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 : تمهـــــــیـــــــــــــد 

یعد الرضا الوظیفي – حسب دراسات كثیرة - المفتاح األساسي والمهم لتفحص مدى انسجام 
العمال في أیة مؤسسة كیفما كان نشاطها وموقعها في الحیاة االقتصادیة ، كما یعكس مدى تحقیق 

المؤسسة لطموح األفراد باعتبار أنها تنظیم یجمعهم ویحبك قدراتهم ویوجهها نحو الغایة الفردیة والجماعیة 
معا والتي یجب أن یكونا متفقتان حتى تتحقق أهداف كل طرف المؤسسة من جهة والعامل من جهة 

أخرى . 

فأغلب الدراسات تشیر إلى أن العمال أصحاب الرضا المرتفع تجاه مؤسستهم هم الذین لدیهم 
االستعدادات الكافیة ألن یبذلوا مزیدا من الجهد والتفاني في أعمالهم ویسعوا بصورة دائمة للمحافظة على 

. 1ارتباطهم وانتمائهم لهذه المؤسسة هذا من جهة  استمرار

ومن جهة أخرى فان موضوع الرضا الوظیفي موضوعا متشعبا ذو أهمیة قصوى تتطلب اإلحاطة  
به الكثیر من الدراسات والبحوث من مختلف الجوانب ویزید األمر أهمیة وصعوبة حین نعرف أن ما 

یرضي عامل ال یرضي آخر وما یرضي عامال الیوم لن یرضیه مستقبال بالضرورة . 

 جعلها خالل من قیاس هذا المؤشر ، في التقنیات المستخدمة لتطویر لهذا وذاك كانت الضرورة
 اتخاذ على المؤسسة تحث كما للرضا، الحقیقیة المشاعر عن أفضل بشكل تعبر لكي وصدقا ثباتا أكثر

 خالل من فیها المرغوب األمور وتعزیز فیها مرغوب الغیر المخرجات الضروریة لتجنب اإلجراءات
 2.الوظیفي الرضا تحسین

 اجتماعیا واقتصادیا ونفسیا أمر مفروغ منه ، حیث أن التصنیع الصناعیةكما أن أهمیة المؤسسة  
یعتبر حجر الزاویة للقضاء على التخلف ، وتحریك عجلة التنمیة ودفعها نحو األمام وتقاس درجة تنمیه 

السائرة في وتقدم البلد بمدى تطوره في المجال الصناعي ، ولذلك تعددت تجارب التصنیع في الدول 
 تماشیا وظروفها االجتماعیة و أهدافها وموقعها ومواردها ، فكانت هناك االقتصادیات القائمة طریق النمو

على تدخل الدولة في الحیاة االقتصادیة بإقامة مؤسسات وشركات كبرى إلى تجارب قامت على حریة 
 1988.3 من عام ابتداءالسوق والقطاع الخاص، إلى تجارب مزجت بین االثنین كما فعلت الجزائر 

فالنسیج الصناعي الجزائري الیوم یتكون من مؤسسات تابعة للدولة تعرف بالقطاع العام   
Secteur Public ( األفراد ) ومؤسسات تابعة للخواص Secteur Privée هذا األخیر منها ما هو برأس 

 مال جزائري ومنها ما هو مشترك بینهما . برأسمال أجنبي ومنها ما هو 

  17 . مجلة جامعة دمشق ، مجلد  أهمیة الوالء التنظیمي والوالء المهني لدى أعضاء هیئة التدریس في جامعة صنعاء، - المخالفي  محمد 1
  .120 ، ص 2001 ، 2ع  

 . 185 ص نفس المرجع  - 2
 .   04 ص 05 ، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا. عدد  أبعاد وتوجهات إستراتیجیة إنعاش الصناعة في الجزائر،  قوریش نصیرة  - 3
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 % من الصناعات إجماال كما أنه 42ویهیمن القطاع الصناعي الخاص في الجزائر ، على 
 1یتوجه أكثر فأكثر نحو الصناعات التركیبیة أو التجمیعیة .

 % 0.3صل إلى ي أما القطاع الصناعي العمومي فقد سجل خالل السنوات األخیرة معدل نمو 
وهي نسبة غیر مرضیة تكشف معاناة القطاع الصناعي العمومي أما المنافسة الشرسة التي نجمت عن 
فتح االقتصاد الجزائري أمام الشركات العالمیة الكبرى ذات القدرة التنظیمیة واإلداریة والتسویقیة والمالیة 

 2العالیة.
 لذا فان الدمج بین المؤشرین معا یعد موضوعا رائعا للدراسة ، یستحق التجربة وهذا ما حاولنا 
القیام به انطالقا من اعتبار تكویننا في علم النفس العمل والتنظیم یتناول الزوایا النفسیة في المؤسسة 

الصناعیة ، وعلیه كانت دراستنا هذه محاولة لإلجابة على إشكالیة رئیسیة هي :  

2-    إشكالیة للدراسة :

 - ما  هو مستوى الرضا الوظیفي لدى العمال الجزائریین في القطاعین العام والخاص ؟ 

- هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في المستوى الكلي والمستویات الجزئیة للرضا 
الوظیفي لدى كل من عمال القطاع االقتصادي العام ونظرائهم في القطاع االقتصادي 
الخاص في الجزائر وفیما بین القطاعین ؟ وهل للمتغیرات الشخصیة ( السن والجنس 
والحالة العائلیة والمستوى التعلیمي ) و المتغیرات التنظیمیة (الرتبة الوظیفیة والخبرة 

  تأثیر على هذه الفروق ؟ .)المهنیة

 ویقودنا هذا التساؤل الرئیسي إلى طرح األسئلة الفرعیة التالیة : 

 : التساؤالت الفرعیة للدراسة 2-1

 - السؤال الفرعي األول : 2-1-1

هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة في المستوى العام للرضا الوظیفي لدى عمال القطاع االقتصادي 
 العام ونظرائهم في القطاع الخاص في الجزائر وفیما بین القطاعین ؟ .

 - السؤال الفرعي الثاني : 2-1-2

هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن العمل لدى عمال القطاع االقتصادي العام 
 ونظرائهم من القطاع الخاص في الجزائر حسب المتغیرات الشخصیة والتنظیمیة ؟.

. 07 ، ص 2007 ، السداسي األول 11 نشریة اقتصادیة لوزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، العدد -1
. 93 ص ، نفس المرجع ، - قوریش نصیرة   2
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 - السؤال الفرعي الثالث : 2-1-3

هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن األجر لدى عمال القطاع االقتصادي العام 
 ونظرائهم من القطاع الخاص في الجزائر حسب المتغیرات الشخصیة والتنظیمیة؟.

 - السؤال الفرعي الرابع: 2-1-4 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن الترقیة لدى عمال القطاع االقتصادي العام 

  ؟.ونظرائهم من القطاع الخاص في الجزائر حسب المتغیرات الشخصیة والتنظیمیة

 - السؤال الفرعي الخامس : 2-1-5

هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن الزمالء لدى عمال القطاع االقتصادي العام 

  ؟.ونظرائهم من القطاع الخاص في الجزائر حسب المتغیرات الشخصیة والتنظیمیة

 - السؤال الفرعي السادس : 2-1-6

هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن اإلشراف لدى عمال القطاع االقتصادي العام 

  ؟.ونظرائهم من القطاع الخاص في الجزائر حسب المتغیرات الشخصیة والتنظیمیة

وانطالقا من اإلشكالیة الرئیسیة واإلشكالیات االفرعیة السالفة الذكر نفترض الفرضیات 
 التالیة: 

 - فرضیات الدراسة : 3

 -الفرضیة العامة للدراسة :3-1

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في المستوى الكلي والمستویات الجزئیة للرضا الوظیفي 
لدى كل من عمال القطاع االقتصادي العام ونظرائهم في القطاع االقتصادي الخاص في 
الجزائر وفیما بین القطاعین أیضا  تعزى للمتغیرات الشخصیة ( السن والجنس والحالة 

  .)العائلیة والمستوى التعلیمي ) و التنظیمیة (الرتبة الوظیفیة والخبرة المهنیة
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 ویندرج تحت هذه الفرضیة الرئیسیة فرضیات فرعیة عدة هي :  

 -الفرضیات الجزئیة للدراسة :3-2

  -الفرضیة الجزئیة األولى : 3-2-1

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في المستوى العام للرضا الوظیفي بین عمال القطاع االقتصادي العام 

  .في الجزائر ونظرائهم في القطاع الخاص

 - الفرضیة الجزئیة الثانیة : 3-2-2

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن العمل لدى كل من عمال القطاع االقتصادي العام 

 .وعمال القطاع الخاص في الجزائر تعزى للمتغیرات الشخصیة والتنظیمیة

 - الفرضیة الجزئیة الثالثة : 3-2-3

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن األجر لدى عمال القطاع االقتصادي العام وعمال 
 القطاع الخاص في الجزائر حسب المتغیرات الشخصیة والتنظیمیة السالفة الذكر .

 - الفرضیة الجزئیة الرابعة : 3-2-4

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن الترقیة  لدى عمال القطاع االقتصادي العام 
 وعمال القطاع  االقتصادي الخاص في الجزائر حسب المتغیرات الشخصیة والتنظیمیة السالفة الذكر.

 - الفرضیة الجزئیة الخامسة  : 3-2-5

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن الزمالء لدى عمال القطاع االقتصادي العام 
 وعمال القطاع االقتصادي الخاص في الجزائر حسب المتغیرات الشخصیة والتنظیمیة السالفة الذكر

 - الفرضیة الجزئیة السادسة : 3-2-6

 لدى عمال القطاع االقتصادي العام في اإلشرافتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن 
 الجزائر حسب المتغیرات الشخصیة والتنظیمیة السالفة الذكر.

 

8 



 ةــدراســلل امـــالع   الباب األول : الجانب النظري................................................................ الفصل األول:اإلطار
 

9 

 

  أھمیة الدراسة : -4

ال یختلف اثنان أن لموضوع الرضا الوظیفي أهمیة قصوى في مجال المنظمات كیفما كانت العتبارات 
عدة ذكرناها سابقا ، وعلیه فان لهذه الدراسة أهمیة تتمثل في :  

 .أهمیة موضوع الرضا الوظیفي وهو موضوع جد مهم وجد مفید للمنظمات ككل  •
تعد هذه الدراسة – إن كتب اهللا لها ذلك – دراسة تجمع بین الشق النفسي واالقتصادي والقانوني  •

 للواقع االقتصادي الجزائري .
إن التوصل إلى معرفة حالة الرضا الوظیفي لعمال قطاع ما یعطینا نظرة شاملة وعلمیة عن مدى  •

نجاح التنظیمات في هذا القطاع من عدم ذلك ، إذ أن الرضا الوظیفي مؤشر جد هام في حیاة 
 .وصیرورة المنظمات 

بین مدعم للقطاع الخاص باعتباره  تتوافق هذه الدراسة مع النقاش الدائر على كل المستویات •
قد یكون حال لمشكلة البطالة في الجزائر ، وضرورة ظرفیة تماشیا مع تطورات العالم الرأسمالیة 

خصوصا ، ومشكل التنمیة عموما ، وبین مدافع عن القطاع العام باعتباره حافظ سیادة وثروة 
 .األمة الجزائریة 

 .تفتح الدراسة المجال لتشعبات أخرى تناقش موضوعا من زاویة اقتصادیة نفسیة قانونیة  •
 – مما اطلعنا علیه – دراسات جد شحیحة ، القطاع العام والخاصالدراسات التي جمعت بین  •

  في هذا األمر .ادئةوبالتالي فان هذه الدراسة تعد ب
تتناول الدراسة القطاع الخاص في الجزائر وتحاول بالتالي أن تقدم تقییما من وجهة نظر نفسیة  •

بموجب دستور عملیة لعشرین سنة من تواجد هذا النوع في الجزائر بعد فتح االقتصاد الجزائري 
1989.  

ولذلك فان أي دراسة علمیة له مفیدة من أیة للقطاع الصناعي أهمیة كبرى فهو عصب االقتصاد  •
 زاویة كانت .

ا لالقتصاد دفع أعطت التي الهامة الوسائل كإحدى اإلنتاجي الجهاز ضمنأهمیة القطاع الخاص  •
P5Fككل.

1 
تعددت السیاسات االقتصادیة المتبعة واختالفها بین قطبیة التأیید والمعارضة للقطاع الخاص  •

واالستثمار األجنبي ، فقد قامت أول األمر الجزائر بإجراء اتفاق مع صندوق النقد الدولي من 
حیث ضبط الموازنات الكلیة لالقتصاد ، ثم االنتقال إلى عملیة اإلنعاش االقتصادي ومحاولة 

خلق التنمیة خارج إطار المحروقات كهدف عام ، وبین هذا وذاك كانت الكثیر من القرارت تتخذ 

. 89-88 ص مرجع سابق ،   ، قوریش نصیرة - 1
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ثم یتم إلغاؤها بحجة أو بأخرى مما أثر على تكوین وموقع القطاع الخاص في الجزائر وعلى 
 مما أثر على نفسیة العمال سواء في القطاع العام أو الخاص 1هدف السیاسة االقتصادیة ككل

 وهذه الدراسة تحاول الكشف عن مواقع الخلل إن وجدت .

  : ولقد دفعنا إلى القیام بهذه الدراسة اعتبارات عدة نلخصها فیما یلي •

  أسباب اختیار الموضوع : -5

 دفعنا الختیار هذا الموضوع جملة من األسباب منها ما هو موضوعي ومنها ما هو شخصي نلخصها 
 فیما یلي : 

 -األسباب الموضوعیة الختیار الموضوع : 5-1

 -الظروف االقتصادیة السائدة في الجزائر: 5-1-1

 في تطبیق إصالحات اقتصادیة كان الهدف منها تصحیح 1988حیث شرعت الجزائر منذ سنة 
الخلل في االقتصاد الجزائري ذو العقیدة االشتراكیة المبنیة على ملكیة الدولة لوسائل اإلنتاج ، واحتكارها 

 للقرار االقتصادي ككل .

وكانت أهم زاویة في هذه اإلصالحات فتح االقتصاد وتحریر السلع وتنویع ملكیة وسائل اإلنتاج 
وٕاقحام مبدأ المنافسة أخذا بعقیدة االقتصاد الحر أو الرأسمالي بدل االقتصاد االشتراكي الذي أثبت فشله 

 2 بعد انهیار االتحاد السوفیتي .– في نظر صناع القرار في الجزائر –رضى أو قهرا 

 والذي أتاح للخواص 05/10/1993 المؤرخ في 12/ 93 رقم االستثمار قانون كما سنت الجزائر
 إمكانیة تشغیل أموالهم بفتح شركات خاصة بهم بصیغ محددة ضمنها القانون.

لذا یبدو من المنطقي أن ندرس تواجد هذا القطاع الخاص في الجزائر من الناحیة النفسیة إیمانا 
منا بوجوب مشاركتنا كطالب وباحثین في النقاش الدائر في البلد حول القضایا المصیریة ، وكان هذا 

 سببا رئیسیا دفعنا الختیار موضوع البحث هذا . 

 -النقاش العلمي الدائر حول ضرورة و دور القطاع الخاص في الجزائر :5-1-2

بعد عودة االتحاد السوفیاتي على الساحة الدولیة ، باسم روسیا االتحادیة ، ووقوع النظام 
 ، بدى أن الخیار 1929الرأسمالي في أزمة اقتصادیة حادة یشبهها المختصون بأنها مشابهة الزمة عام 

 .200-179ص ، ، مجلة اقتصادیات شمل إفریقیا ، العدد األول صسیاسات التحریر  واإلصالح االقتصادي في الجزائر  ، -  بطاهر علي1
 العدد الثامن   ،  بسكرة،  جامعة محمد خیضر،جلة العلوم اإلنسانیةم ، االقتصادیة في الجزائر نظرة عامة على التحوالت، -   كربالي بغداد 2

. 8ص 
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الرأسمالي الذي انتهجته دول عدة لیس صائبا كفایة وكان نتیجة ذلك تراجع العدید من الدول عن خطوات 

وبدى  ، عدة في هذا االتجاه ، فاتخذت إجراءات عدة عرفت بإجراءات "حمایة شمال االقتصاد الوطني"
النقاش الدائر بین جدوى وفعالیة النظام االقتصادي بین العقیدة االشتراكیة والرأسمالیة أحمى وطیسا من 

ذي قبل مع وجوب وجود نظام مختلط بین االشتراكیة والرأسمالیة یدمج القطاع العام التابع للدولة والقطاع 
 الخاص التابع لألفراد معا. 

 - طبیعة الموضوع : 5-1-3

الدراسات في هذا الموضوع بالذات دراسات شیقة نظرا لطابعها الواقعي أوال وكذا لكونها تجمع بین 
جوانب عدة حیث یندمج فیها الجانب االقتصادي مع الجانب القانوني والنفسي واالجتماعي ببعدین وطني 

 ودولي.

  أهمیة موضوع الرضا الوظیفي : -5-1-4

لقد ذكرنا في المقدمة ما لهذا الموضوع من أهمیة في علم النفس العمل والتنظیم ربما ال یضاهیه 
موضوع أخر بنفس األهمیة وعلیه رغبنا في إضافة مرجع إلى مكتبة علم النفس العمل والتنظیم وٕارتأینا أن 

  .یكون منوعا بین االقتصاد والقانون وعلم النفس

 -األسباب الشخصیة الختیار الموضوع : 5-2

التكوین السابق في مجال اإلدارة والقانون ، دفعنا إلى اختیار موضوع یجمع بین جوانب علم النفس وعلم -
 االقتصاد والقانون .

الرغبة الشخصیة التي تحذونا منذ زمان في اكتشاف عالم الشغل في القطاع الخاص وربما التوظف به -
 مستقبال .

 تأثیر جماعة األصدقاء بین موظفي القطاع العام ومستخدمي القطاع الخاص وأرائهم .-

انطالقا من الدوافع السابقة فإننا نطمح إلى بلوغ أهداف جمة من خالل هذه الدراسة نجملها فیما 
 یلي : 
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 - أهداف الدراســـــــــــــــــة : 6

 لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة الوصول إلى تحقیق األهداف التالیة : 

 ج .بنتائ الخروج أجل من المصاغة الفرضیات صحة من التحقق* 

مستوى الرضا الوظیفي لدى العامل الجزائري سواء في القطاع العام أو القطاع  على التعرف محاولة* 
 الخاص .

 * محاولة التعرف على بعض محددات الرضا الوظیفي لدى العامل الجزائري .

* معرفة تأثیر العوامل الشخصیة ( السن والجنس والحالة العائلیة ) والتنظیمیة ( المستوى الوظیفي 
 والخبرة المهنیة )على مستوى الرضا الوظیفي لدى العامل الجزائري .

  * محاولة معرفة الفروق الفردیة في مستویات الرضا الوظیفي بین القطاعین العام والخاص 

 وقطاع العمل ( قطاع عام ، قطاع خاص ). الوظیفي الرضامستوى  بین العالقة دراسة* 

* تقییم تواجد القطاع الخاص في الجزائر من زاویة علم النفس العمل والتنظیم بدراسة أهم مؤشر في 
 العمل وهو الرضا الوظیفي . 

 * محاولة معرفة نقاط الخلل وتشخیصها .

 مصطلحات الدراسة :-7

 : القطاع االقتصادي العام-7-1 

یقصد بالقطاع االقتصادي العام في الجزائر في هذه الدراسة مجموعة المؤسسات االقتصادیة 
اإلنتاجیة التي أنشئت إبان العهد االشتراكي ومرت بمختلف مراحل وعملیات اإلصالحات تمتلك الدولة كل 
أو معظم الحصص فیها ، وهي بالتالي تتمیز عن مؤسسات تمتلك الدولة فیها كل الحصص لكنها تنشئها 
الدولة لیست إنتاجیة مثل اإلدارات العمومیة وتتمیز كذلك عن المؤسسات اإلنتاجیة التي تملك فیها الدولة 

  بالشراكة مع األجانب.%51الجزائریة فیها حصة 

 :  القطاع االقتصادي الخاص-7-2

یقصد بالقطاع االقتصادي الخاص في الجزائر في هذه الدراسة مجموعة المؤسسات االقتصادیة 
 ، برأسمال جزائري وهي إما شركات ذات أسهم وٕاما شركات ذات 1989اإلنتاجیة التي أنشئت بعد دستور 
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مسؤولیة محدودة ، وهي بالتالي تتمیز عن المؤسسات التي أنشئت برأس مال أجنبي في الجزائر مثل 
 "اوراسكوم" أو المؤسسات العالمیة التي تفتح لها فروعا في الجزائر مثل شركات صناعة السیارات المختلفة 

 :  الرضا الوظیفي-7-3

یعرف الرضا الوظیفي في هذه الدراسة بأنه مستوى رضا العامل تجاه خمسة عناصر هي العمل 
 الذي یقوم به ، األجر الذي یتقاضاه ، نظام الترقیة في مؤسسته ، زمالئه في العمل ، ورؤساؤه .

وللرضا الوظیفي في هذه الدراسة مستویین مستوى جزئي یتمثل في مستوى كل عنصر من 

 .العناصر الخمس السالفة الذكر ومستوى كلي یساوي تقریبیا مجموع مستویات هذه العناصر

  الدراسات السابقة : -8 

 على التعرف بهدف العلمي، البحث في المنهجیة المراحل من السابقة األبحاث استطالع یعتبر
قد صنفنا الدراسات السابقة التي التقینا بها في إطار و ، أیا كان البحث موضوع في السابقة اإلسهامات

 .قیامنا ببحثنا هذا إلى دراسات جزائریة وأخرى عربیة و أخرى أجنبیة 

 وذلك كما یلي : 

  الجزائریة :الدراسات-8-1

 : بوخمخم -دراسة عمارة8-1-1

 مستشفى المیلیة بجیجل –" الرضا الوظیفي لدى عمال القطاع الصحي العام في الجزائرتناولت "
 30 فردا تمثل 80على عینة تقدر ب  SPECTOR واستخدم الباحث مسح الرضا الوظیفي –نموذجا 

بالمئة من مجتمع البحث ككل وتوصل الباحث إلى وجود درجة عالیة من الرضا الوظیفي لدى عمال 
مستشفى المیلیة بجیجل ، والى ارتباط مستوى الرضا بعوامل ( الزمالء ، اإلشراف ، الترقیة ، األجر ) 

 .كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود اختالفات في مستوى الرضا الوظیفي حسب الجنس 

 : م)2007(بوذن  نبیلة-دراسة 8-1-2

محددات الرضا الوظیفي لدى العامل الجزائري في إطار نظریة دافید ماكیلند تحت عنوان " 
 إلنتاج سوناریك  أجریت الدراسة بوحدة2007-2006" قسنطینة"جامعة ب مذكرة ماجستیر- للدافعیة –
المنزلیة بفرجیوة والیة میلة واستخدمت مقیاس "منسوتا" للرضا الوظیفي مطبق على  المطابخ المدافئ و

 إناث وتوصلت الدراسة إلى تشابه كبیر مع دراسة "هرزبرغ " من 20 ذكور و 43 عامل بالوحدة منهم 63
حیث اعتبار أن االنجاز هو أهم عامل یحقق الرضا الوظیفي لدى العامل الجزائري وكذا اتفاقها مع دراسة 
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 على أساس أن االنجازات واالتصال والعالقات االجتماعیة یؤدي أیضا – المشار إلیها الحقا –" لوبوي " 
إلى تحقیق الرضا الوظیفي لدى العامل الجزائري ، إال أن الرضا الوظیفي لدى العامل الجزائري - حسب 

 ال یرتبط بالحاجة لالنتماء وهذا على عكس دراسة " هرزبرغ " كما انه توجد فروق –هذه الدراسة دائما 

 .بین الذكور واإلناث في مستوى الرضا لدى العمال الجزائریین 

 :  م )2000- دراسة بوقفة براهیم (8-1-3

 " وتسائل الباحث التحفیز في المؤسسة الجزائریة وتأثیره على الرضا الوظیفيتناول الباحث " 
هل یمكن لنمط القیادة أن یخلق جوا اجتماعیا مالئما لرفع مستوى الرضا الوظیفي لدى العمال الجزائریین 

 عامل بإتباع المنهج الوصفي ، والمقابلة االستبیان كتقنیتین لجمع المعلومات 112وأجریت الدراسة على 
وتوصلت الدراسة إلى أن القیادة بإمكانها خلق جو مالئم للعمل وان هذا األخیر یؤثر ایجابیا على مستوى 

 الرضا الوظیفي.

 --دراسات عربیة أخرى : 8-2

 :  م )1984دراسة أسعد ورسالن ( -8-2-1

الرضا الوظیفي للقوى البشریة العاملة في القطاعین العام والخاص في المملكة وعنوانها "
"، توصلت الدراسة التي أجریت على عینة مكونة من موظفین یعملون في القطاعین العربیة السعودیة

العام والخاص في المملكة العربیة السعودیة إلى أن نسبة عالیة من العاملین غیر راضین عن أعمالهم 
ویتركز عدم الرضا في أسلوب اإلدارة والراتب الشهري والعالقات مع المشرفین. 

 : م)1980( عام العدیلي محمد ناصر دراسة- 8-2-2

 العربیة بالمملكة الحكومیة األجهزة في الوظیفي الرضا و العاملین حوافز و دوافعحملت عنوان 
عمال القطاع العام في المملكة العربیة السعودیة  دوافع على التعرفالدراسة  هدف كانو السعودیة

  .ومستوى رضاهم مقارنة بما توفر لهم الوظیفة

 قد و ، الجغرافیة مناطقها بكافة الحكومیة األجهزة موظفي من موظفا 224 الدراسة شملتوقد 
 .الرضا مقیاس ضمن الحوافز و الدوافع أهمیة لقیاس استبیان الباحث طور

 بشكل راضون السعودیة العربیة المملكة في الحكومي القطاع موظفي أن إلى الدراسة توصلتو
 1.  رضاهم في متجانسون أنهم و ، عام

 ، ، مذكرة ماجستیر  غیر منشورة ،  جامعة قسنطینة محددات الرضا الوظیفي لدى العامل الجزائري وفقا لنظریة مكلیالند -  نبیلة بوذن ، 1
 19-18.ص 2006-2007
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  : -دراسة علي السلمي8-2-3

 جمیع شملت المصري االقتصاد قطاعات في العاملین األفراد من عینات على بدراسته قام
 بین ما أعمارهم تتراوح شخصا 76 الدراسة علیهم أجریت الذین األفراد مجموع كان و اإلدارة، مستویات

 و توصلت الماجستیر دراسات إلى اإلعدادیة الشهادات من العلمي مستواهم یتفاوت و ، سنة 45 و 23
ثم  الدخلالدراسة إلى أن محددات الرضا لدى العامل المصري في القطاع االقتصادي العام تترتب تبعا 

 1 .العمل في الترقي و اإلنجاز و التقدم فرص ثم العمل نوع

 : )م 2003 ( الشهري دراسة-8-2-4

باإلنتاجیة لدى مفتشي الجمارك بالممكلة العربیة  وعالقته الوظیفي الرضا " بعنوان كانت
 لدى الوظیفي الرضا ومستویات السائد الوظیفي الرضا واقع على التعرف إلى الدراسة وهدفت " السعودیة

 الشخصیة للمتغیرات مفتشي الجمارك بمحافظة الریاض ، والعالقة بین مستوى الرضا الوظیفي و
 – الوظیفي األمن – الراتب – العمر – التعلیمي المؤهل –الخدمة سنوات – الجنس : ( اآلتیة والوظیفیة

 الدراسة عینة وتكونت ،  )العمل في والتقدم الترقیة – والمرؤوسین الرؤساء بین العالقة – العمل ظروف
، وتوصلت إلى الریاض منطقة في العاملین الجمارك مفتشي جمیع یمثلون جمركًیا مفتًشا ) 233 ( من

 النتائج التالیة : 

 . اإلنتاجیة ومستوى الوظیفي الرضا مستوى بین عالقة وجود  •
 . الرضا حاالت تقلیل على یعمل مما واإلتقان بالكفاءة ترتبط ال الترقیة •
 وفًقا العینة توزیع في األخیرة المرتبة احتل حیث مرضي غیر الموظفون یتقاضاه الذي الراتب  •

 .الرضا لقیاس
 .اإلناث عند الرضا یزداد حیث الجنس لمتغیر تعزى إحصائیة داللة ذات فروق هناك •
 .الرضا قل العمر تقدم كلماف السن متغیر إلى تعزى إحصائیة داللة ذات فروق وجود  •
 ا.العلي المرتبات ذوي لصالح %1 مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق وجود  •
 الخدمة سنوات فئات عند الرضا زیادة یوضح% 1 مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق وجود •

  األقل
  الدنیا المؤهالت ذوي عند الرضا ة زیاد یوضح% 1 مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق وجود •

 
 

 العربیة المنظمة منشورات  ، مقارنة میدانیة دراسة ، األردنیة الحكومیة األجهزة في للحوافز العام الموظف تقییم ،  یاغي الفتاح عبد محمد-  1
  .31ص  1996 األردن . للعلوم اإلداریة
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 :  )م 2005 ( وجلعود المحتسب دراسة-8-2-5

كان و  ، بمحافظة الخلیل الفلسطینیةالبنوكالرضا الوظیفي لدى عمال  في المؤثرة العوامل " تناولت
 ، الوظیفة وطبیعة ، والتدریب الحوافزوعوامل  الوظیفي الرضا بین ما العالقة على التعرفالهدف منها 

 تأثیر كما حاولت الدراسة التعرف على ، المباشر الرئیس مع والعالقة العمل في الزمالء مع والعالقة
 موظًفا ) 210 ( من الدراسة عینة وتكونت ، الغیاب ونسبة والوالء اإلنتاجیة من كل على الوظیفي الرضا

 :  یلي ماها نتائج أهم وكانت .الخلیل محافظة في البنوك قطاع في العاملین جمیع شملت وموظفة

على ، والتدریب ، الوظیفة وطبیعة ، المباشر والرئیس ، الحوافز : من لكل فعال تأثیر دووج •
 تنازلًیا مرتبة العوامل(  الخلیل محافظة في البنوك قطاع في عاملینمستوى الرضا الوظیفي لل

 ).تأثیرها قوة حسب
 بین سلبیة عالقة هناك بینما ، والوالء اإلنتاجیة من وكل الوظیفي الرضا بین إیجابیة عالقة هناك •

 .العمل دوران ومعدل الغیاب نسبة من وكل الوظیفي الرضا

  :  م)1997-دراسة علي الفضلي( 8-2-6

 " وتوصلت إلى عدم وجود الرضا الوظیفي لدى عمال األجهزة الحكومیة في دولة الكویتدرست" 
عالقة بین الحوافز المادیة ومستوى الرضا الوظیفي لدى العمال ، بل وجدت إن الرضا الوظیفي لعمال 
 األجهزة الحكومیة في دولة الكویت یرتبط أساسا بمستقبل الوظیفة ( االستقرار الوظیفي وفرص الترقیة ).

  م) :1997-دراسة عجیل ( 8-2-7
الرضا الوظیفي لدى عمال مهنة أجریت على القطاع العام الصحي باألردن ، وتناولت موضوع "  

 ، وتوصلت إلى أن مستوى الرضا التمریض بالمستشفیات الحكومیة بالمملكة الهاشمیة األردنیة
 الوظیفي لهؤالء العمال منخفض .

  م) :1997-دراسة القدومي ( 8-2-8  

قامت على مقارنة بین مستوى الرضا الوظیفي لدى عمال القطاع العام الجامعي في األردن  

 في فلسطین ، والى ونظرائهم في فلسطین ، وتوصلت إلى أن مستوى الرضا في األردن أفضل مما هو
 وجود أفضلیة للمتزوجین مقارنة بالعزاب في مستوى الرضا الوظیفي في كلتا الدولتین .

 -دراسة طلعت إبراهیم لطفي : 8-2-9

ودراسة  )JACK BROWN ، استندت على دراسات (العالقات اإلنسانیة والرضا الوظیفيحول 
)H.SCHESKY(  عامل 191وحاولت معرفة العوامل االجتماعیة المؤدیة إلى الرضا ، وأجریت على 
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یعملون بورشة نسیج ، واستخدم الباحث األسلوب الوصفي وتوصلت الدراسة إلى أن تأثیر العوامل 

 1 .االجتماعیة على مستوى الرضا الوظیفي یفوق تأثیر العوامل المادیة

  : -الدراسات األجنبیة8-3

 :   م)LEBOYER ) (1966 (لوبوي دراسة-8-3-1

 لدى العمال في القطاع الصحي ، وأجرى الرضا عدم و الرضا أسباب معرفةت الدراسة إلى هدف
 ممرضة  وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ثالثة عوامل للرضا وهي المظهر االجتماعي 482دراسته على 

 2.، والعالقات اإلنسانیة ومساعدة المرضى ، وتساهم هذه العوامل في تحقیق الرضا بنسب متفاوتة 

  : TAYLOR م) 1967-دراسة تایلور (8-3-2

    أجریت الدراسة على هیئة التدریس في الجامعات الحكومیة األمریكیة في تكساس وحاولت 
التعرف على العوامل البیئیة التي تخلق الرضا الوظیفي ، وتوصلت الدراسة إلى أن السیاسات المنتهجة 
من طرف اإلدارة هي أهم عامل وسبب لتحقیق الرضا الوظیفي لدى هیئة التدریس بالجامعات األمریكیة 

 لوالیة تكساس .

  :(Walker et Guest)وجست  والكر - دراسة8-3-3

وهي دراسة مشهورة جدا حیث تناولت العالقات االجتماعیة بین العمال في مكان ووقت العمل 
عن طریق الحدیث ، وتوصلت إلى أن العمال الذین كانوا یعملون في جماعة بطریقة تمكنهم من تبادل 

الحدیث بینهم أثناء العمل كانوا أكثر رضا وسرورا من غیرهم الذین كانوا یعملون عمال مستقال عن 
 .  تبادل الحدیث مع بقیة الزمالءنبعضهم البعض أم الذین یعملون بصفة انفرادیة في مكان ال یمكنهم م

 3وتعتبر هذه الدراسة أن العالقات االجتماعیة في العمل هي أهم سبب لتحقیق الرضا الوظیفي .

  م):Scamble, &Steade ( )1991 (وستید سكامبیل دراسة-8-3-4

 ،وبلغت العمل ومدة واألجور، العمر ومتغیرات الوظیفي الرضا بین العالقة معرفة إلي هدفت     
 التربوي اإلعالم ومراكز المتخصصة المكتبات في یعمل مهني فریقاً  یشكلون فرداً  ) 64 (الدراسة عینة

 ، مجلة الخدمة االجتماعیة ، الجمعیة المصریة العالقات والرضا عن العمل دراسة میدانیة للعاملین بمصنع السویف - لطفي طلعت إبراهیم ، 1
 .1994 ، یونیو 37لألخصائیین  االجتماعیین المصریین ، العدد 

 منشورة غیر  التنظیمي االجتماع علم في ماجستیر مذكرة ، الوظیفي بالرضاته عالق و الجزائریة المؤسسة في القیادي النمط لهط ، س یمھإبرا-  2
  15 -14ص  ص ،2002 قسنطینة ، منتوري جامعة 
 73  ص  ص ، 2005 اإلسكندریة ، الجامعیة المعرفة دار ، طبعة دون ،  مهنيوال الصناعي النفس علم في دراسات، عوض محمد عباس-  3

74 . 
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 ، الوظیفي والرضا الخبرة أو السن متغیر بین عالقة وجود عدم أهمها نتائج لعدة الدراسة وتوصلت ،
 1.الوظیفي والرضا األجور بین ایجابیة عالقة وجودو

  م):Liacqu, & Schumacher:()  1995 (وشوماخر لیاكو دراسة-8-3-5

 العمل، في االرتیاح عدم أو بالسعادة الشعور إلى تؤدي التي العوامل على التعرف إلى هدفت
 التي العوامل تحلیل على ركزت التي العاملین نظریة في) ,Herz berg (هرزبرج تقسیم الباحث واستخدم

 المسببة العوامل أن إلى الدراسة نتائج توصلت وقد،  الوظیفي الرضا وعدم الوظیفي الرضا على تؤثر
 وتقدیر النمو، وفرص باإلنجاز الشعور في تمثلت الدافعة بالعوامل یسمى ما أو العمل عن اللرض

 درجة إلى تؤدي فیها للعاملین المنظمة تقدمها خدمات من تتطلبه وما الحاجات هذه إشباع نإ. اآلخرین
. األداء وتحسین العمل عن الرضي من عالیة

 وبسیاسة باألجور، فترتبط) الصحیة العوامل (الرضا عدم إلى وجودها عدم یؤدي التي العوامل أما
 والمركز الرؤساء، مع والعالقة العمل، وظروف الشخصیة، والعالقات الفني، واإلشراف المنظمة،

 .االجتماعي

 : )  مPorter and Lawler) (1996 (ولولر بورتر دراسة-8-3-6

 Indications of Human Resources"”الوظیفة ترك في األفراد على تؤثر التي المؤشرات": بعنوان
Effection and Job Withdrawal .”مثل الوظیفي بالرضا المرتبطة العناصر من مجموعة قیاس بهدف 

 توصلت وقد. النقدیة والحوافز المادیة، المكافآت مثل الخارجیة، والمكافآت والتقدیر باألهمیة الشعور
 . 2 الخارجیة المكافآت وعناصر الداخلیة المكافآت عناصر بین عالقة وجود إلى الدراسة

 :)  مLioyd Paul Kenepp) (1982 (كنب بول لوید دراسة -8-3-7

 Determinants “"التخرج من سنوات خمس بعد الوظیفي الرضا على المؤثرة العوامل": بعنوان
of Job Satisfaction Five Years after College Graduation .”أن الدراسة هذه واستنتجت 

 على جدا قلیل تأثیر لها الشخصیة خصائصال وأن متعددة، عوامل لعدة محصلة هو الوظیفي الرضا

 أصول التربیة بالجامعة بكلیة   ، دراسةعوامل الرضا الوظیفي وتطویر فعالیة أداء المعلمین بمدارس وكالة الغوث الدولیة بغزة ، فؤاد العاجز -  1

 .8ص بدون تاریخ نشر ، بدون دار نشر ،   بغزة ، اإلسالمیة

 
1- Porter and Lawler, Indications of Human Resources Effection and Job Withdrawl, Internet:// mweise. 

Bus. okstate. edu/classes/mgmt,1996 
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 العمل، بإتقان یتأثر الكلیات لخریجي الوظیفي الرضا أن إلى الدراسة أشارت كما ،الوظیفي الرضا مستوى
 .1واالمتیازات كالراتب المادیة، المكافآت من أكثر للعمل، االجتماعیة والمكانة

 ) :Christophe Daniel ) 2008- دراسة كریستوف دانییل 8-3-8

 Salaire Conditions et" ،"األجر ظروف العمل و الرضا الوظیفيكانت تحت عنوان"  

satisfaction  حاولت دراسة تأثیر عوامل األجر والظروف الفیزیقیة للعمل على مستوى الرضا الوظیفي ،
" وٕامكانیة الحوار مع  Coopération، وخلصت الدراسة إلى أن التعاون بین العمال في انجاز العمل "

" هي أهم العوامل المساهمة في الرفع من مستوى  Possibilité de Discuter avec les cheffesالرؤساء "
 الرضا الوظیفي .

  :M.Doriac 2012-دراسة دوریاك 8-3-9

 من 550عامل منهم  750 وشملت عینة من بین القطاع العام والخاص الجو االجتماعي للعملتناولت "
 القطاع العام ، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة : 

  بالمئة من عمال القطاع العام راضون وظیفیا. 46 •
  بالمئة من مشرفي القطاع العام راضون وظیفیا. 51 •

 .أهم عوامل الرضا الوظیفي هي الروح الجماعیة في العمل ، واألجر  •

  م) حولRobaud Michel Warchsberger) 2012دراسة روبود ، میشال واشبركر -8-3-10
 الرضا الوظیفي لدى العمال في جمهوریة الفیتنام : 

 عامل شملهم المسح 66185شملت الدراسة المقاطعات الستة لجمهوریة "الفیتنام" بعینة قدرت ب 
 سنة وهي السن األدنى للعمل في جمهوریة "الفیتنام" ، وقام بالدراسة المعهد 15 فوق سن 35528منهم 

) وحاولت الدراسة إجراء مقارنة بین مستوى الرضا الوظیفي لدى IRDالفرنسي للبحث من اجل التنمیة (
وهو شبیه بالقطاع الخاص في  INFORMALالعمال الفیتنامیین بین القطاع العام والقطاع المسمى 

 الجزائر باستثناء دفع الضرائب .

 -مناقشة الدراسات السابقة : 8-4

 نتطرق إلى هذه الدراسات السابقة من حیث عناصر ثالث هي الهدف والمنهج وزمكان الدراسة 

 

، الرِّضا الوظیفي لدى أعضاء هیئة التدریس في الجامعات الخاصة والحكومیة في األردن، فوزي عبد اهللا العكـش و أحمد مصطفى الحسین  - 1
 .17 ص 2008، 1، العدد 14دراسة مقارنة ألعضاء هیئة التدریس في كلیات العلوم اإلداریة، المنارة، المجلد 
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 -من حیث الهدف : 8-4-1

هدفت الدراسات السابقة إلى دراسة مستوى الرضا الوظیفي وذلك بربطه متغیر أو عدة متغیرات ،     
 السابقة تربط الرضا الوظیفي بعوامل فیزیقیة تخص محیط العمل أو مادیة ( تولكن أغلبیة الدراسا

األجور والمحفزات المادیة األخرى ) ، كما أن هناك دراسات تربطه بعوامل ذاتیة تخص العامل ( تقدیر 

 .الذات ، االستقاللیة الحریة في انجاز العمل وفي اتخاذ القرار ...الخ ) 

ویعود ربما هذا التوسع والتنوع في زوایا الدراسات إلى أهمیة موضوع الرضا الوظیفي كما ذكرنا 
داخل  سابقا ، وعلیه فان تعدد زوایا النظر یمنح نظرة أوسع لنا إذ أن هذه العوامل سیتم التطرق لها

 اإلطار األوسع لدراستنا هذه وهو مجال النشاط بین القطاع العام والقطاع الخاص في الجزائر .

في هذه النقطة بالتحدید استفدنا من الدراسات السابقة هذه ودراسات أخرى بتوسیع المتغیرات 
الوسیطیة التي من الممكن أن تؤثر في مستوى الرضا الوظیفي لدى عمال القطاع االقتصادي العام و 
القطاع االقتصادي الخاص في الجزائر فیعتبر بذلك مجال النشاط هو المتغیر المستقل ویحتوي على 

 متغیرات جزئیة تخص أساسا العوامل التي تؤثر في الرضا الوظیفي بین العوامل التالیة : 

 العوامل المادیة  •
 العوامل المعنویة  •
 العوامل التنظیمیة •

 -من حیث المنهج : 8-4-2

اعتمدت معظم الدراسات التي اطلعنا علینا المنهج الوصفي التحلیلي ، ألنه األنسب لدراسة 
 الظاهرة وتحلیلها ، إال أن موضع دراستنا یتطلب أیضا وجود المنهج المقارن .

 -من حیث زمكان الدراسة : 8-4-3

 تختلف الدراسات السابقة طبعا عن دراستنا هذه من حیث الزمان والمكان لألسباب التالیة : 

 التي أجریت في البلدان العربیة وخاصة دول الخلیج تختلف بحكم طبیعة اقتصادها عن تالدراسا •
 االقتصاد الجزائري .

 نمط تفكیر الشعب الجزائري یختلف أیضا عن شعوب دول الخلیج .  •
 التي تناولت القطاع العام لم تتناول القطاع العام المنتج وٕانما تناولت معظمها القطاع تالدراسا •

 العمومي ( إدارة وخدمات ).
 یختلف مفهوم القطاع الخاص من دولة إلى أخرى من حیث :  •

 الطبیعة القانونیة  -
20 
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 مصدر السلطة  -
 توزیع األموال بین المساهمین  -
 درجة الحریة االقتصادیة  -
 حجم االقتصاد والكتلة النقدیة ومستوى التضخم . -

ونحن من هذا المنطلق نعتبر أن الدراسات الجزائریة هي اقرب إلى هذه الدراسة بحكم العوامل 
الثالثة مجتمعة ، إال أننا یجب أن نشیر أنه وال واحدة من الدراسات الجزائریة جعلت قطاع 

 النشاط (عام خاص ) متغیرا مستقال .

 - خطة الدراسة : 9

 واآلخر للتطبیقي كما جرت علیه عادة طلبة يلقد قسمنا دراستنا هذه إلى بابین رئیسین واحد نظر
 الماجستیر والدكتوراه في الجزائر .

ویحتوي الباب األول على فصول ثالث ، أوالها یخص تقدیم الدراسة من حیث األهداف وأسباب 
اإلختیار وكذا ضبط مصطلحات الدراسة وسرد ومناقشة الدراسات السابقة، باالضافة الى بیان حدود 

 وصعوبات الدراسة .

بینما یختص الفصلین الثاني والثالث بشرح متغیري الدراسة كال على حدى ، حیث خصص 
الفصل األول للرضا الوظیفي بالتطرق إلى مفهومه ونشوء هذا المصطلح والفرق بینه وبین المصطلحات 

األخرى المشابهة له ، ثم بیان أهمیته وفائدة دراسته وتأثیره على مختلف جوانب العمل ، والتطرق إلى 
 مختلف النظریات التي تناولت هذا المؤشر وصوال إلى طرق قیاسه ومستویاته .

أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة القطاع االقتصادي العام في الجزائر بدءا بضبط التعریف 
ثم بیان التطور التاریخي لالقتصاد الجزائري منذ االستعمار الفرنسي إلى یومنا هذا ، مرورا بمختلف 

 ألنها هي نقطة االتصال والتحول من 1988اإلصالحات التي مر بها ، وخصوصا إصالحات ما بعد 
 العام إلى الخاص .

وقد خصص الفصل الثالث لدراسة القطاع الخاص في الجزائر مع تبیان الطرق األخرى لهذا 
االنتقال أو الشراكة بین الخوصصة والبورصة واالسصمار األجنبي وصوال إلى سیاسة اإلنعاش 

 االقتصادي التي انتهجها الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة وبیان ما لها وما علیها .

أما الباب الثالث فقط خصص للدراسة التطبیقیة والتي تناولت دراستین في مكانین مختلفین واحد 
یمثل القطاع العام االقتصادي الجزائري ممثال في مركب حلیب الجزائر الكائن ببلدیة بئر خادم والیة 

 الجزائر ، والثاني یمثل القطاع االقتصادي الخاص یمثله مركب حلیب الحضنة ببلدیة المسیلة .

21 
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وفي كل دراسة من الدراستین السالفتي الذكر اعتمدنا منهجا وصفیا تحلیلیا مع أداة جمع معلومات واحدة 
  من إجمالي مجتمع البحث كال على حدى .%30وعینة مختلفة تمثل 

 فقد قسم هذا الباب الى فصلین، فصل یعنى بعرض مجتمع و عینة البحث سواء في القطاع العام 
 أو الخاص والفصل الثاني خصص لعرض النتائج ومناقشتها وطرح التوصیات . 

 - سیرورة الدراسة : 10

 وقد مرت هذه الدراسة انتقاال بین قطاعین ومجتمعي بحث بالمراحل التالیة : 

    ضبط التصور العام للدراسة ، مع تحدید أولي للمصطلحات           213أفریل        

 .وٕاشكالیة وفرضیات الدراسة              2013جوان 

             جمع األدبیات المتعلقة بالموضوع إجماال بمتغیریه 2013 سبتمبر

             التابع والمستقل ، تحریر الجانب النظري .2014 جانفي 

             اختیار أداة جمع المعلومات والتأكد من صدقها وثباتها (إجراء   2014 فیفري

              الدراسة االستطالعیة ). تعیین مكاني إجراء الدراسة المیدانیة                              2014      مارس 

                         بمباشرة اإلجراءات  المیدانیة واإلداریة الالزمة          

                    

           إجراء الدراسة المیدانیة المتعلقة بالقطاع العام بمركب حلیب 2014 أفریل

           الجزائر (بئر خادم).2014جوان 

            

            إجراء الدراسة المیدانیة المتعلقة بالقطاع الخاص بمركب حلیب الحضنة 2014      جویلیة 

             (المسیلة ).2014      أوت 

       

 

           تفریغ البیانات واستخالص النتائج واقتراح التوصیات .2014        سبتمبر 
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 - خطة الدراسة :11    

قسمنا دراستنا هذه إلى قسمین كل قسم برتبة باب ، واحد للنظري وواحد للتطبیقي 
 فكانت المحاور األساسیة للخطة محورین هما : 

 الباب األول : الجانب النظـــــــري. 

 یحتوي على أربعة  فصول  هي :

 : اإلطار العام للدراسة الفصل األول

  : الرضا الوظیفي الفصل الثاني

  : القطاع االقتصادي العام في الجزائر الفصل الثالث

 . : القطاع االقتصادي الخاص في الجزائر الفصل الرابع

 الباب الثاني : الجانب التطبیقي .

 یحتوي على ثالثة فصول  هي : 

 : تقدیم مجتمعي وعینتي البحث  لكل من القطاع العام والقطاع الخاص في الجزائر  الفصل األول

  : تفریغ نتائج البحث وتصنیفها .الفصل الثاني

  : تفسیر النتائج واقتراح التوصیات .الفصل الثالث

 - حدود الدراسة : 12

 - الحدود الموضوعیة  : 12-1

تتناول الدراسة القطاع الخاص االقتصادي في الجزائر من وجهة النظر المحلیة أي القطاع 

  .الخاص الناجم عن استثمارات أموال  جزائریة دون شراكة مع األجانب

تتناول الدراسة القطاع العام في الجزائر من زاویة القطاع االقتصادي أي المنتج الذي یقدم سلعا 
 ال  خدمات مثل اإلدارات العمومیة.

تتناول الدراسة ستة متغیرات وسیطیة  فقط هي السن  والجنس  والمستوى التعلیمي والمستوى 
 الوظیفي والحالة العائلیة الخبرة المهنیة .
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 - الحدود الزمانیة : 12-2

 . 2014 و سبتمبر 2013أجریت الدراسة ما بین شهري أفریل  

 - الحدود المكانیة  : 12-3

أجریت الدراسة بمؤسستین اقتصادیتین واحدة تابعة للقطاع العام ببئر  خادم بالعاصمة (مركب  
حلیب الجزائر ) وأخرى تابعة للقطاع الخاص ( مركب  حلیب الحضنة ) ، وبالتالي فان الدراسة ال تتناول 

 القطاع العام غیر االقتصادي في الجزائر وال القطاع الخاص الخدماتي .

 - الحدود البشریة : 12-4

 عامل والقطاع الخاص 153 عامل  موزعین بین القطاع العام ب 453 تتمثل  عینة الدراسة في 
  عامل بكل المستویات ( إطارات ، متحكمون ، منفذون ) وكال الجنسین .300ب 

 محددات الدراسة :   -13

 تتناول الدراسة ثالث أنواع من المتغیرات : 

 قطاع النشاط (عام خاص ).المتغیر المستقل : 

  الرضا الوظیفيالمتغیر التابع : 

 الخبرة –الحالة العائلیة – المستوى التعلیمي – الرتبة الوظیفیة –الجنس – السن المتغیرات الوسیطیة : 
 المهنیة .

نتائج الدراسة تخص القطاع االقتصادي العام والخاص  في الجزائر فقط وتعمیمي نتائجها ینحصر  على 
 مؤسسة حلیب الجزائر ومؤسسة حضنة حلیب .

دقة نتائج الدراسة مرهون بمدى تعاون وتفهم عینة الدراسة لموضوع الدراسة وأهدافها وهذا یعتبر  في حد 
 ذاته إحدى  الصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة .

 - صعوبات الدراسة: 14

نقصد بصعوبات الدراسة هنا الصعوبات الموضوعیة والمنهجیة التي صادفتنا خالل قیامنا بهذه 
الدراسة دون التطرق إلى الصعوبات المادیة المتعلقة بالمراجع والكتب وصعوبات النقل والموائمة بین 

 العمل والدراسة . 
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ومن أهم الصعوبات التي صادفتنا خالل انجاز دراستنا هذه والتي قد تكون أثرت  على نتائج دراستنا ما 
 یلي : 

 صعوبة حصر تعریف واحد شامل مانع للرضا الوظیفي . •
صعوبة إیجاد عینة متجانسة بین القطاع العام والخاص في الجزائر كون أن الفروق بین  •

القطاعین أكثر  من التشابه فهما یختلفان في نمط القیادة ونمط المحاسبة وطرق دفع األجر 
 والنظام التأدیبي للعمال ...الخ .

الفرق الجغرافي والسوسیولوجي ونمط الحیاة ومتطلباتها  بین منطقة العاصمة ومنطقة مسیلة ،  •
 والثقافة التنظیمیة لكال من سكان المدینتین على اعتبار األولى عاصمة والثانیة مدینة داخلیة .

صعوبة الحصول  على مقیاس مكیف مع الواقع الجزائري لقیاس الرضا الوظیفي (وجود مقیاس  •
 وحید) . 

القیود التي یفرضها القطاع الخاص  على الباحثین في التحرك داخل منشآته وذلك بحضور  •
مرافق یكون عادة مسؤوال قد یؤثر سلبا أو إیجابا في إجابات العمال فیعتبرون األمر  عملیة رقابة 

 أو استفسارا .
تتعلق مدى دقة نتائج البحث- كما ذكرنا سابقا -  بمدى تفهم العمال موضع الدراسة ألهداف  •

الدراسة ومنهجیتها فقد حاولنا قدر اإلمكان جعل ملئ المقیاس على انفراد لكل  عامل لكن هذا ال 
 یمنع من انتشار الخبر بین العمال عن الهدف من العملیة وكیفیة حصولها بین مهون ومهول.

االتصال الالرسمي بین العمال وقت العمل وهو وقت إجراء الدراسة قد یؤدي إلى وقوع حاالت  •
 إجابات متشابهة لكنها قلیلة جدا  حاولنا حصرها قدر  اإلمكان .

اإلجابات المتعلقة ببند المسؤول تحرك مشاعر العامل بطریقة قویة بین ثائر ومتزلف مما قد یكون  •
 لها تأثیر  على النتائج خاصة في القطاع الخاص حال  مرافقة مرشد لنا .

تخوف بعض العمال من الغرض الحقیقي من اإلجابات ومطالبتهم بترك االستبیانات لهم لمألها  •
خارج وقت العمل یشوب نتائج ومصداقیة بعض نتائج الدراسة وهي حاالت قلیلة خصوصا في 

 القطاع الخاص .
 صعوبة القراءة والكتابة لدى عینة من الدراسة خصوصا رتبة المنفذون . •
عدم فهم اللغة العربیة لدى بعض إطارات  القطاع العام لمركب حلیب الجزائر یؤثر  على فهم  •

 واستیعابهم لعبارات المقیاس . 
الضغط المهني واألعمال الكثیرة التي تنتظر  اإلطارات في العمل یجعل من التركیز في  •

 اإلجابات عن المقیاس  قلیال وقد یؤثر  على مصداقیة نتائج الدراسة .
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 وتفادیا لكل  ما سبق اتخذنا  اإلجراءات التالیة : 

حاولنا قدر المستطاع شرح الهدف من العملیة للعمال مع تأكیدنا على عدم حاجتنا لمعلوماتهم  •
 الشخصیة االسم واللقب والوظیفة تحدیدا .

اغلب االستمارات تم ملؤها على انفراد وفي وقت العمل بإلحاح كبیر منا وتفهم لدى بعض العمال  •
 دون اآلخرین .

 حاولنا الحد من االتصال بین العمال حال ملئ االستبیان . •
 ورقة االستبیان كانت واضحة ومقرؤوة كما هو معمول به منهجیا . •
 حاولنا كسب ثقة العمال قبل القیام بعملیة ملء االستبیانات . •
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 مقدمة: 

ال یكاد یختلف اثنان على  أهمیة الرضا الوظیفي كعامل سواء بالنسبة للفرد أو للتنظیم ، كما انه  

ال  خالف  حول  كونه مؤشرا  هاما عن الحالة العامة لسیر العمل  في التنظیم ، هذا  ما  أدى إلى كون 

موضوع الرضا الوظیفي لربما الموضوع األكثر  تناوال  في علم النفس العمل  والتنظیم ، وال یقلل  هذا من 

 شانه كموضوع مهم بل ربما یزیده الرتباطه بعدة متغیرات مرة كمتغیر مستقل  ومرة  كمتغیر تابع .

وفي هذا الفصل سوف نتطرق  إلى الرضا الوظیفي  أوال بضبط مفهوم وتبیان مختلف المداخل 

النظریة التي تطرقت إلیه  ومحاولة تقییم نقد وتقییم لها  ، ثم التطرق إلى أهمیته ودینامكیة حدوثه 

 وعالقاته المتعددة مع المتغیرات األخرى .

وفي األخیر سنحاول حصر نتائجه المهمة جدا  وتبیان مختلف طرق قیاسه المتعددة أیضا 

 وتبریر المقیاس الذي اتخذناه أداة لجمع المعلومات في دراستنا هذه .
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 satisfaction au travail  -job satisfaction: مفهوم الرضا الوظیفي-1

حیث متأصل في تراثنا العربي اإلسالمي مفهوم الرضا قدیم یقول الكثیر من المؤلفین العرب أن 

 واألحادیث النبویة الشریفة وكتابات المسلمین فیما بعد. أشیر إلیه في القرآن الكریم

 من وهو الحیاة، وغایة الدنیا في الجهد ثمرةهذا المفهوم یذكر "المشعان" أن الرضا هو  وحول

 هو والمخلوق الخالق بین المتبادل والرضا والمكافآت، العمل في اإلحسان ومنتهى المقربین مقامات أعلى

 أحدهما أن أساس على بینهما العالقة تقوم وٕانما منفصلین، أو متضادین أمرین لیسا وهما العظیم الفوز

 ربك راضية مرضية  إلىيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي  : "تعالى قال 1المقامات قمة وتحقیقهما لآلخر موجب

 .2" فـادخلي في عبادي وادخلي جنتي  

  : المفهوم اللغوي للرضا الوظیفي -1-1

  : مفهوم الرضا في اللغة العربیة- 1-1-1

 رضي،رآه له أهال ورضي عنه أحبه وأقبل علیه  بمعنى ارتضاهیقال ضد السخط، عند العرب هو الرضا 

 .3به وقنع أختاره :الشيء عن راض .وعلیه عنه مرضاة رضوانا، رضا،

 4 .رضا منها التي رضي فعل من ألنه" رضي "بالشكل الكلمة یكتب من هناك و

 - مفهوم الرضا في الالتینیة : 1-1-2
 )Action) یحمل معاني عدة منها معنى التلبیة حین یكون فعل (satisfactionنجد مصطلح الرضا (

)، كما یحمل معنى االغتباط والسرور، وعموما تدل كلمة الرضا Nomومعنى التعویض حین یكون اسم (

satisfaction 5.ما بعمل القیام عقب المعنوي واإلشباع الرضا على 

  : -المفهوم االصطالحي للرضا الوظیفي1-3

من مفاهیم عدة تشترك معه في الكثیر من الخصائص ، ومن هذه مفهوم الرضا الوظیفي  یقترب 

المصطلحات الروح المعنویة ، السعادة في العمل ، ویعد هذا االقتراب أحد األسباب التي تجعل من 

. 31، ص 1993. 01 ، دار القلم ، الكویت .طدراسات في الفروق بین الجنسین في الرضا الوظیفي- الشمعان عوید ، 1
 . 28 اآلیة- سورة الفجر  2
.  42 ، ص لسان العرب- ابن منظور، 3
 18 ص 2005، القاهرة ،،مركز كتاب النشر سیكولوجیة مواجهة الضغوط في المجال الریاضي- عبد العزیز عبد المجید محمد ، 4
. 163 ، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي ، صمعجم مصطلحات الطب النفسي- لطفي الشربیني ، عادل صادق ،  5
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 بالكثیر من  مفهوم متعدد الجوانب واألبعاد ویتأثرهنحصر تعریف للرضا الوظیفي أمرا بالغ الصعوبة، إ

 1 به .بیئة المحیطةالالعمل وفریق  یتعلق بفي حد ذاته ، ومنها ماالعمل المتغیرات منها ما یتعلق ب

وربما یعود هذا االختالف بین الباحثین في تعاریف الرضا الوظیفي أیضا إلى التخصصات 

 ، كما أن الرضا الوظیفي یدرس مرة كمتغیر مستقل یؤثر على سلوك العمال ومرة 2المختلفة لكل منهم 

 كمتغیر تابع یتأثر بظروف العمل المختلفة .

الرضا فجوانب  الأنه راض عن بقیة بالضرورة یعنيالعن جانب معین في عمله إذن رضا الفرد ف

  3.  مسألة نسبیة ولیست مطلقة إذن هوالوظیفي

یقابله مصطلح آخر على أن مصطلح الرضا الوظیفي ال " هیرزبیرجوفي هذا اإلطار یعتبر "

 مفهومان مختلفان ویتأثران " هیرزبیرجالنقیض حتى ولو كان "عدم الرضا الوظیفي " فالمفهومان حسب "

لموظف أن یكون  وهما أیضا جانبان یمكن قیاسهما بشكل مستقل بمعنى آخر أنه یمكن بعوامل مختلفة

 4في نفس الوقت .راضیًا وغیر راض 

ویمكن تعلیل هذه الفكرة على اعتبار أنما یسبب الرضا ویزید منه مجموعة عوامل یمكن تسمیتها 

 ،الصحیة)  العوامل التي تسبب الشعور باالستیاء الشدید من العمل فهي (العواملنأفي حین  بالدافعة 

یصل فیها هذا الشعور  وعندما تزداد درجة إشباع العوامل الصحیة یقل الشعور باالستیاء إلى النقطة التي

 5.إلى درجة الحیاد أو الصفر

 الوظیفي الرضا عبارة أن 1980 عام )Trumbo(وترامبو  )Landy( الندي من كل أشار وقد

 . العمل تجاه العاملین مشاعر على للداللة تستخدم

 

1 - H.C.Ganguli,” job satisfaction scales for effective management"manuel for effective 
managemet”, new Delhi, concept publishing company,1994, p15. 

 –دراسة میدانیة –مجلة لعلوم الرضا الوظیفي لدى أعضاء هیئة التدریس في الجامعات السودانیة، طاهر أحمد محمد علي - 2
  .93-82  ص 2011نوفمبر ، )02(12مجلد ، والثقافة جامعة السودان 

 (بحث میداني) الرضا الوظیفي لدى العاملین في القطاع الصحي في مدینة الریاض ،عبد المحسن وبن طالب إبراهیم - الحیدر3
 .22ص  ، 2005، بدون دار نشر ، طبعة بدون،معهد اإلدارة العامة 

 . 13 ، ص 2007،1لدنیا الطباعة والنشر،ط ادار وفاء ، "، اإلسكندریةالسلوك اإلداري"العالقات اإلنسانیةمحمد الصیرفي، 4 -
.37نفس المرجع ص  بن طالب و- الحیدر 5 
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 الفرد تقییم عن الناتجة اإلیجابیة العاطفیة الحالة " بأنه الوظیفي الرضا) Locke(لوك  یعرفو

 1" . الوظیفة تلك من علیه یحصل ما أو لوظیفته

 یعكس" بلجن ضیف"ي الشعور هذا وأن وظیفته اتجاه الفرد شعور " بأنه )Blegen(  ویعرفه بلجن 

 ".والمؤسسة والوظیفة الفرد خصائص بین التفاعل درجة

 المحبوبة وغیر المحبوبة الخبرات من للعدید محصله یعتبر اتجاه هو الوظیفي الرضا أن إلى بلوك یشیرو

 2. وٕارادته للعمل الفرد بتقدیر نفسه عن ویكشف بالعمل المرتبطة

 أساًسا تقاس والتي الوظیفي بالعمل الصلة ذات العوامل حصیلة یمثل بأنه الوظیفي الرضا ویعرف

 الفرد یمكن الذي الوجداني للشعور نتیجة اإلنتاج في وفاعلیه نفس ورضا بارتیاح العمل ذلك الفرد بقبول

 3.ضیق أو ملل دون بعمله القیام من

 ذلك ویتحقق لعمله أدائه أثناء واإلرتیاح بالسعادة الفرد شعور بأنه الوظیفي الرضا یعرف كما

 الوظیفي الرضا وأن العمل هذا في فعال علیه یحصل ما ومقدار عمله من الفرد یتوقعه ما بین بالتوافق

 4. واإلنتاج العمل إلى الفرد تدفع التي المكونات في یتمثل

 تقدمه لما إدراكهم عن ینتج وأنه أعمالهم تجاه العاملین مشاعر عن عبارة بأنه أیضا ویعرف

 مختلف نحو الخاصة لالتجاهات محصلة أنه كما وظائفهم من علیه یحصلوا أن ینبغي ولما لهم الوظیفة

 الرؤساء مع والعالقة اإلشراف ونوعیة العمل تنظیم في اإلدارة بسیاسة المتمثلة بالعمل المتعلقة العناصر

 المنظمة في العمل ومزایا العمل في والتقدم الترقیة وفرص والمرتب العاملین بین والعالقة المباشرین

 5.والتقدیر واالعتراف ةوالمكان العمل ومسئولیات العمل في األمانو

 بعض یرى حیث أوجه عده وله مركب مفهوم العمل عن الرضا مفهوم بأن "الخالق عبد" یرىو

 األهمیة یعطون وآخرون ، بالرضا الخاصة المحددات أحد هو العاملین حاجات إشباع أن المختصین

 ، المجلة العربیة للعلوم اإلداریة الرضا الوظیفي لمندوبي المبیعات في القطاع الخاص السعودي- سامي بن عبد اهللا الباحسین،  1
 . نقال عن : 243 ، ص : 2007، جامعة الكویت، الكویت، ماي 02 ، عدد 14مجلد 

 Locke ,the Nature and causes of job Satisfaction ,johon wiley Sons , New York, 1983,P :130 
 ، مركز البحوث الرضا الوظیفي للقوى البشریة العاملة في المملكة العربیة السعودیة- محسن أسعد ، ورسالن نبیل إسماعیل ، 2

 .94 ص م ،1994 ،والتنمیة ، كلیة االقتصاد ، جامع الملك عبد العزیز، جده
  ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،أكادیمیةمفهوم الذات وعالقته بالرضا الوظیفي في األجهزة األمنیةالرشودي محمد عبد اهللا ، 3 -  

   .37 ، ص 1997نایف العربیة للعلوم األمنیة ، الریاض، 
  ، رسالة ماجستیر غیر منشورةالثقافة التنظیمیة وعالقتها بالرضا الوظیفي في األجهزة األمنیة- الفالح ، نایف بن سلیمان ، 4

 .81 ص 2001أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة ،كلیة الدراسات العلیا، الریاض ، 
. 81  ص مرجع سابق - الفالح  نایف بن سلیمان ،  5
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  له یخضعون وبعضهم العاملین تربط التي الصداقة وأواصر روابط مثل االجتماعیة الجوانب لبعض

 هذا تحقیق فضل العمل محیط في تكاملها ومدى بالشخصیة الخاصة االعتبارات یعطي من وهناك

 1.الرضا

 محبا الفرد تجعل التي و بالعمل المتعلقة العوامل حصیلة "أنه على فیعرفه strong" 1958 "أما

 2". خصاصة أي دون یومه بدء في علیه مقبال له،

 و المالیة كالمكافآت خارجیة عوامل خالل من یتحقق الفرد رضا أن التعریف هذا على فالمالحظ

 یأخذ لم)  Ston) "1976 "ستون " نجد هذا من عكس على الخارجي بالرضا یسمى ما هذا و الترقیة

 و وظیفته مع الفرد فیها یتكامل التي الحالة بأنه العمل عن الرضا بهذه العوامل فیعتبر االعتبار بعین

 النمو في رغبته و الوظیفي طموحه « خالل من معها یتفاعل و الوظیفة، تستغرقه إنسان یصبح و عمله،

 3.خاللها من االجتماعیة أهدافه تحقیق و التقدم و

وفي هذا التعریف نجد أن "ستون" ركز على الجوانب الداخلیة للرضا بدال من الجوانب الخارجیة 

 4.العمل في المتعة و الذات تحقیق و باإلنجاز الشعور خالل من یتحقق داخلي رضا هو هنا الفرد فرضا

 هذه عن و" تحقیقه إلى یطمح ما و فعال المرء یحققه ما بین الفرق" تمثل الرضا درجة  أن"كاتزل "ویقول

 اتجاهات على یتوقف إنما العمل عن الرضا عدم أو العمل عن الرضا أن إلى" روزیمون "یشیر النقطة

 5. عام بشكل حیاته تجاه و به المرتبطة العوامل تجاه و عمله، تجاه یمارسها التي و المختلفة الفرد

فانه یرى الرضا الوظیفي من وجهة نظر قدرة الفرد العامل على استخدام قدراته " سوبر "أما

 طریقة و العلمي موقعه على أیضا كما یتوقف ،ومؤهالته في العمل بما توفره له المؤسسة من منافذ 

 6.خبراته و نموه یتماشى الذي الدور یلعب أن بها یستطیع التي الحیاة

 لإلنسان العقلیة الحالة "بأنه فیعرفان الرضا الوظیفي )Haward and Sheth( شیت و أوارد أما

  ".والمجهود بالنقود التضحیة مقابل كافیة ) ثواب ( مكافئة على یحصل عندما بها یشعر التي

التدریس في كلیة التربیة الریاضیة في  دراسة تحلیلیة للرضا الوظیفي لدى أعضاء هیئة- . الحنیطي إیمان محمد علي ،  1
. 15 م ، ص 2000 ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، الجامعة األردنیة كلیة الدراسات العلیا ، الجامعات األردنیة

   ص2007 , مؤسسة أم القرى للترجمة و النشر و التوزیع ، الطبعة الثانیة ، دلیل إدارة الموارد البشریة- إبراهیم رمضان الدیب ، 2

87.  

. 196 إلى 194 ، ص 2003 ، الدار الجامعیة الجدیدة، اإلسكندریة، . السلوك التنظیمي، - محمد سعید أنور سلطان 3
 .196- نفس المرجع ص  4
 131 ، ص 2008 ، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، اإلسكندریة، السلوك اإلداري، العالقات اإلنسانیة ،- محمد الصیرفي  5
. 196 إلى 194 ص  ، مرجع سابق - محمد سعید أنور سلطان 6
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 التي الحالة في یتحقق األخیر هذا أن یرى فهو الرضا، على التقییم مبدأ أدخل التعریف هذا أن الحظفالم

 بمعنى أن اإلنسان یقدمها التي التضحیات تماما تغطي العوائد أن أي إیجابیة، التقییم نتیجة فیها تكون

 وهو ما یراه طرفه من والمتوقعة الفرد علیها یحصل التي الحقیقیة العوائد بین التطابق درجةالرضا یعكس 

 Hample(.  1("هامبل " 

 و أعمالهم اتجاه األفراد مشاعر" یعرف الرضا الوظیفي على انه " 1990في حین أن "هربرت 

 ما و ناحیة من كائن هو بما اإلدراك أي حالیا، له یتجه العمل أن یعتقد ما على المشاعر هذه تعتمد

" درجة الرضا الوظیفي هربرت، وعلى هذا األساس یعتبر "2 " أخرى ناحیة من وظیفته تحققه أن ینبغي

 نتاج معادلة بین عاملین هما :

 .الواقع في للعاملین العمل یوفره ما-  أ

.  نظرهم وجهة من العمل یوفره أن ینبغي ما- ب

 وتبعا لتوافق العاملین تكون درجة الرضا .

وهناك من یعتبر أن الرضا الوظیفي مفهوم مطاط متفاوت من شخص آلخر ، وهو یعتمد 

باألساس على طبیعة الشخص وتكوینه وال یخضع لمعاییر ثابتة ومحددة ، ویأتي دور المؤسسة هنا 

بتعزیز مختلف الجوانب المؤدیة إلى الرضا الوظیفي والحد من السلبیات من جوانب مختلفة عدة ( األجر، 

 3اإلشراف  ظروف العمل ، تمكین العمال ، تفویض الصالحیات ...الخ ).

