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 بسم   الّرمحن الرحيم 

أوزعين أ  اشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأ  اعمل صاحلا ترضاه وأدخلين   »  رب
                    برمحتك يف عبادك الصاحلني «                                                                                                   

 -19-الومل
اليت تفضلت بقبول   سليما  عواطفاخلالص وجزيل االمتوا     األستاذة اوشركة:  أتقدم بشكري

 يل متابعتها وحسن وتوجيهي تعليمي يف  وصربها جهودها القيمة شكرها علىأ اإلشراف على مذكريت،  
 كلمل  ذلك وجعل خيا،   كجازاك تعا    عو   بعد يل  وعوان سودا توجيهاهتا ككانت البحث يف هذا

 والعاكية  ابلصحة ومتعك وعملك وعلمك عمرك  يف    وابرك  حسواتك، ميزا  يف 
مث شكري جلميع أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيي الذين كا  هلم الفضل يف 

 تكويين 

 كما أشكر كل من ساعدين من قريش أو من بعيد يف  جناز هذا البحث.

 العمل  اهذ خیرج أ  وقوة  نستمر،  أ   وأمل نكو ، أ  معىن موحوا من لكل  والعركا   ولوا الشكر
 . ويستفيد مومل اآلخرو     يرضي بصورة مرضية
 العاوني رب هلل بعد ومن قبل من والشكر

 

 

 

 



 

 

 
 

 أهدي مثرة جهدي هذا    من قال كيهما الرمحا  جل وجهمل: 
ووصيوا اإلنسا  بوالديمل  حساان،  ما يبلغن عودك الكرب أحدمها أو كالمها، ))  

 وقل هلما قوال كرميا واخفض هلما جواح الذل  كال تقل هلما أف وال توهرمها
 ريب أرمحهما كما ربياين صغيا((   وقلمن الرمحة  

 
    اليت كا  صدرها وسادة، وطاعتها عبادة، وحبها وعطفها موبع صرب و رادة، 
    اليت صربت كوالت، وأرادت كطالت،    من بوصحها اهتديت وبدعائها وكقت 

 ا طمحت،    أمي الغالية وبرضواهنا سأبلغ ما أردت وم 
 

    الذي أكىن حياتمل جدا وكدا يف تربييت وتعليمي،    من كا  سودي 
 الروحي وراكقين يف مشواري،    الشجرة اليت تظللين والقمر الذي يرسم يل 

 طريقا ألهتدي  ليمل،    الوجم الذي بووره أبصرت، وبمل مشيت، 
 كوت وما زلت،    أيب العزيز  وبمل

 
     حفظهم   خدجية  عمر،  عثما ،   علي،   أخوايت    

    كل أساتذيت الدكعة  يف وزمالئي زمياليت  و     األصدقاء  ومجيع واألقارب  األهل   مجيع    
 . القلم  ونسيهم  القلش  ذكرهم  من  كل  و    تشجيع  بكلمة   ولو  اوتواضع  العمل   هذا  جناز  يف   ساعدين   من   كل    
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 ص: ـ اولخ 
املشروابت الغازية واملياه املعدنية مبؤسسة    العاملني  رضاحتقيق    املسار الوظيفي يف  دور ختطيط الدراسة   هاته تناولت      

El Goléa  يف املسار الوظيفي وأثره  ختطيط    حنو أمهية إىل معرفة اجتاهات املبحوثني يف هذه املؤسسة    ، وهدفتابملنيعة
 رضاهم الوظيفي.  حتقيق

موظف، كما مت استخدام   50ولتحقيق أهداف البحث استخدمنا استمارة جلمع البياانت، مت توزيعها على عينة تقارب  
 يف التحليل اإلحصائي للبياانت.   SPSSبرانمج  

حمل الدراسة، ووجود  ؤسسة املسار الوظيفي يف امل  خطيط لت  جيد  الدراسة جملموعة من النتائج أمهها وجود مستوى وتوصلت  
املسار الوظيفي أببعاده املختلفة يف مستوى الرضا الوظيفي الذي كان مرتفعا   خطيطعالقة أتثري ذات داللة إحصائية لت
 على العموم ابملؤسسة حمل الدراسة.

 من الرتقية  طريق عن البشرية املوارد من املؤسسة احتياجات توفري سة إىل توصيات عديدة من أمهها  كما توصلت الدرا
 إكساهبم أجل من  آخر إىل وظيفي موقع  من للعاملني، ونقلهم الوظيفي املسار تخطيطب  االهتمام  زايدة ضرورةو الداخل  

 شعرهم بنوع من العدالةيمما،  املوظفني عن أجورهم واملكافآتواملهارات، العمل على رفع مستوى رضا   املعارف من املزيد 
 للمؤسسة.  ووالئهم وانتماءهم العاملني رضا على اجيابيا له أتثريا يكون و 

الوظيفي،  ط املفتاحية: ختطيالكلمات   مؤسسة    املسار  الوظيفي،  املعدنية  الرضا  واملياه  الغازية   El Goléaاملشروابت 
 . ابملنيعة
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 المقدمة 

 

 أ 
 

 اوقدمة 
بيئة متيزت احلياة الوظيفية للفرد يف املاضي القريب ابلبساطة والسهولة، لكن التحدايت الراهنة اليت تفرض نفسها على  

العمل تستوجب إحداث تغريات ملواكبتها، ذلك ألن املؤسسة ال تعمل مبعزل عن البيئة املوجودة هبا، فهي تؤثر وتتأثر مبا 
 .حيدث من تغريات خارجية

ويف خضم هذه الظروف اليت تعيشها املؤسسات اجلزائرية، اقتضت احلاجة الستحداث الربامج اليت تقوم هبا إدارة املوارد 
البشرية لغرض االستمرارية وحتسني التنافسية، وذلك يف ظل اسرتاتيجية خاصة هبا انبعة منها وختدم رسالة واسرتاتيجية  

املؤسسة نظرا ألهنا مسؤولة عن األنشطة املتعلقة أبهم مورد من املوارد اليت متتلكها، أال وهي املوارد البشرية، ومن ضمن 
رد البشرية اليت تعتمد عليها كأدوات رئيسية هي برامج التخطيط وبرامج االستقطاب الربامج اخلاصة أبنشطة إدارة املوا

وتقييم ومراجعة األداء وبرامج التدريب املختلفة، أو احللقات البحثية للتطوير اإلداري وغريها، وقد هدفت املؤسسة وإدارة 
مهارات اليت متتلكها، لكن نظرا لعدم تكامل هذه املوارد البشرية من تبنيها هلذه الربامج لالستخدام األمثل واألفضل لل 

الربامج مع بعضها البعض اتسمت بعدم فعاليتها، لذلك فإن تطبيق برامج ختطيط املسار الوظيفي لكل األفراد، قد 
يساعد املؤسسة على حتقيق ذلك التكامل املطلوب من الربامج املختلفة ابعتباره يبني املسار اخلاص بكل فرد خالل 

الوظيفية من خالل البحث الواقعي يف الظروف احلالية وبيئة املسار الوظيفي احلالية واملستقبلية فيعرف الفرد ماهي   خدمته 
الوظيفة اليت سيبدأ منها؟ وماهي الوظائف احملتمل أن يرقى إليها خالل حياته الوظيفية؟ معىن ذلك إن احلديث يدور 

عرب مسرية حياهتم العملية عن طريق الرتقية، وليكون ختطيط املسار حول من لديهم طموحات وظيفية يريدون حتقيقها  
الوظيفي أكثر دقة وموضوعية وليكتسب صفة التأييد من املوظفني، من األمهية مبكان جعل هذا التخطيط وحتقيقه 

صر دورها على جمرد مسؤولية مشرتكة بني املوظف نفسه ورئيسه املباشر، وإدارة املوارد البشرية، هذه األخرية اليت ال يقت
لشغل وظيفة قائمة ابلفعل، وإمنا ميتد دورها إىل مسؤولية أخرى وهي إجياد الوظيفة املناسبة   البحث عن الشخص املناسب 

ولتخطيط املسار الوظيفي أمهية ابلغة، حيث يساعد على حتسني ئها، مناسب لديه قدرات ومهارات ألدا لكل شخص
مستوى  ق طموحاهتم وتطويرهم من جهة أخرى وكل هذا ال أييت إال بتحقيق أقصىمستوى أداء األفراد من جهة وحتقي

من خالل ما سبق ميكن صياغة   ابعتباره مورًدا يلعب دورا كبري يف جناح املؤسسات واستمرارها  من الرضا الوظيفي لألفراد
 اإلشكالية التالية: 

 ما دور ختطيط املسار الوظيفي يف حتقيق رضا العاملني؟
 عن اإلشكالية االسئلة الفرعية التالية:   وتنبثق

 ؟ El Goléaما هو مستوى ختطيط املسار الوظيفي داخل مؤسسة املياه املعدنية واملشروابت الغازية   -
 ؟El Goléaما هو مستوى الرضا الوظيفي مبؤسسة املياه املعدنية واملشروابت الغازية  -
 ؟ El Goléaما هو دور ختطيط املسار الوظيفي الفردي يف حتقيق الرضا مبؤسسة املياه املعدنية واملشروابت الغازية   -
  ؟ El Goléaاملعدنية واملشروابت الغازيةما هو دور ختطيط املسار الوظيفي التنظيمي يف حتقيق رضا مبؤسسة املياه   -
 كرضيات الدراسة:  ❖



 المقدمة 

 

 ب  
 

 الفرضية الرئيسية: -1
 Elاملياه املعدنية واملشروابت الغازية    ال يوجد دور معنوي لتخطيط املسار الوظيفي يف حتقيق رضا العاملني يف مؤسسة -

Goléa  
 الفرضيات الفرعية: -2
مبؤسسة املياه املعدنية واملشروابت الغازية ال يوجد دور معنوي لتخطيط املسار الوظيفي الفردي يف حتقيق رضا العاملني  -

El Goléa 
مبؤسسة املياه املعدنية واملشروابت الغازية ال يوجد دور معنوي لتخطيط املسار الوظيفي التنظيمي حتقيق رضا العاملني  -

El Goléa 
 :أمهية البحث ❖

فان هلذه   ميتل كل من ختطيط املسار الوظيفي ورضا العاملني موضوع يهم كل من الفرد واملؤسسة على حد سواء وعليه
 :الدراسة أمهية ميكن حصرها يف النقاط التالية

 .يعد من املوضوعات املهمة يف ميدان اإلدارة إذ يتناول مفهومني مهمني مها تطوير املسار الوظيفي ورضا العاملني  -
قد تسهم هذه الدراسة يف التوصل إىل فهم طبيعة العالقة بني ختطيط املسار الوظيفي ورضا العاملني ابملؤسسة حمل   -

 .الدراسة
إن توفر هذه الدراسة كمرجع يساعد الباحثني يف االطالع على نتائجها وتوصيات وإمكانية تطبيق دراسات مشاهبة  -

 .قة ابملؤسسة حمل الدراسةعلى عينات أخرى أو يف جماالت أخرى ذات عال
 الرغبة وامليول يف البحث وزايدة التعرف أكثر على ختطيط املسار الوظيفي ورضا العاملني ابملؤسسات.   -

 اهداف الدراسة:
 إبراز مسؤولية إدارة املوارد البشرية يف ختطيط املسار الوظيفي الذي يساعد على حتقيق رضا األفراد ابملؤسسة.  -
 على التحدايت اليت تعيق عملية ختطيط املسار الوظيفي.   حماولة التعرف -
 ختطيط املسار الوظيفي للمؤسسة حمل الدراسة.  معرفة مستوى -
 التعرف على أتثري ختطيط املسار الوظيفي على رضا العاملني ابملؤسسة حمل الدراسة.   -
 :حـدود الدراسة ❖

 اقتصر هذه الدراسة على معرفة دور ختطيط املسار الوظيفي ببعديه )ختطيط املسار على مستوى  :احلدود املوضوعية  -
 Elالفرد، ختطيط املسار الوظيفي على مستوى املنظمة( يف حتقيق رضا العاملني مبؤسسة املياه املعدنية واملشروابت الغازية  

Goléa  
 El Goléaاملعدنية واملشروابت الغازية  احلدود املكانية: مت إجراء البحث يف مؤسسة املياه    -
 .2019/2020احلدود الزمنية: مت تطبيق البحث خالل السداسي الثاين للسنة اجلامعية    -
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احلدود البشرية: مت إجراء الدراسة على عينة من العمال مبختلف مستوايهتم وختصصاهتم الوظيفية مبؤسسة املياه املعدنية   -
 El Goléaواملشروابت الغازية  

 التعريفات اإلجرائية  ❖
 :اوتغي اوستقل   -1
املسار الوظيفي: عبارة عن املسلك الذي يوضح جمموعة من املناصب املتتالية اليت يشغلها الفرد خالل عمره الوظيفي،   -

 .وذلك إما عموداي من خالل الرتقية أو أفقيا من خالل النقل الوظيفي
قدرات الفرد واستغالل مهاراته وخرباته، حبيث جتعل الطريق أمامه مفتوحا ختطيط املسار الوظيفي: نشاط لتوظيف   -

قادرا على حتديد املسار الوظيفي املناسب للمنصب الذي يشغله، لكي يطور وحيسن من أدائه ومن ذاته ومن كيانه، 
 ويكرس كل جهوده وطاقاته ليصل إىل هدفه وابلتايل حتقيق أهداف املؤسسة. 

يفي: هي خمتلف اخلطط واألنشطة اليت تقوم هبا املنظمة من أجل حتقيق التوافق بني رغبات ومؤهالت إدارة املسار الوظ  -
 العامل واملنصب الذي يشغله، هبدف حتقيق أهداف املؤسسة ورفع مستوى الرضا لدى الفرد.

 :اوتغي التابع-2
ل نتيجة ملختلف الظروف داخل العمل الرضا الوظيفي: هو اجتاه الفرد حنو عمله أي ما يشعر به اجتاهه من قبو   -

 وخارجه. 
 منوذج الدراسة:  ❖

 :قصد اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية مت تصميم النموذج التايل
     المتغير التابع  المتغير المستقل           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المصدر: من إعداد الطالب 
 

 الرضا الوظيفي  تخطيط المسار الوظيفي 

تخطيط المسار الوظيفي  
 على مستوى الفرد

تخطيط المسار الوظيفي  
 على مستوى المنظمة 

 الرضا عن المنصب

 الرضا عن األجر

 الرضا عن اإلشراف 

 الرضا عن العمل
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 :الدراسات السابقة ❖

 :الدراسات اوتعلقة ابوتغي اوستقل-1
مذكرة ماجستري، ختصص إدارة املوارد البشرية،    (: بعووا : " ختطيط اوسار الوظيفي"، 2008)دراسة كايزة بوراس  -

 .كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر ابتنة
الوظيفي، هدفت هذه الدراسة إىل إبراز أمهية ختطيط املسار الوظيفي و حماولة التعرف على معوقات عملية ختطيط املسار  

و أيضا اكتشاف فائدة تطبيق برامج ختطيط املسار الوظيفي لكل األفراد يف املؤسسة و حتقيق التكامل املطلوب بني 
الربامج املختلفة اخلاصة إبدارة املوارد البشرية و إبراز أمهية ختطيط املسار الوظيفي يف التكيف مع املتغريات ، وكان جمتمع 

ل يف األفراد العاملني ) رؤساء و مرؤوسني ( يف خمتلف املصاحل و الدوائر الوحدة االمسنت البحث يف هذه الدراسة يتمث
( عامال و عاملة . وتوصلت الدراسة إىل أنه هناك   493)   2006ابتنة و الذي بلغ عددهم يف ديسمرب   -بعني التوتة 

ىل نقص الرتقيات يف الوحدة وتثبيت كل صعوبة يف وضع مقاييس دقيقة لقياس الكفاءة ابلنسبة لكل األعمال، إضافة إ
العمال تقريبا يف مناصبهم طوال احلياة الوظيفية ونقص التعيينات اجلديدة وال يتم مراعاة مبدأ اختبار الشخص املناسب 

 .مللء الوظائف اليت مت إقرارها من قبل مدراء اإلدارات
ية  دارة التعليم واوسار الوظيفي وديريها يف (: بعووا : "كعال2013دراسة عبد الرحيم حممد عائض الزهراين )-

، رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف الرتبية، ختصص إدارة تعليمية، قسم اوملكة العربية السعودية"
 .الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية، كلية الرتبية، جامعة عني الشمس، السعودية

ف على طبيعة إدارة التعليم واملسار الوظيفي ملديريها يف اململكة العربية السعودية، وحتليل هدفت هذه الدراسة إىل التعر 
واقع إدارة التعليم واملسار الوظيفي ملديريها يف اململكة العربية السعودية، وقد قام الباحث بصياغة سؤال رئيسي يف الدراسة 

اململكة العربية السعودية مبا حيقق فعالية هذه اإلدارة، ومتثلت عينة   يتمثل بكيفية تطوير منظومة املسار الوظيفي ملديريها يف 
( مديرية تعليم، وقد استخدم الباحث أداة االستبانة جلمع البياانت. 42الدراسة يف اجملتمع الكلي الذي يشمل )

بعاد فعالية اإلدارة التعليمية، وتوصلت الدراسة إىل أنه توجد عالقة بني أبعاد املسار الوظيفي ملديري اإلدارات التعليمية وأ 
إضافة إىل أنه توجد فروق بني درجات استبيان املسار الوظيفي بني املرتفع واملنخفض، وذلك بناء على استبيان الفعالية 

اإلدارية للدرجة الكلية للفعالية وأبعاد األهداف واألسس واخلصائص على الرتتيب مما يشري إىل أن األفراد الذين يرون 
 ح األكثر يف مسارهم الوظيفي تكون إدارهتم التعليمية أكثر فعالية من منخفضي وضوح الرؤية ملسارهم الوظيفي. الوضو 
(: بعووا : معوقات تطوير اوسار الوظيفي للعاملني اإلداريني يف 2011دراسة حممد بشي حسن مهدي )-

 .قتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر، غزة، مذكرة ماجستري، قسم إدارة أعمال، كلية االمنسسات التعليم العايل
التعرف على معوقات تطوير املسار الوظيفي للعاملني اإلداريني يف مؤسسات التعليم العايل يف   هدفت هده الدراسة إىل 

 قياس مدى أتثري املتغريات الدميغرافية على املسار الوظيفي. و   غزة مؤسسات  
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، لوظيفيالرضا او كل من جماالت )األنظمة والقوانني احلوافز، وضوح مفهوم املسار الوظيفي    أن وتوصلت الدراسة إىل    
تقييم األداء برامج التدريب والتطوير( هلا أثر واضح يف تطوير املسار الوظيفي للعاملني اإلداريني يف اجلامعات الفلسطينية 

 يف قطاع غزة. 
، دراسة (: مقال بعووا : العوامل اونثرة يف التكيف مع التغيي يف اوسار الوظيفي2001)سلطا  انيف أبو اتيمل  -

 . 1، العدد  28تطبيقية على موظفي شركة االتصاالت األردنية، حبلة دراسات العلوم اإلدارية، اجمللد،  
سار الوظيفي، إذ تتضمن هذه توظف هذه الدراسة منوذج العوامل املؤثرة يف التكيف مع التغيري يف امل  ملخص الدراسة:  

العوامل املؤثرة اليت مت اعتمادها يف الدراسة عوامل هيكلية وأخرى سلوكية، ويتكون كال النوعني من األبعاد التالية: 
مستوى الرضا عن العمل، الدافعية حنو العمل، نوعية القيادة واإلشراف، احلوافز املرتبطة ابإلجناز، نوعية العالقة ابملنشأة، 

جة وضوح املهام، مقدار السلطة والنفوذ، ومقدار التحدي الوظيفي، وأتثريها يف التكيف مع التغيري يف املسار در 
الوظيفي. وقد بينت النتائج أنه توجد عالقة مهمة وذات داللة إحصائية بني العوامل اهليكلية والعوامل السلوكية جمتمعة 

من التكيف مع   1.7ث فسرت هذه العوامل جمتمعة ما نسبته %  وبني التكيف مع التغيري يف املسار الوظيفي، حي
التغيري يف املسار الوظيفي وإىل عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني العوامل الدميوغرافية والتكيف مع التغيري يف 

 (0.01) املسار الوظيفي عند مستوى معنوية أقل من
 :الدراسات اوتعلقة ابوتغي التابع-2
( بعووا : العوامل اونثرة يف الرضا الوظيفي لد  اووظفني اإلداريني يف 2015كوا  علم الدين مداح )دراسة  -

 ، مذكرة ماجستري، قسم إدارة أعمال، اجلامعة االفرتاضية، سورية.شركة اجلابر خلدمات التأجي
اإلداريني يف شركة اجلابر خلدمات التأجري    هتدف هذه الدراسة التعرف على العوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي للموظفني 

كما هتدف أيضا للتعرف على مستوى هذا الرضا ومعرفة الفروق املعنوي ذات الداللة اإلحصائية يف درجة الرضا تعزى 
للمتغريات الشخصية )العمر , القسم , اجلنسية , درجة التعليم, الدخل الوضع االجتماعي, عدد سنوات اخلدمة يف 

الرضا عن األجر , الرضا عن الرتقيات , الرضا عن (على كل عامل من عوامل الرضا الوظيفي املدروسة الشركة (  
اإلشراف , الرضا عن العوائد , الرضا عن اجراءات العمل , الرضا عن العالقة مع الزمالء , الرضا عن العمل نفسه , 

 ) الرضا عن االتصاالت داخل الشركة
املوظفني يف شركة اجلابر خلدمات التأجري غري راضون عن )اجراءات العمل العوائد، الرتقيات، وقد وجدت الدارسة أن  

األجر( وأهنم راضون عن كل من )مجاعة العمل، االتصاالت داخل الشركة( وأن رضاهم متوسط عن )اإلشراف، الرضا 
نه ال يوجد فرق معنوي ذو داللة عن العمل نفسه( كما وجدت أيضا" أن مستوى الرضا الوظيفي العام هو متوسط وأ

 .إحصائية يف الرضا عن )األجر، االتصاالت، العوائد العالقة مع الزمالء، العمل نفسه( يعزى للمتغريات الشخصية
( بعووا : الرضا الوظيفي وعالقتمل اباللتزام التوظيمي لد  اوشركني 2008دراسة  يواس كناد نواوي كلمبا  )-

، رسالة ماجستري يف قسم اإلدارة الرتبوية بوايت إبدارة ال بية والتعليم  ديوة مكة اوكرمةال بويني واوشركات ال  
 .والتخطيط، كلية الرتبية جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية
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هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لدى املشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبوايت، 
والتعرف على العالقة بني كل من االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي لدى املشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبوايت، والوقوف 

والرضا الوظيفي ببعض املتغريات الشخصية مثل اجلنس واملؤهل العلمي واحلالة   على العالقة بني كل من االلتزام
االجتماعية للمشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبوايت مبكة املكرمة. وتوصلت الدراسة إىل أن كل من املشرفني الرتبويني 

ي، مع وجود عالقة ارتباطيه إجيابية واملشرفات الرتبوايت يتمتعون مبستوى عال من الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيم
متوسطة بني الرضا الوظيفي أببعاده وااللتزام التنظيمي، ابإلضافة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 درجات الرضا الوظيفي لدى املشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبوايت تبعا للتخصص لصاحل التخصصات يف   0.05
 .لصاحل الذكور  العلمية واجلنس

 دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل( بعووا : ضغوط العمل وعالقتها ابلرضا الوظيفي،  2008طاهري عبد الغين )-
Enicab ،بسكرة، رسالة ماجستري يف علوم التسيري ختصص تسيري املؤسسات، جامعة حممد خيضر، بسكرة  

من ضغوط العمل والرضا الوظيفي يف املؤسسات االقتصادية وقد هدفت الدراسة إىل الكشف عن طبيعة العالقة بني كل   
اجلزائرية، وذلك تبعا الختالف اجلنس، السن، املستوى التعليمي، األقدمية واملستوى الوظيفي. وقد توصلت الدراسة إىل 

 أن ان هناك ارتباط سليب بني ضغوط العمل والرضا الوظيفي حىت يف املستوايت املنخفضة من الضغوط، إضافة إىل 
 .مستوايت ضغوط العمل والرضا الوظيفي هي مستوايت متوسطة بشكل عام ابملؤسسة حمل الدراسة

 :التعليق على الدراسات السابقة والدراسة احلالية ❖
بعد استعراض جملموعة من الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع دراسة دور ختطيط املسار الوظيفي يف حتقيق رضا العاملني 

( واليت مت تقسيمها إىل قسمني، 2015إىل    2001دراسات أجريت يف الفرتة املمتدة بني األعوام )  7ا  والبالغ عدده
تناولنا يف القسم األول الدراسات املتعلقة بتخطيط املسار الوظيفي، ويف القسم الثاين الدراسات املتعلقة ابلرضا 

 :الوظيفي. واليت توصلنا من خالهلا إىل استنتاج األمور التالية 

على الرغم من اختالف البيئات اليت أجريت فيها هذه الدراسات إال أهنا تشري إىل اعتماد خمتلف املؤسسات واهليئات    -
 .على ختطيط املسار الوظيفي يف تعامالهتا وممارساهتا اإلدارية مع األفراد

 . لوظيفيتتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف تناوهلا املوضوعي ألبعاد الرضا ا  -
 .لوحظ أن الدراسات السابقة اعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي الذي عزز من الوصول إىل نتائج أكثر دقة  -

 السابقة: الدراسة عن الدراسات  ما مييز هذه  
ختطيط املسار الوظيفي على مستوى الفرد، ختطيط املسار الوظيفي أهنا ربطت بني أبعاد متغري ختطيط املسار الوظيفي ) -

على مستوى املنظمة( مع الرضا الوظيفي ودراسة العالقة بينهم على أرض الواقع وذلك يف مؤسسة املياه املعدنية 
 - املنيعة  –  El Goléaواملشروابت الغازية  

 ختتلف عن الدراسات السابقة يف اإلطارين الزمين واملكان  -
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 كما ختتلف هده الدراسة عن الدراسات السابقة يف أهداف ونتائج البحث.   -
 هيكل الدراسة:  ❖

 من أجل حماولة اإلحاطة جبميع جوانب املوضوع سيتم تقسيم الدراسة إىل اثلث فصلني: 
لفصل يناقش الفصل األول بعض النواحي األساسية لتخطيط املسار الوظيفي اليت جيب التعرف عليها، حيث يقسم هذا ا

إىل ثالثة مباحث، وقد قسمت هذه املباحث إىل مطالب يتناول املطلب األول املسار الوظيفي من خالل مفهومه أنواعه 
 وأمهيته ومراحله أما املطلب الثاين فتناول ختطيط املسار الوظيفي من خالل مفهومه وأهدافه واهم استخداماته، ومداخله. 

