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 شكر وعرفان 
وجل على توفيقه  في جميع األمور ، فهو   وإعانته نشكر ّللاه عز ه

فسبحانك ما أعظمك   والعطاء  والفضلسبحانه وتعالى  أهل المن 
أضعفنا شاكرين .  واهبا وما   

كر الجزيل الى  األستاذ م بالشه " فضلون  الزهراء  :  "   ة أتقده  

  وتوجيهها امالحظاته  وعلىاإلشراف على هذه المذكرة  ا على قبوله
 . 

إلى كل أساتذتي األفاضل اللهذين بذلوا ما في   وعرفانكلمة شكر 
ولم يبخلوا   وسعهم  

ملك إاله أن أسأل هللا  القيهمة ، ال أ ونصائحهمعلينا بمعلوماتهم 
 القدير أن يجزيهم خير الجزاء  

النهصير .  ونعمم المولى يجعل ذلك في ميزان حسناتهم إنهه نع  وأن  

 إلى كله من ساعدنا من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيهبة .  

العلوم  االجتماعية  و  اإلنسانية  كله طلبة كلية  وإلى  

بي بن مهيدي بجامعة العر  وزميالتناكل ز مالئنا   وإلى  

 أم البواقي . 
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  الدراسة :ملخص 

  الذي   والمقدارتربوية ، من خالل العمل الذي يؤديه  اإلداري نجاح أي مؤسسة    وظفيعد الم 
استلزم باالهتمام     الذي   األمر،  المؤسسة  خرين داخل  اآلمهاراته في التعامل مع  ه من جهده وعمله و يعطي

إلى  وبالتالي    ،الروح المعنوية  للموظفينع  إلى رفو التي تؤدي  اإلنسانية  العالقات   ومتابعة تطور،  به  
   تأثير مدى    التالي : ما  ن التساؤلاإلجابة ع فقد حاولت الدراسة  وظيفي ، وبشكل عام  ال  باألداءاالرتقاء  

 ؟  عين فكرون بمجموعة ثانويات بمدينة  الموظفين اإلداريين  لدى    الوظيفياإلنسانية على األداء  العالقات  

ومعرفة  أداء الموظفين اإلداريين  على    ورالتشا  تأثير محاولة التعرف على مدى  إلى  ة  هذه الدراسهدفت   
معرفة مدى  إلى  وكذا الوصول  على أداء الموظفين اإلداريين    مدى تأثير المشاركة في اتخاذ القرار

حيث كانت الدراسة الميدانية بمجموعة ثانويات  على أداء الموظفين اإلداريين ،  الروح المعنوية    تأثير
األداء    واإلنسانية  ين هما العالقات  يأساس دراسة متغيرين  بمدينة عين فكرون ، وعليه فقد تناولت هذه ال

الشامل    الحصرأسلوب  استخدام  مع  موظفة  و موظفا (  55ث تكونت عينة الدراسة من )حيب الوظيفي ،
 واضيع ، معتمدا كذلك هذه الم  نسب لمثل ألا  ألنه  ،المنهج الوصفي  باستخدام    أيضاالطالب  ، وقام  

را  و نظرا  لتعذر   قيامنا  بالدراسة  الميدانية  نظ   .لجمع البيانات   كأدوات   المقابلة  على االستبيان و
هجي  التصوري  للدراسة  و كذا  عرض الدراسات  لظرف جائحة كورونا  فقد اكتفينا  باالطار  المن

   السابقة  و مدى  توجيهها  لدراستنا  الحالية .

 ،  األداء  الوظيفي . المفتاحية : العالقات  اإلنسانية  ات الكلم

Abstract:  

 The administrative employee represents the success of any educational institution, 
through the work they do and the amount of their effort, work and skills to deal with 
others within the organization. establishment, which required his attention, and the 
monitoring of the development of human relations which lead to boosting employee 
morale, and therefore improving performance. In general, the study attempted to 
answer the following question: what is the impact of human relations on the 
professional performance of administrative staff of a group of high schools in Ain 
Fakroun? 

 This study aimed to try to identify the extent of the impact of the consultation on 
the performance of administrative employees and to know the extent of the impact 
of participation in decision-making on the performance of administrative employees 



 

 

as well as to know the extent of the impact of morale on the performance of 
administrative staff, as the field study took place in a group of high schools in Ain 
Fakroun. This study dealt with two basic variables, namely human relations and job 
performance, so that the study corpus consisted of (55) male and female employees 
with the use of the full inventory method , and the student also used the descriptive 
approach, as it is the most appropriate for these topics, also relying on the 
questionnaire and the interview as data collection tools. . And as we were unable to 
conduct the field study due to the circumstances of the Corona pandemic, we were 
satisfied with the conceptual methodological framework of the study, as well as the 
presentation of previous studies and the the extent to which they were oriented 
towards our current study. 

Key words: human relations, work performance. 
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 مقدمة  

 مقدمة:  
  األمثل للموارد  االستغاللو   ة من أجل رفع أداء الموظفيناإلدارة العليا تسعى في أي مؤسس  ن  إ

األداء يتم عن    حسن نتيجة ، فقد كان االعتقاد السائد سابقا أنأمتاحة للحصول على  واإلمكانيات ال
تطوير باإلضافة    طريق  األساليب   رقي   ، الحديثة  التكنولوجيا  باستخدام    ، مهارات إالخدمات  لى 

الوقت الحالي   فيا  أم  ،  شيء ثانوي فراد  األ  المتمثل فيمما يعني اعتبار الجانب اإلنساني    ،العاملين
المؤثرات في تحديد هوية    عظمأ   التعليمي خاصةالخدماتي و هم مدخالت النظام  أ البشري    فيمثل العنصر

التعليمية و  اإلداريين هم  ،  مستقبلها  رسم معالم  المؤسسة  الرئيسية  حجر  فالموظفين  والدعامة  الزاوية 
استخدامه العنصر البشري والعمل على  لذلك البد من زيادة االهتمام ب  ،هدافها لنجاحها وتحقيقها  أل

  لعالقات بين اإلدارة والموظفين مما قد يؤثر على مستوى ، وكذلك االهتمام بال والفعالثم ستخدام األاال
الشخصية األهداف  الوظيفي من خالل  أدائهم  على مستوى  بالتالي  و  العاملين  الطموحات    رضا  و 

فرضا الفرد الموظف عن عمله يحدث توافقا ،  ميزيفي المتداء الوظوالتي قد تكون دافعا لأل،  المستقبلية  
   .نجاح في العملالالرتباطه با واجتماعيا لديه ي نفس

 على تكون قائمةوبين الموظفين ومديرهم  فأساس إقامة عالقات إنسانية جيدة بين الموظفين  

المها المودة  القرار الثقةو  ات ر و  اتخاذ  المشاركة في  االلتزام التعاون و   و  ، مما األهداف يقحق بت و 
 .الوظيفي من األداء رفيع يساعد على تحقيق مستوى 

يحتل حيث     ،المؤسسةبط  بكل من سلوك الفرد و ت من المفاهيم التي تر الوظيفي يعتبر    داءفاأل
وذلك    ،األنشطة بهاه الناتج النهائي لمحصلة  جميع  المؤسسة  التعليمية  باعتبار ل  خاد خاصة    مكانة

 ة،اإلدار إلى  نه أداة لتقديم المعلومات  أهمية أساسية  ألفهو يمثل    ،ككلالمؤسسة  و الموظف  على مستوى  
  ،واستغالل هاته الموارد اقتدار من خالل  تنظيم وتحسين و الموارد بكفاءة دارة إمن خاللها التي يمكن 

دائها تها وأء على  كفا  ها و المركزر ار واستم المورد البشري  التي يلعبها  البالغة  همية  ظهار لألإو 
هذه الدراسة  جاءت    ،االهتمام بالجوانب اإلنسانية واالجتماعية للموظفينق  ي عن طر   والذي يظهر  ،العام
إلى مت الدراسة  قسفقد    ،الموظفين اإلداريين  اإلنسانية على أداء    ات ثير العالقأ على مدى  ت  ةمركز 



 

 ب   

 

 مقدمة  

الميداني  ،همان  يساسي أجانبين   مه إلى ثالثة   ظري  تم تقسيفالجانب الن  ،الجانب النظري و الجانب 
 : ول وهي كالتالي صف

  الفرضية   وتحديد   اإلشكالية  طرح  فيه  تم  حيث   لدراسة،تحديد موضوع اب   اختص   الفصل األول: ✓
  وكذا   ،ه اختيار   وأسباب   وأهدافه  الموضوع  أهمية  لىإ  التطرق   مع  الجزئية،   الفرضيات   و  العامة
 . اإلجرائية والمصطلحات  المفاهيم أهم تحديد 

  لى أسباب و مظاهر إ: وجاء بعنوان العالقات اإلنسانية ، حيث تم التطرق فيه    الثانيالفصل   ✓
  ، في المؤسسة التربوية  خصائص ومبادئ العالقات اإلنسانية  ،االهتمام بالعالقات اإلنسانية 

  وأهمية العالقات اإلنسانيةهداف  أ ،  ا في المؤسسة التربويةالعالقات اإلنسانية ومقوماتهأسس  
  ثارلى اآلإ، العوامل التي تسهم في تحقيق العالقات اإلنسانية باإلضافة  ة التربويةفي المؤسس

للعالقا التربويةاإليجابية  المؤسسة  اإلنسانية في  النظريات أ لى  إالتطرق  تم  وأخيرا  ،  ت  هم 
   .المفسرة للعالقات اإلنسانية

األداء وعناصر     لى مكونات إلوظيفي حيث تم التطرق فيه  الثالث : بعنوان األداء ا  الفصل ✓
وم ومؤشرات  أنواع  الوظيفي،  حد الوظيفي،  األداء  وأدات  الوظيفي  األداء    بعاد األ  بعاد 

الماالمتد  العوامل  له،  الوظيفيؤ خلة  األداء  على  و   ،ثرة  الوظيفي،  أ أهمية  األداء  هم  أ هداف 
المفسرة لأل باإلضافة  النظريات  الوظيفي  الوظيفي، وأخيرا  إداء  تقييم األداء  تم  لى عنصر 

 العالقات اإلنسانية على األداء الوظيفي في المؤسسة التربوية .  ثيرتأ عنصر  لىإالتطرق 

  :كالتالي  لى فصلين وهماإفقد قسم   ،ا الجانب الميدانيم  أ

 الفصل األول : اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية   ✓

  ة .الدراسات  السابقة  و مدى توجيهها  للدراسة  الحاليالفصل الثاني:  ✓



 

 

 
 

  الجانب  الجانب النظري 

 النظري



 

 

 

 

 

 

 تحديد موضوع الدراسة : األول الفصل 

   إشكالية الدراسة ✓

   فرضيات الدراسة ✓

   اختيار الموضوعأسباب  ✓

   أهمية الدراسة  ✓

   هداف الدراسةأ ✓

   مصطلحات الدراسةتحديد  ✓
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 : إشكالية الدراسة-1
مجموعة من  األجزاء تمثل المدرسة بصفتها مؤسسة تربوية اجتماعية مجاال مكانيا للتفاعل بين   

كل جزء من أجزائها فهي لم  تعد مكانا يتلقى  المترابطة والمتكاملة، يحكمها تنظيم رسمي يحدد دور  
مسؤوليات    فيه المتعلم كميات من المعرفة عن طريق الحفظ و التلقين وإنما اتسعت  مهامها لتشمل

ا و  والمهنية  االجتماعية  المشكالت  حل  في  لتساهم  المجتمع   هذه  نحو  لكل  وتحقيقها    ، لصحية 
التها على الوجه المنشود كل ذلك لن يكون إال بوجود المسؤوليات واألهداف ونجاحها في أدائها  لرس

القيم توجه العاملين    تكامل وظيفي بين كل أجزائها تسيرها إدارة  مدرسية فع الة تسودها مجموعة من
 .(  105، ص  2013ألداء وظائفهم ) سالطنية وآخرون، 

تأدية ما هو مطلوب منها ال يتوقف على نجاحها في الجوانب   التربوية في  فنجاح المؤسسة 
التربوية الفنية فقط، وإنما يستلزم مراعاة الجوانب اإلنسانية و االجتماعية الموجودة فيها ألنها مؤسسة  

الجوانب أو   جتماعية بالدرجة األولى و العنصر البشري هو أساس وجودها و تميزها، فهذهتربوية ا
ة الثانوية ، فعن طريقها ترفع الحواجز العالقات اإلنسانية تلعب دورا أساسيا في نجاح إدارة المؤسس

سؤولية  بين المدير و الموظفين ، ويشعر الجميع بأنهم أسرة واحدة ، و من ثم يشاركون في تحمل الم
ق أهداف المؤسسة وهذا قمة  عن مؤسسته ، وبذلك يتعاون الجميع لتحقي  يعد كل فرد منهم مسؤوالو 

 (.04- 02ص   2012ة للمؤسسة )الفليت ،النجاح بالنسب

إن العالقات اإلنسانية تعني االهتمام بالعنصر البشري أي بالفرد والجماعة ، و بالتالي  فإقامة  
ة  التعاون و التكاتف ، والمشاركر  ئيسهم يكون أساسها المودة و الثقة ، تثمعالقة جيدة بين الموظفين ور 

زام بتحقيق األهداف واالعتقاد في قوة  الجماعة ، والشعور بالمسؤولية والرقابة  في اتخاذ القرارات ، وااللت 
اء الذاتية ، يخلق في نفوسهم دافعا قويا نحو العمل  مما يساعد على تحقيق مستوى رفيع من األد 

 (.  54، ص  2015الوظيفي) بونوة ، 

لالزمة لتحقيقها  لذي يعكس كال من األهداف والوسائل اويعتبر األداء الوظيفي ذلك النشاط ا
بحيث يرتبط بالمخرجات التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها ، وال شك أن األداء الوظيفي يدل على ما  
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قدرات وإمكانيات ، فإذا كان األداء مناسبا للعمل  يتمتع به الموظفون في المؤسسة التربوية من مهارات و 
 حقق الغرض منه.المطلوب إنجازه فإنه ي

وبالتالي تلعب العالقات اإلنسانية دورا مهما جدا داخل المؤسسة التربوية فهي تعتبر من أهم الدعائم  
أداء الموظفين    التي تقوم عليها المؤسسة وخاصة في الثانوية، ويظهر دورها جليا من خالل تأثيرها على

    داخلها.

هذا   تأثير  ومن  بدراسة  الطالب  قام  لدى  القالعالمنطلق  الوظيفي  األداء  على  اإلنسانية  ات 
الموظفين اإلداريين بمجموعة ثانويات بمدينة عين فكرون، وذلك من خالل مجموعة من المتغيرات ،  

 وعليه يمكننا طرح السؤال الرئيسي التالي : 

 رون ؟ العالقات اإلنسانية على أداء الموظفين اإلداريين بمجوعة ثانويات بمدينة عين فكما مدى تأثير  

 وتندرج تحت هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية :  

 ما مدى تأثير التشاور على أداء الموظفين اإلداريين؟  ❖
 ما مدى تأثير المشاركة في اتخاذ القرار على أداء الموظفين اإلداريين ؟   ❖
 تأثير الروح المعنوية على أداء الموظفين اإلداريين ؟  ما مدى ❖

 :    فرضيات الدراسة-2
 :   ة العامةرضيالف ➢

عين    بمدينة   بمجموعة ثانويات تؤثر العالقات اإلنسانية إيجابيا على أداء الموظفين اإلداريين   ❖
 .فكرون 
 : ةيالفرضيات الجزئ ➢

 . على أداء الموظفين اإلداريين تأثيرا إيجابيا   للتشاور ❖
 . على أداء الموظفين اإلداريين  اإيجابي اللمشاركة في اتخاذ القرار تأثير  ❖
  .إيجابيا على أداء الموظفين اإلداريين االمعنوية تأثير  للروح ❖
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 الموضوع :  أسباب اختيار -3
و تعكس مدى قدرات    فهي  ضوع من أهم مراحل البحث االجتماعيالمو تعتبر مرحلة اختيار  

انية على األداء الوظيفي إلى العالقات اإلنس  تأثير لموضوع    هاختيار طموحات الطالب، و ترجع أسباب  
 :  ما هي موضوعية و أخرى ذاتية منها بررات م فع ودوا عدة

 : الموضوعية  سبابألا -أ

 . الميدان النزول به إلى إمكانيةللبحث و  قابلية الدراسة -
و بيان عالقتها بكفاءة   الثانوية اإلنسانية كما تبدو في المؤسسات  العالقات  تشخيص  -

                                                       .الموظفين
  .في مجال العمل والتنظيم نسانيةه العالقات اإلالكبير الذي تلعبالدور  -

 :الذاتية  سباباأل  -ب 
الجانب بدراسة     الميول الشخصيو   االهتمام - أو  النظري  الجانب  الموضوع ، سواء من  هذا 

 لعين فكرون. بالمؤسسات الثانوية  التطبيقي و لما له عالقة
الطال - تربط  التي  الشخصية  بميالعالقات  إب  الولوج  عليه  يسهل  مما  البحث  الميدان دان  لى 

 وتطبيق استمارة البحث بسهولة. 
 ضوع  و هذا الم وأهمية بقيمةالطالب والشعور  يدرس وفقهالتخصص العلمي الذي  -
 عين فكرون    مدينة ثانويات العالقات اإلنسانية في  معرفة واقعفي  رغبة الطالب  -
مصادر   من   هالمناسبة وقربالدراسة    المتاحة ومجاالات  الموضوع مع اإلمكان   مالئمة طبيعة مدى   -

 . المعلومات 

 :    أهمية الدراسة-4
، حيث أن  متغير العالقات اإلنسانية  من خالل أهمية متغيرات البحث تكمن أهمية هذه الدراسة  

التربويةمهم جدا   المؤسسة  اإلنسانية  خاصة في  العالقات  الموظفين  ، ألن   عامل ضروري النسجام 
الثقة المتبادلة  ، وتسهم في زيادة رضاء الموظفين وذلك من خالل  نهم في تحقيق أهداف المؤسسة  وتعاو 
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المؤسسة   داخل  المعنوية  الروح  ترفع  كما  مديرهم،  وبين  العالقات باإلالتربوية  بينهم  أن   إلى  ضافة 
 بين الموظفين. اإلنسانية تدعم الصحة النفسية وتحقق الطمأنينة 

، فالمؤسسة التربوية تهتم بأداء الموظفين لديها ذلك  خرء الوظيفي مهم هو اآلكما أن  متغير األدا
بشكل مباشر بأداء موظفيها، فهم الركيزة األساسية لها، كذلك نجد مستوى تقد مها ونجاحها مرتبط  ألن  

  يعد   بأداء الموظفين، ألن األداء الوظيفي العن المؤسسات التربوية يهتمون كثيرا  جميع المسؤولين  
        أيضا.فحسب، وإنما هو انعكاس ألداء هذه المؤسسات ودرجة فاعليتها انعكاسا لقدرات الفرد ودافعيته 

 :   أهداف الدراسة-5
 :   تحقيق األهداف التالية الدراسة إلىهذه تهدف      

 مدى تأثير التشاور على أداء الموظفين اإلداريين؟  على محاولة التعرف ❖
 أداء الموظفين اإلداريين ؟   كة في اتخاذ القرار علىمعرفة مدى تأثير المشار  ❖
   لى معرفة مدى تأثير الروح المعنوية على أداء الموظفين اإلداريين ؟الوصول إ ❖

 :  الدراسةتحديد مصطلحات  -6
 اإلنسانية :  العالقات  6-1

   :اللغوي التعريف  -أ

 اإلنسانية   والعالقات   :يتكون هذا المفهوم من كلمتين هما 

 عالقة الخصومةجمع مفردها ) عالقة( بفتح العين ، و تعني كما يقول الجوهري "    :  العالقات ➢
 . و عالقة حب" 

عربية " جملة  الصفات  التي  فهي تعني كما حدد ذلك مجمع  اللغة ال    اإلنسانية :أما كلمة   ➢
من الصفات المتضادة  يتصف بجملة    ننسان يمكن أبمعنى أن اإل  ،نسان عن غيره  اإل   تميز
إلنسان  ا  على طبع   غلب   ي الوصفين وأتارة قد يكون ظالما  و   تهقد يكون عادال في معامل  ةر ، فتا

 . (35،ص 2012،الفليت ) "بهيوصف يتسم و تصرفاته، فإنه و 
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 :  التعريف االصطالحي-ب

ينطبق بصفة عامة على تفاعل   (  HUMAN RELATION)إن مصطلح ) العالقات اإلنسانية (  
  لصناعي أو التجاري أو الحكومي أو التعليمي ت ، سواء في المجال  افراد في جميع أنواع المجاالاأل
فراد بنوع  من  في تنظيمات العمل ، حيث يرتبط األعامة    بصفةالتفاعل  هذا  د  هاشاالجتماعي و ي  أو

  .(  11، ص 1986،) مرسي ." الشكلي في سبيل تحقيق هدف  معين البناء  أو النظام

  في التنظيم اإلداري فرد  " السلوك الذي يقوم على تقدير كل  :اإلنسانية  بأنها    تعرف العالقات و 
و على حسن النية    ،فراد و بين القائد أو الرئيس  األ  االحترام المتبادل بين  وكذلك على ،    مواهبهوتقدير  

على اإليمان  و   ،  عية العلمية  الجماعية  للمشكالت اإلداريةالموضو   خرين ، و على الدراسةاآلنحو  
 . ( 48ص  ،2009) الدعياج، " لى الجماعة التي يعمل فيها ء الفرد إالعميق بانتما

  بوجود العالقات  اإلنسانية   والتي وجدت   جميع العالقات بين البشر: "   أنها أيضا على  و تعرف   
  الفرد  من خالل خلق جو   رفاهية  الصالت واالهتمام بتحقيق  الروابط و  تقوية  بهدف  ،بين الجماعات  

) شيبه "إلدارة ، بما يحقق الرضاء  الوظيفي وزيادة الكفاءة  او   فراد األلمتبادل بين  من الثقة و التعاون ا
 . (36، ص 2016، 

 :   نسانيةللعالقات اإل  جرائيالتعريف اإل -ج

  الثانوية التربوية    مديرهم داخل المؤسسةورئيسهم أو   هي السلوك األمثل  للموظفيناإلنسانية  العالقات  
بينه المعاملة  و  فيما  و   التعاون و   لفةاألتسود  حيث  ،  م الحسنة  أو    بالنسبةير  التقد واالحترام   للموظفين 

بغية  تحقيق الهدف المشترك المتمثل    ،فكرون   بالنسبة لمجموعة مؤسسات تربوية ثانوية بمدينة عين
     .مثل تحقيق أداء وظيفي أ في

 :  الوظيفياألداء  6-2

 : اللغوي  التعريف -أ

 .(10، ص 2017،  أو "أنجز" ) الشميلي قام"ى ى " ، بمعن" أد  اسم و فعله  : األداء*
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  أوصلهأي  الشيءى و يقال أد   ،ى مصدر الفعل أد   هو األداء  يتضح أن اللغةمن معاجم و 

 . ( 83ص ،   2014 ،به ) بوالشرش  م اق الشيءى  د  وأ ،أدى األمانة  : يعني  األداء و االسم

كلمة انجليزية   PERFERMANCE » « ءاألداكلمة  LAROUSSEقاموس  اللغة  الفرنسية ويعتبر 
التي تعني : أتم  "و  performer"  من المأخوذة   « PERFORMANCE » مشتقة من الكلمة القديمة 

  ."ACOMPLIR" و أدىنجز أأو أ

م أو رزق أو غير ذلك في زمن معين، من عمل أو طعا ريقد   ئف، مااجمعها وظ مفرد، الوظيفة :*
وم ، د إلى مسنوهي منصب أو عمل                                                                 (.  22،ص 2007عامل ليؤديه مع اختصاصاته ) هر 

 : التعريف االصطالحي -ب 

بالتنظيم إلى عدد من المخرجات " قدرة اإلدارة على تحويل المدخالت الخاصة  يعر ف بأنه    :األداء  
، ويتأث ر  بأنه " الناتج الفعلي للجهود المبذولة من قبل الفرد      األداءويعر ف النمر  مواصفات محددة "  ب

داء األبمقدار الرغبة لدى الفرد في مكاناته وفي نفس الوقت إلطاقته و ستغالل الفرد هذا األداء بمقدار ا
 (.  82ص ، 2008) الفايدي ،" 

المنظمة وهو عبارة  بأنه :" النتيجة النهائية لنشاط معين تقوم به   Performance األداءويعرف 
عى المنظمة إلى تحقيقها، وبالتالي فهو انعكاس لكيفية استخدام الموارد عن النتائج المرغوبة التي تس

لتحقيقها   يسعى  التي  األهداف  تحقيق  على  قادرة  المنظمة  يجعل  بشكل  واستقاللها  والبشرية  المادية 
ابه لمهامه  د من خالل وعيه واستيعالعمل الذي يؤديه الفر "، وهو أيضا    (331ص    2013")جرادات،  

