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عقود محددة المدة وعالقتها بدافعية اإلنجازبنظام ال ملالع  

-قطب تاسوست–دراسة ميدانية عمى موظفي عقود محددة المدة في جامعة جيجل   

0202\0202السنة الجامعية:   



 شكر وعرفان
 

 الشكر هلل سبحانو وتعالى الذي اعاننا ويسر لنا سبل النجاح والتوفيق

تمام ىذا العمل المتواضع، كما يسعدنا أن نتقدم بجزيل ال إلنجاز  شكروا 

 التي" " بمغول أمينة ألستاذة الفاضمة والتقدير واإلحترام لاإلمتنان  وعظيم

 تبخل عمينا بتوجيياتيا ونصائحياعمى ىذا البحث من بدايتو، والتي لم  أشرفت

 القيمة،وكانت عونا لنا في إتمام ىذه المذكرة، كما نتقدم بجزيل الشكر

 الذين -قطب تاسوست –العمال المتعاقدين بجامعة جيجل  لكل والعرفان

 عمى اإلستمارة بكل صدق  ساىمو في إنجاز ىذه الدراسة بإجابتيم

 .وترحيب

 



 ملخص الدراسة:

، دراسة المدة وعالقتيا بدافعية اإلنجاز العمل بنظام عقود محددة"ــ ىذه الدراسة المعنونة ب تيدف
إلى معرفة العالقة بين العمل  "-قطب تاسوست -ميدانية عمى العاممين بعقود محددة المدة بجامعة جيجل

ة اإلنجاز حيث تحددت المشكمة األساسية ليذه الدراسة بالتساؤل الرئيسي يبنظام عقود محددة المدة ودافع
 التالي: ىل لمعمل بنظام العقود محددة المدة عالقة بدافعية اإلنجاز؟

 وقد تفرعت عنو األسئمة الفرعية التالية:

 .نظام عقود محددة المدة ونقص أداء العمال؟ىل توجد عالقة بين العمل ب -

 العمال؟ انضباطما عالقة العمل بالعقود قصيرة المدى بنقص  -

 الروح المعنوية لمعمال؟ بانخفاضىل لعقود العمل المؤقتة عالقة  -

ية الرئيسية التي مفادىا: " لمعمل بنظام عقود ضؤالت الدراسة تم صياغة الفر اولإلجابة عمى تس
 منيا الفرضيات الجزئية التالية: انبثقتعالقة بدافعية اإلنجاز"، وقد  محددة المدة

 توجد عالقة بين العمل بنظام العقود محددة المدة ونقص أداء العمال. -

 العمال. انضباطتوجد عالقة لمعمل بعقود قصيرة المدى ونقص  -

 الروح المعنوية لمعمال. بانخفاضلعقود العمل المؤقتة عالقة  -

وقد تناولت الدراسة جانبين نظري وميداني، حيث تضمن الجانب النظري أربعة فصول بحيث تم 
التطرق في الفصل األول لإلطار العام لمدراسة، أما الفصل الثاني فقد تمحور حول المقاربات النظرية، 

ول متغير دافعية بينما تمحور الفصل الثالث حول عقود العمل محددة المدة، أما الفصل الثالث فكان ح
إلى فصل  باإلضافةلمدراسة الميدانية،  ةعمى اإلجراءات المنيجي اشتملاإلنجاز، أما الجانب الميداني فقد 

 عرض وتحميل نتائج الدراسة.

كأداة رئيسية  االستمارةاف الدراسة تم اإلعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي، وعمى ولتحقيق أىد
 04الخاصة بيذه الدراسة بحيث تم توزيعيا عمى أفراد العينة المكونة من لجمع البينات والمعمومات 

 ، وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية:-قطب تاسوست –موظف متعاقد بجامعة جيجل 



لمعمل بنظام عقود محددة المدة عالقة بنقص أداء العمال المتعاقدين، وىذا راجع لقمة األجر وطبيعة  -
 العقد وغياب الحوافز.

إلى صرامة القوانين  العمل وىذا راجع انضباطال توجد عالقة بين العمل بالمدى القصير ونقص  -
 المعمول بيا في الجامعة والرقابة الصارمة عمى العمال المتعاقدين.

الروح المعنوية لمعمال المتعاقدين، بسبب الظروف المحيطة بيم  بانخفاضلعقود العمل المؤقتة عالقة  -
حساس العمال المتعاقدين بالروتين والممل من سوء المعام مة من قبل المشرفين وتحيزىم لمعمال الدائمين وا 

 في إنجازىم ألعماليم لعدم وجود بيئة تشجيعية محفزة عمى العمل.

 .استغالليةعقود العمل محددة المدة ال تحقق الرضى الوظيفي لمعمال كونيا عقود  -

سابقة تم التوصل إلى النتيجة الرئيسة أال وىي لمعمل بنظام عقود ومن خالل ىذه النتائج الجزئية ال
 محددة المدة عالقة بدافعية اإلنجاز.

  



Abstract : 

This study entitled : Working with a fixed-term contrct system and its 

relationship to achievment motivation,  a field study on workers with fixed-term 

contracts at the university of jijel – tassoust- amis to know the relationship 

between working with a fixed-term contract system and achievement 

motivation, as the main problem of this study was determined by the question 

Next main : Does working with the fixed-term contract system have anything to 

do with achievement motivation ?. 

The following sub-questions were derved from it :  

-  Is there a relationship between working with a fixed-term contract system 

and the lack of workers’ performance ?. 

- What is the relationship of working with short-term contracts to the lack of 

workers’ discipline ?. 

- Do temporary work contracts have anything to do with the low morale of 

workers ?. 

In order to answer the study’s questions, the main hypothesis was 

formulated that : to work in a fixed-term contract system is related to the 

motivation for achivement , and the following partial hapotheses emerged from 

it : 

- There is a relationship between working with the fixed-term contract system 

and the lack of workers’ peroformance. 

- There is a relationship to work with short-term contracts and lack of workers’ 

discipline. 

- Temporary work contracts have a relationship with a decrease in the morale 

of workeers. 

The study dealt with two theoreticl and fild side, where the theoretical side 

included four chapters, so that the first chapter dealt with the general framework 

of the study, while the second chapter focused on theoretical approaches, while 

the third chapter focused on fixed-term employment contracts, and the 

achivement motivation variable as for the field side, it included the 

methodological proceduers of the field study, in addition to the presentation and 

analysis of the results of the study. 



To achieve the objectives of the study, the sescriptive analytical method 

was relied on and the questionnaire as a main tool for collecting data and 

information for this study, as it was distributed to the sample of 40 contracted 

employees at the university of jijel- tassoust- and the study resulted in the 

following results : 

- Working in a fixed-term contract system is related to the lack of perfomance 

of contract workers, and this is due to the low wages, the nature of the contract 

and the absence of incentives. 

- There is no relationship between short-term work and this is due to the 

strictness of the laws in force at the university and the strict control over contract 

workers. 

- Temporary work contracts have a relationship with the low morale of 

contracting workers, due to the circumstances surrounding them from 

mistreatment by the honorable and their bias towards permanent workers and the 

contract workers’ sense of routine and boredom in their completion of their 

work due to the lack of an encouraging environment stimulating work . 

- Fixed-term employment contracts that do not achieve job satisfaction for 

workers, as they are exploitative contracts. 

Through these previous partial results, the main result was reached, which 

is to work in a fixed-term contract system that is related to the motivation of 

achievement. 



 

 

 

الفهرس العام 

 للدراسة



 الفهرس العام لمدراسة
 

 الصفحة وعــــــــــــالموض
 - شكر وعرفان

 - ممخص الدراسة
 - الفهرس العام لمدراسة

 - فهرس الجداول
 - فهرس األشكال

 ب -أ  مقدمة
 سةااإلطار النظري لمدر 

 لمدراسة الفصل األول: اإلطار العام

 50 إشكالية الدراسة أوال:
 50 فرضيات الدراسةثانيا: 
 50 الموضوع أسباب إختيارثالثا: 
 50 أهمية الدراسةرابعا: 

 50 أهداف الدراسةخامسا: 
 50 تحديد مفاهيم الدراسةسادسا: 
 50 الدراسات السابقةسابعا: 

 الفصل الثاني: النظريات المفسرة لمدراسة

 50 تمهيد
 50 النظريات الكالسيكيةأوال: 
 50 النظرية البنائية الوظيفية -1
 50 النظرية الماركسية  -2
 52 اإلدارة العممية نظرية -3
 05 النظرية البيروقراطية -4
 05 النظريات النيو كالسيكيةثانيا: 
 05 نظرية العالقات اإلنسانية  -1
 00 نظرية الحاجات إبرهام ماسمو -2
 03 النظريات الحديثةثالثا: 



 الفهرس العام لمدراسة
 

 03 لدوغالس ماغريغور  Yو Xنظرية  -1
 00 نظرية الدافعية لإلنجاز ألتكنسون  -2
 00 ماكميالندنظرية دافعية اإلنجاز لديفيد  -3
 00 نظرية التوقع لفكتور فروم  -4
 02 المقاربة النظرية لمدراسةرابعا: 

 35 خالصة الفصل
 الفصل الثالث: عقود العمل محددة المدة

 35 تمهيد
 30 أنواع عقود العمل محددة المدة أوال:

 33 شروط عقد العمل محددة المدةثانيا: 
 30 عناصر عقد العمل محدد المدةثالثا: 
 30 إبرام عقود العمل محددة المدةحالت رابعا: 

 32 أليات إنهاء عقد العمل محدد المدةخامسا: 
 05 أثار إنتهاء عقد العمل محدد المدةسادسا: 
 05 أليات التشغيل المعتمدة في الجزائرسابعا: 

 00 خالصة الفصل
 الفصل الرابع: مدخل عام حول دافعية اإلنجاز

 00 تمهيد
 02 اإلنجازمفاهيم مرتبطة بدافعية  أوال:
 05 أهمية دافعية اإلنجاز ثانيا:
 05 خصائص دافعية اإلنجاز ثالثا:
 05 أنواع دافعية اإلنجاز رابعا:

 05 مكونات دافعية اإلنجاز خامسا:
 00 قياس دافعية اإلنجاز سادسا:
 03 مظاهر دافعية اإلنجاز سابعا:
 00 العالقة بين عقود العمل محددة المدة ودافعية اإلنجاز ثامنا:

 00 الفصل خالصة



 الفهرس العام لمدراسة
 

 اإلطار الميداني لمدراسة

 الفصل الخامس: اإلجراءات المنهجية لمدراسة

 00 تمهيد
 02 مجالت الدراسةاوال: 
 02 المجال المكاني -1
 02 المجال الزمني -2
 05 المجال البشري -3

 05 ثانيا: تحديد مجتمع وعينة الدراسة
 05 تحديد مجتمع الدراسة -1
 05 تحديد عينة الدراسة -2
 05 منهج الدراسةثالثا: 
 05 أدوات جمع البيناترابعا: 
 05 المالحضة -1
 05 اإلستمارة -2
 00 الوثائق والسجالت -3

 00 أساليب التحميلخامسا: 
 00 أسموب التحميل الكمي -1
 00 أسموب التحميل الكيفي -2

 03 صعوبات الدراسةسادسا: 
 00 خالصة الفصل

 الفصل السادس: عرض وتحميل نتائج الدراسة

 00 تمهيد
 00 بينات الدراسة الميدانية عرض وتحميلأوال: 
 552 مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات: ثانيا
 550 مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة: اثالث
 550 النتائج العامة لمدراسة: ارابع

 550 والتوصيات االقتراحات: اخامس



 الفهرس العام لمدراسة
 

 550 خالصة الفصل
 555 الخاتمة

 555 المصادر والمراجع قائمة
 قائمة المالحق

 



 

 

 

 رس ـــفه

 داول واألشكالــالج

 



 فهرس الجداول
 

رقم 
 الجدول

 الصفحة عنوان الجدول

 87  يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس. 10
 87 يوضح توزيع أفراد العينة حسب السن.  10
 71 يوضح توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي. 10
 70 يوضح توزيع أفراد العينة حسب الحالة العائمية. 10
 70 التشغيمية.يوضح توزيع أفراد العينة حسب البرامج  10
 70 عن منصب عممو. وضح مدى رضى العامل المتعاقدي 10
يوضح مدى تناسب األجر الذي يتقضاه العامل المتعاقد مع الميام  18

 التي يقوم بيا.
70 

 70 يوضح مدى شعور العامل المتعاقد بالراحة في عممو. 17
يوضح مدى تشجيع العمل التعاقدي عمى التنافس بين العمال في  17

 الميام.أداء 
70 

 78 يوضح مدى مواجية العامل المتعاقد  لمصعوبات في إنجاز عممو. 01
 77 يوضح مدى نقص دافعية أداء العمال المتعاقدين بسبب عمميم. 00
يوضح ما إذا كان عقد العمل يحّد من إستخدام الميارات الشخصية  00

 في العمل.
77 

العامل المتعاقد بتفاصيل وجزئيات العمل  يوضح مدى إىتمام 00
 المسند لو.