ويف املبحث الثاين مت فيه تناول الرضا الوظيفي حيث قسم هذا املبحث إىل مطلبني، جاء يف ألوىل دراسة ماهية الرضا   
الوظيفي أما املطلب الثاين مت التطرق فيه إىل عوامل وحمددات ومؤشرات الرضا وأساليب قياسه. أما املبحث الثالث 

 الرضا الوظيفي.   ختطيط املسار الوظيفي يف حتقيق  دور سيلخص لنا  
ختطيط املسار الوظيفي يف حتقيق الرضا  دور وابلنسبة للفصل الثاين فقد خصص للدراسة امليدانية، والذي نتناول فيه  

 - املنيعة  –  El Goléaمبؤسسة املياه املعدنية واملشروابت الغازية    الوظيفي 
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 اإلطار الوظري وتغيات الدراسة 

 
 
 
 
 



 لمتغيرات الدراسة اإلطار النظري                                                             الفصل األول: 

 

2 

 متهيد: 
يعترب ختطيط املسار الوظيفي إحدى وظائف إدارة املوارد البشرية احلديثة اليت حتدد الكيفية اليت بواسطتها تستطيع   

املؤسسة مساعدة أفرادها لتنمية مسارهم الوظيفي ،وذلك لتحقيق الرضا واحلفز هلم نتيجة ملعرفة مسار حياهتم يف خطوات 
املنظمة واألفراد دور يف ختطيط املسار  ن التقاعد ، حبيث ان لكل منتبدأ من أول السلم الوظيفي حىت س متسلسلة

وطموحاته وقدراته واجتاهاته ،واملنظمة  الوظيفي وتطويره يف املنظمة ،فالفرد خيطط ويطور حياته الوظيفية على ضوء قيمه
 هلم وتطوير قدراهتم ومهاراهتم  الوظيفية  تدير هذا النشاط ،ويقع على عاتقها ختطيط حتركات املوظفني ،وإعداد املسارات

 وذلك من أجل حتقيق رضا العاملني. 
ووفقا ملا سبق سيتم ختصيص هذا الفصل وتقسيمه إىل ثالثة مباحث جوهرية، حيث يتناول املبحث األول ختطيط املسار   

لوظيفي من الوظيفي من خالل مفهومه وأهدافه واهم استخداماته، ومداخله. وسيخصص املبحث الثاين حول الرضا ا
خالل مفهومه وأمهيته، خصائصه، حمدداته وعوامله وأساليب قياسه. أما املبحث الثالث سيلخص لنا أثر ختطيط املسار 

 . الوظيفي على رضا العاملني
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 اوسار الوظيفي   ختطيط اوبحث األول:  
 اوسار الوظيفي   األول: ماهية  طلشاو

بيئة العمل   الوظيفي وظيفة مهمة وأساسية من وظائف إدارة املوارد البشرية خاصة مع التغريات احلاصلة يفيعترب املسار  
وإىل   الوظيفي وأمهيته  إىل مفهوم املسار  طلب واليت مشلت تغريات يف منط احلياة وهياكل املؤسسات هلذا سنتطرق يف هذا امل

 أنواع ومراحل املسار الوظيفي. 
  ف اوسار الوظيفيتعريالفرع األول:    

 املسار  أن   حيث . تقاعده  وحىت اخلدمة  دخوله   حلظة من  الفرد  يشغلها  اليت   الوظيفية   املراكز  جمموعة هو  األول: التعريف  
 يف  الوظيفي   عمره  خالل   إليها   ينتقل   او  الفرد  فيها  يتدرج   اليت  املتتابعة   الوظائف   جمموعة يوضح  الذي   املسلك   هو  الوظيفي 
 افقيا  او  قمته،  حىت   التنظيمي  اهليكل  قاعدة  من  التنظيمية  املستوايت  يف   الرتقي  خالل   من   عمودايً   ذلك   كان   سواء  املنظمة،

، صفحة 2019)رشوان،    خربات.  يكسبه  مما  املختلفة،  الوظائف   عرب  ابلتنقل  التنظيمي  املستوي  نفس   على   ابلنقل
119 ) 

 تقلد  خالل من عليها  يتحصل   اليت  الفرد  لدى   املرتاكمة   العلمية  والسلوكيات  املهنية  اخلربات  خمتلف أبنه    الثاين:التعريف  
يكسب   والنقلاملستوى اإلداري أو من إىل أخر فتغري الوظائف من خالل الرتقية   املناصب واألدوار داخل نفس  وتغري 

  (546، صفحة  2005) عقيلي ع.،   ته داخل التنظيم.  وسلوكامهارات وخربات جديدة وتنعكس إجيااب على تصرفاته  
واحتياجات املؤسسة، وذلك من خالل جمموعة   هو حتقيق التوافق الفعال بني إمكانيات وقدرات الفرد  :التعريف الثالث

 الوظيفية. واملفيدة للفرد واملؤسسة على مدى حياة الفرد    فرص العمل املناسبة  هتيئ  واإلجراءات التنظيمية اليت   من القرارات
 (198، صفحة 2008) أبو بكر،  
عمره الوظيفي واليت تتأثر يشغلها الفرد على امتداد   هو عبارة عن جمموعة من الوظائف املتتالية اليت  رابع:التعريف ال

، صفحة 2009)إبراهيم،    .املتتالية حلياته الوظيفية  ابجتاهاته وطموحات وأهدافه ومشاعره اليت ال تنفصل عن املراحل
348) 

 العملية  حياته خالل الفرد  يشغلها  اليت   الوظائف   جمموعة   هوومن خالل التعاريف ميكن استنتاج تعريف للمسار الوظيفي 
 .  املنشود هدفه   إىل   يصل  حىت  خمتلفة   مهنية  اجتاهات   أو  واحد  اجتاه   يف
 

 أنواع اوسارات الوظيفيالفرع الثاين:  
وميثل هذا املسار حركة انطالق املوظف العمودية من وظائف أدىن إىل وظائف أعلى عن طريق   اوسار التقليدي:   -1

ن الوظيفة اليت هلا ذات عالقة ابلوظيفة السابقة من حيث طبيعتها، فكان الوظيفة السابقة تعد الرتقية، على أن تكو 
إعداداً وهتيئة للموظف كي يرتقى للوظيفة اجلديدة. وعليه ميكن القول إن املسار التقليدي ميثل عدد ونوعية الوظائف اليت 

 ته على التقاعد. ميكن أن يرقي او ينتقل إليها املوظف من بداية تعد حىت إحال 
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ويوصف هذا املسار ابملسار الضيق، لتحديده سلسلة من الوظائف ذات نوعية واحدة مرتبطة بعضها ببعض، وابلتايل   
يظل املوظف أسري نوع واحد من الوظائف، مما جيعل بدائل الرتقية واالنتقال الوظيفي يف أنواع أخرى من الوظائف 

 للفرد وبوضوح اتم وبدقة عالية الوظائف اليت ميكن أن ينتقل إليها معدومة. ويف املقابل، يتميز املسار التقليدي أبنه يبني
 . املوظف عرب مسرية حياته الوظيفية يف املنظمة

واملثال الواضح هلذا املسار هو الوظائف العسكرية، حيث يعني الضابط يف رتبة مالزم، ويظل يرتقي يف الرتب األعلى حىت 
املسار يفرتض أبن املوظف سيبقى يف املنظمة حلني بلوغه سن التقاعد وأنه يصل للتقاعد. وجتدر اإلشارة إىل أن هذا  

 سيصل إىل هناية املسار، ألن املسار صمم على أن يبقى املوظف يف كل وظيفة فرتة حمددة من الزمن. 
لوظيفية، وميثل احتمال حركه انتقال املوظف العمودية واألفقية يف اهليكل التنظيمي عرب حياته ا  اوسار الشبكي:   -2

مبعين أن املسار ال حيقق فقط االنتقال لوظيفة يف املستوى اإلداري األعلى، بل يعمل على نقله يف عدة وظائف يف 
املستوى االداري الواحد على مدى فرتة من الزمن، وذلك لغرض إكسابه مهارات وخربات متعددة يف نفس املستوى 

 زمنية حمددة إىل املستوى اإلداري األعلى. اإلداري الواحد، مما يتيح له الرتقي بعد فرتة  
واملثال على ذلك الوظائف يف البنوك أو شركات االتصال وتقنية املعلومات، حيث ال يرقي املوظف إىل املرتبة األعلى إال 

إذا مر بعدة وظائف أفقياً، واكتسب فيها خربة. من هنا تتضح مرونة املسار الشبكي لعدم اعتماده على التخصص 
، حيث يعتمد على توسيع نطاق ختصص وخربات ومهارات املوظفني قبل الرتقي مستوى األعلى، كم أن هذا الضيق

املسار يتميز بتوفري فرص وبدائل ترقية متنوعة أكثر، تساعد املوظفني على حتقيق طموحاهتم املستقبلية بسهولة ومرونة 
 ( 99-98، الصفحات  2013)محزاوي،    أكثر من املسار التقليدي.

 وما التكلفة  وضغط   حجمها  ختفيض   هبدف   العمل  من  البشرية  املوارد  تسريح  احتماالت   ظل  يف االجناز:  مسار   -3
 الوظيفي  للمسار   جديد  مفهوم  ظهر التنظيمية،  الوظيفية املسارات   هناية  بلوغ  املوظفني   متكني   عدم   من   ذلك   يصاحب
 النجاحات   على معتمدة  املسار  خط  على   واقعة  أخرى  وظيفة إىل  واالنتقال   الرتقية  تكون  أن   على   يركز  والذي  التنظيمي

 الوظيفة  يف   قضاها   اليت  الزمنية  املدة  عن النظر  بغض  عمله،  يف الفرد  حققها اليت  واالجنازات
لوظيفية التنظيمي ال يتوقف عليها بلوغ يف هذه احلالة جند أن طول الفرتة الزمنية الالزمة لبلوغ املوظف هناية مسار اخلدمة ا

هناية املسار وذلك الن بلوغ   وبلوغه  واالنتقالهنايته إذا كلما زادت جناحاته واجنازاته ساعده ذلك على سرعة الرتقية  
 ( 551، صفحة 2005) عقيلي ع.،    النهاية غري مرتبط بسن اإلهالة على التقاعد 

 . أمهية اوسار الوظيفي  الثالث:الفرع  
 : اوسار الوظيفي  أمهية-1
 . من جهة أخرى املؤسسةمن جهة، ومن منظور    ميكن النظر إىل أمهية املسار الوظيفي من منظور الفرد  
 : مهية اوسار الوظيفي ابلوسبة للفردأ  1-  1

الوظيفية حيقق للفرد أمهية ابلغة   يف ظل التغريات البيئية واالقتصادية والتكنولوجية والثقافية السريعة، فان جناح املسارات 
 :ميكن تلخيصها يف النقاط التالية



 لمتغيرات الدراسة اإلطار النظري                                                             الفصل األول: 

 

5 

وما يؤدونه من أنواع الوظائف ويف   الوظيفية املميزة لكل فرد حيث خيتلف األفراد فيما يؤمنون به من قيمشباع القيم  ا
يعطون قيمة أكرب للمتعة الداخلية   قيمة أكرب للرتقي أو احلرية، فإن اآلخرين  الوظيفية، فبينما يعطي بعض األفراداهتم  توجه

ومن هنا يكون رسم املسار   ،حياهتمالشعور ابألمان وحتقيق التوازن يف  من العمل، وآخرون يقدرون بدرجة أكرب    املتحققة 
 .الوظيفية لكل فرد مهما كانت هذه القيم  الوظيفي من األمور اهلامة إلشباع هذه التوجهات 

الفراغ واليت أتخذ وبني األسرة ووقت   ،واجملتمع   حتقيق التوازن بني احلاجة إىل املال والرتقي والتحدي واملسؤولية يف العمل 
اآلن حياول أن يسعى إىل حتقيق تعايش، حيث ال يطغى العمل على   قيم ترجيحية أكرب عن العمل، ومن مث فالفرد 

حتتاج للمقارنة بني احلاجة إىل   ا هناألخرى حلياته، ومثل هذا القرار يعد من القرارات الصعبة اليت يتخذها الفرد، أل  اجلوانب
 .فراغ أكربالعمل واحلاجة إىل وقت  

 متكافئة  عمل  فرص  توفر  العامل  من بلدان  العديد  يف   العمل   تشريعات  أن   حيث  للموظف،  عادلة   وظيفي   تطور   فرص  توفري
حتمل املسؤوليات أن كما وجود مثل هذه الربامج   والتدريب متكنهم من   التطوير  برامج  توفري  إىل  ابإلضافة  للموظفني 

-166، الصفحات  2009)قشي،    العمل وينمي الوالء لكافة فئات العاملني إزالة الصراعات يف جمال   يساعد على
167 ) 

 للمنظمة:  بالنسبة الوظيفي المسار أهمية 2- 1
مواردها البشرية  املؤسسة مثل الفرد لديها حافز لفهم ديناميكية املسار الوظيفي، ففي الواقع قدرة املؤسسة على إدارة 

للمسار ا على فهم احلاجات الوظيفية للفرد ومساعدته على إدارة مساره الوظيفي بفعالية  هتبفعالية تتوقف على قدرا
 : الوظيفي أمهية كبرية ابلنسبة للمؤسسة نذكر منها

 : ر اووارد البشرية اختيا-
االجتماعي الفعال للفرد اجلديد وحتتاج املؤسسة إىل االهتمام   تبدأ إدارة املوارد البشرية ابالستقطاب واالختيار والتكيف  

 املؤهلني املوهوبني واختيار وتعيني أفضل فرد يف العمل، والذي يكون هناك احتماالت أكرب  بتحديد وعاء من األفراد
ا واليت تتوافق مع تقدمه  إلسهامه يف التنمية، ولكي حتقق املؤسسة هذه املهام البد وأن تتفهم املسارات الوظيفية اليت

 فهم وظائفهم وتقدير قيمة الثقافة التنظيمية  ا، عالوة على ذلك عليها أن تساعد األفراد علىهتأهدافها وتوقعا
 البشرية: تومية واستخدام اووارد  -
مؤهالته أو ميوله يصيبه اإلحباط نتيجة عدم وجود فرص لنموه،   ا يكون وضع الفرد يف املؤسسة ال يتناسب مععندم  

 على املؤسسة، وهذا من خالل أدائه الضعيف، لذلك فانه ومن مصلحة املؤسسة أن تساعد   فيصبح الفرد عبئا والتزاما
 ( 340، صفحة  2002) حسن ر.،    .م الوظيفيةهتأفرادها على إدارة مسارا

 واوواهش: تواكر اوهارات  -
ضع الفرد املناسب يف مكانه املناسب، لتحقيق و حبيث ميكن    به توفري معلومات عن قدرات وطموحات األفراد  ويقصد  

 .االحتياجات التنظيمية واإلمكانيات الفردية  التوافق بني
 . وعملياهتا  أنشطتها لتحسني  جاهدة  تسعى  كمنظمة   للمؤسسة الذهنية  الصورة   حتسني
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 للعمل به.   األفراد املوهوبني   يسعى  كمكان  التنظيمي  املناخ   جاذبية  تدعيم  به  ونعين   : االستقطاب-
 الوحدات   مستوى على  التنظيمية  توضيح األهداف  على  واملشرفني  املديرين  مساعدة  على  العمل  ويعين : األهداف  توضيح
 .األفراد  مهام  مع   توافقها  وكيفية
 واملهارة  الكفاءة   مثل عادلة أساس أساليب  على  األداء  تقييم  بعمليات  القيام   يف   الوظيفي  املسار  يساهم  :األداء  تقييم -

 القوة   نقاط   توضيح   مث  ومن  العمر،  السن،  اجلنس،  مثلة غري موضوعي  معايري   أساس  على   وليس  االستعداد  ومدى
  أداء الفرد.  يف   والضعف 

 الوظيفي: دارة الرسوب أو اجلمود  ا-
بدرجة تفوق عدد املراكز املتاحة للرتقي للمديرين واألفراد اآلخرين،   يف حالة وجود عدد كبري من املرشحني ملراكز معينة  

حمدودة   راسبني وظيفيا يف املراحل املهنية األوىل، أي أن احتمال بقائهم يف وظائف تقدم فرص   يصبح كثري من األفراد
من إنتاجية أفرادها بتقليل معدل  ة ملؤسسة تسعى للحفاظ على مستوى عايلللرتقي، وميثل هذا املوقف حتدي ابلنسب

تسبب مشاكل اخنفاض معنوايت األفراد الذين يدركون عدم   دوران العمل العايل مثال أو نسبة الغياابت اليت ميكن أن 
 وجود فرص كبرية أمامهم للرتقي

عمله يقدم له فرص النمو  ى مدى إدراكه أبن البيئة ومناخ اثرة دافعية الفرد للعمل بفعالية متوقف علإإن   الداكعية: -
 .والتحدي واملسئولية املشرتكة للمؤسسة، لتحقيق النمو الشخصي

ألنشطة املوارد البشرية داخل   وابختصار وكما هو واضح فان املسار الوظيفي يعترب مبثابة الرسالة اليت تضفي قيمة أكرب 
 البشرية، فان االتصال بني برامج املؤسسة واألفراد سينعدم   رتابطة بني أنشطة املوارداملؤسسة، فبدون حتقيق هذه العالقة امل

 (168، صفحة  2009)قشي،  
 . اوسار الوظيفي  مراحل  الرابع:الفرع  

 املراحل،  متعددة   عملية   ابعتبارها  إليها   هو النظر  الوظيفية  املسارات  ومناقشة  لتحليل  استخدامها  ميكن  اليت   الوسائل  من
 مراحل متثل  الوظيفة،  ترك  وأخريا  الوظيفي،   االستقرار  مث  الوظيفي،  البحث   ثـم   االستكشـاف  نقطة  من   التقدم   فان  وابلتايل 
هي:   الوظيفية   حياتـه يف الفرد  هبا   مير   متميزة  مراحل أربع   وجود  على   الباحثون   ويتفق   منا،   كل   حياة  يف   طبيعية

 الوظيفي   املسار  ملراحل  شرحا   يلي  وفيما   الوظيفة  ترك  وأخريا  الصيانة،  أو  احلفاظ  التأسيس،  ،فاالستكشا
 : االستكشـاف  مرحلة  -1

خيضع خالهلا إىل فرتة جتربة وأتهيل، وهو هنا يتأثر  تبدأ هذه املرحلة بعد تعيني املوظف يف املؤسسة مباشرة، حيث
ومبا يقوله أو يشري به أقاربه وأصدقاءه وأساتذته، وما يف يراه األفالم السينمائية   وقدراتهابستكشافه لذاته من حيث ميوله 

) عقيلي   واحد   التلفزيونية، األمر الذي يؤدي لتضيف اختياراته أو جعلها أكثر حتديدا، ويضعها يف اجتاه  واملسلسالت
 .( 558، صفحة 2005ع.،  
 عمليات   فان   املؤسسة،  منظور  ومن  اجلديد،  عمله   الفـرد   يبدأ  عندما تستمر  االستكشاف  مرحلة أن   إىل  اإلشارة  وجتدر

 والـزمالء  اجلديدة  الوظيفة   مع   ابأللفة   اإلحساس   على   اجلدد  العاملني  ملساعدة  ضرورية   تعتبـر  االجتمـاعي  والتأقلم  التوجيه
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 من   لنوع   الشخص   يتعرض ما  غالبا   االستكشـاف   مرحلة   ويف   فانه  وأخريا  املؤسسة،  أهداف حتقيق  يف   البدء   ميكنهم  حىت
 اجملاالت  بدائل  استكشاف  على ويعمل  ال   أم  املناسبة  الوظيفة  اختار   قـد   كان   إذا  عما  يتساءل  ما وعادة االستقرار  عدم 

 واهتماماته   وميوله  قدراته  مع   تناسبها  ومدى   املتاحـة   الوظيفية
 : التأسيس  مرحلة  -2
 يف   الوظيفي   مساره  ورسم متنوعة  ومعارف  مهارات  خالهلـا اكتسب  قد  الفرد   يكون  السابقة  التحضريية  املرحلة   ابنتهاء  

 أي   الطريـق   بداية  على  الفرد  يوضع  هذه   التأسيس  مرحلة  ويف  االستكشاف،   مرحلة   يف   حـددت اليت  إمكاانته   تقييم  ضوء
 يف   الفرد  ينجح  ال  قد   وأحياان   املؤسسـة،  يف  املستقبلية الوظيفية   حياته مشوار  خالله   من  سيكمل  الذي   مساره   بداية

 أخرى.  مؤسسات  يف البحث  إىل  يدفعه   قـد  الـذي   األمر  املناسب  الوظيفي   اجملال  إىل  الوصول
العمل اليت تساعده وغالبا ما ينجح الفرد يف بداية هذه املرحلـة يف إجياد اجملال الوظيفي املناسب، فيقوم بتنويع أنشطة  

على كسب وظيفة دائمة يف املؤسسة، وحيتاج الفرد ملن يقف إىل جانبه ويوجهه ومن أجل ذلـك فهو يتوقع أن يكون 
 .رئيسه املباشر يف موقف الصديق واملستشار الذي يوجهه يف هذه املرحلة

  :مرحلة احلفاظ الوظيفي  -3
ويهتم الفرد يف هذه املرحلة بتطوير مهاراتـه ومعلوماتـه الوظيفية، واحلفاظ على إدراك اآلخرين لقدراته على االجناز واملسامهة 

فـي حتقيـق أهداف املؤسسة، وميتلك األفراد يف هذه احلالة رصيدا كبريا من اخلبـرة واملعرفـة واإلملام الوظيفي، كما ميكن 
( مراجعة وتصميم سياسات املؤسسة أو أهدافها ويف 3املني اجلدد، وتزداد مشاركتهم يف ) استخدامهم كمدربني للع

 :وهيمتميزة ومنفصلة متاما    ثالثة مساراتوابلرغم من ذلك جنـد الفرد يف هذه املرحلة أمام    التوجيه،
ك سهال حيث حيتاج إىل االستمرار يف املسار الوظيفي بنفس املستوى الذي أهنى به مرحلة التأسـيس، وال يعترب ذل -

 .مزيد من جهد الفرد أوال ومن املؤسسـة اليت يعمل هبا اثنيا

 .الركود ويف هذه املرحلة يبدأ الفرد هناية مساره الوظيفي مبكـرا، ورمبـا أدى ذلك إىل فقده وظيفته -

وظيفة جديدة ذات مستوى أعلى التقدم يف املسار الوظيفي إىل أعلى عن طريق الرتقية وقد يستلزم ذلك البحـث عن   -
 .حىت ولو خارج املؤسسة

  :مرحلة االنفصال الوظيفي  -4
ومتثل يف اعتقادان أصعب مراحل املسار لوظيفي للفرد، خاصة ابلنسبة ألولئك الذين كانت قفزاهتم سريعة وانلوا حظا مـن 

تميز حيني الوقت للتقاعد، ويف هذه املرحلة حياول الشـهرة والتقـدير والسلطة، فبعد عقود من االجنازات املستمرة واألداء امل
األفراد االستعداد هلذا التغيري من خالل حماولة إجياد التوازن بـني األنشطة الوظيفية واألنشطة غري الوظيفية مثل الرحالت 

هنائيا، بل قـد يقرر الفرد وممارسة الرايضـة، ورغـم ذلك فانه ابلنسبة لبعض العاملني فان هذه املرحلة قد ال تعين عدم العمل  
إذا وجد الفرصة أن يستمر يف العمل مع املؤسسة لعدد حمدود من الساعات أو من خالل العمل االستشاري، كذلك فانه 
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)لؤي   ق.بغض النظر عن السن فقـد يقـرر بعـض العاملني االلتحاق بوظائف أخرى ليست مماثلة لنوعيات الوظائف الساب
  ،2019 ) 
 اوسار الوظيفي الثاين: األسس الوظرية لتخطيط    طلشاو

 استخدامات ختطيط املسار الوظيفي ومداخله. وإىل  دافه  يفي وأهالوظ   املسار   تعريفإىل   طلبسنتطرق يف هذا امل
 الفرع األول: تعريف ختطيط اوسار الوظيفي 

 من وجهت نظر الباحثني وسنتطرق إىل هذه التعاريف    التخطيط للمسار الوظيفيتعددت التعريفات اليت تناولت مفهوم 
هو عملية مشرتكة بني إدارة والفرد تتضمن إعداد الفرد ملراحل سري وظيفي متصاعدة وحتديد املهارات   التعريف األول:  

، صفحة 2014) أمحد،  ر أعلى املطلوبة من تعلم وتدريب وحتيد املراحل الزمنية لعبور كل مركز وظيفي إىل مركز آخ
، وختطيط املسار الوظيفي عبارة عن نشاط يؤديه الفرد لفهم حياته املهنية والتحكم هبا، وحيتاج الفرد إىل املساعدة (201

 ( 509، صفحة 2012)وارنر و دي ساميون،  يف دالك من املستشارين واملشرفني وأخرين من داخل املنظمة وخارجها  
ختطيط املسار الوظيفي فهو تلك العملية اليت يقوم فيها الفرد بدور رئيسي يف حتديد أهدافه املهنية : التعريف الثاين

والطريقة املالئمة لتحقيقها. فهو تلك العملية اليت تؤديها املنظمة لتساعد األفراد على حتديد أهدافهم ومساراهتم الوظيفية، 
، 2013)رضوان م.،   .وظيفي هو حتقيق توافق بني الفرد والوظيفةومن هنا فان اهلدف األساسي من ختطيط املسار ال

 ( 39صفحة  
يف تنمية املسار لوظيفي، ويتضمن ما خيططه الفرد  ذلك اجلانب الذي يقع ضمن مسئولية الفرد نفسهالتعريف الثالث:  