له، وحسن إصغائه لتوجيهات المشرف واختصاصاته وإحاطته بالتوقعات التي تحدث مستقبال أثناء عم
 .(29، ص 2015)الكرخي،  "عليه وتنفيذه للتعليمات واألساليب المطلوبة

رد، نة لوظيفة الفدرجة تحقيق وإتمام المهام المكو فيعر ف بأنه " يشير إلى    الوظيفي   األداء  أم ا
قيام   أنه" على ويعرفه عاشور  ،التي يحقق أو يشبع بها الفرد متطلبات الوظيفة " وهو يعكس الكيفية 

األداء الوظيفي  ويعرف  .    (  256ص   ،  ) أونيس  "التي يتكون منها عملهباألنشطة والمهام المختلفة  الفرد  
والمهام ويعني هذا أن األداء  درات وإدراك الدور  لجهود الفرد والتي تبدأ بالقأيضا بأنه " األثر الصافي  
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إليه على أنه نتاج العالقة المتداخلة بين الجهد والقدرات وإدراك  هو نتاج موقف معين يمكن النظر  
 ( .  87، ص  2014،  والمهام للفرد " ) بوالشرشالدور 

بعمله المنوط إليه،    القدرة على استخدام الطرق المختلفة للقيام   : "ويعرف أيضا بأنه يتمثل في 
ام بمهام عمله أي األداء الفعلي لألعمال المنوطة إليه وكذلك السلوك والتصرفات  وتحديد أسلوبه في القي

كانات المتعلقة بالخلق واالبتكار  القدرات واإلمالواجبات الوظيفية، و لتي تكون لها صلة بأداة العمل أو ا
 (. 34ص  ،2016)سويلم، "ب المطلو متها للقيام بالعمل ومستواها ومدى مالء

 :   داء الوظيفيلأل جرائيالتعريف اإل -ج

، بجدي ة وتفان في أداء وظيفته من  كل ما يبذله الموظف اإلداري من جهد  األداء الوظيفي هو
ء تأدية  ثنامن خالل معرفته بمتطلبات العمل والسلوك الشخصي أ، المهام الموكلة له أجل إنجاز 

                       بمدينة عين فكرون المؤسسة التربوية الثانوية اف أهد جل تحقيق وظيفته من أ
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العالقات  اإلنسانية                                                      الفصل  الثاني :  

 : تمهيد
ن استخدام  أ ذ  إدية رسالتها،  أالعالقات اإلنسانية من العناصر األساسية لنجاح المدرسة في ت  ن  إ 

وتشكل حافزا قويا للعمل و هذا بدوره  ،  يقاظ الهمم  إلى  إالعالقات اإلنسانية االستخدام األمثل يؤدي  
تربوي فع  إيحتاج   يهتمي  اللى وجود مدير  الذين يعملون معه و  الموظفين  بمشاكلهم    حترم شخصية 

وذلك من خالل تكوين فريق    ،أوجه النشاطات االجتماعية بينهم  رائهم و مقترحاتهم ويشجعويستمع آل
 يعمل بتوافق وانسجام لتحقيق األهداف التربوية المنشودة.  ،متكاملعمل 
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العالقات  اإلنسانية                                                      الفصل  الثاني :  

   : اإلنسانية بالعالقات  االهتمامومظاهر  أسباب-1
األسباب التي أدت إلى زيادة االهتمام بموضوع العالقات  اإلنسانية في  عموما فإنه يمكن تصنيف  

 لى : المنظمات إ

لنقابات  الدفاع عن  هذه ا  مام أعداد كبيرة من العمال إليها و محاولةنضاظهور النقابات و   -
لهم و قد أدى هذا كله    أعلى و شروط عمل أفضل بالنسبة    مصالح العمال و تحقيق أجور

ى  لالمنظمات و غيرها إمما دفع إدارة    اد كبيرة من العمال حول هذه النقابات ع أعد إلى تجمي
 و مشكالتهم و تحسين ظروفهم .توجيه بعض االهتمام  للعاملين  

العاملين   - من  الكثير  فيها  يعمل  التي  الكبير  الحجم  ذات  في المؤسسات  يختلفون   الذين  و 
لى شعور  بعض العاملين  هذا أدى إ  ،م  عهراتهم  و مستواهم و أهدافهم و دوافقدراتهم  و خب

الكبير  عبالضيا العمل  مجتمع  و في  الوضع،  اإلنسا   هذا  بالعالقات  االهتمام  زيادة  نية  فرض 
ودعم    الوظيفيةعلى اختالف مستوياتهم    ين قطاعات العاملوتنشيط االتصاالت بين مختلف  

التي يعملون  م  باألمن  و االنتقاء للمؤسسة  زيادة  شعورهولة  الروابط  بين العاملين و محا
 فيها .

مستو   نإ - والثقافي  نالعاملي   ى ارتفاع  و    التعليمي  اإلنسانية  بالجوانب   االهتمام  زيادة  فرض 
أو إ  العاملين   تجاهل  الممكن   يعد من  فلم  المؤسسات  داخل  العالقات    آرائهم همال  تطوير 

و ووجهات   السائد  لك  لذ   ،مشكالتهم  نظرهم  دعم  االتجاه  إلى  يهدف  المؤسسات   في  اآلن 
مستوياتهم  املين بمختلف  ة الععن طريق  تحقيق  مشاركخل المؤسسة  اد العالقات اإلنسانية  

في المؤسسة ومواجهة بين رؤسائهم  الفعال بين هؤالء  العمال و سير سبل االتصال الجيد و يتو 
بها  طهم  ارتبا انتماء العاملين لمؤسساتهم و  مجال العمل و تحقيق  منازعات في  الصراعات و ال

 .  (108-  105ص  د.س، عبد المجيد ،و  فليه) 
الكفاءة و اإلنتاجية    ممكن منقدر    كبرأ ق  لى تحقيإتهدف    التي كانت   اإلدارة العلمية  حركة  ظهور -

 . بالنسبة للعاملين
 .في أي منظمةينتمي إليها العاملون التي  الجماعات تعدد  -
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العالقات  اإلنسانية                                                      الفصل  الثاني :  

  و بالجوانب   لعالقات اإلنسانيةاالهتمام بااألعمال والذي فرض زيادة    عالم  التغير المستمر في  -
 بالعمل .اإلنسانية المتصلة  

 (   226ص ، 2006،   ول  المادية  للعاملين ) القحطانيالذي طرأ على الدخالتحسن الكبير  -
ى تحسين  إلى التركيز عل دىمما أالقليل من االهتمام على  ال  إن العالقات اإلنسانية لم تحز إ -

 . العمل في محيط  لتحقيق التوازن العالقات اإلنسانية 
اإلدارة في المؤسسات على  لها أثر في تشجيع    كانت الدراسات و التجارب التي أجراها الباحثين   -

 هذه السياسة    التي شجعت على اعتناقهاوثورن    تطبيق أساليب العالقات اإلنسانية مثل تجارب 
تقسيم  التنظيم  إلى إدارات يق مبدأ تقسيم العمل أدى إلى توسيع التخصص في المهام و تطب -

لمعالجة ذلك   تم التوجه لترسيخ  و    لالحتكاك و المشكالت اإلنسانية  ثار مصدرامما أ  قسامأو  
 .في محيط العمل العالقات اإلنسانية 

الظروف     ية مع زيادة االهتمام  بالعناصر البشرية و تهيئة اإلنسان االهتمام بالعالقات  ياد  ازد  -
  .(  150ص   ،2008، للعمل ) بلباشاالجتماعية والنفسية المناسبة 

 : يلي  فيمافتتمثل  العالقات اإلنسانيةب ممظاهر االهتماأم ا 

و هذه السلوكية   البرامج التدريبية التي تعقد للعاملين متضمنة قدرا من المهارات اإلنسانية و  -1
ال يكاد يوجد برنامج    شرفين أو القادة اإلداريين وللم  تعقد البرامج قد تعقد للعاملين العاديين وقد  

تدريبي يعقد ألي مستوى من مستويات العاملين دون أن يتضمن  في خطته بعض الخبرات  
داخل المنظمة  اإلنسانية  اسية التي تسهم في دعم العالقات  من المواد الدر   أو المهارات مع قدر

برامج على التكيف  و التوافق مع  ل  هذه اليحضرون مثالتي  تساعد  العاملين  الذين   و  
و تحقيق قدر عمل  و حسن  التعامل مع الزمالء و الرؤساء و المرؤوسين وأفراد الجمهور  ال

و النجاح  من التوازن بين حاجات  العاملين  و حاجات المنظمات من اجل االزدهار و التقدم  
. 

ية  أو السلوك  اإلداري أو م  السلوكثل  العلو مختلفة  مظهور مواد دراسة  تحمل  مسميات   -2
و عالقات  العمل ضمن   السلوك التنظيمي  أو العالقات  اإلنسانية  أو العالقات  الصناعية أ 
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االهتمام  مظهرا من مظاهر   رو الكليات  المختلفة  و هذا يعتب البرامج الدراسية  في المعاهد 
هدف  بالعال أن  حيث  اإلنسانية  اقات  الالمواد  ذكدراسية   من  لسابقة  بقدر  األفراد  تزويد  رها 

واإلنسانية   السلوكية  العملتالمهارات  مجال  في  استخدامها  تفي  مكنهم   مختلف  و  في  دهم 
 .المستقبلية خطواتهم الوظيفية 

لمشكالت  السلوكية بداية  ظهور بعض  المتخصصين داخل المنظمة  بهدف  مواجهة  ا -3
االهتمام  بالعالقات اإلنسانية    من مظاهرتبر مظهر  لمنظمة يع واإلنسانية التي تظهر في هذه ا

النفسيين   األخصائيين  و  االجتماعيين   األخصائيين  الفئات  هذه  بين  ومن  المنظمة  داخل 
 .ين بدأ ظهورهم  في بعض  المنظمات مسؤولي العالقات اإلنسانية الذ و 

نسانية فالقيادة إلا لعالقات  يعتبر أحد مظاهر االهتمام  باتنشيط االتصال داخل المنظمات    -4
على اتجاهات  و قواعد طريق ن التعرف  يهمها اآل   ةر ي خاصة الكبفي المنظمات والمنشآت و 

لوسائل التي االقادة و العاملون وظهور    مرات و االجتماعات المتعددة التي يشارك فيهاالمؤت
  عما ين و د العاملالقيادة و اإلدارة العليا و بين  اتصال جيد بين  ن  في تحقيق   تستخدم اآل

م بين  عن سوء الفه  و تخفيضا للتوتر الناتج المنظمات  القات اإلنسانية داخل  للروابط و الع
 يبنى بينهم  التفاهم .قف مختلف  الطوائف والفئات حتى لموامختلف العاملين و شرحا 

بتحسين -5 المحيطة  الظر   االهتمام  بوسائلوف  واالهتمام  العمل  األمان    تحقيق   بالعاملين في 
مثل  يعاني منها العاملون    التييعملون و محاولة التخفيف من بعض المشكالت    همو   ملينللعا

ة  في كل ما تقدم يعتبر مظهرا  المنظم  و تقوممن منازلهم  للعمل و بالعكس  مشكلة االنتقال  
في العمل و التخفيف عن العاملين  و معامالتهم   االهتمام بالعالقات اإلنسانية    من مظاهر
لم يعد االهتمام كله في المنظمة  و    من ارتباطهم  بالعمل  و المنظمة   نية  تزيد  معاملة إنسا

على    المنظمات إلى التأكيد   فقط بل اتجه هذا االهتمام  في بعض على أجر العاملين    مركزا
  دارات وتنميةشراك العاملين في مجلس اإلمعنوية كتكريم العاملين المثاليين وإبعض الجوانب ال
خاذ القرارات  و يعتبر هذا دعما  للعالقات  اإلنسانية داخل المنظمة في ات  مشاركتهم داخل

 .( 119- 117ص  د.س، المنظمة ) فليه و عبد المجيد ،
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 التربوية : خصائص العالقات اإلنسانية في المؤسسة -2
من أهم خصائص العالقات اإلنسانية في المؤسسة التربوية التوجه اإلنساني الذي يؤدي إلى 

الديمقراطي ، لوجود قنوات االتصال المفتوح من المؤسسة على البيئة  الخارجية ، واالتصال    المناخ
المؤسسة ومن ثم    باشر بين المدراء والموظفين يزيد الضبط و التحكم و اإلصرار الذاتي ألسرةالم

يؤدي إلى إشباع  حاجات  العاملين والموظفين فيها و باالختصار هناك خمسة خصائص رئيسية  
 لعالقات اإلنسانية في المؤسسة التربوية :  ل

أن  الموظفين يحصلون على اإلشباع و الرضا من مشاركتهم في الجماعة و من خالل فرض   -1
 أهداف المؤسسة.   التفاعالت المختلفة بينهم يستطيعون تحقيق

أن الموظفين ينظر إليهم على أنهم مخلوقات اجتماعية معقدة تملك إحساسا و شعورا و رغبة   -2
 و خوفا و يرغبون في العمل للحاجات الذاتية.

أن  المؤسسة التربوية الفعالة يجب أن تقيم مجموعات الوظائف المتماسكة و المتداخلة و يجب   -3
ها البعض إلنجاز العمل و عملية االتصال هذه ويجب على المجموعات داخل المؤسسة بعض

 أن تعقبها متابعة من خالل التدرج في السلطة.

مؤسسة يتبعون المعايير، وليس من الضرورة أن تكون تلك المعايير كما  فين في الأن  الموظ -4
ثير  يصفها أفراد المؤسسة، و من المالحظ أن  معايير الرفقاء و األصدقاء ربما يكون لها قوة تأ

 أكثر من المعايير الرسمية. 

لموظف يمتلك  تزيد مجموعة الوظائف المتماسكة و المتداخلة الدافعية لدى الموظفين ألن ا -5
و يعتبر الموظف من المدخالت  من النظام وليس    مؤسسته  الشعور واإلحساس بأنه عضو في

الف المشاركة من  التعليمات ، وأخيرا يعتبر نظام  للمعلومات و  ة في عملية  عالي مجرد متلف 
 .(36ص  ،2012اإلداري )لنصاري ، التنظيم 
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 وية : مبادئ العالقات اإلنسانية في المؤسسة الترب -3
 هناك أربعة مبادئ تقوم عليها العالقات اإلنسانية في المؤسسة التربوية هي: 

: حيث يتم احترام شخصية كل فرد من أفراد العاملين بالمؤسسة  بصرف   الكرامة اإلنسانية -1
النظر عن المركز الوظيفي الذي يشغله ، و على المدير أن يضع في اعتباره أن كل فرد أو 

له كرامته ، و أن هذا الموظف يجب أن يعامل بطريقة تجعله يشعر موظف من الموظفين  
 باحترامه . 

 وق في االعتبار عند التعامل معهم التي تقع بين الموظفين و وضع هذه الفر و  :الفروق الفردية -2
 . عند توجيههم و حل مشكالتهمو 

كتهم  شار و مالتي تجعل الموظف مياال للتجميع و التعاون مع الغير  و  :المصلحة المشتركة -3
 . لتحقيق هذه المصلحة

فالفرد يسعى لمشاركة اآلخرين و التعاون معهم لكي يحصل على الحافز أو العائد :  الحوافز -4
 (. 104ص  د.س، ،من وراء هذه المشاركة أو هذا التعاون )فليه وعبد المجيد 

 في حين هناك مقولة تعتبر من دعائم ومبادئ العالقات اإلنسانية وهي:  

ده  بالمعلومات و األخبار،    د ، تفهم شعورهاستمع إلى الفر  ، شجع  ميوله ، قد ر مجهوداته ، زو 
 دربه و أرشده ، عامله كفرد له خصائصه و مميزاته ، اتصل به  دائما و احترمه.  

 :  المبادئ ما يلي هذهو من أهم 

يتأثرون في   داء، ألن الناسعلى األفراد أكثر من التركيز على الجوانب المادية في األ  التركيز ➢
 عمل باحتياجاتهم االجتماعية.ال
 إثارة دوافع األفراد و إشعارهم بأهميتهم من خالل العالقات االجتماعية مع اآلخرين.  ➢
 العمل جوانبه االجتماعية. اآللية والروتينية تفقد  إلى واالتجاه العمل وتقسيم التخصص  ➢
للتجم ➢ مياال  الفرد  تجعل  المشتركة  مع  المصلحة  والتعاون  ومشاركتهع  هذه  الغير  لتحقيق  م  

 المصلحة .



 

 

19 
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التعاون ) سالطنية  و   ➢ و  التفاهم  التنظيمية من خالل  األهداف  تحقيق  و  الحاجات  إشباع 
 ( . 86،ص  2013آخرون 

إضافة إلى ذلك نذكر أهم المبادئ الواجب توافرها بين العاملين داخل المؤسسة التربوية و التي  
 هي: ات اإلنسانية و تبنى عليها العالق

 التواضع :  و هي صفة البد من توفرها في المدراء  والرؤساء. •
 التشجيع :  فالمدير الجيد البد أن يختار من أساليب التشجيع ما يناسب موظفيه   •
 التعاون :  فال بد للمدير أن يرشد مرؤوسيه وموظفيه و يتعاون معهم .  •
ت اإلنسانية  عمق جو العالقاث أنها أسلوب يالشورى :  للشورى أهمية  كبيرة في العمل حي •

سرعة  و   إلى تحقيق الرضا  بين المدير وموظفيه مما يؤدي  المحبة  رابط  توثيق  من خالل
 تقبل القرار والعمل على تنفيذه . 

 إن الموضوعية و االبتعاد عن التحيز من أهم الصفات اإلنسانية.  : ةالعدال •
 ليكون قدوة لمن حوله.  فال بد للمدير أن يتحلى بالسلوك الراقي : القدوة الحسنة •
 : إن الشعور  بالمسؤولية  يؤدي إلى اإلحساس باإليثار وحب اآلخرين   المسؤولية •
العالقات  اإلنسانية )   من أهم ركائز  : فالرحمة بين الموظفين في العمل تعتبر  الرحمة •

 ( .72، ص  2018العربية ،  خبراء المجموعة

    في المؤسسة التربوية : أسس العالقات اإلنسانية و اهتماماتها  - 4
  في المؤسسة التربوية ما يلي : من أسس العالقات  اإلنسانية 

 : Believed & value  يمان بقيمة الفرد اإل -1

ن الفرد العادي   ؤمن  بأن لكل فرد شخصية متميزة يجب احترامها و تقديرها ، و إإن  المدير أو ي
ر االعتبارات  الشخصية  و أنه قاد ن خاليا م ضوعيا  تيحت  له الفرصة  أن يفكر  تفكيرا مو أذا إقادر 

فيما يعترضه  من مواقف  ، قائمة على أسس علمية  سليمة  و معقولة  على الوصول إلى قرارات  رشيدة
 من مشكالت .  أو
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 :coopération participation &  التعاون المشاركة و  -2

  ين يتاح المناخ المناسب كثر قيمة  من العمل  الفردي ، و حو أ  دىجإن العمل الجماعي أ
ماعة  على  ن قدرة  هذه الجيتبادل الرأي فيه ، فإ  أمر من األمور  وأ لجماعة ما لمناقشة موضوع معين  

  مر كون  أفضل مما لو ترك األتبعاده و مالبساته و اتخاذ قرار بشأنه ،  تحديد أفهم  الموضوع و  
 الفرد. الفردية نظرا لقصور إمكانات و قدرات  جتهادات لال

 :  justice & equity  العدل في المعاملة -3

الموظفين  فراد و يجب أن يعامل  المدير جميع  يتسيد مبدأ  العدل و المساواة األضرورة  أن  
و إمكاناتهم و    همقدرات ضوء  ، و ذلك في  المحاباةعن التحيز و    بالمساواة و العدل  معاملة حسنة تتسم

 مواهبهم ، و إيمانا بمبدأ الفروق بينهم . 

 :   Developing & improvingالتحديث و التطوير -4

و الجهاز اإلداري ،  لى النمو و التطوير و التحديث  مستمرة إالمؤسسات التربوية في حاجة  إن  
هو الذي يحقق ذلك عن طريق نموه و تفاعله و اكتساب عادات  سلوكية في  -القيادات  اإلدارية    -

العالقات   بالخمجال  البرة  اإلنسانية تنمو  العالقات  ممار و  نقدية   اإلنسانية في  سة ، بمعنى ضرورة 
 . ( 170،ص 2009،  المستجدات المنشودة )عامر وقنديلو  وفق التطورات  المؤسسة 

 توجد أسس أخرى للعالقات اإلنسانية في المؤسسة التربوية وهي: و    

 وجود الرغبة لدى العاملين في الحقل التعليمي في التعاون من أجل صالح العمل.  ➢
 توفر الثقة بالنفس لدى جميع العاملين بالمؤسسة التعليمية. ➢
 في المؤسسة التربوية بقيمة األفراد اآلخرين واحترام رغباتهم. إيمان كل فرد  ➢
تدبير المواقف والظروف التي تساعد األفراد على نجاح العمل بما يحقق األهداف التعليمية   ➢

 (.308، ص 2015والتربوية المرجوة)المصري وعامر، 

 هي : مدرسية و إلنسانية في اإلدارة الا عليها العالقات عدة أسس تركز يضيف "البدري" و    

  .ووضح الهدف يد الجهود والشعور بالمسؤوليةبتوحإقامة  التضامن الجماعي  ❖
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 .ربوية على دراية بما يحدث فيهاالتجعل القوى العاملة  في المؤسسة  ❖

  .صنع القراري  ف وى العاملة في المؤسسة التربويةشراك القإ ❖

 .بلوغها يتفق الجميع على  ليا للعمل ع راالتفاق على معايي ❖

 . مواهبهم الموظفين على تنميةمساعدة  ❖

 .مكافأة أصحابها  تقدير األعمال الخالقة و ❖

موظفيه    ر و بينالمدي  العالقات اإلنسانية بين  و زيادة  لى توثيقتؤدي إ  أخرى   ن نضيف أسسيمكن أو   
 : هيو 

 .  لمدرسة باحتراممعاملة أعضاء ا •

 .خاء في المدرسة اآلو  بيئة تربوية يسودها الود  إليجاد السعي  •

 .كفاءتهم  والهيئة التدريسية على تنمية مواهبهم  مساعدة أعضاء  •

  . لطالب م  لو تربيته أعضاء الهيئة التدريسية بأهميتهم و دورهم في تنمية المجتمعر شعاإ •

 .(  42، ص 2012،   ) الفليت  عدم امتهانهاالكرامة اإلنسانية و تقدير  •

 : فتتمثل في ما يلي اهتمامات العالقات اإلنسانيةأم ا 

من العناصر األساسية التي تهتم بها العالقات اإلنسانية في المؤسسة التربوية حتى كان لها    
 :  تياآل  العامل و استقراره أثر كبير في رفع كفاءة

 بقيمته :   االهتمام  بالفرد واإليمان -1

في مقدمة  ن يكون  يعتبر محور االهتمام و ال بد أمدرسة العالقات اإلنسانية    نظررد في  إن الف 
 يعمل  ضمن  المجموعة ،واجده في المجموعة الن الفرد  كل االهتمامات التي تركز على الفرد ، بت

حاجته  هي  و   قوة  دافعة  لإلنسانالن هناك  المهارات  و أعضائها و يظهر اكبر الكفاءات  يتفاعل مع  
  هام جدا،العمل  ، فدور  العالقات  اإلنسانية في  له  إقامة عالقات معهم ثم قبولهمل مع زمالئه و للتفاع
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فضل الطرق التي  الفرد ، بدراسة أإلنسانية    تكريمنها  أصبحت موجهة إليها على أللنظرة التي    نتيجة  
فراد مع أنهم  يتعاملون  المؤسسات أن يدركوا أفي   يقبل على عمله بجدارة ، فيجب على المدراءتجعله  

 .والسهر على حلها مشكالت ال بد من مراعاتهاو  ميزات  خاصة ،و  طموحات لهم مشاعر و 

 االهتمام  بالتنظيم :  -2

ن األفراد هم الذين أل  من أفراد آدميين ،  ن مكو    لى التنظيم على أنهإتنظر العالقات اإلنسانية  
فالعالقات  اإلنسانية في أي تنظيم   ،يته وروحهف ويعطون للتنظيم حيو هذه الوظائ فيبالعمل يقومون 

شار روح  التعاون بين جميع  المؤسسة ، فانتو تزداد بذلك كفاية ، لى رفع الكفاية للعاملتؤدي إ تربوي 
لهذا يستوجب عليها    في تحقيق أهدافها،المؤسسة  تعتمد عليه  مر هام  يعد أثناء تأدية أعمالهم  األفراد أ

ألنه يعتبر في    فرد بأهمية عمله الذي يقوم به ،شعار كل  بإلى ذلك  ول إللوصالعمل بأقصى جهودها  
 .ذا تكاملت الحلقات وتماسكت للمؤسسة و ال يتحقق الهدف الكلي إال إعمال الكلية  سلسلة األحلقة في  

 الموظفين :  توطيد العالقات بين المؤسسة و  -3

  ابط التي تجمع بين  المؤسسةرو السة تجعل اإلدارة تهتم بتحليل  المؤسنية في  العالقات اإلنسا 
يوجه نشاطات  وطيدها تصبح سلوك  الطرفين على تخذت بجدية وعمل  إذا أ الن الروابط    الموظفينو 

زيلت الحواجز التي أذا  إال  تأييدهم ال يتم إو كسب    و تلقائي،الطرفين نحو تحقيق األهداف بشكل دائم  
تمكين الموظفين من  ن  أكما    ور المؤسسة ،م أعلى تسيير  ن  القائمي وبين  هؤالء الموظفين  ن  تفصل بي 

 . عند وضع الخطط والبرامج للمدراءبداء آرائهم و اقتراحاتهم ينير الطريق إ

 الموظفين : بآراء االهتمام و التشاور -4

الرئيس    و يجب  على  لةالمفض  ةمشكالتهم  بالطريقوشرح    ،فرصة التحدث  منح الموظفين    يجب 
في رأيه و تشجيعه    شعاره بالثقةو إ  رام كرامة الفرد وقدراتهيعني احت   فالتشاورموظفيه ،  مع    ن يتشاورأ

لى قرارات بالتشاور يصل إ    نهت ، حتى أللمشكال   والحلول  لى البدائلعلى المشاركة في التوصل إ
و أ الجماعةيزيفضل  تماسك  من  زيادة  د  ،  سهامهاإ  و  العمل  هدف  في  ،   وهو  اإلنسانية  العالقات 

يالحظفالموظف   يهتم  أ  الذي   ال  عليه  المشرف  بو رائه  آ بن  في ايتجاهلها  المناقشات  أثناء  ستمرار 
في العمل لذلك بالضيق والملل    كما يشعر  هذا المشرف ،مع    لى سوء عالقاته االجتماعات  قد يؤدي إ
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العالقات  اإلنسانية                                                      الفصل  الثاني :  

،    2013االستماع إليه ) سالطنية و آخرون ،  ه و رأيفالعالقات اإلنسانية تترك المجال للعامل بتقديم  
 ( . 91-89ص 

 مقومات العالقات اإلنسانية في المؤسسة التربوية :  -5
لكي تسود العالقات اإلنسانية في المؤسسة التربوية، البد أن تستند اإلدارة المدرسية إلى مجموعة  

 من المقومات التي يمكن إجمالها بما يلي:  

ين معه ، من هذا يتطلب من مدير المؤسسة أن يكون قدوة طيبة للعاملو    القدوة الطيبة : •
االهتمام بثقافته و خلقه وسيرته ، و يتعامل مع حيث تمسكه بعمله وإيمانه به ، إلى جانب  

 العاملين معه من موظفين ومدرسين وطلبة، بوصفه أخا وأبا ومربيا  

موظفين معه توفير المناخ المدرسي و هذا يقتضي من مدير المؤسسة و ال   المناخ اإليجابي : •
العنف و الخالفات الستقرار و الطمأنينة و حسن التفاهم و االبتعاد عن  المناسب على أساس ا

و الحرص على التعاطف و التعاون و األلفة ، باعتبار ذلك من مقومات المؤسسة التربوية  
 الناجحة . 

