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 ةــــــــــــــــــقدمم

لتحقأررر ممتعتبرررلمواررررلولرموابكرررلأسمريل رررلمالللرررألمروارررتموار أررررسميل سرررلمرلتب رررسمب  ررررو موار للرررس 

ميوارلوفعملوأللبلبمواتلاعتمرنمبأنمموا جلحملوا رلملوات للمفيمأتما  موار للسملاجلنموإلكلو مفأسل 

تكرر تمت ترررلمموارررلولرموابكررلأسمفرريمحرررم وتسررلمرررنمجسررسملرررنمجسررسمااررلخمتكرر تم أ ررل موإلكررلو ملواتا ررأ م

لواألحثأنمفيمرأرونمأل لمواعرتمفيموات أأمم يمب لءموارلولرموابكلأسمالتجل لتسممحلتمواعرتموا يمأ رل هم

ارررتل موارلجرررلرمبرررأنمواق رررلصمواعرررلمملواارررل مروارررتموار للرررسمواالةرررسمبةررركسمواتحرأررررمايلفرررسمرعرررلأألموال

الر للررسمواجئو لأررس حأثمأرثررتمرلتررلصموالتجل ررل م حررلمواعرررتمرلتررلصمرعقرررمفرريمذرلأررل مواكسررمملوات كأرر م

 رواتموألللل مواعرلاأسمفيموار للل مل  ومايل همألتب مبجل بأنمالللأنم

و رررليمفررريمأرررتموال تكرررللموات أرررأممبيرررتماللرررهملالو حه ليررر اجمبل برررل ملتلجسرررل مواعلررررتمواجئمم ررررل

تالمانمرلتررلصموارلولررسمالمأريررنمحةررلنمفرريم رر ونمواجل بررلنملفق  بررتمأتعرررخمموالولررعمالر للررل مواالةررس 

لتبل ررل مذل قأررسمااررلخمتةررلحبمواعرررلتم ألررسمركررلول مملرلررلل مموارس رريمرواررتموار للررسم تاررجمجلو رربملوا

لمأرررلتب مب لرررلاأبموات أرررأمملواتررر  ألمر سرررلمررررلمأرررلتب مبرررلاحقل ملوالوجبرررل مفررريمأرررتموألروءمواعررررلايملر سرررلمرررر

لرررلمالمكرجمفأرهمفر نمملوإلكلو ملر سلمرلمأكرتمذلقل مواعرتمرواتمجرلذل مواعررتملواجسرلئموات أأرري 

  نمواجلو بملوأللبلبمتلعبمرللومالللألمفيمأتمواق لصمواال ملي اجمتلرلذرمذلرجمرعلفرسمواررلوفعمواتريم

أررل لامواعرررتمفرريموار للررسمواالةررسمرترر ثلأنمبجرلررسمرررنملررل ر مفرريمب ررلءمواعرررلتمتاررجموتجررلنمرعررأنمحررلتم

واعلورتملوأللربلبمو  لقرلمررنمواارررل موارقرررسمالعررلتملت ثأل رلمذلرجموألروءموات أأرريمالر للرسمواالةرسم

لي اجمرنمالتمذلقل مواعرتمبأنمواعرلتملالبلبمواعررتملرلل رلمذلرجموألروءموات أأرريملذلررتمجرلذرل م

وتجل ررل مواعرررتماك ررسمواعرررلتمفرريموار للررسمواالةررسمل  يرررمجئرررلمانموتجل ررل مواعرررتمل كرر  مواكررلل م حررلم

 حلمواعرتمالمأتلا مفيم  نمواعلورتملوأللربلبملحلربمبرتمتتقرل عمرعرهمذلوررتملالربلبمذرأررامقررمتر ثلم
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ذلرررجماروءمواعررررلتمروارررتموار للرررسمواالةرررسمتأجلبأرررلمالملرررلبألمل ارررجمب ذتبرررللموألروءموات أأرررريمرعأرررللوم حرررلم

نمثررممواحيررممذلررجم رر نمواعلورررتملوأللربلبمذلررجمتررلءمتحلررأنموألروءموات أأررريمللفعررهمرررنمذررررهموابحرثملررر

مرواتموار للسمواالةسملقرمتحتل م  نموارلولسمذلجمارلسمفةلتمل ي:

أحتليمذلجموإل للمواعلممالرلولسمرنمب لءمتكيلاأسموارلولسمثرمما رأرسموارلولرسمالربلبممالفصل األول 

ل أمموارلولررررسملاةررررلاسلموا ألأررررسمليرررر اجمتلأأرررر موارلولررررل موالررررلبقسمللتررررعمتاتأررررللموارلولررررسملتحرأرررررمركرررر

مواكلتأل ماسل.

جررلءمتحرر مذ ررلونمواعرررتملوألروءمواررلأأكيمرررلئصمذلررجمرحررللأأنمواعرررتملوألروءممأمــا الفصــل ال ــا   

موالأأكيمارلموارحللموأللتموارتعل مبلاعررتمفقررمكررتمرل أرسمواعررتملوات رللمواترللأايمارهملتكرلأعل مقرل لن

واعررتمفرريمواجئو ررلملر ألرترهمواقل ل أررسمثررممتبأررلنما رأرسمواعرررتمبلا جملرربسمالكررلرملواجرلذرسمثررمموات ررل متاررجم

لسلرل مفيلأسمحلتمواعرتم ارلموارحللمواثل يمرنم كيمواكةتمفقرمتعل مبرلألروءموارلأأكيم لأل  مواعرتملوا

ل مقأررلاموألروءموارلأأكيمثررممل ارجمررنماررلتموات رل مارل أرسموألروءمواررلأأكيملذ لةرلنملا رل ررهملير اجم ر

متقأأره.

ذ رلونموار للررسملواق رلصموااررل مبرلاجئو لملقرررمقلرمم رر ومواعررتمبرررللللنمفصــل ال الــ   حررتقررمو  

تاررجمرحررللأنم:وارحررللموأللتميررلنمحررلتمرل أررسموار للررسمواجئو لأررسملقرررمت ررل متاررجمرل أررسموار للررسمبةرركسم

واسأيررررتموات أأررررريمالر للررررسمرررررلللومبلاثقلفررررسممذلرررررسملرلوحررررتمت ررررللموار للررررسمواجئو لأررررسملريل لتسررررلملرلل

وار لللتأسمللقلفلمذ رما مموارعأقل مواتيمتعل يمر سلموار للسمواجئو لأسم ارلموارحللمواثل يمفقرمذرتمتاجم

وات ررل متاررجمواق ررلصموااررل مرررنمحأررثمرل أتررهملرلوحررتمت ررللنملوارأيل أئرررل موارتحيرررسمفأررهملةررلالمتاررجم

مجئو لأسمبلاق لصمواال ملوا تسلءمبتقأأممواق لصمواال مبلاجئو ل.تحرأرمواعلقسمبأنموار للسموا
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ذ لونموإلجلوءو موار سجأسمالرلولسموارأرو أسمت  لقلمررنمر سجأرسموابحرثممتح مالفصل الرابع ليلن 

لارلو مجرررعموابأل ررل موا ألأررسملوارأرو أررسملةررلالمذ رررمذأ ررسموابحررث ملرجررلال موارلولررسمواريل أررسملوابكررلأسم

ملوائر أس.

تممذلضمر أممالبأل رل مواتريمجرعر مرأررو ألمررنمارلتمذلترسلملر لقكرتسلممالفصل الخامسملفي 

ذلجمتلءمتلل تمل أليماإلكيلاأسملرنمارلتمواعرلضموايرريمالجررولتمبعررمتكلأ سرلملير اجمتكلرألمرعرر م

اتبرللمواكرللضملتحلأرتموا ترل تموارتلةرتمتاأسر لملذرلضمابأل ل مواجرولتملتحلألسلمللب سلمبأنموارت أرلو ملوا

موا تأجسمواعلرسملواتلةأل .

م

م
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 :اإلشكالية -1

والشعوب كونه   يعتبر العمل ظاهرة إنسانية واجتماعية مالزمة في الوجود البشري وتشكل المجتمعات

يرتبط باألساس بفرض إشباع الحاجات والدوافع لدى المجتمعات وهذا بالرغم من اختالف أنماطها وأشكالها 

التي يسطرها الفاعلون في المجتمع ويسعون داخل الحياة اإلجتماعية لألفراد والجماعات انطالقا من األهداف 

إلى تحقيقها من خالل العمل، وهذا على مدار حقب زمنية متفاوتة وكذلك متغيرة من فترة زمنية إلى أخرى 

حسب المعطيات والعوامل المتجددة داخل سوق العمل الذي ال يزال هو اآلخر يعرف تباينا في حركة نشاطه 

متعلق بالدرجة األولى بعنصر المورد البشري الذي يمثل عصب ظاهرة العمل  بمختلف ميادينه ومجاالته،كونه

من جهة،ومن جهة أخرى يلعب دورا أساسيا في معادلة توازنات سوق العمل حيث يعتبر العمال حلقة وصل 

المنطلق تتشكل لدى العمال أفكار تكسبهم عمل بحد ذاته، وعلى هذا األساس و بين مؤسسة العمل وطبيعة ال

اهات معينة يقومون بتبنيها وفق تصوراتهم المختلفة حول حقيقة العمل وطبيعة المؤسسة التي ينتمون إليها اتج

ويكتسبون هوية العمل انطالقا من األطر واللوائح التي تفرضها على أعضاء المنظمة والعمال ،حيث أن 

من اإلرتباطات بين العمال  اآلفاق ترتبط بها مجموعةوميزة إجتماعية من حيث الخصائص و العمل كظاهرة 

والعمل وهي فكرة اإلتجاهات التي يتبناها العمال نحو عملهم حيث ومع تطور ظاهرة العمل،صار موضوع 

اإلتجاهات متشعب المفاهيم وواسع المعارف وكذلك سوق العمل الذي يمثل القطاع المؤسساتي جزء هام 

لتحكم إذ حاول الكثير من الباحثين والمفكرين ونشط لسوق العمل إذ تطرح قضايا التأطير والتنظيم وا

والمختصين السوسيولوجيين في أطروحاتهم وأبحاثهم خاصة في مجال الدراسات السوسيواقتصادية نحو 

إمكانية ضبط موضوع اإلتجاهات والبحث في قضايا ظاهرة العمل والمشاكل التي تطرح بالنسبة لفئة العمال 

داخل المؤسسات بين العمال وأرباب العمل على إختالف مكانتهم وأدوارهم وأرباب العمل والمشاكل البارزة 

ومستوياتهم داخل المؤسسة ويظهر هذا من خالل التأثير المباشر لفكرة اإلتجاهات لظاهرة العمل بكل أركانها 

أهمية  وأسسها وهذا ما جعل علم اإلجتماع الصناعي والعمل والتنظيم بكل تراثه اإلستقصائي األكاديمي يولي
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بالغة لموضوع اإلتجاهات لظاهرة العمل،حيث سنقوم من خالل دراستنا هذه بربط فكرة اإلتجاهات في إطار 

البيئة التنظيمية بين العمال والعمل حيث يلعب األداء التنظيمي بين هذين المعادلتين دور أساس في بناء 

مؤسسات مسؤولية تنظيم وتسيير العمل إتجاهات العمال نحو عملهم،حيث يتسنى للجهاز التنظيمي داخل ال

وفق منطق قيادي حسب متطلبات المؤسسة واألهداف التي يسطرها القادة وهيئات اإلشراف والتخطيط للعمل 

حيث يلعب نوع العمل وبيئته والنظم التي ينتمي إليها دور فاعل في تحديد إتجاهات العمال نحو عملهم، 

عاصرة بالخصوص تطورا وتنوعا من حيث الكم والكيف في مجاالت وعليه فقط شهدت المرحلة الحديثة والم

العمل وكذلك إتساع وضخامة رقعة سوق العمل مع النمو الديموغرافي المتزايد لسكان العالم وظهور المناطق 

الحضرية واألقطاب الصناعية والخدماتية األمر الذي يستدعي وجود خطط وأجهزة تنظيمية تساهم في تحقيق 

وذلك من خالل تنفيذ  ؤسسة وتسهر على السير الحسن للعمل داخل المؤسسات اإلقتصادية،أهداف الم

مختلف األهداف والبرامج التي أسست من أجلها المؤسسة إذ أن الجزائر بلد سائر في طريق النمو تحتوي 

اصة على مقدرات مؤسساتية ال بأس بها تنشط في مجال القطاع العام والخاص حيث عرفت المؤسسات الخ

في الجزائر نموا و توسعا في المجال اإلقتصادي بنمو رأس المال الخاص لدى األفراد والجماعات والرغبة في 

توجيهه نحو سوق األعمال واإلستثمار حيث دعم اإلنتاج اإلقتصادي للجزائر خاصة في العشرون سنة 

ت االقتصادية واالجتماعية التي األخيرة ،لعبت دورا في ميالد القطاع الخاص في الجزائر،وعجلت اإلصالحا

انتهجتها الدولة الجزائرية في تسارع وتيرة نمو القطاع الخاص حيث تبلورت أفكار جديدة داخل ألوساط 

العمالية والمهنية السيما داخل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص ،التي ال تزال هي األخرى هي األخرى في 

لنسبة لسوق العمل وللعمال الجزائريين بحد ذاتهم،إذ ان دراستنا الجزائر كمؤسسات غير واضحة المعالم با

يضاح اتجاهات العمال الجزائريين نحو عملهم القطاع الخاص مقحمة الجهاز التنظيمي في  ستقوم بكشف وا 

الموضوع،وانطالقا من اإلرث السوسيولوجي لعلم اإلجتماع الصناعي الذي ساد في الجزائر أيام هيمنة القطاع 

ر ي في المؤسسات الجزائرية عبر مراحل التسيير الذاتي ومرحلة الشركات الوطنية الى مرحلة التسييالعموم
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الى مرحلة إعادة الهيكلة للمؤسسات اإلقتصادية الجزائرية وبعد فشل هذه  ،االشتراكي للمؤسسات الجزائرية

عجل بالدخول الى مرحلة  اإلختيارات كلها تم اقرار نمط مغاير عرف بمرحلة إستقاللية المؤسسات الذي

الخوصصة من خالل ميالد القطاع الخاص ومنافسته وتحييده مع مرور وقت وجيز لدور الذي سبقه "القطاع 

العمومي" في كثير من المجاالت االقتصادية و الخدماتية الجزائرية ،ولهذه األسباب تبقى فكرة االتجاهات 

ائري مختلفة انطالقا من طبيعة ونمط كل قطاع نحو العمل في ظل القطاع الخاص لدى العامل الجز 

للمؤسسة االقتصادية الجزائرية ،إذ بالرغم من أن فكرة إتجاهات العمال نحو عملهم تعبر عن مشكلة جوهرية 

في عمليات التنظيم داخل المؤسسات وتعتبر عائقا بالدرجة األولى أمام الجهاز التنظيمي على فهم ومواجهة 

ل المؤسسات وتثار من قبل النقابات والتنظيمات والجماعات الهامشية العمالية داخل المشاكل التي تطرح دخ

 :تياأل العام كالية بحثنا تتمحور حول التساؤلالمؤسسة الجزائرية إليجاد الحلول الالزمة للعمال وعليه فإش

 كيف تؤثر اتجاهات العمال نحو العمل ودور األداء التنظيمي للمؤسسة في القطاع الخاص؟

 تتفرع عن هذا التساؤل العام التساؤالت الجزئية اآلتية:

 كيف لنوعية الحقوق والواجبات المقدمة للعمال تأثير على األداء التنظيمي للمؤسسة؟-

 _ كيف تؤثر عالقات العمل بين العمال وأرباب العمل على األداء التنظيمي ؟ 

 المؤسسة الخاصة؟ _هل ديناميكية جماعات العمل في التفاعل االجتماعي داخل
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 :ما يلي تكمن أهمية الدراسة في: الموضوعأهمية -2

 في القطاع الصناعي. العمالمهمة من فئات المجتمع آال وهي فئة أنها تعالج موضوع يتعلق بفئة -

لى مجال حيوي وذ إنتماء هذا الموضوع إلى نسق إجتماعي مزدوج سوسيو- و أهمية في حياة اقتصادي وا 

 .المجتمعاتونشأت 

كذلك من أهمية هذا الموضوع هو أن العمل والقطاع الخاص هو من إهتمام الدول و الحكومات والشعوب -

 .والمجتمعات

 .كليتنا فيكما تبرز أهمية هذا الموضوع لم يعالج ولم يدرس من قبل -

مختلف الفاعلين  كما تبلغ أهمية الدراسة في محاولة الكشف عن الجوانب التنظيمية وعالقات العمل بين-

 .بالمؤسسة الجزائرية الخاصة

 ترجع أسباب اختيارنا لموضوع البحث كما يلي:: أسباب إختيار الموضوع-3 

ألن موضوع اتجاهات العمال نحو العمل وعالقة األداء التنظيمي للمؤسسة في القطاع الخاص موضوع  -

أسباب اختيارنا لموضوع الدراسة كون أننا حيوي داخل المؤسسات وكذلك في الوسط األكاديمي،وكذلك من 

 .ياة العملية والمهنية في المجتمعمقبلون على الح

كما أن موضوع الدراسة يعد موضوعا مهما كونه يرتبط بسوق العمل وبالحياة االجتماعية وللعمال  -

ل استغالل األمثل لها واالقتصادية للمجتمع إلرتباطه بالموارد البشرية والمادية تسعى الدول والحكومات من أج

 يعد موضوع الساعة ال يمكن تأجيله.

قبل العديد من الدراسات  من هتناول مهما تمد جدمتكذلك من أسباب اختيار موضوع الدراسة كونه موضوع  -

 .السابقة
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في إطار الدراسة ذلك من أسباب اختيارنا لموضوع الدراسة هذا هو اطالعنا الشخصي على الموضوع ك -

وذلك من خالل قراءتنا لبعض المصادر والمؤلفات العلمية من كتب ومجالت علمية ومقاالت  الجامعية

 تحاكي موضوع الدراسة الذي نحن بصدد انجازه.

 تهدف الدراسة بالدرجة األولى إلى ما يلي:: أهداف الدراسة-4

 للمؤسسة.محاولة فهم ومعرفة مدى تأثير اتجاهات العمال نحو العمل على األداء التنظيمي -

محاولة ترويض الموضوع من خالل توظيف المعطيات والمعارف العلمية وربطها بالتراث السوسيولوجي -

حث في لعلم االجتماع العمل والتنظيم وكذلك الرفع من القدرة العلمية لمجموعة البحث وتصويب عملية الب

 .اإليطار الموضوعي والمنهجي

المتغيرات والعوامل والتأثيرات التي تصاحب العامل الجزائري أثناء كما تهدف الدراسة إلى اإلحاطة بمجمل -

 .ومحاولة تفسير كل تلك اإلجراءات تأدية عمله

تهدف الدراسة إلى الكشف عن مجمل الصعوبات والحقائق العلمية داخل المؤسسة الخاصة بكل أدواتها -

 وأطرها.

 تحديد المفاهيم -5

 مفهوم العمل: -5-1

، مهنة وفعل مقصود ونشاط تلقائي ومكسب ذهني أو جسمي يعبر عن نشااط ماأجورالعمل هو ال لغة 

أمااا اصااطالحا فيعاارف العماال فااي معجاام العلااوم االجتماعيااة علااى أنااه مجهااود إرادي عقلااي أو باادني يتضاامن 

 1.التأثير عن األشياء المادية وغير المادية لتحقيق هدف اقتصادي مفيد

                                                           
 . 5ص  2001، 1، دار غريب للنشر، القاهرة، مصر، طوعلم االجتماع المهنيالعمل كمال عبد الحميد الزيات:  1
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 االجتماااع والمفكاارين لمفهااوم العماال حيااث عرفااه كااارل ماااركس علااى أنااهوقااد تناااول العديااد ماان علماااء  

"العقااد القااائم بااين اإلنسااان والطبيعااة حيااث يلعااب اإلنسااان ذاتااه دور إحاادى القااوى الطبيعيااة فااالقوى الممنوحاااة 

عطائهاا شاكال ذا منفعاة  لجسده أي السواعد والسيقان واليدان يضاعها كلهاا فاي حركاة تهادف إلاى دماج الماواد وا 

 .1"اتهلحي

أما عبد الباسط محمد حسان يعرفاه علاى أناه" النشااط الموجاه لتحويال القاوى الطبيعياة والسايطرة عليهاا  

 2من أجل تلبية حاجيات اإلنسان"

كما يعرفه مصطفى التياللي في كتابه مجتمع العمل "على أنه أداة فعالية الجهد البشري لهاا بالطبيعاة  

 .3"لت مسخرة للتأنيس والتمدنمن مصاعب وفوز إرادته على البيئة جع

مااان خاااالل مجماااوع هاااذه التعااااريف نخلاااص إلاااى مفهاااوم إجرائاااي للعمااال"على أناااه نشااااط إنسااااني واعاااي  

وهادف :يبذل من خالله اإلنسان مجهوداته سواء الفكرية أو العضلية من خالل تقديم العامل لمنتوج ماادي أو 

 غير مادي بهدف الحصول على أجر متفق عليه.

 م اإلشراف:مفهو  -5-2

اإلشراف هو عملية تعاونياة تاتم باين المشارف  اصطالحا، أما اإلعتناء بالشيء ومتابعته في اللغة يعني

والمشاارف عليااه ويقصااد بهااا تطااوير وتحسااين مسااتوى األداء داخاال المؤسسااات حيااث عاارف الباااحثين فااي علاام 

الوضاع الاراهن ويهادف إلاى  االجتماع كسيد حسن حسين على أن اإلشراف هو نشاط موجه يعتمد على دراسة

 خدمة جميع أعضاء المؤسسة إلطالق قدراتهم ورفع مستواهم

 كما عرفه حامد األفندي على انه العمل المتواصل من اجل النهوض بعملتي التأطير واإلنتاج. 

                                                           

 .6 ، صمرجع سابقكمال عبد الحميد الزيات: 1 
 7نفس المرجع، ص 2 
 7نفس المرجع، ص 3



   موضوع الدراسة                                                                                 :الفصل األول

 

 

11 

كما عرفه آدمز "على أن اإلشراف هو خدمة فنية تقوم علاى أسااس التخطايط الساليم الاذي يهادف إلاى تحساين 

 .1"ية التنظيم واإلنتاج داخل المؤسسةعمل

مجموعة من التوجيهات الممنهجة بطرق فنية تسعى إلى  هواإلشراف  إلجرائيامن خالل هذه التعاريف 

 .لمؤسسات والمحافظة على استقرارهاتحقيق أهداف ا

 التوجيه :مفهوم  -5-3

توجياه  اصطالحا من، أما في اللغة مصدر التوجيه مشتق من لفظ وجه يوجه أي قدم رشدا أو نصحا 

الرئيس إلى مرؤوسيه من نصح و إرشادات تتعلق بأمور معيارية في الحياة مان عالقاات اجتماعياة و تكوينياة 

إرشاااد لنشاااطات األفااراد و مهنيااة و غيرهااا ماان مجاااالت الحياااة وقااد عرفااه الجااو يمااي بااأن التوجيااه هااو عمليااة 

 2الغير المنظمة المنظمة و 

عملية نصح و إرشاد ألفراد المنظمة في كل مجال عبر االتصال و التفاعل ووفق  هو التوجيهإجرائيا  

 .معايير و شروط معينة

 :مفهوم المؤسسة 5-4

اصطالحا : عرفها أميتاء اتزيوني بأنها عبارة عن ، أما لغة من أسس يؤسس تأسيسا و يقصد به أنشأ 

 .أهداف معينةوحدات اجتماعية أو تجمعات بشرية تنشأ بقصد الوصول إلى 

المؤسسااة بأنهاااا مجموعااة مااان األفاااراد مجتمعااين ماااع بعضاااهم  كمااا عرفهاااا باااك و أرجاااريس يعتباااران أن 

الابعض لحال مشاكالت معتمادين علاى بعضاهم الابعض فااي هاذا الحال علاى مختلاف الماوارد البشارية و الماديااة 

 .هانها الحفاظ على المؤسسة و بقائالمتاحة لتحقيق أهداف شخصية و جماعية من شأ

                                                           
 .7،5ص ص  كمال الزيات: مرجع سابق، 1
 .2002القاهرة مصر  1عالم الكتاب للنشر ط ،نشأة الفكر التربوي و تطوره :سعيد اسماعيل علي2
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أمااا ماان البعااد السوساايولوجي الاادقيق لمفهااوم المؤسسااة نجااد عااالم االجتماااع األمريكااي تالكاات بارسااونز  

يحدد مفهاوم المؤسساة علاال أن المؤسساة كتنظايم عباارة عان تجمعاات أو أهاداف محاددة وهاو عباارة عان نساق 

 .اجتماعي يوجه مسبقا نحو انجاز هدف أو مجموعة من األهداف المحددة

عان تنظايم رسامي ذو طااابع عقالناي ممياز تساعى لتحقيااق  عباارة بأنهااا المؤسساة إجرائيااتعرياف يمكان  

 أهدافها و إشباع حاجات أفرادها و أعضائها .

 :الكفاية اإلنتاجيةمفهوم  -5-4

هي االستخدام األمثل لعناصر اإلنتاج بهدف تحقيق أكبر قدر من اإلنتاج بمستوى معين و فاي وقات  

 .ممكنةمعين بأقل تكلفة 

كماااا يعرفهااااا أحماااد عرفااااة علاااى أنهااااا االساااتخدام األمثاااال للمااادخالت و المااااوارد و العمالااااة و اآلالت و  

ي التخطيط و التنظيم المعدات للحصول على أفضل المخرجات متضمنا األساليب العلمية في اإلدارة متمثال ف

 .والتوجيه والرقابة

المساتخدمة  لبي هي العالقة بين كمياة الماواردة شكما عرفتها  الباحثة في علم اجتماع الصناعي سمي 

في العملية اإلنتاجية بين الناتج من تلك العملية و بذلك ترتفع الكفاءة اإلنتاجية كلما ارتفعات نسابة النااتج إلاى 

 1المستخدم من الموارد

اإلنتاااج موجهااة مجمااوع المااوارد المسااتخدمة فااي عمليااة بانهااا تعريااف الكفايااة اإلنتاجيااة اإلجرائااي يمكاان  

 في اإلنتاج  نحو تحقيق فائض

 مفهوم األداء التنظيمي : -5-5

يعاارف اصااطالحا علااى أنااه مختلااف الباارامج و الخطااط التااي تمكاان المؤسسااة ماان رفااع مسااتوى فاعليااة  

  .العمال اتجاه العمل
                                                           

 ،4، ط، القاهرة ، مصر اإلدارة اإلنتاجية و الفراغ فعاليات نظام و تخطيط و رقابة اإلنتاجأحمد عرفة و سمية شلبي ،  1
 .  51ص  2016
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فعاال يتاأتى كما يعرف األداء التنظيمي الباحث حمود اللاوزي إلاى أن األداء التنظيماي يسااوي األداء ال 

 .افسة وتحديد الفرصة والتهديداتالمنالعوامل البيئية والتكنولوجية و من خالل دراسة 

كمااا يعاارف األداء التنظيمااي علااى أنااه رساام االسااتراتيجيات و االسااتراتيجيات البديلااة و اختيااار البااديل  

البعاااد الماااالي  ثالثاااة أبعااااد و هااايالاااذي يضااامن تحقياااق أفضااال منفعاااة و أعلاااى مساااتوى مااان األداء مااان خاااالل 

 .التنظيميةوالتشغيلي والفاعلية و 

جال رفاع التعريف االجرائي لاألداء التنظيماي هاو بنااء اساتراتيجيات نحاو األداء الفعاال للعمال مان أأما  

 .مستوى الفاعلية التنظيمية

 :لتفاعل االجتماعيمفهوم ا -5-6

علااى أنهاااا  المنظمااة يعرفااه الفياااضاصااطالحا هااو زيااادة االنسااجام و التاارابط و التفاااهم بااين أعضاااء  

 .عالقة ناشئة نتيجة توافق األفراد على أهداف محددة و كذلك على أساس سمات مشتركة بينهم

كماااا تعااارف علاااى أنهاااا نماااط مااان أنمااااط العالقاااات االجتماعياااة الساااائدة داخااال الجماعاااات لهاااا قاااوانين  

 1متعارف عليها بين أعضاء الجماعة 

هاااو سااالوك اجتمااااعي داخااال المنظماااة ينشاااأ مااان خاااالل تااارابط  االجتمااااعي التعرياااف اإلجرائاااي للتفاعااال 

 وتشارك مصالح األعضاء فيما بينهم.

 مفهوم الحقوق والواجبات -5-7

 ي مختلف الحقوق الطبيعية المالزمة للذات البشرية كونه فرد في المجتمع اإلنساني.إصطالحا ه :الحقوق -

أنها"كل ما يساتحقه اإلنساان مان قبال اآلخارين عبار أبعااد متعاددة وقد عرفها الكثير من الباحثين على  

 كبعد المواطنة أو من بعد العمل والرفاهية اإلجتماعية"

                                                           
إشراف محمد عبد ، نمي في المستشفيات الخاصة في عماأثر التمكنية االدائري في األداء التنظي :طالب محمد ابو عليم  1

جامعة  كلية األعمال ،تخصيص ادارة االعمال ،رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستر في ادارة األعمال، العال النعيم
 .  26ص  2014الشرق األوسط ، كلية األعمال 
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كفالاة وقد عرفها أحمد رشوان على "أنها تلك المكاساب التاي تعطاي ألفاراد المنظماة نتيجاة مطاالبتهم بهاا تحات 

 ."القانون

ا واإلمتياااازات والمااانح التاااي يمنحهاااا صااااحب العمااال الاااى هاااي مختلاااف المزايااا التعرياااف اإلجرائاااي للحقاااوق

 عماله.