71 

يوضح مدى تشجيع األجر الذي يتقاضاه العامل المتعاقد عمى  00
 الرفع من الجيذ المبذول.

70 

يوضح مدى تغير دافعية العمال في حال حصوليم عمى عقد عمل  00
 دائم.

70 

يتقضاه يوضح العالقة بين اإلىتمام بتفاصيل العمل واألجر الذي  00
 العامل المتعاقد.

70 



 فهرس الجداول
 

يوضح مدى إحترام العمال المتعاقدين لمواقيت الدخول والخروج  08
 بمكان العمل.

70 

 70 يوضح مدى تغيب العمال المتعاقدين عن عمميم. 07
يوضح مدى إحترام العمال المتعاقدين لقوانين العمل المبرمة في   07

 العقد.

70 

بأداء الميام المسندة لو في الوقت يوضح مدى قيام العامل المتعاقد  01
 المحدد.

78 

 77 لروح المسؤولية تجاه عممو. يوضح مدى إمتالك العامل المؤقت 00
حترام القوانين. 00  77 يوضح العالقة بين إحترام مواقيت الدخول والخروج وا 
 01 يوضح مدى إحباط عقد العمل لمعنويات العمال المؤقتين. 00
 010 مدى إحساس العامل المؤقت بروتين وممل في إنجاز عممو. يوضح 00
 010 قوانين العقود محددة المدة. المؤقتين في يوضح رأي العمال 00
 010 يوضح مدى شعور العامل المؤقت باإلنتماء إلى محيط عممو.  00
يوضح مدى عدالة المؤسسة في منح الحوافز بين العمال  08

 المتعاقدين والعمال الدائمين.
010 

 010 يوضح مدى إرتباط العامل المتعاقد بعالقات في محيط عممو. 07
يوضح مدى تفكير العامل المتعاقد في تغيير مكان عممو إلى  07

 مؤسسة أخرى.
010 

 018 يوضح رأي العمال المتعاقدين في عقود العمل محددة المدة. 01
العالقة بين عدالة الحوافز بين العمال المتعاقدين والدائمين  يوضح 00

 وعدالة القوانين.
017 

 



 فهرس األشكال
 

رقم 
 الشكل

 الصفحة عنوان الشكل

 87 .يبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس 10
 87 .يبين توزيع أفراد العينة حسب السن 10
 71 يبين توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي. 10
 70 يبين توزيع أفراد العينة حسب الحالة العائمية. 10
 70 . التشغيميةيبين توزيع أفراد العينة حسب البرامج  10
 70  عن منصب عممو. بين مدى رضى العامل المتعاقدي 10
يبين  مدى تناسب األجر الذي يتقضاه العامل المتعاقد مع الميام  18

 التي يقوم بيا.
70 

 70 .العامل المتعاقد بالراحة في عممو دى شعوريبين م 17
أداء العمل التعاقدي عمى التنافس بين العمال في دى تشجيع م بيني 17

 الميام.
70 

 78 .في إنجاز عممو اتصعوبلمالعامل المتعاقد   دى مواجيةيبين م 01
 77 دى نقص دافعية أداء العمال المتعاقدين بسبب عمميم.يبين م 00
يبين ما إذا كان عقد العمل يحّد من إستخدام الميرات الشخصية في  00

 العمل.
77 

كان العامل المتعاقد بتفاصيل وجزئيات العمل  دى إىتمامم بيني 00
 المسند لو.

71 

عمى الرفع من  األجر الذي يتقضاه العامل المتعاقدمدى تشجيع  بيني 00
 الجيذ المبذول.

70 

عمل تغير دافعية العمال في حال حصوليم عمى عقد دى يبين م 00
 دائم.

70 

 70 والخروج.مواقيت الدخول لالعمال المتعاقدين دى إحترام يبين م 00
 70 .يبين مدى تغيب العمال المتعاقدين عن عمميم 08



 فهرس األشكال
 

 70 قوانين العمل المبرمة في العقد.لالعمال المتعاقدين دى إحترام يبين م 07
العامل المتعاقد بأداء الميام المسندة لو في الوقت دى قيام يوضح م 07

 .المحدد
78 

 77 عممو. روح المسؤولية تجاه العامل المؤقت دى إمتالكيبين م 01
 011 معنويات العمال المؤقتين.لعقد العمل  دى إحباطيبين م 00
 010 نجاز عممو.إالعامل المؤقت بروتين وممل في دى إحساس يبين م 00
 010 يبين رأي العمال المؤقتين في قوانين العقود محددة المدة. 00
 010 العامل المؤقت باإلنتماء إلى محيط عممو. دى شعوريبين م 00
في منح الحوافز بين العمال المتعاقدين  عدالة المؤسسة دىيبين م 00

 .والعمال الدائمين
010 

 010 العامل المتعاقد بعالقات في محيط عممو.دى إرتباط يبين م 00
العامل المتعاقد في تغيير مكان عممو إلى مؤسسة  دى تفكيريبين م 08

 أخرى.
010 

 018 .المدة يبين رأي العمال المتعاقدين في عقود العمل محددة 07
 



 

 

 

 

 مقدمــــــة

 



 ةــــمقدم
 

 أ 

والنيوض بمختمف  داث نقمة نوعية في مختمف مجالتيامند اإلستقالل سعت الجزائر جاىدة إلح
قطعاتيا اإلقتصادية، وذلك بغية التخمص من مخمفات اإلستعمار وبناء جزائر حرة قوية، فتخمت عن 

عتمدت عمى االنظام  لنظام الرأسمالي أو نظام إقتصاد السوق، وسطرت بذلك العديد من اإلشتراكي وا 
صادية لمجزائر، ودخل معيم مفيوم البرامج التشغيمية التي من شأنيا المساىمة في تحسين األوضاع اإلقت

جديد يطمق عميو " حرية التعاقد" الذي يقوم عمى التسيير العقالني لمعمال، ويتيح لممؤسسة التحكم في 
إحتيجاتيا من اليد العاممة، من خالل إعتمادىا عمى إحدى برامج التعاقد بعقود محددة المدة، الذي يعطي 

لو تداعيات عمى بعض الفئات خاصة خريجي الجامعات  مرونة أكثر في عالقات العمل، لكن كان
، ىذا ما والمعاىد، فكون عقد العمل محدد المدة يرتبط بمدة زمنية معينة، وتجديده يقضي إعتبرات عديدة

يجعل العمال متخوفين من شبح عدم تجديد عقدىم، خصوصا مع إنعدام فرص العمل في وقتنا الحالي، 
نتشار البطالة في أوساط ال شباب الجامعيين، فعدم اإلستقرار في الوظيفة يجعل أرباب العمل يستغمون وا 

ىذا األمر لصالحيم كوسيمة لتحقيق غايتيم الكبرى المتمثمة في تحقيق أرباح كثيرة مقابل تكمفة أقل، وىذا 
نوع من اإلستغالل، مما يؤثر عمى كمو يولد ظغوط نفسية كبيرة لدى العامل المتعاقد ويصبح يشعر ب

بدعاتو،اد فعقود العمل محددة المدة أصبحت تكاد ىي الحل الوحيد  فعيتو لإلنجاز، ويحد من طموحاتو وا 
طالة، لكن ليس لمدة زمنية معينة بل لوقت غير معموم قد يستمر لفترة زمنية طويمة دون إلمتصاص الب

حددة المدة وعالقتيا ومن ىذا برز إىتمامنا بموضوع " العمل بنظام العقود م إيجاد حمول ليذه األزمة،
  بدافعية اإلنجاز "، ولدراسة ىذا الموضوع قمنا بإعداد خطة مكونة من ستة فصول موضحة كمايمي:

 الخاص باإلطار العام صل األولالفوالذي ينقسم إلى أربعة فصول،  اإلطار النظري للدراسة
 أىدافلمدراسة، يتضمن إشكالية الدراسة، تسؤالتيا، فرضياتيا، أسباب إختيار الموضوع، أىمية الدراسة، 

الذي يتضمن النظريات المفسرة  لفصل الثانيواالدراسة، وتحديد مفاىيم الدراسة، والدراسات السابقة، 
 الفصل الثالثأما  ت حديثة،لمدراسة، حيث قسمناىا إلى نظريات كالسيكية ونظريات نيوكالسيكية ونظريا

نواعو، شروطو، عناصره، حالت إبرامو، أ د العمل محددة المدة والذي تناولنا فيو،عقو فقد كان مخصص ل
الخاص أليات إنيائو، وأثار إنتيائو، كما تضمن كذلك أليات التشغيل المعتمدة في الجزائر، والفصل الرابع 

تبطة بدافعية اإلنجاز، أىميتيا، خصائصيا، أنواعيا، مكوناتيا، بدافعية، والذي تناولنا فيو المفاىيم المر 
 قياسيا، مظاىرىا،  وأخيرا العالقة بين عقود العمل محددة المدة ودافعية اإلنجاز.



 ةــــمقدم
 

ب   

 الفصل الخامستضمن حيث فقد تضمن الفصمين الخامس والسادس، إطارها الميداني للدراسة أما 
المكاني، الزمني، البشري(، ثم تحديد ا فيو مجالت الدراسة )اإلجراءات المنيجية لمدراسة حيث تناولن

المالحضة، اإلستمارة، الوثائق والسجالت( مجتمع وعينة الدراسة، ثم منيج الدراسة وأدوات جمع البينات )
فقد كان بعنوان عرض  الفصل السادسثم أساليب التحميل الكمي والكيفي وأخيرا صعوبات الدراسة، أما 

مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات والدراسات و  البينات حيث قمنا بعرض وتحميل ج الدراسة،وتحميل نتائ
وأخيرا خاتمة وقائمة  حات والتوصياتاباإلضافة إلى جممة من اإلقتر  ابقة، ثم النتائج العامة لمدراسة،الس

 المراجع، والمالحق.

 



 

 

 

 النظري اإلطار

 للدراسة



 

 

 

 

 

 أوال: إشكالية الدراسة.

 ثانيا: فرضيات الدراسة.

 ثالثا: أسباب إختيار الموضوع.

 رابعا: أهمية الدراسة.

 خامسا: أهذاف الدراسة.

 سادسا: تحديد مفاهيم الدراسة.

 

 لمدراسةعام ال طاراإل الفصل األول:
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 أوال: إشكالية الدراسة:

أحدثت التطورات الحاصمة في مجتمعنا المعاصر تحوالت متسارعة في مختمف المجالت،        
تمام بالعمل ىاإلاإلقتصادية، اإلجتماعية، التكنولوجية والثقافية، تماشيا ومقتضيات العصر، ليذا وجب 

ىذا وية، حد ضروريات الحياة في الوقت المعاصر، قصد تمبية حاجيات األفراد المادية أو المعنكونو أ
ة الشباب، نتج عنو ضغوط كبيرة ونظرا إلزدياد الطمب عمى الشغل من مختمف الفئات العمرية وخاصة فئ

ظمة لمتشغيل قصد إمتصاص البطالة سوق العمل، مما دفع بالعديد من الدول إلى وضع سياسات وأن في
 وخمق فرص أكثر لمعمل وتمبية متطمبات سوق العمل.