يمقراطية و القيادة  الجماعية و مركزية يقوم هذا األسلوب على الد   أسلوب القيادة الرشيدة : •
ور بالمسؤولية و البعد عن  مركزية التنفيذ ، على أساس الثقة و االحترام و الشع  التخطيط و ال

 األسلوب السلطوي التسلطي في التعامل و إنجاز األعمال المطلوبة .

فيما بينها ، بحيث يسعى المدراء دائما من االستفادة   ال شك أن هذه المقومات مترابطة و متكاملة 
ثقة المتبادلة بين الجانبين و العمل  بأسلوب  إدارة الفريق و  من آراء الموظفين ، من خالل ال

، ص    2010ي اتخاذ القرارات و تقرير مبدأ المحاسبة الذاتية ) حالوة ،  إتاحة الفرصة للجميع ف 
28 . ) 

 

 ت اإلنسانية في المؤسسة التربوية:  أهداف وأهمية العالقا -6
 التربوية على النقاط التالية:   يمكن تحديد أهداف العالقات اإلنسانية في المؤسسة
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العالقات  اإلنسانية                                                      الفصل  الثاني :  

أنها تركز على الجوانب اإلنسانية، أي التركيز على الموظفين أكثر من التركيز على الجوانب  ✓
 المادية في األداء.

 للعالقات اإلنسانية.  إثارة دوافع الموظفين يعتبر العامل األساسي ✓

 التعاون و الروح المعنوية.  ،  اهمتهدف العالقات اإلنسانية إلى التنظيم، وذلك في جو يسوده التف  ✓

الل التعاون والتفاهم، إلى إشباع الحاجات وتحقيق األهداف خ  تسعى العالقات اإلنسانية من ✓
 التنظيمية. 

 بواسطة العالقات اإلنسانية تتوافق أهداف المؤسسة التربوية مع أهداف العاملين  بها.   ✓

ما ✓ وهو   ، القرارات  اتخاذ  في  الموظفين  مشاركة  دمج   زيادة  بإستراتيجية  اإلدارة  في  يدعى 
 (.88،ص 2015بتفعيل أوسع وأعمق لمفهوم مشاركة الموظفين ) بونوة ،العاملين، وذلك 

 مما سبق ثالثة أهداف رئيسية للعالقات اإلنسانية هي:  و يمكن أن نستخلص 

 أن تعمل العالقات اإلنسانية على تنمية روح التعاون بين الموظفين في محيط العمل.  ➢

 تمكن الموظفين من إشباع حاجاتهم االقتصادية والنفسية واالجتماعية.  نأ ➢

 (.  41، ص  2011أن تحف ز الموظفين على رفع  الكفاءة  التنظيمية ) العدوي ، ➢

 باإلضافة إلى أهداف أخرى وهي:

تحقيق مبدأ التعاون بين الموظفين في بيئة المؤسسة، لتعزيز الصالت الودية و التفاهم الوثيق   •
 وية الثقة المتبادلة.  وتق

 تحقيق زيادة الكفاءة التنظيمية، والتي تكون كنتيجة متوقعة من زيادة التعاون.   •

 تحقيق اإلشباع للحاجات المتنوعة للموظفين، وتحقيق أهداف المنظمة التي يعملون فيها.   •

خبراء  تحقيق المعنويات العالية بين الموظفين، لكي يتوفر الجو النفسي لهم داخل المؤسسة ) •
 (.   72، ص 2018المجتمع العربية،  
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العالقات  اإلنسانية                                                      الفصل  الثاني :  

 أم ا أهمية العالقات اإلنسانية فتتمث ل في:  

نسانية يسعى من خاللها عمل الفريق أو العمل الجماعي إلى إشباع الحاجات، إن العالقات اإل ✓
 وتحقيق األهداف التنظيمية بدال من االستناد إلى أحدهما دون اآلخر.

ق ، الذي يستلزم تعاونا و تنسيقا بين  العمل الجماعي أو عمل الفري إن الدافعية تسير في اتجاه   ✓
 تهم في العمل نحو تحقيق  الهدف.القائمين بالعمل، و يشير ذلك إلى رغب 

إن العالقات اإلنسانية تسعى ألن تكون المؤسسة والموظف، بحيث يسيران نحو تحقيق أهداف  ✓
 مشتركة لهما.

 فيها اتصال اجتماعي بين موظفيها.  إن المؤسسة التي تكون منتظمة ، يوجد  ✓

عالقات الجيدة داخل المؤسسة الثقة المتبادلة بين الموظفين ومديرهم ترفع من الروح المعنوية و ال ✓
 التربوية.  

العالقات اإلنسانية الطيبة بين المدير والموظفين تسهم في زيادة رضاء الموظفين  عن مهنتهم    ✓
 (. 173ص  ،2005) الدوسري ،

امة الشريرة ، وكل ون جهودهم إلى النواحي  ظفين يوجهتجعل المو  ✓ البن اءة بدال من النواحي الهد 
 والعاملين فيها . لخير والسعادة والتقدم على المؤسسة التربوية بال شك يعود باهذا 

بالرضا والطمأنينة بين أعضاء المؤسسةتؤدي إلى تد  ✓  )عيم الصحة النفسية وتحقق الشعور 
 (.  38،ص  2010زويل ،

 أهمية العالقات اإلنسانية في المؤسسة التربوية أيضا فيما يلي:  تبرز  امك

المساهمة في تحقيق نجاح المؤسسة التربوية و حاجات الموظفين، و ذلك من خالل تحديد  -1
 مقياس نجاح المؤسسة طبقا للمقاييس اإلدارية اإلنسانية بما يلي: 

 فها.  ا وبأهدامدى والء الموظفين للمؤسسة التربوية واالرتباط به  ▪
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العالقات  اإلنسانية                                                      الفصل  الثاني :  

مستوى الثقة المتبادلة والود واالنتماء بين الموظفين في المؤسسة التربوية على مختلف  ▪
 المستويات اإلدارية.  

درجة مشاركة الموظفين في إبداء اآلراء واتخاذ القرارات و شعورهم أنهم جزء من المؤسسة  ▪
 التربوية.  

حيث تبقى    ،ة على المؤسسة التربويةسميالر إصباغ الصفة االجتماعية، باإلضافة إلى الصفة   -2
المؤسسة التي يسودها الجو الرسمي والتقيد التام بالتعليمات ، و القوانين  التي يصعب تغييرها  
التفاعل   بعدم  أفرادها  يتصف   و  اآلمال،  و  األهداف  في  الوحدة  و  التماسك  عن  بعيدة   ،

ية  إلى مؤسسة اجتماعية فإنها  رسمال   والمشاركة في اتخاذ القرارات، وعندما تتحول المؤسسة
 لما تحققه من إشباع حاجاتهم ورغباتهم. فرادها ، و زيادة ثقتهم فيها نتيجة تستمتع بوالء أ

، إن ممارسة المدير لدوره تحول في المؤسسات التربوية  والموظفينالمدير    تحسين العالقات بين  -3
النمط إلى  التي يسودها جو  العالقات اإلنسانية  يعتمد على مساندة   الحديثة  الذي  القيادي 

رات المدرسية الموظفين بعيدا عن التهديد و الوعيد وعلى أساس مشاركة أعضاء المؤسسة بالقرا
 (.40، ص  2012) الفليت ، 

   في المؤسسة التربوية :  اإلنسانية  العالقات  التي تسهم في تحقيق العوامل  - 7
ة    هناك  ن العمل بهذه العوامل  فإبالتالي    ،انية السليمةنساإل  العالقات عوامل تسهم في تحقيق  عد 
و يأتي في مقدمة    ،و االرتفاع بمستوى عملهم و أدائهم  اإلدارية  على زيادة كفاءتهمالموظفين  يساعد  

 تي: اآلهذه العوامل 

 لى العمل : إمعرفة  الدافعية   -1

نها  بأالدافعية     حمد صقرأف  يعر  ف  ،اإلنسانية    لفهم العالقات   رئيسي  مدخل  الدافعية  معرفة  تعتبر
بمهام    الرغبة  للقيام  أو  العمل ، أي  قوة الحماس  يؤدي  لكي      الفرد   ثيرتو    تحركالتي     القوة: "  

و في درجة  المثابرة  و االستمرار في األداء    الفرد   يبذله  الجهد الذي  تنعكس في  وهذه القوة،    "  العمل
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العالقات  اإلنسانية                                                      الفصل  الثاني :  

  من أجل   ،للعمل    الفرد   تدافع    مل  و الدافعية هيفضل  ما لديه  من مهارات في العأو تقديم     ،
   : ما يليفي "ماسلو براهامأ" حاجاته التي يصنفها   تحقيق

كالحاجة للطعام    ، شباعهاإ  دون فيها    االستمرار  وأ الحياة    العضوية: ال يستطيع الكائن  الحاجات  ➢
 يستطيع القيام بمهامه.  حتى بالطاقة الفرد تمد الحاجات  ، فهذهالشراب و 

 . الطمأنينة خطار و توفيراألمن:  و تشمل حماية الفرد من األات حاج ➢

يشعر   يجعل الفرد   خرين اآل   لدى  بالقبول  الشعورو    خرين باآل  فاالختالط  نتماء:اال لى  إالحاجات   ➢
 النفسي. االستقراربالرضاء و 

 دارية:اإلالقيادة  -2

اإلنساني   يه السلوكات وتوجوالجماع  فراد األلى التأثير في نشاط  إعملية تهدف    القيادة اإلدارية
 تية: اآل بعاد األ اإلدارية القيادة و تضمن عملية المنشودة،  يحقق األهداف  بما ،التربوية المؤسسةفي 

تاحة الفرصة لهم للمشاركة في تشكيل  إو ،  السياسات   توضيح  و  ،باألهداف  موظفينال  تعريف ➢
 .يأالر  بداءإو  السياسات 

لون فريقا  يمث  نهم  أل   على التعاون والتكامل  لتأكيد اف وااألهد   لتحقيق  موظفكل    توضيح دور  ➢
 . واحد 

 . المؤسسة هدافأ و  أهدافهم الشخصيةفق بين ابالتو الموظفين   قناعإ ➢

 ة .المكافأ واتخاذ إجراءات  موظفينالتقسيم أداء  ➢

 المشاركة في اإلدارة :  -3

حاجاتهم في  تتحقق لك وبذ ، اتخاذ القرارات اإلدارية  في عملية الموظفين شراكإ المشاركة تعني
العملإلى  إ  هموتدفع  ،  المشاركة رفع  ،مثمر  بشكل  نجاز  على  المشاركة  تساعد   المعنوية   الروح  و 

  بممارسة  تتم نها، أل المشاركة مظهر مميز للتقدم  و   ،  ديمقراطية   إدارة   تسهم في تكوين  ، كما   وظفين للم
التي   جل حل المشكالت أمن    ،  ت  ياسابالس  القرارات التي تتصل  في اتخاذ   لموظفينكبيرة من ا  عداد أ 
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العالقات  اإلنسانية                                                      الفصل  الثاني :  

للتجمع والتعاون مع    يميل  المشاركة تجعل الفرد ، و المعنوية    مما يرفع  من الروح  ،تعترض للعمل  
نفسية    في حالة كذلك الموظفين  و تجعل  ،  لتحقيق مصلحته ومصلحة الجماعة    الغير و مشاركتهم

التربوية فقط    ألوامر و تعليمات اإلدارة  ال يقتصر دورهم على مجرد الخضوع  و الطاعة  حيث ،    فضلأ
 يساعد   أسلوب المشاركة في اإلدارة  واستخدام،  جراءاته  إالعمل و   يشكل نظم  بل يمارسون دورا إيجابيا  ،

  يلتزمون  موظفينال مما يجعل،  لى المؤسسةإ  الشعور باالنتماءينشر و  اإلنسانية العالقات  على تنمية
  يتوقف على عاملين التربوية    المشاركة  في اإلدارة  و نجاح،    ضعهانهم  شاركوا في  و ، ألباألهداف  

 : هما

 الالزمة  للمشاركة الفعالة    والقدرات   المهارات   توفرو ،    المشاركة  مسؤولية  مل في تحملارغبة الع •

من   ،واقعيمر  أ  التربوية  في اإلدارةالموظفين    مشاركة  للعمل على جعل  المؤسسةاستعداد   •
 .من القرارات  الجهود المشتركة عن تلك  لما ينجح بلهااحترامها و تق خالل

 :  لطةتفويض السه  -4

  ف اختالب والمرؤوسين    للموظفين  سلطات معينة   التي تستخدم لمنح  الوسيلة  "  بأنه  ويض التف  فيعر  
  لتيسير     و ذلك  ، فيه    العمل  لكل منهم  يمكن  الذي  طارتحديد اإلو   ،  النظام اإلداري   هم فيمستويات

اتخاذ   األنسب    عند   قرارلاعملية  ،  مستواه  يتضمن"  للمرؤوسين  فالتفويض  مهام   منحهم     تعيين  و 
المهام    ألداء مقبول لهذه  المسؤولية  تبعات   لتحمل هم استعداد   مع،  هذه المهام    لممارسة  السلطة الالزمة

 ". 

 لمزيد قع  او يتو   تعاونهمو والئهم و    خالصهمإيؤمن ب   ،  موظفيهعماله لأ و   ض سلطتهالذي يفو  المدير  و  
  سلطاته   و يمارسون    ،  عمالهأ   القيام بأداء معظملهم بالسلطة فهو يسمح    لهم  وحينما يفوض ،  منهم  

المؤسسة  لمدير    يسمح  وهذا،    مؤسستهم  في    ما يرونه من قرارات   السماح  لهم  بإصدار  لى درجةإ
  لى إ  وظف يدفع بالم  فتفويض السلطة   وظفيه  م  بها  يتميز  التي  المختلفة  ومعرفة المهارات   باكتشاف

 ومواهبه .  استعمال قدراته
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العالقات  اإلنسانية                                                      الفصل  الثاني :  

 :  جماعية العمل مبدأ -5

يشعر  فالموظف   ،  تجمعات إنسانية   هي وجود التربوية    المؤسسة  تميز  التي   الصفة اإلنسانية   ن  إ
  غيره   مع  عالقات نشاء  إ  من خالل  ةيالحياة الجماع  و ممارسة  لى هذه الجماعات إفي االنتماء    بةبرغ
  العالقات اإلنسانية  و تجسيدها   تنمية  علىالمؤسسة    يساعد   اجتماعيا  العمل  علفج،    الموظفين  من

 وليس على األساس الفردي  الجماعي   االعتماد على العمل  محاولة    من خالل  بشكل سليم ، و ذلك
التي كان اهتمام المشرفين  هي    نتاجا مرتفعاإحققت      ن الجماعات التيأ "    :  "براون "ويؤكد    المنعزل

ال    عليهم  الشديدة    فالرقابة  ،  و حاجاتهم "    فراد لهم شعورهم أ  باعتبارهمالموظفين ،  و  ا نحموجه  فيها
الوقت   فمع مرور  نية ،آ نها  أ ال  إ  اإليجابيات   ن حققت  بعض إو   حتى  ،من األحيان    كثيرتجدي نفعا في  

 على أدائهم .  يؤثر و بالتاليالموظفون  سلبا و يتذمر تنعكس

التعاون يعتبر أيضا من  ، ف  المشتركة  األهداف  يحقق  كالهما و ،    التعاون   يتطلب   الجماعي  و العمل 
تحقق   العوامل الجماعات  أ  موظفين ال  تجعل   اجتماعية   عملية   هوو ،    اإلنسانية   العالقات   التي    و أ و 

جنبا  تعمل  االجتماعية  الوحدات  جنب إ  متضافرة  سبيل  لى  وغايات أ   تحقيق  في  ،   هداف   مشتركة 
 طرافألل  يعد نجاحا  الداخلية  فيه  حد األطراف أمتبادل ، و نجاح    جهد   س األسا  هذا  على  والتعاون 
،    االجتماعية   و  مفيد من الوجهة  من أجل غرض صالح  التعاون   هذا  ما يكون     وعادة  ،األخرى  

يتيح لهم    ألنهللموظفين ،  المعنوية    الروحلى ارتفاع  إ  المؤدية  العوامل  همأ   الجماعي أحد   العمل  يعتبرو 
 بينهم    فيما االجتماعي علفرصا للتفا

 ة:  المعنويالروح  -6

  نحو بيئة  فراد األ اتجاهات : " نها بأف و تعر  ،   اإلنسانية العالقات  مكونات  و  حد الدالالت أهي 
 الموضوعة   األهداف  تحقيق  في سبيل  طاقاتهم   قصى ألبذل  ،    من ذاتهم  ابعالن    التعاون   ونحو  العمل

من  ،  من الجماعات  عن حالة جماعة  الروح  المعنوية رب  تع  و،  " فيها يعملون  التي المؤسسة بمعرفة
تماسك  الثقة  ودرجة  ، وأهميتها  وتكاملها   فاهد األ  وضوح  درجة  حيث   والروح ،    الجماعة وتعاونها   و 

  أن يستدل بها   التي يمكن  الرئيسية  المظاهر  ، ومن  اإلنسانية  العالقات   على نوع  دليل واضح  المعنوية
هم عن  غياب  في العمل ، مدى  الموظفين  استمرار  األداء  ، مدى  مستوى   ، ةالمعنوي  الروح  على مستوى 

 .الشكاوي  كثرة بينهم ، مدى  و خالفأ من نزاع الموظفينما يسود  ، مدىالعمل 
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 االتصاالت:   -7

عمل   هو جوهرو   عانيمال  رسالإ و   المعلومات   : " تبادلنهأاالتصال على    " كانز" و "كان" ف  يعر  
فراد األ  بين  المعلومات   وتبادل  التفاعل  نيتحس  بواسطتها  يمكن  وسيلة  الالتص" فاالتربوية  المؤسسة  

 بينهم.   وعالقات حسنة نتائج طيبة لتحقيق، الجماعات و 

فمن    ،عمليات االتصال  و كفاءة   أسلوب ،  اإلنسانية  العالقات   من العوامل األساسية المحددة لنمطو  
 هما:   غايتينتحقيق    لإلدارة التربويةاالتصال يمكن  عمليات  خالل

  من  بدرجة  كافية والجماعات  لألفراد  وسياساتها أهدافها عن صحيحة و كاملة المعلومات  نقل •
  .الوضوح 

  التنبؤ   ميزة في  لها  ومقترحاتهم ، مما يحقق  وشكاويهم  ،  فراد األ  و أدوار  على اتجاهات   التعرف  •
 . السلوك لألفراد  باحتماالت  المسبق

فراد و آرائهم   األعلى اتجاهات    مؤشرا  من كونها  اإلنسانية  يل العالقات االتصال في تشك  و تتبع أهمية 
قراراتهم،    على  تؤثر  كما  فراد األعلى رغبات    تؤثر   فاالتصاالت   ثم  ، و من  واإلدارة  لى العملإو نظرتهم  

 تي :  اآل اإلنسانية في مجال العالقات  اإليجابية النتائج تلكل المحققةأساليب االتصال  ومن

 .  اإلداريين الموظفين الرؤساء و الجتماعات الدورية بين ءات وااللقا  ✓

 .الشكاوي  وصناديق نظم االقتراحات  ✓

 . وخبراتهم موظفينال إمكانيات  و بشكل يتفق  المعلومات  تقديم ✓

 : الحوافز -8

معين   عمل على أداء لحثهم،  للموظفين  التربوية المؤسسة التي تقدمها المغريات الحوافز  تعتبر
 الحوافز  المستخدمة  نوعية  هو  اإلنسانية  العالقات   نظم   من عناصر فعالية  ا هام  ا  عنصر   نإ ف  ، و من ثم

التي  الحوافز وبين هملهم ، فالتوافق بين رغبات بالنسبةأهميتها   والموظفين   رغبات  مع ومدى توافقها، 
 . هاهدافأ و  اهنتائج في تحقيق وبالتالي  رغبتهم، الموظفين  يسهم في استجابة  المؤسسة لهم تقدمها
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العالقات  اإلنسانية                                                      الفصل  الثاني :  

اإلدارة  اإلنسانية  فالعالقات  لها  بالحوافز  ترتبطالتربوية    في  األداء    رفع  أهمية  في  التي   ، مستوى  
 والتحبيب   هي التي تقوم على أساس  الترغيب   اإليجابية  لى إيجابية وسلبية ، فالحوافزإ  تنقسم  والحوافز

  في تحقيق   هام  دور  وللتحفيز  المعنوي   ،  التخويف  أساس  تقوم على  هي التي  السلبية  الحوافز  ، أم ا
من  ،    إيجابي  بأسلوب العمل    لىإ  هم  ألنه  يدفع  اإلدارة التربوية للموظفين ،في    اإلنسانية  العالقات 

،ص 2013  خرون ،آو   والقدوة  في األداء ) سالطنية  واإلخالص في العمل  التشجيع على التفاني  خالل
91 -100 ). 

 :  التربوية نسانية في المؤسسةإل ا اإليجابية للعالقات اآلثار-8
فإن ذلك ينعكس على سلوك   ،إذا ساد المؤسسة جو من العالقات اإلنسانية الجيدة و الفعالة

 الموظفين وإنتاجيتهم، ومن بين اآلثار اإليجابية للعالقات اإلنسانية ما يلي:  

 أنها توفر للموظفين الرضا الوظيفي في العمل.   ✓

على األسلوب الروتيني المعتمد في أدائه والذي غالبا    و القضاء  أنها تعمل على زيادة العمل ✓
 ما يكون حافزا بين الموظفين و بين كفاءاتهم في األداء بسبب الشعور بالملل.  

