمجايلحمددات 

من الصادرات  %30 إىل %10فحسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تساهم هذه املؤسسات بنسبة 
1023يف سنة  ، وهذااإلمجالية

2.  
  تحقيق التوازن الجغرافي لعملية التنميةو االستغالل األمثل للموارد المحلية المساهمة في : ثالثا

جبذب وتعبئة رؤوس املؤسسات الصغرية واملتوسطة يتم من خالل قيام  االستغالل األمث  للموارد احملليةإن 
احلكومية وغريها من مصادر التموي  الذايت، اهليئات غري و  اجلمعياتو  العائالتو  األفراد ، مندخراتاملموال و األ

كما يتم عن طريق  .جإنتاجية بدال من توجيهها إىل االستهالك الفردي غري املنت   توتوجيهها إىل استثمارا
استغالل املوارد احمللية والنفايات الناجتة عن االستهالك النهائي للسلع، األمر الذي يؤدي إىل التقلي  من االسترياد 

 . 3ن هدر موارد قابلة لالستغالل من ناحية أخرىواحلد م
 يف املناطق النائية،االقتصادية توطني األنشطة عن طريق كذلك إن تثمني واستغالل الثروة احمللية يتأتى  

يف  بشك  كبري ذلك، مما جيعلها تساهم من الوسائ  الفعالة اليت تساعد علىاملؤسسات الصغرية واملتوسطة تُعترب و 
تلك ، فهي تساهم يف خدمة مناطق وأسواق وعمالء ال ت  4االندماج والتكام  بني املناطق احلضرية والريفيةحتقيق 

وحىت تتمكن الدول من توطني أنشطة هذه املؤسسات يف املناطق التنموية . عوام  كافية جلذب املؤسسات الكبرية
 .ت إلقامة مشاريعهم يف هذه املناطقغالبا مبنح حوافز تشجيعية ألصحاب هذه املؤسساتقوم املستهدفة، 

 والسياسي االستقرار االجتماعيفي تحقيق المساهمة : رابعا
ما جيعلها تساهم يف تُعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة املصدر األساسي لتشكي  الطبقة املتوسطة، 

ساهم يف توزيع القوة تهذه املؤسسات  ي بلد، ذلك أنلعب دور بارز يف حتقيق االستقرار االجتماع والسياسي أل
  .واجملتمعي االجتماعي للتماسك وسيلة تُعترب فهي اجملتمع، يف للسلطة مناسب توزيع إىل يؤدي ما ،االقتصادية

                                                 
1
 OECD, Strengthening SMEs and entrepreneurship for productivity and inclusive growth, Op. Cit., p. 6. 

2
 OECD, Fostering greater SME participation in a globally integrated economy, Mexico, OECD, 2018, p. 6. 

3
 الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومعالجة مشكلة البطالة بين الشباب في الدول العربيةعبد العزيز مجي  خميمر وأمحد عبد الفتاح عبد احلليم،  
 .33 صفحة( 1002املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، : (مصر) القاهرة)

4
 .81 شفيعة أيت بارة، مرجع سابق، صفحة 
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 .1"دولةال أساسي ألمن" :الصغرية بأنه ؤسساتوصف قطاع املي األمريكية املتحدة في الوالياتف
 المؤسسات الكبيرة تطورالمساهمة في  :خامسا

اليت تنمو وتتوسع، املؤسسات الصغرية واملتوسطة التطور االقتصادي ألي دولة يكون ناجتا عن جهود  إن
ويُكافح أصحاهبا لكي تتحول إىل مؤسسات كبرية الحقا، إذ أن معظم املؤسسات الكبرية احلالية قد تأسست 

 .2ب األحيان بدايات ملؤسسات هائلةالفرص الصغرية تكون يف غالفبرؤوس أموال حمدودة جدا، 
هي عالقة تبادلية املؤسسات الصغرية واملتوسطة العالقة اليت تربط ك  من املؤسسات الكبرية و  إن نوع

املؤسسات عم  ونشاط املؤسسات الكبرية ال يكن أن يتحقق بالشك  الكام  إال إذا مت تفعي  دور ف واعتمادية،
فمن . ، فالنجاح الذي حتققه هذه األخرية يُعترب السبب الرئيسي يف جناح املؤسسات الكبريةالصغرية واملتوسطة

بقيام ببعض األنشطة اليت تستغين عنها املؤسسات احلجم  املؤسسات الصغريةخالل التعاقد من الباطن تقوم 
 ، فهي تُعترب كموردمنتجاهتا وتوزيع بك  ما حتتاجه من مستلزمات ومواد إنتاج هاتزويدالكبرية لعدم فعاليتها، ك

  .3 لخدمات اليت حتتاجهارئيسي ل

 واالبتكار تشجيع اإلبداعو  المساهمة في المحافظة على استمرارية المنافسة :سادسا
واملؤسسات الكبرية فيما بينها يف العديد من اجملاالت، مما يؤدي إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة تتنافس 

فاملنافسة تُعترب العام  األساسي لضمان . واليت ال يكن إغفال أمهيتها يف االقتصاد ،احملافظة على املنافسة
. 4استمرارية حركة االقتصاد والقضاء على االحتكار، وتشجيع اإلبداع واألفكار اجلديدة واخلربات واجلهود الريادية

 . مة، االبتكار والتجديداألسعار، التكاليف، جودة املنتوج أو اخلد: وتأخذ املنافسة عدة أشكال منها
ث و إىل تركيز جهودها حنو حتسني منتجاهتا القدية، رغم امتالكها ألقسام حبتي  املؤسسات الكبرية إن 

قدرهتا على تكييف مرونتها، أي ضعف  والخنفاض ،لالستفادة من اقتصاديات احلجممهمة، وهذا  وتطوير
ركز جهودها حنو تقدمي منتجات يف حني أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تُ  .منتجاهتا مع متغريات السوق

اإلنتاج حسب قدرهتا على أي ارتفاع ملرونتها، ذلك وخدمات جديدة، حىت تتمكن من البقاء يف السوق، و 
ن أ ذلكتكون أكثر عرضة للتجديد والتحديث من املؤسسات الكبرية، ، فتُدار من قب  مالكيهاوألهنا  5،الطلب

مالكي هذه املؤسسات يعملون على خلق أفكار جديدة تؤثر على أرباحهم، فيجدون يف ذلك حوافز تدفعهم 
 هذه املؤسسات كما أناملصدر الرئيسي لألفكار اجلديدة،   الناشئةاملؤسسات  تُعتربذلك ل ،للعم  بشك  أكرب

 . ا املؤسسات البحثيةدهول  املعرفة اليت تُ ق سو  وتُ  ،ستغ  الفرص التكنولوجيا اليت هتملها املؤسسات الكبريةت  
                                                 

1
 Fazal KHAN and Fazli WADOOD, "The importance of SMEs, and furniture manufacturing SMEs in Malaysia: 

A review of literature,", International Journal of business management, Vol. 2, Seiersberg (Austria), Science 

Arena Publications, 2017, p. 121. 
2

 . 10 صفحة( 1002 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،: (األردن) عمان) إدارة المشاريع الصغيرةم موسى أبو عيد، جهاد عبد اهلل عفانة وقاس 

3
 .12 صفحة (1001 دار صفاء للنشر والتوزيع،: (األردن) عمان)، الطبعة األوىل إدارة األعمال التجارية الصغيرةتوفيق عبد الرحيم يوسف،  

4
 .10 صفحة (1001 دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،: (األردن) عمان)، الطبعة األوىل المشروعات الصغيرة إدارةماجدة العطية،  

5
 Cibela NEAGU, Op. Cit., p. 334. 
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 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممارسات تعبئة الموارد البشرية في: الثاني المبحث

 وصعوبة احلصول عليها، سواء كانت هذه املوارد مادية هابقلة موارد املؤسسات الصغرية واملتوسطتتميز  
البشري ألمهيتة واخنافض  على االستثمار يف املورد مالية أو بشرية، لذلك يُنصح هذه املؤسسات بالرتكيز أو

لوصول إىل هبدف ا ،ولو بشك  ضمين وغري رمسي معينة، إدارية وتنظيمية يق ممارساتتكلفته، وذلك مبحاولة تطب
جريت على املؤسسات الكبرية أن املؤسسات األعلى الدراسات اليت أُ أكدت ولقد  .ءاألدامستويات عالية من 

تعبئة املوارد البشرية، ذلك أهنا حتول اإلدارية والتنظيمية املتعلقة بمارسات املطبق اليت تُ تلك املؤسسات  هي ،أداء
مو جياد ميزة تنافسية مستدامة، وبالتايل حتقيق هدف البقاء والني إىل مورد اسرتاتيجي قادرا على إاملورد البشر 

  .والتطور

تعبئة املوارد البشرية يف املؤسسات الصغرية  ممارساتبراز خصوصيات سنحاول يف هذا املبحث إ 
 .وكذا كيفية تأثريها على أداء العاملني هبا ،واملتوسطة

  الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممارسات تعبئةخصائص : المطلب األول
فقب   .تطورت وجهات نظر الباحثني حول كيفية إدارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة مع مرور الزمن 

منتصف السبعينات كانت الفكرة السائدة آنذاك، أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة ما هي إال منوذج مصغر عن 
 برزتصف السبعينات وبعد من .رف عليهااملؤسسات الكبرية، وبالتايل يتم إداراهتا وفق املمارسات واإلجراءات املتعا

حجم أن ات الصغرية واملتوسطة متميزة، انطالقا من رى أن املؤسسي   التيار األولف .ان خمتلفانفكري انتيار 
 واإلدارية اخلصائص التنظيمية فإن دد طبيعة هيكلتها، وبالتايلعترب من العوام  املهمة اليت حتُ املؤسسات يُ 

 تنوع املؤسسات الصغرية واملتوسطة،تبىن فكرة ف أما التيار الثاين. احلجم للمؤسسات ختتلف بشك  كبري حسب
وبالتايل ضرورة جتنب التعميم عند التعام  ، نسة وال تتصف بنفس اخلصائصاج متمبعىن أن هذه املؤسسات غري

ت الصغرية واملتوسطة عبارة عن توليفة من رى أن املؤسساتيار فكري آخر ي   ظهر الثمانيناتمنتصف  ويف. هامع
التنوع يعين فقط التغيريات وبالتايل فإن التيارين السابقني، مبعىن أن خصائص هذه املؤسسات غري صارمة ب  مرنة، 

غري وأخريا ويف منتصف التسعينات برز تيار فكري جديد وهو تيار ت   .درجة داخ  اإلطار العاملي للخصوصيةاليف 
التيار ال يركز على حجم املؤسسة ب  على خصائصها، هذا أن طبيعة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث 

غري من مفهوم وطبيعة هذه املؤسسات، كإدارهتا من طرف طاقم إداري اليت يكن أن تُ  املوقفية وبالتايل على العوام 
 .1غري من خصائصها  هذه العوام  قد تُ كف... تصدير منتجاهتا،وق املالية، حمرتف، الدخول إىل الس

 ئة املوارد البشريةالتنظيمية املتعلقة مبمارسات تعبو  اإلدارية فيما يلي سيتم الرتكيز على اخلصوصيات 
 .بشك  عام متفردة ومتميزة عن املؤسسات الكبريةللمؤسسات الصغرية واملتوسطة، واليت جتعلها 

                                                 
1

 :لمزيد من التفصي  راجعل 
-  Olivier TORRES, "Pour une approche contingente de la spécificité de la PME,", 

http://oliviertorres.net/travaux/pdf/ot12ripme.PDF, p.p. 1- 30 (Consulté le: 16/08/2019). 

http://oliviertorres.net/travaux/pdf/ot12ripme.PDF
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 في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة األهداف والقيمو  الرسالةو  الرؤية :أوال
السلوكيات االسرتاجتية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ختتلف كثريا عن تلك املتعلقة باملؤسسات الكبرية، 
 ،فهي تتميز خبصائص متفردة، إذ أن هذه السلوكيات غالبا ما تكون يف نطاق زمين قصري املدى، وتُتخذ كردة فع 

على دراسات  بناءوليس  ،املالك - كما تُتخذ باالعتماد على حدس املديرفهي ليست استباقية أو خمططة،  
، جمسدة يف خطط وسياسات موضوعية، باإلضافة إىل أهنا تتصف بالضمنية والالرمسية، فهي غالبا ما تكون غري

ومن بني أهم ركائز السلوكيات . أي يكن الرتاجع عنها وتغيريها حسب احلاجة ،وتتسم كذلك باملرونة
والقيم، حيث سيتم فيما يلي تناول هذه الركائز يف سياق  ،الرؤية، الرسالة، األهداف: هي، سرتاتيجيةاال

 .املؤسسات الصغرية واملتوسطة
ي غالبا ما يكون والذ ،غالبا ما تقع مسؤولية إدارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على عاتق املدير :الرؤية .1

ستند العمليات هو الذي حُيدد توجهها اإلسرتاتيجي، فت  ذلك أنه يُعترب عمودها الفقري، املالك هلا، فهو 
بقدرته على التفكري  املالك - هذا املدير يتصفجية أساسا على طريقة تفكريه واألنشطة اليت يقوم هبا، و االسرتاتي

املوردون، املتعاونون،  العمالء،)يف املستقب  بطريقة منهجية، وذلك لقدرته على الربط املنهجي لعناصر نظامه 
غري و رؤية مديري هذه املؤسسات تتصف بصفة عامة بأهنا عبارة عن حدس، . 1حسب اجتاهاته...( املوارد،
يف اختاذ القرارات وح   وقصرية املدى، ويعود ذلك إىل اعتمادهم على خرباهتم وجتارهبم الشخصية ،رمسية

تركيزهم على ح  املشكالت اليومية اليت  التخطيط االسرتاتيجي لديهم، إىل غياب مفهومرجع سبب ي   .املشكالت
ستهلك معظم وقتهم وطاقاهتم، لذلك فمن بني أهم التحديات اليت تواجه هذه املؤسسات هي واليت ت   ،تواجههم

 .2حترير املدير من هذه الرؤية ذات املدى القصري، ودفعه إىل الرتكيز على جمال زمين أوسع
فهو غالبا ما  املالك للمؤسسات الصغرية واملتوسطة املصمم واملنفذ لرسالة املؤسسة، - يُعترب املدير: سالةالر  .2

فنجد  .خرباته وجتاربه الشخصيةو حسب الكفاءات اليت يتلكها، وذلك  ،خيتار اجملال الذي تنشط فيه مؤسسته
مديري هذه املؤسسات لديهم معرفة واسعة حول نشاط مؤسستهم قب  إنشائهم هلا، بسبب عملهم املسبق فيه 

غالبا ما تكون رسالة هذه املؤسسات غري رمسية وحمدودة النطاق من . 3كسبهم خربة فنية كبريةمما يُ  ،لعدة سنوات
 .حيث املنتجات واألسواق

، وهذا ينعكس مباشرة على لتخطيط يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةيوجد شبه غياب تام ل :األهداف .3
وإن ُوجد ختطيط يف هذه املؤسسات، فغالبا ما يكون على املدى القصري، وبالتايل الرتكيز على . األهداف

                                                 
1
 Olivier TORRES, "les PME,", http://oliviertorres.net/travaux/pdf/pmetorres.pdf, p. 28 (Consulté le: 

16/08/2019). 
2
 Louis Jacques FILION, "vision et facilitation dans un contexte de PME,", Management des PME: de la 

création à la croissance, Sous la direction de Louis Jacques FILION (Paris (France): Pearson Education, 2007) 

p. 352. 
3
 Louis Jacques FILION et Edmilson LIMA, "Le partage de la vision dans les très petites enterprises,", la série 

des cahiers de recherche de la Chaire d’entrepreneuriat Rogers-J.-A.-Bombardier,  Montréal (canada), 

HEC Montréal, 2012, p. 3. 

http://oliviertorres.net/travaux/pdf/pmetorres.pdf
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 ،اليوميةاملالك على املشاك   - رجع إىل تركيز املدير، وهذا ي  دون األهداف الطويلة املدى األهداف القصرية املدى
فهذه املؤسسات تتجنب االلتزامات الكبرية وطويلة املدى، ألهنا تُعقد العم  وال . نع ك  أشكال التخطيطمما ي  

كلما كانت املؤسسات صغرية احلجم ك  ما كان الرتكيز على اجملال ،  ومنه. سمح بالرتاجع عنها، مما يُقيد مرونتهات  
 . 1الزمين القصري املدى

يف سياق اإلدارة اجلوارية اليت تتصف هبا املؤسسات الصغرية واملتوسطة، واليت من بني أهم مظاهرها  :القيم .4
سه  من عملية التواص  مع املتعاونني بشك  يومي، يُ  هذانفس مكان العم ، فإن  والعاملنيتقاسم املدير 

، العاملنياملباشرين من  تعاوننياملوال سيما مع سه  من عملية نشر القيم بشك  مباشر وغري مباشر، مما يُ و 
عتمد على احمليط كما أن طريقة التوظيف يف هذه املؤسسات، واليت ت  . ء واملوردينعمالواملتعاونني غري املباشرين كال

نب الصراعات القائمة وجت   روح العائلة وقيمها املختلفةالعائلي واالجتماعي كمصدر أساسي، يؤدي إىل سيادة 
  .2قيمالهذه على اختالف 

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةفي  القيادة وتنظيم العمل :ثانيا
الصغرية واملتوسطة أسه  بكثري من إدارة املؤسسات الكبرية، إال أن  اتعتقد الكثري أن إدارة املؤسسي  

املؤسسات هذا ألن . لب منهم ذلكالتجارب أثبتت أن مديري املؤسسات الكبرية جيدون صعوبة كبرية إذا ما طُ 
، انهم من فهم وممارسة العديد من األنشطة املرتبطة هبك  الصغرية واملتوسطة تتطلب مديرين بكفاءات متعددة، تُ 

من خالل توزيع املهام والتنسيق بينها بطريقة تتناسب وذلك تنظيم العم ، باإلدارة وبالذات خاصة تلك املتعلقة 
 .وخصوصيات هذه املؤسسات

 ، يف حني توصف املؤسسات الصغرية"هيك  كبري" :املؤسسات الكبرية بأهنا عبارة عنتوصف : القيادة .1
املؤسسات الصغرية واملتوسطة تكون تابعة بقوة ملديرها، والذي ذلك أن ، "شخص كبري" :بأهنا عبارة عن واملتوسطة

أن  إذامللكية واإلدارة، ، حيث أن هذه املؤسسات تتميز خباصية اجلمع ما بني 3املالك - غالبا ما يكون املدير
معظمها ال حيتاج إىل رأس مال كبري إلنشائها، وهذا بالتايل يكون حافزا ملن لديهم الرغبة يف إقامة مث  هذه 

وعادة ما يكون هؤالء  ،املؤسسات وتلكهم هلا، سواء كانوا أسرة واحدة أو أقارب أو أصدقاء أو شخصا واحدا
 . 4بأنفسهمهم املسؤولني املباشرين عن إدارهتا املالك 

اإلدارة اجلوارية، وهذا بسبب : يُطلق على إدارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة عدة صفات، من أمهها 
مما يتيح  ،لتقامسه نفس مكان وظروف العم  معهم ،املؤسسة، وقربه الشديد من العاملني للمدير يفتواجد الدائم ال

  .5لى طرق إدارية بسيطة وغري معقدةعتماد عاالو ، مجيع القرارات املرتبطة هبا رية واختاذاألمور اإلدا بكافة له القيام

                                                 
1
 Olivier TORRES, "les PME", Op. Cit., p. 28. 

2
 Louis Jacques FILION et Edmilson LIMA, Op. Cit., p.  2. 

3
 Olivier TORRES, "les PME", Op. Cit., p. 11. 

4
 .100 شفيعة أيت بارة، مرجع سابق، صفحة 

5
 Olivier TORRES, "les PME", Op. Cit., p. 25. 
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أو جمموعة من  (والذي عادة ما يكون املالك)شخص واحد قيام ، إذ أن اإلدارة الفورية كذلك يُطلق عليها
وهذا بسبب عدم ، 1يف اختاذ القرارات يكسبها املرونة والسرعة ،بإدارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة األشخاص

 ،وجود لوائح جامدة حتكم عملية اختاذ القرارات، إذ أن األمر ي رجع إىل خربة صاحب املؤسسة وتقديره للمواقف
ورمسية العالقات الوظيفية وتدرجها  ،على عكس املؤسسات الكبرية، اليت تكثر فيها مراكز اختاذ القرارات

يُطلق و  .2ومعروفة، مما جيع  عملية اختاذ القرارات اإلدارية تأخذ وقتا أطول نسبياتسلسلها يف خطوط مرسومة و 
 ،صفاته، كفاءاته، خرباته، أهدافه :من، املالك - وذلك لتأثري شخصية املديرة، شخصناإلدارة امل أيضاعليها 

 واليت، بالعاملني هالرتفاع مستوى العالقات الشخصية اليت تربطعلى ك  جوانب اإلدارة، وكذلك  وطموحاته،
، ولطريقة اختيارهم واليت غالبا ما تقوم على اعتبارات وذلك لقلة عدد العاملنيالطابع غري الرمسي،  يهايغلب عل
صغر باإلضافة إىل ، املؤسسة والعاملني عالقات أسرية ربط بني مالكحيث ويف كثري من األحيان ما ي  ، شخصية

وتؤدي الالرمسية إىل التعاون ما بني اإلدارة  املكاين وبساطة اهليك  التنظيمي، حجم املؤسسة، وسيادة التقارب
، والعاملني خالل ممارسة األنشطة املختلفة، حيث تسود بينهم الصداقات احلميمية وروح العائلة وقيمها املختلفة

  .3مما يكسب اإلدارة صفة التوجه اإلنساين

 باختالفزية شديدة يف التسيري، حيث أن مركزية اختاذ القرارات تتصف املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبرك 

 من تكون واليت املؤسسات، هلذه األساسية الطبيعة تُعترب ،اسرتاتيجية كانت أو تشغيلية، أمهيتها ودرجة عهاانو أ
استبدال مدير مدير املؤسسات الكبرية يف حني ال يكن يكن استبدال  هاملالك، هلذا يقال أن - املدير صالحيات

املالك،  - هذه املركزية ناجتة عن الرتكز املطلق ملختلف موارد السلطات بيد املدير. املؤسسات الصغرية واملتوسطة
النتيجة األوىل تتمث  يف  .وهذا يؤدي إىل نتيجتني. املعارفيةأو الكاريزماتية  أو األمر بالسلطة املالية سواء تعلق

داخ  املؤسسة،  املنيتتمث  الناحية األوىل يف غياب التمثي  النقايب للع نواحي، ثالثالسلطة املعاكسة من غياب 
يكون أق  حبيث  ،نيلاماحلفاظ على حجم معني من الع هبدفحيث أن بعض املديرين يكبحون منو مؤسساهتم، 
ث  قابية تُ لزم املؤسسات اليت تص  إليه بوجوب إنشاء جمالس نمن احلجم الذي حيدده قانون العم ، والذي يُ 

دار حتت رقابة اجمللس املسامهني، فإذا كانت املؤسسات الكبرية تُ رقابة العاملني، أما الناحية الثانية فتتمث  يف غياب 
الذي يلك أو تلك عائلته رأمسال املؤسسة، يف  من طرف املدير دارتُ املؤسسات الصغرية واملتوسطة  فإن اإلداري،

قادرين على ح  بعض أنواع املشكالت اليت تواجه املؤسسة، بسبب  نيلامعغياب  حني تتمث  الناحية الثالثة يف
رباته ومعارفه يف اجملال ، واليت اكتسبها من خالل جتاربه وخ  ذلكيف املالك على املعلومات اليت تفيد  - هيمنة املدير

على ترتكز املؤسسة فإدارة املالك،  - ية فتتمث  يف تغذية األنا للمديرأما النتيجة الثان .نشط فيه املؤسسةالذي ت  

                                                 
1
 Louis Jacques Filion, "Introduction,", Management des PME: de la création à la croissance,  Op. Cit., p. 13. 

2
 .12 توفيق عبد الرحيم يوسف، مرجع سابق، صفحة 

3
 دار احلامد للنشر والتوزيع،: (األردن) عمان)الطبعة األوىل ، الريادة وإدارة األعمال الصغيرةفايز مجعة صاحل النجار وعبد الستار حممد العلي،  

 .68 صفحة( 1006
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به وباهتماماته، فينشأ تاريخ  ا كبرياظهر العاملون ارتباطبنفسه، كما يُ  اقوي اظهر هذا املدير ارتباطاملدير نفسه، فيُ 
حيول املدير إىل قائد قد والذي  ،الغلو يف األنا وهذا قد يؤدي إىلاملؤسسة على الذكريات الشخصية للمؤسس، 

ء ومعرفة ك  ، فهو حياول عم  ك  شييف اختاذ القرارات، وال يفوض بعضا من مهامه حدأشارك مستبد، ال ي
يعم  تدنية، أمام هذا الوضع املكفاءات الالعاملني البسطاء ذوي ب شيء دون إشراك أحد، لذلك حييط نفسه

ة احلجم كلما منا دور كلما كانت املؤسسات صغري   أنه وبالتايل يكن القولحتت ظروف عم  أق  ودية،  العاملون
مما جيع  ح  مشكالت ، شخصنة اإلدارةسبب فهو يؤدي إىل أن يكون حجر الزاوية فيها، ما هذا و املدير فيها، 
مفر منه من أج  فهم  أمرا العترب يُ  املدير حتلي  مساتهلذا فإن ، له ستند إىل البعد االجتماعي والنفسياملؤسسة ت  
  . 1وع املؤسسةر تاريخ ومش

بني  ما فإنه غالبا يكون حمصورا ،املؤسسات الصغرية واملتوسطةالنمط اإلداري السائد يف فيما خيص 
سمة املركزية يف اختاذ القرارات ال تقف عائقا أمام مشاركة العاملني يف عملية ، فوالنمط املشارك يالنمط األوتوقراط
سمح للعاملني املتواجدين يف قاعدة التنظيم ي  ، حيث أن تقاسم املدير والعاملني نفس مكان العم ، اختاذ القرارات
جتدر . مراكز القرار، وبالتايل إمكانية املشاركة يف عملية اختاذ القرارات ويف حتديد أهداف املؤسسة االقرتاب من
كان النمط السائد يف هذه املؤسسات هو ،واخلمسينات من القرن املاضي  تيف سنوات األربعيناأنه  اإلشارة إىل

ييلون أكثر إىل استشارة وإشراك العاملني يف عملية اختاذ القرارات  نديريامل، أما اآلن فيالنمط األوتوقراط
جم كلما زادت ح  ،فكلما واصلت املؤسسات النمو والتقدم. 2، خاصة مع كرب حجم املؤسسةوتفويضها إليهم

تقوم بتفويض املزيد من املهام فتغيريات جوهرية يف العملية اإلدارية ذاهتا، مما يستدعي إىل القيام ب ،عملياهتا
ت ظهر احلاجة إىل وجود تنظيمات رمسية  ،ةشخصنوالقرارات والسلطات، وبدال من االعتماد على مفهوم اإلدارة امل

رتك األمر يُفرض على مالك املؤسسة أن يتنحى جانبا وي   حُتدد خطوط السلطة واالتصال، ويف هذه املرحلة قد
 .لإلداريني احملرتفني

والتعدد، ويعود السبب يف ذلك إىل  صف بالعمومية والشموليةتت فإهنا املالك، - املدير مهارات ما خيصفي
ذلك : "مدير مؤسسة صغرية ومتوسطة بأنه LORRAINف عر   ،يف هذا الصدد. هبا ماملهام اليت يقو  تنوع

من هذا التعريف . 3"، فهو املسري واإلداري واملنفذةالشخص الذي يقوم بك  املهام واألنشطة اخلاصة باملؤسس
م ذلك أهنختتلف عن وظائف مديري املؤسسات الكبرية،  املؤسسات الصغرية واملتوسطةيتبني أن وظائف مديري 
اليت يقوم هبا الرئيس املدير العام ألي مؤسسة كبرية، ويقومون بكافة األنشطة املتعلقة يارسون كافة الوظائف 

لقيام مبهام يتميزون بقدرهتم على ا املؤسسات الصغرية واملتوسطةفمديري  .مبؤسساهتم كأي عام  متخصص
ت، عقد كالبحث عن عمالء جدد، التفاوض مع املوردين والبنوك، صيانة اآلالعديدة يف نفس اليوم،  

                                                 
1
 Olivier TORRES, "les PME", Op. Cit., p.p. 21 - 23. 

2
 Louis Jacques FILION, "Introduction,", Management des PME: de la création à la croissance, Op. Cit., p.22. 

3 Gaël GUEGUEN et Estelle PELLEGRIN-BOUCHER, "Echec d’un rapprochement entre PME et relations 

interpersonnelles,", Les relations interorganisationnelles des PME, Sous la direction de Katherine GUNDOLF  

et Annabelle JAOUEN (Paris: Lavoisier, 2008) p. 111. 

https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/katherine-gundolf-88870/
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هذه  مديروحىت يتمكن  .1كسب هذا النوع من املؤسسات خاصية التداخ  الوظيفيمما يُ  االجتماعات،
املؤسسات من القيام جبميع هذه الوظائف، جيب أن تتوافر لديهم مهارات متنوعة، واجلدول املوايل يبني بعض 

 :هماملرتبطة بعمل تالصفات واملهارا
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صفات ومهارات مديري: 4/6 جدول

 المهارات الصفات نوع المؤسسة

 مؤسسة مصغرة

 .متعددة رئيس
 .جمال التخصص القدرة على العم  يف عام  ماهر

 .مهارات ريادية ريادي
 .البيع واالتصال: مث ، مهارات التسيري مسري

 مؤسسة صغيرة

 .جمال التخصص يف القدرة على العم  النشاطيف جمال  ومتخصصة عامةخربة 

 رج  أعمال
التفاوض ومهارات : مث ، يف جمال األعمالمهارات 

 .بناء العالقات
 .إصدار األوامر والتفويض: مث ، إداريةمهارات  مدير

 مؤسسة متوسطة
 قائد

 ،القدرة على التصور -
 .يالتوجه التسويق -

 .اإلدراك، الرؤية: مث ، مهارات إسرتاتيجية ياسرتاتيج
       :المصدر

Louis Jacques FILION, "Introduction,", Management des PME: de la création à la croissance, Sous 

la direction de Louis Jacques FILION (Paris (France): Pearson Education, 2007) p. 13.  

كفاءات تراكمية،   عبارة عنأن كفاءات مديري املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ،من خالل اجلدوليتبني 
الرتكيز يف الكفاءات األساسية والضرورية اليت تتالءم املالك  - املدير كلما كرب حجم املؤسسة، استوجب علىف
عملهم كمتخصصني أو بعبارة أخرى كفنيني، حبيث  يبدؤوناملؤسسات هذه أن معظم مديري إذ . جمهذا احلو 

يت ت ستهلك اجلزء األكرب من وقتهم، وال ،بك  التفاصي  الفنية املتعلقة بنشاط مؤسساهتم ياكاف  اإملاميكون لديهم 
وكرب حجم نشاط املؤسسة وازدياد عدد العاملني والعمالء واملوردين، يبدأ مالك املؤسسة يف  لكن ومع مرور الزمن

 .2املرحلة باالهتمام بأمور أكثر أمهية، مث  االهتمام بالعاملني والعمالء والعمليات اإلدارية هذه
واليت يشار إليها كثريا عند  املؤسسات الصغرية واملتوسطةجتدر اإلشارة إىل أن أهم مسة ترتبط مبديري 

 الفرد": بأنه( أو املنظم أو الريادي)املقاول ويُعرف . طلق عليها الريادةاملقاوالتية أو كما يُ احلديث عنهم، هي مسة 
إما اهليمنة على سوق جديد، إما إبرام حتالف منتوج جديد، إما : الذي يأيت على األق  بإحدى االبتكارات التالية

                                                 
1
 Olivier TORRES, "Les PME", Op. Cit., p. 26. 

2
 .210 صفحة( 1001 دار الفجر للنشر والتوزيع،: (مصر) القاهرة) إدارة المشروعات الصغيرة عبد احلميد مصطفى أبو ناعم، 
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هو الفرد  املقاولف، 1"جيع  منتجا جديدا أو سوقا جديدة متاحا للمؤسسة، إما إدخال طرق عم  جديدة وخمتلفة
عمال صغريا ويديره من أج  حتقيق غرض أساسي هو الربح والنمو، ويستطيع تييز الفرص  الذي يؤسس

 . واغتنامها، ولديه القدرة على االبتكار واإلبداع وأخذ املخاطرة يف تقدمي منتجات وخدمات جديدة
وغريها من مسات اإلدارة يف املؤسسات  ،اجلوارية، الفورية، املركزية، التداخ  الوظيفي، الالرمسية :العمل تنظيم .2

، وسيتم فيما يلي يف املؤسسات الكبرية العم  تنظيملف تاما عن فيها خيت العم  تنظيمجتع  الصغرية واملتوسطة، 
يق يف هذه املؤسسات واملتعلقة بتوزيع املهام والتنس العم  تنظيمعلى خصوصيات األبعاد األساسية ل تسليط الضوء
 :اهليك  التنظيميوتأثريها على 

عكس فإن املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ،أو تقسيم العم  أو التخصص فيما خيص توزيع املهام 
إذ جند أن املدير والعاملون يقومون بعدة وظائف يف  ،هالتتميز بغياب لتفكيك الوظائف وحتلياملؤسسات الكبرية، 

هذه كسب وهذا ما يُ ... املالية، الصيانة، التموين،جارية، ت، التنتمي إىل جماالت خمتلفةحبيث  ،نفس اليوم
مندجمة، أو  الوظائف أين تكون ،ك يتم التعام  معها كك  واحد ال يتجزأصفة التداخ  الوظيفي، لذلاملؤسسات 

، املتعددة واملصاحل ملختلفةاإلدارية ا املستويات وتندمج، الواحد الشخص مهام فتتعدد، على األق  مرتبطة بقوة
واليت ال تكون إىل بوصول املؤسسة إىل عتبة معينة من عدد العاملني، وهنا  الفص  ما بني املهام، عندئذفيصعب 

 . 2ظهر احلاجة إىل الفص  ما بني الوظائف والتخصصت  
تلك عدة آليات للتنسيق بني أنشطة العاملني، ت   عامةبصفة  ، فإن املؤسساتأما فيما يتعلق بالتنسيق 

قصد يُ . والتنميط ،ف املباشرار التعدي  املتبادل، اإلش: ، وهيثالثة أنواع Henry MINTZBERGولقد حدد 
سواء كانت لفظية  ،بالتعدي  املباشر احلالة اليت يتم فيها التنسيق بني مهام العاملني عن طريق االتصاالت املباشرة

التعدي  املتبادل، فيصبح تفويض السلطة ومع ارتفاع عدد العاملني يكون من الصعب االحتفاظ بآلية . حركية أو
عن  مسؤوال امعين اشخصشراف املباشر، حبيث يكون فيه أمرا ضروريا، ومنه يتم االنتقال إىل اآللية الثانية وهي اإل
يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، أما يقوم به املدير  الدور عم  اآلخرين، حبيث يقوم جبدولة املهام ومراقبتها، هذا

ومع النمو املتواص  للمؤسسة من حيث حجم العمليات . ؤسسات الكبرية فيتم تقسيمه على عدة أشخاصامل يف
الثالثة  ةيوالعاملني، فإنه يكون من الصعب على االعتماد على آلية اإلشراف املباشر، ومن مث يتم االنتقال إىل اآلل

جنازها فيتم حتديد طرق إ ،املؤسسة مكررة يف واملهام في العديد من احلاالت، تكون األعمالفوهي التنميط، 
 ،النتائجو صورة منمطة، فتسمى هذه العملية بآلية تنميط الطرق، والنتائج املروغب فيها والكفاءات اليت تتطلبها ب

 العتمد على هذه اآلليات لتنسيق جهودها، إال أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة إن املؤسسات ت   .والكفاءات
، ألهنا التنميط آلياتد ستبعت  ا أهن حيث ،الكبري املؤسسات تستعملها اليتدرجة ال بنفس لياتاآل هذه ستعم ت  

                                                 
1
 Louis Jacques FILION, "Introduction,", Management des PME: de la création à la croissance, Op. Cit., p. 0 . 

2
 Olivier TORRES, "Les PME", Op. Cit., p. 26. 
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 آلييتيف  واملتمثلة ،املباشرةرنة و امل اآلليات على تُفض  االعتماد فهي وبالتايلقل  مرونتها وقدرهتا على التكيف، تُ 
 .1تتالءمان أكثر مع اإلدارة اجلوارية هلا نااللتالتعدي  املتبادل واإلشراف املباشر، 

تتسم بالنمط البريوقراطي الذي  على عكس املؤسسات الكبرية اليتفإنه  اهليك  التنظيمي،من ناحية أما  
   احملدود، يالبريوقراط هتتصف بالتوج واملتوسطة املؤسسات الصغريةمتعددة، فإن إدارية كثرية و يتطلب مستويات 

نكون بعيدون من صورة املؤسسات  املؤسسات هذه ففييُقل  من املستويات اإلدارية،  ذ أن صغر حجمهاإ
حيث جند أن  ين يتواجد الرئيس املدير العام يف الطابق األخري من املقر االجتماعي الضخم للمؤسسة،، أالكبرية
املسافات االجتماعية نتج عنه قلة في   فيكون قريبا جدا منهم،، يتقاسم نفس املكان مع العاملني املالك - املدير
املؤسسات  يف اهلرمية فالسلطة تاما، فالعكس اهلرمية، وجود عدم تعين ، مع التذكري أن قله هذه املسافات الواهلرمية

مع غياب  املالك - املديراملؤسسات الكبرية، أين تكون ك  السلطات يف يد  سطة قوية جدا أكثر منالصغرية واملتو 
يك  اهلاإلدارة اجلوارية الشديدة و مشروطة بالسلطات املعاكسة، وجتدر اإلشارة إىل أن هذه املركزية الشديدة 

  .2صغري نسبياالتنظيمي ال
 في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رسات إدارة الموارد البشريةمما :ثالثا

كرب حجم املؤسسات، أي كلما زاد عدد العمال، كلما زاد احتمال وجود مصلحة خاصة بتسيري   كلما
لذلك يالحظ غياب شبه تام ملصلحة إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات . شؤون العاملني فيها، والعكس صحيح

هي  ودة يف هذه املؤسسات، ب الصغرية واملتوسطة، ولكن هذا ال يعين أن ممارسات إدارة املوارد البشرية غري موج
هيكلة وتطورا وأكثر مرونة مقارنة بتلك املمارسات املطبقة يف املؤسسات موجودة، لكنها تكون أق  رمسية و 

سيتم فيما يلي تناول بعض هذه املمارسات املرتبطة بتعبئة . املالك للقيام هبا - سند إىل املديرالكبرية، وغالبا ما تُ 
 :اق املؤسسات الصغرية واملتوسطةاملوارد البشرية يف سي

يتم االعتماد يف تعيني العاملني لشغ  الوظائف الشاغرة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة غالبا ما : التعيين .1
 لذلك، وهذا النوع  اعلى قنوات غري رمسية وحمدودة، إذ غالبا ما يُعترب احمليط العائلي واالجتماعي موردا اسرتاجتي

املالك  - مدخ  الثقة، فاملدير على بناء  يكون  اتيُعترب رشيدا، ذلك أن التوظيف يف هذه املؤسسمن السلوك 
نتق  إىل سوق يُفض  توظيف أقاربه من األسرة أو األقارب، مث يوسع الدائرة إىل األصدقاء واجلريان، ويف األخري ي  

 كما أن العام  غالبا ما يبدأ  .3اإللكرتونيةمن وكاالت حكومية وإعالنات التوظيف يف اجلرائد واملواقع  ،العم 
يف العم  دون عقد مكتوب، إذا تكون عالقة العام  بصاحب العم  مبنية على الثقة والعالقات األسرية 

 . 4والصداقة

                                                 
1
 Olivier TORRES, "Les PME", Op. Cit., p.p. 27 - 28. 

2
 Ibid., p. 20. 

3
 Olivier TORRES, "Approche explicative du comportement caractéristique des PME: le principe proxémique,", 

Management des PME: de la création à la croissance, Op. Cit., p. 38. 
4
 Ferdinandus SAMPE, "Cultural Relationship and HRM Practices in Indonesian SMEs,", International journal 

of research and innovation in social science, Vol. III, N
0
 VII, India, RSIS, 2019, p. 639. 
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مقارنة  ةأكفُيشري الكثري من الباحثني إىل صعوبة استقطاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة أليدي عاملة   
، وكذلك ملا توفره املؤسسات الكبرية من ة املوارد البشريةرية، الفتقارها اخلربة يف جمال ممارسات إدار باملؤسسات الكب

إال أن . فرص تطوير املسار الوظيفي والتكوين على املدى الطوي و املزايا االجتماعية، و مزايا متعلقة باألجور، 
الكفاءات والشهادات يفضلون العم  يف املؤسسات العديد من الدراسات أثبتت أن الكثري من العاملني من ذوي 

 :1أمهها ة واملتوسطة، وذلك لعدة أسباب،الصغري 
هام، وكذلك مرونة أكرب يف كيفية تنظيم وتنفيذ امل ما يؤدي إىلتوصيف املهام يكون أق  تقييدا وأكثر تنوعا،  -

 على املدى القصري، ملنيللعا الوظيفي املساريساهم يف تطوير وهذا  ،إىل اكتساب مهارات متعددة
العاملني ذوي الكفاءات العالية يكنهم احلصول على ترقيات سريعة يف املناصب، خاصة اإلدارية منها، رغم  -

 حمدودية فرص الرتقية،
مما ُيسه  على العاملني طرح  املالك واإلداريني، - ك ن من التواص  املباشر مع املديراحلجم الصغري للمؤسسة يُ  -

رفع من مستوى اإلحساس بالدعم لديهم خاصة عند مواجهة مشاك  شخصية وأفكارهم، ومما ي   مالهتانشغا
 وعائلية،

 سه  من التعرف على معظم العاملني، وبالتايل تكوين عالقات إنسانية،احلجم الصغري للمؤسسة يُ  -
 .حياهتم املهنية والعائليةنهم من التوفيق ما بني ك  ، مما يُ نيقرب املؤسسة من مكان إقامة العامل -
متعلقا إدارة الكفاءات مبمارسات اخلاص والتطبيقي غالبا ما يكون اإلطار النظري : إدارة الكفاءات. 2

وذلك ، 2قيد االستكشاف يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةهذه املمارسات ال تزال إذ  باملؤسسات الكبرية،
قنية والتكنولوجيا واالقتصادية واملالية للمؤسسة، وإمهاهلم االستثمار يف ا باجلوانب التالحنصار اهتمام املديرين فيه

مقارنة  يا املادية واملعنوية اليت يوفروهنالضعف املزا ،العنصر البشري، ولعدم قدرهتم على استقطاب الكفاءات
اليت تنشط رية احلجم الصغباملؤسسات الكبرية، ويتم هنا استثناء املؤسسات املتوسطة اليت تنمو بسرعة واملؤسسات 

ظهر فيها احلاجة إىل تسيري وتطوير الكفاءات العاملة فيها من يف القطاعات ذات التكنولوجيا العالية، حيث ت  
 .أج  احلفاظ عليها

سيتم الرتكيز هنا على ممارسة التدريب كإحدى أهم ممارسات إدارة الكفاءات، واليت تساهم يف تطوير  
باملؤسسات الصغرية واملتوسطة غالبا ما ال يستفيدون من برامج تدريب، وذلك لعدة  كفاءات العاملني، فالعاملني

 :3أسباب من بينها

                                                 
1
 Bruno FABI et Richard LACOURSIERE, "Gestion des ressources humaines dans un contexte de PME,", 

Management des PME: de la création à la croissance, Op. Cit., p.p. 237 - 238. 
2
 Christian DEFÉLIX et Didier RETOUR, "La gestion des compétences dans la stratégie de croissance d’une 

PME innovante: le cas Microtek,", 6° Congrès international francophone sur la PME, Montréal (Canada), 

Montréal HEC, 2002, p. 3. 
3
 Claudette RABIE, Michael C. CANT and Johannes A. WIID, "Training and development in SMEs: South 

Africa’s key to survival and success?,", The journal of applied business research, Colorado (U.S.A.), The 

Clute Institute, 2016, p. 1010. 
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نتاجية والرحبية فيض معدل دوران العم  وزيادة اإلعدم إدراك املديرون ألمهية التدريب، الذي يساهم يف خت -
 والنمو،

  ضعف إمكانيات االستثمار يف تنمية وتطوير كفاءات العاملني هبا،  -
، مما يؤدي يف هذه املؤسسات ارتفاع تكلفة برامج التدريب مقارنة بفوائدها، وذلك الرتفاع معدل دوران العم  -

من  أخرى ملدة طويلة، وبالتايل اخلوف من استفادة مؤسسات لعدم بقاء العام  ،إىل عدم اسرتداد هذه التكلفة
 هذه الربامج،

ة لتحسني الوضع لتدريب، هتدف إىل اكتساب كفاءات جديداسرتاتيجية اياب رؤية واضحة فيما يتعلق بغ -
 .احلايل

، وذلك وسطة جمهودات كبرية لتدريب العاملنيال تبذل املؤسسات الصغرية واملت ،لألسباب السالفة الذكر 
، فيحاول العاملون اكتساب  ، نظرية كانت أو عملية أو سلوكيةاءةعلى الرغم من أهنا توظف عمالة ضعيفة الكف

، فنوع التدريب السائد   أثناء العم  مسي، وذلك باالحتكاك بزمالئهمكفاءات جديدة عن طريق التعلم غري الر 
فإهنا غالبا ما تكون أق  رمسية  ،بتبين برامج تدريبية معينةوإن قامت هذه املؤسسات . هو التدريب أثناء العم 

احلوسبة وتطوير : وتطورا من الربامج املعتمدة يف املؤسسات الكبرية، وغالبا ما تكون موجهة حنو جمالني، مها
لذلك فإن املصدر الرئيسي للكفاءات اجلديدة يف هذه املؤسسات هو توظيف . 1املهارات القيادية لدى املشرفني

 .عمالة جديدة
قدمها قدمها املؤسسات الصغرية واملتوسطة بتلك اليت تُ ال يكن مقارنة التعويضات اليت تُ : التعويضات .3

املؤسسات الكبرية، سواء من حيث احلجم أو التنوع، فهي ال تستطيع منافستها يف ذلك بسبب حمدودية مواردها، 
تتمتع بقدرة أكرب على توفري وهذا ما ُيضعف قدرهتا على جذب واالحتفاظ وحتفيز العاملني، وباملقاب  فإهنا 

املرونة واملشاركة يف اختاذ القرارات، خاصة بالنسبة و  املسؤوليةم  جذابة سواء من حيث االستقاللية و ظروف ع
يتميز بالالرمسية، وإن املؤسسات الصغرية واملتوسطة إن نظام التعويضات يف . ءات العاليةللعاملني ذوي الكفا

فإنه غالبا ما يكون بسيطا، وما يساهم يف ذلك هو أن هذه املؤسسات  ،ياعتمدت على نظام تعويضات رمس
  .2غالبا ما تراهن على التعويضات النقدية دون غريها من التعويضات

عترب اجلزء الرئيسي واألهم يف نظام اليت تُ و  يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، فيما يتعلق باألجورأما 
 : 3غالبا ما هفإن ،التعويضات

                                                 
1
 Sekiou et al., Op. Cit., p. 349. 

2
 Gregorio Pérez ARRAU and Felipe Muñoz MEDINA, "Human resource management in small and medium-

sized vineyards in Chile,", Agricultural Economics, Vol. 41 Nº 2, Santiago (Chile), The university of Santiago, 

2014, p. 144.  
3

 :راجع كال من 
- Sekiou et al., Op. Cit., p. 177. 

- Gregorio Pérez ARRAU and Felipe Muñoz MEDINA, Op. Cit., p. 144. 
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ر، أو األداء الفردي، أو العقد و قانون احلد األدىن لألج :على بناءتتحدد ا ، وأهنهيك  رمسي هلا يوجدال  -
 ،...،أو سوق العم  ،ملؤهالت الشخصيةاأو التفاوضي الفردي، 

 عدم قدرة العاملني على مناقشتها والتفاوض عليها مجاعيا، بسبب ،بالشفافيةال تتسم  -
، بسبب تأثري العالقات الشخصية ما بني مديري هذه املؤسسات (داخلية كانت أو خارجية)تتسم بالعدالة  ال -

 واليت تنطوي على قدر كبري من العاطفة،  ،والعاملني
 .إمكانية تعديلها سريعا حسب احلاجة وحسب مسامهة ك  عام  -
داد هيك  تعويضات بسيط، والذي لن إعبلذلك، عادة ما يُنصح مديري املؤسسات الصغرية واملتوسطة  

يكن تلخيص املهام اليت تقع على . وإيصاهلا للعاملني بشأهنا اختاذ قرارات موضوعيةب، و جزءا كبريا من وقتهميأخذ 
 ،حتلي  وتقييم الوظائف، دراسة األجور يف سوق العم : يف ،هذه املؤسسات فيما يتعلق بالتعويضات يمدير 

 .      وحتديد األجور
لنشر  متطورومعقد ومهيك  و  رمسيعتمد املؤسسات الكبرية على نظام معلومات داخلي ت   :تقاسم المعلومات .4

رمسي عتمد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ذلك على نظام معلومات داخلي غري يف حني ت   ،واستقبال املعلومات
االعتماد على وسائ  اتصال  الصغرية احلجم فض  مديري املؤسساتحيث يُ  .متطوروبسيط وغري مهيك  وغري 

وعقد بعض االجتماعات  عن طريق احلوار واالتصال املباشرغري رمسية، تقوم أساسا على االتصال الشفوي، 
 رهذا النوع من االتصاالت غري الرمسية جتع  املدير والعاملني، يتبادلون باستمرا ،سنويا، بدال من االتصال الكتايب

سيادة أنظمة االتصال إن . ات يف أي وقت ويف أي موقف، وهذا ما ال تتيحه االتصاالت الرمسيةوبسرعة املعلوم
واملدير  املوردين،و العمالء و العاملني كما بني األطراف الفاعلة للمؤسسة،  البسيطة يُعزى إىل القرب املادي القوي 

ن العالقات الشخصية غري الرمسية وغري الذي يعرفهم شخصيا، وهذا يعين أن تدفق املعلومات يقوم على جمموعة م
املهيكلة، فهذا النوع من السلوك مرتبط خبصوصيات التنظيمات الصغرية، أين يكون البعد العالئقي أكثر أمهية من 

كنتيجة الخنفاض  نظام املعلومات يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةالتطور الضعيف ليفسر  .البعد التنظيمي
عترب أكثر مالءمة لتنفيذ أنظمة اليت تُ موذج اإلدارة اجلوارية ، ونتيجة لنمة االسرتاتيجية للمعلومةن بالقياهتمام املديري

   .1مرنة ومباشرةو  معلومات غري رمسية
أما من حيث نوع ممارسات تقاسم املعلومات من حيث االجتاه يف هذه املؤسسات، فإنه يسود فيها  

االتصاالت أحادية اجلانب، رغم سيادة العالقات الشخصية، حيث التقاسم النازل للمعلومات، وذلك لسيادة 
كما أهنم ييلون إىل عدم نشر املعلومات  عتقد املديرون أن عملية االتصال تتلخص يف نق  التعليمات للعاملني،ي  

 . 2لعائالهتم باعتبارها ملكا هلم أو ،هتم حلمايتهاااملرتبطة مبؤسس
 

                                                 
1
 Olivier TORRES, "les PME", Op. Cit., p.p. 26 - 28. 

2
 Sekiou et al., Op. Cit., p. 470. 
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  عتمد املؤسسات الكبرية يف حتديد نقاط ضعف وقوة أداء ك  عام  غالبا ما ت   :التغذية الراجعة التكوينية .5
 عتمد املؤسسات على طرق حديثة ومصادر خمتلفة، يف حني ت  يف ذلك على التقييم الرمسي لألداء، معتمدة 

على طرق تقليدية ومصدر واحد وهو يف ذلك التقييم غري الرمسي لألداء، معتمدة غالبا على الصغرية واملتوسطة 
 . املدير أو املشرف املباشر

   مديري املؤسسات الصغرية واملتوسطة يربرون عدم القيام بتصميم برامج التقييم الرمسية لألداء إن 
نتج عنها، لكنهم يف نفس الوقت الكثرية اليت ت   بسبب تكلفتها املرتفعة واملشاك  اإلدارية ،واالعتماد عليها

    تأثر التقييم بالعوام  : نتج من االعتماد على التقييم غري الرمسي، واليت تتمث  يفهلون املشاك  اليت ت  يتجا
 بسبب شعورهم بأهنا  1م،لتوصيات املقي   نيلامم، عدم إعالم العاملني بنتائج التقييم، عدم ارتياح العقي  الذاتية للمُ 

يف النهاية وبالتايل عدم االلتزام و  ،يؤدي إىل مشاعر الغضب واإلحباطغري عادلة وتعسفية لعدم وضوح املعايري، مما 
 .إىل ترك العم 

على  الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممارسات تعبئةخصوصيات  ريأثت :المطلب الثاني
 أداء العاملين

تنفرد هبا تتميز و دارية والتنظيمية اليت ري اخلصائص اإلحول حتديد نوع تأث ،توجد وجهيت نظر متناقضتني
لقب هذه فوجهة النظر األوىل تُ  .ومن مث على أداء املؤسسة كك  ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة على أداء العاملني

 أداء ها علىفرتض تأثري إجيايب خلصائص، حيث ت  "الصغري مجي " أي "beautiful Small is" املؤسسات بـ
أو " الصغري صعب" أي "difficult Small is" حني أن وجهة النظر الثانية تُلقب هذه املؤسسات يف. العاملني

وفيما يلي  .فرتض تأثري سليب خلصائصها على أداء العاملنيحيث ت   ،"البيت الكئيب"أي  "Bleak-house"بـ 
 :2النظر املختلفتني وجهيت هلايتشرح 
 الصغير جميل :أوال

ات  إجيايب على سلوكيريأثتالعديد من الدراسات أن خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة هلا  أثبتت
املالك من  - فمظاهر خاصية اجلوارية تساهم بشك  كبري يف ذلك، إذ أن قرب املدير .املوارد البشرية العاملة فيها

وسرعة  ،مما يساهم يف وضوح التعليماتسه  من عملية التواص  الدائم، يُ  ،العاملني وغياب املستويات اهلرمية
كما أن االعتماد على احمليط العائلي   .ن التعبري عن أفكارهم وانشغالهتموتكني العاملني م ،اختاذ القرارات

مصحوبة ومتناغمة  يعزز من بناء عالقات جيدة ووثيقة ،الثقة بناء علىواالجتماعي كمصدر أساسي للتوظيف 
قة القائمة على التواص  الدائم والث ،منه فالبيئة االجتماعية الصغرية هلذه املؤسساتو  .مبستويات منخفضة للصراع
أكثر  هاااللتزام والوالء لدى العاملني فيو  الدافعيةو  ساهم يف الرفع من مستويات الرضااملتبادلة والعالقات الودية، ت

                                                 
1
 Sekiou et al., Op. Cit., p. 317. 

2
 Tony DUNDON and Adrian WILKINSON, "HRM in Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs),", Human 

resource management: A Critical Introduction, Under the supervision of Geoffrey WOOD and David G 

COLLINGS (Oxfordshire (U.K.): Routledge , 2018) p.p. 7 - 10. 
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لسلوكيات اإلجيابية اليت تؤدي إىل رفع من العاملني يف املؤسسات الكبرية، مما يؤدي هبم إىل تبين ك  أشكال ا
 .مستويات أدائهم كما ونوعا

 الصغير صعب :ثانيا
أثبتت عدة دراسات أخرى أن خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة هلا تأثري سليب على سلوكيات 

م  اوجهة النظر األوىل إىل عو  عزت التأثريات اإلجيابية اليت أظهرهتافهذه الدراسات أ  . املوارد البشرية العاملة فيها
فوفقا هلذا الرأي يكن قراءة تأثري خصائص هذه  .والثقافة السائدة ،كدور اإلدارة، النمط القيادي  ،أخرى

 فيهاوالطابع غري الرمسي للممارسات  هلا اإلدارة الفرديةو املؤسسات من زاوية أخرى معاكسة تاما، فالصبغة العائلية 
فأسلوب اإلدارة األبوية وصورة العائلة السعيدة قد خيفيان . عقبة كبرية أمام أدائها وتطورها  شكقد تُ  ،وقلة مواردها

املالك أو  - ال يكنهم رفض أو معارضة قرارات املدير نو املفالع، ستبداديةاال اإلدارةشكال من أشكال  وراءهم
وكذلك لغياب التمثي  النقايب هلم، كما قد يسود  ،نظرا اللتزامهم بشبكة من الروابط األسرية والقرابة ،اإلدارة

، فيتم التعبري عن غياب مفاءاهتالعالقات االجتماعية وليس بناء على ك بني العاملني بناء على لتمييز ماا
 من ريكثلكما أن غياب الطابع الرمسي ل. يف هذه املؤسسات عن طريق التغيب وترك العم  العلنية الصراعات

لشعورهم بعدم عدالة بعض  ،بني العاملنيما  والغضب اإلحباط واليأسمشاعر دي إىل نشر قد يؤ  ،رساتااملم
املالك أو املشرف املباشر دون االستناد  -غالبا ما يقوم هبا املدير مثال اإلجراءات، فممارسات تقييم أداء العاملني

افة إىل أن قلة موارد هذه باإلض. إىل معايري واضحة وحمددة، مما قد يؤدي إىل استخدامها بشك  تعسفي
إجراءات الصحة  عدم كفايةو  ،اضعيف اتكوين سيئة، مادية ضعيفة، ظروف عم  اأجور  :عنها رنجاملؤسسات ي  

 ومنه فالعوام  السابقة تؤدي إىل اخنفاض مستويات الرضا. نيلاممما يؤدي إىل استغالل الع ،والسالمة املهنية
 ، واليت يتم التعبري عنها مبعدالت تغيب ودوران عم العاملني يف هذه املؤسساتااللتزام والوالء لدى و  الدافعيةو 
واليت تؤدي إىل  األخرى، تبين ك  أشكال السلوكيات السلبيةأو باملؤسسات الكبرية، تلك املوجودة يف  رب منأك

 .اخنفاض مستويات أدائهم كما ونوعا

املمارسات اإلدارية والتنظيمية يف هذه خصائص ن بعد استعراض وجهيت النظر املختلفتني، يكن القول أ 
معقدة خصائص معها على أهنا اجلميلة وال الكئيبة، ولكن من األفض  التعام  اخلصائص املؤسسات ليست ب

 .وليست بسيطة
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 والية سطيف و  الجزائرواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في : الثالث المبحث
الذي كان منذ تسعينات القرن املاضي، أثر سلبا االقتصادي  سياسة االنفتاح انتهاجيف  اجلزائرإن تأخر  

هذا القطاع  دور بشك  خاص، إذ مت تغييب املؤسسات الصغرية واملتوسطةعلى االقتصاد بشك  عام وعلى قطاع 
وإنشاء  تدارك ذلك عن طريق إنشاء منظومة قانونية ومؤسساتية لدعم اجلزائر، وحاولت طيلة ربع قرن من الزمن

 .واليات الوطن لك  الشاملة املتوازنة اإلقليمية التنمية لتحقيق األساسية الركيزة هاجتعل حىت ،املؤسسات هذه وتطوير
وكذلك إىل  يف االقتصاد اجلزائري املؤسسات الصغرية واملتوسطةالتعرض إىل وضعية قطاع  فيما يليسيتم 

 عة واملناجمالصناوزارة  ك  منطرف  ، وذلك باالعتماد على اإلحصائيات املقدمة من وضعيتها يف والية سطيف
 .والية سطيفالصناعة واملناجم لومديرية  من خالل موقعها االلكرتوين،

 الجزائرفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  اقعو  :المطلب األول
عدة  حسب هاتعداد تطور دراسة تقتضي الوطين، االقتصاد يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات وضعية دراسة إن

 .الكلية قتصاديةبعض املتغريات االمن خالل  االقتصادية التنمية الذي تلعبه يف والدور، وتطور حركيتها ،معايري
 2112 - 2115تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خالل الفترة : أوال

توزيعها على فروع و  ،الطبيعة القانونية، احلجم :، وهيمعايري حسب عدةها تعداد تطور توضيح سيتم
  :كما يلي ،الكربى األنشطة االقتصادية

 :2112 - 2115 الفترة خالل الجزائر في القانونية الطبيعة حسب والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعداد تطور .1
 :اجلدول املوايل توضح ذلك خاصة وعامة، وبيانات ؤسساتحسب هذا املعيار إىل ماملؤسسات هذه صنف تُ 

 الجزائر فيالطبيعة القانونية  حسب والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعداد تطور :4/7جدول 
 2112 - 2115الفترة  لخال

الطبيعة 
القانونية 

 اتلمؤسسل

2115 2116 2117 
 نهاية السداسي األول لسنة

2112 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة لعددا

 99.97 908 092 1 99.97 236 074 1 99.96 231 022 1 99.94 037 934  خاصة

 ـــــــ ـــــــ 5.08 005 52 9.44 194 88 9.96 526 82 النمو

 0.03 161 0.03 267 0.04 390 0.06 532 عامة

 ـــــــ ـــــــ - 31.53 - 123 - 26.69 - 142 - 1.84 - 10 النمو

 100 170 093 1 100 503 074 1 100 621 022 1 100 569 934 المجموع

 ـــــــ ـــــــ 5.07 882 51 9.42 052 88 9.68 516 82 النمو

 :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر
Ministère de l’Industrier et des Mines, "Bulletin d’information statistique,",   

http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique, N
0
 26, p. 7, N

0
 28, p. 7,  N

0
 30, p. 8, N

0
 32, 

p. 8, N
0
 33, p. 7 (Consulté le: 26/8/2019). 

http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique


 النظري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفصل الرابع                                                                                          اإلطار 
 

202 

 

  :أن السابق ن خالل اجلدولميتبني 
 يُقدر إذ، موجبةقق سنويا معدالت منو حت تها القانونيةبغض النظر عن طبيعاملؤسسات الصغرية واملتوسطة  -

 1020مؤسسة سنة  569 934   عددها اإلمجايل منانتقولقد ، %22.12 بـ 1022 إىل 1020من سنة  منوهامعدل 

خالل  مؤسسة جديدة  601 158إنشاءأي أنه مت  ،1028سنة يف هناية السداسي األول لمؤسسة  170 093 1إىل 
  ،هذه الفرتة

املؤسسات يف اجلزائر، حيث تتعدى نسبة املؤسسات الصغرية واملتوسطة القطاع اخلاص يُهيمن على قطاع  -
ولكنها ، موجبةس جلت هذه املؤسسات معدالت منو و  .الدراسةيف سنوات  %11اخلاصة  الصغرية واملتوسطة

  ،هذه السنواتذلك إىل الظروف االقتصادية والسياسية اليت مرت هبا اجلزائر خالل  يُعزىو  ،متناقصة
 ،املؤسسات الصغرية واملتوسطةث  جزءا ضئيال من حميط العمومية أصبحت تُ املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -

، وهذا الرتاجع سالبةمعدالت منو س جلت هذه املؤسسات و  .سنوات الدراسةيف  %0.06حيث ال تتعدى نسبتها 
 .تهاأو تصفي تهايُعزى إىل خوصص

 :2112 - 2115في الجزائر خالل الفترة حسب الحجم تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .2
 معطياتو ، صغرية ومتوسطةصغرية جدا و إىل مؤسسات  ،اعتمادا على معيار العمالة ،هذه املؤسساتصنف تُ 

 :بني ذلكاجلدول اآليت تُ 
 في الجزائرحسب الحجم تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : 4/2جدول 

 2112 - 2115خالل الفترة 

 ات المؤسس حجم
2115 2116 2117 

 نهاية السداسي األول لسنة
2112 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 97.70 027 068 1 97.00 121 042 1 97.12 170 993 97.12 659 907 صغيرة جدامؤسسات 

 2.00 863 21 2.60 288 28 2.57 281 26 2.57 054 24 صغيرةمؤسسات 

 0.30 280 3 0.40 094 4 0.31 170 3 0.31 855 2 متوسطةمؤسسات 

 100 170 093 1 100 503 074 1 100 621 022 1 100 569 934 المجموع

 :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر
Ministère de l’Industrier et des Mines, "Bulletin d’information statistique,",   

http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique, N
0
 28, p. 8, N

0
 30, p. 9, N

0
 32, p. 9, N

0
 33, 

p. 8 (Consulté le: 26/8/2019). 

 :أن اجلدوليتضح من خالل 
 863 21سســات الصــغرية فقــد بلــع عــددها مؤسســة، أمــا املؤ  027 068 1بلــع عــددها  الصــغرية جــدااملؤسســات  -

، وهــذا إىل غايــة هنايــة السداســي األول مــن ســنة مؤسســة 280 3املؤسســات املتوســطة يف حــني بلــع عــدد  ،مؤسســة
1028، 

http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique
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لسـهولة إنشـائها  وذلـك ،%70.12بنسبة النسيج االقتصادي  على الصغرية جداهناك هيمنة مطلقة للمؤسسات  -
يف حــني ال تتعــدى نســبة  ،%1تليهــا مباشــرة املؤسســات الصــغرية بنســبة  الرتباطهــا بــاملهن احلــرة واألنشــطة احلرفيــة،و 

  .1028يف هناية السداسي األول من سنة وهذا  ،%0.30املؤسسات املتوسطة 
       ةالفتر  في الجزائر خالل النشاط قطاعاتحسب تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تطور .3

توزيعها على فروع  واجلدول أدناه يُظهرقطاعات اقتصادية خمتلفة،  يفاملؤسسات هذه  نشطت   :2112 - 2115
 :   الكربى األنشطة االقتصادية

  الجزائر في النشاط قطاعات حسب والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعداد تطور :4/9 جدول
 2112 - 2115الفترة  خالل

 قطاعات النشاط
2015 2016 2017 

 نهاية السداسي األول لسنة
2112 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 خدمات
 51.36 394 561 51.03 195 548 50.24 647 513 48.86 373 456 خاصة

 24.80 65 27.34 73 20.76 81 27.25 220 عامة

نشاطات 
 حرفية

 22.09 494 241 22.55 322 242 23.01 242 235 23.24 142 217 خاصة

 00 00 00 00 00 00 00 00 عامة

بناء وأشغال 
 عمومية

 16.96 477 182 16.69 303 179 17.10 848 174 18.04 557 168 خاصة

 9.16 24 8.61 23 7.17 28 7.14 38 عامة

 صناعة 
 8.94 728 97 8.83 930 94 8.76 597 89 8.96 701 83 خاصة

 28.62 75 29.96 80 24.87 97 30.26 262 عامة

 فالحة
 0.62 877 6 0.61 599 6 0.59 130 6 0.60 625 5 خاصة

 36.64 96 32.95 88 46.41 181 33.83 280 عامة

المحروقات 
 والمناجم

 0.26 936 2 0.26 887 2 0.27 767 2 0.28 639 2 خاصة

 0.76 2 1.12 3 0.76 3 1.5 8 عامة

 المجموع
 100 908 092 1 100 236 074 1 100 231 022 1 100 037 934 خاصة

 100 262 100 267 100 390 100 031 عامة

 :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر
Ministère de l’Industrier et des Mines, "Bulletin d’information statistique,",   

http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique, N
0
 28, p. 10,  N

0
 30, p.p. 11-12, N

0
 32, p. 

11, N
0
 33, p.p. 10 - 11 (Consulté le: 26/8/2019). 

  :اجلدول أن يالحظ من خالل
 ستة قسم إىلتُ والعامة اخلاصة  املؤسسات الصغرية واملتوسطةنشط فيها اليت ت  الكربى  االقتصادية القطاعات -

اخلدمات، النشاطات احلرفية، البناء واألشغال العمومية والري، الصناعات التحويلية، الفالحة، : وهيقطاعات، 
  ، به احملروقات والطاقة واملناجم واخلدمات املتصلة
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مها، وحبصــة اخلاصــة الــيت يضــ املؤسســات الصــغرية واملتوســطةحيتــ  املرتبــة األوىل مــن حيــث نســبة  اخلــدمات قطــاع -
يليــه  .واخنفــاض تكلفــة االســتثمار فيــه وهــذا راجــع إىل املردوديــة العاليــة الــيت حيققهــا هــذا القطــاع ،51.36%بـــ  تُقــدر

قطـاع يـأيت مث  .16.69% واألشـغال العموميـة بنسـبة ع البنـاءمث يتبعهم قطا  .22.09% بنسبة قطاع النشاطات احلرفية
 واخلــدمات املتصــلة بــهوأخــريا قطــاع احملروقــات واملنــاجم  .0.63%بنســبة مث قطــاع الفالحــة  . 8.94%بنســبةالصــناعة 
 ،1028وهذا يف هناية السداسي األول من سنة . 0.26%بنسبة 

على  اكبري  إقباالو  ،(الصناعية والفالحية) للمستثمرين اخلواص على القطاعات اإلنتاجية اضعيف إقباالهناك  -
، مما يعين أن القطاعات اإلنتاجية هاواخنفاض نسبة املخاطرة في نظرا للربح السريع التجاريةو  القطاعات اخلدمية

 .الظروف املواتية الستغالهلانتظر ت   فيهاوبالتايل تبقى فرص االستثمار  مازالت غري حُمفزة لالستثمار،
 2112 - 2115الجزائر خالل الفترة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حركيةتطور  :ثانيا

 وذلك وفقا لإلحصائيات املتوفرة، ،فقط اخلاصة واملتوسطة الصغرية املؤسساتتطور حركية  توضيح سيتم
بصفة املؤسسات و  ،واملشطوبة ،هاإنشائاملؤسسات املنشأة واملعادة : ك  منمنو  معدل تطور من خالل التطرق إىل 

  :كما يليعامة،  
 2112 - 2115 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خالل الفترة حركيةتطور  :4/11 جدول

 2117 2116 2115 ات الخاصةالمؤسس
 نهاية السداسي األول لسنة

2112 
 811 39 977 86 665 122 172 91 هائوالمعادة إنشا ةالمؤسسات المنشأ

 ـــــــ - 29.09 34.54 95.52 هائوالمعادة إنشا معدل نمو المؤسسات المنشأة

 139 21 972 34 471 34 646 8 المؤسسات المشطوبة

 ـــــــ 1.45 298.69 - 4.50 معدل نمو المؤسسات المشطوبة

 المؤسسات نمو


 82 526 88 194 52 005 18 672 

 ـــــــ  5.08 9.44 9.96 نمو المؤسسات معدل

 :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر
Ministère de l’Industrier et des Mines, "Bulletin d’information statistique,",   

http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique, N
0
 26, p. 10, N

0
 28, p. 13,  N

0
 30, p. 14, N

0
 

32, p. 14, N
0
 33, p. 13 (Consulté le: 26/8/2019). 

 :شري اجلدول إىل أنيُ  
ا، أو إىل هئنشاإإىل اخنفاض معدل منو املؤسسات املنشأة واملعادة  يُعزىاخنفاض معدل منو املؤسسات اخلاصة  -

 ،ارتفاع معدالت منو املؤسسات املشطوبة، أو معا
بسبب الظروف ، السنوات األخريةخالل  سج  معدالت منو منخفضةها تُ ائنشإاملؤسسات املنشأة واملعادة  -

 ،االقتصادية والسياسية للبلد
                                                 


 .عدد املؤسسات املشطوبة - هائإنشاعدد املؤسسات املعادة  +عدد املؤسسات املنشأة  = نمو المؤسسات من حيث العدد 
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يُعرب يف نفس الوقت عن معدل منو فش   حيث، يف ارتفاع ولكنه متذبذب بةمعدل منو املؤسسات املشطو  -
رج من السوق وتُ  رتاكم ل، نتيجة شهر إفالسهااملؤسسات الصغرية واملتوسطة، أي معدل منو املؤسسات اليت خت 

 .1028يف هناية السداسي األول لسنة  مؤسسة 139 21، حيث بلع عدد املؤسسات املشطوبة العديد من املشاك 
  2112 - 2115خالل الفترة  يالجزائر االقتصاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  مساهمةتطور : ثالثا

تطور من خالل التطرق إىل االقتصادية،  التنمية عملية يف املؤسساتهذه الدور الذي تلعبه  توضيح سيتم
  :يلي كما،  الصادراتتنمية و  ،القيمة املضافة تكوينمسامهتها يف التوظيف، 

 :2112 - 2115في الجزائر خالل الفترة في التوظيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  مساهمةتطور  .1
حداث ست، عن طريق ااجلزائري  يعاين منها االقتصاديف التخفيف من حدة البطالة اليت املؤسساتهذه  تساهم

   :كما هو موضح يف اجلدول التايل مناصب عم  جديدة سنويا،
 في الجزائر في التوظيفالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مساهمة تطور : 4/11جدول 

 2112 - 2115 خالل الفترة

الطبيعة 
القانونية 

 اتلمؤسسل

2115 2116 2117 
 نهاية السداسي األول لسنة

2112 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 99.18 173 668 2 99.12 018 632 2 98.86 674 511 2 98.16 293 327 2 خاصة

 ـــــــ ـــــــ 4.79 344 120 7.92 381 184 10.29 628 216 النمو

 0.82 073 22 0.88 452 23 1.14 024 29 1.84 727 43 عامة

 ـــــــ ـــــــ - 19.19 - 572 5 - 33.62  - 703 14 - 6.10 - 840 2 النمو

 100 246 690 2 100 470 655 2 100 698 540 2 100 020 371 2 المجموع

 ـــــــ ـــــــ 4.51 772 114 7.15 678 169 9.91 788 213 النمو

 :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر
Ministère de l’Industrier et des Mines, "Bulletin d’information statistique,",   

http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique, N
0
 26, p. 10, N

0
 28, p. 13,  N

0
 30, p. 14, N

0
 

32, p. 14, N
0
 33, p. 13 (Consulté le: 26/8/2019). 

 : أن ُتظهر نتائج اجلدول 
ـــيت بلـــع عـــددها الصـــغرية واملتوســـطة املؤسســـات - ـــة السداســـي األول ل مؤسســـة 170 093 1 وال  ،1028ســـنة يف هناي

 ك  مؤسسة،يف   عاملنيعام ، أي مبتوسط  246 690 2توظف 

، حيث انتق  %22.11 بـ رقدتُ  1022إىل  1020مناصب عم  جديدة من سنة  استحداثنسبة الزيادة يف  -
خالل هذه  منصب عم  جديد 450 284أي أنه مت استحداث ، عام  018 632 2إىل  020 371 2العدد من 

وذلك باملوازاة مع معدالت  ،موجبة ولكن متناقصة كانتمن سنة ألخرى فلقد  معدالت منو التوظيف أما . الفرتة
 املتناقصة لتعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة،و النمو املوجبة 
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نسبة مسامهتها يف  قدراصة على قطاع العمالة، حيث تُ اخل الصغرية واملتوسطةلمؤسسات هيمنة مطلقة لهناك  - 
املؤسسات هذه اهليمنة رافقها تراجع مسامهة . سنوات الدراسة خالل %18 أكثر منبمناصب العم   إجياد

ع باملوازاة موذلك ، سنواتهذه السلبية خالل منو جلت معدالت العامة يف التوظيف، واليت س   الصغرية واملتوسطة
 .معدالت النمو السالبة لتعدادها

في الجزائر خالل الفترة  المضافة القيمة تكوينفي الصغيرة والمتوسطة  المؤسسات مساهمة تطور .2
وبيانات اجلدول املوايل  ،الثروة وليدت يف منهالقيمة املضافة و إنشاء يف املؤسسات هذه تساهم  :2116 - 2114

 :توضح ذلك
 في الجزائر القيمة المضافة تكوين تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في :4/12جدول 

 2116 - 2114 خالل الفترة
 مليار دينار جزائري: الوحدة                                                                                                    

 نوع القطاع
2114 2115 2116 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 85.77 529.27 8 85.78 924.51 7 86.1 338.65 7 خاص قطاع

 2.63 602.26 2.18 080.86 8.86 012.26 النمو

 14.23 414.65 1 14.22 313.36 1 13.9 187.93 1 قطاع عام

 2.22 202.11 20.00 210.23 31.11 112.61 النمو

 100 943.92 9 100 237.87 9 100 526.58 8 المجموع

 2.62 206.00 8.32 222.11 22.68 811.20 النمو

 :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر     
     Ministère de l’Industrier et des Mines, "Bulletin d’information statistique,", 

    http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique, N
0
 32, p. 31 (Consulté le: 26/8/2019).  

  :بني اجلدول أنيُ 
مليار  529.27 8بتكوين ما قيمته  ساهمث  املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة، القطاع اخلاص والذي يُ  -

 ، يف حني أن1026يف سنة  مليار دينار جزائري 943.92 9اإلمجالية املقدرة بـ  من القيمة املضافة دينار جزائري
مليار دينار  414.65 1بتكوين ما قيمته  ساهم ،العامة املؤسسات الصغرية واملتوسطةث  والذي يُ  القطاع العام

  من هذه القيمة، جزائري

وذلك باملوازاة مع ولكنها متناقصة،  القيمة املضافةالقطاع اخلاص والعام حققا معدالت منو موجبة يف تكوين  -
 ،ت الصغرية واملتوسطةمعدالت النمو املوجبة واملتناقصة لتعداد املؤسسا

حيث بلغت نسبة يساهم بشك  كبري يف تكوين القيمة املضافة وهذا مقارنة بالقطاع العام، القطاع اخلاص  -
 .خالل سنوات الدراسة %80 أكثر من املسامهة
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        ةخالل الفتر الجزائر  في صادراتتنمية الفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  مساهمةتطور  .3
ومعطيات اجلدول  الرفع من قيمة الصادرات خارج احملروقات،تنويع و يف املؤسسات هذه تساهم  :2117 - 2115
 :بني ذلكاملوايل تُ 

 الجزائر في صادراتال تنمية تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في :4/13جدول 
  2117 - 2115 خالل الفترة

 مريكيأمليون دوالر : الوحدة                                                                           

 5102 5102 5102 السنة                   الصادرات       

 763 34 883 28 787 37  الصادرات اإلجمالية

 5.46 6.16 5.46  نسبة الصادرات خارج المحروقات

 898.05 1 779.19 1 063.17 2 قيمة الصادرات خارج المحروقات

 6.68  23.26 - 16.01 -  معدل النمو

 :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر                 
                    Ministère de l’Industrier et des Mines, "Bulletin d’information statistique,",  

                  http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique, N
0
 26, p.p. 51, 54, 

                    N
0
 28, p.p. 47, 50, N

0
 30, p.p. 50, 51, N

0
 32, p. 36 (Consulté le: 26/8/2019).  