فتعریف الرضا الوظیفي یبدو تعریفا غامضا ومعقدا بعض الشيء ، ولعل سبب ذلك انه واسع 

 عن ناتجة معقدة ظاهرة عن عبارة وهذا ما أشار إلیه "المدهون" في كتابه حینما عرف الرضا الوظیفي أنه"

 4."إلشباع كأداة لوظیفته الموظف تقییم

 :منها نذكر الكتاب لبعض أخرى لتعاریف "الصیرفي محمد" أشار كما

، رسالة ماجستیر غیر منشورة في العلوم اإلداریة، قسم العلوم اإلداریة الرضا الوظیفي وعالقته اإلنتاجیة- علي بن یحیي الشهري، 1
 .25 ، ، ص2002أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة، الریاض، 

 بحث مقدم، عوامل الرضا و تطویر فعالیة أداء المعلمین بمدارس وكالة الغوث الدولیة بغزة ،- فؤاد علي العاجز ، جمیل نشوان 2
   ، 2004مؤتمر التربوي األول –التربیة في فلسطین و تغیرا ت العصر –المنعقد بكلیة التربیة في الجامعة إلسالمیة ، نوفمبر . الإلى 

، ص  ، ص 2002، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، السلوك الفعال في المنظمات- صالح الدین محمد عبد الباقي، 3
212،211 .

 :  نقال عن2013 – رسالة ماجستیر جوان األوسط – جامعة الشرق اثر جودة الخدمات في الرضا الوظیفي- أكثم ماجد العیوان ، 4
Wang, G. “The Influence Of internal service quality On Employee Job satisfaction: Using 
Organizational Culture As The Moderator”, World Transactions, On Engineering And Technology 
Education Vol.10, No 3, ( 2012 ),  pp 174A 183 
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 التي البیئیة و المادیة و النفسیة بالظروف االهتمامات من مجموعة هو« الوظیفي الرضا :" هوبك"تعریف 

 ".وظیفتي في راضي أنني بصدق القول على المرء تحمل

 . »رضا و قناعة أكثر یجعله یرید مما مزید على المرء حصول أن: " " لولیر" تعریف

 یتوقف و الوظائف نحو األفراد قبل من العاطفیة هو المواقف الوظیفي الرضا أن  :"ولى شامي "تعریف

 لهذه الفرد أولویات و للفرد العمل بیئة تقدمها التي المكافآت بین االنسجام و المالئمة على ذلك

 .»الوظائف

 1 یمارسه " .الذي عمله إلى الفرد من إیجابي  اتجاه : ""فروم"تعریف 

 إال أنها تشترك في كون هذا الوظیفي الرضا مفهوم تحدیدا كبیرا حول اختالف السابقة التعریفات من ویتبین

 العناصرتؤثر فیه مجموعة من  حیث عمله نحو الفرد واتجاهات مشاعرالمصطلح یشمل بصفة عامة 

 أهمها: 

  له المالئمة ظروفال وتوفیر العمل تنظیم -1

 والمشرفین  الرؤساء مع العالقات-2

 .ات مع الزمالء العالق -3

 . والمزایا المرتبطة به األجر -4

 . الترقیة فرص -5

 - االستقرار6

 

 الرضا الوظیفي فعرفا )schrieshrim ")1978" و "Behling" من كل إلیه ذهبا ما نفسه هذا

 إنجاز فیها یتم التي التنظیمیة المكافآت أو الفرد عمل عن مباشرة ناتجة مشاعر عن عبارةعلى أنه "

 2".العمل

 

 

 

 

. 131، ص  ، مرجع سابق - - محمد الصیرفي  1
 ، منشورات جامعة قار یونس ، بنغازي ، علم النفس الصناعي و التنظیمي (مفاهیم ، نماذج و نظریات)- عمار الطیب كشرود ،  2

  .440 ، ص 1995، ، لیبیا 
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 ویقدم أحمد صقر عاشور نموذجا للرضا الوظیفي بالشكل التالي: 

 الرضا العام عن العمل

 

 

 

 

 

 - نموذج الرضا الوظیفي .01شكل رقم -
 .140 ص ، 1997 اإلسكندریة ، الجامعیة المعرفة دار ، المنظمات في اإلنساني السلوك عاشور، صقر أحمد : المصدر

وعند الباحثین العرب یعرف دویدار " الرضا الوظیفي على انه محصلة لمختلف المشاعر التي تكونت 

 1 لدى الفرد اتجاه عمله ، وبالتالي فان الدرجة النهائیة للرضا هي ناتج درجات مختلف الجوانب .

 وبصفة عامة ال یعد الرضا عن جانب من جوانب العمل كافیا للداللة على الرضا على الجوانب األخرى.

 ظهور مفهوم الرضا الوظیفي والمفاهیم المرتبطة به :  -2

 نشأة مصطلح الرضا : -2-1
تشیر معظم الدراسات إلى أن هذا المصطلح یعد نتیجة ألبحاث وجهود مدرسة العالقات اإلنسانیة 

 2 .1930حیث بدأ االهتمام به منذ سنوات 

 إلىتعود  األفراد سلوك على وتأثیره الوظیفي الرضا بموضوع االهتمام بدایاتوهناك من یقول أن 

 العلمیة اإلدارة نظریة صاحب "تایلور" محاولة هي المحاوالت أولى وكانت العشرین، القرن بدایات

)scientific Management Theory (تفسیر في عملیاً  فكروا من أول هم النظریة هذه أصحابف 

 یكن لم منطلقهم ولكن، والبذل العطاء من المزید أجل من حفزه كیفیة وفي المنظمة في العامل سلوك

هدفهم  كان وٕانماإتاحة فرص اإلبداع له  الفردیة حریته وتوفیر االجتماعیة الفرد أحوال تحسین في البحث

 بأي طریقة كانت وربما كان للفلسفة البراغماتیة التي ظهرت في العامل الفرد إنتاجیة رفع كیفیةالرئیس 

  أمریكا في ذلك الوقت تأثیرا على أفكار تایلور .

 .46 ص 1995 ، دار النهضة العربیة ، بیروت ، أصول علم النفس المهني وتطبیقاتهعبد الفتاح محمد دویدار  - 1
 2011-2010 ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة المدیة ،  الرضا الوظیفي في تحسین اإلنتاجیةأهمیة- طهراوي حیاة ،  2

 20ص 

الرضا 
عن 
 األجر

الرضا 
عن فرص 

  الترقیة

الرضا 
عن 

 العمل 

الرضا 
عن 

القیادة 
 واإلشراف 

الرضا 
عن 

 الزمالء 

الرضا 
عن 

ساعات 
وظروف 

 العمل 
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 بوالیة بقریة صغیر، مصنع عمال لدى الوظیفي الرضا التي تناولت 1953 هوبوكتعتبر دراسة و

 للرضا مركزة دراسة أولوالتي قام الباحث فیها باستخدام أسلوب االستقصاء  المتحدة بالوالیات "بنسلفانیا"

 1 بالرضا المتعلقة الدراسات لجمیع االنطالق ونقطة الوظیفي،

في  DEGLLIERإال أن المراجع الفرنسیة تشیر إلى تاریخ أقدم بذلك بكثیر ، فقد ذكر "دوغلیر" 

 .2 بباریس مصطلح الرضا عن العمل ضمن معاییر الرضا عن الحیاة 1848كتابه الصادر عام 

ولقد تطور مفهوم الرضا الوظیفي بتطور الفكر التنظیمي الذي تبع هو األخر  تطور وسائل 

 عبر ثالث مراحل هي المرحلة الكالسیكیة ومرحلة ةاإلنتاج من البخاریة إلى المیكانیكیة إلى االلكتروني

 العالقات اإلنسانیة والمرحلة الحدیثة .

 تطور مصطلح الرضا الوظیفي :  -2-2

 - المرحلة الكالسیكیة : 2-2-1

كان مفهوم الرضا عن العمل في هده المرحلة یعني رضا العامل عن األجر والمزایا المادي 

 3 المرتبطة به  الن فكر المدرسة الكالسیكیة یعتبر التحفیز یتم باألجر مقابل كل قطعة إضافیة یومیة .

 - مرحلة العالقات اإلنسانیة : 2-2-2

باإلضافة إلى دور الحوافز المادیة في تحقیق الرضا رأت هده المدرسة الحوافز المعنویة األخرى 

وخصوصا جماعة الزمالء في العمل ، ولیس فقط تصمیم العمل والمكافآت ، فهناك أیضا االتصال 

 4 واالهتمام والتقدیر .

 - مرحلة االتجاهات اإلداریة الحدیثة : 2-2-3

استفادت هده االتجاهات من المدرستین السابقتین فجعلت المؤسسة نظاما مفتوحا ووحدة اجتماعیة 

 5فنیة تتأثر ببعضها البعض وسط مجتمع ومحیط، ویعد هدا التفاعل أهم وسیلة لتحقیق الرضا الوظیفي.

 

 

. 22- الحیدر بن طالب، مرجع سبق ذكره ص  1
2 - F.DUGELLIER, Paris, imprimerie de cosse ,rue Christine ,France, 1848. page 11  

 .232خالد عبد الرحمان الهیتي ، مرجع سابق ، ص -   3
4 - Belanger (l) , BENABON (c), BERGERAN (j) ; Gestion Stratégique des Ressources Humaines  

édition geoten , Morin , Québec ; 1998 , P98 
 233خالد عبد الرحمان الهیتي ، نفس المرجع ، ص - 5
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 - الفرق بین مصطلح الرضا الوظیفي والمصطلحات األخرى المشابهة له : 2-2

 بها یشعر التي النفسیة المشاعر عن للتعبیر االستخدام الشائعة المصطلحات من العدید هناك

 حب درجة یمثل، الذي  )Attitude(النفسي االتجاه اصطالح هناكالعامل اتجاه عمله بصفة عامة ، ف

 المعنویة الروح مصطلح وكذا 1 سلبیة أو إیجابیة عموما واالتجاهات ، معین لموضوع كرهه أو الفرد

)Morale مع 2 والمعنویة األدبیة واألمور األخالقیة، والمذاهب والمثل والمبادئ األخالق، تصف) التي ، 

 الفرق أما حالیا یشغله الذي العمل نحو الفرد یشعر التي الوجدانیة المشاعر مجموع إلى یشیر كالهماأن 

 حسب حالة لهدف،أي بالنسبة عقلیة حالة عن تعبر المعنویة ؛ فالروح مدلولیهما في فیكمن بینهما

وعلیه تتمیز  جسمیة و نفسیة براحة إحساس Gordon 1955 ویعتبرها Fish 1972 و Guathiqو

 Vitel. 3الروح المعنویة عن الرضا بكونها مؤقتة حسب ما یرى 

) (Attitude toward the job العمل نحو االتجاه مصطلحكما یقترب مصطلح الرضا الوظیفي 

 4حالة االستعداد والتأهب العصبي والنفسي للعمل . الذي یعني 

 الرضا بمفهوم الوثیق االرتباط ذات المفاهیم من عدد الباحثون یقدم  باإلضافة إلى ما سبق 

 وقد استخلصنا عدة عناصر من التعاریف السابقة نلخصها فیما یلي :  تعریفاتهم، تتضمنها والتي الوظیفي

 یتحقق عندما بالسعادة البشري المورد شعور عن یعبر فالرضا: بالسعادة والشعور الوظیفي الرضا- أ

. هدفه

 .البشري المورد طموحات الوظیفة تلبي عندما یتحقق فالرضا :الطموح ومستوى الرضا- ب

. عوائد من علیه یحصل ما نحو البشري المورد توقعات تتحقق عندما یتحقق فالرضا: والتوقع الرضا-ج

 5.أشبعت قد حاجاته بأن البشري المورد یشعر لما یتحقق فالرضا: الحاجات وٕاشباع الرضا د-

 أنها إال مدلوالتها تفصیالت في واختلفت اللفظ في تعددت المصطلحات هذه أن القول ویمكن

 وهذه یشغله الذي العمل نحو الفرد بها یشعر التي الوجدانیة المشاعر مجموع إلى عامة بصفة تشیر

 .14- معجم الطب النفسي ، مرجع سابق ، ص 1
 .116نفس المرجع ، ص  2 -

 .111 ص 2005 ، دار الشروق للنشر و التوزیع الطبعة الثالثة ، إدارة الموارد البشریة (إدارة األفراد )- مصطفى نجیب شاویش، 3
.03 ، مركز الدراسات النفسیة ، القاهرة ،بدون تاریخ نشر ص  العملإلىمفهوم االتجاه  كامل محمد ، إبراهیمسهام   - 4  

. 224 ، ص 2003، دار الجامعیة للطباعة و النشر و التوزیع،اإلسكندریة، السلوك التنظیمي، مدخل بناء المهارات- أحمد ماهر، 5
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 یبقى المصطلح األكثر دقة الوظیفي الرضاإال أن مصطلح  سلبیة، أو إیجابیة تكون قد المشاعر

 1.آخر مصدر أي من ولیس نفسه، العمل من نابع الرضا أن وضوح بكل یعني وهوواستخداما 

 :الوظیفي الرضا ظریات-ن3

 ومن هده النظریات الوظیفي، الرضا عدم و الرضا ظاهرة تفسر التي النظریات من العدید هناك

ما هو كالسیكي ومنها ما یتعلق باالتجاهات الحدیثة ، وتجدر اإلشارة إلى وجود عالقة وطیدة بین الرضا 

أن  حیث الوظیفي للرضا مفسرة نظریات والحوافز الدافعیة موضوع تناولت التي النظریاتوالتحفیز لدا تعد 

 بمشاعر جمیعاً  الرتباطها األبعاد متداخلة واحدة عملیة تعتبر و الدوافع والحوافزكال من الرضا الوظیفي 

  :النظریات هذه أهم ومن ، 2وتوقعاته ومیوله العامل

 - النظریات الكالسیكیة للرضا الوظیفي : 3-1

تفسر هده النظریات دوافع  الفرد نحو العمل بكونها دوافع اقتصادیة بحتة ، كما أنها تفترض أن 

 3 اإلنتاجیة العالیة للفرد ترتبط بأجر أعلى دائما ، وانه كلما زادت اإلنتاجیة زاد رضا األفراد عن العمل .

  م) : 1911- نظریة فریدریك تایلور (3-1-1

كان الهدف األساسي ألفكار تایلور جعل المنظمات أكثر فعالیة وتحسین ورفع اإلنتاج ، وقد أكد 

 تایلور على أهمیة عنصر المكافأة المادیة وخاصة األجر . 

وقد حددت النظریة أسس علمیة للعمل على زیادة اإلنتاج بأقل جهد وأقل تكلفة ، وقد اعتبرت 

 4 األجر أهم عامل لتحقیق الرضا الوظیفي .

كما ركزت على الجوانب المیكانیكة واآللیة وتلبیة الحاجات الفیزیولوجیة والسیكولوجیة واالعتبارات 

 5 اإلنسانیة .

 

 

 

 

. 25 ص مرجع سابق - الحیدر بن طالب ، 1
. 81 ، ص مرجع سابق - العدیلي ناصر ، 2

. 435 ص سابق مرجع ، الطویل احمد أكرم ، الهیتي خالد-  3
. 45 ص ، 1982 ، الجزائر ج م د ، الصناعة في اإلنتاج حوافز ، بیومي صالح-  4
. 558 ص ،1979 ، القاهرة ، األعمال إدارة مراجع ، 08 ط ، اإلنسانیة والعالقات األفراد إدارة ، عبید عاطف محمد-  5
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 - نظریات العالقات اإلنسانیة : 3-2

  :Maslow Hierarchical Needs:) 1943(اإلنسانیة للحاجات ماسلو نظریة-3-2-1

 - محتوى هذه النظریة : 3-2-1-1

 وتفسر هذه السلوكیة، العلوم مجال في أسهمت التي النظریات أشهر من النظریة هذه تعتبر

 وتدفعه الفرد اتزان عدم إلى تؤدي المشبعة غیرال الحاجاتالحاجات ، ف أساس على اإلنسان سلوكالنظریة 

 بإشباع إال التوتر یزول وال التوازن حالة وٕاعادة هذه التوتر حالة خفض إلى یؤدي بسلوك اإلتیان إلى

 من حاجة إلشباع یرقى أن أحد یستطیع وال إشباعها، لحین الفردي للسلوك الرئیس المحدد تصبح الحاجة

 1.  هرمي لتسلسل وفقاً  أهمیة األقل ثم األهم، الحاجات إشباع طریق عن إال األخرى الحاجات

 على تؤثر أوال تؤثر قد حاجات عدة له حي كائن اإلنسانافتراض أن  على نظریةهذه ال وتقوم

 ال فهي المشبعة الحاجات أما سلوكه، على تؤثر أنها أي توترا، له تسبب المشبعة غیر فالحاجات سلوكه

. علیه تؤثر ال فهي وبالتالي اإلنساني السلوك تدفع ال و تحرك

 حاجات إلى ینتقل ثم الفسیولوجیة، بالحاجات بدءا متدرج بشكل حاجاته بإشباع اإلنسان یقومو

 حسب الرسم الذات تحقیق حاجات أخیرا و واالحترام، التقدیر حاجات ثم االجتماعیة، الحاجات ثم األمن،

 2التالي .

 

  

 

 

 

 

 

 
 - یمثل مخطط نظریة هرم ماسلو للحاجات اإلنسانیة02شكل رقم -

  .237 : خالد الهیتي ، أكرم احمد الطویل ، التنظیم الصناعي ، ص المرجع

. 85 ص مرجع سابق ، لمشعان،عوید ، ا-  1
2 - Marie-Georges Filleau, Clotilde Marque-Rippoul, les Théories de l’Organisation et de 
l’Entreprise, édition Marketing, Paris, 1999 ; P : 87. 

حاجات تحقیق 
 الذات

 حاجات التقدیر 

 الحاجات االجتماعیة 

 حاجات السالمة واألمن 

 الحاجات الفیزیولوجیة 
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: التالي النحو على ووزعها مستویات خمسة إلى اإلنسانیة الحاجاتقسم  ماسلو یتضح من الرسم أن

: وتسمى أیضا الحجات الفیزیولوجیة وتشمل كل  physiology Needs: األساسیة الحاجات-1

 .والراحة والسكن والمشرب المأكل كحاجات العضویةالحاجات 

 األذى من الفرد بحمایة تتعلق التي الحاجات وهي :Safety Needs والضمان األمن إلى لحاجةا-2

 . الدخل ضمان يأوكذا حاجة االستقرار سواء النفسي أو المالي  والنفسي الجسدي

 :هي باألمن العاملین شعور علیها یقوم ثالث دعامات هناك أن البعض ویرى

 وتعاملهم معهم . العاملین من الرؤساء موقف •

P46F.التقدم وفرص المنظمة تخص التي واللوائح لألنظمة كمعرفته منه، یراد لما الفرد معرفة •

1 

 : هي نواحي ثالث یقتضي باألمن العامل شعور  أن)Duglas (دوجالس ویرى

 من واحترام تقدیر موضع وأنه علیه والمشرفین رؤساءه یرضي عمله بأن الداخلي شعوره- 

 .جانبهم

  .عمله في ومسؤولیاته لواجباته معرفته- 

 2.ظلها في یعمل التي النظم ثبات- 

 : االنتماء إلى الحاجة أو االجتماعیة االحتیاجات-3

 من والقبول والعطف والحب الصداقة إلى والحاجة االجتماعي والتفاعل اآلخرین مشاركةتتضمن 

 .األولیة الحاجات عن وبعیدة أعلى حاجات نحو االنطالق نقطة االجتماعیة الحاجات وتعتبر اآلخرین،

 وتقدیرهم مبهوٕاعجا الناس أنظار محط یكون أن إلى اإلنسان حاجات هنا تبرز أنه ریجیو یقول حیث

 3 .الزمالء وخاصة واحترامهم

  : )Esteem Needs : (االحترام إلى الحاجة-4

 هذه بأن ماسلو ویقول عنهم، والتمیز اآلخرین من والتقدیر الذات وتقدیر االحترام إلى الحاجة

. السابقة الثالث الحاجات إشباع عقب تأتي الحاجة

 

. 321 ، ص 2005 ،  03 ،.عمان.بدون دار نشر ، ط إدارة األفراد مدخل كمي  ، - زویلف مهدي 1
. 1997 اإلسكندریة ، .  ، مؤسسة شباب الجامعةإدارة األفراد والعالقات اإلنسانیة- حسن عادل ،  2
. 91، .ص 1990 ترجمة فارس حلمي ، دار الشروق عمان ، المدخل إلى علم النفس الصناعي والتنظیمي- ریجیو ، رونالد ،  3
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 عالقات تكوین إلى الفرد رغبة في تظهر واإلحترام للحب الحاجة أن إلى زیدان أشار قدو

 تظهر كما ، خاص بوجه فیها یعیش التي الجماعة وسط وفي ، عام بوجه اآلخرین األفراد مع التعاطف

 1 .األصدقاء بغیاب یشعر حینما الفرد لدى الحاجة هذه قوة

  : )Self _ Actualization Needs:( تحقیق الذات إلى الحاجة -5

 وتعد الحیاة، في الفرد یرغبها التي والطموحات األهداف تحقیق والذات تحقیق إلى الحاجة وهي

 إلى الحاجات تدرج أو الهرمیة هذه وتستند،  )للحاجات الهرمي ماسلو تنظیم في مستوى أعلى الحاجة هذه

: هما أساسیین افتراضین

 . السلوك تدفع التي هي المشبعة غیر الحاجة أن •

  2 الدنیا الحاجات مع بالمقارنة إشباعاً  األقل هي تكون الناس غالبیة عند العلیا الحاجات إن •

 - نقد وتقییم لنظریة ماسلو :3-2-1-2

 یعتمد وٕانما الفرد عند) الدوافع (الحاجات ألنواع تصنیفه على یعتمد ال" ماسلو" نظریة جوهر إن

 واضح بشكل تفسر ال النظریة ذهبالتالي فان هو ،الفرد عند أولویتها بحسب الحاجات هذه ترتیب على

 3. وأساسیة واضحة مساهمتها أن إال اإلنساني الحفز وكلي

 أن حیثبعض النقائص حال تطبیقها،  إلى النظریة هذه تطبیق حاولت التي الدراسات وأشارت

( الحاجة لإلبداع مثال ) العلیاالحاجات  إلى یذهبوا أن فیمكن للحاجات تفضیلهم درجة في یختلفون األفراد

، كما تؤاخذ هذه  ( الحاجات الفیزیولوجیة أو حاجات االنتماء)مشبعة غیر الدنیا الحاجات كانت وٕان حتى

 النظریة على نقاط أخرى أهمها : 

 حاجیاتهم بشكل هرمي كنموذج لجمیع ترتیباألفراد یختلفون فیما بینهم وبالتالي ال یمكن  أن •

 .األبحاث دلت كمااألفراد 

 . نهائي ال بشكل بقاءها یعني ال معینة حاجة إشباع إن •

 

. 32 ص 1984، والتوزیع   . عكاظ للنشرالدوافع واالنفعاالت- زیدان ، محمد مصطفى .  1
 ص 1995 مركز الكتب األردني، 05ط ،  المفاهیم اإلداریة الحدیثة- سالم فؤاد ورمضان زیاد والدهان أمیمة ومخامرة محسن ،  2

211 .
 ،  )1995 ( ، مركز الكتب األردني ،الحدیثة المفاهیم اإلداریة ،  محسن مخامرة ، أمیمة  الدهان، زیاد  فؤاد ورمضان، - سالم، 3

 .95ص 
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 بفواصل بعضها عن الحاجات فصل الصعوبة ومن ومترابطة متداخلة اإلنسان لدى الحاجات نإ •

P52F .النظریة حددتها كما

1 

 خمس وجود عن "ماسلو" ذكره ما یؤكد ملموس مادي دلیل وجودوتجدر اإلشارة إلى انعدام  

 حاجة من أكثر تشبع قد إنتاجات أو أعمال وجود وكذلك ، هرمًیا ترتیًبا مرتبة الحاجات من مستویات

 .فقط واحدة حاجة ولیس

 هناك فمثال نظریته عرض عندما االعتبار بعین ماسلو یأخذها لم األفراد بین فردیة فروق وجود كذلك

 عندهم قویة الحاجة هذه وتظل مثال المسكن إلى حاجتهم من أقوى لدیهم األمان إلى الحاجة تكون أفراد

 2 . لدیهم یشبعها ما االمتیازات من حصولهم رغم

 إشباع إلى یتنقل وال مرة، كل في فقط واحدة حاجة بإشباع یقوم اإلنسان أن النظریة ضافترأما إ

 یمكن حیث ،الواقع في دائما موجود غیر فهو الدنیا، الحاجات بإشباع یقوم أن بعد إال العلیا الحاجات

 نفس وفي العمل على الحصول إلى یسعى فمثال الوقت، نفس في حاجة من أكثر بإشباع یقوم أن لإلنسان

 3.منهم واالحترام التقدیر على الحصول و اآلخرین مع اجتماعیة عالقات تكوین إلى یسعى الوقت

 هذه الحقیقة في ولكنغیر حقیقي  الزمن، عبر ثابت الحاجات ترتیب أنكما أن االفتراض القائم على 

 مع لتتوافق ترتیبها إعادة إلى یدفعه مما باإلنسان المحیطة والظروف العوامل تغیر مع تتغیر الحاجات

 4.به المحیطة الجدیدة والظروف التغیرات

 الخاصة الدوافع عن عاماً  مفهوماً  أعطي قد "ماسلو" بأن القول نستطیع عام وبشكل أننا إال

 ببعض حدا الذي األمر إجمالیة بصورة الفرد سلوك تقدیر إلى االنتباه لفت في ساعد البشریة بالنفس

 5.المنطق هذا من الوظیفي الرضا دراسة في نظریته استخدام إلى الباحثین

 اإلشباع على أساسا یتوقف للحاجات ماسلو نظریة حسب الوظیفي الرضا تحقیقویمكن القول أن 

 درجات أعلى إلى البشري المورد صعد فكلما الذكر، السابقة الخمسة للحاجات البشري المورد یحققه الذي

. صحیح والعكس الوظیفي رضاه زاد كلما الحاجات هرم

 

. 283 م، ص 1993 ،، السعودیة1ط  ،تطور الفكر اإلداري المعاصر- براهیم عبد اهللا المنیف،  1
. 71 ، ص 2000دارالشروق ، عمان ،،  إدارة الموارد البشریة- شاویش ، مصطفى نجیب .  2
 214 ، ص 1997 ، دار الجامعة اإلسكندریة ، السلوك التنظیمي- محمد صالح الحناوي ، محمد سعید سلطان ،  3
 134 ، ، ص2000، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، مقدمة في السلوك التنظیمي- مصطفى كامل أبو العزم عطیة،  4
 170 م، ص 1999 ،، عمان1، دار وائل للنشر والتوزیع، ط إدارة الموارد البشریة- سهیلة محمد عباس، حسین علي علي،  5
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 : (ALderfer) الدرفیر نظریة -3-2-2

 - فحوى النظریة وظروف نشأتها : 3-2-2-1

 هذه عیوب من للحد جهود العلماء من العدید بذل "ماسلو "نظریة إلى وجهت التي لالنتقادات نتیجة

في  الحاجات مستوى استبدال أقترح الذي )ALderfer(" لدرفیرأ"النظریة ومن بین هؤالء الباحث 

وهي على 1 (E.R.G) بالرمز نظریته وعرفت ثالثة إلى مستویات خمسة منواختصارها " ماسلو"نظریة

  النحو التالي :

:  البقاء حاجاتأ/- 

 البیئة عناصر خالل من إشباعها ویتم ةحیاال بقاء ضمانب تحقیقها یرتبط الضروریة الحاجات من وهي

 .نااألم وحاجات الفسیولوجیة، اتالحاج وهي ،المختلفة 

 : االرتباط حاجةب/- 

سرته وأ الفرد مابین القائمة والعالقة ، بهالمحیطة البیئة مع الفرد ارتباط درجة ویعبر عنها

 2ومجتمعه والوسط الذي یعیش فیه .

 : النمو حاجاتج/- 

 وتحقیق التقدیر إلى الحاجة ذلك في بما واستعداداته اإلنسان قدرات بتطور یتصل ما جمیع وهي

 ."ماسلو "عند األعلى المستوىوهو ما یمثله  الذات

 : (ALderfer) الدرفیر نظریة- نقد وتقییم نظریة 3-2-2-2

 اأنه إال   هذه النظریة تتفق مع نظریة "ماسلو " في مبدأ تدرج الحاجات وٕان كانت أكثر إجماال ،

 :ا فیما یلي عنه ختلفت

 .الدنیا الحاجةجعله یلبي ي ذلك فإن العلیا الحاجة إلى الوصول في یفشل عندما اإلنسان أن •

 ، أما هذه واحد وقت في واحدة حاجة لتحقیق یسعي الفرد أن على" ماسلو "نظریة تقتصر  •

 .واحد وقت في حاجتین تحقیق یمكنه الفردالنظریة فإنها ترى أن 

مما جعلها صورة  افتراضاتها، وبساطة بسهولة النظریة هذه تمیزتوباإلضافة إلى ما سبق ، 

 3." ماسلو" قدمه لمامحسنة وواضحة 

 

 294 م، ص 1981، مؤسسة الكتاب، الكویت: اإلدارة في مشروعات األعمال- صدیق محمد عفیفي، وآخرون،  1
 . 170 ص مرجع سابق ، - سهیلة محمد عباس، حسین علي علي،  2
 237 م، ص 2002، اإلسكندریة: 8، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، ط السلوك التنظیمي مدخل لبناء المهارات- احمد ماهر،  3
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 Herzberg Two Factor Theory: 1959 لهیرزبیرج العاملین ذات نظریة- 3-2-3

"            "سندرمان "وزمیله Herzberg" " هرزبرج فردرك "األمریكي النفس عالم وضع أسسها 

 "Synderman الرضا لعدم المسببة والعوامل الوظیفي للرضا المسببة العوامل بین فیها فصال "و 

 وذ الوظیفي الرضا أن هو لنظریته "هیرزبرج" طرح قبل الباحثین عند السائد االعتقاد كان حیث الوظیفي،

 عدم إلى تؤدي أن یمكن التي العوامل نفسها هي الوظیفي للرضا تؤدي التي العوامل أن أي واحد، بعد

 و هي تركز على العوامل المسببة للرضا الوظیفي ، وفحواها أن عوامل الرضا الوظیفي الوظیفي الرضا

 1تقسم إلى قسمین دافعة ووقائیة .

: هیرزبیرج حسب الدافعیة العوامل- 3-2-3-1

 عوامل عدة تضم و الوظیفة بمحتوى مرتبطة وهي ، الوظیفي بالرضا الشعور إلى توفرها حالة في تؤدي

 تؤدي عوامل هي ....الخ ، والوظیفة أهمیة والنمو، التقدم التقدیر، المسؤولیة، اإلنجاز، أهمها من نذكر

 العمل ىمحتو فيعادة  توجد التي المطلوبة األهداف لتحقیق الجهد من المزید بذل إلى العاملین دفع إلى

 " في : هیرزبیرج وقد لخصها "الوظیفة وتصمیم وكیانه

.  العمل وأداء اإلنجاز •

 ة عن العمل الفردي وعمل اآلخرین .مسؤوليال •

 . واحترامهم اآلخرین تقدیر على رغبة في الحصولال •

 . العمل في والنمو التقدم فرض •

P61Fؤسسة والفرد معا .للم وقیمة أهمیة ذي عمل أداء •

2 

 وفي مراجع كثیرة تسمى هذه العوامل الخارجیة المتحكمة في الدافعیة والرضا الوظیفي .

 : هیرزبیرج حسب الوقائیة العوامل-3-2-3-2

 تحدد التيهي  العوامل وتسمى العوامل الصحیة أو الخارجیة ، وهي تتعلق ببیئة العمل ومحیطه هذه 

إجماال في بیئة العمل وتفصیال  وتتمثلأو الرضا لدى العامل  االستیاء مشاعربدرجة كبیرة مستوى 

 فیما یلي : 

.  المادیة العمل ظروف- 

.  الرؤساء مع العالقات– 

 . 225 ، ، صسابق- محمد صالح الحناوي ، محمد سعید سلطان ، مرجع  1
. 240 ص مرجع سابق ، - احمد ماهر،  2
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 .المرؤوسین مع العالقة- 

.  اإلشراف –

 1.المنظمة في وأهمیته العمل أداء قیمة- 

فإنها  الوظیفي الوسط في متهائمال عدم أو العوامل هذه توافر عدم حالة في أن "الطویل"  ویرى

 شعوًرا أو إحساًسا بالضرورة یشكل ال عام بشكل توافرها ولكن ، الالرضاو لالقناعةاب شعوًرا تسبب

 2. والقناعة بالرضا

 العوامل أما للعمل، وتقوده الفرد تدفع الدافعة العوامل فإن النظریة لهذه وفًقا أنه "العدیلي" ویذكر

 3.العمل إلى تقوده وال فقط العامل وتصون تحمي فانها الصحیة

 الصحیة العوامل إشباع درجة تزداد عندما أنه إلى " Landy & Trambo "وترمبو الندي"  ویشیر

 التي الحیاد درجة أو الصفر درجة إلى الشعور هذا فیها یصل التي النقطة إلى باالستیاء الشعور یقل

 بالرضا الشعور فإن الدافعة العوامل إشباع درجة تزداد عندما أما ، باالستیاء شعور فیها یوجد ال

 4 .العام الرضا حالة إلى الشعور فیها ویصل یزداد

  : لهیرزبیرج العاملین ذات نظریة- نقد 3-2-3-3

 العوامل أن" هرزبرج "، واعتبراألفراد لدي الدافعي السلوك ینشأ كیف تفسیرحاولت هذه النظریة 

 األفراد لدي إیجابیاً  شعوراً  وتوفر ذاتیة دوافع ألنها اإلنتاج تحسن إلى تؤدي وجدت إن التي هي الدافعیة

 5. اإلنتاجیة وتحسن العمل من لمزید یدفعهم مما الشخصي للتطور فرصاً  وتنظیم

ویبدو الفرق  ) للحاجات ماسلو نظریة( " أن هذه النظریة أساسا إلى سابقتهاDafis دیفیز"و یرى "

 والحاجات األمن وحاجة األساسیة الحاجات الذي یتضمن( السفلي الحاجات مستوىبینهما في كون 

 العلوي المستوى أما ،"هیرزبیرج" لدى) الوقائیة أو الصحیة( العوامل هیقابل ماسلو هرم من )االجتماعیة

 ، دار المستقبل للنشر السلوك التنظیمي دراسة السلوك اإلنساني والفردي الجماعي في المنظمات اإلداریة- محمد قاسم القربوتي،  1
. 44 م، ص1989 عمان: 1والتوزیع ط 

 .81ص ،2001 ، دار وائل للنشر.عمان، اإلدارة التربویة والسلوك المنظمي- الطویل هاني عبد الرحمن ،  2
. 34 ص مرجع سابق ، - العدیلي ناصر محمد ،  3
  مذكرة ماجستیر علم النفس، الرضا الوظیفي ودافعیة االنجاز لدى عینة من المدرسین، - حسن بن حسین بن عطاس الخیري  4

. 33 ص 2008جامعة أم القرى 
5 - Tharrington, Donnie Everetle, Perceived Principal Leaderships Behavior and Reported 
Teacher Job Satisfaction. (leadership behavior); 1993 ; DATA, 53, 07. P. 2198. 
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 لدى) الدافعة العوامل( فیقابل ماسلو هرمفي  )الذات وتحقیق الذات تقدیر حاجات( یضمالذي و للحاجات

 1.هیرزبیرج

 أجرى حیث واإلنتاجیة العمل عن الرضا بین العالقة توضیح في فعال بشكلهذه النظریة  أسهمتوقد 

 األمریكیة، المتحدة الوالیات في والمحاسبین المهندسین من ) 200 ( على دراستهم ورفاقه" هیرزبیرج"

 2. بها یقومون التي األعمال تجاه الوظیفي رضاهم ودرجة العاملین دوافع على للتعرف

 : على اإلدارة النظریة هذه ساعدتكما 

  .الوقائیة العوامل جانب إلى الدافعة بالعوامل االهتمام زیادة* 

 .الوظیفي الرضا بعدم الشعور له وتسبب للعمل البشري المورد دافعیة تضعف التي العوامل في التحكم* 

 .مسبقا البشري المورد بسلوك التنبؤ *

 بسلوك یقوم أن إلى به أدت التي العوامل معرفة بعد وهذا البشري، المورد سلوك تغییر- 

 3.معین

 :التالیة لألسباب هیرزبرج افتراضات صحة عدم اعتبر الكثیر من الباحثین و

 والكثیرون اعتبروا ومعارض مؤید بین تباینت الفرضیات هذه باختبار قامت التي الدراسات أن •

 .البحث محل للظاهرة ولیست للطریقة نتیجة هي النتائج

 علىحیث اعتمدت  المنهجي، الضبط ألحكام  تفتقد"هیرزبیرجالتي قام بها " البیانات جمع طریقة  •

 باالستیاء فیها شعروا التي والمواقف بالرضا فیها شعروا التي المواقف عن البحث عینة سؤال

 واسعة لالختیار ال یمكنها بأي حال من حریة للفرد تترك وهذه المشاعر لهذه المسببة والعوامل

 ینسب بینما اآلخرین على استیاءه سبب یسقط فاإلنساناألحوال ضبط نتائجها ، وال موضوعیتها 

P70F. هو بها قام ألعمال بالسعادة الشعور سبب

4 

 وعدم الرضا حالة كیفیاً  قاست وٕانما الرضا وعدم الرضا درجات قیاس على الدراسة تعمل لم •

 . الرضا

 الرضا تسبب التي الوقائیة العوامل بعض هنالك أن هیرزبرج بعد أجریت التي الدراسات أثبتت •

 .العمل أنشطة مثل الرضا عدم أو االستیاء تسبب الدافعیة العوامل بعض وان ،)األجر(مثل

 294 ص ،- صدیق محمد عفیفي، وآخرون، مرجع سابق 1
. 282 ، ص 2005دار وائل للنشر ، عمان ، ،  03 ط ، السلوك التنظیمي في منظمات األعمال ، محمود - العمیان 2
. 138 ص 2000، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة مقدمة في السلوك التنظیمي- عطیة مصطفى كامل أبو العزم،  3
 156- احمد صقر عاشور، مرجع سابق،ص  4
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 و محاسب 200 تتجاوز ال أنها حیث بحوثه، في هیرزبرغ أستخدمها التي العینة حجم صغر  •

 .نظریته نتائج تعمیم إمكانیة حول الشكوك أمام واسعا الباب یفتح وهذا مهندس،

 نظریته إلیها توصلت التي النتائج دقة عدم تثبت كافیة، میدانیة بتجارب هیرزبرغ قیام عدم •

 .باألداء منها تعلق ما وبالخصوص

 المنهجي لألسلوب مخالفة منهجیة أسالیب استخدمت التي المیدانیة والدراسات البحوث تتمكن لم •

 حول الشكوك أمام واسعا الباب یفتح وهذا النتائج، نفس إلى الوصول من هیرزبرغ أستخدمه الذي

 . نظریته نتائج تعمیم إمكانیة

 ذات لنظریة وجهت التي االنتقادات من وبالرغم أنه القول یمكن المطلب هذا في ذكره تقدم مما

 هو هیرزبرغ بأن یعترفون واإلداریین الباحثین أغلبیة أن إال باألداء، منها تعلق ما خاصة العاملین،

  1.واألداء الوظیفي الرضا بین قویة عالقة وجود بإمكانیة أقر من أول

 :  ( David Mc Cielland)- نظریة االنجاز لمكیالند 3-2-4

 - فحوى ونشأة النظریة : 3-2-4-1

 یطلعون أفراد الدراسة ا" وزمالؤه بتجارب اعتمدوا من خاللها على الصور حیث كانومكیالندقام "

على الصورة ویطلبون من كل فرد كتابة قصة عن هده الصور وسرد ما یحدث فیها وما هي النتائج 

 2 وحاجیاته .هالمتوقعة ، وقد افترض وان القصة التي یحكیها الفرد تعكس طموحاته وتوقعاته واهتمامات

"  من خالل بحوثه إلى أن هناك أفراد یمیلون إلى إكمال أعمالهم بصورة مكیالندوقد توصل "

 3  .جیدة وسماهم أصحاب االنجاز العالي واستنبط ثالث دوافع أو حاجات أهمها دافع اإلنجاز

اإلنساني  للسلوك والمحركة الدافعة تعتبر رئیسیة حاجات ثالث هناك  یعتبر صاحب النظریة أن 

 :وهي متسلسلة غیروهذه الحاجات 

 في السلطة مركزرغبة لدى بعض األفراد في الوصول إلى  وجود تعنيو: القوة إلى الحاجة •

 ا أكثر للكسب فرصو ،ا وظیفي امركز مما یتیح له سلطة أكبر في التصرف ، والمنظمة 

1 - Nancy L.Adler, Comportement organisation, traduction de Jaque Constantin, édition Goulet, 
T.N.C, Québec, 1994, P : 168 

152، 151 مرجع سابق ص ص  )  – وظائف المنظمةاإلداریة النظریات –العملیات ( الحدیثة اإلدارةمبادئ - حسین حریم ،  2  
 . 144 ص ، سابق مرجع ، ماهر احمد-  3
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 بعض فوالتقدیر) والمودة الصداقة عالقات( بمعنى: األلفة أو واالنتماء االندماج إلى الحاجة •

 التي األعمالراحتهم في  ویجدون الشخصیة العالقات وتكوین االنتماء إلى میل لدیهم األفراد

 . العمل زمالء مع التفاعل إلى تؤدي

 

  1 یعني اإلنتاجیة واإلتقان حسب "مكیالند" والشعور العمل في االنجاز: االنجاز إلى الحاجة •

 تفوق و تحدي فیها التي باألعمال االلتحاق خالل من حاجاتهم إشباع في یرغبون األفراد بعضف

 2رغبة في المخاطرة وتحمل المسؤولیة .وال القرارات اتخاذ في المعاصرة بصفات یتصفون وهؤالء

  - نقد وتقییم نظریة االنجاز لماكیالند:3-2-4-2

قدمت هده النظریة أسس جدیدة للتطبیق اإلداري، نذكر منها توفیر ظروف عمل لمساعدة 

 إلى تصمیمي برامج التدریب على كیفیة التفكیر ةأصحاب اإلنجاز العالي على إبراز طاقاتهم ، باإلضاف

 3 والتحدث والتعود على رسم األهداف وٕانجازها .

: العدالة ظریة- ن3-2-5

  - فحوى النظریة ونشأتها :3-2-5-1

 السلوك تفسیر خاللها من حاول) ، وStacy Adams ) (1963(" ستاسي أدامس  "وضع أسسها

 . خاصة بصفة الوظیفي والرضا عامة بصفة المؤسسات في اإلنساني

 الوظیفي الرضا درجة أن هي رئیسیة فرضیة على الوظیفي للرضا تفسیرها في النظریة هذه وتقوم

 مع مقارنة لوظیفته، یقدمها التي المجهودات بین عدالة من به یشعر ما مقدار على تتوقف البشري للمورد

 عملیة یقصر ال البشري المورد فإن آدمز وحسب. المجهودات هذه نتیجة علیها یحصل التي العوائد

 من علیه یحصلون وما اآلخرین یقدمها التي المجهودات بین أیضا یقارن بل فقط، نفسه على المقارنة

 بالرضا البشري المورد شعور مستوى زاد كلم عادلة المقارنة هذه نتیجة كانت كلما و ذلك، جراء عوائد

 4. صحیح والعكس ، الوظیفي

 أمریكي في مجال علم النفس. اشتهر بعمله في نظریة الحاجة، فنشر عدًدا من أعماله على مدار فترة  - دیفید ماكلیالند ، باحثً  1
 ودرجة الماجستیر من 1938الخمسینیات حتى التسعینیات ولد في نیویورك وحصل على لیسانس اآلداب من جامعة ویسلیان في عام 

جامعة میسوري و الدكتوراه من جامعة ییل ودرس في كلیة كونیكتیكت وجامعة ویسلیان قبل االلتحاق بالكلیة في جامعة هارفارد في 
، حصل على جائزة الجمعیة األمریكیة لألطباء النفسیین لمساهماته العلمیة البارزة. 1956عام 

 26 ص مرجع سابق ، - ناصر محمد العدیلي،  2
.  147 ص ، سابق مرجع ، ماهر احمد-  3
 309 ، ، ص2005 ، المكتبة األكادیمیة ، اإلسماعیلیة ، السلوك التنظیمي بین النظریة و التطبیق- محسن علي الكتبي ،  4
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 المساواة" أدامس"ویعرف الوظیفي رضالل محدد عامل أهم المهنیة األوضاع في المساواةوتعتبر أن 

 على یترتب وما له، زمیل أداء مع نتائج من األداء هذا على یترتب وما دائهأ لمعدلالعامل  مقارنةبكونها 

المحصل علیها مقارنة مع  والنتائجأدائه  بینأیضا فإذا رأى العامل عدم مساواة  نتائج منهذا الزمیل  أداء

زمالئه أدى ذلك إلى انخفاض مستوى رضاه الوظیفي ، والعكس صحیح ، مما یؤدي به إلى خفض 

 1إنتاجیته وزیادة غیابه وتهربه من العمل وبروز مظاهر عدم الرضا المختلفة .

فان الفرد العامل عادة ما یقارن نتائجه ومدخالته مع شخص أخر یسمیه  تحدث" أدامس "وحسب

 :" أدامس" ، وعادة ما یكون هذا الشخص حسب مرجعيال شخصال" أدامس"

 التي ینتمي إلیها العامل( المؤسسة ، فریق العمل ، الرتبة والوظیفة ....الخ مجموعةعضو من ال •

 أو ؤسسةالم نفس في مماثلة وظائف في یعملون أفراد یكونوا قد : الغیر مجموعةعضو من 

 .خارجها

أبناء المهنة و النقابة أعضاء الجیران، األصدقاء، خارج المؤسسة : مثل مجموعةعضو من  •

 وظروف كاألجور مواضیع عن یتلقاها التي المعلومات على فبناءالواحدة أو التكوین الواحد ، 

 .الغیر علیه یحصل بما آجره یقارن أن له یمكن ،العمل 

في هذه الحالة یقارن العامل مدخاله الذاتیة مع مخرجاته الذاتیة والتي تختلف  : الذات مجموعة •

 P79F2.من شخص إلى آخر

 ،)عوائد /مجهودات(الثنائیة على العدالة إدراك لعملیة تفسیره في اعتمدویتضح أن الباحث قد 

 عامة بصفة مؤسسته تصرف تحت البشري المورد یضعها التي اإلمكانیات مختلف المجهودات تمثل حیث

 علیها یتحصل التي العوائد تلك في فتتمثل العوائد أما  ،الخ...الخبرة التعلیم، مثل خاصة بصفة وظیفته و

 الخ،...والعالوات األجور مثل مادیة العوائد هذه كانت سواء. مجهودات من قدمه ما مقابل البشري المورد

 مقارنته خالل من تبدأ للعدالة البشري المورد إدراك عملیة. الخ...والتكریم الشكر التقدیر، مثل معنویة أو

 إلى ینتقل ثم. المجهودات هذه مقابل علیها یتحصل التي والعوائد یقدمها التي المجهودات بین األولیة

 التي والعوائد للمؤسسة یقدمونها التي مجهوداتهم أساس على اآلخرین بتقییم یقوم أین الثانیة الخطوة

 مع الثانیة الخطوة في إلیها خلص التي النتیجة بمقارنة یقوم ثالثة وكخطوة. ذلك إثر علیها یتحصلون

 عدم أو بالعدالة الشعور ( المقارنة هذه نتیجة أساس وعلى األولى، الخطوة في إلیها خلص التي النتیجة

  الصفاء،،، الجمعیة التكوینیة لتقدیم الطفولة العربیةمقیاس الرضا الوظیفي للعاملین في التنظیم- قاسم الصراف، وآخرون،  1
 13 م، ص 1994 ، الكویت

2 - . Levy- Leboyer.C ,Psychologie des Organisations,paris,1er édition. P.U.F,1974.p61. 
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 وضعه على البشري المورد یحافظ بالعدالة، شعور هناك كان فإذا. البشري المورد سلوك یتحدد ) العدالة

 دام ما وهذا خاصة، بصفة ولوظیفته عامة بصفة لمؤسسته المجهودات نفس بتقدیم سیستمر أنه أي القائم،

 شعور هناك كان إذا أما. تتغیر لم اآلخرین عوائد و مجهودات أن كما تتغیر لم األقل على عوائده أن

 . التالیة السلوكیات بإتباعه الشعور هذا تجاوز إلى سیسعى البشري المورد فإن العدالة بعدم

 .العمل في مجهوداته تقلیص -1

 ....األجور و العالوات رفع ( العوائد من بالرفع المطالبة خالل من وهذا النواتج، تغییر  -2

 أن یرجح قد هنا البشري فالمورد الذاتي، تقییمه تغییر خالل من وهذا الذاتي، اإلدراك تغییر  -3

 ة .خاطئ كانت لنفسه تقییمه عملیة

 تقییمه عملیة أن البشري المورد یرجح فهنا تقییمه، تغییر خالل من وهذا لآلخرین؛ إدراكه تغییر -4

 .خاطئة كانت لآلخرین

 یعتبر كأن أخرى، ألسباب العدالة عدم بإرجاع البشري المورد یقوم هنا و المقارنة، محور تغییر -5

 .الخ...المدیر لدى مفضلین أنهم أو منه مهارة و خبرة أكثر بأنهم اآلخرین

 الذي القسم من بالنقل یطالب كأن الحالي، وضعه بتغییر البشري المورد یقوم وهنا الموقف، ترك -6

 1.ككل المؤسسة في العمل یترك قد أو فیه یعمل

 - نقد وتقییم نظریة العدالة : 3-2-5-2

 الوظیفي الرضا مستوى تحدید في منها المالیة وخاصة العوائد أهمیةعلى  النظریة هذهركزت 

  حین یقارن العامل عائداته بعائدات غیره .للعمل، والنفسي االجتماعيكما جاءت بمفهوم المعنى  للفرد،

 یختار الذي األساس تبین لم فهي المقارنة آللیات توضیحها عدم هو النظریة هذه على یؤخذ ما لكن

 2.عشوائي راختیا ا مجرد أو معتمدة معاییر هناك فهل للمقارنة، كمرجع فردا العامل

 

 

 

 

 

. 216 ، ، ص2007 ، دار الفجر للنشر و التوزیع القاهرة تنمیة الموارد البشریة- على غربي علي و آخرون ،  1
 173- سلطان محمد سعید أنور، مرجع سابق، ص  2
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 - نظریة التوقع : 3-2-6

 - فحوى ونشأة النظریة : 3-2-6-1

 على الحصول في لدیهم التوقع مقدار خالل من یتحدد الموظفین أداء أن على النظریة هذه تقوم

 وقد قدمها والمكافآت العالي األداء بین طردیة عالقة تحقق سلوكیة معادلة إطار في المكافآت

 1 .1964 عام )vector & vroom(فیكتوروفروم "

، یتوصل من خاللها إلى توقع ما ) التفكیر (الذهنیة العملیات من مجموعة یجريفالعامل 

 2سیحصل علیه من العمل ، ویحدد هذا التوقع مستوى دافعیته للعمل .

صاغاها  والحافز واألداء الجهد بینمن طرف العامل  المدركة عالقةقد وضع الباحثان قانونا للو

 بالمعادلة التالیة : 

 الجذب قوة= لألداء الدافع. × التوقع

 منفعة من علیه یحصل ما لمقدار احتمالي تقدیر عن عبارة هو للعمل الدافع أنهذا  معنىو

 یصدر األفرادهذا  من وانطالقاً  من هذه المنفعة مقابل لألداء ، علیه الحصول یتوقع كان ما ومقدار

 .بهم المحیطة األمور لبعض إدراكهم ومدى تجاربهم أساس على أحكامهم

 لبذل یسعون األفراد فانوتصل بنا النظریة إلى نتیجة مفادها انه في حالة تساوي العائد مع التوقع 

 بتوفر أسس ثالث وهي :  راضیین، یكونوا أن ویمكن اكبر جهد

.  معین أداء إلى سیؤدي جهده أن الفرد إدراك •

.  معینة نتیجة إلى سیؤدي األداء هذا أن إدراكه •

P84F.النتیجة بهذه المرتبطة المكافآت أو العائد قبول •

3
P  

  هما التقییم من نوعینیقوم على  الوظیفي الرضاوبناءا على ما سبق فإن هذه النظریة تعتبر 

.  الفرق- تقییم 1

. األهمیة-تقییم 2

 ، 18 ، مؤتة للبحوث والدراسات ، مجلد ، دور إدارة العالقات التنظیمیة في تحدید مستوى الرضا الوظیفي- الفهداوي فهمي خلیفة  1
. 92 ، ص 2002 ، 04العدد 

. 18- احمد ماهر، مرجع سابق، ص  2
  ،، التعلیم المفتوح ، جامعة عین شمس، كلیة التجارة القاهرةإدارة األفراد والعالقات العامة- محمود محمد السید، تحیة محمد حسین،  3

 .260ص   م،1991
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 لسیرورة عملیة أحسن إلى للوصول) على نموذج یعتبره النموذج األمثل vroom(" "فرومویعتمد 

 ) وصیغته كما یلي : vroom(، ویسمى هذا النموذج باسم صاحبه فروم الوظیفي الرضا

 .P =من علیها المتحصل للقیمة المدرك المستوى •

 . Vc =القیمة محتوى  •

 . S =الوظیفي الرضا  •

 فهو القیم مختلف بتقدیر الوظیفي الرضا یتعلق حیث ، )جاذبیتها درجة ( بمعنى أي القیمة أهمیة •

=Vi. 

 عمله علیه یكون أن یجب ما بین الفرق هووبالتالي یكون الرضا الوظیفي حسب هذا النموذج 

 1 كما یلي : ادراكاته حسب الواقع علیه هو وما قیمة حسب

S= [ Vc- P] ×Vi. 

 -نقد وتقییم نظریة التوقع : 3- 3-2-5

لقد خضعت نظریة التوقع إلى العدید من الدراسات من اجل التأكد من صحتها ، وقد وجد فعال 

أن الرضا یرتبط بالتوقع ، إال انه یعاب على هده النظریة أنها صعبة ومعقدة وال تعطي نمطا عاما لسلوك 

 2 األفراد.

 نتائجها وسالمة التوقع نظریة بمصداقیة تتعلق لتي ا اآلراء أن )Gordon( "جوردن "یرىو

 3. والمنهجیة النظریة النواحي من بكل الخاصة المشاكل بعض على تنطوي أنها إال متضاربة

 - نظریة الجماعة المرجعیة : 3-2-7

 - فحوى ونشأة النظریة : 3-2-7-1

) ، والفكرة األساسیة لهذه النظریة  Huline & Blood( هولین وبلود"وضع هذه النظریة الباحثان "

 الوظیفي الرضا أبعاد لمعرفة مهم عامل تعد إلیها ینتمي التي المرجعیة الجماعة أن یعتبر الفردهي أن 

 .لدیه

1 - Roussel. P, Rémunération, Motivation et satisfaction au travail , Paris, Edition 
Economica.1996,P105 

 52-49 ص ، 1978, العربیة، النهضة دار ، العام والقطاع بالحكومة العاملین قوانین في الحوافز ، رسالن نبیل-  2
السلوك التنظیمي نظریات ونماذج وتطبیق عملي لإلدارة السلوك في - جمال الدین محمد المرسي، ثابت عبد الرحمن إدریس،  3

 86 م، ص 2001، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة: المنظمة
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 ینتمي التي المرجعیة جماعته تكون مثال الثانویة شهادة یحمل الذي الفردویضرب الباحثان مثاال ب

 المرجعیة بجماعته نفسه الفرد فیقارن التعلیمي المستوى ونفس الشهادة نفس یحملون أفراد من مكونة یهاإل

مدخول  كان فإذا ؟ ال أم المرجعیة جماعته أفراد بها یحظى التي الممیزات نفس على حصل هل ینظر و

 1.الرضا عدم النتیجة تكون المرجعیةما لدى الجماعة م اقل الفرد

 - نقد وتقییم نظریة الجماعة المرجعیة : 3-2-7-2

 ، وما هي  معاییر المرجعیة لجماعته الفرد اختیار كیفیة توضح لم إنها النظریة هذه على یؤخذ

 2المقارنة .

:  )Porter& lowler( ولولر بورتر نظریة.- 3-2-8

 - فحوى ومنشأ النظریة : 3-2-8-1

 على كبیر حد على تعتمد لدیهم الدوافع وفعالیة العاملین أداء استمرار أساس أن النظریة هذه ماقو

 أنهم روني ما وبین علیها حصلوا التي المكافآت بین االیجابي إدراكهم ومدى وقناعتهم رضاهم مدى

 3.لعملهم كنتیجة اعلیه لوحصال نیستحقو

 واالنجاز األداء بأن افتراضا حیث العاملین أداء لتفسیر نموذجا) Porter& lowler(وقد اعتمد 

 العوائد تلك هي الداخلیة فالعوائد ،العمل في الرضا على تعود وخارجیة داخلیة ومكافآت عوائد عنهما ینتج

 .بكفاءة عمله یؤدي عندما بالفخر الفرد شعور عن الناجمة

 التي تلك فهي الخارجیة العوائد أما األفراد، رغبات ترضي أهمیة ذو العمل هذا یكون وعندما

 4.االجتماعیة والحاجات واألمان األجر في وتتمثل الدنیا حاجاته إشباع اجل من للفرد المنظمة تمنحها

 : )Porter& lowler( ولولر بورتر نظریة- نقد وتقییم 2- 3-2-8

 على تؤثر التي هي اإلنتاجیة أنواعتبرت واإلنتاجیة، الرضا عن جدیدا مفهوما النظریة هذه قدمت

 .سبقتها التي النظریات في سائداً  كان الذي العكس، ولیس الوظیفي الرضا

 تخص التي المتشابكة العوامل من مجموعة ضوء في الوظیفي الرضا على إلنتاجیة یتحدد هذا التأثیر لو 

 5.سواء حد على والمنظمة العاملین من كالً 

 .92احمد ماهر ، مرجع سابق ، ص -  1
 .92أحمد ماهر ، مرجع سابق ، ص -  2
 . 197 م، ص 1997 ،، دار الجامعة المصریة ، اإلسكندریةالسلوك التنظیمي واألداء- حنفي محمود سلیمان،  3
. 173 ص مرجع سابق ، - سهیلة محمد عباس، حسین علي علي،  4
 . 194 نفس المرجع ، ص -  5
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  :)Lawler Théorie ( لولیر نظریة- 3-2-9

 - فحوى ومنشأ النظریة : 3-2-9-1

 الوظیفیترتكز الرضا لتفسیر نظریة بطرح 1968  عام) (Edward Lawler لولیر إدوارد قام

 : هما رئیسیین بعدین على

 .علیها الحصول المفروض العوائد لكمیة البشري المورد إدراك :األول البعد

 .فعال المحصلة العوائد لكمیة البشري المورد إدراك :الثاني البعد

 الراتب، هي بالوظیفة مرتبطة عناصر ثالثة مع عالقة لهما البعدین هذین أن لولیر ویرى

 1. العمل ومحتوى اإلشراف

  : )Value Theory( القیمة نظریة- 3-2-10

 النظریات أهم من 1976 عام) ( Edwin Locke لوك دوین إ قدمها التي القیمة نظریة تعتبر

 التوافق فیه یحدث الذي المدى إلى یتحقق الوظیفي الرضا فإن النظریة لهذه ووفقا. الوظیفي للرضا المفسرة

 2 . فیه یرغب ما و عوائد من البشري المورد علیه یحصل ما بین

 األجر، (وظیفته عناصر أحد عن البشري المورد رضا درجة أن إلى نظریته في لوك ویشیر

 : هي رئیسیة أبعاد ثالث تحددها) الخ...اإلشراف الترقیة، 

 عناصر من لعنصر عوائد من علیه الحصول في البشري المورد یرغب ما مقدار: أوال- 

 .الوظیفي الرضا

 .العنصر لهذا بالنسبة فعال علیه یحصل ما مقدار: ثانیا- 

  .له بالنسبة العنصر هذا أهمیة : ثالثا- 

 بین سلبي كبیر فرق هناك كان فكلما البشري، للمورد العالیة األهمیة ذات للعناصر فبالنسبة

 مرتفعة الوظیفي الرضا عدم درجة كانت كلما فعال، علیه یحصل ما و عوائد من فیه یرغب ما مقدار

 الوظیفة قدرة فإن وعلیه. فعال والمحصلة المتوقعة العوائد بین إیجابي فرق وجود حالة في صحیح والعكس

 الرضا من عالیة درجة إلى الوصول یعني البشري للمورد العالیة واألهمیة القیمة ذات العوائد توفیر على

 3. الوظیفي

1  -E. Lawler, Motivation in work, organization publishing comp, New York, 1973, p, 75 
 171 ص ، 2004 ة،یاإلسكندر ة،یالجامع الدار ،المعاصر ميیالتنظ السلوك حسن، محمد ةیروا-  2
 209- جیرالد جرینبرج ، روبرت بارون ، مرجع سبق ذكره ، ص  3
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 یشعر البشري المورد تجعل التي العناصر یحصر لم نظریته في "لوك" أن إلى هنا اإلشارة وتجدر

 تؤدي التي العناصر حصروا الذین ،"لولیر" و" هیرزبرج" ،"ماسلو" من لكل خالفا وهذا الوظیفي، بالرضا

 النظر بغض البشري للمورد عالیة أهمیة و قیمة ذو یكون عنصر أي أن لوك یرى حیث الشعور، هذا إلى

 1.الوظیفي بالرضا الشعور إلى یؤدي فإنه ماهیته، عن

  : - أنواع الرضا الوظیفي4

 یمكن تقسیم الرضا الوظیفي إلى رضا وظیفي كلي ورضا وظیفي جزئي كما یلي : 

الرضا الكلي : -4-1

ألقصى   عن جمیع جوانب ومكونات العمل، وهنا یكون الموظف قد وصلالعاملیمثل رضا 

عناصر الرضا التي سبق   تتوافر في هذا العمل كلأندرجة الرضا عن عمله ، ولكن لیس من الضروري 

ربما ال یعتبر جمیع تلك العناصر مهمة  أعاله، ألن هذا یتوقف على طبیعة الموظف نفسه، فهو ذكرها

العناصر التي تتوافق معه.  بالتالي الموظف وحده من یستطیع أن یحدد تلك

 الرضا الجزئي :-4-2

 الوجداني عن بعض أجزاء ومكونات العمل. وهنا یكون الموظف قدالعامل یمثل شعور الفرد 

 موجوًدا لكنه  االستیاءكافیة عن بعض جوانب العمل وبالتالي اكتفى بها أو ربما الزال وصل لدرجة رضا

 2الزال یؤدي أعماله.

أهمیة الرضا الوظیفي :  - 5

فالموظف الذي   عمومًا تجاه عملهم ،للعمالالرضا الوظیفي یعطي إشارة حول السلوك الفردي 

الموظف غیر راض  لدیه مستوى عال من الرضا الوظیفي یعطي سلوك إیجابي تجاه عمله ،وعندما یكون

 توفیر بمدى الموظفین إدراك نتیجة هو الوظیفي فالرضا وكذلك ، في عمله یعطي سلوك سلبي تجاهه

 السلوك مجال في أهمیة األكثر وتعتبر جید بشكل ؤسسةالم في مهمة تعتبر التي لألشیاء وظائفهم

 3.التنظیمي

 . 229ر، السلوك التنظیمي، مرجع سبق ذكره، ص: ھ- أحمد ما 1
  23 ، مجلة اإلدارة ، مجلد دراسة تحلیلیة للرضا الوظیفي ألعضاء هیئة التدریس بجامعة القاهرة- كامل مصطفى البكري سونیا ،  2

 .1991 ، جویلیة 01عدد 
3 - Spreitze ,Gretchen &Kizilos,Mark&Nason,Stephen,  A dimensional analysis of the relationship 
between psychological empowerment and effectiveness, satisfaction ,and strain , Journal of 
management , Vol.23 ,NO.5 ,P 142 
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 وتظهر أهمیة مؤشر الرضا الوظیفي من زوایا عدة هي : 

: البشري للمورد الوظیفي الرضا أهمیة-5-1

 : إلى بها یؤدي الوظیفي بالرضا البشریة الموارد شعور ارتفاع إن

 البشریة الموارد بها تتمتع التي المریحة النفسیة الوضعیة أن حیث : العمل بیئة مع التكیف على القدرة- 

 .به یحیط وما عملها في للتحكم أكبر إمكانیة تعطیها

 شرب، أكل من المادیة حاجاتها جمیع بأن البشریة الموارد تشعر فعندما :واالبتكار اإلبداع في الرغبة- 

 في الرغبة لدیها تزید كافي، بشكل مشبعة الخ...وظیفي أمان واحترام، تقدیر من المادیة وغیر الخ..سكن

  .ممیزة بطریقة األعمال تأدیة

 في رغبة أكثر تكون الوظیفي بالرضا تتمتع التي البشریة فالموارد : والتقدم الطموح مستوى زیادة- 

 .الوظیفي مستقبلها تطویر

 تساعد البشریة للموارد الوظیفة توفرها التي المادیة وغیر المادیة المزایا أن حیث : الحیاة عن الرضا- 

 1.الحیاة متطلبات مقابلة على األخیرة هذه

 من أطول حیاة یعیشون وظیفیا الراضین األفراد أن عن النقاب البحوث نتائج بعض وكشفت

 التكیف على قدره وأكبر للذات تقدیرا وأكثر النفسي للقلق عرضه أقل منهوأ الراضین غیر األفراد

 أن بمعني أي الوظیفي والرضا الحیاة عن الرضا بین وثیقة عالقة هناك أن إلي البعض ویؤكد االجتماعي

 2 . صحیح والعكس یاتهمح عن راضین وظیفیا الراضین

 فاعلیة لمدى مقیاًسا األغلب في یعتبر حیث كبیرة أهمیة األفراد لرضا أن به المسلم ومن

 التي تلك تضاهي فیها مرغوب نتائج إلى سیؤدي ذلك فإن مرتفًعا الكلي األفراد رضا كان األداروٕاذا

 نظام أو التشجیعیة للمكافئات برنامج بتطبیق أو عملها أجور برفع تقوم عندما المنظمة یتوقعها

 .3.الخدمات

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة عین العالقة بین أبعاد تمكین العاملین ودرجات الرضا الوظیفي- سالي علي محمد حسن، 1
 .147 ،  ، ص2000رة،ھشمس، القا

عالقة بعض المتغیرات الشخصیة بالرضا الوظیفي دراسة مقارنة بین العمالة الوطنیة والعمالة الوافدة في لعتیبي ، آدم غازي ،  -2 

.112 ، الكویت ص 1996 ربیع اآلخر ، 76 ، مجلة اإلدارة العامة العدد القطاع الحكومي  
، منشورات جامعة قار یونس، بنغازي .، 01 ،ط 01 ، م علم النفس الصناعي والتنظیمي الحدیث- كشرود ، عماد الدین ، ، 3

 .453 ص 1995
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 عائلته، مع وخاصة فراغه وقت عن رضا أكثر یكون المرتفع الوظیفي الرضا درجات ذو الفرد إن

 1 .عامة بصفة الحیاة عن رضا أكثر وكذلك

:  للمؤسسة الوظیفي الرضا أهمیة -5-2

 : صورة في المؤسسة على باإلیجاب الوظیفي بالرضا البشریة الموارد شعور ارتفاع ینعكس

 .عملها على تركیزا أكثر البشریة الموارد یجعل الوظیفي فالرضا: والفاعلیة الفعالیة مستوى في ارتفاع- 

 وتحسین اإلنجاز في البشریة للموارد الرغبة یخلق الوظیفي فالرضا : اإلنتاجیة في ارتفاع- 

 .األداء

 العمل عن التغیب معدالت تخفیض في كبیر بشكل یساهم الوظیفي فالرضا : اإلنتاج تكالیف تخفیض -

 .الخ...والشكاوي واإلضرابات

 وغیر المادیة حاجاتها أشبعت وظائفها بأن البشریة الموارد تشعر فلما: للمؤسسة الوالء مستوى ارتفاع- 

 2.بمؤسستها تعلقها یزید المادیة

المستوى المرتفع لهذا األخیر  أن الوظیفي الرضاحول موضوع  العدیدة الدراسات من تبینكما 

 الحیاة ویجعل معنویاتال ویرفع الغیاب نسبة ویخفض العمل، دوران معدل ویقلل اإلنتاجیة یزید ما غالباً 

 3 العاملین .األفراد عند أفضل معنى ذات

 الزمن من طویل مدى على رفیع إنتاج مستوى تحقیق یصعب أنه )) Likert(( لیكرت ذكر وقد

 ال واحد آن في الرضا وعدم اإلنتاج زیادة بین الجمع أن إلى لیكرت وأشار ، الرضا عدم ظروف ظل في

 ثم ومننتوجاتها م مستوى تدني إلى إضافة المنظمة في المستوى الرفیعة العناصر تسرب إلى یؤدي أن بد

 في یتمثل ما منظمة في العمل ظروف تدني على الدالالت أوضح من بأن االتفاق من نوًعا ثمة فإن

 4.العاملین لدى الرضا مستوى انخفاض

  :للمجتمع الوظیفي الرضا أهمیة -5-3

 : صورة في المجتمع على باإلیجاب الوظیفي بالرضا البشریة الموارد شعور ارتفاع ینعكس

 .االقتصادیة الفعالیة تحقیق و اإلنتاج معدالت ارتفاع- 

الرضا الوظیفي وعالقته بااللتزام التنظیمي لدى المشرفین التربویین والمشرفات التربویات بإدارة   ، ایناس فواد نووي فلمبان - 1
. 29 ص 1429 ، مذكرة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة ام القرى التربیة والتعلیم بمدینة مكة المكرمة

والغاز للكهرباء  حالة المؤسسة الجزائریة ، تفعیل نظام تقییم أداء العامل في المؤسسة العمومیة االقتصادیةشنوفي نورالدین ،  -1 
191  ، ص 2005أطروحة دكتوراه  في العلوم االقتصادیة غیر منشورة ، تخصص علوم التسییر ، جامعة الجزائر    

 .65 ص مرجع سابق ، المشعان،عوید ، - 3
. 44-34ص مرجع سابق ص - الحیدر عبد المحسن بن صالح وٕابراهیم عمر بن طالب ، 4
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 .للمجتمع والتطور النمو معدالت ارتفاع- 

 الرتباطه نسبیا المعقدة المفاهیم من یعتبر الوظیفي الرضا أن نستنتج ذكره تقدم ما خالل من

 شخصیاتها باختالف البشریة المواد بین تختلف والتي الوظائف، عن وانطباعاتها البشریة الموارد باتجاهات

. الخ ...وطموحاتها وحاجاتها

 الدول على فیجب الوظیفي الرضا عن بالبحث تهتم تزال وما اهتمت قد المتقدمة الدول كانت وٕاذا

 إال هو ما الوظیفي فالرضا. وتطوره المجتمع تقدم على المباشر لتأثیره نظراً  اهتماماً  أكثر تكون أن النامیة

 مع وتتوافق ورؤسائه بزمالئه الموظف عالقة تحیط التي والبیئیة والفسیولوجیة النفسیة للظروف تجمیع

 1.سعید أنا بصدق یقول تجعله والتي شخصیته

  : -عالقة الرضا بالمتغیرات الوظیفیة األخرى6
 لكون الرضا الوظیفي مؤشر هام في مجال العمل والتنظیم فانه یرتبط ال محالة بمتغیرات أخرى مهمة 

 هي األخرى مثل األداء والكفاءة ....الخ.