كما أنها تمنحهم الفرصة   تشكل العنصر اإليجابي دوافع الموظفين لحسن األداء في العمل، ✓
 ميز. الم جاز ناإل الواسعة في بذل المزيد من الجهود و تحقيق 

تبعد الموظفين عن اإلحساس باالضطرابات النفسية أو حاالت التشاحن والحقد والتحاسد ،  ✓
ألن العالقات اإلنسانية توفر روح العمل الجماعي  فبالتالي  سيكون الموظفين متساوون في 

 الحقوق والواجبات. 

توفير فرص التعبير  فين، مثل  إنها من العوامل التي تؤدي إلى إشباع  الرغبات الثانوية للموظ ✓
طمأنان والمكانة عن الذات اإلنسانية لديهم أو النجاح في األداء و اإلحساس باألمن و اإل

،  2012االجتماعية ، وهذا ما سيؤدي بدوره إلى تحقيق الرغبات األولية عندهم ) الفليت ،  
 (.  49ص 

 :  المدير وموظفيه بين  التي تكون  العالقات اإلنسانيةوهذه بعض 
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العالقات  اإلنسانية                                                      الفصل  الثاني :  

النظام اإلداري تدور حول األفكار  ر  طاوموظفيه في إ  العالقات اإلنسانية بين المديرإن  
 التالية : األساسية 

إنه حتى يمكن الحصول على نتائج فعالة في العمل، يجب أن يحدث اندماج بين الموظف  •
   .افيهي يعمل الت المؤسسةو 

  يجب أن ال تتعارض مصالح الموظف مع مصالح المؤسسة. •

أي إنسان    نشأنهم في ذلك شأ  ،كرامتهمالتي تحفظ لهم  ة  المعاملب أن يعامل الموظفون  جي •
  .اإلنسانيةمن حقهم أن تحفظ لهم حقوقهم  ، ألنهم كمديرهم آدميون  آخر

  .على أدائهم  للعملاالهتمام بحقوق الموظفين و إشباع  حاجاتهم ، مع اإلصرار  •

  .(183، ص  2009) كنعان،  وبين المؤسسة نالعمل على تحقيق االندماج بين الموظفي   •

 اإلنسانية :  نظريات العالقات -9
 : "براهام ماسلوأل" ات أوال : نظرية تدريج الحاج

من أوائل علماء النفس الذين اهتموا بتقديم  نظرية متكاملة للدافعية حيث  "أبراهم ماسلو" يعد   
التجارب لبحوث و على ا نظرية  بني حيث   HIERARCLYفي شكل هرميالفرد    قام بترتيب احتياجات 

حد والبيولوجية (عند ايولوجية  س) الف  األولية  في متصل الدوافع  تنتظم   إلنساناحيث كان يرى أن دوافع  
  ، في طبيعة الفرد اإلنسانية  يتفقبما    وارتقاءاتمديدا    ،أما القطب اآلخر توجد عليه الحاجات األكثربيه  قط

   تي :مستويات كاآل  سانية إلى خمسةم الحاجات اإلنيبتقس  "ماسلو"فقام 

 يولوجية : الفسالحاجات   -

البشري و الحفاظ على    تعد هذه الحاجات ضرورية  لبقاء العنصر  حيث   "سلولما"لبداية  تعد نقطة ا
و  االنقراض  من  تحتل  الفناء  نوعه  جعلها  األولىامما  الفسوتتعدد  ،  لمرتبة  فتشمل  الحاجات  يولوجية 

 . الهواء و ب  الشراالطعام و إلى الحاجة 
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العالقات  اإلنسانية                                                      الفصل  الثاني :  

 :  حاجات األمان  -

يولوجية  بدرجة  باع حاجاته الفسشفعندما يستطيع اإلنسان إ  "سلوما  "  من مدرجتحتل المرتبة الثانية  
و    على عمل ثابت في الحصول    على سبيل المثال الرغبة حاجات األمان و لى  ينتقل إ  مرضية له فانه

 البطالة . التأمين ضد  ،الشيخوخة   التامين ضد  ،ألسرتهو   مستقر يضمن له الحياة الكريمة

 : االجتماعية  الحاجات -

حاجات  يق بها  واالنتماءصد  فيرغبة    يأ  ،الحب  واالرتباط    الشخص  االجتماعية  االنتماء  بالبيئة  
ن  معهم و تكوي و التفاعل  يق رغبته في االتصال  عن طر   األقرانمن قبل    بالقبول   هالمحيطة به و شعور 

غلها أو في الجماعة التي  التي يش  المكانة االجتماعية في الوظيفة   من يد  عالقات طيبة و تحقيق رقي يز 
 ليها . ينتمي إ

 :حاجات التقدير -

لى خلق شعور لديه  له يؤدي إخرين  اآللى احترام و تقدير  إ  نسانتتمثل هذه الحاجات في رغبته اإل 
 مواهبه . مكانياته وخبراته و هاراته و إمبقيمته في نفسه و قدراته و 

و يمكن إشباع هذه  الحاجة  هذه  أهم مكونات  من    تحصيل و المركز االجتماعيالدافع    عد كل مني
 . و عن طريق الثناء و االحترام و التقديرو تقديم الحوافز  ةيقو التر  المكافآت الحاجات من خالل 

 حاجات تحقيق الذات :  -ه

مع  ما يتفق  قيق  في تح نسان  رغبة اإل هذه الحاجات تعكس  تحقيق الذات و حاجات    "سلوما"حدد أخيرا  
ما لديه من قدرات و إمكانيات وتمثل حاجات تحقيق الذات أقصى درجات اإلشباع التي قد ال يصل 

على    "سلو"ماددها  و التي ح   تسبقهاالتي  إشباع هذه الحاجات يعني أن باقي الحاجات  إليها الفرد، إن  
 .نسان في حياة اإل تلعب دور مهم حاجات تحقيق الذات  فإشباع ،شباعها بإم اقمدرجه 

 :  المؤسسةلإلدارة و  "ماسلو" أهمية نظرية 

لى تحفيز سلوك العامل و تشجيعه  تساعد اإلدارة في خلق الظروف والبيئة المناسبة التي تؤدي إ -
ناسبة التي تنعكس بصورة إيجابية على العمل من خالل  معرفة المديرين  الم   ةالوجهو توجيهه  
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قصارى جهدهم لتقديم    لديهم الغير مشبعة وبذلت العاملين  ومتخذي القرار بالمؤسسة حاجا
 .المؤسسةالحوافز التي تمكنهم من إشباعها من أجل تحقيق أهداف 

فيل  للعامل  ةصالفر   إعطاء - الندوات   ،المؤتمرات  ،النقابات  ، الجماعات  الشتراك 
   .الرحالت

يقوم بها الشخص و  - التي  ولها     ن تكون لها مكانةأإعطاء مسمى محترم للوظيفة 
 . (133- 128 ص د.س،  ،العمل المتميز )عطية  اإلدارة بتقدير وقيام مسؤوليات 

 ماسلو"   " هرم الحاجات كما يراها( :   01لشكل رقم ) ا
 

 

 
 األعمال .كلية التجارة : جامعة القاهرة .  ( .مبادئ  التنظيم  و إدارة2016المصدر : أحمد فهمي ، جالل .)

 : (y)و (x)ر دوغالس ماكريغو : نظرية نياثا

ماك"د يعتبر    اإلنسانية،   " يغورر وجالس  العالقات  حركة  كتاب أحيث    رائد  "الجانب    نشا 
  :(y )  و(  xنظريته )  ماكريغور   فصاغ  " ةأاإلنساني للمنش 

 :  هي (x)افتراضات نظرية   برزأمن ف

   .نسان بطبعة كسول ال يحب العملاإل -
  . العمل ال يريد تحمل المسؤولية فينسان بطبعه خامل اإل -
   .له ماذا يعملوضح يويوجهه و  ن يجد شخصا يقوده أ نسان دائما يفضل اإل  -
   .على العملنسان الوسائل األساسية لدفع اإل التهديد بالعقاب من و أالعقاب  -
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العالقات  اإلنسانية                                                      الفصل  الثاني :  

الفرد على شيء هام دون من  تال يؤ   حيث   ،يعمل  نحي نسان  الشديدة على اإلن الرقابة  البد م  -
 .متابعة 

ي أعلى استعداد  للتضحية ب   ن الفرد أ أي  ،هم الحوافز للعملأ   لمادية هيوالمزايا ا  جرن األإ -
 . ( 11خر ) السلمي ، ص المزايا المادية اآلجر و ي سبيل الحصول على مزيد من األ شيء ف

فقد قامت على االفتراضات التالية وهي تمثل حلوال للمشاكل التي تواجه اإلدارة    (y) ما نظرية  أ
 : في عالقتها مع العاملين

  .ستخدمه منها فعليايبما  و قدراته غير محدود ن طاقات الفرد أ -

  .فراد والتفوق في حل المشاكل موجودة عند جميع األ بتكارية القدرات اإلبداعية واإل  -

  .وفقا للظروف ول المسؤولية ويبحث لهالى قبإالفرد يميل  -

  .المادية يعتمد على الحوافز المادية وغير لألهدافتحقيق الفرد  -

 .هداف مقتنع بهاأ لى التوجيه والرقابة الذاتية عند إنجازه  إمد تيعرد الف -

طبيعي )   يءالفرد يميل للراحة كما يميل للعمل فجهوده العقلية و العضلية في الحالتين ش -
 .(123ص  ،  2013بن بريكة ، و  الزعبي

 ( :yو) (xيوضح نظرية ) (  01رقم ) جدول                      

 ( y  )افتراضات نظرية         ( x)  نظرية ت افتراضا        
يتجنبوناأل و  العمل  يحبون  ال  كلما    هفراد 

   .استطاعوا
يعتبراأل بل  العمل  يكرهون  ال  العمل    فراد 

   .من حياتهمبالنسبة لهم جزءا أساسا 
ففلالنتيجة    السابق  األ  نإ تراض  فراد  معظم  

دفعهم وحثهم على العمل و توجيههم نحو    يجب 
  .هداف المنظمةأ  انجاز

دافع  األ لديهم  األهداف فراد  لتحقيق  داخلي 
   .بهاالمكلفين  
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العالقات  اإلنسانية                                                      الفصل  الثاني :  

األ تحمل   يفضل  لتجنب  ذلك  و  توجيههم  فراد 
م محدودة و يرغبون  ن طموحاته أ  المسؤولية كما

    .األمانفقط في تحقيق 

الصادرة  بالتكليف  فراد األ  التزام  درجة  تتحدد  ات 
  .بذلكالمرتبطة ة أللمكاف

و يتحملونها و  المسؤولية  عن فراد أليبحث ا قد  
  .مواتيةو  ة شجعملكن في ظل ظروف 

وحل مشكالت  بداععلى اإل  هم القدرةديفراد لاأل 
   .التنظيم

الل  غعدم  است  لىإ  قد تؤدي ظروف المنظمة 
خدمة   في  مكاناتهم  إوتوظيف    راتهملقد   فراد األ

  .المنظمة
( .عمان : دار أسامة  1ظيمي  و النظريات  اإلدارية  الحديثة )ط.السلوك  التن  2008المصدر : سامر ،جلدة .

   109للنشر ص 

 : : نظرية المدخل التفاعليثالثا

و في األسلوب المتبع في  المدخل حول مفهوم التفاعل  ء هذا  را آالقائم بين    التباينرغم    
فراده أ  راسة  مشاعر د بتتطلب مزيدا من المهام ن دراسة التنظيم أ يتفقون على  نهم  أ فنماطه  أدراسة  

 على و  فراد  االتصاالت  الشخصية بين األ   نه يجب تحليل التنظيم بداللة التفاعل فيأوعواطفهم و 
 .فراد و عواطف األ ،في مجال العملو المهام أ األنشطة 

 للمدخل التفاعلي : الفرضيات األساسية   -

  .فراد بداخلهالتنظيم نسقا من العالقات المتبادلة بين األ يعتبر ✓

نمط      ،ليات و نسق الوثائق و التعليمات و تشمل األساليب الفنية والعمتحدد ثقافة التنظيم   ✓
  .التنظيم االتصال للفرد داخل 

   .العملثناء أداء أعالقاتهم فراد و رؤية التنظيم من خالل مالحظة سلوك األ  ✓
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بين  ل العالقة  فراد بداخله في وسط من الروتين بفعزج األيمتكيفية مالحظة التنظيم كظاهرة   ✓
 .العمل م ي تقسبالشكل البنائي     ن تكو  التي نساق الفرعية والعمليات الداخلية و األ   تقاناإل

 :  التفاعالت أربعة أنماط وهيدراسة فيلزم  

   .نظيمللتشرافية  اإل عبرالرؤساء والمرؤوسين   التفاعالت بين ➢

  .هالتزامات التفاعالت بين زمالء العمل من خالل متطلبات العمل و   ➢

 .ت بين أعضاء التنظيمينالتفاعال ➢

،  1994  ، الروتينية ) عالمين الشخصي وشؤون العمل  يبين العمال على المستو فاعالت  تال ➢
   .( 95ص 

 بيرج:  هيرز لالعاملين ظرية ن :رابعا

   :العوامل من تانن هناك مجموعأ تقول هذه النظرية 

 : األولى  " هيرز   المجموعة   يسميها  التي  "   وهي   الصحية  وامالعبيرج  التي     ل  و   ) األساسية   (
 : تشمل

 ل  صالتهديد بالفالوظيفي:  بمعنى الشعور باستمرارية العمل و عدم  االستقرار -1

  . العمل المحترم  ساعات العمل و مكانو الوظيفي والسلطات    المركز  منزلة المناسبة: و تشملال -2

   .العملة أداء التحكم الذاتي في كيفير من قد الذاتية: و تعني وجود شراف و اإل -3

  . خل العملاو د أالعالقات االجتماعية الجيدة: في العمل   -4

و توفر أدوات العمل   األمان العمل المناسبة من حيث وسائل    ظروف  تعني  : وظروف العمل -5
 . (125ص  ،2011  )الناطور،للعاملين  األساسية الخدمات  و
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الثانية   للوظيفةالمجموعة   الداخلية  الظروف  وهي  من  على    تساعد التي    :  مستويات   إيجاد 
الجوانب  بمحتوى الوظيفة  هذه و تتعلق  ،لى مستوى جيد من األداءإن  تقضي أالدافعية و يمكن 

 تشمل : و 

 . زاإلنجا -

  .التقدير -

  .العملمهام  -

   .المسؤولية  -

 . (126، ص 2012،التقدم في الوظيفة ) أبو النصر  -
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 : خالصة
  وسيلة  تعتبر التربوية  المؤسسات  في اإلنسانية العالقات  أن القول يمكن  نهاية هذا الفصل وفي

 التماسك   إيجاد   على  تعمل   فهي   ،ومشجعة  مثمرة  جماعية   جهود   لىإ  الوصول  جلأ  من  اإلدارة  تتخذها
  تحريك   نتضم   بطريقة  ،  ورئيسهم  الموظفين   بين  و  بينهم  فيما   الموظفين   بين  أي  ،التنظيم  فراد أ  بين
  سبيل   في  واالجتماعية  النفسية  حاجاتهم  إلشباع   محققة  و  تعاونية  صورة  في  واحد   كفريق  همعدواف

. ابه يعملون  التي المؤسسة بين و  بينهم  المشتركة األهداف لىإ الوصول



 

 

 : األداء الوظيفي الثالث  الفصل

 تمهيد  -

 مكونات و عناصر األداء الوظيفي -1

 أنواع األداء الوظيفي-2

 مؤشرات األداء الوظيفي -3

دات األداء ا-4  لوظيفي محده

 واألبعاد المتداخلة له  أبعاد األداء الوظيفي-5

 في األداء الوظيفي  المؤثرة العوامل-6

 أهمية وأهداف األداء الوظيفي-7

 النظريات المفسرة لألداء الوظيفي-8

 تقييم األداء الوظيفي-9

 داء الوظيفيالعالقات اإلنسانية على األتأثير -10

             خالصة  -      
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 :  تمهيد
الخطط السليمة   ل األمثل لمواردها البشرية ووضعباالستغال  ال  إ   ميت  التربوية ال ة  مؤسسح النجا   ن  إ

ول هذه األهداف رفع مستويات األداء أولعل  ،  المسطرة    هاهدافلتحقيق أ   عليها  التي يجب أن تسير
وظفين داخل الية و من هنا بدأ االهتمام بأداء المفعالكفاية والمن  على درجاته  أ لى  إالوظيفي للوصول  

تحسين  التي تكفل االهتمام بالموظف ليجاد الطرق المنهجية والعلمية  لة إلالمؤسسات التربوية في محاو 
   .التربويةأدائه الوظيفي داخل مؤسسة 
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 األداء الوظيفي: مكونات وعناصر -1
 ما يلي:   هناك العديد من وجهات النظر المختلفة لمكونات وعناصر األداء الوظيفي، ومنها

 أساسية هي: اء الوظيفي يتكون من أربعة عناصر هناك من يرى أن األد ف

 المعرفة بمتطلبات الوظيفة:  ✓

العامة،   المعارف  والمجاالت   والمهارات وتشمل  الوظيفة  عن  العامة  والخلفية  والمهنية،  الفنية 
 المرتبطة بها. 

 العمل: نوعية  ✓

وما يمتلكه من رغبة ومهارات وبراعة  ،    م بهوتتمثل في مدى ما يدركه الفرد عن عمله الذي يقو 
 وتنفيذ العمل دون الوقوع في األخطاء.، وقدرة على التنظيم 

 ة العمل المنجزة:ميك ✓

ر سرعة هذا ومقدا  ،العمل الذي يستطيع الموظف إنجازه في الظروف العادية للعملأي مقدار  
في منصب عمله خالل التي يبذلها الفرد  الجسمية والنفسية    عن الطاقة العقلية  أي أنها تعبر  ،اإلنجاز

 . (28ص  ،2016يوسف،  فترة زمنية معينة في أداء مهامه )

 المثابرة والوثوق:  ✓

وتشمل الجدية والتفاني في العمل وقدرة الموظف على تحمل مسؤولية العمل وإنجاز األعمال  
فين )الحسيني والخيال،  ر شلإلرشاد والتوجيه من قبل المفي أوقاتها المحددة، ومدى حاجة هذا الموظف  

 . (73ص  ،2014

 وهناك من يرى أن األداء الوظيفي يتكون من ثالثة عناصر هي: 

 الفرد: -1
 أي ما يمتلكه الفرد من معرفة ومهارات واهتمامات وقيم واتجاهات ودوافع.
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 الوظيفة:  -2

 المعلومات واالتصال. أي ما تتصف به الوظيفة من متطلبات ونظم 

 الموقف: -3

ا به  تتصف  ما  التنظيميةأي  واألنظمة  لبيئة  الموارد  ووفرة  واإلشراف  العمل  مناخ  وتتضمن   ،
 . (126، ص 2008اإلدارية والهيكل التنظيمي )دره، 

 في حين يرى البعض اآلخر أن عناصر األداء تتمثل في:

 كفاءات الموظف:  -1

ومه معلومات  من  الموظف  لدى  ما  تعني  خصائصه  وهي  تمثل  وهي  وقيم،  واتجاهات  ارات 
 أداء فعال يقوم به ذلك الموظف. تنتجة التي  األساسي 

 (:ةمتطلبات العمل )الوظيف  -2

عمال أو  والخبرات التي يتطلبها عمل من األاألدوار والمهارات  وهذه تشمل المهام والمسؤوليات و 
 وظيفة من الوظائف. 

 التنظيم: بيئة  -3

تؤثر في األداء    امل الداخلية التيتتضمن العو من عوامل داخلية وعوامل خارجية، حيث  تتكون  و 
هيكله وأهدافه وموارده ومركزه االستراتيجي واإلجراءات المستخدمة، أما العوامل  و   في، التنظيم  لفعالا

االجتماعية،   العوامل االقتصادية، ،الخارجية التي تشكل بيئة التنظيم والتي تؤثر في األداء الفعال هي
 .(85، ص 2008يدي، التكنولوجية، الحضارية، السياسية والقانونية ) الفا

 أنواع األداء الوظيفي: -2
فإن نوع األداء يكون حسب معيار    لذلك  ،أنواع األداء بغرض اختيار معيار التقسيم  يمكن تقييم

 التقسيم، ومن ثمة يمكن تقسيم األداء إلى أنواع حسب معيار المصدر، إضافة إلى معيار الشمولية. 
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 حسب معيار المصدر: -1
 عين: األداء الداخلي واألداء الخارجي. ن تقسيم األداء إلى نو وفقا لهذا المعيار يمك 

   األداء الداخلي: -أ

فهو   ،أي أنه نتاج ما تملكه المؤسسة من الموارد  ،األداء أداء الوحدة  ويطلق على هذا النوع من
 ينتج أساسا مما يلي:

قادر على صنع  األداء البشري: وهو أداء أفراد المؤسسة الذي يمكن اعتبارهم موردا استراتيجي   •
 القيمة وتحقيق األفضلية التنافسية من خالل تسيير مهاراتهم.

 قدرة المؤسسة على استعمال استثمارها بشكل فعال. داء التقني: ويتمثل في األ •
 األداء المالي: ويكمن في فعالية تهيئة واستخدام الوسائل المالية المتاحة.  •

  األداء الخارجي:  -ب 

المتغي  الناتج عن  األداء  الهو  المحيط  تحدث في  التي  تتسبب في  رات  فالمؤسسة ال  خارجي، 
فهذا النوع بصفة عامة يظهر في النتائج الجيدة التي    إحداثه ولكن المحيط الخارجي هو الذي يولده،

تتحصل عليها المؤسسة كارتفاع سعر البيع، وكل هذه التغيرات تنعكس على األداء سواء باإليجاب أو  
األداء يفرض على المؤسسة تحليل نتائجها وهذا مهم إذا تعلق األمر بمتغيرات    بالسلب، وهذا النوع من

 حديد أثرها.كمية أين يمكن قياسها وت

 حسب معيار الشمولية:  -2
 تقسيم األداء إلى نوعين هما: األداء الكلي واألداء الجزئي. يمكن وحسب هذا المعيار 

   األداء الكلي: -أ

األنظمة الفرعية    مت فيها جميع العناصر والوظائف أواهوهو الذي يتجسد في اإلنجازات التي س
 .إنجازها إلى أي عنصر من دون مساهمة باقي العناصرللمؤسسة لتحقيقها، وال يمكن نسب 
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 ،الشاملة  بلوغ المؤسسة أهدافها  ألداء يمكن الحديث عن مدى وكيفيةفي هذا النوع من ا
هو نتيجة تفاعل    داء للمؤسسة في الحقيقةالربح والنمو، كما أن األو   والشموليةكاالستمرارية  

 أداء أنظمتها الفرعية. 

 األداء الجزئي: -ب 

وهو الذي يتحقق على مستوى األنظمة الفرعية للمؤسسة، وينقسم بدوره إلى عدة أنواع تختلف   
باختالف المعيار المعتمد لتقييم عناصر المؤسسة، حيث يمكن أن ينقسم حسب المعيار الوظيفي إلى  

يفة التسويق  فة مالية، أداء وظيفة األفراد، أداء وظيفة التموين، أداء وظيفة اإلنتاج، أداء وظأداء وظي
 . (91- 89 ، ص  2014 ) بوالشرش،

يرى "روبنسون دانا " و "روبسون جيمس" أن هناك    -معيار الشمولية  -وحسب نفس المعيار  
 ثالث مستويات لألداء:

 األداء على المستوى التنظيمي:  -1ب
ويقدم عددا من ،  بارة عن نظام كلي أو جزئي يحتاج إلى مجموعة من المدخالت  م هو ع التنظي 

عناصرا عدة  من  النظام  هذا  ويتكون  لزبائنه،  أو    لمخرجات  المستهلكين  مجموعة  أو  السوق  هي: 
على يحتاجها  التنظيم  للحصول  المخدومين متلقي الخدمة أو المنتج ، إضافة إلى المصادر التي  

ا لعملالمخرجات  المال  هلضرورية  ثم   وهي: رأس  والوقت،  والتشريعات  البشرية  والموارد  والتكنولوجيا 
 البيئة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والقيم التي يتأثر بها التنظيم.

 ويعتبر كل تنظيم نظاما يجب أن يتكيف مع التغيرات والمؤثرات الداخلية والخارجية. -
 ة التالية:اسي التنظيمي من العناصر األس ويتكون األداء على المستوى   

اإلستراتيجية واألهداف: وتهتم بالمخدومين أو الجهات التي ستوجه لها الخدمات أو المنتج   -
 ونوعية هذه السلعة أو الخدمة، وفي أي مستوى سيتم تحديد أسعارها ونوعيتها. 