لقدراته واهتماماته للفرص الوظيفية املتاحة، صياغة األهداف احلقيقية وحتقيق   الفردبنفسه حلياته الوظيفية، ويشمل تقييم  
    (286، صفحة  2002) عبد الباقي، السلوك الفعال يف املنظمات،    ةالتنموية املناسب  األنشطة

البشرية من خالهلا برسم األطر العامة اليت   تنظيمية تقوم إدارة املواردختطيط املسار الوظيفي أبنه عملية    التعريف الرابع:
يف املنظمة، وخط سري حياهتا الوظيفية فيها منذ تعيينها   على أساسها يتحدد املستقبل الوظيفي للموارد البشرية العاملة 

وأفقياً وما ميكن حتقيقه من حركة تنقالهتا الوظيفية رأسياً    حىت اإلحالة على التقاعد من خالل حتديد احتماالت 
 ( 547، صفحة 2005)عقيلي و.،   فرص الرتقي الوظيفي املتاحة   طموحات مستقبلية يف جماالت العمل يف إطار

 أهداف تخطيط المسار الوظيفي  :ثانيالفرع ال
 : النقاط التالية  تلخيصها يفكن  سار الوظيفي ميطيط املخت داف لعملية  ه ناك عدة أه

 يف التغريات  مراعاة  مع   ،   املناسب  املكان  يف املناسب  الرجل  وضع   هو   الوظيفي   املسار  وتنمية  ختطيط   من   الرئيس  اهلدف
 الوقت   ويف   ،   املعاصر  التقين   التطور  مع   تتفق   اليت  املهارات  العاملني  إكساب  على العمل  مبعىن  ،  والداخلية  اخلارجية  البيئة
 سياسات   مع   يتفق   مبا  مستقبال املتاحة  الوظيفي  الرتقي  فرص  وكذلك  ،   اإلنتاج   وأساليب  طرق   يف   التغريات  تواكب  نفسه
 ظل يف   إال  تنفيذها  ميكن  ال   اليت   البشرية  املوارد  إدارة سياسات  من   وغريها   واالختيار   واالستقطاب  والتعيني  والرتقية  النقل
 اآلنية  املواقف  مقتضيات  مع  التكيف  على   والقدرة   املرونة   ميزة  املنظمة   منح  على   والقادرة  املؤهلة  البشرية  الكوادر  وجود 

   واملستقبلية.
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 تستدعي  اليت   املتغريات  هذه  مع  للتوافق  الزمن  بتغري  وميوهلم  واهتماماهتم   العاملني  احتياجات   يف   التدرجيي   التغري   مواكبة  -
 ختطيط  مميزات  من االستفادة  خالل   من   والفاعلية   الكفاءة   لتحقيق املرونة  من قدر  وإظهار  املنظمة   اسرتاتيجيات  تغري

 العاملني   رضا   لتحقيق  والتنظيمية  الفردية  االحتياجات  بني  التوفيق  على  تساعد  أن   ميكن  فعالة   كوسيلة  الوظيفي  املسار
 للمنظمة.   االسرتاتيجية  فاألهدا   حتقيق  نفسه   الوقت  ويف  الوظيفي،  ووالئهم  انتمائهم  درجات   وزايدة  الوظيفي  وأمنهم
 اليت  الوظيفي  املسار   وخمتربات  األداء،  تقومي  كمقاييس  املناسبة  التقييم  أساليب  ابستخدام ومهاراهتم  األفراد  قدرات  تقومي 
 املشكالت   وحتليل  اكتشاف يف تسهم  أن   ميكن   فعالة كوسائل   الرضا  وحبوث   التقومي، ومراكز   به،   االلتزام  مدى   حتدد 

   الوظيفي   املسار  وتنمية ختطيط تواجه  اليت  واملعوقات
 والتقييم.  والتدريب   والتحفيز  والرتفيه  النقل  جماالت يف  البشرية  املوارد  إدارة سياسات  تطوير  -
 املتميزة  الكفاءات  عن   والبحث   العمل   فرص   بتحديد   يتعلق  فيما  البشرية  املوارد  إدارة  نظم يف   والتكامل   التنسيق  حتقيق -

 املوارد  استثمار   سياسات  من   وغريها   واملكافئات   والرواتب  التعيني  لتحديد  وموضوعية مرنة  ولوائح  نظم  ووسع  الستقطاهبا، 
   البشرية

 وضع لتحقيق الفرصة  املوظف  ومنح   ابحلياة  واالستمتاع  واألصدقاء  والعائلة  واملنظمة  الوظيفة   بني  التوازن  حتقيق -
 وظيفته.   نطاق   عن   خترج قد  أعمال خالل من مرموقة  اجتماعية   ومكانة  اجتماعي

 جديد  كل  واكساهبم  وإمكاانهتم  العاملني   قدرات   وتطوير لتحديث  قرية  دوافع  تكوين  خالل من   التميز  حتقيق  يف   املسامهة -
  ( 21-20، الصفحات  2011)عبد العزيز بن حممد ،   العمل   جمال  يف   تقليدية   أفكار غري   لتقدمي وظائفهم  جمال  يف

 ختطيط اوسار الوظيفي  ت استخداما  :ثالثالفرع ال
 التالية:   اجملاالت   يف الوظيفي  املسار   لتخطيط  األساسية   االستخدامات   متثل
 الواعدة  اإلدارية  القيادات  عن  الكشف   يف   رئيسيا  دورا الوظيفي   املسار  ختطيط يؤدي  اإلدارية:  القيادات    عداد  -  

 القيادات  من   األول   الصف  إلحالل  الوقت  حيني  عندما  املسؤولية   التسليم  جاهزة   تكون  حىت   مبكرا وتنميتها  وتدريبها
 ابملؤسسة.  األداء  واستقرار  استمرارية  على   يؤثر  ال   وبشكل  اإلدارية
 افقيا  واحلركة  والنقل  الرتقية  قرارات  تصبح  لألفراد  الوظيفي   املسار  لتخطيط   خطة   وجود   ظل   يف   والوقل:   ال قية   جمال   يف   -

 أو   الشخصية  الرغبات  اساس  على   وليس   سلفا   وحمددة  واضحة  احتياجات   وعلى   علمي  اساس  على   مبنية  وراسيا
  األقدمية.

 وجود  على  كبري  حد   اىل  الكوادر  لفئة الوظيفي  االحالل   برانمج  اي  تنفيذ  يعتمد   أن جيب  الوظيفي:  االحالل   جمال   يف   -
 املختلفة   الوظيفية   املواقع   يف الكفؤة   غري  الكوادر  حمل حتل سوف   واليت   الواعدة   للكوادر  الوظيفية   املسارات  لتنمية  خطة

 عملية   الوظيفي   االحالل   عملية  تصبح  للكوادر  الوظيفية  املسارات  لتنمية  خطة   وجود   بدون انه  ذلك   القادمة،   الفرتة  خالل
   واستقرارها  املؤسسة  أداء  على  تؤثر  عشوائية
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 املؤسسة  يف الفرد  هبا  يقوم   اليت  لألعمال  الوظيفي   التدرج  الوظيفي  املسار   خطة   تبني  التدريش:  وظيفة  جمال   يف   -
 للوظيفة   مناسبا   يكون  لكي  واجتاهاته   معارفه  وأيضا   مهاراته  الزايدة   التدرييب   املسار  طول  على  مرحلة كل  خالل  واحتياجاته

 سيشغلها.   اليت
 مع   الوظيفية   املسميات  يدمج  متكامل  وظيفي   منوذج تكوين  من   البد املؤسسات  يف انجح  وظيفي  مسار  لتحقيق   

 والتعليم  ،   وتطويرها  ابملهنة املتعلقة   املعلومات  ونشر  ،   الشامل  التدريب  اسلوب   استخدام  و  ،   اخلارجية  البيئة  متطلبات
 واخلربات  املهارات  لتعلم  البشرية  للموارد  الفرص   ااتحة  و ،  الرمسي   والتعلم   التدريب  برامج  خالل  من املستمر  والتدريب
 ،   له  التدريبية  الربامج   وتقدمي  الستكمال دراسته  الفرد   أمام   الفرصة  وااتحة   التنموية  ابلنشاطات   والقيام  ،   اجلديدة  واملعارف 

 النامجة   املشكالت  حل يف  واإلرشاد  النصح  وتقدمي   الوظائف   اهداف  لتوضيح املهنية  الوظيفة  حول  استشارية  جلان  وهتيئة
، الصفحات 2015)بوراس،   .(  وظيفي   تناوب)    العملية   التنمية  حنو الفرصة  ااتحة   و  املؤسسة  وحاجة األفراد  حاجة  بني

250-251 ) 
  واحلوافز  واألجور  للتدريب  مستقبال   احملتملة   التكاليف  تقدير  الوظيفي   للمسار  خطة وضع  يساعد   التكاليف:   تقدير  -

 هلا مستقبال.  املؤسسة  واستعداد  مثال،  واملكافآت
 والتشريعات  والتكنولوجيا   واألسواق  التنافسية  القوى   يف   تغريات  املنظمات   تواجه  معها:  والتكيف   التغيات   مواجهة  -

 ما  وهو  األداء،  املتطلبات  أو  الوظائف   يف   سواء  تعديالت  إحداث إىل  تؤدي   التغريات  هذه   ومثل   وغريها،   ..احلكومية
 املخاطرة.   حاالت   من  للحد  وذلك  البديلة،  الوظيفية   للمسارات  التخطيط   عمليات خالل من له االستجابة  ميكن
 هلم  حتقق  وظائف يف ابلعمل  يهتمون  العصر   هذا يف  األفراد  أصبح  اووظفني:  طموحات  وحتقيق   الرضى   مستو  ركع  -  

  الوظيفي  املسار  بتخطط  مؤسسة  اي  وقيام   رضاهم،  إىل  وتسعى رحب،  بصدر   طموحاهتم  وتقابل  كثرية  حاجيات  يف  اشباع
 . (257)بوحديد و حيياوي، صفحة   ذلك   بتحقيق  كفيل

 الفرع الرابع: مداخل ختطيط اوسار الوظيفي 
 : املدخلنيهناك مدخال فرداي ومدخال تنظيميا يف ختطيط املسار الوظيفي، وسوف نوضح فيما يلي كال  

  :الوظيفيودخل الفردي لتخطيط اوسار  ا-1
 هذا  مير   ما  مثاليا، وعادة   وظيفيا  مسارا  لنفسه   خيطط   لكي  الفرد   هبا  مير  أن جيب  اليت   اخلطوات  على   املدخل   هذا  ويركز

 :وهي  خطوات  أبربعة  الفردي   الوظيفي  املسار   ختطيط   املدخل يف 
أو  الفروق  السابقتني، معاجلة  املرحلتني   بني  الفرق   أو   الفجوة  الوظيفة، حتديد  متطلبات   على بنفسه، التعرف  الفرد  تبصر  -

 . الوظيفي  املسار  ختطيط
 كانت   إذا  يقارن   مث  وإمكانياته ومهاراته،  قدراته  على يتعرف  مث  وآماله   طموحاته  على   يتعرف  حيث  لذاته،  الفرد  تقومي  -

القيام   جيب  اليت   العامة  احللول  فمن   كافية  غري  كانت   وإذا  طموحاته وآماله، لتحقيق  كافية  ومهارات  واإلمكانيات   القدرات 
اجلهات   بعض  مشاورة  على  احلصول   خالل من أو  احلاضر،  الوقت   يف   املتوفرة   التدريبات  الفرد ببعض  يقوم   هي أن   هبا

 يعمل.   اليت  املنظمة   يف   الرؤساء   أو  املديرين  خالل   من   أو   املتخصصة 
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 ما خالل  من   حصرها   واليت ميكن  حاليا   هبا لفرد يعمل  اليت  املؤسسة  داخل  يف   سواء  املتاحة  الوظيفية   الفرص  حتديد  -
 الفرص   أو   املستقبل،  يف   والنقل  الرتقية  فرص  املسارات الوظيفية،  الشركة،  دليل  مثل   الوظائف  عن معلومات  من   تنشره

 ككل   العمل  سوق  يف املتاحة  الوظيفية
 طموحات  تتضمن  اليت  األهداف  أن مالحظة  وجيب   األجل،   والطويلة  واملتوسطة   القصرية  الوظيفية  ألهدافه  الفرد  حتديد  -

 ميكن  اليت   األهداف  كما  أن   الطموحات،  تلك  مع تتالءم  اليت  واملعارف  املهارات   الكتساب التحدايت   أيضا  تتضمن   عالية
 الفرد  وإمكانيات  قدرات  مع  تتالءم  اليت  األهداف  هي   حتقيقها 

إعداد اخلطط املستقبلية: بعد حتديد األهداف الوظيفية يقوم الفرد بعد ذلك إعداد اخلطط املستقبلية الالزمة لتحقيق  -
 جل وكذا الربامج الرمسية يف حتقيق ذلك. خمتلف هذه األهداف، وميكن أن يبدأ الفرد ابخلطط قصرية األ

تنفيذ اخلطط: حىت حيقق الفرد خططه املختلفة ابألهداف الوظيفية فهو حباجة إىل مناخ تنظيمي يساعد ويشجع على   -
التنمية الوظيفية إضافة إىل العمل على تطوير طموحاته كما ينبغي على املؤسسة أن تدعم األنشطة اليت تساعد على 

ذلك مثل توفري فرص التدريب، األنشطة التثقيفية، وإحداث التعديالت اهليكلية اليت تساعد على فتح جماالت حتقيق  
 الرتقية أمام األفراد.

وأخريا ولغرض حتقيق إدارة وختطيط املسار الوظيفي لألفراد أهدافها البد من استمرار للعملية واليت تشمل مجع املعلومات 
الوظيفي، والتعرف على البيئة احمليطة، حتديد وتنفيذ األهداف، احلصول على معلومات حول حتديد تصور للمستقبل  

مرتدة وأخريا تقومي مدى حتقيق هذا اهلدف، ولتوضيح عملية ختطيط املسار الوظيفي على مستوى الفرد يقرتح كل من  
 ( 266، صفحة  2000رة املوارد البشرية،  )عبد الباقي، إدا  كريتنز و كنكى النموذج التايل 

 : منوذج ختطيط وتطوير املسار الوظيفي )على مستوى الفرد( 01الشكل رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 267، صفحة 2000)عبد الباقي، إدارة املوارد البشرية، المصدر: 

(3                 )  

 مرحلة تحديد األهداف  
 
 
 
 

مرحلة التعرف على الذات وعلى  
 ( 2البيئة )

       
 

البيئة      

مرحلة وضع تصور  
 ( 1المستقبل ) 

مرحلة تلقي المعلومات  

المرتدة من جهة العمل ومن  

(6) 

مرحلة تقويم التقدم نحو  
 ( 8الهدف )

مرحلة   التقدم نحو  
 ( 7تحقيق الهدف )

 
 

مرحلة تنفيذ االستراتيجية            
(5 ) 

مرحلة وضع  
 ( 4االستراتيجية ) 
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 اودخل التوظيمي لتخطيط اوسار الوظيفي -2
 الرجل   لوضع(    التدوير  ، املبكر   والتقاعد   والرتقية  والنقل كالتدريب )    إدارية أساليب  إتباع على  يركز  التنظيمي  املدخل 

 املنظمة  الحتياجات   اجليد  ابلتحديد  بدءاً   وذلك   ،   اإلنتاجية  من املنظمة  أهداف   حتقيق  هبدف   املناسب   املكان  يف املناسب
  تتطلب  اليت   الوظائف  يف   وابألخص   ابلوظيفة   لاللتحاق  وجنبهم  ،   املناسبة  املصادر  من  عنهم  والبحث   العاملني   من

 واالستغناء   ،  اجلديدة   الوظائف  لشغل   وتدريبهم وظائفهم  يف   اجلدد  العاملني  توجيه  ذلك  يلي   ،   عالية  ومهارات  كفاءات 
 بتلك  يقوم   من ولكن  اخلدمة   ترك  على العاملني  وأتهيل  ،  املقنعة   البطالة   نسبة  من   واإلقالل  ،  املناسبني   غري  املوظفني   عن

 ؟   املهمة
 ممارسات  استخدام   واسلوب  العمالة   توفري   مصادر   مع جيدة  عالقات  توفري   أسلوب   فهناك  للعمل  الدخول  مرحلة يف حيث
 فهناك  مناسب  ومناخ  وظيفة   توفري   مرحلة   أما   ،  املقابالت  ،   االختبارات  ،  التوظيف   طلب  ومنها  التوظيف   يف   جيدة 

 ممارسات   يف ملديرين  اشرتاك  ،   حتد   هبا   مهام   توفري   ،  اجلديد  املوظف  وأتهيل   ،  املتكامل   الوظيفي   الوصف   توفري  اسلوب
 أما ،  التدريب   ،   الرتقية  ،  النقل  أسلوب  فهناك  والوظيفة   الفرد  بني  التوافق  عدم   اكتشاف  يتم  حني  أما  ،  الوظيفي   املسار
)رضوان   املنظمة.  خارج  أخرى  وظيفة   يف   واملساعدة   ،  املبكر  التقاعد   وسيلة  فهناك  املنظمة من   اخلروج   عن   البحث  مرحلة 
 ( 50-49، الصفحات 2013م.،  

سؤوليات خاصة ابملنظمة لتحديد الوظيفي، وهناك مل عن دور املوظف يف ختطيط وتطوير املسار  ال ينفصإن دور املنظمة 
  وتطوير املسار الوظيفي

 . ومتغرية متعددة، خمتلفة،  مسئوليات   ذات   ديناميكية  وظائف توفري-
 ذات  لتويل مناصب  إلعدادهم العاملني  ومعارف   مهارات  تثري   أن  شأهنا  من  اليت  املتنوعة   التدريبية  الربامج   توفري-

 . أوسع   إشرايف  نطاق   أو أكرب مسئوليات
 .والنمو   التطور  قدرهتم على  ومدى  ومعارف   مهارات  من   ميتلكونه  ما  ملعرفة العاملني  ألداء  دوري  وبشكل   املستمر  التقومي-
 مما   املستمر،  التأييد والدعم   خالل  من   وذلك   املعنوي،   التحفيز  خالل   من   االفراد  يف   اإلجياب   السلوكي  التغيري   إحداث -

) عبد الباقي، السلوك الفعال يف   للتطوير الوظيفي.  الشخصي  والتخطيط  الذاتية  للتنمية  الدافعية  االفراد  بداخل  يولد
 ( 272، صفحة 2002املنظمات،  

سار الواضحة مللتخطيط مسارهم الوظيفي، مثل خطوط ا  الالزمةعلومات  مل للحصول على ا  للعاملنياتحة الفرصة  إل -
 بفعالية؛  وادارته،  هيتيح الفرصة للعامل لتطوير أهداف مسار   وهذا ،  األعماللبعض    الالزمة   واملهاراتالوظائف    وتوصيف

(Paula , Kerry , & Lisa , 2005, pp. 90-91) 
 مسارهم   لتنمية املطلوبة  املوارد  مبختلف  العاملني   وإمداد  التجهيزات،  توفري   عن  املنظمة  مسئولية  إىل  هنا   اإلشارة  وجتدر

 احلصر:   ال املثال  سبيل  على   ومنها   الوظيفي، 
 الذايت   ابلتقييم  والقيام  األهداف   وضع  كيفية  وحبث  الوظيفي،  املسار  ختطيط موضوع  ملناقشة العمل  وورش اللقاءات  عند   -

  وغريها.  واألمثل،
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  توفر  واليت  البياانت   وقواعد   املكان  بتوفري   املنظمة  تقوم  إذ   الوظيفي،  املسار  وتنمية  ختطيط   معلومات نظم  أو مراكز إعداد -
  املناسبة  التنموية  التدريبية  والربامج   املتاحة،  الوظائف  عن  بياانت   من   يهمهم  ما  للعاملني

 على حتتوي اليت  األدلة   ونشر   يطبع   املنظمة  تقوم   حيث الوظيفي،  املسار   بتخطيط  املتعلقة  والنشرات  األدلة  إعداد -
 للعاملني.  الوظيفي  املسار   بتخطيط  املتعلقة  واملناقشات  واالختبارات،  التمارين،   من   سلسلة

 وتقدمي العمل،  بقضااي  يهتمون  ومستشارون   مهنيون  هبا   يعمل  املسار،  بتخطيط  املتعلقة   اإلرشادات  لتقدمي وحدة  إنشاء -
  للعاملني.  املشورة

 يرغب   أو  ذلك،   الظروف   تقتضي  عندما   املسار   تغيري   عملية بتحليل  املنظمة   هتتم  إذ املسار؛  تغيري   بدراسات  االهتمام   -
 من كاالنتقال  التغيري،  عملية إلمتام  املطلوبة   املهارات  دراسة  إىل  هنا   األمر  وحيتاج   التغيري،  عملية   إجراء  يف   العاملني   أحد

 (91-90، الصفحات  2017)حسنني،    العكس.   أو   اإلدارية،  الوظائف  إىل  الفنية  الوظائف 
 

 اوبحث الثاين: الرضا الوظيفي.
 متهيد 

من العلماء والباحثني يف جمال علم النفس والسلوك التنظيمي وما لقد حظي موضوع الرضا الوظيفي للعاملني ابهتمام كبري  
يزال يالقي االهتمام املتزايد وتعترب املوارد البشرية من أهم مدخالت اليت أتثر على املؤسسة، لذا فإن املؤسسات حتاول أن 

ساسي لإلنتاج يف منظمات تسخر جل جمهوداهتا ووسائلها من أجل تعزيز رضا العاملني، فالعنصر البشري هو احملور األ 
 األعمال وأساس جناحها أو فشلها.

هلذا نتطرق يف هذا املبحث إىل مفهوم الرضا الوظيفي وأمهيته، نظرايت وعوامل الرضا الوظيفي، حمددات وأساليب قياس   
 الرضا الوظيفي، 

 اوطلش األول: ماهية الرضا الوظيفي 
  الوظيفي   الرضا  تعريفالفرع األول:  

مفهوم الرضا الوظيفي من املفاهيم اليت مت التطرق إليها بشكل كبري يف جمال السلوك التنظيمي، ولذا ال يوجد اتفاق يعترب  
 حول تعريف حمدد بل هناك العديد من التعاريف نذكر منها:

رغبات أن الرضا الوظيفي هو "الشعور النفسي ابلقناعة واالرتياح والسعادة إلشباع احلاجات والالتعريف األول:  
)سلطان   املنصب "وبيئة العمل الداخلية وعوامل البيئة اخلارجية ذات العالقة". والتوقعات من خالل العمل نفسه "حمتوى

 ( 197، صفحة  2003م.،  
ابلظروف النفسية واملادية والبيئية. اليت  " على انه جمموعة من االهتمامات  hoppockكما عرفه التعريف الثاين: 

 (Brikend , 2011, p. 77)  تساهم يف خلق الوضع الذي يرضى به الفرد.
قد أكد على ضرورة أمهية التمييز بني العوامل الدافعة وهي اخلاصة   (Herzberg ; 1973)أما  التعريف الثالث:  

   مبحيط العمل والبيئة واليت تؤثر على الرضا الوظيفي، وخلص إىل أن أسباب الرضا ختتلف عن أسباب عدم الرضا.
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إنساان تستغرقه الرضا الوظيفي: "أبنه احلالة اليت يتكامل فيها الفرد مع وظيفته وعمله ويصبح   (stone ;1976)يعرف  
 الوظيفة ويتفاعل معها من خالل طموحه الوظيفي ورغبته يف النمو والتقدم وحتقيق أهدافه االجتماعية من خالهلا". 

 ( 196-195، الصفحات  2004)سلطان م.،  
أبنه: "حالة عاطفية اجيابية سارة ،انشئة عن عمل الفرد أو خربته العملية   (Loke )ويعرفه لوك التعريف اخلامس: 

، 2004)حسن ح.،    ،وينتج الرضا الوظيفي عن إدراك الفرد إىل أي مدى يوفر العمل تلك األشياء اليت يعتربها هامة". 
 ( 105صفحة  

جتعل الفرد  أن الرضا الوظيفي هو "حصيلة العوامل املتعلقة ابلوظيفة واليت Strong)) يرى سرتونجالتعريف السادس:  
 (196، صفحة  2004)سلطان م.،   حمبا هلا مقبال عليها يف بداية يومه دون أي خصاصة". 