والجزائر كغيرىا من دول العالم، إنتيجت العديد من سياسات التشغيل مند إستقالليا، في محاولة       
غيل، منيا لمنيوض بإقتصادىا، وتحقيق التنمية في مختمف المجالت، حيث سطرت العديد من برامج التش

فرضتيا متطمبات السياسة اإلقتصادية الجديدة، الذي يقتضي التوفيق بين اإلحتيجات الفعمية لممؤسسة من 
تطرأ من حين ألخر عمى ىذا اليد العاممة مع حجم نشاطيا الحقيقي، دون إغفال التغيرات التي قد 

ة في المؤسسات الخاصة والعامة األخير  اآلونةالعمل بالعقود المحددة المدة في  وقد إستعمل نظام النشاط،
والمرنة وسريعة التأقمم مع متطمبات المؤسسة ىذا من جية اء، بإعتباره من العقود المتغيرة عمى حّد سو 

ي توفر مناصب شغل، ولكن تجعل يومن جية اخرى بإعتباره يضمن ويخدم مصالحيم اإلقتصادية ف
 منصب العامل بعيد كل البعد عن اإلستقرار الميني.

وتعتبرررر فئرررة العررراممين بنظرررام العقرررود محرررددة المررردة أكثرررر الفئرررات المينيرررة تعرضرررا لمختمرررف الضرررغوط       
رىقررات والررذي تررؤثر برردورىا عمررى الجانررب  المينيررة، نظرررا لطبيعررة ظررروف العمررل لمررا يحممررو مررن متاعررب واب

نظرام الردوافع في النفسي لمعامل، ويظير ذلك في نظام دوافعو حيث يعد دافع اإلنجاز من الجوانب الميمة 
يرق ذاترو، مرن خرالل مرا ينجرزه مرن اإلنسانية، فيو مكون جوىري في عممية إدراك الفرد وتوجيو سموكو وتحق

اف، فيررو يتضررمن أنررواع وأنمرراط متباينررة مررن السررموك، حيررث تعمررل أو تررؤثر دافعيررة اإلنجرراز فرري تحديررد أىررد
نتاجيتو في مختمف المجالت واألنشطة.  مستوى أداء الفرد واب

فالعامررل بنظررام عقررود محررددة المرردة يعررد جررزء مررن النسررق  الكمرري لممؤسسررة الترري يعمررل فييررا، لررو ميررام       
ف تمبية سة، حيث أنو يقوم بأداء ميامو بيداف المؤسرار األجزاء األخرى قصد تحقيق أىديقوم بيا عمى غ

ستمرار بقائو، لكن العمرل بنظرام العقرود محرددة قرد ال  يحقرق الرضرى الروظيفي مختمف حاجياتو الضرورية واب
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واإلشررباع النفسرري، حيررث أنيررم يعممررون فرري ظررروف ئالمعاممررة السرريئة مررن طرررف المسررؤولين ، كثرررة الميررام 
وعردم اإلنتمراء لمحريط عمميرم، وقرد يظيرر ذلرك  إلى إحساسيم باإلستغالل قد تؤدي المسندة، قمة األجر...(

عمميم، كما قرد ترؤثر ويختل كذلك إنظباطيم في  ،نقص دافعيتيم إلنجاز أعماليميا في أدائيم لعمميم، و جم
بنظرام  ي النسرق الكمري لممؤسسرة، فالعامرلعمى الروح المعنوية لمعمرال، وىرذا كمرو يرؤدي إلرى حردوث خمرل فر

عقود محددة المدة قد تكرون ليرا عالقرة بدافعيرة العمرال كونرو ييرتم بفئرة حساسرة، خصوصرا أنيرا تعراني مرن 
المؤسسرات اإلقتصرادية، وىرذا مرا جعمنرا نطررح التسراؤل الرئيسري الترالي: فري مختمرف  التيميش والإلسرتغالل

 ىل لمعمل بنظام العقود محددة المدة عالقة بدافعية اإلنجاز؟.

 ويندرج تحت ىذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:

 ىل توجد عالقة بين العمل بنظام عقود محددة المدة ونقص أداء العمال؟. -
 العمل بعقود قصيرة المدى بنقص إنظباط العمال؟.بين عالقة ىل توجد  -
 الروح المعنوية لمعمال؟. بانخفاضىل لعقود العمل المؤقتة عالقة  -

 ثانيا: فرضيات الدراسة.

 الفرضية الرئيسية: -1

 لمعمل بنظام عقود محددة المدة عالقة بدافعية اإلنجاز.      

 تحت ىذه الفرضية الفروض الفرعية التالية: واندرج

 لمعمل بنظام عقود محددة المدة عالقة بنقص أداء العمال. -
 العمال. انضباطلمعمل بعقود قصيرة المدى عالقة بنقص  -
 الروح المعنوية لمعمال. بانخفاضلعقود العمل المؤقتة عالقة  -
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 ثالثا: أسباب إختيار الموضوع

لموضوع العاممين بنظام العقود محددة المدة وعالقتيا بدافعية اإلنجاز راجع لألسباب  كان إختيارنا   
 التالية:

 أسباب ذاتية: -1

 رغبتنا الشخصية لدراسة الموضوع. -
 تقارب الموضوع مع ميوالتنا واستعداداتنا المعرفية. -
 إثراء رصيدنا المعرفي. -

 أسباب موضوعية: -2

 بعقود محددة المدة بدافعية اإلنجاز.محاولة معرفة عالقة العاممين  -
 قابمية الموضوع لمدراسة منيجيا ومعرفيا وميدانيا. -

 رابعا: أىمية الدراسة

 تكمن أىمية دراستنا في مايمي:  

 أىمية عممية: -1

براز أىميتيا في العمل بنظام العقود محددة المدة. -  معرفة مفيوم دافعية اإلنجاز واب
 العاممين بعقود محددة المدة ودافعية اإلنجاز.الكشف عن العالقة التي تربط  -

 أىمية عممية: -2

 الوصول إلى نتائج عممية مستمدة من الواقع. -
 إبراز إيجابيات وسمبيات العمل بنظام العقود محددة المدة. -
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 خامسا: أىداف الدراسة:

 تتمثل األىداف التي نسعى إلى تحقيقيا في:   

 تيدف الدراسة لمعرفة ماىية عقود محددة المدة، واألنواع التي حددىا القانون الجزائري. -
 الروح المعنوية لمعمال. نخفاضوامعرفة عالقة عقود محددة المدة  -
 معرفة مدى تأثير نظام العمل بعقود محددة المدة عمى أداء العمال. -
 العمال. انضباطالتعرف عمى العالقة بين عقود التشغيل المؤقتة ونقص  -
إعطاء تصور نظري ألهم النظريات التي حاولت أو قدمت تصورات نظرية حول عقود العمل  -

 ودافعية اإلنجاز.

 سادسا: تحديد مفاىيم الدراسة:

 العقد:-1
 لغة: -1-1

 1.الشيءتطمق كممة العقد عمى ما فيو ربط ين أطراف     

الربط أو التوثيق، ماديا كان أم معنويا، فيقال الحبل أي ربط بين طرفيو، ويقال عقد الحزم أي ألزم  ىو   
 2نفسو بأمر مستقبل.

 :اصطالحا  -1-2

يعرفو القانون الفرنسي" بأنو إتفاق يمتزم بمقتضاه شخص أو أكثر نحو شخص أو أكثر بإعطاء شيئ     
 3أو بفعمو أو باإلمتناع عن فعمو ".

 من ىذا المفيوم أن العقد اتفاق بين شخصين أو أكثر وفق شروط معينة ولتحقيق غايات. يقصد    

                                                           
 .09، ص  2005لبنان،  ، 1، منشورات الحمبي الحقوقية، ط اإليجاب والقبول في العقد اإلدارينوح: ر ميند مختا  1
 .07، ص 2009، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، العقود اإلداريةماجد راغب الحمو:   2
 .22، ص 2007، الجزائر، 1ط  ،، دار الخمدونةإنحالل العقدحسين التونسي:   3
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يتمثل في إنشاء  ،العقد عمل رضائي بين طرفيو، بقصد تحقيق غاية ىي إحداث أثر قانوني محدد      
 إلتزام أو تعديمو.

الذي يبرمو شخص معنوي عام، قصد تسيير مرفق عام، وفقا ألساليب القانون العام  ىو اإلتفاق      
 1بتضمينو شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.

أن وجود طرفين في العقد يعد شرط أساسي لحدوث العقد وفق  ،المقصود من المفيومين السابقين  
 إلتزمات قانونية.

 المفيوم اإلجرائي: -1-3

يتفقان عمى  ،بأنو عبارة عن وثيقة بين طرفين أو أكثر ئموظف ومؤسسة( ،بالعقد في دراستنا نقصد   
 العمل لمدة محددة الوقت يمكن أن تكون قابمة لمتجديد وغير قابمة.

 العمل: -2
 لغة:  -2-1

ويعني ىذا المفيوم وفي  Travailمشتق من الفعل عمل يعمل عمال، وفي المغة الفرنسية تقابميا 
 2معين. ىدفنشاط أو جيد موجو نحو إنجاز  معناه العام

 اصطالحا: -2-2

ذل في اإلنتاج من أجل الحصول عمى مال أو ثروة بيعرف العمل بأنو " جيد ونشاط بشري إداري ي
 3فيو خدمة معقدة تتمثل في الجيود ".

 

 

                                                           
 .10، ص 2005، دار العموم، عنابة، العقود اإلداريةمحمد الصغير بعمي:   1
 .180، ص 2003، دار مدني، الجزائر، قاموس مصطمحات عمم اإلجتماعفاروق مداس:   2
 .15-14، ص ص 1984، دار العربية لمكتاب، طرابمس، عمم اإلجتماع في ميدان العمل الصناعيمحمد عبد المولى:   3



 الفصل األول:                                                        اإلطار العام للدراسة
 

 
10 

منو اإلنسان إنتاج السمع والخدمات إلشباع  ويعرف أيا " الجيد اإلرادي الواعي الذي يستيذف      
 1 حاجاتو".

دراك       يبذلو اإلنسان بإرادتو بغرض إنتاج سمع  ،العمل ىو كل مجيود او نشاط مبني عمى وعي واب
 2ومنافع إلشباع حاجاتو وحاجات المجتمع الذي يعيش في وسطو.

تتفق المفاىيم السابقة كميا عمى أن العمل ىو نشاط أو جيد إرادي واعي يصدر عن اإلنسان     
شباع حاجاتو المختمفة أي ترتكز عمى الوعي واإلرادة كعنصرين أساسين  ،بيذف إنتاج سمع وخدمات وا 

 في العمل.

 المفيوم اإلجرائي: 2-3

داخل المؤسسة إلنتاج السمع  العمل ىو كل جيد عضمي أو فكري مبذول ممن طرف العامل    
    ومتفق عمييا. متبادلةبغرض تحقيق منفعة  ،والخدمات

   عقد العمل: -3

 إصطالحا: 3-1

يتعيد بمقتضاه عامل أن يشتغل تحت إدارة  اتفاق"  :يعرفو معجم مصطمحات العموم اإلجتماعية بأنو   
 3صاحب العمل أو إشرافو مقابل أجر ". 

ويعرفو أحمية سميمان بأنو " إتفاق يمتزم بموجبو أحد األشخاص بالعمل لحساب شخص أخر وصاحب    
 4العمل وتحت اشرافو وادارتو وتوجييو لمدة محددة أو غير محددة مقابل أجر معين.