ومدى قدرته    ،الهيكل  الهيكل التنظيمي: ويرتكز التحليل هنا على مستوى كفاءة وفعالية هذا -
 العمليات التي ستنتج السلع أو الخدمات. على خدمة
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 المقياس: وهو األداة التي يمكن استخدامها بطريقة تخدم اإلستراتيجية واألهداف. -
اإلدارة في مسارات واتجاهات، وكيف تكون عملية  وهنا يجري البحث في كيفية تسيير    اإلدارة: -

 التصويب أو التصحيح. 

 العمليات:ستوى على م األداء- 2ب

 :ويركز على التأكد من وجود العناصر الموالية
 العمليات ومدى ضروريتها وأهميتها لتحقيق إستراتيجية المؤسسة. -
 حيث يجري التأكد من توافق وتكامل تلك األهداف مع أهداف المؤسسة ككل.   ،أهداف العمليات  -
 .ومتطلباتها موجهة لخدمة أهداف العمليات  تصميم أو هيكلة العمليات، -
حيث يتم التأكد من أن نظام إدارة العمليات كفء وفعال، ويمكن من تحليل    ،قياس العمليات  -

 العمل وتصويب االنحرافات.
 األداء على مستوى الوظيفة:  -3ب

تدار وتؤدى  العمليات  تأتي عن طريق العمليات، وأن  تنظيم  أي  المعروف أن مخرجات  من 
ا في  المنتظمين  األفراد  على  بواسطة  اللعمل  بمختلف  وحدات  أو  جماعات  أو  فرق  مستويات شكل 
ويطلق على األداء في هذا المستوى باألداء الوظيفي للموارد البشرية   والتخصصات ومجاالت العمل،

 سواء كان ناتجا عن أداء الفرد الواحد أو مجموعة من األفراد.
ألداء على مستوى العمليات  ساسي في ا وبالتالي فإن األداء الوظيفي للمورد البشري هو المتحكم األ

 .(27، ص 2007ومن ثم على المستوى التنظيمي )هروم، 
باإلضافة إلى أنه توجد أبعاد أخرى، حيث يركز البعض على الجانب االقتصادي في األداء،  
بينما البعض اآلخر إلى األخذ في الحسبان الجانب التنظيمي واالجتماعي، وهذا من منطق أن األداء  

 تتمثل هذه األبعاد فيما يلي: م شامل، فمفهو 
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 البعد التنظيمي لألداء:
التي تعتمدها المؤسسة في المجال التنظيمي بغية تحقيق   باألداء التنظيمي الطرق والكيفيةيقصد  

أهدافها، ومن ثم يكون لدى مسيري المؤسسة معايير يتم على أساسها قياس فعالية اإلجراءات التنظيمية 
ها على األداء، مع اإلشارة إلى أن هذا القياس يتعلق مباشرة بالهيكلة التنظيمية وليس  المعتمدة وأثر 

ذات الطبيعة االجتماعية االقتصادية، وهذا يعني أنه بإمكان المؤسسة أن تصل إلى    بالنتائج المتوقعة
 يمية. ناتج عن المعايير االجتماعية يختلف عن ذلك المتعلق بالفعالية التنظ  ،مستوى فعالية آخر

 البعد االجتماعي لألداء:
لألداء،    يشير االجتماعي  عالبعد  المؤسسة  أفراد  عند  الرضا  تحقيق  مدى  اختالف  إلى  لى 

مستوياتهم، ألن مستوى رضا العاملين يعتبر مؤشرا على وفاء األفراد لمؤسستهم، وتتجلى أهمية ودور  
لى المدى البعيد إذا اقتصرت المؤسسة هذا الجانب في كون أن األداء الكلي للمؤسسة قد يتأثر سلبا ع

شرية، فكما هو معروف في  على تحقيق الجانب االقتصادي وأهملت الجانب االجتماعي لمواردها الب
الفعالية   مع  االقتصادية  الفعالية  تالزم  بمدى  ترتبط  المؤسسة  في  التسيير  جودة  أن  التسيير  أدبيات 

ناخ االجتماعي السائد داخل المؤسسة، أي لكل ما له االجتماعية، لذا يتضح بإعطاء أهمية معتبرة للم 
-21، ص 2016)يوسف،   ات، أزمات...إلخلعالقات االجتماعية إلى المؤسسة من صراعصلة بطبيعة ا

23) . 

 مؤشرات األداء الوظيفي: -3
وذلك من خالل    ،الوحدات اإلدارية والمنظمات ساس للحكم على فعالية األفراد و يمثل األداء األ

الروح المعنوية لألفراد العاملين، ومعدالت الغياب عن العمل، مدى    ،المؤشرات من أهمهامجموعة من  
إنجاز المهام والواجبات بدقة وإتقان وسرعة، والقدرة على اإلبداع واالبتكار، ودرجة االنضباط واحترام  

رة على إنجاز  والمرونة والقد   ،النظام وأسلوب التعامل مع الموظفين، ومستوى التعاون مع فريق العمل
 رات.قراال
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 م "الدويلة" المؤشرات المستخدمة لدراسة األداء الوظيفي إلى ما يلي:وقس  

 : الفعالية -1
وعلى أكمل صورة وبأسلوب  ،  الوصول إلى تحقيق أهداف المنظمة في الوقت المناسب  وتتمثل في   

هداف التي تم  فإن الفعالية تقاس من خالل نسبة األ  ئة المحيطة، و وفقا لهذا المفهوم،جيد مع البي 
إلى مدى قدرة الفرد  ا، أما على المستوى الفردي فتشير  مسبق لها  األهداف المخططة  تحقيقها فعليا إلى  

 على تحقيق األهداف المطلوبة منه.
 الكفاءة:   -2

له بأقل تكلفة من  أو يؤدي الفرد عم،  وتشير إلى قدرة المنظمة على تحقيق األهداف بأقل التكاليف  
 .(77، ص 2014الوقت والجهد والمال )الحسيني والخيال، 

أقل مدخالت  استعمال  أي  المدخالت  تدني  بشرط  مطلوب  هو  ما  بتحقيق  ترتبط  الكفاءة  وهي   ،إن 
 ة بأقل تكلفة ممكنة دون حصول أي هدر يذكر.االستخدام األمثل للموارد المؤسساتي

أداء المهمات أو األعمال بشكل صحيح وسليم وترتبط باألهداف   ونستنتج مما سبق أن الفعالية تعني
اإلستراتيجية للمؤسسة، وبالتالي بدرجة تحقيق النتائج، بمعنى آخر فإن الفعالية تعبر عن الفرق بين  

، وهي في الوقت نفسه ترتبط بتحقيق أهداف المؤسسة، واعتمادا على  النتائج المتوقعة والنتائج المحققة
ول أنه كلما كانت النتائج المتحققة قريبة من النتائج المتوقعة كلما كان األداء أكثر فعالية  ذلك يمكن الق

،  وتقاس الفعالية عادة بإحدى طريقتين، األولى نسبة األهداف  ،وينعكس ذلك على أداء المؤسسة ككل  
 يق النتائج. اإلمكانات المتوقعة لتحقنسبة بين اإلمكانات المستخدمة و أما الثانية فتعتمد على ال

الكفاءة يتمثل    كما أن جوهر،  أن الكفاءة تعني عمل األشياء بطريقة صحيحة    أيضا  ونستنتج
ها على  وتدني التكاليف، بمعنى آخر يمكن تمثيل الكفاءة بمعادلة يحتوي أحد طرفي  في تعظيم النتائج

  ناتج الحد المقرر من  بتكاليف محدودة ومعينة، بينما يحتوي الطرف اآلخر على بلوغ    ناتجبلوغ أقصى  
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ص ،    2013بأقل تكلفة، وتقاس الكفاءة عادة من خالل نسبة المخرجات إلى المدخالت )المحاسنة،  
109-111) . 

 محددات األداء الوظيفي: -4
  ت المترابطة والمتداخلة، وحتى يتسنى إلدارة األفراد بكفاءة إن أداء الفرد يحدد بالعديد من المحددا

وامل والمحددات التي من شأنها تحديد طبيعة السلوك الذي سيسلكه الفرد عند البد من فهم أهم الع  ،
أدائه لمهام وظيفته، وقد سعى الباحثون في علم اإلدارة إلى تحديد أهم تلك المحددات، وقد خلصوا  

عمل ودرجة الدعم على أن أداء الفرد يحدث نتيجة التفاعل ما بين القدرة على العمل والدافعية في ال
 ظيمي، كما في المعادلة التالية: التن

  الدعم الفني Xالقدرة X أداء الفرد = الدافعية 
Performance = Motivation x Ability x Organizational support 

 الدافعية: -1
وذلك من خالل تفعيلها وتحويلها من    ،  الدافعية لدى األفراد من أهم أهداف اإلدارة  إن تحقيق

إل  فعالة  كامنة غير  قوة محركة  طاقة  المتوافقة مع أهداف  ،  ى  االتجاهات  العاملين في  تدفع سلوك 
أنها منبع السلوك و وقود األداء، وتشير إلى مدى قوة الرغبة لدى "  ف الدافعية على  المنظمة، وتعر  

أنها    "، كما تعرف على"  ع الذاتي والفوري ألداء هذه المهامالفرد للقيام بمهام العمل المحددة، واالندفا
جموعة العمليات التي تؤثر على مستوى اإلثارة واالتجاه والحفاظ على السلوكيات ذات العالقة بأماكن  م

 . " العمل
 القدرة:  -2

العمل يعتمد تحقيق مستويات عالية من األداء على مدى التفاعل واالتساق ما بين الدافعية في 
اء المتميز تكون غير مجدية ما لم  والقدرة على أدائه، بمعنى أن جهود دفع وتحضير األفراد نحو األد 

وتشير القدرة    ألداء مهام الوظيفة والعكس صحيح،  تتوفر لديهم القدرات والمهارات والمعارف الالزمة 
 أو دونه. إلى كل ما يستطيع الفرد أداءه من أنشطة ذهنية أو حركية، سواء بتدريب 
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 الدعم التنظيمي: -3
اية ورفاهية أعضائها من خالل معاملتهم بعدالة، الذي تهتم فيه المنظمة برعويشير إلى القدر  

باألفراد  التنظيمية  القيم  اهتمام  صورة  في  ينعكس  التنظيمي  فالدعم  مشاكلهم،  حل  في  ومساعدتهم 
وتق إيجابية  العاملين،  وتبدو   ، لهم  المساعدات  المديم  واالهتمام  وفعالية  العناية  استمرارية  في  نظمة 

  . (75، ص 2014اك األفراد لهذا التأييد والدعم )الحسيني والخيال،  وشمولها، مما ينعكس في صورة إدر 
 كما أن هناك محددات أخرى وهي: الجهد، القدرات، إدراك الدور )المهام(

 الجهد:  -أ
)الحوافز( إلى الطاقة الجسمانية والعقلية،  ويشير الجهد الناتج من حصول الفرد على التدعيم  

 التي يبذلها الفرد ألداء مهمته.
 رات: القد -ب

فهي الخصائص الشخصية المستخدمة ألداء الوظيفة، وال تتغير وتتقلب هذه القدرات عبر  
 فترة زمنية قصيرة. 

 
 أو المهمة: إدراك الدور  -ت

ه جهوده في العمل من خالله، و يشير إلى االتجاه الذي يعتقد الفرد أنه من الضروري توجي
،  2000ية،  )راو مهامه، بتعريف إدراك الدور  ي أداءوتقوم األنشطة والسلوك الذي يعتقد الفرد بأهميتها ف

  .(210ص 

 في حين يرى البعض اآلخر أن محددات األداء تتمثل فيما يلي: 

 الدافعية الفردية:  •
 يكون هذا الدافع قويا أو ضعيفا. يجب أن يتوافر لكل فرد الدافعية على العمل، وقد 

 مناخ أو بيئة العمل:  •
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على جميع  واء على مستوى التنظيم كله أو اإلدارة أو القسم أو  عمل، سيجب أن يتم تهيئة مناخ ال
 المستويات، بحيث يؤدي إلى إشباع حاجات الفرد، والتي هي انعكاس لدافعه على العمل.

 القدرة على أداء العمل المعين: •
 .(45، ص 2010وفر لدى الفرد القدرة على أداء العمل المحدد له )الفروخ، يجب أن تت

 واألبعاد المتداخلة له :  الوظيفي أبعاد األداء-5
 أبعاد األداء الوظيفي : -أ

نعني بأداء الفرد للعمل، القيام باألنشطة والمهام المختلفة التي يتكون منها عمله، ويمكننا أن  
 هي: الوظيفي، و  لألداءنميز ثالثة أبعاد 

 الجهد المبذول.  -
 كمية الجهد. -
 نمط األداء. -

 كمية الجهد المبذول:  ❖
وتعتبر المقاييس  ،  الطاقة الجسمانية أو العقلية التي يبذلها الفرد خالل فترة زمنية    ارتعبر عن مقد 

 البعد الكمي للطاقة المبذولة.يته في خالل فترة معينة معبرة عن التي تقيس سرعة األداء أو كم
 الجهد المبذول: ❖

ته بقدر ما يهتم  األداء أو كمي   قد ال يهتم كثيرا بسرعة فلألعمال،    عني مستوى بعض األنواع وي
ويندرج تحت المعيار النوعي للجهد الكثير من المقاييس التي تقيس  ،  بنوعيته وجودة الجهد المبذول  

تقيس درجة  و ة مطابقة اإلنتاج  درج تقسمه درجة خلو األداء من األخطاء والتي  المواصفات، والتي 
 اإلبداع واالبتكار في األداء.

 نمط األداء:  ❖
بها أنشطة    ى طريقة التي نبذل بها الجهد في العمل، أي الطريقة التي تؤد يقصد به األسلوب أو ال

العمل، فعلى أساس نمط األداء يمكن قياس الترتيب الذي يمارسه الفرد في أداء حركات أو أنشطة 
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معينة أو مزيج هذه الحركات إذا كان العمل جسمانيا بالدرجة األولى، كما يمكن أيضا قياس الطريقة  
ع في إجراء بحث أو دراسة  وصول بها إلى حل أو قرار لمشكلة معينة أو األسلوب الذي يتبالتي يتم ال

 .(92، ص 2014بوالشرش،  )

 : داء الوظيفي لألاألبعاد المتداخلة -ب

المتغيري أن  خطاب"،  الوهاب  "عبد  اإل يرى  منها  تتكون  الذين  الرئيسيين  األداء  نتاج ن  هما  ية 
داء ان، وأما الثاني فيختص بالجانب المادي، وهما يقرران أن األيختص باإلنسوالتكنولوجيا، فاألول  

 يشتمل على مجموعة من األبعاد المتداخلة هي: 

العمل الذي يؤديه الفرد، ومدى فهمه لدوره واختصاصاته، وفهمه للتوقعات المطلوبة منه ومدى  ▪
 إتباعه للطريقة أو أسلوب العمل الذي ترشده له اإلدارة. 

 الكمية والنوعية والزمنية. حققها الفرد، ومدى مقابلتها للمعايير الموضوعية اإلنجازات التي ي  ▪
 سلوك العامل في وظيفته، ومدى محافظته على األدوات والخامات والمعدات التي يستعملها.  ▪
أعمال   ▪ إنجاز  في  ومساهمته  الزمالء  مع  تعاونه  ومدى  ورؤسائه،  زمالئه  مع  العامل  سلوك 

   .ئه وإتباعه لتوجيهاتهم الجماعة، ومدى طاعته لرؤسا
جية التي يوجد عليها العامل، وذلك من حيث الحماس للعمل والرغبة في  الحالة النفسية والمزا ▪

 أدائه، واالستعداد إلتقانه، واالهتمام بمشكالته، والتحفز لعالجها.
 طرق التحسين والتطوير التي يمكن للعامل أن يسلكها في عمله ليزيد من كفاءة األداء. ▪

 غبة: وقف األداء على عنصرين متداخلين هما القدرة والر ويت

 القدرة:  -1

أن   بها  ليقصد  الموكل  العمل  أداء  الفرد  اإلتقانيستطيع  المطلوبة من  بالدرجة  مقابل    ،ه  في 
 معايير األداء المستهدفة وتتكون القدرة من حصيلة تفاعل متغيرين هما المعرفة والمهارة: 
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تي توجد لدى الفرد عن شيء معين، وهي تستمد من التعليم  المعرفة: هي حصيلة المعلومات ال ▪
 الرسمي وبرامج التدريب المتنوعة، ومن القراءات المختلفة.

 واكتساب خبرة من هذا التطبيق تساعده في صقل قدراته.،  الفرد   التطبيق لمعارف  المهارة: هي ▪
 الرغبة: -2

ا أو التنبؤ بها أو معرفة  معالجته  وهي أصعب من القدرة سواء في تكوينها أو ،  تتعلق بدوافع الفرد 
 وتتكون الرغبة من عنصرين متداخلين هما: االتجاهات والمواقف. ، أثارها

،  هي مجموعة من اآلراء واألفكار في ذهن الفرد نحو األشياء التي توجد حوله    االتجاهات: •
 تجاه هذه األشياء. اعلى سلوك الفرد  –إيجابا أو سلبا أو حيادا   –وهي تؤثر 

تطلب  وتالفرد في مكان وزمان معينين،    يوجههاهي مجموعة األحداث والظروف التي    قف:الموا •
تكون هذه المواقف إيجابية أو سلبية، سارة أو محزنة )دره، وقد  منه وتملي عليه تصرفا معينا،  

 (131-129، ص 2008

 داء الوظيفي: العوامل المؤثرة على األ-6
 العوامل البيئية: -1

ج نطاق سيطرة الفرد والتي يمكن أن تؤثر على مستوى أدائه وبالرغم  هناك بعض العوامل خار 
أنها يجب أن تؤخذ في االعتبار ألنها حقيقية وموجودة  من أن بعض هذه العوامل قد تؤخذ كأعذار، إال  

 بالفعل. 
ومن أكثر عوائق األداء شيوعا هي: النقص في أو تصارع المتطلبات على وقت الفرد، عدم الكفاية  

ؤثر على الوظيفة، نقص التعاون  والسياسات المحددة والتي ت  الت العمل والتركيبات والتجهيزات في تسهي
إلشراف، والحرارة، واإلضاءة، والضوضاء وترتيب اآلالت، الورديات، حتى الحظ  اآلخرين، ونمط امن 

 والصدفة يمكن أن تكون عائق لألداء. 
فعلى سبيل المثال   ،واالتجاه الجهد والقدرةى أنها مؤثرات على ويجب النظر إلى هذه العوامل عل

غير  أي عطل يمكن أن يؤثر بسهولة على الجهد الذي يبذله الفرد في العمل أيضا فإن السياسات  
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نمط اإلشراف السيئ، يمكن أن يسببه التوجيه الخاطئ للجهود. بنفس الطريقة، فإن النقص الواضحة أو  
كبر  لدى األفراد، لذا فإنه من أهم وأ  قدرات الموجودةفي التدريب يمكن أن يتسبب استغالل سيء لل

 مسؤوليات اإلدارة هي: 
 توفير شروط عمل كافية ومناسبة للموظفين.  •
 . (211ص  ،2000  ،)راويةتوفير بيئة مدعمة، يقل فيها عوائق األداء إلى أدنى حد ممكن  •

  ( : العوامل البيئية التي تعدل وتؤثر في األداء الوظيفي 02)  رقم الشكل

 الظروف  •

•  

•  

 
 
 
 
 
 

 
(.ادارة  الموارد البشرية رؤية  مستقبلية ، جامعة اإلسكندرية : الدار  2000المصدر : حسن محمد، راوية .) 

  212الجامعية .ص

 تتمثل في :  داء الوظيفياأل العوامل المؤثرة في نأمن يرى و هناك 

 العوامل السيكولوجية األساسية  :   -1

   المادية  الظروف ➢

    اإلضاءة   ➢

   الضوضاء ➢

   اآلالت  ترتيب   ➢

   األجهزة  الحرارة   ➢

 المواد  و  يات الدور  ➢

    التعليم  ➢

 شرافإلا ➢

   السياسات    ➢

 التنظيمي    التصميم ➢

 التدريب  ➢

   ةفالصد  و    حظ ال   ➢

  الجهد 

  القرارات 

   االتجاه 

الوظيفي  ءاألدا  
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 .شخصية الفرد في تكوين كل هذه العوامل تساهم و  ،تجاهات و الدوافعدراك واالإلاو تتمثل في 

 :  العوامل االجتماعية -2

بالزمالء  عالقاته العمل االجتماعي و   مع جو  و يقصد بها تلك العوامل التي تحكم تفاعل المدير
 المرؤوسين .و 

 : الحضاريةالعوامل  -3

ة السائدة في المجتمع و مدى تأثيرها  الثقافي  األنماط  ويقصد بها مجموعة العوامل التي تتمثل في
 في المجتمع  على األداء و أيضا القيم و التقاليد 

 الفرد : قدرات و مهارات  -4

  و مهاراته  قدراتهيتمتع بها الفرد في اتخاذ القرارات و كذلك  التي  و يقصد بها القدرات والمهارات   
بالفرد سواء  خاصة  عوامل    هي  قرارال  ن العوامل المؤثرة فيإفوعلى ذلك  ،  المشاركةعلى االتصال و 

  .(131ص  ، 2008، وعوامل خاصة بالموقف المحيط بالفرد ) دره، و دوافعه أاتجاهاته  وأقدراته 

 :  األداء الوظيفي وأهداف أهمية-7
 فيما يلي :   الوظيفي أهمية األداءو تتمثل  

   .تحقيقهلى ة إمية الهدف الذي تسعى اإلدار أه دعم ✓

في   المستويات اتخاذها على جميع عملية لكل القرارات التي يتم في الترجمة ال يساعد  ✓
عند اتخاذ الجدية والنزاهة  بن يتصف األداء أوحتى يتحقق األداء الفعال ينبغي  ،المؤسسة
  .المزاجيةاالبتعاد على القرارات و ، القرارات 

   .على فترات ومرضية  نتائج إيجابيةتقديم  الدائمة على في القدرةسهام اإل ✓

باالهتمام  والها أ و  بل يأتي في مقدمتها ،م األداء قائمة المهام الرئيسية الموكلة لإلدارةيدع ✓
   .أهدافهاتحقيق  لوالعناية 
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 ألداء والتي تتولد من التدريب واكتساب المهارة  الالزمة    ،على العمل  القدرة لدى الفرد   استثمار ✓
   .(11ص   ، 2017 ،عمله ) الشميلي

 فيما يلي :  تتبلور فيها الوظيفي أهمية األداء   نأين يرى " الهيتي " حفي 

أخرى    عمالأ وكذلك على أداء    ،الحاضر  فيعمله  عد األداء مقياسا لقدرة الفرد على أداء  ي ❖
  .الترقيةبالتالي يساعد في اتخاذ قرارات النقل و و   ،نسبيا في المستقبل  ةمختلف

و  ❖ الفرد  بأداء  الحوافز  ربط  يتم  ما  يؤدي  غالبا  اهتمإهذا  محاولة   ملهلع  بأدائهالفرد  ام  لى  و 
   .تحسينه

في أنظمة  اإلدارة  ية تعديالت  أ  ت ذا حدثإف  ،لى االستقرار في العملإيرتبط األداء بالحاجة   ❖
، 2010م ) الفروخ ،  خدماته   عنباالستغناء  العاملين ذوي األداء المتدني يكونون مهددين    نإف

   .(45ص 

   :أهداف األداء الوظيفي فتتمثل في أما

   :تيوهي كاآل الوظيفي ن يحققها األداء أ م تحديد بعض األهداف التي من الممكن ت

  ، طتها خفي  مقارنة بالوظائف المدرجة    بأدائهاالمكلفة    للوظائف  المؤسسة  نجازإ  معرفة مستوى  •
من    ،إنجاحهاعلى    و العمل  ؤسسةالمفضال عن معرفة مواقع الخلل و الضعف في نشاط  

   .لها بعد تحليلها و معرفة مسبباتها خالل وضع الحلول المناسبة 

مما يولد المنافسة    وتحديد إنجازاته سلبا و إيجاباالمؤسسة ،  أجزاءمن  تحديد مسؤولية كل جزء   •
أدائها  بين مستوى  من  ويرفع  استخدام  ،األقسام  مدى  على  الوقوف  المتاحة    الموارد   وكذلك 

  .بطريقة رشيدة

 ، سم السياسات والخطط العلمية المتوازنة  و الدافعيةستخدم في ر تتكوين قاعدة معلوماتية كبيرة   •
العليا  ة صور   لى إعطاءإباإلضافة   تقويمية  إيمكنها من    مما   ،واضحة لإلدارة  جراء  مراجعة 

  .شاملة
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المتطلبات اإلدارية لمختلف   في متابعة وتطويرن تستخدم  أفضل المعلومات التي يمكن  أتقديم   •
 .  الوحدات 

     :  داء الوظيفيأل لالنظريات المفسرة -8
قد وجه انتباه الباحثين   ،  تهثناء القيام بوظيف أالذي يقوم به الفرد    الكبير  دراك الدورإن  إ

على   تفسرر بلو والدارسين  التي  النظريات  من  عدد  بين  ة  فراد واأل  الوظيفي   األداء  العالقة 
 مكوناته   تحليل  ء الوظيفي  واألدا  النظريات التي تفسر  فيما يلي بعض و   ،والجماعات والتنظيم

 : نظرية اإلدارة العلمية -1

العلمية كمشرف انعكاساته على مفاهيم  اإلدارة    بوأبحق    تايلور الذي يعتبر  لعملكان  
اإلنتاج و ما يمارس    عنابرلى  إالكفاءة  و تدني الفاعلية    ألسباب   زوهاغنظرية اإلدارة العلمية و 

  ن األساسيا   نهما العامالو من يشغلها  لقد اعتبر تايلور الوظيفة    ،علمية ر  من نشاط بطريقة غي
 .في فاعلية وكفاءة األداء

في الخلل  معالجة  الشكل    المؤسسة  و  في  تايلور  حددها  أساسية  خطوات  في  يمكن 
 التالي:
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 : خطوات اإلدارة العلمية (  03) رقم  الشكل 
 

 

 

 

 
اء: جامعة  العلوم و  التكنولوجيا. ( .صنع1(. نظرية المنظمة )ط.2013المصدر: سنان  غالب ، المرهضي .)