  :اجلدول أن يوضح
ثـ  احملروقـات أهـم حيـث تُ ، 1022سـنة  أمريكـيمليـون دوالر  763 34الصادرات اإلمجالية للجزائر بلغت قيمتها  -

ثــ  ، يف حــني أن نســبة الصــادرات خــارج احملروقــات تظــ  هامشــية، فهــي ال تُ %12.02نســبتها  بلغــتمكوناهتــا، إذ 
، %3.18 بنســـبة نصـــف املصـــنعةالاملنتجـــات  :يفخـــارج احملروقـــات تتمثـــ  أهـــم املنتجـــات املصـــدرة  .%0.26ســـوى 

 %0006و %0.12بنسـبة غـري الغذائيـة  دات الصـناعية والسـلع االسـتهالكيةأخريا  املعو ، %2 بنسبةاملنتجات الغذائية 

 ،1على التوايل
، وهـذا بعـد أن حققـت معـدالت منـو سـالبة 1022يف سـنة  معدل منو موجـبخارج احملروقات حققت  الصادرات -

  .اليت سبقتهايف السنوات 
  والية سطيففي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  اقعو  :المطلب الثاني

عد والية سطيف من أهم الواليات اجلزائرية، بسبب مركزها االقتصادي والتجاري يف البلد وكثافتها تُ 
قتصادية، واالجتماعية السكانية، ولقد شهدت الوالية يف السنوات األخرية تطورا كبريا يف مجيع اجملاالت، اال

يف  هذا القطاعدراسة وضعية لانعكس هذا التطور على قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، و ولقد ... والثقافية،
ودراسة دورها يف التنمية االقتصادية  ،وتطور حركيتها ،املؤسسات هذه تعداد تطور دراسة سيتم، والية سطيف

  .من خالل مسامهتها يف التوظيف احمللية
                                                 

1
 Ministère de l’Industrier et des Mines, "Bulletin d’information statistique", Op. Cit., N

0
 32, p. 38. 
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 2112 - 2115خالل الفترة  والية سطيففي سات الصغيرة والمتوسطة تطور تعداد المؤس: أوال

 توزيعها على فروع األنشطة االقتصاديةو احلجم، : ين، مهار ايتعدادها حسب مع تطور توضيح سيتم
 :كما يلي،  الكربى

 :2112 - 2115الفترة  خالل سطيف واليةفي  الحجمحسب  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعداد تطور .1
  :بيانات اجلدول املوايل توضح ذلك

  والية سطيففي  الحجمحسب تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  :4/14جدول 
 2112 - 2115خالل الفترة 

 ات المؤسس حجم
2115 2116 2117 2112 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 10.61 082 11 10.20 010 10 10.10 784 18 12.02 662 15 صغيرة جدامؤسسات 

 3.02 810 3.61 212 3.81 768 2.22 732 صغيرةمؤسسات 

 0.80 280 0.82 281 0.1 179 2.06 177 متوسطةمؤسسات 

 200 012 13 200 216 12 200 731 19 200 571 16 المجموع

 2.22 595 1 8.12  765 1 21.06 160 3 11.26 007 3 النمو

   .سطيف بواليةاإلحصائيات املقدمة من طرف مديرية الصناعة واملناجم  :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر

 :ن خالل اجلدول أنميتبني 

، موجبةقق سنويا معدالت منو حتُ  حجمها،بغض النظر عن  يف والية سطيف، املؤسسات الصغرية واملتوسطة -
مؤسسة  571 16 ، بانتقال عددها اإلمجايل من%31.32 بـ 1028 سنة إىل 1020من سنة  منوهاحيث ُقدر معدل 

  ،خالل هذه الفرتة مؤسسة جديدة 520 6 أي أنه مت إنشاء ،1028مؤسسة سنة  091 23إىل  1020سنة 
ولكنها ، موجبةمعدالت منو  الدراسةوات س ج  خالل السنالوالية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة قطاع  -

 لظروف االقتصادية والسياسية اليت مرت هبا اجلزائر خالل هذه السنوات، تأثرا باوذلك  متناقصة،
يف حـني  ،825مؤسسـة، أمـا املؤسسـات الصـغرية فقـد بلـع عـددها  081 22 بلـع عـددها الصـغرية جـدااملؤسسـات  -

 ،1028سنة  يف هنايةمؤسسة، وهذا  185املؤسسات املتوسطة بلع عدد 
تليهــا مباشــرة  ،%12بنســبة تفــوق للواليــة يف النســيج االقتصــادي  الصــغرية جــداهنــاك هيمنــة مطلقــة للمؤسســات  -

وهــذا مــن جممــوع  ،%2يف حــني ال تتعــدى نســبة املؤسســات املتوســطة  ،%2املؤسســات الصــغرية بنســبة ال تتعــدى 
  .الدراسةسنوات خالل هذه املؤسسات 

    خالل الفترة والية سطيفحسب قطاع النشاط في تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .2
 :بني ذلكاجلدول اآليت تُ  معطيات :2112 - 2115

 



 النظري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفصل الرابع                                                                                          اإلطار 
 

262 

 

 والية سطيففي حسب قطاع النشاط تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  :4/15جدول 
 2112 - 2115خالل الفترة  

 قطاعات النشاط
2015 2016 2017 2018 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 01.16 684 13 02.12 263 21 06.80 121 22 00.68 227 9 خدمات

 21.22 491 4 10.32 362 2 12.21 261 2 12.36 535 4 بناء وأشغال عمومية

 28.66 309 4 28.18 080 2 21.28 280 3 23.22 123 1 صناعة 

 2.10 202 1.02 232 1.20 415 1.38 396 فالحة

 0.62 206 0.20 201 0.21 223 0.82 220 المحروقات، الطاقة والمناجم

 200  091 23  200 496 21 200 731 19 200 571 16 المجموع

  . اإلحصائيات املقدمة من طرف مديرية الصناعة واملناجم بوالية سطيف :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر

 :أن اجلدوليتضح من خالل 
نفس  هو، على مستوى الوالية فيهاالقطاعات من حيث عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة املتواجدة ترتيب  -

  على مستوى الوطن،الرتتيب 
اخلاصة اليت يضمها، وحبصة  املؤسسات الصغرية واملتوسطةحيت  املرتبة األوىل من حيث نسبة  اخلدماتقطاع  -

 . 18.66%قطاع الصناعة بنسبةتبعهم مث ي   .19.44%قطاع البناء واألشغال العمومية بنسبة يليه  ،59.26%بـ  تُقدر

 .1028سنة  يفهذا و . 0.67%وأخريا قطاع احملروقات واملناجم بنسبة  .1.95%قطاع الفالحة بنسبة مث يأيت 
 2112 - 2115خالل الفترة  والية سطيف ؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيالم حركيةتطور  :نياثا

املؤسسات : معدل منو ك  منتطور من خالل التطرق إىل  املؤسساتهذه تطور حركية  توضيح سيتم
  :بصفة عامة، كما يلياملؤسسات ، واملشطوبة، و املنشأة

 2112 - 2115 خالل الفترة والية سطيفالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  حركيةتطور  :4/16جدول 

 2112 2117 2116 2115 ات المؤسس

 194 2 256 2 644 3 295 3  ةالمؤسسات المنشأ

 - 2.47 - 38.09 10.59 4.04 معدل نمو المؤسسات المنشأة 

 599 491 484 288 المشطوبة المؤسسات

 21.99 1.44 68.05 - 95 معدل نمو المؤسسات المشطوبة

 595 1 765 1 160 3 007 3 نمو المؤسسات

 7.41 8.94 19.06 22.16 معدل نمو المؤسسات

 .اإلحصائيات املقدمة من طرف مديرية الصناعة واملناجم بوالية سطيف :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر              
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 :إىل أن السابق ُيشري اجلدول
، أو إىل ارتفاع ت املنشأةإىل اخنفاض معدل منو املؤسسا عزىيُ  يف والية سطيفاخنفاض معدل منو املؤسسات  -

 ،معدالت منو املؤسسات املشطوبة، أو معا
خالل السنوات األخرية، بسبب الظروف االقتصادية والسياسية  سالبةُتسج  معدالت منو  املؤسسات املنشأة -

 ،للبلد
أن هذا املعدل الذي يُعرب  حيثولكنه يعرف معدالت منو موجبة، غري مستقر،  معدل منو املؤسسات املشطوبة -

نتيجة تراكم العديد من ، وذلك مقارنة بالسنة السابقة %12.11ارتفع يف السنة األخرية بنسبة عن معدل الفش  
 .رجية هلذه املؤسساتاالعوام  املتعلقة بالبيئة الداخلية واخل

          خالل الفترة والية سطيففي في التوظيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  مساهمةتطور  :ثالثا
2115 - 2112 

 :ذلكظهر اجلدول أدناه تُ  بيانات
 والية سطيففي  التوظيففي  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة تطور :4/17 جدول

 2112 - 2115 الفترة لخال

 2112 2117 2116 2115 السنوات

 825 70 319 67 003 64 093 58 العاملينعدد 

 0.10 0.28 20.22 22.21 النمومعدل 

  . اإلحصائيات املقدمة من طرف مديرية الصناعة واملناجم بوالية سطيف :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر             

 :اجلدول أن يالحظ من خالل
عامـ ،  825 70وظف تُ  ،1028 سنةيف هناية  مؤسسة  091 23واليت بلع عددها واملتوسطة الصغرية املؤسسات أن -

 ك  مؤسسة،يف   عاملنيثالثة أي مبتوسط 

، حيث انتق  العدد %12.12 تُقدر بـ 1028إىل  1020مناصب عم  جديدة من سنة  إجياديف  النموأن نسبة  -
موجبة  كانتفلقد   ،مناصب عم  من سنة ألخرى إجياديف  النموأما نسبة . عام  825 70إىل  093 58من 

 .بالوالية واملتوسطةعداد املؤسسات الصغرية وذلك باملوازاة مع معدالت النمو املوجبة املتناقصة لت ،ولكن متناقصة
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 خالصة
تفق بني من خالل هذا الفص ، أنه من الصعب إجياد تعريف موحد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، ي  ت  

درجة  اختالف بسبب وذلك ...والدول، الدولية، واملنظمات اإلحصاء، وكاالتو  االقتصاديني، الباحثني من ك  عليه
من وراء  حتقيقها املراد األهداف وإختالف االقتصادية، األنشطة تنوع للدول، التكونولوجيالنمو االقتصادي والتطور 

التعريف، واليت قد تكون أهداف إحصائية، فيتم تعريفها غالبا انطالقا من املدخ  الكمي، وذلك باالعتماد على 
وذلك باالعتماد  من املدخ  النوعي،معايري كمية، كمعيار عدد العاملني، أو أهداف وظيفية، فيتم تعريفها إنطالقا 

على معايري نوعية، كاخلصائص اإلدارية والتنظيمية هلا، ولتفادي سلبيات ك  مدخ  وحتقيق اهلدفني، غالبا ما يتم 
أن االهتمام  كذلك بنيت   .تعريفها يف والنوعية الكمية املعايري من ك  باستخدام واألهداف، املداخ  هذه بني ما املزج

للدول يف العقود األخرية بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ناتج عن الدور الكبري الذي يلعبه يف عملية املتزايد 
 .االقتصادي  - االجتماعي للتقدم الفقري بالعمود يوصف فهو والسياسي، واالجتماعي االقتصادي واالستقرار التنمية

 طة تتميز مبجموعة من اخلصائص واملتوساتضح كذلك إنطالقا من هذا الفص ، أن املؤسسات الصغرية 
جتعلها متفردة وبعيدة ك  البعد عن صورة النموذج املصغر للمؤسسات الكبرية، هذه اخلصائص تلقي بضالهلا اليت 

شرتك يف أهنا على ك  املمارسات اإلدارية والتنظيمية، خاصة تلك املتعلقة مبمارسات تعبئة املوارد البشرية، واليت ت  
وجهيت نظر  توجد أنه اتضح كما .املدى وقصرية  رمسية، وغري متطورة، وغري مهيكلة، وبسيطة، ومرنة،ممارسات غري

متناقضتني، حول حتديد نوع تأثري هذه اخلصائص على أداء العاملني، ومن مث على أداء املؤسسة كك ، فوجهة 
يف حني أن وجهة النظر . يب خلصائصهافرتض تأثري إجياالنظر األوىل تُلقب هذه املؤسسات بالصغري مجي ، حيث ت  

 .سليب خلصائصها الثانية تُلقب هذه املؤسسات بالصغري صعب أو البيت الكئيب، حيث ت فرتض تأثري
بني من خالل هذا الفص ، فيما خيص واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائري، فلقد ت  

، وأهنا س جلت معدالت منو موجبة 1028مؤسسة يف هناية السداسي األول لسنة  170 093 1أن عددها يُقدر بـ 
ومتناقصة يف السنوات األخرية، بسبب اخنفاض معدل منو املؤسسات املنشأة وارتفاع معدالت فشلها، وذلك 

مية دون بني أن نشاطها يتمركز يف القطاعات اخلدبسبب الظروف االقتصادية والسياسية اليت مرت هبا البلد، وت  
بني أن هذه املؤسسات القطاعات اإلنتاجية، أما فيما يتعلق مبسامهتها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية فلقد ت  

خيص  وفيما .عيفةض بنسبة ولكن الصادرات وتنمية املضافة القيمة تكوين يف تساهم وأهنا عام ، 246 690 2 وظفتُ 
موجبة ومتناقصة  منو معدالت وسجلت ،1028 سنة مؤسسة 091 23 والية سطيف، فإن عدد هذه املؤسسات بلع

يف السنوات األخرية، بسبب اخنفاض معدل منو املؤسسات املنشأة وارتفاع معدالت فشلها، تأثرا بالظروف 
 .عام  825 70وظف بني أن نشاطها يرتكز كذلك يف القطاع اخلدمي، وأهنا تُ االقتصادية والسياسية للبلد، وت  

بشرية واملمارسات املرتبطة تعبئة املوارد ال: األخري، وبعد التعرض إىل املفاهيم األساسية املتعلقة بك  منيف 
ذلك و أداء العاملني، واملؤسسات الصغرية واملتوسطة، سيتم إسقاطها يف اجلانب امليداين يف الفص  املوايل،هبا، 
 .SGP طةساملتو  املؤسسة وهي سطيف، بوالية اجلزائرية واملتوسطة الصغرية املؤسسات إحدى على ميدانية دراسة بإجراء



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 خامــــســـــل الـــــصــــفــــال
دراسة ميدانية حول ممارسات تعبئة الموارد البشرية وتأثيرها على 

                                                                                                       Sétif Gold Plast المتوسطةأداء العاملين بالمؤسسة 
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 تمهيد
حتقيقها، واملتمثلة يف اختبار صحة الفرضيات املطروحة يف مقدمة املراد يف إطار األهداف الرئيسية  

واملتمثلة يف ممارسات تعبئة املوارد البشرية وأداء  ،الدراسة اجلوانب النظرية املتعلقة مبتغرييالدراسة، سيتم إسقاط 
رها اإلطار اعتبعلى املؤسسات الصغرية واملتوسطة باالسابقة،  النظرية واليت مت التطرق إليها يف الفصول ،العاملني

    اختيار مؤسسة صغرية أو متوسطة أو جمموعة منها، وإجراء دراسة ميدانية  ذلكيتطلب امليداين للدراسة، و 
 ومتوسطة احلجم إنتاجية خاصة وهي مؤسسة جزائرية ،Sétif Gold Plastفيها، ولقد وقع االختيار على مؤسسة 

 .نشط بوالية سطيفت  
إلجناز الدراسة امليدانية جيب اتباع جمموعة من اخلطوات املنهجية، اليت ُتمكن من مجع البيانات ومعاجلتها  

االعتماد على االستبيان كأداة أساسية جلمع البيانات،  وسيتمجودة،  بطريقة كفأة وفعالة، للوصول إىل نتائج ذو
 ن منك  تيح جمموعة من األساليب اإلحصائية اليت ُتم ، الذي يم SPSS معاجلتها كميا، عن طريق برنامج اليت سيتمو 

نوع معني من النمذجة اإلحصائية، املرتبط ب Smart PLSوحتليل نتائج االستبيان، وكذلك عن طريق برنامج  عرض
التحليل اإلحصائي  أساليبتيح استخدام يم  ذيوال، املعادالت اهليكلية باملربعات الصغرى اجلزئية منذجةواملتمثلة يف 
وكذلك ( تقييم مناذج القياس)دراسة العالقات بني املتغريات املقاسة يف وقت واحد بسمح للباحث واليت ت   ،املتقدم
املؤثرة يف  املستقلة ، هبدف توقع املتغري التابع أو حتديد املتغريات(تقييم النموذج اهليكلي)املتغريات الكامنة بني 

، وبالتايل تأكيد أو نفي صحة فرضيات الدراسة، وكذلك هبدف بناء منوذج قياس يكون صاحلا املتغري التابع
    .لدراسات مستقبلية

     دراسة ميدانية حول ممارسات تعبئة املوارد البشرية وتأثريها علىإجناز سيتم من خالل هذا الفصل  
     تقدمي ، حيث سيتم التطرق يف املبحث األول إىل Sétif Gold Plast املتوسطةأداء العاملني باملؤسسة 
يف املبحث ، و اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية إىل ، ويف املبحث الثاين سيتم التعرضاملؤسسة حمل الدراسة
      اإلجراءات املنهجية  تبيان، ويف املبحث الرابع سيتم التطرق إىلساال عرض وحتليل نتائجالثالث سيتم تناول 

ويف املبحث اخلامس واألخري سيتم التعرض      ،PLS-SEMضي للدراسة بتطبيق منذجة ات فم النموذج االيف تقيي
 .اختبار فرضيات الدراسةإىل 
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  محل الدراسة Sétif Gold Plast المتوسطة مؤسسةالتقديم : ولاألالمبحث 
عامل،  264 724 2وظف ، حبيث تم مؤسسة 170 093 1 عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر بلغ

وظف تم حبيث  ،مؤسسة 091 23وصل عددها يف والية سطيف ولقد ، 8102يف هناية السداسي األول لسنة  وهذا
ومبا أن اإلطار امليداين للدراسة حمصور على هذا النوع من املؤسسات،  ،8102يف هناية سنة  وهذا، عامل 825 70

نشط بوالية سطيف ويف جمال الصناعة، وبالذات على فلقد وقع اختيارنا على إحدى هذه املؤسسات اليت ت  
 .Sétif Gold Plastمؤسسة 

مربرات إىل حمل الدراسة، وذلك بالتطرق  SGPتسليط الضوء على املؤسسة  املبحثسيتم من خالل هذا 
 .ومشاريعها املستقبلية تواجههاهيكلها التنظيمي، وأهم التحديات اليت  نشأهتا وتطورها، تعريفها، ها،اختيار 

 وهيكلها التنظيمي نشأتها وتطورهاو  تعريفهاو  SGPمؤسسة مبررات اختيار : األولالمطلب 
أخريا و  تعريفها تناول كمجال للدراسة امليدانية، مث SGPمؤسسة سيتم فيما يلي توضيح دواعي اختيار  

 . هيكلها التنظيميالتطرق إىل 
  SGPمؤسسة مبررات اختيار : أوال

 :هيوذلك لعدة اعتبارات موضوعية،  SGPمؤسسة للقيام بالدراسة امليدانية وقع االختيار على 
املادة الثامنة من  ، حسبتعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية إسقاط معايريب :تصنيف المؤسسة. 1

 :، نتحصل على اجلدول التايلSGPمؤسسة على  القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة،
 SGP مؤسسةعلى  الجزائريةلمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إسقاط معايير تصنيف ا :5/1جدول 

 المعيار                    
 حجم المؤسسة

 ينملاعدد الع
(عامل)  

 رقم األعمال السنوي
(مليون دج)  

 االستقاللية

 0111 ≥و 011≤  801 ≥و 01≤  مؤسسة متوسطة
توفر شرط  ضرورة

 اإلدارةيف االستقاللية 

 توفر الشرط SGP 010 0011مؤسسة 
  :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر 
 .6صفحة  ،8101 جانفي 01 املؤرخ يف ،18 - 01 رقم من القانون صغرية واملتوسطة، املادة الثامنةالقانون التوجيهي لتطوير املؤسسات ال -
 .SGP ؤسسةمسؤول مصلحة املالية واحملاسبة ملاملقابلة مع  -
 معايري تصنيف ، ذلك أناملؤسسات املتوسطةصنف من تم  SGP أن مؤسسة ،يتضح من خالل اجلدول 

  :عليها، مع اإلشارة إىل املالحظات التالية تنطبق هذه األخرية
منهم  %00.82و (عامل 010)دائمني  عمالمنهم  %10.06، 8102يف سنة  عامل SGP 000 مؤسسة شغلت -

القانون ويتم استبعاد العمال املؤقتني عند تصنيف املؤسسات، ذلك أنه حسب ، (عامل 06) مؤقتني عمال
األشخاص املوافق لعدد عدد " :نيمخدتقصد باألشخاص املسيم التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

عدد العاملني األجراء بصفة دائمة خالل سنة واحدة، أما العمل املؤقت أو العمل  وحدات العمل السنوية، مبعىن
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واملتوسطة لمؤسسات الصغرية ل بالنسبةعتمد عليها السنة اليت يم و . عتربان أجزاء من وحدات العمل السنويةاملومسي فيم 
 .1"مقفلعلقة بآخر نشاط حماسيب اليت تنشط، هي تلك املت

القانون التوجيهي لتطوير وحسب  ،مليون دج 0011بـ قدر رقم أعمال يم  8102يف سنة  SGPحققت مؤسسة  -
هي تلك املتعلقة  عمال أو جمموع احلصيلةلتحديد رقم األاحلدود املعتربة " :فإن ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 .2"عشر شهرا (08) بآخر نشاط مقفل مدة إثين

إن الزيارات امليدانية األولية من خالل املقابلة واملالحظة، ف: للمؤسسة األولي للزيارات الميدانية االنطباع. 2
تتوفر على تويل اهتماما كبريا باملمارسات اإلدارية، وبأهنا ركت لنا انطباعا أوليا بأن هذه املؤسسة ت   SGPملؤسسة 

 .فيهااحلد األدىن من ممارسات التعبئة، وهذا ما شجعنا على إجراء الدراسة امليدانية 
قدموا لنا وعودا بتقدمي  SGPالقائمني على مؤسسة : الوعود بتقديم تسهيالت من طرف المؤسسة. 3
، من طرف كل العاملني الدائمني بيانسواء فيما تعلق باإلجابة على االستسهيالت إلجراء الدراسة امليدانية فيها، ت
 .جناز الدراسةإتلك املتعلقة باإلطالع على وثائق املؤسسة اليت تساعد يف أو 

هذا البحث، هلذا مت  ملوضوععترب العامل الوحدة اإلحصائية يم : طبيعة الوحدة اإلحصائية لموضوع الدراسة. 4
على أداء  SGPملؤسسة  إجراء هذه الدراسة على مؤسسة واحدة، ملعرفة تأثري ممارسات تعبئة املوارد البشرية

 .فيهاالعاملني 
 SGPمؤسسة  تعريف: ثانيا

 SGP  هي اختصار لـSétif Gold Plast، متوسطة احلجم، تقع يف الشرق  خاصة وهي مؤسسة جزائرية
، على بلدية أوالد صابر 01قسم  060يف منطقة النشاطات احلرفية مج رقم  ،اجلزائري وبالضبط يف والية سطيف

خمتصة يف التحويل األويل ملادة البالستيك األساسية  مؤسسة إنتاجية SGP .مت مربع 8111 حوايلمساحة تقدر بـ
( Préformes)نتاج مواد نصف مصنعة وهي املصبعات ، إلPTE (Polyéthylène Téréphtalate)وبالتحديد 

إىل عبوات  (Soufflage)باستخدام تكنولوجيا النفخ  بتحويلها مبختلف األحجام واأللوان، واليت يقوم عمالؤها
 املشروبات الغازية، عصائرالغازية، ، املياه يف جماالت التعبئة املتعلقة باملياه املعدنيةستخدم تم واليت ، بالستيكية
ميل، مستحضرات التج املواد الصيدالنية، الزيوت النباتية،املايونيز، منتجات األلبان، اخلل، ماء الزهر، ، الفواكه

 ...مواد التنظيف الصناعية،
 :لعمالئها ما يلي SGPتوفر مؤسسة 

 لت، 0مل إىل  080واليت تسمح بتصنيع عبوات بسعة ، PTEأحادية الطبقة من  تشكيلة من املصبعات -
، حاجز البنفسجية فوق، ومضافات مضادات األشعة لونا شفافا ومعتما( 21)ضم أكثر من مثانني تشكيلة ت   -

 ،...،االصفرار األوكسجني، مضاد
                                                           

 . 0، مرجع سابق، صفحة اخلامسةالقانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، املادة  1
2

 .رجع نفسهامل 
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سب ح، أي منتجات أذواقهمو  عمالءمنتجات تتماشى واحتياجات التوفري تطوير منتجات مشخصنة، أي  -
، مبعىن االحتياجات املتنوعة للعمالءو ناسب تلت متنوعةوألوان أشكال بأحجام و يتم تكييف املنتجات فالطلب، 

 ،األلوانخمتلف و  ،رقبة العبوة وقطرهاطول و العبوة،  طولو السعة، من حيث ، مبختلف املقاسات تقدمي منتجات
وقت احملدد، ذلك أهنا تتوفر لديها الطاقة اإلنتاجية الكميات احملددة من املنتجات وباملواصفات احملددة يف ال -

 الكافية الستيعاب طلبات السوق،
مساعدة تقنية شاملة لشركائها من خالل تقدمي التوجيه واملشورة واختيار أنسب املنتجات، املرافقة من خالل  -

 تنفيذ عمليات النفخ، املساعدة يف وإذا لزم األمر  ،عملية جتربة املنتوج، الدعم والتدخل التقينمتابعة 
االلتزام الرئيسي هلا، فتهتم باحتياجاهتم ومشاكلهم، وتتعهد بتقدمي  رضا شركائها SGPعترب مؤسسة ت   

 .االستجابة املناسبة هلا، مصحوبة خبدمة ذو جودة عالية خالية من العيوب
الناشطة  Fouara  Sarlشركة: احملليعلى املستوى جند  ،SGPمؤسسة عمالء  أو أهم شركاء فيما خيص 

 SARL SARMOUKشركة  ،للمشروبات الغازية MAMI SPA، شركة يف جمال املشروبات واملصربات

للعصائر واملشروبات الغازية، وكل هذه SBC SARL (Setifis bottling company )، شركة للمشروبات الغازية
         شركة: أما على املستوى الوطين فنجد. طات بوالية سطيفانشط باملنطقة الصناعية للتخزين والنشاملؤسسات ت  

SARL EAUX MINERALES MECHTET EL FEZGUIA نشط باملنطقة الصناعية واليت ت   ،للمياه املعدنية
نشط باملنطقة واليت ت   ،العصائر واملشروباتو  احللوياتو  البسكويتالناشطة يف جمال  Bifa Algeriaمبيلة، شركة 
نشط باملنطقة الصناعية واليت ت  ، Sarl IDC  (International Drinks Compagny)بقسنطينة، شركةالصناعية 

نشط باملنطقة الصناعية واليت ت   ،مواد التنظيف الصناعية الناشطة يف جمال Garden Clean Mestarبعنابة، شركة 
نشط باملنطقة واليت ت   ،EMBG TOGI Sarl (Eau Minérale et Boissons Gazeuses)جبيجل، شركة 

باإلضافة إىل العديد من اخلواص على املستوى احمللي والوطين الناشطني يف جمال نفخ . الصناعية أقبو ببجاية
من خالل قائمة ألهم العمالء، نالحظ كثرهتم وتنوعهم حسب . يف حمالهتم اخلاصة عملونوالذين ي ،املصبعات

الدور الكبري الذي تقوم به املؤسسة يف التعريف باملنتوج على املستوى احمللي النشاط واملناطق اجلعرافية، وهذا نتيجة 
والوطين، واالستماع إىل العمالء ملعرفة متطلباهتم واحتياجاهتم، وسياسة التويج املتبعة القائمة على النوعية والسعر، 

 .شاحنة 00ة عتاد حتتوي على وكذلك لقيام املؤسسة بتوزيع منتجاهتا بوسائلها اخلاصة، إذ أهنا ُتتلك حضري 
 SGP تطور نشاط مؤسسةنشأة و : ثالثا

 8111سيتم التعرض أوال إىل تارخيها، حيث يعود تأسيسها إىل سنة  SGPقبل التطرق إىل نشأة مؤسسة  
 حيتوي على آلة واحدة ،كانت عبارة عن حمل صغرينواة هذه املؤسسة  . براهيم سامل عبد السالمإ لمن طرف املقاو 

 ، واجلدول املوايل يوضح نشأة املؤسسةمؤسسة متوسطة، مث تطور نشاطه إىل أن أصبح عمالشغلها ثالثة يم 
ورقم  ،عدد اآلالت، حجم اإلنتاجعدد العاملني، الصيغة القانونية، رأس املال،  :من حيث ،ومراحل منوها
 :األعمال
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 SGPمراحل نمو مؤسسة : 5/2 جدول

 الصيغة القانونية
سنة 

 التأسيس
 الموقع رأس المال

عدد 
 ينملاالع

 الدائمين

عدد 
 اآلالت

متوسط كمية 
اإلنتاج في 

 اليوم

متوسط رقم 
األعمال في 

 السنة
ETS


 Brahim 

Salem Abdesselam 
 دج مليون 0 طن 0 2 6 صابر أوالد ـــــــ 2012

EURL


 Iyad Plast 2015 01 دج مليون 04 طن 0 2 08 أوالد صابر دج مليون 
EURL Sétif Gold 

Plast 
 دج مليون 401 طن 010 2 60 أوالد صابر دج مليون 001 2017

SARL


 Sétif Gold 

Plast 
 دج مليون 0011 طن 810 2 010 أوالد صابر دج مليون 401 2018

 .SGP ؤسسةمسؤول مصلحة املالية واحملاسبة ملاملقابلة مع  :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر
 :ما يلي ،خالل اجلدولمن يتبني  
، Brahim Salem Abdesselam مؤسسة إىل 8108 سنة حتول ،SGP مؤسسة نواة كان والذي ريغالص احملل أن -
إىل  8100من سنة  املؤسسةتطلب حتديد رأس املال، مث حتولت يال  للمؤسسات القانونيةا النوع من األشكال وهذ
مليون  01، برأس مال يقدر بـ Iyad Plastإىل مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية احملدودة  8106سنة 
  ،Sétif Gold Plast مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية احملدودة 8101يف سنة مث أصبحت دج، 

    لية حمدودةشركة ذات مسؤو  إىلإىل غاية اليوم  8102سنة من مليون دج، مث حتولت  001 بـ برأس مال يقدر
Sétif Gold Plast،  مليون دج 401ـ ببرأس مال يقدر.  

هي األشكال  ،SGPأن األشكال القانونية للمؤسسات اليت مرت هبا مؤسسة  ،ما جتدر اإلشارة إليه
املؤسسة ذه هلومن أسباب تغري الشكل القانوين  .احلجم ؤسسات الصغريةملاألكثر تناسبا مع طبيعة خصوصيات ا

 8108مؤسسة مصغرة يف سنة  ، باالعتماد على معيار العمالة،حيث كانت ،هاتغري حجم عرب السنوات، هي

 بـ 8101مؤسسة متوسطة يف سنة  ، لتصبحعامل 08ـ ب 8100مث تطورت إىل مؤسسة صغرية يف سنة  ،عمالبستة 
فيما يتعلق بتحول و  .تهمؤسس رؤية حتقيق إىل يسعى الذي املؤسسة بسبب طموحات مالك، وكذلك عامل 60

 زوجة وهو ،آخر شريك انضمام هو سببال كانف ،حمدودة مسؤولية من مؤسسة فردية إىل شركة ذات SGPمؤسسة 

 .السالم عبد سامل براهيمإ
نشط مبنطقة النشاطات احلرفية ببلدية أوالد صابر، وهي ت   ،8111نشأهتا يف سنة ومنذ  SGPأن مؤسسة  -
القدمية  اآلالت ثماينال  تغيريمت 8101من سنة  ابتداء، حيث هانفس تولكن ليس ،عدد اآلالتشغل نفس تم و 

وقيمة رقم  ،حجم اإلنتاجو جيابا على حجم التوظيف، إ تكنولوجيا حديثة، وهذا ما انعكسذات  ةبآالت جديد
متوسط اإلنتاج يف  غ، وبلعمالتوظيف ستة اآلالت ب سامهت ،8100إىل  8108سنة  منحيث أنه . األعمال

                                                           

 Entreprise. 


 Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée. 


 Société à Responsabilité Limitée. 
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 8100سنة  منأما  .مليون دجثالثة يقدر ب سنوي ومت حتقيق باملتوسط رقم أعمال ،اليوم واحد طن من املصبعات

ومت حتقيق  ،من املصبعات انطنأ مخسةمتوسط اإلنتاج يف اليوم  غوبل، عامل 08، فقد مت توظيف 8106 إىل
عرفت املؤسسة قفزة نوعية من  ،8101سنة ومع تغيري اآلالت  .مليون دج 04يقدر بـ  سنوي باملتوسط رقم أعمال

عامل، وبلغ متوسط اإلنتاج يف اليوم  60إىل  املنيالعاإلنتاج، إذ ارتفع عدد ونوعية وكمية حجم التوظيف حيث 
نشاط املؤسسة يف مليون دج، واستمر  401ومت حتقيق باملتوسط رقم أعمال يقدر بـ  ،أطنان من املصبعات 010

ومت  ،ن من املصبعاتأطنا 810وبلغ متوسط اإلنتاج يف اليوم ، عامل 010، حيث مت توظيف 8102النمو يف سنة 
 .مليون دج 0011رقم أعمال يقدر بـ  حتقيق
 SGPمؤسسة الهيكل التنظيمي ل :رابعا

وحتديد أقسامها والعالقات  ،توجيه أنشطة املؤسسةلستخدم يشري اهليكل التنظيمي إىل النظام الذي يم  
طرق انسياب ديد حت ،السلطات ،بينها، وذلك من خالل توزيع املهام، املسؤوليات، الواجباتفيما الوظيفية 
الرسم البياين للهيكل  يشري خمطط اهليكل التنظيمي إىلبينما . مناط التفاعل الواجب تطبيقهاأو  ،املعلومات
والغرض منه هو توضيح هذا األخري، فهو عبارة عن عرض مصغر هليكل املؤسسة والعالقات املوجودة  ،التنظيمي
درجة مركزيتها وهرميتها، و بني أجزائها،  يوفر قدرا كبريا من املعلومات عن املؤسسة ككل والتفاعل ما إذفيها، 
خمطط اهليكل التنظيمي التايل يوضح الشكل  ...،وسلسلة قياداهتاخطوط السلطة، و ، عدد املستويات اإلداريةو 

   :SGPملؤسسة 
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 :ما يلي السابق، رسم البياينليتبني من خالل ا
والذي يتم فيه تقسيم املؤسسة إىل أقسام  ،هو هيكل تنظيمي وظيفي SGPملؤسسة أن نوع اهليكل التنظيمي  -

يها خمصص لوظيفة واحدة تكون أدواره ومسؤولياته ف ، ويكون كل موظففيهاالرئيسية اهلامة و حسب الوظائف 
 ،حمددة بشكل واضح

صغر حجم بسبب  ،خالل قلة املستويات اإلداريةمن  والذي يتجلى ،هلذه املؤسسةيكل التنظيمي بساطة اهل -
ويتجلى كذلك من خالل سيادة مسة التقارب  ا،واحد اجنتج منتو ذلك أهنا تم  ،وعدم تعقد نشاطها ،املؤسسة

مت مالحظة أن كل رؤساء املصاحل يعملون يف  ،املكاين يف املؤسسة، إذ أنه من خالل الزيارة امليدانية للمؤسسة
، كذلك التنفيذين الذي يعملون يف مكان واحد نيلاممكان واحد يضم عدة مكاتب، ونفس الشيء بالنسبة للع

اختاذ القرارات عملية اف، الرقابة، املشاركة يف ل، نقل املعلومات، اإلشر اصتهل من عملية االسيم هذا سيمفتض أن و 
 ،وحل املشكالت

ظهر يف املستوى األول حيث ي   .اإلدارية ستوياتجمموعة من امل نم يتكونهلذه املؤسسة أن اهليكل التنظيمي  -
 ،مث يليه املدير التنفيذي .، والذي يتوىل حتديد اخلطط واألهداف االستاتيجيةلك املؤسسةوهو ما ،ر العاماملدي

جمموعة من  تبع املدير التنفيذيي  . ، والذي يتوىل مهمة تنفيذ اخلطط واألهداف االستاتيجيةير أجريوهو مد
 شرف عليها مسؤولنيفنية، يم تقوم مبتابعة العديد من املهام والعمليات اإلدارية والتنظيمية وال ، واليتاملصاحل واألقسام

اإلنتاج، مسؤول مصلحة العالقات  قسم مسؤول مصلحة املوارد البشرية، مسؤول: وهم متخصصني يف اجملال،
كل مصلحة أو قسم يتوىل اإلشراف على   .املالية واحملاسبة، مسؤول املصلحة التجاريةاخلارجية، مسؤول مصلحة 

  .عدد من العاملني سواء كانوا أعوان حتكم أو أعوان تنفيذ
 SGPالتحديات والمشاريع المستقبلية لمؤسسة : المطلب الثاني

اجلديدة اليت بدأت واملشاريع  ،SGPمؤسسة سيتم فيما يلي التطرق إىل أهم التحديات اليت واجهت  
 .وتنوي املؤسسة إجنازها

 SGPتحديات مؤسسة  :أوال
 :فيما يلي سسةؤ املميكن تلخيص أهم التحديات اليت تواجه 

سكيكدة، ك ،على موردين من خمتلف الوالياتلتأمينها عتمد حيث كانت املؤسسة ت  ، PTEنقص املادة األولية  -
كما أنه يتم اقتناؤها ب احتكارهم هلذه املادة، جعلها غري متاحة يف أي وقت،  بس، وبواجلزائر العاصمة ،وهران

دول دها بنفسها من استرياإىل مما دفع هذه األخرية على تنافسية املؤسسة، سلبا مما أثر  ،جدا بأسعار مرتفعة
 ،والسعودية ،مانالصني، اهلند، عم كعديدة،  

يف جمال تشغيل اآلالت  ني، أيسامي نيمهندسني وتقنيمن عاملة املؤهلة يف اجملال التقين، نقص اليد ال -
عقود ، وذلك بإبرام آلالتالصينية املنتجة واملوردة ل Demarkإىل التعاقد مع شركة باملؤسسة وصيانتها، مما أدى 

 ،وتشغيل اآلالت مع موظفيها لتكوين عمال املؤسسة يف جمال الصيانة
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 على املستوى احمللي وعلى املستوى الوطين، جمموعة من املنافسني ؤسسةاملتواجه املنافسة الشرسة، حيث  -
واليت  ،Préforme-Plast مؤسسة :أمههم ،(املصبعات والسدادات) السائلة وادللم بئةعمنتجات الت يف إنتاج نيتصخم
املنطقة الصناعية نشط باليت ت  و  ،Pro-Form Packaging مبنطقة النشاطات احلرفية ببلدية أوالد صابر، شركةنشط ت  

 نشط باملنطقةواليت ت   ،SGT ALGERIE SPA (Société Générale des Techniques)  العلمة، شركة مسامهة

وهي  ،Sarl BBA ((Bordj Bou Arréridj شركة ،سطيف والية يف فرع وُتلك العاصمة، باجلزائر رويبة الصناعية
 .نشط باملنطقة الصناعية بوالية برج بوعريريجت  

 SGPالمشاريع المستقبلية لمؤسسة  :ثانيا
 .املصاغة كتابيا وأهدافهم الفصلية والسنوية رؤيتهمرسالتهم و يسعى القائمون على املؤسسة إىل حتقيق 

، (Cols)والسدادات ( Préformes)قيق الريادة يف جمال تصنيع املصبعات حت :يف رؤية املؤسسة تتمثلحيث 
كما يسعون إىل حتويل املؤسسة إىل   .الوطين والدويلاحمللي و مبختلف األشكال واملقاسات واأللوان على املستوى 

 :ومنه ستثمر يف العديد من األنشطة،وي   ضم العديد من الوحداتجممع كبري ي  
الوحدة الثانية مقرها منطقة النشاطات احلرفية  .إضافيتيني ؤسسة بإنشاء وحدتنياملهبدف حتقيق النمو، قامت  -
وذلك  ضمها الوحدة األوىل،تضم أربع آالت أكرب وبتكنولوجيا أحدث من اآلالت اليت ت   بلدية أوالد صابر،ب

آلة، إلنتاج  00ضم ت   ،بسطيف للتخزين والنشطاتالوحدة الثالثة مقرها املنطقة الصناعية . إلنتاج املصبعات
عمل  انطالقمن املخطط و . األلوانمن حيث قطر السدادة وطوهلا، ومبختلف  املقاسات،السددات مبختلف 

  ،8181سنة  بداية معدتني الوح اتنيه
السنوات يف ( Panneau Sandwich)نتاج لوحات السوندويت  إلؤسسة املطط هبدف تنويع النشاط، ختم  -

 .القادمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       Sétif Gold Plast المتوسطةدراسة ميدانية حول ممارسات تعبئة الموارد البشرية وتأثيرها على أداء العاملين بالمؤسسة    الفصل الخامس     
 

174 
 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية: المبحث الثاني
الرئيسي الذي تسعى إليه الدراسة لتحقيقه، واملتمثل يف معرفة تأثري ممارسات تعبئة املوارد ف إطار اهلديف  

االعتماد  وسيتم ،Sétif Gold Plastاملؤسسة املتوسطة البشرية على أداء العاملني، سيتم إجراء دراسة ميدانية يف 
 .اإلحصائية املالئمة دواتاألاختيار  سيتمكأداة أساسية جلمع البيانات واملعلومات، مث   يف ذلك على االستبيان

اليت مت إتباعها يف سبيل  املنهجية اإلجراءاتاخلطوات و سيتم من خالل هذا املبحث، التطرق إىل خمتلف 
التحليل اإلحصائي، أساليب وحيتوي على أهداف ومنهج الدراسة، أدوات مجع البيانات و . إعداد الدراسة امليدانية

 .تمعوكذلك جمال الدراسة وخصائص اجمل
 أهداف ومنهج الدراسة الميدانية: المطلب األول

دد حتم عترب من العوامل األساسية اليت أن يكون هلا أهداف يراد حتقيقها، هذه األهداف تم  أي دراسة ال بد 
 .تباعهنوع منهج الدراسة الذي جيب إ

 أهداف الدراسة الميدانية : أوال
 إىل إثبات أو نفي صحة الفرضيات اليت مت اإلشارة إليها يف مقدمةأساسا هتدف الدراسة امليدانية 

 .SGPؤسسة الدائمني مب نيلامعالعد هلذا الغرض إىل بتوجيه االستبيان الذي أم ، وذلك الدراسة
 منهج الدراسة الميدانية: ثانيا

 يف عملهم الباحثون هبا يقوم اليت فاإلجراءات البحوث، إجراء كيفية دراسة هو علممنهج البحث 
 ُتمكن من اكتساب اليت الطرق فهو يمعىن بدراسة. البحث تسمى منهجية هبا والتنبؤ وشرحها الظواهر لوصف
 .1بحثلل عمل خطة إعطاء دفهبو  املعرفة،

من اخلطوات املنظمة  منهجي، أي اتباع جمموعة بشكل البحث مشكلة حلل وسيلة هي البحث فمنهجية
طرح : ه اخلطوات تتمثل يفتزيد من مستوى معارفنا األساسية، هذ للوصول إىل نتيجة معينة املصممة واملتسلسلة،

النتائج ( نقل)، بناء الفرضيات، حتليل املعطيات وكتابة النتائج، إيصال األسئلة، مراجعة اإلطار النظري للدراسة
 .أو إلقائها يف املؤُترات وامللتقيات العلمية ،بنشرها على شكل مقاالت يف جمالت حمكمة

ه الباحث لدراسة ظاهرة أو طبقستخدمه ويتبط حتديد النوع الذي ي  عدة أنواع، وير  علىاملناهج العلمية 
ولدراسة موضوع . األهداف املراد حتقيقها واإلمكانيات املتاحةو مشكلة معينة مبوضوع أو حمتوى الدراسة، 

يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، فإنه سوف يتم  املنيتعبئة املوارد البشرية وتأثريها على أداء العممارسات 
يمعترب من أكثر املناهج استعماال يف جمال العلوم االجتماعية  االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، الذي
دقيق وتفصيلي للظاهرة أو  وحتليل وصف ويقوم هذا املنهج على واإلنسانية عموما والعلوم اإلدارية خصوصا،

وذلك عن طريق مجع البيانات واملعلومات املتعلقة هبا، أو نوعيا، /وشكلة قيد الدراسة وصفا كميا املوضوع أو امل

                                                           
1
 S. RAJASEKAR, P. PHILOMINATHAN and V. CHINNATHAMBI, "Research Methodology,", 

https://arxiv.org/pdf/physics/0601009.pdf, India, 2013, p. 5 (See on: 12/04/2019). 
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والعوامل اليت تتحكم  ،للوصول إىل األسباب اليت أدت إليها ،وحتليلها ،تفسريهاو مقارنتها، و قياسها، و تصنيفها، و 
  .1واستخالص النتائج ،بينها العالقات وتوصيف ،وأبعادها خصائصها حتديدو ، فيها

 التحليل اإلحصائي أساليب و أدوات جمع البيانات : المطلب الثاني

اإلحصائية اليت  األساليبو  ،األدوات اليت مت االعتماد عليها يف مجع البياناتخمتلف  التطرق هنا إىلسيتم  
 . مت االستعانة هبا لتحليل هذه البيانات

 أدوات جمع البيانات: أوال
من الطرق واألدوات اليت ميكن للباحث االستعانة هبا جلمع البيانات واملعلومات الالزمة عن توجد العديد 

هذه الباحث إلحدى  ختيارهتا اإلجيابية والسلبية، ويتوقف احبثه، ولكل أداة من األدوات خصائصها ومميزا
جمتمع وعينة الدراسة، طبيعة البحث وأهدافه، طبيعة : هاأمهعلى عدة عوامل،  هاأو جمموعة مناألدوات 

االستبيان كأداة أساسية  :أداتني، مها، فإنه سوف يتم االعتماد على ونظرا هلذه العوامل .واإلمكانيات املتوفرة
، واملقابلة كأداة ثانوية مفسرة وداعمة ومساعدة للدراسة، وفيما يلي شرح لكيفية االعتماد على البياناتجلمع 

  :هاتني األداتني
وهو عبارة عن . عترب االستبيان األداة األساسية اليت مت االعتماد عليها إلجناز الدراسة امليدانيةيم : االستبيان .1

دد وتصا  بشكل جيد من طرف الباحث، هبدف مجع البيانات واملعلومات الالزمة حول حتم  ،جمموعة من األسئلة
 . موضوع الدراسة

االعتماد على استبيانات جاهزة، حبيث  ،االستبيانعادة ما يمنصح عند دراسة موضوع معني باستخدام 
ولكن . لالستفادة من أعماهلم ورحبا للوقت ،تكون مصممة وخمتربة من طرف أكرب الباحثني املختصني يف املوضوع

فيما يتعلق باملتغري املستقل واملتمثل يف قليلة ونادرة، فبه فيما خيص موضوع هذه الدراسة فإن االستبيانات املتعلقة 
إذ يتم نشر نتائج حتليلها فقط، أما  ،غري منشورة ، أغلب االستبيانات اخلاصة بهممارسات تعبئة املوارد البشرية

ئ هو أداء العاملني، والذي اعتمدنا على سلوكيات التعبئة وصفات العامل املعب  بيانات اخلاصة باملتغري التابع و االست
، بناء الباحثة بتصميم استبيان الدراسة هلذا قامت. بيان متعلق بهمل نتمكن من التوصل إىل أي استلقياسه، فإنه 

غري املباشرة مبوضوع البحث، هلذه األسباب املباشرة و على اإلطار النظري وبعض االستبيانات ذات العالقة 
فيما يل توضيح للمراحل  .8104من شهر نوفمرب إىل شهر مارس من سنة ، استغرق إعداده أكثر من مخسة أشهر

 :الطرق اليت مت االعتماد عليها مللئهو  اليت مر هبا إعداد االستبيان

                                                           
1
 :راجع كل من  
دار (: األردن)عمان ) SPSS باستخدام البرنامج اإلحصائيمنهجية وأساليب البحث العلمي وتحليل البيانات دالل القاضي وحممود البيايت،  -

 .66 صفحة( 8112 احلامد للنشر والتوزيع،

منهجية وأساليب البحث العلمي وتحليل البيانات خولة ضامن احلمايدة، علي الفالح الضالعني، حممود عزت اللحام ومصطفى يوسف كايف،  -
 .081 - 086 صفحة (8101 عصار العلمي للنشر والتوزيع،دار اإل(: األردن)عمان ) SPSS V10.0 باستخدام البرنامج اإلحصائي
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 :، مت إتباع اخلطوات التاليةعداد االستبيان بشكله النهائيإل :االستبيان إعدادمراحل . أ
، والرابع الثاين والثالثو  األول نب النظري الذي مت عرضه يف الفصلاستنادا إىل اجلا: ستبيانمرحلة بناء اال -

وبناء على اإلشكاليات والفرضيات اليت مت طرحها يف املقدمة، مت حتديد العبارات اليت جيب أن حيتويها االستبيان 
 .األويل، حيث مت تقسيمه إىل حمورين رئيسيني، باإلضافة إىل حمور املعلومات العامة املتعلق باملستجوب

 :احملاور الرئيسية التالية نيممارسات تعبئة املوارد البشرية وأداء العامل استبيانتضمن 
ممارسات تعبئة حسب أنواع  ،إىل أربعة حماور فرعية هذا احملور سمقم  (:ممارسات تعبئة املوارد البشرية)احملور األول  -

هتدف أسئلة هذا احملور إىل الكشف عن  .من الفصل الثاين اليت مت التطرق إليها يف اجلانب النظري املوارد البشرية
 .حسب آراء العاملني هبا SGPمؤسسة هذه املمارسات يف  تطبيقمستوى 

تعبئة  منوذجعلى يف اإلطار النظري  ممارسات تعبئة املوارد البشريةأنواع للتذكري، فإنه مت اإلعتماد يف حتديد  
واعتماد أغلب الدراسات عليه، حيث  ،وضوحهو  مشوليتهو  وذلك حلداثته ،الئهوزم TREMBLAY العاملني لـ

من  إىل أربع جمموعاتها صنفذي والمبمارسات تعبئة املوارد البشرية،  در الرئيسي لكل املواضيع املتعلقةعترب املصيم 
املمارسات ضم ي احملور األول: هي، موعاتاجمل هذهحماور فرعية تعكس  ةأربعتضمن هذا احملور  ، ومنهاملمارسات

تضمن  لثالثا احملور ،القيادةمارسات مب فمرتبط احملور الثاين األهداف والقيم،و  الرسالةو  الرؤية املتعلقة بكل من
 .ممارسات إدارة املوارد البشريةتوي على احملور الرابع حي، العمل تنظيمممارسات 

 سلوكيات تعبئة املوارد البشريةحسب أنواع  ،حماور فرعية ةثالثإىل  سم هذا احملورقم  (:أداء العاملني)احملور الثاين  -
مدى التزام وهتدف أسئلة هذا احملور إىل الكشف عن  .من الفصل األول اليت مت التطرق إليها يف اجلانب النظري

  .إىل حتقيق مستويات عالية من األداءيف النهاية تؤدي واليت  ،SGPمؤسسة بسلوكيات التعبئة يف العاملني 

 :ختاذ القرارات املتعلقة مبا يليأوال ا تطلب ،حتديد عبارات هذا احملورإىل أن  جتدر اإلشارة
 هيلتقييم أداء العاملني،  مداخل ةتبني من خالل الفصل الثالث أن هناك ثالث: اختيار مدخل تقييم األداء: 

م أو الباحث املفاضلة بينها حسب معايري معينة وعلى املقي   ،اهلجنيواملدخل  ،املدخل الكمي، املدخل النوعي
وعند القيام بالزيارة االستطالعية للمؤسسة وإجراء مقابلة مع مسؤولة مصلحة املوارد  .ليتمكن من اختيار األنسب

 :مها ،قييم أداء العاملني لسببني رئيسينيلة االعتماد على املدخل الكمي لتتبني لنا استحا ،البشرية
فمثال ال ميكن . غياب أدىن اإلحصائيات اليت يتم االستعانة هبا حلساب املؤشرات الكمية ألداء العاملني -

حصائيات املرتبطة بتطور عدد العاملني املؤقتني يف كل سنة وتطور بسبب عدم وجود اإل ،حساب مؤشرات اإلنتاج
مسامهتهم يف االنتاج الكلي، وذلك الستبعادها، من أجل التمكن من قياس انتاجية العاملني الدائمني، ذلك أن 

صنف على أساس العاملني فقط، ألن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تم هذه الدراسة تقتصر على تقييم أداء هؤوالء 
، كذلك بسبب عدم مؤشرات سلوكيات املوارد البشريةكما ال ميكن حساب . عدد العاملني الدائمني هبا فقط
 ،، عدد تاركي العملنيلامعدد ساعات التغيب، عدد الصراعات بني العهبا، ك وجود اإلحصائيات املتعلقة
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احلكم املقارنة و ، واليت ميكن على أساسها SGP مؤسسةايري األداء املتعلقة بالصناعة اليت تنشط فيها غياب مع -
  .أو متوسط أو مقبول أو يتجاوز املعايري املتعارف عليها فضأداء العاملني، بأنه منخ على
 بني من خالل الفصل الثالث أن مصادر تقييم أداء العاملني متعددة، ولقد مت ت   :اختيار مصدر تقييم األداء

فلقد مت . ومت استبعاد املصادر األخرى ملربرات موضوعية ،على الزمالء كمصدر للتقييميف هذه الدراسة االعتماد 
كما مت استبعاد . ملصدراستبعاد الرؤساء ألن عددهم قليل يف املؤسسة حمل الدراسة، مما قد يمعزز من سلبيات هذا ا

بعد كذلك وامست. لرؤساء بل العاملني ككلاملرؤوسني ألنه ال يتماشى مع هدف الدراسة اليت ال هتدف إىل تقييم ا
 العمالء سواء ،العمالء وأخريا مت استبعاد االعتماد على تقييم. التقييم الذايت لتجنب مشكلة التحيز الشخصي

 لصعوبة الفصل ما خلينيالعمالء الدا أولصعوبة الوصول إليهم ولعدم احتكاكهم املباشر بكل العاملني،  ينياخلارج
 أو السليب وحو الزميل بني املهام اليت تكون مدخالت مباشرة ملهام أخرى، ولتجنب مشكلة التحيز اإلجيايب

 مشكلة ولتجنب املصدر، هذا مزايا من فادةهلذه األسباب مت االعتماد على تقييم الزمالء، وكذلك لالست .املباشر
 احلصول من نك  ميم  الذي الكبري ولعددهم زمالئه، أداء وحو للعامل العام االجتاه على رتكزهذا املصدر ي   ألن التحيز،

 . وأمشل أدق معلومات على
 ويقوم بسلوكيات  تبني من خالل الفصل األول، أن العامل املعب ئ يتسم بصفات :اختيار أبعاد تقييم األداء

تجم مستوى تعبئته اليت تؤدي إىل حتقيق مستويات مرتفعة ومتميزة وتصرفات خمتلفة ُتاما عن العامل غري املعب ئ، تم 
أداء املهمة، األداء  :تتمثل يف ،فلقد تبني أن أبعاد أداء العاملني متعددة ،أما من خالل الفصل الثاين. من األداء
ولقياس أداء العاملني كان ال بد من املفاضلة ما بني . والسلوكيات املضادة لإلنتاجية ،التكيفي األداء السياقي،

أو أبعاد أداء العاملني اليت حددها   WILSو TREMBLAY سلوكيات التعبئة اليت حددها كل من االعتماد على 
ذلك أن  ،االعتماد على سلوكيات التعبئة تقرر، ويف األخري وآخرون MOTOWIDLOوBORMAN كل من 

عترب أكثر اتساعا وأمشل منها، وألهنا هتدف إىل حتقيق مستويات عالية من هذه األخرية تتضمن كل أبعاد األداء وتم 
واليت تقيس  واحملاور الفرعية اليت حيتويها هذا احملور وإلعداد عبارات. األداء تتجاوز املستويات العادية واملتوقعة

وكذلك على اإلطار النظري اخلاص بصفات العامل  ،مت االعتماد على اإلطار النظري اخلاص هبا ،سلوكيات التعبئة
ومنه تضمن . أداء العاملنيلى اإلطار النظري اخلاص بأبعاد ، كما مت االعتماد عهؤ وزمال WILSئ اليت حددها املعب  

اجملموعة األوىل تضم السلوكيات : حماور فرعية تعكس ثالث جمموعات من السلوكيات، هي ةهذا احملور ثالث
اجملموعة الثانية فمرتبطة بسلوكيات التحفيز الفردي، اجملموعة الثالثة حتتوي على  ،املتعلقة باحتام عقد العمل
 .سلوكيات التعبئة الفردية

هذه  هتدف، املراقبةمتغريات ، واليت يمطلق عليها خصائص العينةهذا احملور تضم ن : حمور املعلومات العامة -
اجملتمع اإلحصائي والوحدة اإلحصائية املستهدفة خصائص حتديد  مبعىن ،امليدانية حتديد إطار الدراسة إىلاملتغريات 

متغريات املراقبة ، كانت SGPالعاملني الدائمني مبؤسسة اقتصرت على  ةاسدر المبا أن ، و تبعا للموضوع املدروس
عدد ، سنوات العمل، الوظيفةاملستوى التعليمي، اجلنس، العمر،  :هي ،للوحدة اإلحصائية املدروسة املناسبة
 .داخل املؤسسة لدورات تدريبية اخلضوعو ، املقلدةاملناصب 
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يف البحث بشكل  بيان األويل وقبل استخدامهاالست بناءبعد االنتهاء من  :تحكيم وتجريب االستبيانمرحلة  -
هنائي وكأداة أساسية جلمع البيانات، مت عرض االستبيان مرفقا بنموذج الدراسة األويل على جمموعة من احملكمني 

ية العلوم االنسانية ، وكل-0 سطيفجامعة  -التجارية وعلوم التسيري و  ن أساتذة كلية العلوم االقتصاديةم
 املوارد البشرية للمؤسسة حمل الدراسة،مصلحة على مسؤولة  كما مت عرضه  ،-8 سطيفجامعة  -واالجتماعية 

اليت ( أو البنود)، هبدف معرفة مدى دقة صياغة العبارات ذلك حتت إشراف ومتابعة ومراجعة املشرفكل و 
ها للمحاور اليت تنتمي إليها، كما مت اختبار االستمارة على عينة جتريبية صغرية من جمتمع الءمتومدى م ،حتتويها
للتأكد من مدى وضوح عباراهتا، ولقد أفرزت هذه املرحلة ضرورة إجراء بعض التغيريات  ،(عامل 81)دراسة ال

 :والتعديالت، واليت ُتثلت يف
 وجعلها أكثر وضوحا واختصارا،  لتبسيطها وإزالة الغموض عنها ،إعادة صياغة بعض العبارات -
تلك العامل التنفيذي ارسات تعبئة املوارد البشرية، اليت ال مي  حذف بعض العبارات املتعلقة باحملور األول حول مم -

 أي معلومات عنها،
حيرص زمالئي، يهتم زمالئي،  :إعادة صياغة العبارات املتعلقة باحملور الثاين حول أداء العاملني، من الصياغة -

 حيرص العمال، يهتم العمال، يقوم العمال، :إىل الصياغة التالية... ،يسعى زمالئي، يتصف زمالئي يقوم زمالئي،
وذلك جتنبا لالنطباع الذي تتكه كلمة زمالئي يف ذهن العامل، على أهنم ... يسعى العمال، يتصف العمال،

 ،العمال األقرب إليه اجتماعيا، وبالتايل جتنب مشكلة التحيز وإعطاء تقييما عاليا ألدائهم
حول الشروط  الثاينان مقسما إىل ثالثة حماور رئيسية، إذ كان احملور كامل من االستبيان، حيث ك  ورحذف حم -

لتداخل الكثري من عباراته مع ممارسات التعبئة، ، وذلك الوسيطالنفسية للتعبئة، والذي كان سيلعب دور املتغري 
اد عليه يف مما حتم علينا إلغاؤه هنائيا، وسيتم االعتم عبارة، 801لطول االستبيان حيث كان يضم أكثر من و 

 .حبوث مستقبلية حول استاتيجية تعبئة املوارد البشرية
مت تعديل منوذج الدراسة واالستبيان بناء على مالحظات املشرف واحملكمني ونتائج : ضبط االستبيانمرحلة  -

واجلدول املوايل يوضح ، ليخرج بصيغته النهائيةته ااختبار االستبيان األويل على عينة جتريبية، فتم ضبط حماوره وعبار 
 :وعدد العبارات اليت حيتويها كل فرع ،احملاور الرئيسية والفرعية لالستبيان
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 الرئيسية والفرعية ان على مختلف المحاوريستباالتوزيع عبارات  :/53جدول 
محاور االستبيان 

 العباراتعدد  فروع محاور االستبيان الفرعية محاور االستبيان الفرعية الرئيسية

: المحور األول
ممارسات تعبئة 
 الموارد البشرية

 7 ـــــــ األهداف والقيمو  الرسالةو   الرؤية

55 

 11 ـــــــ القيادة التحويلية

 6 ـــــــ تنظيم العمل

 املوارد البشرية إدارةممارسات 

 0 التعيني

27 

 0 إدارة الكفاءات

 6 التعويضات

 0 املعلوماتتقاسم 

 6 التغذية الراجعة التكوينية

 :المحور الثاني
 أداء العاملين

 احتام عقد العمل
 1  سلوكيات داخل الدور

15 

65 

 2 السلوكيات األخالقية 

 سلوكيات التحفيز الفردي
 0 اإلخالص يف العملسلوكيات 

8 
 0 سلوكيات التطوير املهين

 التعبئة الفردية

 0 مساعدة اآلخرين

42 

 2 تسهيل العالقات البينية

 8 التنسيق مع اآلخرين

 2 الروح الرياضية

 0 التحسني املستمر

 6 املشاركة يف احلياة املدنية الداخلية

 4 الوالء التنظيمي

 8 التوجه وحو العميل

محور المعلومات 
 العامة

املستوى التعليمي، اجلنس، العمر، 
، عدد سنوات العملالوظيفة، 
، اخلضوع لدورات املقلدةاملناصب 
 داخل املؤسسة تدريبية

 7 ـــــــ

 122 مجموع العبارات

 .840 - 822 ، صفحة0االستبيان النهائي، ملحق  :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر
باإلضافة إىل حمور املعلومات العامة،  ،أن االستمارة تتكون من حمورين رئيسيني ،يتبني من خالل اجلدول 
 :حيث أن
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سم قم م، و عبارة( 08) اثنني ومخسني ممارسات تعبئة املوارد البشرية، ومشل على تطبيق يقيس مستوى احملور األول -
 األوىل املمارسات املتعلقة بكل منتضم اجملموعة  .، كل حمور ضم جمموعة من املمارساتإىل أربعة حماور فرعية

مشلت  ،القيادةب فمرتبطةاجملموعة الثانية أما  .عبارات (11) سبعومشلت على  األهداف والقيم،و  الرسالةو  الرؤية
ست  ، مشلت علىالعمل تنظيمممارسات  تاجملموعة الثالثة تضمن يف حني أن. (00)عبارة  ةإحدى عشر  على

وعشرين  ستعلى  ومشلت ممارسات إدارة املوارد البشرية،حتتوي اجملموعة الرابعة على ويف األخري  .(16)عبارات 
مخس  إدارة الكفاءات، ضم، (10)عبارات  مخس ، ضمالتعيني ، هي، موزعة على مخسة حماور فرعية(86)عبارة 
، التغذية الراجعة (10)أربع عبارات  ضم، تقاسم املعلومات، (16)عبارات  ست ضم، التعويضات، (10)عبارات 
 .(16)ست عبارات  ضمالتكوينية، 

،  حماور فرعية ةثالثسم إىل قم م، و عبارة( 60)مخس وستني  يقيس مستوى أداء العاملني، ومشل على احملور الثاين -
ومشلت على  ،احتام عقد العملباملتعلقة  السلوكياتتضم اجملموعة األوىل . كل حمور ضم جمموعة من السلوكيات

والسلوكيات ، (11)عبارات  سبع ، ضمسلوكيات داخل الدورعبارة، موزعة على فرعني، مها  (00) عشر ةمخس
 ينمثا مشلت على ،التحفيز الفردي سلوكياتب فمرتبطةاجملموعة الثانية أما  (.12)عبارات  مثاين ضم األخالقية،
سلوكيات و ، (10)عبارات أربع  اإلخالص يف العمل، ضمسلوكيات ، موزعة على فرعني، مها (12)عبارات 

سلوكيات التعبئة الفردية،  تتضمنواألخرية اجملموعة الثالثة  يف حني أن. (10)عبارات أربع  ضم ،التطوير املهين
عبارات  ثالث مساعدة اآلخرين، ضم ، هيحماور فرعية ينمثا، موزعة على عبارة (08) اثنني وأربعني مشلت على

، الروح (18) تنيضم عبار ، التنسيق مع اآلخرين، (12)عبارات  مثاين ضم ،البينيةتسهيل العالقات ، (10)
، املشاركة يف احلياة املدنية الداخلية، (10)عبارات  أربع ضم، ، التحسني املستمر(12)عبارات  ينضم مثا ،الرياضية
 (.18) تنيعبار ضم ، ، التوجه وحو العميل(18)عبارات  تسع ضم، ، الوالء التنظيمي(16)عبارات  ست ضم
 :أسئلة، متعلقة بكل من( 11) ةسبعومشل على  جمتمع الدراسة،يصف خصائص  حمور املعلومات العامة -

 .لدورات تدريبية اخلضوعو  ،املقلدةعدد املناصب ، سنوات العملالوظيفة، ى التعليمي، املستو اجلنس، العمر، 
، اإلجابة ةواحملدد ةاملغلقاألسئلة عترب من تم  بيانالستكل عبارات احملاور الرئيسية ل  جتدر اإلشارة إىل أن

وقد مت حتديد اإلجابات عادة ما يمستعمل لقياس اآلراء واالجتاهات،  وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي، الذيوصيغت 
 :كما يوضحه اجلدول التايل. بني عدم املوافقة الشديدة واملوافقة الشديدة تتاوح ما ،يف مخسة اقتاحات

 سلم ليكرت الخماسي :/54جدول 
 موافق تماما موافق موافق بدرجة أقل غير موافق غير موافق تماما تجاهاإل

 0 0 0 8 0 القيمة

 .من إعداد الباحثة :المصدر
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، للتمكن من معاجلة الدراسة  معينةجابة وزن معني إلتطلب إعطاء أنه ي السابق، يتضح من خالل اجلدول
، موافق بدرجة أقل ثالث (18)، غري موافق نقطتني (10)غري موافق ُتاما نقطة واحدة  :حيث مت منح، كميا
 (.10)، موافق ُتاما مخس نقاط (10)، موافق أربع نقاط (10)نقاط 

هي اختبارات قبلية، تعكس نتائجها مدى قابلية االعتماد على أداة : اختبار صدق وثبات االستبيانمرحلة  -
 متغريات حمتوى فعال تعكس األداة كانت إذا ما اختبار بالصدق قصديم . البياناتمع الدراسة كأداة فعالة جل

 من لكل مفهومة تكون حبيث ،عباراهتا وضوح إىل باإلضافة قياسه، إىل هتدف ما لقياسوأهنا صاحلة  ،الدراسة
الستبيان نفس النتيجة اقصد به درجة االستقرار يف نتائج االستبيان، أي أن يعطي هذا أما الثبات فيم . يستخدمها

 .الظروف نفس ظل ويفلو مت إعادة توزيعه مرة أخرى على نفس املستجوبني 
الصدق الظاهري أو كما يمطلق عليه صدق مت التأكد من صدق االستبيان من خالل  :اختبار صدق االستبيان -

املتخصصني يف موضوع  طرفاحملتوى أو الصدق اخلارجي أو صدق احملكمني، ومت عن طريق حتكيم االستبيان من 
 ذلك على وبناءالبحث ويف جمال تصميم االستبيانات، وااللتزام باملالحظات املقدمة وإجراء التعديالت الضرورية، 

 ها،مجيع جوانب لقياس ومشوليتها الدراسة مبتغريات وارتباطها، االستبيان عبارات وضوح أو الظاهري الصدق تأكد

 . االستبيان أبعاد بني التوازنو 
، (Alpha de Cronbach)ألفا كرونباخ  معاملثبات االستبيان من خالل  من التأكد مت :االستبيان ثبات اختبار -
أي زيادة يف و بني الصفر والواحد الصحيح، ته ما يمتتاوح قاالستبيان،  عبارات بني ارتباط معامل عن عبارة وهو

عيد توزيعه مرة أخرى على نفس األفراد ويف لو أم  ،استقرار نتائج االستبيانيف زيادة تعين  ألفا كرنباخقيمة معامل 
  من أقل ،مقبول 1.6 و 1.1 من يتاوح ما بني ،مرض0.7 من أكرب: التالية للقيم وفقا يفسر حيث نفس الظروف،

 .1ضعيف  0.6
SPSS)برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية مت من خالل  لقد

  معامل آلفا كرنباخاستخراج ، (*
اجلدول املوايل يوضح قيمة ألفا كرونباخ حملاور االستبيان . جمتمعة بيانملعرفة االتساق الداخلي جلميع أسئلة االست

عامل غري دائم يف  81مشلت حيث مت القيام بدراسة جتريبية مسبقة لالستبيان عند القيام بالدراسة االستطالعية، 
امليدانية عند القيام بالدراسة قيمة ألفا كرونباخ حملاور االستبيان عند كذلك يوضح  ، و SGP املؤسسة املتوسطة

 :حمل الدراسةعامل دائم يف املؤسسة  40، واليت مشلت النهائية
 
 
 

                                                           
1
األساس في نمذجة المعادالت الهيكلية بالمربعات الصغرى غينكل، ماركو زارستد، . توماس م هالت، كريستيان م. ، جهار. جوزيف ف  

 .061فحة ص (8181مركز الكتاب األكادميي،  :(األردن)عمان ) ، الطبعة األوىل،ترمجة زكريا بلخامسة ،(PLS-SEM) الجزئية
*
 Statistical Package for Social Sciences, version 22. 
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 للدراسة التجريبية والميدانية معامل ألفا كرونباخ :/55 جدول
         معامل ألفا كرونباخ                         

 محاور االستبيان            
 معامل ألفا كرونباخ

 للدراسة التجريبية 
 معامل ألفا كرونباخ

 الميدانيةللدراسة 
 1.400 1.401 ممارسات تعبئة الموارد البشرية: المحور األول

 1.401 1.401 أداء العاملين: المحور الثاني

 .846 - 295 ، صفحة0 ، ملحقSPSS برنامجخمرجات  :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر       
أن بني ما يم ، 1.4تفوق  تجريبيةألفا كرونباخ حملاور االستبيان للدراسة اليتضح من خالل اجلدول، أن قيمة 

أن املستجوبني يفهمون العبارات بنفس الطريقة وكما تقصدها  مبعىنثابتة،  الدراسة واملتمثلة يف االستبيان أداة
سيتم التوصل إىل نفس النتائج بنسبة  ،يف حالة ما أعيد توزيع االستبيان بعد فتة زمنية ماأي أنه  الباحثة،

ألفا  قيمة ومنه نستنتج أنه ميكن االعتماد على االستبيان يف مجع بيانات الدراسة، أما فيما يتعلق ب، 40.1%
ممتازة، تدل على ثبات االستبيان، ، فهي قيمة 1.4كرونباخ حملاور االستبيان للدراسة امليدانية فهي تفوق كذلك 

 .أي استقرار اإلجابات، مبعىن أن باحثني آخرين ميكنهم استعمال نفس االستبيان لدراسة نفس املوضوع
 :الطريقتني التاليتني مت االعتماد على نيلامالعللحصول على إجابات  :بياناالست ءطريقة مل .ب
عدد كبري من مع  ، أي املقابالت اليت تتم وجها لوجه،الشخصيةاملقابلة  استخدام فيهامت  :الطريقة األولى -

 :املقابالت الشخصية وذلك أن، SGP مؤسسةعمال 
نبنا العديد من املشكالت، منها - مما يؤدي إىل  بيان، وعدم اإلجابة على مجيع أسئلتهالتماطل يف إرجاع االست: جتم

 ، إلغائه
 كلما اقتضت الضرورة ذلك،  بيانننا من شرح وتبسيط أسئلة االستك  ُتم  -
 تمعترب ضمان لتقدمي اإلجابات من مصدرها األصلي، وال جمال لإلجابة عنها من أي شخص آخر، -
ننا من رصد انفعاالت املستجوبني، واحلصول على معلومات إضافية تساعدنا يف ك  تمعترب من الوسائل اليت ُتم  -

 .حتليل النتائج
قابالت الشخصية حرصنا فقط على طرح األسئلة وتوضيحها كلما اقتضت جتدر اإلشارة، إىل أنه أثناء امل
 .وهذا حىت ال نقوم بإحياء بإجابة معينة ،املستجوبنيالضرورة ذلك، دون التدخل يف إجابات 

تعذر إجراء املقابلة مع كل فرد من أفراد جمتمع الدراسة، وذلك ملا تتطلبه من وقت  بسبب :الثانيةالطريقة  -
، والذي إن مت فإنه عادة ما يمطلب منا حتديد موعد SGP مؤسسةوجهد كبريين، ولصعوبة االتصال املباشر بعمال 

كثري من األحيان نا اظطررنا يف الثان إلجراء املقابلة، واليت غالبا ما تلغى لعدة أيام بسبب انشغاالهتم الكثرية، فإن
  .هلم يدا بيد مث استجاعه الحقا تسليم االستبيانإىل 
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 :مها نوعني من املقابالت، االعتماد على مت :المقابلة .2
عرف بدقة ماهية املعلومات ريها الباحث حينما ي  وهي املقابلة اليت جيم : (أو المقننة مقيدةال) المهيكلةة المقابل .أ

، واألسئلة اليت يتم طرحها قد 1بو اليت يوجهها للمستجمن األسئلة احملددة مسبقا و املطلوبة، فتكون لديه قائمة 
ة، أو ئمتك للمستجوب حرية اختيار األسلوب والعبارات اليت يراها مالحيث يم ( أو غري مقفلة)تكون مفتوحة 

استخدام  يف هذه الدراسة ولقد مت. خيارات حمددة البد أن يلتزم هبا ستجوبللمحبيث يعطى  (مقفلةأو )مغلقة 
الذي احتوى فقط على ستبيان االعلى  دباالعتماوذلك  ،SGP ؤسسةالعاملني مبمع املقابلة املهيكلة املغلقة 

 .الدراسةركز أكثر على املعلومات اليت تساعد يف إجناز ب يم جلعل املستجو  ،قفلةاملنهايات الاألسئلة ذات 
عتمد ري هذا النوع من املقابالت ال ي  الباحث الذي جيم : (الحرة أو غير المقننة)غير المهيكلة  ةالمقابل .ب

. 2يقوم أثناءها بطرح أسئلة مفتوحة وعامة أنه ب، كماو يوجهها إىل املستج اليتعلى خطة متسلسلة من األسئلة 
 :، وهمSGPخالل الزيارات االستطالعية مع عدد من مسؤويل مؤسسة  هذا النوع من املقابالت ولقد مت اسخدام

ومسؤولة املصلحة التجارية،  ،املدير التنفيذي، مسؤولة مصلحة املوارد البشرية، مسؤول مصلحة املالية واحملاسبة
عدد و  رقم أعماهلاو  تتعلق بتطور نشاطها من حيث شكلها القانوين،  SGPلتزويدنا مبعلومات عامة حول مؤسسة

اخلاص هبا، التحديات اليت تواجهها، مشاريعها  القانون الداخليعماهلا، بعض املمارسات اإلدارية فيها، 
 . وغريها من املعلومات ،املستقبلية

  أساليب التحليل اإلحصائي :ثانيا
للحصول على معلومات من ، أداة أساسية لباحثي العلوم االجتماعية تمعترب أساليب التحليل اإلحصائي

البيانات اخلام اليت مت مجعها، ويوجد عدد ال هنائي منها، لذلك على الباحث اختيار األنسب منها، حبيث تتوافق 
التحليل يف البداية على  واوقد اعتمدمع فرضيات الدراسة وطبيعة البيانات، وهذا لتحقيق أهداف الدراسة، 

الضروري  لفهم البيانات والعالقات، لكن العالقات األكثر تعقيدا جعلت من األحادي املتغري والثنائي املتغريات
عتمد هذه األخري على وت   ،االعتماد بشكل متزايد على أساليب أكثر تطورا يف حتليل البيانات املتعددة املتغريات

نمذجة باملعادالت الواليت يمطلق عليها  ،لل متغريات متعددة يف وقت واحدتطبيق املناهج اإلحصائية اليت حتم 
.اهليكلية

. 