                                                           
، عالم اإلسالم واإلقتصاد دراسة في المنظور اإلسالمي ألبرز القضايا اإلجتماعية واإلقتصادية المعاصرةعبد اليادي عمي البخار:   1

 .23، ص 1983المعرفة، الكويت، 
 .218، ص 2009، دار ىومة، الجزائر، اعات المحميةقاموس المصطمحات القانونية في تسيير شؤون الجمعمتوت عمر:   2
 .237، ص 1971، مكتبة لبنان، بيروت، معجم مصطمحات العموم اإلجتماعيةأحمد زكي بدوي:   3
، ص 2012، الجزائر، 6، ديوان المطبوعات الجامعية، ط النظام القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائريأحمية سميمان:   4

15. 
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كما عرف عقد العمل " أيضا بأنو اتفاق بمقتضاه يمتزم شخص يسمى األجير أو العامل بالقيام ببعض    
يسمى  دي مقابل عوض نق ،لنشاط لفائدة شخص أخر يكون تابع لو ويسمى رب العمل أو المعمما

  1األجر".

تقديم  بيدفتتفق المفاىيم السابقة عمى معنى واحد لعقد العمل أال وىو إتفاق بين طرفي العمل    
فاق شرط خدمة من طرف العامل والحصول عمى مقابل مادي )أجر( من عند رب العمل، أي أن اإلت

   أساسي في عقد العمل.

 المفيوم اإلجرائي: -3-2

 ىو إتفاق بين العامل ورب العمل ألجل تقديم خدمات مقابل أجر معين لمدة محددة أو غير محددة.    

 عقد العمل محدد المدة: -4

 اصطالحا: 4-1

بواقعة مستقبمية محققة يعرفو ىاشم رفعت ىاشم بأنو " ذلك العقد الذي يكون وقت إنيائو محدد      
 2الوقوع، ال يتعمق وجودىا بمحض إدارة أحد الطرفين.

أو يقال  ،ه لمدة محدودةذإتفاق عمى إنجاز عمل ما تقتضي طبيعة تنفي وعقد العمل محدد المدة ىو    
 3أيضا العقد الزمني أو عقد العمل المؤقت فيصب عمى عمل بذاتو وينتيي بإنتيائو.

خالل المفيومين السابقين يتضح أن عنصر الزمن أو تحديد المدة الزمنية في العقد محدد المدة  من   
 من العناصر األساسية في حدوثو.

 4عمل معين وينتيي بإنقضاء العمل المتفق عميو. لتنفيذرم بكما عرف أنو العقد الذي ي    

                                                           
 .27، ص 2008، دار ىومة، الجزائر، التفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولةي المدني: بجاو   1
 .119-118، الدار القومية، مصر، ص ص عقد العمل في الدول العربيةىاشم رفعت ىاشم:   2
 .85، ص 1999، دار الكتاب القومية، مصر، قانون العملأسامة أحمد شتات:   3
 .137، ص 2004، المكتب الجامعي الحديث، الحراسة والعمل العقود الصغيرةأنور طمبة:   4
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مثل استخالف أحد  ،ام محددة ومؤقتةىو عقد يتم المجوء إليو من طرف المؤسسات بغرض تنفيد مي    
العمال أو تمبية الحاجة من اليد العاممة أثناء النمو المؤقت ألنشطة المؤسسة أو طبيعة النشاط الموسمي 

 1وغيرىا، ثم تنتيي بإنتياء المدة المتفق عمييا بين العامل والمستخدم.

البد من توفر عنصر المدة والعمل من خالل المفاىيم السابقة نستخمص أن عقد العمل محدد المدة    
 نقضاء المدة أو العمل المتفق عميو بين صاحب العمل والعامل.االمطموب إنجازه، حيث ينتيي العقد ب

 المفيوم اإلجرائي: 4-2

ىو إتفاق بين الموظف وصاحب العمل لمقيام بعمل معين، خالل فترة زمنية محددة، حيث ينتيي العقد   
  المتفق عمييا. نقضاء المدة الزمنيةاب

 الدافعية: -5

 لغة:  5-1

 2والتي تعني يدفع أو يتحرك.  mover الالتينيةليا جذورىا في الكممة   Motivationكممة الدافعية    

 إصطالحا: -5-2

 3معين ". ىدفيعرفيا أسامة كامل راتب بأنيا " استعداد لبذل الجيد من أجل تحقيق    

الدافعية عبارة عن قوى داخمية لدى الفرد تستثير السموك ووجيو وتحافظ عمى استمراريتو من أجل   
 4معين. ىدفتحقيق 

 .األىدافركز ىذا المفيوم عمى الجوانب الداخمية في توجيو السموك اإلنساني وتحقيق    

 

                                                           
 .151-150، ص ص 2014، الجزائر،  1، دار جسور، طمدخل إلى عمم النفس العمل والتنظيممراد نعموني:   1
 .68، ص 2000، دار غريب، القاىرة، الدافعية الإلنجازعبد المطيف محمد خميفة:  2

  3 أحمد قوراية: فن القيادة، ديوان المطوعات الجامعية، الجزائر، 2007، ص 223.
  4 غالب محمد المشيخي: أساسيات عمم النفس، دار المسيرة، ط1، األردن، 2013، ص 147.
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كما تعرف الدافعية بأنيا مجموعة الظروف الداخمية والخارجية التي تحرك الفرد من أجل إعادة التوازن    
 1معين قد يكون إرضاء حاجيات داخمية أو رغبة خارجية. ىدفويشير إلى نزعة لموصول إلى 

التي تدفع الفرد ألجل بموغ  يرى ىذا المفيوم أن الدافعية ىي مجموع العوامل النفسية والبيئة اإلجتماعي
 ف ما، وتحقيق التوازن.دى

 المفيوم اإلجرائي: 5-3

ىي مجموعة من المحركات داخمية وخارجية في محيط العمل تساىم في رفع معنويات العامل وجعمو   
 اف معينة.دأكثر نشاطا ورغبة في العمل ألجل تحقيق أى

 الدافعية لألنجاز: -6

 اصطالحا: 6-1

صعب بأقل قدر من  شيءراي بأنيا " رغبة الفرد أو ميمو نحو تدليل العقبات ألداء يعرفيا مو       
 2الوقت مستخدما ما لديو من قوة ومثابرة واستقاللية.

رغبة أو ميل الفرد لمتغمب عمى العقبات وممارسة القوى والكفاح ألداء الميام  كما تعرف الدافعية أنيا 
 3ك.الصعبة بشكل جيد وبسرعة كمما أمكن ذل

يتبين لنا من خالل المفيومين األول والثاني أنيما يتفقان عمى معنى واحد لدافعية اإلنجاز أال 
 وىو رغبة وميل الفرد لتجاوز الصعاب والعقبات وبموغ مبتغاه وتركيزىم عمى الجانب الذاتي لمفرد.

بأنيا " ما يحرك الفرد لمقيام بميامو عمى أفضل مما أنجزه من قبل بكفاءة وسرعة  ويعرفيا ماكيالند
 4وأقل جيدا وأفضل نتيجة ".

                                                           

  1 أحمد عزت راجح: أصول عمم النفس، دار المعارف، ط 3، القاىرة، 1999، ص 27.
 .29، ص 2014رفة الجامعية، اإلسكندرية، ، دار المعسيكولوجية الدافع لإلنجازمجدي أحمد محمد عبد اهلل:  2

 .156، ص 2014، عمان، 1، دار الحامد، طالمعجم العربي لتحديد المصطمحات النفسيةعمي عبد الرحيم صالح:   3
 .382، ص 2004، األردن، 1، دار الشروق، طمبادئ عمم النفسمحمد بني يونس:   4
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يحرك الفرد إلنجاز ميامو، حيث  ركز ماكيالند في مفيومو لدافعية اإلنجاز عمى أنيا كل ما
حين أن ماكيالند شمل  يختمف عن المفاىيم السابقة من حيث تركيزىم عمى الجانب الذاتي لمفرد، في

 كل ما يحرك الفرد سواء محركات داخمية أو خارجية.

 المفيوم اإلجرائي: 6-2

دافعية اإلنجاز ىي مجموعة المحركات التي تدفع العامل إلنجاز عممو وواجباتو المبرمة في العقد 
 ذه الظروف.حيث ترتفع الدافعية لإلنجاز كمما زادت أو تحسنت ظروف العمل وتنخفض كمما ساءت ى

 الروح المعنوية: -7

 اصطالحا: -7-1

ىات النفسية تسود أعضاء الجماعة تؤثر في سموكيم اشاعر والميول واإلتجالروح المعنوية طائفة من الم  
 1تأثيرا حسنا أو تأثيرا سيئا.

ىي تمك الروح أو المزاج السائد بين جماعة من األفراد الذين يتميزون بالشعور بالثقة في الجماعة     
اف دإلستعداد لمكفاح من أجل تحقيق أىوثقة الفرد في الجماعة، وكذلك الشعور بالوالء تجاه الجماعة وا

 2الجماعة.

المعنوية بأنيا تتمثل في الجماعة  ركز ىذان المفيومان عمى الجماعة دون الفرد حيث تعتبر الروح   
ككل وأن مشاعر األفراد واتجاىاتيم وحاجاتيم ىي صفة مرتبطة بالجماعة التي ينتمي الفرد إلييا وما 

 الفرد إال جزء منيا.

 3ف ما.دفي الرغبة ألداء العمل لتحقيق ى تعرف أيضا بأنيا حالة تظير   

 

 

                                                           
 .99، ص 2013، األردن، 1، دار زىران، طالمؤسسات الصناعيةالعالقات اإلنسانية في فتحي محمد موسى:   1
 .147، ص 2002، دار المعرفة، اإلسكندرية، دراسات عمم النفس العامعبد الرحمان محمد العيسوي:   2
 .190، ص 2004، مصر، 1، دار الراتب الجامعية، طميادين عمم النفس ) عمم النفس اإلداري(عبد الرحمان محمد العيسوي:   3
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 المفيوم اإلجرائي: 7-2

الروح المعنوية شعور داخمي يدفع العامل إلى العمل بحماس ألجل القيام بعممو عمى أكمل وجو، 
 حيث تختمف درجة الحماس باختالف الظروف اإلجتماعية النفسية اإلقتصادية والمينية لمعامل.

 سابعا: الدراسات السابقة:

تعتبر الدراسات السابقة الطريق الموجو لمباحث، فيي تطبق وتحترم القواعد المنيجية لمبحث 
العممي، وقد تكون الدراسات السابقة متطابقة مع موضوع الدراسة وقد تكون متشابية معو في أحد 

حول  وبذلك يستمد منيا الباحث تصوراتو 1المتغيرين فقط، أو قد يكون اإلختالف في ميدان الدراسة،
 ري دراستنا.موضوع بحثو، لذلك سوف نستعرض بعض الدراسات البحثية التي تناولت متغي

 الدراسات المتعمقة بمتغير " العاممين بنظام العقود محددة المدة ": -1
 دراسة طرباقو خيرة:  -1-1

لممرأة العاممة بالعقود محددة المدة "، دراسة ميدانية  تحت عنوان " الرضى الوظيفي واإلجتماعي     
بمديرية النشاط اإلجتماعي بوالية غرداية، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في عمم اإلجتماع تخصص 

 .2015-2014التنظيم والديناميكا اإلجتماعية والمجتمع، جامعة غرداية، 

بين عمل المرأة والعقود المحددة المدة واألساليب فت ىذه الدراسة إلى الوقوف عمى العالقة دوقد ى      
 المتبعة في التوظيف.

وتمحورت إشكالية ىذه الدراسة في أنو ومع خروج المرأة لمعمل بعد تخرجيا خصوصا مع زيادة      
ة وبيذا اسيمت المرأة في واقع عددىم في سوق العمل، جعل المؤسسات تتوجو لمعمل بعقود محددة المد

 فيو تنظيم العمل وىيكمة المجتمع، وقد تم طرح التساؤل اإلشكالي التالي:  عادأجتماعي إ

 ىل يحقق عمل المرأة بصيغة  العقود محددة المدة الرضى الميني واإلجتماعي ليا؟. -

 وتمثمت فرضيات الدراسة في:

                                                           
 .91، ص 2002، دار ىومة، الجزائر، تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العموم اإلجتماعيةرشيد زرواتي:   1
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 ال يحقق عمل المرأة بصيغة العقود محددة المدة الرضى الوظيفي ليا. -
 العقود محددة المدة الرضى اإلجتماعي ليا.يحقق عمل المرأة بصيغة  -

استخدمت طرباقو خيرة المنيج الكمي في دراستيا واعتمدت عمى اإلستمارة كأداة لجمع البينات ألنيا     
 حسب منظورىا تغطي كل جوانب الموضوع.