 :و األداء الوظیفي- العالقة بین 6-1

 یمكن تعریف األداء على أنه " درجة تحقیق و إتمام المهام المكونة لوظیفة الفرد، وهو یعكس

 2.الكیفیة التي یحقق أو یشبع بها الفرد متطلبات الوظیفة " 

 :ویتفق الباحثون على أن األداء هو نتاج للعالقة المتداخلة بین كل من 

 .المهام إدراك الدور أو •

 . قدرات المورد البشري •

 . الجهد المبذول في العمل •

العمل   إدراك متطلبات الدور أو المهمة إلى ذلك االتجاه الذي یوجه المورد البشري جهوده فيأما

یستخدمها ألداء  أما القدرات فهي عبارة عن تلك الخصائص الشخصیة للمورد البشري والتي ، من خالله

فیما یشیر الجهد المبذول في العمل إلى الطاقة البدنیة والفكریة التي یقدمها المورد البشري في ، مهامه

 3.العمل 

. 27.ص 2006، مجلة عالم السعودیة نوفمبرالرضا الوظیفي و القیادة الفعالة - البدیوي محمود ، 1
 . 229، ص مرجع سابق ر، ھ- أحمد ما 2
 . 215، ص مرجع سابق - روایة محمد حسن،  3
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حاولت تحدید و تفسیر العالقة التي تربط الرضا الوظیفي باألداء وهذا وعلیه فهناك عدة اتجاهات 

 : كما یلي 

  : زیادة الرضا الوظیفي تؤدي إلى زیادة األداء-6-1-1

 هذا االتجاه یمثل أفكار باحثي مدرسة العالقات اإلنسانیة في اإلدارة ، حیث یرى هذا االتجاه أن

 1.العالقة التي تربط الرضا الوظیفي باألداء هي عالقة سببیة یمثل فیها الرضا الوظیفي المتغیر المستقل

  : زیادة األداء یؤدي إلى زیادة الرضا الوظیفي- 6-1-2

التجریبیة  بتقییم نتائج الدراسات) Brayfield and Grokett( بعد قیام الباحثین برایفیلد وكروكیت  

ضربة قویة   ، توصال إلى استنتاج كان1955التي أجریت على العالقة بین األداء والرضا الوظیفي حتى 

فهي عالقة  ألفكار مدرسة العالقات اإلنسانیة ، وهو أن العالقة بین األداء و الرضا الوظیفي إن وجدت

الفعلي للمورد  المكافآت....الخ) باألداء شرطیة، أي توجد فقط في الحالة التي تربط فیها العوائد ( األجر

الرضا هو نتیجة  البشري، وفي هذه الحالة الخاصة ال یكون الرضا سببا في األداء و إنما العكس، أي أن

 المرتفع بأدائهالمرتبطة   التي یحققها المورد البشري لحاجاته إثر حصوله على العوائد فاإلشاعاتاألداء،

 2هي التي تحقق الرضا الوظیفي .

ألفكار   فكرة مهمة تكمیلیة1958عام   )March et Simonوقد أضاف مارش وسایمون ( 

للرضا  كروكیت و برایفیلد مفادها أن األداء المرتفع قد ال یؤدي بالضرورة إلى تحقیق مستوى مرتفع

البشري  الوظیفي، حیث یتوقف مستوى هذا األخیر على قیمة العوائد الفعلیة التي یتحصل علیها المورد

 3 .وكذلك على مستوى طموحاته وتوقعاته السابقة لحصوله على العوائد

المتحصل علیه غیر قیمة وال تتطابق مع توقعات وطموحات المورد البشري، فإن  فإذا كانت العوائد

 4الوظیفي قد ال یكون بالضرورة مرتفع حتى في ظل تحقیقه ألداء مرتفع . مستوى رضاه

  : العالقة بین الرضا الوظیفي و األداء تحكمها عوامل وسیطة-6-1-3

 رةھ، بحوث و دراسات المنظمة العربیة للعلوم اإلداریة، ، القاتكنولوجیا األداء البشري في المنظماتیم درة، ھ- عبد الباري إبرا 1
 نقال عن :  15ص ،  2003

 55أحمد صقر عاشور، إدارة القوى العاملة، مرجع سبق ذكره، ص 
 227- محمد سعید سلطان، مرجع سبق ذكره، ص:  2

3 - Porter, Lawler, the effects of performance on job satisfaction, McGraw, New York, 1967,P91. 

 216- روایة محمد حسن، مرجع سبق ذكره، ص:  4
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 یفترض هذا االتجاه أن العالقة التي تربط الرضا الوظیفي باألداء هي عالقة تحكمها عوامل

  أنه ال یوجد هناك ما یؤكد على أن التغیر في أحد هذین1982وسیطة. فقد أثبتت دراسة أجریت عام 

هناك  المتغیرین ( الرضا و األداء) یعني بالضرورة تغیر مماثل أو معاكس في المتغیر اآلخر، فال توجد

 .عالقة ثابتة تحكم المتغیرین، وهو ما أدى بالباحثین إلى األخذ بعوامل أخرى وسیطة 

البشري مثل الجنس، السن،  عدیدة تحكم هذه العالقة، منها ما هو مرتبط بالخصائص الشخصیة للمورد

في صنع القرارات...الخ، ومنها ما  درجة التعلم...الخ، ومنها ما هو مرتبط بالوظیفة مثل اإلثراء، المشاركة

 1.الدیموغرافي هو مرتبط بالبیئة الخارجیة مثل نظرة المجتمع للموظفین، االنتماء

 : الرضا الوظیفي و التغیب عند العمل- العالقة بین 6-2

 یتفق كثیر من الباحثین على تعریف التغیب عن العمل بأنه عبارة عن موقف إرادي ومقصود

عن  وشكل من أشكال ردود الفعل مثله مثل اإلضراب، حیث أنه رد فعل مباشر یعبر به المورد البشري

 .رفضه للعمل وظروفه 

 ونشیر هنا إلى أن التغیب عن العمل یختلف عن الغیاب عن العمل، فالتغیب هو فعل إرادي

المورد  ومقصود من قبل المورد البشري، في حین أن الغیاب عن العمل هو فعل غیر إرادي یصدر عن

 2سیر...إلخ. البشري إثر تعرضه لمواقف طارئة تخرج عن سیطرته مثل المرض، التعرض لحادث

العملیة  وال شك أن للتغیب عن العمل آثار سلبیة على المؤسسات، إذ یحملها تكالیف باهظة نتیجة تعطل

مصلحة   لهذا فإنه من،اإلنتاجیة وانعكاس ذلك بالسلب على مرد ودیتها ومن ثم على نموها واستمرارها

 3المؤسسة أن تعمل على تخفیض معدالت التغیب، وهذا من خالل البحث عن مختلف أسبابه.

وفي هذا اإلطار یشیر الكثیر من الباحثین إلى أن شعور الموارد البشریة بعدم الرضا الوظیفي یعد 

 األسباب المهمة النتشار ظاهرة التغیب عن العمل، وعلیه فإنهم یرون بأن الرفع من مستوى شعور أحد

 الموارد البشریة بالرضا الوظیفي هو السبیل الفعال لتخفیض معدالت التغیب عن العمل و یبررون ذلك

بفرضیتهم التي تقول " أن المورد البشري الذي یحصل على درجة رضا أثناء وجوده في العمل أكثر من 

بناءا  ، والرضا الذي یمكنه الحصول علیه إذا تغیب عن العمل، سوف یحضر إلى العمل والعكس صحیح

التغیب عن  على هذا التحلیل یمكن افتراض وجود عالقة عكسیة بین الرضا الوظیفي و بین معدالت

 .198- نور الدین شنوفي ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
2 - Pierre Benoit, Organisation, éclipse édition, paris, 2004, P : 159. 
3 - Pierre Romelaer, Gestion des Ressources Humaines, Armand Clain édition, paris, 1993, p : 
82. 
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عن العمل   فكلما كانت درجة الرضا الوظیفي مرتفعة كلما أدى ذلك إلى انخفاض معدل التغیب،العمل

 1955عام   و لقد أثبتت الكثیر من الدراسات صحة هده العالقة، ففي دراسة أجریت،والعكس صحیح

جد قد وو  )Harfaster International( بإحدى الشركات األمریكیة وهي شركة أنترناسینال ارفستر

 ) وفي دراسة 0,25الباحثون أن معامل االرتباط بین الرضا الوظیفي و بین معدالت التغیب وصل إلى (-

 1. )0,37أخرى تبین أن معامل االرتباط وصل إلى ( 

تخفیض تكالیف  من خالل ما تقدم ذكره یتضح لنا الدور الكبیر الذي یلعبه الرضا الوظیفي في

بالرضا الوظیفي  المؤسسة الناتجة عن التغیب عن العمل، حیث أن زیادة مستوى شعور الموارد البشریة

یجعلها أكثر تعلقا بعملها ومؤسستها، وهو ما یعني انخفاض في معدالت تغیبها . 

  : الرضا الوظیفي و دوران العمل- العالقة بین 6-3

إذ  قبل التطرق إلى العالقة التي تربط الرضا الوظیفي بدوران العمل ینبغي أوال تعریف هذا األخیر

"عن التغیر الحاصل في عدد الموارد البشریة العاملة في المؤسسة خالل فترة زمنیة  دوران العمل یعبر

 عبارة عن ذلك المؤشر الذي یعكس عدم الثبات واالستقرار في العمل، فهو یعني تشغیل ، فهومعینة" 

 2البشریة ومن ثم االستغناء عنها و إحالل آخرین بدلها. الموارد

ویرى الباحثون أن ارتفاع معدالت دوران العمل یرجع إلى أسباب كثیرة نذكر منها ما یلي  

 .- قیام اإلدارة بإنهاء الخدمة سواء بالفصل النهائي أو االستغناء المؤقت

 .لمؤسسة ا- االستقالة من العمل بسبب ظروف العمل الصعبة أو إیجاد فرصة عمل أحسن خارج

 .- اإلحالة إلى التقاعد عند بلوغ السن القانونیة

 3 .- التسریح أو الفصل بسبب أخطاء أرتكبها المورد البشري أثرت سلبا على المؤسسة

 :بسبب ارتفاع معدل دوران العمل نذكر وتتحمل المؤسسة تكالیف كبیرة 

تكالیف  تكالیف التعیین: و هي تظم مختلف التكالیف الناتجة عن توظیف موارد بشریة جدیدة مثل •

اإلعالنات واالختبارات...إلخ. 

من  تكالیف التكوین: و هي تضم مختلف التكالیف الموجهة للرفع من مهارات الموظفین الجدد •

 أجل إدماجهم في وظائفهم الجدیدة.

 133 ،، منشورات الجامعة المفتوحة، لیبیا بدون سنة نشر، صإدارة األفراد- صالح عودة سعید،  1
 204 ،- محمد سعید سلطان، مرجع سبق ذكره، ص ص 2
 ، مجلة أثر الخوصصة في الجزائر على وظیفة تسییر الموارد البشریة في المؤسسة ، الهواري - دبون عبد القادر ، سویسي  3

 . 103 ، ، ص2004 جامعة باتنة، الجزائر، 03الباحث، عدد 
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  تكالیف الفصل: وهي تتمثل أساسا في التعویضات المالیة التي تمنح للموارد البشریة التي تم •

 1فصلها.

أي أنه كلما  الرضا الوظیفي ودوران العمل ،وجود عالقة عكسیة بین أغلبیة الدراسات تشیر إلىو

 وتفسیر ذلك أن الموارد البشریة  ،االنخفاض ارتفع مستوى الرضا الوظیفي یمیل معدل دوران العمل إلى

التي تتمتع بمستوى مرتفع من الرضا الوظیفي یزید لدیها الدافع للبقاء في العمل ویقل احتمال تركها له 

 2 .بطریقة إختیاریة

بالضرورة أن الموارد   ننبه لنقطة مهمة وهي أن انخفاض معدالت دوران العمل ال یعنيویجب أن

عمل خارج المؤسسة یجعلها  البشریة تشعر بالرضا الوظیفي، فقد تكون غیر راضیة لكن عدم توفر بدائل

  الضعیفة .ت كما هو الحال في حالة األزمات االقتصادیة واالقتصادیامستقرة في عملها

 -العالقة بین الرضا الوظیفي وحوادث العمل : 6-4

 حوادث العمل تعبر عن" كل حدث مفاجئ یقع في أثناء العمل أو بسببه، وقد تشمل أضراره

 .وسائل اإلنتاج أو القوى البشریة أو كلیهما معا" 

جراء  أما إصابة العمل فهي "مجموع األضرار البدنیة والنفسیة التي تصیب الفرد العامل من

حادث العمل  

عن حادث  أي أن إصابة العمل هي نتاج للحادث الذي یتعرض له المورد البشري في عمله، وهي تختلف

حادث العمل فقد ال  العمل في كونها تعني بالضرورة حصول أضرار بدنیة أو نفسیة للمورد البشري، أما

 3یترتب علیه أضرار للمورد البشري.

 :ویحسب معدل حوادث العمل وفق الصیغة التالیة 

عدد ساعات  على عدد اإلصابات في العمل مع عدد مرات توقف اآلالت و التجهیزات خالل فترة معینة

 4.العمل خالل نفس الفترة

 :وهناك أسباب متعددة لحوادث العمل في المؤسسات نذكر منها ما یلي 

 459 ، ، ص2006، الوراق للنشر و التوزیع ، األردن إدارة الموارد البشریة - مؤید عبد الحسین الفضل و آخرون ‘  1
 204- محمد سعید سلطان، مرجع سبق ذكره، ص:  2
 104 ، مرجع سبق ذكره ‘ص ص: الهواري - دبون عبد القادر ، سویسي  3
 463- مؤید عبد الحسین الفضل و آخر ون ، مرجع سبق ذكره ، ص:  4
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التهوئة و  : وهي تشمل الظروف المادیة ألي بیئة عمل مثل الحرارة، سوء حالة البیئة المادیة للعمل-

بیولوجیة ...إلخ.  الضوضاء...إلخ، باإلضافة إلى الظروف الخاصة الناجمة عن التعامل مع مواد كیماویة

تلك   : وهذه األسباب متعلقة بتجهیزات و معدات العمل، حیث تدرج هنا الحوادث فيأسباب آلیة- 

اإلنفجارات والحرائق التي تسببها هذه األجهزة و المعدات. 

  أسباب مرتبطة بالمورد البشري نفسه:- 

للمورد البشري مثل كبر السن، ضعف  هي تلك الحوادث المرتبطة بالخصائص الشخصیة

 1البصر، قلة الخبرة...إلخ.

 :وتتحمل المؤسسة تكالیف كثیرة بسبب حوادث العمل نذكر منها ما یلي 

 .- المبالغ المالیة المدفوعة للمصاب كتعویض له عن األیام التي انقطع فیها عن العمل

 .- تكالیف التجهیزات و اآلالت التي تلفت بسبب الحادث

 .- أتعاب الخبراء الخارجین المكلفین بالتحقیق في أسباب الحوادث

 .- كلفة خسارة األرباح المتوقعة بسبب توقف العملیة اإلنتاجیة

 2.- تكالیف العالج الطبي للمصاب و التي تدفع لألطباء و المستشفیات

عالقة عكسیة بین المتغیرین، أي أنه كلما انخفض مستوى الرضا  الباحثون وجودویفترض  

إلى االرتفاع، وتفسیر ذلك أن المورد البشري الذي ال یشعر بدرجة  الوظیفي یمیل معدل حوادث العمل

 3تركیزا وانتباها في العمل مما یسبب حوادث العمل. عالیة من الرضا الوظیفي تجده أقل

، حیث یرى " Vroom"" فروم"ولكن هذا التفسیر لم یلق قبوال من بعض الباحثین وعلى رأسهم 

 ارتفاع معدل حوادث العمل هو الذي یؤدي إلى انخفاض الرضا الوظیفي ولیس العكس هذا األخیر أن

أن كثرة تعرض المورد البشري إلصابات العمل تجعله یشعر بعدم األمان الوظیفي والنفسي  وتفسیر ذلك

 4ذلك بالسلب على شعوره بالرضا الوظیفي. فینعكس

 496 ، ص 2001 ، دار وائل للنشر و التوزیع ، األردن ، إدارة الموارد البشریة- سعاد نایف برنوطي ،  1
2 -Jean-Marie Peretti, Gestion des Ressources Humaines, 15e Edition, libraire Vuibert, paris, 
2008, p , 182. 

 205- .محمد سعید سلطان، مرجع سبق ذكره، ص:  3
 . 594 منهج حدیث معاصر ، دار الجامعة الجدیدة ، اإلسكندریة ، ص ، إدارة األعمال- طه طارق،  4
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 في األخیر یمكن القول أنه ورغم االختالف بین الباحثین في تحدید المتغیر المستقل والمتغیر

بین  التابع بین الرضا الوظیفي وحوادث العمل، إال أنهم التقوا في نقطة واحدة وهي وجود عالقة عكسیة

 المتغیرین.

 

 :الوظیفي الرضا خصائص-7
 : المفاهیم تعدد- 7-1

 یصعب انفعالیة حالة ألنه ذلك غموضا التنظیمي النفس علم مفاهیم أكثر من الرضا مفهوم یعتبر

 البحوث من المئات ظهور إلى أّدى الذي هو المفهوم هذا غموض ولعلّ  موضوعیة، بكل ودراستها قیاسها

 هذا في دراسة 3350 من أكثر ظهور إلى 1976 " لوك " أشار فقد. الموضوع هذا حول والدراسات

 موضوع اعتبار البحوث هذه تعدد أسباب أهم من ولعلّ  فقط، األمریكیة المتحدة الوالیات في الموضوع

 الرسمي، والغیر الرسمي واالتصال والتغیب كاألداء العمال سلوك في یؤثر مستقل كمتغیر أحیانا الرضا

 اتخاذ ونظام السلطة وهیكل المكافآت و المنح ونظام والراتب باألجرة یتأثر تابع كمتغیر أخرى وأحیانا

 ومن). الطبیعي المحیط (والمادیة واالجتماعیة النفسیة والمتغیرات المواضیع من ذلك وغیر القرارات

 العمل في للرضا دقیق تعریف على الباحثین اتفاق عدم أیضا الموضوع هذا في الدراسات تعدد أسباب

 كالروح أخرى سیكولوجیة مفاهیم مع المفهوم هذا تداخل جانب إلى اإلجرائیة التعاریف تعدد إلى أدى مّما

 1 كما ذكرنا سابقا والدافعیة المعنویة

  تعدد طرق القیاس : 7-2

 ظهرت الوقت نفس في ووسیلة غایة كونه من انطالقا الوظیفي للرضا المتزایدة لألهمیة نظرا

 تعبر لكي وصدقا ثباتا أكثر جعلها خالل من ذلك، في المستخدمة التقنیات وتطویر لقیاسه الضرورة

 تزید مستقال متغیرا كونه هعن المترتبة النتائج معرفة أن كما للرضا، الحقیقیة المشاعر عن أفضل بشكل

 .تكالیفها وتبرر القیاس عملیة أهمیة من

 81 ، ص 1986 ، دار القلم الكویت. بحوث السلوك التنظیمي في البالد العربیة- عبد الخالق، ناصف، ،  1
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 ذات لیست هي لكن كبیر، حد إلى صادق بناء ذات تعتبر الوظیفي الرضا قیاسات من العدید إن

ولكن المقاییس المتراكمة عبر سنوات فد تكون دلیال على قبول مقاییس   ،اإلطالق وجه على صادق بناء

 1الرضا الوظیفي .

 

 

 

 :اإلنساني للسلوك المتداخلة الجوانب من بالعدید یتعلق الوظیفي الرضا- 7-3

 دراسة ومن آلخر موقف من أنماطه تتباین اإلنساني السلوك جوانب وتداخل وتعقید لتعدد نظرا

 الظروف تصور انهأل الرضا تناولت التي للدراسات ومتضاربة متناقضة نتائج تظهر وبالتالي ألخرى

 2 .الدراسات تلك ظلها في أجریت التي المتباینة

: األخرى العناصر عن رضاه على دلیال لیس معین عنصر عن الفرد رضا- 7-4

 كما األخرى العناصر عن رضاه على اكافي دلیال ذلك یمثل ال معین عنصر عن الفرد رضا إن

 یكون أن بالضرورة لیس فعل وٕان اآلخر عند ذلك یفعل أن بالضرورة لیس معین فرد لرضا یؤدي قد ما أن

 3 .تهمتوقعا و األفراد حاجات الختالف نتیجة وذلك التأثیر قوه نفس له

  :حدوث الرضا الوظیفي  -دینامیكیة8

یعمل الناس لكي یصلوا إلى أهداف معینة ،وینشطون في أعمالهم العتقادهم أن األداء سیحقق 

 والعكس صحیح ، ومن هذه األهداف ،ومن ثم فإن بلوغهم إیاها سیجعلهم أكثر رضا عما هم علیه ، لهم

لكن هناك عوامل سابقة لألداء والحقة له تشكل سلسلة للرضا ،  أن األداء سیؤديهنا ینظر دائما إلى 

 تؤدي إلى تحقیق الرضا یرتبها شوقي كما یلي : تنتظم في نسق عملیات متتالیة 

 : الحاجات-8-1

 .لكل فرد حاجات یرید أن یسعى إلى إشباعها ویعد العمل أكثر مصادر هذا اإلشباع إتاحةف

 ص   ، ص2005 الدار الجامعیة، اإلسكندریة، إدارة األعمال (النظریات و نماذج و تطبیقات)،- ثابت عبد الرحمن إدریس،  1
489-490. 

 ، رسالة ماجستیر منشورة ، آثار التدریب الوظیفي على الرضا الوظیفي في المملكة العربیة السعودیة- القبالن ، یوسف محمد ،  2
 .19-18.ص 1981معهد اإلدارة العامة ، الریاض. 

. 225-224 ، ص 1993 ، مكتبة غریب ، القاهرة ، السلوك القیادي وفاعلیة اإلدارة- شوقي ، طریف،  3
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منها  : تولد الحاجات قدرًا من الدافعیة یحث الفرد على التوجه نحو المصادر المتوقع الدافعیة-8-2

إشباع تلك الحاجات  

 تتحول الدافعیة إلى أداء نشط للفرد ،وبوجه خاص في عمله ، اعتقادًا منه أن هذا األداء األداء :-8-3

 .وسیلة إلشباع تلك الحاجات 

  یؤدي األداء الفعال إلى إشباع حاجات الفرد  اإلشباع :-8-4

إن بلوغ الفرد مرحلة اإلشباع من خالل األداء الكفء في عمله یجعله راضیًا عن العمل الرضا: -8-5

 1.باعتباره الوسیلة التي تسنى من خاللها إشباع حاجاته 

 

 ویمكن تجسید كل ما سبق بالرسم التوضیحي التالي : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 - : دینامیكیة حدوث الرضا الوظیفي .03شكل رقم -
 223 والتوزیع،ص والنشر للطباعة غریب دار، اإلدارة،القاھرة وفعالیة القیادي السلوك "شوقي طریف :المصدر

 عناصر الرضا الوظیفي :-9
 نفسه الفرد بذاتیة ، وهي متنوعة منها ما یتعلق وظیفته عن الفرد رضا على المؤثرة العوامل هي

 العوامل، هذه تحدید في الباحثین نظر وجهات اختلفت ،وقد الفرد فیه یعمل الذي بالتنظیم یتعلق وبعضها

 2فجاءت عدة تصنیفات منها ما یتعلق بالفرد ومنها ما یتعلق بالتنظیم.

  222ص  ، نفس المرجع - 1
 حالة دراسیة على البنوك الرضا الوظیفي لدى موظفي اإلدارات المختلفة وفق نموذج  بورتر ولولر- هبه سالمة سالم غواش ،  2

. 26.ص 2008العاملة في غزة ، الجامعة اإلسالمیة غزة مذكرة ماجستیر غیر منشورة ، 

  دافعیة  أداء  إشباع  رضا حاجات 

 عــــــــــــــــائد
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 -العناصر المتعلقة بالفرد ( العوامل الشخصیة ):9-1

 طریق عن ومعرفتها قیاسها یمكن وكفاءاتهم ، و العاملین ومهارات بقدرات تتعلق عوامل وهي

 المركز التعلیم درجة العمر( وتتمثل عادة في  العاملین لمجتمع الممیزة والخصائص السمات تحلیل

 1الوظیفي ، سنوات الخبرة ...الخ).

وقد أثبتت الدراسات تأثیر مختلف هذه العوامل على درجة الرضا الوظیفي لدى بعض العمال ، 

 رضا أكثر المتخصصة والمهنیة اإلداریة الوظائف في العاملین) في كتابه أن 2000ویذكر(عبد الباقي 

المهنیین والحرفیین ( قسم المنفذون)، كما أن العمال األكبر سنا  كالعمال الیدویة الوظائف في العاملین من

، بینما ترتبط الخبرة طردیا مع مستوى الرضا  السن صغار مع بالمقارنة عملهم عن رضا أكثر عام بوجه

 2الوظیفي فكلما زادت سنوات الخبرة زاد رضا العامل .

وفي دراسة أجراها "شاویش" تبین تأثیر المستوى التعلیمي على الرضا الوظیفي حیث خلص 

 في السبب یرجعو تعلمًا، األقل العامل من العمل عن رضاً  أقل یكون تعلماً  األكثر العامل أنالباحث إلى 

 وظائف یحتلون بهم نفسه یقارن الذین ،واألفراد مرتفعة تعلماً  األكثر الفرد طموحات أن إلىحسبه  ذلك

 بالعامل مقارنة رضائه درجة تقل ،وبالتالي عمله في الیجده قد ،وهذا إداریاً  مرتفعة بالعادة وهي مختلفة

  3.عنه راضیاً  بعمله قانعاً  العادة في یكون والذي تعلماً  األقل

 المراكز فأصحاب ، الوظیفي الرضا على تأثیر فله الفرد یشغلهللمركز الوظیفي الذي  بالنسبة أما 

  4. اإلداري المستوى في األقل العاملین من أعلى رضاهم یكون ما غالباً  المرتفعة اإلداریة

ویبدو مما سبق أن العوامل الشخصیة للرضا الوظیفي عوامل صعب تحدید تأثیرها والتحكم فیها 

ألنها ترتبط أساسا بشخصیة الفرد وسلوكه ومزاجه وطریقة تفكیره ومواجهته للمصاعب على خالف 

 العوامل األخرى التنظیمیة والمادیة .

 - العوامل المادیة : 9-2

 وتشمل الرضا عن األجر وبیئة وآالت العمل 

  : Salaire- Pay- األجر : 9-2-1

  1982 ، 03 ، مجلة العلوم االجتماعیة ،جامعة الكویت ، ع، الرضا الوظیفي وأثره على إنتاجیة العمل- عبد الخالق ناصیف  1
  .83ص 

 200 ص2000 ؛ اإلسكندریة : الدار الجامعیة السلوك اإلنساني في المنظمات، - - عبد الباقي صالح الدین محمد 2
 . 113 ص 2005 ؛ عمان: دار الشروق إدارة الموارد البشریة إدارة األفراد- شاویش ،مصطفى نجیب.  3
. 214- عبد الباقي صالح محمد مرجع سابق ص  4
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األجر هو المبلغ الذي یتقاضاه العامل في مؤسسة ما ، مقابل ما یقوم به من عمل ،ووفقا لرتبته 

 1في سلم الوظیفة الخاص بالمؤسسة أو القطاع التابع له .

 البدني الجهد مقابل البشري للمورد یدفع الذي المادي المقابل ذلككما یعرف األجر أیضا بأنه 

 .2والخدمات السلع إلنتاج یبذله الذي الفكري أو/و

ویدخل في مفهوم األجر- حسب المراجع التي اطلعنا علیها - المبلغ المالي المتقاضي یضاف 

 إلیه المنح والعالوات واالمتیازات األخرى المرتبطة بالوظیفة .

 لألفراد االجتماعیة و المادیة الحاجات إلشباع وسیلةویعد األجر من الناحیة النفسو-اجتماعیة 

 3 واالستقرار. باألمنهم شعورو

 للمورد فبالنسبة ،للمؤسسة بالنسبة أو البشري للمورد بالنسبة سواء بالغة أهمیة األجور وتكتسي

 أما. الخ...والسكن والشرب كاألكل المختلفة الحاجات إلشباع الفعالة الوسیلة بمثابة األجور تعتبر البشري

 الكفاءات على المحافظة وعلى فیها للعمل الكفاءات جذب على تساعدها األجور فإن المؤسسة بالنسبة

 4. البشریة الموارد بین العدالة لنشر مهمة وسیلة وهو حالیا، العاملة

 واألجر الزمني األجر طریقة شیوعا أكثرها المؤسسات، في األجور لدفع طرق عدة هناك وتوجد

 أو الشهر أو األسبوع أو الیوم أو بالساعة یحسب الذي األجر ذلك الزمني باألجر ویقصد ، بالقطعة

 عن النظر بغض عمله، في یقضیه الذي الوقت على بناءا البشري للمورد األجر دفع یتم السنة،حیث

 ال فهي المتمیز، واألداء المبادرة كبح في یتمثل أساسي عیب الطریقة ولهذه ،المنتجة النوعیة أو/و الكمیة

 لكمیة تابع یكون الذي األجر ذلك بالقطعة باألجر یقصد حین في الكفاءة مبدأ االعتبار بعین تأخذ

 في یتمثل أساسي عیب الطریقة ولهذه صحیح والعكس األجر معها زاد المنتجة الكمیة زادت فكلما اإلنتاج،

 5.لإلنتاج النوعي الجانب على الكمي الجانب تغلیب إمكانیة

 – دراسة میدانیة جامعة البلقاء التطبیقیة – عمان األردنیةالرضا الوظیفي لدى عمال مؤسسات التدریب  ،- حابس سلیمان لعوالمة  1
. 82 بدون سنة .ص األردن

 Sopromac دراسة حالة مؤسسة ،  الوظیفي لدى العامل الصناعي في المؤسسة المخصوصة- شهرزاد لبصیر، عوامل الرضا  2
 67 ، ، ص2002، مذكرة ماجستیر في علم االجتماع التنظیم والعمل غیر منشورة ، جامعة باتنة، ة میلب
 .82مرجع سابق ، ص - محمد الصیرفي "  3
 .187 ، ص  مرجع سابق - أحمد ماهر، 4
 .144 ، ص مرجع سابق - أحمد صقر عاشور،  5
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المؤدي من جهة ومع ظروف العمل وصعوباته وساعاته  العمل مع یجب أن یتناسب إذن فاألجر

من جهة أخرى ، ومع تكالیف المعیشة والحیاة االجتماعیة من جهة أخرى ، وألجل ذلك على المؤسسة أن 

 1تتبع سیاسة أجور محفزة ومتكاملة وعادلة بغیة الوصول بعمالها إلى أقصى درجة للرضا الوظیفي .

 " فاحتساب األجر یجب أن یأخذ في التناسب فأهم میزة إذن یجب أن تتوفر في األجر هي میزة "

 الحسبان ما یلي : 

 طبیعة العمل  •

  الفرد معیشة تكلفة •

P143Fالتحفیز والمكافأة. •

2 

 زاد فكلما العمل عن الرضا و الدخل مستوى بین طردیة عالقة وجود الدراساتوقد أكدت العدید من 

 3.الصحیح هو العكس و العمل عن رضاهم ارتفع األفراد دخل مستوى

اال ان هیرزبرغ " ال یوافق هدا المنحى ویعتبر ان االجر یلبي فقط الحاجات الدنیا وال یعد مصدرا 

 4 كافیا للرضا الوظیفي .

 تأخذحیث  ، الرضا على تأثیرال في األجر عن منفرد تصنیف في الحوافز أفرد قد الكتاب وبعض

 األشكال من متنوعة مجموعة تتخذ الحوافز ألن ،وذلك الوظیفي الرضا على مختلفاً  تأثیراً  الحوافز

 5.المكافآت إلى باإلضافة

  Working conditions – les conditions de travail ظروف العمل المادیة (الفیزیقیة): -9-2-2

 أن ذلك ، ورضاه عنه عمللل الفرد تقبل درجة على المؤثرة العوامل بین من المادیة الظروف تعتبر

 . المخاطر من خال و مالئم و مریح مكان في عمله یؤدي أن في یرغب الفرد

 التي و وظیفته بأعمال قیامه أثناء بالفرد تحیط التي الظروف تلك  بظروف العمل المادیةیقصد و  

 فیها التحكمهي ظروف ال یستطیع الفرد  و الجسمیة و الذهنیة مقدرته على ملموسة بدرجة تؤثر

 6.الضوضاء و التهویة و الحرارة و كاإلضاءة

. 15 ص مرجع سابق - إیمان الحنیطي،  1
 .181ص ، مرجع سابق - مصطفى نجیب شاویش ،  2
 .176 ، ص 2006"، دار وائل للنشر، إدارة الموارد البشریة، مدخل استراتیجي- سهیلة محمد عباس،"  3
 151احمد صقر عاشور ، نفس المرجع ، ص -  4

5 - Luthans , Fred. organizational behaviour , fifth edition , McGraw- Hill Book Company 1992 
P186. 

 148- أحمد صقر عاشور ، مرجع سابق ،ص  6
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 النفسیة بالراحة العاملین األفراد شعور إلى یؤدي معتدل و مناسب بشكل الظروف هذه فتوفیر

 ؛ األداء تحسین و اإلنتاج زیادة إلى یؤدي مما العمل في األخطاء ارتكاب نقص بالتالي و والجسدیة

 الشعورلها نتائج وخیمة أولها  العمل أثناء اتهامراع عدم و الظروف هذه إهمال إن ذلك من العكس علىو

جمة على عدة مستویات  مشاكل ذلك عن ینجر و الجسدي و الذهني التعب سرعة و الملل و باالكتئاب
 هي: 1

 - العوامل التنظیمیة : 9-2-3

  Content of the job - le contenue de travail-محتوى العمل : 9-2-3-1

 رضا یتحدد أساسها على التي الهامة العناصر بین من یعتبر متغیراته بمختلف العمل محتوى إن

 تنوع درجة كانت كلما أنه، وفي هذا الصدد أشارت الكثیر من البحوث  المختلفة وظائفهم اتجاه األفراد

ء أدا في مراتهقد و ماتهمهار إبراز و لألفراد االبتكار و المبادأة فرص توفیر وكذا ، عالیة العمل مهام

 2العمل زاد ذلك من رضاهم الوظیفي .

 من جهة ، الشخصیة داتهواستعدا وقدراته الفرد تأهیل مع الوظیفة اتفاقفالعامل األساسي هنا هو 

 وكفائته ، ومنح الفرصة له لإلبداع ومواهبه مهاراته الستخدام فرصة للموظف الوظیفة باإلضافة إلى إتاحة

 3واالبتكار من جهة أخرى .

 والتي یمكن عمله في البشري المورد یؤدیها التي المهاموبصفة عامة فان محتوى العمل هم جملة 

 تلخیص أهمها فیما یلي : 

 .بالعمل المرتبطة والمسؤولیة السلطة* 

 .العمل أنشطة طبیعة* 

 .العمل یوفرها التي اإلنجاز فرص* 

 4.العمل یوفرها التي النمو فرص* 

 187 ، ص 1974 ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، إدارة األفراد و العالقات اإلنسانیة- عادل حسن ،  1
 144- أحمد صقر عاشور ، مرجع سبق ذكره ، ص  2
 ، مجلس النشر العلمي، 11، مجلة العلو م االجتماعیة ، المجلد الرضا الوظیفي وأثره على إنتاجیة العمل- ناصف عبد الخالق،  3

 26 ص 3 م العدد 1982الكویت: 
 236 ،  ، ص1970، مكتبة القاهرة الحدیثة، مصر، الجماعات والتنشئة االجتماعیة- عبد المنعم هاشم، عدلي سلیمان،  4

                                                           



 الباب األول : الجانب النظري ..........................................الفصل األول : الرضا الوظیفي
 

71 

" إلى محتوى العمل بمفهوم تعدد المهام وتنوعها أو ما یعرف باإلثراء الوظیفي هرزبرغویشیر "

ویعتبره عامال مقلال من الملل والروتین ، مع مالحظة وجوب التكامل بین المهام وقد أكد هذا األمر 

   .  "REYOULOND"  1951 " KIRED AND GALED "1953دراسات كال من " 

 " محتوى العمل یتعلق أساسا بدرجة السیطرة الذاتیة المتاحة للفرد أي أن العمل فرومبینما یرى "

 1 یجب أن یراعي الفوارق الفردیة للعمال .

  promotion-الترقیة : 9-2-3-2

 حیث من الحالیة وظیفته مستوى من أعلى مستوى ذات أخرى لوظیفة الموظف شغل هيالترقیة 

 2.األخرى الممیزات و األجر في زیادة الترقیة حبایص غالبا ما و المركز، و المسؤولیة السلطة،

 عادة ؤسساتالموتتبع  التمیز، و الذات تحقیق و عمله في الموظف لنمو فرصة  وتعتبر الترقیة 

عامل و مالللعوتعتبر الترقیة حافزا  ا بین االثنین ،مزیج أو كفاءةال أو األقدمیة أساس على ترقیة نظام

من جهة  المنشأة سیاسات و بأهدافالعمال  إستقرار مهني هام ،باإلضافة إلى كونها تزید في درجة التزام

 3ؤسسة من جهة أخرى.الم من الكفاءات تسرب و الوظیفي الدوران معدالتوخفض 

ویجب أن یراعى في عملیات الترقیة العدالة والمساواة بین العاملین ، ووضوح سیاسة الترقیة 

ومعاییرها بما یجنب استیاء العمال وقیام صراع بینهم ، كما یجب أن تكون عملیة الترقیة منظمة ضمن 

سیاسة تنتهجها المؤسسة في إطار رؤیة شاملة تتضمن مختلف جوانب تسییر وتنمیة المورد البشري في 

المؤسسة ، ویدخل في هذا اإلطار التخطیط وتكوین المستفیدین من الترقیة بما یضمن لهم أداء أحسن في 

 4مناصبهم الجدیدة .

  :  Supervision- اإلشراف : 9-2-3-3

) المشرف(موجه شخص بین رسمیة عمل عالقة " بأنه اإلشراف تعریف على الباحثین أغلبیة یتفق

 المشرف مساعدة إلى العالقة هذه وتهدف. جماعات مع یعملون) علیهم المشرف (األشخاص من وعدد

 5ة .المسطر األهداف تحقیق في علیهم

. 152 ص سابق مرجع عاشور صقر احمد-  1
 . 113 ، ص 2007"، دار الفجر للنشر و التوزیع، تنمیة الموارد البشریة- علي غربي، بلقاسم سالطنیة، إسماعیل قیرة،"  2
 ، ص 2010"، دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع، عمان، ،" وظائف و عملیات منظمات األعمال- زكریا الدوري و آخرون 3

232 
 134- محمد الصیرفي، مرجع سابق، ص  4
 . 71 ،- شهرزاد لبصیر، مرجع سبق ذكره، ص 5
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 اإلشراف الفوضوي، اإلشراف هي اإلشراف من رئیسیة أنماط ثالثة بین الباحثون ویمیز

  :یلي كما نوضحها والتي  ،الدیمقراطي واإلشراف األوتوقراطي

 :)التساهلي ( الفوضوي اإلشرافأ/- 

 الذي الحد إلى القرارات اتخاذ في واسعة صالحیات علیهم المشرف بمنح المشرف قیامه ب یقصد

. فوضى في یكونون الذین علیهم المشرف على السیطرة إحكام عن عاجز یجعله

 :)االستبدادي ( األوتوقراطي اإلشراف ب/- 

 وهو نقاش، دون تطاع أن یجب التي األوامر بإصدار المشرف قیام األوتوقراطي باإلشراف یقصد

. القرارات صنع في للمرؤوسین المشاركة فرصة یتیح وال یده في الصالحیات باحتكار یهتم

  :الدیمقراطي اإلشراف ج/- 

 علیهم المشرف ومنح تشجیع في المشرف یبدیه الذي االستعداد عن یعبر اإلشراف من النمط هذا

 اإلمكانیة المشرف إتاحة یعني وهذا. القرارات صنع في فعال بدور للقیام والمناسبة الكافیة الفرصة

 التخاذ واألفكار االقتراحات وتقدیم البدائل واختیار وتحلیلها العمل مشاكل عن بالبحث مهعلي للمشرف

 1.القرارات

في المؤسسة یؤثر ال محالة في  السائد اإلشراف نمط أن " "میتشجن  وقد بینت دراسات جامعة 

 مؤثرا،كفؤا ،  المشرف كان فكلمامعنویات وسلوك العاملین ، وقد یكون هذا التأثیر بحدین ایجابیا وسلبیا ، 

وذو خبرة كأن تأثیره على رضا العمال أكثر ایجابیة من المشرف الذي یستمد تأثیره من مركزه ومن لوائح 

 2 وتنظیمات المؤسسة المعمول بها .

 : colleague(s)د/- الزمالء في العمل (جماعة العمل ): 

من عدمه ، فیزید رضا العامل كلما زاد التفاعل  عمله عن الفرد لرضا مصدرا العمل جماعةتعتبر 

 ناجم عن لدیه توترا یخلق معهم تفاعلهبین العمال بما یحقق تبادل المنافع بینهم ، ویحدث العكس إذا كان 

 عن سلبیا یؤثر مما عمله من الفرد الستیاء سبباصراع بینهم أو سوء عالقات ، لتصبح جماعة العمل هنا 

. العمل عن رضاه درجة

 397 ، ،ص1997، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، السلوك التنظیمي وٕادارة األفراد- عبد الغفار حنفي،  1
" ، الناشر دار الجامعات المصریة، ، اإلسكندریة، السنة ال توجد، ص السلوك اإلنساني و اإلدارة الحدیثة- إبراهیم الغمري،"  2

160 .
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 أكثر أو فردین من تتكون وحدة " بأنها العمل جماعات تعریف على الباحثین أغلبیة یتفقو

 یؤثر وأن اآلخر العضو الجماعة في عضو كل یدرك بأن یسمح نحو على صریحة عمل عالقة تجمعهم

 1."به ویتأثر فیه

 2والعامل األهم في جماعة العمل هو عامل " الشعور باالنتماء " لهده الجماعة حسب دراسات عدیدة.

 بین الشخصي االنسجامویتأثر رضا العامل على مجموعة الزمالء بعوامل عدة أهمها مدى 

 و العادات و القیم و الفكري و العلميمستوى ال والعامة  الثقافة درجات تقارب وكذا المجموعة أعضاء

 3 لمجموعة العمل .واحدة مهنیة انتماءات وجود باإلضافة إلى األخالقیات

 بین العمال كعامل واحدة مهنیة جمعیات و نوادي في المشاركةویضیف " احمد حافظ " عامل 

 4من عوامل التفاعل وخلق الرضا بین أفراد الجماعة الواحدة في العمل .

 

 -الرضا على ساعات وأوقات العمل :9-2-5

  عند الحدیث عن ساعات وأوقات العمل فإننا نتحدث عنها من جانبین هما : 

 .عددها حیث من •

 للعاملین تعطى التي الراحة فترات حیث من •

:   عددها حیث منأ/- 

یجب أن تتالئم ساعات العمل مع طبیعة الجهد المبذول في العمل ، حیث أن زیادة عدد 

 هذا أدى للعامل العمل ساعات عدد في بالزیادة اإلدارة قامت كلماف اإلجهادالساعات في العمل یؤدي إلى 

 ( دون زیادة المبذول الجهد كثافة زادت واألمر نفسه یحدث ، العمل عن رضاه قل بالتالي و إجهاده إلى

 ذلك على أثر )x محددة (زمنیة وحدة كل فيساعات العمل ) مثل زیادة المهام المسندة وتنوعها وتفرعها 

 5قدرة العامل على االنجاز وانجر سلبیا على رضاه الوظیفي .

:  للعاملین تعطى التي الراحة فترات حیث منب/-  

 42 ص:  ، مرجع سابق- أحمد صقر عاشور،  1
  .154احمد صقر عاشور، مرجع سابق ، ص -  2
 435 م ، ص 1995، منشورات جامعة قار یونس، لیبیا: 1، مجلد علم النفس الصناعي و التنظیم الحدیث- عماد الدین كشرود، 3

  . 5، مرجع سابق ، ص اإلنتماء الوظیفي و الرضا الوظیفي- أحمد حافظ ، 4
 ، رسالة دكتوراة غیر منشورة ، جامعة سكیكدة ، كلیة االقتصاد والتسییر اثر الحوافز على الرضا الوظیفي- بروش فاطمة الزهراء ،  5

. 43 ص 2009/2010، مدرسة الدكتوراة ،
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ومن جهة  ،من جهة  العمل عن رضا من درجة الیزید راحةلل وقتأثبتت الدراسات أن توفیر 

ت مع وقت الراحة الطبیعي أو المعتاد ینخفض تعارض إذا نقصت ساعات الراحة أو الذي بالقدر وأخرى 

 1الرضا عن العمل .

ومن  آلخر مجتمع من تختلف مالللع بالنسبة العوامل هذه أهمیة أن القول یمكن عامة بصفة و

 أنه على یعرف الذي و العام الرضا فنجد الوظیفي الرضا من نوعان لنا یبرز هنا من ،وفرد آلخر كذلك 

 الرضا درجة إلى اإلشارة نستطیع إذ فرعیة لعوامل محصلة یمثل فهو ككل عمله نحو للفرد العام االتجاه

 الذي العمل ابه یتصف التي الجوانب مختلف عن الفرد رضا لدرجات النهائي الناتج خالل من العام

 من معین جانب على الفرد رضا به یقصد و ( الجزئي )النوعي الرضا فهو الثاني النوع أما ، یشغله

لى الظروف ع راض غیر یكون حین في المادي بالعائد یرضى كأن ، األخرى الجوانب دون عمله جوانب

 2الفیزیقیة مثال أو اإلشراف مثال .

 

 

 - عوامل اجتماعیة بیئیة : 9-2-6

 عن رضائه في تؤثر التي بالصورة ، الموظف على النظمي وتأثیرها بالبیئة ترتبط عوامل وهي

 . العوامل هذه ،ومن وعمله وظیفته

:  للعامل االجتماعي االنتماءأ/- 

 تكیفهم درجة على واضح اثر لها ) ومدینة ریف (العاملین لبعض الدیموغرافیة االنتماءات نإ

 نشأته وظروف للموظف والثقافي البیئي اإلطار بان معه االعتقاد صار الذي األمر العمل في واندماجهم

 3.ومنه درجة رضاه عنها من عدمه  وظیفته تجاه للموظف والعاطفي السلوكي التجاوب على أثر لهما

 :  الحیاة عن العام الرضاب/- 

 والغیر حیاتهم في التعساء أما ، عملهم في سعداء یكونوا أن حیاتهم في السعداء األفراد یمیل

  4. عملهم إلى التعاسة هذه ینقلون ما عادة فأنهم ، واالجتماعیة والزوجیة العائلیة حیاتهم نمط عن راضین

:  مسببات الرضا الوظیفي- 10

  . 184 ص مرجع سابق ، - عادل حسن ،  1
 . 115- مصطفي نجیب شاویش ، مرجع سابق ،ص  2
. 84ص مرجع سابق ، - عبد الخالق ، ناصیف ،  3
 244 ص مرجع سابق ، - ماهر، احمد.  4
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 تختلف وجهات النظر حول تقسیم عوامل الرضا الوظیفي انطالقا من رؤیة كل مدرسة أو نظریة 

لمدى مساهمة كل عوامل من العوامل في تحقیق الرضا الوظیفي بصفة عامة وعلیه فال غرابة أن نعثر  

 تحت هذا العنوان على تقسیمات عدة لعوامل ومسببات الرضا الوظیفي یمكن إیجازها فیما یلي : 

 .بالفرد خاصة داخلیة عوامل •

 .الوظیفة بمحتوى خاصةوظیفیة  عوامل •

 . االنجاز و باألداء خاصة عوامل  •

 .1 تنظیمیة عوامل •

 ، فرعیة وعوامل إجمالیة عوامل إلى الوظیفي الرضا عوامل یقسمون الباحثین من آخر فریق وهناك

 :  التالیة العوامل لنا تنتج جزئیة أقسام إلى مقسم منها كال

.  ذاته بالفرد متعلقة ذاتیة عوامل* 

 .  أدائها وطرق وصعوباتها ومحتواها بالوظیفة مرتبطة عوامل* 

). المؤسسة (بالتنظیم تتعلق تنظیمیة عوامل* 

.  العاملین بین بالعالقات مرتبطة عوامل* 

 2 .التنظیم خارج بیئیة عوامل * 

 فیما تحقق عوامل یسمونها مسببات سبعة فیحددان) GLICK(وجلیك) Francis 1980 ("فرنسیس"  أما

 : وهي الوظیفي الرضا بینها

  نفسه العمل  •

 اإلشراف •

 إدارتها و المؤسسة •

 الترقیة فرص  •

 األخرى المالیة االمتیازات و الراتب •

 العمل زمالء •

 العمل ظروف  •

 1 .الوظیفي التقدم وفرص األمن عاملي ) glick) (جلیك (ویضیف

  ص ص1993 ، مكتبة عین شمس ، القاهرة ، إدارة األفراد والعالقات اإلنسانیة- عبد الوهاب  علي محمد وعایده سید خطاب ،،  1
71-72 .  
. 22 م، ص 1995(دراسة میدانیة)، جامعة الملك فهد، الریاض: المناخ التنظیمي وأثره على الرضا الوظیفي- غزیل ألعیسي،  2
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 موضوع حول ومقالة جامعیة ورسالة دراسة 3300 حوالي راجع فقد lock 1976) لوك (أما

 العوامل من مجموعة بتأثیر مباشر بشكل یتحقق الوظیفي الرضا أن إلى وخلص الوظیفي، الرضا

: فهي المباشرة العوامل أما مباشرة والغیر المباشرة والمتغیرات

. المطلوب العمل مقدار- 

. العمل داخل األنشطة - 

). الراتب(األجور - 

: فهي مباشرة غیرال العوامل أما

.  الزمالء مع العالقات- 

.  اإلدارة- 

 . العمل محتوى- 

.  العمل له یتیحها التي الترقیة فرص- 

 

 2.یرأسه الذي المشرف من یلقها التي المعاملة نمط- 

 ونحن في بحثنا هذا نعتمد تقسیما یقسم هذه العوامل إلى قسمین هما :

 عوامل ذاتیة متعلقة بالفرد العامل (المورد البشري ). •

 عوامل تنظیمیة متعلقة بالعمل في حد ذاته بالتنظیم و البیئة . •

 -عوامل ذاتیة متعلقة بالفرد العامل (المورد البشري ).10-1

 -العمر : 10-1-1

أظهرت الدراسات المختلفة وجود عالقة طردیة بین مستوى الرضا الوظیفي وعمر المورد البشري، 

فكلما زادت سنوات العمل زاد الرضا الوظیفي ، ویمكن تفسیر ذلك حسب "شاویش" أن طموحات المورد 

البشري في بدایة العمر المهني تكون مرتفعة وبالتالي ال یشبع العمل هذه الطموحات والحاجیات ، ومع 

 3تقدم السن یصبح الفرد العامل أكثر واقعیة في الطموح فیزید رضاه الوظیفي .

 67ص  مرجع سابق ، - عاشور احمد صقر، السلوك اإلنساني في المنظمات ،  1
الرضا الوظیفي ألعضاء هیئة التدریس والعاملین اإلداریین بكلیة التجارة واالقتصاد والعلوم السیاسیة بجامعة - بدر حامد،  2

. 65 م ، ص 1983، الكویت: 3 ، مجلة العلوم االجتماعیة، جامعة الكویت،ع الكویت
ص 2005 ، 02 ، عمان األردن ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، ط إدارة الموارد البشریة إدارة األفراد- شاویش مصطفى نجیب ،  3

113 .
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 - الجنس : 10-1-2

أغلب الدراسات تشیر إلى اختالفات قلیلة بین الرجال والنساء في مستوى الرضا الوظیفي وحسب       

" فان ذلك یعود إلى عدم وجود اختالفات أساسیة بین الرجال والنساء في العمل ، ومن بین لعطیة"ا

العوامل التي بینت الدراسات أن لها تأثیرا على الرضا الوظیفي بین الجنسین هو وجود األطفال في سن 

 1المدرسة ، حیث یفضل األمهات في هذه الحالة العمل الجزئي والقیام بالواجبات المنزلیة تجاه األبناء .

 -القدرات الفردیة : 10-1-3

یقصد بالقدرة " طاقة الفرد ألداء العدید من المهام واألعمال ، ومعروف أن القدرات الفردیة تختلف 

من فرد إلى آخر ،ومن بین القدرات التي یعتد بها في الدراسات المتعلقة بالرضا الوظیفي نجد القدرات 

 التالیة :

 

 

 

 القدرات العقلیة : أ/- 

وهي قدرات أداء مختلف المهام الذهنیة ، وتتفاوت الحاجة إلى هذه القدرات باختالف الوظائف 

حسب خاصة بالنسبة للوظائف اإلداریة العلیا التي تتضمن األفكار المعقدة والتخطیط والتكیف الفعال مع 

 بیئة العمل والتعلم وسرعة اتخاذ القرار .....الخ .

  ب/- القدرات البدنیة :

وتتمثل على وجه الخصوص في القدرة على التحمل والتوازن التنسیق البدني واالتزان الحركي ، 

 2المرونة والسرعة .

وتختلف الحاجة لمثل هذه القدرات باختالف الوظائف فبعض الوظائف تتطلب قدرات عقلیة عالیة 

والبعض اآلخر قدرات بدنیة ، وهناك وظائف تحتاج إلى نمطي القدرات معا العقلیة والبدنیة ، وعموما فان 

 3كل القدرات لها تأثیر على مستوى الرضا الوظیفي .

  : ج/- الشخصیة

. 44 ص 2003، 01 ، عمان األردن ، دار الشروق ط سلوك المنظمة – سلوك الفرد والجماعة- العطیة ماجدة ،  1
. 108 ص 2004 ، الدار الجامعیة ، السلوك التنظیمي- سلطان محمد أنور ،  2
. 109- نفس المرجع ص  3
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تعرف الشخصیة أنها مجموعة الخصائص التي تمیز الفرد ، وهي التي تحدد العالقة بین الفرد 

العامل وبقیة األفراد اآلخرین ، كما أنها تحدد طریقة ووقت االستجابة للمواقف التي تواجهه فكلما كانت 

 1االستجابة عالیة ومرنة وسریعة كان الرضا كذلك والعكس .

ویرى العلماء إن فهم شخصیة المورد البشري أمر ضروري لتفسیر سلوكه في العمل ومنه التنبؤ بهذا 

السلوك وٕامكانیة التحكم فیه ، ومن هنا ال بد أن تتوفر لدى المدیر تفهم واضح لشخصیة الموارد البشریة 

 2العاملة معه ، حتى یتمكن من توجیههم وتحفیزهم بما یسهل سیر العملیة اإلنتاجیة ككل .

 د/- سنوات الخبرة : 

توصلت دراسات إلى وقد 3تعرف سنوات الخبرة على أنها " الفترة الزمنیة للبقاء في عمل معین ، 

عدم وجود عالقة بین متغیري الخبرة والرضا الوظیفي ، بینما بینت نتائج دراسات أخرى إلى وجود عالقة 

ذات داللة إحصائیة بین متغیري الخبرة المهنیة والرضا الوظیفي ، فهناك من الدراسات من توصلت إلى 

 4أن العالقة بینهما طردیة فكلما زادت سنوات الخبرة زاد الرضا الوظیفي .

 بینما دراسات أخرى أرجعت العالقة أنه كلما زادت سنوات الخبرة كان الموظف أكثر تمكنا واتقانا 

 5للعمل .

 القیم : ه/- 

تلعب دورا أساسیا في توجیه وتحدید السلوك اإلنساني ، ویختلف األفراد في القیم التي یؤمنون بها 

وفقا لعدة متغیرات ، فالبعض یؤمن بقیمة المال والبعض بقیمة المكانة االجتماعیة ، واآلخر بقیم خدمة 

 6المجتمع وهكذا .

 و/- االتجاهات : 

یمكن تحدید مفهوم االتجاهات بأنها مشاعر الفرد نحو المواضیع واألشیاء واألشخاص ،ویمكن أن 

تكون ایجابیة كما یمكن أن تكون سلبیة ، وتلعب االتجاهات دور أساسي في بناء السلوك التنظیمي للفرد 

. 47 ، ص 1996 ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، 01 ، ط علم النفس االجتماعي في الصناعة- كمال محمد محمد ،  1
 ، ص 1994 ، منشورات جامعة دمشق ن سوریا ، ادارة االفراد ادارة الموارد البشریة والسلوك التنظیمي- محمد عدنان النجار  2

137 .
 . 109- العطیة ماجدة ، مرجع سبق ذكره ، ص  3

4 - Stephen Robbins, "Organizational Behavior", Prentice Hall International, 8 th edition, 1998. 
. 91 ، ص 2005 ، 03 ، عمان ، دار وائل للنشر ، ط السلوك التنظیمي في منظمات األعمال- العمیان محمود سلمان ،  5
 ، 01 ، عمان األردن ، دار المسیرة للنشر والتوزیع ، ط إدارة الموارد البشریة- حمود خضیر كاظم والخرشة یاسین كاسب ،  6

. 85 ص2007
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وللجماعة على حد سواء ، والتأثیر علیه بصور مختلفة وفي هذا اإلطار یمكن اعتبار الرضا الوظیفي 

 1اتجاه الفرد نحو عمله .

 : الوظیفي والرضا الذات احترامي/- 

 لدى المورد البشري فردا الذات وتقدیر بالنفس االعتزاز العمل یزید من كان كلما أنه المتوقع من

 2. صحیح والعكس ، مرتفعارضاال كان كلما ،كان أو جماعة 

 : الوظیفي والرضا العمل ضغوط تحملر/-  

 العمل ضغوط تحمل على عالیة قدرة لدیها بأن تتمیز التي البشریة الموارد أن المتوقع من

 حیث الضغوط تحمل على ضعیفة قدرة لدیها بأن تتمیز التي تلك من رضا أكثر تكون معها، والتكیف

 3.أمامها عقبات وجود فور بسرعة تنهار

 

  : الوظیفي والرضا االجتماعیة المكانةز/- 

 التي تلك من رضا أقل تكون االجتماعیة المكانة لدیها ترتفع التي البشریة الموارد أن المتوقع من

 ذلك فإن عالیة اجتماعیة مكانة من بشریة موارد أمام نكون فعندما. متواضعة اجتماعیة بمكانة تحضا

 ترقیة فرص جیدة، عمل بظروف ومطالبة مشروطیة أكثر معها تصبح قد ومكانة ثقافة لدیها یخلق

 4.الوظیفي رضاها انخفاض یعني ما وهو الخ،...أكبر

 : الوظیفي والرضا الحیاة عن لرضاط/- 

 والزوجیة العائلیة وحیاتها عموما االجتماعیة حیاتها عن الراضیة البشریة الموارد أن المتوقع من

 عن الراضیة غیر البشریة للموارد بالنسبة صحیح والعكس عملها، إلى الشعور هذا تنقل ما عادة خصوصا

 .5.عملها إلى االستیاء مشاعر تنتقل حیث االجتماعیة حیاتها

 - عوامل تنظیمیة متعلقة بالعمل في حد ذاته والتنظیم و البیئة .10-2

 :الوظیفي والرضا العوائدأ/- 

. 80 ص 2002 ، 01، دار الصفا للطبع والتوزیع ، ط السلوك التنظیمي - حمود خضیر كاظم ،  1
. 204-203- محمود فتحي عكاشة، مرجع سبق ذكره، ص ص: 2
 112- العطیة ماجدة ، مرجع سبق ذكره ، ص  3
 .98 ن مرجع سابق ، ص - - سلطان محمد أنور 4
 . 72 ص 1982- ناصر محمد العدیلي، مرجع سابق،  5
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 واالحترام،ر التقدي ( المادیة وغیر) الخ...العالوات األجر، (المادیة القیم مختلف إلى العوائد تشیر

 المورد شعور ویزداد، وظیفته لمهام تأدیته خالل من البشري المورد علیها یتحصل التي) الخ...التكریمات

 1.العدالة مبدأ فیها ویراع تطلعاته تلبي العوائد هذه بأن أدرك كلما الوظیفي بالرضا البشري

وٕاذا تأملنا وجدنا أن كل المدارس تناولت تأثیر المكافآت والعوائد المادیة بالخصوص على درجة 

الرضا الوظیفي للمورد البشري ،وتعود هذه األهمیة للحوافز لكونها وسیلة إلشباع مختلف الرغبات الخاصة 

 2بالعمال .

 : الوظیفي والرضا الترقیة فرصب/- 

 یرى حیث الرضا وبین الترقیة فرص توفر بین طردیة عالقة هناك أن إلى الدراسات نتائج تشیر

 المورد توقعات هو الوظیفي على الترقیة فرص ألثر المحدد العامل أن)Victor Vroom( "فروم فكثور"

 فعال، متاح هو ما من أكبر للترقیة البشري المورد طموح أو توقع كان فكلما. الفرص هذه عن البشري

 3. صحیح والعكس الوظیفي رضاه مستوى قل كلما

 :الوظیفي والرضا العمل جماعاتج/- 

 الجماعة أعضاء بین ما وتضامن تماسك هناك فیها یكون التي الحالة في أنه إلى الدراسات تشیر

 وجود حالة في صحیح والعكس الوظیفي، بالرضا أعضاءها شعور مستوى زیادة إلى یؤدي ذلك فإن

 4. الجماعة أعضاء بین وتعاون ثقة وعدم صراع

 د/- العالقة مع الرؤساء : 

      أشارت العدید من الدراسات إلى وجود عالقة دالة إحصائیا بین نمط اإلشراف والرضا الوظیفي ، 

ففي دراسة أجریت بجامعة "متشیغان" بالوالیات المتحدة األمریكیة ، بینت ان العمال الذین یعملون مع 

أكثر رضا وظیفي من العمال الذین یعملون  Employee-oriented supervisor مشرف یولیهم اهتمامه

، وتتفق دراسات أخرى أجریت بجامعة  Production oriented supervisorمع مشرف یهتم فقط بالمنتوج 

 5.أوهایو مع هذه النتائج 

 ه/- تدریب العاملین : 

 203 202- نفس المرجع ص:  1
2 - Dessler, Gary, Human Resource Management, Eighth Edition, Prentice Hall, 2000.P 58. 

 146- أحمد صقر عاشور، مرجع سبق ذكره، ص:  3
. 148-147- نفس المرجع  4
. 117 ص 1995 01 ، منشورات جامعة القدس المفتوحة ط السلوك التنظیمي- عاشور احمد صقر ،  5
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یلعب التدریب دورا كبیرا وأساسیا في تنمیة مهارات الموارد البشریة ، ویعد االستثمار في التدریب من 

أكثر االستثمارات نجاحا ، هو یزید من الكفاءة والفعالیة لدى األفراد ویرفع من روحهم المعنویة كذلك كما 

أن للتدریب والتكوین تأثیر على ثقة الفرد بنفسه وعلى والئه التنظیمي للمؤسسة وهو ما یؤثر ال محالة 

 1على مستوى رضاه الوظیفي .

 و/- الدافعیة والرضا الوظیفي : 

الكثیر من الدراسات تناولت العالقة بین متغیري الدافعیة والرضا الوظیفي ، ومن أشهرها دراسة 

) والتي تعتبر أن الدافعیة هي قوة مؤثرة في السلوك بینما الرضا هو حالة نهائیة Wolf )1970" وولف"

 2لتأثیر هذه القوة على السلوك.

 : البیئیة العواملي/- 

 على الموظف فقدرة وظیفته عن ورضاه الموظف في التأثیر في ودورها بالبیئة العوامل هذه تتعلق  

 العاملین انتماءات وتلعب الوظیفي، لرضاه المحددة العوامل من تعتبر فیها واندماجه وظیفته مع التكیف

 للوظیفة المجتمع نظرة أن كما العمل، في اندماجهم و تكیفهم في واضحاً  دوراً  المدنیة إلى أو الریف إلى

 3.للموظف الوظیفي الرضا درجة في تؤثر شاغلها ومركز

ویمكن القول أن العوامل الشخصیة هي أهم العوامل التي تحقق الرضا الوظیفي وتتمثل هذه 

 البدنیة الصحة اإلطار هذا في ویدخلالعوامل خصوصا في الحاجات والقیم وخصائص شخصیة الفرد 

 أثرها حیث من العقلیة والصحة البدنیة الصحة بین ارتباط هناك أن عدة دراسات أثبتت یثح والذهنیة

 4 .العمل عن ورضاه ومعنویاته وأدائه الفرد على

 وال یتوقف التأثیر عند العوامل الشخصیة فقط بل یمتد إلى العوامل المادیة .

:  و تضم مایلي - العوامل المادیة : 10-3

 :  بالتنظیم تتعلق عواملأ/- 

 ، عمان االردن ،دار الفكر للنشر السلوك التنظیمي مفاهیم وأسس سلوك الفرد والجماعة في التنظیم ،- المغربي كامل محمد  1
. 307 ص 1995والتوزیع ، 

 .99 مرجع سبق ذكره ، ص - أحمد صقر عاشور 2
 72 ص 1982- ناصر محمد العدیلي، مرجع سابق،  3
، السلسلة األولى ، الرضا الوظیفي للعاملین في المكتبات الجامعیة ،مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنیة- السالم ، سالم محمد ،  4

. 23 ، الریاض ص 1998
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 القرارات اتخاذ وأسالیب القیادة ونوع والمعنویة المادیة والحوافز والرواتب واإلجراءات األنظمة وتشمل

 الدراسات أكدت وقد العمل ونوع وظروف ببیئة ذلك كل وعالقة الزمالء بین والعالقات والرقابة واإلشراف

 . الرضا من عالیه درجة یحقق قد فإنه للفرد مناسبا كان إذا المالي الدخل أن والبحوث

 نمط إلى باإلضافة للترقي فرص به ویوجد النمو له یتیح الذي المركز ذلك التنظیمي الفرد مركز  •

  1 .الفرد یمارسها التي النشاط أوجه على تفرض التي الرقابة ودرجة السائد اإلشراف

 وهو المردود المالي الذي یتلقاه الشخص ومدى رؤیته لهذا المردود بأنه عادل  :العائد المالي •

 ومنصف.

  وهي الفرصة المتاحة للترقیة في الوظیفة. :فرص الترقیة •

 ویقیس مدى تأثیر كفاءة واهتمام الرؤساء بالمرؤوسین على الرضا الوظیفي.:سلوك الرؤساء  •

  ویقصد به كیف ینظر إلى الزمالء في العمل هل هم ودودین ومساعدین للموظف في:زمالء ا لعمل •

 العمل ومدى كفاءتهم في أدائهم للعمل بحیث ال یعیقون العمل المرتبط بهم.

 التقاعد، التامین الصحي، اإلجازات.  مثل:المزایا اإلضافیة األخرى •

 

 

 :المسببات الشخصیة ب/- 

العدید من األبحاث  هناكووهي العناصر المرتبطة بالشخص والتي تؤثر في الرضا الوظیفي .  

السن،  خصائص التي دلت على أن هناك عالقة بین السمات الشخصیة والرضا الوظیفي للفرد مثل

 بشكل أینش المستوى التعلیمي ، الجنس، سنوات الخبرة، ... الخ. یعتقد بعض الباحثین أن الرضا الوظیفي

 لتفسیر الرضا أساسي نتیجة السمات الشخصیة، ویقللون من دور المسببات الوظیفیة ویسمى هذا المدخل

 .2Disposition Approachالوظیفي بمدخل النزعة الوظیفیة 

صحة اعتقادهم بنتائج األبحاث التي تبین أن هناك استمراریة   ویستدل أصحاب هذا االتجاه على 

الوظیفي للموظفین بالرغم من تغیر مكان وزمان القیاس لنفس الموظفین  وثبات نسبي في مستوى الرضا

التنبؤ بمستوى الرضا الوظیفي لموظف ما في المستقبل بناء على معر فه  بناء على هذا التفسیر یمكن

. 12 ص 1992 ، اإلسكندریة، إدارة األفراد والعالقات اإلنسانیة- الشنواني ، صالح ،  1
 ، ترجمة احمد جعفر ابو القاسم ، معهد االدارة العامة ، المملكة العربیة السلوك التنظیمي واالداء- اندرودسي سیرالقي ، وآخرون ،  2

 . 242، ص 1991السعودیة ، 
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وبالتالي یكون للمؤسسة ومحیطها ظروف العمل جانب ضئیل مساهم المستوى الحالي لرضاه الوظیفي، 

 1في تحقیق درجة الرضا الوظیفي للعامل .

  : -قیاس الرضا الوظیفي11

لقد بذل العلماء والباحثون جهودا مضنیة إلنشاء وتنمیة بعض المقاییس التي تمكننا من تحدید  

درجة الرضا الوظیفي ، ونحن الیوم بفضل جهودهم نجد أمامنا خیارات عدة في هذا الباب . 

وتشیر األبحاث العلمیة إلى وجود طریقتین أساسیتین لقیاس الرضا الوظیفي هما الطریقة المباشرة والطریقة 

 2غیر المباشرة .

- أهمیة قیاس الرضا الوظیفي :  11-1

إن الدراسات المسحیة للحالة المعنویة بصفة عامة لها ثالث وظائف وهي :  

- تعتبر وسائل لكشف المصادر الخاصة بعدم الرضا واالضطراب بین العمال في مرحلة مبكرة، وغالبا ما 

ترتبط هذه بأمور من المستطاع إصالحها بسهولة متى عرفت، وبذلك یتجنب االضطراب المحتمل. 

ه الطریقة، یعمل كصمام أمان قد یصرف بهذ- من الحقائق المعروفة أن التعبیر عن اآلراء واالستنكارات 

كثیرا من االستنكارات، حتى في المؤسسة ذات الحالة المعنویة المنخفضة (فالقیاس في حد ذاته یخفف 

التوتر ویمیل إلى رفع الروح المعنویة). 

- قد یستفاد من اآلراء التي یكشف عنها القیاس حینما تعد اإلدارة سیاستها، وحینما تقام التغییرات، وفي 

 3تدریب الرؤساء.

 إال أن هذه القیاس في هذه الدراسات المسحیة یعترض علیه نظرا للعوامل التالیة : 

 - معوقات قیاس الرضا الوظیفي : 11-2

في الواقع هناك ثالثة اعتراضات تثار ضد قیاس الرضا الوظیفي في المؤسسة وأولها هو كون 

محاولة الكشف عما یفكر فیه العامل إنما هو عالمة ضعف، وأن صاحب العمل الكفء الذي یسیطر 

األمر ، والرد على هذا االعتراض هو أن الضبط المبني بهذا على رجاله ال یحتاج إلى أن یشغل باله 

 ، رسالة ماجستیر غیر منشوره ، الجامعة العالقة بین الرضا الوظیفي والنیة لترك العمل في البنوك األردنیة- حسن محمد الدلكي،  1
. 13 م، ص 2000األردنیة عمان: 

2 - Jacques legres, Daniel penartin, Pratique des Relations Humaines dans l’entreprise, les 
éditions d’organisation paris, 1981, p 71. 
3- Joe Ann Newby, Job Satisfaction of Middle school: principles in Virginia, Doctor Thesis, the 
Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia, 1999, P 7, 8. 
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على الخوف والنظام االستبدادي یدل على العجز ونقص في احترام كرامة اإلنسان، على عكس النمط 

األخر من الضبط وهو السیطرة الشرعیة المبنیة على التعاون، وهذه تحتاج إلى معلومات حول تفكیر 

تطبق لهدف تدلیل العمال وٕاجابتهم أنها  اآلخرین. وانه لخطأ تام في فهم مقاییس االتجاهات أن نفترض

إلى كل ما یریدون، فكل ما تفعله هذه المقاییس هو إشارة إلى الشكاوي الحقیقیة التي تنبني على وقائع 

موضوعیة تحتاج إلى عالج أو الشكاوي التي تنبني على سوء الفهم المتبادل والتي یمكن أن تعالج 

  1بالمناقشة واإلیضاح فالقیاس إذن هو وسیلة للكشف عن مجال التوتر في المؤسسة. 

واالعتراض الثاني هو أن مثل هذه القیاسات غیر ضروریة ألن اإلدارة تعلم مسبقا ما یفكر فیه 

العمال وما یشعرون به ، وهذا االعتقاد شائع جدا ( وال یصدق إال نادرا) حتى أنه یمكن أن یدرج دائما في 

 حالة مصنع نسیج؛ حیث أكد له مدیر اإلدارة Benge " (2مجموعة "األقوال المأثورة". وقد عرض "بنج" (

أن المصنع "عائلة واحدة كبیرة وسعیدة"، حتى أنه كان یعرف كل موظف باسمه األول، وأنه قریب جدا 

من الصورة حتى أنه استطاع أن یشرف تماما على الموقف، وبعد أسبوعین، قام العمال بإضراب خربوا 

فیه اآلالت تخریبا جسیما، وعطلوا العمل الجاري، وقد أغلق المصنع ولم یفتح بعد ذلك. في الحقیقة، أنه 

 أن تكون لهم أي معرفة حقیقیة بما یفكر فیه الصعب جدامهما كان لرجال اإلدارة من معرفة، فمن 

العمال. 

قد تكون نها أما االعتراض الثالث على مقیاس االتجاهات هو میلها إلى االتجاه العلمي، أي أ

غیر مضبوطة: أوال، ألن العمال قد یخافون اإلجابة عن األسئلة بأمانة ألن اآلراء قد ال ترتبط باألفعال، 

في الحالة األولى فان الخوف مرتبط بكیفیة تطبیق االستقصاء، ولكن مثل الظاهرة قد ال تمیل للبروز في 

حالة االستغناء عن األسماء. أما في الحالة الثانیة فقد بحثها الكثیر من السیكولوجیون، وقاموا بربط نتائج 

  مثل هذه المقاییس بأفعال المستجوبین، وبرهنت كل البحوث على أن المقاییس دقیقة بحق.

