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ملخص
هدفت دراستنا إىل إبراز دور ممارسات إدارة
املوارد البشرية يف تفعيل سلوكيات املواطنة
التنظيمية لدى موظفي مديرية التجهيزات
العمومية لوالية الشلف ،حيث قمنا بتوزيع 60
استمارة استبيان وكانت  53منها صاحلة
للمعاجلة االحصائية ،وقد اعتمدان على املنهج
الوصفي التحليلي .خلصت الدراسة إىل أن
مستوى استجاابت أفراد عينة الدراسة
ملمارسات إدارة املوارد البشرية جاءت متوسطة
بينما مستوى ممارستهم لسلوكيات املواطنة
التنظيمية جاء مرتفعا.
الكلمات الدالة :إدارة املوارد البشرية ،مواطنة

تنظيمية.

Abstract
Our study aims to highlight the
role
of
human
resources
management
practices
in
activating the organizational
citizenship behaviors among the
staff of Public Equipment
directorate in the Willaya of
Chlef. 60 questionnaires were
distributed where 53 were just
valid for statistical processing.
The study concluded that the level
of responses about human
resources management practices
was moderate whereas the level of
the practice of organizational
citizenship behaviors was high.
Key words: human resources
management,
organizational
citizenship.
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دور ممارسات إدارة املوارد البشرية يف تفعدل سلوكدات املواطنة التنظدمدة...

مقدمة
منذ مطلع التسعينات من القرن العشرين تزايد االهتمام ابملوارد البشرية يف املنظمات ابعتبارها
أهم األصول واليت ميكن من خالهلا الوصول إىل األهداف املرغوبة ،ولقد زادت تلك األمهية بدور
املوارد البشرية على حساب االهتمام التقليدي برأس املال والذي ميكن احلصول عليه من مصادر
التمويل املختلفة وكذا عن عنصر املكننة والتحديث التكنولوجي والذي ميكن تقليده ،يف حني
يصعب تقليد النجاح املتعلق ابملوارد البشرية.
فاملوارد البشرية ممثلة يف املوظفني من خمتلف الفئات واملستوايت والتخصصات تشكل
الدعامة احلقيقية اليت تستند إليها املنظمة احلديثة يف حتقيق أهدافها ،فاملوظفني هم األداة احلقيقية
للتنمية واملصدر األساسي للتطوير داخل املنظمة ،واعتمادا عليه تتحقق كفاءة ابقي املوارد ،األمر
الذي يتطلب ضرورة النظر إليها ابعتبارها موردا اسرتاتيجيا حيواي جيب إداراته بعناية فائقة.
ففي ظل التغريات والتحدايت اليت تواجه املنظمة من :تقدم تكنولوجي ،عوملة ،تنوع املهارات
املطلوبة ،واختالف مزيج القوى العاملة ،أصبح لزاما على وظائف إدارة املوارد البشرية أن تواكب
مراحل التطور التنظيمي ،مما يستدعي ضرورة تبين توجهات حديثة يف وظائف إدارة املوارد البشرية
يف تعامالهتا مع تلك املوارد ،هذه املوارد إذا مت االهتمام هبا وإعطائها كل الرعاية والعناية فإهنا تقدم
أفضل ما لديها ،تكون مصدرا لإلبداع واالبتكار مصدرا لتحقيق التميز ،كما أن االنشغال التام هبا
جيعلها تقدم على سلوكيات طوعية دون انتظار املقابل لذلك وهوما يعرف بسلوكيات املواطنة
التنظيمية.
إشكالدة الدراسة:

سنحاول اإلجابة يف دراستنا هاته على اإلشكال الرئيسي التايل:

ما مدى مسامهة ممارسات إدارة املوارد البشرية يف تفعدل سلوكدات املواطنة التنظدمدة
لدى موظفي مديرية التجهدزات العمومدة لوالية الشلف؟

وينبثق عن هاته اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية:
 )1ما واقع ممارسات إدارة املوارد البشرية مبديرية التجهيزات العمومية لوالية الشلف من وجهة
نظر موظفيها؟
 )2ما مستوى ممارسة سلوكيات املواطنة التنظيمية لدى موظفو مديرية التجهيزات العمومية
لوالية الشلف؟
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 )3ما مدى طبيعة العالقة بني أبعاد ممارسات إدارة املوارد البشرية وأبعاد سلوك املواطنة
التنظيمية لدى موظفي مديرية التجهيزات العمومية لوالية الشلف؟

أمنوذج الدراسة :قام الباحثون ببناء أمنوذج الدراسة التايل:
املتغري املستقل

املتغري التابع

ممارسات إدارة املوارد
البشرية

سلوكيات املواطنة
التنظيمية
(اإليثار ،الكياسة،
الروح الرايضية،
وعي الضمري،
السلوك احلضاري)

االستقطاب
واالختيار
التدريب

تقييم األداء
التحفيز
املصدر :من إعداد الباحثني

فرضدات الدراسة

من أجل معاجلة إشكالية الدراسة وبناءا على األمنوذج أعاله مت طرح الفرضية الرئيسية التالية:
توجد عالقة ذات داللة معنوية عند مستوى ( )𝛂 ≥ 0,05بني أبعاد ممارسات إدارة

املوارد البشرية يف مديرية التجهدزات العمومدة لوالية الشلف وأبعاد سلوكدات املواطنة التنظدمدة
(اإليثار ،الكداسة ،الروح الرايضدة ،وعي الضمري ،السلوك احلضاري)

وتنقسم هاته الفرضية إىل الفرضيات الفرعية التالية:
 )1تساهم وظيفة االستقطاب واالختيار معنواي وبشكل إجيايب يف تفعيل سلوكيات املواطنة
التنظيمية لدى موظفي مديرية التجهيزات العمومية لوالية الشلف وهذا عند مستوى داللة
(.) ≥ 0,05
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 )2تساهم وظيفة التدريب معنواي وبشكل إجيايب يف تفعيل سلوكيات املواطنة التنظيمية لدى
موظفي مديرية التجهيزات العمومية لوالية الشلف وهذا عند مستوى داللة (≥ 0,05
).

 )3تساهم وظيفة تقييم األداء معنواي وبشكل إجيايب يف تفعيل سلوكيات املواطنة التنظيمية
لدى موظفي مديرية التجهيزات العمومية لوالية الشلف وهذا عند مستوى داللة (0,05
≥ ).

 )4تساهم وظيفة التحفيز معنواي وبشكل إجيايب يف تفعيل سلوكيات املواطنة التنظيمية لدى
موظفي مديرية التجهيزات العمومية لوالية الشلف وهذا عند مستوى داللة (≥ 0,05
).