 55ص

 : هي العلمية اإلدارةنظرية أساسها على   تقومأساسية مبادئ هناك ن أ العلمية  رواد اإلدارةيعتقد 

  .اتخاذ القرارات لى حلول للمشاكل اإلدارية و إاستخدام األسلوب العلمي في الوصول  -

  .سليمةلمادية العمال بطريقة علمية ا الموارد  اختبار -

له اإلدارة     ن توفرأليه بأداء عمل محدد على  إاختيار العامل المناسب يعهد    بعد  -
   .للعمل فيما يتعلق بكيفية األداء األمثل  رشاداتالتعليمات و اإل

العمل بينهم    توزيع    ن يعاد  أو    بين اإلدارة    ن يكون هناك تعاون  كامل  أيجب    -
مهام   يم والرقابة و تولي العمال  مهام التخطيط و التنظ  على أساس تولي اإلدارة  

   .( 54ص  2013،   ضيالتنفيذ ) المره

 :  عليها نظرية اإلدارة العلمية ما يليهم االفتراضات التي قامت أ و من 

   .البسيطة ق الل الطرق العلمية القائمة على التجارب محل الطر حإضرورة  -

 

 1-  

 الوظيفية  عناصر ت وير

 ب ريقة تحديد ا و

 .علمية

 

2                    -

 الوظا ف شا لي اريا ت

 متدريب   م علمي بش  

 شر  وأ الوظا ف داءأل

. اعناصره  

3               -

  مشرفي  ا تيار

  دوأيت ل ي  مباشري 

 وأ الموظفي   أ م 

 مهامهم ي دو  العما 

 التي ال ر  وف 

  .مسبقا حددت

4         -

 ت  ي و  االستمرارية

 فرادأ است دام و العم 

  أداء على  ادري 

.فع   المهام  
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المناسب المناسب في المكان    ع الرجلض و و   العاملين و تدريبهم حسب األساليب العلمية   اختيار  -
 .له

   .الموظفينرين و يبين المد ليات المسؤو ضرورة مراعاة العدل في تقسيم  -

خالل تقسيم العمل بين اإلدارة    منعمال و ذلك  إلنجاز األ   موظفينضرورة تعاون اإلدارة مع ال  -
يقوم  تتبحيث    ،والعمال و  التخطيط  مسؤولية  اإلدارة  اإلدات ب  موظفالولى  خطط  ) نفيذ   رة 

   .(102، ص 2005الصيرفي ، 

  :اإلداري  نظرية التقسم -2

النظري يطلق       هذه  النظريةة  على    : منها  عديدة   و    ،الشمولية    تسميات  اإلدارة  مبادئ 
كثر مالئمة كون النظرية ركزت  على المنظمة  أن التسمية األخيرة ربما تكون  أ ال  إ ،  التقسيمات اإلدارية  

 ."ايروك  "،موني،" "فايول" ال ثمأبرز مفكريها أكل خاص من خالل بشكل عام وتقسيم نشاطها بش

 :  تيلخص أفكاره في اآلقد و ، ساسيات هذه النظريةأول على مبادئ و تجربة فاي ت انعكس 

 ئ نظرية التقسيمات اإلدارية  ( : مباد 02جدول رقم )                 

 التعريف                              المبدأ     
زيادة  لى زيادة التخصص وبالتالي   إلى أجزاء صغيرة  يؤدي  إ  تقسيم العمل العمل   سيمتق

 اإلداري للفرد المستوى  عن ربغض النظالمنظمة  الكفاءة في
  بين التوازن 
    المسؤوليةو  السلطة

يان وزيادة المسؤولية عن السلطة  غلى الطإدة السلطة عن المسؤولية يؤدي  زيا 
و مسؤوليات  حتى يتمكن    ى تتواز لى سلطة  ر إتاج المديلى الفوضى يحإتؤدي  

 لهم   ألداء المهام الموكلة مرؤوسيهمن توجيه 
فراد من قبل األ  ةوالقواعد التي تضعها المنظم  باللوائح  الحترام وااللتزام الذاتيا مبدأ الطاعة  

 شيء أساسي  
و   رماأل  وحدة

 القيادة  
لى تنسب  الفرد إد واحد و يرفع التقارير  مر  من فر وااأل  و الفرد التعليمات    يتلقى

 المنظمة    فراد أن يكون هناك قيادة عليا تمثل المرجعية لجمع  أضرورية 
 الفردية إعطاء المنظمة األولية عن األهداف  األهداف  
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 المنظمة  ألعضاءالمقدمة  عدالة التعويضات و الحوافز    التعويض عدالة 
 اإلمكان   قدرالعليا ة والقوة في القيادة ن تكون  السلطأيجب  المركزية  
 كيفية استخدامها سفل مع متابعة أ لىإعلى أ تفوض السلطة من   ويض السلطة  فت 

   دوران العملخفض  االستقرار  
 الضرورية المبادرة لدى المشرفين في اتخاذ اإلجراءات  روح  المبادرة  

 الفريق  الواحد  ن يسود في المنظمة  روح أيجب   الروح الجماعية   
( .صنعاء: جامعة  العلوم و   1(. نظرية المنظمة )ط.2013المصدر: سنان  غالب ، المرهضي .)

 61التكنولوجيا. ص

المنظمة ) المرهضي  زيادة  كفاءة  لىإسوف يؤدي  تطبيق المبادئ السابقة نأيعتقد فايول 
   (. 61ص ،  2013،

 :  العدالةنظرية  -3

 التالية :   ألسسالعدالة على ا ترتكز نظرية

   .السلوكز في تحفي المكافآت أهمية  ❖

   .اإليجابي في السلوك تهفي التوزيع تزيد من دافعيالفرد بالعدالة  شعور ❖

 : التاليةة نحقيق العدالة البد من عقد المقار لتو 

 مقارنة بين مدخالت ومخرجات أداء الفرد ( : 04الشكل رقم )

 

 

 
(.القاهرة: المجموعة  العربية  1( .األداء اإلداري المتميز )ط.2012)  المصدر : مدحت  محمد ، أبو  النصر .

   138للتدريب  و النشر ص  
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   .األداء ،المعرفة ،المهارة ،المدخالت : الجهة لتمث ▪

  .المركز وأ باإلنجازر  الشعو  ،رالتقدي ،ةالترقي ،الراتب  :المخرجات تمثل   ▪

 : النظرية توجيه للمدير بموجب  توفر

  .للموظفين  المكافآت العادلة التركيز على -
 ( 138،،ص2012النصر،  أبو) ةنالمقار  يدخل فيه عنصر فاصنقرارات اإل -

و نتيجة هذه الموازنة  تشكل  الموظف يوازن بين ما يقدمه لعمله و ما يقدمه عمله له  ن  أالنظرية  و تفترض هذه  
المدخالت  ما هو توازن عادل ما بين  لدراكنا  إ  ننا نشكلإ  .رجاتخالمدخالت و الم" على ذلك  زدامآ"  طلقأ،    تحفيزه درجة  

المخرجات   وضعنا  و  المنظمة و  بأوضاعمن خالل مقاربة  داخل  بالعدالة    خارجها وهو ما  أخرى  متشابهة  يعرف 
ل المنظمة و مقارنتها بالمخرجات  خرين داخفالعدالة الداخلية هي مقاربة  مدخالتنا بمدخالت اآل ، و الخارجية الداخلية 

منظمات أخرى مشابهة خرين في  ما العدالة الخارجية فهي مقاربة مدخالتنا بمدخالت اآلأ  ،قدمها المنظمة لكليناالتي ت
   .لموظفيهاتها بالمخرجات التي تقدمها  تلك المنظمات و مقارنلمنظمتنا 

 المدخالت التي يقدمها الموظف للتنظيم :  -

 الجهد  ✓

 االنتماء  ✓

 االلتزام    ✓

 المهارات  ✓

 القدرات   ✓

 لحماس ا  ✓

   التسامح  ✓

 االنضباط    ✓

 الرؤساء و العالقة مع الزمالء   ✓
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 الشخصية   التضحيات  ✓

 :المخرجات التي يحصل عليها الموظف من التنظيم -

 األجور الرواتب و   ✓

 العالوات    ✓

 التقدير  االحترام و  ✓

 المسؤوليات   ✓

 جازات  إلاو  السفر  ✓

 التطوير و التدريب   ✓

   باإلنجاز الشعور  ✓

  .(192،ص 2008ساف ،  عالترقية )  ✓

العدالة في  ف  عدالة في اإلجراءات  عدالة  في التوزيع ، و  لى نوعين :  إهذه النظرية  و تقسم  
  ات سبسيا فتتعلق  في اإلجراءات  ما العدالةأ ،باألداء المرتبطة للمكافآت العادل تتعلق بالتوزيع  ،التوزيع

   .(30، ص 2015ودي ، الموظفين ) البار  قييمتالعقوبات و و كالترقيات  ،المؤسسة  إجراءات و 

 التوقع:  نظرية -4

 من العالقات كالتالي :   ن سلوك الفرد يكون سلسلةأترى نظرية التوقع 

  .األداءن يؤدي ذلك لتحسين أن الفرد يؤدي الجهد متوقعا أ -

نسان  ن اإلأ   يضاأالتوقعات    كما  ترى نظرية  ،هتقدير   ن يتمأيتوقع    هنإتحسين األداء فتم  ذا  إ -
حتماالت  الى هدف يضع  مجموعة  إفالفرد لكي يصل    ,المهآ من    يقللو  ادته  ل ليزيد من سعميع

  هذه أساسها التوقع للعالقات المدركة بين الجهود واألداء والحافز  المسلم مقابل األداء وتقوم  
  :تياآل النظرية على تقدير
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   .للسلوكالنتيجة النهائية : النتائج  -1

   .طلوب خص على أداء السلوك المالشقدره  :التوقع  -2

 . األداء ارتباط مستويات األداء بحوافزمدى  :االرتباط -3

  . معينةالقيمة التي يضعها الفرد لحوافز  :لفعالقوة جذب  -4

  .و يرغب في عملهأ ي ينو  نسان عمله وليس ما إل ا يستطيعما  :القوة الدافعة لألداء -5

   .(138، ص  2012  ،رالمقدرة ) أبو النصحجم المكافآت المرغوبة و التوقع المنفعة    :الدافعية  -6

ن هذه  التصرفات  أنسان يتصرف بطرق مختلفة اعتمادا على توقعاته ب ن اإلأ وم"  فر "و يفترض  
 هذه النتائج  تعتمد على جاذبية   التحفيزيةن درجة إسيتبعها نتائج معينة و 

 : رئيسية دراكات إ هذه النظرية ثالثة  تتضمن

 :EXPECTENCYالتوقع  -

نه تقييم الشخص لدرجة ارتباط  الجهد   إ،لى أداء المهمة  إ  ديؤ ن الجهد سيأبالشخص  دراك  إ
ن يبذل أ  ذا ما حاولإوب منه  المطلداء  األعلى     تهدراك الشخص لقدر إ  هوآخر  باألداء بمعنى  

 الجهد المطلوب . 

 :INSTRUMENTALETYالنفع  -

ه تقييم  نإ   (سلبية م  أ  كانت على عوائد ) إيجابية    الحصوللى  إدي  ؤ سين األداء  أدراك الشخص بإ
  .األداءالعائد بنوعية قيمة  الشخص لمدى ارتباط

 :VALENCE التكافؤ -

ذا كان  إالعائد الذي سيحصل عليه الشخص مقابل األداء الذي قام به   و قيمة  أدراك لمدى قوة  إ
  (.189، ص  2008عساف ،  ) عاليانالنفع  كان التوقع و  العائد صغيرا فالحافز قليال حتى لو

 :  فراد في ميدان العمل منها" فروم " عدة تفسيرات لسلوك األضع على ذلك ي او بناء
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   .الشخصية لى المنفعةسلوك الفرد عتركيز  ❖

  .منهممن بدائل األنشطة  انشاط معين يعد واحد اختيار الفرد  ❖

   .لتحقيق هدفههو الطريق   المختارن النشاط أ الفرد  اعتقاد على   االختيار يرتكز ❖

  .خاذ الفرد لقرارهدورها في ات تلعب التوقعات  ❖

من خالل  نموذجا لتفسير أداء  العاملين    و لولر"  من " بورتر "  ن كلبي     و اعتمادا على هذه النظرية
عن  ناتجة  و هذه العوائد تكون  خلية وخارجية  اد ن األداء ينتج عنه عوائد ومكافئات  أحيث افترضا ب

بالفخر عند  الفرد  ي شعور  يكون ما  وعندما  بكفاءة  عمله  وأهمية    ؤدي  العمل  بمواصفات  ترضى  هذا 
و    ،حاجاته الدنيا    إلشباعالتي تمنحها المنظمة  للفرد  لك  تالعوائد الخارجية فهي    ماأ  ،رغبات الفرد 

   .( 45ص   ،2015و الحاجات االجتماعية ) البارودي ،  الوظيفيجر و األمان األتتمثل في 

 :  البيروقراطيةالنظرية  -5

هناك  مجموعة    ن أفمنطوق هذه النظرية    ،فيبر"  كس  االجتماع " ماهذه النظرية عالم    رواد من  
التنفيذ    تضعهالى حيز الواقع و  إالتي تخرج السياسة العامة للمنظمة    اإلداريةمن األسس   موضع 

 األهداف .الصحيح  لتحقيق 

 : هم االفتراضات التي قامت عليها النظرية ما يلي أ و من   

هرم الوظيفي حتى القاعدة حيث  التنساب السلطة من قمة    التدرج في السلطة و الوظائف حيث  ✓
   .الهرمييأخذ شكل العمل في المنظمة الشكل 

  .معهفق ايتو  كل فرد بأداء عمل ن يقومأ تقسيم العمل على أساس التخصص على   ✓

  فراد العاملين و تحميهم من تعسف واجبات األ  القواعد و التعليمات و التي تحدد حقوق و  ✓
   .الرؤساء

جل حفظ القرارات و الظواهر و األنشطة و القوانين و التشريعات أ الكتابي و ذلك من    لتدوينا  ✓
  .المنظمةو كل ماله عالقة ببيئة 
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التحيز ✓ و  بما  عدم  الشخصية   المصلحة  عن  بعيدا  القانوني  بشكلها  اإلدارة  ممارسة   يعني 
   .الفرديةعمال األ

الوظيفيةالال ✓ العالقات  في  يعني  ب  ،شخصية  المصلحة  ت  نأ ما  قبل  كون  المصلحة   العامة 
   .الشخصية

 ، 2005فراد ) الصيرفي  األعملية في تعيين    الكفاءة بما يعني استخدام الخبرة واعتماد طرق   ✓
 .(117 ص 

 :  تيةاآل ر" في النقاطبفقد حددها " فيللنموذج البيروقراطي المثالي  األساسيةما الخصائص أ

المختلفة     الوظيفيةكز  اوتوزيعه على المر ،    دقيقاه تعريفا  العمل المطلوب و تعريف واجباتتحديد   ✓
   .هذه المراكزعلى تخصص شاغلي    ابناء

مؤهالتهم و خصائصهم  الفنية    ،هيو  على شروط دقيقة ومحدودة سلفا  ابناءتعيين الموظفين   ✓
   .بأعبائهالتي تطابق العمل وصالحيتهم للقيام  

  .أدائهم كفاءةتقنونها فترتفع وظائفهم حتى ي باءعأ دقيقا على فنيا  تدريبا تدريب الموظفين   ✓

أساس    ✓ على  الجمهور  بين  و  وبينهم  العاملين  بين  العالقات  و  قيام  يسمح  موضوعي  ال 
،   2010،  ) بن نواراألداء    هلقاءف  فتضع   ،بالعالقات الشخصية التي تؤثرعلى الحكم السليم

 .(114ص 

 : تقييم األداء الوظيفي -9
 : األداءتقييم  مفهوم -

  نفسية  أو   صفات من    به   قمحاولة  لتحليل أداء الفرد و لكل ما يتعل  : " نه  أ رفي بيالص  عرفه
 وة تعزيز األولى  لالقوة والضعف و محاو   نقاط  سلوكية و ذلك بهدف تحديد   وو مهارات فنية  أ  ةدنيب

  2016،  المستقبل ) فلكاوي   مواجهة الثانية وذلك كضمان أساسي لتحقيق فعالية المنظمة حاليا و في
   .(109ص  ،
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، ص  2004) ماهر    ألعمالهم  و تقييم األداء هو نظام يتم من خالله تحديد مدى كفاءة أداء العاملين 
274).  

جموعة  و يشمل على  م،نه نظام رسمي تصممه إدارة الموارد البشرية في المنظمة  أ و يعرف أيضا ب 
موارد البشرية في لتم عملية تقييم األداء  للها ت  التي وقف  اإلجراءات   ومن األسس والقواعد العلمية  

أي جميع العاملين  فيها بحيث يقوم كل مستوى    ،و فرق عملأ   وظفينو مأالمنظمة سواء كانوا رؤساء  
بتقييم أداء المستوى  أ داري  إ رية  اد مستويات اإلال من قمة الهرم  التنظيمي مرورا ب  ءابد    نىاألد على 
   .(373ص ،  2005 ،لييصوال لقاعدته ) عقو 

عمال  سهامهم في انجاز  األ إلك عملية إدارية يتم من خاللها تحديد كفاءة العاملين و مدى  و هو كذ 
  التقدم الذي يحرزونه العمل و مدى  ثناء  أو تصرفاتهم    كم على سلوك العاملين بهم وكذلك الح  طةو المن

عمال  لمؤسسة على أساس األتقييم كل عامل من العاملين في ا :نهأب  "عبيد "عرفه كما  ، عملهم ثناءأ
عملية يتم    :نه  أب  " لييعق "يعملون  معه ، كما عرفه    سلوكه مع منو تمها خالل فترة زمنية معينة  أالتي  

 ،ما يعملون وينتجون   تهم بقدرأ لتجري مكافا تقدير جهود  العاملين  بشكل  منصف  و عادل  بموجبه
مقاربة أدائهم بها لتحديد مستويات كفاءتهم  و معادالت تتم على أساس    لى عناصرإ  و ذلك باالستناد 

الموضوعية في  لى التأكد على إداء األتقييم لالسلمي" في تعريفه  "في العمل الذي   يعملونه ، و يميل 
ساليبه التقييم الموضوعية  للحكم  أإنجازات العاملين فيؤكد على استخدام المنطق و   التركيز  على تقدير

- 104  ص   ،  2013، سنة  االمح  تنفيذ المشروعات واألنشطة المختلفة )اإلنجازات المحققة بعد    على
107) . 

تهم  مدى  صالحيتحليل و تقييم أداء العاملين لعملهم ومسلكهم فيه و قياس  ،  صد بتقييم األداء  قو ي
تحملهم لمسؤولياتهم وإمكانية تقلدهم  و لحالية التي يشغلونها  االنهوض بأعباء الوظائف    وكفاءتهم في

األداء نظمات من خاللها تقييم  عملية  تستطيع  الم  األداءعلى فعملية  أ وظائف ذات مستوى  لمناصب و 
العاملين والرؤساء واإلدارة والمنظمة   لكل من  بطريقة سليمة  يتحقق مزايا ة وعندما يتم تقييم األداء  يفللوظ

تسمرون بنفس  يهل  ومدى النجاح في عملهم الحالي و كذلك  يتعرفون على أدائهم  فالعاملون  ،كل  ك
معرفة مستوى أداء العاملين ما اإلدارة فهي ترغب في  أ  ،ألدائهم  والتقدير  هناك  إمكانية  للنمو  مأالمعدل  

و  بين اإلدارة  هداف المنظمة و أ ضمنت لها تحقيق  التي تتطيع اتخاذ القرارات المناسبة  بالتالي  تسو 
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،    2007  ، اني  حطأدائهم ) الق   تحسين دف  العاملين بهالرؤساء الذين يقومون بتقييم    هناك المرؤوسين  
  .(162ص 

 :  مبادئ تقييم األداء -

هناك مبادئ عديدة يجب االسترشاد بها عند القيام بعملية تقييم األداء حتى تحقق أهدافها و 
 :  رحتى تنجح في هذه المهمة من هذه المبادئ نذك

 :مبدأ الوضوح -1

 .واضحةهداف أ ر و قييم األداء على معاييتبمعنى اعتماد كل من قياس و 

 

 : الموضوعية  مبدأ -2

  .العاملين  في العمل  موضوعية وموحدة لقياس وتقييم  ومعايير بمعنى ضرورة استخدام مفاهيم  

 : الشمولمبدأ   -3

والسلبيات  شمول    بمعنى اإليجابيات  من  كل  على  األداء  كل  ع  وأتقييم  مناطق  لى  القوة  من 
  .العكس وأدراك السلبيات دون اإليجابيات إ وأ  خرآلا يتم تغلب احدهما على بحيث ال، الضعفو 

 : مبدأ التكامل -4

  الشأن وهي المعارف و التجمعات   اهذ   ن تتضمن بنود تقييم األداء كل الجوانب الهامة فيأ بمعنى  
 .(129ص ،2012،أبو النصرأخرى) وترك البنود  االهتمام ببعض  ن يتم أ ال المهارات و  والسلوك

 :  دهوفوائ تقييم األداءوأهمية هداف أ-

 :  لىإيهدف  ن تقييم األداءإ

  .التدريب تقييم مدى النجاح في  -

   .الذاتية ميتهمعلى تنوالمساعدة  لألفراد تطوير خطة التنمية  -
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في أداء العمل   والترقية وتغيير الوظائف تؤثر  المكافآت فز و كالحواسياسات العمل    كانت   ذاإ  ما  تحديد   -
   .ال مأ المستهدفر بالقد 

  .العمل يد في تطويرفالتي ت الطرق والمهارات التعرف على  -

تقأدائه اليومي بما يمنع وجود المفاجأة    عنمعلومات  إعطاء الموظف      -   رير اعن االطالع على 
 األداء 

الشخ    - موقف  وماتحديد  الحالي  أدائه  حيث  من  للوظيفة    هو   ص  طبقا  منه  يشغلها  متوقع  التي 
   .( 88ص ، 2010لفتوح درويش ، ا تحقيقها ) أبو  إلىألهداف التي تسعى او 

 : م األداءي لتقيالتالية األهداف و يمكن إضافة 

العكسية  إ ▪ التغذية  األثر)  و   (  للموظفينرجاع  ألعمالهم  أدائهم  كيفية  التغييرات عن  اقتراح 
  .المطلوبة

 .األداء  المتواضع على تحسين الحث  وأ باألداء الجيد  باالعتراف سواءموظفين ال تحفيز ▪
  و أعدم تنفيذها    وأو الترقية  ا أمنعه  و أإعطاء الحوافز    النقص في الراتب أو   و أيادة  الز   تبرير  ▪

 . (127،ص 2012النصر،  أبو الوظيفية) الدرجة خفض و أ في الوظيفة  االستمرار
   فيما يلي: أهمية تقييم األداء  كما تبرز

   .جرائهاإالتغييرات المطلوبة وكيفية ر ظهاإ ✓

  .القرارجل التخطيط و صنع أرات من المعلومات وزيادة المها توفير ✓

 .تحسين  األداء مما يزيد من فعالية العمل و  الجهود المبذولةفعالية الكشف عن كفاءة و  ✓

   .الوسائل نسب أ صوب القرارات واختيارألى إصول و ال ✓

 إصالحها. يمكن الضعف وبذلك مواطن عن  الكشف ✓

،  2015البارودي ،  م اإليجابية)العمل من خالل نتائج التقيي   على  العاملين  زيفتحتقييم و  ✓
  .(153ص 
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 تية :  خالل الحقائق اآلتمثل كذلك من و ت  