- طرق وأسالیب قیاس الرضا الوظیفي :  11-3

- الطرق المباشرة في قیاس الرضا الوظیفي:  11-3-1

تقوم الطریقة المباشرة على تصمیم قائمة استقصاء تتضمن أسئلة توجه للموارد البشریة بالمؤسسة، 

وهذا من أجل الحصول على تقریر مباشر منها عن درجة رضاها الوظیفي. ونمیز هنا بین طریقتین 

1 - David K. Hayes and Jack D. Ninemerer, 50 One minute tips for retaining employees, Course 
Technology, Boston, 2001,P07. 
2  -Ibid ,P09. 
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رئیسیتین تستعمالن في تحدید محتوى أسئلة قوائم االستقصاء هما طریقة تقسیم الحاجات و طریقة تقسیم 

 .عناصر الرضا الوظیفي 

-طریقة تقسیم الحاجات: 11-3-1-1

 "ماسلو" قدمه الذي التقسیم تغطي األسئلة من قائمة تقدیم یتم الحاجات تقسیم طریقة وفق

 واالحترام، التقدیر حاجات االجتماعیة، الحاجات األمن، حاجات الفسیولوجیة، الحاجات وهي للحاجات

. الذات تحقیق حاجات اإلنسانیة

 إشباع من وظائفها لها تتیحه ما مدى عن بالتعبیر البشریة للموارد تسمح بطریقة األسئلة وتصمم

 1.المختلفة للحاجات

 :الوظیفي الرضا عناصر تقسیم طریقة-11-3-1-2

 عناصر مختلف تغطي األسئلة من قائمة تقدیم یتم الوظیفي الرضا عناصر تقسیم طریقة وفق

 2 .المادیة العمل ظروف اإلشراف، العمل، جماعات العمل، محتوى ترقیة، أجر، من الوظیفي الرضا

 :  یلي فیما نلخصها الوظیفي الرضا لقیاس طرق عدة أمام نكون وهكذا 

 

:  للیكارت التجمیعي التدرج طریقة/-  أ

 قیاس یتم الطریقة لهذه ووفقا ، 1954 عام" Rensis Likert "كيیاألمر الباحث قةیالطر ذهھ قدم

 هذه تشیر بحیث البشري، المورد على العبارات من مجموعة طرح خالل من الوظیفي الرضا مستوى

 بالنسبة موافقته درجة یقرر أن البشري المورد من مطلوبا ویكون. للوظیفة معینة خصائص إلى العبارات

: ذلك مثال المطروحة العبارات من عبارة لكل

 الفراغ بوقت استمتاعي من أكثر بعملي أستمتع إنني

 أدناه :  موضح هو كما 5 و 1 بین تتراوح درجات البشري المورد یقدمها التي لإلجابات وتعطى

 

       أبدا أوافق ال                 أوافق ال           متأكد غیر أوافق بشد أوافق

 القیمة حساب یمكن المختلفة العبارات في البشري المورد علیها حصل التي الدرجات وبتجمیع

 1.الوظیفي رضاه لدرجة الكلیة

  . 407- أحمد صقر عاشور، مرجع سبق ذكره، ص  1
 185 ، ، ص2007، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، اإلدارة في عصر العولمة- عبد الرحمن محمد العیسوي،  2
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:  وزمالئه ألوزجود الداللة ذات الفردیة الفروق طریقةب/-  

 المقاییس من مجموعة تقدیم خالل من الطریقة لهذه وفقا الوظیفي الرضا مستوى قیاس یتم

 متعارضین قطبین على مقیاس كل یحتوي بحیث الوظیفة، تحتویها التي الجوانب من جانب لكل الجزئیة

 للدرجة باختیاره وهذا الوظیفي رضاه مستوى قیاس البشري المورد من ویطلب. الدرجات من عدد بینهما

: ذلك مثال. مشاعره تمثل التي

 تؤدیه؟ الذي الیومي العمل في رأیك ما

 ممل ׀―׀―׀―׀―׀―׀―׀―׀ مثیر

1 2 3 4 5 6 7 

 هذا یكون الجزئیة المقاییس من مجموعة لكل البشري المورد أعطاها التي الدرجات وبجمع

 2.جوانبه من جانب عن أو العام الوظیفي رضاه لدرجة ممثال المجموع

  : لهیرزبرج الحرجة الوقائع طریقةج/-  

 مستوى قیاس المراد البشریة للموارد رئیسیین سؤالین توجیه على الحرجة الوقائع طریقة تقوم

: وهما الوظیفي رضاها

 شهر، ( الماضیة الفترة خالل وظیفتك اتجاه الشدیدة بالسعادة فیها شعرت التي األوقات تتذكر أن حاول- 

. الشعور لهذا أدت التي األسباب تحدید مع ،)الخ...سنوات 03 سنة،

 مع الماضیة، الفترة خالل وظیفتك اتجاه الشدید باالستیاء فیها شعرت التي األوقات تتذكر أن حاول- 

 3.الشعور لهذا أدت التي األسباب تحدید

 : ) The Job Descriptive Index (JDI(:  الخدمة وصف مؤشرد/-  

 " هیلین) و " (Kendall " كاندال ، " )Smith(،" سمیت"طرف من الستینات أواخر في تطویره تم

(Hulin) 4 وصف المستجوبین من یطلب ألنه كذلك سمي ، وقد كبیرا رواجا المقیاس هذا القىوقد 

 حیث العمل؛ ومحیط الوظیفة من متعددة أوجه عالمات على یتحصلون المقیاس هذا فمستخدمي أعمالهم،

 . 410 ، ، صنفس المرجع - أحمد صقر عاشور،  1
 . 414- أحمد صقر عاشور، مرجع سبق ذكره، ص:  2
 جیجل  "سونلغاز" الكهرباء إنتاج ، دراسة میدانیة بمؤسسة أثر ضغوط العمل على الرضا الوظیفي للموارد البشریة- شاطر شفیق ،  3

. 35 ص 2009/2010مذكرة ماجستیر في االقتصاد والتسییر ، جامعة بومرداس 
 .38نفس المرجع ، ص -  4
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 اإلشراف العمل، زمالء الترقیة، فرص أو الترقیات األجر،خمسة أوجه هي  إلى استنادا الرضا یقیس

 1. ذاته حد في والعمل

 زیادة ،بنائه صدق تدعم المعطیات من كبیر قدر وجود هو الخدمة وصف لمؤشر األساسیة المیزة

 آخرین، باحثین أو مطوریه طرف من سواء المقیاس، هذا لتحسین في محاولة مستمر البحث ذلك على

 والذي للعبارات، أفضل لتطویر متطورة  إحصائیات1989 في )Roznowski (روزنوسكي "استخدم فمثال

 بتحدیث قاموا  وزمالؤها) "Smith" (" سمیت "أن المقیاس، كما وصدق ثبات من یحسن أن شأنه من

 بتسمیته قاموا اإلجمالي للرضا مقیاس بإضافة قاموا وأیضا عباراته، بعض بتعویض المقیاس وتحسین

 2"عام بشكل العمل"

 الرضا لقیاس المؤشر هذا استخدام استشاري أو باحث أراد إذاومن محاسن هذا المقیاس أنه 

 أن یمكن كما المهنة، لنفس معیاریة لعینة نتائجه یقارن أن بمقدوره سیكون ،عمال ال من لعینة الوظیفي

 مستویات معرفة یریدون العلیا اإلدارة مسیرو كان إذا كبیرة فائدة ذات الجماعة معاییر مقارنات تكون

، وعلیه فانه ال توجد الصناعة نفس في أو الوظائف نفس في آخرین عمال مع مقارنة لعمالهم الرضا

 قد المؤشر هذا أن"  قال Spector (1997( إلى درجة أن "سباكتر " المقیاس،ة بهذا مرتبط كثیرة مساوئ

 3 ". وصحة تطورا الوظیفي الرضا قیاسات أكثر من یكون

 للرضا مقیاس نقص في ویتمثل السنین، مرور مع ظهر القیاس هذا على مأخذ فهناك ذلك، مع

 مقیاس المؤشر هذا مطورو ابتكر ذلك، لمعالجة ذلك من یمكنهم ال المؤشر هذا ألن اإلجمالي، الوظیفي

 من عدد من یتكون انه إال الخدمة وصف مؤشر بعد المقیاس هذا تصمیم تم حیث عام؛ بشكل العمل

. للعمل محددة أوجه من بدال عام بشكل العمل عن والعبارات الصفات

 بدایة سنوات مدار على إجراؤها تم الخدمة وصف لمؤشر الصدق دراسات أن إلى نشیر أن بقي

 هذا قیاسات أن استنتج األخیرة، هذه من انطالقا تقریبا ، النتائج لنفس التوصل تم ولقد ، 1959 من

 ، 1979 الطبعة الثانیة، دار النهضة، إدارة القوى العاملة ( األسس السلوكیة و أدوات البحث التطبیقي)،- أحمد صقر عاشور،  1
 .53 ،ص

2 - Anthony Knight, Job satisfaction, Journal of nuclear Medicine technology, Volume 32, Number 
4, University of IOWA, December 2004, P: 01. 

 .Paul E .Spector, op, cit, P: 14 ، مرجع سبق ذكره نقال عن : قیاس الرضا الوظیفي- عبد القادر بوخمخم ،  3
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 أن القیاسات مع عالي بشكل سمیت "وتذكر ، 1والتقارب التمییز صدق من عالیة مستویات لها المؤشر

 2. لذلك إجراء أفضل هي الخدمة وصف لمؤشر العالمات وضع طریقة

 مع 1997 لسنة الخدمة وصف مؤشر لصیغة الداخلي الثبات من التأكد عملیة إجراء تم قدو

 الثبات معامل مع عالیا ارتباطا لدیه أن إلى التوصل وتم حالة، 1600 باستخدام عام بشكل العمل مقیاس

  0.90 ب یقدر ارتباط معامل لدیه كان الحالیة الوظیفة في العمل إن . 0.96 إلى 0.86 من) ألفا(

 . 0.87 ب یقدر ارتباط بمعامل الترقیة فرص ، 0.86 ب یقدر ارتباط معامل لدیه كان الحالي األجر

 معامل نفس له الزمالء مع العالقة أن حین في ، 0.91 ب یقدر ارتباط معامل فله اإلشراف أما 

 3. 0.91 ب ب یقدر ارتباط معامل أعلى والسابق االرتباط

 ):  The Job -In-General(  عام بشكل العمل مقیاسج/- 

 ، )Smith" ( سمیت" " (Brannick)،" برانیك) Ironson(" یرونسونا "طرف من تطویره تم

 قد وعام بشكل العمل مقیاس إن) JIG( ، 1989 ، في )Gibson ("غیبسونو ")" Paul( " بول" 

 عبارة كل عبارة، 18 على ویحتوي الجزئي الرضا من بدال اإلجمالي الرضا لقیاس هذا المقیاس صمم

 أن وزمالؤه" ایرونسون "یرى ما وجه استخدام من بدال عام بشكل العمل حول صغیرة جملة أو صفة تمثل

  4.الفردیة األوجه مجموع لیس اإلجمالي الرضا

 عن تعبر األوجه نتائج جمع فعملیة الممارسة، هذه لمثل االنتقادات بعض وجهت ذلك، مع

 له وجه كل أن یبدو ال الحقیقة في  ،اإلجمالي الرضا في متساو بشكل یساهم منها وكل كلها، قیاسها

 لكن )Overall( اإلجمالي للرضا تقریب عن عبارة هو األوجه فجمع ولهذا فرد، لكل بالنسبة األهمیة نفس

 5.الشامل الرضا عن بدقة یعبر ال قد

 :  The Minnesota Satisfaction Questionnaire ( MSQ( مینسوتا استبیاند/- 

 نفس المرجع  والصفحة .-  1
2 -  Jennifer S. Skibla, Personality and job Satisfaction, Master thesis, University of Wisconsin- 
Stout, New York, 2002, P09. 
3 - Ibid, P 10. 
4 -  Ibid, P 18  

 .32عبد القادر بوخمخم ، مرجع سابق ، ص -  5
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 طرف من طور قد والتنظیمي، النفس علم مجال في واسعین واستخداما قبوال المقیاس هذا القى

 " داوس ) "England ( ،)Dawis(، ، " انغلند " )Lofquist " (لوفكویست" ن منهم الباحثي من فریق

،)Weiss( 1. "مینسوتا" جامعة من"  1967 سنة في 

وهو النمودج األكبر وهناك  للعمل العشرین الوجوه لقیاس مصممة عبارة مئة من االستبیان هذا

 مصمما لیس المصغر فالشكل ذلك، مع ،عبارة 20 من تتكون مینسوتا الستبیان المصغرة الصیغةأیضا 

 2.الوظیفي الرضا وجوه عن نتائج إلعطاء

 المستجوب من ویطلب العمل، من متعددة أوجه حول عبارات من مینسوتا استبیان عبارات تتكون

 كرهه أو الشيء ذلك حب إلى تشیر فاإلجابات العاطفة، على كبیرة بصفة مبني قیاس مستوى إلى اإلشارة

 3. له وصف عملیة منها أكثر

 الكبیرة الخصوصیة رغم، و الخدمة وصف مؤشر مقیاس من تدقیقا أكثرإن هذا المقیاس هو 

 كال تعكس عبارات المثال، سبیل على أخرى، مقاییس في موجود محتواه من فالعدید االستبیان، هذا ألوجه

 ویبقى العیب الوظیفي الرضا مسح  إختبارفي اإلشراف التقنیة والكفاءة اإلنسانیة العالقات جانبي من

 فمن عبارة، 100 من المتكونة الكاملة للصیغة بالنسبة الطول، هو العیباألكبر الستبیان مینسوتا 

 20 ب المصغرة الصیغة أن كما ، أخرى متغیرات قیاس یرید الباحث كان إذا خاصةرتها إدا الصعب

 4.المتوفرة الرضا قیاسات من العدید من أطول تبقى عبارة

 : Job Satisfaction Survey (JSS(اختبار مسح الرضا الوظیفي ه/- 

 الوظیفي، الرضا مستویات لقیاس كأداة 1985 في (Spector)تم تطویره من طرف "سباكتر" 

 األخرى بالقیاسات مقارنة ، والعمل ومحیط للوظیفة أوجه تسعة لقیاس مصممة عبارة 36 من یتكون فهو

 وضعیة أو الفرد عمل حول عبارات تمثل مكوناته أن حیث نموذجیا؛ یعتبر المقیاس هذا سابقا، الموصوفة

 حول دائرة وضع خالل من عبارة كل على یوافقون مدى أي إلى باإلشارة مطالبون والمستجوبون العمل،

. الست األرقام أحد

. 407 ، مرجع سابق ، ص ادارة القوى العاملة : األسس السلوكیة وادوات البحث التطبیقي- احمد صقر عاشور ،  1
 ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ، بدون تاریخ ، ص دراسات في علم النفس االجتماعي- عبد الرحمان العیسوي ،  2

222 .
. 52 ، ص 1987 ، دار النشر للجامعات المصریة ، مصر 03 ، ط السلوك في التنظیم- محمد علي شهب ،  3
. 43- عبد الفتاح محمد دویدار ، مرجع سابق ص  4
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 وصف مؤشر عكس وعلى  ویعتبر هذا المقیاس المقیاس االكثر شبها بمقیاس وصف الخدمة ، 

 األوجه من وجه كل أن بما الوظیفي الرضا لمسح اإلجمالي الوظیفي الرضا نتیجة تخزین یمكن الخدمة

 1ة.اإلجمالي الرضا نتیجة على الحصول یمكن فانه عبارات، 4 من یتكون التسعة

 ):  البیانات جمع طرق (الوظیفي الرضا قیاس في المباشرة الغیر الطرق-11-3-2

 مثل بالمؤسسة المتاحة البیانات مختلف تخص العمل من مختلفة جوانب على تركز طرق هي

 غیرها و التشغیل أثناء الحوادث عدد ، العاملین دوران معدل ، العاملین شكاوى حجم الغیاب معدالت

 2 .العاملین رضا درجة على ما حد إلى الحكم المؤشرات هذه مثل بتحلیل ویمكن

 نواتج معدالت من العدید حساب على الوظیفي الرضا لمستوى قیاسها في قةیالطر ذهھ تعتمد

. المرفوض اإلنتاج ومعدل العمل عن التغیب معدل العمل، دوران معدل أهمها من نذكر العمل

:  المعدالت لهذه شرح یلي وفیما

 :العمل دوران معدلأ/- 

 عدد متوسط على مقسوما باختیارهم العمل تاركي بعدد ما مؤسسة في العمل دوران معدل یقدر

. ما فترة خالل المؤسسة تلك في البشریة الموارد

 البشریة الموارد عدد متوسط/ العمل تاركي عدد إختیاریا = العمل دوران معدل

: اآلتي النحو على البشریة الموارد عدد متوسط ویقدر

. 2 /المدة أخر في البشریة الموارد عدد +المدة أول في البشریة الموارد عدد= البشریة الموارد عدد متوسط

 ذلك فإن مرتفع العمل دوران معدل فیها یكون التي الحالة في فإنه المباشرة غیر الطریقة منظور ووفق

 3. المعدل هذا انخفاض حالة في صحیح والعكس الرضا عدم عن كمؤشر یعتبر

 :  العمل عن التغیب معدلب/- 

: التالیة بالمعادلة ما مؤسسة في العمل عن البشریة الموارد تغیب معدل یقدر

 الكلیة العمل ساعات عدد / العمل عن التغیب ساعات عدد = العمل عن التغیب معدل

.). الخ....سنة كل شهر، كل (المؤسسة تحددها متباینة فترات في المعدل هذا حساب ویمكن

  ، دار المریخ للنشرادارة السلوك في المنظمات علي بسیوني ، إسماعیل- حیرالدج ینبرج ، روبرت بارون تعریب رفاعي محمد ،  1
  .207 ص 2004المملكة العربیة السعودیة ، 

  .209- نفس المرجع ص  2
. 15- محمود فتحي عكاشة، مرجع سبق ذكره، ص  3
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 أكثر مرتفعة التغیب معدالت فیها تكون التي الحالة في فإنه المباشرة غیر الطریقة منظور ووفق

 1. المعدل هذا انخفاض حالة في صحیح والعكس الرضا، عدم عن كمؤشر یعتبر ذلك فإن

 : المرفوض اإلنتاج معدلد/- 

: التالیة المعادلة خالل من ما مؤسسة في المرفوض اإلنتاج معدل یقدر

 .المنتجة الوحدات عدد/ جودتها لسوء المرفوضة الوحدات عدد = المرفوض اإلنتاج معدل

 المرفوض اإلنتاج معدالت فیها تكون التي الحالة في فإنه المباشرة غیر الطریقة منظور وفق و

 .المعدل هذا انخفاض حالة في صحیح والعكس الرضا، عدم عن كمؤشر یعتبر ذلك فإنعالیة 

 في وموضوعیة فعالیة األكثر الطریقة هي المباشرة الطریقة أن نستنتج ذكره تقدم ما خالل من

 باستقصاء تقوم ألنها وهذا مباشرة الرضا تقیس كونها البشریة، للموارد الوظیفي الرضا مستوى قیاس

 والتي المباشرة غیر الطریقة یخص فیما أما. للوظیفة المختلفة الجوانب اتجاه مشاعرها عن البشریة الموارد

 االعتبار بعین تأخذ ال لكونها موضوعیة غیر طریقة فهي العمل، نواتج معدالت حساب على تعتمد

 العمل بدائل توفر مدى مثل الرضا، عدم أو الرضا عن تخرج أخرى بعوامل المعدالت هذه تأثر إمكانیة

 اإلنتاج لمعدل بالنسبة ذاتها السلعة تصمیم سوء العمل، دوران لمعدل بالنسبة المؤسسة خارج

.  الخ...المرفوض

 

 

 

 :آثار الرضا الوظیفي -12

كونه عامل هام في مجال العمل والتنظیم ، یمتد تأثیر الرضا الوظیفي على مستویات عدة یمكن   

تصنیفها في ثالث : 

• اآلثار على المستوى الشخصي للعامل : 

• اآلثار على مستوى جماعة العمل :  

• اآلثار على مستوى التنظیم ككل (المؤسسة ) :  

لذا فان منح هذا الموضوع األهمیة القصوى ال یعد هدرا . 

آثار الرضا الوظیفي على المستوى الشخصي للفرد العامل :  -12-1

. 16- نفس المرجع ، ص  1
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في هذا اإلطار یؤثر الرضا الوظیفي على المستوى الجسمي النفسي والعقلي للعامل كما یمتد 

تأثیره إلى حیاته العائلیة ومكانته االجتماعیة . 

آثار الرضا الوظیفي على الصحة العقلیة والجسمیة للعامل : - 12-1-1

أثبتت العدید من الدراسات أن العمال الذین لدیهم درجة مرتفعة من الرضا الوظیفي أقل عرضة 

لإلصابة باألمراض المهنیة خصوصا ( السكري ، ضغط الدم ، ....الخ) كما أن لهم اتجاهات ایجابیة 

نحو ذواتهم مما یجعلهم أقل عرضة لنوبات االكتئاب ومختلف االضطرابات النفسیة ، وانه یحدث العكس 

 1في حالة الشعور بعدم الرضا .

 " وزمالءه الذین أكدوا أن استمرار حالة هیرزبرغومن أشهر الدراسات في هذا اإلطار دراسة " 

عدم الرضا الوظیفي لدى العامل تؤدي إلى اإلحساس بألم الرأس وفقدان الشهیة وعسر الهضم ، أما 

(برك) فقد وجد ارتباطا بین عدم الرضا وبعض األعراض العضویة كالتعب وصعوبة التنفس وصداع 

 % من حاالت القرحة التي ظهرت في معمل واحد 18) أن وایتالرأس وغیرها ، وفي نفس الصدد وجد (

 2كانت عند العمال الغیر راضین وظیفیا .

 

 

 

آثار الرضا الوظیفي على الصحة فریق وعالقات العمل :  - 12-1-2

:  الغیاب آثار الرضا الوظیفي علىأ/-  

یعرف الغیاب عموما على أنه :"نقص المالزمة في عمل یتطلب الحضور الدائم"، و أسبابه 

عدیدة تتمثل في : المرض، عطل األمومة، حوادث العمل، عطل ألسباب عائلیة أو  Hailbronzحسب 

 .3إداریة عطل غیر موافق علیها أو التكوین خارج المنظمة 

 عوامل الغیاب إلى عوامل شخصیة وأخرى مهنیة: Baudwin َو Jardillillerوقد قسم كل من 

 :- العوامل الشخصیة 

1 - LOCK.E.A.The nature and causes of Job Satisfaction.Maervind.D,Dunette,Hand bookindustrial 
and organisational psychology,chicago,rand ,mc nally,college publishing company,1974,P79. 

  .17- إیمان محمد علي الحنیطي، مرجع سابق، ص  2
 .74احمد صقر عاشور ، نفس المرجع ، ص -  3
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وتشمل السن، الحالة الصحیة، الجنس، الحالة العائلیة، المستوى التأهیلي األقدمیة، النشاطات الشخصیة 

بالعمل وظروف السكن والمواصالت. 

  : العوامل المهنیة-

وتحتوي تأثیر مستوى العمل بمختلف أنواع اإلنتاج، مستویات التأهیل، تأثیر ظروف أداء المحیط 

وأوقات العمل ثم تأثیر الظروف االجتماعیة للعمل والتي تشمل نمط االتصال وطریقة المكافأة، إلى جانب 

كل اإلجراءات ذات التأثیر النفسي كالمعاملة واإلشراف وجماعة العمل. 

وقد أكد بعض الباحثین على وجود عالقات قویة بین عدم الرضا الوظیفي ومعدل الغیاب مثل 

Brayfield, Crockett , Herzberg و Vroom  وأن ارتفاع مستوى الرضا یؤدي إلى انخفاض نسبتي

" حیث توصل الباحثون أنترناشیونال هارفسترالتغیب والتسرب، وهذا ما أكدته دراسات أقیمت في شركة " 

) 04).(0.38) وفي دراسـات أخـرى (-0.25إلى معدل ارتباط سالب بین الرضا ومعدل الغیاب قدره (-

 ) ببحث حول عالقة الرضا الوظیفي بالتغیب ، وأظهر البحث Fred قام فرید (1989في عام 

بوضوح وجود عالقة ارتكازیة بین المتغیرین ، فعندما یكون الرضا عالیًا ، یتجه الغیاب نحو االنخفاض  

وعندما یكون الرضا منخفضًا یصبح الغیاب مرتفعًا ومع ذلك فان هناك متغیرات وسیطیة بین هذین 

المتغیرین مثل درجة شعور األفراد بأهمیة وظائفهم ، ودرجة الرقابة واإلشراف. 

وكخالصة عامة خلص الباحث إلى أنه لیس بالضرورة أن یؤدي الرضا الوظیفي المرتفع إلى 

 1انخفاض الغیاب، غیر أن الرضا الوظیفي المنخفض من المرجح أن یؤدي إلى تغیب أكبر.

فعدم الرضا عن العمل الیؤدي بالضرورة إذن إلى الغیاب وٕان كان ال یمنع أن یكون أحد األسباب  

الهامة المؤدیة للغیاب ولیس كل األسباب. 

فغیاب الموظفین یرتبط بشكل مباشر على إدراكهم بعدم وجود عدالة ،وعلیه فإن معاملة الموظفین 

 2بطریقة عادلة یعتبر نظامًا إداریًا مفیدًا لتخفیض الغیاب .

الدوران الوظیفي ( ترك العمل) :  ب/- آثار الرضا الوظیفي على 

تصب معظم البحوث في هذا الموضوع إلى أنه إذا كان هناك عدم رضا وظیفي ملحوظ فمن   

 3المرجح أن یكون هناك ارتفاع في دوران العمل .

1 - Luthans , ibid , P 167. 
2 - Kreitner , Robert & Kinicki ,Angelo. organizational behavior , second edition ,IRWIN1999 P 233 

3 - Luthans , ibid ,  P 185. 
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وتربط الرضا الوظیفي بالدوران الوظیفي عالقة سلبیة غالبًا، وهي أقوى من العالقة الموجودة بین الرضا 

 1الوظیفي والتغیب .

و تجدر اإلشارة إلى أن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا هامًا في العالقة بین الرضا والدوران 

الوظیفي ، فبسبب ظروف اقتصادیة الیتخیل األشخاص أنفسهم یعملون في أي مكان آخر وبالتالي 

یستمرون في العمل بمؤسستهم بغض النظر عن شعورهم بعدم الرضا و العكس یحدث عندما تسیر 

األمور على خیر ما یرام في االقتصاد ،و تنخفض البطالة إجماًال فیكون هناك زیادة في الدوران 

فرص أفضل في مؤسسات أخرى، وقد یحدث هذا  الوظیفي(ترك العمل ) ، الن األفراد سیتطلعون إلى

حتى في حاالت وجود درجة عالیة أو مقبولة من الرضا الوظیفي . 

فعوامل ظروف سوق العمل ،والتوقعات حول فرص العمل المتعددة ،و المسافة التي یقضیها 

الموظف في المنظمة منذ التثبیت بعد فترة االختبار إلى وقت التسریح من الوظیفة كلها تتحكم بدرجة 

 2.العالقة بین الدوران الوظیفي والرضا 

حیث أن العالقة بین الرضا الوظیفي والدوران الوظیفي عالقة متینة ،وهي عالقة عكسیة حسب 

 3الكثیر من الدراسات ، إال أن هذه العالقة عالقة غیر مباشرة ، یتوسطها االنسحاب المادي.

 

 

 آثار الرضا الوظیفي على التنظیم (المؤسسة ): -12-2

:  العام للعمال  آثار الرضا الوظیفي على األداء-12-2-1

فمنهم من یعتقد  لقد كانت العالقة بین الرضا الوظیفي واألداء موضوعا لكثیر من أعمال البحث ،

أن الرضا واألداء یؤثران في بعضهما باعتبارها عالقة سببیة بین الرضا كمتغیر سببي واألداء كمتغیر 

تابع . 

) بیلي) ودراسة (ARGYRIS 1972ومن أشهر الدراسات حول هذا الموضوع  دراسة(ارجریس ) (

BILLY 1982 وتوصلت الدراستان إلى نتائج متقاربة كان فحواها أن العمال األكثر رضا یمیلون إلى 

 1تحقیق مستویات أفضل من األداء. 

1 - Spreitze ,Gretchen &Kizilos,Mark&Nason,Stephen ibid ,P 155 
2 - ibid ,P 156. 

. 75ص مرجع سابق ، -  الحیدر عبد المحسن وبن طالب ، إبراهیم . 3
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آثار الرضا الوظیفي على اإلنتاجیة : -12-2-2

هل العمال الراضون أكثر إنتاجیة من نظرائهم الذین یشعرون برضا اقل؟ حیث أن العالقة بین 

الرضا واإلنتاجیة مهم جد دراستها وفهم اتجاهها . 

لقد كان االعتقاد السائد أن الروح المعنویة العالیة تؤدي أو تعود إلى إنتاجیة عالیة ، بمعنى أن 

 2العالقة بین الروح المعنویة وبین اإلنتاجیة هي عالقة سببیة .

إال أن ذلك غیر صحیح في كل الحاالت فیجب أال ننظر إلى العالقة بین هذین المتغیرین أنها 

عالقة مباشرة بین حدین ، بل یجب األخذ بعین االعتبار دور العوامل الوسطیة ، مثل األجور والمكافآت 

فقد یكون الموظف غیر راض عن أجره مثًال أو أسالیب العمل لكنه راض بصفة عامة عن عمله والعكس 

 3.صحیح أیضًا 

إال انه في الوقت الحاضر تبین أن العالقة بینهما ضعیفة ، كما أوضح بورتر ولولر هذه العالقة 

كما یلي :"إذا افترضنا أن المكافأة تسبب الرضا ،وفي بعض الحاالت یؤدي األداء للحصول على 

المكافآت ،إذن من الممكن أن تكون العالقة التي وجدت بین األداء والرضا الوظیفي قد نتجت بسبب 

 4.عامل ثالث وهو المكافأة "

 

 خـــــــــــــــــــــــاتمة: 
لقد تبین لنا  مما سبق أن موضع الرضا الوظیفي  موضوع شائك وواسع ومهم جدا في علم  

المنظمات ، ودلیل  ذلك تعدد النظریات التي تطرقت إلیه من جهة وتعدد طرق قیاسه من جهة أخرى  

وارتباطه مع متغیرات عدة هي األخرى جد مهمة في العمل مثل  المردودیة الغیاب ...الخ  من  جهة 

 ثالثة .

ولعل  هذا االتساع والتعدد واألهمیة ال یكاد یحظى بها موضوع آخر ، فانه یمكن القول أنه وانطالقا  من 

دراسة مستوى  الرضا الوظیفي في مؤسسة ما تتكون لدینا صورة عامة عن العمل في المؤسسة وعن 

ظروفه الفیزیقیة والمعنویة وعن نمط ومستوى وفعالیة االتصال فیها ،  كما یمكننا التنبؤ  انطالقا  منه 

 ، مجلة اإلدارة اإلحساءتطبیق نظریة هیرزبرغ لقیاس الرضا عن العمل في التعلیم الثانوي لمنطقة - محمد عبد اهللا الناجي ،  1
 152 م، ص 1993 الریاض، سبتمبر 80العامة، العدد 

. 195 ص مرجع سابق ،  ،- العدیلي ، ناصر محمد 2
. 212 ص مرجع سابق ، - جرینبرج ،جیرالد ،بارون ،روبرت.  3
. 49 ص مرجع سابق ، - الحیدر ،عبد المحسن وبن طالب ، إبراهیم . 4

                                                                                                                                                                                     



 الباب األول : الجانب النظري ..........................................الفصل األول : الرضا الوظیفي
 

أیضا بمستوى المردودیة ودرجة دوران العمل وموضع هذه المؤسسة ضمن المؤسسات األخرى المنافسة 

 .في محیطها 
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 :   في الجزائر العام القطاع االقتصادي
 -تعریف القطاع العام االقتصادي :1
یطلق مصطلح القطاع العام في االقتصاد على مجموعة المؤسسات التي تدار من قبل الحكومة   

أساسا والتي یمكن أن تدار من قبل القطاع الخاص استثناءا بعقد امتیاز ، و یتمیز القطاع العام بكون 
 1مؤسساته تقوم بإنتاج السلع والخدمات وتقدیمها إلى الجمهور بأسعار محددة من طرف الدولة .

-مراحل تطور القطاع العام االقتصادي في الجزائر: 2
مختلف المراجع التي اطلعنا علیه تتفق في تقسیم مسیرة تطور االقتصاد الجزائري إلى مرحلتین 

أساسیتین كل منها مقسمة إلى مراحل فرعیة . 
 الفاصل بین المرحلة األولى التي تعرف بمرحلة االقتصاد االشتراكي أو 1990وتعتبر سنة 

المسیر من طرف الدولة أو االقتصاد المغلق أو مرحلة الحزب الواحد في األبجدیات السیاسیة . 
في حین تعرف المرحلة الثانیة بمرحلة االزدواجیة االقتصادیة، االنفتاح االقتصادي مرحلة 

التعددیة،....الخ  
وتتمیز المرحلة األولى بسیطرة القطاع العام عموما مع بروز محتشم للقطاع الخاص كما تتمیز 
بتعدد النصوص وفلسفة اإلصالحات ، فیما تتمیز المرحلة الثانیة ببروز الفت للقطاع الخاص وبفلسفة 

إصالحات جدیدة مست القطاع العام أبرزها الخصخصة واإلنعاش االقتصادي . 
) والتي تقسم إلى 1990-1962وعلیه سنسرد أهم المراحل التي میزت نصف المسیرة األول من (

 2).1990-1980)-(1979-1967) –(1966-1962ثالثة مراحل هي (
 إلى یومنا هذا ویمیزها فتح االقتصاد وسیاسات مالیة ونقدیة 1990أما المرحلة الثانیة فتمتد من 

متعددة بالشراكة مع صندوق النقد الدولي رافقتها عملیة خصخصة واسعة ، ثم برنامج إنعاش اقتصادي 
جمع بین القطاعین العام والخاص . 

وقبل ذلك نطلع على إمكانیات وواقع االقتصاد الجزائري إبان المرحلة االستعماریة . 
 - االقتصاد الجزائري إبان المرحلة االستعماریة :2-1

عرفت هذه المرحلة تخصص عمل واضح ، حیث تخصص الجزائریون في قطاع الزراعة 
، ولم تظهر مؤسسات اقتصادیة متخصصة في 3خاصة زراعة الكروم   الزراعة اإلنتاجیةوخصوصا

 حیث ظهرت أولى المؤسسات االقتصادیة في الجزائریة في شاكلة 1953منتجات أخرى حتى سنة 
المتخصصة في إنتاج االسمنت والمؤسسات المتخصصة في البتروكیمیاء )LAFARGE( الفارج"مؤسسة "

 4حاسي مسعود بعد اكتشاف ثروات

 ، 09 ص ، 1995 الجزائر، الجامعیة المطبوعات دیوان ،واتجاھات آراء الھیكلیة، والتصحیحات الخوصصة الموسوي، مجید ضیاء-  1

2 - Abdelhamid BRAHIMI, L'ECONOMOIE ALGERIENNE ". OPU . 1991.P 31. 
3 - T.TIDAFI , " l'agriculture algérienne et ses prescriptives de développement ". Ed MASPERO .1960.P27. 
4 - Ahmed AKKACHE  ,  Capitaux étrangers et libération économique :" L'expérience algérienne    ". Ed 
MASPERO .1971.P58.  

                                                           



 الباب األول : الجانب النظري .......................................الفصل الثالث: القطاع االقتصادي العام في الجزائر 
 

 300 عرفت االستثمارات الفرنسیة في الجزائر ارتفاعا بأكثر من 1961-1950وفیما بین سنة 
 بسبب وجود الذهب األسود في صحراء الجزائر كما یبینه الجدولین التالیین :  %

 
إجمالي االستثمارات الفرنسیة في الجزائر / ملیار فرنك السنة 

فرنسي 
1950 1.6 
1951 71.90 
1961 342.1 

  سنوات - یمثل إجمالي االستثمارات الفرنسیة في الجزائر بالملیار فرنك فرنسي ما بین01جدول رقم -
)1951-1961 (. 

.Source : Abdelhamid BRAHIMI; "L'ECONOMOIE ALGERIENNE ". OPU . 1991. P 18  

وقد تمیز االقتصاد الفرنسي المتركز في الجزائر قبل االستقالل بالمیزات التالیة :  
- میزات االقتصاد الجزائري إبان العهد االستعماري :  2-1-1

أوجد االستعمار هیكلة لالقتصاد الجزائري تتالئم وعقلیة االستعمار واالستغالل فكان االقتصاد مقسما 
إلى اقتصادیین متباینین شكال ومضمونا، أحدهما عصري مرتبط بقطاع التصدیر ومندمج تماما في 
 لذااالقتصاد الفرنسي، والثاني متخلف لم یكن بتمتع بدرجة استعداد كافیة لتفاعله مع االقتصاد األول، 

أصیب االقتصاد بتشوهات ظهرت بمظاهر متعددة منها : 
 اختالل العالقة بین الموارد المادیة والموارد البشریة، بفعل قلة الوسائل المادیة وضعف التراكم  •

الرأسمالي (االستثمار) من جهة، وارتفاع نسبة الزیادات السكانیة من جهة ثانیة. 
 اختالل الهیكل اإلنتاجي المتمثل أوال في ضعف نصیب الصناعة في تكوین الناتج الداخلي  •

الخام، قیاسا بنصیب الزراعة، وثانیا تركز كبیر للید العاملة في القطاع الزراعي، غیر المندمج 
في اقتصاد المبادلة، وبالتالي اختالل هیكل التشغیل الذي یشكل المظهر الثالث من مظاهر 

 التشوه. 
 أحادیة هیكل التجارة الخارجیة المتمثلة في تصدیر عدد محدود من الموارد والمنتجات.  •
توجیه االستعمار الفرنسي استثماراته إلى القطاعات التي تحقق غرض االرتباط والتبعیة وتحقیق  •

المصالح فقط،و انجاز بعض المشاریع المرتبطة بالبني التحتیة لالقتصاد الجزائري، مثل خطوط 
السكك الحدیدیة، والموانئ البحریة والمطارات، وشق الطرق وبناء الجسور وغیرها من المشاریع 
 المرتبطة بتنمیة القطاع العصري الذي ینتج منتجات تلبي رغبات المعمرین داخلیا وفي فرنسا. 

 االنفصال العام بین القطاع الحدیث العائد لألوربیین والقطاع التقلیدي الذي یعتمد على الوسائل  •
البدائیة في االستغالل، والعائد للجزائریین. 
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 وجود أقلیة من المعمرین األوربیین تستحوذ على أجود األرضي وأخصبها ویجنون من استغاللها  •
 % من داخل الجزائر من الزراعة. 78

 % 13%من سكان األریاف من كبار المالك المسلمین الذین یجنون نسبة 5وجود أقلیة تقدر ب  •
دخل الجزائر من الزراعة. 

 % من سكان المنطقة الزراعیة من المسلمین إلى تقاسم حصة ال 95 اضطرار أغلبیة تشكل  •
 P4F1 % من مجموع دخل البلد من الزراعة.9تزید عن 

- اإلمكانیات االقتصادیة للجزائر عشیة االستقالل :  2-1-2
 ورثت أول 1962لقد كانت نتائج السیاسة االستعماریة وخیمة على الجائر والجزائریین ، ففي سنة 

حكومة جزائریة مستقلة ظروفا اقتصادیة واجتماعیة جد صعبة تمثلت في :  
 ملیون ونصف ملیون شهید ثمن الحریة . •
 مالیین مهجر من قراهم ودیارهم وأراضیهم كانوا ضحایا سیاسة األرض المحروقة التي 03 •

 انتهجتها اإلدارة العسكریة االستعماریة للقضاء على الثورة .
  ألف جزائري نازح نحو المغرب وتونس .500 •
 ملیون ونصف ملیون نازح من القرى نحو المدن الكبرى یعیشون ظروفا مزریة  •
  ألف جزائري مسجون أطلق سراحهم عشیة االستقالل .400 •
  ألف مهاجر جزائري في فرنسا .400 •
  قریة جزائریة مدمرة .8000 •
 أالف الهكتارات الفالحیة والغابیة محروقة بأسلحة محظورة دولیا . •
 حدود شائكة مزروعة بألغام قاتلة على الشرق والغرب . •

وعلى الصعید االقتصادي كان االقتصاد الجزائري هشا ومفككا میزه :  
 غیاب العالقة بین القطاعات االقتصادیة ( فالحة –صناعة –تجارة ). •
 غیاب قاعدة صناعیة وطنیة بسبب تركیز االستعمار على الصناعة الموجهة للتصدیر  •
ارتباط المصانع الموجودة بالجزائر باالقتصاد الفرنسي باعتبارها تمده بمواد أولیة فالحة أو  •

 منتوجات نصف مصنعة .
غیاب الموارد المالیة الخاصة بالدولة الجزائریة ، خاصة وان المحروقات بقیت بید السلطات  •

P5Fاالستعماریة .

2 
 ألف 900هجرة الكفاءات المتخصصة والمؤهلة عشیة االستقالل ومعظمها كان من األوربیین ( •

 أوروبي غادروا الجزائر عشیة االستقالل).
  من االستهالك مصدرة سلع قادمة من وراء البحر .%60الالتوازن في السوق الداخلیة الجزائریة  •

1 - Abdelhamid BRAHIMI; ibid ; P 21. 
2 - M.RAFFINOT et P.JACQUEMOT " Le capitalisme d'Etat algérien " OP. cit , P54. 
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P6F . %30تراجع الصادرات الجزائریة بشكل رهیب بلغ  •

1 
 Vacanceمجمل هذه الظروف جعلت الجزائر تعیش حالة " عطلة اقتصادیة " "

Economique سنة مضطربة سیاسیا واقتصادیا على 1962" برأي المتخصصین ، واعتبرت سنة 
  2جزائر جریحة وملغمة .

): 1966-1962-مرحلة ما بعد االستقالل (2-2
اعتبرت هذه المرحلة كمرحلة انتقالیة خاصة وصعبة على كل األصعدة ، وتعرف هذه المرحلة 

بمرحلة االنتظار نظرا لغیاب قرار اقتصادي حقیقي حول التوجهات األساسیة الكبرى لالقتصاد الوطني ، 
وقد تمیزت هذه المرحلة بما یلي :  

- میزات االقتصاد الجزائري في هذه المرحلة :  2-2-1
مشاكل تسییریة للجهاز اإلنتاجي نتیجة ذهاب المعمرین األوروبیین، األمر الذي أدى بتولي  •

 حول 1963العمال الجزائریین بإدارة تلك المشروعات االقتصادیة الموجودة آنذاك( مراسیم 
 التسییر الذاتي). 

وجود قطاعات مسیرة بواسطة العمال مع وجود القطاع الخاص في المجال الصناعي والفالحي  •
 والتجاري. 

  .1966 ، والمناجم سنة 1963قیام السلطات الجزائریة بتأمیم األراضي الزراعیة سنة  •
P8F إنشاء الشركات الوطنیة محل اللجان التسییریة . •

3 
 وقد اتخذت في هذه المرحلة قرارات هامة من خالل وضع نظام التسییر الذاتي وخلق المؤسسات 

الوطنیة وكذلك الدواوین الوطنیة ، كما اعتمدت على مساعدات الدول الصدیقة والشقیقة في تمویل 
السعي مختلف مشاریع االقتصاد الوطني ، باإلضافة إلى التأمیمات المختلفة فقد نجحت الجزائر في هذا 

 باإلضافة إلى 1966، البنوك وشركات التأمین 1966، المناجم سنة 1963بتأمیم أراضي المعمرین سنة 
 ومن أهم قرارات هذه المرحلة . 4تأمیمات أخرى 

 
 
 
 
 

1 - M. E BENISSAD : " Economie du Développement de l'Algérie ".O.P.U .P183. 
2 -  Abdelhamid BRAHIMI  ;ibidem  P 77. 

 
 الثامن العدد ، بسكرة ، خیضر محمد جامعة ، اإلنسانیة العلوم مجلة ، الجزائر في االقتصادیة التحوالت على عامة نظرة ، بغداد كربالي-   3

 .2005 جانفي
 ،جامعة ، دكتوراه أطروحة، 2004-1990 )الجزائر حالة (االقتصادي التوازن تحقیق في دورھا و المالیة السیاسة، مسعود دراوسي-  4

 341-340 ص ، 2006-2005 ، الجزائر
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- أهم قرارات هذه المرحلة : 2-2-2
 : 1963 جویلیة 26 المؤرخ في 277-63-القانون 2-2-2-1

 أ/- أسبا ب صدور هذا القانون : 
من بین األسباب التي أدت إلى صدور هذا القانون هو حاجة االقتصاد الجزائري آنذاك لرأس 
المال األجنبي بسبب قلة رؤوس األموال المحلیة ، وقد منح القانون الحریة لكل شخص أجنبي سواء 

 1معنوي أو طبیعي لالستثمار حسب االتفاقیات االقتصادیة للدول. 
كما یالحظ في هذه المرحلة عدم تجسید التوجه االشتراكي ، حیث خّول للمستثمرین األجانب عدة 

ضمانات تمثلت في حریة االستثمار وحریة التنقل واإلقامة بالنسبة لمستخدمي ومسیري هذه المؤسسات 
المسثمرة باإلضافة المساواة أمام القانون والسیما المساواة الجبائیة و الضمان ضد نزع الملكیة، بمعنى أن 

 2نزع الملكیة یؤدي إلى تعویض عادل.
 تقییم هذا القانون: ب/-

برالیة ، ویختلفون حول مناسبتها من عدم يیتفق المختصون على أن أحكام هذا القانون كانت ل
 3ذلك لظروف الجزائر االقتصادیة آنذاك .

والواقع أن هذا القانون لم یعرف تطبیقا من الناحیة الواقعیة رغم االمتیازات التي جاء بها و ذلك 
لتخوف المستثمرین من عدم االستقرار االقتصادي في الجزائر، و نیة النظام السیاسي في إتباع المنهج 
االشتراكي فاإلدارة الجزائریة بینت رغبتها في عدم تطبیقه مادامت لم تبادر بدراسة الملفات التي أودعت 

لدیها، إضافة إلى أن االقتصاد الوطني یتمیز بنقص في المنشآت وضیق األسواق وارتفاع تكالیف 
 4اإلنتاج.

  : 1962-میثاق طرابلس 2-2-2-2
وضع المعالم الكبرى للسیاسة االقتصادیة الجزائریة غداة االستقالل وقد جاء فیه :  

" إن التنمیة الحقیقیة والطویلة المدى بالنسبة للوطن، مرتبطة بإقامة صناعات قاعدیة ضروریة من اجل 
 أما خطوطه العریضة فكانت ما یلي :  5فالحة متطورة" .

- بناء اقـتصاد وطني ، یرتكـز على مبدأ التخطـیط في توظیف الموارد المادیة و البشریة في قطاعاته 
المختلفـة. 

 

 .02 ص ، 1999 الطبعة الجزائر الجامعیة، المطبوعات دیوان ر،الجزائ في االستثمارات قانون، آمال قربوع علیوش-  1
 .18 ص .الجزائر – 1993 دحلب مطبعة ،السیاسیة األزمة و االقتصادیة األزمة بین الجزائر ، قاسم محمد بھلول-  2
 الجزائر التوزیع، و للنشر الخلدونیة دار ، المحروقات قطاع و العادیة األنشطة – لالستثمار الجزائري القانون في الكامل الجیاللي، عجة -   3

 .12 ص ،2006
 دفعة الجزائر، جامعة ماجستیر، رسالة ،التحفیز خالل من الخاص االستثمار على أثرھا و النامیة الدول في الجبائیة المظاھر علي، صخري-  4

 .19 ص ،1991-1992
 .68 ص 1964 ، اللجنة المركزیة ، م و ج نصوص أساسیة لجبھة التحریر الوطني ، 1964- میثاق طرابلس ،  5
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- تحقیق المطامح االجتماعیة للجماهیر عن طریق رفع مستوى المعیشة ، و القضاء على البطالة و محو 
 1األمیة و تطویر الثقافة الوطنیة.

- انتهاج سیاسة خارجیة مستقلة ، تتمثل خطوطها العریضة في محاربة االستعمار و اإلمبریـالیة من 
خالل دعم عالقات الجزائر بالبلدان االشتراكیة، و التحالف مع البلدان التي نجحت في دعم اسـتقاللها و 

 2تحررت من السیطرة اإلمبریالیة، و كذلك دعم حركات التحرر و النضال من أجل التحرر الدولي.
) : 1964-میـثاق الجـزائر (2-2-2-3

تضمن هذا المیثاق معالجـة اآلثـار التي خلفها االستعمار الفرنسي في الجزائر و ذلك بتحلیل 
الوضع االقتصادي و االجتماعي و الثقافي ، و كذلك التطرق إلى أهم القضایا التي تشغل بال القیادة 
السیاسیة – في مرحلة ما بعد االستقالل – و التي تعبر عن طموحات الشعب و أمانیه في إعادة بناء 

المجـتمع اقتصادیا و اجتماعیا و ثقافیا لتحقیق القدم و تحسـین مستوى معیشة الفرد الجزائري ، و على هذا 
األساس تنصب أهم أهداف التنمیة في تلك المرحلة بمناهضة اإلمبریالیة عن طریق تبني االشتراكیة و 

العمل على إزالة الفوارق الجهویة و تقریب الهوة بین الریف و المدینة مع القضاء على التباین في عادات 
 3االستهالك بین فئات الشعب المختلفة و تحسین مستوى معیشة الفرد الجزائري.

:  1966- قانون االستثمار الصادر في 2-2-2-4
 4قام على مبدئین : 

 المبدأ األول :أ/- 
الدولة هي التي تبادر باالستثمار في القطاعات الحیویة و تتدخل الدولة فیها بمفردها و یمكن   

لرأس المال الخاص الوطني أو األجنبي أن یستثمر في القطاعات األخرى إال أن ذلك ال یتم بكل حریة 
فعلى سبیل المثال ینبغي على كل مستثمر یرغب في إنشاء أو تطویر مؤسسة الحصول على اعتماد 

مسبق من السلطات العمومیة و وفقا لهذا المبدأ یمكن للدولة أن تكون لها مبادرة االستثمار إما عن طریق 
 5الشركات المختلفة أو عن طریق المناقصات.

 یتمثل في جملة نقاط أساسیة هي :المبدأ الثاني: ب/- 
- المساواة أمام القانون السیما الجبائیة. 

-تحویل األموال و األرباح الصافیة. 
- الضمان ضد التأمیم. 

 الوحدة دراسات  مركز، 18 عدد.العربي المستقبل مجلة.جدیدة اجتماعیة كتلة عن البحث في الجزائر، الناصر عبد جابي، .علي الكنز-    1
 25 ص ، 1994 ماي ، بیروت.العربیة

2 -BENAOUDA HAMEL ,Système productif Algérien et indépendance nationale , OPU Algérie, 1983,TOME 1, 
P.136. 

 الجزائر جامعة ألعمال،"ا قانون تخصص الماجستیر شھادة لنیل مقدمة مذكرة ،الجزائر في األجنبیة االستثمارات نظام تطور مھنان، دریس-  3
 .14 ص ،2002 سنة

 . المتضمن قانون االستثمارات 1966 سبتمبر  15 المؤرخ  في 284-66- االمر رقم  4
 .13 ص، مرجع سابق ،  كمال قربوع علیوش-  5
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 1- ضمان القروض المتوسطة و الطویلة بأسعار فائدة منخفضة.
وقد ترتب عن هذا القانون إجراءات عدة تمثلت في :  

 في المستغالت الفالحیة والمؤسسات الصناعیة والتجاریة المتروكة من قبل 2- تأسیس لجان التسییر
مالكها. 

% من أسهم 56- المساهمة في المؤسسات الفرنسیة المقیمة منذ فترة في الجزائر واستعادت الدولة 
% من حصص شركة 20) بالجزائر العاصمة، وRaffinerie)و(S.N.REPALالشركة البترولیة(

% في 25)و S.A.B.A.B %في (30) و CARL Renault% في رونو (40)، و CAMELالغاز(
االتحاد الصناعي اإلفریقي. 

- إنشاء دواوین وطنیة وشركات وطنیة وهذا من أجل مراقبة القطاعات الحیویة لالقتصاد ، مثل شركة 
الكهرباء والغاز، دیوان التجارة مكلف باستیراد المنتجات الغذائیة ، الشركة الوطنیة المكلفة بالنقل،وبیع 

) في SNS ،شركة(1964, الشركة الوطنیة للتبغ والكبریت في 1963 في سنة Sonatrachالمحروقات 
في الصناعة المیكانیكیة والطائرات. S.O.M.E.A المتخصصة في قطاع صناعة الحدید, وشركة 1964

، 12/12/1962-وضع هیاكل مالیة تتالءم مع الظروف في تلك الفترة مع إنشاء البنك المركزي في 
، وتأمیم البنوك األجنبیة الموجودة في الجزائر 1964 أوت 10والصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط في 

 في BNA(3 ، وٕانشاء البنك التجاري العمومي األول وهو البنك الوطني في الجزائر (1966في 
13/08/1966. 4 
): 1979-1967-مرحلة اإلصالحات األولى (2-3

اتسمت هذه الفترة بقیام الدولة الجزائریة بمخططات تنمویة عرفت بالمخططات الثالثة وقد منحت 
فیها القیادة األولویة لقطاع الصناعات الثقیلة على حساب الزراعة، لما لها من قدرة على تحقیق التكامل 

االقتصادي حسب متخذي القرار آنذاك، وذلك باستخدام مدخالت مناجم الحدید والمحروقات إلنتاج وسائل 
 5اإلنتاج خصوصا الفالحیة، وكرست لها مبالغ مالیة كبیرة .

وقد عرفت الجزائر خالل هذه الفترة ثالث مخططات تنمویة وهي المخطط الثالثي األول الرباعي 
. 1979- 1978األول والرباعي الثاني، هذا باإلضافة إلى المرحلة التكمیلیة 

 
 
 

 .22 ، ص ، 88 أوت  30 العدد ، اقتصادیة أحداث جریدة،  التصنیع استراتیجیة،  فاطمة.ق-  1
 الرأسمالیة الغربیة اإلدارة وعن الشیوعیة السوفییتیة اإلدارة عن التمیز أرادت التي الیوغسالفیة اإلدارة على أطلق تعبیر ھو - لجان التسییر  2

 والجزائر وھنغاریة بلغاریة مثل العالم من عدیدة أقطار في أقل بدرجات بعد فیما انتشرت والتي الیوغسالفیة للتجربة وحضاریاً  قومیاً  بعداً  لتعطي
 .وسوریة وفرنسة) سابقاً  (وتشیكوسلوفاكیة

 .1962 دیسمبر  13 المؤرخ في 144-62- تأسس بموجب القانون رقم  3
4 - -Ammour Benhlima , Le système bancaire Algérien (Textes & réalité), Editions, Dahlab, Alger, PP16-19. 

  .173 ص ، 2010 ،    08 ، عدد  الباحث مجلة ،  الجزائریة والصناعة المصنعة الصناعات استراتیجیة ،  محمد زوزي-   5
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):  1969-67-المخطط الثالثي األول (2-3-1
یعتبر هذا المخطط أول خطة تنمویة اقتصادیة عرفتها الجزائر المستقلة، وهو مخطط قصیر 

اآلجال، وقد انصّب موضوع المخطط الثالثي أساسا على التصنیع، ذلك ألّن اإلنتاج الصناعي هو محرك 
 1 ملیار دج .9.06كل تنمیة حسب فلسفة متخذي القرار آنذاك وقد بلغ حجم االستثمارات المبرمجة 

  وكان الهدف من هذا المخطط تحضیر الوسائل المادیة والبشریة إلنجاز المخططات ُالمقبلة
 مما أدى إلى ارتفاع الناتج الداخلي  ،حیث ، مما یبرر التركیز على الصناعة القاعدیة وقطاع المحروقات

. 1976 % عام 18,2 إلى 1963 % عام 13الخام في قطاع المحروقات من 
ولقد وزعت االستثمارات بین ثالثة مجموعات متجانسة وهي : 

 ملیار دج موزعة على الزراعة 6.79- االستثمارات اإلنتاجیة مباشرة (كالمنتجات الزراعیة والصناعیة) 
 ملیار دج. 4.91 ملیار دج، والصناعة 1.88بـ 

 ملیار دج. 0.36- االستثمارات الشبه اإلنتاجیة (كالتجارة والمواصالت ...الخ) 
 ملیار دج موزعة على البنیة التحتیة 2.01- االستثمارات غیر اإلنتاجیة مباشرة(كالمدارس مثال) 

 3 ملیار دج.1.73 ملیار دج، البنیة التحتیة االجتماعیة 0.28 2اإلقتصادیة
):  1973-1970-المخطط الرباعي األول (2-3-2

وهو ثاني مخطط تنموي في عهد الجزائر المستقلة وركز على الصناعة الثقیلة والمحروقات وكان 
الهدف منه تحقیق ما یلي : 

- تقویة ودعم بناء االقتصاد االشتراكي وتعزیز االستقالل االقتصادي. 
 4- جعل التصنیع في المرتبة األولى من عوامل التنمیة االقتصادیة تتمة للمخطط الثالثي األول .

- تنمیة الریف بهدف التوازن بین المناطق الریفیة والمدن. 
إن حجم االستثمارات في هذا المخطط قد ارتفعت عما كانت علیه في المخطط الثالثي، ویظهر 

 ملیار دج، والسبب في ذلك 68.56ذلك بوضوح في البرامج االستثماریة المحددة التي ترتفع تكالیفها الى 
هو أن الدولة قررت إنشاء صناعات جدیدة تخص المحروقات، الفروع المیكانیكیة، وذلك لتقویة الصناعة 

الثقیلة التي انتهجتها الجزائر التي توفر شروط التكامل االقتصادي الداخلي بین القطاعات المختلفة 
 5وفروعها.
 

 
1 - Youcef BENHAFSI, L’Algérie un développement pas comme les autres, Editions HOUMA, Alger, 2008, page 
238 . 

 ھذا االقتصاد یعمل لكي الالزمة والمرافق الخدمات أو  المشروع أو المجتمع لتشغیل الالزمة المنظمیة الھیاكل عن عبارة التحتیة البنیة-  2
 الكھربیة والشبكات الصحي والصرف المیاه وموارد والجسور الطرق مثل المجتمع، تدعم التي الفنیة الھیاكل إلى الغالب في یشیر المصطلح

 .ذلك إلى وما بعد عن واالتصاالت
 .240- نفس المرجع ص  3

4 -  Mohamed Elhocine BENISSAD , économie de développement de L’Algérie  , op .cit. page183 
 .ي ف دولة دكتوراه أطروحة ،االقتصادیة السیاسة أھداف إنجاز مدى و السوق إلى الخطة من االنتقال الجزائري االقتصاد بلوناس، هللا عبد-  5

 11 .ص . 1002 التسییر علوم و االقتصادیة العلوم كلیة الجزائر جامعة مالیة و نقود تخصص االقتصادیة العلوم
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والجدول التالي یبین حجم االستثمارات في هذه الفترة : 
المجموع  صناعات أخرى  مواد البناء  الصناعة المیكانیكیة  صناعة الفوالذ   المحروقات

%42 14 % 10% 08% 26% 100% 

 )1973 -1970: حصیلة االستثمارات في المخطط الرباعي األول ( 02الجدول رقم-
Source : IDDIR ABDERRAHMANE: « L’industrie algérienne bilan et perspectives »,  

         imprimerie HASNAOUI, Alger, 2008, page 12. 

 أو الخزینة العامة، باإلضافة إلى االقتراض 1وكان تمویل هذه المشاریع یتم من البنوك التجاریة
األجنبي (الخارجي) ، إال إن هذه اإلجراءات منعت المؤسسات العمومیة من االحتفاظ بالتدفقات الصافیة 

 2."إلعادة تشكیل رأسمالها، وقیامها بالتمویل الذاتي؛ وهذا لمراقبة الموارد المالیة للمؤسسة العمومیة
إن هذا المخطط الرباعي األول لم یأخذ بعین االعتبار أسعار الطاقة التي ارتفعت مع سنة 

 3 والحرب العربیة اإلسرائیلیة ، مما ألزم أصحاب القرار أن تخطط من جدید وفقا لمعطیات جدیدة .1973
) 1977- 1974-المخطط الرباعي الثاني (2-3-3

یعّد هذا المخطط ثالث مخطط تنموي أعدته الجزائر منذ االستقالل، ویعتبر كمخطط للتنمیة 
االقتصادیة واالجتماعیة على ضوء األفاق طویلة المدى والعبر المستخلصة من تنفیذ المخطط الرباعي 

 ملیار دج برامج 110 وقد خصص لهذا المخطط مبلغ ،األول، تحلیل المعطیات الجدیدة للبیئة الدولیة 
 مرات 4 مرة الحجم االستثماري التقدیري للمخطط الثالثي و12االستثمارات العمومیة، وهو ما یعادل 

 4للمخطط الرباعي األول. 
 %، وذلك عام 46 % إلى 35أما نسبة ارتفاع االستثمارات في هذا المخطط فقد ارتفعت من   

وأخذت الصناعة النسبة الكبرى من هذه االستثمارات حیث سجل. 1970
). 1973-1970 % ما بین ( 52- 

). 1977-1974 % ما بین ( 42 - 
 5).1979-1978 % ما بین ( 62- 

 التغییرات التالیة : أما القطاعات األخرى أو الصناعات األخرى فقد سجلت 
). 1969-1967 ما بین ( %88,7
). 1973-1970 - ما بین ( %86
). 1977-1974 - ما بین ( %88

 وفتح وتحصیلھا التجاریة األوراق وخصم القروض وتقدیم للودائع قبولھا من المصرفیة األعمال تمارس التي  المصارف التجاریة ھي -  1
 األسھم وشراء وبیع االقتصادیة المشاریع في المشاركة مثل مصرفیة غیر أخرى أعماال المصارف ھذه تمارس وقد المستندیة، االعتمادات
 .والسندات

 في الخوصصة  وسیاسات االقتصادیة اإلصالحات " ندوة في ألقي بحث ، االقتصادیة اإلصالحات في الجزائریة التجربة  ، دعیدة بن هللا عبد  - 2
 دراسات مركز ، 1997،  أفریل 30-28 الفترة خالل بالجزائر، بالتخطیط الخاصة والتحالیل للدراسات الوطني المركز نظمھا التي العربیة البلدان
 356 -355 ص ، 1، 1999 ط بیروت، العربیة، الوحدة

 .334 ص 1999، د م ج ، الجزائر ، 01 ، جسیاسة تخطیط التنمیة وإعادة تنظیم مسارھا في الجزائر- محمد بلقاسم بھلول ،  3
4 - Mohamed Elhocine BENISSAD , économie de développement de L’Algérie 1962-1978 , op .cit. page 116 
5 - Hocine Benissad, Algérie restrictions et reformes économiques (1979-1993), OPU, Algérie, 1994, P 23. 
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 1).1979-1978 ما بین ( %78
وتتلخص أهم اتجاهات وأهداف المخطط الرباعي الثاني فیما یلي:  

- تدعیم اإلستقالل اإلقتصادي. 
 -بناء إقتصاد إشتراكي عن طریق زیادة اإلنتاج وتوسیع التنمیة بكامل التراب الوطني في إطار الخطة 

اإلجمالیة للتنمیة. 
على األقل أي بزیادة یكون معدل % 46 اإلجمالي عند حلول اآلجال الحقیقیة ب 2- رفع الناتج الداخلي

سنویا. %10سرعتها 
- تدعیم نظام التخطیط قصد تحقیق األهداف التالیة: الزیادة في قدرات اإلنجاز، تحسین تنظیم التسییر 

للقواعد المنتجة. 
 3- وضع نظام األسعار وجدول وطني لألجور .

باإلضافة إلى ما سبق نجد أّن هذا المخطط یسعى إلى تحقیق سیاسة الالمركزیة عن طریق التخطیط 
الشامل ومن ثّم تحقیق التوازن الجهوي. 

 االهتمام بالقطاع المنتج مباشرة كأساس مادي لتطویر قوى اإلنتاج. -
  اعتبار القطاع الصناعي كمحرك للتنمیة االقتصادیة. -
بناء دولة ذات إقتصاد مستقل ومجتمع إشتراكي بصفة عامة .  -

 ملیار دج خالل المخطط 27.75 أما اإلستثمارات خالل هذا المخطط عرفت قفزة هائلة من 
 ملیار دج، وقد وزعت هذه االستثمارات بشكل یراعي التوازن بین االستثمار 110.22الرباعي األول إلى 

 4في قطاع إنتاج وسائل اإلنتاج، وفي قطاع إنتاج وسائل االستهالك.
وبالرغم من ارتفاع النسب السابقة، والتي تدلُّ على تطور االستثمارات في مجال الصناعة 

والصناعات األخرى، إال أن وتیرة التنمیة كانت بطیًئة؛ نتیجة تفشي ظاهرة البیروقراطیة، والتأخر في 
اإلنجاز. 

جلت في هذه الفترة نقائص هامة، تمثَّلت في ضعف استخدام الطاقات اإلنتاجیة الصناعیة سكذلك 
والفالحیة؛ وهذا ما أدى إلى حدوث الندرة، وأزمة التموین بالموارد الغذائیة والصناعیة ذات االستهالك 

المباشر، وكذلك االعتماد الكبیر على قطاع المحروقات كمصدٍر شبه وحید للجزائر من العملة الصعبة؛ 
 5وهذا ما جعل االقتصاد الجزائري هًشا وعرًضة ألي أزمٍة خارجیة.

 
 

1 Ibid page 24. 
 إجمالي اعتبار یتم ما غالًبا. محددة زمنیة فترة خالل ما دولة في إنتاجھا یتم والتي محلي بشكل بھا المعترف والخدمات النھائیة السلع كل قیمة-  2

 .الدولة في المعیشة لمستوى مؤشًرا للفرد المحلي الناتج
 321 ص، مرجع سابق ، مسعود دراوسي-  3
 .343-342ص ، السابق المرجع نفس-  4
 .64 ص 2007 ، مذكرة ماجستیر ، جامعة الجزائر دور  الخوصصة في التنمیة  االقتصادیة ، حالة الجزائر- موسى سعداوي ،  5
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:  1979- 78- مخطط المرحلة التكمیلیة 2-3-4
تعتبر هذه المرحلة بمثابة المرحلة اإلنتقالیة التي تّم من خاللها إتمام ما تبقى من المخطط 

الرباعي الثاني، وقد تمیزت هذه المرحلة ببرامج استثماریة تتصف ببعض الخصائص وهي: 
 ملیار 190.07- الحجم الكبیر من االستثمارات الباقي إنجازها من المخطط الرباعي الثاني والمقدرة ب 

دج. 
- تسجیل برامج استثماریة جدیدة لمواجهة المتطلبات الجدیدة للتنمیة. 

 1- أغلب البرامج أعید تقییمها بسبب التغیرات التي طرأت على األسعار والناتجة عن األزمة الدولیة.
): 1976-المیـثاق الوطـني (2-3-5

یعتبر المیثاق الوطني بمثابة اإلطار المرجعي للسیاسة االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة في 
الجزائر في هذه الفترة ، فلقد تضمن بلورة الرؤى المختلفة التي تعرضنا الى بعضها سواء في برنامج 

 ).1964) ، أو في میثاق الجزائر (1962طرابلس(
وهو یمثل بدون شك مساهمة جدیدة في التحریر الكامل للشعب الجزائري، و یعبر في آن واحد 

عن تطـلعاته العمیقـة و إرادته الجبارة ” و من هذا المنطـلق تتحدد معالم بناء المجتمع الجزائري في إتباع 
یهدف إلى :   كما  2االشتراكیة كنظام اجتماعي و اقتصادي . ” 

- دعم االستقالل الوطـني. 
- إقـامة مجتمع متحرر من استغالل اإلنسان لإلنسان. 

- ترقیة اإلنسان و توفـیر أسباب تفتح شخصیته و ازدهارها .  
القضاء على استغـالل اإلنسان لإلنسان.  -
 3إحداث تنمـیة شاملـة و منسجمة ، قـائمة على أساس التخطیط . -
إعطاء القـیمة الحقیقیة للعمل من حیث النظر إلیه لیس كحق فحسب ، بل هو أیضا واجب و شرف.  -
إعطـاء األولیة لتلبیة الحاجات األساسیة للجماهیر الشعبیـة.  -4
 4تحریر الفرد وترقیته باعتباره مواطنا مسؤوال. -5

ضمن هذا السیاق یتمحـور بناء االشتراكیة في الجزائر من خـالل القیام بثالث ثورات أساسیة 
تمـثل في مجموعها مجـاال أساسیا لعملیة التنمیة الشاملة ، و یتعلق األمر بالثورة الثقافیة و الثورة الزراعیة 

 5و الثورة الصناعیة.
 

  39 ص 1986 ، د م ج ص التنمیة الصناعیة في الجزائر على ضوء دراسة قطاع الحدید والصلب-  جمال الدین لعویسات ،  1
 .12 ، ص 1988 ، دار المعرفة الجامعیة التنمیة االجتماعیة مدخل لدراسة المفھومات األساسیة- عبد الھادي والي ،  2
 ألھدافھ عقالنیا وتحدیدا ، إلمكانیاتھ واقعیا وتقدیرا المجتمع،موارد ل دقیقا حصرا ھناك أن یعني اقتصاد بدایة في التخطیط بأسلوب األخذ- 3

 ھھا .وتوجي ، وأولویاتھ
  نقال  عن : 196 ، ص سیاسة التنمیة في الجزائر ، رؤیة سوسیولوجیة-  حمدي خروف ،  4

 .78-77 ، ص 1981عبد هللا شریط ، المشكلة االیدیولوجیة وقضایا التنمیة ، د م ج الجزائر 
5 -  ABDELKADER SIDAHMED , Croissance et développement théorie et politique ,Tome 1; OPU Alger 1981P170. 
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- النتائج االقتصادیة العامة لهذه الفترة : 2-3-6
إّن حصیلة المجهودات المبذولة أثناء هذه الفترة في إطار مشروع تنمیة البالد في المجالین 

االقتصادي واالجتماعي یجب النظر إلیها من جهة األهداف من جهة ومن جهة النتائج المحققة من جهة 
أخرى باإلضافة إلى مراعاة الظروف والدوافع التي دفعت بمتخذي القرار آنذاك بهذا النمط من التخطیط . 

لقد أدى مجهود التنمیة خالل هذه الفترة إلى تحقیق إنجازات جدیرة بالمالحظة في عدة میادین 
وٕالى أحداث تحویالت عمیقة في اقتصادنا إّال أّن النتائج المحصل علیها بالرغم من أهمیتها لم تكن في 

مستوى المجهودات المبذولة وفي مستوى ضخامة الوسائل المالیة بالداخل والخارج المخصصة لعمل 
التنمیة، باإلضافة إلى ذلك لقد تمّیزت السنوات األخیرة لهذه الفترة ببروز اإلخالل في التوازنات وتفاقم 

 1التوترات على الصعیدین االقتصادي واالجتماعي.
كما تمیزت هذه المرحلة أیضا بما یلي :  

االرتفاع الكبیر للمخصصات االستثماریة من خطة إلى خطة ومن مرحلة إلى أخرى بصورة تجاوزت  -
قدرة األجهزة المؤسسیة على مختلف المستویات في التحكم. 

ارتفاع حجم االستثمارات ترافق مع مبالغة في تقدیر اإلمكانیات التمویلیة للمشاریع التنمویة األمر الذي  -
أدى إلى اللجووء إلى المصادر الخارجیة للتمویل . 

- انعدام التوازنات القطاعیة حیث استأثرت الصناعة بمعظم التخصصات االستثماریة بینما كان نصیب 
القطاع الزراعي وباقي القطاعات ضعیفا. 

- تنامي االختالالت الفرعیة داخل القطاع الواحد وخاصة في القطاع الصناعي. 
- تزاید المشكالت التخطیطیة المرتبطة بضعف كفاءة تقویم المشاریع وٕاعادة تقویمها.  