عر(اليت يشعر هبا الفرد حنو عمله، واليت تلك احلالة النفسية )مشا  :أبنه الوظيفي وميكن إعطاء تعريف شامل للرضا
وذلك إلشباع حاجاته )املادية املعنوية( ورغباته وتوقعاته من خالل عمله،  تنعكس إجيااب على أدائه وانتمائه للمنظمة،

 .العمل يف الرغبة نقص إىل الرضا عدم ويؤدي ابلسعادة شعور الفرد إىل الرضا يؤدي حيث
 الرضا الوظيفي الفرع الثاين: أمهية  

لديه مستوى عال من  الرضا الوظيفي يعطي إشارة حول السلوك الفردي للعمال عموماً جتاه عملهم، فاملوظف الذي
يف عمله يعطي سلوك سليب جتاهه،  سلوك إجياب جتاه عمله، وعندما يكون املوظف غري راض  ي الرضا الوظيفي يعط

وظائفهم لألشياء اليت تعترب مهمة يف املؤسسة بشكل جيد   مبدى توفري وكذلك فالرضا الوظيفي هو نتيجة إدراك املوظفني
التنظيمي بناء على ذلك ميكن تقسيم أمهية الرضا الوظيفي إىل نوعني، ابلنسبة للفرد   وتعترب األكثر أمهية يف جمال السلوك

 وابلنسبة للمنظمة. 
 أمهية الرضا الوظيفي ابلوسبة للموظمة   -  1
وبني األفراد أنفسهم، مما يساهم يف حتقيق أهداف   واملرؤوسنيبني القيادة اإلدارية    املودة والتعاونسيادة روح الثقة،    -

 . معا   واألفراداملنظمة  
رجيات، اللوزي، و )الف  املقدمة للمستهلكني.  واخلدماتزايدة درجة الوالء واالنتماء للمنظمة، وحتسني جودة املنتجات    -

 ( 119، صفحة  2009الشهاب،  
التوفيق بني   - البشرية حبيث ميكن هلا  املوارد  بيئة تساعد على االستغالل األمثل لطاقات  املنظمة على تصميم  يساعد 

واالستياء. السخط  شعور  على  التغلب  يف  ويساعد  ابلرضا،  شعورهم  ينمي  مما  وأهدافهم،  ،    أهدافها  ، 2005)أابن 
 ( 22صفحة  

األفراد واجتاهاهتم    - التعرف على مشاعر  يتم  للمنظمة، فعن طريقه  الوظيفي ذات أمهية كبرية ابلنسبة  الرضا  إن دراسة 
القصور، وحماولة عالجها، وأيض  التعرف على جوانب  يتم  العملية اإلدارية، وبذلك  ا معرفة املتعددة حنو خمتلف جوانب 
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اإلنتاجية. وزايدة  التقدم  للمنظمة  تكفل  اليت  املناسبة  احللول  لوضع  تؤرقهم،  اليت  ، 2002)األغربي،    املشكالت 
 ( 197-169الصفحات 

اليت ال يشعر األفراد فيها يعترب من أهم مؤشرات الصحة واالستقرار للمنظمة، ومدى فعاليتها على افرتاض أن املنظمة    -
ابلرضا تكون غري انجحة مقارنة ابليت يشعر أفرادها ابلرضا، مع مالحظة أن الفرد الراضي عن عمله هو األكثر استعدادا 

العمل يف  ومحاسا  نشاطا  أكثر  يكون  أنه  املنظمة، كما  أهداف  وحتقيق  بوظيفته  ، 2002)الشهري،    .لالستمرار 
 ( 25-24الصفحات 

 أمهية الرضا الوظيفي ابلوسبة للفرد   –  2
  (56، صفحة 2015)عزيزو ع.،  : إن ارتفاع شعور املوارد البشرية ابلرضا الوظيفي يؤدي هبا إىل

تعطيها إمكانية أكرب   اليت تتمتع هبا املوارد البشريةالقدرة على التكيف مع بيئة العمل: حيث أن الوضعية النفسية املرحية    -
 للتحكم يف عملها وما حييط به 

سكن. اخل وغري   الرغبة يف اإلبداع واالبتكار: فعندما تشعر املوارد البشرية أبن مجيع حاجاهتا املادية من أكل شرب،   -
 يها الرغبة يف املادية من تقدير واحرتام، أمان وظيفي...اخل مشبعة بشكل كايف، تزيد لد 

 أتدية األعمال بطريقة مميزة. 
 زايدة مستوى الطموح والتقدم: فاملوارد البشرية اليت تتمتع ابلرضا الوظيفي تكون أكثر رغبة يف   -

 تطوير مستقبلها الوظيفي 
 لرضا عن احلياة: حيث أن املزااي املادية وغري املادية اليت توفرها الوظيفة للموارد البشرية تساعد  -

 األخرية على مقابلة متطلبات احلياة هذه  
إن األفراد ذو درجات الرضا الوظيفي املرتفع يكون أكثر رضا عن وقت فراغه وخاصة مع عائلته وكذلك أكثر رضا عن   -

 . احلياة بصفة عامة
  (64، صفحة 2008)فؤاد نواوي فلمبان،    إن العاملني األكثر رضا عن عملهم، يكونون أقل عرضة حلوادث العمل. -

 الفرع الثالث: خصائص الرضا الوظيفي 
 ميكن حتديد أهم اخلصائص فيما يلي: 

 تعدد مفاهيم:   -
يعترب مفهوم الرضا من أكثر مفاهيم علم النفس التنظيمي غموضا ذلك ألنه حالة انفعالية يصعب قياسها ودراستها بكل 

املفهوم هو الذي ّ أدى إىل ظهور املئات من البحوث والدراسات حول هذا املوضوع. فقد موضوعية، ّ ولعل غموض هذا  
دراسة يف هذا املوضوع يف الوالايت املتحدة األمريكية فقط، ّ ولعل من 3350إىل ظهور أكثر من  1976 " أشار " لوك

سلوك العمال كاألداء والتغيب أهم أسباب تعدد هذه البحوث اعتبار موضوع الرضا أحياان كمتغري مستقل يؤثر يف  
واالتصال الرمسي والغري الرمسي، وأحياان أخرى كمتغري اتبع يتأثر ابألجرة والراتب ونظام املنح واملكافآت وهيكل السلطة 



 لمتغيرات الدراسة اإلطار النظري                                                             الفصل األول: 

 

16 

ونظام اختاذ القرارات وغري ذلك من املواضيع واملتغريات النفسية واالجتماعية واملادية )احمليط الطبيعي(. ومن أسباب تعدد  
الدراسات يف هذا املوضوع أيضا عدم اتفاق الباحثني على تعريف دقيق للرضا يف العمل مما أدى إىل تعدد التعاريف 

، 2015)عزيزو ع.،    اإلجرائية إىل جانب تداخل هذا املفهوم مع مفاهيم سيكولوجية أخرى كالروح املعنوية والدافعية.
 ( 64صفحة  

  طرق القياس:  -
نظرا لألمهية املتزايدة للرضا الوظيفي انطالقا من كونه غاية ووسيلة يف نفس الوقت ظهرت الضرورة لقياسه وتطوير 
للرضا،  التقنيات املستخدمة يف ذلك، من خالل جعلها أكثر ثباات وصدقا لكي تعرب بشكل أفضل عن املشاعر احلقيقية  

 كما أن معرفة النتائج املرتتبة عنه كونه متغريا مستقال تزيد من أمهية عملية القياس وتربر تكاليفها
بناء صادق على وجه   ست ذاتي، لكن هي لريفي تعترب ذات بناء صادق إىل حد كبياسات الرضا الوظ يد من قيإن العد 

، 2005)اثبت ع.،    . فييالرضا الوظ   سييال على قبول مقايس املرتاكمة عرب سنوات فد تكون دلييولكن املقا  اإلطالق، 
 ( 490-489الصفحات  

 الوظر    الرضا الوظيفي على انمل موضوع كردي:   -
غالبا ما ينظر للرضا الوظيفي على انه موضوع فردي لدى فان ما ميكن أن يكون رضا شخص قد يكون عدم رضا 

وقد انعكس هذا كله على   آخر. فاإلنسان خملوق معقد لديه حاجات ودوافع متعددة وخمتلفة من وقت ألخرلشخص  
 ( 39، صفحة 2015)البارودي،   . تنوع طرق القياس املستخدم

 الرضا الوظيفي يتعلق ابلعديد من اجلوانش اوتداخلة للسلوك اإلنساين:   -
لتعدد وتعقد وتداخل جوانب السلوك اإلنساين تتباين أمناطه من موقف ألخر ومن دراسة ألخرى. ومن مث تظهر نظرا  

نتائج متناقضة ومتضاربة للدراسات اليت تناولت الرضا الوظيفي ألهنا تصور الظروف املتباينة اليت أجريت يف ظلها تلك 
 ( 39، صفحة  2015)البارودي،   الدراسات.

 الرضا الوظيفي حالة من القواعة والقبول:   -
 إشباع وعن  العمل   بيئة  ومع نفسه  العمل  مع   الفرد   تفاعل   عن   انشئة  والقبول   القناعة   من   حالة  أبنه  الوظيفي   الرضا  يتميز

 األداء  يف   الفاعلية  وزايدة  له  واالنتماء   والوالء  العمل   يف   ابلثقة   الشعور  هذا  ويؤدي   والطموحات،  والرغبات   احلاجات
 ( 214، صفحة 2019)بن كيحول و طيباوي،    .وغاايته  العمل   أهداف   لتحقيق  واإلنتاج
 الرضا عن العمل ارتباط بسياق توظيم العمل والوظام االجتماعي:   -

وبة املرتبطة ابلعمل فيكشف من نفسه يف تقدير بوبة وغري احملباخلربات احمليعد الرضا الوظيفي حمصلة للعديد من  حيث  
 الفرد للعمل وإدارته ويستند هذا التقدير بدرجة كبرية على النجاح الشخصي أو الفشل يف حتقيق األهداف الشخصية

، صفحة 2015)عبد اللطيف،    وعلى الطريقة اليت يقدمها للعمل وإدارة العمل يف سبيل الوصول إىل هذه الغاايت. 
15 ) 
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 : رضا الفرد عن عوصر معني ليس دليال على رضاه عن العواصر األخر   -
كما أن ما قد يؤدي لرضا فرد   أن رضا الفرد عن عنصر معني ال ميثل ذلك دليال كافيا على رضاه عن العناصر األخرى

 قوة التأثري وذلك نتيجة الختالف حاجات األفراد وتوقعاهتم.معني ليس ابلضرورة أن يكون له نفس  
ويف النهاية جيب آن نتأكد من انه "إذا شعر املوظفون ابن وظيفتهم تقدم هلم فرصا عظيمة ومثرية للتحفيز. لن يتخلوا 

 ( 77، صفحة 2013)رضوان م.،   عنها بسهولة.
 

 الفرع الرابع: نظرايت الرضا الوظيفي 
ونظرية  Maslow ل توجد نظرايت كثرية تعرضت للرضا الوظيفي، لعل أمهها أو أكثرها أتثريا: نظرية احلاجات

 . Vroomونظرية التوقع ل    Lookونظرية القيمة ل Adamsونظرية العدالة ل  (Herzberg)ل العاملني
 Abraham Maslow ماسلو ألبراهامنظرية احلاجات   .1

سلوك اإلنسان على   النظرية، وتفسر هذه  السلوكيةاليت أسهمت يف جمال العلوم    النظرايتمن أشهر    النظريةتعترب هذه  
إىل خفض حالة   يؤدي بسلوك    إىل اإلتيان املشبعة تؤدي إىل عدم اتزان الفرد وتدفعه ري فاحلاجات الغ  احلاجات، أساس  

 إشباعها، وال نيس للسلوك الفردي حليزول التوتر إال إبشباع احلاجة تصبح احملدد الرئين وال  حالة التواز وإعادة  التوتر هذه  
وفقا   أمهية إشباع احلاجات األهم، مث األقل    طريقرقى إلشباع حاجة من احلاجات األخرى إال عن يع أحد أن  يستطي

 لتسلسل اهلرمي 
 ( 39، صفحة 2015)عزيزو ع.،    ا النسبية وهي:وقد صنف ماسلو هده احلاجة إىل مخسة مستوايت حسب أمهيته

وهي احلاجات اجلسمانية األساسية للحياة مثل احلاجة إىل الطعام واملاء والنوم والدفء، وهي   احلاجات الفسيولوجية:   -
 حاجات أساسية يشرتك فيها األفراد، ولذلك فهي أتيت يف قاعدة هرم احلاجات. 

يشعر بقدر من االطمئنان والتأكد   وأن وهي تعرب عن حاجات الفرد ليكون مبأمن من األخطار،    حاجات األما :   -
فيما يتعلق ابلبيئة احمليطة به، وال يقتصر الشعور ابألمن واالطمئنان على الكيان املادي فقط، وإمنا يتضمن األمن النفسي 

 ( 139-138، الصفحات  2011)سليمان و عبد الفتاح وهب،   واملعنوي.
 ال ِذي   اْلبَـْيِت،   َهَذا  َرب    فـَْليَـْعُبُدوا"  بقوله:  احلاجتني   هذين   أمهية  إىل   الكرمي   كتابه  حمكم  يف   وتعاىل   سبحانه  هللا  أشار   وقد 

 4- 3  اآلية  قريش  خوف. سورة  مِّنْ   َوآَمنَـُهم  ُجوع    مِّن  َأْطَعَمُهم
االجتماعي   احلاجات الالزمة لتحقيق التفاعل  وتتضمن ابحلاجة اىل االنتماء،    أيضاوتعرف    احلاجات االجتماعية:   -

مثل هذا النوع من   واحلب، ومن   اىل الصداقة  واحلاجة و اجلماعة او الوطن،  ة أيف احلاجة اىل االنتماء اىل االسر   وتتمثل
 وحاجة االفراد اىل االنتماء اىل مجاعات العمل الرمسية ا احلاجات يف املنظمات هي

 العمل   رؤساءعالقات الصداقة مع    وسيادة اجلماعات الغري رمسية، االنتماء اىل املنظمة،  
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ابلنفس   تتعلق حاجة االحرتام بشعور الفرد ابلكفاءة او اجلدارة، االستقاللية، القوة، الثقة :االح اما     احلاجة  -
هي ااتحة الفرصة للفرد  العوامل التنظيمية اليت تقابل هذا النوع من احلاجات  ومن من قبل اآلخرين.   واالعرتاف ،  والتقدير

، 2009) طه عبد الرحيم،    . املسؤولية  وحتمل  ابإلجناز جتعل منه يشعر    ومهمة او مهام مميزة    أبعماليف املنظمة للقيام  
 ( 9صفحة  

ومواهبه إىل آفاق تتيح له أن يكون ما متكنه استعداداته   ينطلق بقدراتهحاجة الفرد أن    وهي:  حاجات حتقيق الذات  -
) العزاوي و جواد،   األعمال واألنشطة مبا يتفق واالستخدام األمثل إلمكانياته ومواهبه وطاقاته.  وميارس ،أن يكون 
 ( 373، صفحة  2010

  للحاجات  Maslow  (: سلم 02الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ( 219، صفحة 2011) دهش جالب، املصدر:  
 

 ويالحظ من التدرج اهلرمي السابق ما يلي: 
املنظمة من أجور - تقدمه  يتحقق من خالل ما  )الفسيولوجية واألمان(  الدنيا  احلاجات  الوظيفي يف مستوى  الرضا  إن 

 ورعاية طبية. ومكافآت مناسبة لألفراد، أو ما توفره هلم من نظم أتمني صحي  
أما احلاجات العليا فيكون إشباعها عن طريق عوامل أخرى تؤدي إىل الرضا الوظيفي مثل تفويض السلطة واملشاركة يف -

-139، الصفحات  2011)سليمان و عبد الفتاح وهب،    اختاذ القرار والقدرة على حتقيق املسامهة الفعالة يف املنظمة. 
140 ) 

 Herzbergنظرية العاملني هلرزبرغ     .2

حاجات كسيولوجية                     

األما  حاجات                 

     اجتماعية حاجات                 

التقدير  حاجات              

 حاجات
 حتقيق الذات 
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 نيها بيو فصال فSynderman     سندرمانه  وزميل Herzberg هرزبرج  األمريكي فردركوضع أسسها عامل النفس  
 قبل طرح ني ث كان االعتقاد السائد عند الباحثيفي، حيالوظ   في والعوامل املسببة لعدم الرضايالعوامل املسببة للرضا الوظ 

في هي نفسها العوامل اليت ي بعد واحد، أي أن العوامل اليت تؤدي للرضا الوظ   في ذويته هو أن الرضا الوظ يرج لنظر يز ري ه
 في يوفحواها أن عوامل الرضا الوظ  في،ي الوظ تركز على العوامل املسببة للرضا    وهي في  ي الرضا الوظ   كن أن تؤدي إىل عدممي

 ( 255، صفحة 1997)احلناوي و سلطان،    ة ي دافعة ووقائنيتقسم إىل قسم
 :حسش هيزبيج  الداكعية العوامل  -

نذكر من أمهها   عدة عوامل   وتضم  الوظيفة وهي مرتبطة مبحتوى    الوظيفي، تؤدي يف حالة توفرها إىل الشعور ابلرضا  
من   املزيدإىل بذل    العاملني إىل دفع    وهي عوامل تؤدي   .... اخل،  الوظيفة   أمهية، التقدم والنمو، التقدير،  املسؤوليةاإلجناز،  

 :هريزبريج يفوقد خلصها "  الوظيفة   وتصميم  وكيانه  األهداف املطلوبة اليت توجد عادة يف حمتوى العمل  لتحقيقاجلهد  
 .اإلجناز وأداء العمل- 
 .خريناآل املسؤولية عن العمل الفردي وعمل  - 
 .واحرتامهم  اآلخرين  تقديرالرغبة يف احلصول على    -
 .فرض التقدم والنمو يف العمل  -

 العوامل الوقائية حسش هيزبيج -
بدرجة كبرية مستوى   وتسمى العوامل الصحية أو اخلارجية، وهي تتعلق ببيئة العمل وحميطه هذه العوامل هي اليت حتدد 

، الصفحات 2015)عزيزو ع.،    :فيما يلي  العامل وتتمثل إمجاال يف بيئة العمل وتفصيالمشاعر االستياء أو الرضا لدى  
44-45 ) 
 .ظروف العمل املادية -
 .العالقات مع الرؤساء –
 .العالقة مع املرؤوسني -
 .اإلشراف –
 .قيمة أداء العمل وأمهيته يف املنظمة -

 Equitable theoryالمساواة( العدالة )ة ينظر  3
م حيث اعترب إن هناك عالقة 1965-م1963ابلبحث يف هذه النظرية يف الفرتة     (Stacy Adams)ادمز قام

متبادلة بني الفرد و املنظمة اليت يعمل فيها، حيث يقدم املوظف جهوده و خربته مقابل حصوله على عوائد مثل األجر 
الصحية وغريها من هذه املنظمة، فيقوم املوظف إبجراء عملية موازنة بني معدل عوائده إىل ما والرتقيات، و التأمينات  
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يقدمه للمؤسسة وبني معدل عوائد اآلخرين إىل ما يقدمونه إىل املؤسسة، فإذا ما تساوى املعدالن، شعر الفرد عندها 
شعر ابلظلم، مما يؤثر على أدائه الوظيفي و يزداد ابلرضا عن العمل، و إذا وجد أي اختالل بينهما من وجهة نظره، فانه ي

 (13، صفحة  2009)الشمري،  تغيبه عن العمل، و إذا وجد عمل أخر سيرتك عمله احلايل. 
الراتب( فدرجة العدالة تعرف أبهنا نسبة مدخالت الفرد )مثل مستوى اجلهد يف العمل( للمخرجات )مثل الدخل آو  

 مقارنة بنسبة متشاهبة ابلنسبة لآلخرين.
والفكرة الرئيسية لنظرية العدالة تقول أن هناك مفهوما متفقا عليه ملا يستحقه الفرد من مكافئات على جهد، وتفرتض 

ذا ما هذه النظرية أن الرضا الوظيفي يتحقق إذا كان هناك توازن بني ما يقدمه الفرد وبني ما حيصل عليه من العمل، وه 
يتمثل يف إجياد التوازن بني املدخالت والعوائد، ويتحقق التوازن فانه حيدث شعور ابلرضا بني العاملني، إما إذا مل حيدث 

 التوازن فانه حيدث شعور بعدم الرضا، وتشمل نظرية العدالة على ثالث خطوات أساسية وهي:
على قياس بعض املدخالت مثل: العمر، مستوى التعليم واملهارة، مقدار اجلهد املبذول يف العمل،   يشتمل  التقييم:   -

 وقياس املكافأة اليت حيصل عليها مثل الراتب، الرتقية والقدير.
ات تشمل على مقارنة مكافئات الفرد مبا يبذله من جهد يف العمل ومقارنة مبا حيصل عليه أقرانه يف املؤسس  :  اوقارنة- 

 وما يبذلونه من جهد. 
هو عملية إدراك العالقة بني القيم واملقارنة فعندما يدرك الفرد ابن الوضع ينصف ابلعدالة فانه يستجيب  السلوك:  -

، 2006)الشرايدة ،    بشكل إجياب، أما إذا كان الوضع غري عادل فيستجيب بشكل سليب ويقلل من إنتاجيته وجهده. 
 ( 89صفحة  

)غرب،   بعدم العدالة فإن املورد البشري سيسعى إىل جتاوز هذا الشعور إبتباعه السلوكيات التالية:   إذا كان هناك شعور
 ( 216، صفحة  2007قرية، و سالطنية،  

 .تقليص جمهوداته يف العمل  -
 .…النواتج، وهذا من خالل املطالبة ابلرفع من العوائد( رفع العالوات واألجور تغيري    -
تغيري اإلدراك الذايت، وهذا من خالل تغيري تقييمه الذايت، فاملورد البشري هنا قد يرجح أن عملية تقييمه لنفسه كانت   -

 .خاطئة
 ورد البشري أن عملية تقييمه لآلخرين كانت خاطئة تغيري إدراكه لآلخرين؛ وهذا من خالل تغيري تقييمه، فهنا يرجح امل   -
تغيري حمور املقارنة، وهنا يقوم املورد البشري إبرجاع عدم العدالة ألسباب أخرى، كأن يعترب اآلخرين أبهنم أكثر خربة   -

 .ومهارة منه أو أهنم مفضلني لدى املدير...اخل
ايل، كأن يطالب ابلنقل من القسم الذي يعمل فيه أو قد يرتك ترك املوقف، وهنا يقوم املورد البشري بتغيري وضعه احل  -

 .العمل يف املؤسسة ككل
 اوطلش الثاين: عوامل وحمددات الرضا الوظيفي للعاملني وأساليش قياسمل 

 .قياسه  للعاملني وحمدداته ومؤشراته وإىل أساليب   املؤثرة يف الرضا الوظيفي  عوامل السوف نتطرق يف هذا املطلب إىل  
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 للعاملني  الفرع األول: العوامل اونثرة يف الرضا الوظيفي 
لعمله   العامل   لتقبل األساسي  احملدد   أهنا   طويلة  وملدة  االعتقاد  ساد   إذ   املادية  فمنها  األفراد،  رضا  يف   املؤثرة   العوامل   تتعدد
 الوظيفي،   الرضا  إحداث  يف   املعنوي  العامل  يؤديه  الذي الدور   تؤكد   أخرى تيارات  أفرزت األحباث  أن  إال  عنه،   ورضاه 

 الدور   على   ذلك   ويتوقف  الوظيفي،  الرضا   على   التأثري  يف   درجته  منها   واحد  لكل   يبقى  وتعددت  العوامل  ومهما اختلفت
 واالستمرار.  البقاء  هدف  املنشود   اهلدف  إىل  الوصول   بغية   فعالة   عوامل جعلها   يف   تؤديه املؤسسة   اليت
 تتمثل العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي فيما يلي:و 
  األجر:  -1

هناك عالقة طردية إجيابية بني األجر والرضا الوظيفي، حيث أن مستوايت عالية من األجـر تـؤدي إىل مسـتوايت عاليـة مـن  
املنظمــات يرغبــون يف احلصــول علــى أجـر أكــرب نظــري عمــل إضــايف أو عمــل  الرضـا. ولكــن يالحــظ أنــه لــيس مجيـع األفــراد يف  

ينطوي على مسؤولية أكرب، ومن مث  فإن رضاهم عن العمل يتـأثر بـذلك أن يشـعرون ابلرضـا عنـد القيـام بوظـائف ال تنطـوي  
)اثبـت    أقـل.  على مسؤوليات أكرب أو ساعات عمل أطول، وابلـرغم مـن أن األجـر الـذي حيصـلون عليـه مـن هـذه الوظـائف

 (492، صفحة 2005ع.، 
   حمتو  العمل )الوظيفة(:  -2

إن طبيعــة وتكــوين املهــام الــيت يؤديهــا الفــرد يف وظيفتــه تلعــب دورا هامــا يف التــأثري علــى رضــاه عــن وظيفتــه، إال أن االهتمــام  
نسبيا. فاملتغريات املتصـلة مبحتـوى الوظيفـة مثـل املسـؤولية الـيت حتتويهـا الوظيفـة،  أبثر حمتوى الوظيفة على الرضا يعترب حديثا  

وطبيعة أنشطة الوظيفة، وفـرص اإلجنـاز الـيت يوفرهـا، والنمـو الـذي يتيحـه الفـرد وأيضـا تقـدير اآلخـرين متثـل املتغـريات املسـببة  
  ملشاعر الرضا.

 ويظم حمتوى الوظيفة ما يلي:
ونعين هبا أنه كلما كانت درجة تنوع مهـام الوظيفـة عاليـة كلمـا زاد الرضـا الـوظيفي، أي كلمـا   فة:درجة تووع مهام الوظي -

 قل تكرارها كلما زاد الرضا الوظيفي، والعكس.
تتفــاوت األعمــال يف درجــة الســيطرة الذاتيــة الــيت تتيحهــا للفــرد يف أدائــه للعمــل،    درجــة الســيطرة الذاتيــة اوتاحــة للفــرد:  -

ــا العمـــل زاد الرضـــا عـــن  وميكـــن القـــول أب نـــه لكمـــا زادت احلريـــة يف اختيـــار طـــرق أداء العمـــل، ويف اختيـــار الســـرعة يـــؤدى هبـ
 العمل.
 إن استخدام الفرد لقدراته ميثل إشباع حاجة حتقيق اللذات يف هرم "ماسلو" للحاجات. استغالل الفرد لقدراتمل: -
أداء يقـــل علـــى مســـتوى طموحـــه يثـــري لديـــه اإلحســـاس    فتحقيـــق الفـــرد ملســـتوىخـــربات الوجـــاح والفشـــل يف الوظيفـــة:    -

وخيلـــق لديـــه مشـــاعر    ابلنجـــاح،وحتقيقـــه ملســـتوى أداء يزيـــد عـــن مســـتوى طموحـــه أو يعادلـــه يثـــري لديـــه اإلحســـاس    ابلفشـــل،
 بذاته.وأثر خربات النجاح والفشل على الرضا الوظيفي تتوقف على درجة تقديره واعتزازه   إجيابية،

 كرص ال قية:  -3



 لمتغيرات الدراسة اإلطار النظري                                                             الفصل األول: 

 

22 

فكلمـا كـان طمـوح    الرتقيـة.إن العامل احملدد ألثر فرص الرتقية على الرضا الوظيفي هـو طمـوح أو توقعـات الفـرد عـن فـرص    
وميكــن القــول أبن أثــر الرتقيــة    والعكــس.الــوظيفي  رضــاه  كلمــا قــل    ،فعــالالفــرد أو توقعــات الرتقيــة لديــه أكــرب ممــا هــو متــاح  

فحصـول الفـرد علـى ترقيـة مل يتوقعهـا حتقـق لـه سـعادة أكـرب مـن حالـة كـون    هلـا،الفعلية على الرضا تتوقـف علـى مـدى توقعـه  
 هذا الرتقية متوقعة والعكس. 