عتبر  األداء ي  ن تقييمأ حيث    ،على االستمرار و النمو و تحقيق أهدافها  ؤسسةنه يساعد المأ ▪
  . االزدهار و  من تحقيق النمو ؤسسةالذي يمكن الم هوو   ،اإلدارة في حد ذاتهامفتاح 

تم بها  التقييم يمكن  يالتي  ن الطريقة  إ وعليه ف  ،بنتائج التقييم  يتأثر  للموظفينن التقدم الوظيفي  إ ▪
  .العمل الروح المعنوية والدافعية لدى هؤالء الموظفين  نحو فيكبير ن تؤثر بشكل أ

يثة في مجال  الحد الذي يعتبر من االتجاهات    و   ،يساعد تقييم األداء على تمكين الموظفين ▪
ذلك   ويتم  خاإلدارة  واالستقاللية طعإ الل  من  الحرية  و   اء  النتللموظفين  على  ائج  محاسبتهم 

  .إنجازهم ائهم ومستوى أد في تقييم عطائهم الحرية الذاتية إ و 

ط  تساعد على تخطي  كما  وظفينفيض عدم الثقة و نشر الثقة بين الرؤساء والمخ لى تإتهدف   ▪
أيضا على ضمان ح تساعد  النشاط كما  و  للعمل  المستقبلة  استخدامالمسارات  الموارد    سن 

   .بكفاءة

القرارات  المتعلقة  ير المعلومات واإلمكانيات الالزمة لزيادة فعالية  فبتو يقوم نظام تقيم األداء   ▪
 ،2010أدائهم ) الفروخ ،  حول  ات  المعلومشباع حاجات الموظفين من  إو   بالموارد البشرية

   .(50ص 

األداء لتقييم    فعالتوفر نظام    موظفين عند ن يجنيها الأالتي يمكن  من الفوائد  هناك العديد    كما
األداء  أ   من، إدارة  الفعالة في عمليات  المشاركة  تحفيزهم على  وطرح  ،  بلورةعلى  جيعهم  شتو  همها 

تتصف    التي  يستفيد الموظفين من بيئة العملكما   أفكارهم وأدائهم الخاصة حول مستقبلهم الوظيفي  
داء يساهم على  األ ن تقييم  إفي نفس الوقت ف  ة،اإلدار   ينهم وبينبالشفافية واالنفتاح والثقة المتبادلة  ب 

بيئة عمل تتسم     إيجاد يسهم في    على نحو،جيع الموظفين  على العمل الجماعي والتعاون فيما بينهم  شت
والثقة    الوضوح   لى  إ  ذ تؤدي زيادة الثقة في النفس والمهارة في األداءإ  التميز،  بمزيد من اإليجابية و

   .رؤسائهمة بين الموظفين و المتبادل

  : تقييم األداء معرفة الموظف للنقاط التالية هم فوائد أ من  
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   .التوقعات المطلوبة منهأهدافه و  ➢

   .دائهأمستوى  ➢

 ؤسسة.مساهمته في تحقيق أهداف الم  ➢

   .المستقبلية التطوير الذاتي ص فر و ، قدراته الحالية ➢

  .المتوفرة لهالترقية  ص فر   ➢

   .ت التي يمكن الحصول عليهاالتعويضاو المكافآت  ➢

 .(  95ص ،  2008 ف،المهني ) عساالوظيفي و  همسار   ➢

 العالقات اإلنسانية على األداء الوظيفي في المؤسسة التربوية :  تأثير-10
  ثير العناصر أ العالقات اإلنسانية على األداء الوظيفي للموظفين يكون من خالل دراسة ت  ثيرأت   ن  إ

 عمل الجماعي و مشاركة الموظفين في اتخاذ القرار. التالية:  نمط االتصال، ال

 :   االتصال على األداء الوظيفي للموظفين ثيرأت  :أوال 

من  األكبر  الجزء  الموظفين  لها     يمثل  المكونة  واألطراف  التربوية  المؤسسة  القائمة  التعامالت 
ثيره على األداء  أمن ت ة بهم ، و  طعمال المنو نجاز األ الموظفين إل فاالتصال الذي يسهم في توجيه  

 : الوظيفي للموظفين ما يلي 

 ،في العمل    كبر ألى تحسين أداء الموظف و حصوله على رضا  إال الفعال يؤدي  صن االتإ ➢
يتفهم عمله  بصورة   أدوارأ   كبر كماأفضل ويشعر بمشاركة  أفالفرد يستطيع  أن  يتفهم   نه 

ن االتصال الفعال أعض الدراسات  ب  ت ثبتأسق، و قد  امما يشجع على التعاون والتن  ،خريناآل
و مؤشرات األداء وكذا تحفيز وزيادة    تحديد معايير  ،اجية العملتن إ يساعد على تقييم األداء و 

  .حماس الموظفين للعمل

عديل سلوكهم و تك  فراد على تحريادل المعلومات بين األتبيتمثل الهدف الرئيسي لالتصال في   ➢
  ، الجيد  األداء  اأنحو  األهداف  تتما  الوظيفي   المستوى  على  خطط  ملفرعية  شرح  في  ثل 
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من تحقيق التعاون بين قيادة وتوجيه الموظفين   د كأنقل المعلومات والت  ،للموظفين  ةالمؤسس
للعمليستنوال وتحفيزهم  بين جهودهم  الموظفين    ،ق  بين  التفاهم  وتحقيق  المعنوية  الروح  رفع 
  .اإلدارةو 

بالأ حد  أ  ن  إ ➢ األساسية  االتصال  اآلهداف  توجيه  هو  التربوية  السلوك   مؤسسة  نحو  خرين 
ف  ،رغوب مال ذلك  من إومع  سلسلة   بل  واحد  عمال  تعني  ال  قد  بالمؤسسات  االتصاالت  ن 

فراد  والجماعات  ن يقوم األأنه لكي تعمل المؤسسات التربوية بكفاءة  فال بد  فإلذلك    ،حداث األ
  ، المطلوب منهم  يعرف الموظفين ما  ال الت  بدون االتصا ف  بالتنسيق بين اتصاالتهم بعناية فائقة،

من الوظائف األساسية التي تقوم  فإن   أخرى    وبلغة،  بكفاءة  هاعمالأ وال يمكن أن تقوم المؤسسة ب
يتم تحقيق  و   ،ق بين أنشطتهاينستاالت في المؤسسة هي مساعدتها على تحقيق البها االتص

 مظهر   فهناك،  بها  والعاملين  التربويةقسام المؤسسة  أق عن طريق تقاسم  المعلومات بين  يالتنس
ن  إ فعلى سبيل المثال ف  ،خر  لالتصاالت  يركز على العالقات االجتماعية بين األشخاص آ

ما  اهتمت  كل  ف  ،خرينبول اآلقلتنمية الصداقات والحصول على ثقة و   ا  االتصاالت مهمة جد  
ن الموظفين كلما زادا اهتمامهم  اإلدارة التربوية بخلق بيئة عمل تسود فيها العالقات الجيدة بي 

 بأدائهم . 

 ثانيا: تأثير العمل الجماعي على األداء الوظيفي للموظفين : 

الزاوية وسمة من سمات المؤسسة العصرية في أي بناء تنظمي و خاصة  حجر    تمثل الجماعة 
 .هدافاألليه في تحقيق إالمؤسسة التربوية واألساس الذي يستند 

سودها مبدأ التأكيد على  بحاث مثل بحث "ليتوين" أن المؤسسة التي يتؤكد بعض الدراسات واأل ✓
أهمية أهداف الجماعة وتزويدها بما تحتاجه من معلومات عن كيفية أدائها يقودها إلى أداء 
وظيفي جديد في نظر المرؤوسين، بينما التأكيد على مبدأ الفردية والتقليل من شأن الجماعة  

 ظيفي يميل إلى السلبية.  يؤدي إلى تفاعل أقل وأداء و 

جل ضمان بقاء الجماعة  أمثال و ذلك من  األدون استثناء من أعضائها  تتطلب الجماعات ب ✓
نه حتى يحصل الفرد  العضو في الجماعة  أ  كما  ،أهدافها  تحقيق  وسالمتها والمساعدة على



 

 

األداء  الوظيفي                                                         الفصل : الثالث :  

72 

ثل  متة ويسلوكي   ن يلتزم بما تصفه من ضوابط ومعاييرأمن مزايا ومكاسب، عليه    هتوفر ما  على  
 لفرد وإدراكه ودوافعه وتصرفاته وجهوده وأدائه في العمل.الجماعة على ا لها، و هكذا  تؤثر

  بعضها  يتعلق  بالجماعة و    ،هذهوهنالك عوامل جديدة تؤثر في تحديد درجة وقوة التأثير   ✓
سبة  هم هذه العوامل تماسك الجماعة، و مدى أهمية الجماعة بالنأ رد، و من  فبعضها يتعلق بال

ومدى ،  جل تحقيق أهدافهاأ  لجماعية  مناالمساندة    للمؤازرة ورد، مدى حاجة  الجماعة   فلل
د لخص " قو ل،  و مدى ثقة الفرد بنفسه   ،ةفتقاع العقوبة عليه في حالة  مخال إيكد الفرد من  أت

 تي:  دونالي "  وزمالئه نتائج أبحاثهم في هذا  الشأن كاآل 

  .في المؤسسات  ةعاطقالجماعات موجودة بصورة  ✓

  .اتجاهاتهم دراك الموظفين وإي الجماعات ف تؤثر ✓

   .الجماعات في أداء العاملين بالمؤسسة تؤثر ✓

  .شباع حاجاته الناقصةإتساعد الجماعات الفرد في  ✓

   :ثير المشاركة في اتخاذ القرار على األداء الوظيفي للموظفينأت : ثالثا

خالصهم  إلى  إمما يؤدي    ،هميتهمأوظفين الشعور بيعطي للم  اتخاذ القرار  المشاركة في  ن  إ ✓
  .هداف المؤسسةأ وتفانيهم في العمل والعمل على تحقيق 

فرصة     ن  إ ✓ تتيح  القرار  اتخاذ  في  و إالمشاركة  الرأي  و   بداء  القرارات  رفع  إؤدي  تترشيد  لى 
 لقرار لى اإفالمشاركة تجعلهم  ينظرون    ،ئة العملبي   يالنسجام فامعنويات الموظفين وتحقيق  

 دهم لتنفيذه  على الوجه األنسب. و صارى جهيبذلون قلذا  ،كيرهمنه حصيلة تفأعلى 

  الكفاءةمنها زيادة    ،اإليجابية للمشاركة  ثار لى النتائج واآلإشارت العديد من الدراسات واألبحاث  أ ✓
يص  تقل  ،هداف المؤسسةأ االلتزام بز  التعاون و تعزي   ،الذات   األداء، تقدير  وتحسين  ،ميةيالتنظ

  .حداث التغيرات المطلوبة وتحسين االتصاالت الفعالةإيساعد على  ،التغيب و دوران العمل 

و االقتراحات    األفكار  ،يأداء الر إبلك تتيح  للموظفين  فرص  كذ   ن المشاركة في اتخاذ القرارإ ✓
العمل واألداءإن تؤدي   أ نها  أ والتي من ش الروح   تقليص  الصراع ورفع  ،لى تحسين طرق 
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وفقا لطبيعة األداء   هاتخاذ بسهامهم جميعا في المؤسسة للمشاركة  إوية  للموظفين مع  لمعنا
تجعل   ات و المشاركة من قبل األفراد بالقرار   ن هذا اإلسهامأذ  إ  ،ي منهم في العملأالمناط ب

أعلى صور البناءات التنظيمية الناجحة)شامي    ي منهم ويمثلأسبل االلتزام بالتنفيذ واجب مناط ب
 (.114-103، ص  2009، 
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  خالصة:  
 أهداف  ابرز  و  أهم  من  الوظيفي    األداء  أن  نستخلص   أن  أمكننا  الفصل  هذا  عرض   خالل  من 

  تحديات   مواجهة  من  ويمكنها،    التنافسية  الميزة  لها  ويحقق  النموو   البقاء  لها  يكفل  فهو  ،  المؤسسات 
  أن   ترى   التي  ،تنظيميةو السوسي   التوجهات   لغرض   مووتن  المؤسسات   هذه  تنشأ  لذا  ،  الخارجية  البيئية
 خالل  من  ذلك  و  موظفيها  بأداء  تحيا  فالمؤسسات   التنظيمية،  للكفاية  خراآل   الوجه  هوالوظيفي    األداء
  أن   يتبين  األخير  في   و  ،  تفشل  و  قخفت  قد   بسببه  و  النجاح  و  واالستمرار  يزالتمو   للتوسع  طرقها  تحديد 
  األساسية   الوسيلة  بمثابة   يعتبر   ألنه   ،مؤسسة  أي  ير يتس  في   لغة اب  أهمية الوظيفي    لألداء

 . للمؤسسة والمنشودة ستراتيجيةاإل األهداف  لتحقيق األساسي فعاالدو 
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 اإلجراءات المنهجية للدراسة  :   الرابع الفصل  

 تمهيد  ✓
 الدراسة االستطالعية   ✓
 مجاالت الدراسة   ✓
 منهج الدراسة  ✓

   نة الدراسةعي ✓
 الدراسة  أدوات  ✓
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اإلجراءات  المنهجية  للدراسة                                              الفصل  الرابع :  

 تمهيد:  
إن الدراسة الميدانية هي وسيلة للوصول إلى الحقائق الموجودة في مجتمع الدراسة عن طريق الميدان  

البيانات و تحليلها لتدعيم الجانب النظري وتأكيدهلي و في هذا  الفصل المنهجي  ، صبح باإلمكان جمع 
المنهج المستخدم    لىإ  الزمني  وكذا  التطرق   والمكاني    ،بشري سنحاول إعطاء فكرة حول مجال الدراسة ال

و يتم التحقق من الفروض باستخدام مجموعة  من األدوات العلمية التي تنسجم مع طبيعة    ،في الدراسة
   ، التشاور  محور  :هيو   ،وقد اشتملت على استبيان يحوي ثالثة محاور  ،من الوسط الميداني  ادةالبيانات المستف

سنتناول دراسة هذا الموضوع انطالقا من   هوعلي  ،الروح المعنويةر  ومحو   اركة في اتخاذ  القرارمحور المش
خاللها   من  حاولنا  التي  االستطالعية  بحثناإتالدراسات   التي     ،مام  األساسية   للدراسة  تمهيدا  ذلك  كل 

الميدانية  هو التحقق من  من الدراسة  والهدف    ،على عينة الدراسة المتمثلة في الموظفين اإلداريين  انصبت 
 صحة الفروض المعتمدة .
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اإلجراءات  المنهجية  للدراسة                                              الفصل  الرابع :  

 الدراسة االستطالعية:  -1
ب  غلى استطالع الظروف المحيطة بالظاهرة التي ير إتهدف الدراسة االستطالعية في أي بحث علمي  

ا  و كذ    ،للبحث العلميخضاعها  إو     يمكن وضعها  هم الفروض التيأ على    والتعرف  ،الطالب في دراستها
 التأكد من الخصائص  السيكومترية  ألدوات الدراسة .

   :أهدافها

   :هداف الدراسة االستطالعية فيما يليأ يمكن تلخيص 

   .مل مواجهتهاتمختلف الصعوبات المح و دراستنا،التعرف على كل ما يمكنه عرقلة  -

  .ظروفهاتحديد العينة ومعرفة األجواء المحيطة بها  ومختلف  -

   .العينةفراد أالتقرب من  -

   : مرت الدراسة  االستطالعية بفترتين  حيث   ، الظروف المحيطة بعملية التطبيق  التعرف المسبق على -

   :  الفترة األولى ✓

  و توضيح   بمؤسستهم،  ةجراء الدراسإللبحث في إمكانية    ،جراء مقابالت مع مدراء الثانويات إوذلك ب 
المدراء واستحسانهم    فقةأيام وانتهت بموا  03حيث دامت هذه الفترة    ،بعض األمور المبدئية عن الدراسة

بداخلها من أجل    تحدث   الثانوية باألوضاع  التي  ؤسسات فادة المإنها  أ جراء مثل هذه الدراسات التي من شإل
 لى تحسينها  لبلوغ  األهداف المنشودة .إالسعي 

 الفترة الثانية :  ✓

ذلك لالطالع على ما يجري بمحيط  و    ،جراء مقابالت حرة مع بعض الموظفين اإلداريينإوذلك ب 
وجد صعوبات كثيرة    طالب ال إلى أن  ، ح الغرض من الدراسة يخرين ولتوض العمل و كيفية التواصل مع اآل

  19كورونا  جائحة    الوطن وهي  وتتمثل في صعوبة االلتقاء مع كل الموظفين نظرا للجائحة التي مست 
covid،   التام للموظفين اإلداريين في  الشبه  بالتالي الغياب    ،   بكثرة  والتي انتشرت في مدينة عين فكرون

 .المدارس الثانوية
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اإلجراءات  المنهجية  للدراسة                                              الفصل  الرابع :  

 مجاالت الدراسة :  -2
يتفق الكثير من الباحثين في الدراسات االجتماعية على أن هناك ثالثة مجاالت رئيسية للدراسات  

  المكاني،   النسبة للمجالالمجال البشري والمجال الزمني  فب  االجتماعية وهي : المجال المكاني أو الجغرافي،
فراد فيعني جملة األ   ،البشري   ما  المجالأالموقع الذي تجري فيه الدراسة ،    فهو يعني تحديد المنطقة أو 

الفترة    جراء الدراسة وإلى الوقت الذي تم خالله  إفي حين يشير المجال الزمني    ،مع البحث تجمالمكونة ل
  .الزمنية التي استغرقها البحث 

 اني للدراسة : المكالمجال 

أجريت هذه الدراسة  على مجموعة ثانويات بمدينة عين فكرون أم البواقي  و هذه الثانويات هي : ثانوية   
  .ثانوية  بهلول السعيد و ثانوية بوطبة البشير  ،سعودي عبد المجيد 

 المجال الزمني :  

 التالي: للمجال الزمني على النحو  انجاز هذه الدراسة وفقإ يجاز مراحل إ يمكن 

و ذلك بعد استشارة  و   ،2020وصياغة موضوع هذه الدراسة في أواخر شهر جانفي    اختيار  -
لى البحث و االطالع  إباإلضافة    ،مناقشة  العديد من األساتذة ذوي التجربة  و االختصاص  

  .على المصادر و المراجع  الضرورية لهذه الدراسة
الدراسة من   - الموافقة على موضوع  العلبعدها تمت  المجلس  للكلية في  طرف  مي 

   .شهر فيفري 
استمرت    تم  االنطالق في الجانب النظري للدراسة و قد  ،   2020خالل شهر افريل   -

وقدمت    سجلت  التي  المشرفة  األستاذة  على  النظرية  الفصول  عرض  تم  حيث 
 . ة ي صحيح ت مجموعة  من المالحظات التوجيهية  و ال

 . و ذلك مع نهاية شهر جويلية    ،ية الميدانية  عداد لمرحلة الدراسلى اإلإاالنتقال  -
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اإلجراءات  المنهجية  للدراسة                                              الفصل  الرابع :  

 المجال البشري :  

بهلول    ، جيدعبد المفراد الموظفين بثانوية سعودي  لى مجموعة األإجال البشري  مال  يشير 
اريين  اإلدموظفين  ال  أسماء الثانويات ومجموع   يبينالجدول التالي    و ،  بوطبة البشير  و   السعيد

 . موظفة  و  اظف(  مو 55الذي بلغ  عددهم )و  ،

مدينة عين فكرون  ظفات  المو الموظفين و أسماء الثانويات ومجموع  ( :    03جدول رقم )     
2019 -2020   

 المجموع  الموظفات الموظفين  اسم المؤسسة 
 17 11 6 سعودي عبد المجيد 

 20 11 9 بهلول السعيد 
 18 9 9 بوطبة البشير 

 55 31 24 المجموع 
 

 اسة :  المنهج المستخدم في الدر -3
البحوث التي  ذي يشمل  المنهج ال  وهو  ، المنهج الوصفي  في هذه الدراسةالطالب  استخدم  
اء  صوالمنهج الوصفي هو استق   ،و المجتمع نسان  اة اإلن في حي هو كائن اآل  تركز على ما

الظواهر كماين  بقصد تشخيصها و كشف  هي    صب على ظاهرة  من  الحاضر  قائمة  في 
  2008و بين ظواهر أخرى ) العزاوي ،  ت بين عناصرها أو بينها  العالقا  و تحديد جوانبها  

   .( 97،ص 

يعتب على  ر  و  للتعرف  مناسبا  المنهج  تأثير هذا  الموظفي عالقات  ال  مدى  على  ن   اإلنسانية 
 . عين فكرون  مجموعة ثانويات بمدينة ب اإلداريين   
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اإلجراءات  المنهجية  للدراسة                                              الفصل  الرابع :  

 عينة الدراسة :  -4
  اتثانوي   ةموظفين اإلداريين بمجموعة من الموظف( موظفا و 55)من  تكونت عينة الدراسة  

    .2020-2019بمدينة عين فكرون للعام الدراسي 

 : و ذلك لألسباب التالية   ،ختيار الموظفين اإلداريين جميعاحيث تم ا

 . اإلمكانيات حجم العينة مناسب وموافق للقدرات و  -

تواجدهم  بحكم    و هذا  ،هذه الفئة دون سواها  رها علىيفرض اقتصاالدراسة    موضوعطابع   -
  .دارةإلاو    الدائم في موقع العمل

شمل جميع عناصر مجتمع  اعتمد الباحث في هذه الدراسة على مبدأ المسح الشامل الذي  و 
   .البحث

 توزيع أفراد العينة حسب العدد  و الجنس ( :  04جدول رقم )          

 االناث الذكور العدد
55 24 31 

 

 أدوات جمع البيانات :  -5
نما يجب مراعاة   إاألدوات المستخدمة  في جمع البيانات ال تتم تلقائيا  و  ن اختبار إ

بسات  المال و و كذا نوعية البحث و الظروف    ، عدة نقاط منها ميدان أو تخصص الباحث
التي تحيط بالموضوع ، إذ أن نجاح البحث يتوقف على نجاح  و توفيق  الباحث في اختيار  

يح للباحث  تتو كذلك  مالئمة  وسائل و تقنيات البحث    ،مالئمة األدوات  البحثية  ال
و انطالقا من موضوع  دراستنا فقد   ،لى نتائج جيدة و صحيحة  ودقيقة أيضا إالوصول 

   :التاليةتخدام األدوات البحثية لى اسإ تطرق الطالب
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اإلجراءات  المنهجية  للدراسة                                              الفصل  الرابع :  

 المقابلة :  -

مع  في ج ستخدمها الباحثون ي ابلة إحدى األدوات المهمة  التي  تعتبر المق
حيث    ،الحصول عليها  باستخدام  أدوات أخرى  لمعلومات  و البيانات التي ال يمكنا

المتبادل في جمع  المعلومات ) العزاوي تعتمد على االتصال المباشر والحديث 
   .( 142،ص 2008،

 :  مل الباحث نوع واحد من المقابلة و هياستع

   : المقابلة الفردية 

هو    د من جمهور البحث ، و هذا النوعواح  وهي التي تتم بين الباحث و شخص  
و قد     ،بكل فرد على حدىالسائد  في معظم المقابالت والتي تتطلب موقفا خاصا 

 النوع من المقابلة  مع :  هذا استخدم  الباحث 

ة على الساع  2020ماي    06ذلك في يوم  و   : مدير ثانوية سعودي عبد المجيد    : أوال  
   .صباحا 9:00

حول  رض الحصول على بيانات و معلومات  ن الموظفين : بغممع مجموعة    :   ثانيا 
 .الدراسة

 االستمارة ) االستبيان(  

  ثالثة إلىالدراسة  يك فرضياتك عداد تفإ الباحث في  االستبيان اعتمدبعد االنتهاء من صياغة  
 : المحاور كالتالي و هذه ،الاسؤ   15محاور تحتوي على 

 . أسئلة  (  05 ) ضمي و    ،محور التشاور -

   . أسئلة ( 05 ) و يضم   ،المشاركة في اتخاذ القرار محور -

أسئل   (  05 )  و يضم   ،  محور الروح المعنوية -
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 لفصل الخامس 

 و مدى توجيهها للدراسة الحالية   الدراسات السابقة
 تمهيد : 

يكون الهدف من استعراض الدراسات السابقة هو تعريف القارئ بكافة الدراسات التي سبق إجرائها   
البحث، وعرضها بطريقة منطقية و أمينة تأخذ بالحسبان أوجه التشابه و أوجه االختالف بين  في موضوع  

 نتائجها ومحاولة تبيان أسباب أوجه االختالف بينها إن وجدت . 

سابقة سجال حافال بالمعلومات التي يمكن من خاللها رصد الظاهرة  و تحديد و تمثل الدراسات ال 
الضوء على الدراسة الحالية من الدراسات السابقة و األدوات المستخدمة و موقفها من التراث، و إللقاء  

رف النتائج  المستخلصة و البدء من حيث انتهى اآلخرون ألن العلم تراكمي و هو سلسلة متتابعة من المعا
 و الدراسات. 