هي مسؤوليات على كل إنساان وماا يتوجاب علياه إتجااه اآلخارين وقاد عرفات الواجباات إصطالحا : الواجبات-

 .هو سبب ونتيجة حتمية في مسألة النشاط اإلنساني

واألفعال التي يقاوم بهاا األفاراد اتجااه كما تعرفه هيئة المصرية لحقوق اإلنسان:هي مختلف اإللتزامات  

 .1منظماته ومجتمعاتهم وأوطانهم

هي مختلف الروابط الموجودة في مجال العمل بشكل عاام وتكاون باين العماال : مفهوم عالقات العمل -5-8

بحااد ذاتهااام وكاااذلك باااين أربااااب وأصاااحاب العمااال وقاااد عرفهاااا كاااارل مااااركس علاااى أنهاااا تلاااك الاااروابط والجساااور 

 والمتضاربة بين العمال ورأس المال في إيطار العملية اإلنتاجية والمصالح والحاجات المادية. المتناقضة

كمااا عرفتهااا منظمااة العماال لدوليااة علااى أنهااا ذلااك الميثاااق وعقااد العماال الااذي يلتاازم بااه جميااع األطااراف  

 والجماعية. والذي ينص على حقوق وواجبات كال الطرفين )العمال وأرباب العمل( في صيغتها الفردية

كمااا عرفهااا المشاارع الجزائااري علااى أنهااا: التاازام بااين الدولااة ورأس المااال والعماال فااي أركانهااا تنشااأ ماان  

 .2خالل تفاعل العمال داخل مكان العمل

التعريف اإلجرائي لعالقات العمال هاي مختلاف الاروابط واألنمااط التاي تنشاأ بالتقااء أطاراف عديادة مان  

 العمل ورأس المال داخل مكان العمل. أهمها العمال وأصحاب

                                                           
 .  26ص  سابق،  مرجع :أحمد محمد مصطفى1
رات المهنية إلدارة يميك ، مركز الخبالتخطيط والتنمية واإلستخداممعجم المصطلحات الموارد البشرية  :محمد كمال مصطفى2

 .  265ص ،  2013، القاهرة مصر  1التوزيع طللنشر و 
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ستقصااى لغااة: مفهوووم النقابووة -5-9 ماان  اصااطالحا هااي قيااام النقيااب مقااام، مصاادر نقااب ينقااب أي بحااث وا 

يماثلهم فااي رعايااة شاؤونهم وجماعااة يختااارون لرعاياة شااؤون طائفااة مان الطوائااف ماانهم النقياب ووكيلااه وغيرهمااا 

 .1حسب كل مهنة

باة هاي بنااء إداري وقاانوني يعمال بقاوة القاانون الدساتوري مان أجال الادفاع أما مان ناحياة القاانون فالنقا 

 عن مصالح العمال بعد إعتمادها وتصريحها من قبل األعضاء المؤسسين لدى السلطات المعنية.

أمااا ماان ناحيااة علماااء اإلجتماااع فتعاارف علااى أنهااا تنظاايم جماااهيري ياانظم فااي إطاااره العاااملون لقطاااع  

ينااة مان القطاعاات وفقاا لقااانون محادد تاتم االتفااق عليااه إلطاار هيئاة تأسيساية تتمتااع معاين أو فاي مجموعاة مع

 .بصالحية التطبيق

كما يعرفها الدكتور علي عوض النقاباة "علاى أنهاا اتفااق يتعهاد بموجباه شخصاان أو أكثار أن يوجهاوا  

 .2نشاطهم لتحقيق غرض غير الربح المادي

اإلضاااراب هاااو  اصاااطالحا، اللغاااة يعناااي اإلعاااراض واإلمتنااااعاإلضاااراب فاااي  لغاااة مفهووووم اإلضوووراب: -5-10

بطريقة منظمة ولمدة محددة بهدف تحقياق أو المطالباة بابعض  امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل

 حقوقهم.

 1979يولياو  25ومن أشهر التعريفات التي صيغة لإلضراب هو تعريف مجلس الدولاة الفرنساي فاي  

 ."3ى أنه"توقف منظم مسبق للعمل من أجل الدفاع عن المصالح المهنيةوالذي عرف اإلضراب عل

التعريف اإلجرائي لإلضراب "هو اإلمتنااع الجمااعي باين العماال علاى المقاطعاة والعازوف عان العمال  

 لفترة مؤقتة عبر وسيلة ممارسة الضغط بغية اإلستجابة لمطالبهم.

                                                           
، االسكندرية ،بوعات الجامعية للنشردار الط ،المحكوم يعدم دستوريتها في قانون النقابات :على عوض حسن النصوص1

 .32ص،  2012 ،1ط ،مصر
  www phosboucraa.com   17  '18  8  /01  /2022شبكة المعلومات الدولة عن موقع 2
 ،  2017 ،االسكندرية ، مصر ،1، مؤسسة فريديش ) مكتب مصر ( طاإلضراب واإلغالق :أحمد محمد مصطفى3

 . 12 ،11ص ص 
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هاو محاولاة الاربط  اصاطالحا، هي من التحفياز أي التشاجيع والمكافئاة ةلغ الحوافز :مفهوم الحوافز -5-11

حاولااة لزيااادة اإلنتاااج أكثاار ماان المعاادل العااادي ودفااع مكافااأة مقاباال ذلااك إذ نجااد بااين اإلنجاااز والمكافااأة فااي م

 .1ماسلو يعرفها بمجموع العمليات المادية والمعنوية التي تستهدف رغبات وحاجات األفراد قصد إشباعها

هي مختلاف اإلمتياازات المادياة والمعنوياة التاي تقادم للعماال مان أجال تلبياة  تعريف اإلجرائي للحوافزال 

شباعها للحفاظ على الفاعلية ستقرارها. حاجاتهم وا   في المؤسسات وا 

 التعريف اإلجرائي للنقابة هي ممارسة يومية إليجاد حلول للمشاكل العمالياة وتلبياة مطاالبهم المختلفاة، 

 .التشكيلمن خالل 

 :األصول الفكرية والنظرية للموضوع -6

 (نظرية الماركسية المحدثة: )لصراعلالمدخل الماركسي -6-1

يطلق مصطلح الماركسية المحدثة "نيوماركسيزم" على المفكرين المتمسكين بالمنطق اإلبستيمولوجي  

ومنهجي لكنه كطرح نظري  لنظرية الماركسية التقليدية كما جاءت عند كارل ماركس مؤسسها كإطار نظري

جديدا يهتم ببعض التعديالت كونها تنطلق من واقع سوسيولوجي جديد لكن يتسن لها مجارات وتفسير معرفة 

تلك الحقائق التي تحوم على ظواهر إجتماعية في المرحلة المعاصرة إذا أبدت وحافضت هذه النظرية على 

لمادية التاريخية والمادة الجدلية واإلغتراب وقامت بإحداث نقلة المفاهيم األساسية للماركسية التقليدية كمفهوم ا

نوعية في مجال مفهوم الصراع ،حيث انتقدت الماركسية المحدثة الطرح النظري الماركسي التقليدي ومجاالته 

حيث يرى الطرح التقليدي بأن الصراع هو صراع اقتصادي مادي وال يمكن ان يخرج هذا النمط أي الصراع 

سق اإلقتصادي بشقه المادي وفقط،وبهذا أكدت الماركسية الكالسيكية من أن ال يكون أي نوع من عن الن

أنواع الصراع خارج النسق اإلقتصادي والمفهوم المادي في حين أن الماركسية المحدثة تؤكد على أهمية 

جاالت أخرى مفهوم الصراع ال ينحصر في المسائل المادية والنسق اإلقتصادي وحسب بل يتعدى إلى م

                                                           
 .117،  112،  111ص ، ص ص  2012 ،االردن ،، عمانالموارد البشرية الحديثة ةأدار  :طاهر محمود الكاللده1



   موضوع الدراسة                                                                                 :الفصل األول

 

 

17 

كصراع الثقافي والصراع السياسي وحتى صراع بين األجيال وصراع وظيفي بين العمال وأرباب العمل،كما 

أن الوسيلة التقليدية للسيطرة على وسائل اإلنتاج عن طريق الثورة والعنف حيث عدلت هذه النظرية في 

صراع بين العمال وأرباب العمل وعالقات أسلوبها وعليه فقد تعرضت هذه النظرية في دراستنا هذه لمفهوم ال

 .1العمل واإلنتاج

 نظرية التحليل اإلستراتيجي لميشال كروزيه: -6-2

حاول ميشال كروزيه حول نظريته الموسومة بالتحليل اإلستراتيجي في البداية لظاهرة البيروقراطية في  

وهما وكالة حكومية فرنسية لألعمال اإلدارية دراسة ميدانية في تنظيمين مختلفين من درجة البيروقراطية فيهما 

 ومصنع للتبغ .

حيث يعرف نظرية التحليل اإلستراتيجي بأنه ذلك التشخيص الذي يهتم بفهم كيفية بناء األفعال  

الجماعية انطالقا من السلوكيات الفردية والتنسيق في العمل الذي يفترض جملة من األفعال الفردية ويكون 

واعية وضغوط المحيط التشخيص استراتجيا عندما يعاين سلوك الفاعلين المتعلقة باألهداف الواضحة وال

والمواد المتاحة لهم،كما تنطلق هذه النظرية من مسلمات ومفاهيم كثيرة ومتمثلة في ان التنظيم هو بناء او 

تشكل اجتماعي ينتج عن أفعال األفراد وأن المنظمة تجسد من خالل الفاعلين فيها عن طريق ميلهم الدائم 

ناء استراتجيات ناجحة قصد التحكم في عالقات السلطة واللعب من اجل السيطرة على مناطق اإلرتياب لب

هذه النظرية على داخل المنظمة، كما أنه يوجد داخل المنظمة دائما مجاال من الحرية للفاعلين كما تقوم 

مبدأ السلطة ومبدأ الشك ومبدأ نسق الفعل الملموس وعليه فإن دراستنا تتوافق مع مفاهيم  ثالثة مبادىء هي

سة كونها حاملة لنفس المفاهيم هذه النظرية كأهداف المؤسسة واستراتجياتها ودراسة سلوك ومؤشرات الدرا

 الفاعلين داخل المنظمة وأنساق مصالحهم داخل المؤسسة.

                                                           
 .115ص  ،2009 ،1ط ،دار النشر عمان ، األردن، نظرية علم االجتماع العاصر :مصطفى عبد الجواد1
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 :الدراسات السابقة -7

دراساة ميدانياة  دراساة حاول إتجاهاات العماال نحاو معادات الوقاياة والساالمة الفردياة 1 الدراسة االولوى: -7-1

 2013نااوفمبر 17قااام بهااا الساايد بااورجي وتاام إجااراء الدراسااة ماان ، الصااناعات المعدنيااة بمنطقااة غلياازان لعمااال

ستغرقت الدراسة حوالي  2014فيفري  19غلى  أشهر وهذه الدراسة دراسة ميدانية ونوعها  3بغليان الجزائرا،وا 

 وتمحورت إشكالية الدراسة حول: . دراسة محلية وطنية

 العمال نحو استعمال معدات الوقاية والسالمة الفردية؟ما طبيعة اتجاهات  -1

 هل توجد فوق في اتجاهات العمال نحو معدات الوقاية والسالمة الفردية تبعا لمتغير المستوى التعليمي؟ -2

 هل توجد فروق في اتجاهات العمال نحو معدات الوقاية والسالمة الفردية تبعا لمتغير الفئات العمرية؟ -3

عالقة إرتباطية بين اتجاهات العمل نحو معدات الوقاية والساالمة الفردياة وباين اإللتازام بهاا فاي  هل توجد -4

 العمل.

 فلقد إستخدم الباحث المنهج الوصفي وقام بصياغة الفرضيات اآلتية:

 توجد فروق في اتجاهات العمال نحو معدات الوقاية السالمة الفردية تبعا لمتغير المستوى التعليمي -1

 توجد فروق في اتجاهات العمال نحو معدات الوقاية والسالمة الفردية تبعا لمتغير الفئات العمرية -2

توجااد عالقااة إرتباطيااة بااين اتجاهااات العمااال نحااو معاادات الوقايااة والسااالمة الفرديااة وبااين االلتاازام بهااا فااي  -3

 العمل

 182ساتبيان وشاملت عيناة البحاث دوات البحث العلمي فهي المالحظاة ،المقابلة،اإلوأما فيما يتعلق بأ 

 وشملت الدراسة عدة محاور رئيسية وهي:، عامال

أهميااة  أهااداف الدراسااة، فرضاايات البحااث، الفصاال األول:فصاال تمهياادي شااملت فيااه إشااكالية البحااث، 

 أما الفصل الثاني فشملت معدات الوقاية والسالمة الفردية:مفهوم السالمة المهنية، مفاهيم الدراسة، الموضوع،
                                                           

اطروحة مقدمة للحصول على شهادة دكتوراه علوم  ،اتجاهات العمال نحو معدات الوقاية و السالمة الفرديةبورجي العباس: 1

،  2اشراف االستاذ ماجي ابراهيم ، قسم علم النفس كلية العلوم االجتماعية جامعة وهران  ،في علم النفس العمل و التشخيص

 . 2014،  2017الجزائر 
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والساااالمة الفردية،الشاااروط الواجاااب توفرهاااا بمعااادات الوقاياااة الفردياااة،متطلبات معاااادات  مفهاااوم معااادات الوقاياااة

أنااواع  وظااائف االتجاهااات، أمااا الفصاال الثالااث اتجاهااات العمااال شااملت مفهااوم االتجاهااات النفسااية، الحمايااة،

والفصال الخاامس  جاراءات المنهجياة،الفصل الرابع شمل اإل االتجاهات النفسية والسلوك البشري ، االتجاهات،

 شمل عرض النتائج .

 وعرض الباحث أهم النتائج التي توصل لها : 

توجااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية فاااي اتجاهاااات العماااال نحاااو معااادات الوقاياااة والساااالمة الشخصاااية وااللتااازام -

 بمعدات الوقاية والسالمة الفردية.

 ال تتصف بالجودة العالية من حيث الفعالية والراحة.أظهرت النتائج أن معدات الوقاية الفردية  -

: تتفق هذه الدراسة مع موضوع دراستنا من حيث ميدان اإلشكالية العامة المطروحة وكذلك توظيف الدراسة -

من حيث تبني االتجاهات النظرية حول أساس االتجاهات نحو العمل وكذلك من حيث الجانب الميداني كزنه 

إنطالقا من ميدان الدراسة مؤسسة صناعية وكذلك من حياث أنهاا تتطارق الاى فئاة العماال يقيس عينة الدراسة 

 لكن دراستنا تختلف عن هذه الدراسة في بناء اإلشكالية وفرضيات الدراسة وطرق المعاينة والقياس

يمكاان تقياايم هااذه الدراسااة ماان منطلااق أن هااذه الدراسااة إسااتطاعت الكشااف عاان اتجاهااات العمااال نحااو  

الوقائياااة للعماااال مااان خاااالل قيااااس الاااوعي الوقاااائي لااادى العامااال بنجااااح إال أنهاااا ال تاااتمكن مااان ضااابط  الخدماااة

 الموضوع في الجانب الميداني كون أنها استعملت بناء نظري ضخم لم يكن فيه توازن مع الجانب الميداني.

 1:الدراسة الثانية -7-2

 بسكرة–سة ميدانية في مؤسسة الكوابل أثر الصراع التنظيمي على الرضا الوظيفي للعاملين ،درا 

دراساة ميدانياة نوعهاا محلياة مشاابهة  الجزائار–فاي بساكرة  2013/2014قامت بها الطالبة زرفاوي أماال عاام 

 .لموضوعنا
                                                           

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستر في علم االجتماع أثر الصراع التنظيمي على الرضا الوظيفي للعاملين ،  فاوي أمال:زر 1

االجتماعية حامعة محمد جتماعية كلية العلوم االنسانية و، قسم العلوم االزهرالعقبي االإشراف  ،تنظيم تخصص علم اجتماع

 .  2014،  2013خيضر ، بسكرة ، الجزائر 
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 وتناولت اإلشكالية سؤال رئيسي :إلى أي مدى يؤثر الصراع التنظيمي على الرضا الوظيفي للعاملين؟ 

عتمدت الباحثة على المنهج  وقامت لباحثة بصياغة الفرضيات اآلتية:، الوصفي التحليلي وا 

 الفرضية العامة:يتأثر الرضا الوظيفي للعاملين بحاالت الصراع السائدة داخل التنظيم. -

 الفرضيات الجزئية: -

الفرضية األولى:عدم إشراك الرئيس لمرؤوسيه في عملية اتخاذ القرارات يؤثر سلبا علاى رضاا العااملين عان  -

 الوظيفة

 الفرضية الثانية:عدم مرونة االتصال غالبا ما يتسبب في انخفاض مستوى أداء العمال داخل المؤسسة. -

 الفرضية الثالثة: كلما زادت الفروق الوظيفية داخل المؤسسة زادة ظاهرة التغيب عن العمل. -

 ي مستوى اإلنتاجيةفي العمل عادة ما تؤدي الى انخفاض ف الفرضية الرابعة: الفروق الثقافية -

 أما فيما يتعلق بأدوات البحث فهي المالحظة ،المقابلة،االستمارة 

عتمدت الباحثة على عينة تمثيلية لمجتمع الدراسة وحددتها بنسبة   بالمئة. 10وا 

مؤشااارات قياساااه و  هأهميتااا الرضاااا الاااوظيفي، موضاااوع الدراساااةتناولااات فيهاااا  وجائااات الدراساااة فاااي أربعاااة فصاااول

 تحليل وتفسير البيانات وعرض النتائج، أسبابه ونتائجه لصراع التنظيمي، اوعوامله

 نتائج الدراسة:-

تميل مفردات الدراسة الاى االنقساام باين الرضاا وعادم الرضاا وأن درجاة عادم الرضاا العاام تزياد عناد األسااتذة -

 المبتدئين أكثر من غيرهم

 ر الذي يتقاضونهعدم رضا أغلب األساتذة عن الجوانب المادية وخاصة األج-

 يؤثر نمط اإلشراف المهتم بالعمل وأهدافه سلبا في مستوى الرضا عن العمل-

يمكن توظيف هذه الدراسة من خالل النظري الى الجانب المطابق لموضوع دراستنا من حيث تعااطي الدراساة 

ت االقتصاادية،حيث لمفهوم الصراع الاوظيفي للعااملين ودور الجهااز التنظيماي فاي إدارة الصاراع فاي المؤسساا
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أن موضااوع دراسااتنا يناادرج ضاامن اتجاااهين أساساايين همااا الصااراع العمااالي فااي إطااار وجااود الجهاااز التنظيمااي 

وكاااذلك فااااي ناااوع الدراسااااة سوسااايو اقتصااااادية وكااااذلك فاااي الجانااااب المياااداني للدراسااااة كزنهاااا دراسااااة بالمؤسسااااة 

 اإلقتصادية وكذلك استخدمت االستمارة لجمع المادة العلمية.

: لقااد قاماات الدراسااة بالكشااف علاااى طبيعااة الصااراع بااين العمااال واتجاهاااتهم نحااو الرضاااا توظيووف الدراسووة -

الوظيفي وكيفية تحقيق تلك الغايات إلى أن محتوى اإلشراف عن العمل داخل المؤسساة االقتصاادية الجزائرياة 

االتصااالية والتفاعليااة  لاام يكاان معمااق ماان حيااث النتااائج وكااذلك ماان حيااث أساااليب القياااس كتطاارق إلااى العمليااة

 وعالقات العمل داخل المؤسسة التي أهملتها الدراسة.

 :فرضيات الدراسة-8

 يؤثر تشكل إتجاهات العمال حول العمل على آدائهم التنظيمي بالمؤسسة الخاصة.الفرضية العامة:  -

 الفرضيات الفرعية: -

  األداء التنظيمي للمؤسسة.لنوعية الحقوق والواجبات المقدمة للعمال تأثير هام على 
 الضمان االجتماعي -
 الحوافز  -
 اإلحتجاج واإلضراب -
 .تؤثر عالقات العمل بين العمال وأرباب العمل على األداء التنظيمي 

 اإلشراف والتوجيه -
 الكفاية اإلنتاجية -
 تقييم األداء -
  المؤسسة الخاصة.يساهم التفاعل اإلجتماعي في التأثير على األداء التنظيمي داخل 

 ديناميكية جماعات العمل -
 النقابة -
 الصراع الوظيفي -
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 تمهيد

عمل واألداء الوظيفي المادة الخام في الشط المهني والمؤسساتي إذ أن العمل واألداء ليعتبر ا  

الوظيفي كمفهومان متالزمان من حيث الغاية والهدف:كما أنهما يقومان في مجال اهتمام ومتابعة من قبل 

لهذا فإن هذا الفصل سيسلط الضوء على الخبراء والمهندسين والمنظمين لعمليات العمل واألداء الوظيفي 

 شقين أساسيان هما العمل واألداء الوظيفي بالنسبة لماهية العمل وجوهر األداء الوظيفي.

Ⅰ- :مدخل حول العمل 

 :ماهية العمل -1

قام المفكر في علم اإلجتماع والفيلسوف األلماني كارل ماركس إلى تحديد مفهوم للعمل على أنه   

ن اإلنسان والطبيعة فالقوى الممنوحة لجسده أي السواعد والسيقان واليدان يصنعها كلها في العقد القائم بي

عطائها شكال ذا منفعة لحياته.  حركة تهدف إلى دمج وا 

وبين العمل يؤكد ماركس أن العامل قبل أن يعمل فهو يتصور العمل وينجزه في ذهنه قبل أن يجسده على 

 .1العمل عند كارل ماركس يساوي إتحاد كل من ذهن والجسدالطبيعة والواقع وبالتالي فإن 

لمعرفة ظاهرة العمل البد من الرجوع إلى العصور القديمة والحديثة لظاهرة : التطور التاريخي للعمل -2

قليميا وكذلك أميا حسب  العمل وكذلك إلى الحضارات اإلنسانية التي شكلها اإلنسان في مجتمعه محليا وا 

 كل حضارة.

 العمل في عهد الحضارات القديمة:-2-1

اعتبر اإلغريق العمل ضروريا لتلبية الحاجات المادية حيث أو كل جانب كبير منه إلى  :عند اإلغريق-

العبيد وذلك من منطلق أن األعمال الشاقة هي من اختصاص العبيد ،كما كان ينظر إلى العمل في هذه 

رية وكانت المجاالت األخرى كالفلسفة والسياسة ال يعد المرحلة أن الذي يعمل يجب أن يكون فاقدا للح

                                                           
 .  8ص  ،سابقمرجع  :عبد الحميد الزيات1
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ممارسها عامال بل هو يعبر عن مظهر من مظاهر الحرية والنبل والشرف،وعندما نجح اإلغريق في بناء 

رتبط معنى العمل بثالث أنماط  الحضارة اليونانية كأقدم حضارة إنسانية منذ القرن الخامس قبل الميالد وا 

ق يقوم به العبيد والرقيق:العمل الزراعي هو اآلخر موكل إلى طبقة العبيد وهي كاآلتي: عمل شا

والرقيق،أما العمل العقلي يقوم به الفالسفة ورجال السياسة والحكم،وبهذا نستنتج أن العمل كان ينطوي 

الء( على مظهريين نمط العمل اليدوي ونمط العمل العقلي،وقد أولى المجتمع اليوناني )طبقة األسياد والنب

 .12اهتماما بالغا للعمل الزراعي كون أن ملكية األرض تعود إلى نفس الطبقة

لم يتغير معنى العمل كثيرا في الحضارة الرومانية وامتدت نظرت العمل  :العمل في الحضارة الرومانية –

شقاء لدى نفسها القائلة بأن العمل هو من اختصاص العبيد والمملوكين،وكذلك امتدت أن فكرة العمل هو 

العبرانيين حيث ظهر وعلى أنه شر من سرور وشقاء،كما اعتبر العمل في هذه الحضارة تكفيرا يكفر به 

لكن مع تطور وازدهار المجتمعات بدأت كظهر أفكار جديدة حول العمل في  نسان عن خطيئة أسالفهاإل

دفعه  قديس"سانت أغسطين"الأواخر هذه الحضارة وربط بمجموعة من القيم االجتماعية ودينية حيث أعلن 

الذي ينتفع به عامة الناس ال العمل الذي يستغل فيه اإلنسان استغالال يهين كرامته كما اعتبره عن العمل 

 .اجتماعيةحاجة أن العمل هو  القديس سان توماس

 لى كرامة اإلنسانأعطى اإلسالم أهمية بالغة للعمل كونه يحافظ ع :العمل في الحضارة اإلسالمية -

اعتبر الدين اإلسالمي العمل شكال من أشكال العبادة حيث ورد قوله اهلل عز وجل"فإذا قضيت الصالة و 

 والرسول  10اآلية  فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل اهلل واذكروا اهلل كثيرا لعلكم تفلحون"سورة الجمعة،

                                                           
 

ماستر علم االجتماع محاضرات مقدمة لطلبة السنة الثانية ، دراسات حول سيسولوجيا العمل في الجزائر :عوارم مهدي1
، كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ، جامعة محمد البشير االبراهيمي ، برج بوعريريج الجزائر السنة التنظيم والعمل

 .7ص  2021/  2020
 



 العمل واألداء الوظيفي                                                          الفصل الثاني:      
 

 25 

تقانه وتجنب الكسل،كما حارب اإلسالم  صلى اهلل عليه وسلم كان راعيا وتاجرا وأوصى بالعمل وا 

 .االستغالل واستيالء على الحق األجير كمقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية

يعتبر نظام الطوائف شكل من أشكال وأنواع التنظيمات التي يعمل  :العمل في العصور الحديثة -2-2

نظام الطوائف على  فيها مجموعة من األفراد في حرفة معينة)الحداد و،النسيج،الصباغة....( حيث يقوم

ثالث مجموعات هي:المعلمون والصناع والصبيان وقد كان كل عضو في كل مجموعة من هذه 

المجموعات متواجدا في الطائفة ومدموجا فيها بعمق في األنساق االقتصادية واالجتماعية التي سادت في 

ت عاطفية وثيقة التي نشأت هذه الفترة كان لها انعكاس مباشر على طبيعة األعمال ونشأت عنه ارتباطا

بين الفرد وأسرته،غير أن هذا النظام بدأ يفقد مكانته تدريجيا وبدأ في اإلضمحالل نتيجة لبداية حركة 

( من وعي للتحرر 1789الصناعة التي بدأت تنتشر في أوروبا وكذلك نتيجة لما أحدثته الثورة الفرنسية)

 .1من مختلف القيود التي كانت سائدة 

كان للثورة الصناعية دور كبير في تغيير النظرة للعمل،كما  :العمل في عهد الثورة الصناعية-2-3

إرتبطت بإستخدام اآللة في العمل كمتغير جديد بربطها باإلنسان الحرفي بالمادة التي يحولها 

ورشات ميالدي حيث ظهرت  17ويصنعها،وقد بدأ ظهور الثورة الصناعية ببريطانيا )انجلترا(في القرن 

العمل خاصة في قطاع الحديد والصلب والصناعات النسيجية ،أما المورد البشري )العمال(في هذه 

المرحلة فقد كانت مهيكلة حسب طرق ومجموعات إنتاج موزعة حسب التخصص داخل المصانع 

س أن حيث يرى توم بيرن 18والورشات وفق البناء الهرمي داخل الهيكل التنظيمي للمصنع،أما في القرن 

وصار التركيز على نوعية اإلنتاج واهتمام  1850الحقبة الثانية من التطور الصناعي انطلقت عام 

بصناعات الغذائية والكيميائية مما أدى إلى زيادة التنظيم اإلداري واتساع الجهاز البيروقراطي الذي يمارس 

وقد ساعد هذه المرحلة الثانية من  عملية التخصص والرقابة والمرافقة والتسيير للمصانع ودوائر اإلنتاج

                                                           
 .8: مرجع سابق، ص عوارم مهدي1
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الثورة الصناعية كثرة المنافسة على اإلنتاج بعد تصدير الثورة الصناعية الى فرنسا وألمانيا وبعض 

األقطار األوروبية وذلك من خالل إنتشار وسائل النقل واالتصال داخل أوروبا،كما يجدر بذكر بأن العمل 

تجاجية عمالية داخل المصنع لتناقض الموجود بين طبقة في هذه المرحلة عرفت صراعات وحركات اح

 .1العمال وأرباب وأصحاب العمل داخل الهياكل التنظيمية للمنشآت الصناعية األوروبية

: تمثل مرحلة التطور التكنولوجي لميدان العمل أسمى مرحلة العمل في عهد التطور التكنولوجي-2-4

يث أحدثت ثورة المعلومات واإلتصاالت التي شهدها العالم عرفها التطور البشري في مجال الصناعات ح

نقلة نوعية في مجال العمل  19(م في بداية الخمسينيات والستينيات من القرن 19في القرن التاسع عشر)

، طور في عمليات اإلنتاج واإلبتكاروالصناعة حيث صار اإلنسان يوظف الصناعات التكنولوجية عالية الت

لة ظهور ما يسمى بالصناعات اإللكترونية والذكاء اإلصطناعي عالي المدى و الدقة وقد عزز هذه المرح

لسيما في مجال اإلتصال واألقمار الصناعية وكذلك في مجال المكننة التي تعمل على تدوير اإلنتاج 

وكثافته في وقت وجيز،إال أن هذه المرحلة في حقيقتها إستطاعت تحقيق تقدم رؤوس المال اقتصادي 

نولوجي في وسائل اإلنتاج والعمل إال أنها كشفت على مشاكل جد كثيرة منها حلول اآللة محل اإلنسان وتك

وشدة التنافس بين أصحاب رؤوس المال وظهور الشركات األجنبية العابرة للقارات وسيطرتها على ثروات 

نسب الكساد العالمي  األمم والمجتمعات وكذلك اغتراب اإلنسان وتفشي البطالة بين الشباب وكذلك نمو

وكذلك ظهور المشاكل المناخية والبيئية بالغة الخطورة  %23سنويا إلى  %13نتيجة تدفق السلع بنسبة 

 .2على حياة الكائن الحي

                                                           
، ديوان المطبوعات ترجمة األزهر بغنبوز ،محالت في التحليل االجتماعي التشغيل الصناعة و التنمية :سفير ناجي1

  11ص،  1989، الجزائر ،الجامعية
 .20 ص ،عوارم مهدي: مرجع سابق2 
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:إهتم المشرع الجزائري بمجال العمل وذلك بسن تشريعات التي تطور تشريعات العمل في الجزائر -3

اختلف هذا التشريع من مرحلة إلى أخرى حسب الظروف  شملت مختلف جوانب عالقات العمل وقد

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية للدولة.

