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وﻣستو
،ال ام اﳌوظف ن تجﺎ ﺎ
دفت الدراسة للكشف عن درﺟة تطبيق إحدى بلديﺎت وﻻية أم البوا ل اﻣج ﺟودة ا يﺎة الوظيفية
، نمط اﻹشراف،وكذا التعرف ع طبيعة العﻼقة ب ن ل ﻣؤشر ﻣن ﻣؤشرات ﺟودة ا يﺎة الوظيفية اﳌتمثلة اﳌشﺎركة اتخﺎذ القرارات
اﳌؤسسة العموﻣية ا زائر ة بنﺎء ع قيم ﻣعﺎﻣل اﻻرتبﺎط عند
 السﻼﻣة اﳌ نية واﻻل ام التنظي، اﻷﺟور واﳌ ﺎفآت،العﻼقﺎت اﻻﺟتمﺎعية
38  وقد تم اﻻعتمﺎد ع اﳌن الوصفي و نﺎء عليه تم تصميم است يﺎن بﺎستخدام ﻣقيﺎس ليكرت الثﻼ ي وتوز عه ع،0.05 ﻣستوى الدﻻلة
.ﻣفردة بﺎستخدام أسلوب اﳌ الشﺎﻣل
( ووزن س2.062)وقد كشفت نتﺎئج الدراسة عن ﻣستوى استجﺎبة ﻣتوسط تجﺎه ﻣؤشرات ﺟودة ا يﺎة الوظيفية بوسط ﻣر عﺎم
 كمﺎ،(75) ( ووزن س2.25)  كمﺎ أن درﺟة ال ام اﳌوظف ن تجﺎه البلدية عكس أيضﺎ ﻣستوى استجﺎبة ﻣتوسط بوسط ﻣر عﺎم،(%68.73)
 ب ن ﻣؤشرات ﺟودة ا يﺎة الوظيفية )اﳌشﺎركة0.05 أشﺎرت النتﺎئج إ عدم وﺟود عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة
 ح ن توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ب ن اﻷﺟور، العﻼقﺎت اﻻﺟتمﺎعية والسﻼﻣة اﳌ نية( واﻻل ام التنظي لدى اﳌوظف ن، نمط اﻹشراف،اتخﺎذ القرارات
. وقد تم تفس نتﺎئج البحث بﺎﻻعتمﺎد ع نظر ة "سلم ا ﺎﺟﺎت" ﻷبرا ﺎم ﻣﺎسلو، واﳌ ﺎفآت واﻻل ام التنظي
. اﳌؤسسة العموﻣية ا زائر ة، العﻼقة،  اﻻل ام التنظي، ﺟودة ا يﺎة الوظيفية:ﻠمات ﻣفتاﺣيﺔ
ABSTRACT:
The study aimed to reveal the degree of implementation of "oum elbouaghi" municipality for quality
of work life programs and the level of employee commitment to work, and identifying the nature of the
relationship between the indicators of the quality of work life represented in participation in decisionmaking, leadership style, social relations, wags and rewards, occupational safety and organizational
commitment based the values of the correlation coefficient of 0.05. The descriptive approach was
adopted and a questionnaire was designed using Likert scale and distributed on 38 individuals.
The results revealed a median response level towards job quality with an overall weighted mean of
(2.062) and a relative weight of (68.73), the degree of organizational commitment also reflects an
average of (2.25) and a relative weight of (75). The result also indicated that there is no statistically
significant correlation at 0.05 between indicators of quality of work life (decision-making, leadership
style, social relations, occupational safety) and organizational commitment among employees, while
there is a relationship between wages and organizational commitment. The results of the research were
interpreted according to Abraham Maslow's ladder needs theory.
Keywords: quality of the work life, organizational commitment, relationship, the Algerian public
establishment.
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 -1ﻣقدﻣﺔ:
تظ ر اﳌقﺎي س التنظيمية ا ديثة أن ا تمﺎم ﻣنظمﺎت اﻷعمﺎل برأس اﳌﺎل التق وحده ضمن اس اتيجيﺎ ﺎ العﺎﻣة ﻻ
يمكن أن يحقق اﻷ داف ال وﺟد ﻣن أﺟل ﺎ التنظيم ،و ﺎلتﺎ اتج ت نظر ﺎت العمل نحو ﻣحﺎ ﺎة ﻣظﺎ ر تطبيقية تحﺎول
تجسيد اﳌنطق الفع ﻻستمرارة اﳌؤسسﺎت بمﺎ يتمﺎ ﻣع ﻣتطلبﺎت الب ئة ا يطة ،تنطلق ذه ا ودات ﻣن ﻣدرسة
"العﻼقﺎت اﻹ سﺎنية" لـ"إلتﺎن ﻣﺎيو" )1949-1880م( ،أظ رت ﻣن خﻼل ﻣسلمﺎ ﺎ اﻹﻣ يقية أن اﻻ تمﺎم بﺎﳌورد ال شري كظﺎ رة
تنظيمية عد ﺎ اﻹ سﺎ ي قﺎدرع ضبط ﻣفﺎ يم الكفﺎءة والفعﺎلية تحقيق أ داف اﳌنظمة بمﺎ يضمن ل ﺎ فعلية البقﺎء
واﻻستمرارة ضمن ﻣحيط اﳌؤسسﺎت اﳌنﺎفسة اﻷخرى ،ذه النتﺎئج العملية لس ورة اس اتيجيﺎت التنظيم وسيﺎسﺎته ت ب
حتمية اﻻ تمﺎم بﺎﳌورد اﳌع بﺎعتبﺎره يمثل حسب نظر ة "ا ﺎﺟﺎت" لـ"أبرا ﺎم ﻣﺎسلو" )1908-1970م( ﺎئنﺎ له ﻣجموعة ﻣن
اﻻحتيﺎﺟﺎت واﻹشبﺎعﺎت ا ﺎصة يتطلب تحقيق ﺟود ﺎ بمﺎ يتمﺎ ﻣع السيﺎقﺎت العﺎﻣة للب ئة ال يتواﺟد ف ﺎ إﻣ ﺎنية أن
تؤدي إ تنمية شعوره بﺎﻻنتمﺎء والوﻻء لل سق الذي ي ت إليه بمﺎ يضمن "ارتبﺎطه بﺎﳌنظمة وتطﺎبق أ دافه ﻣع أ داف ﺎ
و ش ل ﻣ ايد" ) واين ،2014/2013 ،ص ،(101 .والذي يظ ر ﻣن خﻼل "إيمﺎن الفرد بﺎﳌنظمة وقيم ﺎ وأ داف ﺎ إ الدرﺟة
ال تجعله ينص رو ندﻣج ف ﺎ و فتخربﺎﻻنتمﺎء إل ﺎ ﻣمﺎ يدفعه إ بذل ا ود اﳌطلو ة ﻣجﺎل عمله ،أو استعداده لتحمل
أعبﺎء عمل إضﺎفية واﳌبﺎدرة ﻣن أﺟل إنجﺎح اﳌنظمة وتقدﻣ ﺎ )نصﺎر ،2016 ،ص ،(19 .ذه اﳌتغ ات السلوكية تنطلق ﻣن
أحد أ م اﳌتطلبﺎت الوظيفية للعﺎﻣل ن داخل اﳌنظمﺎت كسيﺎق تنظي عكس اﳌسؤولية اﻷخﻼقية ال تتحمل ﺎ اﳌؤسسة
تلبية ﻣجموعة ﻣن اﻹشبﺎعﺎت الوظيفية ،اﳌﺎدية واﻻﺟتمﺎعية تتحدد ﻣن خﻼل سلسلة ﻣن اﻻﻣتيﺎزات ا ﺎصة ال يتحصل
عل ﺎ الفرد نظ استمراره ﻣع التنظيم الذي ي ت إليه.
 -2اﻹطار اﳌفا ي لﻠدراسﺔ:
 -1-2اﻹش اليﺔ:
يتجه ا تمﺎم اﳌؤسسﺎت نحو تحقيق ارتبﺎط أعضﺎ ﺎ ﺎ وفرض القﺎبلية النفسية ﻣن خﻼل اﻹيمﺎن بقيم وﻣعﺎي
التنظيم بمﺎ يحﺎ ي تصورا ﺎ الرضﺎ العﺎم لﻸفراد بمﺎ يمكن أن سﺎ م تحقيق الكفﺎءة والفعﺎلية التجسيد النﺎ
لﻸ داف التنظيمية ال وﺟدت ﻣن أﺟل ﺎ ثقﺎفة اﳌنظمة ،رفع ﻣستوى القدرات اﻹبداعية لﻸفراد ،اﻻستقرار واﻷﻣن الوظيفي
إضﺎفة إ ضبط ﻣدر ﺎت التوازن واﻻ ﺎم ب ن ل ﻣن التنظيمﺎت الرسمية وا مﺎعﺎت غ الرسمية بﺎلش ل الذي يمكن أن
سﺎ م تنمية اس اتيجيﺎت اﳌنظمة لت ون أك قدرة ع تجسيد ﺎ لفعلية البقﺎء واﻻستمرارضمن ﻣتغ ات الب ئة التنظيمية
اﳌعﺎصرة ،ذه ا صﺎئص السي ولوﺟية للفرد تجﺎه عمله صنفت ضمن أحد أ م اﳌتغ ات السلوكية داخل التنظيم ،وال
يتم قيﺎس ﺎ بﺎلنظر إ ﻣستوى الطﺎقﺎت ال يبذل ﺎ اﳌوظف تنفيذ ﻣ ﺎﻣه الوظيفية وإدراك ﻣتطلبﺎ ﺎ سواء ﻣن النﺎحية
الذ نية أو البدنية ،فيصبح بذلك اﻻستمرار ضمن اﻻس اتيجيﺎت العﺎﻣة للمنظمة رغبة أك ﻣن أن ي ون ضرورة نفسية،
اﺟتمﺎعية أو اقتصﺎدية ،لذا نجد أن ﻣحﺎ ﺎة ﻣمﺎرسﺎت اﻻل ام التنظي قد لفت ان بﺎه العديد ﻣن ا تص ن سوسيولوﺟيﺎ
التنظيمﺎت الرسمية ﻣن خﻼل نمذﺟة ﻣجموعة ﻣن الدراسﺎت والبحوث العلمية واﻷ ﺎديمية ال س دف التفس اﳌوضو
للعواﻣل ال يمكن أن تؤثر ال ام الفرد تجﺎه عمله .فقد ات ﻣن واقع تلك الدراسﺎت أن النمو اﻻقتصﺎدي الذي حققه
عمﺎلقة اﻻقتصﺎد العﺎلم أﻣثﺎل أﳌﺎنيﺎ واليﺎبﺎن عود إ قوة العمﺎلة اﳌل ﻣة ،حيث أن  %90ﻣن نجﺎح اﳌنظمﺎت اليﺎبﺎنية
عود إ اﻻل ام و %10اﳌتبقية عود إ اﳌوا ب وكفﺎءة اﻷفراد )ﻣعمري ،2016 ،ص.(309 .
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وع العموم فإن اندﻣﺎج اﻷفراد ﻣع ب ئﺎ م التنظيمية بمﺎ يمكن أن عكس ﻣدى استعداد م ﻻستغﻼل ل ا ود
والطﺎقﺎت اﳌوﺟ ة بفعﺎلية نحو تحقيق اﻷ داف التنظيمية بمﺎ يضمن بقﺎء واستمرارة اﳌنظمة ينطلق ﻣن ﻣجموعة ﻣن
اﳌمﺎرسﺎت الوظيفية عد ﺎ اﻹ سﺎ ي تظ ر ﻣدى قدرة السيﺎسﺎت العﺎﻣة للمنظمة ع إشبﺎع اﻻحتيﺎﺟﺎت الوظيفية،
اﻻﺟتمﺎعية واﳌﺎدية ﻷعضﺎ ﺎ ،ذه اﻹشبﺎعﺎت ت تج ع ضبط فلسفة نوعية ودة حيﺎة العمل كﺄحد أ م اﳌتطلبﺎت الوظيفية
للعﺎﻣل ن تتجه نحو تب براﻣج إس اتيجية خﺎصة سﺎ م تحس ن نوعية ب ئة العمل عد ﺎ التنظي ﻣن خﻼل رفع
ﻣستوى اﳌشﺎركة صنع القرارات التنظيمية ،ﻣرونة نمط اﻹشراف وتحديد ﻣعﺎي ﻣوضوعية لل قية الوظيفية ،أو تحس ن
خصﺎئص التنظيم اﻻﺟتمﺎعية وال تظ ر اﻻ تمﺎم بمضﺎﻣ ن العﻼقﺎت اﻻﺟتمﺎعية و عز ز درﺟة التفﺎعل اﻻﺟتمﺎ ب ن ل
عﺎﻣل وع ﺎفة اﳌستو ﺎت ،أو ﻣن ا وانب اﳌﺎدية ﻣن خﻼل السﻼﻣة اﳌ نية والعدالة ﻣنح ا وافز واﳌ ﺎفآت لت ون أك
قدرة ع ﻣحﺎ ﺎة اﳌتطلبﺎت ا ﺎصة بﺎﻷفراد ﻣن ﺟ ة ،وتفعيل ﻣؤشرات الكفﺎءة والتم التنظي للمؤسسة ﻣن ﺟ ة أخرى.
اﻻغ اب الوظيفي القﺎئم داخل أغلب اﻷ سﺎق التنظيمية ا زائرة كﺄحد أ م اﳌؤشرات ال أفرز ﺎ ضعف اﻹدراك
الواق ﻷ مية رأس اﳌﺎل ال شري سﺎ م فرض نوع ﻣن اﳌشﺎعر اﻻغ ابية للفﺎعل ن داخل التنظيم ،والذي تجسده ﻣجموعة
تحقيق اﻷ داف العﺎﻣة للمنظمﺎت ،خﺎصة وأن اﻻل ام
ﻣن اﳌمﺎرسﺎت البعيدة تمﺎﻣﺎ عن سيﺎقﺎت التخطيط اﻻس اتي
الوظيفي يجسد رابط عﻼئقي ب ن ا صﺎئص التنظيمية يط العمل وا صﺎئص النفسية لﻸفراد ،الذي يف ض أن تقوم
ع سلسلة ﻣن اﻵليﺎت وال اﻣج ا طط ل ﺎ بمﺎ سمح بخلف رابط عﻼئقي ب ن العﺎﻣل والتنظيم الذي ي ت إليه.
التﺎ  :ل توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة
وﻣن ذا اﳌنطلق فإن ﻣش لة الدراسة تتجسد حول ال سﺎؤل الرئ
اﳌؤسسة العموﻣية ا زائر ة؟
إحصﺎئية ب ن ﺟودة ا يﺎة الوظيفية واﻻل ام التنظي
وﻣن أﺟل ضبط ﻣدر ﺎت اﳌوضوع وتحديد اتجﺎ ﺎته اﳌوضوعية يمكن أن نطرح ال سﺎؤﻻت الفرعية التﺎلية:
 ل توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن اﳌشﺎركة اتخﺎذ القرارات واﻻل ام
اﳌؤسسة العموﻣية ا زائر ة.
التنظي
 ل توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن نمط اﻹشراف واﻻل ام التنظي
اﳌؤسسة العموﻣية ا زائر ة.
 ل توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن العﻼقﺎت اﻻﺟتمﺎعية واﻻل ام التنظي
اﳌؤسسة العموﻣية ا زائر ة.
 ل توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن اﻷﺟور واﳌ ﺎفآت واﻻل ام التنظي
اﳌؤسسة العموﻣية ا زائر ة.
 ل توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن السﻼﻣة اﳌ نية واﻻل ام التنظي
اﳌؤسسة العموﻣية ا زائر ة.
 -2-2فرضيات الدراسﺔ:
 -1-2-2الفرضيﺔ العاﻣﺔ:
اﳌؤسسة العموﻣية
توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية ب ن ﺟودة ا يﺎة الوظيفية واﻻل ام التنظي
ا زائر ة.
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 -2-2-2الفرضيات الفرعيﺔ:





 -3-2أ

توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن اﳌشﺎركة اتخﺎذ القرارات واﻻل ام التنظي
اﳌؤسسة العموﻣية ا زائر ة.
اﳌؤسسة
توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن نمط اﻹشراف واﻻل ام التنظي
العموﻣية ا زائر ة.
توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن العﻼقﺎت اﻻﺟتمﺎعية واﻻل ام التنظي
اﳌؤسسة العموﻣية ا زائر ة.
توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن اﻷﺟور واﳌ ﺎفآت واﻻل ام التنظي
اﳌؤسسة العموﻣية ا زائر ة.
اﳌؤسسة
توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن السﻼﻣة اﳌ نية واﻻل ام التنظي
العموﻣية ا زائر ة.
داف الدراسﺔ:

 الكشف ع درﺟة ا تمﺎم اﳌؤسسﺎت العموﻣية ا زائر ة بتحقيق براﻣج ﺟودة ا يﺎة الوظيفية ﻷفراد ﺎ.
 تحديد ﻣستوى اﻻل ام الوظيفي لدى اﳌوظف العموﻣي ودرﺟة رغبته اﻻستمرار ضمن التنظيم الذي ي ت
وتحقيق أ دافه.
 التفس السوسيولو
ا زائر ة.

للعﻼقة اﻹحصﺎئية ب ن ﺟودة ا يﺎة الوظيفية واﻻل ام التنظي

إليه

اﳌؤسسة العموﻣية

 التعرف ع طبيعة العﻼقة اﻻرتبﺎطية ب ن ل ﻣن اﳌشﺎركة اتخﺎذ القرارات ،نمط اﻹشراف الوظيفي ،العﻼقﺎت
اﳌؤسسة العموﻣية ا زائر ة.
اﻻﺟتمﺎعية ،اﻷﺟور واﳌ ﺎفآت ،السﻼﻣة اﳌ نية واﻻل ام التنظي
 تقديم ﻣجموعة ﻣن التوصيﺎت واﻻق احﺎت ال يمكن ﻣن خﻼل ﺎ توﺟيه ا تمﺎﻣﺎت اﻷ ﺎديمي ن واﳌسؤول ن نحو إدراك
أ مية ل ﻣن براﻣج ﺟودة ا يﺎة الوظيفية وﻣمﺎرسﺎت اﻻل ام التنظي .
 -4-2تحديد اﳌفا يم:
 -1-4-2جودة ا ياة الوظيفيﺔ:
عرف ﺟﺎد الرب ) (1999ﺟودة ا يﺎة الوظيفية بﺄ ﺎ :العمليﺎت اﳌت ﺎﻣلة ا ططة وال س دف تحس ن ﻣختلف
ا وانب ال تؤثر ع ا يﺎة الوظيفية للعﺎﻣل ن وحيﺎ م ال صية ،والذي س م بدوره تحقيق اﻷ داف اﻹس اتيجية
للمنظمة والعﺎﻣل ن ف ﺎ واﳌتعﺎﻣل ن ﻣع ﺎ )ال بري ،2016 ،ص .(18 .و عرف ﺎ  :(2013) surya kumar shaniدرﺟة التم ال
أوﺟدت العمل وشروط العمل ال تحدد العﻼقة ب ن العﺎﻣل و ي ته ،ﻣضﺎفﺎ إل ﺎ البعد اﻹ سﺎ ي وال سﺎ م بمجمل ﺎ
الرضﺎ العﺎم وتحس ن القدرات أداء العمل ع ﻣستوى الفرد ،وﻣن ثم ع ﻣستوى أداء اﳌنظمة ك ل )ﻣﺎ  ،2014 ،ص.
.(62 ،61
كمﺎ وعرف ﺎ  wether and Davisبﺄ ﺎ :إشراف ﺟيد ،وﻣرتبﺎت وﻣزايﺎ وﻣ ﺎفآت ﺟيدة ،وقدر ﻣن اﻻ تمﺎم والتحدي
ع استخدام ﺟودة ا يﺎة الوظيفية بإعطﺎء
بﺎلوظيفة ،وتتحقق ﺟودة حيﺎة العمل ﻣن خﻼل فلسفة عﻼقﺎت العﺎﻣل ن ال
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العﺎﻣل ن فرص أك للتﺄث ع وظﺎئف م ،واﳌسﺎ مة الفعﺎلة ع ﻣستوى اﳌنظمة ك ل )ا س  ،2016 ،ص .(15 .أﻣﺎ
 :(2012) cp.Garg.et.alفيعرف ﺟودة ا يﺎة الوظيفية ع أ ﺎ اﳌدى الذي ي ون فيه أعضﺎء اﳌنظمة قﺎدر ن ع إشبﺎع
حﺎﺟﺎ م ال صية ﻣن خﻼل خ ا م اﳌؤسسة ،و غطي ﻣشﺎعرال ص حول ل ﺟﺎنب ﻣن ﺟوانب العمل بمﺎ ذلك
اﳌ ﺎفآت اﻻقتصﺎدية والفوائد واﻷﻣﺎن والعدالة اﻻﺟتمﺎعية وا ﺎرﺟية ،وشروط العمل والعﻼقﺎت التنظيمية وال صية
الداخلية وا ﺎرﺟية وال ﺟميع ﺎ ل ﺎ ﻣعﺎن كب ة حيﺎة اﻷ ﺎص )الدحدوح ،2015/2014 ،ص.(10 .
يمكن القول أن ﺟود ا يﺎة الوظيفية تمثل سلم ال رم التم ي الذي س دف ﻣن خﻼل بروتو وﻻته ﻣحﺎ ﺎة ﻣجموعة
ﻣن اﻹشبﺎعﺎت الوظيفية ،اﳌﺎدية واﻻﺟتمﺎعية لﻸفراد العﺎﻣل ن ترتبط بمدى قدرة التنظيم ع إشراك اﳌوظف عملية اتخﺎذ
القرارات التنظيمية ،القيﺎدة اﳌرنة ،اﻣتيﺎزات ال قية اﳌوضوعية والتقدم الوظيفي ،العﻼقﺎت اﻻﺟتمﺎعية اﻹيجﺎبية ب ن ﺎفة
اﳌستو ﺎت التنظيمية ،السﻼﻣة اﳌ نية وأرغونوﻣيﺎ تﺄخذ ع ن اﻻعتبﺎر ا صﺎئص الف سيولوﺟية والنفسية للعﺎﻣل ن ،سلم
وظيفي س ند إ العدالة واﳌسﺎواة ﻣنح اﻷﺟور وا وافزالوظيفية.
 -2-4-2اﻻل ام التنظي :
عرف ﻣﺎير وال ن ) (1991اﻻل ام التنظي بﺄنه :حﺎلة ﻣن اﻻرتبﺎط النف ب ن اﳌوظف واﳌنظمة ،كمﺎ أنه ي ش ل ن يجة
الرغبة )اﻻل ام الوﺟدا ي( ،ا ﺎﺟة )اﻻل ام اﻻستمراري( والشعور بﺎلواﺟب )اﻻل ام اﳌعيﺎري( )ا مﺎ  ،2016 ،ص.(11 .
كمﺎ و عرفه  Davisع أنه :درﺟة ا غمﺎس العﺎﻣل عمله ،وﻣقدارا د والوقت الذي يكرسه ل ذا الغرض ،وإ أي
ﻣدى عت عمله ﺟﺎنبﺎ رئ سيﺎ حيﺎته )حر م ،2009 ،ص ،(94 .وقد عرفه آﻻن وﻣﺎيور ) (1990بﺄنه :ا ﺎلة النفسية ال
تر ط الفرد بﺎﳌنظمة وا تمﺎﻣه بﺎﻻستمرارف ﺎ )اﳌصﺎورة وا فﺎ  ،2014 ،ص ،(48 .إذ شمل اﻻل ام التنظي علق اﻷفراد
بﺎﳌنظمة ،و نطوي ع العﻼقة ب ن العﺎﻣل واﳌنظمة )آل قﺎسم ،2012/2011 ،ص.(17 .
كمﺎ و ع اﻻل ام التنظي عن :نزعة الفرد لﻼندﻣﺎج واﻻرتبﺎط ﻣنظمة ﻣﺎ ،ﻣع ا ع ﺎ بﺎلرغبة البقﺎء ،واﻻستعداد
لبذل ا د اﳌطلوب ،وقبول أ داف اﳌنظمة واﻹيمﺎن بقيم ﺎ )حلس ،2012 ،ص.(39 .
يمكن القول أن اﻻل ام التنظي يمثل درﺟة ارتبﺎط الفرد العﺎﻣل بﺎﳌنظمة ال ي ت إل ﺎ عﺎطفيﺎ ووﺟدانيﺎ ،بمﺎ
يجسد رغبته اﻻستمرار ﻣع ﺎ تحقيق أ داف ﺎ التنظيمية واﻹيمﺎن بثقﺎف ﺎ بمﺎ يمكن أن سﺎ م توافق قيم العﺎﻣل
ال صية ﻣع القيم العﺎﻣة للتنظيم.
 -5-2الدراسات السابقﺔ:
 -1-5-2دراسﺔ ت س زا ر ) (2015ﺣول "أثر جودة ا ياة الوظيفيﺔ اﻻل ام التنظي ":
دراسة ﻣيدانية ع ﻣركز خدﻣة اﳌواطن )النﺎفذة الواحدة( بدﻣشق :دفت للتعرف ع أثر أ عﺎد ﺟودة حيﺎة العمل
ع ال ام اﳌوظف ن اﳌؤسسة ﻣحل الدراسة ودرﺟة اﻻرتبﺎط بي مﺎ ﻣن خﻼل استخدام اﳌن الوصفي التحلي وتوز ع
است يﺎن ع عينة عشوائية تقدر بـ 50ﻣفردة ،وتب ن وﺟود عﻼقة طردية قو ة ب ن أ عﺎد ﺟودة ا يﺎة الوظيفية )ظروف ب ئة
العمل ،خصﺎئص الوظيفة ،اﻷﺟور واﳌ ﺎفآت ،ﺟمﺎعة العمل( واﻻل ام التنظي لدى العمﺎل اﳌركز ،إضﺎفة إ وﺟود أثر
ذو دﻻلة إحصﺎئية بي مﺎ.
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 -2-5-2دراسﺔ وسام ﻣحمد ا س ) (2016ﺣول "أثر جودة ا ياة الوظيفيﺔ
اﻻجتماعي ن وزارة الشؤون اﻻجتماعيﺔ بقطاع غزة":
دفت للكشف عن أثرﺟودة ا يﺎة الوظيفية بﺄ عﺎد ﺎ اﻻل ام التنظي لدى البﺎحث ن اﻻﺟتمﺎعي ن بﺎلوزارة ﻣحل
الدراسة ﻣن خﻼل التعرف ع درﺟة تطبيق براﻣج ﺟودة حيﺎة العمل وﻣستوى اﻻل ام التنظي لدى ﻣفردات البحث بﺎﻻعتمﺎد
ع اﳌن الوصفي التحلي وتوز ع است يﺎن ع  159ﻣفردة )اﳌ الشﺎﻣل( .تب ن وﺟود تﺄث ذو دﻻلة إحصﺎئية ب ن أ عﺎد
ﺟودة ا يﺎة الوظيفية )اﻷﺟور ،العﻼقﺎت اﻻﺟتمﺎعية ،اﻻستقرار الوظيفي ،السلوك القيﺎدي ،اﳌشﺎركة اتخﺎذ القرارات ع
اﻻل ام التنظي ( ع اﻻل ام التنظي .
 -3-5-2دراسﺔ سمر سعيد البياري ) (2018ﺣول "جودة ا ياة الوظيفيﺔ و أثر ا ع اﻻل ام التنظي ﳌوظفي وزار ي العمل
والتنميﺔ اﻻجتماعيﺔ قطاع غزة":
دفت لقيﺎس ﻣدى توفر أ عﺎد ﺟودة ا يﺎة الوظيفية وﻣستوى اﻻل ام التنظي لدى العﺎﻣل ن وزاري العمل
والتنمية واﻻﺟتمﺎعية ،ثم إيجﺎد العﻼقة وقيﺎس اﻷثر ب ن أ عﺎد ﺟودة ا يﺎة الوظيفية وﻣستوى اﻻل ام التنظي لدى
اﳌوظف ن ،ليمكن بذلك تقديم عض التوصيﺎت واﳌق حﺎت ال يمكن أن تفيد صنﺎع القرار الوزارت ن ،وقد تم استخدام
اﳌن الوصفي التحلي للدراسة ،وتم توز ع است يﺎن ع عينة عشوائية طبقية تقدر بـ  200ﻣفردة وتم اس داد  179است يﺎن.
تب ن وﺟود عﻼقة إيجﺎبية وتﺄث ذو دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن أ عﺎد ﺟودة ا يﺎة الوظيفية )ظروف العمل
اﳌﺎدية ،التوازن ب ن ا يﺎة والعمل ،اﻷﺟور واﳌ ﺎفآت ،اﻷﻣﺎن واﻻستقرارالوظيفي( وﻣستوى اﻻل ام التنظي .
 -3اﻹجراءات اﳌن يﺔ لﻠدراسﺔ:
 -1-3ﻣﺠال الدراسﺔ:
تمت الدراسة اﳌيدانية بإحدى بلديﺎت وﻻية أم البوا  ،حيث أﺟرت ع ﻣرحلت ن ،اﳌرحلة اﻷو كدراسة استطﻼعية
أﺟر ت بتﺎر خ  2020-10-26لﻼطﻼع ع ا صﺎئص ال ي لية وال شر ة للبلدية ،أﻣﺎ اﳌرحلة الثﺎنية وال تم ﻣن خﻼل ﺎ توز ع
است يﺎن الدراسة ﻣن طرفنﺎ ع اﳌوظف ن ﻻختبﺎرالفرضيﺎت ﻣيدانيﺎ بتﺎر خ .2020/11/10-09-08
 -2-3ﻣن الدراسﺔ:
بﺎعتبﺎرأن الدراسة ا ﺎلية س دف الكشف عن ﻣستوى تطبيق اﳌؤسسة ﻣحل الدراسة ل اﻣج ﺟودة ا يﺎة الوظيفية
وتحديد درﺟة ال ام اﳌوظف ن تجﺎه اﳌؤسسة ،إضﺎفة إ التفس الك -اﻹحصﺎ ي ﻣضﺎﻣينه النوعية ﻣن خﻼل اﳌنظور
السوسيولو للعﻼقة اﻻرتبﺎطية ب ن ل ﻣؤشر ﻣن ﻣؤشرات ﺟودة ا يﺎة الوظيفية واﻻل ام التنظي عند ﻣستوى الدﻻلة
 0.05فقد اخ نﺎ اﻻعتمﺎد ع اﳌن الوصفي.
واﳌن الوصفي أسلوب ﻣن أسﺎليب التحليل اﳌرتكزع ﻣعلوﻣﺎت ﺎفية ودقيقة عن ظﺎ رة أوﻣوضوع ﻣحدد ﻣن خﻼل
ف ة أوف ات زﻣنية ﻣعلوﻣة وذلك ﻣن أﺟل ا صول ع نتﺎئج علمية ثم تفس ﺎ بطر قة ﻣوضوعية و مﺎ ي م ﻣع اﳌعطيﺎت
الفعلية للظﺎ رة )عبيدات وآخرون ،1999 ،ص.(46 .
 -3-3ﻣﺠتمع الدراسﺔ:
نظرا لصغر م ﻣجتمع البحث ﻣيدان الدراسة واحتوائه ع  42ﻣوظف إداري ،فقد قمنﺎ بدراسة ﻣ ية ع
ﺟميع اﻷفراد ﻣن خﻼل توز ع أداة اﻻست يﺎن ع  38ﻣوظف إداري واست نﺎء  04عنﺎصر لغيﺎ ﺎ عن العمل ف ة البحث
و ﺎلتﺎ عذر ا صول ع استجﺎبﺎ م.
عز ز اﻻل ام التنظي
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 -4-3أدوات جمع البيانات:
تم تصميم "است يﺎن" بﺎﻻعتمﺎد ع ﻣقيﺎس "ليكرت" الثﻼ ي ،وقد اشتمل ع ثﻼثة ﻣحﺎور ك ى ،ي نﺎول ا ور اﻷول
ا صﺎئص السوسيو-ﻣ نية للمبحوث ن ،ح ن تنﺎول ا ور الثﺎ ي ﻣتغ ﺟودة ا يﺎة الوظيفية بمؤشرا ﺎ اﻹﻣ يقية واﳌتمثلة
 :اﳌشﺎركة اتخﺎذ القرارات ،نمط اﻹشراف ،العﻼقﺎت اﻻﺟتمﺎعية ،اﻷﺟور واﳌ ﺎفآت والسﻼﻣة اﳌ نية ،أﻣﺎ ا ور اﻷخ
فﺎ تم بمتغ اﻻل ام التنظي .
 -4عرض وتحﻠيل البيانات وﻣناقشﺔ النتائج:
 -1-4وصف اﳌتغ ات السوسيو-ﻣ نيﺔ تمع الدراسﺔ:
جدول  .1اﳌتغ ات السوسيو-ﻣ نيﺔ تمع البحث
اﳌتغ ات
النوع