يل بيانات هذه الدراسة سيتم االعتماد على جمموعة معينة من أساليب التحليل اإلحصائي، واليت لتحل
 أساليب التحليل اإلحصائيالوصفي واالستداليل، و  أساليب التحليل اإلحصائي: ميكن تقسيمها إىل نوعني، مها

 .لنمذجة املعادالت اهليكلية باملربعات الصغرى اجلزئية
 

                                                           
1

الرياض )اهلل بن سليمان العزاز بسيوين وعبد  علي إمساعيل ، ترمجةالبحثية المهارات بناء مدخل :اإلدارة في البحث طرقأوما سيكاران،  
 .841 صفحة( 0442 جامعة امللك سعود،(: السعودية)

2
 .840 ، صفحةاملرجع نفسه 
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 :، وتتمثل يفSPSSبرنامج  هذه األساليب يتيحها: أساليب التحليل اإلحصائي الوصفي واالستداللي. 1
 .تمستخدم لوصف وحتليل خصائص جمتمع الدراسة :التكرارات والنسب المئوية .أ

هو اختبار حيدد طبيعة التوزيع اإلحصائي  :Kolmogorov-Smirnov التوزيع الطبيعي للبياناتاختبار  .ب
للبيانات، أي حتديد ما إذا كانت البيانات ختضع للتوزيع الطبيعي أم ال، وذلك هبدف حتديد نوع االختبارات اليت 

مية، يف سوف يتم استخدامها، حيث أن البيانات اليت ختضع للتوزيع الطبيعي يتم االعتماد على االختبارات املعل
وفقا هلذا االختبار، إذا . حني أن البيانات اليت ال ختضع للتوزيع الطبيعي يتم االعتماد على االختبارات غري معلمية

لكل حماور الدراسة، فإن البيانات ختضع للتوزيع الطبيعي، والعكس صحيح،  1.10كان مستوى الدالل أكرب من 
 :واجلدول املوايل يوضح قيمة هذا االختبار ومستوى الداللة هلذه الدراسة

 Kolmogorov-Smirnov اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات :/56 جدول

 المحاور                              
 ختباراإل

 : المحور األول
 ممارسات تعبئة الموارد البشرية

 : المحور الثاني
 أداء العاملين

 Kolmogorov-Smirnov 0.847 1.120 قيمة 

 0.162 0.470 مستوى الداللة

 غير دال غير دال القرار
 .841 ، صفحة0، ملحق SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر                

، ومنه نستنتج أن بيانات 1.10يالحظ من خالل اجلدول، أن مستوى الداللة حملاور االستبيان أكرب من 
 .استخدام االختبارات املعلمية لتحليل خمتلف حماور االستبيانالدراسة ختضع للتوزيع الطبيعي، ما ميمك ن من 

دة أو للمحور  لنسبة لكل عبارة على ح  يساعد يف حتديد اجتاه اإلجابة، سواء با :(  )المتوسط الحسابي  .ج
إىل  0، حيث أن كل عبارة تأخذ قيمة من 0ككل، وذلك مبقارنته مع املتوسط الفرضي للدراسة، والذي يساوي 

 .0= 0/  0+0+0+8+0: ، ومنه املتوسط الفرضي هو0

كالمها حيددان درجة تشتت اإلجابات   :    واإلنحراف المعياري النسبي (   اإلنحراف المعياري . د
بصفة عامة ال ميكن االستناد على قيمة االوحراف . ككل  محوردة وللواالختالف فيها، بالنسبة لكل عبارة على ح  

تأكيد أو نفي وجود تشتت يف اإلجابات، لذلك يتم االستناد إىل قيمة اإلوحراف املعياري النسيب، الذي لاملعياري 
سب بضرب حاصل ق فإذا كانت قيمته أقل  ،011سمة قيمة اإلوحراف املعياري على قيمة املتوسط احلسايب يف حيم

  فيدل ،%01فيدل ذلك على تشتت ضعيف وجتانس يف اإلجابات، أما إذا كانت قيمته أكرب من  ،%01من 
 . 1ذلك على وجود تشتت كبري مما يستوجب تفسريه

                                                           
1
 Corinne HAHN et Sandrine MACE, Méthodes statistiques appliquées au management (Paris (France): 

Pearson Education, 2012) p.p. 59 - 60.  
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هو اختبار معلمي، يمستخدم عند التعامل مع فرضية وصفية لعينة واحدة ببياناهتا  :لعينة واحدةT  اختبار .ه
 ،هلا املتوسط احلسايب للعبارات واحملاور مع املتوسط الفرضي طبيعي، اهلدف منه هو مقارنةالتوزيع الالكمية وذات 

حتليل وصف و يوضح قاعدة اختاذ القرار املعتمدة يف  املوايلاجلدول  .املستجوبنيمن أجل حتديد اجتاه إجابات 
 :حماور الدراسةعبارات و 

 لعينة واحدةT اختبار  باالعتماد على محاور االستبيانعبارات و  قاعدة اتخاذ القرار في تحليل :/57 جدول
 المستوى درجة الموافقة  الداللة مستوى T قيمة المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي أصغر من المتوسط 
 الفرضي 

 جدا منخفض ُتاماغري موافق  (دالة) [0.00 - 0.01] سالبة
 منخفض غري موافق (دالة) [0.02 - 0.05] سالبة

المتوسط الحسابي يقارب جدا أو 
 يساوي المتوسط الفرضي

 ال هتم
 0.05أكرب من 

 (غري دالة)
موافق بدرجة 
 متوسط أقل

الحسابي أكبر من المتوسط المتوسط 
 الفرضي

 مرتفع موافق (دالة) [0.02 - 0.05] موجبة
 جدا مرتفع موافق ُتاما (دالة) [0.00 - 0.01] موجبة

  ماست علم االجتماع احلضري لطلبة سنة أوىل مطبوعة ،اختبار الفرضيات ،يعلى فاروق :على اعتمدا الباحثة إعداد من :المصدر       
 .14 ،93 فحةص ،- 2 -جامعة سطيف اجلزائر،  ،منشورة غري    

ومستوى الداللة، حيث بناء عليهما، يتم  Tيتبني من خالل اجلدول، أن اختاذ القرار ي عتمد على قيمة 
حتديد مخسة مستويات، سواء فيما يتعلق باحلكم على مستوى تطبيق ممارسات تعبئة املوارد البشرية، أو مستوى 

 .أداء العاملني
 هذه األساليب: الجزئية الصغرى بالمربعات الهيكلية المعادالت لنمذجة اإلحصائي التحليل أساليب .2

Smart PLS برنامج يتيحها
  النمذجة باملعادالت اهليكلية تعريف، سيتم توضيح إليهاقبل التطرق لكن

 

(SEM


واملقاييس اليت سوف يتم االعتماد عليها لتقييم  ، PLS-SEMمنذجة مربرات استخدام، أنواعها، (
 .منوذج الدراسة

 ،مجلة طرق أو استاتيجيات إحصائية متقدمة يف حتليل البيانات" :هي :تعريف النمذجة بالمعادالت الهيكلية .أ
 1."اليت يفتضها الباحث( ظريةالنماذج الن)اختبار صحة شبكة العالقات بني املتغريات هتدف إىل 

                                                           
 Smart Partial Least Squares, version 0. 


أو بناء التغاير، أو حتليل بنية التغاير، أو  بنيةمنذجة املعادلة البنائية، أو منذجة  :أمهها، صطلحاتعدة م النمذجة باملعادالت اهليكلية يمطلق على  

حتليل املعادالت البنائية، النمذجة السببية بني املتغريات الكامنة، أو منذجة املعادالت التالزمية، أو حتليل املتغريات الكامنة، أو حتليل النموذج السبيب، أو 
 . أو منذجة املسارات

 Structural Equation Modeling. 
 عمان) الطبعة األوىل ،LISRELو SPSSالتحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي مفاهيمهما ومنهاجيتهما بتوظيف حزمة أحممد بوزيان تيغزة،  1
 .000 فحةص (8108 دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، (:األردن)



                                                                                                       Sétif Gold Plast المتوسطةدراسة ميدانية حول ممارسات تعبئة الموارد البشرية وتأثيرها على أداء العاملين بالمؤسسة    الفصل الخامس     
 

186 
 

، رئيسيان لتقدير العالقات يف مناذج املعادالت اهليكلية منهجانهناك : النمذجة بالمعادالت الهيكلية أنواع .ب
CB-SEM) هو منذجة املعادالت اهليكلية القائمة على التغاير املشتك ،أوهلما وهو األكثر انتشار

 
والثاين هو ، (

PLS-SEM) اجلزئية ىلصغر منذجة املعادالت اهليكلية القائمة على املربعات ا


 وتسمى أيضا منذجة مسار ،(
PLS. لذا حيتاج الباحث إىل فهم االختالفات بينهما  ،املنهجني مناسب لسياق حبثي خمتلف ذيناهكال من   إن

أو  لتأكيد أو رفض نظريات البحثأساسا تمستخدم  CB-SEMفنمذجة . من أجل تطبيق املنهجية الصحيحة
، وذلك من خالل حتديد مدى قدرة النموذج النظري املقتح يف الدراسة على نظريات متعددةالقيام باملقارنة بني 

توي على عدد  النموذج غري معقد، حبيث ال حييكون  ، كما تتطلب أنتقدير مصفوفة التغاير جملموعة بيانات العينة
يف املقابل، . موزعة بشكل طبيعيأن تكون البيانات و حجم عينة الدراسة كبريا كبري من املتغريات، وأن يكون 

، أي يف احلاالت اليت تكون أساسا لتطوير النظريات يف البحوث االستكشافية PLS-SEMتمستخدم منذجة 
مبعىن التنبؤ ، من خالل التكيز على شرح التغاير يف املتغريات التابعة عند فحص منوذج البحث النظرية أقل تطورا،

    أن منذجة حيث ،، وحتديد املتغريات املؤثرة يف املتغري التابعوشرحها (ةالتابع اتاملتغري )املستهدفة  باملتغريات
PLS-SEM  يف الدراسات االستكشافية مع التنبيه إىل أنه غالبا ما يكون لدى الباحثني ،التباينقائمة على 

مع تتعامل بكفاءة  كما أن هذه النمذجة  ،وجه بشأن نوع العالقات اليت تربط ما بني املتغرياتمعارف مسبقة تم 
مع العينات الصغرية، كما أهنا ال تتطلب أي و اليت حتتوي على عدد كبري من املتغريات، أي النماذج املعقدة، 

  .1افتاضات مسبقة حول توزيع البيانات املستعملة يف الدراسة
ســيتم : نمروذج الدراسرةتحليرل ل الجزئيررةالمعررادالت الهيكليرة بالمربعرات الصرغرى ختيرار نمذجرة إمبرررات  .ج

 :لألسباب التالية الدراسة منوذجم يتقي نمذجة يفهذا النوع من ال على االعتماد
تمســتخدم منذجــة و  احلديثــة،أساســا لتطــوير النظريــات  PLS-SEMتمســتخدم منذجــة  :مررن حيررث هرردف الدراسررة -

CB-SEM  إىلهتدف ومبا أن هذه الدراسة  .لتأكيد أو رفض نظريات البحثأساسا: 
 اتدراســمــن العتــرب تم تطــوير النظريــة املتعلقــة بالعالقــة مــا بــني ممارســات تعبئــة املــوارد البشــرية وأداء العــاملني، حيــث  -
علـى حـد علـم  ت عتمد يف قياس أداء العاملني علـى أبعـاد سـلوكيات تعبئـة املـوارد البشـرية،األوىل اليت  جنبيةواألعربية ال

 ،من طرف الباحثة االباحثة، باإلضافة إىل أن حماور اإلستبيان مت إعداده
ممارســات تعبئــة العالقــة بــني أن ، حيــث (أي شــرح التبــاين) استكشــاف العالقــات احملتملــة بــني متغــريين والتنبــؤ هبــا -

أداء تســــبب يف حــــدوث ت ممارســــات تعبئــــة املــــوارد البشــــرية كــــون،  هــــي عالقــــة ســــببية أداء العــــاملنيو  املــــوارد البشــــرية
   ،العاملني
 .البحث عن املتغريات املستقلة املؤثرة يف املتغري التابع -

                                                           
 Covariance-Based SEM. 

 Partial Least Squares SEM. 
  .01، 08، 01، 80 فحةص سابق، مرجعهار وآخرون، . جوزيف ف 1
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     منذجـــــة نلـــــذلك فـــــإ ،تمعتـــــرب دراســـــة استكشـــــافيةالدراســــة أن هـــــذه  ،الـــــذكر ةيتبــــني مـــــن األهـــــداف الســـــابق
PLS-SEM ةدراسهذه الحتليل  يفاألنسب  لنمذجةتمعترب ا. 

، PLS-SEMإن إشــــكاالت صــــغر حجــــم العينــــة غــــري مطروحــــة يف منذجــــة : مررررن حيررررث حجررررم عينررررة الدراسررررة -
 011ىل إ 01أن تتعامــل مــع حجــم عينــة تــتاوح مــن  PLS-SEMنمذجــة ميكــن ل ،NEWSTEDو CHIN وحســب
 .1حالة 211إىل  811تتاوح بشكل عام من تتعامل مع حجم عينة  CB-SEM منذجةأن  ، يف حنيحالة

 منذجــةيتبــني أن  ،حمــل الدراســة SGP املتوســطة ؤسســةاملبعامــل  40عــدد النهــائي للمســتجوبني بلــغ المبــا أن          
PLS-SEM  ةدراسهذه الحتليل  يفاألنسب  النمذجةتمعترب. 

أن تتعامـل مـع  PLS-SEMنمذجـة ميكـن ل ،NEWSTEDو CHINحسب  :من حيث تعقيد نموذج الدراسة -
ىل إ أقــل تعقيــدا تتعامــل مــع منــاذجCB-SEM  منذجــة ، يف حــنيمؤشــر 0111ومتغــري كــامن  011منــوذج يتكــون مــن 
  011.2مؤشراهتا أقل من وتكون  ،متوسطة التعقيد
نمــوذج والعــدد الفهــذا التعقيــد يف  ،مؤشــر 000و متغــري كــامن 86منــوذج الدراســة احلاليــة يتكــون مــن مبــا أن 

  .ةدراسال هذهيف حتليل األنسب  النمذجةهي  PLS-SEMيمبني أن منذجة  ،الكبري من املؤشرات
 ســيتم تقســيم :تقيرريم نمرروذج الدراسررةل نمذجررة المعررادالت الهيكليررة بالمربعررات الصررغرى الجزئيررةمقرراييس . د

 ، حســب مراحــل تقيــيم منــوذج الدراســة، وتتمثــل يف مقــاييس تقيــيم منــاذج القيــاس العاكســةنــوعنيهــذه املقــاييس إىل 
 :واجلدول التايل يلخص ذلكمقاييس تقييم النموذج اهليكلي، و 

 تقييم نموذج الدراسةلPLS-SEM  نمذجةمقاييس  :5/8 جدول
 القاعدة العامة المعايير المقاييس مراحل التقييم

 تقييم نماذج
 القياس 
 :عاكسةال

 أي تقييم
العالقات ما بني 
 املتغريات الكامنة
 العاكسة
واملؤشرات 
 املقابلة هلا

عرف تم  :التقاربية المصداقية
تمعد فيها بأهنا املدى الذي 

متعددة لقياس نفس مؤشرات 
مع  املفهوم على أهنا منسجمة

 .بعضها البعض
يتم  ،لتقييم املصداقية التقاربية

: االعتماد على معيارين مها
اخلارجية ومتوسط  التحميالت

 .(AVE)التباين املستخلص 

يشري  :التحميالت الخارجية
اخلارجية ارتفاع قيم التحميالت 

إىل أن املؤشرات  تغري الكامنللم
املرتبطة به لديها الكثري من 
القواسم املشتكة اليت يلتقطها 

 .املتغري الكامن

 :إذا كانت ،لدينا
يتم  ،1.1 ≤التحميالت اخلارجية  قيمة -

 ،االحتفاظ باملؤشر
يتم  ،1.0 ≥قيمة التحميالت اخلارجية  -

 ،حذف املؤشر
ال  ،1.1 ≥قيمة التحميالت اخلارجية  ≥ 1.0 -

إىل زيادة  ذلك إال إذا أدى ،يتم حذف املؤشر
أو متوسط التباين  ،يف قيمة املوثوقية املركبة

 .صبح أعلى من قيمة العتبةتاملستخلص ل
 
 

                                                           
1
 Marko SARSTEDT, Christian M. RINGLE, Joseph F. HAIR. "PLS-SEM: Looking back and moving 

forward,", Long Range Planning, Elsevier Ltd., 2014, p. 3. 
2
 Ibid. 

 



                                                                                                       Sétif Gold Plast المتوسطةدراسة ميدانية حول ممارسات تعبئة الموارد البشرية وتأثيرها على أداء العاملين بالمؤسسة    الفصل الخامس     
 

188 
 

متوسط التباين المستخلص 
(AVE):  عرف بأنه القيمة يم

املتوسطة الكربى لتبيع حتميالت 
، تغري الكامناملرتبطة باملاملؤشرات 

متغري  لكل  AVEوينبغي تقييم 
 .قاس بطريقة عاكسةمم  كامن

 :إذا كانت ،لدينا
املتغري تشري إىل أن  ،AVE ≥ 1.0 قيمة -

يفسر يف املتوسط أكثر من نصف تباين  الكامن
 مؤشراته،

تشري إىل أن تباين خطأ  ،AVE < 1.0قيمة  -
العناصر أكرب يف املتوسط من التباين املفسر من 

 .املتغري الكامنقبل 
هي  :المصداقية التمايزية
املتغري املدى الذي يكون فيه 

 يف التقاطه افريد الكامن
املتغريات ثلها لظواهر ال ُتم 

 .يف النموذج األخرى الكامنة
 لتقييم املصداقية التمايزية، 

االعتماد على معيارين يتم 
التحميالت املتقاطعة  :مها

 .Fornell-Larckerومعيار 

تشري إىل : التحميالت المتقاطعة
مقارنة التحميل اخلارجي للمؤشر 

املتعلق به، مع  املتغري الكامنعلى 
املتغريات حتميالته املتقاطعة على 

 .األخرى الكامنة

ينبغي أن يكون التحميل اخلارجي للمؤشر على 
املتعلق به أكرب من أي حتميالته  املتغري الكامن
  .األخرى املتغريات الكامنةاملتقاطعة على 

 

هذا املعيار : معيار فورنل الركر
 AVEيقارن اجلذر التبيعي لقيم 

 متغري كامن لكل(     أي )
مع االرتباطات األخرى للمتغري 

 .الكامن

أي ) AVEينبغي أن يكون اجلذر التبيعي لقيم 
أكرب من أعلى  متغري كامنلكل (     
يف منوذج  آخر متغري كامنله مع أي  ارتباط
 .القياس

 
  :موثوقية االتساق الداخلي
تشري إىل مستوى الثقة الذي 
ميكن وضعه يف األداة املقتحة 
يف توفري نفس القيم للنتائج 
 .من خالل قياسات متكررة

لتقييم موثوقية االتساق 
االعتماد على يتم الداخلي، 
ألفا كرونباخ  :معيارين مها
 .واملوثوقية املركبة

تقدير  ريوف: ألفا كرونباخ
ثوقية على أساس االرتباط للمو 

بني متغريات املؤشرات  الداخلي
 1 قيمته ما بنيتتاوح  .امللحوظة

 .0و

 :إذا كانت ،لدينا
تكون موثوقية ، 1.4 ≥ املعيارين قيمة ≥ 1.1 -

 مرضية،االتساق الداخلي 
تكون موثوقية ، 1.1 ≥ املعيارين قيمة ≥ 1.6 -

 االتساق الداخلي مقبولة،
تكون موثوقية االتساق  ،1.6 >املعيارين  قيمة -

 .الداخلي ضعيفة
املوثوقية احلقيقية تقع ما جتدر اإلشارة إىل أن 

ثل احلد األدىن، بني قيمة ألفا كرونباخ، واليت ُتم 
 .ثل احلد األعلىواليت ُتم وقيمة املوثوقية املركبة، 

يأخذ هذا  :الموثوقية المركبة
املعيار يف احلسبان خمتلف 
التحميالت اخلارجية للمؤشرات 

 1قيمتها ما بني تتاوح  .املتغرية
 .0و

تقييم النموذج 
 :الهيكلي
 أي تقييم

العالقات ما بني 
الكامنة  املباين

 املستقلة والتابعة

 التداخل مشكلة تقيم

حتدث هذه املشكلة  :الخطي
متغريين  عندما يكون هناك 

أو أكثر مرتبطني فيما  كامنني
بينهم ارتباطا كبريا، وهلذه 
املشكلة تأثري على تقديرات 
معامالت املسار وداللتها 

 . اإلحصائية

: (VIF)معيار تضخم التباين 
يمعرف بأنه مقلوب التباين 
املسموح، والذي يشري إىل تباين 

املتغريات ملا تفسره  املتغري الكامن
األخرى، حيث يتم  الكامنة

 متغرياتفحص كل جمموعة من 
بشكل ( متغريات مستقلة)التنبؤ 

منفصل لكل جزء فرعي من 

 :لدينا، إذا كانت
تشري إىل وجود مشكلة  ،VIF ≥ 1.0 قيمة -

املتغري التداخل اخلطي، لذلك ينبغي حذف 
يف  املتغريات الكامنةكليا، أو دمج   الكامن

ذات  متغري كامنواحد، أو إنشاء  متغري كامن
 ،ترتيب أعلى

تشـــــــري إىل عـــــــدم وجـــــــود  ،VIF < 1.0قيمـــــــة  -
 .مشكلة التداخل اخلطي
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لتقييم مشكلة التداخل  
يتم االعتماد على اخلطي، 
 .(VIF)ر تضخم التباين معيا

 .النموذج اهليكلي

تقييم الداللة والمالءمة في 
: عالقات النموذج الهيكلي

الداللة  تقييم قصد بذلكيم 
اإلحصائية لتقديرات عالقات 

، وكذلك النموذج اهليكلي
 تقييم مدى مالءمة العالقات
الدالة، أي حتليل األمهية 
النسبية للعالقات عن طريق 

 .حجم معامالت املسار
لتقييم الداللة يتم االعتماد 

، يف Pعلى قيمة االحتمال 
حني يتم االعتماد لتقييم 
املالءمة على قيم معامالت 

 .املسار
 

عرب عن احتمالية وهي تم : Pقيمة 
تكون على T احلصول على قيمة 

األقل مساوية للقيمة اليت يتم 
مالحظتها، أي هو احتمال رفض 
فرضية أن معامل مسار معني ذي 

إحصائية، وهو يف الواقع  داللة
 .معني خطأغري دال عند مستوى 

 :إذا كانتإنه ، ف5%قدره  خطأعند مستوى 
 ،(0.46 من صغرأ Tأو ) P ≥ 1.10 قيمة -

أن العالقة املدروسة ليست دالة تشري إىل 
 ،5%إحصائية عند مستوى 

  ،(0.46 أكرب من Tأو ) P < 1.10قيمة  -
أن العالقة املدروسة ذات داللة تشري إىل 

 .5%إحصائية عند مستوى 
تمعرب عن : قيم معامالت المسار

 النموذج عالقات تاتقدير 

اهليكلي، ممثلة يف معامالت املسار 
ثل العالقات املفتضة بني اليت ُتم 

وهي عبارة عن  ،املتغريات الكامنة
 .0+و 0-قيم معيارية حمصورة بني 
، 0-أو 0+فكلما كانت قريبة من 
 املتغري الكامندل ذلك على أن 

 ومنه ،اخلارجي ذو أمهية كبرية
د احلكم على املالءمة باملدى يعتم
 املتغري الكامنيرتبط به  الذي

 املتغري الكامناخلارجي مع 
 .الداخلي

 :لدينا، كلما كانت
كلما دل   ،0+معامالت املسار قريبة من  -

 ،على وجود عالقة إجيابية قوية
كلمـا دل علـى ،0- معامالت املسار قريبة مـن -

 ،قوية عكسيةوجود عالقة 
كلمـا دل علــى   ،1معـامالت املســار قريبـة مــن  -

 .ضعيفةوجود عالقة 
ميكـــن كـــذلك تفســـري معـــامالت مســـار النمـــوذج 
ـــــبعض، فـــــإذا كـــــان  اهليكلـــــي بالنســـــبة لبعضـــــها ال
معامل املسـار أكـرب مـن معامـل آخـر، فـإن تـأثريه 

 .الكامن الداخلي يكون أكربعلى املتغري 
 

تقييم المالءمة التنبؤية 
توجد نوعني من : للنموذج

 : املالئمة التنبؤية، ومها
المالءمة التنبؤية داخل  -

القوة التفسريية،  تعين :العينة
يانات بمجيع حيث تمستعمل 

اليت امستخدمت يف دراسة ال
للحكم على تقدير النموذج 

  .القدرة التنبؤية للنموذج
املالءمة التنبؤية داخل لتقييم 
يتم االعتماد على  العينة،

معامل التحديد  :معيارين مها

ثل مقدار : R2معامل التحديد  ميم
 املتغريات الكامنةالتباين يف 

الداخلية املفسر بواسطة مجيع 
اخلارجية املرتبطة  املتغريات الكامنة

، 0و 1قيمته ما بني تتاوح  به،
حيث تشري القيم العليا إىل 

 .عالية من الدقة التنبؤيةمستويات 
 

 :لدينا، إذا كانت
تشـــري إىل مســـتويات عاليـــة  ،R2 ≥ 1.10 قيمـــة -

  من الدقة التنبؤية،
، تشــــري إىل مســــتويات R2 < 1.10 قيمــــة ≥ 1.0 -

 متوسطة من الدقة التنبؤية،
تشــــــــــــري إىل مســــــــــــتويات  ،R2 ≤ 1.80قيمــــــــــــة  -

   .منخفضة من الدقة التنبؤية

حسابه  يتم :f2حجم التأثير 
عند  f2 باستخدام التغري يف قيمة

خارجي حمدد  متغري كامنحذف 
من النموذج، لتقييم ما إذا كان 

 :لدينا، إذا كانت
  تشري إىل وجود تأثري كبري، ،f2 ≥ 1.00 قيمة -
إىل إىل وجـــود ، تشـــري f2 < 1.00 قيمـــة ≥ 1.00 -

  تأثري متوسط،
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R2  وحجم التأثريf2. 
 خارجالمالءمة التنبؤية  -

 ية،التنبؤ القوة تعين  :العينة
يتنبأ بطريق دقيقة حيث 

بالبيانات اليت مل يتم 
استخدامها يف تقدير 

 .النموذج
 خارجاملالءمة التنبؤية لتقييم 
يتم االعتماد على  العينة،

معيار التعصيب واملالءمة 
 .Q2التنبؤية 

احملذوف له تأثري  املتغري الكامن
 املتغريات الكامنةجوهري على 

 .الداخلية

، تشـــــــري إىل  وجـــــــود f2 < 1.00 قيمـــــــة ≥ 1.18 -
  تأثري ضعيف،

أي تشــــري إىل عــــدم وجــــود  ،f2 < 1.18قيمــــة  -
 .تأثري
 

 معيار التعصيب والمالءمة التنبؤية
Q2:  يتم احلصول على قيمة Q2 

باستخدام عملية التعصيب اليت 
تتم على عدة جوالت، هتدف إىل 

املالءمة التنبؤية  التأكد من
 .لنموذج املسار

 :لدينا، إذا كانت
 تشري إىل وجود مالءمة تنبؤية، ،Q2 > 1 قيمة -
تشــري إىل عــدم وجــود مالءمــة  ،Q2 ≤ 1قيمــة  -

 .تنبؤية
 

األساس في غينكل، ماركو زارستد، . توماس م هالت، كريستيان م. ، جهار. جوزيف ف :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر
مركز  (:األردن)عمان ) ، الطبعة األوىل،ترمجة زكريا بلخامسة ،(PLS-SEM) نمذجة المعادالت الهيكلية بالمربعات الصغرى الجزئية

 .004 - 000، 810 - 800، 018 -000 فحةص (8181 الكتاب األكادميي،
 هلا مقاييسها، وكل مرحلة تنيحلل تقييم منوذج الدراسة سيمر مبر يتضح من خالل اجلدول، أن مراح

 .واختاذ القرار اليت يتم االعتماد عليها لتقييم النموذج ،اخلاصةوقواعدها  ومعايريها
 مجتمع الدراسة وخصائص الدراسة الميدانية إطارتحديد : المطلب الثالث

إىل يتم التطرق ساملكانية والزمنية للدراسة امليدانية، مث و  البشرية احلدودسيتم فيما يلي حتديد كل من  
 .خصائص جمتمع الدراسة

 الدراسة الميدانية إطارتحديد : أوال

يواجه الباحث عند قيامه بالدراسة امليدانية مشكلة حتديد جمال الدراسة، أو بعبارة أخرى مشكلة حتديد 
  .املكاين والزمينو  اجملاالت املتعلقة باجملال البشري

يتمثل اجملتمع . يتم هنا تعريف كل من اجملتمع اإلحصائي والوحدة اإلحصائية للدراسة امليدانية :البشري اإلطار .1
اإلحصائي يف جمموع الوحدات اإلحصائية اليت ميكن أن تطبق عليها الدراسة امليدانية، ومبا أن املتغري التابع 

، فإن جمتمع الدراسة SGPاملؤسسة املتوسطة للدراسة يتمثل يف أداء العاملني، ومبا أن الدراسة امليدانية ستتم يف 
، ويتم 8102عامل يف هناية  010املستهدف يتمثل يف كل العاملني الدائمني فقط هبذه املؤسسة واملقدر عددهم بـ 

عامل يف هناية نفس سنة، ألن تصنيف املؤسسات  06استثناء العاملني غري الدائمني، والذين يقدر عددهم بـ 
أما الوحدة  .مقفلآخر نشاط حماسيب عتمد على عدد العاملني الدائمني املرتبط بسنة ي   الصغرية واملتوسطة

اإلحصائية فتتمثل يف املفردة األساسية اليت يتكون منها اجملتمع اإلحصائي، ومنه فالوحدة اإلحصائية هلذه الدراسة 
 .  8102خالل سنة  SGPتتمثل يف عامل أو عاملة دائمة يف مؤسسة 
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حصر شامل له، وذلك جبمع إجراء حملدودية جمتمع الدراسة املستهدف وصغر حجمه فلقد تقرر نظرا 
 .SGPعلى كل العاملني الدائمني باملؤسسة  بيانعن طريق حماولة توزيع االست اجملتمع،هذا ميع عناصر البيانات جل

، ومت صاحل للدراسة استبيان 40ع استجا ُتكنا من  ،عامل 010على  استبيان 010 وجتدر اإلشارة، إىل أنه مت توزيع
التحيز  بسببكذلك ، و مماطلة بعض العاملني وعدم إجابتهم على االستبيان، بسبب نابياست 00إلغاء االستغناء و 

يف  بيانعدم إجابتهم على مجيع أسئلة االستأو  ،يف البعض منها العاملنيالواضح يف اإلجابات املقدمة من طرف 
  .البعض اآلخر

يف منطقة النشاطات احلرفية مج رقم  نشطاليت ت  و ،SGPيف مؤسسة  املكاينيتمثل اجملال  :اإلطار المكاني .2
 .بوالية سطيف ، بلدية أوالد صابر01قسم  060

وذلك ابتداءا من أشهر،  أربعةوهي  ،يتمثل اجملال الزمين يف املدة اليت استغرقتها الدراسة امليدانية :الزمني اإلطار .3
 .8104 جويليةإىل غاية هناية شهر  8104 أفريلشهر 
 الدراسة مجتمعخصائص  :ثانيا

 ،عامل 010 للمجتمع الذي يتكون من حصر شاملإجراء  إىل للتذكري فإن الدراسة امليدانية كانت هتدف
 :الدراسةمبجتمع عرض وحتليل اخلصائص املتعلقة  ما يلي سيتم يفو  ،استبيان فقط 40 معاجلةمن  إال أنه ُتكنا

ما بني ذكور وإناث، ونتائج اجلدول املوايل  SGPيتوزع عمال مؤسسة : توزيع أفراد المجتمع حسب الجنس .1
 :توضح ذلك

 توزيع أفراد المجتمع حسب الجنس :/59جدول 
 النسبة  التكرارات الجنس

 72.5 66 ذكر

 27.5 25 أنثى

 011 40 المجموع

 .842 ، صفحة0، ملحق SPSS خمرجات برنامج :علىمن إعداد الباحثة اعتمدا  :المصدر
من اإلناث، وهذا  27.5%من الذكور و املستجوبنيمن  72.5%أن ما نسبته  ،ن خالل اجلدولميتبني 

هم من ذكور، وبالرغم من النسبة العالية للذكور، إال أن نسبة اإلناث املني العيدل على أن الغالبية العظمى من 
اليت تنشط  بالنسبة للمؤسسات وحىت ،مقارنة باملؤسسات اإلنتاجية األخرىيف هذه املؤسسة عترب مرتفعة نوعا ما تم 

 :يف نفس اجملال، وهذا يرجع إىل عدة عوامل، أمهها
  كبري،  بدينال يتطلب جهد  منه التنفيذي وحىتأن العمل باملؤسسة  -
 ليها،إ النساء تنقلمعات السكنية مما سهل من عملية قرب املؤسسة من التج -
صصت واليت تبدأ من الساعة الثامنة إىل الساعة الرابعة خم  ،ةيمالءمة توقيت العمل، حيث أن الوردية الصباح -

 .، وهذا ما يساعدهن على القيام بالتزاماهتن العائليةللنساء فقط
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عمرية خمتلفة، ونتائج اجلدول  عمال من فئات SGPوظف مؤسسة تم  :العمرتوزيع أفراد المجتمع حسب  .2
 :بني ذلكيت تم اآل

 عمرتوزيع أفراد المجتمع حسب ال :/510جدول 
 النسبة التكرارات العمر

 38.5 35 سنة 30أقل من 

 33 30 سنة 40إلى أقل  30من 

 22 20 سنة 50إلى أقل  40من 

 6.6 6 كثرسنة فما أ 50

 111 91 المجموع

 .842 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :اعتمدا علىمن إعداد الباحثة  :المصدر
 %00  سنة، تليها نسبة 01 عن أعمارهمتقل  نيلامعمن ال 38.5% تهنسبما أن  ،اجلدوليتضح من خالل 

 01 من أقلو  01 تتاوح أعمارهم ما بني ممن %88 تليها نسبةمث  ،ةسن 01 من أقلو  01 ما بني تتاوح أعمارهم ممن
من  %40.0 نسبته ومنه نستنتج أن ما. سنة 01 أعمارهمتفوق الذين  نيلماثل العُتم  6.6%النسبة املتبقية أما ة، سن
عترب من العوامل اليت يتم على يم يف هذه املؤسسة جتدر اإلشارة إىل أن السن  .سنة 01 تقل أعمارهم عن نيلامالع

  .يف حالة تكافؤ فرصة احلصول على الوظيفة ، وهذاأساسها املفاضلة ما بني شخص وشخص آخر يف التوظيف
، كما هو SGPباين املستوى التعليمي لعمال مؤسسة يت: المستوى التعليميتوزيع أفراد المجتمع حسب  .3

 :يلموضح يف اجلدول التا
 المستوى التعليمتوزيع أفراد المجتمع حسب  :/511جدول 

 النسبة التكرارات المستوى التعليمي
 2.2 2 دون مستوى

 7.7 7 ابتدائي

 27.5 25 متوسط

 22 20 ثانوي

 8.8 8 تكوين مهني

 27.5 25 جامعي

 4.4 4 دراسات عليا

 100 91 المجموع

 .842 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر
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ونفس  ،لكون مستوى جامعيتاملستجوبني مي املنيمن الع 27.5%ما نسبته أن  ،تمظهر نتائج اجلدول
ثانوي، يف حني أن لذوي مستوى التعليم ا هم منمن 22%من ذوي مستوى التعليم املتوسط، بينما  27.5%النسبة 
أما نسبة الذين ال يتعدى مستواهم التعليمي حاصلني على شهادات من مراكز التكوين املهين، هم من %8.8

مل يتلق أي ومن ( 7.7%)االبتدائي  التعليم من ميتلكون مستوى، وهي موزعة ما بني %4.4املتوسط فقدرت بـ 
أي  املني،نستنتج أن غالبية الع .متحصلني على شهادة املاست 4.4%، والنسبة املتبقية (2.2%) تعليم رمسي

منهم ال يتجاوز تعليمهم املستوى الثانوي، ومعظمهم من فئة أعوان التنفيذ وبالتحديد عمال اإلنتاج،  04.0%
ما بني متطلبات املنصب واملؤهالت اليت ميتلكها العامل، إال يف  مةءاملواوجتدر اإلشارة اىل حرص املؤسسة على 

 .بعض احلاالت اإلستثائية
إطار : إىل ثالث فئات، هي SGPيف مؤسسة  ميكن تصنيف الوظائف: الوظيفةتوزيع أفراد المجتمع حسب  .4

 :   حسب هذا التصنيف لنيمسري، عون حتكم، وعون تنفيذ، واجلدول أدناه يمظهر توزيع العام
 وظيفةتوزيع أفراد المجتمع حسب ال :/512جدول 
 النسبة التكرارات وظيفةال

 7.7 7 مسير إطار

 7.7 7 تحكم عون

 84.6 77 تنفيذ عون

 100 91 المجموع

 .842 ، صفحة0، ملحق SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر
العاملني املستجوبني هم من فئة أعوان التنفيذ،  من  84.6%أن ما نسبته  ،اجلدول يالحظ من خالل

ثل  األمن،تجاري، أعوان الوكيل الكالعاملني باإلنتاج، األعوان اإلدارية، السائقني،  العمال من نسبة  7.7%بينما ُتم
ئة فثل عمال من ُتم  7.7%ونفس النسبة  ، احملاسبني،تقين الصيانة، كمسؤولو خط اإلنتاج، تحكمالوان عفئة أ
 ،ومنه نستنتج أن غالبية العمال هم عمال تنفيذيون .، كاإلطارات املسرية، مسؤويل املصاحل واألقسامتسيريالأعوان 
 . إلدارهتا كبري يإدار  طاقم تتطلب ال متوسطةو  ،إنتاجية مؤسسة SGP فـ املؤسسة، وحجم نشاط طبيعة إىل رجعي   وهذا

قل عدد سنوات ت   SGPغالبية عمال مؤسسة : سنوات العمل في المؤسسةتوزيع أفراد المجتمع حسب  .5
 :ونتائج اجلدول املوايل توضح ذلكعملهم فيها عن ثالث سنوات، 
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 سنوات العمل في المؤسسةتوزيع أفراد المجتمع حسب  :/513جدول 
 النسبة التكرارات سنوات العمل في المؤسسة

 86.8 79 نواتس 3أقل من 

 9.9 9 سنة 6إلى أقل  3من 

 3.3 3  كثرنوات فما أس 6

 100 91 المجموع

 .233 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر
، سنوات 0 عن املؤسسة يف عملهم سنوات تقل 86.8%واملقدرة بـ  املنيالع من نسبة كربأ أن ،اجلدول بنييم  

تفوق مدة  هممن 3.3% ا نسبةبينم ،واتسن 6و 0 ما بنيمدة عملهم يف املؤسسة تتاوح  ممن 9.9% تليها نسبة
املؤسسة توضح العديد من النقاط، أمهها السنوات اليت يقضيها العامل يف إن . سنوات  06عملهم يف املؤسسة

نه من التحكم يف مهامه، ك  واليت ُتم  ،تلك املتعلقة باخلربة اليت يكتسبها العامل من خالل مكوثه الطويل يف املؤسسة
ميكن االستنتاج من خالل و . وكذا مدى قدرة املؤسسة على االحتفاظ بعماهلا مما جينبها تكاليف دوارن العمل

 :رجع إىل عدة أسباب، منهابقة أن معدل دوران العمل يف هذه املؤسسة كبري، وهذا ي  النتائج السا
 ،يف مؤسسات أخرى من خالل البحث عن فرص عمل بأجور أكرب ،يف حتسني وضعيتهم املادية نيلامالعرغبة   -
عن مناخ  حبثايف مؤسسات أخرى،  والعملاليت جتعل العامل يقرر مغادرة املؤسسة ، و الصراعات العمالية املتكررة -

 ،تنظيمي أحسن
 .تغري احلالة االجتماعية والعائلية للنساء العامالت، واليت غالبا ما جتربهن على ترك العمل -

رم الجتدر اإلشارة إىل أن معدل دو  من االستفادة من نوع معني من  عاملنيران العمل املرتفع هذا، حي 
 .التقية األفقية املتعلقة بسنوات اخلدمة يوهالتقية، 

منذ  اواحد امنصبتقلدوا  SGPغالبية عمال مؤسسة : دةالمقل  المناصب توزيع أفراد المجتمع حسب  .6
 :بني ذلكونتائج اجلدول املوايل تم التحاقهم هبا، 

 حسب المناصب المقلدةتوزيع أفراد المجتمع  :/514جدول 
 النسبة التكرارات المقلدةالمناصب 

 94.5 86 منصب واحد

 4.4 4 منصبين

 1.1 1 أكثر من منصبين

 100 91 المجموع

 .233 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر
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توظيفهم يف  منذ اواحد امنصباملستجوبني تقلدوا املني من الع 94.5% أن السابق، اجلدول يوضح
فلقد أي عامل واحد، ، 1.1%منهم تقلدوا منصبني، وأما النسبة املتبقية واملقدرة بـ  4.4%املؤسسة، يف حني أن 

 :أنتمبني هذه النتائج . تقلد أكثر من منصبنيأكد أنه 
 منخفضة جدا، وهذا النوع من التقية هرمية، أي متعلقة بسلم عمودي SGPفرص التقية العمودية يف مؤسسة  -

حيث أنه تتاح فرصة ضعيفة للعاملني يف هذه املؤسسة بتقلد مناصب أعلى،  متصاعد يتكون من رتبتني أو ثالث،
اخلاصة ت عون حتكم ال تتاح هلم فرص التقية، بسبب حمدودية املناصب واملؤهالأو  إطار مسري من فئة نو لامفالع

انيكي آالت، أو مسؤول ميك :وهي ،فتتاح هلم نوعني من التقية من فئة عون تنفيذ ونلماليت تتطلبها، أما العا
 خط اإلنتاج،

التنقل األفقي بني الوظائف، وهذا بسبب  أو مبا يسمىال ت عتمد على سياسة تدوير الوظائف،  SGPمؤسسة  -
  . ما تتطلبه هذه العملية من برامج تدريب

 SGPغالبية عمال مؤسسة  :توزيع أفراد المجتمع حسب الخضوع لدورات تدريبية داخل المؤسسة .7

 :ظهر ذلكونتائج اجلدول املوايل تم خضعوا لدورات تدريبية داخل املؤسسة، 
 توزيع أفراد المجتمع حسب الخضوع لدورات تدريبية داخل المؤسسة :/515جدول 

الخضوع لدورات 
 المؤسسةتدريبية داخل 

 النسبة  التكرارات

 81.3 74 نعم

 18.7 17 ال

 100 91 المجموع

 .233 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر
أكدوا أهنم  ،81.3%املستجوبني واليت تقدر نسبتهم بـ  نيملاالع معظم أن ،اجلدول يالحظ من خالل 

ه النتائج توضح حرص املؤسسة وهذ. منهم نفوا ذلك 18.7%خضعوا لدورات تدريبية داخل املؤسسة، يف حني أن 
كساب وتطوير مهارات العامل املتعلقة بالوظيفة اليت يشغلها، وغالبا ما تتم هذه الدورات التدريبية خالل على إ

  .النهائي فتة التجريب اليت خيضع هلا العامل قبل التعيني
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 تبيان الدراسة الميدانيةاس عرض وتحليل نتائج :الثالث المبحث
إذ ميكن لقد سبق وأن أوضحنا يف الفصل األول بأنه ميكن تعريف تعبئة املوارد البشرية من عدة زوايا، 

وهذه . سيكولوجية، أو من الزاوية اإلدارية، أو من الزاوية السلوكية، أو من الزاوية االستاتيجيةتعريفها من الزاوية ال
أداء )والزاوية السلوكية ( ممارسات تعبئة املوارد البشرية)الدراسة حاولت اجلمع ما بني زاويتني، ومها الزاوية اإلدارية 

 .  يعكسان هاتني الزاويتنيلذلك ضم استبيان الدراسة حمورين رئيسيني (. العاملني
عرض أي باحملوريني الرئيسيني لالستبيان، عرض وحتليل النتائج املتعلقة  املبحثسيتم من خالل هذا 

يف ، وذلك أداء العاملني مستوى عرض وحتليل نتائجو  ،ممارسات تعبئة املوارد البشريةمستوى تطبيق وحتليل نتائج 
  .SGP مؤسسة

 ممارسات تعبئة الموارد البشريةنتائج  عرض وتحليل: المطلب األول
فمن الزاوية  .لقد سبق وأن أوضحنا يف الفصل األول بأنه ميكن تعريف تعبئة املوارد البشرية من عدة زوايا

اليت تقودها اإلدارة  املرتبطة ببعضها البعض، اإلداريةواألنشطة جمموعة من املمارسات : اإلدارية ميكن تعريفها بأهنا
واليت تسمى  ،املتغريات اليت تكون مصدرا للتعبئةعلى ركز هذه الزاوية من التعريف تم  .العاملني هبدف تعبئة
 . املوارد البشرية تعبئةممارسات 

عتمدة تعكس املمارسات امل ،حماور فرعية أربعة مارسات تعبئة املوارد البشريةتضمن احملور اخلاص مبومنه 
املمارسات  تتضمن اجملموعة األوىل، يف أربع جمموعات هؤ وزمال TREMBLAYيف هذه الدراسة واليت حددها 

ة، بينما اجملموعة القيادة التحويلي اتممارس الثانية فتتمثل يف اجملموعةاألهداف والقيم، أما و  الرسالةو  الرؤيةاملتعلقة ب
 .قة بإدارة املوارد البشريةجملموعة الرابعة املمارسات املتعلتضم ا تنظيم العمل، يف حني اتممارسيف الثالثة تتمثل 

 من اجملموعات األربعسيتم من خالل هذا املطلب عرض وحتليل النتائج املتعلقة مبستوى تطبيق هذه 
  .SGP يف مؤسسةاملمارسات 

 األهداف والقيمو  الرسالةو  الرؤيةالمرتبطة ب اتممارسالعرض وتحليل نتائج : أوال
طابع غالبا ما تكون ذات األهداف والقيم، و  الرسالةو  الرؤيةف .العاملون عندما يؤمنون بشيء عبأيت

  .وفر معىن ودافع مستدام للتعبئةقاسم هذه العناصر، ميكن أن تم تجودي تتحدى األفراد، وعندما يتم وم 
 :، نورد اجلدول التايلSGP يف مؤسسةملعرفة مستوى تطبيق كل من هذه املمارسات 
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 األهداف والقيمو  الرسالةو  الرؤيةالمرتبطة ب اتممارسالمستوى تطبيق  حولنتائج اإلجابات  :/516جدول 
 القرار T Sig        عباراتال

الصورة )يتم تذكري العمال برؤية املؤسسة 
 001. 6.60 - 1.14 2.20 (املستقبلية املرغوبة

 دال
 (غير موافق تماما)

حمددة ( جمال النشاط)رسالة املؤسسة 
 001. 14.39 741. 4.12 بوضوح

 دال
 (موافق تماما)

يتم إشراك العمال يف حتديد أهداف 
 001. 4.21 - 1.11 1.84 املؤسسة

 دال
 (غير موافق تماما)

بشكل احملددة يتم إيصال أهداف املؤسسة 
 001. 0.00 - 1.30 2.29 مالسنوي إىل الع

 دال
 (غير موافق تماما)

يتم إيصال مدونة قواعد السلوك األخالقي 
 001. 11.28 741. 3.87 مالإىل الع

 دال
 (موافق تماما)

عقوبات أو )يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة 
لتعزيز تبين قيم املؤسسة ( مكافآت

 (واملبادئ ،األخالق، املعتقدات)
3.92 .601 14.66 .001 

 دال
 (موافق تماما)

يتم إعطاء أمهية أكرب للقيم اإلنسانية 
مقارنة ...( التعاون، العدالة، االحتام،)

اجلهد املبذول، االقتصاد )بالقيم اإلنتاجية 
 ...(يف املوارد، االمتثال للقواعد،

2.23 1.24 - 0.22 .001 

 دال
 (غير موافق تماما)

المرتبطة  اتممارسالمستوى تطبيق 
 3.04 والقيم األهدافو  الرسالةو  الرؤيةب

.541 

.741 .451 

 دالغير 
 (متوسط)

%  17.76 

 .010 - 010، 011 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر 
ات مارساململستوى تطبيق  املتوسط احلسايب ةقيممن خالل البيانات الواردة يف اجلدول أعاله، أن يتبني 
 قيمة يوه ،%01.16قدره  نسيب باوحراف معياري 3.04 ـبقدر تم  والقيمف األهداو  الرسالةو  الرؤية املرتبطة بكل من

مبوافق أجابوا  ستجوبنيامل وهذا يعين أن وبتشتت منخفض، 10 بـ ةاملقدر  املتوسط الفرضي قيمة من قريبة جدا
ومستوى  41دالة عند درجات احلرية غري  وهي ،1.10 املقدرة بـاحملسوبة و  t، وما يؤكد ذلك هي قيمة بدرجة أقل
 لرسالةاو  الرؤيةات املرتبطة بمارساململستوى تطبيق  عاملنيتقييم الأي أن  .0.45مبستوى داللة  1.10 اخلطأ
  .متوسطاكان  SGP يف مؤسسة والقيم األهدافو 
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ففيما . لقد تراوحت إجابات املستجوبني حول عبارات هذا احملور ما بني موافق ُتاما وغري موافق ُتاما
املستجوبون أن املؤسسة ممثلة باإلدارة ال  العبارة األوىل، فلقد أكدها يتعلق باملمارسة املرتبطة بالرؤية واليت تعكس

تقوم بتذكري العاملني بصورهتا املستقبلية اليت تطمح يف حتقيقها، حىت أنه أثناء املقابلة مع العاملني ملسنا عدم معرفة 
ا العبارة الثانية، فلقد أكد كسهباملمارسة املرتبطة بالرسالة واليت تع أما فيما يتعلق. الكثري منهم برؤية املؤسسة

على  8111 أن نشاط املؤسسة واضح، ويتأكد ذلك من خالل تركيز املؤسسة منذ نشأهتا سنة املستجوبني معظم
املستجوبون أن املرتبطة باألهداف فلقد أكد املمارسات وفيما خيص . (Préformes)جمال تصنيع املصبعات 
املمارسات فيما خيص . عنهاتقوم بإعالمهم  ، كما البإشراكهم يف حتديد أهدافهاارة ال تقوم املؤسسة ممثلة باإلد

 أن املؤسسة تقوم بإيصال املستجوبنيأغلب املرتبطة بالقيم واليت تعكسها العبارات الثالث األخرية، فلقد أكد 
بة واملرفوضة منهم، وأنه مدونة السلوكيات األخالقية للعاملني مع توظيفهم يف املؤسسة، وتوضيح السلوكيات املطلو 

ها داخل املؤسسة، ويف األخري أكدوا أن القيم لتعزيز تبني( عقوبات أو مكافآت)يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة 
 .األكثر تركيزا يف املؤسسة هي القيم اإلنتاجية وليست اإلنسانية

لرؤية ورسالة واضحة ومصاغة   SGPنسنتج أنه وعلى الرغم من امتالك مؤسسة  ،فيما خيص هذا احملور
كتابيا، وحتديدها ألهداف فصلية وسنوية، إال أهنا تظل عناصر موجودة ومنحصرة يف ذهنية مالكها ومسرييها 

ت، أو الفتاالجتماعات، أو كاال ،فقط، وذلك لعدم إيصاهلا إىل بقية العاملني، باستعمال طرق االتصال املختلفة
حبكم قرب املسري  اليت تتميز هبا، واريةاجلدارة وذلك رغم خاصية اإل إللكتونية،أو لوحات اإلعالنات الصقات، امل

، واليت جتعل من دارية حبكم التواجد يف مكان واحدقلة املستويات اإلوتواجده الدائم يف املؤسسة، و  لنيمامن الع
قدرة فمشكلة هذه املؤسسة تتمثل يف عدم إدراك القائمني عليها على . ؤية والرسالة واألهداف أمرا سهالنشر الر 

باجتاه  جتميع طاقات وتطلعات العاملنيو طفي ما بني املؤسسة والعاملني هبا، إجياد رابط عا هذه العناصر على
مشكلة هذه املؤسسة  تتمثل و 1 .اهب همسكوُت هممن مستوى التزامذلك مشتك يتجاوز املصاحل الشخصية، فريفع 

  .أكثر من القيم اإلنتاجية القيم اإلنسانية تتغذى مناإلجيابية  بأن السلوكيات معدم إدراكهكذلك يف 
 القيادة التحويليةب المرتبطة اتممارسالعرض وتحليل نتائج : ثانيا

 اليت تؤدي يف من أجل تبين سلوكيات التعبئةيف العاملني ئة هي القيادة القادرة على التأثري القيادة املعب   
ئة مرتبطة بنمط معني من القيادة هي القيادة التحويلية، اليت تتميز والقيادة املعب  . النهاية إىل حتقيق هدف مشتك

 .على تعبئة العاملني ةقادر  اجتعله( وسلوكيات ،، مهاراتاجتاهات، مسات)خبصائص 
 :SGP يف مؤسسة القيادة التحويليةب املرتبطةاملمارسات اجلدول املوايل يبني مستوى تطبيق 
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 القيادة التحويليةبالمرتبطة  اتممارسالمستوى تطبيق  نتائج اإلجابات حول :/517جدول 

 .010، 011 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر 

 القرار T Sig        عباراتال

املسؤول املباشر بالصفات  يتحلى
اإلحتام، الدعم، العدالة، )اإلنسانية 
 ...(التعاطف،

3.54 .791 6.61 .001 

 دال
 (موافق تماما) 

 001. 6.75 791. 3.56 ميتلك املسؤول املباشر كفاءات متميزة

 دال
 (موافق تماما) 

 001. 6.25 821. 3.53 يتصرف املسؤول املباشر كقدوة حيتذى هبا

 دال
 (موافق تماما) 

يأخذ املسؤول املباشر بعني االعتبار 
 001. 7.01 851. 3.62 املبادئ األخالقية عند اختاذه أي قرار 

 دال
 (موافق تماما) 

باشر املصلحة العامة على م املسؤول امليمقد  
 001. 4.71 801. 3.39 الشخصية املصلحة

 دال
 (موافق تماما) 

يتحدث املسؤول املباشر عن مستقبل 
 001. 12.29 691. 3.89 بطريقة إجيابيةاملؤسسة 

 دال
 (موافق تماما) 

يشجع املسؤول املباشر على طرح أفكار 
 001. 3.78 881. 3.35 جديدة يف العمل

 دال
 (موافق تماما) 

ستخدم املسؤول املباشر أسلوب النقد ال ي  
 001. 4.60 841. 3.40 العلين للرد على أخطاء العمال 

 دال
 (موافق تماما) 

يصغي املسؤول املباشر باهتمام 
 001. 3.79 931. 3.37 النشغاالت العمال

 دال
 (موافق تماما) 

الفردية  اتوقيراعي املسؤول املباشر الفر 
 اجلنس، القدرات، احلاجات، التطلعات،)

 عند التعامل مع العمال...( 
3.43 .871 4.80 .001 

 دال
 (موافق تماما) 

يفوض املسؤول املباشر بعضا من مهامه 
 001. 6.20 - 1.22 2.12 للعمال هبدف تطوير كفاءاهتم 

 دال
 (تماما موافقير غ) 

المرتبطة  اتممارسمستوى تطبيق ال
 3.38 القيادة التحويليةب

.731 
5.02 .001 

 دال
 (مرتفع جدا)

%  21.59 
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لممارسات املرتبطة لقيمة املتوسط احلسايب  أن، املعطيات الواردة يف اجلدول السابقمن خالل  يتضح
املتوسط الفرضي قيمة أكرب من  قيمة يوه ،%80.04قدره  نسيب باوحراف معياري 3.38قدر بـ تم  بالقيادة التحويلية

احملسوبة  tوما يؤكد ذلك هي قيمة  .أجابوا مبوافق ُتاما ستجوبني، وهذا يعين أن املوبتشتت منخفض 10بـ  ةاملقدر 
تقييم أي أن  .001. مبستوى داللة قدره 1.10ومستوى اخلطأ  41وهي دالة عند درجات احلرية  ،5.02 املقدرة بـو 
  .جدا مرتفعاكان  SGP مؤسسةيف  القيادة التحويليةمارسات املرتبطة بملستوى تطبيق امل عاملنيال

إال العبارة األخرية اليت   ،لقد كان اجتاه كل إجابات املستجوبني حول عبارات هذا احملور وحو موافق ُتاما
يتحلون مبختلف أن املسؤولني املباشرين  نيالعاملأغلب فلقد أكد . كان اجتاه اإلجابة عليها وحو غري موافق ُتاما

تخذون قرارات حتت مظلة املبادئ ، يمتميزة، يتصرفون كنموذج حيتذى بهكفاءات   ميتلكون، الصفات اإلنسانية
الشخصية، يتحدثون عن مستقبل املؤسسة بطريقة إجيابية،  ةمون املصلحة العامة على املصلح، يمقد  األخالقية
يهتمون ، مسلوب النقد العلين للرد على أخطائهأ ونال يستخدمم على طرح أفكار جديدة يف العمل، يشجعوهن

العاملني  إال أن. والتعامل مع كل مرؤوس حسب حاجاته وقدراته وتطلعاته، مالنشغاالهتهبم من خالل االنصات 
 .هبدف تطوير كفاءاهتم بتفويض بعضا من مهامهم هلم املسؤولني املباشرين قيام ُتاما نفوا

تتوافر فيهم العديد من صفات  SGP ولني املباشرين مبؤسسةنسنتج أن املسؤ  ،فيما يتعلق هبذا احملور
والتحفيز الفكري، واليت تثري اإلعجاب  ،تمام باألفراد، االهاجلاذبية الفرديةواملتعلقة بوخصائص القيادة التحويلية، 
. واليت كذلك تساهم يف توفري مناخ مالئم للتعبئة ،تأثري على سلوك العاملنيالجناح  واالنقياد الطوعي، مما يزيد من

ك صفتني رئيسيتني للقيادة التحويلية غري متوفرة يف هؤالء املسؤولني، تتمثل الصفة األوىل يف عدم إال أن هنا
 حسب رأي املستجوبني هو عدم ثقة املسؤولني تفويضهم لبعض من مهامهم للعاملني، ومن أهم أسباب ذلك

عاملني الرغبة يف ذلك بسبب غياب بقدرة العاملني على إجناز هذه املهام بالشكل املطلوب، وأحيانا لعدم إبداء ال
احلوافز اليت تشجعهم على حتمل أعباء إضافية، أما الصفة الثانية فتتمثل يف غياب الدافعية اإلهلامية فيهم، إذ رغم 
حتدثهم اإلجيايب حول مستقبل املؤسسة للعاملني، إال أهنم ال يقامسوهم الرؤية واألهداف اليت يطمحون إىل 

 . ضحه احملور الفرعي األولحتقيقها، وهذا ما أو 
 ممارسات المرتبطة بتنظيم العمللاعرض وتحليل نتائج : ثالثا

ج، سلوكيات واجتاهات العاملني، من حتفيز، إندما إن الطريقة اليت يتم هبا تنظيم العمل هلا تأثري كبري على 
عمل هبا شخص الطريقة اليت ي  ف. لتعبئةحمصلتها مستويات مرتفعة لاليت تكون و ... متعة العمل،ملبذولة، اجلهود ا

 . العملمشروط جزئًيا بكيفية تنظيم  ، تؤثر على أدائه الكلي، فمستوى هذا األخري يكونما
 :التايل مبني يف اجلدول SGPيف مؤسسة  املمارسات املرتبطة بتنظيم العملتقييم مستوى تطبيق 
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 الممارسات المرتبطة بتنظيم العملمستوى تطبيق  نتائج اإلجابات حول :/518دول ج

 .010، 011 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :اعتمدا علىمن إعداد الباحثة  :المصدر 
للممارسات املرتبطة  قيمة املتوسط احلسايب من خالل البيانات الواردة يف اجلدول أعاله، أنيالحظ 

املتوسط الفرضي قيمة أصغر من  قيمة يوه ،30.6%0قدره نسيب باوحراف معياري  2.45قدر بـ تم تنظيم العمل ب
 tوما يؤكد ذلك هي قيمة  .أجابوا بغري موافق ُتاما ستجوبني، وهذا يعين أن املوبتشتت منخفض 10 بـ ةاملقدر 

أي  .0.00مبستوى داللة قدره  1.10ومستوى اخلطأ  41وهي دالة عند درجات احلرية  ،6.40 -ـ املقدرة بو احملسوبة 
 .جدا امنخفضكان  SGPيف مؤسسة تنظيم العمل تطبيق املمارسات املرتبطة ب ملستوى عاملنيتقييم الأن 

 إذ. موافق بدرجة أقلو  غري موافق ُتامالقد تراوحت إجابات املستجوبني حول عبارات هذا احملور ما بني 
اجلداول الزمنية إلجناز املهام، أو بتغيري و طرق الحتديد بإشراكهم يف  ، ممثلة باإلدارة،املؤسسة قيامنفى العاملون 

حني  يف .شجع على العمل اجلماعيكما أكدوا أن طريقة تنظيم العمل يف املؤسسة ال تم   ،باستمرار وظيفتهمحمتوى 
حول ، و يف إجياد حلول للمشكالت املتعلقة مبهامهم هميام املؤسسة بإشراكحول قموافقة ضعيفة هم بأغل ىأبد

 .إىل رقابة شديدة أثناء تنفيذ مهامهمعدم تعرضهم 
 

 القرار T Sig        عباراتال

يتم إشراك العمال يف حتديد طرق إجناز 
 001. 1.10 - 1.13 2.07 املهام

 دال
 (غير موافق تماما) 

يتم إشراك العمال يف حتديد اجلداول 
 001. 01.04 - 981. 1.90 الزمنية إلجناز املهام

 دال
 (غير موافق تماما) 

يتم إشراك العمال يف إجياد حلول 
 271. 1.09 1.05 3.12 للمشكالت املتعلقة مبهامهم 

 غير دال 
 (موافق بدرجة أقل)

ال يتعرض العمال إىل رقابة شديدة أثناء 
 0.83 1.80 - 971. 2.97 تنفيذ مهامهم

 غير دال 
 (موافق بدرجة أقل)

 0.00 0.10 - 821. 2.50 يتم تغيري حمتوى العمل باستمرار 

 دال
 (غير موافق تماما) 

شجع طريقة تنظيم العمل يف املؤسسة تم 
 001. 6.10 - 1.35 2.14 على العمل اجلماعي

 دال
 (غير موافق تماما) 

ات المرتبطة ممارسالمستوى تطبيق 
 2.45 تنظيم العملب

,751 
- 6.40 .001 

 دال
 (جدا منخفض) 

%  30.61 
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 إذ جندقائم على النموذج الكالسيكي،  SGPنسنتج أن تنظيم العمل يف مؤسسة  ،فيما خيص هذا احملور
وال يشركون العاملني يف  دولة املهامجبنتاج و إلتحديد أسلوب اأن القائمني على هذه املؤسسة هم الذين يقومون ب

 ،من خالل توسيعه أو إثرائه تغيري حمتوى العملب يهتمونال و وصف دقيق للوظائف بيقومون  مذلك، كما أهن
جتعل تنظيم كل هذه اخلصائص   .الفردي يركزون أساسا على العملو  ،على مستوى رقابة مرتفع نوعا ما يعتمدونو 

عترب من والعمل اجلماعي، واليت تم  ،االستقالليةو املشاركة، و التمكني،  ياتتضعف من مستو و  ،مرنالعمل غري 
 ،عاملنيدى الإشباع حاجات التقدير واإلجناز لاليت تساهم يف و ، حاليا تنظيم العمل أحدث أشكال خصائص

    .واليت تؤدي إىل الرفع من مستوى تعبئتهم
 الموارد البشريةبإدارة  المرتبطةات ممارسالنتائج عرض وتحليل : رابعا

املسريون هبدف نشر عترب ممارسات إدارة املوارد البشرية من وسائل العمل املفضلة اليت يستعني هبا تم  
   للتعبئةـ النفسية األساسية تأثريها القوي على الشروطلوهذا  يف املؤسسة، ئة للموارد البشريةاستاتيجية معب  
تعكس  ،حماور فرعية مخسة ات املرتبطة بإدارة املوارد البشريةمارساملباحملور اخلاص هذا تضمن لقد 
النوع األوىل يتضمن ، يف مخسة أنواع هؤ وزمال TREMBLAYعتمدة يف هذه الدراسة واليت حددها املمارسات امل

املمارسات املتعلقة بالتعيني، أما النوع الثاين فيتمثل يف ممارسات إدارة الكفاءات، بينما النوع الثالث يتمثل يف 
مثل يف ت، والنوع اخلامس واألخري فت  ممارسات التعويضات، يف حني ضم النوع الرابع ممارسات تقاسم املعلوما

 .ممارسات التغذية الراجعة التكوينية
سيتم من خالل هذا اجلزء عرض وحتليل النتائج املتعلقة مبستوى تطبيق هذه األنواع اخلمسة من 

 .SGP املمارسات يف مؤسسة
التوظيف، تسبقها وتتخللها التعيني مرحلة من مراحل : المرتبطة بالتعيين اتممارسالرض وتحليل نتائج ع. 1

 .جمموعة من املمارسات، وكلما ُتكنت املؤسسة من القيام هبا بكفاءة وفعالية كلما سهل عليها عملية التعبئة
 :SGP يف مؤسسة ات املرتبطة بالتعينيارسماملنتائج اجلدول املوايل توضح مستوى تطبيق 
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 المرتبطة بالتعيين اتممارسالمستوى تطبيق  نتائج اإلجابات حول :/519جدول 

 .010، 010 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :إعداد الباحثة اعتمدا علىمن  :المصدر 

باوحراف  3.41قدر بـ تم  بالتعينيللممارسات املرتبطة  قيمة املتوسط احلسايب أن ،ن خالل اجلدولميتبني 
وهذا ، وبتشتت منخفض 10 بـ ةاملتوسط الفرضي املقدر قيمة من  كربأ قيمة ي، وه13.78%معياري نسيب قدره 

وهي دالة عند  ،8.31املقدرة بـ و احملسوبة  tوما يؤكد ذلك هي قيمة  .وافق ُتامامبأجابوا  ستجوبنييعين أن امل
تطبيق  ملستوى عاملنيتقييم الأي أن  .1.11مبستوى داللة قدره  1.10ومستوى اخلطأ  41درجات احلرية 

 .جدا امرتفعكان  SGPمؤسسة يف  بالتعينياملمارسات املرتبطة 
حول عبارات هذا احملور من عبارة ألخرى،  املستجوبنيلكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف إجابات 

 نيالعامل أكد معظم إذ. ُتاما موافقوغري  ،موافق ُتاما، موافق بدرجة أقل: اوحصرت يف ثالث إجابات، هياليت و 
وذلك فيما خيص كفاءاهتم العلمية  ،توظيفهمقامت جبمع معلومات كافية عنهم قبل  ، ممثلة باإلدارة،املؤسسة بأن

استفادوا من برامج أهنم كما أكدوا ب واليت تدوم ستة أشهر، ،خضعوا لفتة جتريب قبل التعيني النهائيو  والعملية،
يف . غري رمسية هذه الربامج ، وإن كانتعملهم اإلدماج أثناء التحاقهم باملؤسسة ليتمكنوا من التعرف على بيئة

تتم  وغري رمسية ، وهي اختبارات ضمنيةالختبارات نفسية أو سلوكية خضوعهم موافقة ضعيفة حول واحني أبد
 بأن همبأغل نفىو  .تشحني للوظائفالت املايتم فيها رصد انفعمع مسؤول مصلحة املوارد البشرية، أثناء املقابلة 

 القرار T Sig        عباراتال

املؤهالت ) يتم مجع معلومات كافية
عن األفراد املتشحني لشغل  (واملهارات

 الوظائف الشاغرة 
3.70 0.56 11.82 1.11 

 دال
 (موافق تماما) 

يتم إخضاع األفراد املتشحني الختبارات 
 1.11 1.01 - 1.11 2.95 سلوكية نفسية أو

 غير دال
 (موافق بدرجة أقل) 

يتم إخضاع العمال اجلدد لفتة جتريب 
 1.11 21.86 0.52 4.20 قبل التعيني النهائي 

 دال
 (موافق تماما) 

يستفيد العمال اجلدد من برامج اإلدماج 
ليتمكنوا من التعرف على بيئة عملهم 

املسؤولني، الزمالء، قوانني العمل، )
 ...(كالنقل واإلطعام،اخلدمات املقدمة  

3.56 0.71 7.44 1.11 

 دال
 (موافق تماما) 

إىل مناصب تاح للعمال فرص التقية تم 
 1.11 0.12 - 0.91 2.63 أعلى

 دال 
 (غير موافق تماما) 

ات المرتبطة ممارسال  مستوى تطبيق
 3.41 بالتعيين

0.47 
8.31 1.11 

 دال
 (جدا مرتفع) 

%  13.78 
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عند التعرض خلصائص  أوضحنا ذلك كما تهابسبب حمدوديمتاحة للجميع،  ملناصب أعلى فرص التقيةتكون 
 .يف املؤسسة قلدةاملاصب نجمتمع البحث فيما خيص عدد امل
الل حماولتها خ، من نياملناسب األفراد  انتقاءحريصة على  SGPنسنتج أن مؤسسة  ،فيما خيص هذا احملور

 ،اختباراخضاعهم لفتة و اليت ميتلكوهنا،  جلمع معلومات كافية حول الكفاءات العلمية والعملية والذاتية
أن فرصة التقدم يف املسار الوظيفي ملعظم  إال .، وهذا كله قبل اختاذ قرار تعيينهمواستفادهتم لربامج اإلدماج

وبالتايل  ،معهاعالقة طويلة األجل بناء تقوية و  العاملني يف هذه املؤسسة ضعيفة جدا، مما ال يساعد على
  .العالقات تمعترب من بني الشروط األساسية لتعبئة العاملنيهذا النوع من و ، االحتفاظ بالعاملني

جيب أن ُتتلك املؤسسة سياسة ملموسة  :إدارة الكفاءاتب المرتبطة اتممارسالنتائج  عرض وتحليل. 2
 . كفاءات العاملني، حىت تتمكن من تعبئة العاملنيوتطوير  تسيري ل

 :SGP يف مؤسسة إدارة الكفاءاتباملمارسات املرتبطة تقييم مستوى تطبيق بني نتائج اجلدول اآليت تم 
 إدارة الكفاءاتب الممارسات المرتبطة حول مستوى تطبيقنتائج اإلجابات  :/520جدول 

 .016، 010 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر 
 

 القرار T Sig        عباراتال

يتم استغالل كفاءات العمال بطريقة 
 1.11 7.45 0.90 3.70 (ال إفراط وال تفريط)عقالنية 

 دال
 (موافق تماما)

 1.10 2.49 0.71 3.18 يتم تقييم كفاءات العمال دوريا

 دال
 (موافق تماما)

يتم االعتماد على نتائج تقييم كفاءات 
العمال الختاذ القرارات املتعلقة هبم 

كالقرارات املرتبطة بالتدريب، التقية، )
 ... (النقل، التعويض،

3.34 0.85 3.78 1.11 

 
 دال

 (موافق تماما)
 

بدورات تدريبية من أجل تطوير يتم القيام 
 1.11 7.15 0.96 3.72 الكفاءات املتعلقة بالوظيفة احلالية

 دال
 (موافق تماما)

تاح للعمال فرصة التنقل ما بني الوظائف تم 
 1.11 8.20 - 1.14 2.65 الكتساب كفاءات جديدة

 دال
 (غير موافق تماما)

ممارسات المرتبطة ال تطبيقمستوى 
 3.32 الكفاءاتبإدارة 

0.59 
5.17 0.00 

 دال
 (مرتفع جدا) 

%  17.77 
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 قدر تم  إدارة الكفاءاتبملرتبطة اللممارسات  أن قيمة املتوسط احلسايب ،السابق اجلدوليتضح من خالل 
وبتشتت  10 بـ ةاملتوسط الفرضي املقدر قيمة من  كربأ قيمة ي، وه%01.11باوحراف معياري نسيب قدره  3.32بـ 

وهي  ،5.17املقدرة بـ و احملسوبة  tوما يؤكد ذلك هي قيمة  .وافق ُتامامبأجابوا  ستجوبني، وهذا يعين أن املمنخفض
تطبيق  ملستوى عاملنيتقييم الأي أن  .1.11مبستوى داللة قدره  1.10ومستوى اخلطأ  41دالة عند درجات احلرية 

 .جدا امرتفعكان  SGPيف مؤسسة  إدارة الكفاءاتبملرتبطة املمارسات ا
إال عبارة واحدة اليت   ،لقد كان اجتاه كل إجابات املستجوبني حول عبارات هذا احملور وحو موافق ُتاما

بطريقة  ميتم استغالل كفاءاهت هبأن العاملنيأغلب فلقد أكد . موافق ُتاما كان اجتاه اإلجابة عليها وحو غري
دوريا، بناء  أنه يتم تقييم كفاءاهتمب اأكدو  كما أو التقصري من االستفادة منها، ذلكأي دون املبالغة يف  ،عقالنية
 وأكدوا كذلك، تقييم املسؤول املباشر عليهم ىوبناء عل (كالشهادات) ا لإلدارةوهنثبات اليت يقدماإلأدلة على 

يستفيدون من وأهنم  ،ستغل من طرف اإلدارة الختاذ خمتلف القرارات املتعلقة هبمعلى أن نتائج تقييم كفاءاهتم تم 
هلم فرص التنقل  تتاحأكدوا أهنم ال العاملني إال أن . املتعلقة بوظائفهم دورات تدريبية من أجل تطوير الكفاءات
 .ما بني الوظائف الكتساب كفاءات جديدة

وتطوير كفاءات العاملني سيري تتبع سياسة ملموسة لت SGPنسنتج أن مؤسسة  ،فيما خيص هذا احملور
التقييم الدوري هلا واختاذ قرارات بناء على ذلك، والتحسني و فيما خيص باالستغالل الرشيد لكفاءاهتم،  هبا، وذلك
عتمد على سياسة تدوير الوظائف أو مبا يسمى التنقل األفقي ا ال ت  إال أهن. من خالل برامج التدريبا هلاملستمر 

 نعكس سلبا على، مما ياكتساب مهارات جديدةعدم و وامللل الروتني  نشرساهم يف يما وهذا ما بني الوظائف، 
 .التعبئة ىمستو 

حىت يساهم نظام التعويضات للمؤسسة يف تعبئة  :بالتعويضات المرتبطة اتممارسالنتائج  عرض وتحليل. 3
 . ال بد أن يتميز خبصائص ختتلف يف جوانب معينة عن أنظمة التعويضات التقليدية ،العاملني

 :SGP يف مؤسسة التعويضاتات املرتبطة بارسماملمستوى تطبيق  ظهراجلدول أدناه يم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       Sétif Gold Plast المتوسطةدراسة ميدانية حول ممارسات تعبئة الموارد البشرية وتأثيرها على أداء العاملين بالمؤسسة    الفصل الخامس     
 

206 
 

 بالتعويضات الممارسات المرتبطة حول مستوى تطبيقنتائج اإلجابات  :/521جدول 

 .016، 010 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر 

 3.11قدر بـ تم  بالتعويضاتملرتبطة اللممارسات  قيمة املتوسط احلسايب أن ،اجلدول يالحظ من خالل
 وبتشتت 10 بـ ةاملتوسط الفرضي املقدر قيمة من  جدا ةقريب قيمة ي، وه%02.60باوحراف معياري نسيب قدره 

 ،1.82املقدرة بـ و احملسوبة  t قيمة هي ذلك يؤكد وما .أقل بدرجة وافقمبأجابوا  ستجوبنيأن امل يعين وهذا ،منخفض
 عاملنيتقييم الأي أن  .0.07مبستوى داللة قدره  1.10ومستوى اخلطأ  41دالة عند درجات احلرية غري وهي 
 .امتوسط كان SGPيف مؤسسة التعويضات بملرتبطة املمارسات اتطبيق  ملستوى

 القرار T Sig        عباراتال
توجد عدالة عند مقارنة التعويضات 

اليت يتحصل ( األجر واملزايا األخرى)
 عليها العمال مع اجملهودات اليت يبذلوهنا 

3.59 0.89 6.33 0.00 

 دال
 (موافق تماما)

لتعويضات اليت توجد عدالة عند مقارنة ا
مع التعويضات  العمال يتحصل عليها

الذين  همؤهاليت يتحصل عليها زمال
 يشغلون وظائف مشاهبة 

3.72 0.90 7.62 0.00 

 دال
 (موافق تماما)

توجد عدالة عند مقارنة التعويضات اليت 
يتحصل عليها العمال مع التعويضات 
اليت يتحصل عليها عمال املؤسسات 
 األخرى الذين يشغلون وظائف مشاهبة

3.12 0.92 1.24 0.21 

 غير دال
 (موافق بدرجة أقل)

يتم توضيح معايري حتديد التعويضات 
 0.00 6.36 0.80 3.53 للعمال

 دال
 (موافق تماما)

يتم منح مكافآت على األداء اجلماعي 
أكثر من منح مكافآت على األداء 

 الفردي
2.05 1.03 - 2.64 1.11 

 دال
 (غير موافق تماما)

التهنئة، )ملموسة غري مكافآت  منحيتم 
لموسة أكثر من املكافآت امل ...(الشكر،

الذين يبذلون  للعمال...( مالية، مادية،)
 جمهودات إضافية

2.63 0.91 - 0.12 1.11 

 دال
 (غير موافق تماما)

 

 الممارسات المرتبطةمستوى تطبيق 
 3.11 بالتعويضات

0.58 
1.82 0.07 

 غير دال
 %  18.64 (متوسط)
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حول عبارات هذا احملور من عبارة ألخرى،  ستجوبنيجود اختالفات يف إجابات امللكن هذا ال ينفي و 
 نيالعامل أكد معظم إذ. ُتاما وغري موافق ،موافق ُتاما، موافق بدرجة أقل: اوحصرت يف ثالث إجابات، هياليت و 

عليها مع اجملهودات اليت يبذلوهنا، ومع اليت يتحصل  وناليت يتحصلالتعويضات بشعورهم بالعدالة عند مقارنة 
كذلك أهنم مع بداية توظيفهم تقوم اإلدارة بتوضيح  وأكدوا الذين يشغلون وظائف مشاهبة، مهؤهعليها زمال

التعويضات عند مقارنة بالعدالة  اضعيف اشعور  وايف حني أبد. التعويضاتهذه  املعايري اليت على أساسها يتم منح
اليت يتحصلون عليها مع التعويضات اليت يتحصل عليها عمال املؤسسات األخرى الذين يشغلون وظائف 

بعض املؤسسات األخرى الناشطة يف نفس اجملال يتحصلون على تعويضات أحسن  عمال، إذ يرون أن مشاهبة
ا تتحدد حسب رقم أعماهلا وأرباحه املنيعمنهم، ولقد أكدت املؤسسة فيما خيص هذ اجلانب أن تعويضات ال

. نو مل، وكذلك حسب اجملهودات اليت يبذهلا العامنها خاصة الكبرية ،عن املؤسسات املنافسة انخيتلف انذلوال
مكافآت على األداء اجلماعي أكثر من منح مكافآت على األداء منح على  املؤسسة تركيز ُتاما ى العاملونونف

 .الذين يبذلون جمهودات إضافية املنيغري ملموسة أكثر من املكافآت امللموسة للعمكافآت  منحعلى  أوالفردي، 
تناسب ) يتصف بعدالة فردية SGPؤسسة نظام التعويضات اخلاص مبنسنتج أن  ،فيما خيص هذا احملور

 كما،  قوية (العامل مع تعويضات الزمالء تناسب تعويضات) وداخلية (مع اجلهود املبذولة العامل تعويضات
رغم هذه اخلصائص اجليدة إال أن  .(العاملني دىوضوح العالقة ما بني األداء والتعويضات ل) يتصف بالشفافية

 ضعف قدرة املؤسسة على تقدمي تعويضات ُتاثل)ضعيفة نوعا ما  عدالة خارجيةيتصف بنظام التعويضات هبا 
 عليها واحلفاظالكفاءات استقطاب قدرة املؤسسىة على مما يؤثر سلبا يف  ،(املؤسسات املنافسة تعويضات

العمل  يعشجيؤدي إىل عدم تما ، وهذا يرتكز على األداء الفردي وليس على األداء اجلماعي كما أنه ،هايز فوحت
ذين يبذلون لني الامللع ملموسةمكافآت  يرتكز على منحكما التعاون ما بني العاملني،  التنسيق و اجلماعي و 
دون املسامهة يف أداء املهام فقط وهذا قد يؤدي إىل تركيز العاملني على املهام اليت يتم تعويضها ، إضافيةجمهودات 

ورهم، ما ينعكس سلبا على تبين سلوكيات التعبئة الطوعية اليت ال يقابلها تعويض ملموس، اليت تتجاوز إطار د
 .فضل االعتاف هبا باستخدام مكافآت غري ملموسةواليت يم 