: أمام الفراغ القانوني والتنظيمي الذي تميزت به هذه الفترة وضرورة 1962ديسمبر  31قانون  -3-1

ي مادته األولى ديسمبر الذي نص ف 31مواصلة تسيير الحياة االجتماعية واالقتصادية اعتمد نص قانون 

 على استمرار سريان التشريع الفرنسي بإستثناء ما يتعارض مع السيادة الوطنية.

: تجسدت أول محاولة للتنظيم االجتماعي 1971قانون التسيير االشتراكي للمؤسسات سنة  -3-2

المادة للعمل،يتماشى مع المفهوم االشتراكي بصدور قانون التسيير االشتراكي للمؤسسات الذي كرس في 

منه مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين مختلف فئات العمال ،واالعتراف لهم بالحق النقابي  09

 .1والترقية االجتماعية والثقافية والمساهمة في تسيير المؤسسات

: كان هذا القانون يهدف إلى تنظيم العمل وفقا للتطور االجتماعي 1978قانون األساس للعمال  -3-3

ادي للبالد وجاء بصفة توحيدية لمجال العمل و العمال من حيث عالقة العمل من خالل الفصل واالقتص

التام بين العالقة التنظيمية و العالقة التعاقدية و كذلك من حيث الحقوق و الواجبات المرتبطة بالعمل 

هذه المرحلة صدور التي هي موجودة بقوة النص و السندات و األحكام القانونية و التنفيذية كما تضمنت 

في إطار اإلصالحات االقتصادية لعالم  1988القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية سنة 

 .الشغل التي أنتجتها الدولة من خالل الليونة في التسيير دعيت باستقاللية المؤسسات

                                                           
 ،13ص ، ص ص  2008  ،2ط ،الجزائر ،التوزيعجسور للنشر و  ،الوجيز في شرح القانون العمل الفردية :بشير هدفي1

14، 15 . 
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 04دستور  حتى اآلن :بدأت هذه المرحلة بصدور 1989تطور تشريعات العمل منذ سنة  – 3-4

الذي أقر مبدأ حق العمل مبدأ و حمايته  والمساواة في الحقوق والواجبات و نتيجة لهذا  1989فبراير 

الوضع الجديد صدرت عدة تشريعات لتنظيم مجاالت عالقات العمل و التي حاول المشرع من خاللها 

كر من أهم التشريعات القانون الموازنة بين الجانب االجتماعي و الجانب االقتصادي للعمل و يمكن أن نذ

المتعلق بالوقاية من نزاعات العمل وتسويتها و ممارسة حق اإلضراب و القانون المتعلقة بمفتشية  العمل 

 .و القانون المتعلق بالنزاعات الفردية للعمل ثم قانون عالقات العمل 

ليبرالي الجديد وجاءت وقد صدر قانون عالقات العمل ليعيد تنظيم عالم الشغل وفقا للتوجه ال  

نصوصه بصياغة أكثر مرونة و قابلية للتغيير والتعديل و التكيف مع الواقع المعاش و مسايرة التطور 

 1خاصة مع ميالد القطاع الخاص و فتح مجال االستثمار االقتصادي في الجزائر 

ية للعمل في الجزائر تطورا : عرفت المنظومة القانونية و التشريعالمنظومة القانونية للعمل في الجزائر-4

وتنظيميا في العديد من األوجه والمراحل وذلك من أجل حماية حقوق العمال و تنظيم سوق العمل في 

 90الجزائر و قد كان للمشرع الجزائري حماية العالقة التي تنشأ بين العامل والمستخدم  حيث أقر القانون 

األجر وممارسة حق اإلضراب و العمل  النقابي من  أكد على احترام حقوق العمال كالمساواة في 11-

 2خالل ما يلي : 

: لما كانت العالقة غير متكافئة بين العامل و المستخدم رغم حرية اإلرادة فان الشك  حماية العامل -

 يفسر لصالح العامل مع مراعاة توازن العالقة بينهما و حماية الدولة للعامل 

                                                           
  16مرجع سابق، ص  :بشير هدفي 1
العلوم  كلية، محاضرات في تشريعات قانون العمل في الجزائر السنة الثانية ماستر على اجتماع العمل :أمال مرابط2

  2021/  2020السنة الجامعية  –الجزائر  –و االجتماعية جامعة المحمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج  االنسانية
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: تتجلى خاصية الواقعية في قدرة و مسايرة قانون العمل لمختلف التغيرات التطورات و  واقعي عملي -

يطبق في كافة الظروف و األماكن و األوقات لذلك يتميز قانون العمل بأنه قادر على مراعاة حاالت 

 العمل و تقدير ظروفهم و قدرات العمال 

و تحد من تلك اإلرادة رغم أن عالقة العمل قوامها : تبرز مظاهر السلطة العامة في الباب  قواعد امرة -

 الرضا و اإلرادة.

كما تقوم مصادر قانون العمل على مصادر دواية ومنظمات إقليمية كمنظمة العمل العربية تصدر تلك 

 تتنوع هذه المصادر بحسب قوتها القانونية التنظيمية اتفاقيات دولية المصادر الوطنيةالقواعد في شكل 

 كاآلتي:

: و تتضمن المبادئ العامة وتخص جملة الحقوق المرتبطة بالعمل تختلف حسب  الدستوريةالمبادئ  -أ

للدولة  2020من دستور  66التوجهات السياسية و االقتصادية للجمهورية الجزائرية حيث ورد في المادة 

 الجزائرية ) العمل حق وواجب كل عمل يقابله أجر(

إلى االعتراف بحق المرأة في العمل إذ نصت المادة تعمل  2020دستور  من 68كما ورد في نص المادة 

ىمن دستور 70الدولة على ترقية التناصف بين الرجل و النساء في سوق التشغيل كما تنص المادة 

و كذلك الحق في اإلضراب و  2020من دستور  69و الحق النقابي بموجب نص المادة  2020

 .1االحتجاج 

: هي مجموعة النصوص التي تصدرها الهيئة التشريعية في الدولة و  اعد التشريعيةالنصوص و القو  -ب

ر قانون العمل في العصر المطبقة ألحكام ومبادئ الدستور و تحتل هذه القواعد المرتبة األولى من مصاد

 مذلك بسبب تدخل الدولة في تنظيم العمل و قد صدرت عدة نصوص تشريعية في الجزائر لتنظيالحديث و 

الجماعية نذكر من بين هذه القوانين قانون عالقات العمل الصادر بتاريخ مجال العمل وعالقته الفردية و 

                                                           
 . 9 سابق، ص مرجع :أمال مرابط1
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غيرها من تشريعات العمل من النزاعات الفردية في العمل و  القانون المتعلق بالوقايةو  1990أفريل  21

 التي من اختصاص البرلمان 

: تنوع مجال العمل و طابعه الواقعي المرن إذ تحول الهيئة التنفيذية  النصوص و األحكام التنظيمية -ج

عملية إصدار هذه النصوص و األحكام عن طريق المراسيم الرئاسية التي يصدرها رئيس الجمهورية ثم 

الوزير األول بواسطة المراسيم التنفيذية كما يضطلع أيضا أعضاء الحكومة كل في نطاق اختصاصه 

 مي عن طريق القرارات و المناشير و التعليمات في حدود الصالحيات المفوضة إليهم بالمجال التنظي

: هي مصدر من مصادر الهامة لقانون العمل لكونها تتبع من اإلرادة الحرة  االتفاقيات الجماعية -د

 ألطراف عالقة العمل إذ تبرم عن طريق التفاوض بين ممثلي العمل و أصحاب العمل حول شروط العمل 

: وهي تعليمات يصدرها صاحب العمل و تحكم سير العمل داخل  اللوائح و األنظمة الداخلية -ه

 المؤسسة من النواحي اإلرادية والفنية والمنية والصحية

تمثل األحكام و القرارات القضائية أحد المصادر الهامة للقانون انطالقا من  االجتهاد القضائي : -و

يق القواعد و تفسير و حل النزاعات في عالقات العمل بمبدأ الفصل بين الدور المنوط بالقضاء في تطب

 1األطراف المتنازعة في حالة حدوث نزاع بين العمال و صاحب العمل 

 2 : يمثل العمل أهمية بالغة على مستويات عديدة من أهمها ما يلي : أهمية العمل-5

 : تكمن أهمية العمل على مستوى الفرد فيما يلي : على مستوى الفرد -5-1

 إشباع حاجات الفرد المادية و المعنوية  -

 _ تحقيق الذات و الشعور بالرضا

                                                           
  10 : مرجع سابق، ص أمال مرابط1
 2008، 1ط ،نرداال ،التوزيع ، عمانلمناهج للنشر و ، دار ا مهارات القيادية في اتخاذ القرارات االدارية :رافدة الحربي 2

  287.  286ص ص 
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 _ العمل يكسب الفرد ميزة تنافسية وتشاركية

 _ فيه نشاط و ديناميكية مستمرة للفرد 

براز المواهب الفنية و التقنية   _ اكتشاف العامل صاحب المهارة وا 

 :يتكمن أهمية العمل على مستوى الجماعة فيما يل على مستوى الجماعة -5-2

أساس بناء عالقات العمل و اكتساب عالقات اجتماعية جديدة نتيجة االتصال و التفاعل بين جماعات -

 .العمل

 .العمل و تبادل المعارف و الخبراتأساس اكتساب و اكتشاف خبرات جديدة في مختلف ميادين -

 .العمل اإلبداعي و التنافسي بينهمجماعات العمل و تولد تحفيز -

وزيادة هامش  له دور في الوصول إلى الكفاية اإلنتاجية من خالل تواصل و تعاون أفراد جماعات العمل-

 .الربح لجماعة العمل

: للعمل عدة وظائف يشغلها فهو ال يقتصر وحسب على تحقيق اإلنتاج و فقط بل  وظائف العمل-6

 1 إلى وظائف أخرى من أهم هذه الوظائف ما يلي :يتعدى 

: ان من أهم وظائف العمل و هو تحقيق الرفاهية االقتصادية و توليد الثروة  الوظيفة االقتصادية-6-1

من خالل تحقيق الكفاية اإلنتاجية في مجاالت عديدة خاصة المجال الزراعي و الصناعي و كذلك 

 الوصول إلى معايير الجودة لسيطرة على األسواق العالمية و تحقيق األرباح.

                                                           
 . 267ص  1998، القاهرة مصر ،  1، دار غريب للنشر و الطباعة ط ادارة الموارد البشرية :على السلمي1
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الوظيفة االجتماعية للعمل من أهم انشغاالته حيث يساهم العمل في : تمثل  الوظيفة االجتماعية-6-2

توفير السلع و الخدمات للمجتمع وكذلك يجعل من أفراد المجتمع أفرادا فاعلين و منتجين ويأخذ بيدهم 

نحو تحسين ظروف المعيشة كمجال التعليم والصحة وغيرها من األنساق االجتماعية وكذلك يعمد العمل 

بلوغ الرفاهية االجتماعية للمجتمع و تخليص أفراد وجماعات المجتمع من الظواهر السلبية إلى تحقيق و 

 1التي تعيق نموه و تطوره .

: تكمن وظيفة العمل النفسية في المحافظة على استقرار نفسية العامل وكذلك  الوظيفة النفسية-6-3

في الحياة االجتماعية و اكتساب مهارات تجنيبه الفراغ القاتل في حياته و يساعده العمل على االندماج 

 وخبرات جديدة.

: تتمثل الوظيفة السياسية للعمل من خالل مشاركة العمال في العمل السياسي  الوظيفة السياسية-6-4

من خالل الممارسة النقابية للعمال وكذلك من خالل عمليات التعبئة الجماهيرية للعمال و اختيار من 

 لمشروعة.يضمن مصالحهم وحقوقهم ا

: للعمل وظيفية ثقافية تتمثل في االنفتاح على العالم وكذلك في تول الوعي لدى  الوظيفة الثقافية-6-5

 العمال واكتساب ثقافة تنظيمية ومؤسساتية للعمال.

 :تصنيفات العمل  -7

الذي عدة تصنيفات تتماشى مع أصل العمل و طبيعته تمثل أنواعه وصفاته األساسية حسب الجهد  للعمل

 يبذله العامل و كذلك حسب ميدان العمل وقد تعارف سوق العمل على صنفين أساسيين للعمل وهما:

                                                           

 .268علي السلمي: مرجع سابق، ص 1 
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:األعمال الشاقة:وتتمثل في األعمال التي تتطلب جهدا عضليا أو حتى جهد فكري  الصنف األول-7-1

المتعلقة بميدان الحرف كبير إلنجاز العمل ونأتي بالذكر إلى األعمال الشاقة هي تلك األعمال المهنية 

والوسائل البدائية والبسيطة في اإلنتاج كالتلحيم والتفحيم والعمل في المناجم وورشات البناء وكذلك فقد 

إصدار مرسوم المعدل والمتمم بأمر من وزارة  2018أقرت وزارة التربية والتعليم للحكومة الجزائرية سنة 

 .تصنيف مهنة التعليم ضمن المهن الشاقةالتربية والتعليم السابقة نورية بن غبريط 

:األعمال المريحة:وتتمثل في مختلف األعمال والمهن قليلة الجهد والتعب من جهة  الصنف الثاني-7-2

و كثيرة األرباح والمداخيل ألصحابها وعلى سبيل المثال ال حصر قطاع األعمال واإلستثمار وكذلك 

ى مسؤوليين يوجهون بتعليماته وفقط وكذلك قطاع الخدمات نشاطات اإلستيراد والتصدير التي إضافة إل

كالمهن المتعلقة باإلعالم واإلتصال على الميديا ومنصات التواصل اإلجتماعي وكذلك اإلنتاج الفني 

 .  1والسنيمائي

 :سهامات فكرية حول العملإ-8

و الحرف و اعتباره  : تناول ابن خلدون ظاهرة العمل عندما قام بتقسيمات الصنائع عند ابن خلدون-

إياها أحد تجليات العمران من خالل كتابه المعروف ب المقدمة انطالقا من دراسة الوقائع التاريخية بعد 

فحصها و تمحيصها إلبراز ارتباط األحداث االجتماعية و السياسية و االقتصادية في أماط محددة وذلك 

السلوك اإلنساني ونشاطه االقتصادي حيث نجده من خالل ربط آثار البيئة االجتماعية و الجغرافية و 

يقول : إنما الكسب أنما يكون بالسعي في االقتناء و القصد إلى التحصيل فال بد في الرزق من السعي و 

عمل و لو في تناوله و ابتغائه من وجوهه كما تكلم ابن خلدون على مفهوم الضريبة انطالقا من تقوية 

                                                           
في ، تم االطالع  .almaang.com www م عن الموقع الجامع حول شؤون العمل و التنظي قاموس المعاني1

 . 17 ، 15 ص ص ، 10/01/2022
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خلدون ان الفالحة والصناعة والتجارة هي وجوه طبيعية للمعاش ويعتبر موارد السلطان كما يعتبر ابن 

الفالحة من أقدم وجوه المعاش وهي أساس النظم االقتصادية كونها متعلقة بالسلوك اإلنساني،كما يربط 

ه ابن خلدون القيمة المادية للعمل والمكانة االجتماعية التي يكتسبها الفرد تكون تبعا لمقدار الثروة والجا

الذي يكسبها كما يطرح ابن خلدون فكرة متمثلة في قطاع الخدمات كمهنة المعلم والقاضي واإلمام هي 

ليست مصدرا لثراء كونها تحمل في طياتها قيم دينية واجتماعية أكثر مما تحمله من كسب وثراء 

 .1لصاحبها

تقسيم العمل وهي الدراسة  :تمثل إسهامات إميل دوركايم حول ظاهرة العمل في فكرةعند إميل دوركايم-

التي أنجزها دوركايم في مرحلة الدكتوراه وصدرت في مؤلفه "تقسيم العمل اإلجتماعي: حيث يرى بأنه 

يوجد نمطيين من المجتمعات وهو ما أطلق عليه مسمى المجتمع المتضامن اآللي واآلخر المجتمع 

كانيكية إلى مرحلة العضوية فحالة بأن المجتمعات تنتقل من مرحلة المي العضوي ويؤكد دوركايم،

الميكانيكية يكون المجتمع بسيط مثل المجتمعات البدوية،أما في المرحلة العضوية فهو مجتمع حديث 

معقد ومتنوع وغير متجانس وهذا ما ينعكس على ظاهرة العمل عكس األول،كما هو الحال بالنسبة 

ل دوركايم يؤدي إلى تقسيم العمل فكلما تطور للمجتمعات الحضرية والصناعية فتطور المجتمع حسب إمي

المجتمع ازداد تقسيم العمل بين الناس والعكس صحيح وكلما تباين تقسيم العمل صحبة مزيد من التطور 

كما  والتعقيد االجتماعي،وان اختالف في المسؤوليات هو الذي يساهم في تحقيق التضامن بين الناس،

كونها قادرة  الجماعة يكون لدور األخالق المهنية أساس لقيامها ونشوئها،يرى دوركايم بأن المجتمع قيام 

                                                           
  16. 15ص  سابق، مرج :م مهديعوار 1
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وحدها على الوصول إلى مشاعر الإلرادي وذواتهم وتكون روابط تظهر من خالل العالقات المهنية 

 .1والنقابية حيث تهدف ألسس األخالقية إلى تحقيق قدر من التوازن واالنسجام

ت فريدمان حول العمل وذلك من خالل مؤلفه "رسالة في وتظهر إسهاما :عند جورج فريدمان-

،أحد أهم الدراسات الفرنسية في مجال سوسيولوجيا العمل من خالل قيامه 1961سوسيولوجيا العمل"سنة 

بدارسة حول العمل التقليدي والعمل في العهد الصناعي التكنولوجي ومكانة العامل في هذين النمطين 

في عصر التكنولوجيا صار يمثل سدا ليؤرو الثغرات حسب الطلب حيث فالعامل حسب جورج فريدمان 

حمل أصحاب العمل المسؤولية االجتماعية األولى عن تبعات التكنولوجيا وآثارها السلبية على العامل،كما 

أكد أن هنالك تأثيرات تكون مصاحبة للتطور التكنولوجي والتقني على المجتمع ليالحظ أنه ضمن هذا 

ن اإلنسان ومحيطه عبر التقنية،وهذا ما شهده المجتمع الفرنسي بصفة خاصة والمجتمعات التفاعل بي

الصناعية عامة حيث عرفت هذه المجتمعات زيادة كبيرة في عدد المصانع مما احدث تحوالت هيكلية في 

يدمان المجتمع بإمتداد أطراف المدن،وهجرة داخلية وخارجية نحوها للعمل في تلك المصانع:كما يؤكد فر 

على أن التكنولوجيا لم ترى كمتغير جديد حتى على العامل في مجال إبداعاته في العمل حيث أصبح 

وهذا ما انعكس على سلوكه وتصرفاته وثقافته في العمل اتجاه الظروف المجتمعية المتغيرة  عبدا لها،

ن المهنة والمجتمع يخلص حتى يحفظ المجتمع وجوده وتطوره،وفي تحليله للعالقة الوظيفية المتبادلة بي

دوركايم إلى أنها ليست في كل الحاالت تؤدي إلى التضامن االجتماعي فهنالك حاالت تفشل األدوار 

المهنية في تحقق أهداف الجماعة نتيجة فقدان الجماعة لمعاييرها الخلقية،وقد حاول دوركايم تشخيص 

،أما فكرة الالمساواة قي المجتمع الرأسمالي أمراض الرأسمالية ومشاكل المكننة والتكنولوجيا الصناعية

فناقشها في إيطار المشاكل والقيود الناجمة عن تقسيم العمل واعتبارها من المظاهر الغير سوية في 

                                                           
 18،  17ص ص  ع سابق،مرج :م مهديعوار 1



 العمل واألداء الوظيفي                                                          الفصل الثاني:      
 

 36 

المجتمع وتؤدي الى تفكك مقومات التضامن العضوي،حيث أرجع دوركايم مشكلة الالمساواة في المجتمع 

 :1الرأسمالي كان نتيجة سببين هما

 الوضع الغير المالئم لألفراد بالنسبة للقواعد والنظم االجتماعية -

 العجز في نظم تبادل البضائع والخدمات-

كلها أسباب حسب تصور دوركايم أدت الى وجود تناقض في الوظائف والقواعد لعامة في المجتمع 

هذه التناقضات  وانعكست على ظاهرة العمل وقد رأى دوركايم في فكرة المجتمع الوظيفي الحل لكل

 .2والمشاكل

Ⅱ-  األداء الوظيفيمدخل حول: 

 :األداء الوظيفي ماهية-1

قبل التطرق لتعريف األداء الوظيفي يجب إعطاء تعريف لألداء بمفهومه العام والذي يمكن   

 توضيحه من خالل التعريفات التالية:

عمل،كنتائج التي تم تحقيقها لدى يعرف األداء على أنه :النتيجة المتحصل عليها في أي ميدان   

ممارسة عمل والمعبر عنها بوحدات قياس معينة"ويعرف أيضا أنه"االنجاز الذي يتحقق نتيجة ما  يبذل 

 "3.الفرد في عمله من مجهود بدني وذهني

تمام المهام المكونة لوظيفة الفرد وهو يعكس    بينما األداء الوظيفي فيشير إلى درجة تحقيق وا 

أو يشبع الفرد بها متطلبات الوظيفة وغالبا ما يحدث ليس تداخل بين األداء  لتي يتحقق بها،الكيفية ا

 .أما األداء فيقاس على أساس النتائج التي حققها الفرد فالجهد يشير إلى الطاقة المبذولة، والجهد،

                                                           
 ،بيروت ،1ط ،، منشورات عويداتكما نوير ، ترجمة بوالندالرسالة في سوسيولوجيا العمل :جورج فريدمان و آخرون1
  44.  32.  31 ص ص ص،  1985، 1، طنانبل
  20، 19، صنفس المرجع  2
  267ص  ،1998مصر،  ،، دار غريب ، القاهرة ادارة الموارد البشرية :علي السلمي3
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در  اك الدور أو المهام ويعبر مفهوم األداء الوظيفي عن"األثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وا 

تمام المهام المكونة لوظيفة الفرد  1.والذي بالتالي يشير إلى درجة تحقيق وا 

وفي تعريف آلخر لألداء الوظيفي بأنه"تنفيذ الموظف ألعماله ومسؤلياته التي تكلفه بها المنظمة   

 .2أو الجهة التي ترتبط وظيفته بها

 :عناصر األداء الوظيفي-2

 .وتشمل المعارف العامة والمهارات الفنية الوظيفة:المعرفة بمتطلبات -

وتتمثل في مدى ما يدركه الفرد من عمله الذي يقوم به وما يمتلكه من رغبة ومهارات  :لنوعية العم-

 وبراعة وقدرة على التنظيم وتنفيذ العمل دون الوقوع في أخطاء.

 .هكمية العمل المنجز:أي مقدار العمل الذي يستطيع الموظف انجاز -

 .المثابرة والوثوق:وتشمل الجدية والتفاني في العمل وقدرة الموظف على تحمل المسؤولية-

 :أنماط األداء الوظيفي-3

 :أداء المهمة واألداء السياقي/1

:تعد نماذج أداء المهمة تلخيصا لألبعاد التي تعبر عن األنشطة والسلوكيات التي أداء المهمة-1-1

ويحوي هذا النموذج  بمجموعة محددة من المهام المتصلة مباشرة بوظيفته،تشير إلى مدى وفاء الفرد 

 .3الوقت المحدد لإلنجاز الكفاءة، اإلتقان، األبعاد التقليدية والمتمثلة في كمية األداء،

                                                           
 ،1997 ،نانبل ر، دراسات والنشلمؤسسة الجامعية للا ،التنظيمي ادارة الموارد البشرية و كفاءة االداء :كامل بربر1

  .156ص

 . 195ص  ،1996، مركز تطوير األداء و التنمية مصر  مهارات ادارة األداء: هالل محمد عبد الغني2
 97 – 91ص ، 2009،  مصر، جامعة حلوان ،  أثر الثقافة النعمية على األداء الوظيفي :زيد صالح حسن سميع3
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:يسمي البعض أنماط األداء السياقي بأنماط األداء خارج الدور وذلك لعدم اتصالها األداء السياقي 1-2

داء وغنما تقيس جوانب األداء التي ال ترتبط بمهام محددة ولقد أشارت األبحاث إلى الدرجة مباشرة باأل

 التي يسهم فيها العاملون في سياق العمل وبشكل غير مباشر في تنظيم وزيادة الفعالية التنظيمية.

 :األداء السلبي واألداء المتكيف/2

ينتج عنها اختالل وظيفي في أداء الفرد لمهامه يشير إلى تلك السلوكيات التي  :األداء السلبي 2-1

 الوظيفية.

أصبح األداء المتكيف أكثر حضورا في ظل التغير السريع في متطلبات العمل  :األداء المتكيف 2-2

 إعادة الهيكلة. اإلندماج، الناجم عن االبتكارات التكنولوجية،

فاءة الفرد وقدرته على تغيير سلوكه وذلك ذلك السلوك الذي يعبر عن مدى ك ويشير األداء المتكيف إلى:

 لمقابلة متطلبات التغير في البيئة واالنتقال المستمر من حال إلى آخر.

 :محددات األداء الوظيفي -4

 تحدد من خالل المعادلة التالية:

 اإلدراك + الدعم التنظيمي + القدرة + الدافعية = أداء الفرد

األداء وتشير إلى مدى قوة الرغبة لدى الفرد للقيام بمهام العمل المحددة منبع السلوك ووقود الدافعية: -

 واالندفاع الذاتي الفوري ألداء هذه المهام.

:عبارة عن الخصائص الشخصية التي يستخدمها الفرد العامل في أداء عمله مثل القدرة على القدرات -

هم الصحيح لما هو مطلوب للقيام بالعمل القدرة على االستيعاب والف القيام بالعمل كما هو مخطط له،

ويجب أن تتناسب هذه القدرات  التعليم، بشكل صحيح ويمكن بناء هذه القدرات من خالل عملية التدريب،

 مع الوظيفة.
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يشير إلى القدر الذي تهتم فيه المنظمة برعاية ورفاهية أعضائها من خالل معاملتهم  :الدعم التنظيمي -

دات والمساهمات والعناية بهم وبصحتهم النفسية مما ينعكس في صورة إدراك األفراد تقديم المساع بعدالة،

 لهذا التأييد والدعم.

عملية استقبال المؤثرات  الخاصة بتنظيم المعلومات أو أنه العملية المعرفية األساسية يشير إلى :اإلدراك -

 معين.الخارجية وتفسيرها م قبل الفرد تمهيدا لترجمتها إلى سلوك 

ويجدر اإلشارة إلى أن اإلدراك يختلف بين األفراد لذا ال بد من تفهم قدرات الموظفين وأسلوب تنظيمها 

 .1للمعلومات الواردة إليها

 :طرق قياس األداء الوظيفي -5

 ان قياس أداء العاملين عملية ضرورية ألية منظمة خصوصا عندما تكون هذه المنظمة خدمية،  

أما بالنسبة لطرق  للمنظمة أن تقيس هذه العناصر البشرية في قيامها بالمهام الموكولة إليها،لذلك ال بد 

عادة ما تستخدم أساليب القياس الموضوعية لألداء وهذه األساليب تقسم إلى ثالثة  قياس األداء،

 مجموعات هي: 

ن أمكن تحديد ناتج يمكن الحصول على مقياس موضوعي لكمية ناتج األداء ا :كمية ناتج األداء-1

ومن األمثلة على هذا النوع،عدد الوحدات التي تم انجازها خالل وقت محدد  األداء وتحديد وحدة قياسه،

أو عدد الفواتير التي يمكن حسابها ومراجعتها  أو عدد الغرف المباعة بالنسبة لعامل المبيعات في الفندق،

 بالنسبة للمحاسب في الفندق .

: من أهم يسير قطاع ما هو جودة الخدمة التي تقدمها المنظمة،ففي بعض الحاالت جودة ناتج األداء-2

 يتطلب معرفة جودة الخدمة المقدمة من العامل بصرف النظر عن سرعته في األداء.

                                                           
،  2007، االقاهرة ، مصر  1دار غريب للنشر و التوزيع ط،  اجتماع التنظيمعلم :حسين عبد الحميد أحمد رشوان 1

 .  52ص
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: وهو عملية الجمع بين الكم والجودة معا،وهذا المقياس يعتبر أفضل من حيث كمية وجودة الناتج معا-3

التأكد من مدى قيامهم باألعمال  ذه األساليب أنه من الضروري بعد تعيين العاملين،شموله ،ويتضح من ه

المطلوبة منهم من خالل عملية تقييم أدائهم الذي يمكن أن يوصلنا إلى نتائج نستطيع من خاللها التعرف 

 .1على الضغوط التي تواجه العاملين أثناء عملهم

 :طرق تقييم األداء الوظيفي -6

ومن  الطرق التي تعتمد على أحكام التقييمين سواء المشرف أو اإلدارة،هي التقييم التقليدية:طرق -6-1

 2 هذه الطرق نذكر:

حيث يقوم المقيم بإعداد قائمة بأسماء العاملين  :ترتيب األفراد العاملين بالتسلسل،طرق الترتيب البسيط-

 معه.