. 2غیاب المخططات السنویة والمجالیة والطویلة األجل رغم التأكید علیها خالل المرحلة الثانیة  -
): 1987-1979مرحلة اإلصالحات الثانیة ( -2-4

تتمیز هذه المرحلة بقیام السلطات الجزائریة بعدة إجراءات تتمثل في: 
P47F .19/87 ثم القانون 81/84عملیة التنازل عن الممتلكات العمومیة من خالل صدور القانون  •

3 
  تقسیم األراضي الفالحین إلى مزارع فردیة ومستثمرات فالحیة جماعیة. •
 إعادة تنظیم األمالك الزراعیة للدولة . •
 كتتویج مع النظام المالي 1983 قامت السلطات الجزائریة بإعادة الهیكلة المالیة ابتداء من سنة  •

P48F .والمصرفي

4 

 االقتصادیة للعلوم دمشق جامعة مجلة ، العامة المؤسسات كفاءة عن البحث وإشكالیة الجزائر في االقتصادیة اإلصالحات ، الشیخ الداوي-  1
 .21ص  2009- الثاني العدد - 25 المجلد والقانونیة–

 .11محمد بلقاسم یھلول ، مرجع سابق ص -   2
  المتضمن ضبط كیفیة استغالل األراضي الفالحیة  .1987 دیسمبر  08 المؤرخ  في 19-87- المرسوم رقم  3
 وبنك, 1982 مارس 13 في وتأسس ) BADR ( الریفیة والتنمیة الفالحة بنك وھما جدیدین بنكین بإنشاء الجزائر في ھذه المرحلة  قامت -  4

 فیما جدید أي یحدث لم ھذا ولكن, تجاریة بنوك خمسة یضم المصرفي النظام أصبح وبھذا , 1985 أفریل 30 في وتأسس ) BDL (المحلیة التنمیة
 البنوك بدور یتعلق
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إن القیام بهذه اإلجراءات، كانت ترمي في عمومها إلى التخلي التدریجي عن مفاهیم العهد القدیم، 
 1واالنفتاح التدریجي للسوق الوطنیة، وٕاعطاء مكانة للقطاع الخاص في التنمیة االقتصادیة.

ومن بین أهم قرارات هذه المرحلة :  
:  1984-80-المخطط الخماسي االول2-4-1

إّن المحاور الكبرى لهذا المخطط ترسم سیاسة اقتصادیة واجتماعیة تكفل تنظیم استخدام المناهج 
. 2والوسائل والبرامج في المدى المتوسط والبعید للتنمیة االشتراكیة في إطار توجیهات المیثاق الوطني 

وقد رمى هذا المخطط إلى تحقیق األهداف التالیة :  
 بفضل التنمیة المستمرة. 1990 - تغطیة كافة االحتیاجات في آفاق 

- توسیع وتنوع اإلنتاج الوطني وتكییفه مع تطور االحتیاجات العامة وهذا إلقامة وتنمیة نشاطات 
اقتصادیة متكاملة. 

- بناء سوق وطنیة داخلیة نشیطة وقادرة على تعزیز االستغالل االقتصادي بصورة دائمة بهدف القضاء 
على التوترات الناشئة من المرحلة السابقة. 

- التقلیل من القیود االقتصادیة التي تعرقل حیویة التطّور االقتصادي ومنه ال یمكن لالستقالل 
االقتصادي أن یتقوى إّال بشرط التحكم في التجهیزات المستوردة بأسعار مرتفعة وذلك بجعلها مالئمة 

 3لتطویر الطلب الداخلي وتنویعه.
 وقد نجم عن هذا المخطط اإلجراءات التالیة :  

- استمرار استفادة القطاعات من نفس الدعم الذي شهدته خالل فترة السبعینات. 
- تنظیم اقتصاد وٕاعادة هیكلة المؤسسات واستقاللیتها بهدف تحسین فعالیتها اإلنتاجیة أي التوجه نحو 

الالمركزیة أكثر قصد تحقیق األهداف المسطرة. 
- االستخدام األمثل للتجهیزات الصناعیة المتوفرة. 

 4- تحقیق التكامل الشامل بین الفروع الصناعیة من جهة وبینها وبین القطاعات األخرى من جهة ثانیة.
 5- إنشاء المخططات الوالئیة والبلدیة وتنمیتها وتعمیقها لتأطیر النشاطات وتحقیق التوازن الجهوي.

- إعطاء القطاع الخاص حقه في المشاركة والمساهمة في المخطط. 
- توزیع االستثمارات 

 

 118 ، ص ، 2 ط ، 1980 ، والتوزیع للنشر الوطنیة الشركة ، المغرب في العربیة الدول في االقتصادیة التنمیة ، العربي إسماعیل-  1
  جبھة التحریر  الوطني المیثاق الوطني -  2

3  -  M.Ehocine Benissad , La Reforme economique en Algerie  ou l'indicible adjustement stricturel, 2 edition / 
OPU 1991 , P : 21.22. 
4 - Hamid Bali ،Inflation et mal – developpement en Algerie ، OPU – 1993 ، P : 33 

 .12محمد بلقاسم بھلول ، مرجع سابق ص -  5
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فالمالحظ إذن أّن اإلستراتیجیة التنمویة لهذه الفترة جعلت المحور الهام لعملیة االستثمار یتعلق 
باإلعداد للمستقبل، وتنمیة الفالحة وٕاعادة تكوین الموارد الطاقویة وتعزیز الهیاكل القاعدیة األساسیة، 

 1إضافة إلى األعمال المستعجلة الرامیة إلى التقلیل من التوتر االقتصادي واالجتماعي.
:  1989-1984-المخطط الخماسي الثاني 2-4-2

یشكل هذا المخطط حسب المختصین مرحلة هامة في مسیرة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 
للبالد. 

 وقد سعى إلى بلوغ األهداف التالیة :  
مع مواصلة النمو بالنسبة 2 سنویا %3.5- تلبیة االحتیاجات األساسیة للسكان المتزاّید عددهم بوتیرة 

لإلنتاج واالستثمارات. 
- المحافظة على االستقالل االقتصادي، وذلك بالتحكم في التوازنات المالیة الخارجیة. 

- تدعیم المكتسبات المحققة في مختلف المجاالت وخاصة على صعید تنظیم االقتصاد والفعالیة في 
تسییر المؤسسات والالمركزیة األنشطة والمسؤولیات. 

- المحافظة على موارد البالد غیر القابلة للتجدید، نظرا لضخامة االحتیاجات االقتصادیة واالجتماعیة 
 3المطلوب تلبیتها.

- تخفیض التكالیف وآجال إنجاز االستثمارات في جمیع القطاعات والتحدید الصارم والحتمي للجوء إلى 
 4الطاقات الخارجیة العاملة في حقل اإلنجاز والخدمات والمراقبة الدائمة لشروط تعبئة القروض الخارجیة.

- تحسین فعالیة جهاز اإلنتاج والتنمیة المكثفة لكافة الطاقات البشریة والمادیة المتوفرة والتوزیع التدریجي 
واألكثر اتزانا ألعباء التنمیة بین الدولة واألعوان االقتصادیین( المؤسسات والعائالت). 

- توزیع االستثمارات بسیر محكم في شتى المراحل ، قصد القیام بالتعدیالت الالزمة، حسب تطّور 
األوضاع االقتصادیة الدولیة والتوسیع الحقیقي للموارد الخارجیة، في مجال إنتاجیة جهاز اإلنتاج 

 بحیث أّن 1989- 1985وفعالیته، كما یزداد هذا األمر أهمیته نظرا لضیق مجال التدخل خالل الفترة 
. 1984 من النفقات ستخصص إلنهاء البرامج الجاري إنجازها إلى غایة %55نسبة 

  منها منح لقطاع الفالحة تقریبا من النفقات اإلجمالیة، %15 ملیار دج 79 وقد بلغت الحصة المالیة 
وهذا تعبیرا على األهمیة الموجهة خالل فترة المخطط لهذا لقطاع الفالحة. 

 ، مذكرة ماجستیر  في علم االجتماع ، جامعة عوامل ضعف إنتاجیة العامل  في الشركة الجزائریة اللیبیة للنقل البحري-  محمد بلبریك ،  1
 .147 ص 2003-2002الجزائر ، 

-2003 ، حالة الجزائر ، مذكرة ماجستیر  في علم االقتصاد ، جامعة الجزائر  النمو السكاني وتأثیره  على التنمیة االقتصادیة-  توبین علي ،  2
  .03 ص 2004

 ، فقد كانت فلسفة التنمیة المستدامة آنذاك ھي االھتمام بجمیع الجوانب السیاسة أساس فلسفة التنمیة المستدامة في الجزائر-  تعتبر ھذه الفكرة  3
 واالجتماعیة للتوسع أكثر  انظر : 

 .05 ، ص 2012 جوان 26 مراد ناصر ، التنمیة المستدامة وتحدیات الجزائر ، مجلة التواصل ، عدد رقم 
 .5 وزارة التخطیط والتھیئة العمرانیة ص 1989-1985التقریر العام للمخطط الخماسي الثاني ، -  4
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 من %31.7 ملیار دج أي 174.20أما القطاع الصناعي فقد خصصت له حصة بلغت 
النفقات اإلجمالیة المقررة، في حین أّن ثقله في النفقات اإلجمالیة یبقى كبیرا سواء بالنسبة للتقدیرات أو 

  1االنجاز.
 - نتائج اإلصالحات االقتصادیة في هذه الفترة :2-4-3

 قسم وافر من األهداف المسطّرة من بینها :  1984-1980لقد تحقق خالل فترة 
 225.4 إلى 1979 ملیار دج سنة 113 من 2في مجال الموارد تضاعف اإلنتاج الداخلي الخام -

 سنویا، وأهم القطاعات التي %5.8وسجل خارج المحروقات نموا قدره 3 1984ملیار دج سنة 
 ساهمت في ذلك یبنها الجدول التالي : 

نسبة الزیادة  القطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع  
 %9.5الصناعة 

البناء واألشغال 
العمومیة 

8.6% 

 %28.6والمحروقات 
 %1.2اإلنتاج الفالحي 

 .1989-1984 الداخلي الخام ما بین اإلنتاج- مساهمة مختلف القطاعات في زیادة 03 جدول رقم - 
 .72 : احمد هني مرجع سابق ص المصدر  

أما النصف الثاني من الثمانینات اتسم خالله الظرف االقتصادي الدولي بالتأزم نتیجة اختالل 
معّدل الفائدة، تذبذب أسعار الصرف وانخفاض أسعار البترول، الشيء الذي أرغم الدول المّصدرة للبترول 

ومن بینها الجزائر إلى انتهاج سیاسة التقشف مما انعكس سلبا على الجانبین االقتصادي واالجتماعي 
 4وعلى أوضاعها الداخلیة ومصداقیتها الخارجیة.

لهذا لم تكن النتائج المحققة خالل المخطط الخماسي الثاني في مستوى وطموحات هذا المخطط 
حیث بلغت بعض القطاعات االقتصادیة درجة الركود االقتصادي مع انخفاض المداخل من العملة 

الصعبة ، و انخفاض عملیة االستیراد وبالتالي تقلص حجم االستثمارات الصناعیة الرتباطها بهذه العملة 
لهذا اتخذت عدة إصالحات اقتصادیة للخروج من هذه الوضعیة الصعبة التي تمر بها البالد. 

):  1992-1988-مرحلة اإلصالحات الثالثة (2-5
 م وعلى إثر تدهور أسعار المحروقات في األسواق الدولیة اتسع برنامج 1986ابتداء من سنة 

اإلصالح لیشمل الجهاز المالي المصرفي مع تغییر نظام التسییر اإلداري لالقتصاد الذي كان ساندا إلى 
  5النظام یعطي شیئا من االستقاللیة.

 . 08- نفس المرجع ص  1
 ، مذكرة ماجستیر  في علوم التسییر ، المركز 2008-1988، اثر االصالحات االقتصادیة  على االقتصاد الجزائري ، - رمضان بھناس  2

 .35الجامعي زیان عاشور الجلفة ص 
 .41-  نفس المرجغ ص  3
  153-152،ص السابق المرجع ،نفس بوعبید میلود-  4
 .19 ص 1994 ، جامعة الجزائر ، الجزائر ، استقاللیة المؤسسة العمومیة االقتصادیةعالوي لعالوي واخرون ، -  5
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وتعتبر هذه المرحلة نقطة التحول الرئیسیة في االقتصاد الجزائري حیث تحول بموجبها االقتصاد 
الجزائري من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق ، وعرفت هذه اإلصالحات بإعادة هیكلة االقتصاد 

 1الوطني، وكان ذلك لعدة دوافع أهمها . 
- أسباب ودوافع سیاسة إعادة الهیكلة :  2-5-1

 یعتبر االقتصادیون أن إعادة الهیكلة هي عملیة إصالح اقتصادي شامل هدفه التحكم في وسائل 
 وقد سعت الجزائر 2اإلنتاج وبالتالي فهي تأخذ مفهوم محاولة تقویم وتصحیح الوضعیة السابقة لالقتصاد ،

إلى هذا المخطط مدفوعة بالظروف التالیة :  
-ضخامة حجم الشركات الوطنیة الجزائریة: مما نتج عنه صعوبة التحكم في تسییر هذه المؤسسات. 

- (مركزیة اتخاذ القرارات).  
 3- غیاب سیاسة اجتماعیة فعالة وظروف مالئمة للعمل .

-تعدد مهام الشركة الوطنیة ، بحیث كانت الشركات قبل إعادة الهیكلة العضویة متعددة الوظائف مما 
أدى إلى تراكم بعض المشاكل مثل نقص الفعالیة والنجاعة نتیجة عدم االستفادة من مبدأ التخصص 
وتقسیم العمل و نقص معدالت اإلنتاجیة بالنسبة لعوامل اإلنتاج (فمثال تخصیص حافلة لنقل عمال 

الشركة یؤدي إلى استغاللها في أوقات معینة فقط وتوقفها في أغلب األوقات، في حین لو أن نفس الحافلة 
كانت تحت تصرف شركة مختصة في النقل فإن ذلك یعني استغاللها بأقصى درجة ممكنة). 

- العدد الكبیر من الوحدات التابعة لشركات وطنیة واحدة صعب من إمكانیة معرفة الوحدات الرابحة 
(ذات مردودیة) من الوحدات الخاسرة. 

ضخامة االستثمارات وطول فترة إنجازها.  -
صعوبة انتقال المعلومات بین الوحدات في المؤسسة.  -
 4العمالة الزائدة نتیجة سیاسة التوظیف المتبعة من قبل الدولة. -

- التحدید المسبق لألسعار من طرف الدولة دون مراعاة أسعار التكلفة الحقیقیة للمنتوج هذا ما أثر على 
 .األموال المخصصة إلعادة تمویل عملیة اإلنتاج مرة أخرى 

- الضغوطات الضریبیة والتي طالما عانت منها المؤسسات والتي زادت من احتیاجات الخزینة. 
عدم وفاء المتعاملین بالتزاماتهم تجاه المؤسسة في اآلجال المحددة مما ساهم في إحداث خلل في دورة  -

االستغالل للعملیة اإلنتاجیة الواحدة والمسطر من قبل. 
التزاید المستمر لمدیونیة المؤسسة:   -

 سیاسات لمساندة الدخل منخفضة للدول میسرة قروض لتقدیم 1986 عام الھیكلي للتصحیح التمویل تسھیل برنامج الدولي النقد صندوق أنشأ-  1
 المعزز التمویلي التسھیل لبرنامج الدولي النقد صندوق إنشاء ذلك وتال الھیكلیة، واإلصالحات األجل المتوسط الكلي االقتصادي التصحیح
 صندوق یستخدمھا التي الرئیسیة الوسیلة ھي بموجبھ المعقودة واالتفاقات 1994 یررافب في وتوسیعھ تمدیده تم وقد ، 1987عام الھیكلي لإلصالح

 بدایة منذ سماليرأال العالمي االقتصاد واجھھا التي الھیكلیة األزمة تفاقم على فعل كرد مجراالب ھذه إنشاء جاء وقد المالي، دعمھ لتقدیم الدولي النقد
 .الماضي القرن من السبعینیات

 .14  13 ص سابق، مرجع ، المغاربیة البلدان في التشغیل إشكالیةوٕ  الھیكلي التصحیح برنامج ،رابي ش العزیز عبد-  2
3 - YOUCEF DEBOUB, le nouveau mécanisme économique en Algérie, OPU, 1993, p 99. 

 .171-170ص ،  مرجع سابق، شھرة بن مدني-  4
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كان یتم تمویل مراحل دورة االستغالل عن طریق القروض، وبما أن المؤسسة ال تحقق عوائد 
مالیة تتناسب مع آجال تسدید تلك القروض تلجأ بذلك إلى طلب قروض أخرى لتغطیة الدیون السابقة 

 1وفي الواقع یعتبر هذا المشكل من بین الدواعي الرئیسیة إلعادة الهیكلة المالیة.
ومن خالل كل هذه العوامل یمكن القول أن إعادة الهیكلة هي تغییر لطرق تنظیم وسائل المؤسسات 
االقتصادیة بغیة القضاء على تلك المشاكل الهیكلیة والتنظیمة المتولدة عن الهیكل التنظیمي والثقافة 

 2التنظیمیة السابقین .
: - مضمون سیاسة إعادة الهیكلة2-5-2

-88 قامت السلطات الجزائریة بوضع تنظیم جدید للقطاع العام بسن سلسلة قوانین امتدت من 
 تحولت بموجبه المؤسسات من مؤسسات اشتراكیة إلى مؤسسات اقتصادیة عمومیة 3 06-88 إلى 01

، تخضع 4ذات أشكال قانونیة مختلفة( شركات أسهم وشركات تضامن وشركات ذات مسؤولیة محدودة ) 
 م . 1975ألحكام القانون التجاري الجزائري الصادر في سنة 

و بمكن تبیان أهم نقاط التحول السالفة الذكر فیما یلي :  
- منح المؤسسات االقتصادیة العمومیة صالحیات واسعة في مجال اتخاذ القرار. 

- حریة اختیار الشكل التنظیمي المناسب وأسعار منتجاتها وقنوات توزیع هذه المنتجات . 
- تحدید أنظمة األجور وتعویض الموظفین عن طریق العقود الجماعیة . 

- حریة إبرام العقود بدون اللجوء إلى تصریح من الوصایة . 
- منع تدخل أي هیئة رسمیة أو غیر رسمیة في تسییرها ما عدا الحاالت التي نص علیها القانون 

 5 .01-88التجاري الجزائري أو القانون رقم 
- االعتراف بحق المؤسسات في اختیار أسالیب التمویل التي تتماشى مع مصالحها . 

التي أصبحت المالك الوحید CNPE (6م أنشئت صنادیق المساهمة (1988وفي جوان 
للمؤسسات وقد كلفت هذه الصنادیق بتسییر حافظة المؤسسات االقتصادیة العمومیة ، كما كلفت بممارسة 

 7 على حصص األسهم التي تمتلكها.اإلستراتیجیةحق ملكیة المؤسسات نیابة عن الدولة من خالل الرقابة 
 7تمتلكها.

 .364- درواسي مسعود ، مرجغ سابق ص  1
2 -BENISSAD HOCINE, ibid, , p106. 

 .1408 جمادى األولى 23الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادرة بتاریخ األربعاء -  3
 في منھما كل یساھم بأن أكثر أو شخصان یلتزم  بمقتضاه عقد بأنھا التجاریة الشركات الجزائري التجاري القانون من 418 المادة تعرف-  4

 شركة ھي  الالمساھمة الشركة ،  خسارة أو ربح من المشروع ھذا عن ینشأ قد ما یقتسموا أن على عمل أول مال من حصة لتقدیم مالي مشروع
 اما شركة التضامن غھي الشركة في یملكونھا بالمبالغ إال فیھا الشركاء یسأل وال , للتداول قابلة القیمة متساویة أسھم إلى مالھا رأس ینقسم التي 

 100.000الشركة التي حین افالس اخد مساھمیھا تنتقل المسرولیة الى االعضاء االخرین ، ویبلغ الحد االدنى لراسمال النوع االول من الشركة 
  دج .1000.000دج بینما النوع الثاني 

  السالف الذكر .01-88 من القانون 31-  انظر المادة  5
 من 04-03 فان صندوق المساھمة ھو  عون ائتماني للدولة یقوم باالستثمار بھدف تحقیق أرباح مالیة انظر  المادة 03-88 حسب القانون -  6

 القانون المشار إلیھ أعاله .
 .121 ، ص 1993 ، د م ج الترشید االقتصادي للطاقات اإلنتاجیة في الجزائر احمد طرطار ، -  7
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 مؤسسة في سنة 2800وال بد من اإلشارة هنا إن عدد المؤسسات العمومیة في الجزائر قدر بـ 
م تتشكل في غالبیتها من مؤسسات صناعیة ومؤسسات تجاریة وخدماتیة ، كما قدر عدد 1988

 مؤسسة ذات طابع 400 مؤسسة منها 1900 م بـ 1989المؤسسات الصناعیة إلى غایة نهایة سنة 
 ذات طابع محلي . وتتواجد هذه المؤسسات على مستوى الوالیات والبلدیات المنتشرة عبر 1500وطني و 

 1كامل التراب الوطني.
 لسنة 2وبالموازاة مع صدور قانون استقاللیة المؤسسات صدر نفس السنة القانون البنكي المكمل

م الذي حدد مجال نشاط البنوك التجاریة ودورها في االقتصاد. وقد شدد المشرع على ضرورة 1988
إدماج البنوك التجاریة العمومیة في نفس اإلطار القانوني الذي یحكم المؤسسات االقتصادیة العمومیة 

  3المستقلة .
  فقد أصبحت وزارة المالیة تمثل أعلى سلطة تقنیة ومالیة في البالد وتسیطر على كل قنوات 

 4التمویل من خالل المجلس الوطني للقرض ومجلس مراقبة نشاط البنوك التجاریة .
أما على صعید العالقة بین البنك والمؤسسة فقد شهدت هذه المرحلة تغیرات طفیفة من خالل 
اتخاذ بعض التدابیر واإلجراءات لعل أبرزها إلغاء العمل بمبدأ التوطین اإلجباري لحسابات المؤسسات 

م وتخلي الخزینة العمومیة عن تمویل استثمارات 1987االقتصادیة في بنك وحید ابتداء من سنة 
المؤسسات االقتصادیة العمومیة لتوكل هذه المهمة للبنوك التجاریة العمومیة . 

  كما تم إدخال طرق جدیدة في التسییر المالي والنقدي تفصل بین دور الدولة ودور المتعاملین 
  5االقتصادیین كمساهمین مباشرین في عملیة تراكم رأس المال .

م منح الدولة مساحة حریة أكبر للمؤسسات 1988ومن األشیاء الجدیدة التي تبلورت بعد سنة 
العمومیة في مجال إبرام العقود التجاریة والبحث عن مصادر تمویل بدیلة . 
 وفیما یلي جدول لجل الشركات المنبثقة من إعادة الهیكلة للشركات الكبرى : 

الشركات المنبثقة عنها بعد برنامج الشركة األم 
إعادة الهیكلة 

المقرات والتوزیع الجغرافي 

الشركة الوطنیة للصناعات 
النسیجیة 

SONITEX 
 

  مؤسسات متخصصة حسب المنتوج5
القطن،الصوف،النسیج،الحریر،الخیاطة 

والتفصیل 
 مؤسسة توزیع 1 

الجزائر ، بجایة ، تیزي وزو 
تلمسان ، تبسة ، مسیلة 

 

1 - M.Boussamouh,» nomenclature des publiques,  RASJ.1989. N°4 P18. 
  المتضمن قانون البنوك التكمیلي .12/01/1988 المؤرخ في 06-88 القانون -  2
 المتضمن القواعد الخاصة لتسییر المؤسسات العمومیة االقتصادیة . 1988 جانفي 12 المؤرخ في 04-88- قانون رقم  3
 .المالیة ووزارة العمومیة والخزینة المركزي البنك من مشتقة كانت بعدما والمستقلة الوحیدة النقدیة السلطة یمثل والقرض النقد مجلس - 4
  المتعلق بالنقد والقرض .10-90- قانون  5
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 الجلود لصناعة الوطنیة الشركة
SONIPEC 

مؤسستان متخصصة في تهیئة الجلد 
والتفصیل 

 مؤسسة توزیع 1 

الشراقة   ، معسكر ، جیدل

والعجائن  للسمید الوطنیة الشركة
SN.SEMPAC 

 مؤسسات جهویة 5
 

الجزائر ، قسنطینة ، بلعباس 
تیارت 

البناء  لمواد الوطنیة الشركة
S.N.M.C 

 مؤسسة جهویة 11
 مؤسسة وطنیة للتطویر 1

 زهانة قسنطینة مفتاح، ، الشلف
، 

 الكبیر بودواو،باتنة،مرسى
 تلمسان

بومرداس 

 لصناعة الوطنیة الشركة
الكیمیاء 

S.N.I.C 

 مؤسسات وطنیة 3
الدهن ، الزجاج ، مواد التنظیف 

مؤسستان جهویتان لصناعة السیرامیك 

االخضریة، سور الغزالن، وهران  
قسنطینة، مغنیة 

 للصناعات الوطنیة الشركة
الغذائیة 

SOGEDIA 

 مؤسسات 3
السكر ، الزیوت، المصبرات  

بوفاریك  ، الجزائر ، الشلف

 لصناعة الوطنیة الشركة
والفلین  الخشب

S.N.L.B 

 مؤسسات 4
الفلین، الخشب،النجارة العامة، الخردوات 

 
 

 ، البواقي ام ، بوفاریك ، جیجل
قالمة 

الشركة الوطنیة للدراسات 
  واالنجازات الصناعیة  

S.N.E.R.I 

مؤسستان وطنیتان حسب نوعیة النشاط 
الهندسة والتركیب التقني 

  مؤسسات وطنیة لالنجاز3
 

الجزائر ، البلیدة ، البویرة  
وهران ، عنابة. 

 الهیكلة . - المؤسسات المنبثقة عن المؤسسات الوطنیة بعد برنامج إعادة05جدول رقم -
 121 ، ص ، مرجع سابق ، : مرازقة عیسى المصدر

 وقد رافق هذه السیاسة سیاسات مرافقة تمثلت في :  
 - السیاسات المرافقة لبرنامج إعادة الهیكلة : 2-5-3

من بین أهم السیاسات التي رافقت سیاسة إعادة الهیكلة ما یلي :  
 :  إصالح المنظومة المالیة -2-5-3-1 

أدخلت الجزائر تغییرات جذریة على المنظومة المالیة و تمثلت هذه اإلجراءات في :  
إعادة التوازن النسبي لألسعار من خالل تخفیض قیمة الدینار.  -
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 و خاصة على المنتجات البترولیة مع رفع الضریبة على 1- توسیع وعاء الرسوم على القیمة المضافة 
 2 %.33 % إلى 5األرباح المعاد استثمارها من 

إلغاء كل اإلعفاءات على الضریبة على الفوائد المحصل علیها من سندات الخزینة .  -
- إلغاء إعانات االستهالك و إتباع سیاسة نقدیة محكمة . 

 و مما جعل العجز الكلي 1996- فحص جمیع النفقات العامة بالتعاون مع البنك العالمي بدایة من سنة 
 1997 % لسنة 2.4 إلى 93 % من الناتج الداخلي الخام لسنة 8.7للخزینة ینتقل من 

 دح . 1200- استبدال عالوة البطالة بنظام ذو منفعة حددت قیمتها ب 
 و إلغاء تعویضات التسریح . 3- إنشاء الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة

 :  اإلصالح النقدي و المالي -2-5-3-2
ارتكز برنامج التعدیل في هذا الجانب على اإلجراءات المتعلقة بأسعار الفائدة أي تكالیف النقود 

 إضافة إلى تنظیم القطاع المالي بغیة تحقیق ما یلي : 
 من خالل نظام جدید . 4-التطهیر الكلي لالقتصاد

- الحد من تمویل المؤسسات العمومیة من الخزینة العامة و حث هذه المؤسسات على رفع رأسمالها من 
الموارد لدى البنوك .  

- تنمیة القطاع الخاص بإصالح المؤسسات العمومیة :  2-5-3-3
 و 1994حیث تبنت الجزائر تشجیع االستثمار الخاص من خالل قانون المالیة التكمیلي لسنة 

ذلك بالسماح بالمشاركة األجنبیة في البنوك التجاریة مع الترخیص ببیع المؤسسات العمومیة و التنازل 
 49عنها لصالح مسیرین خواص و مساهمة الخواص في رأس مال المؤسسات العمومیة و هذا في حدود 

 5% ثم وسعت هذه المساهمة و أصبحت غیر محدودة من خالل قانون الخوصصة .
- السیاسة االجتماعیة : 2-5-3-4 

 أدت سیاسات التكییف االقتصادي التي انتهجتها الجزائر بوصایة من المنظمات إلى أثار 
اقتصادیة واجتماعیة سلبیة على الفقراء ، حیث أدت إلى تردي أوضاعهم االقتصادیة واالجتماعیة، ولذلك 

تم اللجوء إلى سیاسات حمایة تمثلت في :  
- اإلبقاء على المصروفات على الصحة األساسیة والتعلیم األساسي 

- إعادة توجیه المصروفات لخدمة الفقراء أساسا من خالل توجیه الموارد نحو التعلیم االبتدائي والصحة 
األساسیة على حساب مستویات التعلیم والصحة األخرى. 

 وضع الذي لوریھ موریس بفضل فرنسا في 1954 سنة األولى للمرة ظھرت مباشرة غیر ضریبة ھي و اإلنتاج، تكلفة على تفرض ضریبة-  1
 6 بحدود منخفضة معدالت تتضمن كانت كما% 25 و% 23 لغایة زیادات مع% 20 العادي الضریبة معدل فكان ،1953 سنة الرئیسیة قواعدھا

  %.10 و
 .187ص 1998، اطروحة دكتورة جامعة الجزائر 1998-1992النظام الضریبي الجزائري وتحدیات اإلصالح ما بین - بوزبدة حمبد ،  2
 .134-  بوزید حمیدة مرجع سابق ، ص  3
 .87 ص 1998 ، صندوق النقد الدولي الجزائر تحقیق  االستقرار والتحول الى اقتصاد السوق- كریم النشاشیبي واخرون ،   4
 وال یوجد لحد الساعة مقھوم دولي متفق علیھ لھا ولكنھا تتمحور  حول  تحول الملكیة privatisation- اسمة الخصخصة كذلك وبالفرنسیة  5

 االقتصادیة من القطاع العام الى القطاع الخاص .
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  1- تحسین كفاءة اإلنفاق على القطاع االجتماعي عن طریق توجیه الدعم المقدم.
- تقییم برنامج إعادة الهیكلة :  2-5-4

 م 1986هذه البرامج اإلصالحیة ، التي شرع في تطبیقها منذ صدور القانون البنكي الصادر سنة 
 وما تمخض عنهما 1988واستكمالها بصدور قانون استقاللیة المؤسسات والقانون البنكي المكمل لسنة 

من إجراءات لم تكن كافیة لتحقیق أهداف السیاسة االقتصادیة والمالیة التي سطرتها الدولة  ، ویرجع ذلك 
إلى جملة من األسباب منها :  

 عدم قدرة المسیرین والقائمین على توجیهها لتبلغ األهداف التي كانت مسطرة. •
  استمرار هیمنة الدولة على النظام االقتصادي والمالي في الجزائر. •
 2 تدهور وسائل الدفع الخارجیة نظرا لتراجع أسعار النفط . •

إن عجز برنامج اإلصالح على تحقیق األهداف المرجوة منها دفعت الحكومة إلى التفكیر في آلیات 
 3جدیدة لتنظیم وتسییر بكفاءة أكبر البنوك والمؤسسات التابعة للقطاع العام في الجزائر.

 :  1990-1962- النتائج االقتصادیة للمرحلة االشتراكیة 2-6
 اإلقتصاد قواعد وسعت التي السابقة المرحلة تقییم أساس على وضع االول الخماسي المخطط إنّ 
 تقویمه، من البد كان التوازن في إختالال هذا مع سجلت لكنها اإلجتماعیة، لإلحتیاجات الفعلیة واإلستجابة

. به القیام الجدید المخطط أراد ما وهذا
 تضاعف الموارد مجال ففي المسطّرة، األهداف من وافر قسم 1984-80 فترة خالل تحقق لقد

 دج ملیار 225.4 إلى 1979 سنة دج ملیار 113 من انتقل حیث الجاري بالسعر الخام الداخلي اإلنتاج
 ذلك في ساهمت التي القطاعات وأهم سنویا، % 5.8 قدره نموا المحروقات خارج وسجل 1984 سنة
. الجمود بعض سجل الفالحي اإلنتاج أما والمحروقات، العمومیة واألشغال البناء و الصناعة: هي

 اختالل نتیجة بالتأزم الدولي االقتصادي الظرف خالله اتسم الثمانینات من الثاني النصف أما
 للبترول المّصدرة الدول أرغم الذي الشيء البترول، أسعار وانخفاض الصرف أسعار تذبذب الفائدة، معّدل
 واالجتماعي االقتصادي الجانبین على سلبا انعكس مما التقشف سیاسة انتهاج إلى الجزائر بینها ومن

. الخارجیة ومصداقیتها الداخلیة أوضاعها وعلى
 المخطط هذا وطموحات مستوى في الثاني الخماسي المخطط خالل المحققة النتائج تكن لم لهذا

 العملة من المداخل انخفاض كذلك االقتصادي، الركود درجة االقتصادیة القطاعات بلغت أن إلى
 بهذه الرتباطها الصناعیة االستثمارات حجم تقلص وبالتالي االستیراد عملیة في انخفاض ومن الصعبة،
 4 .البالد بها تمر التي الصعبة الوضعیة هذه من للخروج اقتصادیة إصالحات عدة اتخذت لهذا العملة،

 .176 ص 2003 ، المؤسسة الجامعیة للدراسات ، بیروت ، العالقات االقتصادیة العالمیة بسام الحجار ، -  1
 .192-  نفس المرجع ، ص  2
 ..382- درواسي مسعود ، مرجغ سابق ص  3
 153-152،ص السابق المرجع ،نفس بوعبید میلود-  4

                                                           



 الباب األول : الجانب النظري .......................................الفصل الثالث: القطاع االقتصادي العام في الجزائر 
 

118 

 من انتهجت خارجیة أخرى و داخلیة عوامل عن ناتـجة تجارب عدة بها المرحلة هذه أن القول، صفوة و
 و الهیكلیة باإلصالحات انتـهاء و للمؤسسات الذاتي بالتسیـیر بدایة متعاقبـة إصالحات عدة الدولـة خاللها

 في بتحول انتـهاء و اجتماعي و اقتصادي كنظـام باالشتراكیة بـدءاً  متعاقبتـین إیدیولوجیتین ضمن ذلك كل
. السوق اقتصـاد في الدخـول و الدولـة سیاسة

 أهم كذا و الجزائري االقتصاد بها مر التي المراحل أهم إلى تطرقنا بعد الیه توصلنا ما و
:  هو 1989-1962 المرحلة خالل تطبیقها تم التي االقتصادیة اإلصالحات

 أن إال الكلي المستوى على خاصة تحقیقها تم التي اإلیجابیة بالنتائج المبدئي القبول من بالرغم  •
 اإلصالحات هذه تطبیق جراء من تحقیقه المنتظر من كان الذي اإلنعاش یعرف لم الوطني االقتصاد

 .العالمیة األسواق في النفط برمیل بسعر مرتبطا مازال ألنه
 بتوفیر الكفیل المنتج االستثمار بعث إعادة في الیوم حد إلى یسهم لم نسبیا المستقر المالي الوضع •

 السلبیة واالنعكاسات اآلثار تجاوز وبذلك المرغوب النمو تحقیق طریق عن المطلوبة العمل مناصب
  .المتبعة السیاسة عن الناجمة

 لم إذا فیها اإلیجابیة مظاهرها تدوم ال قد إیجابیة السلطات تعتبرها التي االقتصادیة اإلصالحات نتائج •
 . اقتصادها إنعاش تأهیل إلى هادفة شاملة اقتصادیة إستراتیجیة بوضع تقم

 :  1990- مرحلة ما بعد 2-7
 وتقسم هذه  منعرجا هاما وحاسما في مسار اإلصالحات المالیة والنقدیة في الجزائر1990تعتبر سنة 

المرحلة حسب العارفین إلى ثالثة :  
عرفت إصالحات شاملة وانفتاح اقتصادي رافقه  : 1994 إلى 1990مرحلة انتقالیة من  -1

 اضطراب سیاسي وعجز مالي وتعرف بالمرحلة االنتقالیة .
 تمیزت باستقرار اقتصادي ووضوح معالم الخطة االقتصادیة التي  :2000إلى 1994مرحلة من  -2

بنیت على الدعم الخارجي بمساعدة صندوق النقد الدولي وعرفت عدة قرارات كان أهمها 
 الخوصصة.

  إلى یومنا هذا : 2000 مرحلة من -3
عرفت مخطط اقتصادي جدید تأرجح بین إعادة االعتبار للقطاع العام وتشجیع االستثمار الخاص 

 1األجنبي منه والوطني عرف بمخطط اإلنعاش االقتصادي .
:  1994 إلى 1990- المرحلة االنتقالیة من 2-7-1

من أهم قرارات هذه المرحلة : 
 

 

 مالییر  دوالر 07 خصص لھ مبلغ Programme de soutien à la relance économique – PSRE االقتصادي اإلنعاش دعم برنامج - 1
 .2014-الى 2011 ملیار  دوالر امریكي یمتد من 16امریكي وانتقل المبلغ الى 
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  :10-90صدور قانون النقد والقرض -أ/
جاء هذا القانون لیضع النظام المالیة والمصرفي على مسار جدید أبرز میزاته إعادة تنشیط دور 

 1البنوك كوسیط مالي غیر مباشر وٕاعطاء أهمیة أكبر لدور النقد والسیاسة النقدیة .
وقد أعاد هذا القانون لبنك الجزائر كامل صالحیاته كمؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

 كما وضع هذا القانون قیودا على 2واالستقالل المالي مكلفة بتسییر النقد واالعتمادات المالیة في الجزائر،
تدخل الخزینة العمومیة كممول نهائي للمؤسسات االقتصادیة وفصل میزانیة الدولة عن دائرة االئتمان 

واستبعاد إمكانیة التمویل التضخمي لعجز المیزانیة . 
وأدرج قانون النقد والقرض وظائف جدیدة تمارسها البنوك إضافة إلى وظائفها التقلیدیة كتلقي 

األموال من الجمهور والقیام بعملیات القرض وتسییر وسائل الدفع حیث سمح للبنوك والمؤسسات المالیة 
. 3بالقیام بتوظیف القیم المنقولة وجمیع الموجودات واالكتتاب بها وشرائها وٕادارتها وحفظها وبیعها 

ومن جانب آخر جاء القانون بهیئة جدیدة ذات سلطة وحیدة تتمثل في مجلس النقد والقرض الذي 
أوكلت لها مهمة تنظیم وتسییر السیاسة النقدیة العامة للبالد ، ویتمتع هذا المجلس الذي یعمل تحت 

 4إشراف بنك الجزائر ، على األقل نظریات بحریة واسعة في مجال تسییر السیاسة النقدیة العامة للبالد .
 م یعتبر بمثابة اإلطار القانوني 1990وال نبالغ إن قلنا أن قانون النقد والقرض الصادر سنة 

والتنظیمي المحدد للمسار االنتقالي لالقتصاد الجزائري ، حیث أعاد هذا القانون النظر في عالقة بنك 
الجزائر بالخزینة العمومیة والمؤسسات االقتصادیة على أسس وضوابط جدیدة تعتمد على الصرامة النقدیة 

وتسییر الخطر . من جانب آخر سمح للبنوك التجاریة بلعب دور أكثر أهمیة في مجال تمویل 
االستثمارات المنتجة شریطة أن یتضمن طلب التمویل بنودا تسمح بتسدید القروض البنكیة . 

 :  1993-صدور قانون االستثمار سنة ب/
 إلى تطویر وترقیة االستثمارات الخاصة الوطنیة واألجنبیة في الجزائر وتبعا 5یهدف هذا القانون 

له، ظهرت هیآت عمومیة جدیدة كلفت بمتابعة ملفات االستثمار على المستوى المحلي والوطني هي 
  APSI . ( 6 ) والوكالة الوطنیة لدعم وترقیة االستثمار ( CALPIالصندوق المحلي لترقیة االستثمار (

أن أغلبیة القروض وجهت لتمویل القطاع العام كما یوضح ذلك الجدول التالي :                                                         والمالحظ في هذه الفترة 
 دینار جزائري .الوحدة : بمالیین 

1 - Ahmed Benbitour ,L’Algérie au troisième millénaire défies et potentialités, Edition Marinoor 
Alger 1998 p 21. 
2 - Hocine Benissad , Ibid,  p 73 

 .10-90 من قانون النقد والقرض 19 انظر المادة  -3
 .71 ص 2005 ، دار ھومة ، الجزائر المدونة النقدیة والمالیة للجزائر مبروك حسین ،  - 4
  المتعلق بتشجیع وترقیة االستثمار .1993 أكتوبر 05 المؤرخ  في 12-93- ھو  المرسوم التنفیذي رقم  5
  المتضمن تطویر  االستثمار .2003 اوت 20 الؤرخ في 03-01- ینظم عملھا األمر رقم  6
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    السنوات
القروض 

1992  %1993  %1994  %

قروض 
االستغالل 

 

 95,77 80.630.000 95,76 79.879.000 80,40 11.485.400القطاع العام 
 4,23 3.562.980 4,24 3.536.009 19,60 2.800.389القطاع الخاص 

 100 84.192.980 100 83.415.009 100 14.285.789) 1المجموع (
قروض 

االستثمار 
 

 76,76 2.473.000 71,03 2.995.000 36,05 769.000القطاع العام 
 23,24 784.700 28,97 1.221.890 64,94 1.424.219القطاع الخاص 

 100 3.221.700 100 4.216.890 100 2.193.219) 2المجموع (
المجموع 

)1) + (2 (
16.479.008  87.631.899  87414.680  

توزیع القروض البنكیة حسب القطاعات ( خاص وعام ) -: 03جدول رقم -
 .  م1995 : بنك الجزائر سنة المصدر

واضح من الجدول أن القطاع العمومي حاز على أكبر حصة من القروض البنكیة لالستغالل أو 
االستثمار خالل هذه الفترة وهذا ما یعكس نیة الدولة في تلك المرحلة على انقاذ القطاع العام على الرغم 

 1989.1من فتحها رسمیا القطاع الخاص بموجب دستور 
و لم تشهد مؤشرات االقتصاد الكلي أي تحسن یذكر خالل هذه المرحلة ، فرصید الخزینة 

 % سنة 38 %) كما بلغ معدل التضخم 4,4العمومیة بالنسبة للناتج الداخلي الخام ظل رصیدا سالبا (- 
.  2 م 1994

باإلضافة إلى ما تقدم ، اتخذت سلسلة أخرى من اإلجراءات قصد تسهیل التدفقات المالیة مع 
 3الخارج وتشجیع االستثمار األجنبي المباشر وٕانشاء مشاریع جدیدة ( خاصة الصغیرة والمتوسطة منها ) .
وفي هذا اإلطار حدد بنك الجزائر سقوفا لمجموع القروض التي تمنحها البنوك والتي ال یمكن أن 

 % بالنسبة للقروض طویلة 60 % من قیمة االستثمارات المحققة من القروض المتوسطة و 70تتجاوز 
 .األجل

 .17- علیوش قربوع ، مرجع سابق ،  ص  1
 االرتفاع التضخم ولكن المصطلح یستخدم للداللة على اكثر  من حالة عسرة اقتصادیة منھا تعریف بشأن االقتصادیین بین اتفاق یوجدال -  2

 .األرباح أو األجور مثل النقدي الدخل عناصر من عنصر أو النقدي الدخل تضخم. لألسعار العام المستوى في المفرط
 .التكالیف ارتفاع و
 المتوسطة و الصغیرة الشركات تسمیة تذكر. معینة حدود دون رأسمالھا أو موظفیھا عدد یقع شركات يه- المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  3

 الصغیرة األعمال التسمیة تستخدم بینما. العالمیة التجارة منظمة و المتحدة األمم و الدولي البنك مثل الدولیة المنظمات و األوروبي االتحاد في عادة
 .المتحدة الوالیات في المتوسطة و
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وعلى الرغم من هذه اإلصالحات فإنه یمكن القول أن النظام المصرفي المكون في غالبیته من 
بنوك عمومیة ال یزال یعاني من مشاكل السیولة وفي ثقة المتعاملین وذلك نظرا للسیاسة التمییزیة التي 

 % من 19,60اتبعتها كل البنوك العمومیة على حساب القطاع الخاص الذي لم یتحصل سوى على 
 1 م.1992مجموع قروض االستغالل سنة 

):  2000-1994- مرحلة التعاون مع المؤسسات المالیة الدولیة (2-7-2
دخلت الجزائر في هذه المرحلة ، شطرا ثانیا من اإلصالحات الهیكلیة لالقتصاد میزها التعاون مع 

 -stand م انطالقا من اتفاق التمویل قصیر المدى (1994المؤسسات المالیة الدولیة في شهر أفریل 
by 2) لمدة سنة وكان یرمي هذا البرنامج إلى إعادة هیكلة االقتصاد الجزائري واسترجاع التوازنات الكبرى 

كما تمیزت هذه المرحلة كذلك بعملیات خوصصة واسعة للمؤسسات االقتصادیة العمومیة وأحداث أخرى 
مهمة نوجزها فیما یلي :  

 التعاون مع صندوق النقد الدولي :  أ/-
 تعریف صندوق النقد الدولي وبیان مهامه :  -

هو وكالة متخصصة من وكاالت منظومة األمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولیة في عام 
 للعمل على تعزیز سالمة االقتصاد العالمي. ویقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ویدیره 1945

 بلدا. وصندوق النقد الدولي هو 185أعضاؤه الذین یشملون جمیع بلدان العالم تقریبًا بعددهم البالغ 
المؤسسة المركزیة في النظام النقدي الدولي - أي نظام المدفوعات الدولیة وأسعار صرف العمالت الذي 

یسمح بإجراء المعامالت التجاریة بین البلدان المختلفة. ویستهدف الصندوق منع وقوع األزمات في 
النظام عن طریق تشجیع البلدان المختلفة على اعتماد سیاسات اقتصادیة سلیمة، كما أنه - كما یتضح 
من اسمه -صندوق یمكن أن یستفید من موارده األعضاء الذین یحتاجون إلى التمویل المؤقت لمعالجة 

 3ما یتعرضون له من مشكالت في میزان المدفوعات. 
أهداف برامج صندوق النقد الدولي :  ب/- 

على ضوء هذه الفرضیات، فإن برامج اإلصالح االقتصادي التي یدعمها صندوق النقد الدولي 
لتنفیذها في الدول النامیة ترمي إلى تحقیق مجموعة من األهداف المترابطة وهي: 

- بلوغ وضع سلیم لمیزان المدفوعات، یمكن من أداء االلتزامات الخارجیة بشكل مرتب. 
- تحقیق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستمر ،مع الحفاظ على مستوى مناسب من العمالة. 

-احتواء التضخم أو تخفیضه إلى أن یقارب المعدل العالمي إلى جانب تحقیق استقرار سعر الصرف. 
ویستند یستند منهج صندوق النقد الدولي في اإلصالح االقتصادي للدول النامیة على ثالثة فرضیات 

ضمنیة وهي: 

 .21 ص 2001المطبعة الحدیثة للفنون الجمیلة ، الجزائر ،  ، القانون المصرفيمحفوظ لعشب ، -  1
 التوازنات الكبرى  ھي  محور  دراسة االقتصاد الكلي وھي تخص النفقات اإلجمالیة ،  المیزان التجاري ، ناتج الدخل القومي ...الخ -  2
 األجنبیة البلدان ومختلف ما بلدٍ  بین الزمن، من معینة فترة خالل تتّم، التي المالیة للعملیات خالصة ھو- میزان المدفوعات  3
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ان كل اختالل خارجي مصدره وجود فائض في الطلب الكلي عن العرض الكلي،نتیجة زیادة كمیة  -
وسائل الدفع بسرعة أكبر من زیادة كمیة السلع والخدمات الحقیقیة. 

- إن كل إصالح الختالل ما یتطلب تخفیضا في الطلب األسمى، وٕاعادة تخصیص عناصر اإلنتاج 
بطریقة تؤدي إلى زیادة العرض الكلي. 

- إن سیاسات اإلصالح االقتصادي لیست انكماشیة، فهدفها یتمثل في التوصل إلى توازن خارجي عند 
 التشغیل الكامل عن طریق تغییر نظام األسعار وتخصیص الموارد.

 مضمون االتفاق بین الجزائر وصندوق النقد الدولي : ج/- 
یرى الصندوق أن سبیل بلوغ تلك األهداف هي: 

المالئمة بین الطلب الداخلي،والموارد المتاحة في األجل القصیر -برنامج التثبیت االقتصادي.  -
 نمو قابل لالستمرار، في ظل استقرار األسعار في األجل المتوسط -برنامج التكییف االقتصادي. -
بغیة تحقیق ذلك تم إبرام اتفاق إعادة هیكلة االقتصاد الجزائري مع المؤسسات المالیة الدولیة في   

 سنوات ، حیث 3 دوالر یصرف على 1.8 م وحصول الجزائر على تمویل موسع قدرُه 1995 ماي 22
استند هذا التمویل على برنامج واسع یهدف في خطوطه العریضة إلى إعادة االستقرار لالقتصاد الكلي 
وتخفیض معدالت التضخم والتقلیص من العجز المالي وخصوصة المؤسسات االقتصادیة العمومیة . 

 م حیث تم إنشاء الشركات القابضة 1995وكانت االنطالقة الحقیقیة لهذا البرنامج في سنة 
 لتعویض صنادیق المساهمة التي تم حلها ، وكانت تهدف هذه العملیة إلى تعزیز استقاللیة 1العمومیة 

المؤسسات ووضع هیكلة تنظیمیة جدیدة تحكم نشاط المؤسسات أصبحت تابعة كفرع اقتصادي إلى 
 2الشركات القابضة وتخضع ألحكام القانون التجاري الجزائري وقابلة لإلفالس حسب قواعد القانون العام .

 تقییم تعامل الجزائر مع هذه الهیئة المالیة العالمیة :ج/- 
 لقد أدت سیاسة اإلصالح التي تبنتها الجزائر مع صندوق النقد الدولي إلى نتائج نضمنها فیما یلي : 

تقلیص حجم تدخل الدولة في الحیاة االقتصادیة. 
إعادة االعتبار للسیاسة النقدیة وأدوات ضبط الكتلة النقدیة و اإلشراف المصرفي .  -
تحریر التجارة الخارجیة،وٕاصالح النظام الضریبي و الجمركي،والمنظومة المصرفیة ،بما یسمح  -

بتدفق رؤوس األموال. 
- اندماج االقتصاد الجزائري في المنظمة العالمیة للتجارة وفقا لمتطلبات العولمة االقتصادیة. 

تحریر التجارة الداخلیة والخارجیة ،تحریر سعر الصرف، تخفیض قیمة العملة الوطنیة تحریر  -
سعر الفائدة ، مواجهة التضخم ،خفض عجز الموازنة العامة ، الخ …. 

وعلیه فقد عرف برنامج التعدیل الهیكلي نتائج یمكن وصفها بالمقبولة على مستوى مؤشرات 

  [أخرى شركات أو شركة كلیا، أو جزئیا تدیر أو تمتلك شركة ،)Holding Company: باإلنجلیزیة (قابضة شركة-   1
 البنكیة وحساباتھا أمالكھا كل بتصفیة الشركة تقوم وحینھا الدائنین، أمام بالتزاماتھا الوفاء على قادرة غیر أنھا الشركة تعلن أن ھو اإلفالس-  2

 .العمل سوق من تخرج ثم االلتزامات ھذه من ممكن قدر أكبر لتسدد
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التوازن االقتصادي الكلي ،باإلضافة الى إعادة تفعیل السیاسة النقدیة كوسیلة ضبط مالي واقتصادي 
وكسیاسة إلدارة الطلب، وقد سجل في هذا الشأن المؤشرات التالیة: 

- إعادة تنشیط السیاسة النقدیة باستقالل البنك الجزائري عن الخزینة العامة . 
.M . التحكم في الكتلة النقدیة خاصة- 

 ، بعدما بلغ 2000 % في سنة 0,34- انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوى ممكن 
 1994 سنة 29 %
 1994 %سنة 21 بعدما وصل 2000%في سنة 6انخفاض سعر الفائدة (معدل الخصم )إلى  -
 2002 ملیار دوالر سنة 22ارتفاع احتیاطي سعر الصرف إلى أكثر من  -
 33 دوالر بعدما بلغت اكثر من 2001 ملیار دوالر سنة 24انخفاض الدیون الخارجیة القل من  -

 1996ملیارسنة 
 ما مقداره 1994 ، بعدما بلغت في سنة 2002 بدایة %في 25انخفاض خدمات الدین القل من  -

 2000.1 سنة 93
 2000-1996استقرار سعر صرف الدینار بالقیاس للعمالت الصعبة من الفترة  -

إال أن هذه النتائج اإلیجابیة التي تحققت على مستوى متغیرات السیاسة النقدیة ألهم مؤشرات 
االقتصاد الجزائري - والتي حافظت على التوازنات االقتصادیة الكلیة ، ال یمكن 

أن تخفي بعض الحقائق السلبیة التي نوجزها فیما یلي : 
إن الكثیر من النتائج المحققة كان بسبب تحسن أسعار المحروقات و بالتالي لم تكن هذه النتائج  -

بسبب تحسن األداء االقتصاد أو نتیجة للرشاد المالي . 
- إن ما تحقق من نتائج إنما یتعلق بصفة عامة بجانب الطلب الكلي ، أما ما تعلق بجانب العرض 

الكلي فإن المؤشرات ال تدعو إلى التفاؤل ، حیث ضعف األداء االقتصادي لمختلف القطاعات -
ماعدا قطاع المحروقات . 

 صاحب مرحلة اإلصالحات االقتصادیة تكلفة اجتماعیة باهضة مست مختلف شرائح المجتمع -
 فارتفعت معدالت البطالة نتیجة إفالس و تصفیة الكثیر من المؤسسات ، أضف إلى ذلك انتشار

 2الفقر و الحرمان و اآلفات االجتماعیة.
 2001-1992والجدول التالي یبین لنا تطور المؤشرات االقتصادیة الكلیة لالقتصاد الجزائري بین 

199السنة /المؤشر  
3 

199
4 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

النمو 
  %االقتصادي

-
2.2 

-
0.9 

3.9 4 1.1 4.5 3.2 2.4 2.1 

 .81-80 ص 1990  ،ینایر،أبریل  ، 419 العددان ، 1981 المعاصرة مصر ،مجلةاالقتصادي التثبیت سیاسات، معتوق محمود سھیر -  1
 2004 ، الجزائر ، الجامعیة المطبوعات ،دیوان النقدیة السیاسات و النظریات في محاضرات، علي بن بلعزوز-  2
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PIB  118
9 

148
7 

2003 2565 2780 2810 3215 4079 4222 

 19.6 21.6 13.1 10.1 13.8 13.2 10.2 8.9- صادرات  
 9.5 9.3 8.9 8.6 8.1 9.1 10.4 9.2- واردات  

 –یمثل المؤشرات الكلیة لالقتصاد الجزائري بعد سیاسة اإلصالحات  06جدول رقم -
Source  :Ahmed Benbitour ,L Algerie Au Troisieme Millenaire ,Editions Marinoor ,1998,P57. 

 : 1999 – إطالق بورصة الجزائر 2-7-2-3 -
 تعریف البورصة :أ/-

تعد البورصة سوقا یلتقي فیه كل من البائع والمشتري إلتمام عملیة تبادل من المبادالت المختلفة، 
ومن ثم فإّن نشاط البورصة یتسع لیشمل كافة أنواع المعامالت واألنشطة التي یمارسها البشر ویحتاجون 

 1إلیها إلشباع حاجاتهم ورغباتهم.
 - نشأة بورصة الجزائر : /ب

 د 32000.00 برأسمال إجمالي قدره 1990 دیسمبر سنة 09م تأسیس بورصة الجزائر في شهرت
 الصادر 88/03 من القانون رقم 01" و هذا استنادا للمادة SVMج تحت اسم " شركة القیم المنقولة 

 و سمیت شركة القیم المنقولة تحاشیا لكلمة بورصة التي لها داللة إیدیولوجیة 1988 جانفي 02بتاریخ 
رأس المال هذا من جهة و من جهة أخرى انعدام النص القانوني الذي ینظم عملیات البورصة الن 

 2التشریع التجاري الساري المفعول لم یتطرق إلى هذه النشاطات.
وقد مرت خالل عملیة تاسیسها بمراحل عدة حیث بدأت نشاطها بموجب المرسوم التأسیسي للجنة 

 والمعدل و المتمم بالقانون رقم 1993 ماي 23 المؤرخ في 10-93تنظیم مراقبة عملیات البورصة رقم 
، و قد كانت مراحلها كما یلي : 2000 فیفري 17 الصادر بتاریخ 04-03

 : 92-90 المرحلة األولى:-1ب/-
 وٕاصدار ثالث مراسیم تتعلق بالبورصة. SVM تمیزت بإنشاء عقد موثق لشركة القیم المنقولة

 المتضمن تنظیم المعامالت الخاصة بالقیم 1991 ماي 28 في 169-91- المرسوم التنفیذي رقم: 
المنقولة. 

 أنواع من القیم المنقولة أشكالها 10 حدد 1991 ماي 28 في 170-91- المرسوم التنفیذي رقم : 
شروط إصدارها وطرق ذلك، تداولها وتحویلها. 

 یتعلق بلجنة البورصة. 1991 ماي 28 في 171-91- المرسوم التنفیذي رقم: 
 
 

 .216 ص ،1996 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان ،النقد عالم في ومشكالتھا والبورصات والنقدیة المالیة األسواق ،عطوان مروان-  1
2 - Sidi ali boukarami vade mecun de la finance .opu. 1992.p.15 
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 :  93-92المرحلة الثانیة: -2ب/-
 230000واجهت شركة القیم المنقولة صعوبات تتعلق بمهمتها ووظیفتها، وقد تم رفع رأسمالها من 

 دج وصدر : 9320000دج إلى 
 المكمل للقانون التجاري حیث حددت فیه مختلف أنواع القیم 25/04/93 لـ 08-93- المرسوم رقم: 

المنقولة التي یمكن إصدارها. 
 حدد المحاور الكبرى لسیر القیم المنقولة في الجزائر، الوساطة – 03/05/93 لـ10-93- المرسوم رقم: 

 SGBV.1 ، ولجنة تسییر بورصة القیم COSOBلجنة تنظیم ومتابعة عملیات البورصة 
 : 95-93المرحلة الثالثة: -3ب/-

حیث تم إصدار نصین هما : 
 كأداة جدیدة لتنظیم وتمویل االقتصاد الوطني، تجمع رؤوس 13/06/94 لـ175-94- المرسوم رقم: 

األموال وتمول االستثمار وبرامج التنمیة. 
 ولها مكان مادي " 1997 دیسمبر 17وكان االفتتاح الرسمي والفعلي لبورصة الجزائر یوم األربعاء 

مقر " بالغرفة الوطنیة للتجارة بالجزائر العاصمة. 
 تشكیلة ونشاط بورصة الجزائر : ج/-

تتضمن البنیة القاعدیة لبورصة الجزائر ثالث عناصر أساسیة أسندت لها وظائف بالغة األهمیة 
 ویتعلق األمر بـ :

 SGBVشركة تسییر بورصة القیم:  )1
تقوم باإلشراف على إدخال المؤسسات إلى البورصة، تسییر حصص البورصة، القیام بعملیات 

المقاصة ونشر المعلومات.  
 : COSOBلجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة )2

تقوم هذه اللجنة أساس بالرقابة والتأكد من صحة المعلومات التي تقدمها الشركات ضمانا 
للشفافیة، تقوم بإعطاء تأشیرة القبول للشركات التي تحقق شروط الدخول إلى البورصة، ولها وظائف 

تأدیبیة وتحكیمیة، وقد قامت بإصدار أول تأشیرة لصالح شركة سوناطراك للسماح لها بإصدار سندات 
اإلقراض ولالكتتاب العام. 

 IOBالوسطاء في عملیات البورصة  )3
و المتعلق ببورصة القیم المنقولة ،و 23/05/1993المؤرخفي 10-93 الرسوم التشریعي رقم   إن

یخصص حق التفاوض في القیم المنقولة العوان مختصین و المدعوین بالوسطاء في عملیات البورصة 

1 - bulletin de l’organisation et de surveillance des opération de bource N° 11 
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 من المرسوم التشریعي تنص على انه ال یجوز اجراء أیة مفاوضة تتناول فیها قیم منقولة مقبولة 05المادة
في البورصة اال داخل البورصة ذاتها و عن طریق وسطاء مالیین في عملیات البورصة . 

 مالییر 5وقد تدخلت فیها أولى المؤسسات العمومیة وهي شركة سوناطراك بعرض سندات قیمة         
 ملیون سهم ثم شركة تسییر فندق 2دینار تلتها مؤسسة ریاض سطیف ومجمع إنتاج األدویة صیدال بـ 

 ملیار دینار 1.6 ملیار دینار و2.3 ملیون سهم ، جامعة لتلك اإلصدارات 1.2األوراسي الدولي بـ 
 ملیون دینار على التوالي . وبذلك استطاعت تلك الشركات أن تتزود من االدخار الوطني دون 480و

 1االستعانة بالوساطة البنكیة .
 نتائج إصالحات هذه المرحلة : ج/- 

 لم تحقق هذه اإلصالحات الهدف المرجو منها وكانت نتائج هذه الفترة كما یلي : 
 سبب ویعود ، 2 % 6 و 2 بین المعدل هذا تراوح حیث ، نسبیا وضعیف متذبذب إجمالي نمو •

 أقل وبدرجة المحروقات، لقطاع المضافة للقیمة المطرد غیر النمو إلى أساسا التذبذب هذا
 3 .والصناعة الفالحة لقطاعي

 الذي العمومیة واألشغال البناء قطاع لالرئیسیة، القطاعات لمختلف نسبیا المرتفع النمو معدل •
 . %)11.6 ( المعنیة الفترة خالل له نمو نسبة أعلى سجل

) ℅ 2.5 بنسبة القطاع هذا نمو في التراجع أي (المحروقات لقطاع االسالبة النمو نسبة تأثیر  •
 .اإلجمالي النمو نسبة على واضحا كان

 تذبذبا یعرف لم أنه إذ الفترة، خالل مطرد شبه كان ، هش لكنه تحسن في المحروقات خارج نمو •
 من ابتداء ملحوظا تزایدا سجل وأنه ، 2005 سنة في إال ℅5 تحت نزل ي لم معدله وأن كبیرا،
 الفالحي بالمحصول خاصة المدعمة (له نسبة أعلى إلى 2009 سنة في لیصل ، 2006 سنة

 4 ).قنطار ملیون 6.2  ب2009 الموسم خالل قدر الذي الجید
 من الرغم على نسبیا، وضعیفة متذبذبة تبقى الخام المحلي الناتج في الصناعي القطاع مساهمة •

P112F.  المعاصرة االقتصادیات مختلف في المستدام للنمو الرئیسي المحرك یعتبر القطاع هذا أن

5 
 حیث انتقل  من  الفترة خالل مهما تطورا حقق قد) الثابتة باألسعار (للفرد الخام المحلي الناتج •

 وفقا الدنیا الشریحة من انتقلت قد الجزائر أن یعني وهذا دوالر ، 3720  دوالر إلى   1711
 .المتوسط الدخل ذات البلدان فئة، إلى للفرد الدخل حسب للبلدان العالمي البنك لترتیب

 

 .88ص 2001-21 العدد 11 المجد لإلدارة الوطنیة المدرسة اإلدارة مجلة،  لنجاحھا األساسیة والشروط الجزائر بورصة ، محمد براق  -1
 .2011 مارس لشھر الدولي النقد صندوق تقریر  -2
  .152 ، ص 10/2012 عدد – الباحث مجلة ، النمو على وأثرھا الجزائر في االقتصادي اإلنعاش سیاسةمحمد مسعي ،  -3
 .2011 مارس لشھر الدولي النقد صندوق تقریر  -1

4 - M.Bellataf, Economie du Développement , OPU, Alger, 2010 , P.17. 
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 في والزیادة اإلنتاج، لقوى الفعال االستعمال على یرتكز ال أي مكثفا نموا لیس الجزائر في النمو •
 1 . االبتكار أو اإلبداع لها األول المحفز یبقى التي العمل إنتاجیة

 إلى یومنا هذا) :  2000- مرحلة اإلنعاش االقتصادي ( 2-7-3 -
بعد مجئ الرئیس "بوتفلیقة" إلى الحكم ، وضع خطة متعددة الجوانب سمي منها ما مس الجانب 

 االقتصادي ب" مخطط اإلنعاش االقتصادي " ، لقد كانت هذه الخطة مدفوعة بالعوامل التالیة : 
 -دوافع خطة اإلنعاش االقتصادي : 1- 2-7-3

P114F . 1994-1987 ما بین 0.5ضعف معدل النمو االقتصادي : حیث بلغ  •

2 
  .% 98بقاء المحروقات المصدر الوحید لتمویل الخزینة بنسبة  •
 3 .2000-1994تسجیل قطاعات الفالحة والصناعة نسب نمو متوسطة فیما بین سنوات  •
 4 .2000 سنة %29.8ارتفاع معدل البطالة إلى نسبة   •

 وكانت هذه الخطة تهدف إلى ما یلي : 
 - أهداف خطة اإلنعاش االقتصادي: 2- 2-7-3

 5 تنشیط الطلب الكلي وفقا للمقاربة الكنزیة . •
 دعم النشاطات المنتجة للقیمة المضافة . •
 خلق مناصب شغل في مختلف القطاعات . •
 تغطیة االحتیاجات الضروریة لحاجیات السكان . •
 6 رفع مستوى االستغالل في الصناعة والفالحة . •

 - محتوى خطة اإلنعاش االقتصادي : 2-7-3-3
 تضمنت ثالثة مخططات  كبرى هي  : 

 :  )PSRE: ( )2001-2004 االقتصادي : اإلنعاش دعم برنامجأ/- 
 أن قبل ،)أمریكي دوالر مالییر 7 حوالي (دینار ملیار 525 بمبلغ أولي مالي غالف له خصص

 إضافة بعد ،)دوالر ملیار 16 یعادل ما (دینار ملیار 1.216 بحوالي مقدرا النهائي المالي غالفه یصبح
 . سابقا المبرمجة المشاریع لمعظم تقییمات وٕاجراء له جدیدة مشاریع

 

5 -Rapport du FMI sur l’Algérie n°11-39 du mois de mars 2011, P.21(Panel 1.Algérie .(  
 
 2001 ، رسالة ماجستیر  كلیة االقتصاد ، جامعة الجزائر ، اإلصالحات االقتصادیة وأثارھا على البطالة والتشغیل في الجزائراحمد شفیر ،   -2

 .207ص 
 ، 2012 ، دیسمبر 12 )، مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة ، العدد 2010-2000 ،(دراسة تقییمة لسیاسة اإلنعاش االقتصادي نبیل بوفلیح ،  -3

 .246جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، ص 
 205 أحمد شفیر ، مرجع سابق ، ص  -4
 العامة النظریة  كتابھ خالل من الكینزیة النظریة مؤسس"  John Maynard Keynes كینز مینارد جونتسمى الخطة بالكینزیة نسبة الى "   -5

 الدولة أن نظریتھ علیھ تقوم ما أھم من الوقت ذلك في المسلمات من كانت التي الكالسیكیة النظریة وعارض 1936) والنقود والفائدة التشغیل في
 .االقتصادیة الدورات یسمى بما تتحكم ان والنقدیة المالیة والسیاسة الضرائب سیاسة خالل من تستطیع

 .212 ص ، احمد شفیر ، نفس المرجع  -1
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 ):PCSC )2005-2009 : النمو لدعم التكمیلي البرنامجب/- 
 ملیار 114 ( دینار مالییر 8.705 بمبلغ له المخصصة األولیة المالیة االعتمادات قدرت

 اإلضافیة، البرامج ومختلف) دینار ملیار 1.216 ( السابق البرنامج مخصصات ذلك في بما ،)دوالر
 والبرامج الهش، السكن المتصاص الموجه التكمیلي والبرنامج العلیا، والهضاب الجنوب برنامجي السیما

 البرنامج ذابه المرتبط اإلجمالي المالي الغالف أما. المحلیة التكمیلیة
 بعد) دوالر ملیار 130 حوالي (دینار ملیار 9.680 ب قدر فقد 2009 یةنها في اختتامه عند
 .األخرى اإلضافیة التمویالت ومختلف الجاریة للمشاریع التقییم إعادة عملیات إضافة
 ): PCCE) -2010-2014 : االقتصادي النمو توطید برنامجج/-

 ذلك في ،)دوالر ملیار 286 حوالي یعادل ما (دینار ملیار 21.214 قدره إجمالي مالي بقوام
 مبلغ له مخصص الجدید البرنامج أن أي ،)دینار ملیار 9.680 ( السابق للبرنامج اإلجمالي الغالف

 1  ملیار دوالر ).155 دینار (ملیار 11.534 بمقدار أولي
 ، 2005 منذ الحكومة تها اعتمد التي العمومي االستثمار برامج لمختلف" التراكمیة "الطریقة هذه

 االلتباس من نوعا أثارت قد والمادي، المالي قوامیه ویحتوي لسابقه امتدادا یعتبر جدید برنامج كل أن أي
 تساؤالت عدة طرحوا الذین االقتصادیین المحللین بعض لدى وحتى واإلعالمیین، الجمهور لدى الحیرة أو

 هذا مرد كان وربما)". النمو توطید (الجدید للبرنامج المخصص دوالر ملیار 286 مبلغ ضخامة "حول
 2 .آنذاك المعنیة العمومیة السلطات طرف من اإلعالم في النقص إلى الخلط

  تقییم خطة اإلنعاش االقتصادي : -2-7-3-3
 لدعم التكمیلي والبرنامج االقتصادي اإلنعاش برنامج تنفیذ إطار في المحققة النتائج تحلیل بعد

 أن تبین إذ المتوقعة، بالدرجة قویا یكن لم النمو على االقتصادي اإلنعاس سیاسة أثر أن نستنتج النمو،
 المحروقات، خارج النمو وأن الخام؛ المحلي للناتج الرئیسیة المكونات أحد یمثل زال ال المحروقات قطاع
 العمومیة االستثمارات بواسطة كبیر حد إلى منشطا باعتباره هشا، بقي نسبیا، الهام معدله من الرغم وعلى

) ودائم حقیقي نمو لكل األساس یعد الذي (الصناعة قطاع مساهمة وأن ؛)خاصة التحتیة البنى مجال في(
 3 .ضعیفة العموم، على كانت، النمو هذا في

 سیاسة بأن القول من تمكن الموظفة، المالیة بالموارد بحجم مقارنة نسبیا، المتواضعة النتائج فهذه
 منذ المتوخاة األساسیة األهداف أحد أن باعتبار الفعالیة، في نقص مشكلة تواجه الجزائر في اإلنعاش
 على قوي أثر له یكون بحیث ومستمر، حقیقي المحروقات خارج نمو تحقیق وهو السیاسة، هذه انتهاج

 تصدیر في المتمثلة (للخارج المفرطة تبعیته وفك االقتصاد بتنویع ویسمح للبالد، الشاملة والتنمیة التشغیل
 غیاب هو تقدیرنا، في ذلك، وسبب ، المنال بعید یزال ال ،)تقریبا شيء كل واستیراد المحروقات

 .147 ، مرجع سابق ، ص مسعي محمد  -2
 9 العدد اقتصادیة دراسات مجلة ،")الصاعد واالقتصاد الریع اقتصاد بین الجزائر ("مقیدش مصطفى لكتاب وعرض قراءة عزي، لخضر  -3

 13. ص ، 2007 جویلیة
 37. ص ، 2006 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان ،الكلیة االقتصادیة السیاسات إلى المدخل قدي، المجید عبد  -1
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 كل على والقضاء االختالالت، مختلف إزالة على خاصة تعمل وشاملة واضحة اقتصادیة إستراتیجیة
 استغالل من وتمكینه قدراته، كل وتعبئة الوطني، اإلنتاج لجهاز االعتبار رد دون تحول التي العراقیل
 یعمل التي المالئمة غیر المؤسساتیة البیئة أن كما ،وتنافسیة فعالیة أكثر لیكون المتاحة، النسبیة المزایا

 ظل في الوطني، االقتصاد تنشیط في الحاسم الدور لعب منه المنتظر (حالیا الخاص القطاع ظلها في
 1 .للثروة المنتجة واألنشطة اإلبداع من بدال الریع، مصادر عن البحث على أكثر تشجع) السوق اقتصاد
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 خالصة: 
 تمویل على المسؤولة هي الدولة وكانت الموجه، النموذج على استقاللها منذ الجزائر اعتمدت

 .الدخول توزیع وٕاعادة االقتصاد

 التنمیة استراتیجیات إلى الجزائر لجأت البترول، أسعار ارتفاع وبفضل. السبعینات عقد بدایة في

 األهداف تحقیق نحو وتوجیهها العمومیة المؤسسات وحمایة التصنیع، سیاسات على ارتكزت التي

 عقد وخالل ،البترول بمداخیل المحقق العجز وتغطیة االقتصادیة، األهداف حساب على االجتماعیة

 الجزائر جعل الذي األمر الجزائري، االقتصاد على أثر كبیرا انخفاضا البترول أسعار عرفت الثمانینات،

 حدة من زاد الذي األمر االقتراض، إلى اللجوء إال أمامها وسیلة تجد ولم حقیقیة، اقتصادیة أزمة تعیش

 .األزمة

 إمكانیات وجود رغم اإلنتاجي، جهازه تنوع في الكبیر بالضعف عموما الوطني االقتصاد تمیز لقد

 واالقتصادیة السیاسیة االختیارات وكانت ،والزراعیة الطاقویة الطبیعیة الموارد امتالك في بها بأس ال

 .والجزئیة الكلیة االقتصادیة المؤشرات مستوى على اختالالت إحداث في أساسیا سببا المعتمدة

 األمر واالجتماعیة، االقتصادیة المتاعب هذه من للخروج الجاد التفكیر بدأ التسعینات عقد خالل

 وتبني االقتصادیة، الحیاة في الدولة تدخل من والتقلیص االقتصادي التحرر سیاسة اعتماد استلزم الذي

 التعدیل برامج خالل من الدولي النقد صندوق بمساعدة االقتصادیة، المنظومة على وٕاصالحات نماذج

  فكان ذلك إیذانا بظهور القطاع الخاص االقتصادي في الجزائر .الهیكلي
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   القطاع االقتصادي الخاص في الجزائر :-

یبرز القطاع الخاص بمثابة العنصر الرئیسي في قیام النشاط االقتصادي، انطالقا مما یتمیز به 

من روح المبادرة وتحمل المخاطرة، والتوجه نحو اإلبداع واالبتكار بما یضمن له القدرة على المنافسة، و 

التأثیر إیجابا على عملیة النمو االقتصادي والحد من الفقر، إذ أنه ورغم ما شهده الفكر االقتصادي من 

جدل كبیر حول تعاظم دوره  في النشاط االقتصادي في ظل تزاید مكانة وأهمیة القطاع العام، فإنه یبقى 

 ذو تواجد محوري ورئیسي ال یجوز الحد منه أو التقلیص من تأثیره في فعالیات النشاط االقتصادي.