أمهدة الدراسة
من خالل هاته الدراسة سنحاول وضع مقاربة حتلل العالقة بني أبعاد ممارسات إدارة املوارد
البشرية مربزين دورها يف تفعيل سلوكيات املواطنة التنظيمية ،وذلك ابعتبار أن االهتمام ابملوارد
البشرية من خالل اختيار أحسن املرتشحني وحماولة تطويرهم واحلفاظ عليهم ابملنظمة سيزيد من
دافعيتهم للعمل ،كما يدفعهم إىل ممارسات أو تصرفات طوعية دون انتظار مقابل لذلك.
أهداف الدراسة

)1
)2
)3
)4
)5

هندف من خالل هاته الدراسة تبيني النقاط التالية:
تقدمي إطار نظري ومفاهيمي إلدارة املوارد البشرية ،حتدايهتا وأهم ممارساهتا؛
تقدمي مفاهيمي لسلوكيات املواطنة التنظيمية وأهم أبعادها؛
الوقوف على واقع ممارسات إدارة املوارد البشرية يف مديرية التجهيزات العمومية لوالية
الشلف؛
الوقوف على مدى استعداد موظفي املديرية حمل الدراسة على تقدمي سلوكيات طوعية
ملديريتهم؛
حتديد طبيعة عالقة االرتباط بني أبعاد ممارسات إدارة املوارد البشرية وأبعاد سلوكيات املواطنة
التنظيمية.

منهج الدراسة
تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي من خالل الرجوع إىل الدراسات السابقة
واالطالع على أدبيات املوضوع من أجل بناء إطار نظري للدراسة ،إىل جانب استخدام أسلوب
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158

اجمللد  6العدد  – 2ديسمرب  2019ص ص 175-155

زروخي فريوز وغالب فاتح ومدمون الطاهر

املسح امليداين جلمع البياانت بواسطة قائمة االستبيان وجه ملوظفي مديرية التجهيزات العمومية لوالية
الشلف ،ليتم بعدها حتليلها إحصائيا ابستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية.
 .1ممارسات إدارة املوارد البشرية

أصبح يف اآلونة األخرية دور إدارة املوارد البشرية يتسع بشكل كبري ليفوق جمرد إدارة األنشطة
التقليدية كالتوظيف ،التعويضات ،املزااي واملنافع ،حيث أصبحت أكثر مشوال وتكامال مع كل من
اإلدارة وعملية التخطيط االسرتاتيجي للمنظمات وذلك راجع للدور الكبري الذي يلعبه العنصر
البشري يف حتقيق أهداف املنظمة ابعتباره طاقة فكرية ،مصدرا لإلبداع والتميز ومورد يصعب تقليده
لذا جندها تسعى وبكل جاهدة لتطويره واحلفاظ عليه.
.1.1التحدايت اليت تواجه إدارة املوارد البشرية

تعرف إدارة املوارد البشرية أبهنا جزء من اإلدارة تعىن بشؤون األفراد من حيث التعيني والتأهيل
والتدريب وتطوير الكفاءات وكذلك وصف أعماهلم ،فتعرف إدارة املوارد البشرية على أهنا جمموعة
1
من الربامج ،الوظائف واألنشطة املصممة لتعظيم كل من أهداف الفرد واملنظمة.
بتفصيل أكثر حول التعريف السابق نقول أن إدارة املوارد البشرية هي جمموعة من املمارسات
واألنشطة والربامج اليت تتعلق بشؤون املوارد البشرية يف املنظمة ،وترمي إىل حتقيق أهداف الفرد،
التنظيم واجملتمع ،وتشمل هذه املمارسات حتليل الوظائف يف املنظمة ،ختطيط املوارد البشرية فيها،
تزويدها ابملوارد البشرية املطلوبة كما ونوعا ،تقييم أداء العاملني يف املنظمة ،تدريبهم وتنميتهم وحتديد
رواتبهم وأجورهم ،حفزهم وتنشيطهم ومعاجلة مشكالهتم لتنسيق أهدافهم وحاجاهتم وحاجات
2
املنظمة اليت يعملون فيها ،كل ذلك ضمن سياق تنظيمي وجمتمعي معني.
يلي:

هذا ويقع على عاتق إدارة املوارد البشرية مواجهة مجلة من التحدايت نلخصها فدما

3







العوملة أبشكاهلا املتعددة اقتصادية ،اجتماعية ،وثقافية وما حتتمه على املؤسسات من
التخطيط لسياسات غري تقليدية؛
التقدم التكنولوجي اهلائل يف اآلالت واملعدات ويف األساليب والربجميات ،فثورة املعلومات
فرضت أمناطا إدارية جديدة للتعامل مع الواقع اجلديد مثل املنظمات االفرتاضية ،ضرورة
التعامل عن طريق شبكة االنرتنت...اخل؛
تطور أمناط التعليم يف مستوايته املختلفة خصوصا اجلامعي؛
تنوع املوارد البشرية من حيث الرتكيب الدميغرايف ،ارتفاع مستوى الدافعية والطموح؛
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 املنافسة الشرسة وغري املتكافئة إذ جند يف السوق منظمات صغرية ذات إمكانيات مادية
وبشرية حمدودة ،وأخرى ذات إمكانيات ضخمة ،سامهت املنافسة احلادة يف التطوير
املستمر يف املنتجات وأنظمة العمل ،مما تطلب حتسني نوعية املوارد البشرية وزايدة قدرهتا
وكفاءهتا ،عن طريق االهتمام إبدارة متخصصة هلذه املوارد؛
 زايدة أمهية النقاابت :فمثال زايدة دور النقاابت والتنظيمات العمالية اليت تدافع عن
حقوق املوظفني ،وزايدة حدة الصراع بني اإلدارة واملوظفني ،تطلب ضرورة االهتمام
ابلعالقات واحلوار االجتماعي عن طريق جهاز متخصص حيل املشاكل العمالية املختلفة؛
 التحدايت االسرتاتيجية االقتصادية والثقافية :تتمثل التحدايت االسرتاتيجية يف وضع
اسرتاتيجية إلدارة املوارد البشرية ،واليت تعد جزءا من اسرتاتيجية املنظمة ،أما التحدايت
االقتصادية فتظهر يف الظروف السائدة من رواج أو كساد ،ومثال كذلك نتائج األزمة
العاملية ومدى أتثريها على إدارة املوارد البشرية ،أما التحدايت الثقافية فتتمثل يف التنوع
الثقايف والذي يعود إىل الفروقات املدركة بني املوظفني من حيث العمر ،التخصص يف
4
العمل ،الوظيفة...اخل.
هناك جمموعة من التحدايت اليت تواجه إدارة املوارد البشرية نذكر منها:
 التحدايت البدئدة :جتسدت معامل البيئة اخلارجية من خالل االستجابة للمتغريات املتسارعة
واليت أفرزت يف الواقع العملي بيئة ديناميكية ،تلك املتغريات أثرت على سوق العمل
ومهارات القوى العاملة وقيمها ومتطلباهتا الثقافية ،لذلك فالبناء االسرتاتيجي والتنظيمي
للمنظمات خصوصا يف القرن احلادي والعشرين ركز على ضرورة االستجابة النوعية
الشاملة هلذه املعطيات من خالل التحلي ابملرونة واالستجابة الفاعلة للمتغريات البيئية
5
وإفرازاهتا املختلفة.