المقيم بمقارنة كل فرد عامل مع جميع األفراد :بموجب هذه الطريقة يقوم طريقة المقارنة المزدوجة -

 العاملين الذين يخضعون هم أيضا للتقييم في المجموعة نفسها.

 : يتم وضع تصنيف لألفراد العاملين يمثل كل تصنيف درجة معينة لألداء.طريقة التدرج -

ليتم تحديد أوزان : تعتمد على صفات محددة في المقارنة وتقييم العاملين طريقة التدرج البياني -

 ممتاز. 5، جيد جدا 4 جيد، 3 مقبول، 2 ضعيف، 1للتقديرات بالتدرج كالتالي: 

 : تستخدم مجموعة من السلوكيات والمواصفات المطلوبة للعمل.طريقة القوائم المراجعة -

لمدراء : قيام ممثل عن إدارة الموارد البشرية بإجراء المقابالت ميدانية طريقة المراجعة الميدانية -

 اإلدارات العامة في المنظمة لالستفسار عن أداء العاملين.
                                                           

، إشراف البرفسور عامل الغريب  أثر ظغوط على أداء العاملين دراسة ميدانية في الفنادق األردنية ،: المعشرعبس إبراهيم 1
اإلدارية و المالية قسم ادارة االعمال جامعة  كلية العلوم ،رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في ادارة األعمال

  34ص  ،2009 ،الشرق االوسط للدراسات العليا
الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية  ،ظيفة العامة و تطبيقها على التشريع الجزائريو مبادئ ال ي:قاسم جعفر  محمد انس2

 .  72ص  ،1984 ،، الجزائر 1للنشر و التوزيع ، ط
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: للتقليل من عامل التحيز الشخصي عن طريق إيجاد نظام يقوم بتزويد المقيم طريقة االختيار اإلجباري -

بمجموعة من عوامل التقسيم ويطلب منه إعادة ترتيبها حسب تناسبها مع اإلدارة والتي على العامل 

 إظهارها.

:عن طريق خطط الرئيسي يسجل وتدون فيه الوقائع أو األحداث الجوهرية التي طريقة المواقف الحرجة-

 تواجه الفرد في عمله وكيفية سلوكه.

: يقوم المقيم بكتابة التقارير المفصلة ليصف فيها انجازات وأداء العاملين بطريقة طريقة المقالة -

عينة كمية ونوعية اإلنتاج ومعرفته بالعمل والقدرات ونقاط القوة استثنائية يختارها على أن يلتزم بمواضيع م

 والضعف في األداء.

 1:طرق تقييم األداء الحديثة-6-2

تعتمد على األداء المتوقع وفقا للصفات السلوكية المحددة على  :طريقة مقياس السلوكية المندرجة-

المرتبطة باألداء المطلوب تحدد لها  حيث أن كل صفة من الصفات السلوكية المقياس العمودي للتدرج،

 درجات ويتم وضع وصف كامل لكل هذه الدرجات.

: عن طريق تقييم كل فرد عامل في المنظمة من قبل الرئيس المباشر وزميله في طريقة التقييم السري-

العمل ومرؤوسيه ثم تصميم نتائج تحتوي على أسئلة يطلب اإلجابة عليها حول أداء العامل من قبل 

 لرئيس المباشر ومرؤوسيه وزمالئه.ا

: طور هذا المقياس لتالقي العيوب والمآخذ المترتبة على طريقة طريقة مقياس المالحظات السلوكية-

وال يختلف هذا المقياس عن المقياس السابق إال في أن المقيم بمالحظته  المقياس السلوكية المتدرج،

لكل بعد سلوكي خاص بالعمل ويميز هذه الطريقة عن  (أوزان5لسلوك األفراد العاملين يرتبهم على )

 سابقتها فقط أنها تركز على السلوك المالحظ أي تتم مالحظة السلوك المتوقع.
                                                           

 .  81 – 74ص : مرجع سابق، جعفرقاسم  محمد انس1
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: انتشر حديثا استخدام هذه الطريقة وبشكل حول إثر العيوب واالنتقادات التي طريقة اإلدارة باألهداف-

لسفة اإلدارية إقترحها المفكر األمريكي"بيتر دراكر"سنة وجهت ألساليب التقييم السابقة الذكر،فهذه الف

وتعرف اإلدارة باألهداف على أنها "عملية اجتماع الرئيس مع مرؤوسيه في بداية المشروع أو فترة  1957

العمل واإلتفاق على النتائج التي ينبغي إنجازها بحيث تنبثق األهداف من معدالت األداء "فإذا ما تدنى 

 الفعلي من المعدل المطلوب عندئذ يوضع هدف إلعادة اآلداء إلى ما يجب أن يكون عليهمستوى األداء 

 :ةــــــــــخالص

من خالل هذا الفصل الذي تطرقنا فيه الى العمل واألداء الوظيفي على موضوع الدراسة محددين   

بالعمال واختياراتهم بذلك السمات األساسية لظاهرة العمل داخل المؤسسات االقتصادية كزنها ترتبط 

واتجاهاتهم نحو العمل،انطالقا من مفهوم العمل والتطورات التاريخية للعمل والمنظومة القانونية والتشريعية 

سهامات فكرية حول ظاهرة العمل وكذلك الحال إلى األداء الوظيفي في  وصوال عند أهمية ووظائف وا 

 إبراز أهم أسسه ومرتكزاته.

 



اصالخ بالقطاع وعالقتها الجزائرية المؤسسة                              الثالث               الفصل  

 

  
43 

 المؤسسة الجزائرية وعالقتها بالقطاع الخاص:الفصل الثالث

Ⅰ- المؤسسة الجزائرية 

 ماهية المؤسسة الجزائرية -1

 مراحل تطور المؤسسة الجزائرية -2

 عناصر ومكونات المؤسسة -3

 دور الهيكل التنظيمي للمؤسسة -4

 الثقافة المؤسساتية -5

 معيقات المؤسسة الجزائرية  -6

Ⅱ- القطاع الخاص 

 ماهية القطاع الخاص -1

 القطاع الخاصتصنيفات و  أنواع -2

 تطور القطاع الخاص بالجزائرو نشأة  -3

 مراحل تطور القطاع الخاص بالجزائر -4

 القطاع الخاصودور أهمية  -5

 أسس وميكانزمات القطاع الخاص -6

 تقييم القطاع الخاص بالجزائر -7



اصالخ بالقطاع وعالقتها الجزائرية المؤسسة                              الثالث               الفصل  

 

  
44 

Ⅰ- المؤسسة الجزائرية: 
 :ماهية المؤسسة -1

تتمثل ماهية المؤسسة كونها عبارة عن وحدات اجتماعية أو تجمعات بشررية تنشرب بد رد الو رول  
 أنها ما يلي:إلى أهداف معينة كما أن كل من باك وأرجريلس يعتبران أن ماهية المؤسسة على 

 مجموعة من األفراد -
 مجتمعين مع بعضهم البعض لحل المشكالت معتمدين على بعضهم البعض في هذا الحل -
 يستخدمون موارد بشرية ومادية وطبيعية  -
خا رررة بررراألفراد وبالمجموعرررات وبدرررا  المؤسسرررة  تسرررعى المؤسسرررة لتحديرررخ أهرررداف شخ رررية وجماعيرررة  -

 بواسطة سلوك منظم )المعايير(
كمررا أن ماهيررة المؤسسررة عنررد عررالم ارجتمررال األمريكينتالكررت بارسونهنفالمؤسسررة عنررد  عبررارة عررن  

تنظيم وكذلك عبارة عن تجمعات أو أبنية توجه أساسا نحو تحديخ هدف أو أهداف محددة وهو عبرارة عرن 
 نسخ اجتماعي يوجه مسبدا نحو انجاه هدف أو مجموعة من األهداف المحددة.

يرررا سرررالهنيك أن المؤسسرررة تعتبرررر نظامرررا رسرررميا ذوطرررابع عدالنررري مميررره فررري تحديرررد كمرررا يشرررير في 
 .1األهداف التي ترمي على تحديدها

 مراحل تطور المؤسسة الجزائرية-2
معنرى التسريير الرذاتي هرو إدارة أو تسريير أو أنهرا تشرير  (:1964-1962مرحلة التسيير الذاتي) -2-1

إلى اردارة الذاتية حيث عرف التسيير الذاتي على أنه المشرول التمهيدي لمبادى  التسيير الذاتي الرئيسرية 
على أنه نول من التنظيم السياسي وارقت ادي وارجتماعي يمثل محتوا  ارديولروجي السربل الرئيسرية التري 

الجهائر غداة ارسرتدالل بالتوجره نحرو ارشرتراكية والتري توفرخ برين م رالا العمرل الرذين ارتدروا مرن  اختارتها
 ررف األجيررر إلررى  ررف المنررتس الحررر المسررؤول وذلررك لمشرراركتهم المبشرررة فرري تسرريير الوحرردات ارنتاجيررة 

 واهتمامهم المعنوي والمادي بثمرة إنتاجهم.
فرررري ضررررو  التجربررررة الجهائريررررة ببنرررره تسرررريير العمررررال وقررررد عرررررف ميشررررال رابترررريس نالتسرررريير الررررذاتي  

 الديمدراطي للمنشآت والمستثمرات التي هجرها األوروبيون أو التي تم تبميمهان
 1 يدوم على ثالث دالالت أساسية وهي: 1963مارس  22ويدوم التسيير الذاتي حسا قرارات  

                                                           
 . 3ص : مرجع سابخ  ميالط نظرة 1
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 ارستدالل ارقت ادي للوحدة ارنتاجية في إطار أهداف الخطة العامة. -أ
 ارستدالل ارداري للوحدة ارنتاجية التي يسيرها العمال في إيطار اللوائا التي تحددها الدولة. -ا
ح رررول العمرررال علرررى أربررراحهم مرررن عوائرررد الوحررردة ارنتاجيرررة بعرررد خ رررم الح رررة المدرررررة للمجموعرررة  -ت

 الوطنية.
طررابع التجربررة الجهائريررة فرري مجررال التسرريير الررذاتي يدرروم أساسررا علررى مبرردأ الملكيررة ارجتماعيررة  إن 

لوسررائل ارنتررا  فرري الممتلكررات الترري اسررترجعها المجتمررع بعررد رحيررل المعمرررين وندررل تسررييرها إلررى مجمررول 
 العمال.

طرال ال ررناعي فري هرذ  المرحلررة توجهرت الدولررة للد (:1971-1965مرحلةة الشةةركات الوطنيةةة:) -2-2
  من الشركة الوطنيرة للرنفط والزراه تبسست كل 1965من خالل تبسيس شركات وطنية عمومية ففي سنة 

الشرركة الوطنيررة للترربمين   sonitexالشرركة الوطنيررة لل رناعات النسرريجية  شرركة الوطنيررة للحديرد وال ررلا 
SSA  (وقطرررال 1966نررروك والمنررراجم وقرررد تررردعم الدطرررال العمرررومي بتررربميم الدطرررال ال رررناعي والمنررراجم )الب

وتهامنت هذ  المرحلة مع ظهور  1971فيفري  24وقطال المحروقات  1970إلى  1966المؤسسات من 
( إال أن الحجرم الكبيرر للمؤسسرات 1969-1967المخططات التنموية ابتدا  من المخطط الثالثري األول )

رنتا  حيرث ظهررت طبدرة مرن المسريرين العمومية سجل عدة مشاكل تنظيمية تتعلخ بالتسيير والتحكم في ا
تمتلك السرلطة اقت رادية كبيررة بفضرل مراقبرة الدولرة التري تمارسرها علرى الشرركات العموميرة وهرو مرا تسربا 
فررري بيروقراطيرررة االقت ررراد وأدى إلرررى أهمرررة تسررريير مرررن قبرررل الدولرررة ممرررا دفرررع بهرررا إلرررى التسررريير ارشرررتراكي 

 .19712للمؤسسات التي شرعت في تطبيده سنة
حيرررث حررراول الفالحرررون فررري ذلرررك الوقرررت علرررى اخرررتالف فئررراتهم وقررردراتهم ملرررى  الفررررا  الرررذي تركررره  

المسررريرون األجانرررا بهررردف حمايرررة ارقت ررراد الررروطني وموا رررلة العمليرررة ارنتاجيرررة فررري المؤسسرررات ق رررد 
مواجهة احتياجرات المجتمرع وهرذا التجراوا مرن طررف العمرال تجسرد فري عمليرة التسريير الرذاتي الرذي طبرخ 

لكرن فكررة التسريير الرذاتي  في مجال التجارة وال ناعة والمرافخ ارجتماعية  1950أول مرة في يوغسالفيا 
 هي األخرى حملت العديد من التناقضات والمشاكل منها:

كررون أن تجربررة التسرريير الررذاتي فرري الجهائررر لررم تكررن تطبيدررا ألديولوجيررة واضررحة بدرردر مررا كانررت واقعررا  -1
 ة العوامل والظروف التي كانت آنذاك خا ة ظاهرة األمالك الشاغرة مرفوضا أملته مجموع

                                                                                                                                                                                     
  5ص   سابخ  مرجعميالط نضرة:  1
  6ص   نفس المرجع  2
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 هشاشة الهيكل ارقت ادي بعد الرحيل الجماعي لدوى العمل األجنبية  -2
ندررص الخبرررة المهنيررة والرروعي وندررص التربيررة ارشررتراكية للعمررال وال رررال بررين العمررال الرردائمين والزيررر  -3

 دائمين.
نشرا  مرا  ارمكانيات المادية البشرية ندص رؤوس األموال وقلة  -4 وهذا مرا عجرل بظهرور الدطرال العرام وا 

 .1يسمى بالشركات الوطنية التي أخذت الطابع ارشتراكي
:عرفرت هررذ  المرحلررة تحرروالت هيكليررة بوعتبررار  رردور (1980-1971مرحلةةة التسةةيير ااشةةتراكي)-2-3

وذلررك بموجررا  رردور  1971نرروفمبر  6فرري  قررانون التسرريير ارشررتراكي للمؤسسررة حيررث تررم التطبيررخ الفعلرري
وثيدة رسمية لتسيير المؤسسرات العموميرة وفدرا للرنهس ارشرتراكي وتطبيرخ مبادئهرا فري ارنترا  والتسريير مرن 

 خالل التركيه على ثالثة مبادى  أساسية هي :
 ملكية اجتماعية لوسائل ارنتا  -أ

 تسيير ديمدراطي لهذ  الوسائل  -ا
 شبال حاجات األفراد في المجتمعتوجيه ارنتا  ر -ت

ة هري وتبدى المؤسسة في ظل التسريير ارشرتراكي تابعرة للدطرال العرام اي للدولرة حيرث كانرت الدولر 
من رأس المررال رسررتثمار وارنتررا  بالمؤسسررات العموميررة الجهائريررة مررع إشررراك العمررال فرري التسرريير ؤ مررن ترر

 رية وتنظيمية لها تتمثل في:وارنتا  وقد حملت المؤسسة ارشتراكية أجههة تسيي
 : وهي متكونة من :البينة الداخلية

عضرو( لمردة ثرالث سرنوات  28إلرى  7منتخبين من طرف همالئهرم فري المؤسسرة )مرن  :مجلس العمال -أ
هذا المجلس يكون مسؤوال داخل المؤسسة  ويسهر على السير الحسن للمؤسسة من خالل تحسرين ارنترا  

 العمل للعمال واحترام ارنضباط وتحديخ أهداف المؤسسة.وارنتاجية وتطوير ظروف 
: تتررربلف مرررن أعضرررا  يعيرررنهم مجلرررس العمرررال بهررردف تسرررهيل العمرررل ومراقبرررة مختلرررف اللجةةةال الدائمةةةة -ب

اللجنرة  لجنرة الشرؤون ارجتماعيرة والثدافيرة  لجنرة المسرتخدمين والتكروين  لجران: 5نشاطات المؤسسة وهي 
 لجنة الشؤون ارقت ادية والمالية. من لجنة ال حة واأل التبديبية 

عضرو يكرون بيرنهم ممرثالن يعينهمرا مجلرس العمرال مرن برين  11إلرى  9يتكرون مرن  مجلس المديرية: -ج
 .1أعضائه يجتمع مرة في األسبول يتمثل دور  في اتخاذ الدرارات الهامة المتعلدة بالمؤسسة

                                                           
   5ص  ميالط نظرة: مرجع سابخ  1
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دورا إقت اديا وحسا بل لعبت أدوارا أخرى كالدور  كما أن هذ  المرحلة لم تحمل فيها المؤسسة ارشتراكية
لفوارخ الطبديرة فري المجتمرع حيرث اخترهل المجتمرع ببسرر  فري براسياسي بالخ وص ما تعلخ ارجتماعي وال

الطبدة المتوسطة وسعت الدولة من خالل المؤسسة ارشتراكية إلى الدضرا  علرى الفئرات الهشرة والمحرومرة 
روح الرفاهيرررة االجتماعيرررة للجمررراهير الشرررعبية فررري الجهائرررر المسرررتدلة كمرررا  داخرررل المجتمرررع الجهائرررري وبعرررث

تميررهت هررذ  المرحلررة بوجررود هيئررة مركهيررة عليررا تتمثررل فرري سررلطة الحررها الواحررد الررذي يدرروم بوعررداد وتوجيرره 
سياسرررة الررربالد ومراقبرررة تطبيدهرررا وارمسررراك بهمرررام السرررلطة وكررران أفرررراد المؤسسرررة ارشرررتراكية يمثلرررون كعمرررال 

عدة الشرعبية والجماهريرة للحرها الواحرد حيرث أنره يسرتمد قوتره ووجرود  أكثرر فربكثر مرن عمرال المؤسسرة الدا
 2 العمومية ارشتراكية لكن هذ  المرحلة هي األخرى عرفت مشاكل ومعيدات من أهمها:

 .انعدام االت االت وق ور نظام المعلومات -1
 .مشاكل المؤسسة ارشتراكية المركهية في الدرار وقتل المبادرات الفردية لحل -2
 .عدم الف ل بين مراكه اردارة والتسيير للمؤسسة والتركيه على ظروف العمل وتطويرها -3
: برررهت هررذ  الفكرررة مررن خررالل تطبيررخ المخطررط 1984 الةة  1980مرحلةةة اعةةادة الهيكلةةة مةةل  -2-4

لتدسررريم الشرررركات  الرررذي جرررا  1980أكتررروبر  4المرررؤري فررري  80/242الخماسررري األول بموجرررا المرسررروم 
العموميررة إلررى وحرردات  ررزيرة أكثررر تخ  ررا حيث شرررل فرري هيكلررة المؤسسررات العموميررة واسررتبدالها بعرردد 
كبير من نظيرتها وهري أ رزرها فري الحجرم نسربيا وأكثرهرا تخ  را وانسرجاما حيرث تضرمنت إعادةالهيكلرة 

 ما يلي:
لدطرال العرام إلرى مؤسسرات  رزيرة وكران الزررض منره هرو تحويرل مؤسسرات ا اعادة الهيكلةة العوةوية: -

مؤسسررة وتعرداد المؤسسررات  85الحجرم وأكثرر تخ  ررا وكفرا ة ولدرد كرران تعرداد المؤسسررات الوطنيرة آنرذاك 
مؤسسرة والثانيرة إلرى  145مؤسسة وكان العمرل المسرتهدف هرو تفتيرت األولري إلرى  526الجهوية والمحلية 

 .3ي الناتس الوطنيوقد أسهمت هذ  ارجرا ات في هيادة إجمال مؤسسة  120
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وتعتبر بمثابة إعادة توهيع جزرافي لمراكه اتخاذ الدررار رعرادة الهيكلرة العضروية  اعادة الهيكلة المالية: -
وكرران الزررررض منهررا إعرررادة هيكلررة ديرررون المؤسسررة بوعرررادة تنظرريم سرررجالت اسررتحداقات الفائررردة ورأس المرررال 

 وت فية الذمم بين المؤسسات من خالل:
 المؤسسات العمومية وتجنيبها الندائص وارنحرافات التي واكبت المرحلة السابدة إعادة تنظيم-أ

من أجررل بالمؤسسررة فرري إطررار هررذا التوجرره الجديررد الررذي إسررتمد مررن شررعارنادة ترتيررا أولويررات المهررام إعرر-ا
 .حياة أفضل

 1 :من أهمها ما يلي:عراقيل تطبيق اعادة الهيكلة-
 المؤسسة. ( ارستزالل السيى  لموارد وطاقات1
 ( بديت المؤسسة تتلدى مخططات ارنتا  مهيكلة ومنظمة من السلطات العليا.2
 .1986اض سعر النفط سنة ( مشاكل التموين نتيجة انخف3
  .( التبذير والالمباالة وتفشي البطالة وانخفاض الددرة الشرائية للمواطن4
إستداللية المؤسسات في الدورة العامة : تم ارعالن ب فة رسمية عن مرحلة استقاللية المؤسسات-2-5

ووضعت ارجرا ات الالهمة لدعم الدرانوني فري  1986ديسمبر  22-21لحها جبهة التحرير الوطني في 
بم ررررررادقة المجلررررررس الشررررررعبي الرررررروطني وتعني اسررررررتداللية المؤسسررررررة وهرررررري اسررررررتداللية  1988جررررررانفي  12

ص أكبرر للمبرادرة وتحمرل المسرؤولية والنترائس المؤسسات ال ناعية عن اردارة المركهيرة وح رولها علرى فرر 
حيررث فرري هررذ  المرحلررة  ررارت الشررركات والمؤسسررات ال ررناعية الوطنيررة شررركات ذات أسررهم وكررذلك ذات 

ولعله من أهم العوامرل التري أدت إلرى التحرول إلرى  مسؤولية محدودة عن نشاطها تخضع لمبادى  الربحية 
 استداللية المؤسسات ما يلي:

 لخارجية:( الدوافع ا1
شررروط المؤسسررات الماليررة العالميررة كالبنررك العررالمي و ررندوخ الندررد الرردولي وهرري شررروط متعلدررة بتحريررر  -أ

 االقت اد من أجل الح ول على الدروض.
نهيار ارتحاد السوفياتي. -ا  التوجهات العالمية الجديدة الدطبية وا 
 2 ( الدوافع الداخلية:2
 .إفالس المؤسسة ارقت ادية نتيجة تراكمات الديون البنكية العمومية  -أ
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 ارتفال الم اريف المالية مما هاد في عبى  الخهينة العمومية. -ا
  .التسيير السيى  للمؤسسة و إرتفال المستمر في تكاليف اليد العاملة مدارنة بونتا  - 
 .تماعية الملتهمة بها الدولةوتهايد تكاليف االج 1986إنهيار أسعار النفط  -د
يعتبر مفهوم الخو  ة في أبسط معانيها هو ندل الملكية العامة  مرحلة اانتقال ال  الخوصصة:-2-6

أو إدارتهرررا إلرررى الدطرررال الخاص حيرررث تتحرررول المؤسسرررات العامرررة المملوكرررة للدولرررة إلرررى الدطرررال الخررراص 
المملوك لألفراد سوا  أكانوا وطنيين أو أجانا وذلك لتدليص االنفاخ العام وتوفيرا لجهود الحكومة فيما هو 

 مع.أنفع للمجت
حيررث شرررعت الجهائررر فرري تطبيررخ ار ررالحات االقت ررادية وتنفيررذ  عمليررة خو  ررة المؤسسررات  

مرن  22-95وبموجا األمرر  العمومية في الجهائر للمؤسسة العمومية بفتا رأسمالها االجتماعي للخواص 
قت رادية المتعلخ باريطار الدانوني للخو  ة تجرددت الدواعرد بتنظريم المؤسسرة العموميرة اال 1995سنة 

 .وتسيرها وخو  تها وذلك تماشيا مع المعطيات االقت ادية الدولية
 ويوجد نوعان من الخو  ة وهما:

تشرجيع الدطرال الخراص لهيرادة وهنره فري ارقت راد الروطني دون المسراس بالدطرال  :أ( الخوصصة التلقائية
 .العام من خالل ارعتماد عن نظم الحوافه من أجل تشجيع المبادرة الفردية

تن رف إلى تدليص حجم الدطال العام من خالل ندل ملكية المشروعات العامة  :ب( الخوصصة الهيكلية
 أو إدارتها إلى الدطال الخاص.

 أهداف الخوصصة:-2-7
إعررادة توهيررع األدوار بررين الدطررال العررام والدطررال الخرراص وانسررحاا الدولررة ترردريجيا مررن بعررض النشرراطات -

 م المبادرات الخا ة عن طريخ ارستثمار.االقت ادية وفسا المجال أما
 .الدضا  على المديونية وتطوير سوخ المالية وتنشيطها برؤوس األموال الخا ة-
 .الدفع بمجلة االستثمار المحلي واألجنبي وبلو  الكفا ة االقت ادية عن طريخ تعهيه األسواخ والمنافسة-
 .سسات االقت ادية ومواكبة التكنولوجيااالعتماد على االمكانيات والددرات التنظيمية للمؤ  -
 1 العديد من اآلثار وهي نوعان: للخو  ة آثار الخوصصة:-
 :يكمن ذكرها فيما يلي:اآلثار اايجابية-

                                                           
  13 ميالط نظرة: مرجع سابخ  ص1
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عادة األموال المكتنهة إلى دائررة االسرتزالل وارنترا   - الحد من تبذير األموال العمومية وتشجيع االدخار وا 
 .والبنوكبواسطة السوخ المالية 

 .تحسين ارنتا  كما ونوعا من خالل المنافسة -
 .الشراكة االقت ادية لجلا التكنولوجيا للمؤسسات -
 .ن خالل التناهل عن أ ول المؤسساتالتدليل من عجه المالي الميهانية عن طريخ توفير أموال م -
 يمكن ذكرها فيما يلي:اآلثار السلبية:-
  .وانخفاض المستوى المعيشي للسكان تسريا العمال ألسباا اقت ادية -
 العامة الناجمة عن الخو  ة. الطبدية في المجتمع وهيادة ظهور -
 . عوبة إيجاد مستثمرين في بعض الدطاعات أو المؤسسات الضخمة -
 عناصر ومكونات المؤسسة:-3
ة تنظيمية تتكون بحيث يبين المكونات والحدود الرسمية للتنظيم ويبره في شكل خريط :الهيكل التنظيمي-

مرن مجموعرة مرن الخطروط التري تبرين أهرم مكونرات التنظريم مثرل الوظرائف الرئيسرية والعالدرة بينهمرا ونطراخ 
 ارشراف.