    شجعهي اإلدارة اليت تم  اإلدارة اجليدة: بتقاسم المعلومات المرتبطة اتممارسالعرض وتحليل نتائج . 4
  ،أكثر إعالما وتواصال معها وهذا جلعل العاملنيبنوعيه النازل والصاعد،  على تدفق املعلومات داخل املؤسسة،

  مما يؤدي إىل بناء رابط عاطفي قوي ما بني املؤسسة والعاملني، والذي جيعلهم يتبنون خمتلف السلوكيات
  .اإلجيابية

  :التايلموضح يف اجلدول  SGP يف مؤسسة بتقاسم املعلومات املرتبطةمستوى تطبيق املمارسات 
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 بتقاسم المعلوماتالمرتبطة  اتممارسالمستوى تطبيق  نتائج اإلجابات حول :/522جدول 

 .016، 010 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر 

 8.11قدر بـ تم  بتقاسم املعلوماتملرتبطة اللممارسات  قيمة املتوسط احلسايب أن ،تمظهر نتائج اجلدول
وبتشتت  10 بـ ةاملتوسط الفرضي املقدر قيمة من  صغرأقيمة  ي، وه%80.60باوحراف معياري نسيب قدره 

 ،0.10 - بـ املقدرةو  احملسوبة t قيمة هي وما يؤكد ذلك .ُتاما موافقبغري أجابوا  ستجوبني، وهذا يعين أن املمنخفض
 ملستوى عاملنيتقييم الأي أن  .1.11مبستوى داللة قدره  1.10ومستوى اخلطأ  41وهي دالة عند درجات احلرية 

 .منخفضا جدا كان  SGPيف مؤسسة  تقاسم املعلوماتبملرتبطة املمارسات اتطبيق 
 ،حول عبارات هذا احملور من عبارة ألخرى املستجوبنيلكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف إجابات 

املتعلقة  املمارسات خيص ماففي .وموافق ،أقل بدرجة موافق ُتاما، موافق غري :اوحصرت يف ثالث إجابات، هياليت و 
قيام املؤسسة بنشر واليت تعكسها العبارتني األوىل والثانية، فلقد نفى املستجوبون  بالتقاسم النازل للمعلومات،
، ويف هذا الصدد أوضحت لذلك ةتستعني بوسائل اتصال متنوع أو أن ،املنيالعبني  خمتلف املعلومات املتعلقة هبا
م العاملني، كما أهنا ختشى من تسرب هذه املعلومات املتعلقة هبا حسب رأيها ال هت  إدارة املؤسسة أن املعلومات 

العبارتني  واليت تعكسها املمارسات املتعلقة بالتقاسم الصاعد للمعلومات، أما فيما خيص. إىل املؤسسات املنافسة
 أفكارهم، يف حني أكدوا على أنلى طرح ع همتشجيعفيما يتعلق بموافقة ضعيفة  األخريتني، فلقد أبدى معظمهم

 القرار T Sig        عباراتال
ة بني يتم نشر املعلومات املتعلقة باملؤسس

مشاريعها املستقبلية، أدائها )العمال 
 ...( املايل، املشكالت اليت تواجهها،

2.03 1.06 - 2.68 1.11 

 دال
 (غير موافق تماما) 

 تعني املؤسسة بوسائل اتصال خمتلفةتس
لنشر املعلومات املتعلقة هبا بني العمال 

اجتماعات، بريد إلكتوين، نشريات، )
لوحات إعالنية، مواقع التواصل 

 ...(االجتماعي، اإلفصاح عن التقارير،

2.65 1.14 - 8.20 1.11 

 دال
 (غير موافق تماما) 

 

يتم تشجيع العمال على طرح أفكارهم 
 0.70 1.02 - 0.82 2.96 (وانشغاالهتم ،آرائهم، اقتاحاهتم)

 دالغير 
 (بدرجة أقلموافق ) 

املؤسسة للعمال وسائل اتصال  تتيح
 بواباألسياسة )لنقل أفكارهم  خمتلفة

 (...األفكار، صندوق اجتماعات، املفتوحة،
3.42 0.85 4.76 0.00 

 دال
 (موافق تماما)

المرتبطة  ممارساتالمستوى تطبيق 
 2.77 تقاسم المعلوماتب

1.10 
- 0.10 0.00 

 دال
 %  25.63 (جدا منخفض)
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 .لنقل أفكارهم خمتلفةوسائل اتصال  هلمتيح تم املؤسسة 
يف  نخفضم املمارسات املتعلقة بالتقاسم النازل للمعلومات مستوىنسنتج أن  ،فيما خيص هذا احملور

هبا إىل العاملني، ، وهذا راجع لعدم إدراك املؤسسة ملدى التأثري اإلجيايب لنشر املعلومات املتعلقة SGPمؤسسة 
املمارسات أما فيما خيص . هاوالتحديات اليت تواجه ،املؤسسة، ما تتوقع منه فالعامل يتعبأ عندما يدرك اجتاه

حىت يتمكن العاملون من طرح  خمتلفة اتصال، فإن املؤسسة توفر وسائل للمعلومات الصاعد املتعلقة بالتقاسم
، حىت تتك انطباعا لدى بل عليها كذلك أن ترفع من مستوى حثهم على ذلك ،غري كاف هذاأفكارهم، إال أن 

 .العاملني بأن املؤسسة هتتم هبم، مما يساهم يف تعبئتهم
عترب التغذية الراجعة التكوينية من تم  :بالتغذية الراجعة التكوينية المرتبطة اتممارسالعرض وتحليل نتائج . 5

الذي تسعى إىل حتقيقه، فهي توفر للعاملني معلومات حول أدائهم ليس ممارسات التعبئة، من خالل اهلدف 
   .هبدف تقييمه بل هبدف مساعدهتم على حتسينه وتطويره

 :SGP مؤسسة يف التكوينية الراجعة بالتغذية املرتبطة املمارسات تطبيق مستوى توضح املوايل اجلدول نتائج

 التكوينية بالتغذية الراجعةالمرتبطة  اتممارسالمستوى تطبيق  نتائج اإلجابات حول :/523جدول 

 .011 - 016، 018 - 010 ، صفحة0 ملحق، SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر

 القرار T Sig        عباراتال
أساسا هتدف عملية تقييم أداء العمال 

إىل حتسينه وليس إىل منح مكافآت أو 
 عقوبات 

2.50 1.02 - 0.04 1.11 

 دال
 (غير موافق تماما) 

تتصف املعايري اليت يتم االستناد عليها 
 1.11 5.26 0.77 3.42 للحكم على أداء العمال باملوضوعية 

 دال
 (تماماموافق ) 

املسؤول )تتعدد مصادر تقييم أداء العمال 
 املباشر، اإلدارة العليا، الزمالء، العمالء،

..). 
3.37 0.83 4.25 1.11 

 دال
 (موافق تماما) 

ن املعلومات اليت يتلقاها العمال حول ك  ُتم 
 1.11 6.31 0.77 3.51 وضعفهمأدائهم من حتديد نقاط قوهتم 

 دال 
 (موافق تماما)

حتفز طريقة نقل املعلومات املتعلقة بأداء 
 1.21 1.80 - 0.85 2.97 العمال على حتسينه 

 دالغير 
 (بدرجة أقلموافق ) 

يتم توفري اإلمكانيات الالزمة لتحسني 
 1.01 1.22 - 1.06 2.90 أداء العمال

 دالغير 
 (بدرجة أقلموافق ) 

المرتبطة  الممارسات مستوى تطبيق
 3.11 بالتغذية الراجعة التكوينية

0.65 
1.71 1.14 

 دالغير 
 %  25.05 (متوسط) 
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 3.11بـ  قدرتم  التكوينية الراجعة بالتغذية املرتبطة للممارسات احلسايب املتوسط قيمة أن ،السابق اجلدول بنييم 
وبتشتت  10 بـ ةاملتوسط الفرضي املقدر قيمة من  قريبة جداقيمة  يوه ،20.90%باوحراف معياري نسيب قدره 

 ،1.71بـ  املقدرةو  احملسوبة t قيمة وما يؤكد ذلك هي .بدرجة أقلوافق مبأجابوا  ستجوبني، وهذا يعين أن املمنخفض
 عاملنيتقييم الأي أن  .1.14مبستوى داللة قدره  1.10ومستوى اخلطأ  41دالة عند درجات احلرية غري وهي 
 .متوسطاكان  SGPيف مؤسسة  بالتغذية الراجعة التكوينيةاملرتبطة تطبيق املمارسات  ملستوى

حول عبارات هذا احملور من عبارة ألخرى،  املستجوبنيلكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف إجابات 
 نيالعامل أكد معظم إذ .غري موافق ُتاماو  ،موافق بدرجة أقل ُتاما، موافق: اوحصرت يف ثالث إجابات، هياليت و 
ال تنحصر يف  أو تؤثر عليه اليت تقوم بالتقييميف تقييم أدائهم تتصف باملوضوعية، وأن اجلهات عايري املعتمدة املأن 

كما أكدوا على أن املعلومات اليت توفرها   رمسي، غري شخص معني، حىت وإن كان ذلك يتم بشكليف جهة أو 
يف حني . نقاط قوهتم ونقاط ضعفهمنهم من معرفة ك  عملية تقييم األداء تزيد من مستوى إدراكهم الذايت، أي ُتم 

نقل املعلومات املتعلقة بأدائهم على حتسينه، وكذلك وا موافقة ضعيفة حول األثر اإلجيايب للطريقة اليت يتم هبا أبد
هو داء األولقد نفوا أن يكون اهلدف األساسي لعملية تقييم . توفري اإلمكانيات الالزمة لذلكحول مدى 

كافآت أو املمن أجل اختاذ القرارات املرتبطة مبنح ية هذه العملغالبا ما تتم أكدوا على أنه بل  ،التحسني والتطوير
 .عقوباتال

ال  SGPمبؤسسة  بالتغذية الراجعة التكوينيةاملرتبطة املمارسات نسنتج أن مفهوم  ،فيما خيص هذا احملور
ى القائمني على هذه لذلك علخيتلف عن مفهوم ممارسات تقييم األداء، وهذا بالتكيز على هدف كل عملية، 

م يعملية التقيأثر من أكرب عملية تقييم األداء اليت هتدف إىل التحسني والتطوير على األداء أثر إدراك أن املؤسسة 
بينهم وبني العاملني،  روابط الثقة والدعم من  أهنا تعزز، ذلك عقوباتالتسليط ت أو كافآاملاليت هتدف إىل منح 

نقل املعلومات للعاملني حول أدائهم، وتوفري اإلمكانيات والوسائل تغيري األسلوب الذي يتم به  كما عليهم
  .الضرورية لتحسينه
 ، نوردSGPيف مؤسسة  بصفة عامة بإدارة املوارد البشريةاملرتبطة املمارسات مستوى تطبيق ملعرفة أخريا، 
 :اجلدول التايل
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 بإدارة الموارد البشريةالمرتبطة  اتممارسالمستوى تطبيق  نتائج اإلجابات حول :/524جدول 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .011 - 010، 018 - 010 ، صفحة0، ملحق SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر          

بإدارة املرتبطة للممارسات  قيمة املتوسط احلسايبأن ، من خالل املعطيات الواردة يف اجلدول أعاله يتبني
املتوسط الفرضي قيمة من  كربأقيمة  يوه ،15.28%باوحراف معياري نسيب قدره  3.14قدر بـ تم  البشريةاملوارد 
احملسوبة  tوما يؤكد ذلك هي قيمة . ُتاماوافق مبأجابوا  ستجوبني، وهذا يعين أن املوبتشتت منخفض 10 بـ ةاملقدر 
تقييم أي أن  .1.11مبستوى داللة قدره  1.10ومستوى اخلطأ  41دالة عند درجات احلرية  وهي ،2.88املقدرة بـ و 
 .مرتفعا جداكان  SGPمؤسسة يف  بإدارة املوارد البشريةاملرتبطة تطبيق املمارسات  ملستوى عاملنيال

إدارة الكفاءات يف و التعيني كل من باملرتبطة املمارسات تطبيق  ملستوى عاملنيتقييم الفإن  ،للتذكري
 التعويضاتكل من باملرتبطة املمارسات  تطبيق ستوىتقييمهم ملأما فيما خيص  .مرتفعا جداكان  SGPمؤسسة 

تقاسم باملرتبطة املمارسات  تطبيق ملستوى همتقييمن أيف حني . فقد كان متوسطا والتغذية الراجعة التكوينية
 .فقد كان منخفضا جدااملعلومات 
 
 
 
 

مستوى تطبيق 
 القرار T Sig        :برالمرتبطة  الممارسات

 3.41 تعيينال

0.47 

8.31 .001 

 دال
 %  13.78 (مرتفع جدا)

 3.32 إدارة الكفاءات

.591 

5.17 .001 

 دال
 %  17.77 (مرتفع جدا)

 3.11 التعويضات

.581 

1.82 .071 

 غير دال
 %  18.64 (متوسط)

 2.77 تقاسم المعلومات

.711 

- 3.04 .001 

 دال
 %  25.63 (منخفض جدا)

 3.11 التغذية الراجعة التكوينية

.651 

1.71 .091 

 غير دال
 %  25.05 (متوسط)

 3.14 إدارة الموارد البشرية
.481 

2.88 .001 

 دال
 %  15.28 (جدامرتفع )
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 املينأداء العتائج ن عرض وتحليل :ثانيلاالمطلب 
لقد سبق وأن أوضحنا يف الفصل األول بأنه ميكن تعريف تعبئة املوارد البشرية من عدة زوايا، فمن الزاوية 

الرفاهية  ، من أجلنيلاماليت يبديها كتلة حرجة من الع ،جمموعة من السلوكيات: السلوكية ميكن تعريفها بأهنا
نتيجة حلالة التعبئة وتسمى سلوكيات كز على املتغريات اليت تكون هذه الزاوية من التعريف ترم . للمؤسسةاجلماعية 
   .التعبئة

رئيسية تعكس ثالث جمموعات من سلوكيات  حماور فرعية ثالثة بأداء العاملنيتضمن احملور اخلاص ومنه 
أداء ، واليت تعكس وتقيس أبعاد WILSو TREMBLAYكل من واليت حددها   ،عتمدة يف هذه الدراسةامل التعبئة

بعاد املعتمدة األحدث واألمشل واألكثر األعترب ، إذ تم العاملني بطريقة خمتلفة عن أبعاد أداء العاملني التقليدية
، أما اجملموعة الثانية سلوكيات احتام عقد العملاجملموعة األوىل تتضمن حيث أن . مالءمة ملوضوع الدراسة

 . سلوكيات التعبئة الفردية تضموعة الثالثة فتتمثل يف سلوكيات التحفيز الفردي، بينما اجملم
هذه اجملموعات الثالث من  تبينسيتم من خالل هذا املطلب عرض وحتليل النتائج املتعلقة مبستوى 

  .SGP السلوكيات يف مؤسسة
 احترام عقد العمل سلوكياتعرض وتحليل نتائج : أوال
 لوظيفة، أي املهام املكونة لعقد العمل،الرمسية لتطلبات املبداية التعبئة تكون من خالل االلتزام ب 
 .ويف األداء التنظيمي تساهم بشكل مباشر يف أداء العاملذ إجباريا، و نف  املرتبطة هبا تم  سلوكياتالف

السلوكيات اليت نوعني من تعكس  ني،فرعي ينحمور  احتام عقد العملباحملور اخلاص هذا تضمن لقد 
أداء أو )سلوكيات داخل الدور النوع األوىل يتضمن ، WILSو TREMBLAY كل من  حددهايتكون منها واليت 

 .(سلوكيات الضمري املهينأو )السلوكيات األخالقية ، أما النوع الثاين فيتمثل يف (املهمة
النوعني من  ينذالعاملني هب تبينسيتم من خالل هذا اجلزء عرض وحتليل النتائج املتعلقة مبستوى 

 .SGP يف مؤسسة السلوكيات
تطلبات الوظيفة اليت هي السلوكيات اليت تعكس مدى الوفاء مب: داخل الدورسلوكيات وتحليل نتائج عرض  .1
األخرى  السلوكية عترب شرطا ضروريا لتبين األبعاد، واليت تم والعامل ةاملؤسسبني ما  العمل عقدمن  اشكل جزءتم 

 .للتعبئة
 :SGP يف مؤسسة سلوكيات داخل الدورلالعاملني  تبينمستوى نتائج اجلدول املوايل توضح 
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  داخل الدورسلوكيات تبني مستوى  نتائج اإلجابات حول :/525جدول 

 .011، 018 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر 

باوحراف  3.37قدر بـ تم  للسلوكيات داخل الدور قيمة املتوسط احلسايب أن ،ن خالل اجلدولميتبني 
، وهذا وبتشتت منخفض 10 بـ ةاملتوسط الفرضي املقدر قيمة من  كربأ قيمة ي، وه%04.82معياري نسيب قدره 

وهي دالة عند  ،5.51املقدرة بـ و احملسوبة  tوما يؤكد ذلك هي قيمة  .وافق ُتامامبأجابوا  ستجوبنييعين أن امل
سلوكيات تبين  ملستوى عاملنيتقييم الأي أن  .1.11مبستوى داللة قدره  1.10ومستوى اخلطأ  41درجات احلرية 
  .جدا كان مرتفعا  SGPمؤسسة يف  داخل الدور

لقد كان اجتاه كل إجابات املستجوبني حول عبارات هذا احملور وحو موافق ُتاما إال عبارة واحدة اليت كان 
تنفيذ املهام احملددة يف  علىم حيرصون هءزمال بأنفلقد أكد العاملون . بدرجة أقلموافق اجتاه اإلجابة عليها وحو 

حتقيق اجلودة من خالل عقد العمل، حتقيق النتائج املطلوبة، االلتزام بأنظمة وقوانني العمل السائدة يف املؤسسة، 
موافقة ضعيفة حول وا أبد كما .املهام أثناء إجناز قدر اإلمكان واملوارد التقليل من األخطاءو  احتام اآلجال احملددة

 .طرح أفكارهم يف االجتماعات الرمسيةعلى  زمالئهم حرص

 القرار T Sig        عباراتال

حيرص العمال على تنفيذ املهام احملددة يف 
 1.11 4.50 1.28 3.60 عقد العمل

 دال
 (موافق تماما) 

حتقيق النتائج حيرص العمال على 
 1.11 3.78 0.88 3.35 املطلوبة

 دال
 (موافق تماما) 

العمل بنظام حيرص العمال على االلتزام 
 1.11 4.60 0.84 3.40 يف املؤسسة السائد

 دال
 (موافق تماما) 

اآلجال احملددة  حيرص العمال على احتام
 1.11 2.85 1.35 3.40 جناز مهامهم إ ندع

 دال
 (موافق تماما) 

على التقليل من األخطاء  حيرص العمال
 1.11 3.79 0.93 3.37 عند إجناز مهامهم قدر اإلمكان 

 دال 
 (موافق تماما)

على عدم هدر موارد  حيرص العمال
 1.11 4.80 0.87 3.43 عند إجناز مهامهم املؤسسة 

 دال
 (موافق تماما) 

طرح أفكارهم يف حيرص العمال على 
 0.62 0.49 1.06 3.05 االجتماعات الرمسية

 دالغير 
 (موافق بدرجة أقل ) 

 تبنيمستوى 
 3.37 سلوكيات داخل الدور 

0.65 
5.51 1.11 

 دال
 %  10.28 (جدا مرتفع) 
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من خالل  وحياولون ،مبنود عقد عمله ونحيتم SGP العاملني مبؤسسةنسنتج أن  ،فيما خيص هذا احملور
على  احلفاظ من نهمك  ميم  الذياحلد األدىن من األداء الوصول على األقل إىل و للمؤسسة،  قيمة مضافةإعطاء  ذلك

   .ملرحلة التعبئةمن املتطلبات السابقة تبين هذا النوع من السلوكيات يمعترب . مناصب عملهم
هي للعامل، و  الضمري املهين هي السلوكيات اليت تعكس مستوى: السلوكيات األخالقيةوتحليل نتائج عرض  .2

 .التعبئة سلبا يف ثرؤ وتشديد،  عقاب إىل العامل سيعرض ،عدم االلتزام هبافجزء من عقد العمل، 
  :SGP مؤسسة يف لسلوكيات األخالقيةلالعاملني  تبينتقييم مستوى بني نتائج اجلدول اآليت تم 

 لسلوكيات األخالقيةا تبنيمستوى  نتائج اإلجابات حول :/526جدول 

 .011، 018 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر 

 القرار T Sig        عباراتال

حيرص العمال على عدم التأخر عن 
 العمل دون مربر

3.41 .931 4.27 .001 

 دال
 (موافق تماما) 

حيرص العمال على عدم مغادرة مكان 
 العمل قبل الوقت الرمسي  دون مربر

3.46 .951 4.59 .001 

 دال
 (موافق تماما) 

حيرص العمال على عدم التغيب دون 
 مربر 

3.25 .871 2.75 .001 

 دال
 (موافق تماما) 

حيرص العمال على عدم تضييع الوقت يف 
حمادثات غري هامة، )سلوكيات غري هامة 

اخلروج من املؤسسة أثناء العمل دون 
 ...(مربر،

3.34 .891 3.62 .001 

 دال
 (موافق تماما) 

حيرص العمال على احلفاظ على ممتلكات 
 املؤسسة 

3.56 .941 5.65 .001 

 دال
 (موافق تماما) 

عدم استخدام حيرص العمال على 
 ممتلكات املؤسسة ألغراض شخصية

3.43 1.04 4.01 .001 

 دال
 (موافق تماما) 

حيرص العمال على عدم االستخدام 
 001. 5.09 941. 3.50 السيئ للمعلومات اليت ختص املؤسسة

 دال 
 (موافق تماما)

حيرص العمال على احتام بعضهم البعض 
عدم السخرية، استخدام ألفاظ غري )

 ...(مقبولة، التصرف بعنف،

3.15 .681 2.15 .031 

 دال
 (موافق) 

 تبنيمستوى 
 3.39 السلوكيات األخالقية 

.481 

7.72 .001 

 دال
 %  14.15 (جدا مرتفع) 
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باوحراف  3.39قدر بـ تم  للسلوكيات األخالقية أن قيمة املتوسط احلسايب ،السابق اجلدوليتضح من خالل 
، وهذا وبتشتت منخفض 10 بـ ةاملتوسط الفرضي املقدر قيمة من  كربأ قيمة ي، وه14.15%معياري نسيب قدره 

وهي دالة عند  ،7.72املقدرة بـ و احملسوبة  tوما يؤكد ذلك هي قيمة  .وافق ُتامامبأجابوا  ستجوبنييعين أن امل
السلوكيات تبين  ملستوى عاملنيتقييم الأي أن  .1.11مبستوى داللة قدره  1.10ومستوى اخلطأ  41درجات احلرية 
  .جدا اكان مرتفع SGPمؤسسة يف  األخالقية

اليت   العبارة األخريةإال  ،ُتاماموافق لقد كان اجتاه كل إجابات املستجوبني حول عبارات هذا احملور وحو 
القيام هبذه عدم على م حيرصون هءزمال بأن العاملنيأغلب فلقد أكد . كان اجتاه اإلجابة عليها وحو موافق
ويف هذا  ،التغيبو ، مغادرة مكان العمل قبل الوقت الرمسيو ، التأخر عن العملالسلوكيات دون مربر، واملتعلقة ب

 وأكد نها من رصد هذه السلوكيات،ك  االلكتوين ميم  الصدد جتدر اإلشارة إىل أن املؤسسة ُتتلك نظام البصمة
احلفاظ على ممتلكات و  ،يف سلوكيات غري هامة العمل وقتعدم تضييع على حرص زمالئهم كذلك  العاملون

كما ،  عدم االستخدام السيئ للمعلومات اليت ختص املؤسسةو  ،ألغراض شخصية هااملؤسسة وعدم استخدام
 .احتام بعضهم البعضهم على ئزمالحرص أكدوا 

، جتنبا عملهم بالسلوكيات األخالقية يف لتزموني SGPنسنتج أن العاملني مبؤسسة  ،فيما خيص هذا احملور
 اعدم االلتزام هبذه السلوكيات يمشكل جزء أنالطرد من العمل يف حالة اإلخالل بذلك، ذلك  ألي عقوبات أو

   .السلوكيات من املتطلبات السابقة ملرحلة التعبئةالنوع من تبين هذه كذلك يمعترب  . لعقوباتلالرمسي نظام المن 
 :التايلاجلدول  ، نوردSGPيف مؤسسة  بصفة عامة سلوكيات احتام عقد العملتبين مستوى ملعرفة أخريا،  

 سلوكيات احترام عقد العملتبني  مستوى نتائج اإلجابات حول :/527جدول 

 .011 ،018 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :علىمن إعداد الباحثة اعتمدا  :المصدر       

لسلوكيات احتام عقد  أن قيمة املتوسط احلسايب ضحيت، من خالل البيانات الواردة يف اجلدول أعاله
 10 بـ ةاملقدر  الفرضي املتوسط قيمة من كربأ قيمة يوه ،13.60%باوحراف معياري نسيب قدره  3.38قدر بـ تم  العمل

      املقدرةو  احملسوبة tوما يؤكد ذلك هي قيمة . ُتاماوافق مبأجابوا  ستجوبنيوهذا يعين أن امل ،وبتشتت منخفض

 القرار T Sig        :سلوكيات تبني مستوى 

 3.37 داخل الدور

0.65 

5.51 1.11 

 دال
 %  10.28 (جدا مرتفع) 

 3.39 األخالقية

.481 

7.72 .001 

 دال
 %  14.15 (جدا مرتفع) 

 3.38 احترام عقد العمل
0.46 

7.81 .001 

 دال
 %  13.65 (مرتفع جدا)
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 عاملنيتقييم الأي أن  .1.11مبستوى داللة قدره  1.10ومستوى اخلطأ  41دالة عند درجات احلرية  وهي ،7.81بـ 
 .جداكان مرتفعا  SGPمؤسسة يف  سلوكيات احتام عقد العملتبين  ملستوى

 سلوكيات داخل الدور والسلوكيات األخالقية يفكل من تبين   ملستوى عاملنيتقييم الفإن ، للتذكري
 .كان مرتفعا جدا SGPمؤسسة 

 التحفيز الفرديسلوكيات عرض وتحليل نتائج : ثانيا
يشغله  الذي العمل مبنصب متعلقة أغلبها ولكن ،العمل عقد يتضمنها ال سلوكيات على كذلك التعبئة تقوم
هم بشكل غري مباشر وتسا ،العامل طرف من ومتعمدة مقصودة وبطريقة وطوعيا إراديا تنفذ سلوكيات هيف العامل،
 .ويتم تبين هذا النوع من السلوكيات بشكل فردي ومن قبل عاملني حمفزين بقوة .ويف األداء التنظيمي يف أدائه

تعكس نوعني من السلوكيات اليت يتكون  ني،فرعي ينحمور  التحفيز الفرديباحملور اخلاص هذا تضمن لقد 
أما اإلخالص يف العمل، سلوكيات يتضمن  النوع األول، WILSو TREMBLAYمنها واليت حددها كل من 
 .(التطوير املهينأو ) سلوكيات تطوير الكفاءاتالنوع الثاين فيتمثل يف 

ذين النوعني من هلالعاملني  تبين ل النتائج املتعلقة مبستوىسيتم من خالل هذا اجلزء عرض وحتلي
 .SGP السلوكيات يف مؤسسة

االلتزام الدائم هي السلوكيات اليت تعكس مدى : سلوكيات اإلخالص في العملوتحليل نتائج عرض  .1
 .للعامل يف بذل جهود إضافية لتعظيم األداء

  :SGP مؤسسةيف  سلوكيات اإلخالص يف العمللالعاملني  تبينمستوى ظهر اجلدول أدناه يم 
 سلوكيات اإلخالص في العمل تبنيمستوى  نتائج اإلجابات حول :/528جدول 

 .012 - 011، 018 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر  

 القرار T Sig        عباراتال

 521. 631. 821. 3.05 ستغل العمال كل طاقاهتم إلجناز املهامي  
 غير دال

 (موافق بدرجة أقل) 
يبادر العمال يف تنفيذ مهام جديدة مع 

 021. - 2.30 861. 2.79 انتهاء املهام القدمية

 دال
 (موافق غير) 

يقضي العمال ساعات إضافية يف 
 001. -6.87 891. 2.35 العمل عند احلاجة إىل ذلك دون تذمر

 دال
 (غير موافق تماما) 

يبادر العمال يف إجياد حلول ملشكالت 
ن كانت ال إالعمل عندما تقع حىت و 

 ختصهم
2.89 1.02 1.02 - .311 

 غير دال
 (موافق بدرجة أقل) 

 سلوكيات  تبنيمستوى 
 2.77 اإلخالص في العمل

.761 
2.85 - .001 

 دال 
 %  27.43 (منخفض جدا) 
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 2.77قدر بـ تم  يف العمل اإلخالص لسلوكيات احلسايب املتوسط قيمة أن ،السابق اجلدول خالل من يالحظ
وبتشتت  10 بـ ةاملتوسط الفرضي املقدر قيمة من  صغرأ قيمة ي، وه27.43%باوحراف معياري نسيب قدره 

 ،2.85  -املقدرة بـو  احملسوبة tهي قيمة  ذلك وما يؤكد .ُتاما موافق غريبأجابوا  ستجوبني، وهذا يعين أن املمنخفض
 ملستوى عاملنيتقييم الأي أن  .1.11مبستوى داللة قدره  1.10ومستوى اخلطأ  41وهي دالة عند درجات احلرية  
 .جدا نخفضاكان م  SGPمؤسسة يف  العمل سلوكيات اإلخالص يف تبين

حول عبارات هذا احملور من عبارة ألخرى،  املستجوبنيلكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف إجابات 
 نيالعامل معظم نفى إذ .موافق بدرجة أقلو  ،موافقغري  ،غري موافق ُتاما: اوحصرت يف ثالث إجابات، هياليت و 

ساعات إضافية عند احلاجة  ، ويف العمليف تنفيذ مهام جديدة مع انتهاء املهام القدميةاتصاف زمالئهم باملبادرة 
مل على العمل ساعات االعرب جيم للمؤسسة فإن القانون الداخلي هم، ويف هذا الصدد تذمر  إبداءدون إىل ذلك 

جم الساعي الكلي احلمن  %81إضافية عند احلاجة إىل ذلك، على أن ال تتجاوز عدد ساعات العمل اإلضافية 
 لستغالا حولموافقة ضعيفة  العاملون ىيف حني أبد.  ميتثل العامل لذلك يتعرض إىل عقوباتملللعمل، وإن 
يف إجياد حلول ملشكالت العمل عندما تقع حىت وإن   باتصافهم باملبادرةو  ،كل طاقاهتم إلجناز املهامل زمالئهم

 .كانت ال ختصهم
بسلوكيات اإلخالص يف  لتزمونيبشكل عام ال  SGPنسنتج أن العاملني مبؤسسة  ،فيما خيص هذا احملور

من الطاقة واجملهودات اليت  ونيقلل إذ أهنم ،املهامند اجناز ظهرون دافعية ومحاس كبري عحيث أهنم ال يم ، العمل
حياولون  يف النهاية ونلالعامف .ضافية، كما أهنم ال يتصفون باملبادرةإظهرون التذمر عند العمل ساعات ويم  ،لوهنايبذ

على  واتجاوز التوقعات املتعلقة باألداء، وهذا فقط ليحافظيف العمل دون أن ت الوصول إىل مسامهات مرضية
شكل ال تم  ، ذلك أهناذه السلوكياتمعظم هعلى تبين  نيملاالصعب إجبار العه من أن يثح م،منصب عمله

األعراض  النوع من السلوكيات يمعترب من تبين هذاأن ميكن القول و . مكافآت والعقوباتلل يالرمسنظام المن  اجزء
 .  األساسية للتعبئة

إىل األفراد الذين ميتلكون طموحات مهنية غالبا ما يسعون : الكفاءاتسلوكيات تطوير وتحليل نتائج عرض  .2
 .، وهذا ما يؤثر إجيابا على أدائهمستقبليأو امل تطوير كفاءاهتم املتعلقة مبنصب العمل احلايل

 :موضح يف اجلدول التايل SGP يف مؤسسة تطوير الكفاءاتسلوكيات لالعاملني  تبينمستوى 
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 تطوير الكفاءاتسلوكيات  مستوى تبني اإلجابات حولنتائج  :/529جدول 

 .012، 010 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر  

باوحراف معياري  3.07قدر بـ تم  سلوكيات تطوير الكفاءاتل قيمة املتوسط احلسايب أن ،تمظهر نتائج اجلدول
، وهذا يعين وبتشتت منخفض 10 بـ ةاملتوسط الفرضي املقدر قيمة من  قريبة جداقيمة  ي، وه24.42%نسيب قدره 

دالة عند غري وهي  ،1.00املقدرة بـ و احملسوبة  tوما يؤكد ذلك هي قيمة  .بدرجة أقلوافق مبأجابوا  ستجوبنيأن امل
سلوكيات تبين ستوى مل عاملنيتقييم الأي أن  .311. مبستوى داللة قدره 1.10ومستوى اخلطأ  41درجات احلرية 
 .متوسطاكان   SGPمؤسسة يف  تطوير الكفاءات

حول عبارات هذا احملور من عبارة ألخرى،  املستجوبنيلكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف إجابات 
 نيالعامل معظم أكد إذ .غري موافق ُتاماو  ،موافق بدرجة أقل ،موافق ُتاما: اوحصرت يف ثالث إجابات، هياليت و 
موافقة ضعيفة حول وا أبدو . احلالية همفائبوظاملتعلقة وغري لى تطوير كفاءاهتم املتعلقة عون رصحيهم ءزمال بأن
لى تطوير مسارهم عزمالئهم حرص نفوا يف حني . صعبة إىل البحث عن التحدي يف إجناز مهامزمالئهم  يسع

 .الوظيفي يف املؤسسة، إلدراكهم حمدودية فرص التقية
ن على و ألهنم حريص ون موردا استاتيجياشكليم  SGPنتج أن العاملني مبؤسسة تنس ،هذا احملور فيما خيص

ثبط من ها على املدى الطويل ميكن أن يم ر مسارهم الوظيفي فيتطو حتسني وتطوير كفاءاهتم، إال أن حمدودية 
للبحث عن فرص عمل أخرى تشبع حاجتهم إىل التطور باستمرار،  ،ترك العمل واملؤسسة إىلسعيهم أو يدفعهم 

  .على تعبئتهم قد يؤثر سلباوهذا ما 
 :اجلدول التايل ، نوردSGPيف مؤسسة  بصفة عامة التحفيز الفرديسلوكيات ب تبينمستوى ملعرفة أخريا، 

 

 القرار T Sig        عباراتال

لى تطوير كفاءاهتم عالعمال  رصحي
 001. 4.74 881. 3.43 املتعلقة بالوظيفة احلالية

 دال
 (موافق تماما) 

البحث عن حيرص العمال على 
 التحدي يف إجناز مهام صعبة

2.90 .781 1.19 - .231 

 غير دال
 (موافق بدرجة أقل)

اكتساب كفاءات حيرص العمال على 
 001. 3.20 911. 3.30 جديدة غري متعلقة بوظيفتهم احلالية

 دال
 (موافق تماما) 

تطوير مسارهم حيرص العمال على 
 001. - 2.95 1.06 2.67  الوظيفي يف املؤسسة

 دال
 (غير موافق تماما) 

 سلوكيات تبنيمستوى 
 3.07 تطوير الكفاءات 

.751 
1.00 .311 

 دال غير
 %  24.42 (متوسط) 
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 التحفيز الفرديسلوكيات  تبني مستوى نتائج اإلجابات حول :/530جدول 

 .012 - 011 ،010 - 018 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر       

التحفيز لسلوكيات  أن قيمة املتوسط احلسايب يالحظمن خالل املعطيات الواردة يف اجلدول أعاله، 
املتوسط الفرضي قيمة من قريبة جدا قيمة  يوه ،%80.01باوحراف معياري نسيب قدره  2.92قدر بـ تم  الفردي
 tهي قيمة  وما يؤكد ذلك. بدرجة أقل وافقمبأجابوا  ستجوبنيوهذا يعين أن امل ،وبتشتت منخفض 10 بـ ةاملقدر 

 .1 26.مبستوى داللة قدره 1.10ومستوى اخلطأ  41دالة عند درجات احلرية غري  وهي ،- 1.11املقدرة بـ و احملسوبة 
 .متوسطاكان  SGP مؤسسة يف التحفيز الفرديسلوكيات  تبين ملستوى عاملنيال تقييم أن أي

أما فيما  .منخفضا جدا كان اإلخالص يف العملسلوكيات تبين  ملستوى عاملنيتقييم الفإن  ،للتذكري
 .متوسطاكان فقد   SGPمؤسسة  يف تطوير الكفاءاتسلوكيات  تبين هم ملستوىتقييمخيص 

 سلوكيات التعبئة الفرديةنتائج عرض وتحليل : ثالثا
تبين العاملني لسلوكيات التحفيز ال يعين أهنم بالضرورة سيتبنون سلوكيات التعبئة، فالتحفيز يمعترب شرطا 

هي السلوكيات سلوكيات التحفيز اجلماعي  اما يمطلق عليهكسلوكيات التعبئة أو   .ضروريا للتعبئة ولكنه غري كاف
 ال يتضمنها الوصفمثلها مثل سلوكيات التحفيز الفردي،  اجلماعية للمؤسسة، وهيحتسن من الرفاهية اليت 

. تك حسب تقدير العامل، أي العامل هو الذي يقرر بتبنيها أو ال، ألهنا تم تقديرية، فهي الوظيفي للمنصب
 .تجاوز التوقعاتفالعمال يف النهاية حياولون من خالهلا الوصول إىل مسامهات عليا يف العمل ت

أنواع من السلوكيات اليت  يةتعكس مثان ة،فرعي حماور يةمثانة الفردي تعبئةالباحملور اخلاص هذا تضمن لقد 
سلوكيات مساعدة اآلخرين، النوع األوىل يتضمن  .WILSو TREMBLAYيتكون منها واليت حددها كل من 

التنسيق مع  سلوكياتبينما النوع الثالث فيتمثل يف سلوكيات تسهيل العالقات البينية، أما النوع الثاين فيتمثل يف 
املستمر، التحسني  سلوكياتيف  ثل، والنوع اخلامس ُتم الرياضيةالروح  سلوكياتيف حني ضم النوع الرابع  ،اآلخرين
 سلوكياتفيتمثل يف  بينما النوع السابع، نية الداخليةاملشاركة يف احلياة املد سلوكياتالنوع السادس فشمل أما 

 .التوجه وحو العميلسلوكيات يف حني ضم النوع الثامن واألخري ، الوالء التنظيمي
سيتم من خالل هذا اجلزء عرض وحتليل النتائج املتعلقة مبستوى التزام العاملني هبذه األنواع من 

 .SGP السلوكيات يف مؤسسة

 القرار T Sig        :تسلوكياتبني  مستوى 

 2.77 في العمل اإلخالص
.761 

2.85 - .001 
 دال 

 %  27.43 (منخفض جدا) 

 3.07 تطوير الكفاءات
.751 

1.00 .311 
 دال غير

 %  24.42 (متوسط) 

 2.92 التحفيز الفردي
0.63 

1.11 - .261 
 دال غير

 %  12.75 (متوسط) 
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سلوكيات  بحس اإليثار سلوكيات كذلك عليها يمطلق :اآلخرين مساعدة سلوكيات نتائج وتحليل عرض .1
 .مأدائه ما يؤدي إىل حتسني ،عن نفسههم إيثار و اهتمامه بزمالئه من خالهلا ظهر العامل يم  املواطنة التنظيمية،

  :SGP يف مؤسسة مساعدة اآلخرينسلوكيات لالعاملني  تبينمستوى نتائج اجلدول املوايل توضح 
 سلوكيات مساعدة اآلخرين تبنيمستوى  نتائج اإلجابات حول :/531جدول 

 .012، 010 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :علىمن إعداد الباحثة اعتمدا  :المصدر  
باوحراف  3.03قدر بـ تم  مساعدة اآلخرينسلوكيات ل قيمة املتوسط احلسايب أن ،ن خالل اجلدولميتبني 

مرتفع نوعا وبتشتت  10 بـ ةاملتوسط الفرضي املقدر قيمة من  قريبة جداقيمة  ي، وه%04.61معياري نسيب قدره 
وهي  ،1 29.املقدرة بـو احملسوبة  tوما يؤكد ذلك هي قيمة  .بدرجة أقلوافق مبأجابوا  ستجوبنيامل، وهذا يعين أن ما
ستوى مل عاملنيتقييم الأي أن  .1 77.مبستوى داللة قدره 1.10ومستوى اخلطأ  41دالة عند درجات احلرية غري 
 .كان متوسطا  SGPمؤسسة يف  مساعدة اآلخرينسلوكيات  تبين

مرتفع وبتشتت  أقل بدرجةاحملور وحو موافق لقد كان اجتاه كل إجابات املستجوبني حول عبارات هذا 
يهم عل ثرضهم البعض عندما تكبع مبساعدةزمالئهم  قيامموافقة ضعيفة حول  ى العاملونأبدفلقد  .نوعا ما
وفيما يتعلق  .قاسم املوارد فيما بينهم، أو بتالعمال اجلدد على سرعة التأقلم يف بيئة العمل مبساعدةأو  ،املهام
الفريق )فرق عمل  ةبثالث 9/8 الدائم العمل نظام وهو ،نظام العمل املتبعفقد يمعزى ذلك إىل  اإلجابات بتشتت

 انالفريقأما . النساء العامالت فقط، يعملن من الساعة الثامنة صباحا إىل الساعة الرابعة مساءمن األول يتكون 
 أومنتصف الليل،  إىل مساء الرابعة الساعة من ،ن بالتناوبالرجال فقط، يعمال من العمال انيتكونف والثالث الثاين
 .ينتمون إليها اليت فرقالالعاملني حسب  إجابات تتأثر ميكن أنومنه  ،(صباحا منتصف الليل إىل الثامنة من

لن  SGPمبؤسسة لسلوكيات مساعدة اآلخرين العاملني مستوى تبين نستنتج أن  ،فيما خيص هذا احملور
أسلوب تنظيم العمل السائد يف عزى ذلك إىل ورمبا يم يساعد على حتسني ورفع أداء العاملني اآلخرين بشكل كبري، 

اليت  حسب فرق العمل وكذلك إىل طبيعة العالقات السائدة بني العاملني ،املؤسسة القائم على العمل الفردي
    .العاملني من طرفالتعاون من و  االنسحاب من العمل اجلماعي علىشجع يم قد  هذاكل ، و ينتمون إليها

 القرار T Sig        عباراتال
يساعد العمال بعضهم البعض عندما 

 931. 081. 1.29 3.01 كثرية مهامتكون لديهم 
 غير دال

 (موافق بدرجة أقل)
يساعد العمال القدامى العمال اجلدد 

 871. 161. 1.29 3.02 على سرعة التأقلم يف بيئة العمل
 غير دال

(بدرجة أقلموافق )  

املعلومات، )يتقاسم العمال املوارد 
 871. 1.06 - 1.27 2.97 فيما بينهم ...( املعارف، الوسائل،

 غير دال
 (موافق بدرجة أقل)

 سلوكيات  تبنيمستوى 
 3.03 مساعدة اآلخرين

1.20 
.291 .771 

 دال غير
 (متوسط) 

%  06.93 
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، تسهيل العالقات الشخصيةطلق عليها أو كما يم  :تسهيل العالقات البينيةسلوكيات وتحليل نتائج عرض  .1
تعزز أن بني العاملني وجعلها سهلة، واليت من شأهنا ما تساعد يف بناء وإصالح العالقات وهي السلوكيات اليت 
 .جناز األهداف التنظيميةإمن روح فريق العمل و 

 :SGP يف مؤسسة نيةيتسهيل العالقات الب سلوكياتلالعاملني  تبينمستوى بني نتائج اجلدول اآليت تم 
 نيةيتسهيل العالقات البسلوكيات  تبنيمستوى  نتائج اإلجابات حول :/532جدول 

 .012، 010 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر  

 3.29قدر بـ تم  البينيةسلوكيات تسهيل العالقات ل قيمة املتوسط احلسايب أن ،اجلدوليتضح من خالل 
وبتشتت  10 بـ ةاملتوسط الفرضي املقدر قيمة من  كربأ قيمة ي، وه17.93%باوحراف معياري نسيب قدره 

وهي  ،4.81املقدرة بـ و احملسوبة  tوما يؤكد ذلك هي قيمة  .وافق ُتامامبأجابوا  ستجوبني، وهذا يعين أن املمنخفض
تبين  ملستوى عاملنيتقييم ال أي أن .1.11مبستوى داللة قدره  1.10ومستوى اخلطأ  41دالة عند درجات احلرية 

                   .جدا كان مرتفعا  SGPمؤسسة يف  تسهيل العالقات البينيةسلوكيات 

 القرار T Sig        عباراتال

 001. 10.85 721. 3.82 حيرص العمال على التواصل فيما بينهم
 دال

 (موافق تماما) 
حيرص العمال على بناء جو خال من 

 001. 6.02 831. 3.52 الصراعات الشخصية
 دال

 (موافق تماما) 
حيرص العمال على عدم تصيد أخطاء 

 071. 1.82 1.03 3.19 بعضهم البعض عند إجناز املهام
 دالغير 

 (موافق بدرجة أقل ) 
حيرص العمال على عدم اخلوض يف 

 161. 1.39 1.12 3.16 خصوصيات بعضهم البعض
 دالغير 

 (موافق بدرجة أقل ) 
يدعم العمال بعضهم البعض عند 

 001. 14.76 631. 3.97 تعرضهم ملشكلة ما يف العمل
 دال

 (موافق تماما) 
بعضهم البعض عند يهنئ العمال 

 001. 6.40 721. 3.48 حصوهلم على مكافآت
 دال

 (ماماتموافق ) 
يفضل العمال العمل اجلماعي على 

 001. - 6.87 891. 2.35 العمل الفردي
 دال

 (غير موافق تماما) 
يلتزم العمال بتنفيذ مهامهم عند القيام 

 181. - 1.33 941. 2.86 بعمل مجاعي
 دالغير 

 (أقلبدرجة  موافق) 
 سلوكيات تبنيمستوى 

 3.29 تسهيل العالقات البينية 
.591 

4.81 .001 
 دال

 %  17.93 (مرتفع جدا) 
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حول عبارات هذا احملور من عبارة ألخرى،  املستجوبنيلكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف إجابات 
 نيالعامل أكد معظم إذ. ُتاما وغري موافق ،موافق ُتاما، موافق بدرجة أقل: يف ثالث إجابات، هياوحصرت اليت و 
يدعمون أهنم حريصون على التواصل فيما بينهم، وعلى بناء جو خال من الصراعات الشخصية، و  همءزمال بأن

يف حني . ون بعضهم البعض عند حصوهلم على مكافآتيهنئ أهنم بعضهم البعض عند تعرضهم ملشكلة ما، كما
عدم اخلوض ، و على عدم تصيد أخطاء بعضهم البعض عند إجناز املهام زمالئهمحرص  موافقة ضعيفة حول واأبد

 زمالئهمل يفضبت همبأغل نفىو  .بتنفيذ مهامهم عند القيام بعمل مجاعي التزامهمو  ،يف خصوصيات بعضهم البعض
 .العمل الفرديالعمل اجلماعي على 

 SGPمبؤسسة  تسهيل العالقات البينيةنستنتج أن مستوى تبين العاملني لسلوكيات  ،فيما خيص هذا احملور
عترب والذي يم  ،جتماعياالناخ وحتسني املجيابية بني العاملني، مما يساهم يف بناء إعرب عن وجود عالقات اجتماعية يم 

 . عالية من األداءمن العوامل املساعدة على حتقيق معدالت 
صنف من بني سلوكيات اجملاملة حسب سلوكيات تم  :التنسيق مع اآلخرينسلوكيات وتحليل نتائج عرض  .3

 . العمل فريق أفراد وعمل عمله بني ما تمراملس التنسيقب هاهتمام مدى خالهلا من العامل ظهريم  التنظيمية، املواطنة
 :SGP يف مؤسسة اآلخرين التنسيق مع سلوكياتلالعاملني  تبينمستوى ظهر اجلدول أدناه يم 

 التنسيق مع اآلخرينسلوكيات  تبنيمستوى  نتائج اإلجابات حول :/533جدول 

 .012 ،010 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :علىمن إعداد الباحثة اعتمدا  :المصدر  

 2.90 قدر بـتم  التنسيق مع اآلخرينلسلوكيات قيمة املتوسط احلسايب  أن ،يالحظ من خالل اجلدول
وبتشتت  10 بـ ةاملتوسط الفرضي املقدر قيمة من  قريبة جدا قيمة ي، وه%00.10باوحراف معياري نسيب قدره 

 ،- 0.98بـ  املقدرةو  احملسوبة t قيمة هي ذلك يؤكد وما .أقل بدرجة وافقمب أجابوا ستجوبنيامل أن يعين وهذا ،منخفض
 عاملنيتقييم الأي أن  .321. مبستوى داللة قدره 1.10ومستوى اخلطأ  41دالة عند درجات احلرية غري وهي 
 .كان متوسطا  SGPمؤسسة يف  اآلخرين التنسيق معسلوكيات  تبينستوى مل

 العاملون ىأبدفلقد  .أقل بدرجة موافق وحو احملور هذا عبارات حول املستجوبني إجابات كل اجتاه كان لقد

 القرار T Sig        عباراتال
نفذ قبل يهتم العمال مبعرفة املهام اليت تم 
 351. - 0.92 901. 2.91 وبعد املهام اليت يقومون هبا

 دالغير 
 (موافق بدرجة أقل) 

حيرص العمال على التعرف على آراء 
بعضهم البعض قبل اختاذ أي قرار خيص 

 العمل 
2.90 .961 0.97 - .331 

 دالغير 
 (موافق بدرجة أقل) 

 سلوكيات تبنيمستوى 
 2.90 التنسيق مع اآلخرين

.901 
0.98 - .321 

 دالغير 
 %  31.53 (متوسط) 



                                                                                                       Sétif Gold Plast المتوسطةدراسة ميدانية حول ممارسات تعبئة الموارد البشرية وتأثيرها على أداء العاملين بالمؤسسة    الفصل الخامس     
 

223 
 

زمالئهم حرص حول و ، نفذ قبل وبعد املهام اليت يقومون هبامبعرفة املهام اليت تم زمالئهم  اهتمامموافقة ضعيفة حول 
 .تعرف على آراء بعضهم البعض قبل اختاذ أي قرار خيص العملالعلى 

 SGP مبؤسسة التنسيق مع اآلخريننستنتج أن مستوى تبين العاملني لسلوكيات  ،فيما خيص هذا احملور
   .ترب من بني مؤشرات التعبئة، والذي يمعالتنسيق التلقائيوحو  مجمهوداهتهتم و اتوجيه طاقعلى كثريا يساعد   لن
 العامل امللتزم هبا علىتساعد راقية وسامية، سلوكيات هي  :الروح الرياضيةسلوكيات وتحليل نتائج عرض  .4

  .عندما تكون الظروف سيئة ادخار وتوجيه طاقته وحو إجناز املهام
 :موضح يف اجلدول التايل SGP يف مؤسسة الروح الرياضيةسلوكيات لالعاملني  تبينمستوى 

 الروح الرياضيةسلوكيات  تبنيمستوى  نتائج اإلجابات حول :/534جدول 

 .012، 010 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر  

 معياري باوحراف 2.92بـ  قدرتم  الروح الرياضية سلوكياتل احلسايب املتوسط قيمة أن ،تمظهر نتائج اجلدول

 القرار T Sig        عباراتال
تقبل العمال االنتقادات اليت توجه ي  

 141. 1.46 781. 3.12 إليهم بصدر رحب 
 دالغير 

 (موافق بدرجة أقل) 
هانة عند رفض باإل شعر العمالال ي  

 351. 921. 671. 3.06 أفكارهم 
 دالغير 

 (موافق بدرجة أقل) 
يشارك العمال يف تنفيذ القرار اجلماعي 

 711. 361. 861. 3.03 مل يوافقوا عليه حىت وإن
 غير دال

 (موافق بدرجة أقل) 
ال يتذمر العمال من العمل أو من 

 231.   - 1.19 781. 2.90 اآلخرين 
 غير دال

 (موافق بدرجة أقل) 
العمال باملرونة عند التعامل مع  تصفي  

 401. 831. 751. 3.06 اآلخرين 
 غير دال

 (موافق بدرجة أقل) 
العمال باهلدوء عندما يتعرضون  تصفي  

 001. - 4.18 851. 2.62 لضغوط العمل
 دال

 (غير موافق تماما) 
تصف العمال بالقدرة على التكيف ي  

مع الظروف املادية غري املالئمة 
 .(..،الضجيج، احلرارة، الرطوبة)

3.31 .771 3.93 .001 
 دال

 (موافق تماما) 

يضحي العمال مبصاحلهم الشخصية 
 001. - 7.83 921. 2.24 أجل مصلحة املؤسسةمن 

 دال
 (غير موافق تماما) 

الروح سلوكيات  يتبنمستوى 
 2.92 الرياضية

.491 

1.51 - .131 
 غير دال

 %  16.78 (متوسط) 
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، وهذا يعين منخفضوبتشتت  10 بـ ةاملتوسط الفرضي املقدر قيمة من  قريبة جداقيمة  ي، وه%06.12نسيب قدره  
دالة غري وهي  ،- 1.51املقدرة بـ و احملسوبة  tوما يؤكد ذلك هي قيمة  .بدرجة أقلوافق مبأجابوا  ستجوبنيأن امل

ستوى تبين مل عاملنيتقييم الأي أن  .131. مبستوى داللة قدره 1.10ومستوى اخلطأ  41عند درجات احلرية 
 .كان متوسطا  SGPمؤسسة يف  الروح الرياضيةسلوكيات 

 ،حول عبارات هذا احملور من عبارة ألخرى املستجوبنيلكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف إجابات 
 معظمفلقد نفى . ُتاما وموافق ،غري موافق ُتاما، موافق بدرجة أقل: اوحصرت يف ثالث إجابات، هياليت و 

صية من أجل دوء عند تعرضهم لضغوط العمل، وتضحيتهم مبصاحلهم الشخاهلزمالئهم ب اتصاف نيالعامل
لالنتقادات اليت توجه إليهم بصدر  زمالئهمقبل ت   موافقة ضعيفة حول ى أغلبهميف حني أبد .مصلحة املؤسسة

عدم تذمرهم و  ،رافضني لهقرار مجاعي ض أفكارهم، ومشاركتهم يف تنفيذ رحب، وعدم شعورهم باإلهانة عند رف
بالقدرة هم اتصاف زمالئهم معظموأكد . عند التعامل مع اآلخرينباملرونة من العمل أو من اآلخرين، واتصافهم 
 .حتسينها خاصة تلك اليت ال ميكن تغيريها أو الئمة،على التكيف مع الظروف املادية غري امل

 لن SGPمبؤسسة  الروح الرياضيةنستنتج أن مستوى تبين العاملني لسلوكيات  ،خيص هذا احملورفيما 
هتم اوعلى توجيه طاقسيئة،  ألمورتكون ا عندما احلفاظ على مناخ عمل إجيايب علىاإلدارة والعاملني يساعد كثريا 

   .حل املشكالت احلقيقيةوحو ووقتهم جمهوداهتم و 
، بعملههي السلوكيات اليت تمظهر مدى اهتمام العامل  :التحسين المستمرسلوكيات وتحليل نتائج عرض  .5

  .واليت هتدف إىل حتسني جودة األداء
 :SGP يف مؤسسة التحسني املستمر سلوكياتلالعاملني  تبينمستوى نتائج اجلدول املوايل توضح 

 التحسين المستمر سلوكيات مستوى تبني نتائج اإلجابات حول :/535جدول 

 .014 - 012، 010 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر  

 القرار T Sig        عباراتال
 يعمل العمال على حتسني طرق تنفيذ

 001. - 4.06 921. 2.60 املهام
 دال

 (غير موافق تماما)
يهتم العمال بنوعية الوسائل املستخدمة 

 للقيام مبهامهم
2.65 .881 3.67 - .001 

 دال
 (غير موافق تماما)

يعمل العمال على إجياد حلول مبتكرة 
 001. - 3.95 841. 2.64 ملشكالت العمل 

 دال
 (غير موافق تماما)

ال يقاوم العمال التغيريات اليت حتدث 
 001. 2.99 841. 3.26 يف املؤسسة 

 دال
 (تماما موافق)

 سلوكيات تبنيمستوى 
 2.79 لتحسين المستمرا 

.661 

2.95 - .001 
 دال

 ( جدا منخفض) 
%  23.65 
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باوحراف  8.14قدر بـ تم  التحسني املستمر سلوكياتل قيمة املتوسط احلسايب أن ،السابق بني اجلدوليم 
، وهذا وبتشتت منخفض 10 بـ ةاملتوسط الفرضي املقدر قيمة من  أصغرقيمة  ي، وه%80.60معياري نسيب قدره 

وهي دالة عند  ،8.40 -املقدرة بـ و احملسوبة  tوما يؤكد ذلك هي قيمة  .ُتاما موافقبغري أجابوا  ستجوبنييعين أن امل
 سلوكياتستوى تبين لمل عاملنيتقييم الأي أن  .1.11مبستوى داللة قدره  1.10ومستوى اخلطأ  41درجات احلرية 
 .منخفضا جدا كان  SGPيف مؤسسة  التحسني املستمر

إال عبارة واحدة  ،موافق ُتاماغري لقد كان اجتاه كل إجابات املستجوبني حول عبارات هذا احملور وحو  
تنفيذ املهام، بتحسني طرق  زمالئهمقيام  العاملنيأغلب  نفىفلقد . اليت كان اجتاه اإلجابة عليها وحو موافق ُتاما

 يف. مبتكرة ملشكالت العملحلول ا الجناز مهامهم، وحماولتهم إجياد يستخدموهن واهتمامهم بنوعية الوسائل اليت
 . دث يف املؤسسةمعظمهم انضمام زمالئهم ألي تغيريات حت   أكد حني

مبؤسسة التحسني املستمر  وحون و العامل ابذهليالطاقة واجملهودات اليت نستنتج أن  ،خيص هذا احملورفيما 
SGP ،ظهر واملتمثلة يف التعلق بالعمل، واليت ت  وهذا ما ينعكس سلبا على أحد األبعاد النفسية للتعبئة  جد قليلة

 .مبكل اجلوانب اليت تساهم يف حتسني خمرجات أدائه نيمن خالل اهتمام العامل
طلق عليها كذلك السلوكيات يم  :المشاركة في الحياة المدنية الداخليةسلوكيات وتحليل نتائج عرض  .6

الفعالة املشاركة ظهر من خالهلا العامل احلضارية حسب سلوكيات املواطنة التنظيمية، وهي السلوكيات اليت يم 
   .والبناءة يف القضايا ذات الطابع التسيريي واالجتماعي للمؤسسة

 يف مؤسسةاملشاركة يف احلياة املدنية الداخلية  سلوكياتلالعاملني  تبينمستوى بني نتائج اجلدول املوايل تم 
SGP: 
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 المدنية الداخلية المشاركة في الحياة سلوكيات تبنيمستوى  نتائج اإلجابات حول :/536جدول 

 .014، 010 - 010 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر  

      قدرلسلوكيات املشاركة يف احلياة املدنية الداخلية تم أن قيمة املتوسط احلسايب  ،اجلدوليتضح من خالل 
وبتشتت  10 بـ ةاملتوسط الفرضي املقدر قيمة من  كربأ قيمة يوه ،15.31% باوحراف معياري نسيب قدره 3.20 بـ

وهي  ،3.90 املقدرة بـو احملسوبة  tوما يؤكد ذلك هي قيمة  .وافق ُتامامبأجابوا  ستجوبني، وهذا يعين أن املمنخفض
تبين ملستوى  عاملنيتقييم ال أي أن .1.11 مبستوى داللة قدره 1.10 ومستوى اخلطأ 41 دالة عند درجات احلرية

  .جدا كان مرتفعا SGPمؤسسة  سلوكيات املشاركة يف احلياة املدنية الداخلية يف
اليت حول عبارات هذا احملور من عبارة ألخرى، و  املستجوبنيلكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف إجابات 

 بأن نيالعامل معظم أكد إذ. ُتاما غري موافقو  ،موافق ُتاما، موافق بدرجة أقل: إجابات، هي ثالثاوحصرت يف 
 ىيف حني أبد. ويردون بانتظام على املراسالت اليت توجهها إليهم، يتابعون بانتظام قراءة إعالنات املؤسسةهم زمالء
مبناسبة اليت تقوم هبا املؤسسة  تكاالحتفااليف النشاطات االجتماعية،  زمالئهم  مشاركة موافقة ضعيفة حولهم بأغل

اجتماعات العمل  يف مشاركة زمالئهم معظمهم نفىو  .ة املؤسسةاهتمامهم مبصلححول و  عيد العمال وعيد املرأة،
 .هبا املؤسسة، واهتمامهم باملعارض اليت تقوم غري اإلجبارية

 القرار T Sig        عباراتال

يشارك العمال يف اجتماعات العمل 
 001. - 6.57 761. 2.47 غري اإلجبارية

 دال
  (غير موافق تماما) 

يتابع العمال بانتظام قراءة إعالنات 
 001. 11.49 821. 4.00 املؤسسة 

 دال
 (موافق تماما) 

يرد العمال بانتظام على املراسالت اليت 
 001. 11.76 641. 3.79 توجهها املؤسسة إليهم 

 دال
 (موافق تماما) 

هبا  اليت تقوم باملعارضالعمال  يهتم
 001. - 3.26 801. 2.72 املؤسسة 

 دال
 (تماما غير موافق) 

ت االجتماعية النشاطا يف العمال يشارك
 (... رياضية، منافسة ،احتفال) للمؤسسة

3.06 .751 .831 .401 

 غير دال
 (موافق بدرجة أقل) 

إطفاء )يهتم العمال مبصلحة املؤسسة 
مغادرة  عند األبواب وغلق املصابيح

مكان العمل، احلفاظ على نظافة 
 ...(املؤسسة،

3.16 .921 1.70 .091 

 غير دال
 (موافق بدرجة أقل) 

المشاركة في سلوكيات  تبنيمستوى 
 المدنية الداخليةالحياة 

3.20 
.491 

3.90 .001 

 دال
 %  15.31 (جدا مرتفع) 
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 املشاركة يف احلياة املدنية الداخليةنستنتج أن مستوى تبين العاملني لسلوكيات  ،فيما خيص هذا احملور  
إال ، املسامهة يف محايتهاو  ،لمؤسسةل واالجتماعية التنظيميةيف األنشطة لمشاركة ل هماستعداديمبني  SGPمبؤسسة 

  .هاتسيري سيؤثر سلبا على مسامهتهم يف  جباريةاإل على حضور االجتماعات غري همحرص عدم أن
أهداف وقيم العامل ب السلوكيات اليت تمظهر مدى تعلق هي :الوالء التنظيميسلوكيات وتحليل نتائج عرض  .7

 . حيصل عليه منها ماعض النظر بغفيها ورغبته يف احملافظة على عضويته  ،املؤسسة
 :SGP مؤسسة يفالوالء التنظيمي  سلوكياتلالعاملني  تبينمستوى ظهر نتائج اجلدول املوايل تم 

 ظيميالوالء التن سلوكياتتبني مستوى  نتائج اإلجابات حول :/537جدول 

 .014، 010 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر  

 القرار T Sig        عباراتال

بدال " وحن"ستخدم العمال الضمري ي  
 001. - 3.13 1.03 2.65 عند التكلم عن املؤسسة" هي"من 

 دال
 (تماما غير موافق) 

األخالق، )تتوافق قيم العمال 
 001. 5.40 671. 3.38 مع قيم املؤسسة (واملبادئ ،املعتقدات

 دال
 (موافق تماما) 

يهتم العمال باملشاريع املستقبلية اليت 
 001. - 7.63 1.12 2.09 تريد املؤسسة حتقيقها

 دال
 (غير موافق تماما) 

يهتم العمال مبعرفة التحديات واملشاكل 
 001. - 8.25 1.06 2.07 اليت تواجه املؤسسة

 دال
 (غير موافق تماما) 

فتخر العمال بأهنم أحد عمال ي  
 081. - 1.75 891. 2.83 املؤسسة

 غير دال
 (موافق بدرجة أقل)

ال يفكر العمال يف مغادرة املؤسسة 
 001. - 11.27 971. 1.84 حىت وإن وجدوا وظائف بأجور أعلى

 دال
 (غير موافق تماما) 

يدافع العمال عن املؤسسة عندما 
أفراد من داخل أو )اآلخرون ينتقدها 
 (املؤسسة خارج

2.91 .911 .91 -1  .361 

 غير دال
 (موافق بدرجة أقل) 

 إشاعاتحيرص العمال على عدم نشر 
 561. 1- 58. 891. 2.94 على مسعتها للحفاظ سلبية عن املؤسسة

 غير دال
 (موافق بدرجة أقل) 

يعمل العمال بنشاط على ترويج 
 001. - 4.75 991. 2.50 املؤسسةمنتجات املؤسسة خارج 

 دال
 (غير موافق تماما) 

 سلوكيات تبنيمستوى 
 الوالء التنظيمي 

2.58 
.791 

4.96 - .001 
 دال

 %  35.62 (جدا منخفض) 
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 8.02قدر بـ تم الوالء التنظيمي  سلوكياتل قيمة املتوسط احلسايب أن ،السابق اجلدول يالحظ من خالل
وبتشتت  10 بـ ةاملتوسط الفرضي املقدر قيمة من  أصغرقيمة  ي، وه%01.68باوحراف معياري نسيب قدره 

     املقدرةو احملسوبة  t هي قيمة وما يؤكد ذلك .ُتاما موافق بغري أجابوا ستجوبنيأن امل يعين وهذا ،منخفض
قييم ت أي أن .1.11مبستوى داللة قدره  1.10ومستوى اخلطأ  41وهي دالة عند درجات احلرية  ،0.46 -بـ 
 .منخفضا جدا كان  SGPيف مؤسسة الوالء التنظيمي  سلوكياتستوى تبين مل عاملنيال

حول عبارات هذا احملور من عبارة ألخرى،  املستجوبنيلكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف إجابات 
فلقد نفى العاملون . ُتاما وموافق ،غري موافق ُتاما، موافق بدرجة أقل: اوحصرت يف ثالث إجابات، هياليت و 
عند التكلم عن املؤسسة، واهتمامهم باملشاريع املستقبلية اليت " هي"بدال من " وحن"الضمري زمالئهم  ستخداما

حىت وإن وجدوا وظائف  هافي ويف التفكري يف البقاءومبعرفة التحديات واملشاكل اليت تواجهها،  ،تريد حتقيقها
موافقة ضعيفة حول  هممعظميف حني أبدى  .خارج املؤسسة ابنشاط على ترويج منتجاهت العمليف ، و بأجور أعلى

عدم نشر  على وحرصهم ، ودفاعهم عنها عندما ينتقدها اآلخرون،افتخار زمالئهم بعضويتهم يف املؤسسة
 .مع قيم املؤسسة زمالئهمأغلبهم بتوافق قيم  وأكد. مسعتها على احملافظة هبدف سلبية عنها إشاعات

يبني  SGPمبؤسسة الوالء التنظيمي نستنتج أن مستوى تبين العاملني لسلوكيات  ،خيص هذا احملورفيما 
 ما حيصلون عليهعلى الكبري وتركيزهم  ،اهتمامهم هباضعف العالقة العاطفية اليت تربط العامل باملؤسسة، وضعف 

حتقيق مستويات  ن املؤسسة منك  ال ميم مما  ،اليت يبذلوهنا هوداتاجملو  الطاقةإىل تقليص هبم يؤدي ما منها، وهذا 
 .عالية ومتميزة من األداء

مدى العامل  خالهلامن ظهر هي السلوكيات اليت يم  :التوجه نحو العميلسلوكيات وتحليل نتائج عرض  .8
 . صول على رضاهحلل موتوقعاهت ماجاهتحتلبية وذلك بالعمل على  ،اهتمامه بالعمالء
 :التايل اجلدول يف موضحة SGP مؤسسة يف العميل وحو التوجه سلوكياتل العاملني تبين مستوى نتائج

 التوجه نحو العميل سلوكيات تبنيمستوى  نتائج اإلجابات حول :/538جدول 

 .014، 010 ، صفحة0ملحق ، SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر  

 القرار T Sig        عباراتال
يهتم العمال مبدى رضا الزبائن عن 

 041. 2.02 931. 3.19 منتجات املؤسسة

 دال
 (موافق) 

يعمل العمال بكل جد على تلبية 
 411. 1- 82. 1.01 2.91 رغبات الزبائن

 غير دال
 (موافق بدرجة أقل) 

 سلوكيات تبنيمستوى 
 3.05 التوجه نحو العميل 

.911 

.571 .561 

 دالغير 
 (متوسط) 

%  29.83 
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 3.05بـ  قدرتم  التوجه وحو العميل سلوكياتل احلسايب املتوسط قيمة أن ،السابق تمظهر نتائج اجلدول
وبتشتت  10 بـ ةاملتوسط الفرضي املقدر قيمة من  قريبة جداقيمة  ي، وه%84.20باوحراف معياري نسيب قدره 

 ،0.57املقدرة بـ و احملسوبة  tوما يؤكد ذلك هي قيمة  .بدرجة أقلوافق مبأجابوا  ستجوبنيأن امل يعين وهذا ،منخفض
 عاملنيتقييم الأي أن  .561. مبستوى داللة قدره 1.10ومستوى اخلطأ  41دالة عند درجات احلرية غري وهي 
 .كان متوسطا  SGPمؤسسة يف  التوجه وحو العميلسلوكيات  تبينستوى مل

عبارة ألخرى،  من احملور هذا عبارات حول املستجوبني إجابات يف اختالفات وجود ينفي لكن هذا ال
رضا ب  اهتمام زمالئهمنيمعظم العامل أكدفلقد . موافق بدرجة أقلو  ،موافق: ، هينيتاباوحصرت يف إجاليت و 
 .عمالءالتلبية رغبات لجد بكل  زمالئهم قيام حول ضعيفة موافقة وايف حني أبد. عن منتجات املؤسسة عمالءال

بني يم  SGPمبؤسسة  التوجه وحو العميلخيص هذا احملور نستنتج أن مستوى تبين العاملني لسلوكيات فيما 
 فيها العاملني أن جهود إذ، العمالءللمسامهة يف تلبية حاجات ورغبات  للعاملنياملؤسسة اجملال الذي تتيحه 

 فهي حاجات العمالء وفقتصميم وتطوير منتجات  أما العيوب، من خالية منتجات إنتاج على احلرص يف تنحصر

 .   رائهم ومقتحاهتمآإىل  االستماع اللخ من فيها إشراكهم يتم ال إذ ،العليا اإلدارة مسؤولية من تبقى
 :التايل اجلدول نورد ،SGP مؤسسة يف عامة بصفة ةالفردي عبئةالت سلوكيات تبين مستوى ملعرفة أخريا،

 ةالفردي تعبئةالسلوكيات  تبني مستوى نتائج اإلجابات حول :/539جدول 

 .014 - 012، 010 - 010 ، صفحة0، ملحق SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر        

 القرار T Sig        :سلوكيات تبني مستوى 

 3.03 مساعدة اآلخرين
1.20 

.291 .771 
 دال غير

 %  30.65 (متوسط) 

 3.29 العالقات البينيةتسهيل 
.591 

4.81 .001 
 دال

 %  17.93 (مرتفع جدا) 

 2.90 التنسيق مع اآلخرين
.901 

0.98 - .321 
 دالغير 

 %  31.53 (متوسط) 

 2.92 الروح الرياضية
.491 

1.51 - .131 
 غير دال

 %  16.78 (متوسط)

 2.79 التحسين المستمر
.661 

2.95 - .001 
 دال

 %  23.65 ( جدا منخفض) 

المشاركة في الحياة المدنية 
 3.20 الداخلية

.491 
3.90 .001 

 دال
 %  15.31 (جدا مرتفع) 

 2.58 الوالء التنظيمي
.791 

4.96 - .001 
 دال

 %  35.62 (جدا منخفض) 

 3.05 التوجه نحو العميل
.911 

.571 .561 
 دالغير 

 %  29.83 (متوسط) 

 2.97 ةالفردي عبئةالت
.511 

.46 -1 .641 
 دال غير

 %  17.17 (متوسط) 
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 ةالفردي التعبئةلسلوكيات  احلسايبقيمة املتوسط  ، يتبني أنبيانات الواردة يف اجلدول السابقمن خالل ال
 10 بـ ةاملتوسط الفرضي املقدر قيمة من قريبة جدا  قيمة يوه ،%01.01باوحراف معياري نسيب قدره  2.97قدر بـ تم 

احملسوبة  tهي قيمة  وما يؤكد ذلك. بدرجة أقل وافقمبأجابوا  ستجوبنيوهذا يعين أن امل ،وبتشتت منخفض
 أن أي .0.61 مبستوى داللة قدره 1.10ومستوى اخلطأ  41دالة عند درجات احلرية غري  وهي ،0.46 -املقدرة بـ و 

 .كان متوسطا SGP مؤسسة يف ةالفردي التعبئةسلوكيات  تبين ملستوى عاملنيال تقييم
واملشاركة يف احلياة  تسهيل العالقات البينيةكل من سلوكيات   تبين ملستوى عاملنيتقييم الفإن  ،للتذكري
كل من  سلوكيات تبين هم ملستوىتقييمأما فيما خيص  .جدا كان مرتفعا SGPسة يف مؤس املدنية الداخلية
ن أيف حني . متوسطا فقد كان التوجه وحو العميلو  الروح الرياضية، اآلخرين التنسيق مع، مساعدة اآلخرين

 .منخفضا جدا كان فقد الوالء التنظيميالتحسني املستمر و  سلوكيات تبينملستوى  همتقييم
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  PLS-SEMللدراسة بتطبيق نمذجة  فتراضياالم النموذج اإلجراءات المنهجية في تقيي: ابعالمبحث الر 
ضي للدراسة باستخدام منذجة املعادالت اهليكلية ات فتتمثل اإلجراءات املنهجية يف تقييم النموذج اال

هار وزمالؤه يف مثاين . يف إجراءات مرحلية مرتبة، حددها جوزيف ف ،(PLS-SEM)باملربعات الصغرى اجلزئية 
 مرحلتنيلكن سيتم تناوهلا وتلخيصها يف  ،PLS-SEM االعتماد على منذجةتؤخذ كربنامج عملي عند  ،خطوات
 .فقط

للدراسة، فاملرحلة األوىل  االفتاضيسيتم من خالل هذا املبحث تناول مراحل عملية تقييم النموذج 
 قييمفتتضمن ت، أما املرحلة الثانية وتقدير منوذج القياس اجملمعة البياناتوفحص منوذج املسار تتمثل يف حتديد 
  .النموذج اهليكليو  ذج القياسامن، أي تقييم كل من منوذج املسار

 مسارنموذج الوتقدير البيانات المجمعة  وفحص تحديد نموذج المسار: لمطلب األولا
يمستخدم لعرض الفرضيات والعالقات بني املتغريات املراد فحصها  ،عبارة عن خمطط بياينمنوذج املسار   

، املبايناملتغريات الكامنة أو ث تسمى املتغريات اليت ال يتم قياسها مباشرة بيح .PLS-SEM منذجة عند استعمال
 .ثل بواسطة دوائر أو أشكال بيضاويةالكلية والفرعية يف هذه الدراسة، وُتم واليت تتمثل يف املتغريات املستقلة والتابعة 

العناصر، أو  أو املالحظة أو املتغريات الظاهرة أو املشاهدةاملؤشرات املتغريات اليت يتم قياسها مباشرة فتسمى ب أما
املتغريات العالقات ما بني أما . ثل بواسطة مستطيالت، وُتم واليت تتمثل يف عبارات االستبيان يف هذه الدراسة

، وكل ذات اجتاه واحد اتثل عالقتبارها ُتم مثل بواسطة أسهم تكون دائما برأس واحد، باعومؤشراهتا فتم  الكامنة
   .عرب عن عالقة تنبؤية سببية تكون مدعمة مسبقا بدراسات سابقة ونظريات علمية متينةسهم من هذه األسهم يم 

ويمعترب منوذج هذه  عدة أنواع من النماذج حسب طبقات املباين اليت تضمها،جتدر اإلشارة إىل أنه توجد  
 . الحتوائه عدة طبقات من املباين، فهو منوذج معقد تكوين هرميمنوذج ذات الدراسة 

، اجملمعةالبيانات  فحصمرحلة ، مرحلة حتديد منوذج املسار :ثالث مراحل، هي هذه املرحلة تتضمن
 .املسارومرحلة تقدير منوذج 

 تحديد نموذج المسار: أوال
 ا يشار إليه، واليتذج القياسانمف. النموذج اهليكليمناذج القياس و : يتكون منوذج املسار من عنصرين، مها 

 .ومؤشراهتا (أو املباين) عرب عن العالقات بني املتغريات الكامنةتم  ،PLS-SEMبالنموذج اخلارجي يف سياق منذجة 
مهمته يف وصف  تتمثل ،PLS-SEMأما النموذج اهليكلي، والذي يشار إليه بالنموذج الداخلي يف سياق منذجة 

من مناذج القياس والنموذج  كلفتحديد منوذج املسار يعين حتديد   (.أو املباين)العالقات بني املتغريات الكامنة 
 . اهليكلي

ويوجد نوعني . واملؤشرات املقابلة هلا املتغريات الكامنةالعالقات ما بني يتم هنا حتديد  :القياس ذجامتحديد ن. 1
ثل املؤشرات املقاسة ففي مناذج القياس العاكسة، ُتم . تكوينية ومناذج قياسعاكسة من مناذج القياس، مناذج قياس 
 وحو مؤشراتهاملتغري الكامن األساسي، لذلك يكون اجتاه السببية من  املتغري الكامنالتأثريات واملظاهر املتتبة عن 
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تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا ببعضها البعض، وقابلة للتبادل ببعضها البعض، وأن أي مؤشر من املؤشرات ميكن  اليت
شكل ن املؤشرات السببية تم فإ ،مناذج القياس التكوينيةيف أما . املتغري الكامنالتخلي عنه عموما دون أن يتغري معىن 

تكون غري مرتبطة ارتباطا وثيقا اليت ، و متغريها الكامن، لذلك يكون اجتاه السببية من املؤشرات وحو املتغري الكامن
ببعضها البعض، وغري قابلة للتبادل ببعضها البعض، وأن أي مؤشر من املؤشرات ال ميكن التخلي عنه عموما دون 

 .1 املتغري الكامنأن يتغري معىن 
نوع املقاييس اليت جيب االعتماد عليها حيدد ها نوع القياس ذو أمهية كبرية، ذلك أن إن حتديد نوع مناذج

خطرا  ذج القياس ميثلا، فالتوصيف اخلاطئ لنمللحكم على جودة مناذج القياس من خالل املوثوقية واملصداقية
 .PLS-SEMمنذجة على مصداقية نتائج 