 منط اإلشراف:  -4
وظيفتهم يتوقـف علـى درجـة سـيطرته علـى احلـوافز ووسـائل اإلشـباع الـيت يعتمـد عليهـا   األفراد عن إن أتثري املدير على رضا  

خلصـائص الشخصـية للمرؤوسـني أنفسـهم , فوسـائل اإلشـباع واحلـوافز والـيت حتـت سـيطرته ,  ا  مرؤوسيه , ويتوقف أيضا على
ض ســـلطات وحـــرايت واســـعة  تزيـــد مـــن أتثـــري ســـلوك املـــدير إزاء مرؤوســـيه علـــى رضـــاهم عـــن وظيفـــتهم , فاملـــدير الـــذي يفـــو 

ملرؤوســني يفضــلون االســتقالل يف الوظيفــة ويتمتعــون بقــدرات عاليــة , تشــبع احتياجــاهتم وحيقــق رضــاهم عــن وظــائفهم , أمــا  
املــدير الــذي يفــوض تلــك احلــرايت الواســعة ألفــراد يفضــلون املســؤولية احملــدودة بقــدرات منخفضــة فهــو خيلــق ارتباكــا وتــوترا  

 ك استيائهم جتاه العمل. لدى مرؤوسيه ويثري بذل
 مجاعة العمل:  -5
فتفاعــل الفــرد مــع    لــه،تــؤثر مجاعــة العمــل علــى رضــا الفــرد ابلقــدر الــذي متثــل هــذه اجلماعــة مصــدر منفعــة أو مصــدر تــوتر    

زمالئــه يف العمــل حيقــق تبــادل للمنــافع بينــه وبيــنهم إذا كانــت مجاعــة العمــل مصــدر لرضــا الفــرد / العامــل عــن عملــه. أمــا إذا  
ان تفاعــل الفــرد مــع زمالئــه خيلــق تــوترا لديــه أو يعــوق إشــباعه حلاجاتــه أو وصــوله ألهدافــه اعتــربت مجاعــة العمــل مســببا  كــ

هــذا ابإلضــافة إىل أن أثــر مجاعــة العمــل علــى الرضــا يتوقــف علــى مــدى قــوة احلاجــة إىل االنتمــاء لــدى    عملــه،الســتيائه مــن  
الفرد كزايدة هذه احلاجة هلا أثر قوي يف التفاعل مع مجاعة العمـل. وابلتـايل زايدة درجـة الرضـا. فاملنـافع الناجتـة عـن التفاعـل  

لتفاعــل يكــون أيضــا كبــريا عنــدما تكــون حاجــة الفــرد إىل االنتمــاء  مــع مجاعــة العمــل تكــون كبــرية والتــوتر الناشــئ عــن هــذا ا
 أما عندما تكون هذه احلاجة ضعيفة فإن أثر املنافع أو التعامل مع مجاعة العمل عليه يكون ضعيفا.  قوية.
 ساعات العمل:   -6

ــ ا الـــوظيفي. وعنـــدما  إن تـــوفر ســـاعات العمـــل علـــى حريـــة اســـتخدام وقـــت الراحـــة وزايدة هـــذا الوقـــت يـــؤدي إىل زايدة الرضـ
)فليـه و السـيد،    .يـؤدي إىل اختيـار اخنفـاض الرضـا الـوظيفي  استخدامه،تتعارض ساعات العمل مع وقت الراحة واحلرية يف  

 (264-262، الصفحات  2005
 اوادية للعمل   الظروف  - 7

ضوضاء على درجة تقبل الفرد لبيئة العمل ولذلك فإن و وية وإضاءة ورطوبة وحرارة هت تؤثر ظروف العمل املادية من
 ( 178، صفحة 2006)سهيلة،    . الظروف البيئية اجليدة تؤدي إىل رضا األفراد عن بيئة العمل

 
 التايل حيث ميكن تلخيص العوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي يف الشكل   -
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 الوظيفي   الرضا  يف   املؤثرة   العوامل  - (03)  رقم  الشكل
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 264، صفحة 2005)فليه و السيد، املصدر:  
 

 الفرع الثاين: حمددات الرضا الوظيفي 
 

يف كثري من احلاالت جند أن االختالف يف الرضا الوظيفي بني املوظفني الذين يشغلون نفس الوظائف يرجع إىل احملددات 
 التالية:
 التواقض:-

املوظف ويف نفس الوقت فإهنما ميثالن السبب الرئيسي وراء االختالف يف الرضا عن تتعلق االجتاهات مبعتقدات وقيم  
العمل يف حالة الوظائف املتماثلة وميكن تفسري ذلك أوال أبن املوظفني رمبا خيتلفون يف معتقداهتم حول الوظيفة موضوع 

ستوى رضا املوظفني لنفس الوظيفة، االهتمام، فيختلف تقييم كل موظف لوظيفته حسب رؤيته و خلفيته، ومنه خيتلف م
أما التفسري الثاين فيتمثل يف أن املوظفني إذا أدركوا أن وظائفهم متماثلة فإهنم رمبا خيتلفون من حتديد ما يريده كل منهم 
ا من الوظيفة ؛ إن ما يريده املوظف من الوظيفة ميثل الرغبة املفضلة للموظف واليت تعكس قيمة الوظيفة له، أي أن الرض

 عن العمل يتحقق من التقارب بني النواتج اليت يرغب املوظف يف حتقيقها وتلك اليت حيصل عليها فعال من الوظيفة 
 

 األجر

 حمتو  العمل 

 كرص ال قية 

 منط اإلشراف 

 مجاعة العمل 

 ساعات العمل 

 الظروف اوادية للعمل 

 العوامل اونثرة يف الرضا الوظيفي 
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 العدالة:-
العدالة هي أساس حمددات الرضا الوظيفي اليت تتحقق عندما يدرك املوظفون أن ما يستحقونه من عملهم حيصلون عليه  

ة املستخدمة يف حتديد نتائج العمل وتقييم األداء، وكذا سياسة تقرير العوائد كما يدركوهنا، وعندما يثقون يف العملي
واجلزاءات، فعندما يشعر املوظف أن األجر الذي يتقاضاه مناسب للمجهود الذي يبذله يف العمل هو يستحقه ابلفعل 

 لرضاومن جهة أخرى يدرك أن سياسة األجور املطبقة يف املنظمة موضوعية فإنه ابلتايل يشعر اب
 

 اويول أو الوزاعات: -
أشارت الدارسات املختصة يف الرضا عن العمل، أن شخصية املوظف تؤثر على الشعور ابلرضا عن العمل، وهناك بعض 
خصائص الشخصية سواء كانت موروثة أو مكتسبة تساهم يف الرضا عن العمل، وركزت البحوث اليت اهتمت ابمليول أو 

ى خاصيتني أساسيتني للشخصية؛ األوىل تتعلق ابلنزعة العامة للموظف لالستجابة بشكل النزعات والرضا عن العمل عل 
إجياب أو سليب للبيئة، أما اخلاصية الثانية تتعلق بعملية التفكري املتناقض لدى املوظف، وتوصلت هذه البحوث إىل أن 

-297-296، الصفحات  2000) املرسي و اثبت،    امليول السلبية والتفكري املتناقص يهدد مشاعر الرضا عن العمل.
298 ) 

 الرضا الوظيفي   منشرات :  الثالفرع الث
إن للرضا الوظيفي مظاهر أو مؤشرات تدل عليه، واليت من خالهلا ميكن التعرف عليه حيث أنه كلما اخنفضت هذه 

 . ارتفاع الرضا، وكلما ارتفعت كلما كان هذا دليال على اخنفاض الرضااملؤشرات كلما كان هذا دليال على  
 : لغياب1-

 وأسبابه Hailbronz نقص املالزمة يف عمل يتطلب احلضور الدائم، حسب  أنه: الغياب: يعرف الغياب عموما على  
املرض، عطل األمومة، حوادث العمل، عطل ألسباب عائلية أو إدارية عطل غري موافق عليها أو   يف:عديدة تتمثل 

 ( 2011)ثنيان،   التكوين خارج املنظمة 
 العائد  فان  سابقا   أشران   وكما   العوائد،  على احلصول  ألجل  العمل   بضرورة   يتخذه  قرار  على بناءا  يوميا   بعمله   الفرد   يلتحق  
 الرضا   فعدم  التغيب،  إىل   تدفعه   قد  بديلة  فرصة  وجود  ومع  إرضائه  يف العائد   هذا  كفاءة  عدم  فان   لذا  للرضا،   ديؤ ي

  الغياب.  حاالت   حتليل   عملية   يف   عليها   االعتماد  ميكن   اليت  األساسية  العوامل   أحد  هو  الوظيفي 
 شركة  يف   1955  سنة  ففي الغياب،   معدالت  وبني الوظيفي  الرضا  درجة  بني  سلبية  عالقة  وجود   الدراسات   أثبتت   لقد

 ومعدل  الوظيفي  الرضا   بني  عالقة وجود  على   ومؤكدا  مرتفعا  كان  االرتباط  معامل  أن   الباحثون  وجد  هارفسرت  إنرتانشيوانل
 الغياب.

 ميكن   فال  ،   العمل  عن  رضاه عدم عن  تعبري   فانه   نفسه  تلقاء  من العمل  برتك  قراره  الفرد  يتحد  عندما  العمل:   ترك  -2
 يف عمال  جيد  أن   إمكانية  يف   بديلة   فرصة  لديه   كانت   إذا  خصوصا  ،   عمله   عن   راض   غري   وهو  مله   أداء يف يستمر  أن   القرد

 بني  سلبية  عالقة   هناك   أن (   متفاوتة  بدرجات )    الدراسات   أثبتت  وقد ،  الرضا   له وحتقق  احتياجاته   تلمي  أحرى   منتظمة
 ما  هدا  و  األحشاد   اىل   العمل  ترك   معدل مييل  ،  الوظيفي  الرضا  ارتفع  كلما   انه  مبعىن  العمل  ترك  ومعدل  الوظيفي  الرضا
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 يف   واالحرتام   الرضا   فم  حقق  عمل  عن   خثا   هاجروا  الذين   والباحثني  العلماء  هجره   من   تعاين   اليت  و  النامية  الدول  يف   حبفله 
 املتقدمة   الدول
 :ويتمثل ف ما يلي:التوقف عن العمل  -3
أقوى ،  هاوغري  نظمةيعيشها العامل داخل امل  ال اليت مهضراب عن حالة من الفوضى والتذمر واالاال  يعرب   :اإلضراب-

 ردا  العدد،   كبرية  أو  صغرية   اعة مج  ضراب( سواء كانوا يف مؤشرات عدم الرضا حدة، ويلجأ العمال إل هذا الشكل )اال
 وحتسني   ر،جاأل   زايدة  إىل   وتطلعهم   عاكسا   الرتقية..(  اإلشراف  طرق ، ضاملنخف  )األجر اهنيعيشو   اليت   الوضعية  على

 وغريها.  ابلتغيري  املطالبة  أو  العمل   ظروف
 رضا   عدم   عن   جزئي تعبري  هي  وإمنا   ،   العمل  ترك  أو   التغيب  ن أ ش  ا هنأش  واإلصاابت   الصناعية  احلوادث  إن  : اإلصاابت-

 مييل  األساس   هذا  وعلى   ،   هثاذ  العمل   يف   الرغبة   وعدم  بكفاءة  العمل   أداء على الدافع   انعدام   وابلتايل   ،   الوظيفي  الفرد
 هذه وتفسر  ،   العمل   يف   واإلصاابت  احلوادث  معدالت   بنيو  الوظيفي  الرضا   درجة  بني  سلبية  ةقعال  افرتاض  إىل   الباحثون
 عن   االبتعاد   إىل   سيله   هو  ذلك أن   إذ   ،   اإلصابة  إىل  أقرب  جنده   الرضا   من عالية  بدرجة   يشعر  ال الذي   العامل   أبن  الظاهرة 

 ة جدر   و  صاابت اإل  بني  العكسية  العالقة  تلك   وجود على  اكدت   البحوث   من   العديد  وهناك  ،   هبحي ال الذي  العمل   جو
 . الوظيفي  ابلرضا  الشعور
 النفسي   الضغط  الل خ  من وذلك العامل  اضر م عاد   عن الغالب  يف تعرب  ظاهرة ( املرض  ادعاء التمارض ):  التمارض-

 واقع ل  العمل   احمليط  عن  لالبتعاد  املقنعة  ةضياملر   احلاالت   إىل  العامل  ا جليو  خارجها،  أو  املنظمة  داخل   ههواجي  الذي
 . عمله أثناء  اههيواج  اليت  ةبيالسل  االنعكاسات  من لتقليلل أو  فيها  املعيشي

 يلي:   فيما  وتتمثل العدائية:  السلوكات  -  4
  كثريا  يظهر  والتظلمات   الشكاوى  ارتفاع  أن  1962  سنة  Fleisheman ; Harris  دراسات  أظهرت  الشكاو :  -
 للتعبري  إجراء  كأخر   والشكوى  التظلم  وسيلة   يستعمل   فالعامل  اإلشراف،  منط   عن   الرضا  عدم   عليها   يغلب   منظمات  يف

 واإلداريني  املشرفني   اهتمام  جلب  دف هب   غريها،  عن   أو عمله عن   رضا   عدم   حالة  يف جعلته اليت   األسباب   اجتاه  تذمره   عن
 بدقة   ودراستها  ا هب  ابالهتمام   مطالبة   املنظمة   فإن   مهاد ع   من الشكاوى   هذه  موضوعية   عن النظر  وبغض  ه.توضعي لدراسة

 . هائأدا  على   سلبا  وتؤثر  تظهر  قد   اليت  االضطراابت  تفادي   أجل  من
 املنتجات   سالمة  على  تؤثر ال كي  األعطال  من اآلالت  صيانة  على   حيافظون  عادة   املسؤولون   والتخريش:   الالمباالة   -
 على   ينعكس   الرضا  درجة اخنفاض   وأن  العامل،  هو   املنظمة  يف الزاوية  حجر  أن  يدركون  ال أهنم غري  املنظمة،  اتز هيوجت

 يؤداين  واللذان  والالمباالة   اإلمهال  من   حاالت   يف   وقوعه   ذلك  على  ر جين  مما  لعمله   أتديته أثناء   وانضباطه   اهتمامه  مدى 
 حالة  يف إضافية تكاليف  املنظمة   تتحمل   ذاته.  ابملنتج  الضرر  إحلاق  حىت  أو  اإلنتاج،   أدوات ريبخبت  العامل   قيام  إىل

 العامل   إنتاجية من سيقلل  حتما   باب غفال  أعماهلم،  عن  األفراد  رضا  عدم  عن   النامجة   املشاكل  وتتزايد   اآلاثر   هذه   ظهور 
 فون ل خي ددج   لعمال   ماسة   حاجة  يف املنظمة  جيعل  العمل   وترك العامل،  يؤديها   اليت  العمل  ساعات  احلفاض   إىل  رجوعا 
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 يؤدي  فانه  اإلضراب  وأيضا   التدريب،   وتكلفة   التعيني   تكلفة  مثل  التكاليف   من   موعة جم   حتمل  إىل  جيرها وهذا  ،نيلياملستق
 ( 44-43، الصفحات 2009)عسلي،   ا.هبواضطرا  مة نظامل  يف العمل  شلل   إىل

 

 الفرع الرابع: أساليش قياس الرضا الوظيفي 
 مدى   حسب  ويدرس  بفحص   االدارية  القرارات  من  فكثريا  واملديرين،  السلوك   علماء  من   كال  يهم  الوظيفي  الرضا   قياس  نإ

 املديرون   أما   السلوكية،  العلوم  لبحوث جوهراي  هدفا   الوظيفي  الرضا   اس قي  تطوير  كان   فقد   وعليه  الوظيفي   الرضا  على   أتثريها
 بعض  وهناك  التنظيمية.  ( effectiveness)   للكفاءة مؤشرا  يعتربونه   ألهنم   الوظيفي  الرضا  بقياس   يهتمون   فهم

 .فيها  التغيري  اسرتاتيجية  لتطوير املسوحات   هذه نتائج  وتستعمل  املعنوية   الروح   لقياس   دورية   مبسوحات   تقوم   اليت   املؤسسات
 ميكن   وال  االنسان  رأس  داخل  يوجد   الرضا   ألن ذلك  مثال  مبين  عرض  أو خط  طول   قياس يشبه  ال الوظيفي   الرضا  وقياس
 وقائمة واملقابلة  املالحظة،  هي:   مباشرة،  غري  بطريقة  الوظيفي   الرضا   لقياس  استعماال   الطرق  وأكثر  مباشرة،   قياسه

 استعماال  الطرق   أكثر هي  االستبياانت  فإن   كبريا،  وقتا  تستنزفان  واملقابلة  املالحظة،  طريقيت ألن   )االستبانة(  االستقصاء 
 بتصميمه  واعتين   طور قد   االخر   البعض   لكن   عليها،  يعتمد   ال االستباانت  بعض   أن  من وابلرغم  الوظيفي،  الرضا  لتقييم
، 2016)اخلضراء، أبو هنطش، أمحد، و الظاهر،    .والكلي  اجلزئي  للرضا  مالئمة   كمقاييس  عليها  االعتماد  ميكن   حبيث

 ( 339صفحة  
 وحتصر املقاييس املستخدمة حاليا إىل قسمني 

كنسبة  أدوات حمددة للقياس   ، ابإلمكان قياس رضى املوظفني وتوجهاهتم عرب تطويع القسم األول: اوقاييس اووضوعية
 .ودرجة اإلنتاج للموظف الغياب، ومستوى ترك العمل، نسبة احلوادث يف العمل، ومعدل الشكاوى

أدوات معينة كصحيفة  ، هي املقاييس املعتمدة على حصر املعلومات للموظفني عربالقسم الثاين: اوقاييس الكمية
من خالل املقابالت الشخصية اليت جترى  ظيفي، أواالستقصاء أو االستبانة املعتمدة على عدة أسئلة متعلقة ابلرضا الو 

 ( 54، صفحة 2018) الغريز،    .مع موظفي املؤسسة
 طرق شهية لقياس الرضا الوظيفي 

 الرضا،   متس  اليت   العناصر   خمتلف  لوصف   عبارة املائة  تفوق   ما  عادة  عبارات  ابستعمال   املقياس  هذا  يبىن  : ثيستو   طريقة
 التباين  ذات  القيم  استبعاد  يتم  ذلك   وبعد   العبارات،   هذه   عنها   تعرب  اليت   الرضا   درجة(  املختصون )  أو احلكام  يقيم  مث 

 متوسط ويكون   االختيار،   عليها وقع   اليت   املنخفض   التباين  ذات  العبارات  من للرضا  النهائي املقياس  يتكون   وبذلك  العايل، 
 وعند   أنه   غري .  احلكام  تقييم  وفق العبارات  إليه   تشري   الذي   الوظيفي  للرضا  لةمثامل   القيمة  أو  الدرجة   هو  العبارات   هذه   تقييم

 أن   فرد  كل   من يطلب  وإمنا عبارة، لكل  املقابلة   القيمة  أو  الدرجة   عن   معلومات   األفراد  إعطاء  يتم  ال   املقياس   هذا  تطبيق
 للعبارات   املقابلة   القيم  عجممو   ويكون  القائمة،   تتضمنها  اليت   العبارات  من   عبارة   كل   على  يوافق  ال   أو  يوافق  كان  إذا  ما  يقرر
 خاصية  أو   معني  مبجال  تتعلق  اليت   العبارات  جتميع  ميكن  كما   العام،  الرضا   أو للمشاعر  لةثاملم  الدرجة  هي   عليها  وافق  اليت

 كل  حدى  على   اخلاصية  أو   اجملال   هذا عن الرضا  درجة  بوحسا )   اإلشراف. إخل  العمل،  حمتوى   )األجر،   ل ثم  معينة
 ( 52، صفحة 2015)مداح،   A=1…K=11 درجات.  إىل  احلروف   حتول  مث حرفا،  حتمل  عبارات  جمموعة
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 رسم توضيحي يوضح طريقة ثيستو  لقياس الرضا الوظيفي   (:04)رقم  الشكل  

  ( 53، صفحة  2015)مداح،    : اوصدر
قيم   بحسا يف فيها جهد كبري  يبذل إذ ال  ) ثريستون   طريقة  (سابقتهاتعترب هذه الطريقة أسهل من  :  طريقة ليكرت

  ( 53، صفحة 2015)مداح،    :درجات العبارات حيث تتطلب املراحل التالية
وتتبع كل يب، والبعض األخر بصيغة السل   ب صمم بعضها بصيغة اإلجيا  خمتارة، بناء مقياس ما حيتوي على عبارات   -1  

 عبارة خبمسة آراء مرتاوحة بني املوافقة القوية واملعارضة الشديدة 
 .اختيار العينة إلجراء البحث ومجع اإلجاابت املختلفة  -2
 .العبارات واألفراد املكونني للعينة   جموع مجع كل النقاط مب   -3
 .النقاط املتحصل عليها  عنسق اإلجابة لكل عبارة, ومقارنة ذلك مبجمو   انسجام فحص    -4
 .العبارات األخرى  جمموع العبارات غري املنسجمة مع   استبعاد  -5

املقياس لوجود   ثبات   درجةمن   تزيد , كما أهنا  وحكام  خرباءىل إ حتتاجوابإلضافة إىل سهولة هذه الطريقة يالحظ أهنما ال  
أدري, غري موافق, غري موافق  , الموافقموافق بشدة,   (عدة درجات أمام كل عبارة ترتاوح بني املوافقة واملعارضة العامة

خيضع لالستبيان وهي نقطة إجيابية حتسب هلذه  ميدان مبعلومات تفصيلية عن كل فرد  السابقة  العباراتمن   عكل نو )بشدة
 ( 53، صفحة  2015)مداح،    طريقة التدرج التجميعي بهذه الطريقة    وتسمى  .الطريقة  

من جمموعة   1619سنة  "بوم    وتيينسيسي   "تتكون طريقة أسكود واليت قدمها كل من أسكود وزميليه  طريقة أسكود: 
حبيث حيتوي كل مقياس على قطبني ميثالن صفتني متعارضتني  العمل،من املقاييس اجلزئية لكل جانب من جوانب  

بينهما عدد من الدرجات، ويطلب من الفرد املبحوث قياس رضاه أبن خيتار الدرجة اليت متثل مشاعره من بني الدرجات 
الفرد الدرجة اليت متثل مشاعره حنو كل املقاييس اجلزئية مث يتم مجع كل الدرجات يف جزئي. خيتار   مقياساليت حيتويها كل  

مجيع املقاييس اجلزئية املمثلة جلوانب العمل ليكون اجملموع ممثال لدرجة رضاه والستخراج املتوسط احلساب، مث تتم قسمة 
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، 2017)سيت،    .قة الفروق ذات الداللة هذه الطريقة ب بطري  املقاييس. تسمى جمموع النقاط على عدد الصفات أو  
 .(39-38الصفحات 

 رسم توضيحي طريقة أسكود لقياس الرضا الوظيفي(:  05الشكل رقم )  

 
 

 
 ( 54، صفحة 2015)مداح،    : اوصدر

)مداح،   : تقوم هذه الطريقة على توجيه سؤالني رئيسيني لألفراد املراد قياس مشاعرهم على النحو التايل  طريقة هرزبرغ:
 (55-54، الصفحات 2015

 املاضية• يطلب حماولة تذكر األوقات اليت شعر فيها العامل ابلسعادة الغامرة اليت تتعلق بعمله يف الفرتة  
 مث إعطاء وصف مفصل لكل مرة شعر فيها هبذا الشعور األسباب.(  إخل(شهر، شهرين، سنة.  

 الشديد الذي يتعلق بعمله خالل الفرتات املاضية   ابالستياء• يطلب حماولة تذكر األوقات اليت يشعر فيها العامل  
 الشعور األسباب لقد كانت   مث إعطاء وصف تفصيلي لكل مرة شعر فيها هبذا إخل(شهر، شهرين، سنة..  

هذه الطريقة تسأل عن واقعة واحدة ابلنسبة لكل سؤال من السؤالني السالفي الذكر، غري أن احلصول على معلومات 
أوفر عن الوقائع املسببة للسعادة وتلك املسببة لالستياء يقتضي توسيع دائرة األسئلة لتشمل أكثر من واقعة حسب ما 

 ه الطريقة بطريقة الوقائع احلرجة يديل به الفرد وتسمى هذ 
يكون من السلب إىل   وتدرجهايشمل عدة إجاابت متفاوتة يف الدرجات،    االختباراتوهو نوع من    بوجاردوس:سلم  

 ( 55، صفحة 2015)مداح،   .اإلجياب وهي طريقة غري شائعة
الذي يقوم على اعتبار أن املفحوص جييب على أسئلة ال تبدو ذات عالقة مباشرة ابلرضا، تتكون اإلجابة   غومتا :سلم  

مرتبة حسب  نوع نعم والمرتبة حسب سلم تصاعدي من السلب إىل اإلجياب.    وال نعم  من اقرتاحات مغلقة من نوع  
 ( 55، صفحة  2015)مداح، .  تها شائعة كسابقريسلم تصاعدي من السلب إىل اإلجياب. وهي أيضا طريقة غ 

 



 لمتغيرات الدراسة اإلطار النظري                                                             الفصل األول: 

 

29 

 العاملني اوسار الوظيفي يف حتقيق رضا   ختطيط  دور:  اوبحث الثالث
املسار الوظيفي يف   دور ختطيطسوف نتطرق يف هذا املبحث إىل    يف ظل تناولنا للجوانب األساسية ملفهومي الدراسة

 العاملني حتقيق رضا  
 اوطلش األو : أثر ختطيط اوسار الوظيفي على الرضا الوظيفي 

مير األفراد العاملون خالل مسارهم الوظيفي مبراحل خمتلفة ختتلف فيها احتياجاهتم وطموحاهتم آذ جيب على إدارة املوارد 
 املسار الوظيفي. البشرية أن أنخذ ذلك بعني االعتبار عند ختطيط  

إذ يعمل ختطيط املسار الوظيفي على توافق توقعات الفرد وتوقعات املنظمة معا ويعتمد هذا التوافق على مفهوم العقد 
وخيتلف هذا  chris argyrolsqnd harrylevensonوالذي قدمه    Psychological contraetالنفسي  

ظمة والفرد، حيث يعرف العقد النفسي أبنه عقد ضمين بني األفراد  العقد كثريا عن عقد العمل آو عقد القانوين بني املن
 ( 131، صفحة  2010)عبد النيب،   واملنظمة حيدد ما يتوقع أن يتلقاه كل طرق من الطرف اآلخر يف هذه العالقة. 