 التحدايت الفردية :تتضمن هذه التحدايت القضااي اخلاصة ابملوظفني والقرارات املرتبطة
هبم ،ومن بني هذه التحدايت التطابق بني الفرد واملنظمة واملسؤولية االجتماعية لتدعيم
أخالقيات العمل ،وكذا التهديدات اليت يواجهها املوظفون بسبب ختفيض قوة العمل،
وإعادة هيكلة املنظمة نتيجة لذلك.
فتحقيق التوافق والتطابق بني الفرد واملنظمة يتطلب اسرتاتيجيات لدمج املوظفني يف املنظمة
وجذب األكفاء منهم ،للعمل واالستمرار يف املنظمة ،يف ظل بيئة سريعة التغري.
جملة دراسات اقتصادية
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كما برز مفهوم املسؤولية االجتماعية إذ أصبح على املنظمة تبين ممارسات أو التزامات اجتماعية
6
اجتاه أصحاب املصلحة (موظفني ،ممارسني ،زابئن ،اجملتمع...اخل).
وما ميكن قوله ان هذه التحدايت سامهت يف إحداث تطور إدارة املوارد البشرية ،وذلك من خالل
سعي هذه اإلدارة إىل تصميم الربامج والسياسات املناسبة واملتوافقة مع تلك التحدايت.
.2.1أبعاد ممارسات إدارة املوارد البشرية

تتحدد أهم وظائف أو أنشطة أو ممارسات إدارة املوارد البشرية يف ثالث مهام أساسية:

7

 املمارسات االختصاصدة

وهي املمارسات اليت تزاوهلا إدارة املوارد البشرية يف املنظمات سواء اخلاصة أو العمومية،
وخيتلف عدد هذه املمارسات من منظمة ألخرى تبعا لفلسفة اإلدارة العليا ،حجم املنظمة ،نوع
التكنولوجيا املستخدمة ،خصائص سوق العمل ،وميكن تلخيص تلك املمارسات فيما يلي:
 حتليل وتصميم الوظائف؛
 ختطيط املوارد البشرية؛
 االستقطاب واالختيار ألفضل املرشحني يف ضوء الوظائف الشاغرة.
 تقييم األداء؛
 حتديد األجور واملكافآت اليت تتناسب ومتطلبات الوظيفة.
 تصميم برامج التدريب؛
 توفري بيئة العمل الصحية ،والسالمة املهنية للموظفني.
 املمارسات اإلدارية
واملتمثلة يف التخطيط ،التنظيم ،التوجيه واملراقبة ،شأهنا شأن خمتلف اإلدارات األخرى ،إذ
البد هلا أن تضع اخلطط اليت حتقق هلا األهداف اليت أنشئت من أجلها ،وأن تضع التنظيم الذي
ميكنها من تنفيذ تلك اخلطط ،وأن توجه نشاطات املوظفني حنو حتقيق تلك األهداف ،وأن تقوم
بعملية الرقابة حىت تتأكد من أن اإلجناز يتم وفقا للخطط احملددة سلفا مث تقوم بتصحيح االحنرافات
اليت حتدث.
 املمارسات االستشارية

تتمثل يف تقدمي املشورة للموظفني واقرتاح التحسينات وتطوير التعليمات واألنظمة املتعلقة
ابملوظفني من أجور وحوافز وخدمات وظروف عمل وغريها ،ويستلزم هذا أن تكون إدارة املوارد
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البشرية أكثر اتصاال ابإلدارات األخرى يف املنظمة وأكثر اطالعا على مشاكلها وأعمق تعاوان وتفهما
لشؤوهنا ،حىت تتمكن من أداء دورها االستشاري ابلشكل املطلوب.
وتبعا ألمنوذج الدراسة تطرق الباحثني إىل مجلة املمارسات التالية واليت تعترب من أهم وظائف
إدارة املوارد البشرية:
أ-االستقطاب واالختدار

هو ذلك النشاط الذي يهدف إىل البحث عن جمموعة كافية من األفراد احملتملني مللء
الوظائف الشاغرة واستمالتهم وجذهبم لكي يكونوا قاعدة النتقاء واختيار أنسبهم مبا حيقق التوافق
8
بني أهداف املنظمة وأهداف املوظفني فيها.
ب-التدريب

التدريب هو تلك العملية املنظمة ،املستمرة واملخططة واليت هتدف إىل:
 إكساب الفرد معلومات وخربات جديدة أو تنمية ملعلومات وخربات موجودة
وتطويرها؛
 تعليم الفرد مهارات جديدة أو طرق عمل حديثة أكثر فعالية وإنتاجية؛
 تطوير سلوك الفرد وحتريره من عادات العمل غري املرغوبة ،وبلورة اجتاهاته الفكرية مبا
جيعله متمشيا مع االجتاهات املرغوبة يف املنظمة.