سنة  214 امرأة متعاقدة من مجموع 100تارت حيث إخ ،وقد كان مجتمع بحثيا عينة عشوائية بسيطة    
 ، وبعد قياميا بدراسة الميدانية توصمت إلى النتائج التالية:2015

إن العمل بصيغة عقود محددة المدة ال يحقق لممرأة رضى وضيفي حيث أنيا تكمف بأعمال بعيدة    -
 عن التخصص ويشعرن بإستغالل حاجتين لمعمل مقابل أجر متدني.

ية ومكانة إجتماعية وقبول إجتماعي بكونيا تعمل فقط، أن العمل بعقود محددة المدة يوفر لممرأة حما  -
 أي ضمان لممكانة اإلجتماعية. ،حيث يضمن ليا استقرار مادي يعزز الحرية في الممكية والتصرف

أثارت ىذه الدراسة العديد من النقاط اليامة، حيث أننا اعتمدنا عمييا في تطوير الجانب النظري      
ه، كما أسيمت ىذه الدراسة من خالل نتائجيا في تطوير الرؤية نوعا ما وتحديد جوانب الموضوع وحدود

حول أثار العمل بعقود محددة المدة، حيث أن نقطة التشابو بين الدراستين تتمثل في متغير عقود محددة 
 اإلستمارة (.المدة وكذلك في أداة جمع البينات ئ

اقو خيرة تكمن في الموضوع بحّد ذاتو حيث في حين أن نقطة اإلختالف في دراستنا ودراسة طرب       
أن موضوعنا يتطرق لمعالقة بين العاممين بعقود محددة المدة ودافعيتيم لإلنجاز، وىذه الدراسة تدرس 
الرضى الوضيفي واإلجتماعي لممرأة العاممة بالعقود محددة المدة، وكذلك اإلختالف في المنيج المستخدم 

كمي في حين نحن استخدمنا المنيج الوصفي التحميمي ، كما اختمفت حيث أنيا اعتمدت عمى المنيج ال
 نحن فأجريناىا في الجامعة. ماأرائيا بمديرية النشاط اإلجتماعي حيث تم إج ،في مكان إجراء الدراسة

 دراسة فوزية غياط: -1-2

تحت عنوان " دراسة تأثير العمل المؤقت عمى اإلحساس باألمان الوظيفي "، دراسة ميدانية في      
 .2011-2010مؤسسة ميناء جن جن بجيجل، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير، 
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وعالقتيا في العديد من  وقد ىذفت ىذه الدراسة إلى إعطاء لمحة عن العمل المؤقت واألمان الوظيفي     
 شكل عام وفي الجزائر بشكل خاص.الدول ب

وتمثمت إشكالية ىذه الدراسة في أنو أضحى لموضوع العمل المؤقت وتأثيره عمى اإلحساس باألمان      
ويرجع ىذا اإلحتفاء المتزايد  ،الوظيفي أىمية بالغة ومتزايدة لدى الكثير من الباحثين خصوصا في الغرب

ي بالنسبة لمكثير من العمال المؤقتين، وقد تم طرح التساؤل بالموضوع إلى مالحظة فقدان األمان الوظيف
 ؤقت عمى األمان الوظيفي لمعاممين في المنظمات؟.مالعمل ال ساتاانعكاإلشكالي التالي: ماىي 

 تحت ىذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية: واندرج  

 ماىي العوامل المؤثرة عمى تحقيق األمان الوظيفي لمعامل المؤقت؟. -
ما الفرق بين العمل المؤقت والدائم من حيث عالقات وظروف العمل والمزايا المقدمة من طرف  -

 المنظمة لمعمال؟.
 في مناصب عمميم؟. بتثبيتيمىل يطالب العمال المؤقتون  -
 ىل يتخوف العمال المؤقتون من فقدان مناصب عمميم، وعدم تجديد عقود عمميم المحددة؟, -

 سة في:وتمثمت فرضيات ىذه الدرا  

 يوجد تأثير سمبي لمعمل المؤقت عمى درجة اإلحساس باألمان الوظيفي. -
 يوجد عالقة تأثير إيجابي لتجديد عقد العمل المحدد المدة عمى درجة اإلحساس باألمان الوظيفي. -
 يوجد تأثير إيجابي لمدة عقد العمل محدد المدة عمى درجة اإلحساس باألمان الوظيفي. -
 العامل المؤقت عمى درجة إحساسو باألمان الوظيفي. لتثبيتيوجد تأثير إيجابي  -

 140حيث تمثل مجتمع الدراسة في  ،واعتمدت الباحثة عمى اإلستبيان والمقابمة كأدوات لجمع البينات   
 عامل مؤقت. 357عامل بمؤسسة ميناء جن جن بجيجل من مجموع 

 وتوصمت فوزية غياط إلى النتائج التالية:  

ألمن الوظيفي تثير رغبة الموظف المؤقت في السالمة واألمن والطمأنينة في عممو، الحاجة إلى ا
وتجنب القمق واإلضطراب والخوف من المستقبل المجيول وليذا كان لمعمل المؤقت أثر بالغ عمى أمان 

 ؤقتين.مالعمال ال
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عتبار في تعتبر ىذه الدراسة ذات أىمية كبيرة حيث ركزت عمى جوانب ميمة ستؤخد بعين اإل
دراستنا حيث أنيا ركزت عمى دراسة تأثير العمل المؤقت عمى اإلحساس باألمان الوظيفي، أما في دراستنا 
 سندرس العاممين بنظام عقود محددة المدة وعالقتيا بدافعية اإلنجاز، حيث ساعدتنا في إختيار أحد

اإلختالف عن دراستنا فكانت في أما جوانب  ،ياغة الفرضياتصؤشرات عقود العمل محددة المدة، و م
 الجانب الميداني وأدوات جمع البينات.

 دراسة ىيالري توماس وانديرا: 1-3

 تحت عنوان " أثار عقود العمل بالمدى القصير عمى المنظمة "     
The Effects Of Short Term Employment contract On An Organization 

 .2011في كينيا،  جامعة كينيا، دراسة بدائرة الغابات

ف ىذه الدراسة يتمثل في دراسة أثار العمل بالمدى القصير عمى المنظمة وتوضيح بعض دوكان ى     
جية لمتغمب عمى يالتحديات التي تواجو المنظمات التي تعمل وفق ىذا النوع من العقود ووضع إسترات

 ؤالت وىي:االمشاكل، وقد بنا دراستو عمى مجموعة من التس

 ر المترتبة عمى تعيين موظفين ضمن عقود محددة المدى وقصيرة المدى؟ماىي األثا -
 تاجية الموظفين في المنظمة؟نكيف يؤثر العمل المحدد عمى إ -
 ؟اإلستراتيجيةكيف تتعامل المنظمة مع التحديات التي تواجييا من خالل ىذه  -

طريقة العينة ب موظف مؤقت بدائرة الغابات بكينيا 750وقد اختار الباحث عينة مكونة من 
  10إلى  05فت العاممين في المكتب الرئيسي، والذين تجاوزت فترة عمميم من دالعنقودية حيث استي
ستعان الباحث باإلستبيان وتوصل بذلك إلى النتائج إمع البينات والتوصل لممعمومات سنوات ومن أجل ج

 التالية:

الروح  وانخفاضالمنظمة عمى ىذا النوع من العقود، أدى إلى تفاقم مشكمة دوران العمل  إن إعتماد -
 المعنوية، بسبب تدني الحوافز المادية والمعنوية.

% من أفراد العينة قد أكد عمى تدني مستوى الرسكمة، وتطوير الميارات اإلدارية لمموظفين 30نسبة  -
 وىو ما انعكس عمى أدائيم داخل المنظمة.
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مستوى اإللتزام أذى الموظفين ومشاعر الوالء  انخفاضمن أفراد العينة عمى  8,4أكد أخرون بنسبة و  -
 لدييم.

ثراء الرصيد المعرفي  من خاللمى جوانب الموضوع، ىذه الدراسة ساعدتنا بالتعرف ع التعرف واب
دراسة وصياغة ؤشرات الحول متغير " العمل بعقود محددة المدة "، وساعدتنا أيضا في أيضا في إختيار م

عينة الدراسة، وفي مكان إجراء بين دراستنا وىذه الدراسة في جوانب اإلختالف  وتكمنفرضيات دراستنا، 
 الدراسة.

 ."دافعية اإلنجازالدراسات المتعمقة بمتغير " -2

 دراسة شرقي رابح: 2-1

"، دراسة وعالقتو بدافعية اإلنجاز لدى معممي المرحمة اإلبتدائية النمط القيادي لممديرينتحت عنوان "     
ميدانية بمؤسسات التعميم اإلبتدائي بوالية المسيمة، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في عمم النفس 

 .2010-2009تخصص عمم النفس التربوي، 

القيادية لممدراء ودافعية اإلنجاز لدى  وقد ىذفت ىذه الدراسة إلى معرفة العالقة الموجودة بين األنماط     
 المعممين وبالتالي التعرف عمى النمط القيادي الذي يحرك ويزيد من دافعية اإلنجاز لدى المعممين.

 تخاذاالعممية التعميمية ويساىمون في  وتمحورت إشكالية ىذه الدراسة في أن المعممين يؤثرون في      
د لدييم روح التعاون مع المدير خاصة عندما يشعرون بأنيم محل يول القرارات الخاصة بالمدرسة ىذا ما

تقدير واحترام من طرف المدير عمى عكس ذلك فإذا ما شعر باالمبالة والتيميش فإن ىذا من شأنو أن 
يؤدي ليم إلى صراعات داخل المدرسة مما يؤثر عمى دافعية اإلنجاز لدييم وبالتالي ينعكس سمبا عمى 

 قد تم تحديد إشكالية الدراسة في األسئمة التالية:تحصيل المتعممين و 

 ىل توجد عالقة ارتباطية بين النمط القيادي لممدراء ودافعية اإلنجاز لدى المعممين؟ -
 ىل ىناك فروق بين المعممين في دافعية اإلنجاز؟ -

 وتمثمت فرضيات الدراسة في: 
 نجاز لدى المعممين.ىناك عالقة إرتباطية بين النمط القيادي لممدراء ودافعية اإل -
 ىناك فروق بين المعممين في دافعية اإلنجاز. -
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معمم ومعممة تم  395اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي في دراستو، كما تكون عينة دراستو من      
 مدرسة. 62إختيارىم بطريقة عشوائية، موزعين عمى 

 وقد توصمت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية:    

عالقة إرتباطية موجبة بين النمط القيادي الديمقراطي ودافعية اإلنجاز في حين توجد  تبين أن ىناك -
 ي ودافعية اإلنجاز لدى المعممين.بعالقة سالبة بين النمط القيادة الديكتاتوري والتسي

 وجود فروق في دافعية اإلنجاز بين الجنسين لصالح اإلناث. -
 ين لكل من متغيري سنوات التدريس والمستوى التعميمي.ال توجد فروق  في دافعية اإلنجاز بين المعمم -

من خالل اإلطالع عمى ىذه الدراسة وجدنا أنيا مشابية لدراستنا في الجانب النظري المتضمن      
دافعية اإلنجاز، حيث ساعدتنا ىذه الدراسة في إثراء الرصيد المعرفي الخاص بدافعية اإلنجاز كما 

عمى أىم المحاور المتعمقة بدافعية اإلنجاز، وساعدتنا كذلك في إعتماد المنيج  ساعدتنا في اإلطالع
الوصفي في دراستنا، وتختمف ىذه الدراسة عن دراستنا في المتغير المستقل حيث كان متغير ىذه الدراسة 