اﳌستوى العمري
اﳌستوى التعلي

سنوات ا

ة

اﻻحتمﺎﻻت
ذكر
أن
)(29-20
)(40-30
أك ﻣن 40سنة
ثﺎنوي
ﺟﺎﻣ
أقل ﻣن 5سنوات
)(10-05
)(16-11
أك ﻣن 16سنة

ال سبة اﳌئو ة%
%42.11
%57.89
%21.06
%55.26
%23.68
%44.74
%55.26
%23.68
%52.64
%18.42
%5.26

العدد
16
22
08
21
09
17
21
09
20
07
02

ا موع
38

38
38

38

يو ا دول رقم ) (01توز ع ﻣجتمع الدراسة حسب ﻣتغ ات النوع ،اﳌستوى العمري ،اﳌستوى التعلي وسنوات
ا ة ،حيث نﻼحظ تبﺎينﺎ استجﺎبﺎت اﳌبحوث ن ب ن الذ ور واﻹنﺎث لصﺎ اﻹنﺎث ب سبة ) ،(%57.89ب نمﺎ بلغت سبة
الذ ور ).(%42.11
و نﺎء ع توز ع أفراد ا تمع حسب ﻣتغ السن ،يﻼحظ أن أغلبية اﻷفراد ﻣن الفئة ) 40-30سنة( ب سبة )،(%55.26
تل ﺎ الفئة العمر ة اﻷك ﻣن  40سنة ب سبة ) ،(%23.68ثم سبة ) (%21.06للفئة العمرة ) 29-20سنة( ،ب نمﺎ نﻼحظ ﻣن
خﻼل توز ع أفراد ا تمع حسب ﻣتغ اﳌستوى التعلي أن أغلبية اﳌفردات ﻣن حملة الش ﺎدات ا ﺎﻣعية ب سبة )،(%55.26
يل ﺎ اﳌستوى الثﺎنوي ب سبة ).(%44.74
أﻣﺎ بﺎل سبة لتوز ع أفراد ا تمع حسب ﻣتغ سنوات ا ة ،يﻼحظ أن أغلبية اﳌفردات ت اوح خ ا م ب ن )10-05
سنوات( ب سبة ) ،(%52.64تل ﺎ سبة ) (%23.68للفئة أقل ﻣن  05سنوات ،وﻣن ثم الفئة ) 16-11سنة( ب سبة )،(%18.42
وأخ ا الفئة أك ﻣن  16سنة ب سبة ).(%5.26
 -2-4ﻣحﻚ الدراسﺔ:
ﻣن أﺟل تحديد ﻣستوى اﻻستجﺎبة وضبط درﺟة اﳌوافقة فقرات البحث وذلك ﻣن خﻼل ا كم ع الوسط اﳌر
فقد اعتمدنﺎ ع ا ك التﺎ :
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جدول  .2ا ﻚ اﳌعتمد الدراسﺔ
درﺟة اﳌوافقة
ضعيفة
ﻣتوسطة
ﺟيدة

الوسط اﳌر
ﻣن 1إ 1.67
ﻣن  1.68إ 2.35
ﻣن  2.36إ 3.02

 -3-4تحﻠيل اﻻست يان:
 -1-3-4جودة ا ياة الوظيفيﺔ:
 -1-1-3-4اﳌشاركﺔ اتخاذ القرارات التنظيميﺔ:
جدول  .3ﻣستوى اﳌشاركﺔ اتخاذ القرارات ﻣؤسسﺔ الدراسﺔ
الرقم
01
02
03
04
05
06
07

العبﺎرات
شﺎرك اتخﺎذ القرارات التنظيمية.
تقوم اﻹدارة العليﺎ عقد اﺟتمﺎعﺎت دور ة ﻹشراك العﺎﻣل ن حل
صعو ﺎت العمل.
تﺄخذ اﻹدارة العليﺎ ع ن اﻻعتبﺎر أ مية آراء العﺎﻣل بخصوص تطو ر أداء
العمل.
توﺟد ﻣمﺎرسﺎت حقيقية للمشﺎركة عملية صنع القرارات التنظيمية.
تحصل ع اﳌعلوﻣﺎت ال ﺎفية عن اﳌ ﺎم اﳌ لفة لك.
القرارات ال تتخذ ﺎ البلدية تﺄخذ ع ن اﻻعتبﺎرآراء اﳌوظف ن.
تبحث البلدية عن فرص تنمية اﻹبداع لدى اﳌوظف ن.
الوسط اﳌر العﺎم