اقتحوا االستناد إىل اإلطار النظري واتباع جمموعة من  نيالباحثذج القياس، فإن احىت يتم حتديد نوع من
أن مؤشرات : ، وبإسقاط اإلرشادات اليت حددها الباحثون واملتمثلة يفللدراسة نظرا لإلطار النظري. اإلرشادات
هو مسة تفسر املؤشرات وليس ناتج عن  املتغري الكامن، وأن ببا لهوليست س تغري الكامنعترب نتيجة للماالستبيان تم 

وأنه ميكن استغناء احتاد املؤشرات، وأن املؤشرات مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا وثيقا وقابلة للتبادل فيما بينها، 
ذج قياس اذج قياس الدراسة هي منا، فإن نوع مناملتغري الكامنعن مؤشر معني يف أي مبىن دون أن يتغري عن معىن 

 .ةعاكس
حيث تكون املتغريات . يتم هنا حتديد تسلسل املتغريات الكامنة والعالقات بينها :ديد النموذج الهيكليتح. 2

كل من   ممارسات الكامنة املستقلة املتنب ئة على جهة اليسار، وتسمى كذلك باملتغريات الكامنة اخلارجية، وتتمثل يف
: كل من املتضمنة)املوارد البشرية  إدارة، و العمل تنظيمالة واألهداف والقيم، القيادة التحويلية، الرؤية والرس

ثل (والتغذية الراجعة التكوينية ،التعيني، إدارة الكفاءات، التعويضات، تقاسم املعلومات ، حيث أن حمصلتها ُتم
ثل النتيجة أو . ممارسات تعبئة املوارد البشرية اهلدف  اينأو مب ااملتنبأ هباملباين أما املتغريات الكامنة التابعة اليت ُتم

احتام عقد  سلوكياتوتتمثل يف كل من  فتكون على جهة اليمني، وتسمى باملتغريات الكامنة الداخلية أو الذاتية،
 :املتضمنة كل من) التحفيز الفردي، و (سلوكيات أداء املهمة والسلوكيات األخالقية :املتضمنة كل من) العمل

تسهيل مساعدة اآلخرين، : املتضمنة كل من)التعبئة الفردية ، و (املهينسلوكيات التطوير و  اإلخالص يف العمل
، املشاركة يف احلياة املدنية الداخلية، التحسني املستمر ،الروح الرياضية، التنسيق مع اآلخرين ،العالقات البينية
ثل أداء العاملني ،(التوجه وحو العميلو ، الوالء التنظيمي اإلطار النظري ومن خالل . حيث أن حمصلتها ُتم

 .والدراسات السابقة، فإنه سيتم افتاض وجود تأثري إجيايب ملمارسات تعبئة املوارد البشرية على أداء العاملني
النموذج اهليكلي، سيتم فيما يلي إنشاء منوذج املسار مناذج القياس و بعد حتديد مواصفات كل من 

 :Smart PLS برنامجباستعمال 

 

                                                           
1

 .018 - 066 ،006 ،20 - 28 فحةص سابق، مرجعهار وآخرون، . جوزيف ف :راجع للمزيد من التفصيل 
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للدراسةمسار النموذج : 5/2 شكل

 
 .Smart PLS من إعداد الباحثة اعتمدا على برنامج :المصدر     
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املتغريات فالعالقات املوجودة ما بني . توجد نوعني من العالقات هأن السابق، يتضح من خالل الشكل
ثل بواسطة مستطيالت، ف من املؤشرات الكامنة واملؤشرات تمعرب عن مناذج القياس، مع التذكري أن املؤشرات ُتم

AX1-1 ىل إAX1-7  الرؤية والرسالة واألهداف والقيم، أما املتعلق مبمارسات املتغري الكامن املستقل ثل ُتم
أما  .احتام عقد العمل املتعلق بسلوكيات املتغري الكامن التابعمثل تم ف YA1-1-7ىل إ YA1-1-1من املؤشرات 

 ،، واملتغري الكامن التابعاملوارد البشرية تعبئةاملستقل، واملتمثل يف ممارسات  املتغري الكامنالعالقات املوجودة ما بني 
والتعبئة  ،احتام عقد العمل، التحفيز الفردي: أبعاده املختلفة، واملتمثلة يفبواملتمثل يف أداء العاملني، وكذلك 

ثل بأشكال بيضاوية( املباين أو)الفردية، فتمعرب عن النموذج اهليكلي، مع التذكري أن املتغريات الكامنة   .ُتم
جتدر اإلشارة إىل أنه عندما سيتم دراسة العالقات يف النموذج اهليكلي، سيتم فصل العالقة الرئيسية ما 
بني املتغري املستقل ككل واملتغري التابع ككل يف منوذج منفصل، والعالقات الفرعية ما بني املتغري املستقل ككل 

 .، اليت تتطلب ذلكPLS-SEM منوذج منفصل كذلك، وذلك لطبيعة منذجة وأبعاد املتغري التابع يف
 فحص البيانات المجمعة: ثانيا

، واليت مت جتميعها يف هذه الدراسة باستخدام كميةري بيانات  توف PLS-SEMمنذجة يتطلب تطبيق  
 :االستبيان، وبعد جتميعها جيب معاجلة بعض املسائل املتعلقة هبا، واملتمثلة يف

، هاتني املشكلتنيتوجد عدة طرق ملعاجلة : فحص البيانات المفقودة وأنماط اإلجابات المشكوك فيها. 1
، واملتمثلة هباتني املشكلتنيطريقة حذف بيانات احلالة، مبعىن إلغاء االستبيانات اليت تتصف  ولقد مت االعتماد على

ب املستجيب على سؤال واحد أو عدة أسئلة وجود استبيانات ذات قيم مفقودة، أي االستبيانات اليت مل جييف 
وجود استبيانات ذات منط إجابات الرصف املستقيم، واليت حتدث عندما جييب يف منها، وكذلك املتمثلة 

هاتني هذه الطريقة يف عالج  ستخداماملستجيب بإجابة واحدة على نسبة كبرية من عبارات االستبيان، وسبب ا
  .، واليت كان عددها مثانية استبياناتبذلكتتصف  االستبيانات اليتتمثل يف قلة ي املشكلتني

املربعات  على ةقائم األهن البيانات، توزيع حول افتاضات إىل PLS-SEM منذجة حتتاج ال :البيانات توزيع فحص .2
. 1الطبيعي مع ذلك من املهم التحقق من أن توزيع البيانات ليس بعيدا جدا عن التوزيعو الصغرى اجلزئية، لكن 

  . ، أن توزيع بيانات هذه الدراسة هو توزيع طبيعيالتحليل اإلحصائيأساليب لقد بي نا من خالل التطرق إىل و 
 تقدير نموذج المسار: ثالثا
 :2قصد بتقدير النموذج تقدير العناصر غري املعلومة يف منوذج املسار، واملتمثلة يفيم  
العاكسة ومؤشراهتا، وذلك  املتغريات الكامنةتمعرب عن العالقات اليت تربط ما بني  :التحميالت الخارجية .1

فالتحميالت اخلارجية عبارة عن نتائج  املتعلق به، املتغري الكامنباستخدام اوحدارات مفردة لكل متغري مؤشر على 
 .كمتغري مستقلاملبىن  القياس العاكس كمتغري تابع و  منوذجيف  اوحدار بسيط بني مؤشر معني

                                                           
1

 .40 ،00 فحةص سابق، مرجعهار وآخرون، . جوزيف ف 

2
 . 086 - 080 فحةصاملرجع نفسه،  
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بني املتغريات الكامنة املستقلة  ، أي مااملتغريات الكامنةتمعرب عن العالقات اليت تربط ما بني  :معامالت المسار .2
والتابعة، وذلك باستخدام منوذج اوحدار جزئي لكل متغري داخلي، فمعامالت املسار عبارة عن نتائج اوحدار 

 .واملتغري الكامن اخلارجي كمتغري مستقلبني املتغري الكامن الداخلي كمتغري تابع  ،جزئي
 .PLS-SEMتقدير هذه العناصر غري املعلومة يتم عن طريق تشغيل خوارزمية  

وحتاج إىل أن  ،PLS-SEMحتليالت منذجة جراء مجيع وإل، إنشاء منوذج املسار بعديف هذه الدراسة، و 
 ،(CSV.)يكون لدينا ملف بيانات مؤشرات املتغريات الكامنة على شكل قيم مفصولة بواصل وفق صيغة 

ودجمه يف برنامج  (CSV.)إىل ملف صيغته  (SAV.)مت حتويل البيانات من صيغة  SPSSوباستخدام برنامج 
Smart PLS،  خوارزمية تشغيل  متوبعد ذلكPLS-SEM . اخلوارزمية لنموذج الدراسة لكن لوحظ عند تشغيل

سببان حمتمالن هلذه  ويوجد ،اخلوارزميةعدم تشغيل ، مبعىن مصفوفة بيانات منفردة إىلظهور رسالة تشري 
فهو السبب الثاين أما  صفرا،فيكون تباينه يساوي ( غري متغري) السبب األول هو وجود مؤشر ثابتف 1،املشكلة
ميكن  ال ويف هذه احلاالت أنه يف تركيبة خطية مع مؤشر آخر، واحد أكثر من مرة، أو دخال مؤشرإ احتمال
 .ةباستبعاد املؤشرات املسببة للمشكلويتعني على الباحث تعديل النموذج  ،تقدير النموذج PLS-SEMخلوارزمية 

ساب معامل االرتباط بريسون حب ،لمؤشرات فيما بينهات الباحثة بفحص مصفوفة االرتباط لوعليه قام
 ،(R=1) واحدخر يساوي قيمة ات اليت معامل ارتباطها مع مؤشر آومت حتديد املتغري  ،SPSSباستخدام برنامج 
  Dx4_2_3يناملؤشر : وهذه املتغريات هي ،عالقة خطية متداخلة ُتاماوالذي يشري إىل  ،أي ارتباط تام

ين املؤشر  إضافة إىل إدارة الكفاءات، من املتغري الكامن Dx4_2_3وعليه مت حذف املؤشر  ،Dx4_4_2و
Yb2_1_3 وYc3_2_7،  وعليه مت حذف املؤشرYc3_2_7 مع تسهيل العالقات البينية من املتغري الكامن ،

اإلشارة إىل أن أساس املفاضلة بني اإلبقاء على مؤشر دون اآلخر، يرجع إىل تقدير الباحثة، الذي يستند على 
  .فاظ على صدق حمتوى االستبياناحلحماولة 

والذي التقرير،  فتحمن  Smart PLS ، حيث ُتكن تطبيقلنموذج الدراسةومنه مت تشغيل اخلوارزمية 
 ،ةالعاكس ذج القياسانملالتحميالت اخلارجية  :وهي ،مبدئيا يتضمن ثالث نتائج رئيسية يف نافذة النمذجة

Rقيم  معامالت املسار لعالقات النموذج اهليكلي،
2

ىل قيم مقاييس التحقق إإضافة ، للمتغريات الكامنة الداخلية 
عرض هلا سوف يتم التواليت  ،ةواهليكلي ةيذج القياسالنمم ليتقيالوغريها من مقاييس  ،من املوثوقية واملصداقية

 .يف النقاط املوالية بالتفصيل
  ذج المسارو نم مييتق: ثانيالمطلب ال

، (مناذج القياس) املتغريات الكامنةللعالقات بني املؤشرات و  العلميةقدم تقدير منوذج املسار املقاييس يم  
من مقارنة مناذج القياس  العملية، ُتكننا هذه املقاييس (النموذج اهليكلي)فيما بينها  املتغريات الكامنةوبني 

                                                           

.002 فحةص سابق، مرجعهار وآخرون، . جوزيف ف  1 
  000 - 001صفحة  املتعلق بتميز االستبيان، 0ملعرفة العبارات اليت مت حذفها من استبيان الدراسة، راجع ملحق.  
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ُتثله بيانات العينة، أو بعبارة أخرى، ميكننا من حتديد  تة نظريا بالواقع، على النحو الذيوالنماذج اهليكلية املثب
 .مدى مالءمة النظرية العلمية اليت وحن بصدد دراستها للبيانات العملية

إن تقييم منوذج الدراسة يتم على مرحلتني، حبيث تغطيان عنصري منوذج املسار، حيث سيتم يف املرحلة  
اييس معينة، ويف املرحلة الثانية سيتم تقييم النموذج اهليكلي، كذلك األوىل تقييم مناذج القياس وذلك باستخدام مق

 .باستخدام مقاييس معينة
 تقييم نماذج القياس: أوال
الدراسة هذه تبدأ عملية تقييم منوذج الدراسة بالنظر يف جودة مناذج القياس العاكسة، باعتبار أن مناذج  
 ،ذلك استخدام جمموعة من املقاييس، تمصنف إىل ثالثة أنواعتوي فقط على مناذج القياس العاكسة، ويتطلب حت
وكل مقياس من هذه املقاييس حتتوي على جمموعة من واملوثوقية، املصداقية التقاربية، املصداقية التمايزية، : هي

  .املعايري اليت يتم االعتماد عليها إلثبات ذلك
حيث سيتم تقييم العالقة ما بني املتغريات الكامنة   :البشريةرسات تعبئة الموارد اتقييم نموذج القياس لمم. 2

 األهداف والقيمو  الرسالةو  الرؤيةملمارسات تعبئة املوارد البشرية ومؤشراهتا، أي ما بني مبىن ( أو املباين) املستقلة
 6)ومؤشراته  تنظيم العملومبىن  ،(مؤشر 00)ومؤشراته  القيادة التحويليةمبىن و ، (مؤشرات 1) هومؤشرات
إدارة مبىن ، (مؤشرات 0)ومؤشراته  التعينيمبىن )ومؤشراهتا  ممارسات إدارة املوارد البشرية ومباين، (مؤشرات
 0) ومؤشراته تقاسم املعلومات مبىن، (مؤشرات 6) ومؤشراته التعويضات مبىن، (مؤشرات 0) ومؤشراته الكفاءات
 .((مؤشرات 6) ومؤشراته التغذية الراجعة التكوينية مبىن ،(مؤشرات

موثوقية مؤشرات مصداقية و هو ضمان  ملمارسات تعبئة املوارد البشريةإن اهلدف من تقييم منوذج القياس 
املصداقية التقاربية، باملتعلقة  املقاييسويتم ذلك عن طريق . إدراجها يف منوذج املسارن من ك  متغرياته الكامنة، مما ميم 
 :كما يلي Smart PLS يتم حساهبا عن طريق برنامج يتوالواملوثوقية، واملصداقية التمايزية، 

من  للمتغريات الكامنة ملمارسات تعبئة املوارد البشرية املصداقية التقاربية تقييم يتمس :المصداقية التقاربية .أ
قيم  وضحت دول التايلاجلنتائج  .AVEالتحميالت اخلارجية ومتوسط التباين املستخلص : مها ،معيارين خالل
 :ن املعيارينهذي

للمتغيرات الكامنة لممارسات تعبئة الموارد AVE و التحميالت الخارجية معيارينتائج : 5/45 جدول
 البشرية

المتغيرات 
 الكامنة

 المستقلة
 المؤشرات

 نموذج القياسقبل تعديل 
 القرار

 نموذج القياستعديل  بعد
التحميالت 

 الخارجية
AVE  قبل حذف

 المؤشرات
التحميالت 

 الخارجية
 AVE  بعد حذف

 المؤشرات
الرؤية، 
الرسالة، 

Ax1_1 0.880 

0.406 
 0.877 احتفاظ باملؤشر

0.708 

Ax1_2 -0.122   ـــــــ المؤشرحذف 
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األهداف 
 والقيم

Ax1_3 0.798 0.810 احتفاظ باملؤشر 

Ax1_4 0.877 0.892 احتفاظ باملؤشر 

Ax1_5 0.131-  ـــــــ المؤشرحذف 

Ax1_6 0.039 -  ـــــــ المؤشرحذف 

Ax1_7 0.794 0.779 احتفاظ باملؤشر 

القيادة 
 التحويلية

Bx2_1 0.872 

0.734 

 0.872 احتفاظ باملؤشر

0.734 

Bx2_2 0.877 0.877 احتفاظ باملؤشر 

Bx2_3 0.862 0.862 احتفاظ باملؤشر 

Bx2_4 0.916 0.916 احتفاظ باملؤشر 

Bx2_5 0.888 0.888 احتفاظ باملؤشر 

Bx2_6 0.800 0.800 احتفاظ باملؤشر 

Bx2_7 0.852 0.852 احتفاظ باملؤشر 

Bx2_8 0.873 0.873 احتفاظ باملؤشر 

Bx2_9 0.927 0.927 احتفاظ باملؤشر 

Bx2_10 0.862 0.862 احتفاظ باملؤشر 

Bx2_11 0.668 0.668 احتفاظ باملؤشر 

 تنظيم العمل

Cx3_1 0.819 

0.507 

 0.807 احتفاظ باملؤشر

0.599 

Cx3_2 0.791 0.806 احتفاظ باملؤشر 

Cx3_3 0.636 0.680 احتفاظ باملؤشر 

Cx3_4 0.719 0.724 احتفاظ باملؤشر 

Cx3_5 0.311  ـــــــ المؤشرحذف 

Cx3_6 0.854 0.841 احتفاظ باملؤشر 

 التعيين

Dx4_1_1 0.885 

0.480 

 0.883 احتفاظ باملؤشر

0.599 

Dx4_1_2 0.834 0.838 احتفاظ باملؤشر 

Dx4_1_3 0.427 0.423 احتفاظ باملؤشر 

Dx4_1_4 0.857 0.858 احتفاظ باملؤشر 

Dx4_1_5 0.074 -  ـــــــ المؤشرحذف 
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إدارة 
 الكفاءات

Dx4_2_1 0.727 

0.628 

 0.727 احتفاظ باملؤشر

0.628 

Dx4_2_2 0.775 0.775 احتفاظ باملؤشر 

Dx4_2_4 0.801 0.801 احتفاظ باملؤشر 

Dx4_2_5 0.860 0.860 احتفاظ باملؤشر 

 التعويضات

Dx4_3_1 0.837 

0.482 

 0.836 احتفاظ باملؤشر

0.579 

Dx4_3_2 0.925 0.925 احتفاظ باملؤشر 

Dx4_3_3 0.785 0.787 احتفاظ باملؤشر 

Dx4_3_4 0.747 0.750 احتفاظ باملؤشر 

Dx4_3_5 0.405 0.400 حذف باملؤشر 

Dx4_3_6 0.032  ـــــــ المؤشرحذف 

تقاسم 
 المعلومات

Dx4_4_1 0.597 

0.501 

 0.597 احتفاظ باملؤشر

0.501 

Dx4_4_2 0.742 0.742 احتفاظ باملؤشر 

Dx4_4_3 0.840 0.840 احتفاظ باملؤشر 

Dx4_4_4 0.625 0.625 احتفاظ باملؤشر 

التغذية 
الراجعة 
 التكوينية

Dx4_5_1 0.647 

0.541 

 0.647 احتفاظ باملؤشر

0.541 

Dx4_5_2 0.799 0.799 احتفاظ باملؤشر 

Dx4_5_3 0.607 0.607 احتفاظ باملؤشر 

Dx4_5_4 0.824 0.824 احتفاظ باملؤشر 

Dx4_5_5 0.782 0.782 احتفاظ باملؤشر 

Dx4_5_6 0.728 0.728 احتفاظ باملؤشر 

 .002 ،006 ، صفحة0ملحق ، Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر 

مارسات تعبئة مل الكامنة تغرياتاململؤشرات ، أن معظم قيم التحميالت اخلارجية يتبني من خالل اجلدول 
باستثناء عدد من املؤشرات، واليت ميكن  ،، واليت تسمح لنا باالحتفاظ هبا1.1املوارد البشرية أكرب من قيمة العتبة 

: ، وعددها ستة مؤشرات، واملتمثلة يف1.0مؤشرات ذات حتميالت خارجية أقل من : تقسيمها إىل قسمني، مها
Ax1_2،Ax1_5 ، Ax1_6، Cx3_5، Dx4_1_5، Dx4_3_6، ومؤشرات ذات  ،مما استوجب علينا حذفها

 ،Bx2_11،Cx3_3 ، Dx4_1_3: وعددها مثانية، واملتمثلة يف ،1.1و 1.0حتميالت خارجية حمصورة ما بني 
Dx4_3_5، Dx4_4_1، Dx4_4_4، Dx4_5_1، Dx4_5_3،  ومبا أن قيمةAVE تتجاوز عة لهابالتتغري للم 
 .هبا، وهذا للحفاظ على صدق حمتوى االستبيان فاظتحلقد تقرر االف، 1.0قيمة العتبة 
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جريت على منوذج القيـاس ملمارسـات تعبئـة املـوارد البشـرية، فإنـه مت احلصـول علـى قـيم بعد التعديالت اليت أم  
 تغري الكـامن، وذلك ملعظم مؤشراته، وهـذا مـا يشـري إىل أن املؤشـرات املرتبطـة بـامل1.1أكرب من قيمة العتبة حتميالت 

، 1.0أكـرب مـن قيمـة العتبـة  AVEقـيم كما مت احلصول على . املتغريلديها الكثري من القواسم املشتكة اليت يلتقطها 
ــــك لكــــل امل ــــةوذل ــــة للمؤشــــرات و . تغــــريات الكامن ــــيم التحمــــيالت اخلارجي ــــه نســــتنتج أن كــــال مــــن ق ــــيم ومن  AVEق

أي كــل جمموعــة مــن العبــارات تتوافــق مــع تقاربيــة، ، تــدالن علــى مســتويات عاليــة مــن املصــداقية التغــريات الكامنــةللم
 .بعضها البعض يف قياس متغريها الكامن الذي تنتمي إليه

من  للمتغريات الكامنة ملمارسات تعبئة املوارد البشرية مايزيةالتاملصداقية  تقييم يتمس :مايزيةالمصداقية الت. ب
 :، كما يلي(Fornell-Larcker)التحميالت املتاقطعة وفورنل الركر : مها ،معيارين خالل

 من مؤشرات  املتقاطعة لكل مؤشرتمبني قيم التحميالت دول التايل نتائج اجل :التحميالت المتاقطعةمعيار  -
  :املتغريات الكامنة ملمارسات تعبئة املوارد البشرية مع املتغريات الكامنة األخرى هلذه املمارسات

لممارسات تعبئة الموارد  لمتغيرات الكامنةا لمؤشراتالمتقاطعة  التحميالتمعيار  نتائج: 5/41 جدول
 البشرية 

المتغيرات 
 الكامنة

 المستقلة
 المؤشرات 

الرؤية، 
الرسالة، 
األهداف 

 والقيم

القيادة 
 التحويلية

تنظيم 
 التعيين العمل

إدارة 
 التعويضات الكفاءات

تقاسم 
 المعلومات

التغذية 
الراجعة 
 التكوينية

الرؤية، 
الرسالة، 
األهداف 

 والقيم

Ax1_1 0.877 0.458 0.665 0.278 0.141 0.349 0.619 0.444 

Ax1_3 0.811 0.208 0.622 0.006 - 0.040 0.147 0.519 0.272 

Ax1_4 0.892 0.519 0.808 0.157 0.181 0.389 0.581 0.416 

Ax1_7 0.779 0.481 0.699 0.108 0.053 - 0.270 0.545 0.330 

القيادة 
 التحويلية

Bx2_1 0.252 0.872 0.365 0.591 0.238 0.472 0.382 0.548 

Bx2_2 0.349 0.877 0.397 0.620 0.169 0.479 0.417 0.575 

Bx2_3 0.289 0.862 0.348 0.647 0.179 0.450 0.365 0.557 

Bx2_4 0.401 0.916 0.527 0.626 0.260 0.545 0.523 0.636 

Bx2_5 0.569 0.888 0.644 0.461 0.180 0.417 0.615 0.622 

Bx2_6 0.379 0.800 0.489 0.588 0.435 0.604 0.482 0.664 

Bx2_7 0.484 0.852 0.604 0.602 0.262 0.503 0.695 0.746 

Bx2_8 0.349 0.873 0.508 0.430 0.105 0.353 0.366 0.450 

Bx2_9 0.495 0.927 0.642 0.603 0.209 0.515 0.521 0.655 

Bx2_10 0.409 0.862 0.508 0.561 0.212 0.434 0.433 0.594 

Bx2_11 0.504 0.668 0.560 0.289 0.073 - 0.255 0.642 0.447 

ظيم تن
 العمل

Cx3_1 0.749 0.506 0.807 0.180 0.084 0.360 0.413 0.327 

Cx3_2 0.734 0.294 0.806 0.066 0.265 0.252 0.586 0.404 

Cx3_3 0.414 0.399 0.680 0.046 0.289 0.147 0.431 0.351 



                                                                                                       Sétif Gold Plast المتوسطةدراسة ميدانية حول ممارسات تعبئة الموارد البشرية وتأثيرها على أداء العاملين بالمؤسسة    الفصل الخامس     
 

240 
 

Cx3_4 0.484 0.479 0.724 0.079 0.051 0.253 0.385 0.280 

Cx3_6 0.780 0.665 0.841 0.352 0.160 0.387 0.695 0.619 

 التعيين

Dx4_1_1 0.156 0.523 0.169 0.883 0.433 0.480 0.492 0.711 

Dx4_1_2 0.104 0.509 0.190 0.838 0.378 0.471 0.268 0.537 

Dx4_1_3 0.070 - 0.209 0.091 - 0.423 0.246 0.185 0.023 0.235 

Dx4_1_4 0.243 0.648 0.263 0.858 0.364 0.451 0.371 0.604 

إدارة 
 الكفاءات

Dx4_2_1 0.064 0.305 0.132 0.370 0.727 0.515 0.284 0.436 

Dx4_2_2 0.036 0.015 - 0.118 0.145 0.775 0.354 0.320 0.426 

Dx4_2_4 0.101 0.113 0.198 0.333 0.801 0.302 0.166 0.369 

Dx4_2_5 0.107 0.286 0.209 0.555 0.860 0.598 0.357 0.551 

 تعويضاتال

Dx4_3_1 0.189 0.344 0.180 0.426 0.555 0.836 0.260 0.428 

Dx4_3_2 0.246 0.434 0.259 0.510 0.548 0.925 0.348 0.516 

Dx4_3_3 0.395 0.653 0.413 0.491 0.375 0.787 0.550 0.584 

Dx4_3_4 0.038 0.219 0.114 0.323 0.546 0.750 0.224 0.447 

Dx4_3_5 0.334 0.303 0.296 0.210 0.087 0.400 0.378 0.373 

اسم تق
 المعلومات

Dx4_4_1 0.024 0.361 0.002 0.020 0.070 - 0.145 0.597 0.276 

Dx4_4_2 0.699 0.378 0.651 0.085 0.034 0.236 0.742 0.435 

Dx4_4_3 0.459 0.552 0.559 0.432 0.496 0.564 0.840 0.789 

Dx4_4_4 0.249 0.321 0.152 0.428 0.265 0.260 0.625 0.619 

التغذية 
الراجعة 
 التكوينية

Dx4_5_1 0.628 0.640 0.581 0.348 0.136 0.412 0.567 0.647 

Dx4_5_2 0.130 0.549 0.150 0.730 0.576 0.601 0.476 0.799 

Dx4_5_3 0.176 0.328 0.104 0.470 0.315 0.261 0.563 0.607 

Dx4_5_4 0.012 0.435 0.158 0.744 0.599 0.459 0.475 0.824 

Dx4_5_5 0.443 0.516 0.555 0.397 0.468 0.518 0.028 0.782 

Dx4_5_6 0.600 0.629 0.691 0.395 0.327 0.485 0.700 0.728 

 .Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر
ملمارســات  ةالكامنــ اتلكــل مؤشــر مــن مؤشــرات املتغــري  يتضــح مــن خــالل اجلــدول، أن التحميــل اخلــارجي 

مجيـع املتقاطعـة مـع املتغـريات الكامنـة األخـرى، أي أن اخلارجيـة دائمـا أكـرب مـن مجيـع حتميالتـه  تعبئة املوارد البشرية
ومنـه . ى باقي املتغريات الكامنة األخـرىبقيم أكرب من تشبعها عل املتعلقة هبا املؤشرات تتشبع على متغرياهتا الكامنة
كـامن معـني   يت تقيس متغـريالثبت وجود املصداقية التمايزية، أي أن العبارات نستنتج أن قيم التحميالت املتقاطعة تم 

  .ال تقيس متغري كامن آخر
ملمارسات تعبئة للمتغريات الكامنة  Fornell-Larckerاجلدول أدناه يمظهر نتائج معيار  :فورنل الركر معيار -

ثل قيم قيمالأن حيث  ،املوارد البشرية لكل  (     أي) AVE اجلذر التبيعي لقيم املوجودة يف قطر املصفوفة ُتم
 : االرتباطات بني املتغريات الكامنةقيم مثل تم فقطري املوجودة خارج اجملال ال قيمالمتغري كامن، أما 

                                                           
.يمقصد هبا كل املؤشرات املتبقية بعد إختبار املصداقية التقاربية  
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 للمتغيرات الكامنة لممارسات تعبئة الموارد البشرية فورنل الركر نتائج معيار: 5/42 جدول

المتغيرات 
 الكامنة المستقلة

الرؤية، الرسالة، 
 األهداف والقيم

القيادة 
 التحويلية

تنظيم 
 العمل

 التعيين
إدارة 

 الكفاءات
 التعويضات

تقاسم 
 المعلومات

التغذية الراجعة 
 التكوينية

الرؤية، الرسالة، 
               0.841 األهداف والقيم

             0.857 0.515 التحويليةالقيادة 

           0.784 0.623 0.637 تنظيم العمل

         0.774 0.211 0.640 0.174 التعيين

       0.792 0.465 0.211 0.233 0.100 إدارة الكفاءات

     0.761 0.575 0.537 0.377 0.537 0.358 التعويضات

تقاسم 
   0.708 0.491 0.363 0.423 0.663 0.586 0.676 المعلومات

التغذية الراجعة 
 0.736 0.529 0.629 0.571 0.714 0.530 0.695 0.444 التكوينية

 .002 ، صفحة0لحق م ،Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر

لكــل متغــري كــامن مــن املتغــريات الكامنــة  AVE اجلــذر التبيعــي لقــيميالحــظ مــن خــالل اجلــدول، أن قيمــة  
 معيـار فورنـل الركـرومنه نستنتج أن . ملمارسات تعبئة املوارد البشرية أكرب من ارتباطاته مع املتغريات الكامنة األخرى

مجيــع املتغــريات الكامنــة لــديها مبعــىن وجــود املصــداقية التمايزيــة، أي أن املتغــريات الكامنــة خمتلفــة يف املفهــوم، ثبــت يم 
 .به ةمؤشرات تتمتع مبصداقية يف قياس املفهوم املتفرد

ملمارسـات ، ثـ بمت ُتتع منـوذج القيـاس فورنل الركراملتقاطعة و  التحميالت معياريكل من أخريا، ومن خالل   
باملصـــداقية التمايزيـــة، أي ثبـــوت وجـــود اخـــتالف وعـــدم تشـــابه بـــني املؤشـــرات وبـــني املتغـــريات تعبئـــة املـــوارد البشـــرية 

ســه لوحــده وال تقــيس يوهــذه األخــرية تق ،ثــل نفســه مــن خــالل فقــط مؤشــراتهميم الكامنــة، مبعــىن أن كــل متغــري كــامن 
 .آخر امتغري 

 للمتغــريات الكامنــة ملمارســات تعبئــة املــوارد البشــريةتقيــيم التناســق الــداخلي  يتمســ :موثوقيررة االتسرراق الررداخلي. ج
 :ح يف اجلدول التايلكما هو موض،  املوثوقية املركبةو  لفا كرونباخأ :مها ،معيارين من خالل
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الكامنة لممارسات تعبئة الموارد  للمتغيرات الموثوقية المركبةو  ألفا كرونباخنتائج معياري : 5/43 جدول
 البشرية

 الموثوقية المركبة ألفا كرونباخ المتغيرات الكامنة المستقلة
 0.906 0.862 الرؤية، الرسالة، األهداف والقيم

 0.968 0.963 القيادة التحويلية

 0.881 0.833 تنظيم العمل

ممارسات 
إدارة الموارد 

 البشرية

 0.849 0.760 التعيين

 0.870 0.802 إدارة الكفاءات

 0.867 0.796 التعويضات

 0.797 0.712 تقاسم المعلومات

 0.875 0.827 التغذية الراجعة التكوينية

 0.913 0.896 ممارسات إدارة الموارد البشرية

 0.961 0.958 ممارسات تعبئة الموارد البشرية

 .002 ، صفحة0ملحق  ،Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر            

بالنسبة لكل املتغريات الكامنـة ملمارسـات  تمظهر نتائج اجلدول، أنه فيما يتعلق بقيم ألفا كرونباخ أهنا جيدة
 جيـــدةكـــذلك  ، أمـــا فيمـــا خيـــص قـــيم املوثوقيـــة املركبـــة فيتضـــح أهنـــا1.1، إذ جتـــاوزت كلهـــا عتبـــة تعبئـــة املـــوارد البشـــرية
ومبــا أنــه اعتمــدنا علــى معيــارين لتحليــل موثوقيــة االتســاق  .1.1، حيــث جتــاوزت كلهــا عتبــة بالنســبة لكــل املتغــريات

ثــل احلــد األدىن، وقيمــة ألفــا كرونبــاخالــداخلي للمتغــريات الكامنــة، فــإن املوثوقيــة احلقيقيــة تقــع مــا بــني قيمــة  ، والــيت ُتم
ثــل احلــد األعلــى،املوثوقيــة املركبــة ملمارســات تعبئـــة ومــن خــالل اجلــدول يتبــني أن املوثوقيــة احلقيقيــة الكليــة  ، والــيت ُتم
 ملمارســات تعبئــة املــوارد البشــريةالكامنــة  مجيـع املتغــريات ومنــه نســتنتج أن. 0.961 - 0.958تقــع بــني  املـوارد البشــرية

نـه أاالستقرار يف نتائجها عالية، مـا يـدل علـى ، مبعىن أن درجة تتمتع مبستويات عالية من موثوقية االتساق الداخلي
  .لتقييم النموذج اهليكليعتماد عليها يف الدراسة وأهنا صاحلة ميكن اال

التابعة ( أو املباين)حيث سيتم تقييم العالقة ما بني املتغريات الكامنة  :ألداء العاملينتقييم نموذج القياس . 1
، (مؤشرات 1) سلوكيات داخل الدور مبىن) اومؤشراهت العمل عقد احتام مباين بني ما أي ومؤشراهتا، العاملني ألداء
 سلوكيات اإلخالص يف العمل مبىن) اومؤشراهت التحفيز الفردي ومباين، ((مؤشرات 2) السلوكيات األخالقية مبىن
 مساعدة اآلخرين) اومؤشراهت التعبئة الفردية ومباين، ((مؤشرات 0) سلوكيات تطوير الكفاءات مبىن، (مؤشرات 0)
 ،(مؤشرات 2) ةالرياضي الروح ،(مؤشرين) اآلخرين مع التنسيق ،(مؤشرات 2) البينية العالقات تسهيل ،(مؤشرات 0)

 ،(مؤشرات 4) ، الوالء التنظيمي(مؤشرات 6) املشاركة يف احلياة املدنية الداخلية ،(مؤشرات 0)التحسني املستمر 
                                                           

.هي املتغريات الكامنة بعد إختبار املصداقية التقاربية  
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 (.(مؤشرين) التوجه وحو العميل
متغرياته الكامنة، موثوقية مؤشرات مصداقية و هو ضمان  ألداء العاملنيإن اهلدف من تقييم منوذج القياس 

املصداقية التقاربية، واملصداقية باملقاييس املتعلقة ويتم ذلك عن طريق . إدراجها يف منوذج املسارن من ك  مما ميم 
  :كما يلي  Smart PLS يتم حساهبا عن طريق برنامج واليتواملوثوقية، التمايزية، 

: مها ،معيارين من خالل للمتغريات الكامنة ألداء العاملني املصداقية التقاربية تقييم يتمس :المصداقية التقاربية.أ
 :قيم هذين املعيارين وضحنتائج اجلدول التايل ت. AVEالتحميالت اخلارجية ومتوسط التباين املستخلص 

 ألداء العاملينالكامنة  للمتغيراتAVE و التحميالت الخارجيةنتائج معياري : 5/44 جدول

المتغيرات 
 الكامنة
 التابعة

 المؤشرات
 نموذج القياسقبل تعديل 

 القرار
 نموذج القياستعديل  بعد

التحميالت 
 الخارجية

AVE  قبل حذف
 المؤشرات

التحميالت 
 الخارجية

AVE حذف  بعد
 المؤشرات

 سلوكيات
 داخل الدور

Ya1_1_1 0.076 

0.509 

 ـــــــ المؤشرحذف 

0.709 

Ya1_1_2 0.869 0.872 احتفاظ باملؤشر 

Ya1_1_3 0.860 0.866 احتفاظ باملؤشر 

Ya1_1_4 0.931 1.402 احتفاظ باملؤشر 

Ya1_1_5 0.872 0.875 احتفاظ باملؤشر 

Ya1_1_6 0.162 ـــــــ حذف المؤشر 

Ya1_1_7 0.638 0.622 احتفاظ باملؤشر 

السلوكيات 
 األخالقية

Ya1_2_1 0.123 

0.284 

 ـــــــ حذف المؤشر

0.581 

Ya1_2_2 0.586 0.568 احتفاظ باملؤشر 

Ya1_2_3 0.469 ـــــــ حذف المؤشر 

Ya1_2_4 0.673 0.799 احتفاظ باملؤشر 

Ya1_2_5 0.808 0.884 احتفاظ باملؤشر 

Ya1_2_6 0.484 ـــــــ حذف المؤشر 

Ya1_2_7 0.355 ـــــــ حذف المؤشر 

Ya1_2_8 0.475 ـــــــ حذف المؤشر 

يات سلوك
اإلخالص 
 في العمل

Yb2_1_1 0.906 

0.717 

  0.906 احتفاظ باملؤشر

 

 

0.717 

 

 

Yb2_1_2 0.881 0.881 احتفاظ باملؤشر 

Yb2_1_3 0.774 0.779 احتفاظ باملؤشر 
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Yb2_1_4 0.817 0.817 احتفاظ باملؤشر 
 

 

يات سلوك
تطوير 

 الكفاءات

Yb2_2_1 0.807 

0.688 

 0.807 احتفاظ باملؤشر

0.688 
Yb2_2_2 0.825 0.825 احتفاظ باملؤشر 

Yb2_2_3 0.833 0.833 احتفاظ باملؤشر 

Yb2_2_4 0.852 0.852 احتفاظ باملؤشر 

مساعدة 
 اآلخرين

Yc3_1_1 0.947 

0.896 

 0.947 احتفاظ باملؤشر

0.896 Yc3_1_2 0.951 0.951 احتفاظ باملؤشر 

Yc3_1_3 0.942 0.942 احتفاظ باملؤشر 

تسهيل 
العالقات 

 البينية

Yc3_2_1 0.780 

0.576 

 0.776 احتفاظ باملؤشر

0.674 

Yc3_2_2 0.919 0.924 احتفاظ باملؤشر 

Yc3_2_3 0.808 0.833 احتفاظ باملؤشر 

Yc3_2_4 0.814 0.843 احتفاظ باملؤشر 

Yc3_2_5 0.754 0.734 احتفاظ باملؤشر 

Yc3_2_6 0.768 0.802 احتفاظ باملؤشر 

Yc3_2_8 0.318  ـــــــ المؤشرحذف 

مع  التنسيق
 اآلخرين

Yc3_3_1 0.954 
0.932 

 0.954 احتفاظ باملؤشر
0.932 

Yc3_3_2 0.977 0.977 احتفاظ باملؤشر 

الروح 
 لرياضيةا

Yc3_4_1 0.837 

0.441 

 0.842 احتفاظ باملؤشر

0.585 

Yc3_4_2 0.692 0.703 احتفاظ باملؤشر 

Yc3_4_3 0.075 ـــــــ حذف المؤشر 

Yc3_4_4 0.799 0.801 احتفاظ باملؤشر 

Yc3_4_5 0.819 0.815 احتفاظ باملؤشر 

Yc3_4_6 0.779 0.773 احتفاظ باملؤشر 

Yc3_4_7 0.148 ررررررر حذف المؤشر 
Yc3_4_8 0.636 0.635 احتفاظ باملؤشر 

 التحسين
 المستمر

Yc3_5_1 0.929 

0.630 

 0.934 احتفاظ باملؤشر

0.834 

 

Yc3_5_2 0.894 0.893 احتفاظ باملؤشر 

Yc3_5_3 0.909 0.912 احتفاظ باملؤشر 

Yc3_5_4 0.173 ـــــــ حذف المؤشر 
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المشاركة في 
الحياة 
المدنية 
 الداخلية

Yc3_6_1 0.725 

0.422 

 0.722 احتفاظ باملؤشر

0.506 

Yc3_6_2 0.053 ـــــــ حذف المؤشر 

Yc3_6_3 0.443 1.001 احتفاظ باملؤشر 

Yc3_6_4 0.823 0.820 احتفاظ باملؤشر 

Yc3_6_5 0.763 0.760 احتفاظ باملؤشر 

Yc3_6_6 0.741 0.748 احتفاظ باملؤشر 

الوالء 
 التنظيمي

Yc3_7_1 0.777 

0.693 

 0.777 احتفاظ باملؤشر

0.693 

Yc3_7_2 0.696 0.696 احتفاظ باملؤشر 

Yc3_7_3 0.873 0.873 احتفاظ باملؤشر 

Yc3_7_4 0.887 0.887 احتفاظ باملؤشر 

Yc3_7_5 0.860 0.860 احتفاظ باملؤشر 

Yc3_7_6 0.749 0.749 احتفاظ باملؤشر 

Yc3_7_7 0.885 0.885 احتفاظ باملؤشر 

Yc3_7_8 0.843 0.843 احتفاظ باملؤشر 

Yc3_7_9 0.898 0.898 احتفاظ باملؤشر 

التوجه نحو 
 العميل

Yc3_8_1 0.925 
0.877 

 0.925 احتفاظ باملؤشر
0.877 

Yc3_8_2 0.948 0.948 احتفاظ باملؤشر 

 .002 ،006 ، صفحة0ملحق  ،Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر 

داء العاملني الكامنة أل تغرياتامل، أن معظم قيم التحميالت اخلارجية ملؤشرات يتبني من خالل اجلدول 
باستثناء عدد من املؤشرات، واليت ميكن تقسيمها إىل  ،، واليت تسمح لنا باالحتفاظ هبا1.1أكرب من قيمة العتبة 

 ،Ya1_1_1: مؤشرات، واملتمثلة يف تسعة، وعددها 1.0مؤشرات ذات حتميالت خارجية أقل من : قسمني، مها
Ya1_1_6، Ya1_2_1، Ya1_2_7، Yc3_2_8، Yc3_4_3، Yc3_4_7، Yc3_5_4 ،Yc3_6_2،  مما

، واملتمثلة عشرةوعددها  ،1.1و 1.0ومؤشرات ذات حتميالت خارجية حمصورة ما بني  ،استوجب علينا حذفها
 ،Ya1_1_7، Ya1_2_2، Ya1_2_3، Ya1_2_4، Ya1_2_6، Ya1_2_8، Yc3_4_2، Yc3_4_8: يف

Yc3_6_3، Yc3_7_2،  ولقد تقرر حذف هذه املؤشرات فقطYa1_2_3، Ya1_2_6، Ya1_2_8،  وهذا من
، وتقرر االحتفاظ بالباقي، وهذا للحفاظ على 1.0حىت تتجاوز قيمة العتبة  عة لهابتغري التللم AVEأجل رفع قيمة 

 .صدق حمتوى االستبيان
أكرب ، فإنه مت احلصول على قيم حتميالت ألداء العاملنيجريت على منوذج القياس بعد التعديالت اليت أم   

لديها الكثري  باملتغري الكامن، وذلك ملعظم مؤشراته، وهذا ما يشري إىل أن املؤشرات املرتبطة 1.1من قيمة العتبة 



                                                                                                       Sétif Gold Plast المتوسطةدراسة ميدانية حول ممارسات تعبئة الموارد البشرية وتأثيرها على أداء العاملين بالمؤسسة    الفصل الخامس     
 

246 
 

، وذلك لكل 1.0أكرب من قيمة العتبة  AVEقيم كما مت احلصول على . املتغريمن القواسم املشتكة اليت يلتقطها 
، للمتغريات الكامنة AVEقيم لمؤشرات و ومنه نستنتج أن كال من قيم التحميالت اخلارجية ل. ملتغريات الكامنةا

أي كل جمموعة من العبارات تتوافق مع بعضها البعض يف تدالن على مستويات عالية من املصداقية التقاربية، 
 .قياس متغريها الكامن الذي تنتمي إليه

 ،معيارين من خالل العاملنيللمتغريات الكامنة ألداء  مايزيةاملصداقية الت تقييم يتمس :مايزيةالمصداقية الت. ب
 :، كما يلي(Fornell-Larcker)التحميالت املتاقطعة وفورنل الركر : مها
املتقاطعة لكل مؤشر من مؤشرات التحميالت قيم تمبني اجلدول التايل  نتائج :التحميالت المتاقطعةمعيار  -

  :العاملني املتغريات الكامنة ألداء العاملني مع املتغريات الكامنة األخرى ألداء
 ألداء العاملين لمتغيرات الكامنةا المتقاطعة لمؤشرات التحميالتمعيار  نتائج: 5/45 جدول

المتغيرات 
 الكامنة
 التابعة

 المؤشرات 
سلوكيات 

داخل 
 الدور

السلوكيات 
 األخالقية

سلوكيات 
اإلخالص 

في 
 العمل

سلوكيات 
تطوير 

 الكفاءات

مساعدة 
 اآلخرين

تسهيل 
العالقات 

 البينية

التنسيق 
مع 

 اآلخرين

الروح 
 الرياضية

التحسين 
 رالمستم

المشاركة 
في 

الحياة 
المدنية 
 الداخلية

الوالء 
 التنظيمي

التوجه 
نحو 
 العميل

سلوكيات 
داخل 
 الدور

Ya1_1_2 0.872 0.281 0.229 0.583 0.332 0.514 0.132 0.442 0.401 0.362 0.447 0.405 

Ya1_1_3 0.866 0.166 0.233 0.384 0.439 0.388 0.034 0.489 0.328 0.231 0.266 0.309 

Ya1_1_4 0.938 0.271 0.240 0.469 0.411 0.467 0.135 0.499 0.388 0.352 0.476 0.489 

Ya1_1_5 0.875 0.305 0.180 0.462 0.434 0.351 0.151 0.388 0.286 0.346 0.330 0.415 

Ya1_1_7 0.622 0.524 0.389 0.405 0.285 0.154 0.154 0.393 0.166 0.256 0.430 0.454 

السلوكيات 
 األخالقية

Ya1_2_2 0.139 0.568 0.130 0.274 0.066 0.187 0.242 0.255 0.188 0.161 0.326 0.289 

Ya1_2_4 0.159 0.799 0.206 0.167 0.005- 0.060 0.205 0.140 0.015- 0.020 0.213 0.390 

Ya1_2_5 0.429 0.884 0.279 0.385 0.217 0.450 0.197 0.247 0.212 0.347 0.460 0.519 

سلوكيات 
اإلخالص 
 في العمل

Yb2_1_1 0.269 0.241 0.906 0.397 0.191 0.402 0.060 0.533 0.677 0.579 0.663 0.648 

Yb2_1_2 0.289 0.317 0.881 0.241 0.124 0.158 0.035 0.460 0.383 0.381 0.552 0.628 

Yb2_1_3 0.211 0.174 0.779 0.449 0.093 0.176 0.078 0.397 0.480 0.257 0.477 0.414 

Yb2_1_4 0.236 0.233 0.817 0.282 0.245 0.303 0.040 0.618 0.601 0.530 0.601 0.659 

سلوكيات 
تطوير 

 الكفاءات

Yb2_2_1 0.409 0.421 0.348 0.807 0.173 0.211 0.095 0.454 0.332 0.285 0.406 0.506 

Yb2_2_2 0.384 0.473 0.379 0.825 0.388 0.452 0.130 0.391 0.540 0.629 0.511 0.555 

Yb2_2_3 0.556 0.186 0.387 0.833 0.366 0.328 0.206 0.437 0.403 0.536 0.306 0.361 

Yb2_2_4 0.472 0.155 0.230 0.852 0.208 0.196 0.142 0.366 0.378 0.391 0.305 0.332 

مساعدة 
 اآلخرين

Yc3_1_1 0.413 0.139 0.166 0.327 0.947 0.228 0.089 0.240 0.318 0.256 0.185 0.145 

Yc3_1_2 0.447 0.094 0.184 0.326 0.951 0.349 0.123 0.247 0.390 0.304 0.238 0.173 

Yc3_1_3 0.429 0.198 0.194 0.333 0.942 0.243 0.043 0.251 0.327 0.251 0.209 0.202 

تسهيل 
العالقات 

 البينية

Yc3_2_1 0.438 0.393 0.289 0.374 0.245 0.776 0.365 0.357 0.445 0.384 0.394 0.396 

Yc3_2_2 0.491 0.356 0.338 0.332 0.270 0.924 0.125 0.529 0.546 0.446 0.473 0.330 

Yc3_2_3 0.382 0.143 0.220 0.256 0.246 0.833 0.143 0.469 0.581 0.371 0.509 0.303 

Yc3_2_4 0.305 0.226 0.245 0.228 0.230 0.843 0.158 0.481 0.614 0.247 0.535 0.293 

Yc3_2_5 0.237 0.380 0.279 0.322 0.242 0.734 0.275 0.235 0.382 0.350 0.298 0.369 

Yc3_2_6 0.361 0.266 0.157 0.299 0.211 0.802 0.150 0.354 0.419 0.480 0.303 0.338 

التنسيق 
مع 

 اآلخرين

Yc3_3_1 0.117 0.248 0.002 0.094 0.096 0.210 0.954 0.163 0.149 0.034 0.196 0.161 

Yc3_3_2 0.155 0.265 0.104 0.220 0.083 0.246 0.977 0.261 0.232 0.164 0.295 0.253 

الروح 
 الرياضية

Yc3_4_1 0.450 0.141 0.455 0.343 0.216 0.455 0.209 0.842 0.491 0.266 0.469 0.362 

Yc3_4_2 0.215 0.021 0.311 0.219 0.197 0.393 0.139 0.703 0.435 0.175 0.259 0.199 

Yc3_4_4 0.394 0.166 0.463 0.429 0.193 0.355 0.117 0.801 0.554 0.322 0.634 0.497 

Yc3_4_5 0.477 0.494 0.432 0.383 0.051 0.531 0.274 0.815 0.493 0.314 0.592 0.481 
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Yc3_4_6 0.575 0.389 0.460 0.480 0.175 0.254 0.300 0.773 0.408 0.294 0.621 0.572 

Yc3_4_8 0.246 0.025- 0.562 0.386 0.382 0.319 0.014- 0.635 0.542 0.415 0.492 0.274 

التحسين 
 رالمستم

Yc3_5_1 0.323 0.063 0.473 0.549 0.386 0.539 0.153 0.581 0.934 0.572 0.573 0.400 

Yc3_5_2 0.345 0.102 0.645 0.492 0.322 0.464 0.100 0.531 0.893 0.547 0.619 0.526 

Yc3_5_3 0.366 0.297 0.620 0.353 0.304 0.661 0.286 0.735 0.912 0.507 0.788 0.609 

المشاركة 
في الحياة 
المدنية 
 الداخلية

Yc3_6_1 0.070 0.250 0.507 0.415 0.216 0.052 0.029- 0.168 0.384 0.722 0.313 0.360 

Yc3_6_3 0.093- 0.216 0.104 0.131 0.057 0.246 0.015- 0.034- 0.114 0.440 0.047- 0.150 

Yc3_6_4 0.351 0.235 0.486 0.581 0.364 0.288 0.040 0.240 0.500 0.823 0.396 0.479 

Yc3_6_5 0.343 0.192 0.226 0.360 0.222 0.412 0.263 0.260 0.431 0.765 0.396 0.348 

Yc3_6_6 0.354 0.140 0.421 0.389 0.114 0.519 0.062 0.510 0.499 0.742 0.493 0.450 

الوالء 
 التنظيمي

Yc3_7_1 0.434 0.414 0.675 0.420 0.227 0.418 0.264 0.662 0.528 0.555 0.777 0.731 

Yc3_7_2 0.002- 0.347 0.467 0.157 0.188- 0.168 0.105 0.365 0.466 0.238 0.696 0.594 

Yc3_7_3 0.384 0.365 0.442 0.401 0.182 0.517 0.237 0.519 0.704 0.427 0.873 0.610 

Yc3_7_4 0.408 0.318 0.483 0.358 0.168 0.522 0.222 0.546 0.687 0.399 0.887 0.628 

Yc3_7_5 0.374 0.398 0.702 0.514 0.269 0.459 0.255 0.661 0.692 0.422 0.860 0.683 

Yc3_7_6 0.307 0.320 0.336 0.058 0.141 0.318 0.209 0.505 0.433 0.265 0.749 0.531 

Yc3_7_7 0.432 0.360 0.714 0.457 0.304 0.437 0.234 0.683 0.730 0.485 0.885 0.751 

Yc3_7_8 0.434 0.363 0.664 0.476 0.189 0.476 0.145 0.561 0.558 0.526 0.843 0.695 

Yc3_7_9 0.574 0.517 0.546 0.496 0.251 0.490 0.264 0.586 0.618 0.476 0.898 0.726 

التوجه 
نحو 
 العميل

Yc3_8_1 0.417 0.471 0.670 0.493 0.158 0.300 0.185 0.437 0.480 0.516 0.662 0.925 

Yc3_8_2 0.500 0.544 0.631 0.503 0.183 0.448 0.228 0.557 0.574 0.492 0.817 0.948 

 .Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر
ــــة أليتضــــح مــــن خــــالل اجلــــدول،   داء أن التحميــــل اخلــــارجي لكــــل مؤشــــر مــــن مؤشــــرات املتغــــريات الكامن

مجيع املؤشرات تتشـبع علـى أي أن املتقاطعة مع املتغريات الكامنة األخرى،  هحتميالت مجيع دائما أكرب من العاملني
ومنــه نســتنتج أن قـــيم . ى بــاقي املتغـــريات الكامنــة األخــرىبقــيم أكـــرب مــن تشــبعها علــ املتعلقــة هبــا متغرياهتــا الكامنــة

ال تقـيس متغـري   متغري كـامن معـني يت تقيسالتمايزية، أي أن العبارات الصداقية املثبت وجود التحميالت املتقاطعة تم 
 .كامن آخر

 ،للمتغريات الكامنة ألداء العاملني Fornell-Larckerاجلدول أدناه يمظهر نتائج معيار  :فورنل الركر معيار -
ثل قيم قيمالأن حيث  متغري كامن، أما لكل  (     أي) AVE اجلذر التبيعي لقيم املوجودة يف قطر املصفوفة ُتم
  :االرتباطات بني املتغريات الكامنةقيم مثل تم فقطري املوجودة خارج اجملال ال قيمال
 
 
 
 
 
 

                                                           
.يمقصد هبا كل املؤشرات املتبقية بعد إختبار املصداقية التقاربية  
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 ألداء العاملينللمتغيرات الكامنة  الركر فورنلمعيار نتائج : 5/46 جدول
المتغيرات  

الكامنة 
 التابعة

 
سلوكيات 

داخل 
 الدور 

السلوكيات 
 األخالقية 

سلوكيات 
اإلخالص 
 في العمل 

سلوكيات 
تطوير 

 الكفاءات

مساعدة 
 اآلخرين

تسهيل 
العالقات 

 البينية

التنسيق 
مع 

 اآلخرين

الروح 
 الرياضية

التحسين 
 رالمستم

المشاركة 
في الحياة 
المدنية 
 الداخلية

الوالء 
 التنظيمي

التوجه 
نحو 
 العميل

سلوكيات  
داخل 
 الدور 

0.842                       

السلوكيات 
                     0.762 0.361 األخالقية 

سلوكيات 
اإلخالص 
 في العمل 

0.297 0.284 0.847                   

سلوكيات 
تطوير 

 الكفاءات
0.550 0.376 0.409 0.829                 

مساعدة 
               0.947 0.347 0.192 0.150 0.455 اآلخرين

تسهيل 
العالقات 

 البينية
0.454 0.351 0.311 0.363 0.293 0.821             

التنسيق 
مع 

 اآلخرين
0.144 0.267 0.064 0.174 0.091 0.239 0.966           

الروح 
       0.765 0.228 0.504 0.260 0.498 0.591 0.276 0.527 الرياضية

 

التحسين 
       0.913 0.683 0.204 0.615 0.367 0.501 0.637 0.179 0.379 رالمستم

المشاركة 
في الحياة 
المدنية 
 الداخلية

0.371 0.266 0.518 0.561 0.288 0.458 0.114 0.396 0.591 0.711     

الوالء 
 التنظيمي

0.464 0.455 0.679 0.463 0.224 0.520 0.263 0.687 0.732 0.516 0.833   

التوجه 
نحو 
 العميل

0.493 0.545 0.692 0.532 0.184 0.406 0.222 0.536 0.567 0.537 0.796 0.936 

 .001 ، صفحة0ملحق  ،Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر
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لكــل متغــري كــامن مــن املتغــريات  AVE اجلــذر التبيعــي لقــيمقيمــة ، أن الســابق يالحــظ مــن خــالل اجلــدول 
ثبـت يم  معيـار فورنـل الركـرومنـه نسـتنتج أن . الكامنة ألداء العاملني أكرب من ارتباطاتـه مـع املتغـريات الكامنـة األخـرى
مجيـع املتغـريات الكامنـة لـديها مؤشـرات مبعـىن ، وجود املصداقية التمايزية، أي أن املتغريات الكامنة خمتلفـة يف املفهـوم

 .به ةمبصداقية يف قياس املفهوم املتفردتتمتع 
ت ُتتــع منــوذج القيــاس ألداء بمــ، ثـ  فورنــل الركــرالتحمــيالت املتقاطعــة و  اريمــن معيــأخــريا، ومــن خــالل كــل  

مبعــىن العــاملني باملصــداقية التمايزيــة، أي ثبــوت وجــود اخــتالف وعــدم تشــابه بــني املؤشــرات وبــني املتغــريات الكامنــة، 
 .آخر امتغري سه لوحده وال تقيس يوهذه األخرية تق ،ثل نفسه من خالل فقط مؤشراتهميم  أن كل متغري كامن

 ،معيـارين مـن خـالل للمتغريات الكامنة ألداء العـاملنيتقييم التناسق الداخلي  يتم :موثوقية االتساق الداخلي. ج
 :ح يف اجلدول التايلضكما هو مو ،  املوثوقية املركبةو  لفا كرونباخأ :مها

 ألداء العاملينللمتغيرات الكامنة  الموثوقية المركبةو  ألفا كرونباخ معيارينتائج : 5/47 جدول
 الموثوقية المركبة ألفا كرونباخ التابعةالمتغيرات الكامنة 

 احترام عقد
 العمل

 0.923 0.892 سلوكيات داخل الدور

 0.801 0.744 السلوكيات األخالقية

 0.873 0.827 العمل احترام عقد

التحفيز 
 الفردي

 0.910 0.867 سلوكيات اإلخالص في العمل

 0.898 0.849 سلوكيات تطوير الكفاءات

 0.886 0.852 التحفيز الفردي

التعبئة 
 الفردية

 0.963 0.942 مساعدة اآلخرين

 0.925 0.902 تسهيل العالقات البينية

 0.965 0.930 التنسيق مع اآلخرين

 0.893 0.856 الروح الرياضية

 0.938 0.901 رالتحسين المستم

 0.832 0.763 المشاركة في الحياة المدنية الداخلية

 0.953 0.944 الوالء التنظيمي

 0.934 0.860 التوجه نحو العميل

 0.955 0.950 التعبئة الفردية

 0.964 0.960 أداء العاملين

 .002 ، صفحة0ملحق  ،Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر               
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بالنسـبة لكــل املتغـريات الكامنــة  جيـدةأهنــا  ألفـا كرونبـاخ قــيمفيمــا يتعلـق ب، أنـه السـابق تمظهـر نتـائج اجلــدول
بالنســبة كــذلك  جيــدةفيتضــح أهنــا  املوثوقيــة املركبــة ، أمــا فيمــا خيــص قــيم1.1عتبــة  كلهــاإذ جتــاوزت   ،ألداء العــاملني
ومبــا أنــه اعتمــدنا علــى معيــارين لتحليــل موثوقيــة االتســاق الــداخلي  .1.1عتبــة  كلهــاحيــث جتــاوزت  لكــل املتغــريات، 
املوثوقيــة ثــل احلــد األدىن، وقيمــة ، والــيت ُتم ألفــا كرونبــاخ، فــإن املوثوقيــة احلقيقيــة تقــع مــا بــني قيمــة للمتغــريات الكامنــة

تقـــع بـــني ألداء العـــاملني ثـــل احلـــد األعلـــى، ومـــن خـــالل اجلـــدول يتبـــني أن املوثوقيـــة احلقيقيـــة الكليـــة ، والـــيت ُتم املركبـــة
ـــه نســـتنتج أن .0.964 - 0.960 تتمتـــع مبســـتويات عاليـــة مـــن موثوقيـــة  الكامنـــة ألداء العـــاملني مجيـــع املتغـــريات ومن

عتمـاد عليهـا يف الدراسـة نـه ميكـن االأاالسـتقرار يف نتائجهـا عاليـة، مـا يـدل علـى  مبعىن أن درجـة ،االتساق الداخلي
  .لتقييم النموذج اهليكليوأهنا صاحلة 

 هيكليذج الو نمالتقييم : ثانيا
تغريات امل ، من خالل التأكيد على أن(أو النموذج اخلارجي للدراسة) بعد إثبات جودة مقاييس الدراسة 

تأيت املرحلة املوالية املتمثلة يف تقييم نتائج النموذج اهليكلي  املوثوقية،باملصداقية و تتمتع  والتابعةاملستقلة الكامنة 
ثل النظريات واملفاهيم اهليكلية املكونة لنموذج املسار، أي تقييم العالقات ، الذي ميم (أو النموذج الداخلي للدراسة)

، وقدرة هذا النموذج على (تغريات املستقلة واملتغريات التابعةبني امل)املفتضة داخل النموذج الداخلي للدراسة 
، ويتطلب ذلك استخدام جمموعة من املقاييس، تتوزع على جمموعة من (أو املتغريات التابعة)الداخلية  ىنبالبم التنبؤ 
  .اخلطوات

 مشكلة تقييم، تتمثل اخلطوة األوىل يف رئيسية خطواتثالث إن مرحلة تقييم النموذج اهليكلي تتضمن 
مة والداللة يف عالقات النموذج ءتقييم املالاخلطوة الثانية فتتمثل يف التداخل اخلطي يف النموذج اهليكلي، أما 

R معامل التحديد مستوى، يف حني تتمثل اخلطوة الثالثة يف تقييم كل من اهليكلي
F حجم التأثريو  2

2
تقييم و  

Q املالئمة التنبؤية
أي ممارسات تعبئة )العالقة ما بني املتغري املستقل دراسة نة يف تضم  هذه اخلطوات ستكون مم  .2
يف دراسة العالقة ما بني املتغري املستقل واملتغريات الفرعية و ، (أي أداء العاملني) واملتغري التابع( املوارد البشرية

تعبئة املوارد أي مباين ممارسات )لمتغري املستقل لاملتغريات الفرعية  ما بني لعالقاتا للمتغري التابع، تتخللها دراسة
  (.أي مباين أداء العاملني)واملتغريات الفرعية للمتغري التابع ( البشرية

حيث سيتم : أداء العاملينممارسات تعبئة الموارد البشرية على  تأثيرلعالقة  النموذج الهيكلي تقييم. 2
تابع، مث سيتم تقييم ستقل على أداء العاملني كمتغري كمتغري م البشريةممارسات تعبئة املوارد  تأثريتقييم عالقة 

ملتغريات الكامنة اخلارجية ملمارسات تعبئة املوارد البشرية على املتغري الكامن الداخلي ألداء تأثري ا اتعالق
ومبىن  ،التحويلية القيادةمبىن ، و األهداف والقيمو  الرسالةو  الرؤيةالعاملني، أي تقييم عالقة تأثري كل من مبىن 

 .أداء العاملني مبىنعلى  ممارسات إدارة املوارد البشريةمبىن ، و تنظيم العمل
 

                                                           
.ختبار املصداقية التقاربيةهي املتغريات الكامنة بعد إ  
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: داء العاملينأل التابع المتغير لممارسات تعبئة الموارد البشرية على لمتغير المستقلا تأثيرتقييم عالقة . أ
يتم السابقة الذكر، و  الثالثالتأثري هذه سيتم استخدام جمموعة من املقاييس، تتوزع على اخلطوات  لتقييم عالقة

 :كما يلي  Smart PLSحساهبا عن طريق برنامج 
يتم فحص مشكلة التداخل اخلطي للمتغري  لن: قييم التداخل الخطي بين المتغيرات الكامنة الخارجيةت -

 .ذلك أنه سيتم التعامل معه كمبىن واحديف ممارسات تعبئة املوارد البشرية،  واملتمثل الكامن اخلارجي،
 ة معامــلتقيــيم املالءمــة عــن طريــق معيــار قيمــ يتمســ :النمرروذج الهيكلرري عالقررة الداللررة فرريالمالءمررة و تقيرريم  -

 :قيم هذين املعياريناجلدول املوايل يبني  .Pاملسار، يف حني سيتم احلكم على الداللة باالعتماد على معيار قيمة 
لممارسات تعبئة  لمتغير المستقلاتأثير وداللة معامالت المسار لعالقة  تقييم مالءمة نتائج :5/48 جدول

 داء العاملينأل المتغير التابع الموارد البشرية على
 مالءمة وداللة معامالت المسار                        

 عالقة التأثير
قيمة معامل 

 المسار
 T  قيمة  

 القرار  Pقيمة   العملية

 دال 0.000 04.640 0.845 أداء العاملين         ممارسات تعبئة الموارد البشرية
 .008 ،004 ، صفحة0ملحق  ،Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر   

قيمة معامل املسار ملمارسات تعبئة املـوارد البشـرية  عطيات الواردة يف اجلدول أعاله، أنامليتضح من خالل 
، 1.10، عنـد مسـتوى اخلطـأ 1.10أقـل مـن  Pوهي دالـة إحصـائيا، ذلـك أن قيمـة  ،0.845تمقدر بـ  أداء العاملنيمع 
ع أي أنــه إذا ارتفــ ،بــني هــذين املتغــريينإىل وجــود عالقــة تــأثري إجيابيــة هــذه، قيمــة معامــل املســار املوجبــة تشــري  حيــث

 0.845بــ  أداء العـاملنيبوحدة واحدة ينشـأ عنـه ارتفـاع يف مسـتوى معا تعبئة املوارد البشرية مستوى تطبيق ممارسات 

 .من هذه الوحدة
ســـيتم االعتمـــاد علـــى املعـــايري الرئيســـية يف تقيـــيم : مرررة التنبؤيرررةءالمالو جرررم الترررأثيروح معامرررل التحديررردتقيررريم  -

R معامــل التحديـد: النمـوذج اهليكلــي، واملتمثلـة يف كــل مـن
f جــم التـأثريوح 2

Q املالءمــة التنبؤيـةو  2
اجلــدول التــايل . 2

 :يوضح قيم هذه املعايري
Rمعامل التحديد تقييم نتائج : 5/40 جدول

fجم التأثير وح 2
Qالمالءمة التنبؤية و  2

لمتغير اتأثير لعالقة  2
 داء العاملينأل تابعالمتغير ال لممارسات تعبئة الموارد البشرية علىالمستقل 

R قيم                                  
fو 2

Qو 2
2       

 عالقة التأثير                
R

2   f
2  Q

2   
 القرار القيمة القرار القيمة القرار القيمة

 توجد 1.880 مرتفع 2.496 مرتفع 0.754 أداء العاملين         ممارسات تعبئة الموارد البشرية
 .082 ،080 ،080 صفحة، 0ملحق  ،Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر 

Rقيمـــة  أنيالحـــظ مـــن خـــالل البيانـــات الـــواردة يف اجلـــدول أعـــاله، 
2

تـــأثري ممارســـات تعبئـــة املـــوارد لعالقـــة  
املفســر  أداء العــاملنيتشــري إىل مقــدار التبــاين يف  وهــي ،SGPمبؤسســة  0.754تمقــدر بـــ  العــاملني أداءالبشــرية علــى 
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سـلوكيات  مـن %10.0قامـت بشـرح  معـا ملمارساتا هذهأن بواسطة ممارسات تعبئة املوارد البشرية، وهذا يدل على 
، أمـا النسـبة املتبقيـة واملقـدرة وجود مستويات عالية من الدقة التنبؤية بني هـذين املتغـريينومنه نستنتج  ،أداء العاملني

 . تمدرج يف النموذجمل فتعود لعوامل أخرى %80.6بـ 
fيمــا يتعلــق بقيمــة ف

 علــى ةمرتفعــ درجــةيــؤثر بمارســات تعبئــة املــوارد البشــرية مل نالحــظ أن املتغــري املســتقل، 2
f، ذلك أن قيمة SGPمبؤسسة داء العاملني ألالتابع املتغري 

 .8.046تمقدر بـ  2
Qفيمــــا خيــــص قيمــــة  

مــــة تنبؤيــــة، أي أن ء، فــــإن قيمتهــــا أكــــرب مــــن الصــــفر، وتشــــري بــــذلك إىل وجــــود مال2
 .بأداء العاملنيعلى التنبؤ قدرة الهلا ارسات تعبئة املوارد البشرية مم

داء أل تابعالمتغير ال لممارسات تعبئة الموارد البشرية على ةالمستقل اتلمتغير ا تأثير اتتقييم عالق. ب
السابقة  الثالثلتقييم عالقات التأثري هذه سيتم استخدام جمموعة من املقاييس، تتوزع على اخلطوات : العاملين
 :كما يلي  Smart PLSيتم حساهبا عن طريق برنامج الذكر، و 

ســيتم فحــص مشــكلة التــداخل اخلطــي للمتغــريات : قيرريم التررداخل الخطرري بررين المتغيرررات الكامنررة الخارجيررةت -
 ملعرفــة قــيم (.VIF)الكامنــة اخلارجيــة، واملتمثلــة يف ممارســات تعبئــة املــوارد البشــرية، مــن خــالل معيــار تضــخم التبــاين 

 :هذا املعيار نورد اجلدول التايل
على المتغير  ممارسات تعبئة الموارد البشريةل الخارجيةللمتغيرات الكامنة  VIFنتائج قيم : 5/55 جدول 

 العاملين الكامن الداخلي ألداء
 المتغيرات الكامنة الخارجية

 VIF قيم ممارسات تعبئة الموارد البشريةل

 3.377 األهداف والقيمو  الرسالةو  الرؤية

 2.273 القيادة التحويلية

 4.066 تنظيم العمل

 1.994 ممارسات إدارة الموارد البشرية

 .000 ، صفحة0 ملحق ،Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر

 مارسات تعبئة املوارد البشريةمل للمتغريات الكامنة اخلارجية VIFيتبني من خالل اجلدول، أن مجيع قيم  
طي ما بني اخلتداخل مشكلة الوجد ومنه نستنتج أنه ال ت. 0من  أقلداء العاملني أل ئة باملتغري الكامن الداخلياملتنب  
نموذج النتائج متابعة دراسة تقرير ، و ا إىل عدم استغناء عن أي متغريوهذا ما يؤدي بنملتغريات الكامنة اخلارجية، ا

 .اهليكلي

                                                           
  قيم أن جدولينبغي التنويه إىل VIF عند دراسة عالقة تأثري سيتكرر وضعه عن مشكلة التداخل اخلطي بني املتغريات الكامنة اخلارجية،  اليت تمعرب

ليت ُتر هبا ممارسات تعبئة املوارد البشرية على األبعاد األخرى ألداء العاملني، وهذا للمحافظة على نفس منهجية التحليل، والتأكيد على اخلطوات ا
 . مرحلة تقييم النموذج اهليكلي
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تقيـيم املالءمـة عـن طريـق معيـار قـيم معـامالت  يتمسـ :في عالقرات النمروذج الهيكلريالداللة المالءمة و تقييم  -
 :اجلدول املوايل يبني قيم هذين املعيارين .Pاملسار، يف حني سيتم احلكم على الداللة باالعتماد على معيار قيمة 

لممارسات لمتغيرات المستقلة اتأثير  اتوداللة معامالت المسار لعالق تقييم مالءمةنتائج : 5/51 جدول
 داء العاملينأل تابعالمتغير ال البشرية علىتعبئة الموارد 

 مالءمة وداللة معامالت المسار                             
 عالقة التأثير

قيمة معامل 
 المسار

 T  قيمة  
 القرار Pقيمة  العملية

 دال 0.003 8.400 1.004 أداء العاملين         الرؤية، الرسالة، األهداف والقيم 
 دال 0.005 8.204 1.000 أداء العاملين         القيادة التحويلية 

 دال 0.020 8.000 1.060 أداء العاملين          تنظيم العمل 
 دال 1.111 0.801 1.080 أداء العاملين          ممارسات إدارة الموارد البشرية 

 .000 ،081 صفحة، 0ملحق  ،Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر  

لكـل مـن املمارسـات املرتبطـة  املسار تمعامال قيم عطيات الواردة يف اجلدول أعاله، أنامليتضح من خالل 
 تمقـدر مـع أداء العـاملني إدارة املـوارد البشـرية و  ،العمـل ظـيمنتوالقـيم، والقيـادة التحويليـة، و  بالرؤية والرسالة واألهـداف

، عنـد 1.10أقـل مـن  Pوهـي كلهـا دالـة إحصـائيا، ذلـك أن قيمـة  ،على التوايل ،1.080، 1.060، 1.000 ،1.004بـ 
إىل وجـود عالقـة تـأثري إجيابيـة لكـل مـن هـذه  هـذه، املوجبـة قـيم معـامالت املسـار ، حيـث تشـري1.10مسـتوى اخلطـأ 

أي أنـــه إذا ارتفـــع مســـتوى تطبيـــق املمارســـات املرتبطـــة بالرؤيـــة والرســـالة واألهـــداف  ،املمارســـات علـــى أداء العـــاملني
وإذا ارتفـــع مســـتوى مـــن هـــذه الوحـــدة،  1.004والقـــيم بوحـــدة واحـــدة ينشـــأ عنـــه ارتفـــاع يف مســـتوى أداء العـــاملني بــــ 

مـن ، 1.000داء العـاملني بــ تطبيق املمارسات املرتبطة بالقيادة التحويلية بوحدة واحدة ينشأ عنه ارتفاع يف مسـتوى أ
بوحــدة واحــدة ينشــأ عنــه ارتفــاع يف العمــل ظــيم نتتوى تطبيــق املمارســات املرتبطــة بأمــا إذا ارتفــع مســهــذه الوحــدة، 

يف حني إذا ارتفـع مسـتوى تطبيـق املمارسـات املرتبطـة بـإدارة املـوارد من هذه الوحدة،  1.060مستوى أداء العاملني بـ 
 .من هذه الوحدة 1.080البشرية بوحدة واحدة ينشأ عنه ارتفاع يف مستوى أداء العاملني بـ 

ســـيتم االعتمـــاد علـــى املعـــايري الرئيســـية يف تقيـــيم : مرررة التنبؤيرررةءالمالو جرررم الترررأثيروح معامرررل التحديررردتقيررريم  -
R معامــل التحديـد: النمـوذج اهليكلــي، واملتمثلـة يف كــل مـن

f جــم التـأثريوح 2
Q املالءمــة التنبؤيـةو  2

اجلــدول التــايل . 2
 :يوضح قيم هذه املعايري
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Rمعامل التحديد تقييم نتائج : 5/52 جدول
fجم التأثير وح 2

Qالمالءمة التنبؤية و  2
تأثير  اتلعالق 2

 داء العاملينأل تابعالمتغير ال لممارسات تعبئة الموارد البشرية علىلمتغيرات المستقلة ا

R قيم                                       
fو 2

Qو 2
2 

 عالقة التأثير                
  R

2   f
2  Q

2   
 القرار القيمة القرار القيمة القرار القيمة

 أداء العاملين         الرؤية، الرسالة، األهداف والقيم 

 مرتفع 1.104

 متوسط 1.020

 توجد 1.808
 متوسط 1.010 أداء العاملين         القيادة التحويلية 

 متوسط 1.048 أداء العاملين          تنظيم العمل 

 متوسط 1.864 أداء العاملين         ممارسات إدارة الموارد البشرية 
 .084 ،086 ،080 ، صفحة0 ملحق رقم ،Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر

Rقيمـــة  أنيالحـــظ مـــن خـــالل البيانـــات الـــواردة يف اجلـــدول أعـــاله، 
2

تـــأثري ممارســـات تعبئـــة املـــوارد لعالقـــة  
املفســر  أداء العــاملنيوالــيت تشــري إىل مقــدار التبــاين يف  ،SGPمبؤسســة  0.759تمقــدر بـــ  أداء العــاملنيالبشــرية علــى 

ملمارســات املرتبطــة بالرؤيــة والرســالة واألهــداف ا أن كــل مــنبواســطة ممارســات تعبئــة املــوارد البشــرية، وهــذا يــدل علــى 
 ،العـاملني أداءسـلوكيات  مـن %75.9إدارة املـوارد البشـرية قامـت بشـرح و تنظيم العمل، و القيادة التحويلية، و ، والقيم

 %80.0، أمــا النســبة املتبقيــة واملقــدرة بـــ وجــود مســتويات عاليــة مــن الدقــة التنبؤيــة بــني هــذين املتغــريينومنــه نســتنتج 
 .فتعود لعوامل أخرى مل تمدرج يف النموذج

fيمـــــا يتعلـــــق بقيمـــــة ف 
لممارســـــات املرتبطـــــة بالرؤيـــــة والرســـــالة املتغـــــريات املســـــتقلة لكـــــال مـــــن نالحـــــظ أن  ، 2

داء ألالتـابع املتغـري علـى  ةمتوسـط درجـةتـؤثر ب، إدارة املـوارد البشـريةو تنظـيم العمـل، و القيادة التحويلية، و واألهداف، 
f، ذلك أن قيمة العاملني

 . التوايل على 1.864و 1.048 ،1.010 ،1.020لكل منها تمقدر بـ  2
Qفيما خيص قيمة  

 كـل مـنمـة تنبؤيـة، أي أن  ءقيمتها أكرب من الصفر، وتشـري بـذلك إىل وجـود مال، فإن 2
هلــا  إدارة املـوارد البشــريةو تنظــيم العمــل، و القيــادة التحويليـة، و ، ملمارسـات املرتبطــة بالرؤيـة والرســالة واألهــداف والقـيما
  .بأداء العاملنيعلى التنبؤ قدرة ال
حيث سيتم : احترام عقد العملممارسات تعبئة الموارد البشرية على  تأثيرلعالقة  النموذج الهيكلي تقييم. 2

غري تابع، مث سيتم كمتغري مستقل على احتام عقد العمل كمت ممارسات تعبئة املوارد البشرية تأثريتقييم عالقة 
حتام الملتغريات الكامنة اخلارجية ملمارسات تعبئة املوارد البشرية على املتغري الكامن الداخلي تأثري ا اتتقييم عالق