 األعمال والنشاطات التي يمارسها التنظيم لتحديخ أهدافه. -2
 .األفراد ويكونون مؤهلون ودربين ولديهم لرغبة في توجيه جهودهم نحو تحديخ األهداف -3
 .الموارد وارمكانيات المتاحة للمؤسسة -4
الررررنظم وارجرررررا ات والدواعررررد ألدا  المهررررام واألعمررررال والطرررررخ والخطرررروات والمراحررررل المخططررررة ألدا   -5

  .األعمال واألنشطة
  .سلطات ومسؤوليات كل وحدة إدارية وكل من ا عمل وكذلك بوجود أهداف واضحة -6
 1.وانسجامه وتنمية العالقات بين االفراد و الوحدات التنظيميةشبكة من ارت االت تكفل ترابطه  -7
اليمكررن سررير أي مؤسسررة برردون وضررع هيكررل تنظيمرري فعررال داخررل  :دور الهيكةةل التنظيمةةي للمؤسسةةة -4

 المؤسسة ومن األدوار التي يلعبها الهيكل التنظيمي داخل المؤسسة ما يلي:
ضهار نداط الدوة والضعفتدسيم المؤسسة إلى هيئات تسما بتحديد المسؤول -  .يات وا 
 .يدف على عائده اتخاذ الدرارات الرشيدة والمناسبة حسا أسلوا الديادة المتبع داخل المؤسسة -
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يساهم في تدسيم المهام وحل المشركالت داخرل المؤسسرة وكرذلك ربرط العالقرات برين كافرة أفرراد وأعضرا   -
 .المؤسسة

 ومن أهم نماذ  الهيكل التنظيمي:
يحررردد هرررذا النرررول مرررن الهياكرررل العالقرررات الموجرررودة برررين كرررل مرررن الررررئيس  :الهيكةةةل التنظيمةةةي العمةةةود -أ

ومرؤوسرريه وكررذا العالقررات بررين مختلررف الوحرردات ارداريررة علررى جميررع المسررتويات حيررث ال يتلدررى الموظررف 
المردير إلرى تعليمات إال من طرف مسؤول واحد وهذا حسرا مبردأ وحردة الديرادة وتحردد السرلطة عموديرا مرن 

 .أبسط عامل
: يكثرر فري المؤسسرات ذات الحجرم الكبيرر حيرث أن الهيكرل التنظيمري األفدري الهيكل التنظيمي األفقي -ب

 .أكثر إتساعا ويبني منا ا جديدة تسمى منا ا مجلس الديادة بالتنسيخ أو الهيكل التنظيمي األفدي
ظهرررت مررؤخرا تلررك الترري تعتمررد علررى تنظرريم  مررن بررين الهياكررل الترريالهيكلةةة التنظيميةةة المصةةفوفاتية:  -ج

المؤسسررة وفررخ ربررط جميررع النشرراطات ببعضررها نحررو متعرراملين داخررل أو خررار  المؤسسررة لمختلررف الوظررائف 
الموكلرة للمؤسسررة )ارنترا  وتسررويخ المروارد الماليررة والبشرررية( وهرذا بهرردف تحديرخ تنسرريخ وانسرجم أكثررر مررن 

 .1الهياكل التنظيمية التدليدية
:تعود نشبة ثدافة المؤسسة إلى فترة الثمانينات من الدرن العشرين بفضل نخبة مرن فة المؤسساتيةالثقا -5

الكترررررراا المتخ  ررررررين فرررررري اردارة وعلررررررى رأسررررررهمنديلن ونكنرررررردين الررررررذين تنرررررراوال هررررررذا المفهرررررروم وكتابهمررررررا 
CORPORATE CULTURE  ببنها ذلك التماسك وارنسجام للديم واألساطير والبطوالت والرموه التي تتجها

فهي الكل المركا الذي يشمل المعرفرة والعديردة واألخرالخ والدرانون ومجمرول العرادات والمدومرات  المؤسسة 
الل لتي ينتجها ويكتسبها الفرد في المؤسسة  كما تمثلنثدافة المؤسسةنهي محرك نجراح أي مؤسسرة مرن خر

تماسك األعضا  والحفاظ على هوية الجماعة وبدائها  وهي أداة فعالة في توجيه سلوك العمال ومساعدتهم 
 مرررن خرررالل نظرررام الدواعرررد وارجررررا ات الموجرررودة بالمؤسسرررة حيرررث يررررى  علرررى أعمرررالهم ب رررورة أفضرررل 

WAGMEN:ببن ثدافة المؤسسة تستخدم في أربع وظائف وهي 
ع -1 النهررا لجميررع األعضررا  حيررث يسرراهم فرري خرررخ العررادات والدرريم وادراك لهررذ  تحديررد هويررة المؤسسررة وا 

 .المعاني يساعد على تنمية الشعور باألهداف التنظيمية
 .نمو الزرض العام عن طريخ ات االت قوية وقبول الثدافة المكتسبة -2

                                                           
   الجهائر   O.P.Uالديوان الوطني للمطبوعات الجامعية  الجهائر  اقتصاد و تسيير المؤسسة: بن جيا عبد الرهاخ1
 .  222ص   3ط
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المؤسسرة وتطرابخ ترويس استدرار النظام من خالل تشجيع الثدافرة علرى التكامرل والتعراون برين أعضرا   -3
 .1الهوية وتوحيد السلوك بين أعضا  المؤسسة

تطررررخ أحمرررد هنررري فررري كتابهنالشررريى ورا العمرررلن إلرررى أسرررباا فشرررل  :معيقةةةات المؤسسةةةة الجزائريةةةة -6
المؤسسة الجهائرية خا ة العمومية منها إلى الجانا الثدافي وفري عدليرة المرورد البشرري السرائدة فري العرالم 

وم ارنتررا  وارسررتثمار وارقت رراد  هررذا ككررل يعتبررر فعررل إنترراجي يترررجم مررن خررالل الثالررث وت ررورهم لمفهرر
التنظررريم هرررذا التنظررريم يررردور حرررول التدنيرررة والتررردر  السرررلمي حترررى ت ررربا الدررروة الفرديرررة للعمرررل قررروة إجتماعيرررة 

عيرة لإلنتا  حيث أكد على أن نجاح المؤسسات وتحديدها لربا في األسواخ هو الرذي ينرتس المكانرة ارجتما
إذ نجد الرأسمالي يعيد إنتا  مكانته االجتماعية عن طريخ إعادة إستثمار أمواله  عكرس مرا نجرد  عنرد را 

ذ يسرعى را العمرل   إون مرن الهبرائنالعمل في العالم الثالث الذي يخضع لمبدأ إعرادة التوهيرع الفرردي المكر
نأحمرررد هنرررين الطريدرررة التررري  مرررن خاللررره إلرررى إعرررادة إنترررا  ذاتررره أو مكانتررره ارجتماعيرررة  وقرررد أظهرررر 

يستطيع من خاللها المسير في الدولة الزربية الح ول علرى مراكره ومراترا عليرا ثرم إنتدرل إلرى را العمرل 
أو المسير الجهائري أين حاول شرح سلوكه ك احا مال أو ك احا مركه ليلخص إلى أن الطريدة التي 

 فحسرا أن المسرير نفري العرالم الزربينيردعم مركره  يتم بها توهيع األرباح هي التي تميه أحدهما عن اآلخر
 األحهاا. الدولة  من خالل توهيع جه  من األرباح عبر هيئات مثل الم نع 

أما المسير أو را العمل فري الجهائرر فيدروم بتوهيرع أرباحره برالطرخ التري يختارهرا هرو والتري يهردف  
 ية وذلك بتكوين شبكة من المتعاملين:من خاللها إلى الحفاظ على م نعه ومركه  ومكانته االجتماع

 .ربط عالقات مع أ حاا النفوذ-
 2.التوظيف على أساس ارنتما  الدبلي العشائري بهدف كسا الوال  وتعهيه قاعدة المتعاملين -

نمررا هرري نتررا    مررن هنررا نجررد أن قرروة را العمررل ليسررت نتيجررة التنظرريم ارداري المؤلررف مررن عمالرره وا 
ؤلررف مررن هبائنرره ولهررذا فونرره حسررا الباحررث ناحمررد هنررين أن الفاعررل فرري مؤسسررتنا ال للتنظرريم ارجتمرراعي الم

)الوقت+مجموعررة األشرريا ( ولكررن علررى أسرراس عالقررات قيميررة مرتبطررة بنوعيررة  يشررخص علررى أسرراس كمرري
عالقاته والمكانة التي يحتلها في شبكة العالقات وهذا مرا تو رل إليره الباحرث الفرنسينميشرال فورسرين فري 

ول دور الرأسرررمال ارجتمررراعي فررري الح رررول علرررى من رررا عمرررل لألفرررراد كونررره يمثرررل ركيرررهة فررري دراسرررته حررر
 .ارستثمار وظاهرة الت نيع

                                                           
 .4ص  : مرجع سابخ ميالط نظرة1

  1ص  سابخ  مرجع: عوارم مهدي2
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كما أدر  الباحث جمال غريد مجموعة من األسباا والمظاهر التي تهال المؤسسة الجهائرية تعاني  
 1 منها ومن أبرهها ما يلي:

أداتيررة  رررفة يررتم بموجبهررا التبادل)الوقررت مدابررل المررال(  هرري أن العمررال يرردخلون مررع المدنررع فرري عالقررات-
وغيرراا المشرراريع الجماعيررة داخررل الم ررنع وبالتررالي تطزرري المشرراريع الفرديررة الموجررودة مسرربدا دون مداومررة 

كمررا تطرررخ عبررد الحفرريظ مفرردم إلررى أن األفررراد يعطررون أهميررة كبيرررة رحترررام الررذاتي  تررذكر داخررل المؤسسررة 
تنظيمري يتميره بارنضرباط ويشرعرون بانتدراض فري كررامتهم عنردما يجردون أنفسرهم يشعرون لترذمر فري جرو 

مجبرررين علررى ارمتثررال لألوامررر والتديررد الحرفرري رجرررا ات العمررل وذلررك مررن خررالل عوامررل أرجعهررا إلررى أحررد 
 .األسباا فشل المؤسسات الجهائرية

األ ررول الريفيررة للعامررل الجهائررري فرري ال ررناعة والتركيبررة األسرررية للمجتمررع الجهائررري منحرردرة مررن أسررر  -
 .تمارس في غالبيتها النشاط الهراعي 

أجرل مباشررة العمرل  األ ل المهنري ارجتمراعي للعمرال ال رناعيين )تندرل سركان الريرف إلرى المدينرة مرن -
 (.في م انع كبريات المدن

الماضرري عنررد العمررال ال ررناعيين )المشرراكل الثدافيررة داخررل الوسررط الحضرراري وكررذلك الحررال الحنررين إلررى  -
 بالنسبة للمؤسسة ال ناعية(.  

Ⅱ-القطاع الخاص: 
 :ماهية القطاع الخاص -1

هررو قطررال يشررمل األنشرررطة االقت ررادية كلهررا التررري تبخررذ مكانررة فرري حيررره جزرافرري معررين بوسرررتثنا   
 من ارقت اد الذي ال تملكه الحكومة. األنشطة الحكومية أو ذلك الجه 

كما هو عبارة عن مجموعة من النشاطات ارنتاجية السلعية منها والخدماتيرة ذات ال ربزة الفرديرة  
السرروخ وق ررد أو األسرررية أو المؤسسرراتية الترري تدرروم أساسررا علررى المبررادرة الحرررة والتسرريير الحررر ومخرراطرات 

ثرررروات قابلرررة للتررررويس أي تلرررك التررري يدابلهرررا طلرررا داخلررري أو  كرررل مرررا يتعلرررخ بخلرررخ  بالنشررراطات ارنتاجيرررة
خارجي مضمون ومتوقع يتسم بالددرة على الوفا  سوا  كران ذلرك الطلرا يهردف إلرى تلبيرة حاجرات إنتاجيرة 
أو حاجات إستهالكية كما أن الدطرال المملروك للخرواص تترولى آليرات السروخ بتوجيهره ويسرعى بالترالي إلرى 

 2.ألرباح وذلك بالت رف الحرفي رأس مالهتحديخ أعلى نسا من ا
                                                           

 .2: مرجع سابخ  صعوارم مهدي 1
 .4،3ص ص  نفس المرجع،2
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 1 :أنواع وتصنيفات القطاع الخاص -2
: هو قطال يعمرل فري إيطرار مرنظم وفرخ لمبرادى  قانونيرة تحكمره حسرابات القطاع الخاص المنظم -2-1

نظامية الدطال الخراص الزيرر المرنظم هرو قطرال يظرم منشرآت عديردة منهرا الحرفيرة التري تتميره برالمهن فري 
 ال يملرك فري تعامالتره حسرابات نظاميرة.  البرا مرا تخرتلط الملكيرة براردارةعائلية أو محليرة ضرعيفة وغحدود 

 .كما يوجد الدطال الخاص المحلي الوطني وي نف على أساس الوجود وارنتما  داخل ربول الوطن
ثمر فيره كمرا : ويكون تابعا لمستثمرين أجانا غير مديمين في البلرد المسرتالقطاع الخاص األجنبي -2-2

 هنالك ت نيف آلخر للدطال الخاص.
سروا  تعلدرت بونترا   : يخرتص فري الدطاعرات المنتجرة القطاع الخةاص المنةت) )محلةي أو أجنبةي( -2-3

 السلع و الخدمات .
: هررررو يعمررررل أساسررررا علررررى إسررررتيراد المررررواد القطةةةةاع الخةةةةاص الموجةةةةل للسةةةةتيراد)المحلي األجنبي( -2-4

 داخل الوطن.ارستهالكية رعادة بيعا 
 :نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر -3

حيرث أنره ر  جرود ارسرتعماري الفرنسري برالجهائيعتبر نشبة الدطال الخاص فري الجهائرر يعرود إلرى مرحلرة الو 
يعبررر بطريدررة مررا عررن التوسررع الررذي عرضررته الرأسررمالية التجاريررة وال ررناعية األوروبيررة الترري إمترردت إلررى مررا 

عرررن أسرررواخ لمنتجاتهرررا المتهايررردة وبحثرررا كرررذلك عرررن م رررادر المرررادة األوليرررة المطلوبرررة فررري ورا  البحررار بحثرررا 
أمررا الجهائررريين فدررد إعتمرردوا علررى األرض كم رردر رهخ لهررم حيررث كانررت أهررم عنا ررر  تشررزيل  ررناعتها 

ارنتررا  بوعتبررار الجهائررر مشرركلة مررن نظررام قبلرري يعتمررد علررى الهراعررة مررن أجررل ارسررتهالك المحلرري  كررم أن 
زرافيا الواسعة كانت تعيخ قيام عالقات تجارية من شبنها إبراه طبدة إجتماعية ذات رؤوس أموال كبيرة الج

أمرررا الطبدرررة الموجرررودة فررري المررردن فدرررد ترررم تحطيمهرررا بو رررول الفرنسررريين  قرررادرة علرررى إقامرررة  رررناعة محليرررة 
حتاللهم  .2وا 

                                                           
 ماسترالمذكرة مقدمة لنيل شهادة   دراسة حالة االقت اد الجهائري االقت ادي للجهائردور الدطال االنفتاح : رحودي ليليا1

كلية الحدوخ و العلوم   اشراف األستاذ أبركان فؤاد  في العلوم السياسية تخ ص سياسات عامة و ادارة جماعات محلية
  16  15ص    ص2016  الجهائر  جامعة مولود معمري تيهي وهو  السياسية

2Anouar mokrani : l’analyse socialogique de la crise du capital dans l’algerie indépedante 

sur le site : http://wwdz//ouvrages/pdfs/2012indepedanceoumaghreb2017 

http://wwdz/ouvrages/pdfs/2012indepedanceoumaghreb2017
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 :مراحل تطور القطاع الخاص بالجزائر-4
: في هذ  المرحلة لم تستطع الرأسمالية الفرنسية بنا  قطال الفترة ااستعماريةالمرحلة األول  في   -4-1

خاص جهائري قروي وال فائردة  رناعية حديثرة والسربا فري ذلرك يعرود إلرى ضرعف الردعم الرذي تلدرا  الدطرال 
الخاص في هذ  المرحلة من طرف الدولة المركهية )فرنسا( والذي منع من وجود تراكم لررأس المرال خا رة 

ل ررناعي فرري الجهائررر وهررذا أدى إلررى تررراكم العمررال فرري قطرراعين وهمررا التجررارة المحرردودة واألعمررال الحرفيررة ا
حرفي جهائري يعملرون فري الفررول الخا رة ب رناعة  1559والهدف هو تحديخ البدا  حوالي  %80بنسبة 

  إن إدخررال الطريدررة األلبسررة وال ررناعات الزذائيررة والحرردادة يعتمرردون علررى وسررائل تدليديررة فرري إنجرراه العمررل
ارنتاجية الرأسمالية في الجهائر أبان المرحلة ارستعمارية حولت كل البنى ارقت رادية التري كانرت موجرودة 
مررن قبررل وأخضررعتها لمنطررخ التررراكم الرأسررمالي ل ررالا الكولررون إضررافة إلررى تحويررل معظررم الجهائررريين إلررى 

 دررط بعررد نررهل أراضرريهم وتحويلهررا ل ررالا الكولررون بروليتاريررا ال تملررك سرروى قرروة عملهررا مررن أجررل العرري  وف
جهائرري  544 617سرنجد أنره مرن برين  1930وبالتالي أ با معظم الجهائرريين أجررا  دى الكولرون وعنرد 

هكترار للفررد الواحرد منهرا نسرتنتس بربن ارسرتعمار قرام بتحطريم البنرى  10من  يملكون أقل 537 434ونجد 
وهكررذا نالحررظ أن  1851 1838الحرررفيين عبررر الدرروانين ارداريررة  ارقت ررادية للجهائررر وكررذلك كرربا نشرراط

 .1الدولة الفرنسية لم تسعى لبنا  قاعدة  ناعية في الجهائر بل حولت الجهائر سوقا لمنتجاتها
أهررم مررا : عرفررت هررذ  المرحلررة وضررعية سياسررية واقت ررادية معدرردة و 1965-1962المرحلةةة الثانيةةة-4-2

 300قت ررادية إقامررة نظررام التسرريير الررذاتي للمؤسسررات حيررث شررمل حرروالي اث ايمكررن ارشررارة إليرره مررن أحررد
حيررث تشرركل  1963ويليررة فرري ج /63/227مؤسسررة تررم منحهررا للعمررال لتسررييرها وذلررك بو رردار قررانون رقررم 

دطرررال لتررررف بحرررخ ارسرررتثمار وذلرررك كررران وفرررخ معرررايير مشرررددة موجهرررة أساسرررا لألجانرررا أمرررا اعأول قرررانون ي
اضعا ألمهجة الدرادة السياسريين المتراوحرة برين النفري التردريجي لره أو النظرر الخاص داخل الوطن أ با خ

إليرره كشرررط ال بررد منرره ويمكررن ارعتمرراد عليرره كمكمررل للدطررال العررام غبررر ترردخل الدولررة فرري تسرريير قطررال 
علرى ضررورة ارنتدرال مرن الرأسرمالية إلرى ارشرتراكية  1964وهذا ما أكد  الميثاخ الوطني سنة  ارستثمار 

ع ارعتراف بالدطال الخاص بشرط خضوعه للتوجيه على أساس رأسمال الخاص الرذي كران موجرودا فري م
لرردورات هررذا التوجرره الزررامض للسررلطة السياسررية مررن خررالل مواقفهررا وخطاباتهررا فرري ا فرعرري التجررارة والهراعررة 

واألجنبررري إلرررى تبنررري موقرررف جتماعيرررة للمجتمرررع دفعرررت الدطرررال الخررراص الررروطني والنررردوات ارقت رررادية وار
                                                           

  2  دار جسور للنشر والتوهيع  محمدية الجهائر  طااستعمار ااقتصادية في الجزائرسياسة  :بهلول محمد بلداسم 1
 .71   ص 2012
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وانطالقا من الفوضى التي تم من  والتوجه نحو الدطاعات الزير مرئية كشرا  الفنادخ والمطاعم   ارنتظار
 .1خاللها تبميم األمالك الكولونيالية

: عرفرررت هرررذ  المرحلرررة  رررعود قيرررادة سياسرررية جديررردة تمثلرررت فررري 1980-1966المرحلةةةة الثالثةةةة:-4-3
قت رراد الرروطني والبنررا  وتميررهت بعمليررة إعررادة الهيكلررة لإل 1965لررى السررلطة فرري و ررول هررواري بومرردين إ

من خالل التخلي التردريجي عرن التسريير الرذاتي فري السربعينيات وتبنري الخيرار ارشرتراكي ومرن  ارجتماعي
سرررات الوطنيرررة وتوسرررعها فررري مجرررال ال رررناعات الم رررنعة وذلرررك عبرررر سياسرررة البررررامس سخرررالل تكثيرررف المؤ 

الموجهة من السلطة المركهية نحو مؤسسات الوطنية وكذلك عبر المخططات التنموية للتحكم فري التنموية 
شريان ارستثمار المحلي واألجنبي وقد هاد هذا التوجه من خالل إعتماد سياسرة التربميم لدطرال المحروقرات 

ت وتحفيرهات شرهد الدطرال الخراص تشرجيعا مرن خرالل مرنا تسرهيال 1972والمناجم أما فري مرحلرة مرا بعرد 
نجاههرا عبرر  ضريبية وتدرديم الدرروض البنكيرة عرفرت بالجران المحليرة وارقليميرة لتسريير مشراريع العموميرة وا 

 135مرررنهم  318مشررررول منجررره وكرررذلك قطرررال ال رررناعات الزذائيرررة والنسررريس تطرررورا كبيررررا بحررروالي  688
الخراص اسرتدالال فري التسريير  مشرول في قطال ال ناعات الزذائية لكن في هذ  المرحلة لم يعرف الدطال

 2.والموارد والدطاعات التي ينش  طبها بل كان موجها عبر اردارة المركهية وجه ا من الدطال العام
عرفررت هررذ  المرحلررة ركررودا للدطررال الخرراص وذلررك مررن خررالل  1980-1973أمررا المرحلررة الثانيررة مررن سررنة 

ذ  المرحلررررة كرررران لهررررا أثررررر كبيررررر علررررى إندطررررال المسرررراعدات مررررن طرررررف الحكومررررة للمتعرررراملين الخررررواص هرررر
ستيداله سنة  ارستثمارات الخا ة   1974A.G.I  G.P.A (groupe professionnel)وا 

أما فيما يخص الدطرال الخراص فرون المكانرة فري ظرل ارسرتراتيجيات التنمويرة الجديردة يمكرن الدرول  
الثوريررة وحملرره علررى عرردا  الرأسررمالية برربن مكانترره لررم تكررن واضررحة بررل كانررت مرفوقررة برقابررة شررديدة و ررفه 

وأدى إلرى خلرخ   ثمارات والدطرال الخراص فري الجهائررواالمبرياليرة الزربيرة هرذا التوجره أثرر علرى سرير االسرت
حاالت إستثنائية لبعض الخواص فدط  األمر الذي سيفتا باا التحالف االحتكاري بين رجال الدطال العام 

الرخسررة ارداريررة للديررام باألنشررطة االقت ررادية وذلررك عبررر تحيررد والخرراص مررن خررالل االعتمرراد علررى نظررام 
 3 السلطة في طيلة هذ  المرحلة الدطال الخاص عن جملة من النشاطات والدطاعات الهامة:

                                                           
 مة   الجهائر العا    دار الشهاا للنشر والتوهيعدور القطاع الخاص و التنمية في الجزائر: أم كلثوم بن سلوية  1

 114ص   2010  الجهائر
 .  117ص  : مرجع سابخ  بهلول محمد بلداسم 2
 .  130   129   128ص ص  ص : مرجع سابخ أم كلثوم بن سلوية3
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 كارمتنال عن ارستثمار والدطاعات الهامة.-
 ارمتنال عن ارستثمار في الدطاعات الحيوية وارستراتيجية. -
كانت بهردف تشرجيع الدطرال العرام علرى حسراا الدطرال الخراص مرن خرالل السريطرة  كل هذ  ارجرا ات -

 على الموارد واألسواخ معا.
:ظهرت خالل هذ  الفترة الرغبة في تبطير الدطال الخاص علرى (1988-1980المرحلة الرابعة:)-4-4

والترري التتناسررا مررع إدارة أسرراس أن المشررروعات الكبيرررة وادارتهررا تخضررع هررذا الخبرررة للعدليررة البيروقراطيررة 
األعمال التي يحكمها مبردأ المخراطرة والعائرد وانره بهيرادة درجرة المخراطرة هائرد العائرد المتوقرع برين المخراطرة 
والعائد لتفجير الطاقات الكامنة لدى رجال األعمال الذي يدفعهم للبحث عن كل جديد لدد تم إدرا  الدطرال 

 1980تمر ارسررتثنائي لحرها جبهررة التحريررر الروطني فرري جرروان الخراص ضررمن المحراور الترري ناقشررها المرؤ 
الررذي قررض بودمررا  الدطررال الخرراص ضررمن المخطررط العررام لإلقت رراد مررع عرردم مجاوهترره الخطرروط الخا ررة 

 للمبدأ ارشتراكي في ارنتا  والتشزيل والتخطيط التنموي.
نروعي فري التشرريع  الرذي يعتبرر بمثابرة تحرول 1982أوت  21/المرؤري 82/11ثرم جرا  ارسرتثمار  

المنظم للدطال الخاص الروطني واسرثنى مرن ذلرك رأس المرال األجنبي وأشرار إلرى دور الدطرال الخراص فري 
شرربال الحاجررات الضرررورية للمررواطن وخلررخ منا ررا  توسرريع الدرردرات ارنتاجيررة الالهمررة وتجسرريد المرردخرات وا 

ي أنشرا الرديوان الخراص بتوجيره و متباعرة الشزل وتحديخ التكامل مع الدطال العام وهاد من هذا التوجره الرذ
 1986ومن ثم تحويل الدطال الخراص إلرى الدطاعرات المنتجرة سرنة  1983وتنسيخ ارستثمارات الخا ة 

 .1عبر الميثاخ الوطني ليؤكد المكانة الخا ة للدطال الخاص
رفرت حيرث ع 1986إن المرحلة التي تلت ذلرك عرفرت تراجعرا كبيررا للمؤسسرات الخا رة بعرد سرنة  

العديد من ال عوبات  في الح ول علرى المرادة األوليرة  كمرا عجرهت عرن تح ريل الدرروض البنكيرة وهرذا 
نخفرراض الديمررة  مررا دفررع العديررد مررن المؤسسررات للتوقررف مؤقتررا وهررو الررذي أدى إلررى تراجررع قرردرات ارنتررا  وا 

عتماد  يزة التداعد في التوظيف وتخفيض عدد العمال وبرذلك فدرد مسرت ا ألهمرة أسرعار الرنفط المضافة وا 
 على الفرول ارقت ادية ملم ت مد سوى المؤسسات الكبيرة قوية التموين والمداخيل.

قت رادية  (:1999-1989المرحلة الخامسة:) -4-5 عرفرت هرذ  المرحلرة تطبيرخ ا رالحات سياسرية وا 
لمشرجع للمبرادرات معادي للدطال الخاص إلى النظرام الرأسرمالي المن خالل ارنتدال من النظام ارشتراكي ا

                                                           
 . 18ص   أم كثوم بن سلوية: نفس المرجع 1
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المعرروف بدرانون الندرد والدررض  1990أفريرل  14ال رادر فري  90/10الخا ة حيث جا  في قانون رقم 
واعتبرر أحررد األدوات الديمرة لإلسررتثمارات الخا رة المحليررة فري الجهائررر كونره سررما بونتشرار رؤوس األمرروال 

خ خ ررررة المؤسسررررات الررررذي تضررررمن  1995وت ا 26( ال ررررادر فرررري 95/22مرسرررروم رقررررم )كمررررا أتررررى ال
العمومية لدررد تررم إعتررراف بالدطررال الخرراص فرري الجهائررر فرري ظررروف عسرريرة و ررعبة جرردا حيررث أن جميررع 
الدطاعررات ارقت ررادية أ ررريبت بالشررلل بسررربا تعودهررا علرررى دعررم الدولرررة وعرردم إسرررتعدادها لخرروض غمرررار 

مكانياتررره  نفسررره المنافسرررة وفرررخ قررروانين السررروخ وهكرررذا وجرررد الدطرررال الخررراص نفسررره مررردعو لإلعتمررراد علرررى  وا 
إذا كانررت هررذ  المرحلررة قررد عرفررت  الخا ررة لتح رريل المرروارد الضرررورية لإلنتررا  والتجهيررهات الالهمررة لررذلك 

نتشررار عديررد المؤسسررات الكبيرررة وفرري المدابررل عرفررت المؤسسررات الكبيرررة حرروالي  مؤسسررة وقررد  217ظهررور وا 
ؤكرررد علرررى إهتمرررام الدولرررة بالدطرررال الرررذي يعرررد ضرررمان للملكيرررة الخا رررة وي 1996جرررا  التعرررديل الدسرررتوري 

 37الخاص من خالل جلا ارستثمارات إنطالقا من حرية التجارة وال ناعة المن وص عليها في المرادة 
 1.من قانون تنظيم المؤسسات التجارية وال ناعية الخا ة

كما شهدت هذ  المرحلة لجو  الجهائر إلى ارستدانة من الندد الدولي الذي أدى إلى تفدرم المديونيرة  
الخارجيررة ومررا ترتررا علرررى ذلررك مررن آثرررار سررلبية علررى التنميرررة عمومررا وتمثلررت فررري إنخفرراض النمررو وهيرررادة 

ممررا أدى إلررى  23.2%البطالررة والررديون وركررود ارقت رراد بالمؤسسررات العموميررة حيررث بلزررت نسرربة البطالررة 
إعتمررراد الحكومرررة إلرررى تثبيرررت التواهنرررات الداخليرررة والخارجيرررة المتعلدرررة بالميهانيرررة وميرررهان المرررردفوعات وذلك 

ويمكن الدول أن المؤسسات المالية في  بترسيى قواعد إقت اد السوخ وتشجيع ارستثمار المحلي واألجنبي 
هائرر حيرث يمكرن الدرول أن الدطرال فري الجهائرر هذ  المرحلة كان لها دور في تجيم الدطال الخراص فري الج

هررو اآلخررر يعرراني مررن بعررض السررلوكات المنحرفررة تتمثررل فرري ممارسررة المضرراربة وارحتكررار وكررذلك تبيرريض 
غيرهررا مررن الممارسررات الترري تشررو   وتحررول دون إرسررا  قطررال خرراص مررنظم و  و الخررار وتهريررا األمرروال نحرر

الجهائر شرهد منرذ بدايتره األولرى فري تشركله مريالد طبدرة مرن بالجهائر كما يمكن الدرول أن الدطرال الخراص بر
رجررال األعمررال علررى مررا تددمرره الدولررة حيث تشرركل تحررالف )مررالي بيروقراطرري( يعرري  علررى ريررع الدولررة وال 

 .2يضيخ شيئا للتنمية بدل الخرو  إلى ميادين المنافسة المفتوحة

                                                           
 . 124ص   6012  الجهائر  1ط    جسور للنشر و التوهيع اقتصاديا الفرصة المتبقية: م طفى بشير1
 . 127.  126.  125 ص ص ص: مرجع سابخ  ام كلثوم بن سلوية 2
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 2014-2001مرحلة اانعاش ااقتصاد :المرحلة السادسة:  -4-6
يعررد مفهرروم ارنعررا  ارقت ررادي هررو إحرردى أدوات السياسررة الماليررة واترري إسررتخدمتها الدولررة لترردعيم  

حركة النشاط ارقت رادي وذلرك مرن خرالل تحديرخ معردالت نمرو إقت رادي مرتفعرة وتهايرد فري حجرم العمالرة 
ذي يكراد أن ينهرار فري حيث أن أنتوني غيردنه يشرير إلرى أنهرا فاعليرة سياسرية وماليرة فري دعرم ارقت راد الر

ظل إتفاقيات تعمل على تنشيط ارنتاجية وخلخ السيولة والمرونة داخرل الدطرال الخراص ممرا يرنعكس علرى 
شراك ا   لدطال الخاص فيها)كالطريخ السيارمعدالت النمو وحجم العمالة مدعومة بتبسيس البنى التحتية وا 

سررنة مررن  15لبرنررامس لكريهيررل مخلفررات أكثررر مررن بنررا  السرردود( وقررد ركرره هررذا ا إنجرراه مليررون وحرردة سرركنية 
جتماعيرررة وقرررد ركررره هرررذا  إخرررتالالت إقت رررادية ماليرررة  نلركرررود ارقت رررادي ومرررا أنجررره عنهرررا مرررا سياسرررية وا 