ابهلدف من املنصب فرص النمو الشخصي التحدي يف فالفرد يتوقع ما قد حيصل عليه من املنظمة مثل اإلحساس  
 العمل، املكانة، جتانس جمموعة العمل، الراتب. ومقدار الضمان واألمان يف املنصب. 

 ( 131، صفحة 2010)عبد النيب،   وهناك أيضا توقعات لدى املنظمة ملا ميكن أن يقدمه الفرد مثال:
 على أداء مهام املنصب.القدرة   -
 القدرة على حل املشاكل أبساليب جديدة.  -
 . ومقنعةالنظر بطريقة فعالة   وجهاتالقدرة على عرض   -

فان مناقشة هذه التوقعات بصراحة ووضع مع العاملني جبانب أدوات   ولذلك خمتلفة   متماثلة أووقد تكون هذه التوقعات 
 تنمية الذات يف رسم املسار تعترب عناصر أساسية تؤدي إيل زايدة الرضا الوظيفي. 

قدر من توافق التوقعات هم الذين يتمتعون ابلرضا الوظيفي،   أكربعقد يقوم على   إىل لذلك فان األطراف اليت تتوصل  
 طريق، وعندما حيدد ختطيط املسار الوظيفي للفرد عالمات ابرزة حمددة على  املنظمة. حيثطويلة يف  لفرتة    ويستمرون

حتقيق الرضا الوظيفي  إىلهذه املشاعر    وتؤدي  ابإلجنازإليها. يتزايد شعوره    ويصل يتعرف الشخص على هذه العالمات  
 ( 132، صفحة  2010)عبد النيب،   لدى األفراد.

الوظيفي، ومعرفة إمكانياهتم   ومستقبلهمأي إن ختطيط املسار الوظيفي يرتكز على مساعدة األفراد على معرفة أهدافهم  
 وتنميةيتضمن ذلك ختطيط للمستقبل الوظيفي لألفراد    وعليهابلوسائل الالزمة لتحقيق هذه األهداف،   وتعريفهم   وقدراهتم
، 2013)ارزقي،    الوظيفي.   ورضاهم ابلشكل الذي يتضمن حتقيق أهدافهم املنشودة    وتوجيهاهتم  وإمكانيتهممهاراهتم  
 ( 39صفحة  
خر ميكن القول أنه إذا كانت التوقعات اليت يشكلها العاملني جتاه مسارهم وما أيملون من حتقيق أهدافهم وتلبية  أبتعبري  

ابلوظيفة اليت يشغلوهنا وينتسبون إليها يف املؤسسة سوف يؤدي هذا حتما إىل رضاهم الوظيفي، احتياجاهتم، مرتبطا  



 لمتغيرات الدراسة اإلطار النظري                                                             الفصل األول: 

 

30 

 وتكون درجة رضا العاملني يف مسارهم أكرب عندما ينفذ الفرد أو املؤسسة أدوار ختطيط وتطوير املسار الوظيفي،
)بوراس،   لفرص املالئمة. ولتحسني حالة الرضا هذه فإنه البد من دعم ما يريده العاملون من مساراهتم وتزويدهم اب

 ( 179، صفحة  2015
 ومعرفة الوظيفي،  ومستقبلهم  أهدافهم معرفة على  األفراد  مساعدة   على   يركز  الوظيفي   املسار  ختطيط يف الفردي  املدخل  إن

 الوظيفي ل  املستقب  ختطيط   ذلك   يتضمن  وعليه   األهداف،  هذه   لتحقيق   الالزمة   ابلوسائل وتعريفهم ،راهتموقد   انياهتمإمك
، 2009)ماهر،    . الوظيفي  ورضاهم  املنشودة  أهدافهم  حيقق  الذي   ابلشكل   وتوجيههاهتم  وإمكانيا  متهمهارا  وتنمية  لألفراد

 ( 374صفحة  
  دارة اوسار الوظيفي على الرضا الوظيفي  الثاين: أثراوطلش  

الفرد  املدخل التنظيمي )إدارة املسار الوظيفي( على إتباع أساليب إدارية كالرتقية والنقل والتدريب وغريمها، لوضع   ويركز
يده العاملون دعم ما ير إن  و   إن مسؤولية إدارة املسار الوظيفي متتد بني كل من الفرد واملنظمة،  املناسب يف املكان املناسب 

والنظر إىل العاملني لديها مبنظور طويل األمد من   ، منهامن مسارهم، وتزويدهم ابلفرص املالئمة وحتديد ما يستحقونه  
)رضوان م.،   .العاملنيفهذا كله يؤدي إىل رضا    خالل إعداد برامج التدريب وفرص تطوير املهارة يعد استثمارا للمستقبل، 

 ( 69، صفحة  2013
فالرتقية هي شغل املوظف لوظيفة أخرى ذات مستوى أعلى من مستوى وظيفته احلالية من حيث السلطة، املسؤولية 

ذات والتميز وتوفري واملركز، مما يؤدي إىل الزايدة يف األجر واملميزات األخرى، وهي فرصة لنمو املوظف يف عمله وحتقيق ال
 .احلوافز للعاملني واستقرارهم يف العمل مما يؤدي إىل الرضا الوظيفي

أيضا مبثابة الطريق املوصل للمستقبل الوظيفي الذي ينتظره الفرد، فكلما كان هذا الطريق معبدا وسالكا أمام   وتعد
 .العاملني زاد رضاهم الوظيفي

وإدارات املنظمة عرب مناصب يف أماكن جديدة يرتتب عليها آاثر إجيابية تؤثر على أما نقل العاملني داخل وحدات  
استمرار واستقرار العاملني، وخلق روح األمل يف نفوسهم للتقدم يف مستوايت السلم التنظيمي وحتقيق أهدافهم 

 .وهذا بدوره يؤدي إىل إحساسهم ابلرضا الوظيفي   طموحاهتمو 
تطوير إدارة املسار الوظيفي هي أكثر عرضة لزايدة رضا الفرد عن منصبه من خالل برامج  نظمات اليت تستثمر يف ملفا   

 .(Adekola, 2011, p. 103)  تؤثر بشكل إجياب يف الرضا الوظيفيهنا  املسار الوظيفي أل
ن خالل إدارة املسار الوظيفي. يؤدي إىل حتقيق إن حتقيق التوافق بني رغبات ومؤهالت الفرد واملنصب الذي يشغله م

ابلراحة النفسية يف بيئة العمل، ويف العالقة مع الرؤساء والزمالء، مما يؤدي إىل حتقيق الرضا   والشعور أهداف الفرد واملنظمة  
 الوظيفي 
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 خالصة الفصل 
يعد ختطيط املسار الوظيفي ركيزة فعالة وذات أمهية قصوى سواء للفرد العامل من خالل حتقيق أهدافه املشروعة فالتطلع 
إىل مستقبل وظيفي انجح جبميع األبعاد هذا من جهة ومن جهة أخرى حتقيق أهداف املؤسسة وضماهنا استقرار طويل 

فسية يصل هلا الفرد يف املنظمة عند درجة إشباع معينة، إذ يعترب الرضا ويعد الرضا الوظيفي حالة ناملدى يف إنتاجياهتا،  
الوظيفي مثل غريه من املفاهيم اإلدارية والنفسية اليت تتأثر جبملة من العوامل كاألجر والرتقية وظروف العمل. ونظرا 

ثون يف جمال تفسري الرضا الوظيفي الهتمام الباحثني هبذا املوضوع ظهرت جمموعة من النظرايت والنماذج اليت طرحها الباح
 من بينها احلاجات اإلنسانية ألبراهام ماسلو، نظرية العاملني "الدوافع" هلرزبرغ وغريها من النظرايت.

كما قمنا إببراز أثر ختطيط املسار الوظيفي يف حتقيق رضا العاملني، وهذا من منظوره النظري فحسب، لذا أييت الفصل 
 القولية. سة ميدانية ليقدم تفسريا عن كيفية ختطيط املسار الوظيفي يف الرضا الوظيفي مبؤسسة  الثاين املتمثل يف درا
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 متهيد 
النظري،  جانبهما  من  الوظيفي  والرضا  الوظيفي  املسار  من ختطيط  لكل  السابق  التطبيقي  الفصل  يف  التطرق  مت  بعدما 

ننتقل إىل    وهبدف الدراسة وتناسقها  امليدانية وسيلة هامة يستطيع تكامل خطوات  الدراسة  امليداين هلا، إذ تعد  اجلانب 
حيث سنقوم بدراسة دور ختطيط املسار الوظيفي   الباحث من خالهلا أن يتوصل إىل احلقائق ومجع املعلومات من الواقع،

من معلومات من وهذا يف حدود ما مت احلصول عليه    ،–ابملنيعة    –   El Goléaيف حتقيق رضا العاملني ابملؤسسة  
وقد   سنحاول يف هذا اجلزء إبراز اخلطوات اإلجرائية واملنهجية اليت مت االعتماد عليها يف الدراسة امليدانيةطرف املؤسسة و 

 مت التطرق يف هذا الفصل إىل املباحث الثالثة التالية: 
 اوبحث األول: تقدمي اونسسة حمل الدراسة.  -
 اسة اوبحث الثاين: اإلطار اووهجي للدر  -
 اوبحث الثالث: عرض ومواقشة نتائج الدراسة  -
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 اوبحث األول: تقدمي اونسسة حمل الدراسة. 
سوف نتعرف يف هذا املبحث إىل مؤسسة القولية للمشروابت الغازية واملياه املعدنية على اهليكل التنظيمي العام هلا 

 حتقيقها يف ظل البيئة التنافسية احمليطة هبا.ومهامها ووظائفها واألهداف اليت تسعى إىل 
 اوطلش األو : حملة عن اونسسة 
 الفرع األول: تعريف اونسسة 

مؤسسة القولية مؤسسة إلنتاج وتوزيع املشروابت الغازية واملياه املعدنية تقع يف املنطقة الصناعية ابملنيعة والية غرداية على 
 . ت مسؤوليه حمدودة  كلم من العاصمة وهي مؤسسة ذا  870بعد 

دينار جزائري وهي مسجلة يف السجل   5000000برأس مال قدره   1996/ مارس /   5أنشأت املؤسسة يف   
كلم أما املساحة املستغلة   22500ترتبع املؤسسة على مساحة إمجالية تقدر ب    ،97B0862367التجاري حتت رقم  

 كلم   9000فهي:  
ال إنتاج وبيع املشروابت الغازية واملياه املعدنية وهو جمال النشاط الذي ابشرت املؤسسة عملها يف جم  1997يف سنة    

تشتهر به وهي تقوم بتوزيع منتجاهتا إىل األسواق اجلزائرية ككل ولكنها تركز بشكل خاص على املناطق اجلنوبية نظرا 
البرتولية الكبرية واملتمركزة يف الرتفاع درجة احلرارة فيها من جهة، ومن جهة اخرى قصر املسافة بينها وبت املؤسسات  

 اجلنوب واليت تعد أكرب مستهلك للمياه املعدنية خاصة واملشروابت الغازية.
تتكون تشكيلة اإلنتاج ابلنسبة للمياه املعدنية من املياه املعدنية واملياه الغازية اما ابلنسبة للمشروابت فتتكون من 

 املختلفة األذواق واألحجام.   املشروابت الغازية مبختلف األذواق، والعصائر
 نسسة.وا  ائفظو   الفرع الثاين:

 :ختتص مؤسسة "القولية" يف القيام مبجموعة من املهام تتمثل فيما يلي
 .إنتاج املشروابت الغازية مبختلف األصناف  .1
 .إنتاج املياه املعدنية مبختلف التشكيالت واألصناف .2
 .اجلنوبيةتوزيع اإلنتاج يف خمتلف املناطق خاصة   .3

 
 
 
 
 
 
 



 -المنيعة  -   El Goléaدراسة ميدانية بمؤسسة                                           :  الفصل الثاني

 

35 

 
    El Goléa بطاقة تعريفية لمؤسسة (01) رقمالجدول 

 
 اوصدر: من  عداد الطالش ابالعتماد على واتئق اونسسة 

 الفرع الثالث: أهداف اونسسة 
 :حتقيقها منهاللمؤسسة مجلة من األهداف تسعى إىل 

 .كل املناطق اجلزائريةإىل  زايدة احلصة السوقية وإيصال املنتج   .1
 .استعمال اآلالت العالية التقنية يف عملية اإلنتاج .2
 .إيصال املنتج للمستهلك أبعلى جودة وأقل تكلفة .3
 .توفري مناصب الشغل .4
 .رفع القدرة اإلنتاجية لالستجابة إىل حجم الطلب املتزايد  .5
 .العمالء  ووالء   كسب رضا  .6
  البيع  الرفع من رحبية املؤسسة عن طريق   .7
    تنويع اإلنتاج ابإلضافة إىل املنتج الرئيسي .8
 التحسني املستمر جلودة املنتجات. .9

 05/03/1996 اتريخ التأسيس 
 

 اوقر االجتماعي 
 

 ابوويعة والية غرداية 

 الشكل القانوين
 

 منسسة ذات مسنوليمل حمدودة

 نشاط اونسسة 
 

 اوشروابت الغازية واوياه اوعدنية  نتاج وتوزيع  

 اووارد البشرية
 

 عامال   150

 / ساعة   الطاقة اإلنتاجية
 

 الوحدة األو 
 قارورة  36000

 الوحدة الثانية
 قارورة  24000

 الوحدة الثالثة
 قارورة  21000
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 .املؤسسة داخلمن اجل حتسني اداءهم   تنظيم دورات تكوينية للعمال .10
 عدنية واملشروابت الغازية. املسامهة يف تنمية القطاع اإلنتاجي للبالد يف جمال إنتاج املياه امل .11
 .حصة سوقية مناسبةالسوق املياه املعدنية واملشروابت من اجل ضمان   اخرتاق .12

   El Goléaاهليكل التوظيمي ونسسة  اوطلش الثاين:  
    El Goléaاهليكل التنظيمي ملؤسسة  (: ميثل  06الشكل رقم )
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 اودير العام

 مصلحة احملاسبة 

 ( )السكراترية   األمانة

 اوساعد اودير العام  

 مدير الوحدة 

 اوساعد 

 وحدة اإلنتاج  وحدة البيع والتجارة 

 قسم الفواتي

 الوموينقسم  

 قسم اووظفو  والعمال 

 قسم التجهيزات 

 اوخرب

قسم االستخدامات والوسائل 
 االخر 
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 :حتليل اهليكل التوظيمي للمنسسة
يشكل اهليكل التنظيمي للمؤسسة أداة إعالم وتوجيه ملختلف املصاحل والفروع، من أجل حتقيق األهداف الرئيسية  

واملسطرة حيث يتم فيه توزيع وحتديد املسؤوليات بني خمتلف الوحدات، األقسام قصد تنظيم وتسهيل العمل واالتصال 
 .املؤسسةداخل  

 :وفيما يلي شرح لبعض مصاحل وفروع اهليكل التنظيمي
 : العامـ اودير   1

 يف مايلي:من بني املهام اليت يقوم هبا تتلخص و هو مالك املؤسسة  
 .إصدار التعليمات واألمر ابلتنفيذ  -
 بشكل دوري إقامة اجتماعات وندوات   -
 .الذين هلم صلة مباشرة ابملؤسسة  البنوك، الضرائب   املتعاملني االقتصاديني واملالينيإبرام العقود والصفقات بني خمتلف   -

 : ـ اودير اوساعد 2
وهو يعترب املستشار الرئيسي األول للمدير العام ويقوم ابإلشراف على كل املصاحل وظيفته األشرف على املصاحل  

 .والوحدات
 : ـ مدير الوحدة 3

 .ابإلشراف على وحدات املؤسسة، الوحدات التجارية، الوحدات اإلنتاجيةهو املكلف  
 ـ األمانة )السكراترية( :  4
 .استقبال الربيد واملكاملات اهلاتفية وحتويلها إىل املصاحل املعنية  -
 .استقبال وتوجيه الزابئن  -
 .االتصال ابملؤسسات املتعاملة مع املؤسسة والوحدات  -

 : احملاسبة  قسم ـ   5
 :هلذه املصلحة ارتباط وثيق مبختلف دوائر املؤسسة وتتلخص أبرز مهامها فيما يلي

 .سبية واملاليةاالقيام مبختلف العمليات احمل   -
 .إعداد امليزانيات العامة للوحدات -
 .توفري الواثئق الالزمة للموزعني مع ضمان املعلومات  -
 .اإلنتاج  حدة املبيعات و   وحدةبني    ن التواصلضما  -

 : ـ وحدة البيع والتجارة 6
من أهم املصاحل املوجودة يف املؤسسة اليت تضمن عملية تسويق املنتجات يف أحسن الظروف، وابلتنظيم احملكم، كما تقوم 

 .بتقدمي التسهيالت الالزمة لعملية البيع 
 :وهي تتكون من ثالثة فروع
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 .يقوم ابستالم الطلبيات من الزابئن وحترير الفواتري  قسم الفواتي :   -
 قسم اووظفو  والعمال :  - 

وهذا القسم مسؤول عن شؤون العمال ومتابعة مسارهم املهين، كما يتكفل بتنظيم وتوزيع املوارد البشرية ابلطريقة اليت   
صول إىل الطريقة املثلى لتكريس جهود  تتماشى ومتطلبات العمل، وعلى حسب الكفاءات واملهارات املهنية من أجل الو 

 .العمال
 .وهو املسؤول عن اإلمدادات ابملواد األولية، واآلالت الالزمة لإلنتاج   قسم التموين :  - 
 : ـ وحدة اإلنتاج 7

تصنف كأهم مصلحة على مستوى املؤسسة فهي الضامن الوحيد لبقاء املؤسسة ومواجهة املنافسة، وتضم ثالثة فروع 
 :وهي
 املسؤول عن العمليات اإلنتاجية )حتويل املدخالت إىل خمرجات.(   ع اإلنتاج : كر    -
 .هو املسؤول عن صيانة وإصالح آالت اإلنتاج واملراقبة عليها  كرع الصيانة :    -
 .حيث يتم فيه الكشف إذ ما كانت املنتجات مطابقة للمواصفات والقياسات املوضوعة  اوخرب :    -

 :ومن املهام اليت تسهر عليها وحدة اإلنتاج ما يلي
 .السهر على حتقيق األهداف املوضوعة من طرف إدارة املؤسسة  -
 .حتديد كل املتطلبات اجلديدة من املواد األولية -
 .لإلنتاج ضمان السري احلسن  - 
 .السهر على أن يكون املنتوج يف أحسن نوعية وموافقة للنظم املطلوبة منه  -
 .احرتام برانمج اإلنتاج اخلاص ابملؤسسة وإعداد التقديرات عن النشاطات اليت تشرف عليها- 
  .صيانة وسائل اإلنتاج وذلك إبجناز برامج سنوية، واحرتام معايري األمن داخل الوحدات اإلنتاجية  -
 

   El Goléaموتجات منسسة اوشروابت الغازية واوياه اوعدنية  ( 02اجلدول رقم )
 

 االحجام  المنتجات

 لتر  5  المياه المعدنية 
 لتر  1.5  

 لتر  0.5
 لتر  0.33
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 لتر  1.5 المشروبات الغازية
 لتر  0.33

 لتر  1.5 العصائر المختلفة األذواق 
 لتر  0.33

 
   EL GOLE'Aاوطلش الثالث: آليات ختطيط اوسار الوظيفي  نسسة 

 ، يقوم قسم املوظفون والعمال: بتنظيم وتوزيع املوارد البشرية ابلطريقة اليت تتماشى مع متطلبات العمل
 وهذا القسم مسؤول عن شؤون العمال ومتابعة مسارهم املهين، ومير الفرد يف منصبه مبجموعة من العمليات.   
تكون الرتقية يف املؤسسة عندما يكون العامل يف وظيفة ما وينتقل على وظيفة أخرى وتكون املؤهالت حسب   ال قية: -

 خل الوظيفة اليت انتقل هلا األقدمية للعامل واإلدارة تساعد العامل على اكتساب مهارات جديدة دا

 الداخلية: تكون حسب األقدمية ومردودية العامل 
 

 ن درجة إىل درجة أخرى أما الرتقية العمودية من قسم إىل قسم أخر. وتكون الرتقية األفقية م
النقل الوظيفي يف املؤسسة غلبا ما يكون يف انتقال من وظيفة إىل وظيفة موازية بطريقة أفقية مما مينح العامل    الوقل: -

 كفاءة مهنية.

سنة بغض النظر على السنوات اليت قضاها يف   60سن احلصول على التقاعد عندما يصل العامل ل   التقاعد: -
املؤسسة غري انه توجد حاالت خاصة لالستفادة من التقاعد قبل هذا السن تشمل املرأة العاملة وبناءا على طلبها 

 سنة.  55تستطيع أن تستفيد من التقاعد عند 

 ين يوجد نوعني من التكو التكوين:   -
 داخلي: تكون مدته أسبوع  -1
 خارجي: يوجد مؤسسات اخر للتكوين  -2

 املؤسسة من شهر إىل شهرين حسب طبيعة العمل.   قبل التوظيف يف   ومدة التكوين 
 يوجد نوعني من احلوافز    نظام احلواكز: -

 املادية: زايدة يف الراتب والعالوات السنوية واملشاركة يف االرابح -1
 كافئات رمزية ومكافئات هناية اخلدمة املعنوية: املدح والثناء وم -2
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 طريقة تقييم األداء: -
 . األداء أحسنتعتمد املؤسسة على طريقة النتائج يف تقييم األداء كلما كان املردود اإلنتاجي اعلى كان  

ان مسؤولية ختطيط املسار الوظيفي تبدأ من الفرد الدي يقوم بتحديد أهدافه املهنية مت املؤسسة اليت توضع خطط وهتيئ 
 ظروف العمل وتنتهي بقسم املوظفون والعمال الذي يقدم النصح والتوجيه. 