   الخاص:االقتصاديالقطاع  تعریف -1
یتمثل في الجزء من االقتصاد الوطني الذي تدیره أو تملكه شركات األشخاص وشركات األموال 

واألفراد ،  كما یعرف كذلك بأنه القطاع الذي یدار بمعرفة األفراد ووحدات األعمال، وتتولى آلیات السوق 

توجیه دفة األمور بالنسبة لألنشطة االقتصادیة الخاصة وهي تسعى بالتالي إلى تحقیق أقصى ربح 

 1ممكن.

وینقسم القطاع الخاص إلى قسمین : 

 وهو القطاع الذي یعمل في إطار منظم حیث یمسك في عمله وتعامله حسابات :منظمقطاع خاص  -

نظامیة. 

 وهو القطاع الذي ال یمسك في عمله وتعامله حسابات نظامیة وهو القطاع :منظمقطاع خاص غیر - 

 2الحرفي.

دوافع نشوء القطاع الخاص  في الجزائر :  -2
یمكن تلخیص هذه الدوافع فیما یلي :  

 .1991 % في 1.5انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقیقي خارج المحروقات بنسبة  •

تأزم الوضعیة المالیة للمؤسسات العمومیة نتیجة القوانین المفروضة على األسعار، وتسریح  •

العمال مما أدي إلى انسیاب المهارات والكفاءات إلى القطاعات األخرى، وخاصة القطاع 

الخاص. 

 .عدم االستقرار السیاسي واالقتصادي واألمني نتیجة ظاهرة اإلرهاب التي عمت الوطن •

P2F من إیرادات المحروقات.80 ارتفاع المدیونیة، ومنها خدمات المدیونیة التي تمتص حوالي  •

3 

  .21 ،ص 1991، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر اقتصاد الجزائر المستقلة-أحمد هني،  1
. 24- نفس المرجع ص  2
 124 ، ص 1996، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة باتنة، اإلصالحات االقتصادیة في الجزائر- عمار نویوة،  3
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   أهداف القطاع  االقتصادي الخاص في الجزائر:-3
ینتظر  من القطاع الخاص أن یكمل القطاع العام عموما ویساهم مساهمة فعالة في التنمیة عبر المحاور 

 التالیة : 

   : االقتصادیة األهداف- 3-1

 ما الخاص، القطاع إلى الملكیة تحویل بمجرد یحدث أن هذا یمكن وال ككل، االقتصادي األداء تحسین -

 وٕاداریا، ومالیا، فنیا، المعنیة الوحدات هیكلة إعادة أهمها اإلجراءات، من جملة التحویل هذا یصاحب لم

 .فعلیة تنافسیة بیئة توفیر عن فضال

 .االقتصادیة المؤسسات أداء تحسین -

 زیادة اتجاه في تعمل القصیر األمد ففي. والقصیر الطویل األمدین في العمل سوق في التأثیر إمكانیة -

 األمد في وأما ،فائضة عمالة بوجود تتمیز التي العمومیة، المؤسسات هیكلة إعادة جراء من البطالة معدل

 وفروع شركات ظهور بسبب وذلك تدریجي، بشكل البطالة على القضاء إلى الخصخصة فتؤدي الطویل،

 فرص زیادة إن إذ اقتصادي، انتعاش إلى یؤدي ما وهذا الخصخصة، من الناتجة المنافسة بسبب جدیدة

 الحدي المیل رفع إلى یؤدي بدوره وهذا الثروة، وتوزیع والرفاهیة الدخل في زیادة حدوث إلى یؤدي العمل

 حین بریطانیا، فعلت كما االحتكار كسر إلى تؤدي الخصخصة أن كما. التمویل مجال وتحسین لالدخار

  .للجمهور ببیعها قامت ثم محتكرة، باعتبارها ،( BRITISH GAZ ) شركة قسمت

 .األداء ومستویات اإلنتاجیة الكفاءة رفع- 

 .اإلنتاج نوعیة تحسین- 

 .القرارات اتخاذ في الفعالیة -

 وتطویر الخدمات نوعیة لتحسین المنافسة بفرض العمومیة المؤسسات واحتكار هیمنة من التقلیل -

 .األجنبیة الشراكة من واالستفادة والتسییر اإلدارة- 

 .الدولة میزانیة في العجز تخفیض- 

 .واألجنبیة الوطنیة الخاصة األموال رؤوس وجلب لالقتصاد مالئمة أكثر بیئة خلق- 

 1 .االقتصادیة المؤسسات في والفعالیة الكفاءة رفع- 

 

 

. 10 ص مرجع سبق ذكره ، مجید الموسوي،  ضیاء-  1
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 مالیة : ال األهداف- 3-2

 كانت التي النفقات بتقلیص وذلك العامة ة الدولة مالي في إیجابا یؤثر وجود القطاع الخاص  إن

 المؤسسات، بیع عن المترتبة اإلیرادات زیادة إلى إضافة العجز، تخفیض وبالتالي العام القطاع لدعم توجه

 عبء تخفیض إلى تؤدي الخصخصة أن كما الخاص، للقطاع تحویلها بعد علیها تفرض التي والضرائب

   استثمارات إلى الدیون من جزء بتحویل الخارجیة المدیونیة

  .المحروقات خارج الجزائریة الخارجیة التجارة لترقیة كآلیة الخاص القطاع وتطویر - دعم

 سیاسیة واالجتماعیة :ال األهداف- 3-3

 إلى واالشتراكیون البیروقراطیون یمیل التي السیاسیة الشعارات على القضاء- یعمل القطاع الخاص على 

 .الكادحة الطبقات تخدم باعتبارها استخدامها

 معینة سیاسة أو لحكومة الشعبي الدعم قاعدة خلق إلى یهدف والذي السیاسي، العملي الجانب هناك- 

 المؤسسات ملكیة في المشاركة فرصة الشعب أفراد من األكبر العدد إعطاء بأن االعتقاد من ناتج وذلك

 .االنتخابیة أصواتهم كسب إلى یؤدي سوف االقتصادیة

 توزیع وبالتالي األسهم، مالكي من أكبر طبقة خلق إلى یهدف الذي واالجتماعي السیاسي الجانب هناك- 

 .عدالة أكثر بصورة الثروة

 على والقضاء اإلنتاج على الشخصي الحافز وٕایجاد الشخصیة الحریة من مزید لتحقیق وسیلة - هو

 .العمل مجاالت داخل السلوك في انضباط وتحقیق السلبیة

 . )والخاص العام القطاع بین (المنافسة بسبب توزیعها في والعادلة النادرة للموارد األمثل االستغالل -

 .المنتجات في التنویع خالل من الخارجیة التجارة وترقیة التكنولوجیا وجلب التخصص مبدأ فرض -

تطور  القطاع الخاص  في الجزائر :  -4

 مر القطاع الخاص  في الجزائر بعدة مراحل  تطور ، والمالحظ انه كان رهن الساسة ومتخذي 

القرار بین مد وجزر ، فهناك من النصوص من حدد فیها صراحة دور القطاع الخاص وهناك من حدد 

  1فیها ضمنیا .

وعموما یمكن القول أن القطاع الخاص مر بأربع مراحل تطور تاریخیة ، استنادا إلى أهم القرارات 

 2السیاسیة التي اتخذت بشأن القطاع الخاص متمثلة في نصوص قانونیة ومواثیق ونصوص تنظیمیة ، 

ندرجها فیما یلي:  

 129-  عمار نویوة ، مرجع سابق ، ص  1
2 - Hami.TEMMAR , Ibid,  P 04 
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  القطاع الخاص الجزائري أثناء الفترة االستعماریة : -1- 4

عند احتالل فرنسا للجزائر كانت هناك أنماط ملكیة متعددة ومختلفة، من ملكیة قبلیة وملكیة 

عروش إلى جانب ملكیات صغیرة عائلیة وفردیة، وهذا الشكل من الملكیات ال یساعد التوسع في الفالحة 

وال استعمال الوسائل الحدیثة في االستغالل  لذا سعت فرنسا إلى سن قوانین لحلحلة الوضع  في الملكیة 

وضم الملكیات إلى بعضها البعض، إلحكام سیطرتها  وتحویل هذه الملكیات إلى ملكیات كبیرة له 

 1وللعمالء معه.

قد كانت السیاسة الفرنسیة في الجزائر أثناء  االحتالل تهدف إلى جعل الجزائر  مصدرا للمواد 

األولیة، كي تضمن تزوید دوالیب إنتاجها منها، واالستمرار  في التوسع الصناعي، وٕایجاد منفذ لتصریف 

منتجاتها  ولذلك عملت فرنسا على إغراء أصحاب رؤوس األموال والمستثمرین الخواص  والمغامرین 

بمجاالت وفرص االستثمار الواسعة وحظوظ االغتناء السهلة عبر القارات  ورفع معدالت األرباح المنتظر 

 2تحقیقها من وراء ذلك ، بالدرجة األولى الستمرار الصناعة األوربیة وتوسعها.

لذلك نجد أن االقتصاد الجزائري في هذه الفترة  اقتصاد استعماري، خاضع لفرنسا ومقالید إدارة 

هذا االقتصاد توجد بكاملها بید األجانب.كما تمیز بغیاب التصنیع الجدي بحیث  إستولت أقلیة المعمرین 

كما إحتكرت النشاط المالي والنقدي، وكذا النشاط التجاري 3على  أهم وسائل اإلنتاج ووسائل التمویل

 4 % من مجموع هذه النشاطات، كما تؤطر البالد تقنیا ٕوٕاداریا .90والصناعي، حیث تسیطر على 

 الذي یتناول هیكلة الملكیة الخاصة 1873 جویلیة 26ومن أهم قرارات هذه المرحلة نجد مرسوم 

للفالحین  بمنح سندات ملكیة إداریة مقننة ، وبالتالي القضاء على الملكیة على المشاع  وأصبح التبادل 

خاضع لقوى السوق، وهذا أدى إلى اتساع القاعدة االقتصادیة للرأسمال المال التجاري في الزارعة، مما 

 5ساعد على إبراز طبقة من الجزائرین مكونة من التجار و المنتجین .

ویالحظ أن القانون ال یحصر إمكانیة الملكیة في ید البورجوازیین الفرنسیین أو الجزائریین فحسب، بل 

 6یتركها مفتوحة لكل الراغبین فیها، مهما كان أصلهم وجنسیتهم.

1 - Ibid, P06. 
2  - Gouverneur général d'Algerie , La situation économique de l'algerie en1954 , documments 
Algeriens  N°116 – Juin 1955 / Service d'information . 

 30- احمد هني ، مرجع سابق ص  3
4 -  Djilali Eliabes ,Capital privé et patrons d'industrie en Algérie, 1962-1982, CREAD, P216. 

تكوین التخلف في الجزائر' محاولة لدراسة حدود التنمیة الرأسمالیة في الجزائر ما بین عامي   -  عبد اللطیف بن اشنهو ، 5
 .59 ، ص 1979 ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر 1962  1830

. 63- نفس المرجع ، ص  6
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وعلى الرغم من  سیطرة الرأسمال الفرنسي واألجنبي، فقد استطاع الرأسمال الجزائري أن یحقق   

تراكما محدودا في قطاعات محدودة مثل تجارة الجملة و بعض صناعات التبغ و األغذیة و النسیج ، 

 1 دور ایجابي في توسع ملكیة الجزائریین بسبب الركود في الرأس المال األوربي.1929وكان الزمة 

 التي كان لها اثر في توسیع المدن بسبب الهجرة من الریف الى المدینة 1954أما خالل حرب التحریر 

ومحاولة المستعمر كسب صفوفها ،أدت بالسلطات االستعماریة لتوفیر الدعم للبرجوازیة الجزائریة وجعلت  

 وهذا یدل على التركیز 3 1960 % من الدخل الزراعي في عام 63 % من المالك یستخدمون على22

 2الكبیر لرأس المال الزراعي لدى طبقة محدودة.

 وقد ساهمت ثالث عوامل في تطویر الرأسمال الصناعي في المدن خصوصا هي :  

الضغط الكبیر الذي مارسه االستعمار على الریف بسبب الحرب، حول الكثیر من التجار  -

الجزائریین والصناعیین نشاطهم نحو المدن. 

انفتاح التجارة الخارجیة على السوق الداخلیة ساعد إنشاء الرأس المال الصناعي الذي كان یتمثل في  -

 3 فما فوق .20  مؤسسة صناعیة جزائریة یتراوح عدد عمالها ما بین 100

و یمكن تقسیم أرباب العمل في تلك الفترة إلى فئتین هما  : 

فئة المفاوضین التجاریین : أ/- 

تتكون هذه الفئة من رجال أعمال ساعدتهم ظروف الحرب التحرریة ،  حوالي نصفهم من المزا 

ب وواد سوف و بسكرة و مسیلة ، أو من الشرق على الحدود التونسیة ، لكونها هذه المنطق تساعد على 

 4التبادل التجاري .

أما من الناحیة السیاسیة ، فتعرف هذه الفئة بعدم تعاملها سیاسیا مع االستعمار الفرنسي ، حیث 

ال نجد فیها البشاغا و القیاد وال نواب مالیة ، وهذا ا رجع الى عدم استقرارهم في مكان واحد نظرا لطبیعة 

 5نشاطهم ، وبالتالي لم تكن الوضعیة السیاسیة من اهتمامهم األولى.

كما أن أغلبیة عناصر هذه الفئة ینتمون أو ینتسبون بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى مؤسسي 

جمعیة العلماء المسلمین ، فأغلبیتهم لهم أباء أو أقارب أعضاء في الجمعیة ، فتعاونت معهم الجمعیة 

على تغیر وضعهم االجتماعي ، ألن أنصار الجمعیة كانوا یرون أن النشاط االقتصادي هو وحده الكفیل 

  . 38-   شهرزاد زغیب ، مرجع سابق ،   1
 .39-  نفس المرجع ص  2
 65- عبد اللطیف بن اشنهو ،  نفس المرجع  ، ص ،  3
. 83- شهرزاد زغیب   ، نفس المرجع ،  ص  4
- نفس المرجع والصفحة .  5
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بأن یخرج المسلمین من الدرجة السفلى و یسمح لهم بالتالي أن یواجهوا بقوة متساویة االقتصاد 

 وابتداء من منتصف الستینات، وبعدما تأكدوا من االستقرار السیاسي، مالحظین النجاح الذي 1الكولونیالي

تحقق بالنسبة للبعض في المؤسسات الصناعیة الصغیرة، وكذا الضمانات والتشجیعات الممنوحة في إطار 

، الذي هدف إلى تشجیع االستثمارات اإلنتاجیة، بدأ توجههم نحو النشاطات 2 1966قانون ٌاستثمار لسنة 

 3الصناعیة.

-  فئة العمال : ب/

تتكون هذه الفئة من نوعین من العمال، عمال عند المعمرین وعمال مغتربین، هم عمال مؤهلون 

للقیام باألعمال الصناعیة بفضل ما تعلموه عند الحرفیین األوربیین وفي الورشات الصناعیة والشبه 

الصناعیة والحرفیة. هذا التأهیل وهذا اإلستعداد من ناحیة، وظروف الجزائر في بدایة الستینات من ناحیة 

 4ثانیة، ساعدهم على شراء ورشات المعمرین بشروط مالیة سهلة.

إن فئة العمال والعمال المغتربین تشكل نسبة كبیرة في تكوین ما یسمى بالصناع الجزائریین حالیا، 

 5 % من اإلجمالي .30فهم یشكلون حوالي 

وعموما یمكن ان نستنتج نقاطا تخص هذه المرحلة وهي :  

یحتل قطاع المحروقات نسبا مرتفعة و متزایدة في الصادرات نحو الخارج و بالضبط نحو فرنسا.  -

 تراكم  رأس المال في هذا القطاع لیس له أثر حقیقي على باقي االقتصاد الجزائري. -

  - عدم قدرة اإلدارة االستعماریة على حل المشاكل االقتصادیة و االجتماعیة للمجتمع الجزائري .

    - التبعیة و غرس جذور التخلف اقتصادیا، و المجاعة والفقر واألمراض االجتماعیة. 

    - ضعف االرتباط بین مناطق الوطن، و االرتباط الوثیق باالقتصاد الفرنسي سواء على مستوى 

 6القطاع الزراعي والصناعي، بالنسبة لسوق العمل و سوق السلع على السواء، فكل قطاع مرتبط بالخارج.

 

 

 83- احمد هني ، مرجع سابق ص  1
 93- شهرزاد زغیب   ، نفس المرجع ،  ص  2

3 - Benachenhou Abdelatif , l’Expérience Algérienne de Planification et de développement 
(1962- 1982) , Algérie ,OPU, 1979 , P03 

. 10-  عبد اهللا بلوناس ، مرجع سابق ،  ص  4
 . 12-11-  نفس المرجع ص ص  5
 رسالة ماجستیر في العلوم )1983-1967السیاسة الوطنیة لالستیراد في الجزائر خالل الفترة (- عبد الوهاب بن بریكة ،  6

 24 ، ص : 1986االقتصادیة ، جامعة باتنة ، 
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   القطاع الخاص الجزائري بعد االستقالل : -2- 4

 ) على تحدید التوجهات السیاسیة و تمیزت 1966-1962ركزت قیادة الدولة الفتیة في فترة ( 

 1هذه الفترة بقیادتین سیاسیتین متباینتین، تباین معهما النهج االقتصادي للجزائر .

 : 1965-1962 فترة -1 -2- 4

تعد وثیقة طرابلس – تم اإلشارة إلیها سابقا – مرجعا أساسیا في هذه الفترة ، وفیما یخص نظرة 

 متخذي القرار إلى القطاع الخاص االقتصادي فیمكن تلخیصها في :

االزدواجیة التي یتمیز بها االقتصاد الوطني في جمیع المجاالت.  -

  نبذ التوجه الرأسمالي . -

اعتبار الزارعة  القاعدة األساسیة للتنمیة .  -

 تنمیة القطاع الصناعي فهو لخدمة الزارعة . -

تأمیم المؤسسات المالیة للقطاع الخاص وفي انتظار ذلك على الدولة إنشاء المؤسسات الضروریة  -

 لتوفیر الخدمة الالزمة للقطاع العام.

وضوح الفلسفة االقتصادیة التي تبنتها الجزائر، متمثلة في النهج االشتراكي الذي یستلزم نشوء القطاع  -

العام . 

  إتباع المرحلیة في التنفیذ، خصوصا في تحویل المؤسسات إلى مسیرة ذاتیا. -

  2اقتصادیة.وعموما تمیزت هذه المرحلة بكون قراراتها سیاسیة أكثر منها 

  كما  ظهر خالل هذه الفترة مفهوم التسییر الذاتي للمزارع و الوحدات الصناعیة الصغیرة الحجم 

 ، و تخص 1964 عامل في سنة 3000 مؤسسة بمجموع 330التي تركها المعمرون تقدر بحوالي 

الصناعات الغذائیة، مواد البناء، المحاجر وصناعة الخشب و عدد محدود من الوحدات في مجال 

الصناعات الحدیدیة والمیكانیكیة والكهربائیة . 

 ، الدیوان الوطني للتجارة، و ONRAكما تم إنشاء دواوین وطنیة مثل الدیوان الوطني للحبوب   

الدیوان الوطني لإلصالح الذي یضمن تموین كل األمالك المسیرة ذاتیا بمدخالت اإلنتاج و تسویق 

 3منتجاتها، الزراعي .

 23احمد هني ، مرجع سابق  ص ،   - 1
2 - Hamid M. Temmar , un bilan  Stratégie de Développement indépendante – le cas de l'algerie 
، ،1983، OPU, P 24. 

 .19عبد اهللا بلوناس، مرجع سابق، ص،  - 3
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موازاة  مع ذلك ونتیجة للتخوف من هروب رؤوس األموال ، شرعت السلطات الجزائریة في 

 صك الدینار الجزائري سنة  1963الرقابة على السیاسة النقدیة و المالیة و ذلك بإنشاء البنك المركزي 

 وعدم قابلیة الدینار 1963 ، فرض رقابة على الصرف مع منطقة الفرنك ابتداء من أكتوبر 1964

 1الجزائري للتحویل والرقابة على التجارة الخارجیة.

 یعتبر أول قانون 1963 جویلیة 26 المؤرخ في 277 - 63إن قانون االستثمار الخاص رقم 

لالستثمار بالنسبة للجزائر المستقلة یتطرق للقطاع الخاص ، فقد أعطى الحریة لالستثمارات الخاصة 

ولكن بشروط أهمها : 

توطین االستثمارات.  •

 تحدیث وتجدید عوامل اإلنتاج .  •

 2التكوین والترقیة المهنیة .  •

إال أن هذا القانون قد جاء لیدخل تنظیما على النشاط االقتصادي الممارس من طرف الرأسمالیین  

األجانب في الجزائر ، أي أنه كان موجها للقطاع الخاص األجنبي ولیس الوطني . 

حیث جاء في المادة الثانیة منه القانون ما یلي : " إن الضمانات واالمتیازات المذكورة في هذا القانون 

خاصة باالستثمارات األجنبیة مهما كان مصدرها "،  كما یؤكد في المادة الثالثة منه على " أن حریة 

 3االستثمار معترف بها لألشخاص المادیین والمعنویین األجانب " 

كما جاء في الفقرة الرابعة من نفس القانون ما یلي : " ... إن الفئات البورجوازیة  الصغیرة من القطاع 

التجاري والفالحین المتوسطین ، یجب أن تعطل مفعولها بسلسلة من اإلجراءات  لتقلل من النمو 

البرجوازي الكامن في هذه الفئات ، دون أن تمس بوضعیتها أو تؤدي إلى تدهورها ، فبالعكس على 

الحزب أن یفسر لهذه الفئات ،أن سیاسة الحكم الثوري تستهدف إنهاء استغاللها من طرف الرأس المال 

 4التجاري والبنكي والصناعي الكبیر ، وٕادخال تحسینات ملحوظة على وضعها ."

 

 65 - عیسى مرازقة  ، مرجع سابق ، ص : 1
 42 - شهر زاد زغیب ،مرجع سابق ، ص 2
 . 1963 جویلیة 26  المؤرخ في المؤرخ في 277 -  63 - القانون رقم 3
 - نفس المرجع . 4

139 

                                                           



  إلیھ وشراكتھ مع القطاع العام  ل : القطاع االقتصادي الخاص في الجزائر االنتقارابعالباب األول :الجانب النظري.............................الفصل ال
 

یتضح مما سبق أن لهجة العداء للقطاع الخاص الوطني قائمة ، وما یدعم ذلك هو ما جاء في 

 " إننا 1963 في دیسمبر 2 " أمام المجلس الوطني1تصریح وزیر االقتصاد في تلك الفترة " السید بومعزة

نرغب في بقاء القطاع الخاص ، ولكننا نعلمه انه سیزول في األمد الطویل ... إننا نرغب في قطاع 

خاص یجلب لنا كوادر جدیدة یحافظ على الموجودة ، والتي نحن في أمس الحاجة إلیها " كما أعلن في 

 3نفس الیوم عن القانون المتعلق باسترجاع الدولة ألمالك اإلدارة الفرنسیة والتي اشتراها الجزائریون .

   :1979-1965 فترة -2 -2- 4

تمیزت هذه الفترة بما یلي :   

االعتماد على الصناعات الثقیلة التي كانت نتیجة لها نشوء المركبات الصناعیة الكبیرة .  -

اإلصالح الزراعي الذي أدى إلى ظهور الثورة الزراعیة فیما بعد .  -

 القضاء على التبعیة االقتصادیة لفرنسا وذلك باإلجراءات المتخذة في المجال التجاري المعتمدة على  -

 تنویع الصادرات  والتجارة الخارجیة بصفة عامة .

 .4إتباع سیاسة التأمیم  -

 

 في لوزان) كان سیاسیًا جزائریًا ، بدأ نضاله في سن مبكرا في 2009 نوفمبر 6 في خراطة - 1927 نوفمبر 27بشیر بومعزة  - 1
 وأدخل السجن إثرها. كان بومعزة من المقربین من 1945 ماي 8حزب الشعب الجزائري، وكان واحدًا من الذین شاركوا في أحداث 

 1مصالي الحاج ، إال أنه فضل االلتحاق بجبهة التحریر الوطني الجزائریة منذ تأسیسها. بعد یوم واحد من اندالع الثورة الجزائریة في 
 نوفمبر وتم وضعه تحت اإلقامة الجبریة إلى غایة 2 ُألقي القبض علیه من طرف االستعمار الفرنسي وكان ذلك في 1954نوفمبر 

 أین تم اإلفراج علیه لیسافر بعدها إلى فرنسا وهناك أسس لجان مساندة المساجین السیاسیین، لكن تم القبض علیه من 1956عام 
، بطریقة ذكیة وعجیبة، أثارت 1961 أكتوبر 21 وُسجن في سجن فران، لكنه استطاع الهرب منه في 1958 دیسمبر 13جدید في 

 شغل بومعزة عدة مناصب وزاریة في حكومة 1962اهتمام وسائل اإلعالم الفرنسیة آنذاك واتجه إلى ألمانیا. بعد استقالل الجزائر عام 
 5الرئیس الجزائري السابق أحمد بن بلة، منها وزیر العمل، ثم وزیر االقتصاد الوطني ، عّینه الرئیس السابق الیمین زروال في في 

 في مدینة لوزان في 2009 نوفمبر 6 ، توفي بشیر بومعزة في 1999 رئیسا لمجلس األمة، إلى غایة استقالته عام 1998جانفي 
سویسرا بعد مرض عضال الزمه منذ عدة سنوات، وُدفن في الجزائر. 

، شهدت الساحة الوطنیة في إطار استكمال مؤسسات الدولة الجزائریة صدور دستور جدید تأسست 1976 نوفمبر 22 - تاریخ 2
 فیفري 25بموجبه غرفة واحدة تحت تسمیة المجلس الشعبي الوطني أنیطت به السلطة التشریعیة. وقد انتخب هذا المجلس بتاریخ 

 1987 و1982) سنوات، وتجدد بانتظام سنتي 05 لعهدة مدتها خمس (1977
  .65 - عیسى مرازقة ، مرجع سابق ، ص . 3
و المناجم 1967عملت السلطات الجزائریة  إلى تأمیم األمالك االستعماریة التي تركها أصحابها ، مثل تأمیم األراضي الزراعیة  - 4

. 1971 المحروقات سنة 1966 ، ثم الشركات البترولیة األنجلوسكسونیة و البنوك سنوات 1963سنة 
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وبصفة عامة فان فلسفة الدولة تجاه القطاع العام أو كما سمي آنذاك القطاع الرأسمالي جاءت 

غامضة وتجعل من القطاع الرأسمالي أساس لتطویر القطاع االشتراكي ؟؟؟؟. حیث یقول النص  "تلزم 

 1القطاع االشتراكي  باالعتماد على القطاع الرأسمالي  لكي یؤمن استمراره."

إعطاء المركز الریادي للصناعات الثقیلة التي تعتبر الوسیلة الوحیدة لبلوغ  وقد تم في هذه المرحلة

تنمیة سریعة مما أوجب االعتماد على القطاع العام (قطاع الدولة) الذي بإمكانه االستثمار في مشاریع 

كبیرة. 

وتمیزت  هذه الفترة  أیضا بانشغال الدولة بإعادة بناء القدرات الخاصة بها ، كما ال یمكن أن نحدد فیها 

إستیراتیجیة  تنمیة واضحة المعالم، بل كانت عبارة عن برامج تنمویة سنویة. لكن المهم أنها كانت فترة 

تحضیر للشروط الضروریة والالزمة لقیام استیراتیجیة تنمویة على المدى الطویل مستقبال لكنها أهملت 

 2القطاع الخاص إهماال تاما . 

وتمثل القطاع الخاص  في هذه الفترة  في الشركات الفرنسیة التي كانت لها فروع في الجزائر 

باإلضافة إلى الشركات المتعددة الجنسیات العاملة في حقول البترول و الغاز مع قطاع وطني ناشئ 

 3للمقاولین الجزائریین ال یحظى بدعم السطات العلیا .

فالسماح بقطاع خاص رأته السلطات أنه شر البد منه  إال انه یجب أن یكون تحت سیطرة 

القطاع العام ، وان تكون خاضعة لخطة التنمیة التي تضعها السلطة ، وقد جاء في هذا الصدد ما یلي : 

" یجب على الدولة أن توجه مجهوداتها في إتقان نحو الصناعة الحرفیة ، ووضع الصناعة الصغیرة 

 3المحلیة كانت أو جهویة تحت مراقبتها  واستغالل المواد األولیة ذات الصفة الزراعیة ". 

یمكن مما سبق الوقوف على ما یلي : 

إن الخیار االقتصادي االستراتیجي في هذه المرحلة منح للقطاع العام ، من خالل تبني االشتراكیة   -

نهجا فكریا . 

إن القطاع الخاص واقع حال ال یمكن تجاهله .  -

- العداء الذي یكنه الساسة الجدد للقطاع الخاص ، حیث اعتبروه  "شرا البد منه"  یعود حسب اعتقادنا 

إلى الدور االستغاللي الذي كانت تلعبه المؤسسات االستعماریة الخاصة  وكذا دور بعض البرجوازیین 

 4الوطنیین مع االستعمار.

 45 ، ص 1994، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، استقاللیة المؤسسات العمومیة االقتصادیة - سعید أوكیل، 1
 4- إسماعیل العربي ، مرجع سابق ،  ص   2
 .20عبد اهللا بلوناس ، مرجع سابق ، ص -  3

4 - BENAOUDA HAMEL  Ibid.، P136. 
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- وضع القطاع الخاص تحت رقابة الدولة ، وتحدید مجاالت تحركه . وهذا برأینا یقتل روح المبادرة فیه ، 

 1وهي األساس في تطوره ، وبالتالي مساهمته الفعالة في االقتصاد الوطني.

وعلى العموم كانت مساهمة القطاع الخاص في عملیة التنمیة الوطنیة الشاملة إبان هذه المرحلة محتشمة 

ویعود ذلك إضافة إلى ما ذكرناه سابقا إلى العوامل التالیة :  

-  منح حریة التحرك للقطاع الخاص األجنبي ،  مهما كان مصدر االستثمارات  . 

- حملة التامیمات التي تقوم بها الدولة باسترجاع ممتلكات الفرنسیین . 

- ضبابیة كبیرة في التعامل مع القطاع الخاص في هذه الفترة بصفة عامة  ،مما جعل القطاع الخاص 

 2متخوف من اإلقدام على تحمل المسؤولیات المنتظرة منه  ومساهمته في عملیة التنمیة .

وقد كان نتاج هذه السیاسة ما یلي :  

 % من المؤسسات الخاصة التي یعمل بها أكثر من عشرة أجراء، قد أنشئت في هذه الفترة . 45- إن 

 % من االستثمارات 20 % من القیمة االستثماریة من مجموع 3- ال یعود للصناعة الخاصة إال اقل من 

الصناعیة الشاملة. 

منها فقط تطبق أجورا متوسطة .  % 10 1982 مؤسسة متواجدة  سنة 350- من بین 

- كان تركیز القطاع الخاص  في هذه الفترة  على المؤسسات الصغیرة التي ال یفوق عدد مستخدمیها 

 عامال واغلب استثمارات القطاع الخاص  في هذه الفترة كانت في  قطاع النسیج والبناء والصناعات 20

الغذائیة وصناعة الخشب والفلین .  

-  وبصفة عامة تطور القطاع الخاص اتسم بالتذبذب ، رغم ما حوته القرارات  السیاسیة والتشریعات من 

 3اإلعالن الصریح عن ضرورة مساهمة القطاع الخاص في المجهود التنموي الوطني.

 . 1979-1967والجدول التالي یوضح تطور مشاریع القطاع الخاص في الجزائر فیما بین 

  . 41،42 - شهر زاد زغیب ، مرجع سابق، ص : 1
2-  Hamid M.Temmar  , Stratégie de développement indépendente; O.Cit; P25-26. 

 )  CE.N.E.A.P ، ( 2 ، مجلة التخطیط ، رقم من اجل نظرة اقتصادیة للقطاع الخاص في الجزائر  - عبد المجید بوزیدي ، 3

. 35 ، ص 1982جوان 
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 1979-1967– یمثل تطور  مشاریع القطاع الخاص فیما بین -06جدول رقم 
- Source :  Hamid M Temmar , Stratégie de développement indépendant ( le cas de l'Algerie : un bilan , 

OPU , Alger 1983 , P : 50-51 

 220  مشروعا الى 66 من 1979-67المالحظ من الجدول أن عدد المشاریع المعتمدة ازداد في الفترة 

 69 مشروعا، لتبدأ في النقصان والتراجع بدایة من سنة 154مشروعا ، أي بزیادة 

 51 أي بزیادة 69 مشروعا سنة 271 الى 68 مشروعا سنة 220حیث انتقلت عدد المشاریع من 

 وهي السنة التي سن فیها 1978 مشروعا  لتبلغ ادنى مستویاتها سنة 103مشروعا فقط ، أي بنقصان 

 1قانون تحتكر بموجبه الدولة التجارة الخارجیة 

 أوقف مساعدات الدولة لالستثمار الخاص . وبالتالي هذا التراجع 1971كما أن قانون المالیة لسنة 

الكبیر لالستثمار الخاص كان لصالح القطاع العام، الذي كان في تزاید مستمر.  

 

 

1 - Hamid M Temmar  ،Ibid, P : 50. 

 مجموع  1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967السنوات 

 318 03-  03 11 09 04 05 10 41 128 90 14النسیج 

 135 03 04 04 05 03 09 05 07 27 32 26 10المیكانیك والكهرباء 

 55 01-  04- - -  01 06 02 16 18 07البالستیك 

 85 05 01 01 04 05 03 04 09 08 10 28 07التغذیة 

 29-  06-  01- - - -  06 08 06 02الجلود 

 27- - - - -  01 01 01 06 08 04 05الورق 

 16 03- - - - - - -  03 08 02 01الخشب 

 34 06- - - - -  04-  08 14 02- مواد البناء 

 74-  02-  05 03 04 04 02 07 23 14 10المواد الكیمیائیة 

 10- - - -  03-  03- -  03 01- السیاحة 

 

 0- - - - - - - - - - -- - مؤسسات البناء 

 100 02-  03 05 03 02 02 08 15 21 29 10نشاطات اخرى 

 إجمالي

 المشاریع

66 220 279 123 43 29 23 26 31 15 13 23 891 

 إجمالي

 األموال

36 136 252 146 41 35 173 53 19 25 06 18  
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 القطاع االقتصادي  الخاص في فترة بعد الثمانینات:  -3 -2- 4

شهدت هذه الفترة أحداثا وتغییرات كبرى ، سواء على المستوى العالمي وعلى المستوى الوطني 

شهدت هذه الفترة اإلصالحات االقتصادیة، التي قامت بها القیادة السیاسیة ، ویمكن القول انه في نهایة 

أصبح االقتصاد الجزائري اقتصاد الدولة، بحكم إحكام القطاع العام لسیطرته على جمیع 1983سنة 

  1فروعه، وحجم االستثمارات المرصودة له.

إن أهم األحداث التي عرفتها المرحلة ، مخطتتین خماسیین للتنمیة، إضافة إلعادة الهیكلة 

 ، الذي رسم 1982العضویة والمالیة للمؤسسات العمومیة، وصدور القانون الثالث لالستثمار سنة 

بوضوح النهج الجدید لمسیرة االقتصاد الوطني. وقد تدعمت هذه االصالحات بقوانین في نهایة الثمانینات 

 مرونة لالقتصاد الوطني، منها استقاللیة المؤسسات. وقد كان للهزة البترولیة سنة أكثر إعطاء إلىتهدف 

  دفعا خاصا في تدعیم هذه اإلصالحات. 86

إن التغیر النوعي الذي حدث  في هذه الفترة  هو االتجاه من االقتصاد الموجه مركزیا الى 

. 1988اقتصاد السوق مباشرة بعد أحداث أكتوبر 

لقد حاول متخذو القرار الجدد كسب ثقة المواطنین عن طریق إدخال إصالحات سیاسیة في 

تسییر أمالك الدولة، بعد االنتقادات الشدیدة التي وجهت للمرحلة السابقة خاصة فیما یخص ندرة المواد 

االستهالكیة، نقص السكنات، إهمال المرافق االجتماعیة والصحیة وعدم االهتمام بالمرافق القاعدیة، ففي 

  2هذه المرحلة بات من الضرورة االهتمام بالقطاع الخاص الوطني والمستثمر األجنبي.

 وبالتالي تعد مرحلة الثمانینات فترة جد حاسمة بالنسبة للجزائر، ألنها شهدت تحوالت كبیرة في 

شتى المجاالت ، االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة. فقد شهدت المرحلة إصالحات اقتصادیة، ذاتیة ، 

قامت بها السلطة الجزائریة  بمحض إرادتها، محاولة منها إلصالح الخلل المسجل على مستوى االقتصاد، 

 3بعد األداء الذي تراجع جراء  الصعوبات الداخلیة والخارجیة.

كما شهدت هذه المرحلة ضعف كبیر  في أداء  وٕانتاجیة القطاع العام وعجز التخطیط المركزي  

إلى الوصول إلى األهداف المخطط لها  من قبل  ، رافقها زیادة هائلة  في النمو الدیموغرافي وتزاید 

 فتقلصت مداخیل الجزائر 1986حاجیات المجتمع ، وانهیار أسعار البترول  في السوق العالمیة بعد أزمة 

 . 118-  إسماعیل العربي ، مرجع سابق ،  ص  1
 124 - عمار نویوة، مرجع سابق ،  ص 2
 44- شهر زاد زغیب ،  مرجع سابق ، ص   3
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 وانهارت القدرة الشرائیة لدى الجزائریین وتواصل انخفاض الناتج الوطني  %98باعتبار  أن البترول یمثل 

. 1الخام بشكل  رهیب 

هذه الظروف وغیرها دفعت بالدولة إلى زیادة االهتمام بالقطاع الخاص وٕاعطائه أولویة للمشاركة في 

 ، وتتجلى هذه االهمیة من خالل سن الدولة عدة قوانین اعطت أهمیة غیر 2عملیة التنمیة الوطنیة 

مسبوقة للقطاع الخاص وتتمثل  في :  

 المتعلق بإعادة تنظیم المجال الفالحي:  أ/- 

 حیث تم  تقسیم االستغالالت الفالحیة المتعلقة بهذا القطاع وتخصیصها، حیث قدر عددها بحوالي 

 مزرعة حكومیة كبیرة إلى تعاونیات خاصة صغیرة ومزارع فردیة تتمتع بحقوق استغالل طویلة 3500

 3األجل، وتم توزیعها على الفالحین في إطار عقود استغالل .

وقد عانى القطاع الخاص في المراحل األولى من  هذه الفترة من عدة عراقیل  وذلك نظرا  

لضعف الخدمات المقدمة من الجهاز اإلداري للدولة ، في معالجة الطلبات المقدمة له من أجل 

 من  %20االستثمار، وذلك على جمیع المستویات الوطنیة والمحلیة، حیث تمت الموافقة فقط على 

 4المشاریع المقدمة .

 والشیئ  المالحظ خالل هذه الفترة أن القطاع الخاص لم یندفع إلى االستثمار بمجرد صدور 

التشریعات التي تحمل الكثیر من اإلغراءات  المتمثلة في اإلعفاءات واالمتیازات الممنوحة ، الن الرأسمال  

الخاص تلزمه فترة أطول من اجل اختبار نوایا القیادات السیاسیة ، ومدى استقرار التشریعات والقوانین 

الخاصة بذلك، فقد حافظ االستثمار الصناعي الخاص على هیكلته السابقة، بسیطرة الفروع الصناعیة 

السابقة الذكر كما یمثله الجدول التالي :  

 1987 1986 1985 1984السنوات  

حجم المؤسسة  

نوع النشاط   

-

عامل  20

+20 

عامل  

-

عامل  20

+20 

عامل  

-

عامل  20

+20 

عامل  

 20+عامل  20-

عامل  

 26 216 28 252 29 325 34 170مقالع ومحاجر  

 81 1406 87 1053 101 1037 91 935مواد بناء  

1  -  MOHAMED KAMAL CHELGHAM,  Le secteur privé dans la doctrine économique national. ،
op cité P : 29 
2 - M.Ehocine BENIASSED , Ibid, P 7. 

،  مرجع سابق ص تطور االقتصاد الجزائري  وسماته منذ االستقالل إلى إصالحات التحول نحو اقتصاد السوق- صالح مفتاح ،  3
147 .

 .148- نفس المرجع ص  4
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 67 280 66 253 56 269 57 189كیمیاء وبالستیك  

 112 4584 104 6184 91 4464 90 4288ص غذائیة  

 297 2475 288 3118 218 1773 267 3216ص نسیجیة  

 58 711 58 893 50 816 54 794جلود واحذیة  

 63 2376 60 1841 55 1762 75 2064خشب وورق  

 45 750 30 605 31 210 32 470صناعات مختلفة  

 818 14081 793 15661 766 12092 785 13369المجموع  

 .1987-1984- حجم المؤسسات الخاصة فیما بین 07جدول رقم  -
Source :Industrie - le secteur privé Algérien évolution de 1984 à 1987  ; ONS . n°14 – 

 mai 1989.  P  04.   

 عامال هي اكبر من المؤسسات 20یمكننا استخالص ، أن عدد المؤسسات التي تشغل اقل من 

 في حین ان المؤسسات التي یشتغل %94 عامال حیث بلغت نسبتها فوق 20التي یشتعل بها أكثر من 

ومنه تتضح لنا صورة عن خاصیة من خصائص    %6 بتها عامال لم تتجاوز نس20  من أكثرفیها 

 .القطاع الخاص  في هذه المرحلة 

أما فیما یخص النشاط المسیطر من نشاطات القطاع الخاص فقد كانت الصناعات الغذائیة ب 

 1 ثم الصناعات المیكانیكیة وااللكترونیة .%20 ، النسیج و الخشب والورق ب 34%

نسبة الناتج الوطني الخام  السنة  

70-79 5.2% 

80-84 4.6 % 

1985 04 % 

1986 03 % 

 یمثل  انخفاض نسبة الناتج الوطني الخام سنوات الثمانینات . - 08 رقم - جدول
 دكتوراة  في اقتصاد التنمیة  جامعة قاصدي أطروحةمحمد زوزي ، مساهمة القطاع الخاص  في التنمیة ،  : المرجع

. 144 ص 2009/2010مرباح ورقلة ، 

 

 

 

 

 268 ، مرجع سابق ، ص : تجربة الجزائریة في التنمیة والتخطیط- محمد الحسین بن یسعد ،  1
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:  1982والجدول  التالي بین حصة القطاع الخاص من مختلف القطاعات االقتصادیة  سنة 

حصــــــــة القطـــــــــــــــــــــــــاع الخـــــــــــــــــــــــــــــــــاص   القطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

 %25صناعة الحدید والمیكانیك  

 %13.11مواد البناء  

 %12.9الصناعة الغذائیة  

 %62.6صناعة النسیج  

 %41.1االحذیة والجلود  

 %42.9الصناعة الكیمیائیة  

 %32.9الخشب والورق  

حصة القطاع الخاص من مختلف القطاعات االقتصادیة   - 08جدول رقم -

Source : Djillali Eliabes, Capital privé et patrons d'industrie en Algerie (1962-1982) 

CREAD, P425. 

من خالل الجدول یتبین لنا التركیز على الفروع ذات الربحیة العالیة والسریعة ، فمثال فرع النسیج 

 % من إجمالي رقم أعمال المؤسسات الصناعیة الخاصة، أما فیما یتعلق بنسبته إلى 33.43لوحده یمثل 

%  بالنسبة لصناعة 41.1 % بالنسبة للصناعات الكیماویة ،42.9 % و 62.6المجموع الوطني فیشكل 

انشغال القطاع  الجلود واألحذیة . وهذا یبین لنا سیطرة القطاع الخاص على هذه الصناعات ، في ظل

العام بإنشاء المصانع العمالقة وهو ما میز القطاع الخاص  هذه الفترة . 

 -خصائص القطاع الخاص ومیزاته مقارنة بالقطاع العام  : 5
 نمو خلق في یساهم الخاص القطاع تطویر أن على الصدد هذا في الدراسات من العدید تؤكد

 العدید في اإلتجاه تزاید في بالخصوص انعكس ما وهذا ، الطویل المدى على ویستمر سریع  اقتصادي

 مكانة وتوسیع العمومیة المؤسسات خوصصة عملیة نحو الماضي القرض من الثمانینات بدایة الدول من

 إلى العام القطاع من الموارد تخصیص إعادة في تتمثل والتي اإلقتصادي، النشاط في الخاص القطاع

 اإلهتمام تحول الخوصصة عملیة أن إذ1 ،االقتصادي النشاط في مكانته من یزید بشكل الخاص القطاع

 نشاط یعكسها التي اإلقتصادیة األهداف إلى العام القطاع نشاط یعكسها التي السیاسیة األهداف من

 وذلك العام بالقطاع مقارنة عدیدة مزایا من به یتمیز مما انطالقا التحول هذا جاء وقد ، الخاص القطاع

  :یلي كما

 02، ص2008، 37،مجلة بحوث إنسانیة، العدد مشكلة االقتصاد الخفي في الجزائر: األسباب والحلول، بودالل علي -  1
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 الربح مفهوم نشاطه عن یغیب الذي العام بالقطاع مقارنة الربح تحقیق على اإلقتصادي نشاطه ارتكاز* 

 .نشاطاته في اإلقتصادي الهدف على السیاسیة الخلفیة ذو  اإلجتماعي الهدف لطغیان النشاط في

 القطاع أن حین في علیها، الحصول مقابل في تكالیف من یتحمله لما نظرا الموارد إدارة في الكفاءة* 

 .الموارد استخدام في الرشادة وعدم بالتبذیر الغالب في یتمیز العام

 في والصرامة اإلنتاجیة ارتفاع یضمن بما العمل لعنصر الحوافز وتوفیر خلق على الخاص القطاع قدرة* 

 .األداء

 المؤهلة البشریة للموارد استهدافه من انطالقا الخاص للقطاع بالنسبة اإلقتصادي للنشاط الكفأة اإلدارة* 

 .العالیة والكفاءة والمهارة الخبرة ذات

 المنافسة على للقدرة اإلقتصادي النشاط في والتجدید واإلبتكار اإلبداع ودینامیكیة المبادرة بروح التمیز* 

 1 .العام القطاع بخالف السوق في والبقاء

 - التوزیع الجغرافي للقطاع الخاص في الجزائر : 6
 تتمركز المشاریع الخاصة ، الصناعیة منها وغیر الصناعیة في المناطق التي تتوفر فیها الشروط

 واالهم وجود سوق لتصریف ، باألمان ، والشعور األرباح في جني مرارها الضروریة لضمان است

، خصوصا في المناطق التي راركز اتخاذ القاوید عاملة مؤهلة ورخیصة، وكذا القرب من مر المنتجات

 األساس. وعلى هذا الوسیطة األولیةالعام مشاریع كبرى حتى یسهل له التزود بالمواد طاع  یقیم فیها الق

 2.أكثرالمناطق الحضریة الكبرى . والجدول التالي یوضح لنا الصورة  كان تمركزها في
 %  المشاریع حجم  الجھــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 % 32.8 والیة الجزائر 
  %2.7 الوسط 

 % 33.8 وھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران 
 % 9.9 تلمسان ومستغــــــــــــــــــــــــــــــــانم 

 % 0.7 والیات أخرى من الغرب 
 % 5.7 قسنطینة 

  % 7.7 والیات أخرى من الشرق 
 % 6.7 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 - تمركز القطاع الخاص في الجزائر .09جدول رقم -

 142- بونوة شعیب، موالي لخضر ، مرجع سابق ،  ص  1
. 79- شهرزاد زغیب، مرجع سابق ، ص ،   2
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 .79  ص ، سابق مرجع ،زغیب زادشهر : المصدر

  المساهمة اإلجمالیة للقطاع  الخاص في االقتصاد الوطني  : -7
 الفالحي القطاع وهي قطاعات عدة حول المساهمة هذه في هذا اإلطار یمكن أن نقارن یمكن

 النقل العمومیة، واألشغال البناء المحروقات، خارج الصناعات والبترولیة، العمومیة األشغال المحروقات

 .الخدمات التجارة، واالتصاالت

 :  الفالحي للقطاع بالنسبة-7-1

 بنسبة مساهمته تقدر العام القطاع أما % 99.84ب تقدر الخاص القطاع مساهمة أن المسجل

 عائلي قطاع كونه الخاص للقطاع التاریخیة الخلفیة إلى ذلك ویعود جدا، ضئیلة نسبة وهي % 0.52

 . األولى بالدرجة

 : البترولیة واألشغال المحروقات لقطاع بالنسبة -7-2

 خالل من للدولة،وهذا بالنسبة إستراتیجیة قطاعات الخدماتیة وملحقاته المحروقات قطاع یعتبر  

 القطاع أما البترولیة، لألشغال % 100 ونسبة للمحروقات بالنسبة % 90.82 بِ  المسجلة المئویة النسبة

 القطاعات هذه لقبت األساس هذا وعلى للمحروقات بالنسبة % 6.20 سوى یسجل فلم الخاص

 1 .الدولة لخزینة مموال قطاعا تمثل نها أل االقتصاد، على المطلة بالمرتفعات

 :  المحروقات خارج الصناعة لقطاع بالنسبة-7-3

 القطاع   مساهمة فإن القانونیة أو المالیة سواء الدولة طرف من المقدمة التسهیالت رغم نالحظ

 مقدر بفارق أي % 68.71 نسبة سجل الذي العام بالقطاع مقارنة % 31.29 سوى تسجل لم الخاص

 لعدة  القطاع هذا في تساهم زالت ما الدولة أن على یدل مما العام القطاع لصالح  % 37.42 بِ 

 اجتماعیة أهداف تحقیق بغرض تدعمها زالت ما والتي تمتلكها التي المؤسسات حجم : منها اعتبارات

 .للعمال الشغل مناصب على الحفاظ بینها ومن واقتصادیة

 :  العمومیة واألشغال البناء لقطاع بالنسبة -7-4

 نسبة فسجل العام القطاع أما % 71.72 بِ  مقدرة الخاص القطاع مساهمة أن یالحظ القطاع هذا في

 وهذا وخوصصتها العمومیة المؤسسات حل في الدولة انتهجتها التي السیاسة إلى ذلك ویعود ، 28.28%

1   -  Zidouni Hamid,  L'économie non observée; approche comptable cas des comptes 
nationaux algériennes, CREAD,Algérie 2001, p12 
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 من النوع لهذا مستمر مالي تدعیم كلف مما الدولة أهداف تحقیق عدم من القطاع هذا به تمیز لما

 .النشاط

 .التشغیل في الخاص الصناعي القطاع مساهمة-7-5

 على یزید ما أي التشغیل، حجم من % 63 الخاص القطاع یشغلها التي العمالة نسبة بلغت لقد

 منشئ قطاع أهم یعتبر وبالتالي العام، للقطاع بالمئة%  36 ب مقارنة ، 2005 سنة عامل مالیین 05

  .الشغل لمناصب

 17.1 بنسبة عامل 1731000 تعداد 1995 سنة سجلت قد الموازیة العمل سوق أن نالحظ

 النسبة ثبات افتراضنا ما وٕاذا % 17.5 بنسبة عامل، 54800000 ب مقدر تعداد سجلت 1996 وسنة

 بنسبة ذلك افترضنا ما إذا أما عامل، 11562800 ب مقدر تعداد نسجل فإننا 1996 سنة أساس على

 یعود الهائل الكم لهذا األساسي السبب فإن ومنه عامل، 36524100 الموالي التعداد نسجل فإننا 1995

 البناء مثل والحرف الصنائع في األولى بالدرجة متمركزین حرفیین العمال غالبیة أن إلى األولى بالدرجة

 1 .الخ...الخشب – الجلود صناعة

  : الخدماتي المجال في المساهمة-7-6

 أن كون العام والقطاع الخاص القطاع یحترفها التي  المجاالت أهم من الخدماتي المجال یعتبر

 الخدمات هذه جمیع یلبي أن الخاص القطاع یستطیع وال األمة قطاع مثال كالتعلیم القطاعات بعض

 للخواص قطاعا واإلطعام والفندقة النقل مثل الخدمات هذه بعض نالحظ ذلك غرار وعلى الصحة، وكذلك

 الخاص والقطاع العام القطاع مساهمة نسبة فإن وعلیه .الدولة إیدیولوجیة كانت مهما األولى، بالدرجة

 :التالي في إیجازها یمكن

  : الفندقة مجال في المساهمةا/- 

  هذا في االستثمار في باهظة غیر الكلفة كون بفعالیة، یساهم الخاص القطاع أن نالحظ 

 . القطاع  هذا في االستثمار في الخبرة إلى إضافة والمتوسطة الصغیرة المشاریع في وخاصة المجال

 

 

 

1   -  Zidouni Hamid,  L'économie non observée; approche comptable cas des comptes 
nationaux algériennes, CREAD,Algérie 2001, p12 
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  : الصحي المجال في المساهمة ب/- 

 أن األمم على یجب التي الركائز أحد الصحة أن اإلنسانیة للحیاة التاریخیة المسارات بینت لقد

 والمساهمة  المجتمعات  استقرار في كبیر دور من لها لما وهذا المناسبة، بالتكلفة و لشعوبها توفرها

 .االجتماعیة وخاصة التنمیة تحقیق في الفعالة

 ال القطاع هذا ألن الخاص، القطاع عن العام القطاع مساهمة تفوق  المجال هذا في ونالحظ

 المسؤولیة تتحمل أن الدولة مصلحة فمن لذا لألمة، الریادیة القطاعات وهي التعلیم قطاع عن أهمیة یقل

 .ذلك في التامة

 سجل الذي العام بالقطاع مقارنة % 38.93 ب مساهمة الخاص القطاع سجل 1999 سنة ففي 

 58.54 فیسجل العام القطاع أما % 41.46 نسبة الخاص القطاع فسجل ، 2004 سنة أما % 61.07

. الخواص لصالح زیادة % 2.53ب یقدر بفارق أي% 

 :  والخدمات التجارة قطاع وكذالك واالتصاالت النقل قطاع-بالنسبة ل7-6-3

 81.94 نسبة فسجل الخاص القطاع وأما % 18.06 سجل قد العام للقطاع المتوسطة النسبة أن نالحظ

 باالتصال یتمیز كونه االجتماعیة، القطاعات إلى كبیر بشكل یقترب الذي النشاط نوع إلى هذا ویعود ،%

 األعوان متطلبات تلبیة في كلیة شبه تغطیة سجل قد الخواص مساهمة فإن لذا ،المجتمع ب المباشر

 1 .وكیفیا كمیا المقدمة الخدمة نوعیة إلى إضافة الحاجیات لهذه المستهلكین

تكوین القیمة المضافة:  - مساهمة القطاع الخاص في 7-7

 على الرغم مهمة یمكن اعتبارها  زیادة عرفت مساهمة القطاع الخاص في تكوین القیمة المضافة   

 لم تؤثر بشكل كبیر في  لكنها  ،1986ألزمة االقتصادیة التي عرفها االقتصاد الجزائري سنة من ا

 المضافة القیمة ، فقد بلغت  إلى طرق متعددة لتمویل مؤسساته وتموینهالجأالقطاع الخاص الذي 

 الناتج من الخاص االستثمار نسبة ارتفاع عن فضال  ، 2001 سنة %47.5 للقطاع الخاص اإلجمالیة

 زیادة على هذا ویدل ،  2006 سنة %28.84ثم  1994 سنة  %23.78 حدود إلى اإلجمالي المحلي

 2.األنشطة جمیع في الخاص القطاع دینامیكیة

 

 

1   -  Rapport: pour une politique de développement de la PME en Algérie CNES, Algérie 2000, 
P203. 

أطروحة دكتواره دولة )2000-1990 )(1989  1962االقتصاد الجزائري : محاولتین من اجل التنمیة: ( - سعدون بوكابوس ،  2
 .171 ، ص ، 1999في العلوم االقتصادیة ، جامعة الجزائر  ، 
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  : -مساهمته في الناتج المحلي الخام7-8

 في ونشط فاعل غیر الجزائر في الخاص القطاع یزال ال النتائج، هذه من الرغم على لكن

 ففي ،النامیة الدول معظم في المحلي الناتج إجمالي من %75 % 60 بین ما ینتج إذ الوطني، االقتصاد

 % 75 بنسبة ألبانیا اإلجمالي، المحلي الناتج من% 70 بنسبة الخاص القطاع ساهم مثال روسیا

 1 . %68.5 مصر بالمئة، %70 رومانیا %80 تشیك جمهوریة

وباإلضافة إلى ما سبق نسجل النقاط التالیة فیما یخص مساهمة القطاع الخاص في  االقتصاد 

 الوطني  :

 مستوى على المضافة القیمة تكوین في ) المحروقات دون ( الخاص الصناعي القطاع مساهمة •

 .مستمر تدني في تبقى الوطني االقتصاد

 والمحروقات، الفالحة دون المضافة اإلجمالیة القیمة من % 30 بنسبة یساهم الخاص القطاع •

 .والفالحة والخدمات التجارة قطاعي على یسیطر وهو

 لبعض الخاص للقطاع كامل اكتساح لدیه،مع المتوفرة واإلمكانیات العام القطاع سیطرة  یالحظ •

 .القطاعات

 القطاع أن یمكنوكخالصة عامة لمدى مساهمة كل قطاع  في االقتصاد الوطني یمكن القول أن  

 كانت التي  البیروقراطیة واإلجراءات العراقیل رغم یتطور أن استطاع منه الصناعيوخاصة  الخاص

 وهو مضمونه من الخاص االستثمار إفراغ إلى أدى مما العام، القطاع ظل في عاشو اإلدارة تمارسها

 قطاع بواسطة ، المجتمع ثروة توزیع من كمستفید یدخل القطاع هذا وجعل ، الثروة خلق في المساهمة

  وبیروقراطیة ، والخاص العام القطاع بین الموجود التالصق أن كما ،بترولي ریع شكل في المحروقات

 بروز إلى أدى مما واالجتماعي االقتصادي مضمونه من العمومي القطاع إفراغ إلى أدى ، العام القطاع

 .التنمیة أسس وتركیز بعث عن البعد كل بعیدة اهتمامها ' بورجوازیة شكل في ' أثریاء

 :   عوائق تطور القطاع الخاص في الجزائر- 8

 مهما اختلفت أسالیب الخصخصة لكل بلد، فإن انتهاج طریق الخصخصة سواء في الجزائر أو

غیرها غالبا ما تقف أمامه عوائق عدیدة ومتنوعة لعل من أهمها: 

، حالة الجزائر، ، مجلة ، دور القطاع الخاص في التنمیة االقتصادیة بالدول النامیة- موالي لخضر عبد الرزاق وبونوة شعیب،  1
   )، ص 2010-2009 ( 7الباحث ، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة  الجزائر، العدد 

143-144 .
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  هذه األخیرة ناتجة أساسا من العمالة الفائضة التي كانت توفرها:  تزاید عدد النقابات العمالیة●

 المشروعات العامة، وهي أحد أهم العوائق التي تواجه الخصخصة كون الرأسمالي یرید الحصول على

 تقنیات متطورة بأقل عمالة، فیلجأ إلى التقلیل من عدد العمال من طریق التسریح الذي ترفضه النقابات

العمالیة. 

  تستدعي عملیات التنازل في إطار البیع سندً  ا قانونيً  ا من الهیئات التشریعیة، ما:  مشكالت قانونیة●

 یسلتزم إصدار قوانین جدیدة تسمح بنقل الملكیة العامة إلى ملكیة خاصة، وحمایة القطاع الخاص من

التأمیم، مع ضمان تحویل رأس المال إلى العمالت األجنبیة. 

  ما یجعل تعبئة الموارد المالیة أمرا غیر ممكن وبالتالي صعوبة بیع:  عدم توفر سوق مالیة متطورة●

أسهم الشركات للخواص. 

  تعترض هذه المجموعات على عملیة الخصخصة، ومن بین هذه:  مصالح المجموعات الضاغطة●

المجموعات بعض الدوائر الحكومیة. وهذا نابع من نزعات أیدیولوجیة والخوف من فقدان السلطة. 

 یتطلب دراسة معمقة لهذه مناطق وقطاعات االستثمار الخاص  إن اختیار : استراتیجیة االختیار●

من شتى الجوانب المالیة واالجتماعیة والجغرافیة، لذا فإن إنجاز هذه الدراسة لن یكون باألمر  األخیرة

 1دولة تفتقر إلى الخبرة والتجربة في هذا المجال. الهین على

  - جهود الدولة لتطویر القطاع الخاص :9
 ذلك و 1994 لسنة التكمیلي المالیة قانون خالل من تبنت الجزائر سیاسة تشجیع االستثمار 

 عنها التنازل و العمومیة المؤسسات ببیع الترخیص مع التجاریة البنوك في األجنبیة بالمشاركة بالسماح

 % 49 حدود في هذا و العمومیة المؤسسات مال رس أ في الخواص مساهمة و خواص مسیرین لصالح

ثم وسعت هذه المساهمة و أصبحت غیر محدودة من خالل قانون الخوصصة . 

 مدعما من طرف البنك العالمي و 1996 بینما أول برنامج لعملیة الخوصصة كان في أفریل 

الخدمات ، و لقد لعب إصالح المؤسسات العمومیة   مؤسسة عمومیة محلیة في مجال200خصصت 

 2دور هام حیث انتقلت من نظام صنادیق المساهمة إلى نظام آخر إلى شركات قابضة عمومیة .

  ، مجلة العلوم االقتصاد یٌة وعلوم واقع مناخ االستثمار في الجزائر: بین الحوافز و العوائق- وصاف سعیدي ، فویدري محمد ،  1
. 50 ص 1998، 5 ، مجلد 88التسییر  العدد 

- الشركة القابضة العمومیة هي الشركة القابضة هي الشركة أو المؤسسة التي تمتلك األسهم المتداولة لشركات األخرى . وغالبا  2
مایشیر المصطلح بشكل أساسي إلى الشركة التي ال تنتج السلع أو الخدمات بنفسها، وٕانما الغرض منها فقط تملك أسهم الشركات 

األخرى. وتمتلك الشركة القابضة عادة أغلبیة األسهم في الشركة التابعة لها .  
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 ذلك ویتجلى القطاع بهذا االهتمام هوزائر للج الموصوف البرنامج بین من : الفالحة قطاع - في 9-1

  : إلى یهدف الذي و 1997 لسنة الحكومة برنامج خالل من

  الفالحیة و تسویتها و إصدار قانونزاعات *  إعادة النظر في تسییر القطاع من خالل تطهیر الن

 ضي الرعویة و تشجیع تنمیتها و األخذ بعین االعتبار حق االنتفاعراالتوجیه العقاري و المحافظة على األ

 لمربي المواشي و إعطاء تسیرها للجماعات المحلیة بمشاركة المنظمات المهنیة مع تشجیع استغالل

  الفالحیة التابعة للخواص .راضياأل

  تتكیف معراعة *  تنشیط اإلنتاج الفالحي و ذلك من خالل استخدام مقاییس تقنیة حدیثة في الز

 الظروف المناخیة و الفالحیة و هذا بتبني مجموعة من البرنامج و تطور المیداني لالستثمار الفالحي عن

مع  طریق التعاون و القروض البیع االیجاري و ترقیة الجانب المهني الفالحي و حمایة مداخیل فالحیة

 تحسین الخدمات الفالحیة بترقیة التشاور مع الغرق الفالحیة و المنظمات المهنیة و ذلك بالتحكم في

  التخزین و اإلبداع و االبتكار.رات  و التموین و تطویر قدراقبة  المرات قد

ألن الطبیعیة األوساط على الحفاظ و الموارد تثمین طریق عن ذلك و الدائمة التنمیة على العمل*    

 المنتجات تطویر یتم حتى البیئة هذه یناسب ما االختیار علیها و جاف شبه و جاف مناخها زئر ا الج

 اإلنتاج في الضعیفة المردودیة معدالت تجاوز و المتوفرة لإلمكانیات األمثل االستغالل و الفالحیة

.الفالحي  

قطاع السكن :- في 9-2  

الوضع   و ذلك من أجل تحسینراءات  إن إصالح هذا القطاع سیلزم مجموعة من اإلج

مجاالت   خصوصا في1996جیة وطنیة للسكن يترا استيزائر و قد وضعت الجزائري االجتماعي للفرد الج

القابل   بتسییر قطاع العقارالخاصةالتعمیر والعقار و التمویل فالتعمیر هو استكمال المنظومة التشریعیة 

تعیین   الحقیقة االقتصادیة و الشفافیة في المعامالت العقاریة ورار و ذلك من خالل إقرانیة للتهیئة العم

 300 خطة، منها 600 واستكمال إعداد خطط التهیئة و المقدرة ب رانیة ضي القابلة للتهیئة العمرااأل

  كما أن إعادة هیكلة مناطق السكن المؤقتة و تهیئة القطاعات المهیأة من1997خطة تستكمل قبل نهایة 

 نیة و ترقیة السكنات المبنیة مع تعزیز الرقابة على البناءات الغیر شرعیة تلك هياالناحیة العمر

اإلصالحات أدخلت على مستوى المنظومة المالیة من تشجیع االستثمار الخاص و تنظیم السوق العقاري 

تحویل الصندوق الوطني للتوفیر و االحتیاط إلى بنك السكن باإلضافة إلى إنشاء صندوق لضمان  مع

 النظام المالي في البناء باإلضافة راكعلى القروض و إنشاء إعادة التمویل من شأنها أن تكثف إش الرهون

154 



  إلیھ وشراكتھ مع القطاع العام  ل : القطاع االقتصادي الخاص في الجزائر االنتقارابعالباب األول :الجانب النظري.............................الفصل ال
 

صندوق للتخفیف من قیود المتعاملین أمام التمویل العمومي و یسمى بصندوق ضمان  إلى إنشاء

 1.الصفقات العمومیة

  : -االنتقال والشراكة بین القطاع العام والخاص في الجزائر10

 وعلى االقتصاد عیوب على الضوء سلط الثمانینیات، أواخر في البترولیة الموارد انخفاضإن 

 أزمتها لمواجهة الدولیة المال أسواق إلى الجزائر لجأت وهكذا الموارد، وفرة تخفیها كانت التي االختالالت

 .الخارجیة مدیونیتها ارتفاع إلى أدى مما

 تأهیل أجل من اقتصادیة بإصالحات الجزائر قامت واالجتماعیة، االقتصادیة لألزمة ونتیجة

 واجهتها التي المتعددة األزمات من للخروج ووحید واحد كخیار العالمي، االقتصاد في لالندماج اقتصادها

فكان لزاما علیها االتجاه إلى القطاع الخاص في االقتصاد والتنویع والشراكة بین القطاعین العام والخاص 

  وذلك بعدة طرق أهمها :

 - الخوصصة : 10-1

  اعتمد علیه العدید من الدول النامیة والمتقدمة للتخلص منوأسلوبا الخوصصة منهجا أصبحت

 في وحدات القطاع اإلنتاجیة للقطاع العام وتحقیق الكفاءة االقتصادیة بصفة عامة والكفاءة زائدالحجم ال

 االجتماعي ، الذي األداء والطرق القدیمة التي اعتمدت كان تركز على األسالیببصفة خاصة، الن  العام

فشله في تطویر اقتصادیات هذه الدول وتخفیف ارتباطها بالدول المتقدمة العتمادها على مصدر  اثبت

الصعبة.   وحید للعملة

 م ، بحجمها 1982 و 1979بدأت في عهد مارجریت تاتشر في بریطانیا في الفترة ما بین  وقد 

 المریر والمؤثر مع طبقة العمال فیها .وبالرغم من المعارضة راع والزخم اإلعالمي حولها والص الكبیر

 وكانت ، حدیدیة استطاعت أن تمضي في تطبیق سیاستها االقتصادیة رادة لتاتشر ، إال أنها وبإ العمالیة

أحد األدوات الهامة التي اتخذتها ، ذلك بأنها إنما تمت في إطار توجه فكري وفلسفي یتبنى  الخصخصة

االقتصادیین الكالسیكیین الجدد الداعین إلى اقتصاد السوق ، ٕوافساح المجال أمام القطاع الخاص  أفكار

 في إحداث "تاتشر"بالدور األساسي في االنفتاح واالزدهار االقتصادي ، وبذلك سعت حكومة  للقیام

 -2006 -الطبعة الثانیة 2004- قدوج حمامة،عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري،دیوان المطبوعات الجامعیة  1
 122ص 
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الدولة في القطاعات اإلنتاجیة والخدمیة والخدمة نفقات التعلیم العام ، وطلبت من  انكماش في دور

 1وكذلك خفضت نفقات الصحة ، ونفقات الرعایة االجتماعیة، الجامعات تمویل نفسها 

 في العملیة الخطوات وضع ب2 ،26/08/1995 في المؤرخ 22/95وفي الجزائر جاء األمر رقم 

  الذي من شأنه أن ینوع اقتصاد الدولة بین العام والخاص .الجدید االقتصادي المسار هذا

  :مفهوم الخوصصة- 10-1-1

تعني قیام الدولة بتحویل ملكیة المؤسسات العامة جزئیا أو كلیًا إلى القطاع الخاص، وذلك ضمن 

تقلیص دور الدولة في النشاط االقتصادي". 

 " زیادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة ملكیة األنشطة على أنها  البنك الدولي و یعرفها 

 3علیها الحكومة أو تملكها " واألصول التي تسیطر

وحسب المشرع الجزائري فهي عبارة عن "كل معاملة تؤدي إلى تحویل تسییر مؤسسة عمومیة إلى 

أشخاص طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون الخاص، وذلك بواسطة صیغ تعاقدیة یجب أن تحدد كیفیة 

 4تحدید تحویل التسییر وشروطه وممارسته".