عرادة هيكلرة قطرال الخردمات  البرنامس منذ بداياتره علرى الدطرال الخردماتي وارجتمراعي مرن خرالل تحسرين وا 
الخدمات لسيما قطال ال حة من خالل تحسين ظروف العال  قطال  1بتشجيع الدطال الخاص على ولو 

وتطرروير أدواته وكررذلك بالجانررا ارجتمرراعي مررن خررالل إسررتهداف البرررامس الحكوميررة للمخطررط ارقت ررادي 
إلى بالعمل علرى تحسرين المسرتوى المعيشري ألفرراد المجتمرع  2014إلى  2001المالي والتكميلي منذ سنة 

رسررا  شرربكة جديرردة مررن الموا ررالت وتحسررين وتطرروير قطررال ارت رراالت وكررذلك إهتمررت بترروفير السرركن و  ا 
 .2(2009-2005التخ يص الدطاعي رعتمادات البرنامس التكميلي لدعم النمو ارقت ادي)

                                                           

 .125م طفى بشير: مرجع سابخ  ص 1 
 أبحاث اطارورقة مقدمة في  2001  االقت ادية هندسية ار الحاتو فعالية برنامس  التشزيلسياسة  :هكريا  مسعودي 2

االقت ادي خالل  حول تدييم آثار البرنامس االستثمارات العامة و انعكاساتها على تشزيل االستثمار والنموالمؤتمر الدولي 
 .  04ص  2013مارس 11/12جامعة سطيف   التسييرعلوم العلوم االقت ادية والتجارية و  كلية   2014 – 2001 الفترة
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 : يمثل مخطط ارنعا  ارقت ادي01جدول رقم 
 الدطاعات (مليار د )المبلغ  النسا
 تحسين ظروف معيشة السكان 5 1908 45.5%
 تطوير المنشآت األساسية 1 1703 5% 40
 دعم التنمية ارقت ادية 2 337 8%
 تطوير الخدمة العمومية 9 203 4.8%
 تطوير التكنولوجيا الجديدة لإلت ال 0 50 1.1%
 المجمول 7 4202 %100

 

 م الا الوهارة األولى الجهائرية البرنامس التكميلي لدعم النمو ارقت ادي. المصدر:
فدد عرف برنامس ارنعا  ارقت ادي تواص إنطالقا من هيادة ارنتا   2014إلى  2011ما بين  

وترردعمت بمرريالد المؤسسررة العموميررة لرردعم  2012سررنة  %98الرروطني فرري قطررال المحروقررات الترري بلزررت 
وتشررزيل الشررباا وكررذلك بمؤسسررات ماليررة لرردعم الدررروض الم ررزرة والمتوسررطة رنشررا  الشررباا للمداوالتيررة 

وذلك بهردف إمت راص البطالرة وفرتا آفراخ واعردة لتطروير ارقت راد  سسات لدعم المؤسسات الناشئة والمؤ 
رسررا  المرروارد  الرروطني مررن خررالل تدلرريص فرراتورة ارسررتيراد وتحديررخ التواهنررات العامررة داخررل النرراتس المحلرري وا 

د من خالل التوسع في ويجدد الهياكل التنموية في البال داخل الدطال الخاص بما يخدم ارقت اد الوطني 
مجررالت ارقت رراد وتوسررع ارسررتثمارات وارنتررا  وفررائض المشرراريع إال أن هررذ  النظرررة طررويال كونهررا تتعلررخ 

حيررث عرررف قطررال المحروقرررات  2014بجانررا كبيررر مررن بررالههة التررري غرفهررا قطررال المحروقررات فرري سرررنة 
ارقت رراد الرروطني وتضرررر البيئررة  ممررا أدى إلررى تراجررع  ا  ألسررعار المحروقرراتإنخفاضررا فرري الرردخل وارنترر

الداعديررة للدطررال الخرراص كونرره يعتمررد علررى سياسررة ارسررتيراد للمررواد األوليررة فرري ارنتررا  وبررذلك فهررو مربرروط 
 .1بميهانية إحتياط ال رف للعملة ال عبة في البنك المركهي

ى إنتعررا  مررالي ممررا أد 2011إلررى  2009أمررا فرري مجررال ال ررناعة حيررث عرفررت الفترررة مررا بررين  
 286ارهتمام بسياسة الت نيع الم نع والتركيا الم نع وقد خ  ة له الدولرة الجهائريرة فري ميهانياتهرا 

مليرررار دوالر لتطررروير ال رررناعة فررري الررربالد بتوسررريع الشرررركات الخا رررة بكرررل فروعهرررا فررري مجررراالت عديررردة 
ى ال رررناعات ذات ك رررناعة وتركيرررا السررريارات ووكررراالت التجاريرررة رسرررتيراد السررريارات وكرررذلك التركيررره علررر

                                                           
www.premierministére .gov.dz/arbe/mediapdf/troference/nepdf1. 
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ارستهالك المحلري كال رناعات الكهرومنهليرة وكرذلك  رناعة وتركيرا الهواترف واألجهرهة التكنولوجيرة عبرر 
المعردل ومررتمم بموجررا األمررر  03-01التحفيرهات والدررروض الممنوحررة للمتعراملين الخررواص بموجررا األمررر 

رات الوطنيرررة المعلنرررة ضرررمن الرررذي يرررنظم كيفيرررة إسرررتفادة الدطرررال الخررراص مرررن الدرررروض ارسرررتثما 08.06
النشاطات ارقت ادية المنتجة للسلع والخدمات وكذا ارستثمارات التي تنجه في  إطار إستحداث نشاطات 

وكررذلك أعلنررت الوكالررة الوطنيررة لمراقبررة ودعررم ارسررتثمار دخررول الدطررال الهراعرري هررو اآلخررر حيرره  جديرردة 
وفك العهلرة عرن المنراطخ الريفيرة والهراعيرة ومرنا الخدمة وذلك بوضع سياسة ار الح الهراعي لألراضي 

المررواد األوليررة واألدوات الهراعيررة للفالحررين مررن أجررل تحسررين األدا  ورفررع مررن مسررتوى المحا رريل الهراعيررة 
 سنويا وتدليص فاتورة ارستيراد.

عررف الدطرال الخراص إنكماشرا  2014أما المرحلة التي تلت برنرامس ارنعرا  ارقت رادي مرا بعرد  
تبراطى  فري النمرو أدى  2021إلى  2014حيث شهد الدطال الخاص من  با إضطرابات سوخ النفط بس

إلرررى ركرررود فررري مختلرررف النشررراطات ارقت رررادية وارنتاجيرررة لكثيرررر مرررن الدطرررال خا رررة ال رررناعات ال رررلبة 
بسررربا ندرررص السررريولة كونهرررا مبنيرررة علرررى ارسرررتيراد للمرررواد  وال رررناعات النسررريجية وال رررناعات الم رررنعة 

ألوليررة ارنتاجيررة وكررذلك  مبنيررة علررى إعررادة الترردوير والت ررنيع لمختلررف المنتوجررات المسررتوردة مررن الخررار  ا
نخفررراض إحتيررراط ال ررررف والعملرررة  بالعملرررة ال رررعبة فررري األسررراس وأمرررام إرتفرررال سرررعر العمرررالت األجنبيرررة وا 

ير رندررراذ ارقت ررراد الوطنيررة فررري األسرررواخ والبور رررات الماليرررة لجئرررت الحكومرررة إلرررى إقررررار جملرررة مرررن الترررداب
الوطني وتمثررل فرري إرسررا  قواعررد هامررة فرري سياسررة ضررى العمررالت األجنبيررة بفررواتير مؤشررر عليهررا مررن قبررل 
الوهارة الو ية وكذلك تدلريص فراتورة ارسرتيراد و بمنرع إسرتيراد ال رناعات الم رنعة وتردويرها وتركيبهرا لمرا 

ببهمرررة  2021و 2020طني فررري مطلررع عررام وكرررذلك إ رردام ارقت رراد الررو  2019أقرترره الحكومررة الجديرردة 
ومررا  راحبها مررن ركرود للدطررال الخراص أدى إلررى تسرريا العمررال  19العالميرة ال ررحية المتمثلرة فرري كوفيرد 

وضرعف الدردرة الشررائية  %24.6وكذلك عرفت هذ  المرحلة تراجع في ارستهالك ونمو معدل البطالة إلى 
هتهاه قيمة ال رف والناتس المحلي  .1للمواطن وا 

                                                           
 .140سابخ  ص مرجع : هكريا  مسعودي 1
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: تتمثررل أهميررة ودور الدطررال الخرراص كونرره يعتبررر أسرراس ارقت رراديات أهميةةة ودور القطةةاع الخةةاص-5
الحديثة حيث تكمن أهميته إنطالقا من الدور الذي يلعبه في ارقت اد الوطني ونجمرل بالرذكر أهرم األدوار 

 1 أهمها ما يلي: نوالوضائف التي يؤديها الدطال الخاص وم
الرردور التنمرروي كونرره يسررتهدف مجموعررة مررن البرررامس التنمويررة داخررل الرروطن ويسررعى لتحديدهررا مررن أجررل  -

 تحسين واقع الخدمات وكذلك المساهمة في إنشا  البنى التحتية في البالد.
تكوين الناتس المحلي حيث أن الناتس الخام هو مؤشر إقت ادي يعتمرد علرى تديريم مردى النمرو لإلقت راد  -

 ما هو مجمل ما ينتجه ارقت اد المحلي يعني الهيادة في قيمة السلع والخدمات في السوخ.الوطني ك
 إنشا  الثروة وترقية ارستثمار وال ادرات لإلقت اد الوطني .-
هيررادة و تدويررة مررداخيل الدولررة مررن خررالل التح رريل الضررريبي والجمركرري وترروفير منا ررا شررزل ومحاربررة -

مختلرف فئرات المجتمرع لسريما فئرة خريجري الجامعرات والمعاهرد العليرا ذو  البطالة فري المجتمرع عبرر تشرزيل
 الكفا ة المهنية والعلمية.

يفتا آفاخ وأبواا للمنافسة الحرة في مجرال ارنترا  والتسرويخ والجرودة ممرا يعرهه تردفخ السرلع والخردمات  -
مكانية الت دير نحو الخار .  أكثر داخل األسواخ للمستهلكين وا 

يدوم الدطال الخاص على مجموعة من األسس والدواعد األساسرية  وميكانزمات القطاع الخاص:أسس -6
 من أهمها ما يلي:

يعررد الررربا مررن أهررم األسررس الترري يدرروم عليهررا الدطررال الخرراص حيررث نجررد  بوسررتمرار يسررعى إلررى  الربحيةةة:-
يل الشرركة أو المؤسسرة تحديخ أرباح أكثر وتح يل فائض لديمة المضرافة فري سرلم ارنترا  وتحسرين مرداخ

 المنتجة للسلع والخدمات.
يعرد ارسرتثمار ركيرهة الدطرال الخراص خا رة المبنري علرى ارسرتثمارات األجنبيرة ويررتبط  سعر الصرف: -

هذا االير إرتباط وثيخ بسعر ال رف وما يربطر مرن تزيررات علرى العملرة الوطنيرة مرن تدلبرات خا رة عنرد 
حليررين حيرررث يررؤدي إلررى الهيرررادة فرري معرردل التضرررخم نتيجررة لهيرررادة إنخفرراض سررعر ال ررررف للمسررتثمرين الم

ال رررادرات وقلرررة الرررواردات ممرررا يعرررود علرررى الدطرررال الخررراص بتررردني ندرررص اررادات والمكاسرررا للمؤسسرررات 
والشرركات الخا رة وكرذلك يسرراهم سرعر ال ررف فري فررتا المجرال مرن غلدره أمررام المسرتثمرين األجانرا فرري 

 ظل تدني سعر ال رف.
                                                           

  2017  الجهائر 1ط   للنشر و التوهيعجسور   االصالحات التي تريد في االقتصاد الجزائر  :بشير م طفى 1
 .171ص
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يدرروم الدطررال الخرراص باألسرراس علررى الضرررائا الترري يرردفعها سررنويا غررال   الخهينررة العموميررة  :الوةةرائب -
ق ررد التحرررر مررن الديررود المفروضررة الترري تفرضررها الدولررة علررى المؤسسررات والشررركات الخا ررة حيررث يدرروم 
الدطررال الخرراص علررى سررداد مسررتحدات الماليررة حسررا الرردخل والنشرراط الررذي تنشررب المؤسسررة الخا ررة عليرره 

 .1كون التح يل الضريبي على أساسهوي
يدررروم الدطرررال الخررراص علرررى التعامرررل بواسرررطة الدرررروض والسرررندات الماليرررة التررري تكرررون علرررى  القةةةرو : -

مسررتوى البنررك المركررهي العمررومي أو مررن البنرروك األجنبيررة الخا ررة وذلررك مررن خررالل تهويررد الدطررال الخرراص 
بمجموعررة مررن الدررروض تسررما لرره بتبسرريس عدررود الشررراكة وارسررتثمار أو مررن سررداد العجرره المررالي المسررجل 

  ركررود أو كسرراد إقت ررادي ق ررد تمويررل الشررركات والمؤسسررات سرروا  كرران بالعملررة المحليررة أو األجنبيررة جرررا
وذلك إنطالقا من وضع اآلليات الدانونيرة األهمرة مرن خرالل تطروير التعرامالت الماليرة للمتعراملين الخرواص 

 في المجال البنكي والم رفي.
عمل وسير الدطال الخاص وأحد ركائه  حيث إنطالقرا مرن  يعتبر الدانون أداة لتنظيم المرونة القانونية: -

المررواد والن رروص الدانونيررة والتشررريعية لتنظرريم رأس المررال فرري ظررل المنافسررة المحليررة والدوليررة للمؤسسررات 
الخا ررة حيرررث نجرررد أن الوسررريلة الدانونيرررة المرنرررة المتمثلرررة فررري تزييرررر الن ررروص الدانونيرررة التررري يلجرررب إليهرررا 

ل المحافظرررة علرررى تواهنررره وبدائررره ضرررمن الهيكرررل التنرررافس داخرررل األسرررواخ المحليرررة الدطرررال الخررراص مرررن أجررر
واألجنبيررة هررو تزييررر الن رروص واألطررر الدانونيررة ردراك مختلررف المتزيرررات الطررائرة علررى مسررتوى األسررواخ 

عكررس الدطررال العررام الررذي نجررد  متبرراطى  مررن حيررث التجديررد فرري منظومترره  والظررروف والعوامررل المختلفررة 
 .2يةالدانون

: يمكرررن تديررريم الدطرررال الخررراص برررالجهائر إنطالقرررا مرررن واقرررع ارقت ررراد تقيةةةيم القطةةةاع الخةةةاص بةةةالجزائر-7
 الوطني ضمن مهايا وعيوا والندائص التي يعاني منها الدطال الخاص في الجهائر .

يرر سه مرع الدطرال العرام وتعردا  فري كثحيث يمكن الدول ببن الدطال الخاص بالجهائر قد نجا في فرض نف
كمرا أنره إسرتطال فررض نفسره كدطرال  من المجاالت التي كانت في السابخ حكرا على الدطال العام لوحد  

كمرا أنره  حساس ومهم فري معادلرة ارقت راد الروطني يخضرع إلرى ملكيرة األفرراد ومسرتدل عرن ملكيرة الدولرة 

                                                           
اطروحة مقدمة لنيل    نطلبات تنمية الدطال الخاص بالدول النامية دراسة حالة الجهائر: عبد الرهاخ موالي لخضر 1

  2010-2009سنة   لمسان الجهائرتخ ص تنمية   جامعة ابو بترا لدايد   تشهادة الدكتوراه قي العلوم االقتصادية 
 . 123ص

 . 125.  124ص مرجع نفسه   :عبد الرهاخ موالي لخضر 2
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حتوا  ولو ب فة نسبية م سرايرة التردفخ الهائرل لكميرة نجا في المساهمة في عملية التنمية المحلية للوطن وا 
المورد البشري خا ة فئة الشباا العاطلين عن العمل من خالل توفير منا ا شزل هامرة هرذا مرن جهرة 
أما من ناحية المجتمع فدد إستطال الدطال الخاص من تنويع ارنتا  والتحفيه على ارستهالك وخلرخ جرو 

ن المددمة للمجتمع في إطار السياسة المنتهجة مر تنافسي في األسواخ المحلية في مجال السلع و الخدمات
 .ركه وتشدد على أهمية تنويع ارقت اد الوطنطرف الحكومات المتعاقبة التي ت

لكن من الضروري تسليط الضو  على الدطال الخراص برالجهائر برالنظر إلرى الندرائص التري يعراني  
الدطرال الخراص برالجهائر علرى أنهرا إخفاقرات منها والتي تمثل في مجملها حسا الخبرا  والمنتددين لوضرع 

وكثيرا ما يو ف الدطرال الخراص برالجهائر علرى أنره قطرال ملري  بالتناقضرات كونره قرائم علرى الخلرط برين 
سرتداللية فري التسريير وارنترا   إذ يمكرن الدرول بربن الدطرال  مفهوم العمومية في م در التمويل للدروض وا 

خ إستداللية تامة في الموارد وأشكال التموين وبدي دائما يعي  على الخاص في الجهائر لم يستطع أن يحد
المهايا والدروض التري تمنحهرا الدولرة فري كرل مررة رندراذ ارخرتالالت التري يعراني منهرا الدطرال الخراص فري 
الجهائر إضافة عدم قدرته على تحديخ إقت اد للدخل الدومي كونه يتهرا في كثير من األحيان مرن الردفع 

هدهرار الدطرال  دبي وتسريا المفاجى  للعمال كل هذ  المشاكل تعيخ تطور وتددم ارقت االضري الوطني وا 
تجررارة لكمررا أنرره هررو اآلخررر يعرراني مررن بعررض الممارسررات والسررلوكيات المتعلدررة بوحتكررار ا الخرراص بررالجهائر 

لطة ورجرررال خارجيرررة ويتالعرررا بالن ررروص الدانونيرررة فررري مجرررال ارسرررتيراد برررين أ رررحاا النفررروذ فررري السرررلا
 .1األعمال من تجاوهات للمبادى  والدواعد األساسية المبني عليها كبرى إقت اديات العالم

                                                           
 .  191  190ص ص  : مرجع سابخ عبد الرهاخ موالي لخضر 1
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 :مجاالت الدراسة -1

مؤسسة  مدةاد) ركوديادةةيصن عةةا)ج  ة الةهر ةعدلويماهعدة  ل)طاة  عخاصة)  ةع ةة)  المجاا  المكاان :  -1-1

يقا إقلةوت جخى ةإلسلدوةا عطض)ئع يماليا)ت فاص من ةع )وج حلى  01/09/2002ةعمحخي لأسست في 

فةةي ةعلوددةةخ عم لخةةع ةعاصةةع عخمالياةة)ت ةعدلويماهعدةة  ةعلةةي جوفةةت مؤسسةة  كوديادةةيص ةعةةا ي   2012سةةا  

لةةةاال) ةعمؤسسةة  يدةةاعو طلةة) يدةة)لت لا)ودةة  عطدةةع يلسةةيدق ةعمالياةة)ت يفودةةق ةةةد)ا  يلاادةةدن قطةة  يطاةةا 

 ةعلسيدق عخمسللخددن .

كاودت هاه ةعاوةس  في مؤسسة  كوديادةيص عةةا)ج  ة الةهر ةعدلويماهعدة  يةعلةي لاةع فةي يلدة  طةوج  

لشةةةطيوتلحليذ هةةةاه ةعمؤسسةةة  جخةةةى فةةةوي  ييحةةةاةت عخل صةةةدص يةإلاةور  5ودج طةةة)عصودق ةعةةةيصاي وقةةةص طةةةيجود

يمل)طاةةة  ةإلال)جتدمةةة) كن طلةةة) جةةةار هد)دةةة  يماشةةةوت دةةةياةور ةعا)مةةة ت يااةةة)  إدصةةة)وةت ةعمسةةةدودن عخمؤسسةةة ت 

 لت.يداعو مسلياج)ت ةعلفودغ يةعشحن عخطض)ئع يةعسخع يداعو حضدور ودن ةعش)حا)ت يةعمااةت يةآل

 : كاودت هاه ةعاوةس  من  ال  مويوه) طاار موةح  للمث  في:المجا  الزمن  -1-2

 .2021ادسمطو  7ايفمطو إعى غ)د   5موحخ  ةعلفددو في ميضي  ةعطحث يقا إملات من ل)ودخ -

 ت 2022فطوةدو  25ادسمطو إعى  10موحخ  امع ةعماخيم)ت ةعاظود  يةعلي إملات من -

 .2022م)ذ  8م)وس إعى  02اد  فاا لمت من كم) ةعاةوس  ةعمداة-

ملات من -  .2022م)ذ  29م)ذ إعى  9موحخ  ةد)غ  ةعطحث في شدخه ةعال)ئي ية 

: كاودةةت هةةاه ةعاوةسةة  جخةةى جمةة)  مؤسسةة  كوديادةةيص ةعةةاذ دطخةةغ جةةااهص ةإلامةة)عي المجااا  البياار  -1-3

يةعامةةةةة)  ةعطسةةةةةص)  طاسةةةةةط  جةةةةة)مال مةةةةةيهجدن حسةةةةةخ فئةةةةة)ت ملادةةةةة  م لخفةةةةة  مةةةةةالص ةإلصةةةةة)وةت يةعلاادةةةةةدن  81

 .%50لمثد 
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 المنهج: -2

لاا مالاد  ةعطحث لااد  كس)سد  من لااد)ت إاا)ه ةعطحيثت )ةة  ةعطحةيث ةعمداةادة  تإا ل دمدةن  

 ذ ط)حةةث كن دليةةة  إعةةى إسةةلال)ا)ت يالةة)ئج ةةة)اق  ق)طخةة  علامةةدصت مةة) عةةص دالمةةا جخةةى مةةالج دةةلمدن مةةن 

ية طا)ا ةعم لخف  ةعلي لا)يعل) ةعط)حث في اوةسله يقةا إجلمةات هةاه  العه كن دفسو يدحخ  ميضي  اوةسله 

 ةعاوةس  جخى ةعمالج ةعيةفي ة دثو مالئم  علاه ةعاوةس  يملغدوةلل).

 أدوات جمع البيانات:-3

: عدةةةة  ا)اةةةةخ اظةةةةوذ كةةةةةي  اظودةةة  تيعاةةةةا إجلمةةةةات هةةةةاه ةعاوةسةةةة  جخةةةةى أدوات جمااااع المااااادة الن ريااااة -

 ةعاخمد  يكصويح)ت يوس)ئ  ةعل وج. ةعايةمدستةعدلختيةعما)لت

: ل دمدةن عخط)حةث ةعيةةي  إعةى ماخيمة)ت اقداة  جةن مدةاةن ةعاوةسة  ياعةو أدوات جمع المادة الميدانياة -

طيسل اةص كايةت سخدم  يما)سةط  عخطحةث يجخدةه فاةا إجلمةاا) فةي هةاه ةعاوةسة  جخةى مادة)س ةإللا)هة)ت ةعةاذ 

ق  طيلا)ه)ت ة فوةا حي  مة) دلاوضةين عةه مةن ميةقةع يدشةم  دحليذ جخى جاا من ةعاط)وةت ةعلي عل) جال

 ةعيهن عد  جط)ور جخى  مس اوح)ت.

 يقا شم  ماد)س ةإللا)ه)ت جخى كوطا  مح)يو: 

 : شمخت ةعطد)ا)ت ةعش ةد  عخمطحيثدن .المحور األو 

ضم)ن ةإلالم)جي : لمث  في ةعحايق يةعيةاط)ت ية اة  ةعلاظدمي ملصوق) عاط)وةت ملاخا  ط)عالمحور الثان 

 يةعحيةفه يةإلحلا)ج يةإلضوةخ.

: شم  جالق)ت ةعام  ية اة  ةعلاظدمي ح)مال جط)وةت ملاخا  ط)إلشوةع يةعلياده يةعدف)د  المحور الثالث

 ةإلال)اد  يلاددص ة اة .

طادا)مددد    : لمث  في ةعلف)ج  ةإلالم)جي ية اة  ةعلاظدمي يقا شم  جخى جط)وةت ملاخاالمحور الرابع

 ام)ج)ت ةعام  يةعاا)ط  يةعةوة  ةعيظدفي.
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:األساليب اإلحصائية المستخدمة -4  

ةعلدوةوةت عخلاطدو جن جاا ةلفوةا ةعمطحيثدن حسخ د  إا)ط  يةعاسخ ةعمئيد  علاةادو ةلا)طة)ت مة) دسةم  -

 ط)عما)وا .

ةعمليسص ةعحس)طي   -  

𝑥 ̅ =
∑xi × ni

∑ni
 

إا)طةةة)ت ةعمطحةةةيثدن حةةةي  مادةةة)س ةللا)هةةة)تت قماةةة) طيجصةةة)  ة يهةن مةةةن كمةةة) ط)عاسةةةط  علاةةةادو إحلمةةة)لت  -

إلحلمة)لت ةإلا)طة  ميةفةق طشةارت ميةفةقت مح)دةات غدةةو ميةفةقت غدةو ميةفةق طشةار جخةى ةعلةيةعيت ثةةص  5إعةى1

 قما) طلحيد  هاه ة يهةن إعى فئ)ت فد)ات ةعال)ئج د)آللي:

غدو ميةفق 
 طشار

  ميةفق طشار ميةفق مح)دا غدو ميةفق

 ة يهةن 1 2 3 4 5
[4.2-5[  [3.4-4.2[  [2.6-3.4[  [1.8-2.6[  [1-1.8[  ةعفئ)ت 

 عينة الدراسة: -5

: هي مالمع ةعاوةس  ةعاذ دامع مال) ةعطد)ا)ت ةعمداةاد  يهي لالطو اه  وكيفية اختيارها العينة -5-1

عخمالمع ةعاذ لاوى جخده من ةعد ت طمااى كال) لأ ا ماميج  من كفوةا ةعمالمع جخى كن لدين ممثخ  

ةعاوةس تف)عادا  إان هي اه  مادن كي اسط  مادا  من كفوةا ةعمالمع ةعدخي ثص لامص ال)ئال) جخى د)ف  

 ةعمالمع ةعدخي.

عاا إسل اما) في هاه ةعاوةس  ةعادا  ةعصطاد  ةعلي لالمي إعى ةعادا)ت ةعاشيةئد  يةعلي لسل اص في   

 فئيد  كي ةعصطاد  يداعو من موةج)ر ملغدوةت جادار د)عمسليى ةعلاخدميتمالما)ت ةعاوةس  اةت ةع )ةد  ةع

 ةعسن يةعملا ...
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دادا  طحث من  %50مطحيث إ لوا)  81يقا شمخت جدا  اوةسلا) من ةعمالمع ةعدخي ةعاذ دطخغ  

 ةعمالمع ةعدخي ةعممثخ  يفق ةعامخد  ةعحس)طد  ةعل)عد :

81×50/100=40.5 =40  

  لد)و ةعادا :دمث  ددفد  إ 2جدو  
 ةعفئ)ت ةعام)عد  جاا كفوةا ةعمالمع ةعاسط  جاا ةفوةا ةعادا 

11 28.39%  إدص)وةت 23 
10 23.45%  ةعلااددن 19 
19 8.14%  عمال بسطاء 39 

40 100%  ةعمامي  81 
 

عصودا  ةعاشيةئد .كم) جن ددفد  إ لد)و يليهدع جخى مفواةت ةعادا  في اوةس  ةعمداةاد  فاا لمت ط)  

خصائص أفراد العينة:-5-2  

 حسخ ةعااس ةعادا كفوةا ديض  ليهدع  :03جدو  

 ةعااس ةعلدوةوت ةعاسط 
72.5%  اديو 29 
27.5%  إا)ث 11 
%100  مامي  40 

عإلا)ث يةعسطخ  %27.5ي %72.5االحظ من ةعااي  كن اسط  ةعاديو لفيق اسط  ةإلا)ث كذ  

دايا إعى صطدا  ةعام  ةعةا)جي ةعاذ هي من  )ةد  اديود  عاة ااا حسخ ةعااي  اسط  ةعاديو كدثو 

 من ةإلا)ث.



 بع:                                               اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانيةالفصل الرا
 

 70 

 كفوةا ةعادا  حسخ ةعفئ)ت ةعامود :ديض  ليهدع  04جدو  

 ةعسن ةعلدوةوةت ةعاسخ
 سا َ ] 30كق  من  18 45%
 ]40-30من ] 15 37%
 فم) كدثو-سا  40] 7 17%
 ةعمامي  40 100%

سةةا  كدثةةو مةةن فئةة)ت ةعامودةة  ة  ةةةوى  30االحةةظ فةةي ةعاةةاي  كن اسةةط  فئةة  ةعشةةط)خ ة قةة  مةةن   
 40لخدلة) فئة   %37سا  لمث  كق  من ةعفئة  ة يعةى طاسةط   40سا  ي 30يلخدل) فئ  م) طدن  %45طاسط  

سةةا  كدثةةو اسةةط  فةةي  30حدةةث ااةةا كن فئةة  كقةة  مةةن  %17سةةا  فمةة) كدثةةو لمثةة  كقةة  اسةةط  فةةي ةعاةةاي  خ 
ةعااي  دين كن ةعمالمع ة ةخي هي مالمع شةط)طي ياعةو دةين ةن ةعمالمةع ةعاهةئةوذ دلدةين فةي غ)عطدلةه 

سا ] لمث  اسط  مالطور يهي كدض) لااوج ضةمن فئة  ةعشةط)خ  40-30مع ةعشط)خ يداعو ااا فئ  م) طدن ]
ؤسس  دياه دحل)ج إعى ميوا طشوذ حديذ ياعو طسطخ صطدا  ةعام  يةعاش)ص ةعلي لايص طه ةعم %37طاسط  

سةةا  فمةة) كدثةةو كقةة  ياعةةو لطاةة)  40دسةةلصدع طةةا  مالةةياةت يص)قةة  كثاةة)  لأادةة  ةعامةة  فةةي حةةدن ااةةا فئةة  
  سط)خ ةعماديور يةعغدو مليفور طدثور في هاه ةعفئ .