الوسط اﳌر
1.68
1.57

الوزن ال س  %ال ت ب اﳌوافقة
ﻣتوسطة
02
56
ضعيفة
04
52.33

1.60

53.33

03

ضعيفة

1.68
2.42
1.50
1.26
1.67

56
80.66
50
42
55.66

02
01
05
06
04

ﻣتوسطة
ﺟيدة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة

الوزن ال س =الوسط اﳌر × 3÷ 100
اس نﺎدا إ نتﺎئج ا دول رقم ) (03والذي يب ن ﻣستوى اﳌشﺎركة اتخﺎذ القرارات داخل التنظيم ﻣيدان الدراسة
ل وسط ﻣر عﺎم يقدر بـ) (1.67بوزن س
بﺎﻻعتمﺎد ع قيم الوسط اﳌر وﻣقﺎرنﺎت ا ك اﳌعتمد الدراسة فإننﺎ
) (%55.66وﻣستوى استجﺎبة ضعيف و و ﻣﺎ يؤكد ﻣركزة عملية صنع القرارات التنظيمية ﻣؤسسة الدراسة ،إضﺎفة إ
غيﺎب اﳌسﺎواة التعﺎﻣل ﻣع "اﳌوظف" كعضو له ا ق أخذ آرائه ع ن اﻻعتبﺎر عند تصميم وتنفيذ العمليﺎت التنظيمية،
و نﺎء ع ذلك تم ترت ب الفقرات حسب قيم الوسط اﳌر كمﺎ ي :
ﺟﺎءت العبﺎرة ا ﺎﻣسة "تحصل ع اﳌعلوﻣﺎت ال ﺎفية عن اﳌ ﺎم اﳌ لفة لك" اﳌرتبة اﻷو بوسط ﻣر )(2.42
ووزن س ) (%80.66بمستوى استجﺎبة ﺟيد ،و مكن أن نرﺟع ذلك إ أن طبيعة اﳌ ﺎم الوظيفية داخل البلدية ﻣحل الدراسة
كمؤسسة عموﻣية تفرض ع اﻹدارة العليﺎ توضيح وترت ب اﳌ ﺎم اﳌ لفة ل ل ﻣوظف لتفﺎدي اﻷخطﺎء ال يمكن أن تؤثر ع
أداء العمل.
ح ن ﺟﺎءت ل ﻣن العبﺎرت ن اﻷو " شﺎرك اتخﺎذ القرارات التنظيمية داخل البلدية" والعبﺎرة الرا عة "توﺟد
ﻣمﺎرسﺎت فعلية للمشﺎركة ﻣن قبل العﺎﻣل ن عملية صنع القرارات التنظيمية" اﳌرتبة الثﺎنية بوسط ﻣر ) (1.68ووزن
س ) (%56بمستوى استجﺎبة ﻣتوسط ،وقد ﻻحظنﺎ ﻣن خﻼل استجﺎبﺎت ﻣفردات البحث أنه يتم إشراك أ ﺎب ا ة
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فقط عمليﺎت صنع القرارات التنظيمية و م قﺎدر ن ع توﺟيه أ داف التنظيم واﻻستفﺎدة ﻣن ﻣك سبﺎ م اﳌ نية
تخطيط وتنفيذ براﻣج العمل يقﺎبل ﺎ إقصﺎء بﺎ اﳌستو ﺎت التنظيمية.
ب نمﺎ ﺟﺎءت العبﺎرة الثﺎلثة "تﺄخذ اﻹدارة العليﺎ ع ن اﻻعتبﺎرأ مية آراء العﺎﻣل بخصوص تطو رأداء العمل" اﳌرتبة
الثﺎلثة بوسط ﻣر ) (1.60ووزن س ) (%53.33بمستوى استجﺎبة ضعيف ،و وﻣﺎ يمكن تفس ه غيﺎب التحديث التنظي
داخل الب التنظيمية ا زائرة ،حيث غلب ع أدا ﺎ العﺎم "الطﺎ ع التقليدي" وعدم التفك البحث عن تجديد طرق
العمل للتكيف ﻣع ﻣتغ ات العصرالتنظي ا ديث.
وقد ﺟﺎءت العبﺎرة الثﺎنية "تقوم اﻹدارة العليﺎ عقد اﺟتمﺎعﺎت دور ة ﻹشراك العﺎﻣل ن حل صعو ﺎت العمل"
اﳌرتبة الرا عة بوسط ﻣر ) (1.57ووزن س ) (%52.33بمستوى استجﺎبة ضعيف ،وقد ﻻحظنﺎ استجﺎبة اﳌفردات نفس ﺎ
بﺎل سبة للعبﺎرت ن اﻷو والرا عة ،أي أنه يتم فقط اﻻستفﺎدة ﻣن أ ﺎب ا ة العمل صر ﺎفة البدائل اﳌمكنة ل
الصعو ﺎت ال تواﺟه س العمل البلدية.
أﻣﺎ العبﺎرة السﺎدسة "القرارات ال تتخذ ﺎ البلدية تﺄخذ ع ن اﻻعتبﺎر آراء اﳌوظف ن" فقد ﺟﺎءت اﳌرتبة الثﺎلثة
بوسط ﻣر ) (1.50ووزن س ) (50بمستوى استجﺎبة ضعيف ،ح ن ﺟﺎءت العبﺎرة السﺎ عة "تبحث البلدية عن فرص
تنمية اﻹبداع لدى اﳌوظف ن" اﳌرتبة السﺎدسة بوسط ﻣر ) (1.26ووزن س ) (%42بمستوى استجﺎبة ضعيف ،و و ﻣﺎ
يؤكد إش ﺎلية غيﺎب التطبيق الفكري ﻷ مية إدراك التغي والتطو ر ﻣختلف العمليﺎت التنظيمية وكذا ضرورة تب ﻣؤشرات
اﻹبداع اﻹداري ﻣن خﻼل ا رص ع تنمية اﳌ ﺎرات اﻹبت ﺎرة لدى اﳌوارد ال شر ة داخل اﳌؤسسة العموﻣية ا زائرة
واﻻكتفﺎء بﺎلنظم التقليدية ترﺟمة وتنفيذ سيﺎسﺎت العمل.
 -2-1-3-4نمط اﻹشراف:
جدول  .4ﻣستوى نمط اﻹشراف ﻣؤسسﺔ الدراسﺔ
الرقم
01
02
03
04
05
06

العبﺎرات
يفوض لك رئ سك العمل الصﻼحيﺎت ال ﺎفية ﻷداء ﻣ ﺎﻣك.
يتجه رئ سك العمل نحو إيجﺎد ب ئة عﺎونية ب ن العﺎﻣل ن.
تتصف ﻣعﺎﻣلة رئ س البلدية للموظف ن بﺎلعدالة.
يتغﺎ رئ سك عن اﻷخطﺎء ال ﻻ تؤثر ع أداء البلدية وأ داف ﺎ.
سﺎندك رئ سك اﳌبﺎشرعند وﺟود أي ﻣشﺎ ل ﻣ نية ﻣع اﻹدارة العليﺎ.
لدى رئ س عملك ﻣ ﺎرة ﺟيدة ا واروالنقﺎش.
الوسط اﳌر العام

الوسط اﳌر
2.07
1.97
1.86
2.60
1.86
1.92
2.04

الوزن ال س %
69
65.66
62
86.66
62
64
68

ال ت ب
02
03
05
01
05
04
03

اﳌوافقة
ﻣتوسطة
ﻣتوسطة
ﻣتوسطة
ﺟيدة
ﻣتوسطة
ﻣتوسطة
ﻣتوسطﺔ

بنﺎء ع نتﺎئج ا دول رقم ) (04والذي يو ﻣستوى نمط اﻹشراف اﳌؤسسة ﻣحل الدراسة ﻣن خﻼل قيم الوسط
ل ﻣستوى استجﺎبة
اﳌر لفقرات اﳌؤشروالوزن ال س اﳌوافق له ﻣن خﻼل إسقﺎطﺎت ا ك اﳌعتمد الدراسة ،فإننﺎ
ﻣتوسط بوسط ﻣر عﺎم يقدر بـ) (2.04ووزن س ) ،(%64و ن يجة دالة نوعﺎ ﻣﺎ عكس اﳌرونة ال س ية لسلوك اﳌشرف ن
تجﺎه ﻣرؤوس م ،و نﺎء ع ذلك تم ترت ب الفقرات حسب قيم الوسط اﳌر كمﺎ ي :
تﺄ ي العبﺎرة الرا عة "يتغﺎ رئ سك عن اﻷخطﺎء ال ﻻ تؤثرع أداء العمل وأ دافه" اﳌرتبة اﻷو بوسط ﻣر
) (2.60ووزن س ) (%86.66بمستوى استجﺎبة ﺟيد ،و و ﻣﺎ يؤكد اتجﺎه عﺎلم اﻹدارة "بي دركر" إ تفس السلوك القيﺎدي
داخل التنظيم ﻣن خﻼل تجﺎ ه نحو اعتبﺎر سلوك اﳌشرف ل س ﻣرتبطﺎ بمجموعة ﻣن ا صﺎئص ال يجب أن تتوفر
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صه ،بل أن السيﺎق التﺄث ي يتم إنتﺎﺟه بﺎلنظر إ طبيعة اﳌوقف أو الظرف الذي ستد اتخﺎذ قرار ﻣع ن ،و نﺎء ع
ذلك يتجه الرئ س اﳌبﺎشر داخل التنظيم ﻣيدان الدراسة إ تص يف اﻷخطﺎء الوظيفية اﳌرتكبة وعدم اﻷخذ ع ن اﻻعتبﺎر
أ مية التجﺎوب ﻣع اﻷخطﺎء ال ﻻ تؤثرع أداء التنظيم.
وقد ﺟﺎءت العبﺎرة اﻷو "يفوض لك رئ سك العمل الصﻼحيﺎت ال ﺎفية ﻷداء ﻣ ﺎﻣك" اﳌرتبة الثﺎنية بوسط ﻣر
) (2.07ووزن س ) (%69بمستوى استجﺎبة ﻣتوسط ،و مكن أن نفسرذلك بتوافر ل ﻣن اﳌركز ة والﻼﻣركز ة ب ئة العمل
–ﻣيدان الدراسة ،-تظ راﳌركزة تفو ض رئ س البلدية الصﻼحيﺎت ال ﺎفية لرؤسﺎء اﳌصﺎ لتنفيذ خطط العمل ،ح ن
تظ ر الﻼﻣركزة غيﺎب التفو ض السلطوي ﻣن طرف رؤسﺎء اﳌصﺎ إ بﺎ اﳌستو ﺎت التنظيمية )الوسطى والدنيﺎ(.
أﻣﺎ العبﺎرة الثﺎنية "يتجه رئ سك العمل نحو إيجﺎد ب ئة عﺎونية ب ن العﺎﻣل ن" فقد ﺟﺎءت اﳌرتبة الثﺎلثة بوسط
ﻣر ) (1.97ووزن س ) (%65.66بمستوى استجﺎبة ﻣتوسط ،ونرﺟع ذلك إ أنه غﺎلبﺎ ﻣﺎ تفرض عض اﳌواقف التنظيمية
ع اﳌشرف ن اﻻتجﺎه نحو تب إس اتيجية العمل ا مﺎ ب ن اﳌرؤوس ن لتنفيذ خطط العمل ،ح ن غلب ع بﺎ اﳌ ﺎم
الوظيفية طﺎ ع الفردية أدا ﺎ ،بحيث يختص ل ﻣوظف ع اختﻼف اﳌستو ﺎت التنظيمية بمجموعة ﻣن اﳌ ﺎم ال تفرض ﺎ
عليه طبيعة وظيفته )ﻣبدأ التخصص(.
ح ن ﺟﺎءت العبﺎرة السﺎدسة "لدى رئ س عملك ﻣ ﺎرة ﺟيدة ا وار والنقﺎش" اﳌرتبة الرا عة بوسط ﻣر
) (1.92ووزن س ) (%64بمستوى استجﺎبة ﻣتوسط ،ب نمﺎ ﺟﺎءت ل ﻣن العبﺎرة الثﺎلثة " تتصف ﻣعﺎﻣلة رئ س البلدية
للموظف ن بﺎلعدالة" والعبﺎرة ا ﺎﻣسة " سﺎندك رئ سك اﳌبﺎشر عند وﺟود أي ﻣشﺎ ل ﻣ نية ﻣع اﻹدارة العليﺎ" اﳌرتبة
ل ﻣن خﻼل النتﺎئج ا ﺎصة
ا ﺎﻣسة بوسط ﻣر ) (1.86ووزن س ) (%62بمستوى استجﺎبة ﻣتوسط ،و ﺎلتﺎ
بﺎلعبﺎرت ن غيﺎب س ﳌبدأ العدالة واﳌسﺎواة التعﺎﻣل ب ن الرئ س وﻣرؤوسيه ،تظ ر ﻣجموعة ﻣن اﳌمﺎرسﺎت غ
اﳌوضوعية والتح غ اﻷخﻼ  ،و ﺎلتﺎ قصور التصور ا ﺎص بمف وم "القﺎئد" داخل التنظيم يقﺎبله ﻣﻼحظة "عدم الرضﺎ"
الغﺎلب لدى اﳌوظف ن بخصوص ذا اﳌف وم.
 -3-1-3-4العﻼقات اﻻجتماعيﺔ:
جدول  .5ﻣستوى العﻼقات اﻻجتماعيﺔ ب ن اﳌوظف ن ﻣؤسسﺔ الدراسﺔ
الرقم
01
02
03
04
05

العبﺎرات
العﻼقﺎت ب ن الرؤسﺎء واﳌرؤوس ن قﺎئمة ع اﻻح ام.
يتجه اﳌوظفون نحو تبﺎدل الز ﺎرات اﻻﺟتمﺎعية اﳌنﺎسبﺎت.
العمل ب ن زﻣﻼئك قﺎئم ع التعﺎون والدعم ا مﺎ .
ت يح البلدية فرص للتواصل اﻻﺟتمﺎ ب ن ﻣختلف اﳌستو ﺎت.
س لتقو ة عﻼقﺎتك اﻻﺟتمﺎعية ﻣع اﳌوظف ن ا دد.
الوسط اﳌر العام