 اوبحث الثاين: اإلطار اووهجي للدراسة 
رئيسيا يتم من خالله اجناز اجلانب التطبيقي من الدراسة، وعن طريقها يتم احلصول تعترب منهجية الدراسة وإجراءاهتا حمورا 

على البياانت املطلوبة للتوصل إىل النتائج اليت يتم تفسريها يف ضوء األدبيات املتعلقة موضوع الدراسة، وابلتايل حتقق 
 األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها.
 اوطلش األول: موهج الدراسة: 

قيق أهداف هذا البحث قمنا ابستخدام املنهج الوصفي التحليلي. والذي يعرف "أبنه طريقة للبحث تتناول من أجل حت 
أحداث وظواهر وممارسات موجودة ومتاحة للدراسة والقياس من خالل منهجية علمية صحيحة وتصوير النتائج اليت يتم 

 من أنسب املناهج وأكثرها استخداما يف دراسة التوصل إليها على أشكال رقمية معربة ميكن تفسريها"، حيث يعترب
الظواهر اإلنسانية واالجتماعية، ويتسم املنهج الوصفي التحليلي ابلواقعية ألنه يدرس الظاهرة كما هي يف الواقع، 

ويستخدم خمتلف األساليب املناسبة من كمية وكيفية للتعبري عن الظاهرة وتفسريها من اجل التوصل إىل فهم وحتليل 
 ظاهرة املبحوثة. ال

. وتوزيعها على عينة من جمتمع استبانةمت احلصول عليها من خالل تصميم    البياانت األولية   وقد اعتمد هذا البحث على
 (Statistical package for Social Science) الدراسة، ومن مث تفريغها وحتليلها وابستخدام اإلحصائي

spss.v20     دف الوصول إىل دالالت ذات قيمة، ومؤشرات تدعم هب  االختبارات اإلحصائية املناسبةبرانمج ابستخدام
 . موضوع البحث

 .اوطلش الثاين: جمتمع وعيوة البحث والوصف اإلحصائي هلا وكق اخلصائص الشخصية 
 . جمتمع وعيوة البحث :و الفرع األ

أن   ، حيث ملنيعةاب   El Goléaالغازية واملياه املعدنية   املشروابت  مبؤسسةيتمثل جمتمع البحث من األفراد العاملني  
 . عامال150جمتمع الدراسة قد بلغ  

وقد مت عامل، وقد مت توزيع االستبياانت عليهم عرب زايرات ميدانية،    ( 50مت استخدام عينة عشوائية، بلغ حجمها )
 اإلجابةط  و شر   قيقها م حت لعد ستبياانت وذلك نظر  ( ا05مت استبعاد ) ، وبعد فحصها استبانة  (45)اسرتجاع ما جممله  

 . %من عينة البحث  37.5  بواقع   استبانة(  40)  اإلحصائي  عدد االستبياانت الصاحلة للتحليلذا يصبح وهب  الصحيحة، 
 .لعيوة الدراسة وكقا للخصائص الشخصية والوظيفية  اإلحصائي: الوصف  الثاينالفرع  

 :فيما يلي سوف نتطرق إىل دراسة خصائص أفراد عينة البحث حسب املتغريات الشخصية والوظيفية
 . توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغريات الشخصية والوظيفية(:  03اجلدول رقم )
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 املئويةالنسبة   التكرار  فئات املتغري  املتغري 
 
 اجلوس

 %75 30 ذكر
 %25 10 أنثى
 %100 40 اجملموع 

 
 العمر

 %60 24 سنة   30أقل من  
 %20 8 سنة  45أقل من   إىل  30من  

 %20 8 سنة فأكثر   45من  
 %100 40 اجملموع 

 
 
 

 اوستو  التعلمي 

 %65 26 متوسط 
 %10 4 اثنوي
 %22.5 9 جامعي 

 %0 0 دكتوراه(  -دراسات عليا )ماسرت
 %2.5 1 دراسة يف معاهد متخصصة 

 %100 40 اجملموع 
 
 

 سووات اخلربة 

 %72.5 29 سنوات    5أقل من  
 %10 4 سنوات  10 –  5من  
 %17.5 7 سنة   15إىل   10من  

 %0 0 سنة فأكثر  15
 %100 40 اجملموع 

 
 

 اوستو  الوظيفي 

 %25 10 إطار 
 %22.5 9 عون حتكم 

 %52.5 21 تنفيذعون  
 %100 40 اجملموع 

 spss. v22 على برانمج  عتماد الاب صدر: من إعداد الطالب  امل
يف حني بلغت نسبة ( 75%)إن غالبية املبحوثني كانوا من الذكور، حيث بلغت نسبتهم  (   03يظهر من اجلدول ) 

  من جمموع أفراد عينة الدراسة( 25%)اإلانث  
 .العمل ونوعية    والشاقةاملؤسسة يف توظيف الذكور نظرا للمهام الصعبة    لسياسةوهذا راجع 
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أما نسبة املبحوثني ضمن الفئة (  60%سنة( احتلت أعلى نسبة بواقع )  30ابلنسبة ملتغري العمر فنجد أن الفئة )اقل من  
املبحوثني الذين ينتمون إىل الفئة ويف األخري جند أن نسبة  (  20%سنة( بلغت )  45أقل من   إىل  30العمرية )من  

 .%) 20( بلغت )سنة فأكثر  45من  العمرية )
 سنة   30من خالل هذه النسب نستنتج أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم من فئة الشباب أي أقل من  و 

من (  %10)  مقابل ، للمتوسطمن املبحوثني احلاملني (  65%)العلمي للمبحوثني فقد وجد إن    املستوىابلنسبة ملتغري  
دراسة يف معاهد نسبة    وكانت(  %22.5)  جامعية، يف حني كانت نسبة محلة شهادة املبحوثني احلاملني اثنوي

 (.0%) فكانت منعدمة يف املؤسسة    دكتوراه( -دراسات عليا )ماسرت أما  (  2.5%)  متخصصة
نتيجة حلاجة املؤسسة ملوارد بشرية مؤهلة فنيا أكثر    متوسطة. نستنتج أن نسبة املستوايت التعليمية بني املبحوثني هي  ومنه  

 هلا. أعماو   املؤسسة نسب تتماشى مع طبيعة    وهي،  علميامنها املؤهلة  
سنوات وهذا ما يؤكد التوزيع   5عن خربهتم  منهم تقل  (  %72.5)وعند التدقيق يف سنوات اخلربة لدى املبحوثني جند إن  

اجملال يف   هتممن املبحوثني تقع خرب ( 10%حسب العمر وهي الفئة اليت ميثلها املدجمني يف عقود ما قبل التشغيل، و )
 10)من  اجملالضمن    خدمتهم()مدة  خربهتم   املبحوثني تقع من ( %17.5سنوات(، يف حني جند أن )  10إىل   5)من  
 (.0%) فكانت منعدمة يف املؤسسة  سنة فأكثر(    15 الذين خربهتم ) أما املبحوثني سنة(،    15إىل 

بنسبة    وذلك يتضح أن فئة أعوان التنفيذ متثل أغلبية عينة الدراسة    للمبحوثني  وظيفي ال  املستوىابلنسبة ملتغري  
  .(%22.5)عون حتكم   يف حني كانت نسبة  ( %25)  بنسبة  تليها فئة اإلطارات(، مث  52.5%)

 .ابلنسبة ملتغري املؤهل العلمي حيث ترجع النسبة الكبرية ألعوان التنفيذ لطبيعة ونشاط املؤسسة  الشيءنفس  
 . اوستخدمة   اإلحصائية   واألساليش  واوعلوماتع البياانت  طلش الثالث: مصادر وأساليش مجاو

 .مصادر وأساليش مجع البياانت واوعلومات  :األو الفرع  
على   االطالعاألولية بعد    ورهتاالرئيسي جلمع البياانت واملعلومات هلذه الدراسة واليت صممت يف صمتثل االستبانة املصدر  

 :الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة، وقد مت إعداد االستبانة على النحو التايل
 .أولية من أجل استخدامها يف مجع البياانت واملعلومات  استبانةإعداد   -
 .عرض االستبانة على املشرف من أجل اختبار مدى مالءمتها جلمع البياانت  -
 .تعديل وحذف ما يلزممت  و   مالحظاتبتقدمي   هقام بدور الذي    تعديل االستبانة حسب ما يراه املشرف  -
 :االستبانة إىل قسمني كما يلي  العينة جلمع بياانت الالزمة للدراسة، ولقد مت تقسيمتوزيع االستبانة على مجيع أفراد    -

 فقرات   5البياانت الشخصية املتعلقة بعينة الدراسة وتتكون منالقسم األول:  
قسمت   ( عبارة،18)   وتتضمن املختلفة  وأبعاده  الوظيفي   املسار  بتخطيط  األول خاصن:  حموري إىل ينقسم  و  :القسم الثاين

سار الوظيفي طيط املخت ينالفرد، أما البعد الثا   وىسار الوظيفي على مستطيط املاألول خت  على بعدين؛ البعد   األخريةذه  ه
الرضا   أبعاد  أربعة قسمت على   عبارة  ( 19أما احملور الثاين خاص مبتغري الرضا الوظيفي وتضمن )  نظمة،امل  ىعلى مستو 

 ن منط اإلشراف، عن ظروف العمل املادية.عن املنصب، عن االجر واملكافئات، ع
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كانت املوافقة بشكل   ( كلما5ي حبيث كلما اقرتبت اإلجابة من )   ( 5إىل   1) بسلم ليكارت اخلماسي  وقد مت اعتماد  
 .أكرب

 ثاين: األساليش اإلحصائية اوستخدمة يف حتليل البياانت الفرع ال
فرضياته، مت استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي، وذلك لإلجابة على أسئلة البحث واختبار صحة     

 :  (V22.Spss) ابستخدام برانمج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
لوصف جمتمع البحث وإظهار   وذلك (Measures Statistic Descriptive) مقاييس اإلحصاء الوصفي - 1

خصائصه، ابالعتماد على النسب املئوية والتكرارات. واإلجابة على أسئلة البحث وترتيب متغريات البحث حسب 
 أمهيتها ابالعتماد على املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

 .نموذج لدراسة االحندارمدى صالحية ال لقياس (Analysis of variance ) حتليل التباين لالحندار - 2
)ختطيط املسار  :الختبار أثر املتغريات املستقلة اآليت وذلك (Sample Regression) حتليل االحندار البسيط -3

 .( على املتغري التابع وهو الرضا الوظيفياملنظمة  ىعلى مستو   ختطيط املسار الوظيفي  الفرد،   ىعلى مستو   الوظيفي 
 التحقق من التوزيع الطبيعي للبياانت  ألجل  (Kurtosis) التفلطح  ومعامل  (Skewness) االلتواءاختبار معامل   -4

(Normal Distribution) . 
 .ذلك لقياس ثبات أداة الدراسةو  :Csefficient s’Cronbach Alpha ":نباخو ألفاكر معامل الثبات " -5
 .: وذلك لقياس صدق أداة الدراسةاحملكمعامل صدق   -6
 . املستقلة  املتغريات ل بني جود ارتباط عادم و سموح: كذلك للتأكد من عالتباين املو معامل تضخم التباين   -7

 :وثبات أداة البحث )االستبانة(  الرابع: صدق اوطلش  
 :: صدق أداة البحث )صدق االستبانة(الفرع االول

االستبانة على قياس املتغريات اليت صممت لقياسها، فهي تتضمن فقرات ذات   قدرة (Validity) يقصد بصدق األداة
يتفق مع الغرض اليت صممت ألجله. وللتحقق من صدق االستبانة موهنا  صلة ابملتغريات اليت تعمل على قياسها وان مض 

 :املستخدمة يف البحث مت دراسة نوعني من الصدق
 : صدق احملتو   -1

وقام الطالب بدراسة عل األستاذة  ختدم أهداف البحث مت عرضها  أهنا  من   والتأكد ة البحث  للتحقق من صدق حمتوى أدا
 .ألهداف البحث وحتقيقاأكثر فهما    االستبانةلتصبح    وأراءوأجرت التعديالت يف ضوء توصيات   اتواقرتاح  ت مالحظا

ا هنبذلك أتكيد أو  التعديالت املطلوبة هو مبثابة الصدق حمتوى األداة  وإجراءاعترب الطالب أن األخذ مبالحظات    وقد 
 له. ضعت  و لقياس ما    صاحلة
 صدق احملك  -2

مت حساب معامل صدق احملك من خالل أخذ اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات "ألفا كرونباخ" إذ جند أن معامل الصدق 
هذا البحث كما نالحظ أيضا من خالل اجلدول   وأهدافألغراض   ومناسبالكلي ألداة البحث هو معامل مرتفع جدا 
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 إنالقول  هبذا ميكننا    .البحثألهداف هذا    ومناسبةكبرية جدا    وأبعادهااملوايل أن مجيع معامالت الصدق حملاور البحث  
 .مجيع عبارات أداة البحث هي صادقة ملا وضعت لقياسه

وهو يدل على صدق (  0.948ر الرتبيعي ملعامل الثبات ما قيمته ) وقد بلغ معامل الصدق الكلي الذي يعرب عن اجلد
 املسار الوظيفي حيث بلغت قيمتها  ختطيط ما دعمته معامالت الصدق املرتفعة ابلنسبة لعبارات حمور    الدراسة، هذاأداة  

 . كمعامل صدق لعبارات حمور الرضا الوظيفي  (0.921)  مقابل يف  (0.927)
 ( Fiability) األداةثبات   الفرع الثاين:

 ابستخدام األداة نفسها،اهبة  متقاربة لو كرر البحث يف ظروف متش  أو نتائج مدى احلصول على نفس النتائج   هبا  ويقصد 
 Coefficient s ' Cronbach "ويف هذا البحث مت قياس أداة البحث ابستخدام معامل الثبات "الفا كرونباخ

Alpha"    فأكثر، حيث كانت النتائج كما يلي  0.60الذي حيدد مستوى قبول أداة القياس مبستوى: 
 نتائج معامالت الثبات والصدق   (04)  رقماجلدول  

 معامل الصدق  معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات  احملور
 
سار او  ختطيط

 الوظيفي

على مستوى    سار الوظيفي امل  ختطيط
 الفرد

9 0.831 0.911 

على مستوى    سار الوظيفي امل  ختطيط
 املنظمة

9 0.803 0.896 

 0.927 0.860 18 اجملموع
 
 

 الرضا الوظيفي

 0.902 0.815 6 الرضا عن املنصب 

 0.914 0.837 5 الرضا عن االجر واملكافئات
 0.827 0.684 5 الرضا عن منط اإلشراف 

 0.866 0.750 4 الرضا عن العمل )الظروف املادية(

 0.921 0.850 20 اجملموع
 0.948 0.900 38 لعبــــــــــــــــــــــارات مجيع ا        

 spss.v22  على برانمج  ابالعتمادصدر: من  عداد الطالش او
وهي قيمة (  0.900يتبني أن معامل ثبات االتساق الداخلي "ألفا كرونباخ"بلغت قيمته ) (    04من خالل اجلدول رقم )

ابلنسبة  (  0.860مرتفعة ،وكذلك كانت القيمة حملاور الدراسة وأبعادها ،حيث بلغت قيمة معامل "ألفا كرونباخ") 
 وهو  ، الوظيفيابلنسبة لعبارات حمور الرضا  (  0.850املسار الوظيفي كذلك ،يف املقابل ما قيمته )   ختطيطلعبارات حمور 

 . مرة أخرى حتت ظروف مماثلة  دهتا تعطي نفس النتائج إذا مت استخدامها أو إعاا  أهن   ما يدل على أن االستمارة اثبتة أي 
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 .عرض نتائج الدراسة وحتليلها واختبار الفرضيات الثالث:اوبحث  
ونتطرق  تناول يف هذا املبحث كل من التحليل اإلحصائي الوصفي للبياانت والذي يتم فيه اإلجابة عن تساؤالت الدراسة

 .فرضيات الدراسة إىل اختبار األثر بني متغريات الدراسة ابستخدام معامل التحديديف اختبار  
 .اوطلش األول: حتليل حماور االستبانة على أس لة البحث

يف هذا العنصر سوف نقوم بتحليل حماور االستبانة بغية اإلجابة على أسئلة البحث، حيث مت استخدام اإلحصاء 
إلجاابت افراد عينة البحث عن  (الثالثيرت  ا اب واالحنراف املعياري )على مقياس ليكالوصفي ابستخراج املتوسط احلس

 . الرضا الوظيفيو  املسار الوظيفي  ختطيط عبارات االستبانة املتعلقة ابملتغريات "
 .سلم ليكارت للحكم على إجاابت املبحوثني(  05جدول رقم ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املصدر: من إعداد الطالب 
 

 : ويظهر اجلدوالن تلك النتائج كما يلي
 ؟El Goléaاملياه املعدنية واملشروابت الغازية   داخل مؤسسة ختطيط املسار الوظيفي    ما هو مستوىالسنال األو :  

 .بتحليل النتائج املوضحة يف اجلدول املواللإلجابة على هذا السؤال سوف نقوم  
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية إلجاابت أفراد عينة البحث عن عبارات   (06)اجلدول رقم

 :الوظيفي  املسارختطيط  
 اوتوسطات  البعد  الرقم

 احلسابية
 االحنراكات 
 اوعيارية

األمهية 
 الوسبية 

اجتاهات 
 اآلراء 

 مرتفع 2 0.4983 3.7917 .سار الوظيفي على مستو  الفرداو   ختطيط  -1

 مستوايت اوواكقة  الف ات 

 منخفض  ( 2.33 –  1)

 متوسطة  ( 3.66  –  2.34)

 مرتفع ( 5  –  3.67)
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 مؤهاليت العلمية تتوافق مع متطلبات منصيب  1
 

 مرتفع 1 0.549 4.82

 مؤهاليت العلمية تتوافق مع متطلبات منصيب  2
 

 مرتفع 2 0.450 3.95

 الوظيفي أن على علم ودراية كافية مبختلف متطلبات مساري  3
 

 متوسطة  7 0.716 3.50

 عادة ما أكون مطلع على اهداف املنصب الذي أزاوله  4
 

 متوسطة  6 0.750 3.52

أشعر ان اندماجي يف هذا املسار الوظيفي حيقق يل أهدايف   5
 املستقبلية  الوظيفية

 

 متوسطة  8 0.715 3.47

 امكانيايت تشجعين على االستمرار يف اداء مهامي  6
 

 متوسطة  9 1.060 3.45

أسعى اىل حتقيق أهدايف الوظيفية انطالقا من مهاريت   7
 الشخصية 

 

 مرتفع 5 0.898 3.75

 لدي الرغبة يف تطوير خربايت وزايدة رصيدي املعريف والعملي  8
 

 مرتفع 4 0.946 3.77

 أشارك ابألنشطة والربامج التكوينية اليت حتسن أدائي  9
 

 مرتفع 3 0.965 3.87

 مرتفع 1 0.4673 3.883 .اووظمةسار الوظيفي على مستو   او   ختطيط  -2

حتيطين االدارة علما ابملناصب الشاغرة واليت تكون ضمن   10
 الوظيفي  مساري

 

 مرتفع 2 0.831 3.97

تقوم االدارة إبشراكي يف اختاذ خمتلف القرارات املتعلقة مبساري   11
 الوظيفي 

 

 مرتفع 3 0.662 3.85

 تعلمين االدارة ابلفرص الوظيفية املتاحة يل  12
 

 مرتفع 4 0.733 3.77

يقدم يل مسؤويل املوارد البشرية املساعدة يف ايضاح مستقبلي   13
 الوظيفي 

 مرتفع 5 0.808 3.75
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تقوم املؤسسة على رأسها االدارة العليا ابالهتمام بتطوير   14
 مجيع األصعدة   موظفيها على

 

 مرتفع 3 0.769 3.85

اجناح   توفر يل املؤسسة برامج تكوينية من أجل املسامهة يف 15
 مساري الوظيفي 

 

 مرتفع 5 0.776 3.75

أرى ابن متابعة عملي وتقييمه تساهم يف تقدمي يف االجتاه   16
 الصحيح 

 

 متوسطة  6 0.837 3.62

تعمل اداريت على التغلب على املعوقات اليت تقف يف سبيل   17
 الوظيفي  مساري

 

 متوسطة  7 0.816 3.47

أتقبل أي تعديل او تغيري قد يطرأ يف توجه مساري الوظيفي   18
 من قبل اإلدارة

 

 مرتفع 1 0.632 4.90

 مرتفع  0.4096 3.837 .سار الوظيفي ككل او  ختطيط

 spss.v22  على برانمج  ابالعتمادصدر: من  عداد الطالش او
 .مستو  الفردسار الوظيفي على  او   ختطيط  -1

جاء ابلرتتيب االثاين من حيث األمهية   الفرد   ىمستو   على  الوظيفي   سارامل  ختطيط بعد  نأ نالحظ  الل اجلدولمن خ 
ابحنراف معياري ( 3.7917إذ بلغ املتوسط احلساب لإلجاابت عن هذا البعد ) النسبية املعطاة له من قبل عينة الدراسة  

  (5  –  3.67)من فئات مقياس ليكارت  االثالثة ذا البعد يقع ضمن الفئة  ه   ن الدراسة فإ قياس  مل ووفقا (.0.4983)
كما نالحظ أن كل إجاابت أفراد عينة البحث على عبارات مرتفع،  ويشري إىل أن االجتاه العام لألفراد كان مبستوى  

 ابملوافقة.   آراء تتسم غالبيتهاهي اجتاهات   spss. V22 حسب خمرجات  الفرد  ىعلى مستو   ختطيط املسار الوظيفي 
وهذا ما يدل على أن ختطيط املسار الوظيفي على مستوى الفرد مطبق يف املؤسسة، وهذا من خالل قيام املوظفني 

بتحديد أهدافهم املهنية مبساعدة املؤسسة وإلدارة يف ذلك من حيث توضيح األعمال وهتيئة الظروف للتمكن من وضع 
رشاد والتوجيه وقيامهم ابلتقييم الذايت للمهارات اليت ميتلكوهنا، وهذا ما يسمح للموظفني خططهم وتوفري النصح واإل

وأهدافهم ومستقبلهم الوظيفي. وهذا راجع إىل أن هناك ختطيط للمسار الوظيفي بعلى مستوى تهم للوصول إىل طموحا 
 الفرد.
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 .اووظمةسار الوظيفي على مستو   او   ختطيط  -2
من حيث األوىل  جاء ابلرتتيب    ؤسسة امل  ىسار الوظيفي على مستو امل  ختطيط بعد    ن أ   أيضا نالحظ  اجلدولالل  من خ 

ابحنراف (  3.883إذ بلغ املتوسط احلساب لإلجاابت عن هذا البعد )األمهية النسبية املعطاة له من قبل عينة الدراسة  
  – 3.67)  من فئات مقياس ليكارت   الثالثة ذا البعد يقع ضمن الفئة  ه ن قياس الدراسة فإ مل   ووفقا  (.0.4673معياري ) 

وهذا ما يدل على أن املؤسسة تويل اهتمام لتخطيط املسار   ،مرتفع ويشري إىل أن االجتاه العام لألفراد كان مبستوى    (5
املناسبة للفرد وفق قدراته ومهاراته، الوظيفي لألفراد حسب أراء عينة الدراسة، حيث أن املؤسسة تقوم على إجياد الوظيفة  

 وهدا ما يوكد على حتقيق املؤسسة للتوافق بني متطلبات وظيفة األفراد وقدراهتم ومعارفهم. 
من خالل النتائج السابقة نالحظ أن املؤسسة حمل الدراسة تطبق عملية ختطيط املسار الوظيفي بشكل جيد من خالل  ❖

ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا البعد يقع ضمن (  0.4096راف معياري )ابحن(  3.837متوسطها احلساب البالغ )
يَشري إىل أن أغلبية إجاابت أفراد عينة الدراسة موافُقني   والذي    (5 –  3.67) من فئات مقياس ليكارت   ثالثةالالفئة  

على عبارات هذا املتغري وان املؤسسة تقوم مبساعدة األفراد على معرفة أهدافهم ومعرفة إمكانياهتم وقدراهتم لتحقيق 
مبؤسسة األهداف الوظيفية القصرية، واملتوسطة وطويلة األجل. وعليه فإن مستوى ختطيط السار الوظيفي مرتفع  

 ابملنيعة.  El Goléaاملشروابت الغازية واملياه املعدنية  
 ؟El Goléaاملياه املعدنية واملشروابت الغازية    ما هو مستوى الرضا الوظيفي مبؤسسة السنال الثاين:

 .لإلجابة على هذا السؤال سوف نقوم بتحليل النتائج املوضحة يف اجلدول املوال
الرضا املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية إلجاابت أفراد عينة البحث عن عبارات    رقم(07) اجلدول  

 الوظيفي: 
 اوتوسطات  البعد  الرقم

 احلسابية
 االحنراكات 
 اوعيارية

األمهية 
 الوسبية 

اجتاهات 
 اآلراء 

 مرتفع 1 0.4955 3.8875 .الرضا عن اووصش  -1

 متوسطة  5 0.66 3.65 وظيفيت أان مراتح يف  1

 مرتفع 1 0.767 4.20 أفضل العمل يف هذه املؤسسة على غريها  2

 مرتفع 2 0.831 3.97 ال أجد صعوبة يف أتدية عملي  3

 مرتفع 3 0.708 3.90 أشعر ابملسؤولية الشخصية حنو العمل الذي أقوم به 4
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ال أتغيب عن عملي إال يف حاالت الضرورة القصوى  5
 فقط

 مرتفع 3 0.632 3.90

دون انتظار رقابة  أعمل على مراقبة عملي بنفسي 6
 املسؤولني 

 مرتفع 4 0.515 3.87

 متوسطة  4 0.4047 3.2542 اوكاكآت و   الرضا عن األجر  -2

 متوسطة  2 0.808 3.25 يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع متطلبات املعيشة  7

طبيعة العمل الذي يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع   8
 أقوم به 

 

 مرتفع 1 0.715 3.72

أان راضي على عدالة األجر الذي أتقضاه مقارنة  9
 بوظائف أخرى تشبه وظيفيت يف مؤسسات أخرى 

 متوسطة  3 0.882 2.87

 متوسطة  3 0.882 2.87 نظام املكافأة يف مؤسسيت عادل 10

 متوسطة  4 0.858 2.67 نظام الرتقيات يف مؤسسيت واضح وعادل  11

 مرتفع 2 0.4616 3.885 منط اإلشراف الرضا عن   -3

 مرتفع 1 0.647 4.12 عالقيت مع رئيسي املباشر جيدة 12

 مرتفع 3 0.579 3.85 ال ميانع رئيسي املباشر إذا أخذت املبادرة  13

 مرتفع 4 0.757 3.80 رئيسي املباشر مينحين الرغبة يف العمل  14

رئيسي املباشر ظرويف الشخصية وحااليت يتفهم   15
 النفسية

 مرتفع 5 0.659 3.77

 مرتفع 2 0.790 3.87 أسلوب اإلشراف املتبع من قبل رئيسي مناسب   16

 مرتفع 3 0.6393 3.672 ظروف العمل اوادية الرضا عن   -4

هتتم مؤسسيت بظروف البيئية اجليدة )إضاءة، الرطوبة،  17
 الضوضاء( األداء مهامياحلرارة،  

 مرتفع 1 0.671 4.10
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 مرتفع 2 0.655 3.67 أشعر ابلرضا لنظافة مكان عملي  18

 مرتفع 3 0.932 3.45 أان راضي على ظروف األمن والسالمة يف مؤسسيت  19

توفر مؤسسيت الوسائل التقنية والتكنولوجيا اللزمة  20
 األداء مهامي 

 مرتفع 4 1.08 3.42

 مرتفع  0.3378 3.680 .الوظيفي ككل  الرضا

 spss.v22  على برانمج  ابالعتمادصدر: من  عداد الطالش او 
 .الرضا عن اووصش  -1

، إذا بلغ جاء مرتفعا وكان األوىل من حيث األمهية النسبية املعطاة له( نالحظ أن هذا البعد    07من خالل اجلدول )
( ووفقا ملقياس الدراسة فان هذا 0.4955ابحنراف معياري )(   3.8875املتوسط احلساب لإلجاابت عن هذا البعد ) 

مرتفع، كما نالحظ أن كل إجاابت أفراد عينة البحث على عبارات مقياس   أن االجتاه العام لألفراد كان البعد يشري إىل
 هي اجتاهات أراء موافقة spss رضا األفراد عن مناصبهم حسب خمرجات

وهذا ما يبني أن موظفي املؤسسة حمل الدراسة يتحلون ابلرضا عن مناصبهم، نتيجة لشعورهم ابلعدالة اإلدارية وكذلك 
 .رضاهم عن الطريقة اليت ينظمها العمل ابملنظمة ابإلضافة إىل وجود رضا حول طبيعة العمل وعدد ساعاته

 اإلشراف الرضا عن منط    -2
، إذا بلغ املتوسط احلساب لإلجاابت وجاء ابلرتتيب الثاينجاء مرتفعا  نالحظ أن هذا البعد  (    07من خالل اجلدول )

( ووفقا ملقياس الدراسة فان هذا البعد يشري إىل أن االجتاه العام 0.4616معياري )  ابحنراف (3.885) عن هذا البعد  
يبني أن املؤسسة متتلك أساليب وطرق فعالة لإلشراف، حيث أن العالقات بني لألفراد كان مبستوى مرتفع، وهذا ما  

الرؤساء واملرؤوسني تعترب جيدة وذات أتثري إجياب على أداء العاملني، كما أكد بعض املبحوثني على مراعاة الرؤساء 
 .حسب وجهة نظر املوظفنيللجوانب اإلنسانية وإشراكهم يف اختاذ القرارات وأن أساليب اإلشراف املتبعة مناسبة  

 الرضا عن ظروف العمل اوادية  -3
، إذا بلغ املتوسط احلساب لإلجاابت وجاء ابلرتتيب الثالثجاء مرتفعا  نالحظ أن هذا البعد  (  07من خالل اجلدول )