ومبىن  ،التحويلية القيادةمبىن ، و األهداف والقيمو  الرسالةو  الرؤيةعقد العمل، أي تقييم عالقة تأثري كل من مبىن 
 .احتام عقد العمل مبىنعلى  ممارسات إدارة املوارد البشريةمبىن ، و تنظيم العمل

حترام عقد ال تابعالمتغير ال لممارسات تعبئة الموارد البشرية على المتغير المستقل تأثيرتقييم عالقة . أ
السابقة  الثالثالتأثري هذه سيتم استخدام جمموعة من املقاييس، تتوزع على اخلطوات  لتقييم عالقة: العمل
 :كما يلي  Smart PLSيتم حساهبا عن طريق برنامج الذكر، و 
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يتم فحص مشكلة التداخل اخلطي للمتغري  لن: قييم التداخل الخطي بين المتغيرات الكامنة الخارجيةت -
 .ذلك أنه سيتم التعامل معه كمبىن واحديف ممارسات تعبئة املوارد البشرية،  واملتمثل الكامن اخلارجي،

 ة معامــلتقيــيم املالءمــة عــن طريــق معيــار قيمــ يتمســ :النمرروذج الهيكلرري فرري عالقررةالداللررة المالءمررة و تقيرريم  -
 :اجلدول املوايل يبني قيم هذين املعيارين .Pاملسار، يف حني سيتم احلكم على الداللة باالعتماد على معيار قيمة 

لممارسات تعبئة لمتغير المستقل اتأثير وداللة معامالت المسار لعالقة  تقييم مالءمة نتائج :5/53 جدول
 حترام عقد العملال تابعالمتغير ال البشرية علىالموارد 

 مالءمة وداللة معامالت المسار                        
 عالقة التأثير

قيمة معامل 
 المسار

 T  قيمة  
 القرار  Pقيمة   العملية

 دال 0.000 04.000 0.874 احترام عقد العمل         ممارسات تعبئة الموارد البشرية
 .000 ،080 صفحة، 0ملحق  ،Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر  

ة املـوارد البشـرية قيمة معامل املسار ملمارسات تعبئ عطيات الواردة يف اجلدول أعاله، أنامليتضح من خالل 
، عنــد مســتوى اخلطــأ 1.10أقــل مــن  Pوهــي دالــة إحصــائيا، ذلــك أن قيمــة  ،0.874تمقــدر بـــ  احــتام عقــد العمــلمــع 

أي أنـه إذا  ،بـني هـذين املتغـريينإىل وجـود عالقـة تـأثري إجيابيـة  هـذه، قيمـة معامـل املسـار املوجبـةتشري  حيث، 1.10
احــتام عقــد بوحــدة واحــدة ينشــأ عنــه ارتفــاع يف مســتوى  معــا تعبئــة املــوارد البشــرية توى تطبيــق ممارســاتارتفــع مســ
 .من هذه الوحدة 0.874بـ  العمل

ســـيتم االعتمـــاد علـــى املعـــايري الرئيســـية يف تقيـــيم : مرررة التنبؤيرررةءالمالو جرررم الترررأثيروح معامرررل التحديررردتقيررريم  -
R معامــل التحديـد: النمـوذج اهليكلــي، واملتمثلـة يف كــل مـن

f جــم التـأثريوح 2
Q املالءمــة التنبؤيـةو  2

اجلــدول التــايل . 2
 :يوضح قيم هذه املعايري

Rمعامل التحديد تقييم نتائج : 5/54 جدول
fجم التأثير وح 2

Qالمالءمة التنبؤية و  2
لمتغير اتأثير لعالقة  2

 احترام عقد العمل تابعالمتغير ال لممارسات تعبئة الموارد البشرية علىالمستقل 

R قيم                                            
fو 2

Qو 2
2       

 عالقة التأثير                
R

2   f
2  Q

2   
 القرار القيمة القرار القيمة القرار القيمة

 توجد 1.000 مرتفع 3.237 مرتفع 1.160 احترام عقد العمل         ممارسات تعبئة الموارد البشرية

 .084 ،081 ،080 صفحة، 0ملحق  ،Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر

Rقيمـــة  أنيالحـــظ مـــن خـــالل البيانـــات الـــواردة يف اجلـــدول أعـــاله، 
2

تـــأثري ممارســـات تعبئـــة املـــوارد لعالقـــة  
 احـتام عقـد العمـلوهي تشـري إىل مقـدار التبـاين يف  ،SGPمبؤسسة  0.764تمقدر بـ  احتام عقد العملالبشرية على 

 مــن %16.0قامــت بشــرح معــا مارســات هــذه املأن املفســر بواســطة ممارســات تعبئــة املــوارد البشــرية، وهــذا يــدل علــى 
أمـا النسـبة  ،وجود مستويات عالية من الدقة التنبؤية بـني هـذين املتغـريينومنه نستنتج  ،احتام عقد العملسلوكيات 

 .فتعود لعوامل أخرى مل تمدرج يف النموذج %80.6املتبقية واملقدرة بـ 
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fيمــا يتعلــق بقيمــة ف 
 علــى ةمرتفعــ درجــةيــؤثر بمارســات تعبئــة املــوارد البشــرية مل نالحــظ أن املتغــري املســتقل، 2

f، ذلك أن قيمة SGPمبؤسسة  حتام عقد العملالالتابع املتغري 
 .3.237تمقدر بـ  2

Qفيمــــا خيــــص قيمــــة  
مــــة تنبؤيــــة، أي أن ء، فــــإن قيمتهــــا أكــــرب مــــن الصــــفر، وتشــــري بــــذلك إىل وجــــود مال2

 .احتام عقد العملبالبعد األول ألداء العاملني وهو على التنبؤ قدرة الهلا ارسات تعبئة املوارد البشرية مم
حترام ال تابعالمتغير ال البشرية علىلممارسات تعبئة الموارد لمتغيرات المستقلة ا تأثير اتتقييم عالق. ب

الثالث لتقييم عالقات التأثري هذه سيتم استخدام جمموعة من املقاييس، تتوزع على اخلطوات : عقد العمل
 :كما يلي  Smart PLSيتم حساهبا عن طريق برنامج السابقة الذكر، و 

مشــكلة التــداخل اخلطــي للمتغــريات ســيتم فحــص : قيرريم التررداخل الخطرري بررين المتغيرررات الكامنررة الخارجيررةت -
ملعرفــة قــيم  (.VIF)الكامنــة اخلارجيــة، واملتمثلــة يف ممارســات تعبئــة املــوارد البشــرية، مــن خــالل معيــار تضــخم التبــاين 

 :هذا املعيار نورد اجلدول التايل
على المتغير  ممارسات تعبئة الموارد البشريةل الخارجيةللمتغيرات الكامنة  VIFنتائج قيم : 5/55 جدول 

 الحترام عقد العملالكامن الداخلي 
 المتغيرات الكامنة الخارجية

 VIF قيم ممارسات تعبئة الموارد البشريةل

 3.377 األهداف والقيمو  الرسالةو  الرؤية

 2.273 القيادة التحويلية

 4.066 تنظيم العمل

 1.994 ممارسات إدارة الموارد البشرية

 .000 ، صفحة0ملحق  ،Smart PLS خمرجات برنامج :الباحثة اعتمدا علىمن إعداد  :المصدر

مارسات تعبئة املوارد البشرية مل للمتغريات الكامنة اخلارجية VIFيتبني من خالل اجلدول، أن مجيع قيم  
طي اخلتداخل مشكلة الوجد ومنه نستنتج أنه ال ت. 0من  أقل حتام عقد العملال ئة باملتغري الكامن الداخلياملتنب  

نتائج ا إىل عدم استغناء عن أي متغري، ومتابعة دراسة تقرير وهذا ما يؤدي بناملتغريات الكامنة اخلارجية، ما بني 
 .نموذج اهليكليال

تقيـيم املالءمـة عـن طريـق معيـار قـيم معـامالت  يتمسـ :النمروذج الهيكلري الداللة في عالقراتالمالءمة و تقييم  -
 :اجلدول املوايل يبني قيم هذين املعيارين .Pاملسار، يف حني سيتم احلكم على الداللة باالعتماد على معيار قيمة 
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لممارسات  لمتغيرات المستقلةاتأثير  اتوداللة معامالت المسار لعالق تقييم مالءمةنتائج : 5/56 جدول
 حترام عقد العملال تابعالمتغير ال الموارد البشرية علىتعبئة 

 مالءمة وداللة معامالت المسار                              
 عالقة التأثير

قيمة معامل 
 المسار

 T  قيمة  
 العملية

 القرار Pقيمة 

 غير دال 0.233 0.040 - 0.107 احترام عقد العمل         الرؤية، الرسالة، األهداف والقيم 
 دال 0.040 8.061 0.333 احترام عقد العمل         القيادة التحويلية 

 غير دال 0.181 0.004 0.125 احترام عقد العمل          تنظيم العمل 
 دال 0.000 00.100 0.790 احترام عقد العمل          ممارسات إدارة الموارد البشرية 

 .000 ،088 صفحة، 0ملحق  ،Smart PLS خمرجات برنامج :اعتمدا علىمن إعداد الباحثة  :المصدر

ـــات الـــواردة يف اجلـــدول أعـــاله، امليتضـــح مـــن خـــالل  حـــول وجـــود تـــأثري مـــن عدمـــه جـــود اختالفـــات و عطي
لكـل مـن املسـار  تمعـامال فيمـا يتعلـق بقـيمف. حسب نوعها ملمارسات تعبئة املوارد البشرية على احتام عقد العمل

 1.011 -تمقـــدر بــــ  ع احـــتام عقـــد العمـــلمـــ ، وتنظـــيم العمـــلالرؤيـــة والرســـالة واألهـــداف والقـــيماملرتبطـــة ب مارســـاتامل
هـذا ، و 1.10، عنـد مسـتوى اخلطـأ 1.10أكـرب مـن  Pوهي غـري دالـة إحصـائيا، ذلـك أن قيمـة ، على التوايل 1.080و
 أمـا فيمـا يتعلـق بقـيم. عقـد العمـل احـتامعلى سلوكيات لكل من هذه املمارسات شري إىل عدم وجود عالقة تأثري ي

فتمقـدر  ع احـتام عقـد العمـلمـإدارة املـوارد البشـرية و لكل من املمارسات املرتبطـة بالقيـادة التحويليـة املسار  تمعامال
، 1.10، عنــد مســتوى اخلطــأ 1.10أقــل مــن  Pوهــي دالــة إحصــائيا، ذلــك أن قيمــة ، علــى التــوايل 0.790و 0.333بـــ 

علـــى لكـــل مـــن هـــذه املمارســـات إىل وجـــود عالقـــة تـــأثري إجيابيـــة  معـــامالت املســـار املوجبـــة هـــذه، قـــيمتشـــري حيـــث 
بوحـدة واحـدة التحويليـة أي أنه إذا ارتفع مسـتوى تطبيـق املمارسـات املرتبطـة بالقيـادة  ،سلوكيات احتام عقد العمل

إذا ارتفـع مسـتوى تطبيـق ، و هذه الوحدةمن  0.333ينشأ عنه ارتفاع يف مستوى تبين سلوكيات احتام عقد العمل بـ 
املمارســات املرتبطـــة بـــإدارة املـــوارد البشـــرية بوحــدة واحـــدة ينشـــأ عنـــه ارتفـــاع يف مســتوى تبـــين ســـلوكيات احـــتام عقـــد 

 .من هذه الوحدة 0.790العمل بـ 
نستنتج  ،SGPمبؤسسة  تعبئة املوارد البشرية على سلوكيات احتام عقد العملممارسات تأثري خيص فيما 

على مستوى تبين سلوكيات  وتنظيم العمل ال تؤثر بالرؤية والرسالة واألهداف والقيم كل من املمارسات املرتبطةأن  
سلوكيات إجبارية التنفيذ، وبالتايل ال يتأثر  اأهنإىل طبيعة هذه السلوكيات، حيث ذلك رجع ي  و احتام عقد العمل، 

معرفة العاملني برؤية وأهداف املؤسسة أو بنوعية القيم السائدة، كما ال يتأثر تزام هبا مبعرفة العاملني أو عدم لاال
أي بنوع  ،االلتزام هبا مبدى مشاركة العاملني يف حتديد طرق وتوقيت تنفيذ املهام ومستوى الرقابة املفروض عليهم

على مستوى  ملوارد البشرية تؤثرية وإدارة اارسات القيادة التحويلممكل من يف حني أن  . التنظيم السائد يف املؤسسة
ا على توفري مناخ قادر ه جتعل ،ه اليت يتميز هباخبصائص التحويلي دئالقاذلك أن تبين سلوكيات احتام عقد العمل، 

تنظيمي يشجع العاملني على االلتزام باملهام احملددة يف بنود عقد العمل، وما يساهم أكثر يف ذلك هي خاصية 
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تتميز هبا املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وبالتايل املؤسسة حمل الدراسة، حيث يكون املسؤول  ارية اليتو اإلدارة اجل
يف دفع مباشر، كما تساهم ممارسات إدارة املوارد البشرية و  كبري  املباشر قريبا من العاملني مما يؤثر فيهم بشكل

نهم من احلفاظ على مناصب ك  الذي ميم و تبين السلوكيات اليت تقود إىل احلد األدىن من األداء، على العاملني 
عملهم، وذلك من خالل تعيني الكفاءات املناسبة وإدارهتا، ومنح التعويضات، ونقل توقعات األداء واملعلومات 

   .حول مستواه
ســـيتم االعتمـــاد علـــى املعـــايري الرئيســـية يف تقيـــيم : مرررة التنبؤيرررةءالمالو جرررم الترررأثيروح معامرررل التحديررردتقيررريم  -

R معامــل التحديـد: النمـوذج اهليكلــي، واملتمثلـة يف كــل مـن
f جــم التـأثريوح 2

Q املالءمــة التنبؤيـةو  2
اجلــدول التــايل . 2

 :يوضح قيم هذه املعايري
Rمعامل التحديد تقييم نتائج : 5/57 جدول

fجم التأثير وح 2
Qالمالءمة التنبؤية و  2

تأثير ات لعالق 2
 حترام عقد العملال تابعالمتغير ال لممارسات تعبئة الموارد البشرية علىالمتغيرات المستقلة 

R قيم                                        
fو 2

Qو 2
2 

 عالقة التأثير                
  R

2   f
2  Q

2   
 القرار القيمة القرار القيمة القرار القيمة

 احترام عقد العمل         الرؤية، الرسالة، األهداف والقيم 

 مرتفع 1.210

 ضعيف 1.181

 توجد 1.048
 متوسط 0.157 احترام عقد العمل         القيادة التحويلية 

 ضعيف 0.031 احترام عقد العمل          تنظيم العمل 

 مرتفع 2.193 احترام عقد العمل         ممارسات إدارة الموارد البشرية 
 .001 ،082 - 081 ،080 صفحة، 0ملحق  ،Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر

Rقيمـــة  أنيالحـــظ مـــن خـــالل البيانـــات الـــواردة يف اجلـــدول أعـــاله، 
2

تـــأثري ممارســـات تعبئـــة املـــوارد عالقـــة ل 
 احـتام عقـد العمـلواليت تشـري إىل مقـدار التبـاين يف  ،SGPمبؤسسة  0.875تمقدر بـ احتام عقد العمل البشرية على 

ملمارســـات املرتبطـــة بالرؤيـــة والرســـالة ا أن كـــل مـــناملفســـر بواســـطة ممارســـات تعبئـــة املـــوارد البشـــرية، وهـــذا يـــدل علـــى 
ســلوكيات  مــن %87.5قامــت بشــرح  إدارة املــوارد البشــريةو تنظــيم العمــل، و القيــادة التحويليــة، و ، واألهــداف والقــيم
أمــا النســبة املتبقيــة  ،وجــود مســتويات عاليــة مــن الدقــة التنبؤيــة بــني هــذين املتغــريينومنــه نســتنتج  ،احــتام عقــد العمــل

 .فتعود لعوامل أخرى مل تمدرج يف النموذج %08.0واملقدرة بـ 
fيما يتعلق بقيمة ف 

 البشـرية علـى املتغـريمارسـات تعبئـة املـوارد مل سـتقلةتأثري املتغريات امل حجمنالحظ أن ، 2
ملمارســات املرتبطــة بالرؤيــة حيــث أن كــال مــن ا. SGPمبؤسســة  خيتلــف مــن متغــري آلخــر لالعامــ حــتام عقــدالتــابع ال

fعلى سلوكيات احـتام عقـد العمـل، ذلـك أن قيمـة  ةضعيف درجةتؤثر بتنظيم العمل، و والرسالة واألهداف، 
لكـل  2

 ةمتوسـط بدرجـةتـؤثر  القيـادة التحويليـةملمارسات املرتبطـة بيف حني أن ا. التوايل على 0.031و 0.027ا تمقدر بـ ممنه
fعلى سلوكيات احتام عقد العمـل، ذلـك أن قيمـة 

 ممارسـات إدارة املـوارد البشـرية أمـا. 0.157ـ املتعلقـة هبـا تمقـدر بـ 2
fعلى سلوكيات احتام عقد العمل، ذلك أن قيمة  ةمرتفع بدرجةفتؤثر 

 .2.193املتعلقة هبا تمقدر بـ  2
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Qفيما خيص قيمة  
 كـل مـنمـة تنبؤيـة، أي أن  ء، فإن قيمتها أكرب من الصفر، وتشـري بـذلك إىل وجـود مال2

هلــا  إدارة املـوارد البشــريةو تنظــيم العمــل، و القيــادة التحويليـة، و ، ملمارسـات املرتبطــة بالرؤيـة والرســالة واألهــداف والقـيما
   .احتام عقد العملبالبعد األول ألداء العاملني وهو على التنبؤ قدرة ال
حيث سيتم : التحفيز الفرديممارسات تعبئة الموارد البشرية على  تأثيرلعالقة  النموذج الهيكلي تقييم. 3

كمتغري تابع، مث سيتم تقييم   التحفيز الفرديكمتغري مستقل على  ممارسات تعبئة املوارد البشرية تأثريتقييم عالقة 
لتحفيز لملتغريات الكامنة اخلارجية ملمارسات تعبئة املوارد البشرية على املتغري الكامن الداخلي تأثري ا اتعالق
تنظيم ومبىن  ،التحويلية القيادةمبىن ، و األهداف والقيمو  الرسالةو  الرؤية، أي تقييم عالقة تأثري كل من مبىن الفردي
 .التحفيز الفردي مبىنعلى  ممارسات إدارة املوارد البشرية مبىن، و العمل

: لتحفيز الفرديل تابعالمتغير ال لممارسات تعبئة الموارد البشرية على المتغير المستقل تأثيرتقييم عالقة . أ
يتم السابقة الذكر، و  الثالثالتأثري هذه سيتم استخدام جمموعة من املقاييس، تتوزع على اخلطوات  لتقييم عالقة

 :كما يلي  Smart PLSحساهبا عن طريق برنامج 
يتم فحص مشكلة التداخل اخلطي للمتغري  لن: قييم التداخل الخطي بين المتغيرات الكامنة الخارجيةت -

 .ذلك أنه سيتم التعامل معه كمبىن واحديف ممارسات تعبئة املوارد البشرية،  واملتمثل الكامن اخلارجي،
 ة معامــلتقيــيم املالءمــة عــن طريــق معيــار قيمــ يتمســ :النمرروذج الهيكلرري ةفرري عالقررالداللررة المالءمررة و تقيرريم  -

 :هذين املعيارين اجلدول املوايل يبني قيم .Pاملسار، يف حني سيتم احلكم على الداللة باالعتماد على معيار قيمة 
لممارسات تعبئة  المتغير المستقلتأثير وداللة معامالت المسار لعالقة  تقييم مالءمة نتائج :5/58 جدول

 للتحفيز الفردي تابعالمتغير ال الموارد البشرية على
 مالءمة وداللة معامالت المسار                           

 عالقة التأثير
قيمة معامل 

 المسار
 T  قيمة  

 القرار  Pقيمة   العملية

 دال 0.000 1.462 1.661 التحفيز الفردي         الموارد البشريةممارسات تعبئة 
 .000 ،080 صفحة، 0ملحق  ،Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر  

قيمة معامل املسار ملمارسات تعبئة املـوارد البشـرية  عطيات الواردة يف اجلدول أعاله، أنامليتضح من خالل 
، عنـــد مســـتوى اخلطـــأ 1.10أقــل مـــن  Pوهــي دالـــة إحصـــائيا، ذلـــك أن قيمـــة  ،0.667تمقـــدر بــــ التحفيـــز الفـــردي مــع 

أي أنـه إذا  ،بـني هـذين املتغـريينإىل وجـود عالقـة تـأثري إجيابيـة  هـذه، قيمـة معامـل املسـار املوجبـة، حيث تشري 1.10
  التحفيـز الفـرديبوحـدة واحـدة ينشـأ عنـه ارتفـاع يف مسـتوى معـا ممارسات تعبئة املـوارد البشـرية ارتفع مستوى تطبيق 

 .من هذه الوحدة 0.667بـ 
ســـيتم االعتمـــاد علـــى املعـــايري الرئيســـية يف تقيـــيم : مرررة التنبؤيرررةءالمالو جرررم الترررأثيروح معامرررل التحديررردتقيررريم  -

R معامــل التحديـد: النمـوذج اهليكلــي، واملتمثلـة يف كــل مـن
f جــم التـأثريوح 2

Q التنبؤيـة املالءمــةو  2
اجلــدول التــايل . 2

 :يوضح قيم هذه املعايري
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Rمعامل التحديد تقييم نتائج : 5/50 جدول
fجم التأثير وح 2

Qالمالءمة التنبؤية و  2
لمتغير اتأثير لعالقة  2

 لتحفيز الفرديتابع لالمتغير ال لممارسات تعبئة الموارد البشرية علىالمستقل 

R قيم                                         
fو 2

Qو 2
2       

 عالقة التأثير                
R

2   f
2  Q

2   
 القرار القيمة القرار القيمة القرار القيمة

 توجد 1.044 مرتفع 1.211 متوسط 1.000 التحفيز الفردي         ممارسات تعبئة الموارد البشرية

 .084 ،081 ،080 صفحة، 0ملحق  ،Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :لمصدرا

Rقيمـــة  أنيالحـــظ مـــن خـــالل البيانـــات الـــواردة يف اجلـــدول أعـــاله، 
2

تـــأثري ممارســـات تعبئـــة املـــوارد لعالقـــة  
التحفيـــز الفـــردي وهـــي تشـــري إىل مقـــدار التبـــاين يف  ،SGPمبؤسســـة  0.444تمقـــدر بــــ التحفيـــز الفـــردي البشـــرية علـــى 
 مــن %00.0قامــت بشــرح  معــا مارســاتهــذه املأن ، وهــذا يــدل علــى ممارســات تعبئــة املــوارد البشــريةاملفســر بواســطة 
أمـــا  ،مـــن الدقـــة التنبؤيـــة بـــني هـــذين املتغـــريين متوســـطةوجـــود مســـتويات ومنـــه نســـتنتج  ،التحفيـــز الفـــرديســـلوكيات 

 .درج يف النموذجفتعود لعوامل أخرى مل تم  %00.6النسبة املتبقية واملقدرة بـ 
fيمــا يتعلــق بقيمــة ف 

 علــى ةمرتفعــ درجــةيــؤثر بمارســات تعبئــة املــوارد البشــرية مل نالحــظ أن املتغــري املســتقل، 2
f، ذلك أن قيمة SGPمبؤسسة  لتحفيز الفرديلالتابع املتغري 

 .1.21تمقدر بـ  2
Qفيمــــا خيــــص قيمــــة  

مــــة تنبؤيــــة، أي أن ء، فــــإن قيمتهــــا أكــــرب مــــن الصــــفر، وتشــــري بــــذلك إىل وجــــود مال2
 .التحفيز الفرديألداء العاملني وهو  الثاينعلى التنبؤ بالبعد قدرة الهلا ارسات تعبئة املوارد البشرية مم

لتحفيز ل تابعالمتغير ال البشرية علىلممارسات تعبئة الموارد لمتغيرات المستقلة ا تأثير تقييم عالقات. ب
السابقة  الثالثلتقييم عالقات التأثري هذه سيتم استخدام جمموعة من املقاييس، تتوزع على اخلطوات : الفردي
 :كما يلي  Smart PLSيتم حساهبا عن طريق برنامج الذكر، و 

التــداخل اخلطــي للمتغــريات  ســيتم فحــص مشــكلة: قيرريم التررداخل الخطرري بررين المتغيرررات الكامنررة الخارجيررةت -
ملعرفــة قــيم  (.VIF)الكامنــة اخلارجيــة، واملتمثلــة يف ممارســات تعبئــة املــوارد البشــرية، مــن خــالل معيــار تضــخم التبــاين 

 :هذا املعيار نورد اجلدول التايل
المتغير على  ممارسات تعبئة الموارد البشريةل الخارجيةللمتغيرات الكامنة  VIFنتائج قيم : 5/65 جدول 

 للتحفيز الفردي الكامن الداخلي
 المتغيرات الكامنة الخارجية

 VIF قيم ممارسات تعبئة الموارد البشريةل

 3.377 األهداف والقيمو  الرسالةو  الرؤية

 2.273 القيادة التحويلية

 4.066 تنظيم العمل

 1.994 ممارسات إدارة الموارد البشرية

 .000 ، صفحة0ملحق  ،Smart PLS خمرجات برنامج :على من إعداد الباحثة اعتمدا :المصدر
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مارسات تعبئة املوارد مل للمتغريات الكامنة اخلارجية VIF، أن مجيع قيم السابق يتبني من خالل اجلدول 
تداخل مشكلة الوجد ومنه نستنتج أنه ال ت. 0من  أقللتحفيز الفردي ل ئة باملتغري الكامن الداخليالبشرية املتنب  

ا إىل عدم استغناء عن أي متغري، ومتابعة دراسة تقرير وهذا ما يؤدي بناملتغريات الكامنة اخلارجية، طي ما بني اخل
 .نموذج اهليكليالنتائج 

تقيـيم املالءمـة عـن طريـق معيـار قـيم معـامالت  يتمسـ :عالقرات النمروذج الهيكلري الداللة فيالمالءمة و تقييم  -
 :اجلدول املوايل يبني قيم هذين املعيارين .Pاملسار، يف حني سيتم احلكم على الداللة باالعتماد على معيار قيمة 

لممارسات لمتغيرات المستقلة اتأثير  اتوداللة معامالت المسار لعالق تقييم مالءمةنتائج : 5/61 جدول
 لتحفيز الفرديل تابعالمتغير ال البشرية علىتعبئة الموارد 

 مالءمة وداللة معامالت المسار                             
 عالقة التأثير

قيمة معامل 
 المسار

 T  قيمة  
 القرار Pقيمة  العملية

 غير دال 0.069 0.240 0.263 التحفيز الفردي         الرؤية، الرسالة، األهداف والقيم 
 غير دال 1.820 0.114    1.086 - التحفيز الفردي         القيادة التحويلية 

 غير دال 1.011 0.606 1.848 التحفيز الفردي          تنظيم العمل 
 دال 1.110 0.016 1.041 التحفيز الفردي          ممارسات إدارة الموارد البشرية 

 .000 ،088 صفحة، 0ملحق  ،Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر 

ـــات الـــواردة يف اجلـــدول أعـــاله، امليتضـــح مـــن خـــالل  حـــول وجـــود تـــأثري مـــن عدمـــه جـــود اختالفـــات و عطي
املســار لكــل مــن  تمعــامال فيمــا يتعلــق بقــيمف. حســب نوعهــاالتحفيــز الفــردي ملمارســات تعبئــة املــوارد البشــرية علــى 

تمقدر بــ مع التحفيز الفردي وتنظيم العمل  والقيادة التحويلية، املمارسات املرتبطة بالرؤية والرسالة واألهداف والقيم،
، عنــد مســتوى 1.10أكــرب مــن  P، وهــي غــري دالــة إحصــائيا، ذلــك أن قيمــة علــى التــوايل 1.848و 1.086 - ،1.860
التحفيـــز علـــى ســـلوكيات  لكـــل مـــن هـــذه املمارســـاتتشـــري إىل عـــدم وجـــود عالقـــة تـــأثري  ، وهـــذا يشـــري1.10اخلطـــأ 
  فتمقــدر  مــع التحفيــز الفــردي إدارة املــوارد البشــريةبــلممارســات املرتبطــة لأمــا فيمــا يتعلــق بقيمــة معامــل املســار . الفــردي
قيمـــة تشـــري حيـــث ، 1.10، عنـــد مســـتوى اخلطـــأ 1.10أقـــل مـــن  P، وهـــي دالـــة إحصـــائيا، ذلـــك أن قيمـــة 0.397بــــ 

، أي أنـه التحفيـز الفـرديملمارسـات علـى سـلوكيات ذه اإىل وجـود عالقـة تـأثري إجيابيـة هلـ هـذه، معامل املسار املوجبة
إذا ارتفــع مســتوى تطبيــق املمارســات املرتبطــة بــإدارة املــوارد البشــرية بوحــدة واحــدة ينشــأ عنــه ارتفــاع يف مســتوى تبــين 

 .من هذه الوحدة 0.397بـ التحفيز الفردي سلوكيات 
نستنتج أن   ،SGPمبؤسسة التحفيز الفردي ممارسات تعبئة املوارد البشرية على سلوكيات تأثري خيص فيما 

على  تؤثرال تنظيم العمل و والقيادة التحويلية،  ،بالرؤية والرسالة واألهداف والقيم كل من املمارسات املرتبطة
من االلتزام هبا،  نيإىل طبيعة هذه السلوكيات وهدف العاملذلك يرجع و  ،التحفيز الفرديمستوى تبين سلوكيات 

ولكنها تتعلق  غري متضمنة يف عقد العمل، تنفيذ مهامتتعلق ب أن هذه السلوكيات هي سلوكيات اختيارية،حيث 
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بذل جمهودات العاملني  تتطلب منكما   ني على تبنيها،ومنه ال ميكن للمؤسسة إجبار العامل مبنصب العمل نفسه،
من خالهلا إىل تلبية حاجات شخصية واحلصول على  ما هو متوقع منه، حيث يهدفونإضافية من أجل جتاوز 

ه من املمارسات املرتبطة بإدارة املوارد البشرية مبا تتضمن لذلك جند أن، كالزيادة يف األجر والتقية  مكافآت
هي املمارسات اليت تؤثر على مستوى تبين سلوكيات  ،مرهوتطوي مهتومكافأ نيالعاملممارسات تتعلق باإلحتفاظ ب

 .التحفيز الفردي
ســـيتم االعتمـــاد علـــى املعـــايري الرئيســـية يف تقيـــيم : مرررة التنبؤيرررةءالمالو جرررم الترررأثيروح معامرررل التحديررردتقيررريم  -

R معامــل التحديـد: النمـوذج اهليكلــي، واملتمثلـة يف كــل مـن
f جــم التـأثريوح 2

Q املالءمــة التنبؤيـةو  2
اجلــدول التــايل . 2

 :يوضح قيم هذه املعايري
Rمعامل التحديد تقييم نتائج : 5/62 جدول

fجم التأثير وح 2
Qالمالءمة التنبؤية و  2

تأثير  اتلعالق 2
 لتحفيز الفرديل تابعالمتغير ال لممارسات تعبئة الموارد البشرية علىلمتغيرات المستقلة ا

R قيم                                       
fو 2

Qو 2
2 

 عالقة التأثير                
  R

2   f
2  Q

2   
 القرار القيمة القرار القيمة القرار القيمة

 التحفيز الفردي         الرؤية، الرسالة، األهداف والقيم 

 متوسط 1.008

 ضعيف 0.044

 توجد 1.800
 ضعيف 0.015 التحفيز الفردي         القيادة التحويلية 

 ضعيف 0.045 التحفيز الفردي          تنظيم العمل 
 متوسط 0.169 التحفيز الفردي          ممارسات إدارة الموارد البشرية 

 .801 ،082- 081 ،080 صفحة، 0ملحق  ،Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر

Rقيمـــة  أنيالحـــظ مـــن خـــالل البيانـــات الـــواردة يف اجلـــدول أعـــاله، 
2

تـــأثري ممارســـات تعبئـــة املـــوارد لعالقـــة  
التحفيـــز الفـــردي والـــيت تشـــري إىل مقـــدار التبـــاين يف  ،SGPمبؤسســـة  0.532تمقـــدر بــــ التحفيـــز الفـــردي البشـــرية علـــى 

ملمارســـات املرتبطـــة بالرؤيـــة والرســـالة ا أن كـــل مـــناملفســـر بواســـطة ممارســـات تعبئـــة املـــوارد البشـــرية، وهـــذا يـــدل علـــى 
ســلوكيات  مــن %00.8قامــت بشــرح  إدارة املــوارد البشــريةو تنظــيم العمــل، و القيــادة التحويليــة، و ، واألهــداف والقــيم
أمــا النســبة املتبقيــة  ،مــن الدقــة التنبؤيـة بــني هــذين املتغـريين متوسـطةوجــود مســتويات ومنــه نسـتنتج  ،التحفيـز الفــردي
 . تمدرج يف النموذجملفتعود لعوامل أخرى  %06.2واملقدرة بـ 
fيما يتعلق بقيمة ف

مارسـات تعبئـة املـوارد البشـرية علـى املتغـري سـتقلة ملتأثري املتغريات امل حجمنالحظ أن ، 2
ملمارســـات املرتبطـــة بالرؤيــــة حيـــث أن كـــال مــــن ا. SGPمبؤسســـة  خيتلــــف مـــن متغـــري آلخــــر لتحفيـــز الفـــرديالتـــابع ل

، ذلـك التحفيـز الفـرديعلـى سـلوكيات  ةضـعيف درجـةتـؤثر بتنظيم العمل، و ، القيادة التحويليةو والرسالة واألهداف، 
fأن قيمــة 

إدارة املــوارد بــملمارســات املرتبطــة يف حــني أن ا. التــوايل علــى 0.045و 0.015، 0.044لكــل منهــا تمقــدر بـــ  2
f، ذلك أن قيمة التحفيز الفرديعلى سلوكيات  ةتوسطم بدرجةتؤثر  البشرية

 . 0.169املتعلقة هبا تمقدر بـ  2
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Qفيما خيص قيمة  
 كـل مـنمـة تنبؤيـة، أي أن  ءوجـود مال، فإن قيمتها أكرب من الصفر، وتشـري بـذلك إىل 2

هلــا  إدارة املـوارد البشــريةو تنظــيم العمــل، و القيــادة التحويليـة، و ، ملمارسـات املرتبطــة بالرؤيـة والرســالة واألهــداف والقـيما
  .التحفيز الفرديبالبعد الثاين ألداء العاملني وهو على التنبؤ قدرة ال
حيث سيتم : التعبئة الفرديةممارسات تعبئة الموارد البشرية على  تأثيرلعالقة  النموذج الهيكلي تقييم. 4

غري تابع، مث سيتم تقييم كمت  التعبئة الفرديةكمتغري مستقل على  ممارسات تعبئة املوارد البشرية تأثريتقييم عالقة 
لتعبئة لملتغريات الكامنة اخلارجية ملمارسات تعبئة املوارد البشرية على املتغري الكامن الداخلي تأثري ا اتعالق
تنظيم ومبىن  ،التحويلية القيادةمبىن ، و األهداف والقيمو  الرسالةو  الرؤية، أي تقييم عالقة تأثري كل من مبىن الفردية
 .التعبئة الفردية مبىنعلى  ممارسات إدارة املوارد البشريةمبىن ، و العمل

لتعبئة لالمتغير الكامن  لممارسات تعبئة الموارد البشرية على للمتغير المستقل الكامن تقييم عالقة التأثير. أ
السابقة  الثالثالتأثري هذه سيتم استخدام جمموعة من املقاييس، تتوزع على اخلطوات  لتقييم عالقة: الفردية
 :كما يلي  Smart PLSيتم حساهبا عن طريق برنامج الذكر، و 

يتم فحص مشكلة التداخل اخلطي للمتغري  لن: قييم التداخل الخطي بين المتغيرات الكامنة الخارجيةت -
 .ذلك أنه سيتم التعامل معه كمبىن واحديف ممارسات تعبئة املوارد البشرية،  واملتمثل الكامن اخلارجي،

 ة معامــلتقيــيم املالءمــة عــن طريــق معيــار قيمــ يتمســ :النمرروذج الهيكلرري ةفرري عالقررالداللررة المالءمررة و تقيرريم  -
 :اجلدول املوايل يبني قيم هذين املعيارين .Pاملسار، يف حني سيتم احلكم على الداللة باالعتماد على معيار قيمة 

لممارسات تعبئة لمتغير المستقل اتأثير وداللة معامالت المسار لعالقة  تقييم مالءمة نتائج :5/63 جدول
 لتعبئة الفرديةل تابعالمتغير ال الموارد البشرية على

 مالءمة وداللة معامالت المسار                         
 عالقة التأثير

قيمة معامل 
 المسار

 T  قيمة  
 القرار  Pقيمة   العملية

 دال 0.000 08.010 1.161 التعبئة الفردية         ممارسات تعبئة الموارد البشرية
 .000 ،080 صفحة، 0ملحق  ،Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر  

قيمة معامل املسار ملمارسات تعبئة املـوارد البشـرية  عطيات الواردة يف اجلدول أعاله، أنامليتضح من خالل 
، 1.10، عنـد مسـتوى اخلطـأ 1.10أقـل مـن  Pوهي دالة إحصائيا، ذلك أن قيمـة  ،0.767تمقدر بـ  التعبئة الفرديةمع 

أي أنــه إذا ارتفــع ، بــني هــذين املتغــريينإىل وجــود عالقــة تــأثري إجيابيــة  هــذه، قيمــة معامــل املســار املوجبــة حيــث تشــري
 0.767بــ  التعبئـة الفرديـةبوحدة واحدة ينشأ عنه ارتفاع يف مستوى  معا مستوى تطبيق ممارسات تعبئة املوارد البشرية

 .من هذه الوحدة
ســـيتم االعتمـــاد علـــى املعـــايري الرئيســـية يف تقيـــيم : مرررة التنبؤيرررةءالمالو جرررم الترررأثيروح معامرررل التحديررردتقيررريم  -

R معامــل التحديـد: النمـوذج اهليكلــي، واملتمثلـة يف كــل مـن
f جــم التـأثريوح 2

Q املالءمــة التنبؤيـةو  2
اجلــدول التــايل . 2

 :هذه املعايرييوضح قيم 
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Rمعامل التحديد تقييم نتائج : 5/64 جدول
fجم التأثير وح 2

Qالمالءمة التنبؤية و  2
لمتغير اتأثير لعالقة  2

 لتعبئة الفرديةل تابعالمتغير ال لممارسات تعبئة الموارد البشرية علىالمستقل 

R قيم                                       
fو 2

Qو 2
2       

 عالقة التأثير                
R

2   f
2  Q

2   
 القرار القيمة القرار القيمة القرار القيمة

 توجد 1.801 مرتفع 0.082 متوسط 1.022 التعبئة الفردية         ممارسات تعبئة الموارد البشرية

 .084 ،081 ،080 صفحة، 0ملحق  ،Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر

Rقيمـــة  أنيالحـــظ مـــن خـــالل البيانـــات الـــواردة يف اجلـــدول أعـــاله، 
2

تـــأثري ممارســـات تعبئـــة املـــوارد لعالقـــة  
املفســر  التعبئــة الفرديــةوهــي تشــري إىل مقــدار التبــاين يف  ،SGPمبؤسســة  0.588تمقــدر بـــ  التعبئــة الفرديــةالبشـرية علــى 

سـلوكيات  مـن %02.2قامـت بشـرح معـا مارسات هذه املأن بواسطة ممارسات تعبئة املوارد البشرية، وهذا يدل على 
أمــا النســبة املتبقيــة  ،مــن الدقــة التنبؤيــة بــني هــذين املتغــريين متوســطةوجــود مســتويات ومنــه نســتنتج  ،التعبئــة الفرديــة
 .فتعود لعوامل أخرى مل تمدرج يف النموذج %00.8واملقدرة بـ 

fيمــا يتعلــق بقيمــة ف 
 علــى ةمرتفعــ درجــةيــؤثر بمارســات تعبئــة املــوارد البشــرية مل نالحــظ أن املتغــري املســتقل، 2

f، ذلك أن قيمة SGPمبؤسسة  لتعبئة الفرديةلالتابع املتغري 
 .0.082تمقدر بـ  2

Qفيمــــا خيــــص قيمــــة  
مــــة تنبؤيــــة، أي أن ء، فــــإن قيمتهــــا أكــــرب مــــن الصــــفر، وتشــــري بــــذلك إىل وجــــود مال2

 .التعبئة الفرديةألداء العاملني وهو  ثالثعلى التنبؤ بالبعد القدرة الهلا ارسات تعبئة املوارد البشرية مم
للتعبئة  تابعالمتغير ال البشرية علىلممارسات تعبئة الموارد لمتغيرات المستقلة ا تأثير اتتقييم عالق. ب

السابقة  ثالثاللتقييم عالقات التأثري هذه سيتم استخدام جمموعة من املقاييس، تتوزع على اخلطوات : الفردية
 :كما يلي  Smart PLSيتم حساهبا عن طريق برنامج الذكر، و 

مشــكلة التــداخل اخلطــي للمتغــريات ســيتم فحــص : قيرريم التررداخل الخطرري بررين المتغيرررات الكامنررة الخارجيررةت -
ملعرفــة قــيم  (.VIF)الكامنــة اخلارجيــة، واملتمثلــة يف ممارســات تعبئــة املــوارد البشــرية، مــن خــالل معيــار تضــخم التبــاين 

 :هذا املعيار نورد اجلدول التايل
المتغير  على ممارسات تعبئة الموارد البشريةل الخارجيةللمتغيرات الكامنة  VIFنتائج قيم : 5/65 جدول 

 للتعبئة الفردية الكامن الداخلي
 المتغيرات الكامنة الخارجية

 VIF قيم ممارسات تعبئة الموارد البشريةل

 3.377 األهداف والقيمو   الرسالةو  الرؤية

 2.273 القيادة التحويلية

 4.066 تنظيم العمل

 1.994 ممارسات إدارة الموارد البشرية

 .000 ، صفحة0ملحق  ،Smart PLS خمرجات برنامج :اعتمدا علىمن إعداد الباحثة  :المصدر
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مارسات تعبئة املوارد مل للمتغريات الكامنة اخلارجية VIF، أن مجيع قيم السابق يتبني من خالل اجلدول 
تداخل مشكلة الوجد ومنه نستنتج أنه ال ت. 0من  أقل لتعبئة الفرديةل ئة باملتغري الكامن الداخليالبشرية املتنب  

ا إىل عدم استغناء عن أي متغري، ومتابعة دراسة تقرير وهذا ما يؤدي بناملتغريات الكامنة اخلارجية، طي ما بني اخل
 .نموذج اهليكليالنتائج 

تقيـيم املالءمـة عـن طريـق معيـار قـيم معـامالت  يتمسـ :في عالقرات النمروذج الهيكلريالداللة المالءمة و تقييم  -
 :اجلدول املوايل يبني قيم هذين املعيارين .Pاملسار، يف حني سيتم احلكم على الداللة باالعتماد على معيار قيمة 

لممارسات لمتغيرات المستقلة اتأثير  اتلمسار لعالقتقييم مالءمة وداللة معامالت انتائج : 5/66 جدول
 لتعبئة الفرديةل تابعالمتغير ال البشرية علىتعبئة الموارد 

 مالءمة وداللة معامالت المسار                           
 عالقة التأثير

قيمة معامل 
 المسار

 T  قيمة  
 القرار Pقيمة  العملية

  دال 1.111 0.481 1.008 التعبئة الفردية         الرؤية، الرسالة، األهداف والقيم 
 غير دال 1.010 0.180 1.018 التعبئة الفردية          القيادة التحويلية 

 دال  1.100 8.008 1.064 التعبئة الفردية          تنظيم العمل 
 غير دال 1.000 0.061 1.061 التعبئة الفردية          ممارسات إدارة الموارد البشرية 

 .000 ،088 صفحة، 0ملحق  ،Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر  

ـــات الـــواردة يف اجلـــدول أعـــاله، امليتضـــح مـــن خـــالل  حـــول وجـــود تـــأثري مـــن عدمـــه جـــود اختالفـــات و عطي
املســار لكــل مــن  تمعــامال فيمــا يتعلــق بقــيمف. حســب نوعهــا التعبئــة الفرديــةملمارســات تعبئــة املــوارد البشــرية علــى 

 1.064و 0.412تمقــدر بـــ مــع التعبئــة الفرديــة املمارســات املرتبطــة بالرؤيــة والرســالة واألهــداف والقــيم، وتنظــيم العمــل 
حيــث تشــري قــيم ، 1.10، عنــد مســتوى اخلطــأ 1.10أقــل مــن  Pوهــي دالــة إحصــائيا، ذلــك أن قيمــة ، علــى التــوايل

التعبئـــة ملمارســـات علـــى ســـلوكيات كـــل مـــن هـــذه اعالقـــة تـــأثري إجيابيـــة لإىل وجـــود معـــامالت املســـار املوجبـــة هـــذه، 
، أي أنه إذا ارتفع مسـتوى تطبيـق املمارسـات املرتبطـة بالرؤيـة والرسـالة واألهـداف والقـيم بوحـدة واحـدة ينشـأ الفردية

ى تطبيــــق ، وإذا ارتفــــع مســــتو مــــن هــــذه الوحــــدة 0.412بـــــ  التعبئــــة الفرديــــةعنــــه ارتفــــاع يف مســــتوى تبــــين ســــلوكيات 
 1.064بــ  التعبئـة الفرديـةاملمارسات املرتبطة بتنظيم العمل بوحدة واحدة ينشأ عنه ارتفاع يف مستوى تبـين سـلوكيات 

املسار لكل من املمارسـات املرتبطـة بالقيـادة التحويليـة وإدارة املـوارد  تمعامال ا فيما يتعلق بقيمأم .من هذه الوحدة
، عنــد 1.10أكــرب مــن  Pوهــي غــري دالــة إحصــائيا، ذلــك أن قيمــة ، علــى التــوايل 0.167و 0.102البشــرية فتمقــدر بـــ 
التعبئـــة ملمارســـات علـــى ســـلوكيات كـــل مـــن هـــذه اشـــري إىل عـــدم وجـــود عالقـــة تـــأثري لهـــذا ي، و 1.10مســـتوى اخلطـــأ 

 .الفردية
نستنتج أن   ،SGPمبؤسسة  التعبئة الفرديةتعبئة املوارد البشرية على سلوكيات ارسات ممتأثري خيص فيما 
التعبئة بالقيادة التحويلية وإدارة املوارد البشرية ال تؤثران على مستوى تبين سلوكيات  املمارسات املرتبطةكل من 



                                                                                                       Sétif Gold Plast المتوسطةدراسة ميدانية حول ممارسات تعبئة الموارد البشرية وتأثيرها على أداء العاملين بالمؤسسة    الفصل الخامس     
 

266 
 

يرجع ذلك إىل طبيعة هذه السلوكيات، حيث أهنا سلوكيات ال يتضمنها الوصف الوظيفي ملنصب و  ،الفردية
، ومنه ال يستطيع القائد أو املسؤول املباشر أيا كانت نيالعمل، فهي تنفذ طوعيا وإراديا من طرف العامل

وذلك ، بطه بالعاملني ضعيفةالعالقة اليت تر إذا كانت على االلتزام هبا، خاصة  ، إجبارهماخلصائص اليت يتميز هبا
دارة من تعيني وإرغم خاصية اإلدارة اجلوارية اليت تتميز هبا املؤسسة، كما أن ممارسات إدارة املوارد البشرية 

تساهم  ،س بناء على سلوكيات حمددةؤس  الكفاءات وتعويضات وتقاسم للمعلومات والتغذية الراجعة التكوينية، تم 
املمارسات املرتبطة حني أن كل من يف . وليس على سلوكيات تقديرية يف تنفيذ املهام احملددة يف عقد العمل،

ويرجع ذلك إىل  ،التعبئة الفرديةوتنظيم العمل تؤثر على مستوى تبين سلوكيات  بالرؤية والرسالة واألهداف والقيم
 هدف هذه السلوكيات، والذي يتمثل يف حتقيق هدف مشتك وحتسني الرفاهية اجلماعية للمؤسسة، ومنه 

دمج توجهات وأهداف وقيم العاملني مع توجهات الرؤية والرسالة واألهداف والقيم هتدف إىل فممارسات 
سهل من عملية جتميع وتوجيه جهود العاملني وحو حتقيق هدف أو قضية مشتكة،  أهداف وقيم املؤسسة، مما يم و 

كما أن ممارسات تنظيم العمل القائمة على التمكني واملشاركة والعمل اجلماعي، يساهم يف الرفع من إحساس 
 مج منصب عملهار إىل تبين سلوكيات خ معلى التأثري يف قرارات املؤسسة، مما يدفعه ملقدرهت مبأمهيته نيالعامل
 .  ملؤسسةي اوكأنه مالك ونبزمام املبادرة ويتصرف ونويأخذ

ســـيتم االعتمـــاد علـــى املعـــايري الرئيســـية يف تقيـــيم : مرررة التنبؤيرررةءالمالو جرررم الترررأثيروح معامرررل التحديررردتقيررريم  -
R معامــل التحديـد: النمـوذج اهليكلــي، واملتمثلـة يف كــل مـن

f جــم التـأثريوح 2
Q املالءمــة التنبؤيـةو  2

اجلــدول التــايل . 2
 :يوضح قيم هذه املعايري

Rمعامل التحديد تقييم نتائج : 5/67 جدول
fجم التأثير وح 2

Qالمالءمة التنبؤية و  2
تأثير  اتلعالق 2

 لتعبئة الفرديةل تابعالمتغير ال لممارسات تعبئة الموارد البشرية علىلمتغيرات المستقلة ا

R قيم                                      
fو 2

Qو 2
2 

 عالقة التأثير                
  R

2   f
2  Q

2   
 القرار القيمة القرار القيمة القرار القيمة

 التعبئة الفردية          الرؤية، الرسالة، األهداف والقيم 

 مرتفع 1.188

 متوسط 0.181

 توجد 1.802
 ضعيف 0.030 التعبئة الفردية         القيادة التحويلية 

 متوسط 0.151 التعبئة الفردية          تنظيم العمل 
 ضعيف 0.050 التعبئة الفردية         ممارسات إدارة الموارد البشرية 

 .001 ،082- 081 ،080 صفحة، 0 ملحق ،Smart PLS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر

Rقيمـــة  أنيالحـــظ مـــن خـــالل البيانـــات الـــواردة يف اجلـــدول أعـــاله، 
2

تـــأثري ممارســـات تعبئـــة املـــوارد لعالقـــة  
املفســر  التعبئــة الفرديــةوالــيت تشــري إىل مقــدار التبــاين يف  ،SGP مبؤسســة 0.722تمقــدر بـــ  التعبئــة الفرديــةالبشـرية علــى 

ملمارســات املرتبطــة بالرؤيــة والرســالة واألهــداف ا أن كــل مــنبواســطة ممارســات تعبئــة املــوارد البشــرية، وهــذا يــدل علــى 
 ،التعبئـة الفرديـةسـلوكيات  من %72.2قامت بشرح  إدارة املوارد البشريةو تنظيم العمل، و القيادة التحويلية، و ، والقيم
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 %81.2أمـا النسـبة املتبقيـة واملقـدرة بــ  ،ة من الدقة التنبؤيـة بـني هـذين املتغـريينمتوسطوجود مستويات ومنه نستنتج 
 .فتعود لعوامل أخرى مل تمدرج يف النموذج

fيما يتعلق بقيمة ف 
مارسـات تعبئـة املـوارد البشـرية علـى املتغـري سـتقلة ملتأثري املتغريات امل حجمنالحظ أن ، 2

ملمارسـات املرتبطـة بالرؤيـة والرسـالة حيـث أن كـال مـن ا. SGPمبؤسسـة  خيتلف مـن متغـري آلخـر لتعبئة الفرديةالتابع ل
f، ذلك أن قيمة التعبئة الفرديةعلى سلوكيات  ةمتوسط درجةتؤثر بتنظيم العمل، و واألهداف، 

لكل منها تمقـدر بــ  2
تــؤثر  إدارة املــوارد البشــريةو  القيــادة التحويليــةملمارســات املرتبطــة باكــال مــن   يف حــني أن. التــوايل علــى 0.151و 0.181

f، ذلك أن قيمة التعبئة الفرديةعلى سلوكيات  ةضعيف درجةب
 .التوايل على 0.050و 0.030ا تمقدر بـ ماملتعلقة هب 2

Qفيما خيص قيمة  
 كـل مـنمـة تنبؤيـة، أي أن  ءوتشـري بـذلك إىل وجـود مال، فإن قيمتها أكرب من الصفر، 2

هلــا  إدارة املـوارد البشــريةو تنظــيم العمــل، و القيــادة التحويليـة، و ، ملمارسـات املرتبطــة بالرؤيـة والرســالة واألهــداف والقـيما
  .التعبئة الفرديةبعلى التنبؤ قدرة ال
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 سة اختبار فرضيات الدرا: الخامس المبحث
جودة مناذج القياس، وتقييم عالقات وبعد التأكد من  بعد عرض وحتليل وتفسري نتائج الدراسة امليدانية،

وذلك من  ،النموذج اهليكلي، تأيت املرحلة األخرية املتمثلة يف اختبار صحة فرضيات الدراسة، بتأكيدها أو نفيها
  .على األساليب اإلحصائية املناسبة لذلكباالعتماد  ،املتوصل إليها ممناقشتها على ضوء النتائج خالل

الرئيسية والفرعية، حيث سيتم اختبار صحة ار فرضيات الدراسة اختبمن خالل هذا املبحث  سيتم
الفرضية الرئيسية األوىل املتعلقة باملتغري املستقل، واليت ختص مستوى تطبيق ممارسات تعبئة املوارد البشرية، مث اختبار 

ختبار صحة الفرضية الرئيسية الثانية املتعلقة باملتغري التابع، واليت ختص مستوى أداء العاملني، ويف األخري سيتم ا
 باملتغري التابع، أي عالقة ممارسات تعبئة املوارد البشرية بعالقة املتغري املستقل صحة الفرضية الرئيسية الثالثة املتعلقة

نة اختبار الفرضيات الفرعية املتعلقة هبا، واليت تدرس عالقة املتغري املستقل بأبعاد املتغري تضم  بأداء العاملني، مم 
 .سات تعبئة املوارد البشرية بكل بعد من أبعاد أداء العاملنيالتابع، أي عالقة ممار 

 ممارسات تعبئة الموارد البشريةمستوى تطبيق ب المتعلقةالرئيسية األولى اختبار الفرضية  :المطلب األول
ؤسسة امليف  متوسط مستوى تطبيق ممارسات تعبئة املوارد البشرية": إىل أناألوىل الرئيسية الفرضية  تشري
 ."Sétif Gold Plast املتوسطة

 :املوايل اجلدولنتائج الختبار هذه الفرضية، سيتم االعتماد على 
 الموارد البشرية تعبئة اتممارسمستوى تطبيق  نتائج اإلجابات حول :/568جدول               

              

مستوى تطبيق  
 القرار T Sig        :برالمرتبطة  الممارسات

 األهدافو  الرسالةو  الرؤية
 3.04 والقيم

.541 

.741 .451 

 دالغير 
 %  17.76 (متوسط)

 3.38 القيادة التحويلية

.731 

5.02 .001 

 دال
 %  21.50 (مرتفع جدا)

 2.45 تنظيم العمل

,751 

- 6.40 .001 

 دال
 %  35.61 (جدا منخفض) 

 3.14 إدارة الموارد البشرية

.481 

2.88 .001 

 دال
 %  15.28 (مرتفع جدا)

 3.00 الموارد البشرية تعبئة

1.53 

0.13 .891 

غير دال     
 %  17.66 (متوسط)

 .011 - 010، 018 - 011 ، صفحة0، ملحق SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر 
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املوارد  تعبئةمارسات مل أن قيمة املتوسط احلسايب، الواردة يف اجلدول السابق لبياناتل امن خال يتبني
     ةاملتوسط الفرضي املقدر قيمة  تساويقيمة  يوه ،17.66%باوحراف معياري نسيب قدره  3.00قدر بـ تم  البشرية
احملسوبة  tوما يؤكد ذلك هي قيمة . مبوافق بدرجة أقلأجابوا  ستجوبني، وهذا يعين أن املوبتشتت منخفض 10 بـ
أي أن  .1.24مبستوى داللة قدره  1.10ومستوى اخلطأ  41دالة عند درجات احلرية غري  وهي ،0.13املقدرة بـ و 

 .متوسطاكان  SGPمؤسسة يف  املوارد البشرية تعبئةتطبيق ممارسات  ملستوى عاملنيتقييم ال
الرؤية والرسالة واألهداف والقيم كل من باملرتبطة مارسات تطبيق امل ملستوى عاملنيتقييم الفإن  ،للتذكري

 القيادةكل من باملرتبطة املمارسات ستوى تطبيق مل همتقييمأما فيما خيص  .متوسطاكان  SGPمؤسسة  يف
املرتبطة املمارسات ستوى تطبيق مل همتقييمب وفيما يتعلق. تفعا جدامر  فقد كانوإدارة املوارد البشرية  التحويلية

 .فقد كان منخفضا جدا بتنظيم العمل
 .الرئيسية األولىبناء على ما سبق، فإن نتائج الدراسة الحالية قد أثبتت صحة الفرضية 

 مستوى أداء العاملينب اختبار الفرضية الرئيسية الثانية المتعلقة :المطلب الثاني
           املتوسطةؤسسة امليف  متوسط مستوى أداء العاملني": إىل أن ثانيةالالرئيسية الفرضية  تشري

Sétif Gold Plast". 
 :املوايل اجلدولنتائج الختبار هذه الفرضية، سيتم االعتماد على 

 مستوى أداء العاملين نتائج اإلجابات حول :/569جدول 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .014 - 011، 010 - 018 ، صفحة0ملحق  ،SPSS خمرجات برنامج :من إعداد الباحثة اعتمدا على :المصدر
 3.09قدر بـ تم  ألداء العاملني أن قيمة املتوسط احلسايب، أعالهالواردة يف اجلدول  البياناتل من خال يتبني

وبتشتت  10 بـ ةاملقدر  املتوسط الفرضي قيمة من قريبة جداقيمة  يوه ،14.88%باوحراف معياري نسيب قدره 
       املقدرةو احملسوبة  tوما يؤكد ذلك هي قيمة . مبوافق بدرجة أقلأجابوا  ستجوبني، وهذا يعين أن املمنخفض

تقييم أي أن  .1.61مبستوى داللة قدره  1.10ومستوى اخلطأ  41دالة عند درجات احلرية غري  وهي ،1.93بـ 
 .كان متوسطا SGPمؤسسة يف  أداء العاملني ملستوى عاملنيال

 القرار T Sig        :سلوكيات تبني مستوى 

 3.38 احترام عقد العمل

0.46 

7.81 .001 

 دال
 %  13.65 (مرتفع جدا)

 2.92 التحفيز الفردي
0.63 

1.11 - .261 
 دال غير

 %  21.57 (متوسط) 

 2.97 ةالفردي عبئةالت
.511 

.46 -1 .641 
 دال غير

 %  17.17 (متوسط) 

 3.09 أداء العاملين
.461 

1.93 .061 

 غير دال
 %  14.88 (متوسط)
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 كان مرتفعا SGPسة يف مؤس احتام عقد العملسلوكيات  تبين ملستوى عاملنيتقييم الفإن  ،للتذكري
 .متوسطا كان كل من التحفيز الفردي والتعبئة الفردية فقد سلوكياتستوى تبين مل همتقييمأما فيما خيص  .جدا

 .ثانيةالدراسة الحالية قد أثبتت صحة الفرضية الرئيسية البناء على ما سبق، فإن نتائج 
 اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة والفرضيات الفرعية الثالث المتعلقة بها: المطلب الثالث

اختبار  ، مثعالقة ممارسات تعبئة املوارد البشرية بأداء العاملنيب املتعلقة الثالثةاختبار الفرضية الرئيسية سيتم  
 :، كما يليأبعاد أداء العاملنيبعالقة ممارسات تعبئة املوارد البشرية ب املتعلقة الثالثالفرضيات الفرعية 

 أداء العاملينعالقة ممارسات تعبئة الموارد البشرية بب المتعلقة الثالثةاختبار الفرضية الرئيسية : أوال
يؤثر مستوى تطبيق ممارسات تعبئة املوارد البشرية إجيابا وبدرجة ": هإىل أن ثالثةالالرئيسية الفرضية  تشري

 ."Sétif Gold Plastقوية على مستوى أداء العاملني يف املؤسسة املتوسطة 
 :املوايلالشكل و  ،0/49و 0/48 نيدولكل من اجل نتائجالختبار هذه الفرضية، سيتم االعتماد على 

على ممارسات تعبئة الموارد البشرية المتغير المستقل لتأثير نموذج المسار لعالقة : 5/3 شكل
 داء العاملينالمتغير التابع أل

 
 .Smart PLS خمرجات برنامج :المصدر 
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معامـل املسـار ملمارسـات تعبئـة املـوارد  إشـارة ، أنالسـابق الشكلو  0/49و 0/48 نياجلدوليتضح من خالل 
شـري إىل وجــود عالقـة تــأثري إجيابيـة بــني ي ممــاوهــي دالـة إحصـائيا،  ،0.845تمقــدر بــ موجبـة و  البشـرية مـع أداء العــاملني

fقيمـة  أن يتضـحكما ،  هذين املتغريين
شـري إىل وجـود عالقـة تـأثري قويـة بـني يممـا ، 8.046وتمقـدر بــ  1.00أكـرب مـن  2

 .هذين املتغريين
مبؤسسـة  أداء العـاملنيمسـتوى تعبئة املوارد البشـرية علـى ممارسات مستوى تطبيق تأثري خيص للتذكري، فيما  

SGP، وتنظـيم العمـل، والقيـادة  بالرؤيـة والرسـالة واألهـداف والقـيم، املمارسـات املرتبطـةمسـتوى تطبيـق كل من ن  فإ
دة،التحويلية، وإدارة املوارد البشرية  .على مستوى أداء العاملني وبدرجة متوسطةإجيابا ؤثر ي ، على ح 

 .الدراسة الحالية قد أثبتت صحة الفرضية الرئيسية الثالثةبناء على ما سبق، فإن نتائج 
 عالقة ممارسات تعبئة الموارد البشرية بأبعاد أداء العاملينب المتعلقة ثالثالاختبار الفرضيات الفرعية : ثانيا

أبعاد بكل بعد من عالقة ممارسات تعبئة املوارد البشرية ب املتعلقة الثالثاختبار الفرضيات الفرعية  سيتم
 0/00 اجلداولباالعتماد على التحفيز الفردي، والتعبئة الفردية، و احتام عقد العمل، : ، واملتمثلة يفأداء العاملني

 :الشكل املوايلو  ،0/60و 0/60و 0/04و 0/02و 0/00و
على ممارسات تعبئة الموارد البشرية تأثير المتغير المستقل لنموذج المسار لعالقة : 5/4 شكل

 داء العاملينالمتغير التابع ألأبعاد 

 
 .Smart PLS خمرجات برنامج :المصدر
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 :، أنه فيما يتعلق بـتضح من خالل اجلداول والشكل السابقي
 حيث :عالقة ممارسات تعبئة الموارد البشرية باحترام عقد العملب المتعلقة ولىاألاختبار الفرضية الفرعية  .1

يؤثر مستوى تطبيق ممارسات تعبئة املوارد البشرية ": إىل أنه ثالثةالالرئيسية لفرضية األوىل لالفرعية  ةالفرضي تشري
 ."Sétif Gold Plastإجيابا وبدرجة قوية على مستوى تبين سلوكيات احتام عقد العمل يف املؤسسة املتوسطة 

ملمارسات تعبئة املوارد إشارة معامل املسار  ، أنالسابقوالشكل  0/00و 0/00ني يتضح من خالل اجلدول
وهي دالة إحصائيا، مما يشري إىل وجود عالقة تأثري إجيابية  ،0.874موجبة وتمقدر بـ  البشرية مع احتام عقد العمل

fقيمة  أن يتضحكما ،  بني هذين املتغريين
مما يشري إىل وجود عالقة تأثري قوية ، 3.237بـ وتمقدر  1.00أكرب من  2

 .بني هذين املتغريين
احـتام مسـتوى تبـين سـلوكيات تعبئة املـوارد البشـرية علـى ممارسات مستوى تطبيق تأثري خيص للتذكري، فيما  

 بالرؤيـــة والرســـالة واألهـــداف والقـــيم املمارســـات املرتبطـــة مســـتوى تطبيـــق كـــل مـــنن  فـــإ ،SGPمبؤسســـة  عقـــد العمـــل
ممارسـات القيـادة مسـتوى تطبيـق يف حني أن . ؤثر على مستوى تبين سلوكيات احتام عقد العمليوتنظيم العمل ال 

مســـتوى تطبيــــق  أمـــاتبــــين ســـلوكيات احـــتام عقـــد العمــــل،  مســـتوى علـــى ةمتوســـط يـــؤثر  إجيابـــا وبدرجــــةالتحويليـــة 
  .تبين سلوكيات احتام عقد العملمستوى على  ةمرتفع وبدرجةؤثر إجيابا يف إدارة املوارد البشريةاملرتبطة ب مارساتامل

 بناء على ما سبق، فإن نتائج الدراسة الحالية قد أثبتت صحة الفرضية الفرعية األولى 
 .للفرضية الرئيسية الثالثة

 حيث :عالقة ممارسات تعبئة الموارد البشرية بالتحفيز الفرديب المتعلقة الثانيةاختبار الفرضية الفرعية . 2
يؤثر مستوى تطبيق ممارسات تعبئة املوارد البشرية ": إىل أنه ثالثةالالرئيسية لفرضية الفرعية الثانية لالفرضية  تشري

 ."Sétif Gold Plastسلوكيات التحفيز الفردي يف املؤسسة املتوسطة تبين إجيابا وبدرجة قوية على مستوى 
إشارة معامل املسار ملمارسات تعبئة  ، أنالسابقوالشكل  0/04و 0/02و نييتضح من خالل اجلدول

وهي دالة إحصائيا، مما يشري إىل وجود عالقة تأثري  ،0.667املوارد البشرية مع التحفيز الفردي موجبة وتمقدر بـ 
fقيمة  أن يتضحكما ،  إجيابية بني هذين املتغريين

مما يشري إىل وجود عالقة تأثري ، 1.21وتمقدر بـ  1.00أكرب من  2
 .هذين املتغريينقوية بني 

ـــق تـــأثري خيـــص للتـــذكري، فيمـــا  مســـتوى تبـــين ســـلوكيات تعبئـــة املـــوارد البشـــرية علـــى ممارســـات مســـتوى تطبي
، بالرؤيـة والرسـالة واألهـداف والقـيم املمارسـات املرتبطـةمسـتوى تطبيـق كل من ن  فإ ،SGPمبؤسسة  التحفيز الفردي

مسـتوى تطبيـق يف حـني أن . التحفيـز الفـرديسـلوكيات ؤثر على مستوى تبين يوتنظيم العمل ال والقيادة التحويلية، 
  .التحفيز الفرديمستوى تبين سلوكيات على  ةمتوسط درجةؤثر إجيابا وبي املمارسات املرتبطة بإدارة املوارد البشرية

 بناء على ما سبق، فإن نتائج الدراسة الحالية قد أثبتت صحة الفرضية الفرعية الثانية
 .للفرضية الرئيسية الثالثة
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 تشريحيث  :عالقة ممارسات تعبئة الموارد البشرية بالتعبئة الفرديةب المتعلقة الثالثةاختبار الفرضية الفرعية . 3
يؤثر مستوى تطبيق ممارسات تعبئة املوارد البشرية إجيابا ": إىل أنه ثالثةالالرئيسية لفرضية الفرضية الفرعية الثالثة ل

 ."Sétif Gold Plastوبدرجة قوية على مستوى تبين سلوكيات التعبئة الفردية يف املؤسسة املتوسطة 
ـــة  ، أنالســـابقوالشـــكل  0/60و 0/60وني يتضـــح مـــن خـــالل اجلـــدول إشـــارة معامـــل املســـار ملمارســـات تعبئ

وهي دالة إحصائيا، مما يشري إىل وجود عالقـة تـأثري إجيابيـة  ،0.767بـ  موجبة وتمقدر الفردية التعبئةاملوارد البشرية مع 
fقيمـة  أن يتضـحكمـا ،  بني هذين املتغريين

ممـا يشـري إىل وجـود عالقـة تـأثري قويـة ، 0.082وتمقـدر بــ  1.00أكـرب مـن  2
 .بني هذين املتغريين

التعبئـة مسـتوى تبـين سـلوكيات تعبئة املـوارد البشـرية علـى ممارسات مستوى تطبيق تأثري خيص للتذكري، فيما 
يليــة وإدارة املــوارد البشــرية ال بالقيــادة التحو  املمارســات املرتبطــةمســتوى تطبيــق كــل مــن ن  فــإ ،SGPمبؤسســة  الفرديــة
بالرؤيــة املمارســات املرتبطــة  مســتوى تطبيــق حــني أن كــل مــنيف . التعبئــة الفرديــةعلــى مســتوى تبــين ســلوكيات  يــؤثر

   .التعبئة الفرديةعلى مستوى تبين سلوكيات  ةمتوسط إجيابا وبدرجةؤثر وتنظيم العمل ب والرسالة واألهداف والقيم
 بناء على ما سبق، فإن نتائج الدراسة الحالية قد أثبتت صحة الفرضية الفرعية الثالثة

 .للفرضية الرئيسية الثالثة
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 خالصة 
متوسطة  خاصة جزائرية مؤسسة الدراسة حمل Sétif Gold Plast مؤسسة أن الفصل، هذا خالل من بنيت   

 مبختلف املصبعات إلنتاج ،PTE األساسية البالستيك ملادة األويل التحويل يف خمتصة سطيف، بوالية احلجم، تنشط

يف نشاطها إىل أن أصبحت مؤسسة  امث حققت منو  ،كمؤسسة مصغرة 8111سنة يف تأسست  األحجام واأللوان،
 هاحجم وخصوصيات يتالءم بسيط، وظيفي تنظيمي هيكل ُتتلك SGP أن كذلك بنيت   .8101 سنة يف متوسطة
 .حتقيق العديد من األهداف إىل ويسعون، يواجهون العديد من التحديات عليهاالقائمني بني أن كما ت   .هاونشاط

هذا الفصل، أنه جيب اتباع جمموعة من اإلجراءات املنهجية إلعداد الدراسة اتضح كذلك انطالقا من 
والذي ُتثل  منهج الدراسة، حتديد مث ،افرضياهت صحة يف اختبار ت ُتثلواليت الدراسة، افهدأ امليدانية، تبدأ بتحديد

كأداة أساسية لذلك، وكذلك يف املنهج الوصفي التحليلي، تليها حتديد أدوات مجع البيانات، وُتثلت يف االستبيان  
منذجة الوصفي واالستداليل و  واليت ُتثلت يف أساليب التحليل اإلحصائي ،حتديد األساليب اإلحصائية املناسبة

PLS-SEM،  يف والذي ُتثل يف العاملني الدائمني  للدراسة، البشري واملكاين والزمين اإلطارحتديد باإلضافة إىل
 .خصائص جمتمع الدراسةحتديد ويف األخري  ،8104من شهر أفريل إىل شهر جويلية من سنة  SGPمؤسسة 

تقييم ن أ البشرية، ممارسات تعبئة املواردعرض وحتليل نتائج ومن خالل بني من خالل هذا الفصل، كما ت  
القيادة ممارسات خيص  فيما أما متوسطا، كان والقيم واألهداف والرسالة الرؤية ممارسات تطبيق ملستوى عاملنيال

 .املمارسات املرتبطة بتنظيم العمل فقد كان منخفضا جداب وفيما يتعلقتفعا جدا، مر  فقد كانوإدارة املوارد البشرية 
 العمل عقد احتام سلوكيات تبين ملستوى عاملنيال تقييم نأ ،العاملني أداءنتائج  وحتليل عرض خالل من كذلك بنيت  

 .كان متوسطا  كل من التحفيز الفردي والتعبئة الفردية فقد سلوكيات تقييمأما فيما خيص  ،جدا كان مرتفعا
م النموذج لتقيياتضح كذلك انطالقا من هذا الفصل، أنه جيب اتباع جمموعة من اإلجراءات املنهجية 

 البيانات فحصمث  ،سار الدراسةمتحديد منوذج تبدأ ب، واليت PLS-SEM تطبيق منذجةلضي للدراسة ات فاال
 مناذج القياسأي تقييم كل من ، من املقاييس جمموعةباستخدام  منوذج املسار، مث تقييمه تقدير تليها، اجملمعة

تقييم النموذج أخريا و  هتا،ثبات جودإل أداء العاملنيو ممارسات تعبئة املوارد البشرية بكل من  املتعلقةالعاكسة 
 .ممارسات تعبئة املوارد البشرية بأداء العاملني عالقاتتقييم  ، أياهليكلي

صحة كل الفرضيات اليت مت ، اختبار فرضيات الدراسةومن خالل بني من خالل هذا الفصل، كما ت  
 أداء العاملنيومستوى  تطبيق ممارسات تعبئة املوارد البشريةحيث مت إثبات أن مستوى  طرحها يف مقدمة الدراسة،

ممارسات تعبئة جيابية وقوية ذات داللة إحصائية ملستوى تطبيق أنه توجد عالقة تأثري إكما مت إثبات  متوسط،
سلوكيات  من كل تبين مستوى على أي أبعاده، من بعد كل مستوى علىو  ،العاملني أداء مستوى على البشرية املوارد

 .حمل الدراسة امليدانية SGP املتوسطةؤسسة امليف  والتحفيز الفردي، والتعبئة الفردية، وهذا ،احتام عقد العمل
اإلطار النظري تضم أهم نتائج  ،خباُتة ككل  ، سيتم إهناء الدراسةعرض الدراسة امليدانيةوبعد  يف األخري،

 .شكل قاعدة لدراسات مستقبليةوطرح بعض القضايا اليت قد تم  ،SGP ـل وتقدمي بعض االقتاحاتوامليداين، 
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 تمهيد
ممارسات تعبئة املوارد البشرية على  تطبيق مستوى هدف موضوع الدراسة أساسا إىل معرفة مدى تأثري 

وذلك باالعتماد على االستبيان كأداة أساسية جلمع  املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مستوى أداء العاملني يف
 ممارسات تعبئة  قياسيف  وتنفرد هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف كوهنا اعتمدت. املعلوماتالبيانات و 

 اعتمدت يف قياس، وأهنا وزمالئه TREMBLAY تعبئة العاملني لـمنوذج  املمارسات احملددة يف املوارد البشرية على
، كما أهنا أسقطت WILSو  TREMBLAYعلى سلوكيات التعبئة اليت حددها كل من أبعاد أداء العاملني

املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية ، وبالذات على إحدى املؤسسات الصغرية واملتوسطةالدراسة النظرية على 
نشط بوالية سطيف، باإلضافة إىل استخدامها اليت ت   Sétif Gold Plast، وهي املؤسسة املتوسطة اخلاصة اإلنتاجية

 املعادالت اهليكلية باملربعات الصغرى اجلزئية منذجةواملتمثلة يف  أساليب التحليل اإلحصائي املتقدم،إحدى 
(PLS-SEM) لدراسة العالقات ما بني متغريات الدراسة.  