 .ليهدع كفوةا ةعادا  حسخ ةعمسليى ةعلاخدمي: دمث  5جدو  رقم
ةعلاخدميةعمسليى  ةعلدوةوةت ةعاسخ  
12.5%  إطلاةئي 5 
17%  مليسص 7 
20%  ث)ايذ 8 
50%  ا)ماي 20 
100%  ةعمامي  40 

االحةةةةظ مةةةةن  ةةةةال  ةعاةةةةاي  كن اسةةةةخ ةعمسةةةةليى ةعلاخدمةةةةي ملط)داةةةة  حدةةةةث ااةةةةا كن اسةةةةط  ةعمسةةةةليى  
كمةة) اسةةط  ةعلاخةةدص  %20يةعثةة)ايذ طاسةةط   %17لخدلةة) ةعمليسةةص خ  %12.5ةإلطلةةاةئي لمثةة  ةقةة  اسةةط  خ 

ةعاةة)ماي ااةةةاه) مولفاةة  ياعةةةو دواةةةع إعةةى ةعفئةةة)ت ةعملادةة   فةةةوةا ةعاداةةة  ديالةة) لمثةةة  فةةي مامخلةةة) إصةةة)وةت 
يلاادةةةدن فةةةي ةإلاةور يةإلالةةة)ج يهةةةاه ةعيظةةة)ئع لحلةةة)ج إعةةةى مةةةيوا طشةةةوذ مدةةةين ي اي مسةةةليى جةةة)عي جدةةةس 
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خى اواةة  دياةةه دمثة  ط)عمؤسسةة  فئةة  ةعيظة)ئع ةعطسةةدص  ةعلةي ل للصخةةخ كن ددةةين ةعمةيوا ةعطشةةوذ مدةةين طةأج
 ةعام)  ةعطسص)  

 ليهدع كفوةا ةعادا  حسخ ةعح)ع  ةعا)ئخد : دمث  6جدو  رقم
 الحالة العائلية التكرارات النسب
 كجهخررن 22 55%
 ملهيجررن 17 42%
 مصخقررن 1 2.5%
 كوم ررن 0 0%

 ةعمامي  40 100%
يهةي لمثةة   %55مولفاة  فةةي مالمةع ةعاوةسة  طاسةةط  االحةظ مةن  ةةال  ةعاةاي  كن اسةط  ةعاهيطدةة    

يلااةةةاص ح)عةةة   %2.5ملةةةهيادن فةةةي حةةةدن ااةةةا سةةةيى ح)عةةة  صةةةالق يةحةةةار طاسةةةط   %42كدثةةةو اسةةةط  لخدلةةة) 
ة وم ت يلواع كسط)خ هاة ةعلط)دن في ةعاسخ إعى إولف)  اسط  ةعاهيطد  وةاع إعى ج)م  ةعسن ةعملحدص فةي 

وةو يةعا   ةعم)اذ في حدن ااةا كن ةعملةهيادن كقة  اسةط  مةن غدةو ح)ع  ةعاهيطد  يداعو إعى ج)م  ةإلسلا
 سا  . 30ةعملهيادن ةعادن دمثخين فئ)ت جمود  ة  وى  )ة  فئ  ةعشط)خ ة ق  من 

 ة ة  ةإلالم)جي ليهدع كفوةا ةعادا  حسخ : دمث 07جدو  رقم 

 األص  اإلجتماع  التكرارات النسب
 ودفي 5 12.5%
 شطه حضوذ 11 27%
 حضوذ 24 60%
 ةعمامي  40 100%

االحظ من  ال  ةعااي  كن ها)عو لط)دن في اسخ ة ة  ةإلالم)جي عخمطحيثدن حدث كن اسط   

من ةعام)  كةخلص  %60في حدن ااا  %27يشطه حضوذ  %12.5ة ة  ةإلالم)جي ةعودفي عخام)  

ةإلالم)جي حضوذ ياعو دواع إعى ةعمد)ن ةعاغوةفي عخمؤسس  ةعيةقع طدن طوج طيجودودجرماصا  حضود ن 

يطخاد  ةعدشدو رماصا  شطه حضود ن عاعو ااا إولف)  اسط  ةعام)  اي ة ة  ةعحضوذ يةعشطه ةعحضوذ 

 ما)وا  مع قخ  ةعام)  ةعا)صادن ط)عودع ضادف  ااة.
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 وتفسير بيانات الدراسة الميدانية:عرض وتحليل  -1

 :الحقوق والواجبات واألداء التنظيمي 1-1

 واآلداء التنظيمي: الضمان اإلجتماعي 1-1-1

 : يمثل الضمان اإلجتماعي واألداء التنظيمي08جدول رقم

 
 اإلتجاه

 

X̄ 

 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق بشدة موافق محايد
عبارات متعلقة بالضمان 

 اإلجتماعي
 الرقم

 1.95 موافق
2 

5% 
3 

7.5% 
2 

5% 
17 

42% 
16 

40% 

تؤثر خدمات الضمان 
اإلجتماعي على أداء العاملين 

 داخل المؤسسة
1 

 1 2.07 موافق
2.5% 

5 
12.5% 

2 
5% 

16 
40% 

20 
50% 

تشمل خدمات الضمان 
 اإلجتماعي كافة العاملين

2 

 2.35 موافق
4 

10% 
5 

12.5% 
2 

5% 
16 

40% 
16 

40% 

تساهم خدمات الضمان 
اإلجتماعي بالمؤسسة على 
تغطية الخدمات الصحية 

 للعمال

3 

 2.67 محايد
4 

10% 
10 

25% 
6 

15% 
9 

22.5% 
11 

27% 

تتناسب خدمات الضمان 
اإلجتماعي مع األداء المقدم 

 من طرف العامل
4 

- - 
1.25 
3.12% 

5.75 
14% 

3 
7.2% 

14.5 
36.25% 

15.75 
39.37% 

 المجموع

 %40خالل العبارة األولى في الجدول أن نسبة المبحوثين الموجبين بموافق بشدة هي  نالحظ من 

 %40موافااق بشاادة وتليهاااا %50أمااا عباااارة الثانيااة فقااد بلغاات  %17تليهااا نساابة المجيبااين ب موافااق هااي 

موافااق كمااا  %40موافااق بشاادة و  %40المجيبااين بموافااق وكااعلا العبااارة التاليااة فقااد سااجلت ن اا  النساابة 

 .%22.5أما الثانية  %27ت نسب العبارة الرابعة بلغ
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إن ماان خااالل النسااب المتحصاال عليهااا فااي الجاادول أعاااله ماان المبحااوثين يتبااين أن العبااارة األولااى  

بأن خدمات الضمان اإلجتماعي تؤثر على أداء العاملين داخل المؤسسة،وقد أبدى المبحوثين تأيدهم لهاعه 

تماااااعي تساااااهم بالقاااادر الكااااافي فااااي تحسااااين أداء العاااااملين داخاااال العبااااارة علااااا أن خاااادمات الضاااامان اإلج

أما  المؤسسة،كون أن أداء العاملين وفعاليتهم في العمل هو إستجابة مباشرة لخدمات الضمان اإلجتماعي،

العبااارة الثانيااة تشاامل خاادمات الضاامان اإلجتماااعي كافااة العاااملين بالتااالي فاامن جميااع المبحااوثين يتمتعااون 

اإلجتماعي وعلا أن قانون العمل في الجزائر يشدد مان حياض ضارورة تطبياق النصاو  بخدمات الضمان 

القانونياااة الخاصاااة بتاااأمين العماااال فاااي المؤسساااات التاااي يشاااتغلون بها،أماااا عباااارة تسااااهم خااادمات الضااامان 

اإلجتماعي على تغطية كافة العاملين بالمؤسسة وعلا أن هعه الخدمات حسب المبحوثين هي معممة على 

العمااال دون تمييااز، أمااا العبااارة الرابعااة المتمثلااة فااي تناسااب خاادمات الضاامان اإلجتماااعي مااع األداء جميااع 

المقادم ماان طارف العاماال، حياض نجااد أن هاعه العبااارة بااين الموافاق والمحايااد وعلاا يرجااع إلاى إخااتالف رتااب 

خول كاال ومكانااة العمااال داخاال المؤسسااة التااي ماان خاللهااا تعطااي خاادمات الضاامان اإلجتماااعي حسااب مااد

 عامل لعا نجد تباين في أجوبة المبحوثين على هعا األسا . 
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 واآلداء التنظيمي: الحوافز -1-1-2

 واآلداء التنظيمي: يمثل الحوافز 09 جدول رقم

 

 اإلتجاه

 
 

X̄ 
 

غير 
موافق 
 بشدة

 
 غير موافق

 
 محايد

 
 موافق

موافق 
 بشدة

 

 عبارات متعلقة بالحوافز
 

 الرقم

 1.87 موافق
1 

2.5% 
 

0 
0% 

9 
22.5% 

13 
32% 

17 
42.5% 

هنالا اختالف في األجور 
 المقدمة بالمؤسسة

 
5 

 33 محايد
9 

22.5% 
12 

30% 
6 

15% 
8 

20% 
5 

12% 

يساهم األجر المقدم من طرف 
المؤسسة على تلبية الحاجات 

 المادية للعمال

 
6 
 

 2.95 محايد
7 

17.5% 
5 

12.5% 
13 

32.5% 
9 

22.5% 
6 

15% 
رفع أجور تعمل المؤسسة على 

 العمال من أجل تحسين آدائهم
 
7 

 5 3.02 محايد
12.5% 

9 
22.5% 

12 
30% 

10 
25% 

4 
10% 

تمنح المؤسسة ك ايا معتبرة من 
 المردودية و االمتيازات

 
8 

- - 
5.5 

13.75% 
6.5 

16.25% 
10 

25% 
10 

25% 
8 

20% 
 المجموع

 %32موافق بشدة وتليها نسبة  %42.5نالحظ من خالل الجدول أن العبارة األولى بلغت نسبة  

في حين  %22.5و  %15أما العبارة الثالثة فقد بلغت  %20و  %15كما أن العبارة التي تليها بلغت 

 .%30و  %25األخيرة من الجدول 

بناء على النسب المتحصل عليها من الجدول أعاله يتبين أن عبارة هنالا إختالف في األجور  

عمال وهعا يرجع إلى أن المؤسسة فيها رتب ويختلف األجر من رتبة إلى رتبة المقدمة بالمؤسسة موافقة ال

ب رق كبير، كما أن العبارة التي تليها حول مساهمة األجر المقدم من طرف المؤسسة على تلبية الحاجات 

المادية للعمال حيض عبرت النسب بين الرضا وعدم الرضا بين العاملين حول األجر وعلا إنطالقا من أن 
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العمال البسطاء عو أجر ضعيف مقارنة مع إيطارات المؤسسة ،أما العبارة المتعلقة بسعي المؤسسة على 

رفع األجور للعمال من أجل تحسين أدائهم، حيض تمثل إتجاه العمال نحو هعه العبارة بأغلبية محايدة 

د برنامج من قيادات وعلا إنطالقا بجهلهم إلمكانية وجود رفع مستوى األجور للعمال وكعلا بعدم وجو 

المؤسسة من أجل رفع أجور للعمال، وبالنسبة لعبارة أخيرة متمثلة بمنح المؤسسة ك ايا معتبرة من 

المردودية واإلمتيازات أبدى المبحوثين الحياد والموافقة حول هعه العبارة حيض أن التنظيم داخل المؤسسة 

 أولوياته.  ال يطرح وال يسمح بمناقشة مثل هعه المسائل وليست من

 واآلداء التنظيمي:اإلحتجاج واإلضراب  -1-1-3

 واآلداء التنظيمي: يمثل مدى تأثير اإلحتجاج واإلضراب 10 جدول رقم

 اإلتجاه
 x̄ 

غير موافق 
 بشدة
 

 غير موافق
 
 

 
 محايد

 
 موافق

 
موافق 
 بشدة

 

عبارات متعلقة باالحتجاج 
 واإلضراب

 

 

 لرقما

غير 
 موافق

3.65 10 
25% 

15 
37.5% 

8 
20% 

5 
12.5% 

2 
5% 

تسمح المؤسسة باالحتجاج 
ضراب العمال  وا 

 
9 

 3.25 محايد
5 

12.5% 
14 

35% 
9 

22.5% 
10 

25% 
2 

5% 

يهتم الرؤساء بشكاوي عمال 
 المؤسسة

 
10 

 3.05 محايد
5 

12.5% 
11 

27.5% 
10 

25% 
9 

22.5% 
5 

12.5% 

االحتجاجات واإلضرابات 
تعمل على تعديل القرارات 

 باألداءالمتعلقة 

 
 

11 

 3.05 محايد
5 

12.5% 
11 

27.5% 
10 

25% 
5 

22.5% 
5 

12.5% 

االحتجاجات واإلضرابات 
تعمل على تحسين أداء 

 العاملين
12 

- - 
6.25 

15.62% 
12.75 
31.84% 

9.25 
23.12% 

8.25 
20.6% 

3.5 
8.75% 

 المجموع
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بين موافق  20و  12.5بنسبة بلغت  5نالحظ من خالل الجدول أن العبارة األولى مثلت  

 22.5و 12.5محايد والعبارة التي تليها سجلت  22.5موافق و 25ومحايد، أما العبارة الثانية فقد سجلت 

 بين المحايد وغير موافق بشدة. 27.5و 25بين الموافق والمحايد أما العبارة األخيرة فقد بلغت 

ة ال تسمح بممارسة اإلحتجاج يتبين من خالل العبارات المتعلقة باإلحتجاج واإلضراب أن المؤسس 

واإلضراب بمؤسسة وعلا أن القطاع الخا  بالجزائر ككل ال يعترف بمشروعية اإلضراب وال يوجد 

تأس  قانوني يضمن حق ممارسة اإلضراب أما إهتمام الرؤساء بشكاوي عمال المؤسسة، نجد أن 

هتمون بشكاوى العمال من جهة المبحوثين بين غير موافقين حسب نسب الجدول كون أن المرؤوسين ال ي

وكعا المحايدين في هعه العبارة وعلا أن بقية عمال المؤسسة ال يعانون من مشاكل كبيرة داخل المؤسسة 

 أما عبارة اإلحتجاجات واإلضرابات تعمل على تعديل القرارات المتعلقة باألداء .

عدام اإلضراب بالمؤسسة وكعلا فقد أبدى العمال رفضهم وحيادهم لهعه العبارة إنطالقا من أن إن 

كون أنه لم يسبق للعمال وأن عدل األداء بواسطة اإلحتجاجات واإلضرابات على تعديل القرارات المتعلقة 

باألداء، أما عبارة أن اإلحتجاجات واإلضرابات تعمل على تحسين أداء العاملين هي األخرى أبدت غير 

اصة يعتبر معوق وظي ي نحو أداء العاملين عبر عمليات موافقة للعمال كون أن اإلضراب بالمؤسسة الخ

 اإلشراف وقيادة العاملين لتحسين أداء العاملين.
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 عالقات العمل واآلداء التنظيمي: -1-2

 واآلداء التنظيمي:اإلشراف والتوجيه  -1-2-1

 األداء التنظيميو : يمثل اإلشراف والتوجيه  11جدول رقم

  اإلتجاه

X̄ 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

عبارات متعلقة 
شراف و باإل

 التوجيه
 الرقم

 3 2.67 محايد
7.5% 

7 
17.5% 

10 
25% 

14 
35% 

6 
15% 

يسعى المشرفون 
على العمل 

وتحقيق التواصل 
بين المشرفين 

 وعمال المؤسسة

13 

 4 3.12 محايد
10% 

13 
32.5% 

9 
22.5% 

12 
30% 

2 
5% 

يسعى المشرفون 
بالمؤسسة إلى 
إشراا العاملين 

 في قراراتهم

14 

 3.27 محايد
6 

15% 
13 

32.5% 
10 

25% 
8 

20% 
3 

7.5% 

المشرفون 
يستشيرون 

العاملين في 
قراراتهم من أجل 

رفع  مستوى 
 أدائهم

15 

 2.55 موافق
3 

7.5% 
7 

17.5% 
6 

15% 
17 

42.5% 
7 

17.5% 

يحر  المشرفون 
على إصدار 

األوامر من أجل 
العاملين توجيه 

نحو األداء 
 الصحيح

16 
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- - 4 
10% 

10 
25% 

8.75 
21.82% 

12.75 
31.87% 

4.5 
11.25% 

 المجموع

موافق بشدة  %47.5نالحظ من خالل المعطيات بالنسبة للجدول أن العبارة األولى بلغت نسبة  

بموافق بشدة وموافق في حين بلغت نسبة  %17.5و %55موافق أما العبارة الثانية بلغت  %35و

غير موافق في العبارة الثانية من الجدول، أما آخر عبارة في الجدول فقد بلغت  32.5و %35المحايدين 

 من المبحوثين . %42وموافقين ب  17.5نسبة الموافقين بشدة 

حيض كانت العبارة األولى يتبين من خالل العبارات المتعلقة باإلشراف والتوجيه واألداء التنظيمي     

متعلقة بسعي المشرفون على تحقيق التواصل وعمال المؤسسة حيض أبدى المبحوثين حيادهم وعلا أن 

نمط التواصل بالمؤسسة هو نمط تواصل غير مباشر وال يتم في مجال م توح لكل ال ئة المهنية ،وأتت 

العاملين في قراراتهم،وعلا كون أن المشرفون العبارة التي تليها حول سعي المشرفون بالمؤسسة إلى إشراا 

عن العمل يمانعون بمشراا تنظيم هرمي يعمل على إصدار األوامر للعمال،كما أن عبارة أن المشرفين 

يستشيرون العاملين في قراراتهم من أجل رفع مستوى أدائهم حيض أن المشرفون على العمل بالمؤسسة 

التقنيين بالمؤسسة ولي  كافة العمال وعلا من أجل حلول لمشاكل يقومون بمشراا فئة العمال اإلطارات و 

العمل واإلنتاج بما يخدم مصلحة المؤسسة فقط ويحقق لها التقدم في النقائ  التي تعاني منها، أما 

العبارة األخيرة من الجدول فقد تطرقت إلى حر  المشرفون على إصدار األوامر من أجل توجيه العاملين 

لزامية على األداء ال صحيح وهعا يترجم نمط القيادة التي تشرف على العمل بالمؤسسة فهي قيادة صارمة وا 

 ألداء العمال للعمل وفق ماتراه مناسبا.
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 :الكفاية اإلنتاجية واألداء التنظيمي -1-2-2

 : يمثل الكفاية اإلنتاجية واألداء التنظيمي12 جدول رقم

 X̄ اإلتجاه

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

عبارات متعلقة 
بالكفاية 
 اإلنتاجية

 الرقم

موافق 
 بشدة

1.8 
1 

2.5% 
2 

5% 
4 

10% 
14 

35% 
19 

47.5% 

تعتبر كمية 
المنتوجات 

محور االهتمام 
 في المؤسسة

 

17 

 2 1.92 موافق
5% 

4 
10% 

5 
12.5% 

7 
17.5% 

22 
55% 

تعتبر نوعية 
المنتوجات 

موضوع اهتمام 
 لدى كافة عمال

 المؤسسة

18 

 2.5 موافق
3 

7.5% 
8 

20% 
9 

22.5% 
5 

17.5% 
16 

40% 

هناك تشجيع 
للعاملين على 
تقديم ما هو 

أفضل في أداء 
 عملهم

19 

 2.12 موافق
2 

5% 
5 

12.5% 
5 

12.5% 
13 

32.5% 
14 

35% 

هنالك حرص 
على أداء العمل 

بالشكل 
 الصحيح دائما

20 

- - 
2 

5% 
4.75 

11.87% 
5.75 

14.37% 
9.75 

24.37% 
17.75 
44.37% 

 المجموع

   

ونالحظ من خالل المعطيات النسبية للجدول إنطالقا من العبارة األولى التي بلغت نسبة الموافقين  

من  %17.5موافق بشدة و  %55في حين أن العبارة التي تليها  %35والموافق  %47.5بشدة نسبة 

محايدين وتليها  %22من الموافقين بشدة و %40الموافقين من المبحوثين أما العبارة الثالثة فقد بلغت 

 موافقين بشدة وموافقين. %32و %35عبارة آخر الجدول ب
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خالل ما تبين من الجدول يتبين من العبارة األولى تعتبر كمية المنتوجات محور اإلهتمام في        

المؤسسة وعلا من خالل إجابات المبحوثين يتبين أنها تسعى ضمن أهدافها إلى رفع كمية اإلنتاج أما 

المؤسسة وعلا يرجع عبارة التي تليها حول أن نوعية المنتوجات تعتبر موضوع إهتمام لدى كافة عمال 

إلى أن العاملين لديهم إنتماء للمؤسسة إنطالقا من هيئة اإلشراف بالمؤسسة ومصلحة المؤسسة التي هي 

تعتبر من مصالحهم عمال بالطرح النظري لميشال كروزي في نظرية التحليل اإلستراتيجي أن األفراد 

لعبارة الثالثة تطرقت إلى أن هنالا تشجيع ينتمون إلى المؤسسة وأهدافها إنطالقا من مصالحهم، كما أن ا

للعاملين على تقديم ما هو أفضل في األداء حيض تحر  المؤسسة إنطالقا من دافع اإلنتاج الكمي 

والنوعي إلى تشجيع كل ما يحقق هعه الغاية التي تعود على المؤسسة ب عالية أفرادها وبالتالي تحقيق 

ما جاء في العبارة األخيرة القائلة بأن هنالا حر  على أداء  القيمة المضافة من أرباح المؤسسة، أما

العمل بالشكل الصحيح دائما، حيض أبدى المبحوثين موافقتهم لهعه العبارة وعلا يرجع إلى أن القطاع 

الخا  بص ة عامة وهعه المؤسسة بص ة خاصة تسعى من خالل هيئات اإلشراف على مطالبة العمال 

ة وعلا من أجل ضمان البقاء في المنافسة في األسواق بمعتبار أن والية برج دائما في زيادة ال اعلي

 بوعريرج هو محيط إقتصادي تنافسي لصناعة األجهزة الكهرومنزلية .
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 :واألداء التنظيمي تقييم األداء 1-2-3

 :يمثل تقييم األداء للعمال واألداء التنظيمي13جدول رقم 

 x̄ اإلتجاه

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق محايد موافق

موافق 
 بشدة

 

يم عبارات متعلقة بتقي
 األداء
 

 الرقم

 3.1 محايد
5 

12.5% 
14 

3.5% 
6 

15% 
10 

25% 
5 

12.5% 
يقيم أداء العمال في 

المؤسسة على أساس 
 المجهودات المبذولة

21 

غير 
 3.65 موافق

5 
12.5% 

8 
20% 

10 
25% 

10 
25% 

7 
17.5% 

تلقى الكفاءات في 
 المؤسسة التقدير

 والتشجيع
22 

 3.02 محايد
6 

15% 
15 

37.5% 
5 

12.5% 
2 
5% 

12 
30% 

هنالك حرص على العدل 
بين العاملين في عملية 

 تقييم األداء
23 

 4 2.95 محايد
10% 

11 
27.5% 

7 
17.5% 

9 
22.5% 

9 
22.5% 

 

تساعد عملية تقييم األداء 
على حل مشكالت العمل 

 داخل المؤسسة

24 

 4 2.47 محايد
10% 

10 
25% 

3 
7.5% 

10 
25% 

13 
32.5% 

عملية تقييم األداء وسيلة 
لتحسين أداء العاملين 

 وتصحيح األخطاء
25 

- - 
4.8 

12% 
11.6 
29% 

6. 
15.5% 

8.2 
20.5% 

9.2 
23% 

  المجموع

 

نالحظ من خالل المعطيات اإلحصائية للجدول وعلا بالنظر إلى النسب المسجلة على المبحوثين  

 %25غير موافق تليها  %35مجيبين بموافق و %25بالنسبة للجدول حيض سجلت في العبارة األولى 

 موافق بشدة وموافق%22.5و %22.5محايد ،كما أن العبارة الثالثة سجلت  %25موافق و

من خالل ما تبين من الجدول حيض أتت العبارة األولى حول تقييم أداء العمال والمؤسسة على        

أسا  المجهودات المبعولة حيض أن اإلتجاه العام للعبارة كان محايدا وعلا يرجع إلى أن عمليات تقييم 

داء، مثل الوالء للمؤسسة األداء لعمال المؤسسة تدخل فيها جملة من األس  األخرى غير ال اعلية في األ
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واإللتزام داخل المؤسسة، أما عبارة تلقى الك اءات في المؤسسة التقدير والتشجيع حسب الجدول أكد 

المبحوثين عدم موافقتهم للعبارة الممنوحة للعمال داخل المؤسسة ليست ال أسا  موضوعي،وتليها عبارة 

األداء وعلا يرجع إلى إمكانية إنعدام التواصل بين هنالا حر  على العدل بين العاملين في عملية تقييم 

هيئة اإلشراف على العمل مما أدى إلى الضبابية لدى العمال حول وجود عدل بين العاملين في عملية 

تقييم األداء، كما أن عبارة تساعد تقييم األداء على حل مشكالت العمل داخل المؤسسة حيض أن مشكالت 

بسبب سوء الت اهم الحاصل بين العمال وقيادات المؤسسة في كي ية تأدية العمل داخل المؤسسة واقعة 

العمل الصحيح حيض تهدف عملية تقييم األداء على بحض حول مشكالت العمل مع فئة اإليطارات 

والتقنيين بالمؤسسة، أما عبارة أخيرة فقد تطرقت إلى عملية تقييم األداء كوسيلة لتحسين أداء العاملين 

ل معالجة المؤسسة وطرح مختلف الحلول التي يراها العمال في كثير من األحيان مرضية وعلا من خال

 وجدية لكثير من المشاكل الحاصلة بالمؤسسة.



ميدانيةالدراسة ال بياناتعرض وتحليل وتفسير             الخامس:                        الفصل  
 

 84 

 :التفاعل اإلجتماعي واألداء التنظيمي 1-3
 :األداء التنظيميو  ديناميكية جماعات العمل 1-3-1

 التنظيمياألداء و يمثل دينامكية جماعات العمل  :14جدول رقم 

  اإلتجاه

X̄ 

 
غير 

موافق 
 بشدة

 
غير 
 موافق

 
 محايد

 
 موافق

 
موافق 
 بشدة

 

عبارات متعلقة 
بديناميكية جماعات 

 العمل

 الرقم

 2.25 موافق
2 

5% 
3 

7.5% 
8 

20% 
17 

42.5% 
10 

25% 

تتشكل جماعات 
العمل على أسا  

االنتماء لن   مكان 
 العمل

26 

 2.7 محايد
2 
5% 

7 
17.5% 

12 
30% 

13 
32.5% 

8 
20% 

هناا ت اهم بين 
العاملين ما يساعد في 

 تحسين أدائهم
27 

 3.3 محايد
1 

2.5% 
8 

20% 
7 

17.5% 
18 

45% 
6 

15% 

يساعد فريق الزمالء 
في أداء العمال                    

 لعملهم
28 

 2.8 محايد
5 

12.5% 
10 

25% 
5 

12.5% 
12 

30% 
8 

20% 

هناا تشجيع من 
طرف المؤسسة 

العمل لمجموعات 
للرفع من مستوى 

 أدائهم

29 

غير 
 موافق

3.65 
14 

35% 
9 

22.5% 
9 

22.5% 
5 

12.5% 
3 

7.5% 

إعا كانت القرارات ال 
تخدم مصلحة 
العاملين هناا 
جماعات عمل 

تعارض تلا القرارات 
 في المؤسسة

30 

- - 
4.4 

11% 
7.4 

18.5% 
8.2 

20.5% 
13 

32.5% 
7 

17.5% 
 المجموع
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موافق  %42.5موافق بشدة و  %25النسب المسجلة على الجدول العبارة األولى نالحظ من خالل       

محايد في حين أن العبارة  %30موافق و  %32.5لعينة البحض كما سجل تباين في العبارة الثانية 

غير موافق  35%موافق بشدة و  %20وكعلا سجلت نسبة  %17.5موافق و  %45الموالية سجلت 

 جدول مسجلة معارضة من طرف المبحوثين.بشدة كأعلى نسبة في ال

يتبين من خالل العبارة األولى أن جماعات العمل تتشكل على أسا  اإلنتماء لن   مكان العمل  

حيض موافقة إجابة المبحوثين بموافق إتجاه هعه العبارة يتبين أن جماعات العمل بالمؤسسة متشكلة ضمنيا 

على أسا  الجهة التي ينتمي إليها كل عامل وفق نمط قرابي على رابط قرابة الدم بالدرجة األولى ثم 

عشائري،كما أن عبارة موالية التي تتطرق إلى ت اهم بين العاملين ما يساعد في تحسين آدائهم وعلا 

بسبب وجود صلة القرابة واإلمتداد الجهوي بين ال ئات المهنية المختل ة بالمؤسسة وهعا ما يعك  تعزيز 

ملين في أداء العمل، كما أن جماعات العمل بالمؤسسة ل ريق زمالء يساعدون بعضهم في الت اهم بين العا

أداء عملهم وعلا وفق تكتالت جماعية تناف  جماعة أخرى وتسعى ضمن منظور إلى تغليب جماعة 

أخرى أمام هيئات اإلشراف من خالل التغلب وتهعيب صعاب العمل بين جماعة عمل وأخر من أجل 

مالية على أخرى مما يجعل هنالا فاعلية ودافعية في المؤسسة إتجاه أداء العمل، كما أن تسيد جماعة ع

عبارة الرابعة من الجدول القائلة بأن هنالا تشجيع من طر المؤسسة لمجموعات العمل للرفع من مستوى 

اعات من جهة أدائهم وعلا يرجع من أجل زيادة في األداء للعمال وخلق الدافعية نحو العمل بين هعه الجم

 كما من أجل خلق جو تنافسي بين العمال في أداء العمل بالمؤسسة.