االجتاه العام (. ووفقا ملقياس الدراسة فان هذا البعد يشري إىل أن  0.6393ابحنراف معياري ) )3.672(عن هذا البعد  
لألفراد كان مبستوى مرتفع، وهذا ما يبني أن املؤسسة توفر للموظفني الظروف واإلمكانيات الالزمة ألداء مهامهم من 

 هتوية وإضاءة ونظافة املكان وتوفري الوسائل الكافية لنقلهم ملكان عملهم 
 وكاكآت  الرضا عن األجر  -4
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إذا بلغ املتوسط احلساب لإلجاابت عن   كان ابلرتتيب األخري،  الرضا عن األجربعد  نالحظ أن  (  07من خالل اجلدول )
ووفقا ملقياس الدراسة فان هذا البعد يشري إىل أن االجتاه العام (  0.4047ابحنراف معياري ) (  (3.2542هذا البعد 

ل الذي يقومون به، كذلك وهذا راجع لعدم تناسب األجر الذي يتقاضونه مع طبيعة العممتوسط،  لألفراد كان مبستوى  
غري راضني عن طريقة منح املكافآت والسياسة   أهنم   عدم تناسب األجر مع متطلبات املعيشة من وجهة نظرهم، كما 

 .املتبعة يف ذلك، وعدم شعورهم ابلعدالة يف منح املكافآت والرتقيات
عرون ابلرضا والدليل على ذلك رضاهم من خالل النتائج السابقة نالحظ أن املوظفني داخل املؤسسة حمل الدراسة يش ❖

راضني عن األجر واملكافآت املمنوح هلم  يف حني أهنم غريعن مناصبهم ورضاهم عن منط اإلشراف والظروف املادية 
 .داخل املؤسسة

 االحندار. القبلية لوموذج    االختبارات :  الثايناوطلش  
 .اختبار التوزيع الطبيعيالفرع األو :  

 - El Goléa -املشروابت الغازية واملياه املعدنية   املسار الوظيفي والرضا الوظيفي "مبؤسسة  ختطيط قبل التطرق ملستوى  
البد أوال أن خنترب التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة، وهو ضروري يف حالة اختبار الفرضيات وسنقوم حبسابه من خالل 

 جند دراسات تقول أن  اجملالومن بني الدراسات يف هذا  ) (skewness) و (kurtosis معامل االلتواء والتفلطح
(Skewness)     [ 3,    -3جيب أن تكون حمصورة بني  ]  و (Kurtosis )  [ 10,    -10حمصورة بني ] بينما جند ،

 -3حمصورة بني ]  ( Kurtosis)و  [ 1,   -1جيب أن تكون حمصورة بني ] (Skewness ) دراسات أخرى تقول أن 
 االوىل.  حني تطابق نتائج دراستنا الدراسة  [ يف  3,  

 . وفيما يلي حساب قيمة االلتواء والتفلطح لإلجاابت حول األبعاد املكونة لكل متغري من متغريات الدراسة
 
 
 

 .معامالت االلتواء والتفلطح وتغيات الدراسة  (08)اجلدول رقم
Skewness Kurtosis  اوتغيات 

 األبعاد  حصائيات اإل عياري او  اخلطأ حصائيات اإل عياري او  اخلطأ

 على مستو  الفرد   سار الوظيفي او  ختطيط 1.305 0.733 -0.573 0.374

 على مستو  اووظمة   سار الوظيفي او  ختطيط 2.463 0.733 -0.836 0.374
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 سار الوظيفي او  ختطيط 3.604 0.733 1.211 0.374

 اووصش الرضا عن   -0.303 0.733 -0.277 0.374

 الرضا عن االجر واوكاك ات  -0.205 0.733 0.307 0.374

 الرضا عن منط اإلشراف  1.545 0.733 -0.709 0.374

 الرضا عن العمل )الظروف اوادية( 1.107 0.733 -0.527 0.374

 الرضا الوظيفي -0.489 0.733 0.213 0.374

 spss.v22  على برانمج  ابالعتمادصدر: من  عداد الطالش او
-0.836] بني  من خالل اجلدول يتضح أن معامالت االلتواء ملتغريات الدراسة مبختلف أبعادها كانت حمصورة  

-0.489] بني  كانت حمصورة    اليت (kurtosis) من ذلك أيضا من خالل معامالت التفلطح  [ ونتأكد1.211و
فمتغريات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي حيث تشري بعض الدراسات إىل أن هذا األخري جيب أن   [ وابلتايل 3.604و

 [.3,   -3حني الدراسات األخرى األوىل تكون بني ] [ يف10,    -10] بكون حمصور بني  
 :طيخلا االرتباطاختبار  الفرع الثاين:  

ابستخدام اختبار معامل  (Multicollinearity) املستقلةمت ا لتأكد من عدم وجود ارتباط عال  بني املتغريات  
لكل  (Tolerance) واختبار التباين املسموح (Factory Inflation Variance) (VIF) تضخم التباين

وقيمة اختبار التباين  ( 10) للقيمة (VIF) متغري من متغريات الدراسة، مع مراعاة عدم جتاوز معامل تضخم التباين
 .نتائج هذه االختبارات  ( يبني12)رقم  واجلدول    (0.05)  أكرب من  (Tolerance) املسموح
 اختبار معامل تضخم التباين والتباين اوسموح (  09)رقم  اجلدول  

 VIF Tolerance اوتغيات اوستقلة 

 0.807 1.239 سار الوظيفي على مستوى الفردامل  ختطيط

 0.807 1.239 املنظمةسار الوظيفي على مستوى  امل  ختطيط

 spss.v22  على برانمج  ابالعتمادصدر: من  عداد الطالش او
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قيم اختبار   ، وأن 1.239وهي   10جلميع املتغريات تقل عن   (VIF) التبايننالحظ أن قيم اختبار معامل تضخم  
عال   وجود ارتباطويعد هذا مؤشراً على عدم  (  0.05) من  أكرب  ، وهي0.807هي   (Tolerance) التباين املسموح

  (Multicollinearity) بني املتغريات املستقلة
 .اوطلش الثالث: اختبار الفرضيات

 اختبار الفرضية الرئيسية الفرع األو :  
 Elاملياه املعدنية واملشروابت الغازية    يف مؤسسة  العاملني رضا   حتقيقيوجد دور معنوي لتخطيط املسار الوظيفي يف  ال  

Goléa 
 El نسسة    عاملني رضا الاوسار الوظيفي يف    طيطخت  لدوراالحندار اخلطي البسيط  نتائج حتليل  (  10جدول رقم )

Goléa 
 مستو  الداللة  T قيمة BETA (R2) (B) البيا 

ختطيط املسار 
 الوظيفي 

0.445 0.305 0.552 4.399 0.000 

 spss.v22  على برانمج  ابالعتمادصدر: من  عداد الطالش او
تخطيط املسار الوظيفي يف الرضا حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عن وجود أتثري لدور    ( 10)يوضح اجلدول رقم  

 0.000عند مستوى الداللة   0.542( BETAذو داللة إحصائية حيث بلغ معامل االرتباط ) 
من املتغريات يف الرضا الوظيفي انجتة عن ختطيط املسار   %29أي ان  (0.294) فقد بلغ    (R2)أما معامل التحديد  

هدا يعين ان زايدة يف تطبيق ختطيط املسار بدرجة واحدة  0.502  (B)الوظيفي كما بلغت درجة التأثري معامل االحندار  
 3.973احملسوبة    Tيؤدي إىل الزايدة يف الرضا الوظيفي ويؤكد صحة التأثري قيمة 

يوجد وهدا يؤكد على عدم صحة الفرضية الرئيسية وعليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على:  
الداللة عود مستو   حصائية لتخطيط اوسار الوظيفي على رضا العاملني يف منسسة القولية  أتثي معووي دو داللة  

0.05 . 
الوظيفي   االرضاملسار الوظيفي على    يط طختحاول تفسري عالقة التأثري هذه من خالل تفسري أثر كل بعدد من أبعاد  سنو 

 وذلك فيما يلي  للعاملني
 : الفرعية األو اختبار الفرضية الفرع التاين:  

املياه املعدنية واملشروابت الغازية   يف مؤسسة  العاملني رضا    حتقيقيف    الفردي   يوجد دور معنوي لتخطيط املسار الوظيفي ال  
El Goléa 
 من خالل االحندار اخلطي البسيط  عاملنييف رضا ال  الفردي  ختطيط اوسار الوظيفي   دور  اختبار(  11اجلدول رقم )
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 اوتغي اوستقل
X1 

(B) (R2) BETA قيمة T  مستو  الداللة 

ختطيط املسار 
 الوظيفي الفردي 

0.285 0.177 0.421 2.858 0.000 

 spss.v22  على برانمج  ابالعتمادصدر: من  عداد الطالش او
رضا حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عن الفردي يف ال  دور ختطيط املسار الوظيفي  ( 11)يوضح اجلدول رقم  

 0.000عند مستوى الداللة   0.421( BETAوجود أتثري ذو داللة إحصائية حيث بلغ معامل االرتباط ) 
من املتغريات يف الرضا الوظيفي انجتة عن ختطيط املسار   %17أي ان ( 0.177) فقد بلغ    (R2)أما معامل التحديد  

هدا يعين ان زايدة يف تطبيق ختطيط املسار   0.285  (B)كما بلغت درجة التأثري معامل االحندار    الفردي  الوظيفي 
 2.858احملسوبة   Tويؤكد صحة التأثري قيمة  0.285ب بدرجة واحدة يؤدي إىل الزايدة يف الرضا الوظيفي الفردي  

يوجد وعليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على:    فرعيةهدا يؤكد على عدم صحة الفرضية الو 
عود مستو  معووي دو داللة  حصائية لتخطيط اوسار الوظيفي الفردي على رضا العاملني يف منسسة القولية   دور

 .0.05الداللة  
 : ثانيةالفرضية الفرعية ال  اختبار   الفرع الثالث:

املياه املعدنية واملشروابت   يف مؤسسة  العاملني رضا    حتقيقيف   التنظيمي  يوجد دور معنوي لتخطيط املسار الوظيفي ال  
 El Goléaالغازية 

 من خالل االحندار اخلطي البسيط  عاملنييف رضا ال  التوظيمي   ختطيط اوسار الوظيفي   دور  اختبار(  12اجلدول رقم )
 اوتغي اوستقل

X2 
(B) (R2) BETA قيمة T  مستو  الداللة 

ختطيط املسار 
 التنظيمي  الوظيفي 

0.375 0.270 0.519 3.726 0.000 

 spss.v22  على برانمج  ابالعتمادصدر: من  عداد الطالش او
يف الرضا حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عن   تنظيميدور ختطيط املسار الوظيفي ال  ( 12)يوضح اجلدول رقم  

 0.000عند مستوى الداللة   0.519( BETAوجود أتثري ذو داللة إحصائية حيث بلغ معامل االرتباط ) 
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من املتغريات يف الرضا الوظيفي انجتة عن ختطيط املسار   %27( أي ان  0.270)فقد بلغ    (R2)أما معامل التحديد  
هدا يعين ان زايدة يف تطبيق ختطيط املسار   0.375  (B)كما بلغت درجة التأثري معامل االحندار  تنظيمي  الوظيفي ال
 3.726احملسوبة   Tويؤكد صحة التأثري قيمة  0.375ب بدرجة واحدة يؤدي إىل الزايدة يف الرضا الوظيفي  التنظيمي

يوجد وهدا يؤكد على عدم صحة الفرضية الفرعية وعليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على:  
عود على رضا العاملني يف منسسة القولية  التوظيمي  معووي دو داللة  حصائية لتخطيط اوسار الوظيفي دور

 .0.05الداللة  مستو   
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 :الفصلصة ال خ
ولقد اعتمدان يف اجناز هذا العمل   ومهامها،   عن املؤسسة وكذا هيكلها التنظيميتعرفنا من خالل هذا الفصل على حملة 

املسار الوظيفي والرضا   طيط سة، واليت حتتوي على حمورين ختعلى طريقة االستبانة اليت وزعناها على موظفي املؤس
ختطيط املسار الوظيفي يف حتقيق رضا   ما دور الوظيفي، وكان هدفنا من خالهلا إىل اإلجابة على إشكالية حبثنا التالية: 

 ؟الدراسة ابملؤسسة حمل  العاملني  
ملتوسط احلساب، ابستخدام أساليب إحصائية عديدة كالنسب املئوية، ا  وحتليل بياانهتا قمنا بتفريغها   وبعد اسرتجاعها

وتوصلنا االحنراف املعياري، اختبار ألفا كرونباخ، مث قمنا بعرض وحتليل وتفسري نتائج الدراسة امليدانية واختبار الفرضيات،  
املشروابت   مبؤسسة  العاملني   املسار الوظيفي على الرضا  ختطيطذو داللة إحصائية ملتغري   أثرعدة نتائج أمهها أن هناك  إىل

  El Goléaملياه املعدنية  الغازية وا
لدى أفراد  عاملنيحنو مستقل يف مستوى الرضا ال املسار الوظيفي على    طيطكل بعد من أبعاد خت  دور   وجدان ويف األخري 

 للمتغريات التالية : ختطيط املسار الوظيفي 0.05) أن هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية )  البحث، عينة  
 .عاملني يف الرضا الالتنظيمي  ختطيط املسار الوظيفي   ،  الفردي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الخاتمة 
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 :خامتة
عليها حتقيقه ألنه مفروض عليها من   م ز ، هذا األمر أصبح ال احملافظة على املوارد البشرية تسعى إىل إن املؤسسات اليوم  

إن من أهم الوسائل والطرق اليت تنبغي مراعاهتا   ايدة اليت يشهدها احمليط اخلارجي،قبل التغريات و التطورات السريعة و املتز 
واختيار املنظمات هلم ،  هبا األفراد يف اختيارهم للوظائفلتحقيق احملافظة على املوارد البشرية االهتمام ابلعمليات اليت مير  

ة و يؤثر املسار الوظيفي لألفراد الذي حيكم سلوك األفراد يف املؤسسختطيط   وهذا من خالل  ،  لشغل تلك الوظائف
ختطيط املسار الوظيفي للموظف وإاتحة إن القيام بعملية   ،سةؤسامل   اجتاهعليهم و على شعورهم ابالستقرار وااللتزام  

يف ختطيط املسار الوظيفي    دورومن خالل الدراسة النظرية حول  .حتقيق الرضا الوظيفيالفرصة أمامه للتقدم ستؤدي إىل 
قد توصلنا من خالل هذه    El Goléaاملشروابت الغازية واملياه املعدنية ؤسسة  وكدراسة حالة م   حتقيق رضا العاملني

 : الدراسة إىل جمموعة من النتائج ميكن تقسيمها إىل
 الوتائج الوظرية   -1
مؤهالته أو ميوله يصيبه اإلحباط نتيجة عدم وجود فرص لنموه،   ا يكون وضع الفرد يف املؤسسة ال يتناسب مععندم  -

 على املؤسسة، وهذا من خالل أدائه الضعيف، لذلك فانه ومن مصلحة املؤسسة أن تساعد   الفرد عبئا والتزامافيصبح  
 م الوظيفية هتمساراختطيط  أفرادها على 

األفراد يهدفون إىل النمو يف العمل واملنظمات تسعى إىل حتقيق اإلنتاجية والربح، وختطيط املسار الوظيفي مبا حيققه    -
 .الرجل املناسب يف املكان املناسب يساعد على حتقيق اهلدفني مًعامن وضع  

 . تطوير مستقبلها الوظيفي  املوارد البشرية اليت تتمتع ابلرضا الوظيفي تكون أكثر رغبة يف  -
داع الرغبة يف اإلب و القدرة على التكيف مع بيئة العمل    إن ارتفاع شعور املوارد البشرية ابلرضا الوظيفي يؤدي هبا إىل -

 .واالبتكار
 الوتائج اويدانية   -2

وأراء العينة    والوظيفية ألفرادابلبياانت الشخصية   األمر سواء تعلق  النتائج  وعة من  جمم إىلذه الدراسة ه  يف لقد توصلنا  
املشروابت الغازية واملياه املعدنية مؤسسة    يف   ومدى التزامهمالوظيفي   مسارهم   ختطيط ‚ أو عن مستوى  نيبحوثملل خمتلفة

El Goléa أليتابلبياانت الشخصية كا   اخلاصة كانت النتائج    حيث: 
يشعرون ابلرضا الوظيفي بدرجة    El Goléaاملشروابت الغازية واملياه املعدنية  ؤسسة  مب  أظهرت الدراسة أن املوظفني -
يرون أنه ال يتناسب مع متطلبات هنم  أل األجر واملكافآت املمنوح هلم داخل املؤسسةتفعة إال فيما خيص الرضا عن  مر 

 .املعيشة
املسار الوظيفي اليت   طيطتلتزم أببعاد خت   El Goléaملشروابت الغازية واملياه املعدنية  أظهرت الدراسة أن مؤسسة   -

 متت دراستها 
املسار الوظيفي يف الرضا   خطيط وجود أثر ذو داللة إحصائية لتأشارت نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األوىل إىل   -
 .من الرضا الوظيفي( %  30املسار الوظيفي يفسر ما مقداره )  طيط، فقد توصلت النتائج إىل أن ختعاملنيال



  الخاتمة 
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 ذو داللة إحصائية لتخطيط املسار الوظيفي يف مستوى رضا  دور أنه يوجد    الرئيسيةالفرضية  أشارت نتائج اختبار   -
  0.05  عند مستوى داللة    El Goléaملشروابت الغازية واملياه املعدنية  مبؤسسة    عاملني ال
 املسار الوظيفي  تخطيط ذو داللة إحصائية ل  دور يوجد  أنه   وىل والثانية علىج اختبار الفرضية الفرعية األأشارت نتائ -

عند مستوى    El Goléaملشروابت الغازية واملياه املعدنية  مبؤسسة   لعاملني رضا ا  مستوى  يف الفردي والتنظيمي  
  0.05داللة
 : التوصيات  -3
مع عدم وجود قسم خاص ابملوارد البشرية  وخاصة El Goléa ؤسسة  مل  ضرورة تصحيح اهليكل التنظيمي احلايل   -

 . والذي من بني وظائفه إدارة املسار الوظيفي  
 ضرورة زايدة االهتمام بتخطيط املسار الوظيفي للعاملني خاصة أن املؤسسة تتبع اسرتاتيجيات توسعية.   -
املادية و املعنوية والذي يرى املوظفون أهنا غري مناسبة مع ما   االهتمام ابملكافأت    El Goléaاملؤسسة  جيب على   -

 يبدلونه من جهد. 
 : اآلكاق اوستقبلية  

 : بعض الدراسات  نقترحكن أن م ي  وبذلك، إثرائه يم فهكن أن تساميبقى مفتوحا لدراسات أخرى ي  إن موضوع ختطيط املسار الوظيفي

 .التنظيمي  الوالء  حتقيق  يف سار الوظيفي  ملا  ختطيطدور  -
 . أثر تطوير املسار الوظيفي على متكني العاملني -
 .التنظيمي  االلتزام على  املسار الوظيفي   ط أثر ختطي -
 .أثر التعلم التنظيمي يف تطوير املسار الوظيفي  -
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رقم اوتوسطات احلسابية واالحنراكات اوعيارية واألمهية الوسبية إلجاابت أكراد عيوة  07
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   جامعة محمد خيضر بسكرة                                             قسم علـوم التسييـر  
 تسيير الموارد البشرية ثانية ماسترالتجارية                               السوة ، كلية العلوم االقتصادية

         وعلوم التسيير                                                                                   

 
 
 

 
 
 
 

 البحث استبانة
 
 

 األخ الفاضل ...، األخت الفاضلة....، 
 عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. السالم 

للدراسة       الالزمة  المعلومات  لجمع  التي صممت  االستمارة  هذه  أيديكم  بين  أضع  أن  يسرني 
تسيير  "تخصص  التسيير  علوم  في  ماستر  شهادة  على  للحصول  استكماال  بإعدادها  أقوم  التي 

 "رضا العاملين في تحقيق تخطيط المسار الوظيفي  دور" الموارد البشرية"، بعنوان  
آمل منكم التكرم باإلجابة على أسئلة االستبانة بدقة، حيث أن   المجال، ونظرا ألهمية رأيكم في هذا  

بدرجة كبيرة على صحة   تعتمد  النتائج  أساسي  إجابتكمصحة  فمشاركتكم ضرورية ورأيكم عامل   ،
 .في نجاحها 

 وأحيطكم علما أن جميع إجاباتكم لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.      
 

 واالحترام.ولكم مني فائق عبارات التقدير 
 

 األستاذة:                                                                      الطالب:    
 سليمان عواطف   -شويرف محمد حبيب الجبار                                           -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019/2020السنة الجامعية:  
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 القسم األول: البيانات الشخصية والوظيفية. 

التكرم  أ منكم  المناسبة رجو  المربع   باإلجابة  في   )×( إشارة  بوضع  وذلك  التالية  التساؤالت  على 
 المناسب الختيارك. 

 
 أنثى ذكر اجلوس:   -1

 

 سنة   45إىل أقل من   30من              سنة                   30أقل من                 العمر:  -2

 

 سنة فأكثر  45من                                              
 

   :العلمي  ستو  او  -3
    اثنوي                     متوسط    
  دكتوراه(  -)ماسرت دراسات عليا   جامعي  
 دراسة يف معاهد متخصصة                               
 
 
 سنوات  10- 5 من                    سنوات  5 من أقل :الخبرة سنوات -4

 سنة فأكثر  15              سنة          15  -إلى  10من                      
 
 عون تحكم                                    إطار:     المستوى الوظيفي - 5

 ذ يعون تنف                                                   
 

 القسم الثاني: محاور االستبانة 
فيما يلي مجموعة من العبارات المتعلقة بمدى تخطيط المسار الوظيفي ورضا الوظيفي لألفراد      

المنيعة، والمرجو تحديد درجة موافقتك ب  El Goléa الغازية والمياه المعدنيةالمشروبات في مؤسسة 
 أو عدم موافقتك عنها، وذلك بوضع عالمة )×( في المربع المناسب الختيارك.

 

موافق  العـبــــــارات الرقم 
 بشدة 

غير  محايد  موافق
 موافق

غير 
موافق 
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 بشدة 

 أبعاد تخطيط المسار الوظيفي 
  المسار الوظيفي على مستوى الفردتخطيط 1 

      ي متطلبات منصبمع العلمية تتوافق  يمؤهالت 01

      المستقبلية يتوجهاتمع الحالي يتماشى  يلمنصب يشغل 02

      وظيفي ال ي أن على علم ودراية كافية بمختلف متطلبات مسار  03
      زاوله أكون مطلع على اهداف المنصب الذي أعادة ما  04
  الوظيفية  يأهداف يسار الوظيفي يحقق لمفي هذا ال  يان اندماج أشعر 05

 المستقبلية 
     

      يعلى االستمرار في اداء مهام نيتشجع  ياتيامكان             06
      .الشخصية  يالوظيفية انطالقا من مهارت يسعى الى تحقيق أهدافأ 07
      المعرفي والعملي  يوزيادة رصيد يلدي الرغبة في تطوير خبرات 08
      ئي شارك باألنشطة والبرامج التكوينية التي تحسن أداأ 09

 تخطيط المسار الوظيفي على مستوى المنظمة  2
      الوظيفي ي االدارة علما بالمناصب الشاغرة والتي تكون ضمن مسار  نيتحيط 10

      وظيفي ال ي في اتخاذ مختلف القرارات المتعلقة بمسار  يتقوم االدارة بإشراك 11
      لي  االدارة بالفرص الوظيفية المتاحة نيتعلم 12
      الوظيفي  يمسؤولي الموارد البشرية المساعدة في ايضاح مستقبل ييقدم ل 13

جميع   تقوم المؤسسة على رأسها االدارة العليا باالهتمام بتطوير موظفيها على 14
 األصعدة

     

 ي انجاح مسار   المؤسسة برامج تكوينية من أجل المساهمة في يتوفر ل 15
 الوظيفي

     

      في االتجاه الصحيح يوتقييمه تساهم في تقدم يرى بان متابعة عملأ 16

      وظيفي ال ي على التغلب على المعوقات التي تقف في سبيل مسار ي تعمل ادارت 17
 الوظيفي من قبل ي تقبل أي تعديل او تغيير قد يطرأ في توجه مسار أ 18

 اإلدارة
     

 األبعاد المتعلقة بالرضا الوظيفي 
 المنصب. الرضا عن  -1

      .أنا مرتاح في وظيفتي  19

      أفضل العمل في هذه المؤسسة على غيرها. 20



 

68 

      ال أجد صعوبة في تأدية عملي.  21

      .أشعر بالمسؤولية الشخصية نحو العمل الذي أقوم به 22

      ال أتغيب عن عملي إال في حاالت الضرورة القصوى فقط. 23
      انتظار رقابة المسؤولين   دون  بنفسيأعمل على مراقبة عملي  24

 الرضا عن األجر والمكافآت -2
      يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع متطلبات المعيشة  25

      يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع طبيعة العمل الذي أقوم به  26

 يتقضاه مقارنة بوظائف أخرى تشبه وظيفتأعدالة األجر الذي  لىع  يضار أنا  27
 في مؤسسات أخرى 

     

      نظام المكافأة في مؤسستي عادل  28
      نظام الترقيات في مؤسستي واضح وعادل  29

 الرضا عن نمط اإلشراف -3
      المباشر جيدةعالقتي مع رئيسي  30
      إذا أخذت المبادرة  المباشر ال يمانع رئيسي 31

      الرغبة في العمل  يمنحني رئيسي المباشر 32
      النفسية   يالشخصية وحاالت ي المباشر ظروفيرئيسيتفهم  33

      أسلوب اإلشراف المتبع من قبل رئيسي مناسب   34

 الرضا عن ظروف العمل المادية  -4
)إضاءة، الرطوبة، الحرارة، الضوضاء(  تهتم مؤسستي بظروف البيئية الجيدة  35

 األداء مهامي 
     

      أشعر بالرضا لنظافة مكان عملي    36

      .ستيظروف األمن والسالمة في مؤس على يضار  أنا 37

      توفر مؤسستي الوسائل التقنية والتكنولوجيا اللزمة األداء مهامي  38

 
 
 