الوسط اﳌر
2.5
2.65
2.78
2.60
2.65
2.63

الوزن ال س %
83.33
88.33
92.66
86.66
88.33
87.66

ال ت ب
04
02
01
03
02
01

اﳌوافقة
ﺟيدة
ﺟيدة
ﺟيدة
ﺟيدة
ﺟيدة
جيدة

ﻣن خﻼل نتﺎئج ا دول رقم ) (05والذي يب ن ﻣستوى العﻼقﺎت اﻻﺟتمﺎعية اﳌؤسسة ﻣيدان الدراسة بﺎﻻعتمﺎد ع
ل وسط ﻣر عﺎم يقدر بـ) (2.63بوزن س )(%87.66
قيم الوسط اﳌر وﻣقﺎرنﺎت ا ك اﳌعتمد الدراسة فإننﺎ
وﻣستوى استجﺎبة ﺟيد ،و ن يجة دالة ع اﳌستوى ا يد لسيﺎقﺎت التواصل والتفﺎعل اﻻﺟتمﺎ ب ن اﳌوظف ن رغم اختﻼف
رﻣوز ﺎ وتﺄث ا ﺎ سواء ب ن الرؤسﺎء واﳌرؤوس ن أو ب ن اﳌرؤوس ن ﻣﺎ بي م ،بﺎلش ل الذي ا عكس ع أداء اﳌ ﺎم الوظيفية
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إيجﺎبيﺎ ﻣن خﻼل العمل القﺎئم ع التعﺎون والدعم ا مﺎ و ﺎلتﺎ فﺎعلية الروابط التنظيمية
ذلك تم ترت ب الفقرات حسب قيم الوسط اﳌر كمﺎ ي :
ﺟﺎءت العبﺎرة الثﺎلثة "العمل ب ن زﻣﻼئك قﺎئم ع التعﺎون والدعم ا مﺎ " اﳌرتبة اﻷو بوسط ﻣر )(2.78
ووزن س ) (%92.66بمستوى استجﺎبة ﺟيد ،و و ﻣﺎ عكس اﻻحت ﺎك اﻹيجﺎ ي ب ن اﳌوظف ن وقدرته ع إنتﺎج ﻣجموعة ﻣن
السيﺎقﺎت الفعلية تظ ر اﻻتجﺎه نحو سيﺎدة روح الفر ق الواحد تنفيذ خطط العمل ال ي لف ﺎ اﻷفراد ،إضﺎفة إ
الدعم ا مﺎ الذي سود أداء اﳌ ﺎم الوظيفية.
ح ن ﺟﺎءت ل ﻣن العبﺎرت ن الثﺎنية "يتجه اﳌوظفون نحوتبﺎدل الز ﺎرات اﻻﺟتمﺎعية اﳌنﺎسبﺎت" والعبﺎرة ا ﺎﻣسة
" س لتقو ة عﻼقﺎتك اﻻﺟتمﺎعية ﻣع اﳌوظف ن ا دد" اﳌرتبة الثﺎنية بوسط ﻣر ) (2.65ووزن س ) (%88.33بمستوى
استجﺎبة ﺟيد ،و مكن أن نفسرذلك بتطور قيم ا مﺎعة داخل التنظيم ﻣن خﻼل تجسيد ﻣجموعة ﻣن التصورات اﻻﺟتمﺎعية
تتحدد ﻣف وم "العﺎئلة التنظيمية" تنطلق ﻣن القﺎبلية ال صية لدى اﻷفراد تقو ة الروابط العﺎطفية وتجسيد عﻼقﺎت
اﺟتمﺎعية قﺎبلة للتطور إ قيم التضﺎﻣن اﻻﺟتمﺎ ﻣع استمرارعمليﺎت التواصل اﳌ .
ب نمﺎ ﺟﺎءت العبﺎرة الرا عة "ت يح البلدية فرص للتواصل اﻻﺟتمﺎ ب ن ﻣختلف اﳌستو ﺎت" اﳌرتبة الثﺎلثة بوسط
ﻣر ) (2.60ووزن س ) (%86.66بمستوى استجﺎبة ﺟيد ،ح ن ﺟﺎءت العبﺎرة اﻷو "العﻼقﺎت ب ن الرؤسﺎء واﳌرؤوس ن
قﺎئمة ع اﻻح ام" اﳌرتبة الرا عة بوسط ﻣر ) (2.5ووزن س ) (%83.33بمستوى استجﺎبة ﺟيد ،أي أن التواصل
اﳌ الذي فرضه العمل ضمن ب ئة التنظيم سﺎعد ع نمذﺟة روابط إيجﺎبية ب ن اﻷفراد و ﺎلتﺎ اﻻتجﺎه تلقﺎئيﺎ نحو سيﺎدة
ﻣؤشرات ال سق الوظيفي ﻣن خﻼل ا ﺎم توقعﺎت اﳌوظف ن تجﺎه عض م وكذا تدارك ﻣستوى العﻼقﺎت اﻻﺟتمﺎعية ب ن
ﻣختلف اﳌستو ﺎت التنظيمية غض النظر عن اختﻼف تﺄث ا ﺎ وتدرﺟ ﺎ سلم ال رم التنظي )العﻼقﺎت ب ن الرؤسﺎء
واﳌرؤوس ن(.
 -4-1-3-4اﻷجور واﳌ افآت:
جدول  .6ﻣستوى اﻷجورواﳌ افآت ﻣؤسسﺔ الدراسﺔ
عد ﺎ اﻹ سﺎ ي ،و نﺎء ع

الرقم
01
02
03
04
05
06

العبﺎرات
الراتب الذي تتقﺎضﺎه يتﻼءم ﻣع الوضع اﻻقتصﺎدي ا زائري.
تتوافق درﺟتك الوظيفية ﻣع ﻣؤ ﻼتك العلمية.
ي اﳌوظف البلدية بنﺎء ع الكفﺎءة واﻻستحقﺎق.
شعربﺎلرضﺎ عن العﻼوات والز ﺎدات اﳌضﺎفة لراتبك.
ﻣنح اﳌ ﺎفآت وا وافز
عتمد البلدية ع اﳌوضوعية
للموظف ن.
الراتب الذي تحصل عليه يتوافق ﻣع ﻣ ﺎراتك وكفﺎءاتك العملية
والعلمية.
الوسط اﳌر العام

الوزن ال س %
54.33
39.33
60.33
60.33
57

ال ت ب
04
05
02
02
03

اﳌوافقة
ضعيفة
ضعيفة
ﻣتوسطة
ﻣتوسطة
ﻣتوسطة

الوسط اﳌر
1.63
1.18
1.81
1.81
1.71
1.84

61.33

01

ﻣتوسطة

1.66

55.33

05

ضعيفﺔ

اس نﺎدا إ نتﺎئج ا دول رقم ) (06والذي يو ﻣستوى اﻷﺟور واﳌ ﺎفآت اﳌؤسسة ﻣحل الدراسة ﻣن خﻼل قيم
ل ﻣستوى
الوسط اﳌر لفقرات اﳌؤشروالوزن ال س اﳌوافق له ﻣن خﻼل إسقﺎطﺎت ا ك اﳌعتمد الدراسة ،فإننﺎ
استجﺎبة ضعيف بوسط ﻣر عﺎم ) (1.66ووزن س ) ،(%55.33و ﺎلتﺎ عكس ذه النتﺎئج عدم الرضﺎ ع نظﺎم الرواتب
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والعﻼوات التنظيم ﻣيدان الدراسة ﻣن ﺟ ة وع الوضع اﻻقتصﺎدي العﺎم ﻣن ﺟ ة أخرى ،إضﺎفة إ غيﺎب التصورات
اﻷخﻼقية ﻣنح ا وافز اﳌﺎدية وال قيﺎت الوظيفية ،و نﺎء ع ذلك تم ترت ب الفقرات حسب قيم الوسط اﳌر كمﺎ ي :
تﺄ ي العبﺎرة الرا عة "الراتب الذي تحصل عليه يتوافق ﻣع ﻣ ﺎراتك وكفﺎءاتك العلمية والعملية" اﳌرتبة اﻷو بوسط
ﻣر ) (1.84ووزن س ) (%61.33بمستوى ﻣتوسط ،وقد ﺟﺎءت ل ﻣن العبﺎرت ن الثﺎلثة "ي اﳌوظف البلدية بنﺎء ع
الكفﺎءة واﻻستحقﺎق" والعبﺎرة الرا عة " شعر بﺎلرضﺎ عن العﻼوات والزﺎدات اﳌضﺎفة لراتبك" اﳌرتبة الثﺎنية بوسط ﻣر
) (1.81ووزن س ) (%60.33بمستوى استجﺎبة ﻣتوسط ،و و ﻣﺎ يكشف عن الرضﺎ ال س لدى اﳌوظف ن بخصوص ﻣعﺎي
تقييم اﻷداء العﺎم لﻸفراد ،ﻣن حيث اﻻعتمﺎد ع ﻣعﺎي ﻣوضوعية إ حد ﻣﺎ ﻣنح اﻻﻣتيﺎزات.
أﻣﺎ العبﺎرة ا ﺎﻣسة " عتمد البلدية ع اﳌوضوعية ﻣنح اﳌ ﺎفآت وا وافز للموظف ن" اﳌرتبة الثﺎلثة بوسط
ﻣر ) (1.71ووزن س ) (%57بمستوى استجﺎبة ﻣتوسط ،وقد ﺟﺎءت العبﺎرة اﻷو "الراتب الذي تتقﺎضﺎه يتﻼءم ﻣع
الوضع اﻻقتصﺎدي ا زائري" اﳌرتبة الرا عة بوسط ﻣر ) (1.63ووزن س ) (%54.33بمستوى استجﺎبة ضعيف ،و ﺎلتﺎ
سود لدى الرأي العﺎم ا تمع ا زائري أن اﻻقتصﺎد العﺎم قﺎدرع تحقيق استحقﺎقﺎت ﻣﺎدية أفضل ل ﺎفة اﳌوظف ن
ﻣختلف القطﺎعﺎت ،ﻣع اعتبﺎرس ب غيﺎ ﺎ نﺎتجﺎ عن ا يﺎراﳌنظوﻣة القيمية يﺎ ل نظم ال سي العﺎم وعدم كفﺎء ﺎ.
وﺟﺎءت العبﺎرة الثﺎنية "تتوافق درﺟتك الوظيفية ﻣع ﻣؤ ﻼتك العلمية" اﳌرتبة ا ﺎﻣسة بوسط ﻣر ) (1.18ووزن
س ) (%39.33بمستوى استجﺎبة ضعيف ،و وﻣﺎ عكس أحد أ م إش ﺎليﺎت سوق العمل ا زائرب ن قوى الطلب وآليﺎت
العرض ،بحيث غﺎلبﺎ ﻣﺎ يتجه رأس اﳌﺎل ال شري ا تمع ا زائري إ شغل اﳌنﺎصب ال ﻻ تتوافق ﻣع ش ﺎدته اﻷ ﺎديمية
خﺎصة ظل الفجوة ب ن ﻣخرﺟﺎت اﻷنظمة التعليمية وﻣتطلبﺎت سوق العمل وال عكس فشل السيﺎسﺎت العﺎﻣة ضبط
اﳌمﺎرسﺎت اﻹس اتيجية القﺎدرة ال يمكن ﻣن خﻼل ﺎ تحقيق التوازن ب ن آليﺎت العرض والطلب.
 -5-1-3-4السﻼﻣﺔ اﳌ نيﺔ:
جدول  .7ﻣستوى السﻼﻣﺔ اﳌ نيﺔ ﻣؤسسﺔ الدراسﺔ
الرقم
01
02
03
04
05

العبﺎرات
تل ظروف ب ئة العمل ﻣعﺎي السﻼﻣة اﳌ نية للموظف ن.
إضﺎءة اﳌكتب ﺟيدة للعمل.
تحتوى البلدية ع نظﺎم حمﺎية فعﺎل ضد ا رائق.
درﺟة حرارة اﳌكتب ﻣنﺎسبة للعمل دائمﺎ.
شعربﺎلرضﺎ تجﺎه نظﺎم التﺄﻣينﺎت اﻻﺟتمﺎعية الذي يوفره عملك.
الوسط اﳌر العام