ت-تقددم األداء

عملية هتدف إىل حتديد أداء املوظف وتعريفه به ،وكيف ينبغي أن يؤدي عمله وتصميم
خطة لتنمية املوظف فمن شأن تقييم األداء ليس فقط تعريف املوظف مبستوى أدائه بل التأثري على
9
مستوى أداءه مستقبال.
ث-التحفدز

هو تلك العملية اليت مبوجبها يتمكن املديرون من إخراج كافة القوى الكامنة لدى املوارد
البشرية وتزيد من رغبتهم يف بذل اجلهود املطلوبة ألداء مهامهم مبستوايت عالية من اإلنتاجية لتحقيق
10
أهدافهم وأهداف منظماهتم.
.2سلوكدات املواطنة التنظدمدة

إن التحدايت اليت تواجهها املنظمات يف الوقت احلايل تتطلب سياسات واسرتاتيجيات
هدفها ترغيب وجذب أحسن الكفاءات البشرية واحملافظة عليها أبساليب تتجاوز أدوارها الرمسية،
جملة دراسات اقتصادية

162

اجمللد  6العدد  – 2ديسمرب  2019ص ص 175-155

زروخي فريوز وغالب فاتح ومدمون الطاهر

ومن بني تلك األساليب تعزيز سلوك املواطنة التنظيمية والعمل على تنميتها ملا هلا من دور ابرز يف
حتقيق األداء األمثل وحتقيق امليزة التنافسية للمنظمات اليت تتوافر لديها مثل هذه السلوكيات.
 .1.2مفهوم سلوكدات املواطنة التنظدمدة

إن الدراسات املعمقة ملوضوع سلوك املواطنة التنظيمية بدأت يف إطار الفهم املوسع لنظرية
التبادل االجتماعي حيث أكد  Organعام  1977على دور هذا السلوك يف ترسيخ عالقة اثبتة
بني قناعات املوظفني ومفاهيم األداء ،وظهرت مصطلحات عديدة هلذا املفهوم منها سلوك الدور
اإلضايف ،السلوكيات التنظيمية املوالية اجتماعيا ،املشاركة التطوعية ،األفعال التطوعية ،سلوكيات
خارج الدور الرمسي وغريها من املفاهيم اليت تعكس ذلك السلوك التطوعي املؤطر بقيم اجتماعية
وأخالقية تدفع ابجتاه تقدمي اجلهود اإلضافية خارج حدود الدور وتتجاوز التوقعات املتصلة ابلواجبات
11
املهنية.
من أهم التعاريف املقدمة هلذا املفهوم ذلك الذي طرحه  Organوالذي يرى أن سلوك
املواطنة التنظيمية هو ذلك السلوك الفردي التطوعي ،االختياري والذي يقع خارج نطاق الواجبات
الوظيفية وال يرتبط أبية عالقة مباشرة وعلنية ابلنظام الرمسي للمكافآت ويسهم يف االرتقاء بفعالية
األداء الوظيفي للمنظمة.12
كما عرف هذا املفهوم أبنه سلوك الضمري احلي أي اإلجناز وفقا ملا ميليه الضمري ،وهو
سلوك الدور اإلضايف ويتضمن تقدمي املساعدة للزمالء ،وللمنظمة ككل ،وحيسن صورة املنظمة أمام
من ال ينتمون إليها ،وأمام املنظمات املنافسة ويقوم الفرد هبذا السلوك دون النظر إىل اعتبارات
احلوافز أو املكافآت املادية ،وإن امتنع عن ممارسته ال يتعرض للعقاب ،والقيام به بشكل دوري
13
يسهم يف حتقيق الرفاهية التنظيمية.
هذا ويرى الباحثني أن سلوكيات املواطنة التنظيمية هي تلك السلوكيات اليت تتخطى الدور
الرمسي واحملدد يف توصيف الوظائف ،إذ يقوم الفرد أبدوار أخرى غري رمسية وتكون بشكل طوعي أو
اختياري وال ينتظر مقابل ذلك السلوك املكافأة كما أنه ال يعاقب على عدم القيام هبذا السلوك.
.2.2أبعاد سلوكدات املواطنة التنظدمدة

تعددت أبعاد سلوكيات املواطنة التنظيمية ،ويف دراستنا هاته اعتمدان على األبعاد اليت جاء
هبا  0rganعام  1988واملتمثلة يف:
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أ-اإليثار
من بني سلوكيات اإليثار جند :مساعدة االخرين الذين لديهم أعباء عملية زائدة ،توجيه
األشخاص اجلدد وتعليمهم حىت عندما ال يسألون ،تغطية عمل الزمالء عند غياهبم أو استئذاهنم،
14
الرغبة يف أخذ مسؤوليات إضافية ،توفري بعض الزمن ملساعدة الزمالء يف العمل...اخل؛
ب-الكداسة

أو اللباقة أو كما تسمى كذلك اللطف فهي تشري إىل سلوك الفرد حنو جتنب مشكالت
وصعوابت العمل ،وخاصة اليت تؤثر على اآلخرين ،وهذا السلوك يساهم بشكل كبري يف تقدمي
15
االقرتاحات ومترير املعلومات وتسهيل اجراءات وعمل املنظمة؛
ت-بعد الروح الرايضدة

تعين االستعداد للتغاضي عن املضايقات واليت تشكل جزءا ال مفر منه يف كل منظمة،
جتنب الشكوى والتذمر ،احلفاظ على اإلجيابية؛
ث-بعد وعي الضمري

ميثل سلوك املوظف التطوعي الذي يفوق احلد األدىن من متطلبات الوظيفة يف جمال احلضور،
16
احرتام اللوائح واألنظمة ،االسرتاحات ،العمل جبدية ،احلفاظ على موارد وممتلكات املنظمة؛
ح-بعد السلوك احلضاري

وهو املشاركة البناءة واملسؤولة يف إدارة املنظمة واالهتمام مبصريها من خالل احلرص على
حضور االجتماعات غري الرمسية ،قراءة مذكرات املنظمة وإعالانهتا ،أتدية العمل يف صورة حتافظ
وتنمي مسعة املنظمة.
.3منهجدة الدراسة

يتمثل جمتمع وعينة الدراسة فيما يلي:

.1.3جمتمع وعدنة الدراسة
متثل جمتمع دراستنا يف موظفي مديرية التجهيزات العمومية لوالية الشلف واملقدر ب 98
موظفا ،حيث وزعنا عليهم  60استمارة استبيان اسرتجعت منها  53استمارة قابلة للمعاجلة
االحصائية.
.2.3بناء أداة القداس وثباهتا
اعترب االستبيان من أهم املصادر املعتمد عليها للحصول على املعلومات املتعلقة ابجلانب
التطبيقي من الدراسة ،تضمنت استمارة االستبيان جزئيني:
جملة دراسات اقتصادية
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اجلزء األول :يشمل  16عبارة وهي تتعلق أببعاد ممارسات إدارة املوارد البشرية ممثلة يف بعد
االستقطاب واالختيار ،بعد التدريب ،بعد تقييم األداء وبعد التحفيز؛

اجلزء الثاين :يشمل  20عبارة تتعلق أببعاد سلوك املواطنة التنظيمية ممثلة يف بعد اإليثار،