وفيما جتدر اإلشارة إىل أن نتائج الدراسة جاءت متناسقة مع اإلشكاليات املطروحة يف مقدمة البحث، 
يلي سيتم عرض أهم نتائج الدراسة النظرية وامليدانية، وتقدمي االقرتاحات والتوصيات للمؤسسة حمل الدراسة، وكذا 

 :البحث مواضيع من النوع هبذا املهتمني لباحثنيل مستقبلية لدراسات قاعدة ُتشكل أن ميكن اليت القضايا بعض طرح
 نتائج الدراسة: أوال

  : سرد أهم النتائج املتعلقة باجلانب النظري واجلانب امليداينفيما يلي سيتم  

 :املتعلقة بكل متغري من متغريات الدراسة، كما يليسيتم سرد النتائج : دراسة النظريةنتائج ال .1
 :أمهها: النتائج المتعلقة بتعبئة الموارد البشرية. أ

إىل ( حرب وتعبئة)قل هذه التوليفة من الكلمات ومت ن   مصطلح التَّعبئة أصوله من املفردات العسكرية،ستمد ي    -
 عامل املؤسسات املدنية يف بداية سنوات التسعينات من القرن املاضي، بسبب التحديات اليت ميزت حميطها آنذاك،

ن من جتنيد وحشد عدد كبري من العاملني ستوجب على املؤسسات استخدام التعبئة كسالح اسرتاتيجي مُيك  واليت ت  
  (.احلرب)ملواجهة هذه التحديات 

مفهوم تعبئة املوارد البشرية يف السياق االقتصادي خيتلف متاما عن مفهومه يف السياق العسكري، كما أنه يف  -
فمن املدخل النفسي تُعرف بأهنا حالة ذهنية تقود . له عدة تعاريف حسب عدة مداخل دياالقتصانفس السياق 

ومن املدخل اإلداري تُعرف بأهنا جمموعة من املمارسات التنظيمية املرتبطة ببعضها . إىل فعل ما أو أداء معني
خل السلوكي تُعرف بأهنا ومن املد. وتسمى ممارسات تعبئة املوارد البشرية البعض، واليت تكون مصدرا للتعبئة،

إراديا وبشكل مقصود و إجباريا جمموعة أفعال ومهام قد تكون أو ال تكون جزءا من عقد العمل، حبيث تُنفذ 
ومن املدخل االسرتاتيجي تُعرف بأهنا عبارة . ومتعمد، حيث تُعترب نتيجة حلالة التعبئة، وتسمى سلوكيات التعبئة

، مث حتديد أهدافها (النفسية للتعبئةالشروط )ومتطلبات األداء العايل  شروطعن ثالث املراحل، تبدأ بتوفري 
 (. ممارسات التعبئة)، وأخريا وسائلها (سلوكيات التعبئة)
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تعبئة املوارد البشرية إىل حتقيق أهداف متعددة، تتمثل يف تنمية روح الفريق، حتقيق أداء فردي ومجاعي تسعى  -
 .وتبين االجتاهات والسلوكيات اإلجيابية يف العمل وتنظيمي عايل،

وزمالئه، والذي  TREMBLAYتوجد مناذج نظرية توضح خطوات عملية تعبئة املوارد البشرية، أشهرها منوذج  -
 املوارد البشرية، حيث يلعب فيها صاحب العمل واملسريين دورا مهما، تعبئة بعض الباحثني إسرتاتيجية يُطِلق عليه

، وكذلك من خالل توفري الشروط النفسية من األنشطة تسمى ممارسات التعبئةمن خالل القيام مبجموعة 
، اليت تؤدي يف النهاية يتبنون سلوكيات التعبئة املختلفةالضرورية ملناخ تنظيمي مالئم للتعبئة، هبدف جعل العاملني 

  . إىل حتقيق مستويات عالية من األداء
الشروط النفسية لتعبئة املوارد البشرية املناخ التنظيمي للمؤسسة الذي ُُيدد العناصر األساسية لنوعية بيئة ُتشكل  -

العدالة، الثقة، : ، هين هذه العناصر يف مخسة أنواعاحثو وقد ح دد البالعمل اليت ُتشجع على تعبئة العاملني، 
مقابل التزام وحتفيز املؤسسة واألخذ بالنسبة للعاملني، ثل العطاء من طرف عم، االعرتاف والتمكني، واليت متُ الد

هذه الشروط العطاء من طرف العاملني واألخذ بالنسبة للمؤسسة، ثل والذي ميُ  ،من طرف العاملني ووالء عال
ُتشكل أساس بيئة العمل السليمة فهي بذلك ثل منوذج عالقات التبادل االجتماعي اليت تطلقها املؤسسة، متُ 

 .اليت تقام عليها التعبئةواألرضية 
، حيث قام البعض منهم يف تصنيفها إىل تعبئة املوارد البشرية ن يف حتديد نوع وعدد ممارساتو اختلف الباحث -

جمموعات، مسيت برافعات، أو ركائز، أو عناقيد، حبيث أن كل جمموعة حتتوي على عدد من املمارسات املرتبطة 
اآلخر قام بتحديدها على أساس أهنا ممارسات  ضمعني، يف حني أن البعببعضها البعض وتؤدي إىل حتقيق هدف 

اجتاه وتصور عام  يوجدمع هذا  .صاحلة ألي مؤسسة ويف أي ظرف ال توجد ممارسات تعبئة عاملية ومنه، .منفصلة
  .الباحثني، يتضح من خالل حتديد ممارسات مشرتكة توصلوا إليها من خالل دراساهتم وأحباثهم هؤالء حدده

حالة التعبئة العامل إىل تبين سلوكيات التعبئة، واليت تكون ملموسة وملحوظة، وُترتجم مستوى تعبئة تقود  -
سلوكيات  WILSو  TREMBLAYقسم. العامل، فيتم التعرف على العامل املعبَّئ من خالل تصرفاته وسلوكياته

احرتام عقد العمل، وهذا النوع من : السلوكيات، هيإىل ثالث فئات، وكل فئة حتتوي على عدة أنواع من التعبئة 
ن العامل من ك  ذي ميُ لوتقود إىل احلد األدىن من األداء ا ،السلوكيات إجبارية تتعلق باملهام احملددة يف عقد العمل

، (أو أداء املهمة)سلوكيات داخل الدور : االحتفاظ مبنصب عمله، وتنقسم هذه السلوكيات إىل نوعني، هي
سلوكيات إرادية وطوعية ألهنا ال تندرج التحفيز الفردي، عبارة عن (. ينأو الضمري امله)كيات األخالقية والسلو 

لوكيات اإلخالص س: تؤدي إىل حتقيق أداء عايل يف منصب العمل، وتنقسم إىل قسمني، مهاو ضمن عقد العمل، 
وهي سلوكيات  ،(أو التحفيز اجلماعي)لفردية التعبئة ا(. أو التطوير املهين)يف العمل، وسلوكيات تطوير الكفاءات 

إال أهنا تؤدي إىل حتقيق أداء عايل خارج منصب العمل،  كذلك،  إرادية وطوعية ألهنا ال تندرج ضمن عقد العمل
مساعدة اآلخرين، تسهيل العالقات البينية، التنسيق مع اآلخرين، الروح الرياضية، : وتضم مثانية أنواع، هي

  .املشاركة يف احلياة املدنية الداخلية، الوالء التنظيمي، التوجه حنو العميل التحسني املستمر،
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 :أمهها: النتائج المتعلقة بممارسات تعبئة الموارد البشرية. ب
إىل أربع جمموعات،  املوارد البشرية تعبئةممارسات وزمالئه،  TREMBLAYمنوذج تعبئة العاملني لـ  صنف -

أما اجملموعة الثانية األهداف والقيم، و الرسالة و  الرؤية بكل من املرتبطةحيث أن اجملموعة األوىل تضم املمارسات 
واجملموعة الرابعة واألخرية ، العمل تنظيم، يف حني أن اجملموعة الثالثة تتضمن ممارسات القيادةمبمارسات  علقتفت

 . إدارة املوارد البشرية ممارساتحتتوي على 

يف الرؤية والرسالة واألهداف والقيم التنظيمية مصطلح         املمارسات اإلدارية املتمثلة  ةيُطلق على جمموع -
Les Pratiques D'identification،واليت تساهم بشكل كبري يف بناء رابط عاطفي ما بني العاملني واملؤسسة ، 

، ذه املمارساته هذا الرابط ي نتج عندما تراعي املؤسسة اخلطوات اليت جيب إتباعها عند حتديد كل نوع من
لني بشكل واضح، وتذكرهم هبا بشكل مستمر، على إيصاهلا للعام تعملواخلصائص الواجب توافرها فيها، و 

وإثارة التزامهم، ودفعهم حنو حتقيق أو مما يؤدي إىل جتميع طاقات العاملني،  لى التمسك هبا،ثهم عحتزهم و وحتف
، والعمل على الوصول (الرسالة)، والتقدم يف جمال نشاط املؤسسة (الرؤية)حىت جتاوز التصور املستقبلي للمؤسسة 

أو حىت غري املتوقعة، واإلميان مبعتقدات املؤسسة وتبين السلوكيات املقبولة ( األهداف)إىل النتائج النهائية املتوقعة 
 (. القيم)ب املرفوض منها وجتن

القيادة املعب ئة هي القيادة التحويلية اليت تتميز بقدرهتا على التأثري اإلجيايب يف العاملني، من خالل سلطتها  -
ومبشاكلهم  تتوافر فيها، والهتمامها بتطوير العاملنيواالجتاهات والسلوكيات اليت  هاراتاملستمدة من السمات وامل

هذه املمارسة تكمن يف إجياد  هلارض عتتلكن املشكلة اليت . وبتوفري الشروط النفسية للتعبئة املهنية والشخصية
ن باهظة، موارد نادرة، والتكاليف قد تكو  ونرب يُعت مذلك أهنا مهمة ليست سهلة، ألهنني، هؤالء القادة التعبوي

 .أو إجياد أفراد ميكن إعدادهم وتكوينهم سواء من ناحية استقطاهبم
استقاللية، ومشاركة، ُيفز العاملني على بذل جمهودات أكرب، وبناء من متكني،  ،تنظيم العمل خبصائصه احلديثة -

 .تحقيق أداء متميزلرابط عاطفي يوحدهم بعملهم وزمالئهم ومؤسستهم، وُيثهم على تبين سلوكيات التعبئة 
ممارسات تتعلق بقبول األفراد املناسبني لشغل ) التعيني :ممارسات إدارة املوارد البشرية، املتمثلة يفتُعترب  -

حصول ) ، التعويضات(العلمية والعملية والذاتية للعاملني الكفاءاتتسيري وتطوير ) الكفاءات إدارة، (الوظائف
نشر املعلومات ) ، تقاسم املعلومات(همعلى مقابل مايل وغري مايل نظري اجملهودات املبذولة من طرفالعاملني 

توفري املعلومات املتعلقة بأداء العاملني )، والتغذية الراجعة التكوينية (همواستقبال آرائ لعاملنيلتعلقة باملؤسسة امل
للتأثري على الشروط النفسية للتعبئة، من خالل  من الوسائل اليت ت عتمد عليها املؤسسة ،(هبدف تصحيحه وحتسينه

 من خالهلا بعثت   حيثواإلحساس بالدعم واالعرتاف، وإدراك العدالة والتمكني،  قدرهتا على تعزيز روابط الثقة،
هم موردا مليزة رسالة قوية إىل العاملني، مفادها أهنا ترغب يف إقامة عالقة طويلة املدى معهم، وأهنا تعترب املؤسسة 

 . ن التعبئةما يؤدي إىل بسط إسرتاتيجية تؤدي إىل مستويات مرتفعة متنافسية مستدامة، وهذا 
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 :أمهها: النتائج المتعلقة بأداء العاملين. ج
ذلك املفهوم  لم ي عدف، مفهومه الدراسات احلديثة اليت ُأجريت على موضوع أداء العاملني أدت إىل تطوير -

االلتزام مبتطلبات الوظيفة البسيط الذي يركز على النتائج، وال ذلك املفهوم أحادي البعد الذي ي عتمد فقط على 
السلوكيات لتقييمه، بل أصبح حاليا مفهوما معقدا ومركبا الرتباطه باملصطلحات احلديثة، كمجموعة من الرمسية 

أصبح مفهوما متعدد األبعاد، كما وضحته العديد كما . اليت تساهم يف خلق القيمة املتوقعة من توظيف عامل ما
،  ما بني أداء املهمة واألداء السياقي ميز ذيال ،MOTOWIDLOو BORMAN منوذجمن النماذج، من أمهها 

 .والسلوكيات املضادة لإلنتاجية التكيفي األداء وهي ،لألداءأخرى  أبعادا هلذا النموذج نآخرو  نباحثو  كما أضاف
. ميكن تعريف األداء العايل من عدة مداخل حيثإلدارة املؤسسات، املداخل احلديثة األداء العايل أحد يُعترب  -

، فمن املدخل اإلداري، ينصب االهتمام على حتديد وتوفري املمارسات التنظيمية اليت يتطلبها حتقيق األداء العايل
أما من مدخل الكفاءات، فينصب االهتمام على . واليت تتقاطع يف الكثري منها مع ممارسات تعبئة املوارد البشرية

يف حني أن مدخل . اليت جيب أن تتوافر يف العاملني ،العلمية والعملية والسلوكية ،مبختلف أنواعها عارفاملحتديد 
جيب أن تتوافر ، حيث أنه يهتم بالصفات النوعية والكمية الواجب توافرها يف األداء احملقق( أو املخرجات)النتائج 

أن يفوق مستوى األداء احملقق معايري األداء املتعارف  :اهأمه ،اعاليأداء  هحىت ميكن اعتبار جمموعة من املعايري  هفي
، وأن يركز على التحسني املستمر وسرعة ليس ظرفيا عليها ومستويات األداء املطلوبة واملتوقعة، وأن يكون مستداما

 . التكيف واالستجابة للتغريات البيئية املتسارعة
مد عليها املؤسسات لتحقيق مستويات تعت  احلديثة اليت  اتيجيةاإلسرت من بني أهم املداخل إدارة األداء تُعترب  -

 واملتكاملة، لتخطيط من جمموعة من العمليات املستمرةعبارة عن نظام يتألف  يوه ،عالية من أداء العاملني
 .حتقيق جمموعة من اإلجيابياتؤدي تطبيقها إىل واليت ي ،مكافأة األداءو  تقييمو  تطويرو  مراقبةو 
عبارة  حيث أهنا ،ولكن ليست غايتها النهائية عملية تقييم أداء العاملني أهم حلقة يف دورة إدارة األداءتُعترب  -

إعداد و مث مراقبة  ،تبدأ بتحديد توقعات وصياغة معايري األداء ،عن عملية منهجية مستمرة تتكون من عدة مراحل
  .األهدافهذه املراحل هتدف إىل حتقيق العديد من  ،القراراتتقدمي تغذية راجعة واختاذ  األخري ويف ،الرمسي التقييم

أو  ،رات النوعيةأو املؤش ،عتمد على املؤشرات الكميةما بني املداخل اليت ت  تقييم األداء، مداخل يف تنوع  يوجد -
والعمالء،  ،الذايت، التقييم الزمالء، املرؤسني، ما بني الرؤساء ،داءاألمصادر تقييم وكذلك تنوع يف  ،مزجيا بينهما

  .ما بني تقييم دوري وتقييم مستمر ،الفرتات اليت يتم فيها التقييم إضافة إىل تنوع يف
 :أمهها :المؤسسات الصغيرة والمتوسطةبالنتائج المتعلقة . د
 تعريفها انطالقا من املدخل الكمي، فيمكن. ميكن تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة من عدة مداخل -

وذلك  إنطالقا من املدخل النوعي، كما ميكن تعريفها .عدد العاملني وذلك باالعتماد على معايري كمية، كمعيار
 ، غالبا ما يتم املزجولتفادي سلبيات كل مدخل .مية هلاباالعتماد على معايري نوعية، كاخلصائص اإلدارية والتنظي

  .هذه املؤسسات تعريف يف والنوعية الكمية املعايري من كل باستخدام املداخل، هذه بني ما
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عدد : على املعايري الكمية والنوعية معا، واملتمثلة يف للمؤسسات الصغرية واملتوسطةيف تصنيفها  اجلزائرعتمد ت   -
  .جمموع احلصيلة السنوية، واالستقالليةأو  العاملني، رقم األعمال السنوي

 والسياسي واالجتماعي االقتصادي واالستقرار يف عملية التنمية اكبري  ااملؤسسات الصغرية واملتوسطة دور  تلعب -
 .االقتصادي  - االجتماعي للتقدم الفقري بالعمود وصفي تفه ،للدول

جتعلها متفردة وبعيدة كل البعد عن صورة اليت املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبجموعة من اخلصائص تتميز  -
هذه اخلصائص تلقي بضالهلا على كل املمارسات اإلدارية والتنظيمية،  النموذج املصغر للمؤسسات الكبرية،

خاصة تلك املتعلقة مبمارسات تعبئة املوارد البشرية، واليت تشرتك يف أهنا ممارسات غري رمسية، وغري متطورة، وغري 
  .املدى وقصرية مهيكلة، وبسيطة، ومرنة،

املؤسسات الصغرية واملتوسطة على اليت تتميز هبا  اخلصائصوجهيت نظر متناقضتني حول حتديد نوع تأثري  توجد -
حيث أداء العاملني، ومن مث على أداء املؤسسة ككل، فوجهة النظر األوىل تُلقب هذه املؤسسات بالصغري مجيل، 

 يف حني أن وجهة النظر الثانية تُلقب هذه املؤسسات بالصغري ،على أداء العاملني تفرتض تأثري إجيايب خلصائصها
 .على أداء العاملني صعب أو البيت الكئيب، حيث ت فرتض تأثري سليب خلصائصها

مؤسسة  170 093 1عددها يُقدر بـ  أنواقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائري،  دراسة تبين -
 والية سطيفيف  هاعدد بلغ حيث ،8102يف هناية السداسي األول لسنة وهذا  ،عامل 246 690 2 وظفتُ و 

 .8102 سنة ، وهذا يفعامل 825 70وظف تُ و مؤسسة 091 23
 مؤسسة، وهي Sétif Gold Plastاملؤسسة املتوسطة  مت إجراء الدراسة امليدانية يف: ميدانيةدراسة النتائج ال .2

خمتصة يف التحويل األويل ملادة البالستيك  ،8111تأسست يف سنة تنشط بوالية سطيف،  ،خاصة إنتاجية جزائرية
عات ، إلنتاج مواد نصف مصنعة وهي املصب  PTE (Polyéthylène Téréphtalate)األساسية وبالتحديد 

(Préformes )سيتم سرد النتائج املتعلقة بالدراسة امليدانية كما يلي. مبختلف األحجام واأللوان: 
 من نيتكو  الذي للمجتمع شامل حصر جراءإ إىل امليدانية الدراسة هدفت :الدراسة خصائص مجتمعبالنسبة ل .أ

يف مؤسسة  غالبية العاملنيالتوصل إىل أن ومت  استبيان فقط، 10من معاجلة مت التمكن إال أنه  ،دائم عامل 011
SGP: سنوات لتق، عمال تنفيذيون، ال يتجاوز تعليمهم املستوى الثانوي، سنة 11 أعمارهم عن تقل ،لذكورا من 

 .فيهاخضعوا لدورات تدريبية ، تقلدوا منصبا واحدا منذ التحاقهم هبا، سنوات ثالث عن هافي عملهم
مت التوصل إىل : SGP المتوسطةمؤسسة بالنسبة لمستوى تطبيق ممارسات تعبئة الموارد البشرية في ال .ب
، حيث أن تقييمهم كان متوسطا SGPمؤسسة يف  املوارد البشرية تطبيق ممارسات تعبئة تقييم العاملني ملستوىأن 

 تقييمهم أما فيما خيص، كان متوسطا بكل من الرؤية والرسالة واألهداف والقيماملرتبطة املمارسات تطبيق ملستوى 
 وفيما ،جدا تفعامر  كان فقد البشرية املوارد وإدارة التحويلية القيادة من بكل املرتبطة املمارساتستوى تطبيق مل

 .بتنظيم العمل فقد كان منخفضا جدا املرتبطة املمارساتستوى تطبيق تقييمهم ملب يتعلق
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 :التي تنص على أن ،صحة الفرضية الرئيسية األولىتم إثبات  ،بهذه النتائج
 ."Sétif Gold Plastمستوى تطبيق ممارسات تعبئة الموارد البشرية متوسط في المؤسسة المتوسطة "

 تقييم العاملني ملستوى مت التوصل إىل أن :SGP المتوسطةمؤسسة في ال أداء العاملين بالنسبة لمستوى .ج
كان  احرتام عقد العململستوى تبين سلوكيات  ، حيث أن تقييمهمكان متوسطا SGPمؤسسة أداء العاملني يف 

 كان  الفردية فقد كل من التحفيز الفردي والتعبئةسلوكيات  ستوى تبين مل همتقييمأما فيما خيص  ،مرتفعا جدا
 .متوسطا

 :التي تنص على أن ،صحة الفرضية الرئيسية الثانيةتم إثبات  ،بهذه النتائج
 ."Sétif Gold Plast مستوى أداء العاملين متوسط في المؤسسة المتوسطة"

التوصل مت : SGP المتوسطةمؤسسة في ال عالقة ممارسات تعبئة الموارد البشرية بأداء العاملينلبالنسبة  .د
على  معا تعبئة املوارد البشرية ستوى تطبيق ممارساتملالقة تأثري إجيابية وقوية ذات داللة إحصائية ه توجد عإىل أن

بالرؤية والرسالة  املمارسات املرتبطة مستوى تطبيق كل من، حيث أن  SGPمؤسسة يف  مستوى أداء العاملني
درجة ؤثر إجيابا وبي ، على ِحدة،التحويلية، وإدارة املوارد البشريةوتنظيم العمل، والقيادة  واألهداف والقيم،

  .على مستوى أداء العاملني ةمتوسط
 :ه، التي تنص على أنصحة الفرضية الرئيسية الثالثةتم إثبات  ،بهذه النتائج

 العاملينيؤثر مستوى تطبيق ممارسات تعبئة الموارد البشرية إيجابا وبدرجة قوية على مستوى أداء "
 ."Sétif Gold Plastفي المؤسسة المتوسطة 

مت  :SGP المتوسطةمؤسسة في ال داء العاملينبعاد أعالقة ممارسات تعبئة الموارد البشرية بألبالنسبة  .ه
 :هالتوصل إىل أن

على معا تعبئة املوارد البشرية  ستوى تطبيق ممارساتملتوجد عالقة تأثري إجيابية وقوية ذات داللة إحصائية  -
 املمارسات املرتبطةمستوى تطبيق كل من  ، حيث أنSGPمؤسسة يف  مستوى تبين سلوكيات احرتام عقد العمل

 يف حني ،ؤثر على مستوى تبين سلوكيات احرتام عقد العمليوتنظيم العمل ال  بالرؤية والرسالة واألهداف والقيم
تبين سلوكيات احرتام عقد مستوى على  ةمتوسطدرجة وبؤثر إجيابا يممارسات القيادة التحويلية مستوى تطبيق  أن

تبين مستوى على  ةمرتفع درجةوبؤثر إجيابا ياملمارسات املرتبطة بإدارة املوارد البشرية فمستوى تطبيق أما  ،العمل
  .سلوكيات احرتام عقد العمل

 :التي تنص على أنه ،الرئيسية الثالثةالفرضية الفرعية األولى للفرضية  صحةتم إثبات  ،بهذه النتائج
 يؤثر مستوى تطبيق ممارسات تعبئة الموارد البشرية إيجابا وبدرجة قوية على مستوى تبني سلوكيات"

 ."Sétif Gold Plastاحترام عقد العمل في المؤسسة المتوسطة  
على معا تعبئة املوارد البشرية  ستوى تطبيق ممارساتملتوجد عالقة تأثري إجيابية وقوية ذات داللة إحصائية  -

 املمارسات املرتبطةمستوى تطبيق كل من  ، حيث أنSGPمؤسسة يف  سلوكيات التحفيز الفرديتبين مستوى 
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التحفيز ؤثر على مستوى تبين سلوكيات يوالقيادة التحويلية، وتنظيم العمل ال بالرؤية والرسالة واألهداف والقيم، 
على  ةمتوسطدرجة وبؤثر إجيابا يملرتبطة بإدارة املوارد البشرية املمارسات امستوى تطبيق يف حني أن  ،الفردي

 .التحفيز الفرديمستوى تبين سلوكيات 
 :التي تنص على أنه ،للفرضية الرئيسية الثالثةصحة الفرضية الفرعية الثانية تم إثبات  ،بهذه النتائج

 سلوكيات تبني البشرية إيجابا وبدرجة قوية على مستوىيؤثر مستوى تطبيق ممارسات تعبئة الموارد "
 ."Sétif Gold Plastالتحفيز الفردي في المؤسسة المتوسطة 

 على معا البشرية املوارد تعبئة ستوى تطبيق ممارساتملتوجد عالقة تأثري إجيابية وقوية ذات داللة إحصائية  -
 من املمارسات املرتبطة كلمستوى تطبيق   حيث أن ،SGPمؤسسة يف  الفردية التعبئة سلوكيات تبين مستوى

مستوى حني أن يف  ،التعبئة الفرديةعلى مستوى تبين سلوكيات  ؤثريبالقيادة التحويلية وإدارة املوارد البشرية ال 
على  ةمتوسطدرجة وبؤثر إجيابا يوتنظيم العمل  بالرؤية والرسالة واألهداف والقيمكل من املمارسات املرتبطة تطبيق  

 .التعبئة الفرديةمستوى تبين سلوكيات 
 :التي تنص على أنه ،للفرضية الرئيسية الثالثة الثالثةصحة الفرضية الفرعية تم إثبات  ،بهذه النتائج

 يؤثر مستوى تطبيق ممارسات تعبئة الموارد البشرية إيجابا وبدرجة قوية على مستوى تبني سلوكيات"
 ."Sétif Gold Plastالتعبئة الفردية في المؤسسة المتوسطة 

 قتراحاتاال: ثانيا
على ليها، سيتم تقدمي جمموعة من االقرتاحات للقائمني إبناء على النتائج النظرية وامليدانية اليت مت التوصل  

وبالذات املمارسات ذات مستوى  تتعلق مبمارسات تعبئة املوارد البشرية، مالكها ومسرييها،من  ،SGPمؤسسة 
امهتها املباشرة وغري املباشرة يف الرفع من مستوى تبين خمتلف سلوكيات سم نخفض، من أجل تعزيزاملتطبيق ال

 :، وتتمثل يف، وبالتايل حتقيق مستويات عالية من األداءذات املستوى املنخفض التعبئة
 واألهدافلرؤية ااملمارسات املرتبطة بقدرة حول  ،SGPمؤسسة ضرورة الرفع من مستوى إدراك القائمني على  -

 جتميع طاقات وتطلعات العاملني باجتاهما يؤدي إىل على إجياد رابط عاطفي ما بني املؤسسة والعاملني هبا، 
 القائمني علىلذلك  .هبا همومتسك همالتزامو  ئهموال مشرتك يتجاوز املصاحل الشخصية، فريفع ذلك من مستوى

منحصرة يف إبقائها و  واألهداف وصياغتها كتابيالرؤية العناصر املتعلقة با بعدم االكتفاء بتحديدؤسسة املعلى 
بالتحدث اإلجيايب حول مستقبل املؤسسة للعاملني بطريقة كذلك االكتفاء  بعدم و  ،أو يف أدراج مكاتبهم أذهاهنم

إىل  بشكل مفصل اليت يطمحون إىل حتقيقهاالرؤية واألهداف توضيح مبهمة وغري واضحة، بل عليهم إيصال و 
باستعمال طرق االتصال املختلفة، كاالجتماعات، أو الالفتات، أو امللصقات، أو لوحات  ،بقية العاملني

 ،املؤسسة لصغر حجمها خاصية اإلدارة اجلوارية اليت تتميز هبا منكذلك االستفادة  مع  اإلعالنات اإللكرتونية،
التواجد يف مكان و الدائم يف املؤسسة، وقلة املستويات اإلدارية  ممن العاملني وتواجده ينقرب املسري  من حيث
 .أمرا سهال هذه العناصرعل من نشر يت جتواحد، وال
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تتغذى من  يف العمل اإلجيابية بأن السلوكيات ،SGPمؤسسة ضرورة الرفع من مستوى إدراك القائمني على  -
 القيم بتبين االهتمام على تشجع إدارية ممارسات بتطبيق عليهم لذلك ،اإلنتاجية القيم من أكثر القيم اإلنسانية

  .باملؤسسة حتسني املناخ االجتماعيإىل بناء عالقات اجتماعية إجيابية بني العاملني، ومنه ، وهذا سيؤدي اإلنسانية
 بأمهية تفويض بعضا من مهامهم للعاملني ،SGPاملسؤولني املباشرين مبؤسسة ضرورة الرفع من مستوى إدراك  -
، مع ن الوقت للقيام مبهام أكثر أمهيةاكتساب مزيدا متطوير كفاءات العاملني و نهم من ك  ، والذي ميُ هبا لقيامل

وتطبيق جمموعة من احلوافز املادية واملعنوية  ،إليهم بتدريب العاملني على القيام باملهام املفوضةمرافقة ذلك ضرورة 
   .على حتمل أعباء إضافية هملتشجيع

طرق الحتديد يف  العاملني إشراك :حول أمهية ،SGPمؤسسة ضرورة الرفع من مستوى إدراك القائمني على  -
واالعتماد على  وإثرائه،من فرتة ألخرى، من خالل توسيعه  هم، وتغيري حمتوى املهاماجلداول الزمنية إلجناز مهامو 

بعد  ، وهي خصائص متيز مناذج تنظيم العمل احلديثة، لذلك عليهم بتبنيهاعمل تشجع على العمل اجلماعي طرق
   .تكييفها وطبيعة نشاط املؤسسة

بناء تقوية و حول أمهية الرتقية، كأداة تساعد على  ،SGPمؤسسة ضرورة الرفع من مستوى إدراك القائمني على  -
فرص الرتقية أن هبم، وذلك على الرغم من االحتفاظ  التمكن من وبالتايلالعاملني،  معطويلة األجل  اتعالق

 املؤسسةإال أن  بسبب حمدودية املناصب واملؤهالت اخلاصة اليت تتطلبها،اهلرمية ضعيفة يف املؤسسة حمل الدراسة، 
 لتقدم الوظيفيمما يتيح للمؤسسة تقدمي فرص ا ، إلنتاج املصبعات والسددات،إضافيتنيقامت بإنشاء وحدتني 

 .أو عون تنفيذ من فئة إطار مسري أو عون حتكمللعاملني يف الوحدة األساسية، سواء للعاملني 
مع تكييف هذه العملية مع طبيعة  ،عملية تدوير الوظائف االعتماد على SGPمؤسسة على القائمني على  -

 .كفاءات جديدةالروتني وامللل واكتساب   تقليل منيساهم يف السنشاط املؤسسة، وهذا ما 
الرفع من مستوى ، أي لتعويضاتارجية لاخلالعدالة  الرفع من مستوى SGPمؤسسة على القائمني على  -

التعويضات اليت يتحصل عليها عمال املؤسسات العاملون حىت تكون قريبة من  التعويضات اليت يتحصل عليها
 ،، حيث أن االختالف يف مستوى التعويضات مقارنة باملؤسسات األخرىاألخرى الذين يشغلون وظائف مشاهبة

 . عترب من بني األسباب األساسية ملعدل دوران العمل الكبري الذي تعاين منه املؤسسةيُ 
وااللتزام  لتشجيع العمل اجلماعي ،مكافآت على األداء اجلماعياستحداث  SGPمؤسسة على القائمني على  -

 .والتنسيق والتعاون ما بني العاملني به،
ذين يبذلون ال ،نيلامللعغري ملموسة ملموسة و  مكافآتالتنويع ما بني منح  SGPمؤسسة على القائمني على  -

وذلك رغم أن سلوكيات التعبئة الطوعية يُفضل االعرتاف هبا باستخدام  ،تتجاوز إطار دورهم جمهودات إضافية
ال تغطي ما ن يف املؤسسات اجلزائرية غالبا و مكافآت غري ملموسة، إال أن التعويضات اليت يتحصل عليها العامل

حتث وتدفع ، من بني أهم الوسائل اليت بكافة أنواعها، وبالتايل تُعترب التعويضات ماالحتياجات األساسية هل
 .خارج الوصف الوظيفيالتحفيز والتعبئة الفردية، أي سلوكيات العاملني إىل تبين سلوكيات 
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مدى التأثري اإلجيايب لنشر املعلومات املتعلقة حول  ،SGPمؤسسة ضرورة الرفع من مستوى إدراك القائمني على  -
فالعامل يتعبأ عندما يدرك بوسائل اتصال متنوعة لذلك،  اإلستعانةو ، على أداء العاملني باملؤسسة إىل العاملني

وسائل اتصال خمتلفة لتمكني كما عليهم إدراك أن توفري .اجتاه املؤسسة، ما تتوقع منه، والتحديات اليت تواجهها
املشاركة وتوسيع دائرة  طرح أفكارهم يُعترب غري كافيا، بل عليهم كذلك تشجيعهم وحثهم على ذلك، منالعاملني 

 .حىت يرتكوا انطباعا لدى العاملني بأن املؤسسة هتتم هبم يف اختاذ القرارات،
اليت هتدف إىل العاملني أداء أن أثر عملية تقييم ب ،SGPمؤسسة ضرورة الرفع من مستوى إدراك القائمني على  -

أكرب من أثر عملية التقييم اليت هتدف إىل منح املكافآت أو تسليط  ،العاملني أداء، على التحسني والتطوير
تغيري األسلوب الذي يتم  م منوبني العاملني، كما عليه م، ذلك أهنا تعزز من روابط الثقة والدعم بينهالعقوبات

 . حتسني األداءاليت مُتك ن من ، وتوفري اإلمكانيات والوسائل الضرورية تقييم األداء للعاملني به نقل معلومات
 فاق الدراسةآ: ثالثا

تقوم آفاق أي دراسة على معاجلة مواضيع ذات صلة هبا، وذلك بتغيري أحد املتغريين التابع أو املستقل،  
وبناء على أو الربامج اإلحصائية املعاجلة للبيانات، /وأو أدوات مجع البيانات، /وأو جمال الدراسة امليدانية، /و

 :جماال لبحوث مستقبليةيكونا  موضوعني ميكن أنسيتم فيما يلي طرح  ذلك
، مراحلتتكون من ثالث هذه اإلسرتاتيجية  :استراتيجية تعبئة الموارد البشرية في المؤسسات الجزائرية .1

واملتمثلة يف سلوكيات متطلبات األداء العايل، حتديد أهداف التعبئة  واملتمثلة يفالنفسية للتعبئة  شروطالتوفري  :هي
نقرتح استخدام استبيان هذه الدراسة، مع  .واملتمثلة يف ممارسات التعبئة، وتوفري وسائل التعبئة املناسبة التعبئة

للتعبئة، واليت مت التطرق إليها  ستوى توافر الشروط النفسيةإضافة حمور رئيسي آخر، ُيتوي على عبارات تقيس م
 هذه الدراسة، حبيث يلعب هذا املتغري دور املتغري الوسيط ما بني ممارسات التعبئة بالتفصيل يف الفصل األول من

 ، مث يوجه االستبيان إىل عينة من العاملني يف اإلدارة العليا والوسطىوسلوكيات التعبئة كمتغري تابع كمتغري مستقل
 اجلزئية لصغرىائمة على املربعات امنذجة املعادالت اهليكلية الق على تماداالعنقرتح  .يف املؤسسات اجلزائرية

(PLS-SEM) وذلك باالعتماد على برنامج  ،ملعاجلة البيانات واختبار الفرضياتSMART PLS الستكشاف ،
 .املتغري التابعو بني املتغري املستقل واملتغري الوسيط  العالقات ما

نقرتح  :أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجزائرية وتأثيرها علىممارسات تعبئة الموارد البشرية  .2
 مهام األستاذ اجلامعياملمارسات اإلدارية يف اجلامعات اجلزائرية و االعتماد على استبيان الدراسة وتكييفه مع طبيعة 

املعادالت اهليكلية  منذجةعلى  االعتمادنقرتح كذلك  .برية من األساتذة اجلامعينيه إىل عينة كه، وتوجيفيها
البيانات واختبار الفرضيات، وذلك باالعتماد على برنامج  ملعاجلة (CB-SEM) القائمة على التغاير املشرتك

AMOS، ستخدم يف الدراسات التوكيدية، بدال من االعتماد على برنامج لذي يُ اSMART PLS والذي ،
االنتقال من الدراسة االستكشافية  استكشافية، مما مُيك ن الباحثا كانت دراسة اعتمدنا عليه يف دراستنا، ذلك أهن

   .إىل الدراسة التوكيدية



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الحــــقالــــمـــــ
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 ممارسات تعبئة الموارد البشرية وأداء العاملين استبيان :1 ملحق
 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 -1- جـامعة فرحـات عباس سطيف

 االقتصاديـة والتجارية وعلوم التسييركليـة العلـوم 
                                    الوثيقةرقم                                                                                 

 

 استبيان
 

 صابرأوالد تنشط ببلدية التي  Sétif Gold Plastمؤسسة العاملين بموجه إلى  ستبيانهذا اال
  سيدي/سيديت

 :يف العلوم االقتصادية، حول موضوععلوم  كتوراهد أطروحة يف إطار التحضري إلعداد 
 "في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ينلامالعأداء  وتأثيرها علىممارسات تعبئة الموارد البشرية "

جابة على كل املوضوع، راجية منكم اإلجلمع البيانات حول هذا  داة أساسيةكأ  بيان التايلأضع بني أيديكم االست
يف ( X)بكل صدق وموضوعية لتحقيق األهداف املرجوة من هذا البحث، وذلك بوضع إشارة  األسئلة الواردة فيه

ال متتلك إجابات صحيحة أو  بياناالست اهذ ع العلم أن العبارات اليت حيتويهاعرب عن رأيكم، ماخلانة اليت ت  
 .عليها مبا تشعرون أنتم بالفعل خاطئة، بل جيب أن جتيبوا

 .وليكن يف علمكم أن إجاباتكم ستبقى سرية ولن يتم استخدامها إال ألغراض البحث العلمي
 

 .هذا البحثنشكركم مسبقا على تعاونكم معنا إلجناز 

 
 
 
 

 
 
 
 

 تنبيه
الرجاء االنتباه لكل الصفحات والتفضل  صفحات، لذلك يضم االستبيان مثاين

 باإلجابة على مجيع األسئلة
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 ةــامــات عــومــلــمع
 :الجنس. 1

 أنثى ذكر
  

 

 ............ :العمر. 2
 سنة فما أكثر 50 سنة 50 إىل أقل 40 من سنة 40 إىل أقل 30 من سنة 30 أقل من

    
 

 ............ :المستوى التعليمي. 3
 دراسات عليا جامعي تكوين مهين ثانوي متوسط ابتدائي دون مستوى

       
 

 ............ :الوظيفة. 4
 عون تنفيذ عون حتكم طار مسريإ

   
 

 ............ :سنوات العمل في المؤسسة. 5
 أكثرفما سنوات  6 سنوات 6إىل  3من  سنوات 3أقل من 

   
  
 ............ :دةالمقل  عدد المناصب . 6

 أكثر من منصبني منصبني منصب واحد
   

 

 ............ :داخل المؤسسة لدورات تدريبية الخضوع. 7
 ال  نعم 
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 ممارسات تعبئة الموارد البشرية: ولالمحور األ
 :التالية لممارساتل المؤسسة طبيقت مدىحول  عرب عن رأيكأمام اإلجابة اليت ت   × ضع اإلشارة

ممارسات 
 تعبئةال

 العبارة
غير 

موافق 
 تماما

غير 
 موافق

موافق 
بدرجة 

 أقل
موافق  موافق

 تماما

رؤية
ال

و  
سالة

الر
و  

قيم
 وال

اف
هد

األ
 

       (املرغوبةالصورة املستقبلية )ؤية املؤسسة بر  العمال تذكرييتم 
      حمددة بوضوح (نشاطالجمال )رسالة املؤسسة 

       يف حتديد أهداف املؤسسة يتم إشراك العمال
      مالبشكل سنوي إىل العاحملددة يتم إيصال أهداف املؤسسة 

      مالإىل الع لسلوك األخالقياقواعد يتم إيصال مدونة 
ز لتعزي( عقوبات أو مكافآت)يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة 

 (واملبادئ ،تاألخالق، املعتقدا)تبين قيم املؤسسة 
     

التعاون، العدالة، )أمهية أكرب للقيم اإلنسانية  يتم إعطاء
اجلهد املبذول، )مقارنة بالقيم اإلنتاجية ...( ،االحرتام

 ...(،االقتصاد يف املوارد، االمتثال للقواعد

     

يلية
حو

 الت
ادة

القي
 

، الدعم، حرتاماال)اإلنسانية  بالصفاتاملسؤول املباشر  يتحلى
 (...،العدالة، التعاطف

     

      ميتلك املسؤول املباشر كفاءات متميزة
      يتصرف املسؤول املباشر كقدوة حيتذى هبا

يأخذ املسؤول املباشر بعني االعتبار املبادئ األخالقية عند 
 اختاذه أي قرار 

     

      الشخصية صلحةاملم املسؤول املباشر املصلحة العامة على ي قد  
      املباشر عن مستقبل املؤسسة بطريقة إجيابية يتحدث املسؤول

      املسؤول املباشر على طرح أفكار جديدة يف العمل يشجع
العلين للرد على  أسلوب النقد ستخدم املسؤول املباشرال ي  

  العمالأخطاء 
     

      العمالالنشغاالت املسؤول املباشر باهتمام يصغي 
القدرات، اجلنس، )الفردية  اتاملباشر الفروق يراعي املسؤول

 العمالالتعامل مع عند ..( .،احلاجات، التطلعات
     

تطوير  هبدف  ماليفوض املسؤول املباشر بعضا من مهامه للع
 مكفاءاهت
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مل
 الع

ظيم
تن

 

      يف حتديد طرق إجناز املهام العماليتم إشراك 
      يف حتديد اجلداول الزمنية إلجناز املهام العماليتم إشراك 

يف إجياد حلول للمشكالت املتعلقة  العماليتم إشراك 
 مبهامهم 

     

      ال يتعرض العمال إىل رقابة شديدة أثناء تنفيذ مهامهم
      يتم تغيري حمتوى العمل باستمرار 

      تنظيم العمل يف املؤسسة على العمل اجلماعي شجع طريقةت  

ت 
رسا

مما
دارة

إ
 

شرية
 الب

وارد
الم

 
يين

التع
 

األفراد  عن (املؤهالت واملهارات) مجع معلومات كافيةيتم 
  املرتشحني لشغل الوظائف الشاغرة

     

      سلوكية وأنفسية يتم إخضاع األفراد املرتشحني الختبارات 
       قبل التعيني النهائي جتريبرتة فل اجلدد العماليتم إخضاع 

 من التعرف واليتمكن من برامج اإلدماج ل اجلددمايستفيد الع
اخلدمات  قوانني العمل، املسؤولني، الزمالء،) معلى بيئة عمله

 ...(،املقدمة كالنقل واإلطعام

     

      إىل مناصب أعلىفرص الرتقية  للعمالتاح ت  

إ
ارة 

د
ات

فاء
الك

 

ال ال إفراط و ) يتم استغالل كفاءات العمال بطريقة عقالنية
 (تفريط

     

      العمال دورياكفاءات يتم تقييم  
الختاذ القرارات  العماليتم االعتماد على نتائج تقييم كفاءات 

لتدريب، الرتقية، النقل، كالقرارات املرتبطة با)املتعلقة هبم 
 ...(التعويض،

     

يتم القيام بدورات تدريبية من أجل تطوير الكفاءات املتعلقة 
 بالوظيفة احلالية

     

فرصة التنقل ما بني الوظائف الكتساب كفاءات  للعمالتاح ت  
 جديدة

     

ات
ويض

التع
 

( األجر واملزايا األخرى)توجد عدالة عند مقارنة التعويضات 
 اجملهودات اليت يبذلوهنا اليت يتحصل عليها العمال مع 

 

     

توجد عدالة عند مقارنة التعويضات اليت يتحصل عليها 
الذين  محصل عليها زمالؤهتالتعويضات اليت يل مع االعم

  يشغلون وظائف مشاهبة

     



            المالحق                                                                                                                      

290 
 

 
 

توجد عدالة عند مقارنة التعويضات اليت يتحصل عليها 
املؤسسات حصل عليها عمال تالعمال مع التعويضات اليت ي

 األخرى الذين يشغلون وظائف مشاهبة

     

      للعمال التعويضات يتم توضيح معايري حتديد
يتم منح مكافآت على األداء اجلماعي أكثر من منح 

 مكافآت على األداء الفردي
     

أكثر  ...(التهنئة، الشكر،)غري ملموسة مكافآت  يتم منح
الذين  للعمال ...( مالية، مادية،)لموسة من املكافآت امل

 يبذلون جمهودات إضافية 

     

ات
لوم

لمع
م ا

قاس
ت

 

مشاريعها )العمال يتم نشر املعلومات املتعلقة باملؤسسة بني 
 ...( ،املستقبلية، أدائها املايل، املشكالت اليت تواجهها

     

لنشر املعلومات  تعني املؤسسة بوسائل اتصال خمتلفةتس
اجتماعات، بريد إلكرتوين، نشريات، ) العمالاملتعلقة هبا بني 

اإلفصاح عن  لوحات إعالنية، مواقع التواصل االجتماعي،
 ...(التقارير،

     

 ،رائهم، اقرتاحاهتمآ)على طرح أفكارهم  العماليتم تشجيع 
 (وانشغاالهتم

     

لنقل أفكارهم  خمتلفةللعمال وسائل اتصال تتيح املؤسسة 
 (...، اجتماعات، صندوق األفكار،سياسة األبواب املفتوحة)

     

ينية
كو

 الت
جعة

الرا
ذية 

التغ
 

العمال أساسا إىل حتسينه وليس إىل هتدف عملية تقييم أداء 
 منح مكافآت أو عقوبات 

     

املعايري اليت يتم االستناد عليها للحكم على أداء تتصف 
 باملوضوعية  العمال

     

املسؤول املباشر، اإلدارة ) العمالتتعدد مصادر تقييم أداء 
 ...(،العليا، الزمالء، العمالء

     

من حتديد  املعلومات اليت يتلقاها العمال حول أدائهم نك  مت  
 ضعفهمو  نقاط قوهتم

     

      على حتسينه  العمالنقل املعلومات املتعلقة بأداء حتفز طريقة 
      العماليتم توفري اإلمكانيات الالزمة لتحسني أداء 
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 ينملاالعأداء : المحور الثاني
 :سلوكيات التاليةللمؤسسة ال عمال تبني مدى حولعرب عن رأيك أمام اإلجابة اليت ت   ×ضع اإلشارة 

أداء 
 العبارة املينالع

غير 
موافق 
 تماما

غير 
 موافق

موافق 
بدرجة 

 أقل
موافق  موافق

 تماما

مل
 الع

عقد
رام 

احت
 

 
دور

ل ال
داخ

ت 
وكيا

سل
 (

أو 
همة

 الم
داء

أ
) 

      على تنفيذ املهام احملددة يف عقد العمل العمالحيرص 
      على حتقيق النتائج املطلوبة العمالحيرص 
      يف املؤسسة العمل السائد بنظامعلى االلتزام  العمالحيرص 

      جناز مهامهم إ ندعاآلجال احملددة  على احرتامحيرص العمال 
عند إجناز على التقليل من األخطاء قدر اإلمكان حيرص العمال 

      مهامهم 

      عند إجناز مهامهم على عدم هدر موارد املؤسسة حيرص العمال 
      طرح أفكارهم يف االجتماعات الرمسيةحيرص العمال على 

قية 
خال

 األ
ات

وكي
سل

ال
(

هني
 الم

مير
لض

و ا
أ

) 

      دون مربر عدم التأخر عن العملعلى  العمالحيرص 
 الرمسي الوقتعلى عدم مغادرة مكان العمل قبل  العمالحيرص 

      دون مربر

      على عدم التغيب دون مربر  العمالحيرص 
 على عدم تضييع الوقت يف سلوكيات غري هامة العمالحيرص 

      ...(،من املؤسسة أثناء العمل دون مربرحمادثات غري هامة، اخلروج )

      على احلفاظ على ممتلكات املؤسسة  العمالحيرص 
على عدم استخدام ممتلكات املؤسسة ألغراض  العمالحيرص 

      شخصية

عدم االستخدام السيئ للمعلومات اليت  على العمالحيرص 
      ختص املؤسسة

عدم السخرية، )على احرتام بعضهم البعض  العمالحيرص 
      ...(،استخدام ألفاظ غري مقبولة، التصرف بعنف

 
دي

لفر
ز ا

حفي
الت

 
ت 

وكيا
سل

مل
 الع

 في
ص

خال
اإل

 
 

      كل طاقاهتم إلجناز املهام  العمالستغل ي  
      يف تنفيذ مهام جديدة مع انتهاء املهام القدمية العماليبادر 

ساعات إضافية يف العمل عند احلاجة إىل  العماليقضي 
        ذلك دون تذمر
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يف إجياد حلول ملشكالت العمل عندما تقع حىت  العماليبادر 
      ن كانت ال ختصهمإو 

ات
وكي

سل
 

ر ال
طوي

ت
ات

فاء
ك

      املتعلقة بالوظيفة احلالية كفاءاهتملى تطوير  عالعمال  حيرص 
      إجناز مهام صعبةالبحث عن التحدي يف لى عالعمال  حيرص
جديدة غري متعلقة  كفاءاتاكتساب  لى عالعمال  حيرص

      بوظيفتهم احلالية

      يف املؤسسة تطوير مسارهم الوظيفيلى عالعمال  حيرص

ردية
 الف

عبئة
 الت

عدة
سا

م
 

رين
آلخ

ا
      كثريةضهم البعض عندما تكون لديهم مهام  بع العماليساعد  

      بيئة العمل يف التأقلم سرعة على اجلدد العمال القدامى العمال يساعد
      فيما بينهم ...( ،وسائلالعارف، املعلومات، امل)املوارد  العماليتقاسم 

ينية
 الب

ات
الق

 الع
هيل

 تس

      على التواصل فيما بينهم العمالحيرص 

      حيرص العمال على بناء جو خال من الصراعات الشخصية

على عدم تصيد أخطاء بعضهم البعض عند  العمالحيرص 
 إجناز املهام

     

      على عدم اخلوض يف خصوصيات بعضهم البعض العمالحيرص 
      عند تعرضهم ملشكلة ما يف العمل بعضهم البعض العماليدعم 

      بعضهم البعض عند حصوهلم على مكافآت العماليهنئ 

      العمل اجلماعي على العمل الفردي العماليفضل 

      عمل مجاعيالقيام بعند بتنفيذ مهامهم  العمال يلتزم
رين

آلخ
ع ا

ق م
نسي

      قبل وبعد املهام اليت يقومون هبانفذ مبعرفة املهام اليت ت   العماليهتم  الت
على التعرف على آراء بعضهم البعض قبل اختاذ  العمالحيرص 

      أي قرار خيص العمل 

ضية
لريا

ح ا
لرو

 ا

      االنتقادات اليت توجه إليهم بصدر رحب  العمالتقبل ي  
      باإلهانة عند رفض أفكارهم  العمالال يشعر 

       يوافقوا عليهمل يف تنفيذ القرار اجلماعي حىت وإن العماليشارك 
       من العمل أو من اآلخرين العماليتذمر  ال
      باملرونة عند التعامل مع اآلخرين  العمال تصفي  
      باهلدوء عندما يتعرضون لضغوط العمل العمالتصف ي  
تصف العمال بالقدرة على التكيف مع الظروف املادية غري ي  

      ...( ،الضجيج، احلرارة، الرطوبة)املالئمة 
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      املؤسسةمبصاحلهم الشخصية من أجل مصلحة  العماليضحي 

تمر
مس

ن ال
حسي

 الت

      على حتسني طرق تنفيذ املهام العماليعمل 
      املستخدمة للقيام مبهامهمبنوعية الوسائل  العماليهتم 
       العمل تكالعلى إجياد حلول مبتكرة ملش العماليعمل 

      التغيريات اليت حتدث يف املؤسسة  العمالال يقاوم 

 
دنية

 الم
حياة

ي ال
ة ف

شارك
الم

 
خلية

لدا
ا

 

      يف اجتماعات العمل غري اإلجبارية العماليشارك 
      بانتظام قراءة إعالنات املؤسسة  العماليتابع 

      على املراسالت اليت توجهها املؤسسة إليهم  العمال بانتظاميرد 
       يهتم العمال باملعارض اليت تقوم هبا املؤسسة

  ،احتفال)طات االجتماعية للمؤسسة يف النشا العماليشارك 
      ...(،منافسة رياضية

إطفاء املصابيح وغلق األبواب )مبصلحة املؤسسة  العماليهتم 
      ...(،املؤسسة العمل، احلفاظ على نظافةعند مغادرة مكان 

مي
نظي

 الت
والء

 ال

عند التكلم عن  "هي"بدال من  "حنن"الضمري  العمالستخدم ي  
      املؤسسة

      مع قيم املؤسسة (واملبادئ ،األخالق، املعتقدات) العمالتتوافق قيم 
      باملشاريع املستقبلية اليت تريد املؤسسة حتقيقها العماليهتم 
      اليت تواجه املؤسسة واملشاكل التحدياتمبعرفة  العماليهتم 

      بأهنم أحد عمال املؤسسة العمالفتخر ي  
يف مغادرة املؤسسة حىت وإن وجدوا وظائف  العمالال يفكر 

      بأجور أعلى

أفراد من )خرون عن املؤسسة عندما ينتقدها اآل العماليدافع 
      (داخل أو خارج املؤسسة

سلبية عن املؤسسة  إشاعاتعلى عدم نشر  العمالحيرص 
      للحفاظ على مسعتها

      خارج املؤسسةاملؤسسة بنشاط على ترويج منتجات  العماليعمل 

ميل
 الع

حو
جه ن

لتو
 ا

      مبدى رضا الزبائن عن منتجات املؤسسةيهتم العمال 

      يعمل العمال بكل جد على تلبية رغبات الزبائن
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 قائمة المحكمين :2ملحق 
 

 

 االسم واللقب االنتماء المهني الوظيفة/العلمية الرتبة
 بلمهدي عبد الوهاب -1 -جامعة سطيف  عايلالتعليم الأستاذ 
 بروش زين الدين -1 -جامعة سطيف  عايلالتعليم الأستاذ 
 روابحي عبد الناصر -1 -جامعة سطيف  عايلالتعليم الأستاذ 

 رقام ليندة -1 -جامعة سطيف  -أ -أستاذ حماضر 
 يعلى فاروق -4 -جامعة سطيف  -أ -أستاذ حماضر 
 قيدش نزيهة م -1 -جامعة سطيف  -ب -أستاذ حماضر 
 كشاط أنيس -1 -جامعة سطيف  -ب -أستاذ حماضر 
 بلموهوب خديجة -1 -جامعة سطيف  -أ -أستاذ مساعد 

 ـــــــ Sétif Gold Plast مسؤولة مصلحة املوارد البشرية
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 SPSSمخرجات برنامج  :3ملحق 
 

 اختبار ثبات االستبيان باالعتماد على معامل ألفا كرونباخ: أوال
 :ثبات الدراسة التجريبية .1
  ممارسات تعبئة الموارد البشرية: المحور األول. أ

Fiabilité 

Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 20 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la 

procédure. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,957 50 

  أداء العاملين: لثانيالمحور ا .ب
Fiabilité 

Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 20 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la 

procédure. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,957 65 
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 :ميدانيةثبات الدراسة ال .2
  ممارسات تعبئة الموارد البشرية: المحور األول. أ

Fiabilité 

Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 91 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 91 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la 

procédure. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,943 50 

  أداء العاملين: لثانيالمحور ا. ب
 
Fiabilité 

Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 91 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 91 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la 

procédure. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,950 65 
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 Kolmogorov-Smirnov اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات :ثانيا

Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon 

 ممارسات تعبئة الموارد البشرية أداء العاملين 

N 91 91 

Paramètres uniformes
a,b

 Moyenne 3,0950 3,0077 

Ecart type ,46964 ,53164 

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,341 ,226 

Positif ,341 ,226 

Négatif -,132 -,107 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,120 ,847 

Sig. asymptotique (bilatérale) ,162 ,470 

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            المالحق                                                                                                                      
 

298 
 

 البيانات الشخصية: ثالثا
Effectifs 

Tableau de fréquences 

 :الجنس. 1
 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

 72,5 72,5 72,5 66 ذكر

 100,0 27,5 27,5 25 أنثى

Total 91 100,0 100,0  

 

 :العمر. 2
 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

 38,5 38,5 38,5 35 سنة 30 من قلأ

 71,4 33,0 33,0 30 سنة 40 من أقل إلى 30 من

 93,4 22,0 22,0 20 سنة 50 من أقل إلى 40 من

 100,0 6,6 6,6 6 أكثر ماف سنة  50

Total 91 100,0 100,0  

 

 :التعليمي المستوى. 3
  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

 2,2 2,2 2,2 2 مستوى دون

 9,9 7,7 7,7 7 ابتدائي

 37,4 27,5 27,5 25 متوسط

 59,3 22,0 22,0 20 ثانوي

 68,1 8,8 8,8 8 مهني تكوين

 95,6 27,5 27,5 25 جامعي

 100,0 4,4 4,4 4  عليا دراسات

Total 91 100,0 100,0  

 

 :الوظيفة. 4

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

 7,7 7,7 7,7 7 مسير إطار

 15,4 7,7 7,7 7 تحكم عون

 100,0 84,6 84,6 77 تنفيذ عون

Total 91 100,0 100,0  
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 :المؤسسة في العمل سنوات. 5
 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

 86,8 86,8 86,8 79 سنوات 03  من أقل

 96,7 9,9 9,9 9 سنوات 06 إلى 03  من

 100,0 3,3 3,3 3 أكثر فماسنوات  06

Total 91 100,0 100,0  

 

 :المقلدة المناصب عدد. 6

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

 94,5 94,5 94,5 86 واحد منصب

 98,9 4,4 4,4 4 منصبين

 100,0 1,1 1,1 1 منصبين من أكثر

Total 91 100,0 100,0  

 

 :المؤسسة داخل تدريبية لدورات الخضوع .7

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

 81,3 81,3 81,3 74 نعم

 100,0 18,7 18,7 17 ال

Total 91 100,0 100,0  
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 والداللة للعبارات والمتغيرات الكامنة Tقيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم : رابعا

 :قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للعبارات والمتغيرات الكامنة. 1

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne 

erreur 

standard 

 11954, 1,14034 2,2088 91 (الصورة املستقبلية املرغوبة)يتم تذكري العمال برؤية املؤسسة 

حمددة بوضوح( جمال النشاط)رسالة املؤسسة   91 4,1209 ,74289 ,07788 

 11686, 1,11478 1,8462 91 يتم إشراك العمال يف حتديد أهداف املؤسسة

ماليتم إيصال أهداف املؤسسة احملددة بشكل سنوي إىل الع  91 2,2967 1,30379 ,13667 

ماليتم إيصال مدونة قواعد السلوك األخالقي إىل الع  91 3,8791 ,74289 ,07788 

لتعزيز تبين قيم ( عقوبات أو مكافآت)يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة 
 06296, 60057, 3,9231 91 (واملبادئ ،املعتقدات األخالق،)املؤسسة 

مقارنة بالقيم ...( ،التعاون، العدالة)قيم اإلنسانية يتم إعطاء أمهية أكرب لل
 13082, 1,24790 2,2308 91 ..(،اجلهد املبذول)اإلنتاجية 

 05719, 54557, 3,0426 91 الرؤية و الرسالة و األهداف والقيم

االحرتام، الدعم، العدالة، )املباشر بالصفات اإلنسانية  يتحلى املسؤول
 08308, 79252, 3,5495 91 (...التعاطف،

 08300, 79175, 3,5604 91 ميتلك املسؤول املباشر كفاءات متميزة

 08603, 82067, 3,5385 91 يتصرف املسؤول املباشر كقدوة حيتذى هبا

املباشر بعني االعتبار املبادئ األخالقية عند اختاذه أي قرار يأخذ املسؤول  91 3,6264 ,85177 ,08929 

الشخصية ةيُقدٌّم املسؤول املباشر املصلحة العامة على املصلح  91 3,3956 ,80110 ,08398 

 07238, 69042, 3,8901 91 يتحدث املسؤول املباشر عن مستقبل املؤسسة بطريقة إجيابية

املسؤول املباشر على طرح أفكار جديدة يف العمليشجع   91 3,3516 ,88661 ,09294 

ستخدم املسؤول املباشر أسلوب النقد العلين للرد على أخطاء العمالال ي    91 3,4066 ,84298 ,08837 

 09840, 93866, 3,3736 91 يصغي املسؤول املباشر باهتمام النشغاالت العمال

اجلنس، القدرات، احلاجات، )الفردية  اتالفروقيراعي املسؤول املباشر 
 09140, 87189, 3,4396 91 عند التعامل مع العمال...( ،التطلعات

 12871, 1,22778 2,1209 91 يفوض املسؤول املباشر بعضا من مهامه للعمال هبدف تطوير كفاءاهتم

 07696, 73413, 3,3866 91 القيادة التحويلية

العمال يف حتديد طرق إجناز املهام يتم إشراك  91 2,0769 1,13755 ,11925 

 10372, 98944, 1,9011 91 يتم إشراك العمال يف حتديد اجلداول الزمنية إلجناز املهام

 11032, 1,05235 3,1209 91 يتم إشراك العمال يف إجياد حلول للمشكالت املتعلقة مبهامهم

أثناء تنفيذ مهامهمال يتعرض العمال إىل رقابة شديدة   91 2,9780 ,97728 ,10245 

 08612, 82157, 2,5055 91 يتم تغيري حمتوى العمل باستمرار

شجع طريقة تنظيم العمل يف املؤسسة على العمل اجلماعيتُ   91 2,1429 1,35459 ,14200 

 07874, 75116, 2,4542 91 تنظيم العمل
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عن األفراد املرتشحني ( واملهاراتاملؤهالت )يتم مجع معلومات كافية 
 05949, 56754, 3,7033 91 لشغل الوظائف الشاغرة

سلوكية يتم إخضاع األفراد املرتشحني الختبارات نفسية أو  91 2,9560 1,11467 ,11685 

 05529, 52739, 4,2088 91 يتم إخضاع العمال اجلدد لفرتة جتريب قبل التعيني النهائي

اجلدد من برامج اإلدماج ليتمكنوا من التعرف على بيئة يستفيد العمال 
 07528, 71816, 3,5604 91 (...املسؤولني، الزمالء،)عملهم 

تاح للعمال فرص الرتقية إىل مناصب أعلىتُ   91 2,6374 ,91307 ,09572 

 04969, 47404, 3,4132 91 التعيني

 09440, 90055, 3,7033 91 (ال إفراط وال تفريط)كفاءات العمال بطريقة عقالنية   يتم استغالل

 07480, 71355, 3,1868 91 يتم تقييم كفاءات العمال دوريا

يتم االعتماد على نتائج تقييم كفاءات العمال الختاذ القرارات املتعلقة هبم 
 09007, 85920, 3,3407 91 (...،كالقرارات املرتبطة بالتدريب، الرتقية، النقل، التعويض)

يتم القيام بدورات تدريبية من أجل تطوير الكفاءات املتعلقة بالوظيفة 
 10135, 96685, 3,7253 91 احلالية

تاح للعمال فرصة التنقل ما بني الوظائف الكتساب كفاءات جديدةتُ   91 2,6593 1,14717 ,12026 

 06249, 59611, 3,3231 91 إدارة الكفاءات

اليت يتحصل ( األجر واملزايا األخرى)توجد عدالة عند مقارنة التعويضات 
 09373, 89415, 3,5934 91 عليها العمال مع اجملهودات اليت يبذلوهنا

توجد عدالة عند مقارنة التعويضات اليت يتحصل عليها العامل مع 
 09514, 90757, 3,7253 91 الذين يشغلون وظائف مشاهبة مالتعويضات اليت يتحصل عليها زمالؤه

توجد عدالة عند مقارنة التعويضات اليت يتحصل عليها العمال مع 
التعويضات اليت يتحصل عليها عمال املؤسسات األخرى الذين يشغلون 

 وظائف مشاهبة
91 3,1209 ,92898 ,09738 

 08460, 80702, 3,5385 91 يتم توضيح معايري حتديد التعويضات للعمال

منح مكافآت على األداء اجلماعي أكثر من منح مكافآت على  يتم
 10867, 1,03669 2,0549 91 األداء الفردي

ملكافآت أكثر من ا...( التهنئة، الشكر،)فآت غري ملموسة مكايتم منح 
للعمال الذين يبذلون جمهودات إضافية...(  مالية، مادية،)امللموسة   91 2,6374 ,91307 ,09572 

 06136, 58534, 3,1117 91 التعويضات

مشاريعها املستقبلية، )يتم نشر املعلومات املتعلقة باملؤسسة بني العمال 
 11209, 1,06927 2,0330 91 (...أدائها املايل، املشكالت اليت تواجهها،

تستعني املؤسسة بوسائل اتصال متعددة لنشر املعلومات املتعلقة هبا بني 
 12026, 1,14717 2,6593 91 (...،إلكرتويناجتماعات، بريد )العمال 

 08623, 82260, 2,9670 91 (وانشغاالهتم ،آرائهم، اقرتاحاهتم)يتم تشجيع العمال على طرح أفكارهم 

سياسة )تتيح املؤسسة للعمال وسائل اتصال متعددة لنقل أفكارهم 
 08996, 85820, 3,4286 91 ...(، األبواب املفتوحة، اجتماعات، صندوق األفكار

 07501, 71555, 2,7720 91 تقاسم املعلومات

هتدف عملية تقييم أداء العمال أساسا إىل حتسينه وليس إىل منح 
 10756, 1,02603 2,5055 91 مكافآت أو عقوبات
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تتصف املعايري اليت يتم االستناد عليها للحكم على أداء العمال 
 08141, 77664, 3,4286 91 باملوضوعية

املسؤول املباشر، اإلدارة العليا، الزمالء، )مصادر تقييم أداء العمال تتعدد 
 08791, 83863, 3,3736 91 ...(،العمالء

ن املعلومات اليت يتلقاها العمال حول أدائهم من حتديد نقاط قوهتم ك  تُ 
 08174, 77978, 3,5165 91 وضعفهم

بأداء العمال على حتسينه حتفز طريقة نقل املعلومات املتعلقة  91 2,9780 ,85606 ,08974 

 11166, 1,06515 2,9011 91 يتم توفري اإلمكانيات الالزمة لتحسني أداء العمال

 06829, 65144, 3,1172 91 التغذية الراجعة التكوينية

 05106, 48707, 3,1474 91 ممارسات إدارة املوارد البشرية

تعبئة املوارد البشرية ممارسات  91 3,0077 ,53164 ,05573 

 13432, 1,28131 3,6044 91 حيرص العمال على تنفيذ املهام احملددة يف عقد العمل

 09294, 88661, 3,3516 91 حيرص العمال على حتقيق النتائج املطلوبة

يف املؤسسة العمل السائد بنظامحيرص العمال على االلتزام   91 3,4066 ,84298 ,08837 

د اجناز مهامهم ص العمال على احرتام اآلجال احملددة عنحير   91 3,4066 1,35792 ,14235 

 09840, 93866, 3,3736 91 حيرص العمال على التقليل من األخطاء قدر اإلمكان عند إجناز مهامهم

عدم هدر موارد املؤسسة عند إجناز مهامهم على عدم  حيرص العمال على
 09140, 87189, 3,4396 91 هدر موارد املؤسسة

 11199, 1,06836 3,0549 91 يقوم العمال بطرح أفكارهم يف االجتماعات الرمسية

 06835, 65206, 3,3768 91 (أداء املهمةأو )سلوكيات داخل الدور 

عدم التأخر عن العمل دون مربر حيرص العمال على  91 3,4176 ,93174 ,09767 

دون مربر درة مكان العمل قبل الوقت الرمسيحيرص العمال على عدم مغا  91 3,4615 ,95810 ,10044 

 09191, 87678, 3,2527 91 حيرص العمال على عدم التغيب دون مربر

حمادثات )حيرص العمال على عدم تضييع الوقت يف سلوكيات غري هامة 
 09405, 89715, 3,3407 91 ...(،ن املؤسسة أثناء العمل دون مربرغري هامة، اخلروج م

 09909, 94527, 3,5604 91 حيرص العمال على احلفاظ على ممتلكات املؤسسة

شخصية ألغراض املؤسسة ممتلكات استخدام عدم على العمال حيرص  91 3,4396 1,04572 ,10962 

  حيرص العمال على عدم االستخدام السيئ للمعلومات اليت ختص
 09929, 94720, 3,5055 91 املؤسسة

عدم السخرية، استخدام )حيرص العمال على احرتام بعضهم البعض 
 07148, 68188, 3,1538 91 ...(،ألفاظ غري مقبولة، التصرف بعنف

 05068, 48348, 3,3915 91 (أو الضمري املهين)األخالقية  السلوكيات

 04916, 46896, 3,3841 91 احرتام عقد العمل

ستغل العمال كل طاقاهتم إلجناز املهامي    91 3,0549 ,82142 ,08611 

 09047, 86302, 2,7912 91 يبادر العمال يف تنفيذ مهام جديدة أخرى مع انتهاء املهام القدمية

العمال ساعات إضافية يف العمل عند احلاجة إىل ذلك دون تذمريقضي   91 2,3516 ,89906 ,09425 

ن كانت إيبادر العمال يف إجياد حلول ملشكالت العمل عندما تقع حىت و 
 10764, 1,02687 2,8901 91 ال ختصهم

 07984, 76162, 2,7720 91 سلوكيات اإلخالص يف العمل
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املتعلقة بالوظيفة احلالية كفاءاهتمعلى تطوير  العمال  رصحي  91 3,4396 ,88454 ,09273 

البحث عن التحدي يف إجناز مهام صعبة علىالعمال  رصحي  91 2,9011 ,78958 ,08277 

جديدة غري متعلقة بوظيفتهم احلالية كفاءاتاكتساب   علىالعمال  رصحي  91 3,3077 ,91521 ,09594 

الوظيفي يف املؤسسةلى تطوير مسارهم عالعمال  رصحي  91 2,6703 1,06515 ,11166 

 07948, 75818, 3,0797 91 سلوكيات تطوير الكفاءات

 06661, 63546, 2,9258 91 التحفيز الفردي

 13578, 1,29524 3,0110 91 يساعد العمال بعضهم البعض عندما تكون لديهم مهام كثرية

العمل بيئة يف التأقلماجلدد على سرعة  العمال القدامى العمال يساعد  91 3,0220 1,29938 ,13621 

بينهم فيما...( املعلومات، املعارف، الوسائل،)رد يتقاسم العمال املوا  91 2,9780 1,27347 ,13350 

 12647, 1,20641 3,0366 91 مساعدة اآلخرين

 07590, 72408, 3,8242 91 حيرص العمال على التواصل فيما بينهم

على بناء جو خال من الصراعات الشخصيةحيرص العمال   91 3,5275 ,83454 ,08748 

إجناز املهام عند البعض بعضهم أخطاء تصيد حيرص العمال على عدم  91 3,1978 1,03516 ,10851 

 11825, 1,12806 3,1648 91 حيرص العمال على عدم اخلوض يف خصوصيات بعضهم البعض

عند تعرضهم ملشكلة ما يف العمل يدعم العمال بعضهم البعض  91 3,9780 ,63207 ,06626 

 07553, 72053, 3,4835 91 يهنئ العمال بعضهم البعض عند حصوهلم على مكافآت

 09425, 89906, 2,3516 91 يفضل العمال العمل اجلماعي على العمل الفردي

 09909, 94527, 2,8681 91 يلتزم العمال بتنفيذ مهامهم عند القيام بعمل مجاعي

 06226, 59392, 3,2995 91 تسهيل العالقات البينية

نفذ قبل وبعد املهام اليت يقومون هبايهتم العمال مبعرفة املهام اليت تُ   91 2,9121 ,90245 ,09460 

حيرص العمال على التعرف على آراء بعضهم البعض قبل اختاذ أي قرار 
 10134, 96672, 2,9011 91 خيص العمل

 09470, 90343, 2,9066 91 التنسيق مع اآلخرين

تقبل العمال االنتقادات اليت توجه إليهم بصدر رحبي    91 3,1209 ,78649 ,08245 

شعر العمال باإلهانة عند رفض أفكارهمال ي    91 3,0659 ,67991 ,07127 

 09038, 86217, 3,0330 91 يشارك العمال يف تنفيذ القرار اجلماعي حىت وإن مل يوافقوا عليه

 08277, 78958, 2,9011 91 ال يتذمر العمال من العمل أو من اآلخرين

العمال باملرونة عند التعامل مع اآلخرين تصفي    91 3,0659 ,75722 ,07938 

تصف العمال باهلدوء عندما يتعرضون لضغوط العملي    91 2,6264 ,85177 ,08929 

تصف العمال بالقدرة على التكيف مع الظروف املادية غري املالئمة ي  
 08102, 77286, 3,3187 91 ...(،الضجيج، احلرارة، الرطوبة)

 09676, 92305, 2,2418 91 يضحي العمال مبصاحلهم الشخصية من أجل مصلحة املؤسسة

 05182, 49429, 2,9217 91 الروح الرياضية

طرق تنفيذ املهاميعمل العمال على حتسني   91 2,6044 ,92951 ,09744 

 09274, 88468, 2,6593 91 يهتم العمال بنوعية الوسائل املستخدمة للقيام مبهامهم

 08891, 84818, 2,6484 91 يعمل العمال على إجياد حلول مبتكرة ملشكالت العمل

 08817, 84110, 3,2637 91 ال يقاوم العمال التغيريات اليت حتدث يف املؤسسة

 06962, 66416, 2,7940 91 التحسني املستمر

 08020, 76508, 2,4725 91 يشارك العمال يف اجتماعات العمل غري اإلجبارية
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 08701, 82999, 4,0000 91 يتابع العمال بانتظام قراءة إعالنات املؤسسة

 06724, 64147, 3,7912 91  يرد العمال بانتظام على املراسالت اليت توجهها املؤسسة إليهم

املؤسسة باملعارض اليت تقوم هباالعمال  يهتم  91 2,7253 ,80369 ,08425 

احتفال، منافسة )يشارك العمال يف النشاطات االجتماعية للمؤسسة 
 07938, 75722, 3,0659 91 (...،رياضية

إطفاء املصابيح وغلق األبواب عند مغادرة )يهتم العمال مبصلحة املؤسسة 
 09666, 92212, 3,1648 91 (...،العمل، احلفاظ على نظافة املؤسسةمكان 

 05201, 49616, 3,2033 91 املشاركة يف احلياة املدنية الداخلية

عند التكلم عن املؤسسة" هي"بدال من " حنن"ستخدم العمال الضمري ي    91 2,6593 1,03516 ,10851 

مع قيم املؤسسة( املعتقدات واملبادئ األخالق،)تتوافق قيم العمال   91 3,3846 ,67937 ,07122 

 11804, 1,12601 2,0989 91 يهتم العمال باملشاريع املستقبلية اليت تريد املؤسسة حتقيقها

 11185, 1,06699 2,0769 91 يهتم العمال مبعرفة التحديات واملشاكل اليت تواجه املؤسسة

املؤسسة فتخر العمال بأهنم أحد عمالي    91 2,8352 ,89770 ,09410 

 10238, 97665, 1,8462 91 ال يفكر العمال يف مغادرة املؤسسة حىت وإن وجدوا وظائف بأجور أعلى

أفراد من داخل أو )يدافع العمال عن املؤسسة عندما ينتقدها اآلخرون 
 09588, 91467, 2,9121 91 (خارج املؤسسة

سلبية عن املؤسسة للحفاظ على  إشاعاتحيرص العمال على عدم نشر 
 09423, 89892, 2,9451 91 مسعتها

 10410, 99302, 2,5055 91 يعمل العمال بنشاط على ترويج منتجات املؤسسة خارج املؤسسة

 08358, 79726, 2,5849 91 الوالء التنظيمي

 09786, 93357, 3,1978 91 يهتم العمال مبدى رضا الزبائن عن منتجات املؤسسة

 10673, 1,01815 2,9121 91 يعمل العمال بكل جد على تلبية رغبات الزبائن

 09584, 91424, 3,0549 91 التوجه حنو العميل

 05364, 51166, 2,9752 91 التعبئة الفردية

 04923, 46964, 3,0950 91 أداء العمال

 
 :والداللة للعبارات والمتغيرات الكامنة Tقيم . 2

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

T ddl 
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 5537,- 1,0287- 79121,- 000, 90 6,619- (الصورة املستقبلية املرغوبة)يتم تذكري العمال برؤية املؤسسة 

 1,2756 9662, 1,12088 000, 90 14,393 حمددة بوضوح( جمال النشاط)رسالة املؤسسة 

 9217,- 1,3860- 1,15385- 000, 90 9,874- يتم إشراك العمال يف حتديد أهداف املؤسسة

 4318,- 9748,- 70330,- 000, 90 5,146- ماليتم إيصال أهداف املؤسسة احملددة بشكل سنوي إىل الع
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 1,0338 7244, 87912, 000, 90 11,289 اعد السلوك األخالقي إىل العماليتم إيصال مدونة قو 

لتعزيز تبين قيم ( عقوبات أو مكافآت)يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة 
 1,0482 7980, 92308, 000, 90 14,662 (األخالق، املعتقدات، واملبادئ)سسة املؤ 

مقارنة ...( ،التعاون، العدالة)يتم إعطاء أمهية أكرب للقيم اإلنسانية 
 5093,- 1,0291- 76923,- 000, 90 5,880- (...،اجلهد املبذول)بالقيم اإلنتاجية 

 1562, 0710,- 04258, 458, 90 745, األهداف والقيمو  الرسالةو  الرؤية

االحرتام، الدعم، )يتحلى املسؤول املباشر بالصفات اإلنسانية 
 7145, 3844, 54945, 000, 90 6,614 (...العدالة، التعاطف،

 7253, 3956, 56044, 000, 90 6,752 ميتلك املسؤول املباشر كفاءات متميزة

 7094, 3675, 53846, 000, 90 6,259 يتصرف املسؤول املباشر كقدوة حيتذى هبا

املباشر بعني االعتبار املبادئ األخالقية عند اختاذه أي  يأخذ املسؤول
 8038, 4490, 62637, 000, 90 7,015 قرار

 5624, 2288, 39560, 000, 90 4,711 الشخصية باشر املصلحة العامة على املصلحةم املسؤول امليُقد  

 1,0339 7463, 89011, 000, 90 12,298 يتحدث املسؤول املباشر عن مستقبل املؤسسة بطريقة إجيابية

 5363, 1670, 35165, 000, 90 3,784 يشجع املسؤول املباشر على طرح أفكار جديدة يف العمل

ستخدم املسؤول املباشر أسلوب النقد العلين للرد على أخطاء ال ي  
 5822, 2310, 40659, 000, 90 4,601 العمال

 5691, 1781, 37363, 000, 90 3,797 يصغي املسؤول املباشر باهتمام النشغاالت العمال

نس، القدرات، اجل)الفردية  اتيراعي املسؤول املباشر الفروق
 6211, 2580, 43956, 000, 90 4,809 عند التعامل مع العمال...( ،احلاجات، التطلعات

يفوض املسؤول املباشر بعضا من مهامه للعمال هبدف تطوير  
 6234,- 1,1348- 87912,- 000, 90 6,830- كفاءاهتم

 5395, 2337, 38661, 000, 90 5,024 القيادة التحويلية

 6862,- 1,1600- 92308,- 000, 90 7,741- يتم إشراك العمال يف حتديد طرق إجناز املهام

 8928,- 1,3050- 1,09890- 000, 90 10,59- يتم إشراك العمال يف حتديد اجلداول الزمنية إلجناز املهام

 3400, 0983,- 12088, 276, 90 1,096 العمال يف إجياد حلول للمشكالت املتعلقة مبهامهم يتم إشراك

 1815, 2255,- 02198,- 831, 90 215,- ال يتعرض العمال إىل رقابة شديدة أثناء تنفيذ مهامهم

 3234,- 6656,- 49451,- 000, 90 5,742- يتم تغيري حمتوى العمل باستمرار

 5750,- 1,1393- 85714,- 000, 90 6,036- العمل يف املؤسسة على العمل اجلماعي شجع طريقة تنظيمتُ 

 3894,- 7022,- 54579,- 000, 90 6,931- تنظيم العمل

عن األفراد املرتشحني ( املؤهالت واملهارات)يتم مجع معلومات كافية 
 8215, 5851, 70330, 000, 90 11,821 لشغل الوظائف الشاغرة

 1882, 2761,- 04396,- 708, 90 376,- سلوكية األفراد املرتشحني الختبارات نفسية أويتم إخضاع 

 1,3186 1,0990 1,20879 000, 90 21,864 يتم إخضاع العمال اجلدد لفرتة جتريب قبل التعيني النهائي

يستفيد العمال اجلدد من برامج اإلدماج ليتمكنوا من التعرف على 
 7100, 4109, 56044, 000, 90 7,444 (...الزمالء،املسؤولني، )بيئة عملهم 

 1725,- 5528,- 36264,- 000, 90 3,789- تاح للعمال فرص الرتقية إىل مناصب أعلىتُ 

 5119, 3145, 41319, 000, 90 8,315 التعيني
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 8908, 5157, 70330, 000, 90 7,450 (ال إفراط وال تفريط)يتم استغالل كفاءات العمال بطريقة عقالنية 

 3354, 0382, 18681, 014, 90 2,497 يتم تقييم كفاءات العمال دوريا

يتم االعتماد على نتائج تقييم كفاءات العمال الختاذ القرارات 
كالقرارات املرتبطة بالتدريب، الرتقية، النقل، )املتعلقة هبم 

 ...(،التعويض
3,782 90 ,000 ,34066 ,1617 ,5196 

القيام بدورات تدريبية من أجل تطوير الكفاءات املتعلقة يتم 
 9266, 5239, 72527, 000, 90 7,156 بالوظيفة احلالية

تاح للعمال فرصة التنقل ما بني الوظائف الكتساب كفاءات تُ 
 1017,- 5796,- 34066,- 006, 90 2,833- جديدة

 4472, 1989, 32308, 000, 90 5,170 إدارة الكفاءات

اليت ( األجر واملزايا األخرى)عدالة عند مقارنة التعويضات  توجد
 7796, 4072, 59341, 000, 90 6,331 يتحصل عليها العمال مع اجملهودات اليت يبذلوهنا