الوسط اﳌر
2.10
2.81
1.97
2.60
2.07
2.31

الوزن ال س %
70
93.66
65.66
86.66
69
77

ال ت ب
03
01
05
02
04
02

اﳌوافقة
ﻣتوسطة
ﺟيدة
ﻣتوسطة
ﺟيدة
ﻣتوسطة
ﻣتوسطﺔ

بنﺎء ع نتﺎئج ا دول رقم ) (04والذي يو ﻣستوى السﻼﻣة اﳌؤسسة ﻣحل الدراسة ﻣن خﻼل قيم الوسط
ل ﻣستوى استجﺎبة
اﳌر لفقرات اﳌؤشروالوزن ال س اﳌوافق له ﻣن خﻼل إسقﺎطﺎت ا ك اﳌعتمد الدراسة ،فإننﺎ
ﻣتوسط بوسط ﻣر عﺎم يقدر بـ) (2.31ووزن س ) ،(%77و ﺎلتﺎ عكس ذه النتﺎئج الرضﺎ ال س للموظف ن ع تصميم
ﻣوقع العمل واعتبﺎره يتمﺎ إ حد ﻣﺎ ﻣع ا صﺎئص الف يقية والنفسية للموارد ال شر ة ﻣن خﻼل خصﺎئص الفضﺎء العﺎم
ﻣن حيث درﺟة ا رارة اﳌنﺎسبة ،اﻹضﺎءة ا يدة ،ال و ة والتحكم درﺟة الضوضﺎء بمﺎ يحقق السﻼﻣة اﳌ نية للموظف
داخل ﻣحيط العمل ،و نﺎء ع ذلك تم ترت ب الفقرات حسب قيم الوسط اﳌر كمﺎ ي :
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تﺄ ي العبﺎرة الثﺎنية "إضﺎءة اﳌكتب ﺟيدة للعمل" اﳌرتبة اﻷو بوسط ﻣر ) (2.81ووزن س ) (%93.66بمستوى
استجﺎبة ﺟيد ،ح ن ﺟﺎءت العبﺎرة الرا عة "درﺟة حرارة اﳌكتب ﻣنﺎسبة للعمل" اﳌرتبة الثﺎنية بوسط ﻣر ) (2.60ووزن
س ) (%86.66بمستوى استجﺎبة ﺟيد ،ب نمﺎ ﺟﺎءت العبﺎرة اﻷو "تل ظروف ب ئة العمل ﻣعﺎي السﻼﻣة اﳌ نية للموظف ن"
اﳌرتبة الثﺎلثة بوسط ﻣر ) (2.10ووزن س ) (%70بمستوى استجﺎبة ﻣتوسط ،و و ﻣﺎ يمكن تفس ه بﺎلتصميم ا يد
ﻷرغونوﻣيﺎ العمل داخل ﻣيدان الدراسة ﻣن خﻼل اﻻ تمﺎم بتفﺎصيل اﳌؤثرات ال تجسد ظروف ب ئة عمل آﻣنة للموظف ﳌنع
اختﻼل التوازن النف لدى اﻷفراد ،إضﺎفة إ حداثة ﻣوقع العمل.
أﻣﺎ العبﺎرة ا ﺎﻣسة " شعربﺎلرضﺎ تجﺎه نظﺎم التﺄﻣينﺎت اﻻﺟتمﺎعية الذي يوفره عملك" فقد ﺟﺎءت اﳌرتبة الرا عة
بوسط ﻣر ) (2.07ووزن س ) (%69بمستوى استجﺎبة ﻣتوسط ،فحسب اﳌﺎدة  30و 33ﻣن قﺎنون الوظيفة العموﻣية أنه
ﻣن حقوق اﳌوظف عو ضه عن اﻷضرار ال يمكن أن ت ق به خﻼل أدائه ﳌ ﺎﻣه إضﺎفة إ ا ق ا مﺎية اﻻﺟتمﺎعية
)القﺎنون اﻷسﺎ للوظيفة العموﻣية ،(www.joradp.dz ،2006 ،ح ن ﺟﺎءت العبﺎرة الثﺎلثة "تحتوي البلدية ع نظﺎم
حمﺎية فعﺎل ضد ا رائق" اﳌرتبة ا ﺎﻣسة بوسط ﻣر ) (1.97ووزن س ).(%65.66
 -2-3-4اﻻل ام التنظي :
ﻣؤسسﺔ الدراسﺔ
جدول  .8ﻣستوى اﻻل ام التنظي
الرقم
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

العبﺎرات
ﻻ ترغب ترك العمل بﺎلبلدية حﺎلة وﺟود فرص عمل أفضل.
عت اﳌشﺎ ل ال تواﺟه البلدية ﺟزء ﻣن ﻣشﺎ لك ال صية.
ستحق البلدية الوﻻء ﻣن طرف ﻣوظف ﺎ.
استمرارك بﺎلعمل البلدية رغبة أك ﻣ ﺎ ضرورة.
عت ا فﺎظ ع تقنيﺎت العمل داخل البلدية ﻣن ﻣسؤوليﺎتك ا ﺎصة.
عت زﻣﻼءك العمل ﺟزء ﻣن أفراد عﺎئلتك.
عت أنه ﻣن واﺟبك بذل أق ا ود ﻷداء ﻣ ﺎﻣك.
شعر أنه ﻣن واﺟبﺎتك ا فﺎظ ع سمعة البلدية ا يط الداخ
وا ﺎر .
تتطلع ل قيتك ﳌراكزوظيفية ﺟيدة البلدية.
تقبل أداء أي ﻣ ﺎم ت لفك ﺎ البلدية ﻣقﺎبل استمرارك العمل.
تركك للعمل بﺎلبلدية سي س ب لك بمشﺎ ل ﻣﺎدية واﺟتمﺎعية.
شعربﺎلرضﺎ ﻻنتمﺎئك للبلدية.
الوسط اﳌر العام

الوسط اﳌر
1.18
2.23
1.76
1.15
2.92
2.78
2.94
2.94
2.71
2.05
2.63
1.81
2.25

الوزن ال س %
39.33
74.33
58.66
38.33
97.33
92.66
98
98

ال ت ب
10
06
09
11
02
03
01
01

اﳌوافقة
ضعيفة
ﻣتوسطة
ﻣتوسطة
ضعيفة
ﺟيدة
ﺟيدة
ﺟيدة
ﺟيدة

90.33
68.33
87.66
60.33
75

04
07
05
08
/

ﺟيدة
ﻣتوسطة
ﺟيدة
ﻣتوسطة
ﻣتوسطﺔ

اس نﺎدا إ نتﺎئج ا دول رقم ) (08والذي يمثل ﻣستوى اﻻل ام التنظي لدى اﳌوظف ن اﳌؤسسة ﻣيدان الدراسة
ﻣن خﻼل قيم الوسط اﳌر والوزن ال س وتحديد درﺟة اﳌوافقة بﺎﻻعتمﺎد ع ﻣجﺎﻻت ا ك اﳌعتمد الدراسة ،و نﺎء
ل وسط ﻣر عﺎم ) (2.25ووزن س ) (%60.33بمستوى استجﺎبة ﻣتوسط ،و ﺎلتﺎ عت استمرار
ع ذلك فإننﺎ
اﳌوظف التنظيم ا ﺎ حتمية ﻣﺎدية واﺟتمﺎعية أك ﻣن ونه رابط عﺎطفي ورغبة نفسية تحديد ﻣشﺎعرالوﻻء واﻻنتمﺎء،
إﻻ أنه ﻻ يل ﻣؤشرات اﳌسؤولية التنظيمية لدى اﻷفراد ﻣن خﻼل شعور م بضرورة تحقيق أ داف التنظيم وا فﺎظ ع
إيجﺎبيﺎت الصورة الذ نية لدى بﺎ أ سﺎق ا تمع ،و نﺎء ع ذلك تم ترت ب الفقرات حسب قيم الوسط اﳌر كمﺎ ي :
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ﺟﺎءت ل ﻣن العبﺎرت ن السﺎ عة " عت أنه ﻣن واﺟبك بذل أق ا ود ﻷداء ﻣ ﺎﻣك" والعبﺎرة الثﺎﻣنة " شعر أنه ﻣن
واﺟبﺎتك ا فﺎظ ع سمعة البلدية ا يط الداخ وا ﺎر " اﳌرتبة اﻷو بوسط ﻣر ) (2.94ووزن س )(%98
بمستوى استجﺎبة ﺟيد ،و و ﻣﺎ يمكن تفس ه ﻣن خﻼل اﳌضﺎﻣ ن اﳌعرفية لتفﺎعﻼت ال سق اﻻﺟتمﺎ  ،وال تظ ر اﻻرتبﺎط
العﻼئقي ب ن الفرد وال سق الذي ي ت إليه ،بحيث ي ﺄ اﻷ ﺎص تلقﺎئيﺎ إ تحس ن الصورة الذ نية عن انتمﺎءا م البنﺎئية
بﺎعتبﺎرأنه أي وصم اﺟتمﺎ تجﺎه ال سق اﳌع سيؤثر ع الصورة اﻻﺟتمﺎعية للفرد الذي ي ت إليه .أﻣﺎ بﺎل سبة لواﺟبﺎت
أداء اﳌ ﺎم فيمكن تفس ه بنﺎء ع "حتمية" أداء العمل ﻣن خﻼل القوان ن واللوائح التنظيمية ال تفرض ع اﳌوظف أداء
ﻣ ﺎﻣه الوظيفية ،خﺎصة ظل قوان ن العمل ا زائري ال ترفض أي تقص أوإ مﺎل ﻣ ﻣن قبل اﳌوظف العموﻣي )الفصل
الثﺎلث ﻣن القﺎنون العﺎم للوظيفة العموﻣية(.
ب نمﺎ ﺟﺎءت العبﺎرة ا ﺎﻣسة " عت ا فﺎظ ع تقنيﺎت العمل داخل البلدية ﻣن ﻣسؤوليﺎتك ا ﺎصة" اﳌرتبة
الثﺎنية بوسط ﻣر ) (2.92ووزن س ) (%97.33بمستوى استجﺎبة ﺟيد ،ح ن ﺟﺎءت العبﺎرة السﺎدسة " عت زﻣﻼءك
العمل ﺟزء ﻣن أفراد عﺎئلتك" اﳌرتبة الرا عة بوسط ﻣر ) (2.78ووزن س ) (%92.66بمستوى استجﺎبة ﺟيد ،و و ﻣﺎ
تم تفس ه ﻣن خﻼل اﳌف وم ا ديث للعﻼقﺎت التنظيمية ال سمحت للفرد "العﺎﻣل" ك ﺎئن اﺟتمﺎ بمحﺎ ﺎة قيم التواصل
والتفﺎعل ﻣع غ ه ،و ﺎلتﺎ تطور عﻼقﺎت العمل "ا ردة" إ عﻼقﺎت عﺎطفية تتعدى ﻣفﺎ يم عﻼقﺎت التنظيم الرسمية.
وقد ﺟﺎءت العبﺎرة ا ﺎدية عشرة "تركك للعمل بﺎلبلدية سي س ب لك بمشﺎ ل ﻣﺎدية واﺟتمﺎعية" اﳌرتبة ا ﺎﻣسة
بوسط ﻣر ) (2.63ووزن س ) (%87.66بمستوى استجﺎبة ﺟيد ،فغﺎلبية اﻷفراد داخل اﻷنظمة اﻻﺟتمﺎعية يبحثون عن
"عمل" لتحس ن نوعية حيﺎ م اﻻﺟتمﺎعية سواء ﻣن نﺎحية توف احتيﺎﺟﺎت ا يﺎة اﻹ سﺎنية ﻣن خﻼل اﻻستحقﺎقﺎت اﳌﺎدية،
أو بتحقيق ﻣ ﺎنة اﺟتمﺎعية ترتبط بنوعية الوظيفة ال يزاولو ﺎ.
أﻣﺎ العبﺎرة الثﺎنية " عت اﳌشﺎ ل ال تواﺟه البلدية ﺟزء ﻣن ﻣشﺎ لك ال صية" فقد ﺟﺎءت اﳌرتبة السﺎدسة
بوسط ﻣر ) (2.23ووزن س ) (%74.33بمستوى استجﺎبة ﻣتوسط ،ب نمﺎ ﺟﺎءت العبﺎرة العﺎشرة "تقبل أداء أي ﻣ ﺎم
ت لفك ﺎ البلدية ﻣقﺎبل استمرارك العمل" اﳌرتبة السﺎ عة بوسط ﻣر ) (2.05ووزن س ) (%68.33بمستوى استجﺎبة
ﻣتوسط.
وقد ﺟﺎءت العبﺎرة الثﺎنية عشرة " شعر بﺎلرضﺎ ﻻنتمﺎئك للبلدية" اﳌرتبة الثﺎﻣنة بوسط ﻣر ) (1.81ووزن س
) (%60.33بمستوى استجﺎبة ﻣتوسط ،تل ﺎ العبﺎرة الثﺎلثة " ستحق البلدية الوﻻء ﻣن طرف ﻣوظف ﺎ" بوسط ﻣر )(1.76
ووزن س ) (58.66بمستوى استجﺎبة ﻣتوسط ،أي أن عدم الرضﺎ عن الوضع العﺎم داخل التنظيم وسيﺎسﺎته ا عكس ع
العﻼقة ب ن العﺎﻣل و ي ته و ﺎلتﺎ التﺄث ع ﻣشﺎعرالوﻻء لدى اﳌوظف ن ،بحيث يتجه اﻷفراد إ اعتبﺎراستمرار م العمل
ا ﺎ ﻣجرد حتمية ﻣ نية ل ﺎ ا ع ﺎسﺎت ﻣﺎدية واﺟتمﺎعية.
ب نمﺎ ﺟﺎءت العبﺎرة اﻷو "ﻻ ترغب ترك العمل بﺎلبلدية حﺎلة وﺟود فرص عمل أفضل" اﳌرتبة العﺎشرة بوسط
ﻣر ) (1.18ووزن س ) (%39.33بمستوى استجﺎبة ضعيف ،فﺎلفرد ك ﺎئن إ سﺎ ي له ﻣجموعة ﻣن اﻻحتيﺎﺟﺎت ال س
ﻹشبﺎع ﺎ تؤثر ع اتجﺎ ﺎته وسلوكه العﺎم بحيث ت تج لديه رد فعل طبي يتجه ﻣن خﻼله إ البحث عن الوسﺎئل القﺎدرة
ع ضمﺎن اشبﺎعﺎته و ﺎلتﺎ الب ئة ال ﻻ تحقق له ذلك تدفعه إ البحث عن وسﺎئل دفﺎعية أخرى )ب ئة أفضل( تن لديه
الشعور بﺎلتوتر النﺎتج عن حﺎﺟﺎته )نظرة ﻣﺎسلو( .وقد ﺟﺎءت العبﺎرة الرا عة "استمرارك بﺎلعمل البلدية رغبة أك ﻣ ﺎ
ضرورة" بوسط ﻣر ) (1.15ووزن س ) (%38.33بمستوى استجﺎبة ضعيف.
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جودة ا ياة الوظيفيﺔ وعﻼق ا باﻻل ام التنظي