الكياسة ،الروح الرايضية ،وعي الضمري ،وبعد السلوك احلضاري.
ولبناء االستبانة مت االعتماد على جمموعة من املراجع وللتأكد من صحتها ومن مصداقيتها
مت عرضها على عدد من األكادمييني املتخصصني ،واعتمد امجاع احملكمني للتأكد من صحة األداة،
كذلك مت التأكد من االتساق الداخلي للمقياس عن طريق اختبار ألفا كرونباخ وكانت درجة
االتساق الداخلي  %70.5لذا ميكن القول ان البياانت اليت مت احلصول عليها ختضع لدرجة اعتمادية
عالية.
.3.3أسالدب املعاجلة االحصائدة

مت االعتماد على الربامج التطبيقية اإلحصائية يف جمال العلوم االجتماعية لتفريغ البياانت
وحتليلها ،وذلك من خالل إاتحة مخسة احتماالت لإلجابة (غري موافق بشدة ،غري موافق ،حمايد،
موافق ،موافق بشدة).
وكذلك حساب كل من:
 الوسط احلسايب واالحنراف املعياري لتحديد األمهية النسيبة الستجاابت أفراد عينة الدراسة
جتاه حماور وأبعاد أداة الدراسة؛
 معامل ألفا كرو نباخ لتحديد معامل ثبات أداة الدراسة؛
 منوذج االحندار اخلطي البسيط الختبار أتثري عناصر املتغري املستقل على املتغري التابع؛
 حتليل التباين األحادي الختبار فرضيات الدراسة.
 .4عرض وحتلدل نتائج الدراسة

سنوضح فيما يلي النتائج اليت توصلت إليها الدراسة امليدانية بعد استخدام برانمج SPSS

يف عملية التحليل اإلحصائي واستخدام األساليب اإلحصائية املالئمة ،على النحو التايل:
.1.4عرض وحتلدل النتائج املتعلقة أببعاد ممارسات إدارة املوارد البشرية.
حيث مت تلخيص نتائج اإلجاابت يف اجلدول التايل:
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جدول  :01أبعاد ممارسات إدارة املوارد البشرية
الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات
تسعى املؤسسة إىل استقطاب املوارد البشرية ذات املؤهالت العلمية
والفنية العالية.
يتم استقطاب العاملني بناء على احتياجات املؤسسة من املوارد

الوسط

االحنراف

مستوى

احلسايب

املعداري

االستجابة

2,72

1,446

متوسط

2,85

1,336

متوسط

للمرتشح بكفاءة وفعالية.
سياسة التوظيف يف املؤسسة تتبع معايري صارمة مع التزام الدقة يف

2,26

1,443

منخفض

2,00

1,144

منخفض

االستقطاب واالختدار

2.457

البشرية.
تقيس االختبارات اليت تعقدها املؤسسة درجة املعرفة والثقافة العامة

تطبيقها.

1.342

منخفض

متكنك الربامج التدريبية من اكتساب خربات ومعارف حديثة.

3,25

1,453

متوسط

يتم متابعة املوظفني بعد اهنائهم التدريب للتأكد من تطبيق ما اكتسبوه
من معارف.
يتم تدريب العاملني اجلدد يف املؤسسة على طبيعة أعماهلم قبل

2,58

1,351

متوسط

2,11

1,121

منخفض

مدة التدريب مناسبة من حيث التوقيت والساعات احملددة للتدريب.

2,72

1,406

متوسط

ممارستهم ملهامهم.

التدريب

2.665

يساهم نظام تقييم أداء العاملني يف املؤسسة على تطويرهم وزايدة

1.332

متوسط

مهاراهتم.
متلك املؤسسة القدرة على إدارة وتقييم سلوك وأداء موظفيها بشكل

2,42

1,307

منخفض

2,55

1,186

متوسط

يعد نظام تقييم أداء العاملني عادال لقياس مستوايت آدائهم.

2,53

1,120

متوسط

تعتمد املؤسسة على األساليب احلديثة يف تقييم األداء

3,83

,995

مرتفع

2.832

1.152

متوسط

فعال.

أداء العاملني
يتميز نظام احلوافز ابملؤسسة ابلعدالة.

3,23

1,296

متوسط

يف مؤسستك نظام احلوافز واضح ويرتبط مباشرة ابألداء.

2,96

1,315

متوسط

يوفر لك رؤساءك فرص للنمو املهين.

2,75

1,399

متوسط
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هتتم املؤسسة بتقدمي احلوافز املعنوية للعاملني.

2,81

1,374

متوسط

التحفدز

2.937

1.346

متوسط

أبعاد ممارسات إدارة املوارد البشرية

2.722

1.293

متوسط

املصدر :خمرجات  spssمع إعادة التنظيم
من اجلدول أعاله نالحظ أن مستوى استجاابت أفراد عينة الدراسة ألبعاد ممارسات إدارة
املوارد البشرية جاءت متوسطة بوسط حسايب قدره ( )2.722وبدرجات متفاوتة وفق الرتتيب التايل:
 أوال :وظيفة التحفيز بوسط حسايب ()2.937؛

 اثندا :وظيفة تقييم أداء العاملني بوسط حسايب ()2.833؛
 اثلثا :وظيفة التدريب بوسط حسايب ()2.665؛

 رابعا :وظيفة االستقطاب واالختيار بوسط حسايب (.)2.457
فأغلب املستجوبني كانت إجاابهتم بعدم املوافقة حول فقرات سياسة التوظيف فهم يرون
أن املؤسسة ال تتبع معايري صارمة النتقاء املرشحني لشغل الوظائف ،كما أن االختبارات ال تقيس
بدرجة كبرية درجة املعرفة والثقافة العامة للمرشح ،ضف إىل ذلك أن التوظيف يتم على أساس
الشهادة ومقابلة مع املرتشح لتقدمي نفسه للمديرية؛
ابلنسبة للتدريب فهم يرون أن الربامج التدريبية غري كافية لتغطية احتياجاهتم كما أن مدهتا
غري كافية ،أما عن سياسة تقييم األداء فأغلبهم أمجعوا على أهنا غري عادلة إذ يراعى اجلانب
االجتماعي للموظفني أثناء التقييم وابلتايل فال يتم تطبيق معايري التقييم بدقة وهذا ما ينعكس على
سياسة التحفيز واليت تكون بدورها غري عادلة وال متيز املوظف الكفء عن غريه.
ميكن تفسري النتائج احملصل عليها إىل أن إدارة املوارد البشرية ال تعد من أهم األنظمة ابملديرية
حمل الدراسة أو ال حتظى بنفس االهتمام الذي حتظى به ابقي الوظائف واألنشطة ،ضف إىل ذلك
نقص العناية واالهتمام ابملورد البشري رغم أمهية هذا األخري يف حتقيق األهداف اليت وجدت ألجلها
أي منظمة ابعتباره هو من يصنع الفارق يف مستوايت األداء.
كما أننا ومن خالل دراستنا هاته ركزان على أهم ممارسات إدارة املوارد البشرية يف أي
منظمة ،فغياب سياسة عادلة يف انتقاء األفراد املؤهلني وجذهبم للعمل وإتباع اجراءات صارمة يف
اختيار الشخص املالئم لشغل املنصب الشاغر ،عدم إعطاء أمهية لتدريب األفراد ويف خمتلف مراحل
العمر الوظيفي هلم ،وفق برامج تدريبية مصممة بعناية ووفقا لالحتياجات التدريبية للمديرية وللفرد
جملة دراسات اقتصادية
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وللوظيفة ،كذا غياب معايري موضوعية لتقييم األداء ولنظام احلوافز واملكافآت ،وتوزيعها حسب
األداء املقدم لكل فرد كلها عوامل جعلت أفراد عينة الدراسة يرون أن ممارسات إدارة املوارد البشرية
الزالت دون املستوى املطلوب من طرفهم.
.2.4عرض وحتلدل النتائج املتعلقة أببعاد سلوك املواطنة التنظدمدة
جاءت نتائج اإلجاابت ملخصة يف اجلدول التايل.
جدول  :02أبعاد سلوك املواطنة التنظدمدة
الوسط احلسايب

الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات
أساعد زمالئي الذين لديهم +حجم عمل كبري

3,92

االحنراف
املعداري
1,035

مستوى االستجابة
مرتفع

أقوم أبداء عمل زمالئي عند احلاجة (كالغياب ،االستئذان)

4,11

0,6400

مرتفع

أعمل على تسهيل مهمة زمالئي اجلدد حىت إذا مل يطلب مين ذلك.

4,28

0,6320

مرتفع جدا

أخصص معظم وقت فراغي أثناء الدوام الرمسي ملساعدة زمالئي الذين لديهم

3,81

0,6810

مرتفع

اإليثاريف العمل.
مشكالت
بعد

4.03

0.747

مرتفع

أزود زمالئي ابملعلومات املناسبة اليت تساعدهم على أداء عملهم.

4,23

0,4660

مرتفع جدا

أحرتم خصوصية زمالئي.

4,32

0,5470

مرتفع جدا

أسهم يف حل اخلالفات وسوء التفاهم بني اآلخرين.

3,98

0,7470

مرتفع

أتشاور مع زمالئي عند اختاذي أي إجراء أو قرار قد يؤثر عليهم.

4,02

بعد الكداسة

4.137

0,7960
0.636

مرتفع
مرتفع

أتقبل النقد بصدر رحب.

3,91

0,9040

مرتفع

أتغاضى عن املضايقات البسيطة يف بيئة العمل.

3,47

1,067

مرتفع

أظهر االحرتام واجملاملة لزمالئي حىت يف أوقات توتري.

3,87

0,8560

مرتفع

أتسامح مع أية إساءة شخصية وأجتنب لوم اآلخرين.

3,06

1,247

متوسط

بعد الروح الرايضدة

3.577

1.018

مرتفع

ألتزم مبواعيد العمل احملددة كاحلضور املبكر.

3,96

0,8080

مرتفع

أحرص على قضاء معظم ساعات العمل يف أداء واجبات العمل.

3,98

0,6350

مرتفع

أحرص على اهناء واجبايت بعناية فائقة ودون أخطاء.

4,13

0,7350

مرتفع

أحرتم أنظمة وتعليمات املديرية اليت أعمل هبا.

4,21

0,7690

مرتفع جدا

بعد وعي الضمري

4.07

0.736

أحرص على حضور االجتماعات املتعلقة ابلعمل.

3,94

أبذل قصارى جهدي لتحسني مهارايت حىت ولو على حسايب اخلاص.

4,15

0,8860

أدافع عن مسعة املديرية عندما ينتقدها اآلخرون.

3,85

0,8860

4,42

0,5700

0,8420

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع جدا

ألتزم ابلعادات االجتماعية كاملظهر العام ،احرتام الكبري ،العطف على الصغري
وغريها.
السلوك احلضاري
بعد

4.09

0.796

مرتفع

سلوك املواطنة التنظدمدة

3.98

0.786

مرتفع

املصدر :خمرجات  spssمع إعادة التنظيم
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من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن مستوى استجاابت أفراد عينة الدراسة ألبعاد سلوك
املواطنة التنظيمية جاء مرتفعا وبوسط حسايب عام قدر بـ (.)3.98
وبناء على ما ورد يف اجلدول فإن أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية جاءت مرتبة وفقا ملا يلي:
 أوال :بعد الكياسة بوسط حسايب قدر بـ ()4.137؛

 اثندا :بعد السلوك احلضاري بوسط حسايب قدر بـ ()4.09؛
 اثلثا :بعد وعي الضمري بوسط حسايب قدر بـ ()4.07؛
 رابعا :بعد اإليثار بوسط حسايب قدر بـ ()4.03؛

 خامسا :بعد الروح الرايضية بوسط حسايب قدر بـ (.)3.577
كما أن النتائج املبينة يف اجلدول أعاله بينت أن أغلب املستجوبني مستعدين ملساعدة
بعضهم البعض ،توجيه زمالئهم اجلدد ،تقدمي املشورة لبعضهم ،املسامهة يف حل خالفات العمل،
حضور االجتماعات املهمة وغري الرمسية منها ،الدفاع عن مسعة املديرية أمام اآلخرين وغريها من
السلوكيات وهذا دون انتظار الثناء أو املكافأة من مسؤوليهم.
وعليه ميكن تفسري هاته النتائج إىل ثقافة األفراد املنتمني للمديرية ،ومدى استعدادهم لتجاوز
األدوار احملددة هلم ،فهم يروهنا دعامة حتافظ على السياق االجتماعي والنفسي الذي يدعم أداء
املهام يف املديرية ،ومن خالل ذلك يسهمون يف بناء مناخ تنظيمي تعاوين تسوده عالقات التعاون
واملشاركة وهذا حفاظا على املوارد البشرية ابملديرية وحتسني العالقات بني املوظفني والرؤساء.
.3.4اختبار فرضدات الدراسة

مت اختبار مدى قبول أو رفض فرضيات الدراسة من خالل منوذج االحندار البسيط واختبار
التباين األحادي وذلك على النحو التايل:
الفرضدة الرئدسدة :توجد عالقة ذات داللة معنوية بني أبعاد ممارسات إدارة املوارد البشرية

يف مديرية التجهيزات العمومية لوالية الشلف وأبعاد سلوكيات املواطنة التنظيمية (اإليثار ،الكياسة،
الروح الرايضية ،وعي الضمري ،السلوك احلضاري)
الختبار هذه الفرضية مت تقسيمها إىل أربع فرضيات فرعية على النحو التايل:
 الفرضدة الفرعدة األوىل :تساهم وظيفة االستقطاب واالختيار معنواي وبشكل إجيايب يف

تفعيل سلوكيات املواطنة التنظيمية لدى موظفي مديرية التجهيزات العمومية لوالية الشلف وهذا

عند مستوى داللة ( .) ≥ 0,05
جملة دراسات اقتصادية
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الختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار ( One Way Anova :)Fكما هو موضح يف
اجلدول التايل:
جدول  :03اختبار التباين األحادي بني متوسط بعد االستقطاب واالختدار ومستوى سلوك
املواطنة التنظدمدة.