، كما أن يتمحور حول النمط القيادي لممديرين، أما متغير دراستنا فيو العاممين بنظام عقود محددة المدة
ىناك إختالف في ميدان إجراء الدراسة، حيث أجريت دراسة شرقي رابح في مؤسسات التعميم اإلبتدائي،  

 .-قطب تاسوست–أما دراستنا فتم إجرائيا بجامعة جيجل 

 دراسة قوراي حنان:    -2-2

، دراسة تحت عنوان " الضغط الميني وعالقتو بدافعية اإلنجاز لدى أطباء الصحة العمومية "
ميدانية عمى أطباء الصحة العمومية الدوسن، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في عمم النفس 

 .2014-2013بسكرة، ،تخصص عمم النفس اإلجتماعي، جامعة محمد خيضر

وقد ىذفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى طبيعة العالقة بين مستويات الضغوط المينية ودافعية      
 أطباء الصحة العمومية.اإلنجاز لدى 

وتمحورت إشكالية دراستيا في أنو قد يوضع الطبيب تحت ضغوط مينية كالظروف العائمية     
ولياتيا والظروف المينية، مما يؤدي إلى ضعف دافعية اإلنجاز، فالطبيب في األول واألخير إنسان ومسؤ 
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مكانيات جسدية ونفسية محدودة وتتأثر حالتو النفسية يجابا بما يحيط  لو قدرات واب ودافعيتو لمعمل سمبا واب
 بو، ومما سبق تم طرح التساؤالت اإلشكالية التالية:

 ما طبيعة العالقة بين الضغوط المينية ودافعية اإلنجاز لدى أطباء الصحة العمومية؟. -
 ما ىو مستوى دافعية اإلنجاز لدى أطباء الصحة العمومية؟. -

 وكانت فرضيات الدراسة كالتالي:

 .عالقة عكسية بين الضغط الميني ودافعية اإلنجاز لدى أطباء الصحة العموميةىناك  -
 مستوى دافعية اإلنجاز لدى أطباء الصحة العمومية منخفض. -

ص بضغوط المينية ومن اأطباء، طبق عمييم المقياس الخ 8حالت أي  8تمثل مجتمع الدراسة في    
 المينية ومقياس دافعية اإلنجاز والمقابمة. أدوات البحث المستعممة في الدراسة: مقياس الضغوط

 ج التالية:ئوتوصمت قوراي حنان إلى النتا   

ن الضغوط المينية ودافعية اإلنجاز لدى أطباء الصحة العمومية يىناك عالقة عكسية بين متغير  -
أن  دا عن كل الضغوطات التي يمكنوبالتالي البد أن يعمل الطبيب في جو يسوده اإلستقرار النفسي بعي

 ؤثر عميو وعمى أدائو الميني.ت
 أن مستوى الضغوط المينية لدى أطباء الصحة العمومية مرتفع. -
 .أن مستوى دافعية اإلنجاز لدى أطباء الصحة العمومية منخفض -

إن دراسة قوراي حنان إىتمت بالكشف عن العالقة بين الضغط الميني ودافعية اإلنجاز لدى أطباء 
ىتمت بمتغير دافعية اإلنجاز الذي يعتبر موضوع الدراسة وربطناه إتنا الحالية صحة العمومية، ودراسال

بمتغير المستقل عقود العمل محددة المدة، وبالتالي ساعدتنا ىذه الدراسة في إثراء رصيدنا المعرفي حول 
ا عن دافعية اإلنجاز وصياغة الفرضيات، كما أن نتائج ىذه الدراسة ساعدتنا في توضيح الرؤية نوعا م

ختمفت ىذه الدراسة عن دراستنا في الجانب الميداني  زتأثير مختمف الظروف عمى دافعية إنجا العمال، واب
في حين أننا قمنا بيا عمى العاممين بعقود محددة  ،حيث أن حنان أجرتيا عمى اطباء الصحة العمومية

 .  - قطب تاسوست -المدة بجامعة جيجل

 



 الفصل األول:                                                        اإلطار العام للدراسة
 

 
22 

 دراسة عفاف وسطاني: 2-3

تحت عنوان "دافعية اإلنجاز لدى فريق العمل وعالقتيا بالنمط القيادي السائد لمدير المؤسسة      
التعميمية في ضوء مشروع المؤسسة "، دراسة ميدانية بمؤسسات التعميم المتوسط لمدينة سطيف، مذكرة 

 .2010-2009سنة  ،تخصص إدارة تربوية ،مكممة لنيل شيادة الماجستير

الدراسة إلى معرفة العالقة بين النمط القيادي السائد ودافعية اإلنجاز لدى األساتذة فت ىذه دوقد ى     
 في ضوء مشروع المؤسسة.

يوجد نمط قيادي موحد لكل مديري  وتمحورت إشكالية ىذه الدراسة أنو وفي ظل مشروع المؤسسة ال    
ومن ىنا تأتي  ،في التسيير المؤسسات التعميمية باعتبار أن لكل مؤسسة خصوصيتيا ولكل مدير طريقتو

ىذه الدراسة لمعرفة األنماط القيادية المنتيجة من طرف المدارس المتوسطة في ضوء مشروع المؤسسة 
 وعالقتيا بدافعية اإلنجاز لدى فريق العمل وبالتالي تتحدد إشكالية ىذه الدراسة في التساؤالت التالية:

 يم المتوسط؟.ما ىو مستوى دافعية اإلنجاز لدى أساتذة التعم -
ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي السائد لممدير ودافعية اإلنجاز لدى فريق  -

 العمل في ضوء مشروع المؤسسة؟.

ندرج تحت ىذه اإلشكالية التس  ؤالت الفرعية التالية:اواب

ة اإلنجاز لدى فريق ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي الديمقراطي لممدير ودافعي -
 العمل في ضوء مشروع المؤسسة؟.

ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي األوتوقراطي لممدير ودافعية اإلنجاز لدى فريق  -
 العمل في ضوء مشروع المؤسسة؟.

فريق ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي الفوضوي لممدير ودافعية اإلنجاز لدى  -
 العمل في ضوء مشروع المؤسسة؟.

ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط األوتقراطي لممدير ودافعية اإلنجاز لدى فريق العمل  -
 في ضوء مشروع المؤسسة؟.
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وتمثمت فرضية الدراسة األساسية " توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي لممدير      
 دى فريق العمل في ضوء مشروع المؤسسة ".ودافعية اإلنجاز ل

 :كاآلتيأما الفرضيات الفرعية فكانت     

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي الديمقراطي لممدير ودافعية اإلنجاز لدى فريق  -
 العمل في ضوء مشروع المؤسسة.

لممدير ودافعية اإلنجاز لدى فريق  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي األوتقراطي -
 العمل في ضوء مشروع المؤسسة.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي الفوضوي لممدير ودافعية اإلنجاز لدى فريق العمل  -
 روع المؤسسة.شفي ضوء م

 ع المؤسسة.توجد عالقة بين القيادي الموقفي لممدير ودافعية اإلنجاز لدى فريق العمل في ضوء مشرو  -

 27أخد المجتمع اإلحصائي بإعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي التحميمي في دراستيا, و قد تم     
 عمى اإلستبيان كأداة لجمع البينات. اعتمدتكما مدير، 

 وتم التوصل إلى النتائج التالية:    

لألساتذة في ضوء مشروع ىناك عالقة قوية بين النمط القيادي السائد لممدير ودافعية اإلنجاز  -
 المؤسسة.

أن المؤسسات ذات النمط الديمقراطي والنمط الموقفي كان مستوى دافعية اإلنجاز مرتفعا، أما بالنسبة  -
 لممؤسسات ذات النمط األوتوقراطي والفوضوي فكان مستوى دافعية اإلنجاز لألساتذة فييا منخفضا.

اإلنجاز الدراسة ساعدتنا بالتعرف أكثر عمى متغير دافعية في نياية ىذه الدراسة يمكن القول أن ىذه      
ز العمال، جيا في توضيح الرؤية حول أثر األنماط القيادية عمى دافعية إنجاحيث ساىمت ومن خالل نتائ

ختيار المنيج الوصفي التحميمي كونو المنيج المناسب لمثل ىذه الدراسات، كما ساعدتنا كذلك في إ
عن دراستنا في الجانب الميداني، فالباحثة قامت بدراستيا عمى مجموعة من عمال واختمفت ىذه الدراسة 

-ود محددة المدة بجامعة جيجلقعمى عمال ع دراستنان نحن قمنا بفي حي ،قطاع التربية بوالية سطيف
 .-قطب تاسوست



 تمهيد.        

 .النظريات الكالسيكية أوال:

 .النظرية البنائية الوظيفية -1
 .النظرية الماركسية -2
 .نظرية اإلدارة العممية -3
 .النظرية البيروقراطية -4

 .ثانيا: النظريات النيوكالسيكية

 .نظرية العالقات اإلنسانية -1
 .ألبراهام ماسمونظرية الحاجات  -2

 .ثالثا: النظريات الحديثة

 .دوغالس ماقريقورY و  Xنظرية   -1
 .نظرية الدافعية لإلنجاز ألتنكسون -2
 .نظرية دافعية اإلنجاز لديفيد ماكميالند -3
 .نظرية التوقع لفكتور فروم -4

 .رابعا: المقاربة النظرية لمدراسة

 .خالصة الفصل
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 تمييد:

النظرية ىي مجموعة مف المبادئ والفرضيات، التي تعطي لمبحث أو ظاىرة ما معنى واضح، حيث 
تمثؿ النظريات أساس البحث العممي، كما أف البحث العممي يعطي النظرية مجاال لإلختبار والتوسع، 
حيث يظير ذلؾ في إختيار الباحث لمنظرية المناسبة لبحثو، حيث توجد ىناؾ العديد مف النظريات التي 

والمواقؼ حوؿ ىذا الموضوع،  اآلراءتناولت موضوع العقود محددة المدة ودافعية اإلنجاز، حيث تعددت 
 وىذا ما سنحاوؿ إستعراضو في ىذا الفصؿ.
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 أوال: النظريات الكالسيكية

 النظرية البنائية الوظيفية -1

ات ، نظريات التحميؿ الوظيفي، النظريالبنيوية الوظيفية مثؿ: النظرية عرفت النظرية عدة تسميات    
وتستمد ىذه النظرية أصوليا الفكرية العامة مف أراء مجموعة مف عمماء  المحافظة، وغيرىا مف التسميات،

ظ المجتمعات عمى اإلستقرار الداخمي مت بدراسة كيفية حفااإلجتماع التقميديف والمعاصريف، حيث إىت
والبقاء عبر الزمف وتفسير التماسؾ اإلجتماعي وىذا ما تمثؿ في أفكار ونظـ رواد عمـ اإلجتماع الغربييف 

أمثاؿ: أوجست كونط، إميؿ دوركايـ، ىربت سبنسر ومف أىـ أعالميا األمريكييف : تالكوت بارسونز  مف
 .1، نيكالس لوماف، نيؿ سممسرفري ألكسندرومف ثـ الوظيفية الجديدة عند ج وروبرت ميرتوف،

 يفية ىي:التي تقـو عمييا البنائية الوظ مف أىـ المبادئ     

ية متبادلة أو نظـ أو مؤسسات يقوـ كؿ جزء عمى األخر في عالقة وظيفالمجتمع يتكوف مف أجزاء  -
 2.بحيث يتحقؽ إتزاف كمي في المجتمع

وأف أي تغيير يطرأ عمى أحد  ر،كؿ جزء في المجتمع أو المؤسسة أو الجماعة يكمؿ الجزء األخ -
 األجزاء البد أف ينعكس عمى بقية األجزاء وبالتالي يحدث التغير اإلجتماعي.

الوظائؼ التي تؤدييا الجماعة أو المؤسسة أو المجتمع تشبع حاجات األفراد والمنتميف إلييا أو حاجات  -
 المؤسسات األخرى.