  :التالیة النواحي من  أیضا صصةوالخ تعریف یمكنو

:  القانوني التعریف ا/- 

 طبیعیة أشخاص لصالح للدولة العامة الملكیة من التحول تعني القانوني مفهومها في الخوصصة

 في والمعنویة المادیة األصول كل یخص الملكیة في التحول وهذا الخاص، للقانون تابعة معنویة أو

 أو طبیعیین ألشخاص العمومیة المؤسسات في التسییر تحویل وعلى منها جزء أو العامة المؤسسة

 وممارسته التسییر تحویل كیفیات فیها تحدد تعاقدیة صیغ بواسطة الخاص للقطاع تابعة معنویین

 . وشروطه

غیر منشورة  ، جامعة فرحات عباس،  سطیف  ، الجزائر    ، رسالة ماجستیرأساسیات الخوصصة في القطاع العامیزید رحمون، -  1 
. 2 ،  ص 2006

. 03/09/1995 المؤرخة في 48الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة رقم -  2 
 10 ، ص 2001،الدار الجامعیة  بیروت، الخوصصة إعادة ترتیب دور الدولة ودور القطاع الخاص-  المرسي الحجازي، 3
 -  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة السابقة الذكر .4 
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 من الدولة تملكه ما بیع تعني أنها إذا التمویل أشكال من شكل هي الخوصصة : المالي التعریف ب/-

 . الخاص القطاع إلى الشركات أصول عناصر

 في الفعالیة إلى المؤدیة الحوافز السترجاع یبذل مجهود بأنها تعریفها یمكن : االقتصادي التعریف ج/-

 .الخاص القطاع سوق إلى بدفعها وذلك العمومیة، المؤسسات

 بالدعم یحظى الذي العام القطاع من الخدمات أو الموجودات تحویل  : المعنى الواسع للخوصصة د/-

 .الخاص القطاع في العاملة التنافسیة واألسواق الخاصة رات المباد إلى والسیاسي الضریبي

 القطاع ٕوادارة ملكیة من األعمال منشأة تحویل الخصخصة تعني  :  للخوصصةضیقال المعنى  ه/-

 1  .األصول بیع طریق عن الخاص القطاع إلى العام

 دواعي الخوصصة : -10-2

 : الدوافع الداخلیة-10-2-1

  نجملها فیما یلي : الدوافع االقتصادیة:-أ  

 أن تحسین كفاءة أداء المشروعات: ترتكز سیاسة الخوصصة على فرضیة أساسیة مؤداها  •

 ترفع یدها عن إدارة المشاریع، مما یساهم في توفیر الموارد، أنأو الدولة جب  القطاع العام

المشاریع وبالتالي الزیادة في معدالت النمو االقتصادي. فصاحب الملكیة  وتحسین أداء هذه

الكفاءة التي كانت تبدد من قبل أو كانت تستخدم بأقل كفاءة و   أكبر مندراالخاصة یستخدم ق

في معدالت النمو االقتصادي.  تحسین أداء هذه المشاریع وبالتالي الزیادة

 توسیع قاعدة الملكیة: بمعنى إتاحة نوع من التكافؤ الفرض أمام صغار المدخرین لتعظیم العائد  •

 أسهم المشروعات العامة أو من خالل شراء ، سواء بصفة مباشرة عن طریق  مدخراتهم على

االستثمار الجماعیة التي تتعامل مع هذه األسهم.  المساهمة في صنادیق

 المستهلكین: تمثل اإلدعاء الثالث من جانب الحكومة في تبریر سیاسة الخوصصة راطیة  دیمق •

  المستهلكین یتمثل فیه المستهلك بحریة االختیار بدال منراطیة نظام یتسم بدیمق في إقامة

بالنمطیة المملة، فالخوصصة من وجهة نظر الحكومات تقضي تحسین  إخضاعه لنظام یتسم

 .06 ، ص 2002 ، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة، مصر، الخوصصةأحمد ماهر، -  1 
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ما تؤدي إلیه من إطالق حریة المشروعات في االستجابة   المستهلك بسببكبیرا على خیارات 

 1لطلب السوق بدال من إخضاعها للقیود األساسیة. 

:  الدوافع المالیةب. 

اإلنفاق   العامة وتحاول تخفیضزانیة  من الدول من األعباء الملقاة على عاتق المير كثيالتعاني 

الخاص  العام بقدر اإلمكان وال یتم ذلك إال من خالل تخلص الدولة من األنشطة العامة وجعل القطاع

یقوم بها، وربما یحمل تكلفتها على متلقیها أو مستهلكیها.  

 الخوصصة تهدف إلى تخفیض اإلنفاق العام من على عاتق الدولة وأیضا برامج ولذلك فإن 

 2 التدفق الخارج في صورة قروض ودعم إلنقاذ اإلعسار المالي للشركات العامة. التخلص من

 : االجتماعیة ج- الدوافع 

 الخوصصة ربما تكون الوسیلة المناسبة لتحقیق المزید من الحریة الشخصیة، أنیرى البعض 

الحافز الشخصي لإلنتاج، والقضاء على السلبیة، وتحقیق انخفاض في السلوك السلبي داخل  وتدعیم

كما تؤدي الخوصصة إلى القضاء على التالعب االجتماعي في صورة المحسوبیة وعدم  مجال العمل،

اإلهمال كنوع من التكافل االجتماعي والقطاع الخاص أقدر على محاسبة العامل الذي ال  المحاسبة على

عمله وقد یظن البعض أن شدة المحاسبة لیست في صالح العمال، فعلى العكس من  یعمل أو یقصر في

ستؤدي إلى إنتاج أكبر وتكلفة اقل وبجودة أعلى وبالتالي أرباح أعلى لكل من  ذلك فهي لصالحهم لذا

 3العامل إلى شریك في مكاسب المشروع الذي یعمل فیه.  المشروع والعامل وهنا یتحول

ضغط  المنظمات المالیة الدولیة بالدعوة إلى الخوصصة:  د/- 

إن حقیقة آلیات االقتصاد العالمي، تعمل في اتجاه نقل أكبر جزء من عبء الركود االقتصادي 

إلى العالم الثالث، فالركود الصناعي في الشمال ساعد إلى التدهور أسعار المواد األولیة والطاقة كما ان 

إجراءات الحمایة االقتصادیة  خفضت إمكانیات تصدیر السلع المصنعة إلى األسواق الغربیة، وهذا ما 

انقض موارد بلدان الجنوب من العمالت الصعبة في الوقت الذي بلغت فیه دیونها حجما كبیرا   مع 

استمرار خدمة الدین  وبالتالي تدهور اقتصادي شامل تحملت المشروعات المملوكة (التابعة للدولة) أثره 

. 24-  نفس المرجع ، ص 1 
  29-  أحمد ماهر ، مرجع سابق ، ص 2 
  .-  نفس المرجع والصفحة3 
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وبدأت خسائر تلك المشروعات في التزاید  فأسندت إلیها القوى الرأسمالیة الخارجیة حملة تندید  الفادح،

بالقطاع العام، أعابت علیه قصوره وسوء إدارته مما سمح بتدخل الشركات المتعددة الجنسیات  التي تعتبر 

العالم كله سوقا لها ومن تم فهي تزید لالستیال ء على أي وحدة إنتاجیة هامة في بلدان العالم الثالث، ولو 

تحت شعار الشركات المختلطة مع القطاع العام، ولكنها تهتم أكثر من ذلك بتقلیص دور الوساطة الدولة 

في تنظیم االقتصاد، حتى ال یتدخل أحد في نشاطها سواء في الداخل أو الخارج، كما أن هناك نزعة 

. 1عالمیة، تهدف إلى تحول من التركیز على القطاع العام صوب القطاع الخاص

 :  المدیونیة الخارجیة و دورها في خوصصة القطاع العامه/- 

بعد تورط معظم بلدان العالم الثالث عن طریق االستدانة وبعد بلوغ األزمة ذروتها وبعد أن ترسخ 

في أذهان عدد كبیر من الدائنین عدم قدرة هذه الدول على الوفاء، وهذا نتیجة لتراكم دیونها ظهر اتجاه 

بین الدول المدینة، یرمي إلى مقایضة الدیون بحقوق ملكیة، وینظر إلى مشكلة الدیون على أنها مشكلة 

 2إفالس ولیس على أنها مشكلة نقص السیولة. 

شروط الخوصصة: - 10-3

خوصصة أي مؤسسة أو الترخیص بها، یجب أن یكون ورائه إصالح المؤسسة أو تجدیدها أو  -

الحفاظ على مناصب العمال المؤجرة فیها كلها أو بعضها. وعلى المالك الجدید للمؤسسة االلتزام 

 سنوات على األقل انطالقًا من تاریخ خوصصتها، وهو ما نصت علیه 5بمواصلة نشاطها لمدة 

. 22/95 من األمر 4المادة 

 من نفس األمر أن تقیم عناصر األصول وذلك بأخذ القیمة الحقیقیة 06كما یشترط وفق المادة  -

 بعین اإلعتبار، لكي یتسنى للمستثمرین معرف القیمة الحقیقیة.

 والمتعلقة 22/95هذا بالنسبة للمؤسسات. أما فیما یخص القطاعات االقتصادیة التي حددها األمر 

بالخوصصة المتمثلة في: 

الدراسة واإلنجاز في مجال البناء واألشغال العمومیة وأشغال الري.  -

 الفندقة والسیاحة. -

 التجارة والتوزیع. -

 .10 ، ص 2001،الدار الجامعیة  بیروت، الخوصصة إعادة ترتیب دور الدولة ودور القطاع الخاصالمرسي الحجازي، - 1
 .195 ، ص، 1995، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر  إشكالیة خوصصة القطاع العام في الجزائر- عبد القادر رصافي، 2
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 الصناعات النسیجیة والصناعات الزراعیة والغذائیة. -

الصناعات التحویلیة في مجاالت الكهرباء اإللكترونیة، الخشب ومشتقاته، الورق، المیكانیك،  -

 الجلود، البالستیك.

 النقل البري للمسافرین والبضائع الكیمیائیة. -

 التأمین. -

 الخدمات الخاصة بالموانئ والمطارات. -

 الصناعات الصغیرة والمتوسطة والمؤسسات المحلیة الصغیرة والمتوسطة. -

كما تستثنى قطاعات أخرى من الخوصصة كالمحروقات، البنوك، المناجم، التعدین، اإلتصاالت 

 وقد حددت المعاییر التي على أساسها تبین وضعیة المؤسسة وتصنیفها والمتمثلة في: ،البالستیكیة...إلخ

 بقیاس حم العمالة واالستثمارات وقیمة النتائج. معیار األهمیة: -

  على أساس ما تحققه المؤسسة من أرباح فعلیة.معیار القابلیة للبقاء: -

 مجموعات. 4وعلیه تصنف المؤسسة العامة على أساس هذین المعیارین على 

مؤسسات استراتیجیة وقابلة للبقاء: وهذه تبقى في ید الدولة.  -

مؤسسات استراتیجیة وغیر قابلة للبقاء: تبقى في ید الدولة مع محاولة إصالحها خالل فترة  -

 معینة.

 مؤسسات غیر استراتیجیة وقابلة للبقاء: یخضع للخوصصة. -

 ). نهائیة وتباع مؤسسات غیر استراتیجیة وغیر قابلة للبقاء: تصفى (تصفیة -

ویقصد بكلمة "استراتیجیة" المؤسسات التي تعتبر أساسیة لألمن الوطني والتزوید                 

باألمالك الوطنیة والخدمات الرئیسیة المطلوبة من طرف الجمهور الواسع والمؤسسات التي ال یتجسد فیها 

 1998 وفي الحقیقة هذا المفهوم لم یعد یعمل به انطالقًا من سنة 1،هذا التعریف تعتبر غیر استراتیجیة

حیث أصبحنا نلمس خوصصة قطاع البنوك (بنك خلیفة، البركة...) وكذلك قطاع المواصالت الالسلكیة 

)ORASCOM .(...

 2003،  رسالة دكتوراة  ، جامعة فرحات عباس  سطیف ، البورصة التسییر وخوصصة المؤسسات العمومیةجبار محفوظ ، - 1 

 .404ص، 
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وفي الحقیقة فإن شروط تمویل ملكیة المؤسسة العمومیة أو خوصصة تسییرها تحدد في دفاتر 

الذي یمثل سهما l'action spécifique" 1"شروط خاصة. ویضمن في ذلك ما یسمى (بالسهم النوعي) 

من رأس المال االجتماعي للشركة المكونة في إطار خوصصة مؤسسة عمومیة وتحتفظ به الدولة لضمان 

احترام التزامات الممتلك الجدید في إجباره بعدم تغییر الهدف االجتماعي أو أنشطة المؤسسة المخوصصة 

  سنوات یحول بعدها إلى سهم عادي.5وعدم حل الشركة...إلخ. والمدة القانونیة لهذا السهم ال تتجاوز 

  أهداف الخوصصة:-10-4

:  على مستوى المؤسسة وعلى مستوى االقتصاد ككل إن لهذه العملیة أهداف 

:  أهداف على مستوى المؤسسة-10-4-1

التوجه نحو أحسن كفاءة وفعالیة.  -

 فرص انضباط وجدیة في استغالل المؤسسة بالالمركزیة والمراقبة التي یفرضها الشركاء. -

 تحسین مردودیة المؤسسات والتخفیف من عبء المدیونیة العمومیة. -

 تعمیق ثقافة المؤسسة بتشجیع روح اإلبداع. -

 تحسین إنتاجیة عوامل اإلنتاج وخاصة إنتاجیة العامل البشري. -

كما تهدف إلى الدیمقراطیة وعدم االحتكار في كل المجاالت وتجدید اإلدارة التي ظلت جامدة  -

في الماضي وذلك بمؤهالت جدیدة لمسؤولي التسییر من أجل تحقیق مستویات عالیة من 

 2 األداء.

:   لإلقتصاد على المستوى الكلي- أهداف 10-4-2

التخفیض من دور الدولة في االقتصاد.  -

 تدعیم المنافسة في السوق. -

تشجیع المبادرة الخاصة قصد إنشاء مؤسسات صغیرة تكون مهمتها المساهمة في زیادة  -

 3 اإلنتاج الوطني. وامتصاص الید العاملة المعطلة والمسرحة نتیجة الخوصصة...إلخ.

 .28یزید رحمون ، مرجع سابق ، ص -  1 

   ، المعهد العربي للتخطیط2003 ، جسر التنمیة ، العدد الثامن عشر  جویلیة خصخصة البنیة التحتیة-  حسان خضر ، 2 
. 12الكویت ، ص 

  .405جبار محفوظ ،  مرجع سابق ، ص -  3 
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 طرق الخوصصة: -10-5

ما یمیز هذا اإلصالح عن باقي اإلصالحات األخرى هو تعدد الطرق والتقنیات بسبب اختالف 

الوضعیة الفعلیة للمؤسسات ولكل طریقة مزایاها وحدودها تتالئم مع صنف من المؤسسات دون األخرى 

 1 وذلك وفقًا لطبیعة المؤسسة المزمع خوصصتها.

تقنیات خوصصة الملكیة العامة: -10-5-1

  العرض العام لألسهم (جزئیًا أو كلیاً ):أ/-

هو بیع جزء أو كل أسهم الدولة في المؤسسة العمومیة االقتصادیة للجمهور، وهذه الطریقة تعرف 

باسم "االكتتاب العام"، والبیع الجزئي لألسهم  الغرض منه هو رغبة الحكومة في االحتفاظ بالمراقبة 

 الجزئیة للمؤسسة المزمع خوصصتها.

  العرض الخاص لألسهم:ب/- 

الفرق مع التقنیة األولى هو أن المشتركین في هذه التقنیة یكنون معروفین حیث أن كامل أو جزء من 

أسهم المؤسسة یباع لفئة معینة من المستثمرین وهو ما یعرف "باإلكتتاب الخاص". ویكون تحدید 

المستثمرین من قبل الدولة إما عن طریق المنافسة بالبیع بالمزاد العلني، أو من خالل التفاوض المباشر 

 مع شخص أو أشخاص وطنیین أو أجانب.

بیع أصول المؤسسة: ج/- 

 وتتمثل في تحویل أو انتقال عناصر األصول إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین كبیع استثمارات 

 2 منقولة (معدات، محالت، أو حصص في السوق) وذلك عن طریق البیع المباشر أو المزاد العلني.

  المساهمة الشاملة أو التوزیع المجاني ألسهم المؤسسات: د/-

 coupons)وهي تقنیة محدودة التطبیق في الجزائر وتنص على منح كوبونات إستثمار  

d'investissement) المخصوصة  والتي تعطي بعد مدة حق الحیازة بعد تحویلها إلى أسهم في المؤسسة 

. 13-   حسان خضر ، نفس المرجع ، ص 1 
 .195 ، ص، 1995   ، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر إشكالیة خوصصة القطاع العام في الجزائرعبد القادر رصافي،-   2 
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الهدف من وراء هذه العملیة هو العمل على إشراك الجمهور في عملیة الخوصصة، وهو یعتبر عامل 

 1 أساسي للنجاح في ذلك.

  تقنیات خوصصة التسییر:-10-5-2

، لكن الخوصصة تمس %100تبقى في هذه الحالة الدولة المالك الوحید لرأسمال المؤسسة بـ 

جانب التسییر، أي إدخال تقنیات التسییر التي یعمل بها القطاع الخاص، ویتمثل ذلك في نقل إدارة 

المؤسسات العمومیة إلى القطاع الخاص، ویتم ذلك عن طریق تأجیر المؤسسة مقابل مبلغ ثابت تحصل 

، وقد یتم عن طریق تولي القطاع (le contrat de laising)علیه الدولة وهو ما یسمى بعقد اإلیجاز 

 le contrat)الخاص إدارة المؤسسة على أن یتقاسم الربح الصافي مع الدولة وهو ما یسمى بعقد اإلدارة 

management).2  وفیه یلتزم هذا المتعاقد بأداء خدمة معینة مقابل مبلغ ثابت تدفعه الدولة 

  :(le contrat de laising)عقد اإلیجار -أ- 1-4-2

وتنص على اللجوء إلى مسیر خاص قصد التكفل بتسییر المؤسسة العمومیة، نظرًا لكفاءته  

وخبرته ومهارته، مقابل مبلغ جزافي یدفع دوریًا لحساب الدولة، ویكون صاحب اإلیجار مسؤوًال مسؤولیة 

تامة على الخطر التجاري الذي ینتج عن تسییر المؤسسة. 

 : (le contrat de management) عقد اإلدارة ب-  -1-4-1

تتلخص هذه الطریقة في تولي القطاع الخاص المؤسسة على أن یتم تقاسم الربح الصافي مع  

الدولة وتكون للمتعاقد أیضا المسؤولیة التامة في تسییر ومراقبة جمیع العملیات داخل المؤسسة مع 

استمرار هذه األخیرة في تحمل المخاطر التجاریة وفي تحمل الدیون كذلك، والمتعاقد في هذا الشكل یجب 

 3 أن یمتاز بالمهارة والخبرة المسبقة بمجال المؤسسة المراد خوصصتها.

والقطاع االقتصادي الذي طبقت فیه أكثر هذه التقنیة هو القطاع السیاحي كما یمكن تطبیق  

عقد اإلدارة في القطاعات االقتصادیة األخرى وخاصة الصناعیة. 

 

  483 ص مرجع سابق ، جبار محفوظ ، -   1 

 402 ص مرجع سابق ، علواني عمار، -   2 

 .512 ص مرجع سابق ، جبار محفوظ ، -   3 
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  : الخصخصة ظل في الدولة دور- 10-6

 التغییر یتطلب ولكنه ، الدولة دور تناقص یبرر ال السوق اقتصاد نحو االتجاه إن الحقیقة في 

 نظام في األسلوب بنفس مركزي نظام في دورها الدولة تباشر أن المنطقي من فلیس الدور هذا شكل في

 . منتجة باعتبارها ولیس سلطة باعتبارها االقتصادیة الحیاة في الدولة تتدخل أن یجب ،ولهذا السوق

 إلى الموجه االقتصاد من االنتقال عملیة تسییر الدولة تتولى االقتصادي التحول ظل في وعلیه 

 واالقتصادیة االجتماعیة التكالیف بأقل التحول نجاح شروط كل توفیر علیها ویتعین ، السوق اقتصاد

 إذ إنتاجها على مجبرة غیر فهي ، العمومیة والخدمات للممتلكات العادل التوفیر على ،وتحرص الممكنة

 للنشاطات مالكة الدولة وتبقى ، المواطنین طلب مع العرض یتماشى أن على الحرص في دورها یتمثل

 . المناسب بالشكل السوق قوى تسیرها التي أو باالحتكارات تتعلق التي

 على الخاصة المصالح توغل عدم وضمان واألشراف الرقابة عن المسؤولة هي الدولة وتعتبر 

 وكما وتحمیها الملكیة تحدد أنها وكما السوق فاعلیة بسالمة الكفیلة هي وكذلك ، العامة المصلحة حساب

 . السلع بعض إنتاج لتشجیع الدعم سیاسة باستخدام أحیانا تقوم قد

 یمكن للملكیة أساسیة خیارات أربع أمام نفسها الدولة تجد ، السوق القتصاد التحول ظل وفي 

 : هي الخیارات وهذه دولة كل وظروف إمكانیات حسب بینها من االختیار

 . تجاریة أسس على إدارتها أساس على العام والتشغیل العامة الملكیة -

 . امتیاز عقود أو إیجار عقود خالل من الخاص والتشغیل العامة الملكیة -

 األخذ من هنا ،والبد بكاملها لشبكات العامة الملكیة إلغاء خالل من الخاص والتشغیل الخاصة الملكیة -

 . االحتكاریة القوة استخدام إساءة تمنع تنظیمات وضع ضرورة االعتبار في

 الصغیرة األساسیة البنیة في ذلك یحدث أن ویمكن الخدمات بتوفیر والمستفادین المحلي المجتمع قیام -

 1  .والمحلیة الحجم

 404-405 ص،  صمرجع سابق ، جبار محفوظ ، -   1 
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 - إجراءات القیام بسیاسة الخوصصة في الجزائر : 10-7

ال تزال الخـوصصة في مراحلها المبكرة في الجمهوریة الجزائریة، حیث جرت بعض عملیات 

 شركة صغیرة مملوكة للدولة للبیع 26 عرضت الحكومة 1998، وفي عام 1996الخصخصة في عام 

 12إلى مستثمرین محلیین وأجانب كما قدم المجلس الوطني للخصخصة إعالنا بأسماء عشرة فنادق و

مصنعا للطوب وأرع شركات للمشروبات الغازیة مطروحة للبیع. 

 م سمحت الدولة لخمس شركات خاصة بتقدیم خدمات شبكة اإلنترنت واضعة 1999وفي عام 

حدا الحتكارها لهذه الخدمة كما قامت الدولة بمنح تراخیص لشركات طیران خاصة عندما حررت قطاع 

الطیران، وسمحت الشركات الخاصة بمنافسة الخطوط الجویة الجزائریة المملوكة للدولة . 

 وافق البرلمان الجزائري على مشروع قانون لخصخصة قطاع االتصاالت 2000وفي عام 

والخدمات البریدیة الذي تسیطر علیه الدولة حیث سیقسم قطاع االتصاالت والخدمات البریدیة في الجزائر 

إلى شركتین منفصلتین منها للبیع وستنشأ هیئة تنظیمیة تابعة للدولة لمنح تراخیص الهاتف المحمول إلى 

شركات االتصاالت األجنبیة، وسیتم اختیار بنك دولي لإلشراف على العملیة. 

 فقد تمت الموافقة على مشروع قانون رئیس بشأن توزیع الكهرباء والغاز یرمي 2002أما في عام 

إلى خصخصة صناعة تولید الكهرباء التي تهیمن علیها الدولة، ویهدف هذا التحرك إلى رفع احتكار 

شركة "سونلغاز" المملوكة للدولة للقطاع الحكومي لقطاعي الكهرباء، وتوزیع الغاز. كما یهدف هذا 

 ملیار دوالر 12التحرك أیضا إلى جمع أموال من القطاع الخاص لتمویل برنامج طموح لالستثمار قیمته 

في قطاع الطاقة على مدار العقد المقبل لتحدیث منشآت إنتاجیة ولرفع الطاقات اإلنتاجیة الرئیسیة من 

أجل التصدیر وستمهد تلك الخطوة اإلصالحیة الطریق العام للمستثمرین المحلیین واألجانب لبناء وتشغیل 

. 1محطات كهرباء خاصة وتسویق الكهرباء في البالد 

 - االنتقادات الموجهة لعملیة الخوصصة في الجزائر : 10-8

إن عملیة االنتقال إلى اقتصاد السوق تتطلب وقتا معتبر التحقیق وال یمكن إنجازها بسرعة، فعادة  

 ما یعرقل هذا االنتقال صعوبات كبیرة منها ما هي اقتصادیة ومنها ما هي اجتماعیة، ومنها ما تتعلق

  :بثقافة المجتمع، فمن بین المعوقات التي عرقلت االقتصاد الجزائري لالنتقال إلى اقتصاد السوق ما یلي

 .165-164– رفعت عبد الحلیم الفاعوري، مرجع سابق، ص ص  1
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 ضعف الجهاز المصرفي والبنكي ذلك أن االقتصاد قوي وفعال یعتمد أساسا على نظام بنكي  •

ومالي متطور وهذا ما یشكل عوائـقا كبیرة للجزائر لمتابعة اإلصالحات وفي تحقیق االنطالقة 

. 1 االقتصادیة وخاصة في ظهور سوق مالي والذي بدونه ال یعني اقتصاد السوق شیئا.

 النقص الفادح في النظام اإلداري للمؤسسات فاالنتقال إلى اقتصاد السوق ال یكفي بوضع عدد  •

كبیر من النصوص والقوانین دون التغییر في األشخاص والكفاءات ألن الشيء المالحظ سواء 

على مستوى المؤسسات أو على مستوى المسیر في مختلف أجهزة الدولة هو استمرار نقص 

اإلطارات البشریة التي كونت الثقافة اإلداریة التي ال تتفق مع اقتصاد السوق. 

 المعوقات السیاسیة جراء االضطرابات األمنیة وعدم االستقرار السیاسي زیادة على العقلیة  •

 فالذهنیات رغم هذه المدة الطویلة هي نفسها. 1962التسییریة التي لم تتغیر منذ 

 وجود فجوات قانونیة فادحة في إطار عملیة التطهیر وكذا الخوصصة، منها أن عملیة التطهیر  •

اقتصرت على العقار دون عناصر الذمة األخرى، فمن تحدید الوثائق الواجب تشكیلها ضمن 

ملف المؤسسة إلى تحدید كیفیة التعامل مع األراضي التابعة للبلدیة التي أنشأ فوقها مباني تابعة 

للمؤسسة إلى إصدار قوانین تتماشى مع هذا الظرف، إلى إیجاد حلول لألراضي التابعة للخواص 

الذین ال یملكون سندات رسمیة على األراضي التي یدعون ملكیتها، إلى التراخي في اتخاذ القرار 

من قبل المحاكم المختصة، مما جعل بعض ملفات تبقى عالقة وبالتالي استحالة تسجیل هذه 

األراضي التي في حوزتها في محاسبتها ومن ثم تعطیل عملیة التطهیر . 

 ملیار دینار، لكن نظرا ألنها لم 712.62، 1997وقد بلغت عملیة التطهیر المالي إلى غایة 

 .1تقترن باستراتیجیة واضحة للتأهیل الشامل للمؤسسات العمومیة، فهي تعد غیر كافیة إطالقا 

. مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر جامعة العقید الحاج لخضر –تسییر المؤسسات التي تواجه صعوبات– عبد السمیع روینة، 2

  .14)، ص 2004-2003باتنة- (

 
، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، دور المراجعة في استراتیجیة التأهیل اإلداري للمؤسسة االقتصادیة الجزائریة– مسعود صدیقي،  1

 .61 ،ص 2002 .1العدد 
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عدم قدرة المؤسسات المخوصصة على مجابهة المنافسة، كما لم تستطع مواجهة العدید من  -

الصعوبات على مستوى اإلنتاج، التمویل، التسویق... مما أدى في األخیر إلى حلها وتصفیتها. 

قیام اقتصاد السوق على أسس مادیة بحتة وافتقاره إلى الجانب األخالقي، العقلي والجمالي فكما  -

أكد األستاذ آالن كوتا في كتابه الرأسمالیة في كل حاالتها "على الرابطة التي تجعل بین ثالث 

 .سمات للرأسمالیة الجدیدة فهي: مالیة، وٕاعالمیة، وفاسدة " 

المدیونیة بدل انخفاض ارتفعت، وتراجعت معدالت النمو في كثیر من الحاالت، ازداد التفاوت  -

االجتماعي في الثروة والدخل، تعرضت العدید من الدول الضطرابات وتوترات تهدد الوحدة 

 الوطنیة، وعوض توسیع قاعدة الملكیة في المجتمع تم استیالء قوى محدودة داخلیة وخارجیة على 

الثروة الوطنیة. تهدید نفوذ رأس مال األجنبي للسیادة الوطنیة، وفي األخیر عدم زیادة االستثمارات  -

. 1 .بشكل ملموس 

 الشراكة بین القطاع العام والخاص : - 10-2

 الحدیثة لتطویر القطاع الخاص االتجاهاتتدخل الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص في 

وتعزیز مكانته في النشاط اإلقتصادي، حیث تزاید عدد البلدان التي اختارت التوجه نحو الشراكة بین 

قطاعیها العام والخاص قصد فتح مجال آخر للتوسع في النشاط للقطاع الخاص أال وهو قطاع البنى 

 التحتیة والخدمات المرتبطة به والذي تنفرد به في عادة الدولة من خالل مؤسساتها العامة.

(النقل) هي األكثر استقطابا للشراكة االقتصادیةحیث تشیر بعض التجارب أن مشاریع البنیة التحتیة 

بین القطاعین العام والخاص مقارنة بمشاریع البنیة التحتیة اإلجتماعیة ( الصحة والتعلیم) وذلك لألسباب 

 التالیة:

 بمعدالت ربحیة عالیة تزید من جاذبیة القطاع الخاص االقتصادیةتمتع مشاریع البنیة التحتیة  -

 لها؛

 االقتصادیة. بشكل أكبر في مشاریع البنیة التحتیة االستخدامجاذبیة رسوم  -

 .االجتماعیةتمتع مشاریع البنیة التحتیة بأسواق أكبر مقارنة بمشاریع البنیة التحتیة  -

، ص 169 ، ص 2002 ، دار الفكر ، بیروت ، دمشق ، الخصخصة ، آفاقها وأبعادهاحمد ریاض األبرش ، نبیل مرزوق ، م– 1

89. 
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وزیادة على ما توفره الشراكة بین القطاعین العام والخاص من أسواق جدیدة لتطور نشاط القطاع 

الخاص وما ینجر عن ذلك من آثار إیجابیة على معدالت النمو اإلقتصادي والحد من الفقر، فإنها تسمح 

بتجنب تأجیل أو إلغاء تشیید هذه البنى التحتیة في حال لم تكن الدولة  وهي المكلفة بتشییدها  قادرة على 

 والمجتمع نظرا لألهمیة االقتصادتوفیر مخصصاتها المالیة ، وما قد ینجر عن ذلك من آثار سلبیة على 

القصوى التي تتمتع بها البنیة التحتیة في تطویر النشاط اإلقتصادي. 

كما أن الشراكة بین القطاع العام والخاص من شأنها التخفیف من قیود اإلنفاق والعجز في المیزانیة 

من جهة، كما یمكنها من جهة أخرى اقتصاد النفقات الموجهة للبنیة التحتیة وتوجیهها نحو استخدامات 

 االقتصادأخرى في حاجة للتمویل تتكفل الدولة بأدائها وتحمل تمویلها مما یعود باإلیجاب على 

 .1والمجتمع

 -تعریف الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص : 1- 10-2

  الشراكةأنكل األدبیات التي درست هذا الموضوع وضعت تعریفًا خاصًا بها ال یخرج عن معنى  

Public - Private Partnership أو PPP   تعنى بأوجه التفاعل والتعاون العدیدة بین القطاعین العام

والخاص المتعلقة بتوظیف إمكانیاتها البشریة والمالیة واإلداریة والتنظیمیة والتكنولوجیة والمعرفیة عل 

أساس من المشاركة، االلتزام باألهداف، حریة االختیار، المسئولیة المشتركة والمساءلة من اجل تحقیق 

األهداف االقتصادیة واالجتماعیة التي تهم العدد األكبر من إفراد المجتمع ولها تأثیر بعید المدى على 

 .تطلعاتها حتى یتمكن المجتمع من مواكبة التطورات المعاصرة بطریقة فاعلة وتحقیق وضع تنافسي أفضل

 مفهوم الشراكة مفهوم حدیث، متعدد األوجه، ذو أهمیة متزایدة، وهو مرتبط أنیتبین من التعریف 

بأبعاد عدیدة یبرز منها البعد اإلداري والتنظیمي والتعاوني واالقتصادي واالجتماعي والقانوني. 

 الخاص القطاع بتقدیمها یقوم عقود عن عبارة هو «ppp» مفهوم ان العلماء بعض یرى و

 بین والمشتریات التوظیف بین اختالف هناك ولذلك العامة، السلطات وبرقابة عن بالنیابة عامة كخدمات

 ppp في لكن معینة فواتیر عن یتحدثون ومشتریاته العام القطاع ان حیث العام والقطاع الخاص القطاع

، قضایا اقتصادیة، صندوق النقد الدولي، اإلستثمار العام والشراكة بین القطاعین العام والخاص-   ریتشارد همینغ وآخرون، 1 

 .8، ص2007
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 من المقدمة الخدمات وجودة نوعیة عن یتحدث وهذا القطاعات هذه تقدمه الذي الناتج عن تدفع فانك

 .العام القطاع أو الخاص القطاع

 عقد هو ) P.P.P ( نظام أي والخاص الحكومي القطاعین بین الشراكة عقد البعض یرى و 

 االستثمار بتمویل القیام الخاص القطاع أشخاص أحد إلى العام القطاع أشخاص أحد بمقتضاه یعهد إداري

 العقد مدة طوال وصیانتها واستقاللها وٕادارتها العام للمرفق الضروریة والتجهیزات باألعمال المتعلق

 و التعاقدیة، الفترة مدة طوال مجزأ بشكل إلیه بدفعها المتعاقدة اإلدارة تلتزم مالیة مبالغ مقابل في المحددة

 للمواطنین، خدمات تقدیم أو مشاریع لتحقیق معاً  العمل والخاص العام القطاعین من مؤسسات تتولى

 1 .التحتیة بالبنیة المتعلقة المشاریع في وخصوصاً 

  مبررات الشراكة بین القطاع العام والخاص : -10-2-2

 زیادة على تساعد التي اإلعمال ألنشطة متطوراً  نموذجاً  والخاص العام القطاعین شراكة تعتبر 

 باحتیاجات الوفاء اجل من واالجتماعي االقتصادي النشاط مجاالت كافة في الخاص القطاع استثمارات

 بالنقاط الشراكة أسلوب إلى اللجوء مبررات حصر ویمكن مستحدثة بأسالیب والخدمات السلع من المجتمع

  :التالیة

 . بمفردها المستدامة التنمیة تحقیق على الحكومات  قدرة عدم •

 .المشاریع تكلفة لتخفیض الفرصة أتاح المتسارع واالقتصادي التقني التغیر •

 87F2 .النمو معدالت وانخفاض المتزایدة المنافسة ضغوط •

 والمشاریع المجاالت تعدد بسبب العام القطاع لدى والتكنولوجیة والبشریة المالیة الموارد  محدودیة •

 تبادل خالل من المجاالت هذه بین المنافسة حدة تخفیف على الشراكة وتعمل تنفیذها یتطلب التي

 .الشركاء بین االلتزامات

 الخدمات بتحسین المواطنین ومطالبة االجتماعیة التنمیة لبرامج المخصص التمویل موارد تقلص •

 .الحكومیة المؤسسات من المقدمة

 .العقالني العمل تقسیم وعلى المقارنة المیزة على االعتماد خالل من والكفاءة الفاعلیة زیادة •

 .11-10-09مرجع سابق  ، ص   ، -  ریتشارد همینغ وآخرون1 

2- Mahilaine Djebaili, l'Union du Maghreb Arabe et le Projet de Méditerranée Occidentale,     

Paris, fondation des études de défense nationale, 1992, P.P 178-179 
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 88F1 .العالقة ذات المشاكل طبیعة تتطلبها متكاملة بحلول المتعددین الشركاء تزوید •

 .العام للصالح خدمة القرار اتخاذ في التوسع •

 89F2 .المستثمرة لألموال أعلى قیمة تحقیق •

 - طرق الشراكة بین القطاع العام والخاص :10-2-3

 التنظیم نمط مثل التصنیف في المعتمدة والمعاییر والتوجهات المفاهیم خالل من الشراكة تصنف 

 من كل به یقوم الذي الدور یتحدد حیث العقد طبیعة النشاط، طبیعة القطاع، نوع القرار، واتخاذ

 األدوار فیها توزع مؤسسیة ترتیبات توجد وذاك هذا وبین الشراكة ضمن الخاص والقطاع العام القطاع

  اإلدارة الخدمة، عقود خالل من األساسیة البنیة خدمات إسناد حالة في جلیاً  هذا ویبدو الطرفین بین

 :أساس على یندرج الباحثین من الكثیر قبل من  قبوالً  التصنیفات وأكثر. الشراكة االمتیاز، التأجیر،

  : تعاونیة شراكاتا/- 

 تتصف حیث والخاص، العام القطاعین بین تشاركي أساس على الشراكة وتنظیم إدارة حول وتدور 

 بأداء الشركاء جمیع ویشترك باإلجماع القرار اتخاذ  ویتم الشراكة إطراف بین أفقیة بعالقات الشراكة

 .یفرضها التي القواعد بموجب طرف ألي منفرد إشراف یوجد وال والواجبات المهام

 :تعاقدیة شراكاتب/-

 الشراكة إطراف بین العالقات وتكون طرفین بین عقد بموجب الخدمات توصیل بترتیبات وتعنى 

 األخرى اإلطراف وعلى النشاط على والسیطرة الرقابة تمارس واحدة مرجعیة جهة وجود مع عمودیة

 ذلك في األخرى اإلطراف على تعتمد بل المهام أداء تمارس ال الجهة وهذه الشراكة في المساهمة

 بین العالقة یحكم الذي العقد معیار إلى استناداً  أحادیا أحیانا الشراكة إنهاء على قادرة وتكون

 .والخاص العام القطاعین

. 26، ص 2006المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة ،   ،إدارة الشراكة بین القطاعین العام والخاص ،-   عادل محمود الرشید1 

-   نفس المرجع والصفحة . 2 
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 الشراكات ضمن  (PPP) والخاص العام القطاعین بین الشراكة نظام یدخل التصنیف هذا ووفق 

 أو الكلي البیع الخدمة، اإلدارة، التأجیر، مثل عدیدة إشكال التعاقدیة الشراكات تأخذ بینما التعاونیة

 ـ البناء نظام أبرزها عدیدة إشكال االمتیاز ضمن ویدخل واالمتیاز اإلستراتیجي الشریك الجزئي،

 1 . التشغیل

 :كاألتي متباینة وبدرجات مختلفة أشكاالً   الخاص للقطاع  التعاقدیة مشاركات وتأخذ

:  الخدمة عقودا/-

 مع تتعاقد ولكنها بالكامل المرفق وٕادارة تشغیل عن الكاملة بمسئولیتها العامة الجهة تحتفظ 

 مدة وتتراوح. والصیانة الفواتیر وتحصیل العدادات قراءة مثل الخدمات بعض لتقدیم الخاص القطاع

  .سنوات وثالث سنة بین العقود هذه

:   اإلدارة عقود.ب/-

. الخاص القطاع إلى معین قطاع في األنشطة من مجموعة إدارة مسئولیة بنقل العامة الجهة تقوم

 رد سیاسة بتحدید تقوم كما واالستثماري العامل المال رأس بتمویل العامة الجهة تقوم الحالة هذه وفي

  .سنوات 5 إلى 3 بین العقود هذه مدة وتتراوح.التكالیف

:  التأجیر عقودج/-

 المرفق وٕادارة تشغیل مسئولیة وتتحمل العامة الجهة من المرفق بتأجیر الخاصة الشركات تقوم

 المخاطر من كبیراً  قدراً  یتحمل وبالتالي اإلیرادات في الحق بشراء المستأجر ویقوم. الرسوم وتحصیل

  .تمدیدها ویمكن سنة 15 إلى 5 بین العقود هذه مدة وتتراوح. التجاریة

 :  األجل طویل االنتفاع عقودد/-

 من ویطلب. الضخمة األساسیة البنیة مشروعات لشراء األجل طویل االنتفاع عقود تستخدم

 إلى المرفق بعدها ینتقل) سنة 30-20 (معینة لفترة المرفق وتشغیل وبناء تمویل الخاصة الشركة

 .1995 ،أبو ظبى،  معهد الدراسات االقتصادیة،جهود ومعوقات التخصیص فى الدول العربیة توفیق الصادق – علي-   1 

 .18ص 
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 البنیة مشروعات لتنفیذ أیضاً  استخدامها یمكن متعددة أشكاالً  التعاقد هذا ویأخذ. العام القطاع

 1 .األساسیة

:   االمتیاز عقوده/-

 مالكة العامة الجهة تظل حین في واالستثمار واإلدارة التشغیل مسئولیة الخاصة الشركات تتحمل

 وتتراوح مدینة مستوى على أو بأكملها الدولة مستوى على االمتیازات هذه تقدم وقد. المرفق ألصول

 2 .سنة 30 إلى 25 بین مدتها

  .رقابیة لهیئة ویخضع المرفق عن ومسئوالً  مالكاً  الخاص القطاع یصبح: الملكیة نقلو/-

 -متطلبات الشراكة  الناجحة بین العام والخاص : 4- 10-2

 الخطوط تحدید یمكن األسلوب هذا نجاح متطلبات حددت التي الدراسات بعض مراجعة خالل من 

 :التالیة العریضة

 : القومي المستوى على قوى سیاسي دعما/-

 المتوفرة والضعف القوة نقاط على مبني للشراكة مشترك واقعي تصور وجود مع النشاط هذا یشجع

 .الشراكة إطراف لدى

 

 :التعاقد قبل المشروع لجدوى صارم تحلیل ب/

 للتأكد محددة انجازات أو عام قطاع مقارن ،)واضحة مخرجات على مبنى (للمشروع جید عمل إطار

 .الخدمة إتاحة مقابل المطلوبة الدفع وحدات توفیر تحمل على الحكومة قدرة من

شحيج ئكهيقكى غى ئكجرئئذروابح عبد الباقي وغیاط شریف، -   1  ث ئكة ل ذمئ ب كا لئعي ب هئإلجة شئخي ذ ئإلفة   ، الجمعیة العلمیةئيتئ
 3"نادي الدراسات االقتصادیة"، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، ملحقة خروبة، جامعة الجزائر، سنة النشر مجهولة،ص 

. 32 ، ص 2004 ، المعهد العربي للتخطیط – نظام البناء والتشغیل والتحویل ،مل البشبیشي ا -2
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 :للمخاطر مَفصَّل تحلیلج/-

 1 .السیاسیة المخاطر عن فضال والتجاري الفني الجانبین لكال للمشروع

 . خبرة ذوى أخصائیین من ومالي وفني قانوني :مناسب استشاري دعم-د/-

 والمستثمرین  الحكومة: المعنیة واألطراف والخاص العام القطاع شراكة تفعیل على إصرار ه/-

 2 .والعمالء والمستخدمین والمقرضین

 

 

 

 

 

 

 

 1   -El Hadi MAKBOUL, coopération union européenne- Algérie: quelles perspectives?, 

Revue du CENEAP N°24, Centre national d'études et d'analyses pour la population et le 

développement, Alger,  2002, p50. 

ا ئكعذاىشریط عابد، -  2  لغذ ب خهك ئك ب: حئك ب ئآلهذهلةهزضي شئخي ب ئإلفة ب كهئفظ هءغئف ئكسذئق ب ةحكيكي " ، (أطروحة دكتوراه "خذئز
. 181، ص 2004دولة في علوم التسییر، جامعة الجزائر، غیر منشورة)، الجزائر، 
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 : خالصة

 روح من به یتمیز لما وذلك ،االقتصادي النمو لعملیة الرئیسي المحرك الخاص القطاع یعتبر

 عملیات من ذلك یرافق وما الخاصة، المصلحة وتعظیم الربح تحقیق سبیل في المخاطرة وتحمل المبادرة

 النشاط في دوره من وتعزز اإلنتاجیة قدراته تطویر في تساهم دینامیكي بشكل واالبتكار التجدید

 .االقتصادي

 من الحد في كبیرا دورا یلعب الخاص القطاع فإن االقتصادي النمو في مساهمته غرار وعلى

 في الفقراء مشاركة في یساهم تطوره أن إذ الدخول، في وارتفاع عمل مناصب من یوفره مما انطالقا الفقر

 مستویات تحسین من تمكن دخوال لهم توفر عمل مناصب من استفادتهم وبالتالي االقتصادي النشاط

 .الفقر دائرة من بهم والخروج معیشتهم

إن الشراكة  بین القطاعین العام والخاص ضمن منحى دولي ووطني ،لها أن تلبي المصالح          

 الجزائري ، والحوافز األساسیة لهذه  الشراكة بالنسبة للجزائر، تتمثل لالقتصادوالطموحات المشروعة 

في تقلیص الفوارق االقتصادیة واالجتماعیة وحتى السیاسة وزیادة مستوى التنمیة وتلبیة الحاجیات 

األساسیة للمواطنین وتحقیق التوازن القطاعي واإلقلیمي والقضاء  على مظاهر  الفقر وسوء توزیع 

الثروة  ، مما یوفر للجزائر إمكانیة التموقع على خارطة العولمة والعمل على تحقیق التنمیة 

االقتصادیة واالجتماعیة. 

ویبدو واقعیا االعتراف بأن هذه الشراكة توفر بعض المزایا لالقتصاد الجزائري، یمكن ذكرها في النقاط 

التالیة: 

 - االستفادة من التعاون االقتصادي والمالي المقترح من القطاع الخاص خاصة األوربیین. 

 - زیادة حجم االستثمارات األوربیة المباشرة في الجزائر، بفعل بنود االتفاق المشجعة لالستثمار. 

 - فتح األسواق األوربیة في وجه الصادرات الجزائریة، ومن ثم إمكانیة نفاذ المنتجات الجزائریة   

 ملیون فرد، خاصة تلك التي تملك فیها مزایا نسبیة. 400إلى سوق تضم أكثر من 

 - اشتداد المنافسة في المستقبل قد یشكل حافزا للجزائر، قصد تحسین الكفاءة ورفع مستوى الجودة 

واإلنتاج. 

 - االستفادة من التطور التكنولوجي، الذي یمّكن من زیارة الكفاءة اإلنتاجیة. 
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 - مسایرة التطورات، التي تحدث على الساحة العالمیة، واندماج االقتصاد الجزائري في إطار 

مسار العولمة. 

 :لذا یتعین على الجزائر القیام باتخاذ اإلجراءات والتدابیر الالزمة، لنجاح هذه الشراكة  من خالل

 جملة خالل من وذلك اإلستثماري، بالنشاط القیام على یساعد ومحفز مالئم مناخ توفیر ضرورة -

 .الخاص القطاع لنشاط والسیاسیة والقانونیة االقتصادیة الظروف أفضل تعكس إجراءات

 عن أو المصرفي، القطاع بتطویر القروض طریق عن سواء اإلستثمارات لتحقیق الكافي التمویل توفیر - 

 .الخاص القطاع أداء تطور على رئیسي محفز تعتبر التي األموال روس أسواق طریق
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 الدراسة:  في المستخدم المنهج_1

المنهج یعني مجموعة من القواعد العامة التي یتم وضعها بقصد الوصول إلى الحقیقة في العلم. 

فهو الطریقة التي یتبعها الباحث في دراسته للمشكلة الكتشاف الحقیقة، و المناهج أو طرق البحث عن 

 1.الحقیقة تختلف باختالف المواضیع

أما المنهج المتبع في دراستنا هذه فهو المنهج اإلحصائي الوصفي الذي یركز على وصف 

، وذلك عن طریق تجمیع األرقام وتلخیصها حول 2الحقائق المتعلقة بظاهرة ما وصفا دقیقا وواقعیا 

موضوع معین ( مؤسسة أو مجتمع معین) و استخدام الطرق الرقمیة والریاضیة في معالجة وتحلیل 

البیانات وٕاعطاء التفسیرات المنطقیة المناسبة لها وتفسیرها في صوره نتائج وتم ذلك عبر المراحل التالیة : 

أ -جمع البیانات اإلحصائیة عن موضوع البحث في مجالیه االثنین القطاع العام والقطاع 

 .الخاص 

ب- تفریغ البیانات في جدول واحد به كل المعلومات الضروریة حسب متغیرات الدراسة ( رقم 

العامل ، سنه ، جنسه ، عدد سنوات خبرته ،حالته العائلیة ، مستوى رتبته الوظیفیة ، ) 

ج- تحلیل البیانات عبر مرحلتین :  

داخل كل قطاع أوال  -

- بین القطاعین   

 . الكلي للرضا الوظیفي ثم المستویات الجزئیة الخمسة األخرىبدءا بالمستوى

د- تفسیر البیانات من خالل تفسیر ما تعنیه األرقام المجمعة من نتائج. 

ه- منح التوصیات الالزمة حسب أماكن الخلل ودرجته . 

 یهدف إلى وصف ظاهرة الرضا 3وعلى هذا األساس تعد دراستنا هذه بحثا وصفیا ارتباطیا مقارنا

الوظیفي في القطاعین العام والخاص في الجزائر كمرحلة أولى ثم إیجاد العالقات بین مختلف العوامل 

 .المؤثرة في مستوى الرضا في القطاعین معا ، وفي األخیر محاولة مقارنة مستویات الرضا بین القطاعین

 

 

 

  29 ص ، 2002 الجزائر، التوزیع، و للنشر موفم ،"الجامعیة الرسائل كتابة و المنھجیة في الباحث دلیل "بوحوش، عمار 1- 
 255 ، ص 2011 ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، أسس ومناھج البحث  في علم النفس- عبد الكریم بوحفص ،  2

 .239- نفس المرجع ، ص  3
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 :المعلومات جمع طرق و أدوات_2

- مقیاس الرضا الوظیفي :  2-1

- التعریف بالمقیاس :  2-1-1

  "سمیث" و"كارتل هیلیون"مقیاس الرضا المهني مصمم من طرف  استخدمنا في هذه الدراسة 

kurtell hullio et smith بالوالیات المتحدة األمریكیة وتمت ترجمته إلى العربیة وتكییفه 1969) سنة ،

 سنة   -02الجزائر - المجتمع الجزائري من طرف األستاذ محي الدین أستاذ علم النفس بجامعة مع

المركز الجامعي " باستخدمت هذا المقیاس هي دراسة " بوعجناق كمال اطلعنا علیها  وآخر دراسة 1985

 .2005خمیس ملیانة  تحت عنوان مهنة التربیة الریاضیة بین دوافع اختیارها ودرجة الرضا عنها " سنة 

 یرتكز المقیاس على المؤشرات الخمس للرضا المهني وهي : األجر ، العمل ، الزمالء، الترقیة 

والقیادة . 

 سؤاال تتكون من جمل موجبة وأخرى سالبة تتوزع كما یلي : 74یتكون من 

 سؤال عن الرضا عن العمل  18 •

  اسئلة عن الرضا عن األجر 09 •

  سؤال عن الرضا على فرص الترقیة 17 •

  سؤال عن الرضا على الزمالء 19 •

  . سؤال عن الرضا عن المشرفین11 •

  .تتم اإلجابة عن أسئلة المقیاس بإحدى األجوبة الثالث نعم ، ال ، ال ادري

یتم تنقیط المقیاس بالطریقة التالیة :  

 نقاط  03العبارة الموجبة : نعم = 

 نقطة  00   ال = 

 نقطة  00العبارة السالبة : نعم = 

 نقاط  03  ال = 

 نقطة للعبارتین . 01ال أدري تنقط ب 

- أسباب  اختیار هذه األداة :  2-1-2

ذكرنا  من قبل  تحت عنوان قیاس الرضا الوظیفي أن هذا المقیاس له میزة خاصة أال وهي وجود 

قدر كبیر من المعطیات تدعم صدق بنائه زیادة على ذلك البحث مستمر في  محاولة لتحسین هذا 

المقیاس،سواء من طرف مطوریه أو باحثین آخرین، كما  انه بإمكانه مقارنة نتائجه بعینة أخرى  على  
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نفس المهنة ،  وكذا إمكانیة قیاس األبعاد الخمسة للرضا منفصلة وٕاجماال  مما یعطینا مستویین من 

القیاس مستوى جزئي ومستوى كلي  ، وقد قال سباكتر من قبل وعلیه فانه ال  توجد مساوئ كثیرة مرتبطة 

 قال  " أن هذا المؤشر قد یكون من أكثر Spector  (1997بهذا المقیاس، إلى  درجة أن "سباكتر " (

قیاسات الرضا الوظیفي تطورا وصحة . 

- صدق وثبات أداة جمع المعلومات  :  2-1-3

)  موظفین  من موظفي 10تم تطبیق المقیاس السالف الذكر  على عینة تتكون  من   عشرة (

 ، حیث تم تطبیق المقیاس  على مرتین بفاصل  زمني 2014مصالح والیة الجزائر ،  إبان شهر  فیفري 

 یوما ، وقد رمز لكل  عضو من األعضاء بحرف یشكل حرف اسمه األول وحال  تشابه 12قدره 

الحروف یضاف الحرف الثاني من االسم الشخصي للتمییز مثال (فا ) لفاطمة و فت ل(فتیحة )  وكانت 

  :العینة والنتائج  كما یلي

التطبیق األول :  
درجة الرضا الجنس  االسم  

عن العمل  

درجة الرضا 

عن األجر  

درجة الرضا 

عن الترقیة 

درجة 

الرضا عن 

الزمالء  

درجة الرضا عن 

االشراف  

درجة الرضا 

العام  

 61 19 11 04 00 27أنثى فا  

 64 21 12 03 03 25أنثى فت 

 64 19 16 01 04 24أنثى ك 

 59 24 10 04 00 21 ذكرع 

 65 17 19 03 01 25 ذكرعب  

 60 21 12 04 00 23 ذكرم  

 70 22 21 01 00 26أنثى  ح  

 64 19 16 01 03 25ذكر  مح  

 62 21 15 04 01 21ذكر ص 

 58 16 15 03 00 24ذكر عم  

- نتائج تطبیق المقیاس( التطبیق األول ) على عینة الدراسة االستطالعیة  10جدول رقم -

 

 

180 



 الباب الثاني : الجانب التطبیقي ..............................................الفصل األول: منھج ومجتمع البحث 
 

 یوما :  12التطبیق الثاني  بعد 
درجة الجنس  االسم  

الرضا 

عن 

العمل  

درجة الرضا عن 

األجر  

درجة الرضا 

عن الترقیة 

درجة الرضا 

عن الزمالء  

درجة الرضا 

عن اإلشراف  

درجة الرضا 

العام  

 57 16 12 03 00 26أنثى فا  

 62 22 12 03 04 21أنثى فت 

 67 21 16 03 03 24أنثى ك 

 57 21 11 01 03 21 ذكرع 

 64 17 19 03 04 21 ذكرعب  

 58 21 12 03 01 21 ذكرم  

 68 22 19 02 00 25أنثى  ح  

 65 19 19 01 03 23ذكر  مح  

 62 21 16 04 00 21ذكر ص 

 58 16 15 03 00 24ذكر عم  

- نتائج تطبیق المقیاس( التطبیق الثاني  ) على عینة الدراسة االستطالعیة  11جدول رقم -

بناءا على الجدولین قمنا بحساب ثبات وصدق المقیاس وتحصنا على النتائج التالیة :  

-أ- درجة ثبات المقیاس :  2-1-3

معامل الثبات عدد البنود أبعاد الدراسة 

 0.81 09 الرضا عن األجر

 0.84 18 الرضا عن العمل

 0.82 11الرضا عن الترقیة 

 0.83 17الرضا عن الزمالء 

 0.81 17الرضا عن االشراف 

 0.85 ثبات أداة الدراسة 

 .- حساب نتائج  تطبیقي المقیاس على العینة االستطالعیة  بمعادل ألفا كورنباخ 12جدول رقم -
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 وهو دال 0.85نستنتج من الجدول أن معامل االرتباط بین التطبیق األول والتطبیق الثاني بلغ 

 وعلیه نستطیع القول أن االستبیان یتمتع بمستوى عالي من الثبات . 0.01عند مستوى الداللة 

 صدق المقیاس :  -ب-2-1-3

صدق االتساق الداخلي :  -1ب-

  (الصدق البنائي) : -1-1ب-

 بین درجة كل بعد معامل ارتباط بیرسونللتعرف على مدى التجانس الداخلي للمقیاس استخدمنا 

بالدرجة الكلیة لالستبیان والجدول التالي یوضح ذلك :  

الرضا الوظیفي :  : یوضح الصدق البنائي لمقیاس جدول رقم ()- 

معامل االرتباط مع البعد 

الدرجة الكیة لالستبیان  

مستوى الداللة 

 0.05دالــــــة عند  0.67الرضا عن األجر 

 0.05دالــــــة عند  0.64الرضا عن العمل  

 0.05دالـــــة عند  0.50الرضا عن الترقیة 

  0.05دالــــة عند  0.57الرضا عن الزمالء  

 0.05دالــــــة عند  0.55الرضا عن االشراف  

 - یوضح الصدق البنائي لمقیاس الرضا الوظیفي13جدول رقم -

 حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلیة الرضا الوظیفي العام   یتبین من الجدول أن أبعاد استبیان 

 ) ، مما یدل 0.67 – 0.50 وفقد تراوحت معامالت االرتباط بین ( 0.05لالستبیان عند مستوى داللة 

أیضا على أن المقیاس  في صورته النهائیة یتسم بدرجة عالیة من صدق البنائي ، كما یشیر ذلك إلى أن 

الرضا الوظیفي .  جمیع فقرات وأبعاد االستبیان تشترك في قیاس

 -  الصدق الذاتي : 2

استبیان الرضا الوظیفي العام  :  - *

     معامل  الثبات�الصدق الذاتي = 

  0.93 =  0.88√ومنه الصدق الذاتي = 
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 :  18 نسخة  SPSS-مجمع الرزم اإلحصائیة 2-2

 Statistical Package for the والحروف هي اختصارات (SPSSبرنامج حاسوب باإلنجلیزیة 

Social Sciences و معناها الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة،  یعتبر البرنامج من أكثر البرامج(

استخداما لتحلیل المعلومات اإلحصائیة في العلوم االجتماعیة وقد استخدمنا في تحلیل  معلوماتنا 

المعدالت التالیة :  

 المتوسط الحسابي  •

 االنحراف المعیاري  •

اختبار كولمجروف – سمرنوف   •

 إختبار ألفا  كرونباخ  •

 إختبار "ت "  •

:    الدراسة وعینة مجتمع- 3

یمكن القول  أن مجتمع الدراسة ینقسم الى قسمین هما :  

 یصطلح علیه في الدراسة بلفظ " مجتمع مجتمع القطاع العام یمثله مركب حلیب الجزائر ببئر خادم1-

 "  01البحث رقم 

یصطلح علیه في الدراسة بلفظ " مجتمع القطاع الخاص  یمثله مركب حلیب الحضنة بالمسیلة  2-

  " .02مجتمع البحث رقم 

 – القطاع العام  :  01 رقم الدراسة وعینة -مجتمع3-1

 : 01-خصائص مجتمع البحث رقم 3-1-1

  517التعداد  النظري : 

 500التعداد الحقیقي : 

):  LE GRADE-أ- من حیث الرتبة الوظیفیة (3-1-1

العدد  الرتبة  

 38اإلطارات  

 124المتحكمون  

 338المنفذون  

 500المجمــــــــــــــوع  

حسب الرتبة الوظیفیة  01رقم –  یمثل توزیع مجتمع البحث  14 جدول رقم – 
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ویظهر بوضوح توزیع عمال مركب  حلیب الجزائر حسب الرتبة الوظیفیة من خالل الرسم البیاني التالي :  

 
 المهنیة.حسب الرتبة  مركب حلیب الجزائر 01البحث رقم - یمثل توزیع مجتمع 01شكل رقم -

  المصلحة: مجتمع البحث من حیث ب- توزیع-3-1-1

عدد العمال  المصلحة  

 199مصلحة اإلدارة  

 232مصلحة اإلنتاج  

 42مصلحة الصیانة  

 27مصلحة التوزیع  

 500المجموع  

حسب المصلحة . مركب حلیب الجزائر  01 رقم –  یمثل توزیع مجتمع البحث 15جدول رقم – 

 
من حیث مكان العمل   مركب حلیب الجزائر   01رقم   یمثل توزیع مجتمع البحث -02-شكل رقم

 

 

 

توزیع مجتمع البحث حسب الرتبة المھنیة

االطارات 

المتحكمون

المنفذون 

توزیع مجتمع البحث من حیث مكان العمل  بمركب  حلیب الجزائر 

مصلحة االدارة 

مصلحة االنتاج 

مصلحة الصیانة 

مصلحة التوزیع 
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:  -ج- توزیع مجتمع البحث من حیث الجنس 3-1-1

العــــــــدد الجنس  

 459ذكر  

 41أنثى  

 500المجمــــــــــــــــوع  

حسب الجنس . مركب حلیب الجزائر    01رقم - یمثل توزیع مجتمع البحث 16جدول رقم – 

 
 الجنس. حیث متغیر مركب حلیب الجزائر من 01رقم  توزیع مجتمع البحث 04شكل رقم –

  : مركب حلیب الجزائر 01 رقم - خصائص عینة الدراسة3-1-2

  العینة: تعریف أ/--3-1-2

 المیداني وأهداف العمل جمعها، باختالف المعلومات المراد تحدیدها،تختلف العینة و طریقة 

 وعلیه فانه من الضروري قبل تصمیم العینة یجب تحدید مجتمع الدراسة وهذا ما قمنا به من قبل  المنجز،

ثم اختیار العینة بإحدى الطرق المنهجیة المتفق علیها . 

وعلى اعتبار أن العینات أنواع ، فإن عینة بحثنا من  نوع العینة العشوائیة بحیث أفراد العینة من 

 بطریقة عشوائیة حتى نضمن لجمیع أفراد العینة فرصا متساویة حیث اختیروامختلف الرتب والمصالح  

 فرد ، و ذلك 500 % في اختیار عینة الدراسة من المجتمع األصلي  الذي یتكون من 30اعتمدنا نسبة 

 % تعد من الشروط اإلجرائیة 30حسب طریقة روسكو في اختیار حجم العینة و الذي یرى بأن نسبة 

 1لتحدید حجم عینة الدراسة وذلك للحصول على التوزیع اإلعتدالي للظاهرة المدروسة .

 

 

 جامعة منشورات، البعث دار  )03 ةیالمنھج االجتماعیة  العلوم سلسلة ( االجتماعیة العلوم في ةیالمنھج أسس،  آخرون و ویدل لیفض-  1
   171 ص ، 1999 نةیقسنط

                  

توزیع مجتمع البحث من حیث متغیر الجنس 

ذكر 

انثى 
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  مركب  حلیب الجزائر .01والجدول التالي یبین لنا حساب العینة لمجتمع البحث رقم 
عدد أفراد العینة  عدد أفراد المجتمع  المتغیـــــــــــــــــــــــــــــــــر  

المختارة  

االستمارات المستردة  االستمارات الموزعة  

    حسب الرتبة الوظیفیة

 07 10 10 38اإلطارات  

 37 40 40 124المتحكمون   

 108 120 120 338المنفذون  

 153 170 170 500المجموع  

  حسب المصلحة  

 63 66 66 199مصلحة اإلدارة  

 72 80 80 232مصلحة اإلنتاج  

 10 14 14 42مصلحة الصیانة  

 08 10 10 27مصلحة التوزیع  

 153 170 170 500المجموع  

  حسب الجنس   

 141 155 155 459ذكور  

 12 15 15 41إناث  

 153 170 170 500المجموع  

 یمثل توزیع اختیار العینة من مجتمع البحث واالستمارات الموزعة والمسترجعة . 17جدول رقم –

- القطاع العام  01 خصائص عینة البحث رقم -ب/--3-1-2

 : من حیث الرتبة الوظیفیة  القطاع العام خصائص عینة البحث -1ب-

العـــــــــدد الرتبة الوظیفیة  

 08اإلطارات  

 37المتحكمون 

 108المنفذون   

 153المجموع  

 یمثل توزیع أفراد العینة حسب متغیر الرتبة الوظیفیة  18جدول رقم –
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 توزیع عینة البحث حسب متغیر الرتبة الوظیفیة . 05شكل رقم –

 توزیع أفراد عینة البحث من حیث المصلحة : ( مكان العمل )  2-ب

العدد  المصلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

 63مصلحة اإلدارة  

 72مصلحة اإلنتاج  

 10مصلحة الصیانة  

 08مصلحة التوزیع  

 153المجموع  

- یمثل توزیع أفراد العینة حسب متغیر مصلحة العمل ( مكان العمل ) 19جدول رقم -

 
 یمثل توزیع أفراد عینة البحث حسب مصلحة العمل . 06شكل رقم –

- توزیع أفراد عینة البحث حسب متغیر الجنس :  3-ب

العدد  المتغـــــــــــــــــــــــــــــــیر  

 141ذكور  

 12إناث  

 153المجموع 

االطارات 

المتحكمون 

المنفذون 

مصلحة االدارة 

مصلحة االنتاج 

مصلحة الصیانة 

مصلحة التوزیع 
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- یمثل توزیع أفراد العینة حسب الجنس (ذكور-إناث ) 20جدول رقم -

 
 یمثل توزیع أفراد عینة البحث حسب الجنس (ذكور-إناث ). 07شكل رقم –

    : توزیع أفراد عینة البحث حسب متغیر المستوى الدراسي-4-ب

العدد  المتغـــــــــــــــــــــــــــــــیر  

 11ابتدائي  

 73متوسط  

 62ثانوي  

 07جامعي  

 153المجموع 

 - یمثل توزیع أفراد العینة حسب متغیر المستوى الدراسي21جدول رقم -

 
متغیر المستوى التعلیمي   یمثل توزیع أفراد عینة البحث حسب 08شكل رقم –

 

 

 

 

 

ذكور 

اناث 

ذكور 

اناث 
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- القطاع الخاص :  02مجتمع وعینة البحث رقم --2- 3

:   - القطاع الخاص02 -خصائص مجتمع البحث رقم -3-2-1

  1155لتعداد  النظري : ا

 1102التعداد الحقیقي : 

):  LE GRADEمن حیث الرتبة الوظیفیة ( -أ -3-2-1

العدد  الرتبة  

 42اإلطارات  

 150المتحكمون  

 910المنفذون  

 1102المجمــــــــــــــوع  

 یمثل توزیع مجتمع البحث "القطاع الخاص " حسب الرتبة الوظیفیة . -22 -جدول رقم

ویظهر بوضوح توزیع عمال مركب  " الحضنة حلیب " حسب التربة الوظیفیة من خالل الرسم البیاني 

التالي :  

 
- یمثل توزیع مجتمع البحث " القطاع الخاص " حسب الرتبة المهنیة . 09شكل رقم -

- توزیع مجتمع البحث " القطاع الخاص "  من حیث المصلحة :  ب -3-2-1

عدد العمال  المصلحة  

 60مصلحة اإلدارة  

 520مصلحة اإلنتاج  

 312مصلحة الصیانة  

 210مصلحة التسویق  

 1102المجموع  

حسب الرتبة المھنیة" القطاع الخاص " توزیع مجتمع البحث 

االطارات 

المتحكمون

المنفذون 
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 یمثل توزیع مجتمع البحث حسب المصلحة . -23جدول رقم –

 
 یمثل توزیع مجتمع البحث من حیث مكان العمل  بمركب  حلیب  الحضنة   10شكل رقم –

توزیع مجتمع البحث من حیث الجنس :   -ج -3-2-1

العــــــــدد الجنس  

 1072ذكر  

 30أنثى  

 1102المجمــــــــــــــــوع  

- یمثل توزیع مجتمع البحث " القطاع الخاص "  حسب الجنس . 24جدول رقم – 

 
 توزیع مجتمع البحث " القطاع الخاص "  من حیث متغیر الجنس . -11شكل رقم –

:  - القطاع الخاص 02- عینة الدراسة -3-2-2
عدد أفراد المتغیـــــــــــــــــــــــــــــــــر  

المجتمع  

عدد أفراد 

العینة  

المختارة  

االستمارات 

الموزعة  

االستمارات 

المستردة  

االستمارات 

المستبعدة  

االستمارات 

السلیمة  

     حسب الرتبة الوظیفیة 

 10 02 12 15 15 42اإلطارات  

توزیع مجتمع البحث من حیث مكان العمل  بمركب  حلیب الحضنة  

مصلحة االدارة 

مصلحة االنتاج 

مصلحة الصیانة 

مصلحة التوزیع 

توزیع مجتمع البحث من حیث متغیر الجنس 

ذكر 

انثى 
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 31 11 43 50 50 150المتحكمون   

 259 30 290 320 320 910المنفذون  

 300 45 345 383 383 1102المجموع  

      حسب المصلحة

 17 03 20 25 25 60مصلحة اإلدارة  

 150 15 165 180 180 520مصلحة اإلنتاج  

 85 15 100 108 108 312مصلحة الصیانة  

 48 12 60 70 70 210مصلحة التوزیع  

 300 45 345 383 383 1102المجموع  

    حسب الجنس   

 295 37 338 373 373 1072ذكور  

 05 03 08 10 10 30إناث  

 300 45 345 383 383 1102المجموع  

 

 یمثل توزیع اختیار العینة من مجتمع البحث " القطاع الخاص "  واالستمارات الموزعة والمسترجعة . -25جدول رقم –

 خصائص عینة البحث " القطاع الخاص " من حیث الرتبة الوظیفیة  :  -ا-3-2-2

العـــــــــدد الرتبة الوظیفیة  

 10اإلطارات  

 31المتحكمون 

 259المنفذون   

 300المجموع  

یمثل توزیع أفراد العینة " القطاع الخاص " حسب متغیر الرتبة الوظیفیة . -26-جدول رقم 

 
 توزیع عینة البحث " القطاع الخاص " حسب متغیر الرتبة الوظیفیة . -12شكل رقم –

االطارات 

المتحكمون 

المنفذون 
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  توزیع أفراد عینة البحث من حیث المصلحة : ( مكان العمل ) -ب-3-2-2

 العدد المصلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

 17مصلحة اإلدارة  

 150مصلحة اإلنتاج  

 85مصلحة الصیانة  

 48مصلحة التوزیع  

 300 المجموع 

- یمثل توزیع أفراد العینة حسب متغیر مصلحة العمل ( مكان العمل ) 27جدول رقم -

 
 یمثل توزیع أفراد عینة البحث " القطاع الخاص " حسب مصلحة العمل . -13شكل رقم –

  توزیع أفراد عینة البحث من  الجنس :  -ج-3-2-2

العدد  المتغـــــــــــــــــــــــــــــــیر  

 295ذكور  

 05إناث  

 300المجموع 

- یمثل توزیع أفراد عینة البحث " القطاع الخاص " حسب الجنس (ذكور-إناث ) 28جدول رقم -

 
 .– یمثل توزیع أفراد عینة البحث " القطاع الخاص " حسب الجنس (ذكور-إناث )14شكل رقم 

مصلحة االدارة 

مصلحة االنتاج 

مصلحة الصیانة 

مصلحة التوزیع 

ذكور 

اناث 
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 نتائج دراسة القطاع العام  :  -1
 توزیع أفراد عینة القطاع العام حسب اختبار :-1 -1

 وھو اختبار ضروري لمعرفة إن كانت البیانات التي  سمرنوف–اختبار كولمجروف  باستخدام قمنا
تم الحصول علیھا من استجابات أفراد العینة تتبع التوزیع الطبیعي أم ال وذلك لتحدید االختبارات المناسبة 

لكل متغیر (اختبارات معلمیة، اختبارات ال معلمیة) . 
) 0.05 أكبر من (sigوتستخدم االختبارات المعلمیة عندما یكون التوزیع طبیعیاً ویكون مستوى الداللة 

 أقل من sigبینما تُستخدم االختبارات الالمعلمیة عندما یكون التوزیع غیر طبیعي ویكون مستوى الداللة 
 : وحصلنا  على النتائج التالیة  )، 0.05(

 z نستنتج الجدول التالي الذي یلخص قیمة أنمن الجدول یمكن 
 االستبیان البعد عدد البنود Zقیمة  قیمة مستوى الداللة

الرضا الوظیفي  الرضا عن العمل 18 1.36 0.04
 الرضا عن األجر 09 3.31 0.00 العام 

 الرضا عن الترقیة 11 3.33 0.00
 الرضا عن الزمالء 17 1.84 0.00
 الرضا عن المشرفین 17 2.18 0.00

 
  لعینة القطاع العام )One-Sample Kolmogorov-Smirnov( ) : اختبار التوزیع الطبیعي29جدول رقم (

بعد من أبعاد الرضا یُوضح الجدول رقم () نتائج االختبار، حیث أن قیمة مستوى الداللة لكل 
) وھذا یدل على أن البیانات تتبع التوزیع الطبیعي ویجب Sig ›0,05  (0,05 أكبر من الوظیفي العام 

  اختبار تحلیل التباین األحادي ) .–(اختبار ت استخدام االختبارات المعلمیة .