مصدر

جمموع

درجة

متوسط

قيمة F

قيمة F

معامل

معامل

مستوى

التباين

املربعات

احلرية

املربعات

احملسوبة

اجلدولية

االرتباط

التحديد

الداللة

االحندار

0,538

1

0,538

اخلطأ

9,844

51

0,193

اجملموع

10,381

52

/

2,785

4.030

0,228a

0,052

0,101b

املصدر :خمرجات  spssمع إعادة التنظيم
يتبني لنا من اجلدول أعاله؛ أنه هناك عالقة ارتباط موجبة بني املتغريين ،فاملتغري املستقل
واملتمثل يف وظيفة االستقطاب واالختيار يفسر ما نسبته  %5.2من التغري احلاصل يف املتغري التابع
واملتمثل يف مستوى ممارسة سلوك املواطنة التنظيمية لدى موظفي املديرية حمل الدراسة.
كما تشري النتائج أن قيمة  Fاحملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية وعند مستوى الداللة البالغ
 0.101وهو أعلى من مستوى الداللة املعتمد  0.05هذه النتائج تقتضي رفض الفرضية الفرعية
األوىل وقبول الفرضية العدمية.
ميكن تفسري النتائج احملصل عليها إىل أنه لو اعتمدت املديرية على سياسة فعالة يف جذب
األفراد األكفاء ،وعلى اجراءات موضوعية يف عملية االنتقاء فإن حتما ذلك سيؤدي ابألفراد إىل
تبين سلوكيات طوعية نتيجة احساسهم بتوفر العدالة يف مؤسستهم.
 الفرضدة الفرعدة الثاندة :تساهم وظيفة التدريب معنواي وبشكل إجيايب يف تفعيل سلوكيات
املواطنة التنظيمية لدى موظفي املديرية حمل الدراسة عند مستوى داللة ( .) ≥ 0,05

الختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار ( One Way Anova :)Fكما هو موضح يف
اجلدول التايل:
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جدول  :04اختبار التباين األحادي بني متوسط بعد التدريب ومستوى سلوك املواطنة
التنظدمدة.

مصدر
التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متوسط
املربعات

االحندار

0,143

1

0,143

اخلطأ

10,238

51

0,201

اجملموع

10,381

52

/

قيمة F
احملسوبة
0,714

قيمة F
اجلدولية
4.030

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

0,117a

0,014

مستوى
الداللة
0,402b

املصدر :خمرجات  spssمع إعادة التنظيم
يتضح من اجلدول أعاله أنه هناك عالقة ارتباط موجبة بني وظيفة التدريب وسلوكيات
املواطنة التنظيمية ،كما يتضح كذلك أن وظيفة التدريب تساهم مبا نسبته  %1.4يف تفعيل سلوكيات
املواطنة التنظيمية ،كما تشري النتائج أن قيمة  Fاحملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية وعند مستوى
الداللة البالغ  0.402وهو أعلى من مستوى الداللة املعتمد  0.05هذه النتائج تقتضي رفض
الفرضية الفرعية الثانية وقبول الفرضية العدمية.
ميكن تفسري عالقة االرتباط الضعيفة بني متغريي الدراسة كون عملية التدريب املعتمدة
ابملديرية ال تركز على البعد السلوكي والنفساين من خالل الرتكيز على تطوير سلوكيات األفراد
وحتريرهم من عادات العمل غري املرغوبة وبلورة اجتاهاهتم الفكرية مبا جيعلهم متماشني مع االجتاهات
املرغوبة (تفعيل سلوكيات املواطنة التنظيمية يف حالتنا هاته)
 الفرضدة الفرعدة الثالثة :تساهم وظيفة تقييم األداء معنواي وبشكل إجيايب يف تفعيل

سلوكيات املواطنة التنظيمية لدى موظفي املديرية وهذا عند مستوى داللة ( .) ≥ 0,05

الختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار ( One Way Anova :)Fكما هو موضح
يف اجلدول التايل:
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جدول  :05اختبار التباين األحادي بني متوسط بعد تقددم األداء ومستوى سلوك
التنظدمدة.

مصدر

جمموع

درجة

متوسط

قيمة

التباين

املربعات

احلرية

املربعات

احملسوبة

االحندار

0,204

1

0,204

اخلطأ

10,177

51

اجملموع

10,381

52

0,200
/

F

1,025

قيمة F

معامل

معامل

مستوى

اجلدولية

االرتباط

التحديد

الداللة

4.030

a

0,140

0,020

b

0,316

املصدر :خمرجات  spssمع إعادة التنظيم
يتبني لنا من اجلدول أعاله؛ أنه هناك عالقة ارتباط موجبة بني املتغريين ،فاملتغري املستقل
واملتمثل يف وظيفة تقييم األداء يفسر ما نسبته  %2من التغري احلاصل يف املتغري التابع واملتمثل يف
مستوى ممارسة سلوك املواطنة التنظيمية لدى موظفي املديرية حمل الدراسة.
كما تشري النتائج أن قيمة  Fاحملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية وعند مستوى الداللة البالغ
 0.316وهو أعلى من مستوى الداللة املعتمد  0.05هذه النتائج تقتضي رفض الفرضية الفرعية
الثالثة وقبول الفرضية العدمية.
يرجع سبب احلصول على هاته النتائج كون نظام تقييم األداء غري فعال وال يقوم على أسس
واضحة وموضوعية ،وهو ما بينته إجاابت أغلب املبحوثني من خالل أتكيدهم على غياب العدالة
التنظيمية ببعدها التوزيعي ،األمر الذي ال جيعلهم يقدمون أعلى مما هو مطلوب منهم أي ال يتجاوزون
حدود املهام املنوطة هبم.
 الفرضدة الفرعدة الرابعة :تساهم وظيفة التحفيز معنواي وبشكل إجيايب يف تفعيل سلوكيات

املواطنة التنظيمية لدى موظفي املديرية حمل الدراسة وهذا عند مستوى داللة (.) ≥ 0,05
الختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار ( One Way Anova :)Fكما هو موضح يف
اجلدول التايل:
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جدول  :06اختبار التباين األحادي بني متوسط بعد التحفدز ومستوى سلوك املواطنة
التنظدمدة.