وجود نظاـ قيمي أو معياري تسير البنى الييكمية لممجتمع أو المؤسسة في مجالو فالنظاـ القيمي ىو  -
 .3فرد ويحدد أساليب إتصالو وتفاعمو مع األخريفالذي يقسـ العمؿ عمى األفراد ويحدد واجبات وحقوؽ كؿ 

ال فإف النسؽ سوؼ يفنى أو يتغير تغيرا جوىريا -  .4لكؿ نسؽ إحتياجات أساسية البد مف الوفاء بيا وا 

                                                           
 .129،ص  0228، األردف، 1، دار مجدوالوي، طالنظرية المعاصرة في عمم اإلجتماع: الحوارفي محمد عبد الكريـ  1
 .03، ص 0223، مصر، 3، ط ، دار المعرفة الجامعيةعمم إجتماع التربية الحديثحسف البالوي: ، شبؿ بدراف  2
 .119، ص 0201، 1، دار الخميج األردف، ط الصراع القيميشفاء صالح الصعوب:   3
 .022، ص 0226، دراسة نقدية، مؤسسة المعارؼ، عماف، النظرية في عمم اإلجتماعسمير نعيـ أحمد:   4
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فيذا اإلتجاه ينظر إلى المؤسسة بوصفيا بناء كمي يتكوف مف مجموعة مف األنظمة الفرعية الفعالة،       
غة أخرى " المؤسسة نسؽ إجتماعي يعمؿ ضمف نسؽ يأو بص ،ؼلتحقيؽ اليد تي تتفاعؿ فيما بينياال

أكبر، وتحتوي في نفس الوقت عمى أنساؽ فرعية تعاونية تتفاعؿ فيما بينيما مف أجؿ تحقيؽ وظيفة بنائية 
النسؽ األكبر، وأف ىذا النسؽ اإلجتماعي الذي يشكؿ المنظمة يختمؼ عمى باقي األنساؽ األخرى ولو 

 .1مى التأثير عمى نفسو مف أجؿ تغيير نفسو بنفسو "القدرة ع

والنظاـ الكمي في ىذه النظرية يأتي قبؿ الجزء ولفيـ الجزء بالضرورة يسبقو فيـ الكؿ، ألف األنساؽ 
 الفرعية ما ىي إال أنساؽ تعاونية ليا تأثير وظيفي متبادؿ مف أجؿ خدمة الكؿ في إطار تعاوني.

جاءت بيا البنائية الوظيفية يمكف القوؿ أف العامؿ بعقود محددة المدة ىو  مف خالؿ المبادئ التي
جزء مف المؤسسة التي يعمؿ فييا، لو حقوؽ وعميو واجبات، فعند حدوث أي خمؿ في حصولو عمى 

مف عمؿ  حقوقو، يؤدي ذلؾ عمى حدوث إضطراب في أدائو لواجباتو، حيث أنو يعمؿ في بيئة مضطربة،
قميؿ، معاممة سيئة مف طرؼ المسؤوليف الوظيفي، مستقبؿ مجيوؿ، أجر  ـ األمفغير مستقر، إنعدا

  مما يؤدي إلى حوث خمؿ في دافعية اإلنجاز ،تيميش...كؿ ىذه الظروؼ تنعكس عمى نفسية العامؿ
 وىذا ما يحدث خمؿ وظيفي، وعدـ تناسؽ وتكامؿ في أجزاء المؤسسة.

 النظرية الماركسية -2

قتصادي وثوري وعالـ       ترتبط النظرية الماركسية بالمفكر األلماني كارؿ ماركس، وىو مؤرخ وا 
نتشار الماركسية في المجالت السياسية  إجتماع، وقد ساىمت أفكاره في تطوير عمـ اإلجتماع وا 

مجتمع ، يرى ماركس أف ال2وقد عرفت بالمادية التارخية والفمسفة الجدلية واإلقتصادية والمجتمعية،
اإلنساني يتكوف مف بنائيف أحدىما يطمؽ عميو البناء اإلقتصادي أو التحتي لممجتمع، ويعرؼ األخر 

 .3بالبناء الفوقي الذي ينيض عمى األساس اإلقتصادي، وبينيما تفاعؿ دينامي

 مف أبرز أراء كارؿ ماركس:   

                                                           
، ص 0219، 3، العدد 4والبحوث اإلنسانية، المجمد ، مجمة الرسالة لمدراسات اإلتجاه البنائي في دراسة التنظيمعميوة عمي:   1

165. 
 .65، ص 0215، المغرب، 1، شبكة األلوكة، طنظريات عمم اإلجتماعاوي: جميؿ حمد  2
 .39، ص 0228، دار المعرفة الجامعية، مصر، النظرية المعاصرة في عمم اإلجتماعالسيد رشا غنيـ وأخروف:   3
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فكؿ طبقة تسعى  ،الطبقي أساسايقوـ المجتمع بأداء وظائفو في رأي ماركس مف خالؿ الصراع  -2-1
بالطبع إلى تحقيؽ مصالحيا، وىذا يجرىا إلى صراع مع الطبقات األخرى وقد ركز ماركس بصفة خاصة 

 .1عمى الصراع بيف الطبقة البرجوازية والطبقة البروليتارية في المجتمع الرأسمالي

يراه ظاىرة إجتماعية يشعر  كذلؾ مف المواضيع األساسية في نظريتو ىو مفيوـ اإلغتراب الذي -2-2
ومف أىـ أسباب اإلغتراب التبايف  ،فييا اإلنساف مغتربا عف الشيئ الذي أوجده وخدمو وضحى مف أجمو

اإلجتماعي ونشأة نظاـ تقسيـ العمؿ اإلجتماعي، حيث وضع عدة صور لإلغتراب مف أىميا فقداف 
 وتتجسد الصورة الثانية ،خروف وال يستفيد منوينتجو يستولي عميو األ العامؿ لمسيطرة عمى إنتاجو ماداـ ما

حيث ال تقدـ وظيفة العمؿ أية إشباعات جوىرية  ،حيث يغترب العامؿ في إطار وظيفتو العمؿ ذاتيا
 .2تجعؿ مف الممكف لمعامؿ أف يطور أو ينمي قدراتو العقمية والجسمية بحرية

كثر قوة مف األخرى ألنيا تحوز قدرا الطبقة ىي أساس القوة في رأي ماركس، وبعض الطبقات أ -2-3
 .3أكبر مف الممكية والثروة، وىذا يزودىا بالوسائؿ التي تمكنيا مف حماية ما تحوزه والمحافظة عميو

يتبيف لنا مف خالؿ أراء كارؿ ماركس أف األداء الوظيفي أو اإلنجاز في خضـ الصراع القائـ بيف      
وف نوع مف القوة العماؿ الدائميف ألف طبقة العماؿ الدائميف يمتمكالعامميف المتعاقديف ورؤسائيـ أو مع 

وىذا يولد صراع بيف الطبقتيف  ،يف يشعروف بنوع مف النقصوالعماؿ المتعاقد ،عمى العماؿ المتعاقديف
يدفع العامؿ المتعاقد إلى بذؿ جيد أكثر في أداء وظائفو إلثباب نفسو داخؿ و  ،ويكوف نوع مف التنافس

تحقيؽ نوع مف اإلنتماء داخميا، لكف في حاؿ شعوره أنو مجرد وسيمة لتحقيؽ أرباح األخريف المؤسسة ل
عمى حسابو، خصوصا إذا أحس بنوع مف اإلستغالؿ أو مستواه الدراسي ال يتناسب مع وظيفتو، مثاؿ 

إلى ىذا الشيئ يحبط مف معنوياتو ويؤدي  ،عامؿ نظافةكعامؿ متعاقد حاصؿ عمى شيادة الماستر يعمؿ 
ضطراب في نقص    دائو لعممو.أالروح المعنوية وا 

 

 
                                                           

 .66، ص 0228، عماف، 1، دار المسيرة، ط عمم اإلجتماع المعاصرنظرية مصطفى خمؼ عبد الجواد:   1
 .084، ص 0211، عماف، 1، دار صفاء، ط المداخل النظرية لعمم اإلجتماعغني ناصر حسيف القريشي:   2

.66مصطفى خمؼ عبد الجواد: مرجع سابؽ، ص    3
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 نظرية اإلدارة العممية لفريدريك تايمور:  -3

عمى  1902و 1922بيف  رة العممية في الواليات المتحدة األمريكية، مااظيرت وتطورت نظرية اإلد     
حيث كانت ىذه النظرية سببا في تنبيو اإلدارة العميا إلى أىمية وظيفة إدارة  ،يد رائدىا األوؿ " تايمور "

األفراد، ىذه األخيرة التي تعتبر أساس تحقيؽ الفعالية مف خالؿ بحثيا الدؤوب عمى الميكانيزمات الفعالة 
 .1لمحفاظ عمى قوة العمؿ اإلنتاجية ورفع مستويات الكفاءة

 عمى مايمي: وتقـو نظرية اإلدارة العممية    

وراء تقسيـ العمؿ ىو تحديد أدؽ  إف اليدؼ الذي سعت اإلدارة العممية لتايمور مف تقسيم العمل: -3-1
بحيث يمكنو التخصص فيو مما يزيد مف  ،بعاد األداء الذي يوكؿ إلى العامؿ مف طرؼ صاحب العمؿأل

 اإلدارة والعماؿ القياـ بواجباتيـ بشكؿ أكثر فعالية. مما تمكف كفاءتو اإلنتاجية،

تتفؽ وطبيعة الموكؿ إليو مف طرؼ صاحب العمؿ  تنمية وتدريب األفراد عمى أسس عممية: -3-2
 .2لممحافظة عمى مستوى عاؿ في األداء والسموؾ يتماشى مع ما يستجد مف أمور في ىذا المجاؿ

في حيف  ،إذا اعتبر أف التخطيط ىو مسؤولية المدراء طط:الفصل بين التخطيط وبين تنفيد الخ -3-3
لية مشتركة في إطار عالقات العمؿ الرسمية كما تحمؿ اإلدارة مسؤولية تنظيـ وحؿ و مسؤ  ذأف التنفي

 المشاكؿ التي تواجييا.

 ،لتركيز عمى أىمية التوجيو والتقيد بيو واإلعتماد الكمي عمى العالقات الرسمية في المنظمةا-3-4
ومحاربة أية عالقات خارج ىذا اإلطار كونيا ال تقع ضمف لوائح  ،وخاصة بيف العامؿ وصاحب العمؿ

 .3العمؿ والسموؾ الرسمي المعتمد

إىتمت نظرية اإلدارة العممية بالعالقات الرسمية داخؿ بيئة العمؿ عمى حساب العالقات الغير       
امؿ المتعاقد ىنا يحاوؿ أف يتدارؾ ذلؾ النقص مف الرسمية، حيث أنيا تخطط والعامؿ ينفد فقط، فالع
جراءات صارمة مف  ،خالؿ محاولتو تكويف عالقات غير رسمية مع زمالئو لكف يجد نفسو مقيد بقوانيف وا 

                                                           
 .58، ص 0225 الدار الجامعية، اإلسكندرية،، لتخطيط وتنمية الموارد البشرية استراتيجيمدخل راوية حسيف:  1
 .47، ص 0224، دار المسيرة، عماف، أساسيات عمم اإلدارةعمي عباس:  2

  3 صبحي العتيبي: تطور الفكر واألنشطة اإلدارية، دار حامد، األردف، 0221، ص 02.
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يجعؿ العامؿ المتعاقد  جعؿ كؿ سموكاتو في إطار رسمي، وىذا ما قبؿ المسؤوليف، حيث يعمموف عمى
عدـ اإلنتماء لبيئة عممو، حيث يرى نفسو مجرد ألة لتحقيؽ أىداؼ يحس بنوع مف الممؿ والروتيف و 

الرفع مف إنتاجيتو  تشجعو عمى ،مادية أو معنويةسواء  المنظمة فقط، خصوصا وأنو ال يممؾ أي حوافز
 عممو. إلنجاز تودافعي يادةز و 