 -5جودة ا ياة الوظيفيﺔ وعﻼق ا باﻻل ام التنظي :
 -1-5الفرضيﺔ الفرعيﺔ اﻷو :
توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن اﳌشﺎركة اتخﺎذ القرارات واﻻل ام التنظي
اﳌؤسسة العموﻣية ا زائر ة.
جدول  .9ﻣعاﻣل اﻻرتباط ب سون ب ن اﳌشاركﺔ اتخاذ القرارات واﻻل ام التنظي
اﳌتغ ين
اﳌشﺎركة اتخﺎذ القرارات
اﻻل ام التنظي

ﻣعﺎﻣل اﻻرتبﺎط
-0.433

ﻣستوى الدﻻلة
0.05

درﺟة ا ر ة
38-2

العﻼقة
غ دال إحصﺎئيﺎ

اﳌؤسسة ﻣيدان الدراسة ﻣن خﻼل
نتﺄكد ﻣن الدﻻلة اﻹحصﺎئية ب ن اﳌشﺎركة اتخﺎذ القرارات واﻻل ام التنظي
اﳌقﺎرنة ب ن القيمة ا سو ة ﳌعﺎﻣل اﻻرتبﺎط ب سون ) (Rوالقيمة ا دولية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ودرﺟة حر ة df=38-
 ،2و ﺎلرﺟوع دول ﻣعﺎﻣل اﻻرتبﺎط ب سون للقيم ا رﺟة نجد القيمة ا دولية تقع ب ن ) (0.3246و) ،(0.3044و مﺎ أن R
ا سو ة أقل ﻣن  Rا دولية فإننﺎ نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض الصفري ،أي أن العﻼقة ب ن اﳌتغ ين غ دالة
تصميم اﳌ ﺎم
إحصﺎئيﺎ ،و ﺎلتﺎ يمكن القول أن فعل اﳌشﺎركة صنع القرارات التنظيمية وإشراك أعضﺎء البنﺎء التنظي
التنظيمية ﻣيدان الدراسة ﻣن خﻼل خلق ﻣسﺎحة ﻣعينة للعﺎﻣل شيد بﺄ مية ﻣحﺎ ﺎة آرائه تنفيذ عملية تحقيق اﻷ داف
العﺎﻣة للتنظيم ﻻ يتحكم ال ام اﻷفراد بﺄنظمة العمل وا ضوع لثقﺎفة اﳌنظمة كقيمة تنظيمية تتحدد ﻣن خﻼل قيﺎس
ﻣدى اﻻتجﺎه العﺎطفي للعﺎﻣل ن اﻻستمرار ﻣع تنظيم ﻣع ن والوﻻء ﻷ دافه ،و نﺎء ع ذلك فإن الفرضية الفرعية اﻷو لم
تتحقق.
 -2-5الفرضيﺔ الفرعيﺔ الثانيﺔ:
اﳌؤسسة
توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن نمط اﻹشراف واﻻل ام التنظي
العموﻣية ا زائر ة.
جدول  .10ﻣعاﻣل اﻻرتباط ب سون ب ن نمط اﻹشراف واﻻل ام التنظي
اﳌتغ ين
نمط اﻹشراف
اﻻل ام التنظي

ﻣعﺎﻣل اﻻرتبﺎط
-0.668

ﻣستوى الدﻻلة
0.05

درﺟة ا ر ة
38-2

العﻼقة
دالة إحصﺎئيﺎ

نتجه نحو اختبﺎر العﻼقة ب ن نمط اﻹشراف واﻻل ام التنظي لدى اﳌوظف ن اﳌؤسسة ﻣحل الدراسة ﻣن خﻼل
ﻣقﺎرنة قيمة ﻣعﺎﻣل اﻻرتبﺎط ا سو ة وال قدرت بـ) (-0.668بﺎلقيمة ا دولية ﺟدول القيم ا رﺟة ﳌعﺎﻣل اﻻرتبﺎط
ب سون عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ودرﺟة حر ة  df=38-2وال تقع ب ن ) (0.3246و) ،(0.3044و ﺎعتبﺎر أن قيمة  Rا سو ة
أقل ﻣن قيمة  Rا دولية فإننﺎ نتجه نحو رفض الفرض البديل وقبول الفرض الصفري ،أي أن ال ك ع سلوك اﳌشرف
والتفك أ عﺎد نمذﺟة اﳌمﺎرسﺎت القيﺎدية ش ل ﺎ الديمقراطي واﻻس شﺎري أو الب وقراطي والدكتﺎتوري داخل التنظيم –
ﻣحل الدراسة -ل س له أي تﺄث ع دوافع اﳌوظف ن النفسية اﻻستمرار ﻣع اﳌنظمة ،و نﺎء ع ذلك فإن طبيعة السلوك
اﻹشرا داخل اﳌؤسسة ﻣيدان الدراسة ﻻ يمكن أن سﺎ م الت بؤ بدرﺟة ال ام اﳌوظف ن تجﺎه التنظيم ،وع ذا اﻷسﺎس
فإن الفرضية الفرعية الثﺎنية لم تتحقق.
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 -3-5الفرضيﺔ الفرعيﺔ الثالثﺔ:
توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن العﻼقﺎت اﻻﺟتمﺎعية واﻻل ام التنظي
اﳌؤسسة العموﻣية ا زائر ة.
جدول  .11ﻣعاﻣل اﻻرتباط ب سون ب ن العﻼقات اﻻجتماعيﺔ واﻻل ام التنظي
اﳌتغ ين
العﻼقﺎت اﻻﺟتمﺎعية
اﻻل ام التنظي

ﻣعﺎﻣل اﻻرتبﺎط
-0.052

ﻣستوى الدﻻلة
0.05

درﺟة ا ر ة
38-2

العﻼقة
دالة إحصﺎئيﺎ

 -4-5الفرضيﺔ الفرعيﺔ الرا عﺔ:
توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن اﻷﺟور واﳌ ﺎفآت واﻻل ام التنظي
اﳌؤسسة العموﻣية ا زائر ة.
بنﺎء ع نتﺎئج ﻣعﺎﻣل اﻻرتبﺎط ب سون ﻻختبﺎر العﻼقة ب ن العﻼقﺎت اﻻﺟتمﺎعية واﻻل ام التنظي والذي قدر
بـ) ،(0.052وﻣن خﻼل ﻣقﺎرنة القيمة ا سو ة ﳌعﺎﻣل اﻻرتبﺎط بﺎلقيمة ا دولية ﺟدول القيم ا رﺟة عند ﻣستوى الدﻻلة
 0.05ودرﺟة حر ة  df=38-2وال تقع ب ن ) (0.3246و) ،(0.3044فإننﺎ نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض الصفري ،أي أنه
ﻻ توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن العﻼقﺎت اﻻﺟتمﺎعية واﻻل ام التنظي
اﳌؤسسة ﻣحل الدراسة ،و ﺎلتﺎ فﺎلعﻼقﺎت اﻻﺟتمﺎعية سيﺎقﺎ ﺎ التنظيمية كﺄحد أ م ﻣؤشرات ﺟودة ا يﺎة الوظيفية
عد ﺎ اﻹ سﺎ ي ﻻ تؤثر السلوكيﺎت اﻻل اﻣية للموظف ن التنظيم ﻣيدان الدراسة ،و نﺎء ع ذلك فإن الفرضية الفرعية
الثﺎلثة لم تتحقق.
جدول  .11ﻣعاﻣل اﻻرتباط ب سون ب ن اﻷجورواﳌ افآت واﻻل ام التنظي
اﳌتغ ين
اﻷﺟور واﳌ ﺎفآت
اﻻل ام التنظي

ﻣعﺎﻣل اﻻرتبﺎط
0.737

ﻣستوى الدﻻلة
0.05

درﺟة ا ر ة
38-2

العﻼقة
دالة إحصﺎئيﺎ

 -5-5الفرضيﺔ الفرعيﺔ ا اﻣسﺔ:

توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن السﻼﻣة اﳌ نية واﻻل ام التنظي
العموﻣية ا زائر ة.
اﳌؤسسة ﻣحل الدراسة ﻣن خﻼل اﳌقﺎرنة ب ن
نتﺄكد ﻣن اتجﺎه العﻼقة ب ن اﻷﺟور واﳌ ﺎفآت واﻻل ام التنظي
القيمة ا سو ة ﳌعﺎﻣل اﻻرتبﺎط ب سون ) (Rوالقيمة ا دولية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ودرﺟة حرة  ،df=38-2و ﺎلرﺟوع
دول ﻣعﺎﻣل اﻻرتبﺎط ب سون للقيم ا رﺟة نجد القيمة ا دولية تقع ب ن ) (0.3246و) ،(0.3044و مﺎ أن  Rا سو ة أك
ﻣن  Rا دولية فإننﺎ نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل ،أي أنه توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند
ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن اﻷﺟور واﳌ ﺎفآت واﻻل ام التنظي لدى اﳌوظف ن التنظيم ﻣيدان الدراسة ،و ﺎلتﺎ فإن ا تمﺎم
ﻣنظمﺎت اﻷعمﺎل سيﺎسﺎت الرواتب واﳌ ﺎفآت اﳌﺎدية بﺎلش ل اﳌنﺎسب والذي يمكن أن يتجه نحو إحداث توازن ﻣمن ب ن
القدرة اﳌﺎدية لﻸفراد وقيم اﻻحتيﺎﺟﺎت اﻷسﺎسية ،بمﺎ سﺎ م توف اﻹشبﺎعﺎت اﻷولية والثﺎنو ة ل ل فرد قﺎدر ع ﻣحﺎ ﺎة
سيﺎقﺎت اﻻل ام بﺄ داف اﳌنظمة والرغبة اﻻستمرار ﺎ ،وع ذا اﻷسﺎس فإن الفرضية الفرعية الرا عة قد تحققت.
اﳌؤسسة
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جدول  .12ﻣعاﻣل اﻻرتباط ب سون ب ن السﻼﻣﺔ اﳌ نيﺔ واﻻل ام التنظي
اﳌتغ ين
السﻼﻣة اﳌ نية
اﻻل ام التنظي

ﻣعﺎﻣل اﻻرتبﺎط
-0.601

ﻣستوى الدﻻلة
0.05

درﺟة ا ر ة
38-2

العﻼقة
دالة إحصﺎئيﺎ

اس نﺎدا إ قيم ﻣعﺎﻣل اﻻرتبﺎط ب سون ﻻختبﺎرالعﻼقة ب ن السﻼﻣة اﳌ نية واﻻل ام التنظي والذي قدربـ)،(- 0.601
وﻣن خﻼل ﻣقﺎرنة القيمة ا سو ة ﳌعﺎﻣل اﻻرتبﺎط بﺎلقيمة ا دولية ﺟدول القيم ا رﺟة عند ﻣستوى الدﻻلة 0.05
ودرﺟة حرة  df=38-2وال تقع ب ن ) (0.3246و) ،(0.3044فإننﺎ نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض الصفري ،أي أنه ﻻ
اﳌؤسسة
توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن ﺟودة ا يﺎة الوظيفية واﻻل ام التنظي
ﻣن تصميم ﻣ ﺎن العمل و تحقيق ﻣستو ﺎت ﻣرتفعة ﻣن
ﻣيدان الدراسة .ففي الظروف العﺎدية ي ون الغرض الرئ
اﻹنتﺎﺟية ،كمﺎ له أثر ع العﻼقﺎت ب ن اﳌوظف ن وﻣعدﻻت الغيﺎب بي م وكذا ال اﻣ م بﺄنظمة العمل ﻣن خﻼل توف سبل
الراحة للموظف ن ﻣن خﻼل تصميم ﺟيد ﳌ ﺎن العمل وتوز ع ﺟيد للمعدات بحيث يﻼءم عدد اﳌوظف ن فيه وطبيعة ال شﺎط
فيه لتوف ا د وز ﺎدة الكفﺎءة اﻹنتﺎﺟية )البل  ،2012 ،ص.ص  ،(09 .08إﻻ أن اﻷخذ ع ن اﻻعتبﺎر أ مية التصميم
ا يد ﳌواقع العمل – التنظيم ﻣيدان الدراسة -بمﺎ يتمﺎ ﻣع ا صﺎئص الف يقية والنفسية للموارد ال شرة ﻣن خﻼل
اﻻ تمﺎم ب ت ب ﻣعدات التنظيم وتوز ع اﻷعمﺎل والتحديد ا يد صﺎئص الفضﺎء القﺎئم ﻣن حيث درﺟة ا رارة ،ال و ة
والتحكم ﻣستوى الضوضﺎء إطﺎرنمذﺟة ب ئة عمل ية تتجه نحو ا فﺎظ ع سﻼﻣة اﻷفراد داخل اﳌنظمة ل س له
عﻼقة بتفعيل سيﺎقﺎت اﻻل ام بﺄنظمة العمل وأ دافه ،و نﺎء ع ذلك فﺎلفرضية الفرعية ا ﺎﻣسة لم تتحقق.