كما تمثل القرارات التي ال تخدم مصلحة العاملين هنالا جماعات عمل تعارض تلا القرارات في  

المؤسسة، حيض أبدى تقريبا كل المبحوثين معارضتهم لهعه العبارة ما يبين أن المؤسسة تمنع كل أشكال 

عات التي تتعارض قراراتها وال تخدم مصالحها كونها تشكل عائق نحو تطور الشركة وأداء واجبات الجما

 العمال.
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 :واألداء التنظيمي النقابة – 1-3-2

 :يمثل النقابة واألداء التنظيمي15 جدول رقم

  اإلتجاه

X̄ 

 
غير 

موافق 
 بشدة

 
غير 
 موافق

 
 محايد

 
 موافق

 
موافق 
 بشدة

 

 الرقم بالنقابةعبارات متعلقة 

 6 2.9 محايد
15% 

12 
30% 

4 
10% 

8 
20% 

10 
25% 

تهتم المؤسسة 
بانشغاالت العمال من 

 أجل رفع مستوى أدائهم
31 

 6 3.07 محايد
15% 

12 
30% 

9 
22.5% 

5 
12.5% 

8 
20% 

العمل النقابي في 
المؤسسة يساعد على 
 تحسين أداء العاملين

32 

 10 3.25 محايد
25% 

6 
15% 

11 
27.5% 

10 
25% 

3 
7.5% 

يؤخذ المسؤولون في 
المؤسسة بآراء 

ومقترحات المهتمين 
 بالعمل النقابي

33 

غير 
 موافق

3.5 14 
35% 

7 
17.5% 

8 
20% 

7 
17.5% 

4 
10% 

يحرص المتكلمين باسم 
العمال دائما على 

المطالبة بحقوق العمال 
 وتحسين أوضاعهم

34 

غير 
 3.5 موافق

12 
30% 

10 
25% 

8 
20% 

6 
15% 

4 
10% 

يرجع المهتمين بالدفاع 
عن مصالح العاملين إلى 

العمال عند رفع 
 االنشغاالت للمسؤولين

35 

- - 
9.6 
24% 

9.4 
23.5% 

8 
20% 

7.2 
18% 

5.8 
14.5% 

 المجموع

 

نالحظ من خالل النسب المسجلة حول عبارات متعلقة بالنقابة بالنسبة إنطالقا من إجابات       

غير موافق تليها عبارة  %30موافق وتقابلها  %25المبحوثين على العبارة األولى التي بلغت نسبتها 

 7.5%غير موافق كما أن عبارة الثالثة سجلت نسبة  30%محايد و  22.5%موافق بشدة و  20%

 محايد. 27.5%موافق وأعلى نسبة مسجلة  25%موافق بشدة و 
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من خالل عبارات الجدول يتضح أن عبارة تهتم المؤسسة بمنشغاالت العمال من أجل رفع مستوى  

أدائهم حيض إتجه المبحوثين إلى اإلختالف حول إهتمام المؤسسة بمنشغاالتهم بين الموافق والغير موافق 

ى ال ئات المهنية داخل المؤسسة كل فئة مهنية ومكانتها داخل المؤسسة حيض أن وعلا يرجع بالتحديد إل

العمال البسطاء ال تهتم المؤسسة بمنشغاالتهم على جميع المستويات، أما العبارة التي تليها حول العمل 

النقابي  في المؤسسة يساعد على تحسين آداء العاملين حيض نجد أن جزء ال بأ  به من العمال 

 حون ألن تكون لديهم نقابة ينتمون إليها تدافع عن حقوقهم وتح ظ مصالحهم .يطم

كما أن العبارة الموالية حول يؤخع المسؤولون في المؤسسة بآراء ومقترحات المهتمين بالعمل  

النقابي وعلا إنطالقا من أن العمل النقابي هو عائق أمام األداء التنظيمي والجهاز التنظيمي للمؤسسة 

أن المؤسسة حسب المبحوثين ترفض أن يهتم العمال بالعمل النقابي وتركز فقط على اإلنتاج ورفع وعلا 

مستوى األداء التنظيمي، كما أتت العبارة الرابعة في الجدول حول حر  المتكلمين بمسم العمال دائما 

ين بمسم على المطالبة بحقوق العمال وتحسين أوضاعهم، حيض يتضح من خالل الجدول أن المتكلم

العمال ال يرجعون إلى العمال إلستشارتهم حول مطالبهم الحقوقية بل يتصرفون بطريقة أوحادية وفق ما 

يضمن دوام مصالحهم وكعلم ما يجنبهم التصادم والصراع مع الجهاز التنظيمي، كما أتت آخر عبارة من 

د رفع اإلنشغالت للمسؤولين، الجدول حول رجوع المهتمين بالدفاع عن مصالح العاملين إلى العمال عن

حيض أن مدافعين عن مصالح العمال ال يرجعون إلى بقية زمالئهم في العمل بل من خالل التواصل غير 

مباشر مع المسؤولين لتجنب وقوع الصراع نحو المصالح مع جهاز تنظيمي وكعلا نق  التكوين النقابي 

 لهم.
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 :واألداء التنظيمي الصراع الوظيفي - 1-3-3

 : يمثل الصراع الوظيفي واألداء التنظيمي16 جدول رقم

  اإلتجاه

X̄ 

 
غير 

موافق 
 بشدة

 
غير 
 موافق

 
 محايد

 
 موافق

 
موافق 
 بشدة

 

عبارات متعلقة 
 بالصراع الوظيفي

 

 الرقم

موافق 
 بشدة

1.8 3 
7.5% 

4 
10% 

3 
7.5% 

12 
30% 

18 
45% 

وجود الخالفات داخل 
المؤسسة يؤدي إلى 
 زيادة مشاكل العمل

36 

 4 2.12 موافق
10% 

0 
00% 

9 
22.5% 

11 
27.5% 

16 
40% 

تحدض الخالفات في 
المؤسسة بسبب وجود 

مشكالت في أداء 
 العمل

 

37 

 7 2.35 موافق
17.5% 

2 
5% 

6 
15% 

9 
22.5% 

15 
40% 

تحدض الخالفات في 
المؤسسة نتيجة سعي   

العاملين الى تحقيق 
 مصالحهم الخاصة

38 

 2.65 محايد
5 
12.5% 

5 
12.5% 

10 
25% 

12 
30% 

7 
17.5% 

الخالفات داخل 
المؤسسة تعمل على 
 تعديل كي ية أداء مهام

39 

 موافق
 

2.4 8 
20% 

0 
0% 

8 
20% 

10 
25% 

12 
30% 

التعارض في المصالح 
بين األفراد يكون حول 
 المهام التي يقومون به

40 

- - 
5.4 

13.5% 
3.2 

8% 
7.2 

18% 
10.8 
27% 

13.5 
  المجموع 33.5%
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نالحظ من خالل النسب المسجلة على المبحوثين بالجدول من خالل عبارة األولى من الجدول  

محايد كما  22.5موافق و  27.5و  40موافق تليها نسبة الموافق بشدة  %30موافق بشدة و  45%

موافق، كما أنه سجل على  %22.5موافق بشدة و  %40تضمنت العبارة الثالثة من الجدول نسبة 

 30%محايد من إجابات المبحوثين كما أن آخر عبارة بالجدول سجلت  %25موافق و %30الجدول 

 محايد. %20موافق ونسبة  %25موافق بشدة 

يتبين من خالل القراءة اإلحصائية للجدول للعبارات إع أن العبارة األولى المتعلقة بوجود خالفات  

العمال تكاد تنعدم في أداء عملهم في حالة  داخل المؤسسة يؤدي إلى زيادة مشاكل العمل إع أن فاعلية

وجود مشاكل داخل المؤسسة كما أن عبارة التي تليها تحدض الخالفات في المؤسسة بسبب وجود مشكالت 

في أداء العمل وفق كل لتصوره لألداء الصحيح وعدم توضيح الجهاز التنظيمي للطريقة المثلى للعمل 

بارة التي تليها القائلة بحدوض الخالفات في المؤسسة نتيجة سعي وعالقات العمل داخل المؤسسة ،أما الع

العاملين إلى تحقيق مصالحهم الخاصة وعلا بسبب تدافع وترابط وتشابا مصالح عمال المؤسسة فيما 

بينهم وسعي كل العمال إلى إشباع هعه المصالح المادية أكثر يحصل الخالف داخل المؤسسة كما أن 

جات من طرف الرؤساء داخل المؤسسة تلعب دورا في تعديل حدة الصراع داخل عملية إشباع هعه الحا

المؤسسة ، أما العبارة الرابعة من الجدول فقد تطرقت إلى الخالفات داخل المؤسسة، تعمل على كي ية 

تعديل أداء المهام وعلا أن خالفات داخل المؤسسة بين العمال تؤدي إلى تبني وطرح أفكار وطرق ألداء 

ل وفق منظور جديد من خالل سيطرة فئة مهنية على أخرى وعلا يتم عبر موافقة التنظيم الرسمي العم

داخل المؤسسة وجماعات العمل ال اعلة في المؤسسة بما تراه يخدم مصلحة المؤسسة والعي ترى فيه 

األخيرة من  نموعج جديد يساعد على تكيف العمال مع المؤسسة وأثناء تأدية مهامهم، في حين أتت العبارة

الجدول حزل المهام التي يقومون بها ويرجع علا إلى أن عمال المؤسسة تحركهم دوافع مادية وكعلا 

تتناف  من أجل الدور والمكانة، وعليه يمكن ت سير عبارات هعا الجدول من خالل الم اهيم واألطروحات 
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ت مادية فقط إع أن الصراع من أجل  النظرية الماركسية المحدثة التي ترى بأن فكرة الصراع متعددة وليس

الدور والمكانة من خالل تحريا الرأ  المال اإلجتماعي والثقافي إضافة إلى رأ  مال المادي وهعا وفق 

 رواد هعا الطرح النظري لبياربورديو و اميتاي غتزوني ورالف داهردوف.

 :مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات -2

 الحقوق والواجبات واألداء التنظيمي: األولىالفرعية مناقشة النتائج في ضوء الفرضية  - 2-1

 : يمثل الحقوق والواجبات واألداء التنظيمي17جدول رقم 

 x̄ اإلتجاه

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

الحقوق والواجبات واألداء 
 التنظيمي

 12.5 2.07 موافق
3.12% 

5.75 
14% 

3 
7.2% 

14.5 
36.25% 

15.75 
39.37% 

 الضمان اإلجتماعي

 2.87 محايد
5.5 

13.75% 
6.5 

16.25% 
10 

25% 
10 

25% 
8 

 الحوافز 20%

 3.25 محايد
6.25 

15.62% 
12.75 
31.87% 

9.2 
23.12% 

8.25 
20.6% 

3.5 
8.75% 

 اإلحتجاج واإلضراب

- - 4.33 
10.82% 

8.33 
20.89% 

7.41 
18.5% 

10.91 
27.27% 

9.08 
22.7% 

 المجموع

من خالل النسب المسجلة وفقا لمؤشرات الجدول أعاله إع أن المؤشر األول حول الضمان  

موافق وأما  %36.25موافق بشدة و %39.37اإلجتماعي حيض بلغت نسبة مؤشر الضمان اإلجتماعي 

xنسبة الوسط الحسابي)   أي اإلتجاه العام للمؤشر كان موافق ويليه المؤشر الثاني  2.07( فقد كشف  ̄

في حين أن مؤشر اإلحتجاج  %2.78موافق   25%موافق بشدة و 20 %حول الحوافز العي سجلت

 .3.25محايد وبلغ الوسط الحسابي  %23.12موافق و 20.6واإلضراب سجل 
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ت ال رضية األولى يتبين أن الضمان من خالل المعطيات اإلحصائية للجدول حول مؤشرا 

اإلجتماعي المقدم لعمال المؤسسة من خالل إجابات المبحوثين وعلا أن خدمات الضمان اإلجتماعي 

تؤثر على أداء العمال داخل المؤسسة وعلا كون أن نوعية خدمات الضمان اإلجتماعي كلما كانت عات 

مال، كما أن المؤشر الثاني لل رضية األولى جاء حول مردودية عالية تساهم في زيادة ال اعلية ألداء الع

الحوافز، إع أن الحوافز التي يتلقاها العمال بالمؤسسة لها عالقة باألداء التنظيمي من خالل أن العمال 

لديهم إستجابة شرطية نحو رفع األداء من خالل الحوافز المقدمة من طرف المؤسسة وعلا كون أن 

ح مختلف الحوافز إنطالقا من الدور والمركز العي يمثله األفراد داخل المؤسسة التنظيم داخل المؤسسة يمن

حيض الحوافز التي يركز عليها العمال هي من نوع مادي إلشباع حاجات األفراد كما تميل النظرية 

الماركسية في م هوم المادية الجدلية والتاريخية على حمل المؤشر الثالض لل رضية تمثل في اإلحتجاج 

إلضراب حيض من خالل النتائج اإلحصائية المسجلة على المبحوثين أن اإلحتجاج واإلضراب يساهم في وا

ن كان التنظيم  تعديل األداء التنظيمي وكعلا  على أنه مطلب عمالي لمختلف ال ئات المهنية حتى وا 

داف ومصالح الرسمي ال يعترف بحق ممارسة العمال للحق في اإلضراب واإلحتجاج كونه يتعارض مع أه

 المؤسسة نحو الربح والتقدم.
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 عالقات العمل واألداء التنظيمي: مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الثانية -2-2

 : يمثل عالقات العمل واألداء التنظيمي18 جدول رقم

 x̄ اإلتجاه

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق محايد موافق

موافق 
 بشدة

عالقات العمل واألداء 
 التنظيمي

 2.9 محايد
4 

10% 
10 

25% 
8.75 

21.87% 
12.75 
31.87% 

4.5 
 اإلشراف والتوجيه 11.25%

 2.08 موافق
2 

5% 
4.75 

11.87% 
5.75 

14.37% 
9.75 

24.37% 
17.75 
44.37% 

 الك اية اإلنتاجية

 4.8 2.86 محايد
12% 

11.6 
29% 

6.2 
15.5% 

8.2 
20.5% 

9.2 
23% 

 تقييم األداء

- - 
3.6 
9% 

8.75 
21.95% 

6.9 
17.25% 

10.23 
25.57% 

10.48 
 المجموع 26.2%

من خالل المعطيات اإلحصاائية الاواردة فاي الجادول أعااله حاول عالقاات العمال واألداء التنظيماي  

xحاين أن ) محاياد فاي  21.87%موافاق  %31.87فقد سجل مؤشر اإلشاراف والتوجياه النساب التالياة  ̄ )  

نحو اإلتجاه محايد كما أن العبارة التي تليها حاول مؤشار الك اياة اإلنتاجياة ساجلت أعلاى نسابة  2.9سجل 

نحاو إتجااه  %2.9موافاق   مثال  %24.37موافاق بشادة و  %44.37على المبحوثين حول هاعا المؤشار 

 %2.86شكل  موافق و  20.5%موافق بشدة و  %23موافق وأتى مؤشر الثالض المتعلق بتقييم األداء ب 

 نحو إتجاه محايد.

من خالل المعطيات اإلحصائية المسجلة على الجادول وحاول مؤشارات ال رضاية الثانياة المصاممة  

حاااول عالقاااات العمااال واألدء التنظيماااي فااامن المؤشااار األول المتمثااال فاااي اإلشاااراف والتوجياااه يمثااال الجهااااز 

قى إهتمام العاملين حيض أن عالقات العمل التنظيمي ومجل  اإلدارة في المؤسسة إع أن داخل المؤسسة تل

بالمؤسسااة التااي ال تااتم عااب اإلشااراف هااي قائمااة علااى تعااديل أداء العاااملين وفااق مااا يااراه الجهاااز التنظيمااي 
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أصلح للمؤسسة، كما أن مؤشر الك اية اإلنتاجية يعتبر من أهم المواضيع التي تشغل المؤسسة ال العاامين 

جاال تحقيااق الك ايااة اإلنتاجيااة كمااا ونوعااا مااع مراعاااة معااايير الجااودة حيااض يحاار  الجهاااز التنظيمااي ماان أ

وعلاااا مااان أجااال تحقياااق الرفاهياااة اإلقتصاااادية وتحساااين ماااداخيل المؤسساااة وكاااعلا إكتسااااب زياااادة األساااواق 

الجزائريااااة خاصااااة فااااي صااااناعة  األجهاااازة الكهرومنزليااااة ماااان خااااالل الجااااو التنافسااااي السااااائد فااااي عاصاااامة 

ج باوعريريجب، كماا أن المؤشار المتعلاق حاول تقيايم األداء هاو آخار عارف رفاض الصناعات اإللكترونياة ببار 

وقبول من قبل المبحوثين وعلا يتعلق بطريقة تقييم األداء التي هي باألسا  مبنية على شكل هرمي غيار 

متساوي مع جميع ال ئات المهنية داخل المؤسسة وهعا يرجع إلى إرتباطه بأهداف ومبادىء المؤسسة حيض 

لمؤسساااة تقااايم األداء عبااار جهازهاااا التنظيماااي مااان خاااالل مراقباااة أداء العااااملين األكثااار والءا لمباااادىء أن ا

 المؤسسة وأكثر فاعلية ونشاط داخل المؤسسة.
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 الت اعل اإلجتماعي واألداء التنظيمي :مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الثالثة -3-3

 التنظيمي: التفاعل اإلجتماعي واألداء 19جدول رقم 

  اإلتجاه
x̄ 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

الت اعل اإلجتماعي 
 واألداء التنظيمي

 4.4 2.73 محايد
11% 

7.4 
18.5% 

8.2 
20.5% 

13 
32.5% 

7 
17.5% 

 ديناميكية جماعات العمل

 9.6 3.24 محايد
24% 

9.4 
23.5% 

8 
20% 

7.2 
18% 

5.8 
14.5% 

 النقابة

 5.4 2.41 موافق
13.5% 

3.2 
8% 

7.2 
18% 

10.8 
27% 

13.5 
33.5% 

 الصراع الوظي ي

- - 6.44 
16.1% 

6.66 
16.65% 

7.8 
19.5% 

10.33 
25.82% 

8.76 
21.9% 

 المجموع

من خالل المعطيات اإلحصائية لجدول الت اعل اإلجتماعي واألداء التنظيمي لل رضية الثالثة،  

دينامكية جماعات العمل وقد سجلت نسب متباينة على المبحوثين حيض أن المؤشر األول كان حول 

xمحايد وسجل )  %20.5موافق و %32.5موافق بشدة و 17.5% نحو اإلتجاه  2.73( للمؤشر  ̄

 المحايد.

 %24غير موافق و %23.5موافق و  %18كما أن المؤشر الثاني تمثل حوا النقابة وقد سجل  

xغير موافق بشدة ومثل )  نحو إتجاه محايد كما أن مؤشر الصراع الوظي ي سجل نسبة  3.24%( ̄

 نحو إتجاه موافق. 2.41( x̄موافق وبلغ )   %27موافق بشدة و 33.5%

من خالل القراءة اإلحصائية للجدول وعليه يتبين أن ت سير ال رضية الثالثة وفق معطيات  

اعات العمل، حيض وبناءا على المؤشرات حيض أن المؤشر األول عمد إلى التطرق إلى دينامكية جم

إجابات المبحوثين يمكن القول بأن جماعات العمل في المؤسسة تسعى دائما لبسط سيطرتها على 
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جماعات عمل أخرى علا أن الجهاز التنظيمي يعمل على اإلهتمام للجماعات العمالية التي هي مسيطرة 

ة صراع ضد جماعات أخرى كونها تقوم ومتحكمة داخل الحياة العمالية كما أن جماعات العمل في حال

على النمط القرابي األسري والجهوي داخل المؤسسة في حين أن المؤشر العي يليه جاء من حول النقابة 

إع أن العمل النقابي  بالقطاع الخا  غير ممكن ولكنه يتم داخل المؤسسة بأسلوب ع وي وغير مباشر 

ابة في القطاع الخا  تتشكل ضمنيا مع جماعات العمل أي بدون هيكلة تنظيمية وقانونية إع أن النق

وجماعة الرفاق بالدرجة األولى وكعلا أن الجهاز التنظيمي بالمؤسسة ال يسمح بممارسة النشاط النقابي 

للعمال بل ينتهج أسلوب مغاير يتمثل في العمل على تحسين أوضاع العمال من خالل التواصل مع 

العمل من خالل لجان اإلشراف والتوجيه ، كما أن النقابة هي مطلب  العمال وحل المشاكل الحاصلة في

يطمح له جميع عمال المؤسسة من أجل مطالبة بحقوقهم وتوازيا مع نشاط القطاع العام العي يعرف على 

 أنه قطاع حقوقي للعمال في مخيال عمال قطاع الخا .

مت اوت الدرجات والمراحل وعلا كعلا فمن مؤشر الصراع الوظي ي في المؤسسة الخاصة موجود و  

شباعها عن طريق ت عيل عناصر  أن الصراع الوظي ي هو صراع من تلبية الحاجات المادية للعمال وا 

الصراع داخل المؤسسة حول اإلنتاج وطرق أداء العمل والعالقات بين الجهاز التنظيمي والعمال حيض أن 

الح والحاجات وهعه المصالح والحاجات مرهونة لعاملين بالمؤسسة يسعون إلى تحقيق المزيد من المص

بمدى المحافظة على الدور والمهنة التي يحتلها األفراد العاملين داخل المؤسسة، حيض أن طموح األفراد 

ناق  وصراع الم عل من أجل وتطعهم إلى مزيد من المكاسب المتنوعة والغايات يجعلهم دائما في حالة ت

الدور والمكانة وتحرا عناصر الصراع بين األفراد والجماعات يكون هعا ة على األقل على ن   المحافظ

ضمن إسهام الطرح الماركسي الحديض ونظرية التحليل اإلستيراتيجي التي تحمل من خالل م اهيمها فكرة 

المحافظة على الدور والمكانة وكعلا قولها بأن كل واقع إقتصادي هو واقع سوسيولوجي مبني على 

 اد حول العمل وبناء األفراد إلستراتجياتهم حوله.تصورات األفر 
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 اإلتجاهات نحو العمل واألداء التنظيمي :لنتائج العامةا -3

 : يمثل اإلتجاهات نحو العمل واألداء التنظيمي20 جدول رقم

 x̄ اإلتجاه

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق محايد موافق

موافق 
 بشدة

اإلتحاهات نحو العمل 
 واألداء التنظيمي

 2.32 موافق
4.33 

10.82% 
8.33 

20.82 
7.41 

18.52% 
10.91 
27.27% 

9.08 
22.7% 

الحقوق والواجبات 
 واألداء التنظيمي

 2.60 موافق
3.6 

9% 
8.78 

21.95 
6.9 

17.25% 
10.20 
25.50% 

10.48 
26.2% 

عالقات العمل واألداء 
 التنظيمي

 6.4 2.78 محايد
16.1% 

6.66 
16.65% 

7.5 
19.5% 

10.33 
25.82% 

8.76 
21.9% 

الت اعل اإلجتماعي 
 واألداء التنظيمي

- - 
4.77 

11.92% 
7.92 

19.8% 
7.37 

18.42% 
10.49 
26.22% 

9.44 
 المجموع 23.6%

من خالل النسب المسجلة وفقا لل رضية األولى الحقوق والواجبات واألداء التنظيمي، حيض أنه   

موافق  %22.7من خالل إجابات المبحوثين حول هعه ال رضية يتبين كما هو موضح في الجدول تسجيل 

نت حول يمثل اإلتجاه الموافق لل رضية، كما أن ال رضية الثانية كا 2.32%موافق وهو %27.27بشدة و

xموفق وبلغ )  %25.50موافق بشدة و  %26.2عالقات العمل واألداء التنظيمي وبلغت النسب  ̄  )

 نحو اإلتجاه الموافق حول ال رضية الثانية. 2.60

موافق بشدة و  %21.9كما أن ال رضية الثالثة الت اعل اإلجتماعي واألداء التنظيمي سجلت  

xموافق أما المتوسط الحسابي )  25.82%  ( نحو إتجاه المحايد. ̄

 اإلستنتاجات: -
تبين لنا أن ال رضية العامة للبحض المتمثلة في اإلتجاهات نحو العمل  20من خالل الجدول رقم  

 واألداء التنظيمي أنها محققة هعا يعود الى ما يلي:
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بلنوعية الحقوق  بمتجاه بموافقب فمنه نستنتج أن ال رضية األولى 2.32يساوي الوسط الحسابي  x̄بما أن -
 والواجبات المقدمة للعمال تأثير هام على األداء التنظيمي للمؤسسةب هي فرضية محققة.

تؤثر عالقات بإتجاه "موافق" نستنتج أن الفرضية الثانية " 2.60 يساويالوسط الحسابي  x̄وبما أن  -

 العمل بين العمال وأرباب العمل على األداء التنظيميب هي فرضية محققة.
xوبما أن  - بمتجاه بمحايدب ومنه نستنتج أن ال رضية الثالثة بيساهم  2.78الوسط الحسابي يساوي   ̄

الت اعل اإلجتماعي في التأثير على األداء التنظيمي داخل المؤسسة الخاصةب هي فرضية محققة نسبيا 
 بدرجة عالية.

ول العمل على آدائهم هعا ما يعني تحقق ال رضية العامة بيؤثر تشكل اتجاهات العمال ح 
 التنظيمي بالمؤسسة الخاصة.ب

 



ةـــــــــــــــخاتمــ  
 

 
98 

 ةــــــــــــــــــــخاتم

نحو العمل  من منظور تكاملي لما ورد في متن الرسالة )نظريا وميدانيا( حول موضوع اإلتجاهات      

وعالقتها لألداء التنظيمي في القطاع الخاص ودراستها ميدانيا بمؤسسة صناعية ألركوديوم يتبين لنا أن 

فكرة اإلتجاهات تقوم باألساس على متغيرات الحاصلة اليوم في العالم وتحتم على المؤسسات بمختلف 

الصناعية واإلقتصادية الخاصة في أنواعها مواكبة المستجدات بأشكالها المختلفة وهو حال المؤسسات 

الجزائر فهي تعيش تحديات من زوايا مختلفة لفرض وجودها والحفاظ غلى بقائها في ظل جو تنافسي 

 محلي

إن الوعي بأهمية إدارة الموارد البشرية وأهمية الجودة الشاملة يشكل إدراكا راسخا لمدى تالزم  

فسية المستدامة للمؤسسة، مما يتطلب التطبيق الجيد من هذين المدخلين ودورهما في تحقيق الميزة التنا

جراء  دارة المعارف وتكنولوجيا المعلومات واإلتصال الداخلي بينهما والتمكين وا  خالل تعبئة تدريب وا 

 الدراسات واألبحاث الالزمة ثم التسويق الالئق لهذه الخدمة ألفراد المؤسسة

نطالقا من هذه المعطيات فإن الموارد الب  شرية بالمؤسسة الخاصة الجزائرية تتمثل في مدى وا 

إمكانية تحقيق مختلف حقوقها المشروعة في إيطار ما يمليه قانون العمل في الجزائر حسب متطلباتهم، 

ولذلك فإن هذه المتطلبات تتطبق على مراحل من خالل دراسة الجهاز التنظيمي لمختلف هذه العناصر 

قات عمل بين األفراد)العمال( وأرباب العمل مبنية على أساس من خالل تفعيل وتأسيس الفعلي لعال

 المصلحة  المشتركة والمزدوجة بين إشباع الحاجات وتحقيق الكفاية اإلنتاجية للمؤسسة.

ومن هذه الدراسة نستطيع القول أن المؤسسة الجزائرية تفتقر إلى جهاز تنظيمي يضبط وينظم  

ارد البشرية في إيطار األهداف المسطرة التي تتبناها المؤسسة العالقات  وكذلك يعمل على هندسة المو 

وتسعى إلى تحقيقها من خالل برنامج تكاملي يولي اإلهتمام بواقع المورد البشري في الجزائر في ظل 

 تطور وتوسع القطاع الخاص.
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ب وتقييم ومن هذه لدراسة نستطيع القول أن المؤسسة الجزائرية تفتقر إلى آليات عديدة مثل التدري 

األداء والترقية وبرامج العالقات اإلنسانية وعلى الرغم من تواضع هذه الجهود مقارنة بما تقوم به 

المؤسسات المنظورة عبر العالم فإن األمل في زيادة اإلهتمام بهذا المجال قائم فضمن مدخل ختامي تم 

 تبني بعض اإلقتراحات والتوصيات

ار على عاتقها تحسين خدمات ضمان اإلجتماعي كون لها عالقة على المؤسسة أن تأخذ بعين اإلعتب-

 مباشرة باألداء التنظيمي داخل المؤسسة وتمثل ركيزة أساسية نحو الدافعية في العمل.

يتوجب على المؤسسة التركيز على تنظيم وتأطير جماعات وعالقات العمل من خالل إعتماد التنظيم  -

 اإلنتاج داخل المؤسسة.الرسمي لجماعات الرفاق وكذلك لقوى 

نقترح على أن تكون المؤسسة نموذج لحسن تسيير الموارد البشرية من خالل فتح المجال للكفاءات  -

يطارات المؤسسة أكثر فأكثر.  وا 

كما يلتزم كل من العمال والمسؤولين على إبراز المفاهيم األساسية وتفاصيل الصراع الموجود داخل  -

قتراحات الناجحة الهادفة لتسهيل طرق العمل واألداء وكذلك التركيز على المؤسسة من خالل تدعيم اإل

 وضعية اإلنتاجية لشركة بين الرضا الوظيفي واإلنتاجي معا.
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