مصدر
التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متوسط
املربعات

االحندار

0,001

1

0,001

اخلطأ

10,380

51

0,204

اجملموع

10,381

52

قيمة F
احملسوبة
0,006

قيمة F
اجلدولية
4.030

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

0,011a

0,000

مستوى
الداللة
0,936b

املصدر :خمرجات  spssمع إعادة التنظيم
يتبني لنا من اجلدول أعاله أن املتغري التابع واملتمثل يف أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية ال
يتأثر ببعد الدعم والتحفيز ،وجاءت هذه النتيجة منطقية على اعتبار أن سلوكيات املواطنة التنظيمية
هي سلوكيات طوعية ،اختيارية يقوم هبا الفرد دون انتظار مكافأة أو ثناء كما ال يعاقب يف حال

عدم القيام مبثل هاته السلوكيات وعليه فالدراسات النظرية كلها تشري إىل عدم وجود عالقة بني
سلوكيات املواطنة التنظيمية وسياسة التحفيز وهو ما أكدته دراستنا التطبيقية هاته.
كما تشري النتائج أن قيمة  Fاحملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية وعند مستوى الداللة البالغ
 0.936وهو أعلى من مستوى الداللة املعتمد  0.05هذه النتائج تقتضي رفض الفرضية الفرعية
الرابعة وقبول الفرضية العدمية.
خامتة
من خالل التحليل اإلحصائي توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج ميكن توضيحها كما

يلي:

 بينت نتائج الدراسة أن مستوى استجاابت أفراد عينة الدراسة ملمارسات إدارة املواردالبشرية يف مديرية الدراسة جاءت متوسطة ،كما جاءت أبعاد ممارسات إدارة املوارد البشرية مرتبة
حسب وسطها احلسايب وفقا ملا يلي :وظيفة التحفيز ،وظيفة تقييم أداء العاملني ،وظيفة التدريب
وأخريا وظيفة االستقطاب واالختيار.
 بينت نتائج الدراسة كذلك أن مستوى ممارسة موظفي مديرية التجهيزات العمومية بواليةالشلف لسلوكيات املواطنة التنظيمية جاء بنسبة مرتفعة ،كما جاءت أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية
مرتبة حسب وسطها احلسايب وفقا ملا يلي:
الكياسة ،السلوك احلضاري ،وعي الضمري ،اإليثار وأخريا بعد الروح الرايضية.
جملة دراسات اقتصادية
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دور ممارسات إدارة املوارد البشرية يف تفعدل سلوكدات املواطنة التنظدمدة...

أظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباط موجبة إال أهنا ضعيفة جدا بني كل من املتغرياتاملستقلة التالية :وظيفة االستقطاب واالختيار ،وظيفة التدريب ،تقييم األداء وبني املتغري التابع
للدراسة واملتمثل يف أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية ،بينما هذا األخري ال يتأثر إطالقا ببعد الدعم
والتحفيز وكانت هذه النتيجة متوقعة ألنه من خصائص ممارسة سلوك املواطنة التنظيمية أن ال ينتظر
الفرد مقابل ممارسته هلذا السلوك مكافأة على ذلك كما أن ال يعاقب عند عدم ممارسته.
كما مت نفي الفرضية الرئيسية وقبول الفرضية العدمية ألن جاء مستوى الداللة أعلى من
مستوى الداللة املعتمد (.)0.05
بناءا على هاته النتائج نوصي مؤسسة الدراسة مبا يلي:










املراجع

العمل على حتقيق التكامل بني خمتلف سياسات إدارة املوارد البشرية بدءا من التخطيط
السليم لالحتياجات الكمية والنوعية من العمالة؛
اتباع معايري دقيقة الختيار أحسن الكفاءات من بني املرشحني للمناصب املعلن عنها من
طرف املديرية؛
اعتبار التدريب ضرورة حتمية وعملية مستمرة لتحسني أداء املوارد البشرية مع احلرص على
التحديد الدقيق لالحتياجات التدريبية؛
ضرورة التقييم الصارم واملوضوعي ألداء العاملني ابملؤسسة وفقا ملعايري واضحة ودقيقة.
ضرورة تطبيق نظام احلوافز بشكل عادل وإعطاء أمهية للحوافز املعنوية؛
تثمني جهود املوظفني عند ممارستهم لسلوكيات خارج إطار الوصف الوظيفي احملدد.
ضرورة العمل يف جو يسوده التعاون والثقة بني املسؤول املباشر واملوظفني؛
تشجيع فرق العمل والعمل التعاوين ودعم اإلدارة لذلك؛
توفري مناخ عمل سليم ومساند وحمفز على العمل بشكل يفوق متطلبات الدور الرمسي.

1علي غريب ،إمساعيل قرية ،بلقاسم سالطنية ،تنمية املوارد البشرية ،القاهرة ،دار الفجر ،2007،ص .14
 2عبد الباري ابراهيم درة ،زهري نعيم الصباغ ،إدارة املوارد البشرية يف القرن احلادي والعشرين ،األردن ،دار وائل للنشر،
 ،2008ص .20
 3علي حممد عبد الوهاب ،إدارة املوارد البشرية وأمهيتها يف تطوير اإلدارة ،اجتماع استشاري لتنمية اإلدارة العامة
واملالية العامة ،بريوت 3-1 ،يوليو  ،2003ص .5
4حمفوظ أمحد جودة ،إدارة املوارد البشرية ،عمان ،دار وائل ،2010 ،ص .43
جملة دراسات اقتصادية

174

اجمللد  6العدد  – 2ديسمرب  2019ص ص 175-155

زروخي فريوز وغالب فاتح ومدمون الطاهر
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10كامل بربر ،االجتاهات احلديثة يف اإلدارة وحتدايت املديرين ،دار املنهل اللبناين ،ط ،2008 ،2ص .290
 11حممد عبد احلميد الطبويل ،اإلحساس ابلعدالة التنظيمية وعالقته بسلوك املواطنة التنظيمية ،جملة نقد وتنوير ،العدد
 ،2015 ،2ص .70
12

Organ Dennis, W & Konovsky, M, cognitive versus affective determinants of
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