 -6-5الفرضيﺔ العاﻣﺔ:

توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن ﺟودة ا يﺎة الوظيفية واﻻل ام التنظي
اﳌؤسسة العموﻣية ا زائر ة.
ﻣن خﻼل ﻣعﺎﻣﻼت اﻻرتبﺎط ﻻختبﺎر الفرضيﺎت الفرعية ،تب ن لنﺎ أن الفرضية العﺎﻣة لم تتحقق ليﺎ ،و ﺎلتﺎ اتج ت
البﺎحثتﺎن إ تفس غيﺎب العﻼقة ب ن ﻣؤشرات اﳌشﺎركة اتخﺎذ القرارات ،نمط اﻹشراف ،العﻼقﺎت اﻻﺟتمﺎعية والسﻼﻣة
اﳌ نية ﻣن خﻼل اﻹسقﺎط السوسيولو لنظر ة "سلم ا ﺎﺟﺎت" ﻷبرا ﺎم ﻣﺎسلو وﻣضﺎﻣي ﺎ ال تبحث التصور اﳌعر
للدافعية وا ﺎﺟﺎت لدى اﻷفراد.
ذه النظرة استطﺎعت تفس قصور اﻷ سﺎق اﳌؤسسﺎتية داخل ا تمع ا زائري ،تظ ر عدم القدرة ع تب
اﻻس اتيجيﺎت ال يمكن ﻣن خﻼل ﺎ إشبﺎع احتيﺎﺟﺎت اﳌوظف ا زائري حسب تدرﺟ ﺎ ﻣن ا ﺎﺟﺎت اﻷولية إ حﺎﺟﺎت
تحقيق الذات وتقدير ﺎ ،و ﺎلتﺎ أدى عدم الرضﺎ اﳌرتبط بمستوى اﻷﺟور واﳌ ﺎفآت اﳌؤسسة العموﻣية ا زائرة إ اعتبﺎر
البعد اﳌﺎدي و الذي يحرك ﻣشﺎعر الوﻻء واﻻل ام لدى اﳌوظف تجﺎه تنظيم ﻣع ن دون غ ه ،خﺎصة وأنه غلب ا تمع
ا زائري اﻻنفصﺎل ب ن القدرة الشرائية لﻸفراد وسلم القيم اﻻس ﻼكية تلف ا ﺎﺟﺎت اﻹ سﺎنية.

 -6ا اتمﺔ:
س دف اﳌنظمة ﻣن خﻼل بلورة سيﺎقﺎت ﺟودة ا يﺎة الوظيفية داخل أ سﺎق ﺎ واﻻتجﺎه نحونمذﺟة براﻣج إس اتيجية
خﺎصة س لتحس ن نوعية ب ئة العمل عد ﺎ التنظي  ،اﻻﺟتمﺎ واﳌﺎدي ليمكن ﻣن خﻼل ﺎ إشبﺎع احتيﺎﺟﺎت الفرد
"العﺎﻣل" ك ﺎئن إ سﺎ ي يؤثر سلوكه ﻣجموعة ﻣن ا ﺎﺟﺎت ﻣن ﺟ ة ،وإدراك آليﺎت التم التنظي ﻣن ﺟ ة أخرى ،و ﺎلتﺎ
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يمكن للتخطيط الفعﺎل – الظروف العﺎدية -الذي يبحث عن إﻣ ﺎنية إحداث براﻣج نوعية قﺎدرة ع تحس ن ا يﺎرات
التنظيمية ا ﺎصة بمستو ﺎت اﻻ تمﺎم بحيﺎة العﺎﻣل داخل التنظيم ﻣختلف أ عﺎد ﺎ للرفع ﻣن ﻣستوى شعور الفرد
بـ"رغبته" اﻻستمرارﻣع تنظيم ﻣع ن دون غ ه بمﺎ يمكن أن يحقق فعﺎلية ثقﺎفة اﳌنظمة وأ داف ﺎ ضمن ﻣحيط اﳌؤسسﺎت
اﳌنﺎفسة اﻷخرى ،و ﺎلتﺎ إدراك ﻣؤشرات الوﻻء التنظي لصﺎ التنظيم اﳌع وإلغﺎء ﺎفة اﻵثﺎرالسلبية سلوكيﺎت اﻷفراد
والتحكم ﻣؤثرا ﺎ كدوران العمل ،ال س ب الوظيفي وغ ذلك ،لكن الدراسة ا ﺎلية لم تحقق ﻣؤشرات ﺟودة ا يﺎة
الوظيفية )اﳌشﺎركة اتخﺎذ القرارات ،نمط اﻹشراف ،العﻼقﺎت اﻻﺟتمﺎعية والسﻼﻣة اﳌ نية( قﺎبلية لشرعنة الفعل العﻼئقي
ﻣع قيم اﻻل ام التنظي ﻣمﺎ يؤكد ضرورة البحث عن ﻣداخل وسيطة أخرى )ﻣتغ ات دخيلة :ب وقراطية التنظيم ،اﻻل ام
التعسفي ،ثقﺎفة اﳌنظمة( لدراسة اﳌوضوع تنظيميﺎ عيدا عن أي حكم غ ﻣوضو للوقﺎ ع ،ح ن اعت اﳌوظفون أن
اﻷﺟور واﳌ ﺎفآت عﺎﻣل أسﺎ لتحقيق ال ام الفرد تجﺎه عمله والذي يمكن اعتبﺎره إسقﺎطﺎ لنظرة "سلم ا ﺎﺟﺎت"
ﻷبرا ﺎم ﻣﺎسلو ،أي أن الفرد "العﺎﻣل" ك ﺎئن إ سﺎ ي تؤثر سلوكه ﻣجموعة ﻣن ا ﺎﺟﺎت ال يبحث عن إشبﺎع ﺎ ،تتدرج
حسب أ مي ﺎ وضرور ﺎ لدى الفرد ﻣن ا ﺎﺟﺎت اﻷولية إ حﺎﺟﺎت تحقيق الذات ،و ﺎلتﺎ ﻣﺎدام اﳌوظف العموﻣي اﳌؤسسة
ا زائر ة لم ستطع تجسيد "اﻹشبﺎع التﺎم" ل ﺎﺟﺎت اﻷولية ﻣن خﻼل الرواتب ،ا وافزواﳌ ﺎفآت ال يتحصل عل ﺎ نظ
ﺟ وده تحقيق أ داف العمل فإنه لن يتمكن ﻣن اﻻنتقﺎل إ بﺎ اﳌستو ﺎت اﻷخرى )ا ﺎﺟة إ اﻷﻣن ،ا ﺎﺟﺎت اﻻﺟتمﺎعية،
حﺎﺟﺎت التقديروا ﺎﺟة إ تحقيق الذات(.
وقد توصلت الدراسة ا ﺎلية إ ﻣجموعة ﻣن النتﺎئج التﺎلية:
 ﻻ توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن اﳌشﺎركة اتخﺎذ القرارات واﻻل ام
البلدية ﻣحل الدراسة.
التنظي
البلدية
 ﻻ توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن نمط اﻹشراف واﻻل ام التنظي
ﻣحل الدراسة.
 ﻻ توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن العﻼقﺎت اﻻﺟتمﺎعية واﻻل ام التنظي
البلدية ﻣحل الدراسة.
البلدية
 توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن اﻷﺟور واﳌ ﺎفآت واﻻل ام التنظي
ﻣحل الدراسة.
 ﻻ توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن السﻼﻣة اﳌ نية واﻻل ام التنظي
البلدية ﻣحل الدراسة.
 ﻻ توﺟد عﻼقة ارتبﺎطية ذات دﻻلة إحصﺎئية عند ﻣستوى الدﻻلة  0.05ب ن ﺟودة ا يﺎة الوظيفية واﻻل ام التنظي
البلدية ﻣحل الدراسة.

 -7توصيات البحث وﻣق ﺣات ببحوث ﻣستقبﻠيﺔ:

يتوقف نجﺎح التنظيمﺎت الرسمية تحقيق أ داف ﺎ بنﺎء ع ﻣستوى اندﻣﺎج رأس اﳌﺎل ال شري وﻣدى رغبته
اﻻستمراربﺎلعمل ضمن إس اتيجيﺎت التنظيم ،و ﺎلتﺎ يصبح ﻣن الضروري البحث عن الوسﺎئل ال يمكن ﻣن خﻼل ﺎ كسب
ﺎﺟﺎت اﻷفراد ﻣن ا ﺎﺟﺎت الدنيﺎ إ ا ﺎﺟﺎت العليﺎ ،والبحث عن
ثقة ذه اﳌوارد تنطلق ﻣن ضرورة بنﺎء سلم تدر
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اﳌؤسسﺔ العموﻣيﺔ ا زائر ﺔ :دراسﺔ ﻣيدانيﺔ

إشبﺎع ﺎ للتمكن ﻣن إقصﺎء ﻣشﺎعراﻻغ اب لدى الفﺎعل ن التنظيم و ﺎلتﺎ يجب ع السيﺎسﺎت العﺎﻣة ا زائر ة أن تﺄخذ
ع ن اﻻعتبﺎرأ مية:
 تحس ن اﳌستوى اﳌﺎدي للموظف العموﻣي ا زائري ﻣن خﻼل إعﺎدة النظر نظﺎم الرواتب واﻷﺟور اﳌعمول ﺎ ،تتجه
نحو البحث عن إﻣ ﺎنية إحداث توازن ب ن اﻻستحقﺎقﺎت اﳌﺎدية ال يتحصل عل ﺎ اﻷفراد وسلم القيم اﻻس ﻼكية
ل ﺎﺟﺎت اﻹ سﺎنية.
 ضرورة ﻣنح اﳌ ﺎفآت وا وافزوال قيﺎت الوظيفية بنﺎء ع ﻣعﺎي ﻣوضوعية تحﺎ ي قيم "الكفﺎءة واﻻستحقﺎق".
 تجسيد ﻣمﺎرسﺎت فعلية للمشﺎركة
فقط ع فئة ﻣعينة.

صنع القرارات التنظيمية ﻣن قبل اﳌوظف ن داخل اﳌؤسسة وعدم اقتصﺎر ﺎ

 إتﺎحة فرص للكفﺎءات التنظيمية ﻣن خﻼل تنمية ﻣ ﺎرا ﺎ واﻻستفﺎدة ﻣ ﺎ.
 تحس ن ظروف ب ئة العمل لتوف شعور اﻻستقرار الوظيفي ورفع الروح اﳌعنو ة لدى اﻷفراد ،ﻣع اﻷخذ ع ن اﻻعتبﺎر
ضرورة توافق ﺎ ﻣع ا صﺎئص الف يولوﺟية والنفسية للموظف ن.

 -8ﻣق ﺣات بحوث ﻣستقبﻠيﺔ:
أظ رت نتﺎئج الدراسة ضرورة إﺟراء دراسﺎت ﻣيدانية ﻣوضوع ﺟودة ا يﺎة الوظيفية واﻻل ام التنظي  ،ﻻعتبﺎرنﺎ
وﺟود ﻣتغ ات تنظيمية أخرى تؤثرع ﻣستوى العﻼقة ب ن اﳌتغ ين ،و نﺎء ع ذلك يمكن البحث ﻣستقبﻼ ﻣجموعة ﻣن
البحوث التطبيقية التﺎلية:
 ﺟودة ا يﺎة الوظيفية وأثر ﺎ ع اﻻل ام التنظي لدى اﳌوظف ن :الدور الوسيط لل سق الب وقراطي.
 ﺟودة ا يﺎة الوظيفية وعﻼق ﺎ بﺎﻻل ام التنظي لدى اﳌوظف ن :الدور الوسيط للثقﺎفة التنظيمية.
 ﺟودة ا يﺎة الوظيفية وأثر ﺎ ع ﻣستوى اﻷداء الوظيفي للعﺎﻣل ن.

 قائمﺔ اﳌراجع:تحس ـ ن ﺟودة ا دﻣة اﳌص ــرفية .رس ــﺎلة ﻣﺎﺟس ــت
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