والتي   يتضمن هذا الفصل عرضا للبحوث والدراسات السابقة التي أتيحت للطالبة االطالع عليها ،
تتناول  المتغيرات التي لها صلة وثيقة بالدراسة الحالية، ومرتبة ترتيبا زمنيا تصاعديا من األحدث إلى  

بالدراسات السابقة ، سيتم تحليل هذه   األقدم، و بعد عرضها ومن أجل معرفة عالقة الدراسة الحالية 
 جية ، واألدوات والنتائج. الدراسات من حيث الموضوعات واألهداف، والعينة واإلجراءات المنه
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 :   المحلية  الدراسات   - 1

                                                     ( :2018ميال خالدية ) األولى : دراسةال ❖
 األداء الوظيفي للممرضين. : دور العالقات اإلنسانية في رفع  بعنوان -
 أهداف الدراسة : -

على تأثير العالقات اإلنسانية على األداء الوظيفي والتعرف على مدى   هذه الدراسة إلى التعرف ت هدف
 وية للعاملين على أدائهم الوظيفي. تأثير الروح المعن

 منهج الدراسة : -

 الطالبة منهج دراسة حالة .  ت استخدم

 عينة الدراسة :  -

والذي بلغ م " بمستغان جديوية" للصحة الجواريةمؤسسة العمومية الممرضين تكونت عينة الدراسة من 
 ممرضا.  30عددهم  

 :أدوات الدراسة  -

 فقرة.  15يحتوي على استخدمت الطالبة استبيان 

 نتائج الدراسة : -
 أن  العالقات اإلنسانية تنعكس إيجابا على األداء الوظيفي للممرضين.   ✓
 وجود عالقة تأثير للعالقات اإلنسانية على األداء الوظيفي للممرضين.   ✓
 ( :                                             2018بختة )  دامو الثانية: دراسةال ❖
 .العالقات اإلنسانية على أداء المؤسسة أثر  بعنوان : -
 أهداف الدراسة : -

هذه الدراسة إلى إبراز دور العالقات اإلنسانية في تحسين أداء المؤسسة ومعرفة مستوى العالقات   ت هدف
 .حسين أداء المؤسسةاإلنسانية داخل المؤسسة ودورها في ت

 منهج الدراسة : -
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 . استخدمت الطالبة منهج دراسة حالة

 : عينة الدراسة  -

من   الدراسة  عينة  العمومية  تكونت  االستشفائية  المؤسسة  العجال"عمال  بلغ    ،  مستغانمب   "بلطرش  والذي 
 عامال .   60عددهم  

 أدوات الدراسة : -

 لجمع البيانات.الحظة كأدوات والسجالت والوثائق والم استخدمت الطالبة االستبيان

 نتائج الدراسة : -
 الوظيفي للعاملين. أن  العالقات اإلنسانية لها دور إيجابي على األداء  ✓
 مستوى العالقات اإلنسانية ضعيف بسبب االختالفات وازدواجية السلطة.  ✓
 (: 2017لكحالي حليمة ): الثالثة راسةالد ❖
  .  الوظيفي اءالعالقات اإلنسانية وعالقتها باألد  بعنوان : -
 أهداف الدراسة : -

التعرف على   وكذا  األداء الوظيفيو   اتخاذ القرارعلى العالقة الموجودة بين    التعرف  هذه الدراسة إلى  ت هدف 
التنظيمية   القيادة  بين  الموجودة  الوظيفيو العالقة  العالقة    و  األداء  االتصال  التعرف على  بين  الموجودة 

 . التنظيمي واألداء الوظيفي

 الدراسة :  منهج -

 لهذه الدراسة .  ألنه المنهج المناسب المنهج الوصفي ت الطالبة ماستخد 

 عينة الدراسة :  -

   .عامال 30والذي بلغ عددهم   ل مديرية الضرائب بوالية المسيلةتكونت عينة الدراسة من عما

 أدوات الدراسة : -

 ة .فقر  46اة لدراستها والذي يحتوي على االستبيان كأد استخدمت الطالبة 
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 نتائج الدراسة : -
األداء الوظيفي لدى عمال  مديرية   و بين المشاركة في اتخاذ القرار   رتباطيةإتوجد عالقة  ✓

 .  الضرائب بالمسيلة
رتباطية  بين القيادة  التنظيمية واألداء الوظيفي لدى عمال  مديرية  الضرائب إال توجد عالقة   ✓

 .  بالمسيلة
 .  الوظيفي لدى عمال مديرية الضرائب  لتنظيمي و األداءرتباطية بين االتصال اإتوجد عالقة  ✓
 :                                      ( 2015) غبوشدنوال  الرابعة: دراسةال ❖
 . على األداء الوظيفي  مؤسسة و تأثيرهاالاإلنسانية في  العالقات  :بعنوان  -
  أهداف الدراسة : -

 في المؤسسة على األداء الوظيفي .  عالقات اإلنسانيةهذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير ال ت هدف

 منهج الدراسة : -

 ت الطالبة المنهج الوصفي التحليلي كونه مناسبا لهذه الدراسة . ماستخد 

 عينة الدراسة :  -

الدراسة من   المديريات    75تكونت عينة  يشتغلون في مختلف  االستشفائية "صالح  فرد  للمؤسسة  الفرعية 
  ء .زرداني" بعين البيضا

 أدوات الدراسة :   -

 االستمارة كأدوات لجمع البيانات. المالحظة والمقابلة و الطالبة استخدمت 

  نتائج الدراسة :  -
منحهم  يإدارة المؤسسة االستشفائية "صالح زرداني "  ن وموظفي الوجود عالقات جيدة بين  ✓

 لتأدية مهامهم . دافعا إيجابيا 
              .                 تشجيع إدارة المؤسسة على العمل الجماعي  ✓

 يوجد تنسيق وتكامل بين مختلف مصالح المؤسسة.  ✓
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 : ( 2014) عصام ي عطاب الخامسة: دراسةال ❖
  . العالقات اإلنسانية وعالقتها باألداء الوظيفي  بعنوان : -
  الدراسة :أهداف  -

، و  ةنيقطاع الحماية المد التعرف على واقع العالقات اإلنسانية و أهميتها داخل  هذه الدراسة إلى    ت هدف
المدنية الحماية  الوظيفي ألعوان  العالقات ، وكذلك  التعرف على مستوى األداء  بين  العالقة  الكشف عن 

 .  المدنية اإلنسانية األداء الوظيفي ألعوان الحماية

 منهج الدراسة :  -

 .لكونه أكثر تالؤما مع أهداف الدراسةالمنهج الوصفي التحليلي الطالب م استخد 

 ينة الدراسة : ع -

   عون.  73لوالية المسيلة والذي بلغ عددهم  أعوان الحماية المدنية  تكونت عينة الدراسة من

 أدوات الدراسة :   -

 فقرة.  36يحتوي على  والوثائق والسجالت وكذلك استبيان  استخدم الطالب المالحظة 

 :نتائج الدراسة  -

   المدنية .  يةواقع العالقات اإلنسانية جيد من جهة  نظر أعوان الحما  ✓

 .  مستوى األداء الوظيفي جيد لدى أعوان الحماية  المدنية   ✓

               .ةنيبين العالقات اإلنسانية واألداء الوظيفي لدى أعوان الحماية المد   رتباطيةإ عالقة توجد  ✓
 (: 2012) لنصاري مريم السادسة:  دراسةال ❖
   .األداء الوظيفي في تحسيندورها و  لعالقات اإلنسانية في محيط العملا بعنوان: -
 أهداف الدراسة : -
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العالقات اإلنسانية على األداء  الوظيفي وعلى المتغيرات    على مدى تأثير  هذه الدراسة إلى الوقوف  ت هدف
االختالف  الحقيقي في العالقات اإلنسانية  بين العاملين في  معرفة ، و المحيط العمل األخرى كالدافعية في

 الجامعي.  ل المركزداخالرسمي غير التنظيم الرسمي و 

 منهج الدراسة : -

 . كونه المنهج المناسب لمثل هذا النوع من الدراسات  المنهج الوصفياستخدمت الطالبة 

 عينة الدراسة :  -

  ا موظف  119عددهم    الذي بلغو لجامعة أق أخاموك بتامنغست    العمال اإلداريينمن  الدراسة  تكونت عينة  
 .وموظفة

 أدوات الدراسة : -

 كأدوات لجمع البيانات.   واالستمارةالمالحظة والمقابلة دمت الطالبة استخ

 نتائج الدراسة :  -
إنسانية   ✓ الجامعي    بينوجود عالقات  بالمركز  واإلدارة  دافعية  إيؤدي  العمال  لرفع  ألى وجود  كثر 

   .األداء
  . الرسمية مع الرؤساء يقوي المرؤوسين من عالقاتهم غير ✓
األداء  شباعها نظرا ألهميتها في تحسين  إاالهتمام بها و اإلدارة    على  مادية يجب   للعمال حاجات غير ✓

 . الوظيفي

 الدراسات  العربية :  -2

                                               (: 2012) الوةحباسمة  السابعة : دراسةال ❖
  .الثانوي ما يراها مدرسو التعليم المدرسين كإلنسانية بين المديرين و االعالقات  :بعنوان  -
  الدراسة :أهداف  -
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في المدارس الثانوية  المدرسين  سانية بين المديرين و اإلنالتعرف على واقع العالقات  لى  إهدفت هذه الدراسة  
، سنوات خبرتهم، في  جنس المدرسين   ،شف عن تأثير متغيرات نوع المدرسةكذلك الكو ،  المدرسون كما يراها  

 . ي المدارس الثانويةاإلنسانية ف  آرائهم حول تطبيق العالقات 

 منهج الدراسة :  -

  .بكونه مناسبا لهذه الدراسة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ت الطالبةاستخدم

 عينة الدراسة :  -

، حيث  بوي في كلية التربية بجامعة دمشقفي دبلوم التأهيل التر تكونت عينة الدراسة من المدرسين الطلبة  
 فرد.  100بلغ عددهم 

 لدراسة :  أدوات ا -

   .سينالمدر ظر لجمع المعلومات ووجهات نفقرة  26  تضمن يانستب إعلى استخدمت الطالبة 

 نتائج الدراسة :  -
 . بين المديرين والمدرسين جيدة بوجه عام  اإلنسانيةالعالقات  أن    ✓
(  ناث، مختلطة  إذكور ،  )فيهاون  ملعدم وجود فروق بين المدرسين بحسب نوع المدرسة التي يع ✓

 العالقات . عن هذه
 ( : 2001أنيسة عطية سليم قنديل )  الثامنة: دراسة ال ❖

التربوي اإلسالمي ومدى تمثلها ن المعلمين وطلبتهم في ضوء الفكر  العالقات اإلنسانية بي   بعنوان :  -   
    الثانوية الحكومية بغزة .في المدارس 

  أهداف الدراسة : -   

قات اإلنسانية بين المعلمين وطلبتهم، ثم الكشف عن مدى تمثل هذه الدراسة إلى إبراز طبيعة العال  ت هدف
 بغزة من وجهة نظر الطلبة أنفسهم. تلك العالقات بين المعلمين وطلبتهم في المدارس الثانوية

 منهج الدراسة : 

 لكونه مالئما مع طبيعة الموضوع. ت الطالبة المنهج الوصفي ماستخد  
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  عينة الدراسة : -

 ا. طالب 574  الثانوية الحكومية بغزة ، حيث بلغ عددهمالمدارس طلبة  راسة منتكونت عينة الد  

  أدوات الدراسة : -

 . ستبانة كأداة لجمع البيانات إاستخدمت الباحثة 

 نتائج الدراسة : -

 ( في نوع العالقات بين المعلمين وطلبتهم. %5مستوى )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ✓
 .واألدبي في المجال( بين طلبة الفرع العلمي %5ة إحصائية عند مستوى )توجد فروق ذات دالل ✓

 الحالية :   االستفادة من الدراسات السابقة في توجيه الدراسة-3

التي أجريت حول موضوع العالقات اإلنسانية و    بعد استعراض مجموعة من البحوث و الدراسات  
 تأثيرها على األداء الوظيفي يتضح بما يلي:  

استفاد الطالب من نتائج  الدراسات  السابقة  في توجيه الدراسة الحالية في إثراء إطارها  النظري   لقد   
ي الدراسات السابقة هو في بناء و بناء أداة الدراسة  و تفسير نتائجها، ولعل ما يميز الدراسة الحالية عن باق

الموظفين اإلداريين( ، مع إضافة  محور هو  أداة الدراسة )استبيان التشاور، المشاركة في اتخاذ القرار لدى  
محور الروح المعنوية ، و من خالل العرض السابق للدراسات السابقة يتضح أن جل الدراسات أكدت على 

ار في اتخاذ القرار و الروح المعنوية  تأثيرا إيجابيا على أداء  الموظفين  أن للتشاور و المشاركة في اتخاذ القر 
 اإلداريين. 

ل عرض الدراسات السابقة التي تناولت العالقات اإلنسانية وتأثيرها على األداء الوظيفي و من خال
ال أنها أظهرت   وعلى الرغم من اختالف بيئة كل دراسة و أنواعها و طرق دراستها واستعمالها لعدة متغيرات إ

 نتائج و دالالت علمية  قيمة  نوضحها على النحو التالي: 

 ت: من حيث أهداف الدراسا  ➢

هدفت الدراسات السابقة إلى التعرف على مدى تأثير العالقات اإلنسانية على األداء الوظيفي و   
العالقات اإلنسانية واألداء  التعرف على واقع العالقات اإلنسانية وأهميتها ، و كذلك الكشف عن العالقة بين  
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ذ القرار و األداء الوظيفي ، و كذا   الوظيفي، و باإلضافة إلى التعرف على العالقة  الموجودة  بين اتخا
 العالقة الموجودة بين التشاور واألداء الوظيفي لدى الموظفين والعمال اإلداريين بمختلف المؤسسات.

 

 من حيث مناهج الدراسات:   ➢

 كل الدراسات السابقة كان المنهج الوصفي هو المنهج الوحيد المتبع بنوعيه المسحي والتحليلي. 

 الدراسات: من حيث عينات   ➢

 تناولت الدراسات السابقة الموظفين اإلداريين والعمال في كل من المؤسسة التالية:   

أخاموك بتامنغست، عمال مديرية الضرائب بالمسيلة ،  العمال اإلداريين بجامعة الحاج موسى أق   
االستشفائية بمستغانم بالمؤسسة  اإلداريين  العمال   ، دمشق  بجامعة  اإلداريين  الحماية     الموظفين  أعوان   ،

 المدنية لوالية المسيلة . 

 من حيث أدوات الدراسات:   ➢

بياناتها والتي تتضمها الدراسة    كل الدراسات السابقة كانت المالحظة فيها األداة الوحيدة في جمع 
امو فمثال دراسة د  الف كان في عدد المحاور والفقرات الحالية ، و بعدها االستمارة  كثاني أداة ، لكن االخت

فقرة ،   16( تكونت  من  2018) "ميال خالدية  "فقرة ، ودراسة    28( تكونت من محورين و 2018بختة  ) 
( تكونت  2015)  "غبوشد نوال  "فقرة ، دراسة    46محاور و  4( تكونت من  2017)  "لكحالي حليمة"ودراسة  

رة ، وأخيرا فق  31(  تكونت من محورين و  2014)"عطابي عصام  "فقرة ، و دراسة    22من محورين و  
 .  فقرة 33( تكونت من محورين و  2012) "لنصاري  مريم"دراسة 

 الدراسات :   من حيث نتائج ➢

توصلت نتائج كل الدراسات السابقة إلى أنه يوجد تأثير إيجابي للعالقات اإلنسانية  على األداء  
، كدراسة " لكحالي حليمة    الوظيفي  للموظفين اإلداريين ، واهتمت هذه الدراسات بتقصي أهم هذه التأثيرات 

طية بين المشاركة في اتخاذ القرار واألداء الوظيفي ، وهذا ما " و التي  توصلت إلى أنه توجد عالقة إرتبا
تتفق معه دراسة " لنصاري مريم " والتي توصلت إلى أنه توجد عالقات إيجابية بين العمال و اإلدارة ، و  

إلى أن العالقات اإلنسانية لها دور إيجابي على األداء الوظيفي     كذلك دراسة " دامو بختة "  التي توصلت 
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وظفين، وأظهرت نتائج دراسة " ميال خالدية " أن للعالقات اإلنسانية والروح المعنوية تأثيرا إيجابيا  على  للم
ة  األداء الوظيفي ، وأظهرت كذلك دراسة " نوال دغبوش " أنه توجد عالقات جيدة  بين الموظفين و إدار 

اسة " عطابي عصام " إلى أن  المؤسسة مع وجود تنسيق وتكامل بين مختلف مصالحها، وأخيرا توصلت در 
 واقع العالقات اإلنسانية جيد و كذلك مستوى األداء الوظيفي أيضا جيد لدى أعوان الحماية  المدنية. 
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 خاتمة  

 خاتمة : 
اإلداريين  تأثيره على األداء الوظيفي للموظفين    انطالقا من البحث في موضوع العالقات اإلنسانية و

بمجموعة ثانويات بمدينة عين فكرون، وابتداء من خالل وضع تصور عن الظاهرة ، ومختلف  أبعادها  
و  والحوارات   ، المالحظات  منها  األدوات  من  بمجموعة  باالستعانة  وذلك   ، فيها  التأثير  في  المساهمة 

ضبط اإلشكالية و تحديد نموذج للدراسة ووضعه كهيكلة ، حيث تم    المطالعات وذلك بغرض الوصول إلى
المفاهيم و تقسيمات الدراسة النظرية و الميدانية والمنهجية ووصوال إلى نتائج الدراسة ، وذلك من خالل 
عدد من العوامل والمؤشرات التي قد يكون لها تأثيرا على األداء الوظيفي للموظفين اإلداريين ، و التي من  

ر و الروح المعنوية ، ومن خالل مناقشة فرضيات  الدراسة يمكن  همها التشاور، المشاركة في اتخاذ القراأ 
القول أن موضوع العالقات اإلنسانية بكل أبعاده المدروسة ، كلها أبانت على أهمية تأثيرها في هذا المجال، 

  لعناية بشبكة  العالقات اإلنسانية  بين دون ا  ةحيث ال يمكن أن يتحقق للمؤسسة التربوية غاياتها التنظيمي
أفرادها،  كما ال يمكنها أيضا أن تتحكم في أداء هذه المؤسسة إال  بالعناية واالهتمام بالعالقات اإلنسانية ،  

 وذلك لما تحوزه  بيئتها الداخلية من شبكة للعالقات االجتماعية بين أفرادها. 

ى التفاهم و  سائه، يجعل هناك عالقات بينهم مبنية علوالشك أن تفاعل الفرد مع زمالئه أو مع رؤ  
االحترام المتبادل، و التي لها أثر كبير على األداء، فالموظف اإلداري عندما يحس بالراحة و االستقرار 

 النفسي والوظيفي، يصبح معطاء ال يبخل على المؤسسة بجهده. 

تبط بالعالقات اإلنسانية  و يتأثر بها، األمر  واألداء الوظيفي باعتباره أحد أهم  هذه العوامل التي تر  
الذي يستوجب على المؤسسة التربوية االهتمام به و بأهم العوامل التي تؤثر على جودته،  لذا كان على   

ز و تحسينه، فمن خالل االهتمام  المؤسسة أن تتخذ األسلوب األمثل بهدف تحقيق األداء الوظيفي المتمي
مؤسسة التربوية و إعطاء الموظف األهمية و االعتبار الالزمين يمكن للمؤسسة  بالجانب اإلنساني داخل ال

أن تكون أكثر فعالية  في  نشاطها، وكذلك سيكون هناك مرونة  في عملية  االتصال بين الموظفين وبين  
الذي    والعمل الجماعي ومشاركة الموظفين في عملية اتخاذ القرار  اإلدارة، باإلضافة إلى نشر روح التعاون 

له انعكاس كبير على فعالية أدائهم والمضي به قدما نحو األفضل ، دون أن ننسى أن للعالقات اإلنسانية  
 دور كبير وهام ينعكس انعكاسا كبيرا على فعالية أداء الموظفين بالمؤسسة.   
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 خاتمة  

عملية اتخاذ مشاركة الموظفين  في  كما هي  و  نشر روح التعاون والعمل و ذلك بين اإلدارة  باإلضافة إلى
ن  أ   ننسىن  دون أ  ،نحو األفضل  دماق    بهو المضي    على فعالية  أدائهم  انعكاس  كبير  القرار الذي له

أداء الموظفين  بالمؤسسة .لية اإلنسانية دور كبير و هام انعكاسا كبيرا على فعاالعالقات 
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 .  29( :04)  28:مجلة جامعة دمشق . الثانوي 

( . أثر تطبيق أنظمة  2014بنت عبد المحسن ، الخيال . )  عائشة بنت أحمد ، الحسيني  و شذا •
: العدد  اإلدارة اإللكترونية على األداء الوظيفي ، المجلة العلمية لقطاع كلية التجارة ، جامعة األزهر

 . 145- (22العاشر:)

( . األداء الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين في جامعة نجران،  2017ناجي حسين ، الشريف . )   •
 . 106- 87( :8)  6لة الدولية التربوية المتخصصة: المج
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 االستبيان :  

السادةالرجاء   الطالب بملء االستمارة     رم التكفاضل  الموظفين والموظفات األ  من  بمساعدة  
وضوع تأثير  م، حول  هدف إلى التعرف على مواقفكم و آرائكم ت والتي ، الخاصة بهذه الدراسة 

الموظفين   على  الوظيفي  األداء  على  اإلنسانية  رتبهم   العالقات  مختلف  على   ، اإلداريين 
م االجتماع  تخصص  في علهو ما يدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر  و ،  الوظيفية  

 التنظيم والعمل  

 و فقط    العلميال ضمن مجال البحث  إات ستتم بالسرية و لن تستخدم  المعلومكما نحيطكم أن  

كتابة  التي تراها تناسب اختيارك دون  ( في الخانة  xبوضع هذه اإلشارة )الرجاء منكم اإلجابة  
 . اسمك في استمارة األسئلة 

 . و التقدير  كرر تقبلوا مني جزيل الشفي األخي 

   : أوال: البيانات الشخصية 

   أنثىذكر                             الجنس : -1

        40الى  36من         35إلى  31من                  30أقل من    السن : -2

   45أكثر من           45إلى  41من                     45إلى   41من          

       10الى  6من      سنوات      5أقل من        عدد سنوات العمل : -3

  15أكثر من               15الى  11من                                 

 متربص             متعاقد             مثبت         الوضعية المهنية : -4

 رمل  أ         ق متزوج              مطل    عزب            أ           الحالة العائلية : -5



 

105 

 

 المالحق  

 دراسات عليا     جامعي           ثانوي                    :   المستوى التعليمي   -6

 

   : التشاور ثانيا : محور

  موافق  موافق العبارة  الرقم 
  بشدة

 بشدة    فقاو الأ ال أوافق   محايد  

الموظفين   01 وأفكار  بآراء  المدير  يرحب 
 واستفساراتهم

     

والموظفين لكيفية  بين المدير  يوجد تشاور   02
 سير العمل 

     

بعض   03 حل  في  زمالئي  مع  أتشاور 
 المشكالت المتعلقة بسير العمل 

     

البن اءة  04 الزمالء  واقتراحات  أفكار  أتقبل 
 أثناء االجتماعات

     

      أشعر بأن  آرائي تؤخذ بالحسبان  05
  محور المشاركة في اتخاذ القرار    ا :ثالث

  موافق   موافق العبارة  قم الر 
  بشدة

 فق بشدة  او أال  ال أوافق   محايد  

تهتم اإلدارة برأي الموظف حول المشاكل   01
 المطروحة 

     

المتخذة   02 القرارات  مناقشة  اإلدارة  يهم 
 وتقويمها في اجتماعاتها مع الموظفين 

     

يسمح   03 ما  عن  غالبا  بالتعبير  للموظفين 
 خاذ القرارات آرائهم بحرية عند ات 
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أشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية   04
 التعليمية 

     

      أرغب في المشاركة في األنشطة المختلفة  05
 

 محور الروح  المعنوية    :رابعا   

  موافق   موافق العبارة  الرقم 
  بشدة

 فق بشدة  او أال  ال أوافق   محايد  

      أتعاطف مع مشكالت الزمالء  01
وصالته   02 عالقاته  تنمية  المدير  يحاول 

 بالموظفين حتى يخلق جوا وديا في العمل 
     

أو   03 النفسية  الصحة  حول  المدير  يسأل 
 الروح المعنوية للموظفين 

     

      أتناقش مع زمالئي بروح المودة واألخوة  04
إن عالقتي بزمالئي طيبة وتسودها الروح  05

 المعنوية في العمل  
     

 

 

 

 

 