  مستویات الرضا الوظیفي لدى عینة القطاع العام : 1-2

 :  المستوى العام للرضا الوظیفي لدى عمال القطاع العام في الجزائر-1-2-1
ألبعاد الرضا الوظیفي  وكذا لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة للمجاالت أو 

 الدرجة الكلیة  كما یبینھ الجدول التالي :
المتوسط  البعــــد الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

 6.35 17.57 الرضا عن العمل  1
 2.94 1.94 الرضا عن األجر 2
 3.51 3.05 الرضا عن الترقیة 3
 6.51 17.55 الرضا عن الزمالء 4
 5.16 5.54 الرضا عن المشرف 5

 14.00 45.64 الدرجة الكلیة لمستوى الرضا الوظیفي العام 

  مستوى الرضا الوظیفي العام لدى عمال القطاع  االقتصادي العام  في الجزائر ):30 جدول رقم (

 الجزائر العام في القطاع االقتصادي العام عن العمل في الحسابي الرضاالمتوسط  تصل درجة

 بعین االعتبار الفروق بین االنحراف المعیاري  للقیم في األخذ ومع 75,98 تقابلها  نسبة  45.64إلى 
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  مما علیه أكثرالدرجة الكلیة للرضا الوظیفي في القطاع الخاص  أنكال  من العینتین فانه یمكن القول 

 عمال القطاع الخاص  في الجزائر أكثر رضا وظیفیا من نظرائهم في القطاع أن أي في القطاع العام

العام  

(السن ، الجنس  الخبرة    المتغیرات الوسیطة الدیموغرافیة والتنظیمیة  بعین االعتبار األخذمع و

  كانت النتائج كما یلي : المستوى التعلیمي ، الحالة العائلیة ، الرتبة الوظیفیة)

 المستوى العام للرضا الوظیفي لدى عمال القطاع العام في الجزائر حسب متغیر -1-2-1-1

 : السن 

 كانت نتائجه كما هو موضح في الجدول : 

 
 مستوى الرضا الوظیفي العام لدى عمال القطاع العام  االقتصادي  في الجزائر حسب ):31جدول رقم (
 .متغیر السن 

 وهي أقل من مستوى 0.002 تساوي Sig وقیمة 6.71 تساوي Fیتبین من خالل الجدول أن قیمة  

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى أنه ي  دالة إحصائیا أF وبالتالي فإن قیمة 0.05الداللة 

الرضا العام  لدى عمال القطاع العام  تبعا لمتغیر السن . 

 المستوى العام للرضا الوظیفي لدى عمال القطاع العام في الجزائر حسب متغیر الجنس  -1-2-1-2
 على استجابات عینة القطاع االقتصادي العام في الجزائر تحصلنا  تطبیق اختبار (ت) للعینات المستقلة

 على النتائج التالیة : 
 
 

 

 

 
 

 مستوى الرضا الوظیفي العام لدى عمال القطاع العام  االقتصادي  في الجزائر حسب :)32(جدول رقم 
 متغیر الجنس.

ANOVA

ةجردلا ماعلا اضرلل ةيلكلا 

2447,060 2 1223,530 6,710 ,002
27350,169 150 182,334
29797,229 152

Inter-groupes
Int ra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification
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Test d'échantillons indépendants

,913 ,341 -1,648 151 ,101 -6,90 4,19 -15,17 1,37

-1,087 11,697 ,299 -6,90 6,35 -20,78 6,98

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

ةجردلا ماعلا اضرلل ةيلكلا 
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bi latérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes
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 )0.05 من مستوى الداللة (أكبر  0,101  )sigظهر الجدول أن قیمة الداللة المحسوبة (ي

مستوى الرضا الوظیفي توجد فروق ذات داللة إحصائیة في ال  أنه دالة إحصائیًا أيغیر تالي فهي الوب

  . تبعًا لمتغیر الجنس( ذكر - أنثى )العام  لدى عمال القطاع االقتصادي العام في الجزائر 

المستوى العام للرضا الوظیفي لدى عمال القطاع العام في الجزائر حسب متغیر -1-2-1-3

  : المستوى التعلیمي

 
 مستوى الرضا الوظیفي العام لدى عمال القطاع  العام  االقتصادي  في الجزائر حسب متغیر :)33(جدول رقم 

 المستوى التعلیمي 
وهي أقل من  0.000  تساويSig وقیمة 8.16 تساوي F  یتبین من خالل الجدول أن قیمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في  دالة إحصائیا أي أنه F وبالتالي فإن قیمة 0.05مستوى الداللة 

 مستوى الرضا العام  لدى عمال القطاع العام   تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي .

المستوى العام للرضا الوظیفي لدى عمال القطاع العام في الجزائر حسب متغیر الرتبة -1-2-1-4

 الوظیفیة : 

 
 مستوى الرضا الوظیفي العام لدى عمال القطاع العام  االقتصادي  في الجزائر حسب متغیر الرتبة :)27(جدول رقم 

 الوظیفیة 

وهي أقل من  0.000  تساويSig وقیمة 15.72 تساوي Fیتبین من خالل الجدول أن قیمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في  دالة إحصائیا أي أنه F وبالتالي فإن قیمة 0.05مستوى الداللة 

 مستوى الرضا العام  لدى عمال القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیر الرتبة الوظیفیة.

 

ANOVA

ةجردلا ماعلا اضرلل ةيلكلا 

4205,253 3 1401,751 8,161 ,000
25591,976 149 171,758
29797,229 152

Inter-groupes
Int ra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

ANOVA

ةجردلا ماعلا اضرلل ةيلكلا 

5163,292 2 2581,646 15,720 ,000
24633,937 150 164,226
29797,229 152

Inter-groupes
Int ra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification
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المستوى العام للرضا الوظیفي لدى عمال القطاع العام في الجزائر حسب متغیر الخبرة -1-2-1-5

 المهنیة  : 

 
 مستوى الرضا الوظیفي العام لدى عمال القطاع العام  االقتصادي  في الجزائر حسب متغیر :)34(جدول رقم 

 الخبرة المھنیة 
 وهي أقل من 0.003 تساوي Sig وقیمة 5.91 تساوي Fیتبین من خالل الجدول أن قیمة   

توجد فروق ذات داللة احصائیة في أنه ي  دالة إحصائیا أF وبالتالي فإن قیمة 0.05مستوى الداللة 

  . الخبرة المهنیةمستوى الرضا العام  لدى عمال القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیر 

المستوى العام للرضا الوظیفي لدى عمال القطاع العام في الجزائر حسب متغیر الحالة -1-2-1-6

  .)متزوج - أعزب ( العائلیة 
 

جدول 
رقم 

)35:( 

مستوى الرضا الوظیفي العام لدى عمال القطاع العام   االقتصادي في الجزائر حسب متغیر الحالة 
  .)متزوج - أعزب ( العائلیة 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في عدم إلى الجدول السابق تشیر النتائج المسجلة في  

حیث أظهر لمستوى الرضا الوظیفي العام، ) 0.05 عند مستوى الداللة (العزاب والمتزوجین استجابات

 وبتالي فهي )،0.05 من مستوى الداللة (أكبر ةالدرجة الكليفي  ) sigالجدول أن قیمة الداللة المحسوبة (

 تبعًا مستوى الرضا الوظیفي العام توجد فروق ذات داللة إحصائیة في ال  أنه دالة إحصائیًا أيغیر 

  .)متزوج - أعزب ( الحالة االجتماعیة 

 

ANOVA

ةجردلا ماعلا اضرلل ةيلكلا 

2177,461 2 1088,730 5,913 ,003
27619,768 150 184,132
29797,229 152

Inter-groupes
Int ra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

181 

Test d'échantillons indépendants

2,063 ,153 -,430 151 ,668 -,98 2,27 -5,46 3,51

-,430 149,142 ,668 -,98 2,27 -5,46 3,51

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

ةجردلا ماعلا اضرلل ةيلكلا 
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bi latérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes
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  خالصة عامة :-1-2-1-7

في المستوى العام للرضا الوظیفي    0.05  دالة إحصائیا عند مستوى داللةهناك فروق

 .حسب  السن والخبرة المھنیة والمستوى التعلیمي   لدى عمال القطاع العام 
في المستوى العام للرضا الوظیفي   0.05 ال توجد فروق  دالة إحصائیا عند مستوى داللة

 حسب متغیري الجنس و الحالة العائلیة لدى عمال القطاع العام  في الجزائر.
  التعلیق على النتائج :-1-2-1-8

یالحظ بادئ األمر  أن نسبة الرضا الوظیفي (الدرجة الكلیة للرضا الوظیفي )لدى عمال القطاع 

العام اقل  من المتوسط بقلیل  مما یعكس وضعیة التخبط التي یعاني منها القطاع العام االقتصادي 

 .الخ ..…الجزائري منذ نشأته تقریبا  ، وهذا  على  كل  األصعدة المالیة التنظیمیة مستوى اتخاذ القرار

كما أن هناك فروق في مستوى الرضا حسب السن وهذا أ طبیعي ألن اإلنسان تختلف طموحاته 

 الرجل  في العشرین غیرها في الثالثین ، ضف إلى ذلك المسؤولیات العائلیة في تحسب عمره، فمطوحا

مجتمع شرقي یلزم الرجل بتحمل كل أعباء البیت المالیة ومصاریف األوالد ، وعلیه تزداد الحاجة إلى 

المال لدى العامل بتقدم السن شیئا فشیئا نتیجة زیادة متطلبات الحیاة فنجد ا صغار السن أكثر رضا من 

كباره من جهة المال ، أما من جهة التقدیر فان كبار  السن هم أناس یتمیزون بالرزانة وقصر مستوى 

الطموح ،رب البیت صاحب األوالد ال یهمه أكثر  من عودته لمنزله سالما وتوفیر المأكل والملبس ألوالد 

بینما فت سن العشرین یطمح في السفر والنزهة ومصاحبة الفتیات وتعلم اللغات ...الخ وعلیه فا نظرتهما 

 للعمل ورضاهما عنه لن تكون بنفس المستوى أكید .

أما من جهة العالقات مع المرؤوسین فان كبار السن أصحاب الخبرة یرغبون في معاملة محترمة 

من طرف المسؤول ، ألنهم"  أباء أوالد " كما یقولون ، بینما یرغب صغار السن بطریقة اتصال شفافة 

ومستوى اتصال واسع فهم یهمهم كثیرا مع المسؤول ومع الزمالء عموما أن یتحدثوا في مباریات كرة القدم 

وآخر مودیالت السیارات ، بینما یرغب الكبار بحدیث هادئ مملوء بالحكم أو به فائدة حسب  معاییرهم  

 لثقافیة التي تختلف نوعا ما عن معاییر الجیل الحالي .
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 :  المستوى العام للرضا عن العمل لدى عمال القطاع العام في الجزائر-1-2-2

 :   حسب الجنس-1-2-2-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستوى الرضا عن العمل  لدى عمال القطاع العام  االقتصادي  في الجزائر حسب متغیر :)36(جدول رقم 
 الجنس  

 من مستوى الداللة أكبر ةالدرجة الكليفي   )sig(أن قیمة الداللة المحسوبة الجدول أظھر 
مستوى الرضا توجد فروق ذات داللة إحصائیة في ال  أنھ دالة إحصائیاً أي غیر  وبتالي فھي ،)0.05(

  .)أنثى  - ذكر ( لمتغیر الجنس  تبعاً عن العمل 

 :  المستوى التعلیمي   حسب -1-2-2-2

 
 مستوى الرضا عن العمل  لدى عمال القطاع العام  االقتصادي  في الجزائر حسب متغیر :)37(جدول رقم 

 المستوى التعلیمي .
وھي أقل من مستوى الداللة  0.03  تساويSigوقیمة  2.87 تساوي Fیتبین من خالل الجدول أن قیمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن أنھ ي   دالة إحصائیا أF وبالتالي فإن قیمة 0.05
 . المستوى التعلیميالعمل  لدى عمال القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیر 

 :  الخبرة    حسب -1-2-2-3

 
 

 مستوى الرضا عن العمل  لدى عمال القطاع العام  االقتصادي  في الجزائر حسب متغیر :)38(جدول رقم 
 الخبرة .

ANOVA

ةجرد لمعلا نع اضرلا 

334,734 3 111,578 2,873 ,038
5786,795 149 38,838
6121,529 152

Inter-groupes
Int ra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

ANOVA

ةجرد لمعلا نع اضرلا 

542,072 2 271,036 7,287 ,001
5579,458 150 37,196
6121,529 152

Inter-groupes
Int ra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

Test d'échantillons indépendants

,203 ,653 -,245 151 ,807 -,47 1,91 -4,25 3,31

-,237 12,798 ,817 -,47 1,98 -4,75 3,81

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

ةجرد لمعلا نع اضرلا 
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bi latérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes
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وھي أقل من مستوى الداللة  0.01  تساويSigوقیمة  7.28 تساوي Fیتبین من خالل الجدول أن قیمة 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن أنھ ي   دالة إحصائیا أF وبالتالي فإن قیمة 0.05

 . (الخبرة) األقدمیة في العملالعمل  لدى عمال القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیر 
 :  الحالة العائلیة    حسب -1-2-2-4

 

 

 
 
 
 
 

 مستوى الرضا عن العمل لدى عمال القطاع العام  االقتصادي  في الجزائر حسب متغیر :)39(جدول رقم 
 الحالة العائلیة 
 من مستوى الداللة أكبر ةالدرجة الكليفي   )sig(أن قیمة الداللة المحسوبة الجدول أظھر 

مستوى الرضا توجد فروق ذات داللة إحصائیة في ال  أنھ دالة إحصائیاً أي غیر  وبتالي فھي ،)0.05(
 لمتغیر الحالة االجتماعیة .  تبعاً عن العمل 

 :   حسب الرتبة الوظیفیة     -1-2-2-5
 

 
 

 مستوى الرضا عن العمل  لدى عمال القطاع العام  االقتصادي  في الجزائر حسب متغیر :)40(جدول رقم 
 الرتبة الوظیفیة 

وھي أقل من مستوى الداللة  0.00  تساويSigوقیمة  10.10 تساوي Fیتبین من خالل الجدول أن قیمة 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن أنھ ي   دالة إحصائیا أF وبالتالي فإن قیمة 0.05

 .الرتبة الوظیفیة (إطار-متحكم-منفذ )  العمل  لدى عمال القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیر 
 النتائج العامة  لبند الرضا عن العمل لدى عمال القطاع االقتصادي العام في الجزائر : -1-2-2-6

 في مستوى الرضا عن العمل  لدى           0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة         
 والمستوى التعلیمي .الرتبة الوظیفیة (إطار-متحكم-منفذ )  عمال القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیر 

 في مستوى الرضا عن العمل  لدى عمال 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
 القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیرات الجنس والخبرة المھنیة والحالة العائلیة 

ANOVA

ةجرد لمعلا نع اضرلا 

726,936 2 363,468 10,106 ,000
5394,594 150 35,964
6121,529 152

Inter-groupes
Int ra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

Test d'échantillons indépendants

2,273 ,134 -,223 151 ,824 -,23 1,03 -2,26 1,80

-,223 136,656 ,824 -,23 1,03 -2,27 1,81

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

ةجرد لمعلا نع اضرلا 
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bi latérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes
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 تفسیر نتائج الرضا عن العمل لدى عمال القطاع العام  : -1-2-2-7

     قد یتعلق األمر ھنا بالجماعة المرجعیة التي یرتكز علیا العمال في تحدید ما ینتظره من العمل وإن 
كان  النطقي أن یكون العامل المتعلم (اإلطار راض عن عملھ ) في حاالت معینة فان العامل المنفذ یعتبر  

نفسھ عامال متعلما لم تمنحھ الحیاة الفرصة ، وربما یعلق فشلھ في الدراسة  على معلمھ أو والده وفقا 
 لنظریة " العزو الخارجي " .

        وقد یكون اإلطار غیر راض على عملھ وسبب ذلك ربما إلى شیوع التنظیم الالرسمي بقوة في 
المؤسسات العامة الجزائریة فتجد عمال بسطاء أقرب إلى المدیر  العام  من إطاراتھ الكفؤة وھو ما یولد 

 تذمرا لدى ھذه اإلطارات ھذه نقطة .
         ونقطة أخرى ھي نظام التقییم المعتمد في المؤسسات العامة الجزائریة تقریبا واحدا بالنسبة 

لإلطارات والعمال اآلخرین فمواقیت الدخول والخروج واحدة واستمارة التنقیط السنوي واحدة أیضا مما 
 یخلق تذمرا واسعا لدى اإلطارات.

     وحسب نظریة "ھوفستد " فان العامل الجزائري ینحو نحو الفردیة وال یحب المغامرة  وھذا  ما 
 في إحداث –یجعل المسؤول الجزائري  في القطاع العام یكبت رغبة العامل الجدید- اإلطار خاصة 

تغییرات على عملھ  أو التكنولوجیا المستخدمة ونظرا للفرق التعلیمي بینھما والتحكم في التكنولوجیا فان 
الرغبة في ممارسة عمل محترف ترتطم بعدة عقبات أھمھا خوف العمال من التغییر ، ولكون الجامعة 
الجزائریة غیر مرتبطة بالواقع فان ما درس العامل الجزائري اإلطار یصبح في خانة " النظري" أو 

"الحلم " في مجال العمل ، فیرى الفرق بین ما تكون ألجلھ وما یقوم بھ فرقا شاسعا یجعل  یجعل یرى 
 العمل الذي یقوم بھ " تافھ " .

        فترة التربص المقررة قانونا بسنة لإلطارات في القطاع العام تعتبر لإلطارات مرحلة صبر 
ولغیرھم مرحلة "انتقام " من ھذا اإلطار ذو المستوى التعلیمي العالي الذي تكون نظریا دون معرفة 
تطبیقیة حقیقة (عیب من عیوب التكوین العالي في الجزائر ) ، فتمنح لإلطارات أعماال ال قیمة لھا 

 ولیست من مستواھم .
       الرضا عن العمل یرتبط بنظریة التوقع ارتباطا كبیرا  ، وطموح الفرد یختلف حسب بیئتھ ونمط 
حیاتھ وتركیبة شخصیتھ فالفرد الذي لم یدرس یرى  في عملھ كسائق عمال  محترما ألنھ یعفیھ التعب 
واإلرھاق واتساخ الثیاب ، بینما یرى اإلطار المتعلم مثال أن منصب مكلف بالحسابات الممنوح لھ اقل 

 من مستوى تعلیمھ ، وھذا راجع في األساس إلى سببین ھما :  
 غیاب سیاسة االنتقاء السلیم المبنیة على أسس علمیة نفسیة دقیقة وفقا لنظریات التوجیھ المھني . •
 في المؤسسات العامة الجزائریة یجعل )les profiles des postesغیاب توصیف العمل ( •

 المھام تعطى وفقا لألھواء والمیوالت والوالء لألشخاص ال للمؤسسة وال للفكرة .
بقاء العامل في منصبھ لمدة طویلة یخلق لھ جوا  من الروتین ، قد یراه البعض استقرارا وقد یراه األخر 
"سجنا " وھذا حسب  متغیر " الرغبة في المخاطرة " الذي یرتبط ھو اآلخر بمستوى الطموح ومستوى 

 التعلم .
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 :  المستوى العام للرضا عن األجر لدى عمال القطاع العام في الجزائر-1-2-3
 :   السن  حسب -1-2-3-1

 
  مستوى الرضا عن األجر  لدى عمال القطاع  االقتصادي العام  في الجزائر حسب متغیر السن ):41جدول رقم (

 وهي أكبر من مستوى الداللة 0.51 تساوي Sig وقیمة 0.76 تساوي Fتبین من خالل الجدول أن قیمة 

 في مستوى إحصائیةال توجد فروق ذات داللة أنه ي  غیر دالة إحصائیا أF وبالتالي فإن قیمة 0.05

   لدى عمال القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیر السن األجرالرضا عن 

 -حسب متغیر الجنس: 1-2-3-2

 
 

 

 

 
  مستوى الرضا عن األجر  لدى عمال القطاع  االقتصادي العام   في الجزائر حسب متغیر الجنس ):42جدول رقم (

 

) 0.05أكبر من مستوى الداللة (  في الدرجة الكلیة )sig(أن قیمة الداللة المحسوبة الجدول أظهر 

  األجرتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن ال وبتالي فهي غیر دالة إحصائیًا أي أنه 

 . تبعًا لمتغیر الجنس ( ذكر  - أنثى)

 

 

 

 

 

 

ANOVA

ةجرد رجالا نع اضرلا 

19,879 3 6,626 ,765 ,515
1290,591 149 8,662
1310,471 152

Inter-groupes
Int ra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

186 

Test d'échantillons indépendants

4,541 ,035 -1,512 151 ,133 -1,33 ,88 -3,07 ,41

-,859 11,471 ,408 -1,33 1,55 -4,72 2,06

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

ةجرد رجالا نع اضرلا 
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bi latérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes
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 : المستوى التعلیمي  -حسب متغیر 1-2-3-3

 
المستوى  مستوى الرضا عن األجر  لدى عمال القطاع  االقتصادي  العام  في الجزائر حسب متغیر ):43جدول رقم (

 .التعلیمي  
 0.05 وهي أكبر من مستوى الداللة 0.33 تساوي Sig وقیمة 1.15 تساوي Fیتبین من خالل الجدول أن قیمة 

  األجر في مستوى الرضا عن إحصائیةال توجد فروق ذات داللة أنه ي  غیر دالة إحصائیا أFوبالتالي فإن قیمة 

    .لدى عمال القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي

 -حسب متغیر الخبرة المهنیة: 1-2-3-4

 
 مستوى الرضا عن األجر  لدى عمال القطاع  االقتصادي العام  في الجزائر حسب متغیر الخبرة ):44جدول رقم (

 المھنیة 
 0.05وهي أكبر من مستوى الداللة  0.11  تساويSig وقیمة 2.16 تساوي Fیتبین من خالل الجدول أن قیمة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن األجر   غیر دالة إحصائیا أي أنه Fوبالتالي فإن قیمة 

 .لدى عمال القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیر الخبرة المهنیة 

 : )متزوج أعزب،الحالة العائلیة ( -حسب متغیر 1-2-3-5

 

 

 

 

 
 مستوى الرضا عن األجر  لدى عمال القطاع  االقتصادي العام   في الجزائر حسب متغیر الحالة ):45جدول رقم (

 العائلیة 

ANOVA

ةجرد رجالا نع اضرلا 

29,748 3 9,916 1,154 ,330
1280,723 149 8,595
1310,471 152

Inter-groupes
Int ra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

ANOVA

ةجرد رجالا نع اضرلا 

36,708 2 18,354 2,161 ,119
1273,763 150 8,492
1310,471 152

Inter-groupes
Int ra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

Test d'échantillons indépendants

2,255 ,135 -,026 151 ,979 -1,23E-02 ,48 -,95 ,93

-,026 109,122 ,979 -1,23E-02 ,47 -,95 ,93

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

ةجرد رجالا نع اضرلا 
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bi latérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes
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 من مستوى الداللة أكبر ةالدرجة الكليفي  ) sigأظهر الجدول أن قیمة الداللة المحسوبة (

مستوى الرضا توجد فروق ذات داللة إحصائیة في  أنه ال دالة إحصائیًا أيغیر  وبتالي فهي )،0.05(

  .)متزوج - أعزب ( لمتغیر الحالة العائلیة   تبعًا عن األجر 

 : الرتبة الوظیفیة (إطار-متحكم-منفذ )  -حسب متغیر 1-2-3-6

 
الرتبة  مستوى الرضا عن األجر  لدى عمال القطاع  االقتصادي العام   في الجزائر حسب متغیر ):46جدول رقم (

الوظیفیة (إطار-متحكم-منفذ )   

 وهي أكبر من مستوى 0.06 تساوي Sig وقیمة 2.97 تساوي Fیتبین من خالل الجدول أن قیمة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في  غیر دالة إحصائیا أي أنه F وبالتالي فإن قیمة 0.05الداللة 

مستوى الرضا عن األجر  لدى عمال القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیر الرتبة الوظیفیة ( إطار – 

 .تنفیذ – متحكم ) 

  -خالصة نتائج الرضا عن األجر لدى عمال القطاع العام في الجزائر :1-2-3-7 

األجر لدى عمال في مستوى الرضا عن  0.05عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة 

 .القطاع العام في الجزائر حسب السن والخبرة المهنیة والحالة العائلیة  

 حسب  متغیري المستوى التعلیمي والمستوى  0.05عند مستوى داللة  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة 

  .عمال القطاع الخاص فقط دون نظرائهم في القطاع العاماألجر لدى في مستوى الرضا عن  الوظیفي

 النتـــــــــــــــــــــــــائج:  تفسیر-1-2-3-8

      الرضا عن األجر یختلف بین العمال كبار  السن من صغارهم الختالف المسؤولیات العائلیة 

 المنوطة بكلیهما (تم ذكر ذلك سابقا في تفسیر نتائج الرضا العام ).

      لیس بالضرورة أن یكون صاحب الخبرة غیر راضي  على أجره ألن له متطلبات حیاة كثیرة 

ومصاریف أوالد وبیت عادة ، بل قد یحدث العكس حیث (باإلضافة إلى عامل بعد النظر المذكور سابقا 

في البند األول ) عادة ما یكون العامل الجدید بدون وضعیة مستقرة فهو یحتاج إلى مال  كثیر  لیتزوج 

ویشتري منزال  وسیارة ویشبع حاجیات كثیرة  انتظرها من العمل الذي حصل  علیه ، ونظرا لصفة 

ANOVA

ةجرد رجالا نع اضرلا 

49,964 2 24,982 2,973 ,064
1260,507 150 8,403
1310,471 152

Inter-groupes
Int ra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

188 
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"القطعیة " التي تتمیز بها المجتمعات الشرقیة عادة فان العامل  الجزائري غیر صبور ویستعجل النتائج 

 وقلیال ما یؤمن بفكرة التدرج ودور الزمن في تحقیق األهداف .

     كما یرتبط مفهوم الرضا عن األجر بمفهوم المهنة في نظر العامل ، فهناك من العمال  من یرى 

المهنة سبیل لتلبیة كل الرغبات وهنك من یراها فقط لتلبیة الحاجیات األساسیة وهناك من یعتبر  العمل 

 قیمة اجتماعیة تعطي لصاحبها مكانة في المجتمع باعتباره صاحب دور .

 الجامعیة من العمل كل شیئ فیظنون ت       إال انه غالبا ما ینتظر المتعلمون خاصة أصحاب الدراسا

ألول  وهلة أن العمل یوفر لهم المكانة االجتماعیة والحاجیات األساسیة والكمالیة كما یتیح لهم فرص 

التطویر  والتنمیة لقدراتهم وفرصة كذلك إلخراج إبداعاتهم وصقلها ، وهذا ما ال یتوفره القطاع العام في 

الجزائر الذي ال یحتوي  على مراكز ذكاء وال مراكز دراسات مما یجعل العامل المتعلم كغیره من غي 

المتعلم یعمل وفقا لنظام إلي مرسوم من زمن سابق فیدخل  في دوامة الروتین ، في حین یقارن العمال  

الغیر متعلمین أنفسهم بالعامل المتعلم فیعتبرون أنفسهم تقریبا على نفس المنوال وهذا ما یزید من تقدیرهم 

 لذواتهم فیما یشعر  العامل المتعلم باإلحباط .

 وتقریبا نفس النظرة ینظر إلیها العمال فیما یخص الترقیة فهي بالنسبة لبعض العمال زیادة في األجر  

لكن الحقیقة أن فروق األجر  في القطاع العام متقاربة جدا  وهذا بسبب النظام الضریبي الذي حیث 

مبلغا ضخما غیر نسبوي بل  تأخذ به حسب شریحة الدخل  IRGتقتص الضریبة  على الدخل اإلجمالي 

الخام فحین ینتقل العامل من درجة إلى أخرى یكبر  اقتطاع الضریبة له فیعود أجره مرة أخرى كمان كان 

 والنتیجة أن الخزینة العمومیة استفادت من الترقیة أكثر  مما استفاد منها العامل .

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
189 



 الباب الثاني: الجانب التطبیقي .................................................. الفصل األول: نتائج القطاع العام 
 

 :  المستوى العام للرضا عن الترقیة لدى عمال القطاع العام في الجزائر-1-2-4
 :   السن  حسب -1-2-4-1

 
  مستوى الرضا عن الترقیة  لدى عمال القطاع  االقتصادي العام  في الجزائر حسب متغیر السن):47جدول رقم (

 0.05 وهي أكبر من مستوى الداللة 0.87 تساوي Sig وقیمة 0.22 تساوي Fیتبین من خالل الجدول أن قیمة 

 في مستوى الرضا عن إحصائیةال توجد فروق ذات داللة أنه ي  غیر دالة إحصائیا أFوبالتالي فإن قیمة 

  .الترقیة  لدى عمال القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیر السن

 الجنس :حسب 1-2-4-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مستوى الرضا عن الترقیة   لدى عمال القطاع  االقتصادي العام  في الجزائر حسب متغیر الجنس ):48جدول رقم (
 

) وبتالي 0.05أقل من مستوى الداللة (  ) في الدرجة الكلیةsigأظهر الجدول أن قیمة الداللة المحسوبة (

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن الترقیة  تبعًا لمتغیر فهي دالة إحصائیًا أي أنه 

 . اإلناثالجنس ( ذكر  - أنثى ) لصالح 

 

 

 

 

 

ANOVA

ةجرد ةيقرتلا نع اضرلا 

8,446 3 2,815 ,226 ,879
1860,234 149 12,485
1868,680 152

Inter-groupes
Int ra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

Test d'échantillons indépendants

48,383 ,000 -5,247 151 ,000 -5,10 ,97 -7,03 -3,18

-2,051 11,140 ,065 -5,10 2,49 -10,57 ,36

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

ةجرد ةيقرتلا نع اضرلا 
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bi latérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes
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 المستوى التعلیمي  :   متغیرحسب1-2-4-3

 
 مستوى الرضا عن الترقیة   لدى عمال القطاع  االقتصادي العام  في الجزائر حسب متغیر المستوى ):49جدول رقم (

 التعلیمي. 
 

وھي أقل من مستوى الداللة  0.01  تساويSigوقیمة  3.42 تساوي Fیتبین من خالل الجدول أن قیمة 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن أنھ ي  دالة إحصائیا أF وبالتالي فإن قیمة 0.05

   الترقیة  لدى عمال القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي
 متغیر  الخبرة المهنیة:حسب -1-2-4-4

 
 مستوى الرضا عن الترقیة   لدى عمال القطاع  االقتصادي العام  في الجزائر حسب متغیر الخبرة ):51جدول رقم (

 المھنیة.
  

وھي أكبر من مستوى الداللة  0.45  تساويSigوقیمة  0.79 تساوي Fیتبین من خالل الجدول أن قیمة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى أنھ ي  غیر دالة إحصائیا أF وبالتالي فإن قیمة 0.05

  .الرضا عن الترقیة لدى عمال القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیر الخبرة المھنیة 
  متغیر  الخبرة  الحالة العائلیة ( أعزب  متزوج ) :حسب 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستوى الرضا عن الترقیة   لدى عمال القطاع  االقتصادي العام  في الجزائر حسب متغیر الحالة ):52جدول رقم (
 العائلیة أعزب متزوج 

 

ANOVA

ةجرد ةيقرتلا نع اضرلا 

120,525 3 40,175 3,424 ,019
1748,154 149 11,733
1868,680 152

Inter-groupes
Int ra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

ANOVA

ةجرد ةيقرتلا نع اضرلا 

19,570 2 9,785 ,794 ,454
1849,110 150 12,327
1868,680 152

Inter-groupes
Int ra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

Test d'échantillons indépendants

,728 ,395 ,713 151 ,477 ,40 ,57 -,72 1,53

,714 139,466 ,476 ,40 ,57 -,72 1,53

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

ةجرد ةيقرتلا نع اضرلا 
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bi latérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes
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 من مستوى الداللة أكبر ةالدرجة الكليفي   )sig(أن قیمة الداللة المحسوبة الجدول أظھر 

مستوى الرضا توجد فروق ذات داللة إحصائیة في ال  أنھ دالة إحصائیاً أي غیر  وبتالي فھي ،)0.05(
  .)متزوج  - أعزب ( لمتغیر الحالة االجتماعیة  تبعاً عن الترقیة 

  :الرتبة الوظیفیة (إطار-متحكم-منفذ )  متغیر  حسب -1-2-4-6

 
الرتبة  مستوى الرضا عن الترقیة   لدى عمال القطاع االقتصادي العام  في الجزائر حسب متغیر ):53جدول رقم (

 .الوظیفیة (إطار-متحكم-منفذ ) 
  

وھي أقل من مستوى الداللة  0.00  تساويSigوقیمة  7.26 تساوي Fیتبین من خالل الجدول أن قیمة 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن أنھ ي  دالة إحصائیا أF وبالتالي فإن قیمة 0.05

 .الرتبة الوظیفیة (إطار-متحكم-منفذ )الترقیة  لدى عمال القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیر 
 خالصة عامة لمستوى الرضا عن الترقیة في القطاع العام  : -1-2-4-7

 في مستوى الرضا عن الترقیة  لدى عمال  05 ,0توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

المستوى التعلیمي  ، الرتبة الوظیفیة (إطار-متحكم-منفذ )  ،  القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیرات

 .الجنس ( ذكر  - أنثى ) لصالح اإلناث 

 في مستوى الرضا عن الترقیة  تبعًا 05 ,0توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ال 

  .لمتغیر الحالة االجتماعیة ( أعزب  - متزوج ) و الخبرة المهنیة و السن

 تفسیر هذه النتائج :  -1-2-4-8
 عادة ما  نجد سلكا  من العمال ذو رتبة واحدة ، مما یمنع 11-90       في قانون العمل الجزائري 

العامل  من الترقیة طول  حیاتھ ، وعادة ما تكون ھذه األصناف في مستویات التحكم ، كما أن ھناك 
أسالكا تسیر نحو الزوال لم یتم بعد استبدالھا مما خلق مشكلة ترقیة لدى أصحابھا وتقع في مستوى التنفیذ 
مثل كاتب آلة راقنة استبدل بسكریتاریة دون أن تتمكن كاتبة اآللة الراقنة من الترقیة إلى رتبة سكریتاریة 

 مما یخلق فروقا في الرضا عن الترقیة حسب الرتبة .
        ال یعني ھذا أن اإلطارات  راضون على نمط ترقیتھم فھم یواجھون مشكلة حقیقیة في تقییم األداء  

ویخضعون لما یعرف ب" إنھاء المھام " بطریقة شخصیة بحتة فالمسؤول یمكن لھ أن یقدم على إنھاء 
 مھام أي إطار  دون تقدیم مبررات. 

        المرأة العاملة في الجزائر عادة ال یھمھا الترقیة في الرتبة  أو الوصول  إلى مناصب مسؤولة 
 تحقیق ذاتھا من خالل العمل فالعمل  في حد ذاتھ ھو تحدي للمرأة الجزائریة في مجتمع ابقدر  ما یلھمھ

 ذكوري (حسب معاییر نظریة ھوفستد) .

ANOVA

ةجرد ةيقرتلا نع اضرلا 

164,966 2 82,483 7,262 ,001
1703,714 150 11,358
1868,680 152

Inter-groupes
Int ra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification
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 - المستوى العام للرضا عن الزمالء لدى عمال القطاع العام في الجزائر : 1-2-5
 - حسب السن : 1-2-5-1

 
الرتبة  مستوى الرضا عن الزمالء   لدى عمال القطاع االقتصادي العام  في الجزائر حسب متغیر ):54جدول رقم (

 .الوظیفیة (إطار-متحكم-منفذ ) 
وهي أكبر من مستوى  0.50  تساويSig وقیمة 0.77 تساوي Fیتبین من خالل الجدول أن قیمة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في   غیر دالة إحصائیا أي أنه F وبالتالي فإن قیمة 0.05الداللة 

  مستوى الرضا عن الزمالء  لدى عمال القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیر السن
 - حسب الجنس: 1-2-5-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرتبة  مستوى الرضا عن الزمالء   لدى عمال القطاع االقتصادي العام  في الجزائر حسب متغیر ):55جدول رقم (
 .الوظیفیة (إطار-متحكم-منفذ ) 

 

 من مستوى الداللة أكبر ةالدرجة الكليفي  ) sigأظهر الجدول أن قیمة الداللة المحسوبة (

مستوى الرضا توجد فروق ذات داللة إحصائیة في ال  أنه دالة إحصائیًا أي غیر  وبتالي فهي )،0.05(

 لمتغیر الجنس . تبعًا عن الزمالء 

 

 

 

 

ANOVA

ةجرد ءالمزلا نع اضرلا 

99,301 3 33,100 ,777 ,509
6346,582 149 42,595
6445,882 152

Inter-groupes
Int ra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

Test d'échantillons indépendants

2,744 ,100 -1,503 151 ,135 -2,93 1,95 -6,78 ,92

-1,064 11,834 ,309 -2,93 2,76 -8,94 3,08

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

ةجرد ءالمزلا نع اضرلا 
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bi latérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes
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 - حسب المستوى التعلیمي : 1-2-5-3

 
  مستوى الرضا عن الزمالء   لدى عمال القطاع االقتصادي العام  في الجزائر حسب المستوى التعلیمي ):56جدول رقم (

وهي أقل من مستوى  0.008  تساويSig وقیمة 4.12 تساوي Fیتبین من خالل الجدول أن قیمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى   دالة إحصائیا أي أنه F وبالتالي فإن قیمة 0.05الداللة 

 الرضا عن زمالء العمل  لدى عمال القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي .
 - حسب متغیر الخبرة : 1-2-5-4

 
 مستوى الرضا عن الزمالء   لدى عمال القطاع االقتصادي العام  في الجزائر حسب متغیر الخبرة( ):57جدول رقم (

 األقدمیة في العمل ).
 

وهي أكبر من مستوى  0.25  تساويSig وقیمة 1.39 تساوي Fیتبین من خالل الجدول أن قیمة 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في   غیر دالة إحصائیا أي أنهF وبالتالي فإن قیمة 0.05الداللة 

الخبرة  (مستوى الرضا عن الزمالء  لدى عمال القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیر األقدمیة في العمل

  .المهنیة) 
 - حسب متغیر الحالة العائلیة :1-2-5-5

 
 مستوى الرضا عن الزمالء   لدى عمال القطاع االقتصادي العام  في الجزائر حسب متغیر متغیر ):58جدول رقم (

 الحالة العائلیة
 

ANOVA

ةجرد ءالمزلا نع اضرلا 

493,806 3 164,602 4,121 ,008
5952,076 149 39,947
6445,882 152

Inter-groupes
Int ra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

ANOVA

ةجرد ءالمزلا نع اضرلا 

117,559 2 58,779 1,393 ,251
6328,324 150 42,189
6445,882 152

Inter-groupes
Int ra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

Test d'échantillons indépendants

1,481 ,226 -,254 151 ,800 -,27 1,06 -2,36 1,82

-,254 150,093 ,800 -,27 1,06 -2,36 1,82

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

ةجرد ءالمزلا نع اضرلا 
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bi latérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes
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أكبر من مستوى الداللة   في الدرجة الكلیة )sig(أن قیمة الداللة المحسوبة الجدول أظهر 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا أنه ال )، وبتالي فهي  غیر دالة إحصائیًا أي 0.05(

عن الزمالء   تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة .  

 : خالصة عامة لنتائج الرضا عن الزمالء لدى عمال القطاع العام في الجزائر - 1-2-5-7

  في مستوى الرضا عن الزمالء  لدى 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

 عمال القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي والمستوى الوظیفي .

  في مستوى الرضا عن الزمالء  لدى 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

عمال القطاع العام في الجزائر تبعا للمتغیرات الوسیطیة األخرى  ( السن ، الجنس ، الحالة العائلیة ، 

 الخبرة المهنیة ، ).
 - تفسیر  النتائج المتعلقة بالرضا عن الزمالء في القطاع العام  : 7- 1-2-5

یمكن أن تعود الفروق في مستوى الرضا عن الزمالء  بسبب المستوى التعلیمي إلى الثقافة الشخصیة      

لكل عامل ، وهنا نتكلم عن الجماعة المرجعیة وجماعة الرفاق ومالئمة محیط العمل وثقافة المؤسسة 

للعامل ، ودائما یكون السبب هو نقص أو انعدام سیاسة انتقائیة سلیمة وكذا توصیف المناصب ( تم ذكر 

هذا سابقا ) ، ویعود هذا باألساس إلى حالة االقتصاد الجزائري الذي هو في حالة نشاط غیر كامل ن 

مما یجعل اختیار العمل غیر متوفر بصفة مطلقة ونحن نرى أن  سیاسة التوظیف التي تعتمدها الدولة 

اآلن هي سیاسة إجتماعیة أكثر  منها سیاسة إقتصادیة الغرض منها امتصاص البطالة وتهدئة غضب 

مختلف في صحتها الى المنظمات الدولیة والعالمیة ن ویعود هذا باألساس إلى –الشارع وتقدیم أرقام 

االختالف حول  تعریف البطالة حیث لم تتفق مختلف الهیئات المتخصصة على تعریفها إلى اآلن ، وٕان 

 دج ضمن الشبكة االجتماعیة ال 3000كان البطال هو من لیس له دخل ثابت فان العامل الذي یتقاضى 

 یعد بطاال ؟؟؟؟؟ .

 التعدد الثقافي للمجتمع الجزائري أمر  ال مفر  من إقراره ولكن المشكلة إن المصانع الجزائریة ال 

تعد أنظمة مفتوحة فهي مغلقة على نفسها ال تتفتح للبیئة الخارجیة ، اآلمر  الذي یخلق تكتالت غیر 

رسمیة داخل المؤسسات تظهر بقوة في أوقات الراحة والخروج من العمل فنجد المتدینین ، الشبان ، كبار 

السن ، أوالد الحومة ، رفقاء المدرسة ، لكن هل المؤسسات الجزائریة تستفید من هذا الثراء الفكري طبعا 

 ال فهي تحوله إلى عامل صراع بدل أن یكون عامل  تنافس وٕابتكار .
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مستوى الصراع التنظیمي بین اإلطارات اكبر  منه لدى المنفذون فقد الحظنا ونحن نتجول في 

مصنع الحلیب ببئر خادم أن المنفذون یشكلون جماعات رفاق غیر رسمیة ( ال یعملون في موقع عمل 

 واحد ) وهذا غیر موجود لدى اإلطارات الذین یطغى علیه الصراع على النفوذ والقوة. 

الضغط المهني وطبیعة العمل المفروض على اإلطارات غالبا  ال یترك لهم المساحة والوقت 

الكافي لتكوین عالقة زمالة وصداقة حقیقیة وقت العمل على عكس المنفذون الذي توكل إلیهم مهام 

بسیطة عادة لهم الوقت الكافي (مجموعة سائقین ینتظرون دورهم في تحمیل السلع یتبادلون أطراف 

 الحدیث كثیرا ).

طبیعة بیئة العمل الفیزیقیة (المكاتب )، حیث ما تزال المؤسسات الجزائریة تعمل ببیئة عمل 

 وهو )espace ouvertمغلقة وبمكاتب منفصلة في حین المجتمعات المتقدمة تعمل بمكاتب مفتوحة (

متوفر لدى المنفذون الذین یجتمعون في تجمعات داخل الورشة ویخلقون جوا  من المرح یقل  عند 

 المتحكمون الذي توكل  لهم عادة مهام المراقبة والمحاسبة ومختلف المهام المتوسطة .

النظام الهرمي التسلسلي للمؤسسات االقتصادیة العامة الجزائریة ، تجعل فصال بین المستویات 

الوظیفیة في كل  مكان (العمل ، النادي ، .....الخ ) ، مما یقلل من فرصة تكوین صداقات حقیقیة 

 وعالقات زمالة مثالیة في محیط العمل خاصة بالنسبة لإلطارات .

 :  لدى عمال القطاع العام في الجزائرعن اإلشراف رضا ال مستوى -1-2-6
 -حسب متغیر السن: 1-2-6-1

 
  مستوى الرضا عن  اإلشراف   لدى عمال القطاع  االقتصادي العام  في الجزائر حسب متغیر السن.):59جدول رقم (

 

 وهي أكبر من مستوى الداللة 0.20 تساوي Sig وقیمة 1.56 تساوي Fیتبین من خالل الجدول أن قیمة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى أنه ي   غیر دالة إحصائیا أF وبالتالي فإن قیمة 0.05

  السن .  لدى عمال القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیر اإلشرافالرضا عن 

 -حسب متغیر الجنس : 1-2-6-2

ANOVA

ةجرد فارشالا نع اضرلا 

123,953 3 41,318 1,566 ,200
3930,100 149 26,377
4054,052 152

Inter-groupes
Int ra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification
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 .  مستوى الرضا عن  اإلشراف   لدى عمال القطاع  االقتصادي العام  في الجزائر حسب متغیر السن):60جدول رقم (

 من مستوى الداللة أكبر ةالدرجة الكليفي   )sig(أن قیمة الداللة المحسوبة الجدول أظھر 
مستوى الرضا توجد فروق ذات داللة إحصائیة في ال  أنھ دالة إحصائیاً أيغیر  وبتالي فھي ،)0.05(

  .)أنثى  - ذكر ( لمتغیر الجنس  تبعاً عن اإلشراف 
 حسب متغیر المستوى التعلیمي : 1-2-6-3

 
 مستوى الرضا عن  اإلشراف   لدى عمال القطاع  االقتصادي العام  في الجزائر حسب متغیر ):61جدول رقم (

 المستوى التعلیمي .
 وهي أكبر من مستوى الداللة 0.12 تساوي Sig وقیمة 1.93 تساوي Fیتبین من خالل الجدول أن قیمة 

 في مستوى إحصائیةال توجد فروق ذات داللة أنه ي   غیر دالة إحصائیا أF وبالتالي فإن قیمة 0.05

  .  لدى عمال القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیر المستوى التعلیمياإلشرافالرضا عن 

 -حسب متغیر الخبرة المهنیة  :1-2-6-4

 
  مستوى الرضا عن  اإلشراف   لدى عمال القطاع  االقتصادي العام  في الجزائر حسب متغیر الخبرة):62جدول رقم (

 المھنیة  .

ANOVA

ةجرد فارشالا نع اضرلا 

152,267 3 50,756 1,938 ,126
3901,786 149 26,186
4054,052 152

Inter-groupes
Int ra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

ANOVA

ةجرد فارشالا نع اضرلا 

82,717 2 41,358 1,562 ,213
3971,335 150 26,476
4054,052 152

Inter-groupes
Int ra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

Test d'échantillons indépendants

4,006 ,047 1,905 151 ,089 2,93 1,54 -,11 5,97

3,682 22,836 ,001 2,93 ,80 1,28 4,58

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

ةجرد فارشالا نع اضرلا 
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bi latérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes
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وھي أكبر من مستوى  0.21  تساويSigوقیمة  11.56 تساوي Fیتبین من خالل الجدول أن قیمة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في أنھ ي   غیر دالة إحصائیا أF وبالتالي فإن قیمة 0.05الداللة 

 مستوى الرضا عن اإلشراف  لدى عمال القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیر الخبرة المھنیة.
 حسب متغیر الحالة العائلیة:-1-2-6-5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستوى الرضا عن  اإلشراف   لدى عمال القطاع  االقتصادي العام  في الجزائر حسب متغیر الحالة ):63جدول رقم (
 العائلیة أعزب متزوج .

 
 من مستوى الداللة أكبر ةالدرجة الكليفي   )sig(أن قیمة الداللة المحسوبة الجدول أظھر 

مستوى الرضا توجد فروق ذات داللة إحصائیة في ال  أنھ دالة إحصائیاً أي غیر  وبتالي فھي ،)0.05(
 لمتغیر الحالة العائلیة أعزب متزوج   تبعاً عن اإلشراف 

 :الرتبة الوظیفیة (إطار-متحكم-منفذ )  حسب متغیر -1-2-6-6

 
 مستوى الرضا عن  اإلشراف   لدى عمال القطاع  االقتصادي العام  في الجزائر حسب متغیر الحالة ):64جدول رقم (

 العائلیة أعزب متزوج .
وھي أقل من مستوى الداللة  0.02  تساويSigوقیمة  3.99 تساوي Fیتبین من خالل الجدول أن قیمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن أنھ ي  دالة إحصائیا أF وبالتالي فإن قیمة 0.05
  .الرتبة الوظیفیة (إطار-متحكم-منفذ ) اإلشراف  لدى عمال القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیر 

 -خالصة الرضا عن اإلشراف في القطاع العام : 1-2-6-7
في مستوى الرضا عن اإلشراف  لدى عمال 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة  عند مستوى داللة 

الرتبة الوظیفیة (إطار-متحكم-منفذ ) القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیر 
في مستوى الرضا عن اإلشراف  لدى 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة  عند مستوى داللة 

السن والجنس والمستوى التعلیمي والحالة العائلیة عمال القطاع العام في الجزائر تبعا لمتغیرات  
 والخبرة المھنیة  

 
 

ANOVA

ةجرد فارشالا نع اضرلا 

205,136 2 102,568 3,997 ,020
3848,916 150 25,659
4054,052 152

Inter-groupes
Int ra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

Test d'échantillons indépendants

1,916 ,168 -1,042 151 ,299 -,87 ,83 -2,52 ,78

-1,039 122,188 ,301 -,87 ,84 -2,53 ,79

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

ةجرد فارشالا نع اضرلا 
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bi latérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes
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 - تفسیر النتائج : 1-2-6-8

        قد تعزى الفروق في الرضا عن اإلشراف لدى عمال القطاع العام في الجزائر حسب الرتبة 

الوظیفیة إلى ما  ذكرنا سابقا من صراع تنظیمي بین اإلطارات ، بسبب الخوف من فقدان السلطة مع 

اإلطارات السامیة والرغبة والطموح  الجامح لدى اإلطارات الشابة المسلحة بالتكنولوجیا التي  تتحكم فیها 

 أكثر  من الجیل السابق .

          وال یعني هذا مطلقا أن اإلطارات غیر راضیة على مسؤولیها مقارنة بالمنفذین والمتحكمین  

فالعالقة بین اإلطارات والمشرفین عالقة یومیة ، وقد تكون عالقة تقدیر تطبعها قسوة وقد تكون غیر ذلك 

 غیر  أن الثابت أن المنفذون ال اتصال لهم مطلقا بالمشرفین السامیین وهذا خلل اتصالي فظیع .

          كما أن شیوع التنظیم الالرسمي داخل القطاع العام الجزائري بسبب نمط التوظیف المعتمد على 

المواالة والمحسوبیة ن یجعل العالقات بین العمال شخصیة أكثر  منها وظیفیة ، فتجد المدیر  في الواقع 

 سائق المدیر .

        غیاب معاییر ثابتة للتقییم یضفي على هذا األخیر معیار شخصي بحت ویجعله عصا في ید 

 المسؤول ، مما یحول بوصلة الوالء من الوالء للمؤسسة إلى الوالء للشخص .

- النتائج العامة لمختلف مستویات الرضا حسب المتغیرات الوسیطیة لدى عمال القطاع العام 1-2-7

االقتصادي في الجزائر :  

 یمكن تلخیصها في الجدول التالي : 

 الرتبة  الجنس  السن  المستوى/المتغیر 
 الوظیفیة 

المستوى 
 التعلیمي 

الحالة 
 العائلیة 

 الخبرة 

ال توجد  الرضا عن األجر 
 فروق

ال توجد 
 فروق

توجد 
 فروق

ال توجد  توجد فروق
 فروق

ال توجد 
 فروق

الرضا عن 
 الترقیة 

ال توجد 
 فروق

توجد  توجد فروق
 فروق

ال توجد  توجد فروق
 فروق

ال توجد 
 فروق

ال توجد  الرضا عن العمل 
 فروق

ال توجد 
 فروق

توجد 
 فروق

ال توجد  توجد فروق
 فروق

ال توجد 
 فروق

 الرضا عن
 الزمالء 

ال توجد 
 فروق

ال توجد 
 فروق

توجد 
 فروق

ال توجد  توجد فروق
 فروق

ال توجد 
 فروق

 الرضا عن 
 اإلشراف 

ال توجد 
 فروق

ال توجد 
 فروق

توجد 
 فروق

ال توجد 
 فروق

ال توجد 
 فروق

ال توجد 
 فروق

 00 00 04 05 01 00 مجموع تكرارات 
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 خالصة:  

 لدى عمال القطاع االقتصادي العام 0.05توجد فروق  ذات  داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

 اإلشراف –الزمالء –الترقیة –في الجزائر في مختلف مستویات الرضا الوظیفي الخمسة الرضا عن األجر 

  .الرتبة الوظیفیة العمل، وترتبط هذه الفروق بمتغیرات وسیطیة أهمها متغیر –
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 : وتفسیرها - نتائج المقارنة بین القطاعین (عام –خاص )3

 المتوسط   العینة   نوع القطاع المحاور
 الحسابي

  االنحراف 
 المعیاري

درجة الرضا عن 
 العمل

 3,96371 19,6067 300 القطاع الخاص

 6,34612 17,5686 153 القطاع العام

درجة الرضا عن 
 الترقیة

 4,41727 15,5184 299 القطاع الخاص

 3,50627 3,0458 153 القطاع العام

درجة الرضا عن 
 الزمالء

 3,36849 17,1333 300 القطاع الخاص

 6,51207 17,5490 153 القطاع العام

درجة الرضا عن 
 المسوؤلین

 3,33244 18,6233 300 القطاع الخاص

 5,16444 5,5359 153 القطاع العام

 الرضا العام 

 

 الرضا عن األجر 

 9,74521 74,2467 300 القطاع الخاص

 16,86497 48,0196 153 القطاع العام

 3,23736 5,1667 300 القطاع الخاص

 2,93624 1,9412 153 القطاع العام

 

 - مقارنة بین القطاع العام والقطاع الخاص من حیث المستویات الجزئیة للرضا الوظیفي : 103جدول رقم -

یظهر لنا الجدول ما یلي :  
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 العمل : فیما یخص مستوى الرضا عن -3-1

درجة الرضا عن 
 العمل

 3,96371 19,6067 300 القطاع الخاص

 6,34612 17,5686 153 القطاع العام

 

نالحظ أن المتوسط الحسابي للرضا عن العمل  في القطاع الخاص أكثر بقلیل  مما هو علیه في 

 وعلیه یمكن القول  أن الرضا عن العمل  متقارب بین 17.5686 مقابل 19.606القطاع العام 

 القطاعین .

 وتفسیر ذلك مایلي  : 
العمل في القطاع الخاص یشجع اإلبداع واالبتكار أفضل من القطاع العام   على الرغم من  •

كون هذا التشجیع لیس فلسفة في حد ذاتها وٕانما براغماتیة نفعیة  فالقطاع الخاص یشجع كل  

 ما  من شئنه أن یزید في المردودیة واإلنتاج ویحسن الفعالیة لمؤسساته ، وینقص التكالیف .

عادة ما یتوافق العمل  في القطاع الخاص مع التكوین والكفاءة التي یمتلكها العامل ولهذا  •

كما نعرف دور  كبیر  في تحقیق الرضا الوظیفي وأفضل مستوى لألداء ، لكون القطاع 

الخاص یعتمد في التوظیف على فلسفة األفضل  دوما إنقاص للتكالیف ، بالمقابل یقوم 

 القطاع العام بعملیة توظیف " اجتماعیة " غرضها امتصاص البطالة .

  الترقیة :فیما یخص مستوى الرضا عن -3-2

درجة الرضا عن 
 الترقیة

 4,41727 15,5184 299 القطاع الخاص

 3,50627 3,0458 153 القطاع العام

 لصالح القطاع الخاص فمستوى 3.04 و 15.51 یبدو هنا الفرق واضحا في مستوى الرضا بین 

  .الرضا عن الترقیة في القطاع أكبر  مما هو علیه في القطاع العام

 وتفسیر ذلك مایلي  : 
تعتمد المؤسسات االقتصادیة الخاصة عادة على نظام "اإلحالل الوظیفي" وفق نظام ال یسمح  •

أبدا بتوقف اإلنتاج ، وعلى الرغم من ظاهره البراغماتي البحت فانه یتیح فرصة الترقیة 

األوتوماتیكیة تقریبا حال شغور  المنصب ، على عكس ذلك نجد في القطاع العام تهرب من 
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المسؤولیات بسبب المشاكل  التي یتخبط فیها القطاع العام خاصة ضغط النقابة والشارع 

  .والرقابة المالیة للدولة المتعددة األوجه
تصاحب عملیة الترقیة في المنصب  في القطاع الخاص امتیازات أفضل  منها في القطاع  •

 العام عادة  .

  الزمالء : فیما یخص مستوى الرضا عن -3-3

درجة الرضا عن 
 الزمالء

 3,36849 17,1333 300 القطاع الخاص

 6,51207 17,5490 153 القطاع العام

  .الرضا عن الزمالء متقارب جدا بین القطاع العام والخاص كما یبنیه الجدول أعاله

  األجر : فیما یخص مستوى الرضا عن -3-4

 3,23736 5,1667 300 القطاع الخاص 

 2,93624 1,9412 150 القطاع العام 

بمقارنة المتوسطین الحسابین لكل قطاع نجد أن الرضا عن األجر في القطاع الخاص أفضل قلیال من 

القطاع العام مع مالحظة انخفاض مستوى الرضا عن األجر في كلتا القطاعین فمشكلة األجور  مشكلة 

 االقتصاد الجزائري ككل  بسبب التضخم .

 ولكن : 

القطاع الخاص یقدم مزایا في شكل منافع مادیة لعماله تحسب  منفعة في األجر مثل النقل األكل ،  وهو 

بالتالي یساعد في خلق مؤسسات مناولة محیطة به (مؤسسات متخصصة في التغذیة ، مؤسسات 

متخصصة في النقل ، ویحرك عجلة) النمو لكن الغرض من هذه الخدمات  هو ربط العامل بعمله وعدم 

إتاحة الفرصة له للتحجج والتهرب من العمل الن ساعة العمل  محسوبة خسارة  على رب العمل  في 

 القطاع الخاص بینما تدفعها خزینة الدولة في القطاع العام .
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 فیما یخص الرضا عن اإلشراف  :  -3-5

درجة الرضا عن 
 المسوؤلین

 3,33244 18,6233 300 القطاع الخاص

 5,16444 5,5359 153 القطاع العام

 الرضا عن االشراف في القطاع الخاص أفضل بكثیر  منه في القطاع العام .

 وتفسیر ذلك مایلي  : 

إن رب المال  حریص  على متابعة أعماله بنفسه ، فهو یتقرب من العمال ویحاول  

كسب  ودهم بطریقة فیها نوع من الحیلة حتى یعطوا ما لدیهم من مجهود ن ویبدو أن أرباب 

العمل یعرفون حاجة العمال (خاصة البسطاء منهم )لالتصال معهم فتجدهم معهم في مكان 

العمل كل وقت تقریبا  مما یشعر العامل  بأهمیته من جهة ویعطي ثماره لرب العمل من 

 جهة أخرى .

كما أن القطاع الخاص ال یفرط في الكفاءات التي یراها مناسبة لتسییر  مؤسساته فیهتم بها  

 على عكس القطاع الخاص الذي تسیره الزمر والمصالح وأحیانا العائالت .

 

 المستوى الكلي  للرضا الوظیفي : فیما یخص -3-6

 74,2467نسجل  في الجدول  أعاله متوسط حسابي للرضا الوظیفي ككل في القطاع الخاص یساوي 

 مما  یدل  على أن الدرجة الكلیة للرضا 48,0196یقابله متوسط دون الوسط للقطاع العام یساوي 

 الوظیفي في القطاع الخاص أفضل  منها في القطاع العام  .
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	- العمالة الزائدة نتيجة سياسة التوظيف المتبعة من قبل الدولة.P66F
	U2-5-2- مضمون سياسة إعادة الهيكلةU:
	U2-5-3- السياسات المرافقة لبرنامج إعادة الهيكلة :
	- إلغاء إعانات الاستهلاك و إتباع سياسة نقدية محكمة .
	U2-5-3-2-U Uالإصلاح النقدي و الماليU :
	U2-5-3-3- تنمية القطاع الخاص بإصلاح المؤسسات العمومية :
	U2-5-3-4- السياسة الاجتماعية :
	U2-5-4- تقييم برنامج إعادة الهيكلة :
	U2-6- النتائج الاقتصادية للمرحلة الاشتراكية 1962-1990 :
	إنّ المخطط الخماسي الاول وضع على أساس تقييم المرحلة السابقة التي وسعت قواعد الإقتصاد والإستجابة الفعلية للإحتياجات الإجتماعية، لكنها سجلت مع هذا إختلالا في التوازن كان لابد من تقويمه، وهذا ما أراد المخطط الجديد القيام به.
	لقد تحقق خلال فترة 80-1984 قسم وافر من الأهداف المسطرّة، ففي مجال الموارد تضاعف الإنتاج الداخلي الخام بالسعر الجاري حيث انتقل من 113 مليار دج سنة 1979 إلى 225.4 مليار دج سنة 1984 وسجل خارج المحروقات نموا قدره 5.8 % سنويا، وأهم القطاعات التي ساهمت في ذ...
	أما النصف الثاني من الثمانينات اتسم خلاله الظرف الاقتصادي الدولي بالتأزم نتيجة اختلال معدّل الفائدة، تذبذب أسعار الصرف وانخفاض أسعار البترول، الشيء الذي أرغم الدول المصّدرة للبترول ومن بينها الجزائر إلى انتهاج سياسة التقشف مما انعكس سلبا على الجانبين ...
	لهذا لم تكن النتائج المحققة خلال المخطط الخماسي الثاني في مستوى وطموحات هذا المخطط إلى أن بلغت القطاعات الاقتصادية درجة الركود الاقتصادي، كذلك انخفاض المداخل من العملة الصعبة، ومن انخفاض في عملية الاستيراد وبالتالي تقلص حجم الاستثمارات الصناعية لارتبا...
	Uو Uصفوة القول، أن هذه المرحلة بها عدة تجارب ناتـجة عن عوامل داخلية و أخرى خارجية انتهجت من خلالها الدولـة عدة إصلاحات متعاقبـة بداية بالتسيـير الذاتي للمؤسسات و انتـهاء بالإصلاحات الهيكلية و كل ذلك ضمن إيديولوجيتين متعاقبتـين بـدءاً بالاشتراكية كنظـا...
	و ما توصلنا اليه بعد تطرقنا إلى أهم المراحل التي مر بها الاقتصاد الجزائري و كذا أهم الإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال المرحلة 1962-1989 هو:
	بالرغم من القبول المبدئي بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خاصة على المستوى الكلي إلا أن الاقتصاد الوطني لم يعرف الإنعاش الذي كان من المنتظر تحقيقه من جراء تطبيق هذه الإصلاحات لأنه مازال مرتبطا بسعر برميل النفط في الأسواق العالمية.
	الوضع المالي المستقر نسبيا لم يسهم إلى حد اليوم في إعادة بعث الاستثمار المنتج الكفيل بتوفير مناصب العمل المطلوبة عن طريق تحقيق النمو المرغوب وبذلك تجاوز الآثار والانعكاسات السلبية الناجمة عن السياسة المتبعة .
	نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تعتبرها السلطات إيجابية قد لا تدوم مظاهرها الإيجابية فيها إذا لم تقم بوضع إستراتيجية اقتصادية شاملة هادفة إلى تأهيل إنعاش اقتصادها .
	U2-7- مرحلة ما بعد 1990 :
	U2-7-1- المرحلة الانتقالية من 1990 إلى 1994:
	   السنوات
	U2-7-2- مرحلة التعاون مع المؤسسات المالية الدولية (1994-2000):
	أ/- التعاون مع صندوق النقد الدولي :
	ب/- أهداف برامج صندوق النقد الدولي :
	%29 سنة 1994
	Uج/-تشكيلة ونشاط بورصة الجزائر :
	لم تحقق هذه الإصلاحات الهدف المرجو منها وكانت نتائج هذه الفترة كما يلي :
	نمو إجمالي متذبذب وضعيف نسبيا ، حيث تراوح هذا المعدل بين 2 و 6 % P109F P ، ويعود سبب هذا التذبذب أساسا إلى النمو غير المطرد للقيمة المضافة لقطاع المحروقات، وبدرجة أقل لقطاعي الفلاحة والصناعة.P 110F
	معدل النمو المرتفع نسبيا لمختلف القطاعات الرئيسية، لقطاع البناء والأشغال العمومية الذي سجل أعلى نسبة نمو له خلال الفترة المعنية ( 11.6 %).
	تأثير نسبة النمو السالبة القطاع المحروقات (أي التراجع في نمو هذا القطاع بنسبة 2.5 ℅) كان واضحا على نسبة النمو الإجمالي.
	نمو خارج المحروقات في تحسن لكنه هش ، كان شبه مطرد خلال الفترة، إذ أنه لم يعرف تذبذبا كبيرا، وأن معدله لم ينزل  تحت 5℅ إلا في سنة 2005 ، وأنه سجل تزايدا ملحوظا ابتداء من سنة 2006 ، ليصل في سنة 2009 إلى أعلى نسبة له (المدعمة خاصة بالمحصول الفلاحي الجيد ...
	مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الخام تبقى متذبذبة وضعيفة نسبيا، على الرغم من أن هذا القطاع يعتبر المحرك الرئيسي للنمو المستدام في مختلف الاقتصاديات المعاصرة.  P112F
	الناتج المحلي الخام للفرد (بالأسعار الثابتة) قد حقق تطورا مهما خلال الفترة حيث انتقل  من  1711  دولار إلى   3720 دولار ، وهذا يعني أن الجزائر قد انتقلت من الشريحة الدنيا وفقا لترتيب البنك العالمي للبلدان حسب الدخل للفرد، إلى فئة البلدان ذات الدخل المت...
	النمو في الجزائر ليس نموا مكثفا أي لا يرتكز على الاستعمال الفعال لقوى الإنتاج، والزيادة في إنتاجية العمل التي يبقى المحفز الأول لها الإبداع أو الابتكار .P 113F
	U- 2-7-3- مرحلة الإنعاش الاقتصادي ( 2000 إلى يومنا هذا) :
	بعد مجئ الرئيس "بوتفليقة" إلى الحكم ، وضع خطة متعددة الجوانب سمي منها ما مس الجانب الاقتصادي ب" مخطط الإنعاش الاقتصادي " ، لقد كانت هذه الخطة مدفوعة بالعوامل التالية :
	2-7-3- 1-دوافع خطة الإنعاش الاقتصادي :
	ضعف معدل النمو الاقتصادي : حيث بلغ 0.5 ما بين 1987-1994 . P114F
	بقاء المحروقات المصدر الوحيد لتمويل الخزينة بنسبة 98 % .
	تسجيل قطاعات الفلاحة والصناعة نسب نمو متوسطة فيما بين سنوات 1994-2000.P 115F
	ارتفاع معدل البطالة إلى نسبة  29.8% سنة 2000.P 116F
	وكانت هذه الخطة تهدف إلى ما يلي :
	2-7-3- 2- أهداف خطة الإنعاش الاقتصادي:
	تنشيط الطلب الكلي وفقا للمقاربة الكنزية .P 117F
	دعم النشاطات المنتجة للقيمة المضافة .
	خلق مناصب شغل في مختلف القطاعات .
	تغطية الاحتياجات الضرورية لحاجيات السكان .
	رفع مستوى الاستغلال في الصناعة والفلاحة .P 118F
	2-7-3-3- محتوى خطة الإنعاش الاقتصادي :
	تضمنت ثلاثة مخططات  كبرى هي  :
	أ/- برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي : PSRE) : (2001-2004)  :
	خصص له غلاف مالي أولي بمبلغ 525 مليار دينار (حوالي 7 ملايير دولار أمريكي)، قبل أن يصبح غلافه المالي النهائي مقدرا بحوالي 1.216 مليار دينار (ما يعادل 16 مليار دولار)، بعد إضافة مشاريع جديدة له وإجراء تقييمات لمعظم المشاريع المبرمجة سابقا .
	Uب/- البرنامج التكميلي لدعم النمو : PCSC (2005-2009):
	قدرت الاعتمادات المالية الأولية المخصصة له بمبلغ 8.705 ملايير دينار ( 114 مليار دولار)، بما في ذلك مخصصات البرنامج السابق ( 1.216 مليار دينار) ومختلف البرامج الإضافية، لاسيما برنامجي الجنوب والهضاب العليا، والبرنامج التكميلي الموجه لامتصاص السكن الهش،...
	عند اختتامه في نهاية 2009 فقد قدر ب 9.680 مليار دينار (حوالي 130 مليار دولار) بعد إضافة عمليات إعادة التقييم للمشاريع الجارية ومختلف التمويلات الإضافية الأخرى.
	Uج/-برنامج توطيد النمو الاقتصادي : PCCE- (2010-2014):
	بقوام مالي إجمالي قدره 21.214 مليار دينار (ما يعادل حوالي 286 مليار دولار)، في ذلك الغلاف الإجمالي للبرنامج السابق ( 9.680 مليار دينار)، أي أن البرنامج الجديد مخصص له مبلغ أولي بمقدار 11.534 مليار دينار (155 مليار دولار ).P 119F
	هذه الطريقة "التراكمية" لمختلف برامج الاستثمار العمومي التي اعتمدتها  الحكومة منذ 2005 ، أي أن كل برنامج جديد يعتبر امتدادا لسابقه ويحتوي قواميه المالي والمادي، قد أثارت نوعا من الالتباس أو الحيرة لدى الجمهور والإعلاميين، وحتى لدى بعض المحللين الاقتصا...
	U2-7-3-3- تقييم خطة الإنعاش الاقتصادي :
	بعد تحليل النتائج المحققة في إطار تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو، نستنتج أن أثر سياسة الإنعاس الاقتصادي على النمو لم يكن قويا بالدرجة المتوقعة، إذ تبين أن قطاع المحروقات لا زال يمثل أحد المكونات الرئيسية للناتج المحلي الخ...
	فهذه النتائج المتواضعة نسبيا، مقارنة بحجم بالموارد المالية الموظفة، تمكن من القول بأن سياسة الإنعاش في الجزائر تواجه مشكلة نقص في الفعالية، باعتبار أن أحد الأهداف الأساسية المتوخاة منذ انتهاج هذه السياسة، وهو تحقيق نمو خارج المحروقات حقيقي ومستمر، بحي...
	خلاصة:
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	عدم قدرة المؤسسات المخوصصة على مجابهة المنافسة، كما لم تستطع مواجهة العديد من الصعوبات على مستوى الإنتاج، التمويل، التسويق... مما أدى في الأخير إلى حلها وتصفيتها.
	قيام اقتصاد السوق على أسس مادية بحتة وافتقاره إلى الجانب الأخلاقي، العقلي والجمالي فكما أكد الأستاذ آلان كوتا في كتابه الرأسمالية في كل حالاتها "على الرابطة التي تجعل بين ثلاث سمات للرأسمالية الجديدة فهي: مالية، وإعلامية، وفاسدة " .
	المديونية بدل انخفاض ارتفعت، وتراجعت معدلات النمو في كثير من الحالات، ازداد التفاوت الاجتماعي في الثروة والدخل، تعرضت العديد من الدول لاضطرابات وتوترات تهدد الوحدة الوطنية، وعوض توسيع قاعدة الملكية في المجتمع تم استيلاء قوى محدودة داخلية وخارجية على
	الثروة الوطنية. تهديد نفوذ رأس مال الأجنبي للسيادة الوطنية، وفي الأخير عدم زيادة الاستثمارات بشكل ملموس . 84F1.
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