توجد عدالة عند مقارنة التعويضات اليت يتحصل عليها العامل مع 
الذين يشغلون وظائف  مالتعويضات اليت يتحصل عليها زمالؤه

 مشاهبة
7,623 90 ,000 ,72527 ,5363 ,9143 

توجد عدالة عند مقارنة التعويضات اليت يتحصل عليها العمال مع 
التعويضات اليت يتحصل عليها عمال املؤسسات األخرى الذين 

 يشغلون وظائف مشاهبة
1,241 90 ,218 ,12088 -,0726 ,3143 

 7065, 3704, 53846, 000, 90 6,365 يتم توضيح معايري حتديد التعويضات للعمال

يتم منح مكافآت على األداء اجلماعي أكثر من منح مكافآت على 
 7292,- 1,1610- 94505,- 000, 90 8,696- األداء الفردي

أكثر من ...( التهنئة، الشكر،)مكافآت غري ملموسة يتم منح 
للعمال الذين يبذلون ...( مالية، مادية،)املكافآت امللموسة 

 إضافية جمهودات
-3,789 90 ,000 -,36264 -,5528 -,1725 

 2336, 0102,- 11172, 072, 90 1,821 التعويضات

مشاريعها )يتم نشر املعلومات املتعلقة باملؤسسة بني العمال 
 7443,- 1,1897- 96703,- 000, 90 8,627- ..(.املستقبلية، أدائها املايل، املشكالت اليت تواجهها،

تستعني املؤسسة بوسائل اتصال متعددة لنشر املعلومات املتعلقة هبا 
 1017,- 5796,- 34066,- 006, 90 2,833- (...اجتماعات، بريد إلكرتوين)بني العمال 

 ،آرائهم، اقرتاحاهتم)يتم تشجيع العمال على طرح أفكارهم 
 1383, 2043,- 03297,- 703, 90 382,- (وانشغاالهتم

سياسة )تتيح املؤسسة للعمال وسائل اتصال متعددة لنقل أفكارهم 
 6073, 2498, 42857, 000, 90 4,764 (... ،األبواب املفتوحة، اجتماعات، صندوق األفكار

 0790,- 3770,- 22802,- 003, 90 3,040- تقاسم املعلومات

 هتدف عملية تقييم أداء العمال أساسا إىل حتسينه وليس إىل منح
 2808,- 7082,- 49451,- 000, 90 4,598- مكافآت أو عقوبات

تتصف املعايري اليت يتم االستناد عليها للحكم على أداء العمال 
 5903, 2668, 42857, 000, 90 5,264 باملوضوعية
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املسؤول املباشر، اإلدارة العليا، )تتعدد مصادر تقييم أداء العمال 
 5483, 1990, 37363, 000, 90 4,250 ...(،الزمالء، العمالء

ن املعلومات اليت يتلقاها العمال حول أدائهم من حتديد نقاط ك  تُ 
 6789, 3541, 51648, 000, 90 6,318 قوهتم وضعفهم

 1563, 2003,- 02198,- 807, 90 245,- حتفز طريقة نقل املعلومات املتعلقة بأداء العمال على حتسينه

 1229, 3207,- 09890,- 378, 90 886,- اإلمكانيات الالزمة لتحسني أداء العمال يتم توفري

 2529, 0185,- 11722, 090, 90 1,716 التغذية الراجعة التكوينية

 2489, 0460, 14744, 005, 90 2,888 ممارسات إدارة املوارد البشرية

 1184, 1030,- 00771, 890, 90 138, ممارسات تعبئة املوارد البشرية

 8712, 3375, 60440, 000, 90 4,500 حيرص العمال على تنفيذ املهام احملددة يف عقد العمل

 5363, 1670, 35165, 000, 90 3,784 حيرص العمال على حتقيق النتائج املطلوبة

 5822, 2310, 40659, 000, 90 4,601 يف املؤسسة السائد العملبنظام  امحيرص العمال على االلتز 

 6894, 1238, 40659, 005, 90 2,856 د اجناز مهامهم عنرتام اآلجال احملددة ص العمال على اححير 

حيرص العمال على التقليل من األخطاء قدر اإلمكان عند إجناز 
 5691, 1781, 37363, 000, 90 3,797 مهامهم

عدم هدر موارد املؤسسة عند إجناز مهامهم على  حيرص العمال على
 6211, 2580, 43956, 000, 90 4,809 عدم هدر موارد املؤسسة

 2774, 1676,- 05495, 625, 90 491, يقوم العمال بطرح أفكارهم يف االجتماعات الرمسية

 5126, 2410, 37677, 000, 90 5,512 (أداء املهمةأو )سلوكيات داخل الدور 

 6116, 2235, 41758, 000, 90 4,275 حيرص العمال على عدم التأخر عن العمل دون مربر

حيرص العمال على عدم مغادرة مكان العمل قبل الوقت الرمسي  
 6611, 2620, 46154, 000, 90 4,595 دون مربر

 4353, 0701, 25275, 007, 90 2,750 حيرص العمال على عدم التغيب دون مربر

حيرص العمال على عدم تضييع الوقت يف سلوكيات غري هامة 
 5275, 1538, 34066, 000, 90 3,622 ...(،حمادثات غري هامة، اخلروج من املؤسسة أثناء العمل دون مربر)

 7573, 3636, 56044, 000, 90 5,656 حيرص العمال على احلفاظ على ممتلكات املؤسسة

 6573, 2218, 43956, 000, 90 4,010 املؤسسة ألغراض شخصية ممتلكات استخدام عدم على العمال حيرص

حيرص العمال على عدم االستخدام السيئ للمعلومات اليت ختص 
 7028, 3082, 50549, 000, 90 5,091 املؤسسة

عدم السخرية، استخدام )حيرص العمال على احرتام بعضهم البعض 
 2959, 0118, 15385, 034, 90 2,152 ...(،ألفاظ غري مقبولة، التصرف بعنف

 4922, 2908, 39148, 000, 90 7,724 (أو الضمري املهين)السلوكيات األخالقية 

 4818, 2865, 38412, 000, 90 7,814 احرتام عقد العمل

 2260, 1161,- 05495, 525, 90 638, ستغل العمال كل طاقاهتم إلجناز املهامي  

 0291,- 3885,- 20879,- 023, 90 2,308- مهام جديدة أخرى مع انتهاء املهام القدميةيبادر العمال يف تنفيذ 

يقضي العمال ساعات إضافية يف العمل عند احلاجة إىل ذلك دون 
 4611,- 8356,- 64835,- 000, 90 6,879- تذمر

يبادر العمال يف إجياد حلول ملشكالت العمل عندما تقع حىت وان  
 1040, 3237,- 10989,- 310, 90 1,021- كانت ال ختصهم
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 0694,- 3866,- 22802,- 005, 90 2,856- سلوكيات اإلخالص يف العمل

 6238, 2553, 43956, 000, 90 4,740 املتعلقة بالوظيفة احلالية حيرص العمال على تطوير كفاءاهتم

 0655, 2633,- 09890,- 235, 90 1,195- البحث عن التحدي يف إجناز مهام صعبةحيرص العمال على 

جديدة غري متعلقة بوظيفتهم  كفاءاتاكتساب  حيرص العمال على 
 4983, 1171, 30769, 002, 90 3,207 احلالية

 1078,- 5515,- 32967,- 004, 90 2,952- تطوير مسارهم الوظيفي يف املؤسسةحيرص العمال على 

 2376, 0782,- 07967, 319, 90 1,002 سلوكيات تطوير الكفاءات

 0582, 2065,- 07418,- 268, 90 1,114- التحفيز الفردي

 2807, 2588,- 01099, 936, 90 081, يساعد العمال بعضهم البعض عندما تكون لديهم مهام كثرية

 بيئة يف اجلدد على سرعة التأقلم العمال القدامى العمال يساعد

 2926, 2486,- 02198, 872, 90 161, العمل

 2432, 2872,- 02198,- 870, 90 165,- فيما بينهم...( ،معلومات، معارف، وسائل)يتقاسم العمال املوارد 

 2879, 2146,- 03663, 773, 90 290, مساعدة اآلخرين

 9750, 6734, 82418, 000, 90 10,858 حيرص العمال على التواصل فيما بينهم

 7013, 3537, 52747, 000, 90 6,029 الشخصيةحيرص العمال على بناء جو خال من الصراعات 

 4134, 0178,- 19780, 072, 90 1,823 بعضهم البعض عند إجناز املهام أخطاء تصيد عدم على العمال حيرص

 3998, 0701,- 16484, 167, 90 1,394 حيرص العمال على عدم اخلوض يف خصوصيات بعضهم البعض

 1,1097 8464, 97802, 000, 90 14,761 عند تعرضهم ملشكلة ما يف العمل يدعم العمال بعضهم البعض

 6336, 3335, 48352, 000, 90 6,401 يهنئ العمال بعضهم البعض عند حصوهلم على مكافآت

 4611,- 8356,- 64835,- 000, 90 6,879- يفضل العمال العمل اجلماعي على العمل الفردي

 0650, 3287,- 13187,- 187, 90 1,331- عند القيام بعمل مجاعييلتزم العمال بتنفيذ مهامهم 

 4231, 1758, 29945, 000, 90 4,810 تسهيل العالقات البينية

 1000, 2759,- 08791,- 355, 90 929,- نفذ قبل وبعد املهام اليت يقومون هبايهتم العمال مبعرفة املهام اليت تُ 

التعرف على آراء بعضهم البعض قبل اختاذ أي  حيرص العمال على
 1024, 3002,- 09890,- 332, 90 976,- قرار خيص العمل

 0947, 2816,- 09341,- 327, 90 986,- التنسيق مع اآلخرين

 2847, 0429,- 12088, 146, 90 1,466 تقبل العمال االنتقادات اليت توجه إليهم بصدر رحبي  

 2075, 0757,- 06593, 357, 90 925, شعر العمال باإلهانة عند رفض أفكارهمال ي  

 2125, 1466,- 03297, 716, 90 365, يشارك العمال يف تنفيذ القرار اجلماعي حىت وإن مل يوافقوا عليه

 0655, 2633,- 09890,- 235, 90 1,195- ال يتذمر العمال من العمل أو من اآلخرين

 2236, 0918,- 06593, 408, 90 831, العمال باملرونة عند التعامل مع اآلخرين تصفي  

 1962,- 5510,- 37363,- 000, 90 4,184- تصف العمال باهلدوء عندما يتعرضون لضغوط العملي  

تصف العمال بالقدرة على التكيف مع الظروف املادية غري املالئمة ي  
 4796, 1577, 31868, 000, 90 3,933 ...(،الضجيج، احلرارة، الرطوبة)

 5660,- 9505,- 75824,- 000, 90 7,836- يضحي العمال مبصاحلهم الشخصية من أجل مصلحة املؤسسة

 0246, 1812,- 07830,- 134, 90 1,511- الروح الرياضية

 2020,- 5892,- 39560,- 000, 90 4,060- يعمل العمال على حتسني طرق تنفيذ املهام

 1564,- 5249,- 34066,- 000, 90 3,673- يهتم العمال بنوعية الوسائل املستخدمة للقيام مبهامهم

 1750,- 5283,- 35165,- 000, 90 3,955- يعمل العمال على إجياد حلول مبتكرة ملشكالت العمل
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 4389, 0886, 26374, 004, 90 2,991 ال يقاوم العمال التغيريات اليت حتدث يف املؤسسة

 0677,- 3444,- 20604,- 004, 90 2,959- التحسني املستمر

 3681,- 6868,- 52747,- 000, 90 6,577- يشارك العمال يف اجتماعات العمل غري اإلجبارية

 1,1729 8271, 1,00000 000, 90 11,493 يتابع العمال بانتظام قراءة إعالنات املؤسسة

 9248, 6576, 79121, 000, 90 11,766 توجهها املؤسسة إليهميرد العمال بانتظام على املراسالت اليت 

 1073,- 4421,- 27473,- 002, 90 3,261- املؤسسة تقوم هبااليت  باملعارضالعمال  يهتم

، احتفال)طات االجتماعية للمؤسسة يشارك العمال يف النشا
 2236, 0918,- 06593, 408, 90 831, ...(،نافسة رياضيةم

إطفاء املصابيح وغلق األبواب عند )يهتم العمال مبصلحة املؤسسة 
 3569, 0272,- 16484, 092, 90 1,705 ...(،مغادرة مكان العمل، احلفاظ على نظافة املؤسسة

 3066, 1000, 20330, 000, 90 3,909 املشاركة يف احلياة املدنية الداخلية

عند التكلم عن  "هي"بدال من " حنن"ستخدم العمال الضمري ي  
 1251,- 5562,- 34066,- 002, 90 3,139- املؤسسة

 5261, 2431, 38462, 000, 90 5,401 مع قيم املؤسسة( األخالق، املعتقدات واملبادئ)تتوافق قيم العمال 

 6666,- 1,1356- 90110,- 000, 90 7,634- يهتم العمال باملشاريع املستقبلية اليت تريد املؤسسة حتقيقها

 7009,- 1,1453- 92308,- 000, 90 8,253- يهتم العمال مبعرفة التحديات واملشاكل اليت تواجه املؤسسة

 0221, 3518,- 16484,- 083, 90 1,752- فتخر العمال بأهنم أحد عمال املؤسسةي  

ال يفكر العمال يف مغادرة املؤسسة حىت وإن وجدوا وظائف بأجور 
 أعلى

-

11,270 
90 ,000 -1,15385 -1,3572 -,9504 

أفراد من داخل )يدافع العمال عن املؤسسة عندما ينتقدها اآلخرون 
 1026, 2784,- 08791,- 362, 90 917,- (أو خارج املؤسسة

سلبية عن املؤسسة للحفاظ  إشاعاتحيرص العمال على عدم نشر 
 1323, 2422,- 05495,- 561, 90 583,- على مسعتها

 2877,- 7013,- 49451,- 000, 90 4,750- يعمل العمال بنشاط على ترويج منتجات املؤسسة خارج املؤسسة

 2491,- 5812,- 41514,- 000, 90 4,967- الوالء التنظيمي

 3922, 0034, 19780, 046, 90 2,021 يهتم العمال مبدى رضا الزبائن عن منتجات املؤسسة

 1241, 3000,- 08791,- 412, 90 824,- تلبية رغبات الزبائن يعمل العمال بكل جد على

 2453, 1355,- 05495, 568, 90 573, التوجه حنو العميل

 0817, 1314,- 02482,- 645, 90 463,- التعبئة الفردية

 1929, 0028,- 09504, 060, 90 1,931 أداء العمال
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ممارسات تعبئة الموارد البشرية وأداء العاملين  استبيانترميز  :4 ملحق  
 

 ممارسات تعبئة الموارد البشريةالمتعلق ب المحور األول: أوال
 تعبئةممارسات 

 الموارد البشرية
 المؤشرات المحذوفة العبارة الترميز

 وسبب حذفها

 الرسالةو  الرؤية
 األهداف والقيمو 

Ax1_1 حتفاظ بالمؤشرتم اال ( الصورة املستقبلية املرغوبة)العمال برؤية املؤسسة  يتم تذكري 

Ax1_2  حمددة بوضوح( جمال النشاط)رسالة املؤسسة 
تم حذف المؤشر ألن التحميل 

 4.4الخارجي له أقل من 
Ax1_3  حتفاظ بالمؤشرتم اال يتم إشراك العمال يف حتديد أهداف املؤسسة  

Ax1_4  حتفاظ بالمؤشرتم اال أهداف املؤسسة احملددة بشكل سنوي إىل العماليتم إيصال  

Ax1_5 يتم إيصال مدونة قواعد السلوك األخالقي إىل العمال 
تم حذف المؤشر ألن التحميل 

 4.4أقل من له الخارجي 

Ax1_6 
لتعزيز تبين قيم ( عقوبات أو مكافآت)يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة 

 (املعتقدات، واملبادئ األخالق،)املؤسسة 
تم حذف المؤشر ألن التحميل 

 4.4أقل من  له الخارجي

Ax1_7 

التعاون، العدالة، )يتم إعطاء أمهية أكرب للقيم اإلنسانية 
اجلهد املبذول، االقتصاد يف )مقارنة بالقيم اإلنتاجية ...( االحرتام،

 ...(املوارد، االمتثال للقواعد،
 حتفاظ بالمؤشرتم اال

القيادة 
 التحويلية

Bx2_1 
االحرتام، الدعم، )بالصفات اإلنسانية  املباشر املسؤول يتحلى

حتفاظ بالمؤشرتم اال ...(العدالة، التعاطف،  

Bx2_2 حتفاظ بالمؤشرتم اال ميتلك املسؤول املباشر كفاءات متميزة  

Bx2_3 حتفاظ بالمؤشرتم اال يتصرف املسؤول املباشر كقدوة حيتذى هبا  

Bx2_4 
يأخذ املسؤول املباشر بعني االعتبار املبادئ األخالقية عند اختاذه 

حتفاظ بالمؤشرتم اال أي قرار   

Bx2_5   حتفاظ بالمؤشرتم اال م املسؤول املباشر املصلحة العامة على املصلحة الشخصيةيُقد  

Bx2_6 حتفاظ بالمؤشرتم اال يتحدث املسؤول املباشر عن مستقبل املؤسسة بطريقة إجيابية  

Bx2_7 حتفاظ بالمؤشرتم اال يشجع املسؤول املباشر على طرح أفكار جديدة يف العمل  

Bx2_8 
ال َيستخدم املسؤول املباشر أسلوب النقد العلين للرد على أخطاء 

حتفاظ بالمؤشرتم اال العمال   

Bx2_9 بالمؤشرحتفاظ تم اال يصغي املسؤول املباشر باهتمام النشغاالت العمال  

Bx2_10 
اجلنس، القدرات، )يراعي املسؤول املباشر الفروقات الفردية 

حتفاظ بالمؤشرتم اال عند التعامل مع العمال...( احلاجات، التطلعات،  

Bx2_11 
يفوض املسؤول املباشر بعضا من مهامه للعمال هبدف تطوير  

حتفاظ بالمؤشرتم اال كفاءاهتم  

حتفاظ بالمؤشرتم اال إشراك العمال يف حتديد طرق إجناز املهاميتم  Cx3_1 تنظيم العمل  

Cx3_2 حتفاظ بالمؤشرتم اال يتم إشراك العمال يف حتديد اجلداول الزمنية إلجناز املهام  



                                                                                                                                  المالحق
 

311 
 

Cx3_3  حتفاظ بالمؤشرتم اال يتم إشراك العمال يف إجياد حلول للمشكالت املتعلقة مبهامهم  

Cx3_4 حتفاظ بالمؤشرتم اال ال يتعرض العمال إىل رقابة شديدة أثناء تنفيذ مهامهم  

Cx3_5  يتم تغيري حمتوى العمل باستمرار 
تم حذف المؤشر ألن التحميل 

 4.4الخارجي له أقل من 

Cx3_6  ُحتفاظ بالمؤشرتم اال شجع طريقة تنظيم العمل يف املؤسسة على العمل اجلماعيت 

 
 
 

 ممارسات
إدارة 

الموارد 
 البشرية

يين
التع

 

Dx4_1_1 
عن األفراد ( املؤهالت واملهارات)يتم مجع معلومات كافية 

حتفاظ بالمؤشرتم اال املرتشحني لشغل الوظائف الشاغرة   

Dx4_1_2 حتفاظ بالمؤشرتم اال يتم إخضاع األفراد املرتشحني الختبارات نفسية أو سلوكية  

Dx4_1_3 حتفاظ بالمؤشرتم اال العمال اجلدد لفرتة جتريب قبل التعيني النهائي  يتم إخضاع  

Dx4_1_4 

يستفيد العمال اجلدد من برامج اإلدماج ليتمكنوا من التعرف على 
املسؤولني، الزمالء، قوانني العمل، اخلدمات املقدمة  )بيئة عملهم 

 ...(كالنقل واإلطعام،
حتفاظ بالمؤشرتم اال  

Dx4_1_5  ُتاح للعمال فرص الرتقية إىل مناصب أعلىت 
تم حذف المؤشر ألن التحميل 

 4.4الخارجي له أقل من 

ات
فاء

الك
ارة 

إد
 

Dx4_2_1  حتفاظ بالمؤشرتم اال (ال إفراط وال تفريط)يتم استغالل كفاءات العمال بطريقة عقالنية  

Dx4_2_2 حتفاظ بالمؤشرتم اال يتم تقييم كفاءات العمال دوريا  

Dx4_2_3 

نتائج تقييم كفاءات العمال الختاذ القرارات يتم االعتماد على 
كالقرارات املرتبطة بالتدريب، الرتقية، النقل، )املتعلقة هبم 

 ...(التعويض،

تم حذف المؤشر الرتباطه التام 
 Dx4_4_2 مع المؤشر

Dx4_2_4 
يتم القيام بدورات تدريبية من أجل تطوير الكفاءات املتعلقة 

حتفاظ بالمؤشرتم اال بالوظيفة احلالية  

Dx4_2_5 
تاح للعمال فرصة التنقل ما بني الوظائف الكتساب كفاءات تُ 

حتفاظ بالمؤشرتم اال جديدة  

ات
ويض

التع
 

Dx4_3_1 
اليت ( األجر واملزايا األخرى)توجد عدالة عند مقارنة التعويضات 

حتفاظ بالمؤشرتم اال يتحصل عليها العمال مع اجملهودات اليت يبذلوهنا   

Dx4_3_2 

توجد عدالة عند مقارنة التعويضات اليت يتحصل عليها العمال مع 
التعويضات اليت يتحصل عليها زمالؤهم الذين يشغلون وظائف 

 مشاهبة 
حتفاظ بالمؤشرتم اال  

Dx4_3_3 

مقارنة التعويضات اليت يتحصل عليها العمال مع  توجد عدالة عند
التعويضات اليت يتحصل عليها عمال املؤسسات األخرى الذين 

 يشغلون وظائف مشاهبة
حتفاظ بالمؤشرتم اال  

Dx4_3_4 حتفاظ بالمؤشرتم اال يتم توضيح معايري حتديد التعويضات للعمال 

Dx4_3_5 
منح مكافآت على األداء اجلماعي أكثر من منح مكافآت  يتم

 حتفاظ بالمؤشرتم اال على األداء الفردي
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Dx4_3_6 

أكثر من ...( التهنئة، الشكر،)يتم منح مكافآت غري ملموسة 
للعمال الذين يبذلون ...(  مالية، مادية،)املكافآت امللموسة 

 جمهودات إضافية 

حذف المؤشر ألن التحميل  تم
 4.4الخارجي له أقل من 

ات
لوم

لمع
م ا

قاس
ت

 

Dx4_4_1 
مشاريعها )يتم نشر املعلومات املتعلقة باملؤسسة بني العمال 

حتفاظ بالمؤشرتم اال ...( املستقبلية، أدائها املايل، املشكالت اليت تواجهها،  

Dx4_4_2 

تستعني املؤسسة بوسائل اتصال خمتلفة لنشر املعلومات املتعلقة هبا 
اجتماعات، بريد إلكرتوين، نشريات، لوحات إعالنية، )بني العمال 

 ...(مواقع التواصل االجتماعي، اإلفصاح عن التقارير،
حتفاظ بالمؤشرتم اال  

Dx4_4_3 
اقرتاحاهتم، آرائهم، )يتم تشجيع العمال على طرح أفكارهم 

حتفاظ بالمؤشرتم اال (وانشغاالهتم  

Dx4_4_4 
سياسة )تتيح املؤسسة للعمال وسائل اتصال خمتلفة لنقل أفكارهم 

حتفاظ بالمؤشرتم اال ...(األبواب املفتوحة، اجتماعات، صندوق األفكار،  

ينية
كو

 الت
جعة

الرا
ذية 

التغ
 

Dx4_5_1 
 منح إىل وليس حتسينه إىل أساسا العمال أداء تقييم عملية هتدف

حتفاظ بالمؤشرتم اال أو عقوبات  مكافآت  

Dx4_5_2 
تتصف املعايري اليت يتم االستناد عليها للحكم على أداء العمال 

حتفاظ بالمؤشرتم اال باملوضوعية   

Dx4_5_3 
 العليا، اإلدارة املباشر، املسؤول)تقييم أداء العمال  مصادر تتعدد

حتفاظ بالمؤشرتم اال ...(الزمالء، العمالء،  

Dx4_5_4 
ُُتك ن املعلومات اليت يتلقاها العمال حول أدائهم من حتديد نقاط 

حتفاظ بالمؤشرتم اال قوهتم وضعفهم  

Dx4_5_5  حتفاظ بالمؤشرتم اال حتفز طريقة نقل املعلومات املتعلقة بأداء العمال على حتسينه  

Dx4_5_6 حتفاظ بالمؤشرتم اال اإلمكانيات الالزمة لتحسني أداء العمال يتم توفري  
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 أداء العاملينالمحور الثاني المتعلق ب: ثانيا

 المؤشرات المحذوفة العبارة الترميز لينماأداء الع
 وسبب حذفها

احترام 
عقد 
 العمل

 
دور

ل ال
داخ

ت 
وكيا

سل
 

 (
همة

 الم
داء

و أ
أ

) 

Y 

 

a1_1_1 

 العمال على تنفيذ املهام احملددة يف عقد العملحيرص 
تم حذف المؤشر ألن التحميل 

 4.4الخارجي له أقل من 

Ya1_1_2 حتفاظ بالمؤشرتم اال حيرص العمال على حتقيق النتائج املطلوبة  

Ya1_1_3 حتفاظ بالمؤشرتم اال يف املؤسسة العمل السائدنظام حيرص العمال على االلتزام ب  

Ya1_1_4  حتفاظ بالمؤشرتم اال حيرص العمال على احرتام اآلجال احملددة عند إجناز مهامهم  

Ya1_1_5 
حيرص العمال على التقليل من األخطاء قدر اإلمكان عند 

حتفاظ بالمؤشرتم اال إجناز مهامهم   

Ya1_1_6 
حيرص العمال على عدم هدر موارد املؤسسة عند إجناز 

 مهامهم 
حذف المؤشر ألن التحميل  تم

 4.4الخارجي له أقل من 
Ya1_1_7 حتفاظ بالمؤشرتم اال حيرص العمال على طرح أفكارهم يف االجتماعات الرمسية 

قية
خال

 األ
ات

وكي
سل

ال
 

 (
هني

 الم
مير

لض
و ا

أ
) 

Ya1_2_1 حيرص العمال على عدم التأخر عن العمل دون مربر 
حذف المؤشر ألن التحميل  تم

 4.4الخارجي له أقل من 

Ya1_2_2 
حيرص العمال على عدم مغادرة مكان العمل قبل الوقت 

 الرمسي دون مربر
 حتفاظ بالمؤشرتم اال

Ya1_2_3  حيرص العمال على عدم التغيب دون مربر 
 AVEتم حذف المؤشر لزيادة قيمة 
 4.0لتصل إلى مستوى أكبر من 

Ya1_2_4 

حيرص العمال على عدم تضييع الوقت يف سلوكيات غري هامة 
حمادثات غري هامة، اخلروج من املؤسسة أثناء العمل دون )

 ...(مربر،

حتفاظ بالمؤشرتم اال  

Ya1_2_5  حتفاظ بالمؤشرتم اال حيرص العمال على احلفاظ على ممتلكات املؤسسة  

Ya1_2_6 
عدم استخدام ممتلكات املؤسسة ألغراض  حيرص العمال على

 شخصية

 AVEتم حذف المؤشر لزيادة قيمة 
 4.0لتصل إلى مستوى أكبر من 

Ya1_2_7 
حيرص العمال على عدم االستخدام السيئ للمعلومات اليت 

 ختص املؤسسة
تم حذف المؤشر ألن التحميل 

 4.4الخارجي له أقل من 

Ya1_2_8 
عدم السخرية، )حيرص العمال على احرتام بعضهم البعض 
 ...(استخدام ألفاظ غري مقبولة، التصرف بعنف،

 AVEتم حذف المؤشر لزيادة قيمة 
 4.0لتصل إلى مستوى أكبر من 

 التحفيز
 الفردي

ص  
خال

 اإل
ات

وكي
سل

مل 
 الع

 في

Yb2_1_1 بالمؤشرحتفاظ تم اال َيستغل العمال كل طاقاهتم إلجناز املهام  

Yb2_1_2 حتفاظ بالمؤشرتم اال يبادر العمال يف تنفيذ مهام جديدة مع انتهاء املهام القدمية  

Yb2_1_3 
يقضي العمال ساعات إضافية يف العمل عند احلاجة إىل 

حتفاظ بالمؤشرتم اال ذلك دون تذمر    
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Yb2_1_4 
يبادر العمال يف إجياد حلول ملشكالت العمل عندما تقع 

 حتفاظ بالمؤشرتم اال ختصهم حىت وإن كانت ال

ات
فاء

الك
وير 

 تط
ات

وكي
حتفاظ بالمؤشرتم اال حيرص العمال على تطوير كفاءاهتم املتعلقة بالوظيفة احلالية Yb2_2_1 سل  

Yb2_2_2 حتفاظ بالمؤشرتم اال البحث عن التحدي يف إجناز مهام صعبة حيرص العمال على  

Yb2_2_3 
حيرص العمال على اكتساب كفاءات جديدة غري متعلقة 

حتفاظ بالمؤشرتم اال بوظيفتهم احلالية  

Yb2_2_4 حتفاظ بالمؤشرتم اال حيرص العمال على تطوير مسارهم الوظيفي يف املؤسسة  

التعبئة 
 الفردية

عدة
سا

م
 

رين
آلخ

ا
 Yc3_1_1 حتفاظ بالمؤشرتم اال يساعد العمال بعضهم البعض عندما تكون لديهم مهام كثرية  

Yc3_1_2 
يساعد العمال القدامى العمال اجلدد على سرعة التأقلم يف 

حتفاظ بالمؤشرتم اال بيئة العمل  

Yc3_1_3 
 ...(املعلومات، املعارف، الوسائل،)يتقاسم العمال املوارد 

حتفاظ بالمؤشرتم اال فيما بينهم   

ينية
 الب

ات
الق

 الع
هيل

 تس

Yc3_2_1 حتفاظ بالمؤشرتم اال حيرص العمال على التواصل فيما بينهم  

Yc3_2_2 حتفاظ بالمؤشرتم اال حيرص العمال على بناء جو خال من الصراعات الشخصية  

Yc3_2_3 
عدم تصيد أخطاء بعضهم البعض عند  حيرص العمال على

حتفاظ بالمؤشرتم اال إجناز املهام  

Yc3_2_4 حتفاظ بالمؤشرتم اال حيرص العمال على عدم اخلوض يف خصوصيات بعضهم البعض  

Yc3_2_5 حتفاظ بالمؤشرتم اال يدعم العمال بعضهم البعض عند تعرضهم ملشكلة ما يف العمل  

Yc3_2_6  حتفاظ بالمؤشرتم اال بعضهم البعض عند حصوهلم على مكافآتيهنئ العمال  

Yc3_2_7 يفضل العمال العمل اجلماعي على العمل الفردي 
تم حذف المؤشر الرتباطه التام مع 

 Yb2_1_3 المؤشر

Yc3_2_8 يلتزم العمال بتنفيذ مهامهم عند القيام بعمل مجاعي 
حذف المؤشر ألن التحميل  تم

 4.4الخارجي له أقل من 

مع 
يق 

تنس
ال

رين
آلخ

 Yc3_3_1 ا
يهتم العمال مبعرفة املهام اليت تُنفذ قبل وبعد املهام اليت 

حتفاظ بالمؤشرتم اال يقومون هبا  

Yc3_3_2 
حيرص العمال على التعرف على آراء بعضهم البعض قبل 

حتفاظ بالمؤشرتم اال العمل  اختاذ أي قرار خيص  

ضية
لريا

ح ا
لرو

 ا

Yc3_4_1  َحتفاظ بالمؤشرتم اال تقبل العمال االنتقادات اليت توجه إليهم بصدر رحب ي  

Yc3_4_2  َحتفاظ بالمؤشرتم اال شعر العمال باإلهانة عند رفض أفكارهم ال ي  

Yc3_4_3 
يشارك العمال يف تنفيذ القرار اجلماعي حىت وإن مل يوافقوا 

 عليه
تم حذف المؤشر ألن التحميل 

4.4الخارجي له أقل من   

Yc3_4_4  حتفاظ بالمؤشرتم اال ال يتذمر العمال من العمل أو من اآلخرين  

Yc3_4_5  َحتفاظ بالمؤشرتم اال تصف العمال باملرونة عند التعامل مع اآلخرين ي  

Yc3_4_6  َحتفاظ بالمؤشراال تم تصف العمال باهلدوء عندما يتعرضون لضغوط العملي  

Yc3_4_7 
تصف العمال بالقدرة على التكيف مع الظروف املادية غري يَ 

 ...( الضجيج، احلرارة، الرطوبة،)املالئمة 
تم حذف المؤشر ألن التحميل 

 4.4الخارجي له أقل من 
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Yc3_4_8 
يضحي العمال مبصاحلهم الشخصية من أجل مصلحة 

 حتفاظ بالمؤشرتم اال املؤسسة

تمر
مس

ن ال
حسي

 الت

Yc3_5_1 حتفاظ بالمؤشرتم اال يعمل العمال على حتسني طرق تنفيذ املهام  

Yc3_5_2 حتفاظ بالمؤشرتم اال يهتم العمال بنوعية الوسائل املستخدمة للقيام مبهامهم  

Yc3_5_3  حتفاظ بالمؤشرتم اال يعمل العمال على إجياد حلول مبتكرة ملشكالت العمل  

Yc3_5_4  ال يقاوم العمال التغيريات اليت حتدث يف املؤسسة 
تم حذف المؤشر ألن التحميل 

 4.4الخارجي له أقل من 

 

خلية
لدا

ية ا
مدن

ة ال
حيا

ي ال
ة ف

شارك
الم

 

Yc3_6_1 حتفاظ بالمؤشرتم اال يشارك العمال يف اجتماعات العمل غري اإلجبارية 

Yc3_6_2  يتابع العمال بانتظام قراءة إعالنات املؤسسة 
تم حذف المؤشر ألن التحميل 

 4.4الخارجي له أقل من 

Yc3_6_3 
يرد العمال بانتظام على املراسالت اليت توجهها املؤسسة 

حتفاظ بالمؤشرتم اال إليهم   

Yc3_6_4  بالمؤشرحتفاظ تم اال يهتم العمال باملعارض اليت تقوم هبا املؤسسة  

Yc3_6_5 
، احتفال)جتماعية للمؤسسة يشارك العمال يف النشاطات اال

حتفاظ بالمؤشرتم اال ...(رياضية، منافسة  

Yc3_6_6 
إطفاء املصابيح وغلق األبواب )يهتم العمال مبصلحة املؤسسة 

حتفاظ بالمؤشرتم اال ...(عند مغادرة مكان العمل، احلفاظ على نظافة املؤسسة،  

مي
نظي

 الت
والء

 ال
Yc3_7_1 

عند التكلم " هي"بدال من " حنن"َيستخدم العمال الضمري 
حتفاظ بالمؤشرتم اال عن املؤسسة  

Yc3_7_2 
مع قيم  (األخالق، املعتقدات، واملبادئ)تتوافق قيم العمال 

حتفاظ بالمؤشرتم اال املؤسسة  

Yc3_7_3  حتفاظ بالمؤشرتم اال املؤسسة حتقيقهايهتم العمال باملشاريع املستقبلية اليت تريد  

Yc3_7_4 حتفاظ بالمؤشرتم اال يهتم العمال مبعرفة التحديات واملشاكل اليت تواجه املؤسسة  

Yc3_7_5  َحتفاظ بالمؤشرتم اال فتخر العمال بأهنم أحد عمال املؤسسةي  

Yc3_7_6 
يفكر العمال يف مغادرة املؤسسة حىت وإن وجدوا وظائف  ال

حتفاظ بالمؤشرتم اال بأجور أعلى  

Yc3_7_7 
 من أفراد) اآلخرون ينتقدها العمال عن املؤسسة عندمايدافع 
حتفاظ بالمؤشرتم اال (ملؤسسةا خارج أو داخل  

Yc3_7_8 
سلبية عن املؤسسة  إشاعاتحيرص العمال على عدم نشر 

حتفاظ بالمؤشرتم اال للحفاظ على مسعتها  

Yc3_7_9 
يعمل العمال بنشاط على ترويج منتجات املؤسسة خارج 

حتفاظ بالمؤشرتم اال املؤسسة  

حو 
جه ن

لتو
ا

ميل
حتفاظ بالمؤشرتم اال يهتم العمال مبدى رضا الزبائن عن منتجات املؤسسة Yc3_8_1 الع  

Yc3_8_2 حتفاظ بالمؤشرتم اال يعمل العمال بكل جد على تلبية رغبات الزبائن  
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 Smart PLSمخرجات برنامج  :5ملحق 
 

 تقييم نماذج القياسمخرجات : أوال
 للمتغيرات الكامنة لممارسات تعبئة الموارد البشرية وألداء العاملين AVEقيم التحميالت الخارجية و .1

  :قبل حذف المؤشرات
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  :الموارد البشريةمتغيرات الكامنة لممارسات تعبئة لل فورنل الركرقيم معيار  .ب

  
إدارة 

 الكفاءات
 التعيين التعويضات

التغذية 
الراجعة 
 التكوينية

الرؤية، 
الرسالة، 

 األهداف والقيم

القيادة 
 التحويلية

تقاسم 
 المعلومات

تنظيم 
 العمل

               0,792 إدارة الكفاءات

             0,761 0,575 التعويضات

           0,774 0,537 0,465 التعيين

التغذية الراجعة 
 التكوينية

0,571 0,629 0,714 0,736         

الرؤية، الرسالة، 
 األهداف والقيم

0,100 0,358 0,174 0,444 0,841       

     0,857 0,515 0,695 0,640 0,537 0,233 القيادة التحويلية

   0,708 0,586 0,676 0,529 0,423 0,491 0,363 تقاسم المعلومات

 0,784 0,663 0,623 0,637 0,530 0,211 0,377 0,211 تنظيم العمل

وألداء  للمتغيرات الكامنة لممارسات تعبئة الموارد البشرية AVEو الموثوقية المركبةو  ألفا كرونباخقيم  .3
 :العاملين بعد حذف المؤشرات

  
Cronbach's 
Alpha 

rho_A 
Composite 
Reliability 

Average Variance 
Extracted (AVE) 

التحفيز الفردي   0,852 0,855 0,886 0,593 

سلوكيات داخل الدور    0,892 0,901 0,923 0,709 

 0,555 0,964 0,968 0,960 أداء العاملين

 0,628 0,870 0,822 0,802 إدارة الكفاءات

 0,583 0,873 0,864 0,827 احترام عقد العمل

 0,834 0,938 0,911 0,901 التحسين المستمر

 0,593 0,955 0,962 0,950 التعبئة الفردية

 0,579 0,867 0,834 0,796 التعويضات

 0,599 0,849 0,845 0,760 التعيين

 0,541 0,875 0,841 0,827 التغذية الراجعة التكوينية

 0,932 0,965 1,016 0,930 التنسيق مع اآلخرين

 0,708 0,906 0,877 0,862 الرؤية، الرسالة، األهداف والقيم

 0,877 0,934 0,881 0,860 التوجه نحو العميل

 0,585 0,893 0,863 0,856 الروح الرياضية

 0,581 0,801 0,761 0,744 السلوكيات األخالقية 

 0,734 0,968 0,965 0,963 القيادة التحويلية

المشاركة في الحياة المدنية 
 الداخلية

0,763 0,799 0,832 0,506 

 0,693 0,953 0,951 0,944 الوالء التنظيمي

 0,674 0,925 0,912 0,902 تسهيل العالقات البينية

 0,501 0,797 0,728 0,712 تقاسم المعلومات

 0,599 0,881 0,857 0,833 تنظيم العمل

 0,717 0,910 0,871 0,867 سلوكيات اإلخالص في العمل 

 0,688 0,898 0,850 0,849 سلوكيات تطوير الكفاءات

 0,896 0,963 0,951 0,942 مساعدة اآلخرين

 0,586 0,913 0,917 0,896 ممارسات إدارة الموارد البشرية

 0,583 0,961 0,968 0,958 ممارسات تعبئة الموارد البشرية
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 تقييم النموذج الهيكلي: ثانيا
 :قيم مالءمة وداللة معامالت المسار .1
 لممارسات تعبئة الموارد البشرية على المتغير المستقلتأثير  لعالقةوداللة معامالت المسار  قيم مالءمة. أ

 :داء العاملينالمتغير التابع أل

  
Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

سلوكيات اإلخالص في  <-الفردي   التحفيز 
 العمل 

0.851 0.848 0.037 22.909 0.000 

سلوكيات تطوير الكفاءات< -الفردي   التحفيز   0.828 0.829 0.041 20.073 0.000 

الفردي  التحفيز<  -أداء العاملين   0.844 0.839 0.045 18.874 0.000 

العمل  احترام عقد< -أداء العاملين   0.745 0.743 0.056 13.201 0.000 

التعبئة الفردية< -أداء العاملين   0.977 0.975 0.007 130.809 0.000 

سلوكيات داخل الدور <  -العمل   احترام عقد  0.954 0.956 0.012 80.653 0.000 

السلوكيات األخالقية < -العمل   احترام عقد  0.625 0.624 0.086 7.295 0.000 

التحسين المستمر <-التعبئة الفردية   0.865 0.867 0.026 33.149 0.000 

التنسيق مع اآلخرين< -التعبئة الفردية   0.314 0.321 0.098 3.186 0.002 

التوجه نحو العميل< -التعبئة الفردية   0.775 0.774 0.049 15.766 0.000 

الروح الرياضية< -التعبئة الفردية   0.804 0.810 0.058 13.764 0.000 

المشاركة في الحياة المدنية < -التعبئة الفردية 
 الداخلية

0.667 0.675 0.071 9.448 0.000 

الوالء التنظيمي< -التعبئة الفردية   0.914 0.915 0.019 48.203 0.000 

تسهيل العالقات البينية< -التعبئة الفردية   0.731 0.734 0.063 11.614 0.000 

مساعدة اآلخرين <-التعبئة الفردية   0.394 0.396 0.096 4.095 0.000 

إدارة < -ممارسات إدارة الموارد البشرية 
 الكفاءات

0.701 0.706 0.059 11.796 0.000 

< -ممارسات إدارة الموارد البشرية 
 التعويضات

0.681 0.697 0.049 13.882 0.000 

التعيين< -ممارسات إدارة الموارد البشرية   0.794 0.798 0.040 20.094 0.000 

التغذية < -ممارسات إدارة الموارد البشرية 
 الراجعة التكوينية

0.967 0.967 0.008 127.077 0.000 

تقاسم < -ممارسات إدارة الموارد البشرية 
 المعلومات

0.806 0.820 0.031 26.339 0.000 

أداء < -ممارسات تعبئة الموارد البشرية 
 العاملين

0.845 0.845 0.043 19.691 0.000 

الرؤية، < -ممارسات تعبئة الموارد البشرية 
 الرسالة، األهداف والقيم

0.748 0.752 0.047 15.778 0.000 

القيادة < -ممارسات تعبئة الموارد البشرية 
 التحويلية

0.898 0.900 0.020 44.919 0.000 

تنظيم < -ممارسات تعبئة الموارد البشرية 
 العمل

0.817 0.821 0.033 24.862 0.000 

ممارسات < -ممارسات تعبئة الموارد البشرية 
 إدارة الموارد البشرية

0.834 0.827 0.068 12.235 0.000 
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لممارسات تعبئة الموارد لمتغيرات المستقلة تأثير ا اتقيم مالءمة وداللة معامالت المسار لعالق. ب
 :داء العاملينالمتغير التابع أل البشرية على

  
Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

سلوكيات اإلخالص في < -الفردي   التحفيز 
 العمل 

0.851 0.851 0.036 23.587 0.000 

سلوكيات تطوير < -الفردي _ التحفيز 
 الكفاءات

0.827 0.831 0.038 21.848 0.000 

الفردي  التحفيز<  -أداء العاملين   0.844 0.843 0.044 19.213 0.000 

العمل  احترام عقد< -أداء العاملين   0.737 0.736 0.056 13.116 0.000 

التعبئة الفردية< -أداء العاملين   0.979 0.978 0.006 170.548 0.000 

سلوكيات داخل الدور <  -العمل   احترام عقد  0.953 0.954 0.011 83.337 0.000 

السلوكيات األخالقية < -العمل   احترام عقد  0.625 0.635 0.079 7.966 0.000 

التحسين المستمر< -التعبئة الفردية   0.865 0.867 0.026 33.074 0.000 

التنسيق مع اآلخرين< -التعبئة الفردية   0.313 0.319 0.105 2.979 0.003 

نحو العميل التوجه< -التعبئة الفردية   0.775 0.777 0.045 17.379 0.000 

الروح الرياضية< -التعبئة الفردية   0.804 0.809 0.056 14.311 0.000 

المشاركة في الحياة < -التعبئة الفردية 
 المدنية الداخلية

0.667 0.677 0.066 10.180 0.000 

الوالء التنظيمي< -التعبئة الفردية   0.914 0.916 0.018 50.189 0.000 

تسهيل العالقات البينية< -التعبئة الفردية   0.731 0.732 0.058 12.689 0.000 

مساعدة اآلخرين< -التعبئة الفردية   0.393 0.391 0.095 4.126 0.000 

أداء < -الرؤية، الرسالة، األهداف والقيم 
 العاملين

0.319 0.303 0.109 2.935 0.003 

أداء العاملين <-القيادة التحويلية   0.315 0.121 0.111 2.839 0.005 

أداء العاملين< -تنظيم العمل   0.361 0.383 0.155 2.334 0.020 

أداء < -ممارسات إدارة الموارد البشرية 
 العاملين

0.424 0.213 0.100 
4.240 

0.000 

إدارة < -ممارسات إدارة الموارد البشرية 
 الكفاءات

0.704 0.710 0.057 12.451 0.000 

< -ممارسات إدارة الموارد البشرية 
 التعويضات

0.682 0.696 0.045 14.997 0.000 

التعيين< -ممارسات إدارة الموارد البشرية   0.789 0.793 0.039 20.128 0.000 

التغذية < -ممارسات إدارة الموارد البشرية 
 الراجعة التكوينية

0.966 0.966 0.008 123.969 0.000 

تقاسم < -ممارسات إدارة الموارد البشرية 
 المعلومات

0.806 0.819 0.031 25.888 0.000 
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 لممارسات تعبئة الموارد البشرية علىالمتغير المستقل قيم مالءمة وداللة معامالت المسار لعالقة تأثير . ج
 :(الفردي، والتعبئة الفرديةاحترام عقد العمل، التحفيز )أبعاد المتغير التابع ألداء العاملين 

      
  

Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

سلوكيات اإلخالص في < -التحفيز الفردي  
 العمل 

0.820 0.817 0.056 14.613 0.000 

سلوكيات تطوير < -التحفيز الفردي  
 الكفاءات

0.858 0.863 0.025 34.311 0.000 

سلوكيات داخل الدور <  -احترام عقد العمل   0.970 0.971 0.009 108.723 0.000 

السلوكيات األخالقية < -احترام عقد العمل   0.579 0.583 0.092 6.285 0.000 

التحسين المستمر< -التعبئة الفردية   0.865 0.866 0.027 32.622 0.000 

التنسيق مع اآلخرين< -التعبئة الفردية   0.314 0.317 0.112 2.809 0.005 

التوجه نحو العميل< -التعبئة الفردية   0.773 0.770 0.049 15.825 0.000 

الروح الرياضية< -التعبئة الفردية   0.803 0.806 0.063 12.664 0.000 

المشاركة في الحياة  <-التعبئة الفردية 
 المدنية الداخلية

0.668 0.676 0.071 9.430 0.000 

الوالء التنظيمي< -التعبئة الفردية   0.912 0.913 0.021 44.180 0.000 

تسهيل العالقات البينية< -التعبئة الفردية   0.734 0.733 0.059 12.400 0.000 

مساعدة اآلخرين< -التعبئة الفردية   0.399 0.395 0.099 4.028 0.000 

إدارة < -ممارسات إدارة الموارد البشرية 
 الكفاءات

0.701 0.708 0.060 11.786 0.000 

< -ممارسات إدارة الموارد البشرية 
 التعويضات

0.681 0.694 0.047 14.421 0.000 

التعيين< -ممارسات إدارة الموارد البشرية   0.794 0.798 0.039 20.135 0.000 

التغذية < -إدارة الموارد البشرية  ممارسات
 الراجعة التكوينية

0.967 0.967 0.008 127.942 0.000 

تقاسم < -ممارسات إدارة الموارد البشرية 
 المعلومات

0.806 0.820 0.028 28.751 0.000 

<  -ممارسات تعبئة الموارد البشرية 
الفردي التحفيز  

0.667 0.665 0.084 7.968 0.000 

احترام < -ممارسات تعبئة الموارد البشرية 
 عقد العمل

0.874 0.876 0.022 39.434 0.000 

التعبئة < -ممارسات تعبئة الموارد البشرية 
 الفردية

0.767 0.763 0.062 12.373 0.000 

الرؤية، < -ممارسات تعبئة الموارد البشرية 
 الرسالة، األهداف والقيم

0.739 0.744 0.048 15.380 0.000 

القيادة < -ممارسات تعبئة الموارد البشرية 
 التحويلية

0.901 0.902 0.020 45.050 0.000 

تنظيم < -ممارسات تعبئة الموارد البشرية 
 العمل

0.810 0.813 0.038 21.047 0.000 

< -ممارسات تعبئة الموارد البشرية 
 ممارسات إدارة الموارد البشرية

0.838 0.827 0.078 10.723 0.000 
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لممارسات تعبئة الموارد البشرية المتغيرات المستقلة تأثير  اتقيم مالءمة وداللة معامالت المسار لعالق. د
 :(احترام عقد العمل، التحفيز الفردي، والتعبئة الفردية)أبعاد المتغير التابع ألداء العاملين  على

  
Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

سلوكيات اإلخالص في < -التحفيز الفردي  
 العمل 

0.820 0.820 0.052 15.761 0.000 

سلوكيات تطوير < -التحفيز الفردي  
 الكفاءات

0.859 0.862 0.027 32.304 0.000 

سلوكيات داخل الدور <  -احترام عقد العمل   0.976 0.976 0.008 116.646 0.000 

السلوكيات األخالقية < -احترام عقد العمل   0.558 0.573 0.095 5.878 0.000 

التحسين المستمر< -التعبئة الفردية   0.867 0.870 0.025 35.032 0.000 

التنسيق مع اآلخرين< -التعبئة الفردية   0.313 0.320 0.108 2.902 0.004 

نحو العميل التوجه< -التعبئة الفردية   0.773 0.772 0.049 15.884 0.000 

الروح الرياضية< -التعبئة الفردية   0.802 0.809 0.062 12.999 0.000 

المشاركة في الحياة < -التعبئة الفردية 
 المدنية الداخلية

0.668 0.679 0.068 9.777 0.000 

الوالء التنظيمي< -التعبئة الفردية   0.913 0.915 0.020 45.791 0.000 

تسهيل العالقات البينية< -التعبئة الفردية   0.733 0.733 0.063 11.681 0.000 

مساعدة اآلخرين< -التعبئة الفردية   0.397 0.399 0.096 4.135 0.000 

<  -الرؤية، الرسالة، األهداف والقيم 
 التحفيز الفردي

0.263 0.242 0.139 1.894 0.069 

احترام < -األهداف والقيم  الرؤية، الرسالة،
 عقد العمل

-0.107 -0.133 0.089 1.195 0.233 

التعبئة < -الرؤية، الرسالة، األهداف والقيم 
 الفردية

0.412 0.404 0.105 3.920 0.000 

التحفيز الفردي<  -القيادة التحويلية   -0.126 -0.131 0.117 1.079 0.281 

عقد العمل احترام< -القيادة التحويلية   0.333 0.170 0.141 2.360 0.040 

التعبئة الفردية< -القيادة التحويلية   0.102 0.007 0.100 1.024 0.101 

التحفيز الفردي<  -تنظيم العمل   0.292 0.322 0.181 1.616 0.107 

احترام عقد العمل< -تنظيم العمل   0.125 0.150 0.094 1.339 0.181 

التعبئة الفردية <-تنظيم العمل   0.369 0.385 0.151 2.452 0.015 

<  -ممارسات إدارة الموارد البشرية 
 التحفيز الفردي

0.397 0.389 0.117 3.406 0.001 

إدارة < -ممارسات إدارة الموارد البشرية 
 الكفاءات

0.690 0.692 0.064 10.721 0.000 

احترام  <-ممارسات إدارة الموارد البشرية 
 عقد العمل

0.790 0.782 0.071 11.053 0.000 

التعبئة < -ممارسات إدارة الموارد البشرية 
 الفردية

0.167 0.150 0.114 1.467 0.143 

< -ممارسات إدارة الموارد البشرية 
 التعويضات

0.683 0.696 0.047 14.530 0.000 

التعيين< -ممارسات إدارة الموارد البشرية   0.783 0.784 0.043 18.087 0.000 

التغذية < -ممارسات إدارة الموارد البشرية 
 الراجعة التكوينية

0.967 0.967 0.007 129.292 0.000 

تقاسم < -ممارسات إدارة الموارد البشرية 
 المعلومات

0.813 0.825 0.030 27.394 0.000 
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Rمعامل التحديد قيم  .2
2:  

Rمعامل التحديد  قيم. أ
المتغير التابع  لممارسات تعبئة الموارد البشرية علىالمتغير المستقل تأثير لعالقة  2

 :داء العاملينأل
  R Square 

R Square 
Adjusted 

التحفيز الفردي   0.712 0.709 

سلوكيات داخل الدور    0.909 0.908 

 0.751 0.754 أداء العاملين

 0.485 0.491 إدارة الكفاءات

عقد العمل احترام  0.555 0.550 

 0.746 0.748 التحسين المستمر

 0.954 0.954 التعبئة الفردية

 0.457 0.463 التعويضات

 0.626 0.630 التعيين

 0.934 0.935 التغذية الراجعة التكوينية

 0.088 0.098 التنسيق مع اآلخرين

 0.596 0.601 التوجه نحو العميل

األهداف والقيم الرؤية، الرسالة،  0.559 0.554 

 0.642 0.646 الروح الرياضية

 0.383 0.390 السلوكيات األخالقية 

 0.803 0.806 القيادة التحويلية

المشاركة في الحياة المدنية 
 الداخلية

0.445 0.439 

 0.834 0.835 الوالء التنظيمي

 0.530 0.535 تسهيل العالقات البينية

 0.646 0.650 تقاسم المعلومات

 0.664 0.668 تنظيم العمل

 0.720 0.724 سلوكيات اإلخالص في العمل 

 0.682 0.685 سلوكيات تطوير الكفاءات

 0.145 0.155 مساعدة اآلخرين

 0.692 0.695 ممارسات إدارة الموارد البشرية

Rمعامل التحديد  قيم. ب
المتغير  الموارد البشرية علىلممارسات تعبئة المتغيرات المستقلة تأثير لعالقة  2

 :داء العاملينالتابع أل
  R Square 

R Square 
Adjusted 

التحفيز الفردي   0.713 0.710 

سلوكيات داخل الدور    0.909 0.908 

 0.784 0.759 أداء العاملين

 0.490 0.496 إدارة الكفاءات

 0.538 0.543 احترام عقد العمل

 0.746 0.748 التحسين المستمر

 0.958 0.958 التعبئة الفردية

 0.459 0.465 التعويضات

 0.619 0.623 التعيين

 0.933 0.934 التغذية الراجعة التكوينية
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 0.088 0.098 التنسيق مع اآلخرين

 0.597 0.601 التوجه نحو العميل

 0.642 0.646 الروح الرياضية

 0.384 0.391 السلوكيات األخالقية 

الحياة المدنية المشاركة في 
 الداخلية

0.445 0.439 

 0.834 0.836 الوالء التنظيمي

 0.529 0.535 تسهيل العالقات البينية

 0.646 0.650 تقاسم المعلومات

 0.721 0.724 سلوكيات اإلخالص في العمل 

 0.681 0.684 سلوكيات تطوير الكفاءات

 0.145 0.155 مساعدة اآلخرين

Rمعامل التحديد  قيم .ج
أبعاد المتغير  لممارسات تعبئة الموارد البشرية علىالمتغير المستقل  لعالقة 2

 :(احترام عقد العمل، التحفيز الفردي، والتعبئة الفردية)التابع ألداء العاملين 
  R Square 

R Square 
Adjusted 

التحفيز الفردي   0.444 0.438 

سلوكيات داخل الدور    0.940 0.940 

الكفاءات إدارة  0.492 0.486 

 0.761 0.764 احترام عقد العمل

 0.746 0.748 التحسين المستمر

 0.584 0.588 التعبئة الفردية

 0.457 0.463 التعويضات

 0.627 0.631 التعيين

 0.934 0.935 التغذية الراجعة التكوينية

 0.088 0.099 التنسيق مع اآلخرين

 0.593 0.597 التوجه نحو العميل

 0.541 0.546 الرؤية، الرسالة، األهداف والقيم

 0.641 0.645 الروح الرياضية

 0.328 0.336 السلوكيات األخالقية 

 0.809 0.811 القيادة التحويلية

 0.440 0.446 المشاركة في الحياة المدنية الداخلية

 0.830 0.832 الوالء التنظيمي

 0.534 0.539 تسهيل العالقات البينية

 0.646 0.650 تقاسم المعلومات

 0.653 0.656 تنظيم العمل

 0.669 0.672 سلوكيات اإلخالص في العمل 

 0.734 0.737 سلوكيات تطوير الكفاءات

 0.150 0.159 مساعدة اآلخرين

 0.699 0.702 ممارسات إدارة الموارد البشرية
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Rمعامل التحديد  قيم. د
أبعاد  لممارسات تعبئة الموارد البشرية علىالمتغيرات المستقلة تأثير  اتلعالق 2

 :(احترام عقد العمل، التحفيز الفردي، والتعبئة الفردية)المتغير التابع ألداء العاملين 
  

R 
Square 

R Square 
Adjusted 

التحفيز الفردي   0.532 0.510 

سلوكيات داخل الدور    0.952 0.952 

 0.471 0.477 إدارة الكفاءات

 0.869 0.875 احترام عقد العمل

 0.748 0.751 التحسين المستمر

 0.709 0.722 التعبئة الفردية

 0.460 0.466 التعويضات

 0.608 0.613 التعيين

 0.935 0.936 التغذية الراجعة التكوينية

 0.088 0.098 التنسيق مع اآلخرين

 0.592 0.597 التوجه نحو العميل

الرياضية الروح  0.644 0.640 

 0.304 0.311 السلوكيات األخالقية 

 0.440 0.446 المشاركة في الحياة المدنية الداخلية

 0.832 0.834 الوالء التنظيمي

 0.532 0.537 تسهيل العالقات البينية

 0.657 0.660 تقاسم المعلومات

 0.668 0.672 سلوكيات اإلخالص في العمل 

تطوير الكفاءات سلوكيات  0.737 0.734 

 0.148 0.157 مساعدة اآلخرين

 

fجم التأثير حقيم  .3
2 

fجم التأثير حقيم . أ
المتغير التابع  لممارسات تعبئة الموارد البشرية علىالمتغير المستقل تأثير لعالقة  2

 :داء العاملينأل
         
  

التحفيز 
 الفردي

سلوكيات 
 داخل الدور

أداء 
 العاملين

إدارة 
 الكفاءات

احترام 
عقد 
 العمل

التحسين 
 المستمر

التعبئة 
 الفردية

 التعويضات
 

الفردي  التحفيز                  

سلوكيات داخل 
 الدور 

                

   20.760   1.246       2.473 أداء العاملين

                 إدارة الكفاءات

             10.011   احترام عقد العمل

                 التحسين المستمر

     2.974           التعبئة الفردية

ممارسات إدارة 
 الموارد البشرية

      0.965       0.863 

ممارسات تعبئة 
 الموارد البشرية

    2.496           
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fجم التأثير حقيم . ب
المتغير  الموارد البشرية علىلممارسات تعبئة المتغيرات المستقلة تأثير  اتلعالق 2

 :داء العاملينالتابع أل

  
 التحفيز

الفردي   
سلوكيات 
 داخل الدور

أداء 
 العاملين

إدارة 
 الكفاءات

احترام 
العمل  عقد  

التحسين 
 المستمر

التعبئة 
 الفردية

 التعويضات

الفردي  التحفيز                   

سلوكيات داخل  
 الدور 

                

العاملين أداء  2.486       1.187   22.908   

                 إدارة الكفاءات

             9.948   احترام عقد العمل

                 التحسين المستمر

     2.976           التعبئة الفردية

                 التعويضات

                 التعيين

الراجعة  التغذية
 التكوينية

                

التنسيق مع 
 اآلخرين

                

التوجه نحو 
 العميل

                

الرؤية، الرسالة، 
 األهداف والقيم

    0.184           

                 الروح الرياضية

السلوكيات 
 األخالقية 

                

           0.174     القيادة التحويلية

المشاركة في 
الحياة المدنية 

 الداخلية
                

                 الوالء التنظيمي

تسهيل العالقات 
 البينية

                

                 تقاسم المعلومات

           0.192     تنظيم العمل

سلوكيات 
 اإلخالص في العمل 

                

تطوير  سلوكيات
 الكفاءات

                

                 مساعدة اآلخرين

ممارسات إدارة 
 الموارد البشرية

    0.296 0.984       0.868 
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fجم التأثير حقيم  .ج
أبعاد المتغير  لممارسات تعبئة الموارد البشرية علىالمتغير المستقل تأثير  لعالقة 2

 :(احترام عقد العمل، التحفيز الفردي، والتعبئة الفردية)التابع ألداء العاملين 
  

التحفيز 
 الفردي

سلوكيات 
داخل 
 الدور

إدارة 
 الكفاءات

احترام 
عقد 
 العمل

التحسين 
 المستمر

التعبئة 
 الفردية

 التعيين التعويضات
التغذية 
الراجعة 
 التكوينية

التنسيق 
مع 

 اآلخرين

التحفيز  
 الفردي

                    

سلوكيات  
 داخل الدور 

                    

إدارة 
 الكفاءات

                    

احترام عقد 
 العمل

  15.767                 

التحسين 
 المستمر

                    

التعبئة 
 الفردية

        2.974         0.109 

                     التعويضات

                     التعيين

ممارسات 
إدارة 

الموارد 
 البشرية

    0.968       0.863 1.711 14.360   

ممارسات 
تعبئة 

الموارد 
 البشرية

0.800     3.237   1.428         

fجم التأثير ح قيم. د
أبعاد  البشرية علىلممارسات تعبئة الموارد المتغيرات المستقلة تأثير  اتلعالق 2

 :(احترام عقد العمل، التحفيز الفردي، والتعبئة الفردية)المتغير التابع ألداء العاملين 

  
 التحفيز

الفردي   

سلوكيات 
داخل 
 الدور

إدارة 
 الكفاءات

احترام 
عقد 
 العمل

التحسين 
 المستمر

التعبئة 
 الفردية

 التعيين التعويضات
التغذية 
الراجعة 
 التكوينية

الفردي  التحفيز                     

سلوكيات داخل  
 الدور 

                  

                   إدارة الكفاءات

العمل  احترام عقد    19.969               

                   التحسين المستمر

         3.018         التعبئة الفردية

                   التعويضات

                   التعيين

التغذية الراجعة 
 التكوينية

                  

التنسيق مع 
 اآلخرين

                  

                   التوجه نحو العميل

الرؤية، الرسالة، 
 األهداف والقيم

0.044     0.027   0.181       

                   الروح الرياضية

السلوكيات                    
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 األخالقية 

       0.030   0.157     0.015 القيادة التحويلية

المشاركة في 
الحياة المدنية 

 الداخلية
                  

                   الوالء التنظيمي

تسهيل العالقات 
 البينية

                  

                   تقاسم المعلومات

       0.151   0.031     0.045 تنظيم العمل

سلوكيات اإلخالص 
 في العمل 

                  

سلوكيات تطوير 
 الكفاءات

                  

                   مساعدة اآلخرين

ممارسات إدارة 
 الموارد البشرية

0.169   0.911 2.193   0.050 0.874 1.582 14.634 

Qالمالءمة التنبؤية قيم  .4
2: 

Qالمالءمة التنبؤية قيم . أ
المتغير  لممارسات تعبئة الموارد البشرية علىالمتغير المستقل تأثير لعالقة  2

 :داء العاملينالتابع أل
  SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

التحفيز الفردي   728.000 494.247 0.321 

سلوكيات داخل الدور    455.000 179.600 0.605 

 0.225 3,667.468 4,732.000 أداء العاملين

 0.285 260.351 364.000 إدارة الكفاءات

 0.246 548.661 728.000 احترام عقد العمل

 0.589 112.121 273.000 التحسين المستمر

 0.343 2,151.560 3,276.000 التعبئة الفردية

 0.242 345.018 455.000 التعويضات

 0.349 236.971 364.000 التعيين

الراجعة التكوينية التغذية  546.000 287.658 0.473 

 0.071 169.148 182.000 التنسيق مع اآلخرين

 0.495 91.859 182.000 التوجه نحو العميل

 0.364 231.565 364.000 الرؤية، الرسالة، األهداف والقيم

 0.347 356.473 546.000 الروح الرياضية

 0.201 218.111 273.000 السلوكيات األخالقية 

 0.547 453.818 1,001.000 القيادة التحويلية

 0.181 372.648 455.000 المشاركة في الحياة المدنية الداخلية

 0.537 379.285 819.000 الوالء التنظيمي

 0.337 362.266 546.000 تسهيل العالقات البينية

 0.270 265.846 364.000 تقاسم المعلومات

 0.368 287.429 455.000 تنظيم العمل

 0.475 190.936 364.000 سلوكيات اإلخالص في العمل 

 0.447 201.344 364.000 سلوكيات تطوير الكفاءات

 0.128 238.119 273.000 مساعدة اآلخرين

 0.239 1,245.769 1,638.000 ممارسات إدارة الموارد البشرية
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Qالمالءمة التنبؤية قيم . ب
 لممارسات تعبئة الموارد البشرية علىلمتغيرات المستقلة لعالقة تأثير ا 2

 :داء العاملينالمتغير التابع أل
  SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

 0,321 493,976 728,000 الفردي التحفيز 

 0,605 179,778 455,000 سلوكيات داخل الدور  

 0,242 585,139 3 732,000 4 أداء العاملين

 0,288 259,280 364,000 إدارة الكفاءات

 0,241 552,695 728,000 العمل  احترام عقد

 0,589 112,100 273,000 التحسين المستمر

 0,345 146,433 2 276,000 3 التعبئة الفردية

 0,242 344,786 455,000 التعويضات

 0,345 238,524 364,000 التعيين

 0,473 288,010 546,000 التغذية الراجعة التكوينية

 0,071 169,152 182,000 التنسيق مع اآلخرين

 0,495 91,854 182,000 التوجه نحو العميل

   364,000 364,000 الرؤية، الرسالة، األهداف والقيم

 0,347 356,488 546,000 الروح الرياضية

 0,202 217,970 273,000 السلوكيات األخالقية 

   001,000 1 001,000 1 القيادة التحويلية

 0,181 372,653 455,000 المشاركة في الحياة المدنية الداخلية

 0,537 379,206 819,000 الوالء التنظيمي

 0,336 362,310 546,000 تسهيل العالقات البينية

 0,271 265,352 364,000 تقاسم المعلومات

   455,000 455,000 تنظيم العمل

 0,476 190,727 364,000 سلوكيات اإلخالص في العمل 

 0,446 201,553 364,000 سلوكيات تطوير الكفاءات

 0,128 238,152 273,000 مساعدة اآلخرين

   638,000 1 638,000 1 ممارسات إدارة الموارد البشرية

Qالمالءمة التنبؤية قيم  .ج
أبعاد المتغير  لممارسات تعبئة الموارد البشرية علىالمتغير المستقل  لعالقة 2

 :(احترام عقد العمل، التحفيز الفردي، والتعبئة الفردية)التابع ألداء العاملين 
  SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

التحفيز الفردي   728.000 582.780 0.199 

سلوكيات داخل الدور    455.000 169.034 0.628 

 0.285 260.218 364.000 إدارة الكفاءات

 0.345 476.869 728.000 احترام عقد العمل

 0.589 112.132 273.000 التحسين المستمر

 0.210 2,587.092 3,276.000 التعبئة الفردية

 0.242 344.992 455.000 التعويضات

 0.349 236.816 364.000 التعيين

 0.473 287.724 546.000 التغذية الراجعة التكوينية

 0.071 169.107 182.000 التنسيق مع اآلخرين

 0.492 92.416 182.000 التوجه نحو العميل

 0.355 234.907 364.000 الرؤية، الرسالة، األهداف والقيم
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 0.346 356.852 546.000 الروح الرياضية

 0.167 227.390 273.000 السلوكيات األخالقية 

 0.551 449.068 1,001.000 القيادة التحويلية

المشاركة في الحياة المدنية 
 الداخلية

455.000 372.488 0.181 

 0.535 381.228 819.000 الوالء التنظيمي

 0.339 360.836 546.000 تسهيل العالقات البينية

 0.269 266.027 364.000 تقاسم المعلومات

 0.362 290.382 455.000 تنظيم العمل

 0.439 204.147 364.000 سلوكيات اإلخالص في العمل 

تطوير الكفاءات سلوكيات  364.000 188.852 0.481 

 0.131 237.145 273.000 مساعدة اآلخرين

 0.242 1,241.206 1,638.000 ممارسات إدارة الموارد البشرية

   3,913.000 3,913.000 ممارسات تعبئة الموارد البشرية

Qالمالءمة التنبؤية قيم . د
أبعاد  تعبئة الموارد البشرية علىلممارسات المتغيرات المستقلة لعالقة تأثير  2

 :(احترام عقد العمل، التحفيز الفردي، والتعبئة الفردية)المتغير التابع ألداء العاملين 
  SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

التحفيز الفردي   728.000 556.885 0.235 

سلوكيات داخل الدور    455.000 165.019 0.637 

 0.276 263.580 364.000 إدارة الكفاءات

 0.392 442.585 728.000 احترام عقد العمل

 0.592 111.502 273.000 التحسين المستمر

 0.258 2,430.672 3,276.000 التعبئة الفردية

 0.242 345.002 455.000 التعويضات

 0.338 240.829 364.000 التعيين

 0.475 286.873 546.000 التغذية الراجعة التكوينية

اآلخرينالتنسيق مع   182.000 169.146 0.071 

 0.492 92.501 182.000 التوجه نحو العميل

   364.000 364.000 الرؤية، الرسالة، األهداف والقيم

 0.345 357.376 546.000 الروح الرياضية

 0.153 231.319 273.000 السلوكيات األخالقية 

   1,001.000 1,001.000 القيادة التحويلية

الحياة المدنية  المشاركة في
 الداخلية

455.000 372.551 0.181 

 0.536 380.012 819.000 الوالء التنظيمي

 0.338 361.465 546.000 تسهيل العالقات البينية

 0.282 261.274 364.000 تقاسم المعلومات

   455.000 455.000 تنظيم العمل

 0.439 204.373 364.000 سلوكيات اإلخالص في العمل 

 0.482 188.650 364.000 سلوكيات تطوير الكفاءات

 0.130 237.579 273.000 مساعدة اآلخرين

   1,638.000 1,638.000 ممارسات إدارة الموارد البشرية
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 :ممارسات تعبئة الموارد البشريةل الخارجيةللمتغيرات الكامنة  VIFقيم  .5
  

التحفيز 
 الفردي

سلوكيات 
 داخل الدور

 أداء
 العاملين

إدارة 
 الكفاءات

احترام عقد 
 العمل

التحسين 
 المستمر

التعبئة 
 الفردية

الفردي  التحفيز                 

سلوكيات داخل الدور                  

 1.000   1.000       1.000 أداء العاملين

               إدارة الكفاءات

العمل_ احترام عقد    1.000           

               التحسين المستمر

   1.000           التعبئة الفردية

               التعويضات

               التعيين

               التغذية الراجعة التكوينية

               التنسيق مع اآلخرين

               التوجه نحو العميل

الرؤية، الرسالة، األهداف 
 والقيم

    3.337         

               الروح الرياضية

               السلوكيات األخالقية 

         2.273     القيادة التحويلية

المشاركة في الحياة المدنية 
 الداخلية

              

               الوالء التنظيمي

               تسهيل العالقات البينية

               تقاسم المعلومات

         4.066     تنظيم العمل

               سلوكيات اإلخالص في العمل 

               سلوكيات تطوير الكفاءات

               مساعدة اآلخرين

ممارسات إدارة الموارد 
 البشرية

    1.994 1.000       
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  :نماذج المسار. 6
داء المتغير التابع ألعلى ممارسات تعبئة الموارد البشرية تأثير المتغير المستقل لنموذج المسار لعالقة . أ

 :العاملين
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المتغير التابع  لممارسات تعبئة الموارد البشرية علىلمتغيرات المستقلة تأثير ا اتلعالقنموذج المسار . ب
 :داء العاملينأل
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المتغير التابع  أبعادعلى ممارسات تعبئة الموارد البشرية تأثير المتغير المستقل لنموذج المسار لعالقة . ج
 :داء العاملينأل
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المتغير  أبعادعلى ممارسات تعبئة الموارد البشرية للمتغيرات المستقلة اتأثير  اتنموذج المسار لعالق. د
 :داء العاملينالتابع أل
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 Abstract                                                                                                                                       ملخص
 

 ملخص
ء تواجه املؤسسات العديد من التغريات والتحديات املتعلقة ببيئتها الداخلية واخلارجية، واليت تُعرقل حتقيق أهدافها املتمثلة يف البقا

من مالكيني ومسريين، البحث عن أجنع األساليب والطرق اليت ُُتكِّن من استغالل  والنمو والتطور يف السوق، ما َفرض على القائمني عليها،
أحدث  مواردها بصفة عامة ومواردها البشرية بصفة خاصة أحسن استغالل، هبدف حتسني قدرهتا التنافسية، من بينها تلك املتعلقة بتبين

يجية تعبئة املوارد البشرية، والذي يرتكز على إقامة عالقات قوية مع العاملني، املداخل اإلسرتاتيجية إلدارة املوارد البشرية، وهو مدخل إسرتات
هتدف إىل جعل العاملني يتبنون اجتاهات واليت عن طريق تطبيق جمموعة من املمارسات اإلدارية، ُيطلق عليها ممارسات تعبئة املوارد البشرية، 

ة املوارد البشرية، واليت تكون حمصلتها النهائية هي حتقيق مستويات عالية من أداء تعبئسلوكيات  ُيطلق عليهاإجيابية يف العمل،  وسلوكيات
 .للمؤسسات الكلي داءاألالعاملني، تتجاوز املستويات املخططة واملتوقعة كما ونوعا، وهذا ما يؤدي يف األخري إىل الرفع من 

نهائية حتقيق مستويات عالية من أداء العاملني أكثر يف املؤسسات أمهية تطبيق ممارسات تعبئة املوارد البشرية واليت غايتها ال ظهرتَ 
وذلك بسبب طبيعة اخلصائص اليت تَتصف هبا، واليت جتعلها أكثر تأثرا بالتغريات والتحديات اليت تفرضها عليها البيئة  الصغرية واملتوسطة،

 .الكبرية املؤسسات يف املوجودة تلك من بكثري أعلى مرتفعة فشل معدالت تسجيل إىل هبا أدى مما فيها، تَنشط اليت
مستوى مستوى أداء العاملني، ومدى تأثري ، تطبيق ممارسات تعبئة املوارد البشريةمستوى هبدف معرفة  لقد مت إعداد هذه الدراسة

يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ولقد مت  وعلى مستوى كل بعد من أبعاده أداء العاملنيمستوى تطبيق ممارسات تعبئة املوارد البشرية على 
 ، وهيSétif Gold Plast االعتماد يف ذلك على االستبيان كأداة أساسية جلمع البيانات، ومت إجناز الدراسة امليدانية يف املؤسسة املتوسطة

 501، والذي يُقدر عددهم بـ فيهاني الدائمنشط بوالية سطيف، حيث مت توزيع االستبيان على العاملني مؤسسة جزائرية خاصة إنتاجية تَ 
وباالستعانة باألدوات اإلحصائية املناسبة، اليت اُتيحت باستخدام برناجمني استبيان صاحل للدراسة،  15ومت التمكن من معاجلة ، عامل دائم

تطبيق ممارسات تعبئة املوارد البشرية حيث مت إثبات أن مستوى فرضيات الدارسة،  ، مت إثبات صحةPLS SMARTو SPSSإحصائيني، مها 
ومستوى أداء العاملني متوسط، كما مت إثبات وجود عالقة تأثري إجيابية وقوية ذات داللة إحصائية ملستوى تطبيق ممارسات تعبئة املوارد 

 .الدراسة امليدانيةحمل  SGPالبشرية على مستوى أداء العاملني، وعلى مستوى كل بعد من أبعاده، وهذا يف املؤسسة املتوسطة 
 .املؤسسات الصغرية واملتوسطةأبعاد أداء العاملني، ممارسات تعبئة املوارد البشرية، سلوكيات تعبئة املوارد البشرية، : كلمات مفتاحية

abstract 
Enterprises face numerous changes and challenges related to their internal and external environment, which hamper 

the attainment of their purposes of existence, progress and expansion in the marketplace. This has required the holders of 

these enterprises, to look for the most operative methods that might empower the exploitation of their resources in general 

and human resources in particular, with the aim of refining their competitiveness, including those related to the adoption of 

the latest strategic approaches to human resources management, which is grounded on establishing strong relationships with 

employees, through the application of a set of management practices, called human resources mobilization practices. These 

practices are aimed at making employees adopt positive attitudes and behaviours at work, called human resources 

mobilization behaviours, whose final outcome is to achieve high levels of employee performance, exceeding the planned and 

expected levels in terms of quantity and type which ultimately leads to the increase in the overall performance of these 

enterprises. 

The importance of applying human resources mobilization practices, whose decisive resolution is to attain higher 

levels of performance in SMEs, is established by the nature of their characteristics, which make them more susceptible to the 

changes and challenges modelled by the environment in which they are active, ensuing significantly higher failure rates 

compared to those in large enterprises. 

The study under scrutiny aimed at establishing the levels of application of human resources mobilization practices, 

the level of performance of workers, and the extent to which the level of application of human resources mobilization 

practices affects the performance of workers at the level of each dimension in small and medium enterprises. The field study 

was conducted at Setif Gold Plast, a private Algerian production enterprise operating in the state of Setif. A questionnaire 

was distributed to 105 full time workers, 91 questionnaires were processed fit for study. The utilisation of the two appropriate 

statistical programmes, SPSS and PLS SMART, permitted the validation of the hypotheses of the study, where the level of 

application of human resources mobilization practices and the level of performance of workers were found to be average. A 

positive and strong relationship of statistical significance has also been established for the level of application of human 

resources mobilization practices at the level of staff performance, and at the level of each dimension at Setif Gold Plast 

medium enterprise. 

Keywords: Human Resources Mobilization Practices, Human Resources Mobilization Behaviours, Employee Performance 

Dimensions, Small and Medium Enterprises. 

 