 النظرية البيروقراطية: -4

عقالنييف وأنيـ انفعاليوف في اداء عمميـ، وىذا ما تقوـ ىذه النظرية عمى إفتراض أف العماؿ غير      
 .1اء العمؿ وال يوجد لإلعتبارات الموضوعية والعقالنيةنات الشخصية لمعماؿ ىي السائدة أثيجعؿ اإلعتبار 

فالعامؿ أثناء العمؿ وعند قيامو بأداء عمؿ معيف تطمبو منو اإلدارة زيادة في العمؿ لمدة ساعتيف       
فإنو يحتج عمى  ،مف أجؿ بموغ الكمية المطموبة مف اإلنتاج مف أجؿ تسميـ الطمبية في الوقت المحدد

ساعات  8دة قانونا بألنو يرى فييا تعدي عمى حؽ المدة الزمنية المحد ،ىاتيف الساعتيف اإلضافيتيف
يوميا، ومنو فإنو ىنا ال يتمتع بالعقالنية ألف عدـ تسميـ السمعة في وقتيا المحدد يترتب عمى ذلؾ خسارة 

، وليذا ترى ىذه ربما في خفض مف أجره أو ربما تسريحو ،لممؤسسة وىو مايعود عميو بالضرر أيضا
ال يتـ مف خالؿ وجود نظاـ صاـر لمقواعد  النظرية أف السيطرة عمى السموؾ اإلنساني داخؿ المؤسسات

 إلجراءات داخؿ المؤسسة.او 

" ماكس فيبر " لسموكات المدراء في استعماؿ  مالحظاتولقد تـ تدعيـ ىذا اإلتجاه مف خالؿ      
سمطتيـ، وتجمى ىذا في عدـ اتساؽ وتناغـ في األسموب اإلداري المتبع والقواعد التي تحكـ السموؾ 

محاوال مف ورائيا إيجاد اإلنسجاـ بيف ممارسة المبادئ التالية دفع فيبر لصياغة  التنظيمي، وىو ما
 .2السمطة لممدراء والسموؾ التنظيمي، بحيث يجعؿ ىذه المبادئ القواعد الحاكمة لمسموؾ

 .التخصص وتقسيم العمل -4-1

وىو ما يعني وجود مستويات متتالية لمسمطة يتبع كؿ مستوى منيا المستوى  التسمسل الرئاسي: -4-2
 الذي يعموه، مما يجعؿ التنظيـ اإلداري ذو شكؿ ىرمي.

                                                           
 .33، ص 0220اإلسكندرية، ، 0، الدار الجامعية، ط السموك التنظيمي ) مدخل بناء الميارات(أحمد ماىر:  1

2 عادؿ حسف: اإلدارة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، 0226، ص 52.
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جاد معايير  ت: وىو مااالرسمية وتقنيف اإلجراء -4-3 يقتضي التحديد القاطع لممراكز والواجبات، وا 
 محددة مسبقا ألداء العمؿ.

تحوؿ عالقات العمؿ مف عالقات بيف األشخاص إلى عالقات بيف المراكز والوظائؼ، وبيذا  -4-4
 ينتفي الطابع الشخصي لمعالقات.

دات، االشيموضوعية )مى أسس التعييف والترقية عمى أساس الجدارة: فشغؿ الوظيفة يكوف ع -4-5
 .اإلختبارات (

 .الفصؿ بيف الحياة الوظيفية والحياة الشخصية -4-6

 .وضوح القواعد واإلجراءات لمجميع ليسيؿ التقيد بيا -4-7

الوظيفة ليست ممكا لمف يشغميا: وىو ما يقتضي الفصؿ التاـ بيف ممتمكات الموظؼ وموارد  -4-8
 الوظيفة.

 ذييحدث وتسييؿ التنف اعتماد التنظيـ البيروقراطي عمى السجالت والمستندات: لتسجيؿ كؿ ما -4-9
 1والمحاسبة.

نظرية البيروقراطية ركزت عمى الجوانب التنظيمية في العمؿ، حيث وضعت قوانيف ومبادئ وجب       
عمى كؿ عامؿ التقيد بيا، وأىممت كؿ الجوانب النفسية واإلجتماعية لمعامؿ، فحسب ماكس فيبر الجوانب 

قد يمنح لمعامؿ  المعنوية تعيؽ إنتاجية وتطور المؤسسة، فتركيزىا عمى مبدئ التخصص وتقسيـ العمؿ
المتعاقد وظيفة حسب تكوينو الدراسي أو الميني مما يجعمو يكتسب المزيد مف الخبرة والميارة في إنجاز 
العمؿ، وينعكس ذلؾ جميا عمى درجة دافعيتو لمعمؿ حيث يرتفع مستوى دافعيتو لإلنجاز، كما أف وجود 

ذؿ جيد أكبر في محاولة منو إلبراز مكانتو تسمسؿ ىرمي في المراكز اإلدارية يدفع العامؿ المتعاقد لب
ثباب أىميتو، قصد الحصوؿ عمى منصب عمؿ دائـ، ووجود الرقابة الدائمة عمى العماؿ والقوانيف  وا 

 الصارمة يدفعيـ إلى بذؿ المزيد مف الجيد وتحسيف أدائيـ.

 
                                                           

محمد الصديؽ بف يحيى، ، جامعة نظريات التنظيم السنة األولى ماستر عمم إجتماع التنظيم والعمل محاضراتحديداف صبرينة:  1
 .8-7، ص ص 0202-0219جيجؿ، 
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 ثانيا: النظريات النيوكالسيكية

 نظرية العالقات اإلنسانية -1

ىماليا لدور العامؿ اإلنساني في ا  و كرد فعؿ لحركة اإلدارة العممية  حركة العالقات اإلنسانيةظيرت      
، حيث قاـ إلتوف مايو وزمالؤه بتجاربيـ في مصانع 1تحميؿ التنظيمات وتركيزىا عمى كيفية زيادة اإلنتاج

انت الدراسة تنصب في الواليات المتحدة األمريكية، وك 1930إلى  1907شركة " وسترف إلكتريؾ " مف 
حوؿ محاولة فيـ السموؾ اإلنساني في المنظمة مف خالؿ إكتشاؼ تأثير العوامؿ اإلجتماعية والنفسية 

ؿ قدمت أساليب جديدة ترفع الكفأة اإلنتاجية مف خال والعالقات اإلنسانية عمى اإلنتاجية لدى العماؿ، فقد
 .2ات الجماعيةر االقر  واتخاذتعميـ العماؿ وتوجيييـ. 

خػػػالؿ تنميػػػة التعػػػاوف اإلختيػػػاري بػػػيف  حيػػػث ركػػػز مػػػايو عمػػػى اإلرتفػػػاع بمسػػػتوى الكفػػػاءة اإلنتاجيػػػة مػػػف    
، 3ع الػروح المعنويػةالقػرارات وتقريػر السياسػات ممػا يػؤدي إلػى رفػ ذاتخػاالعامميف وتوفير مبدأ المشػاركة فػي 

منظمػػػػة يتفاعػػػػؿ مػػػػع حيػػػػث أف أفضػػػػؿ سػػػػمة إنسػػػػانية جماعيػػػػة ىػػػػي التعػػػػاوف ولػػػػيس التنػػػػافس، فػػػػالفرد فػػػػي ال
ف شػػعور الفػػرد بإنتمائػػو لمجماعػػة ىػػو  بآرائيػػاالمجموعػػة التػػي يعمػػؿ معيػػا ويتػػأثر فػػي سػػموكو  ومعتقػػداتيا، وا 

ف إشػػباع حاجاتػػو اإلجتماعيػػة قبػػؿ الماديػػة ىػػو األسػػاس فػػي تحفيػػزه لمعمػػؿ،  الػػذي يحفػػزه لمبػػذؿ والعطػػاء، وا 
واإلجتماعيػػػة  ةعامػػػؿ مػػػف كػػػؿ جوانبػػػو النفسػػػيودعػػػت مدرسػػػة العالقػػػات اإلنسػػػانية إلػػػى ضػػػرورة اإلىتمػػػاـ بال

والتعػاطؼ معيػـ حيػث يشػػعر العػامموف بإنسػانيتيـ وكػرامتيـ، وىػػذا الشػعور فػي حػد ذاتػػو يحفػزىـ لمزيػد مػػف 
 .4اإلنتاج والعطاء

دعت نظرية العالقات اإلنسانية إلى ضرورة اإلىتماـ بالعامؿ مف كؿ الجوانب خاصة الجوانب النفسية     
حيػػث أكػػد مػػايو عمػػى ضػػرورة تػػوفير العوامػػؿ التػػي تػػؤثر عمػػى دافعيػػة إنجػػاز العمػػاؿ، فإىتمػػاـ واإلجتماعيػة، 

القػػرارات  اتخػػاذالرؤسػػاء بالعمػػاؿ المتعاقػػديف وفسػػح المجػػاؿ ليػػـ ألجػػؿ التعبيػػر عػػف أرائيػػـ ومشػػاركتيـ فػػي 
سسػة، حيػث أف المؤسسػة، ودورىػـ الفعػاؿ فػي الرفػع مػف إنتاجيػة المؤ المتعمقة بالعمؿ يشعرىـ بأىميتيـ فػي 

                                                           
 .028، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ص ديولوجيا نظرية التنظيميإسعد عيد مرسى بدر:  1
، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة التدريب والحوافز الجزائرية جية إدارة الموارد البشرية في المؤسسة العموميةيإستراتبف دريدي منير:  2

 .53، ص 0212-0229الماجستير في عمـ اإلجتماع، قسنطينة، 
 .75، ص 0224، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، عمم إجتماع التنظيمحسيف عبد الحميد أحمد رشواف:  3
 .45-44، ص ص 0221، عماف، 1، دار وائؿ، ط السموك التنظيمي في منظمات األعمالمحمود سمماف العمياف:  4
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 دور كبيػر فػي الرفػع مػف أداء العمػاؿ، والتقدير والطمأنينة، باالحتراـلمجوانب المعنوية المتمثمة في الشعور 
ىذا كمو يعود باإليجاب عمى المؤسسة فالعامؿ ليس مجرد ألة ينتج فقط، بؿ لديػو مشػاعر وأحاسػيس تتػأثر 
بالبيئة المحيطة بيو، حيث أكد مايو عمى أىمية وجود تفاعؿ وتعػاوف دائػـ بػيف العمػاؿ ودعػى إلػى ضػرورة 

 أعماليـ. تكويف جماعات غير رسمية فيما بينيـ، لتحقيؽ مستوى عاؿ لمدافعية في إنجاز

 نظرية الحاجات ألبراىام ماسمو: -2

روفة " بيرمية الحاجات اإلنسانية" نظريتو المع 1943ابرىاـ ماسمو ىو عالـ نفس أمريكي وضع عاـ     
 ىتـ بدراسة سموؾ األفراد في المصانع ومدى التأثير بيف األفراد والمنظمات الصناعية.إ

شػػػاكؿ السػػػيكولوجية التنظيميػػػة يمكػػػف تحميميػػػا مػػػف خػػػالؿ وقػػػد جػػػاءت نظريػػػة ماسػػػمو إليضػػػاح أف الم     
التعػرؼ عمػػى حقيقػة الدافعيػػة اإلنسػانية لتحقيػػؽ الفعاليػة التنظيميػػة، مػف خػػالؿ مجموعػة مػػف الحاجػات التػػي 

يػدفع العػامميف إلػى رفػع أدائيػـ فػي المؤسسػة بعػد إشػباع  بطريقػة متسمسػمة وىػو مػا يسعى الفرد إلى تحقيقيػا
جا ىرميا ليذه الحاجات مبتدئا بالحاجات األساسية في قاعػدة اليػـر ذ، فمقد وضع ماسمو نمو 1ىذه الحاجات

، إال أف إشػباع الحاجػة ال يعنػي زواليػا مػف ىرميػة الحاجػات  وتمييا الحاجات األخرى إتباعػا إلػى قمػة اليػـر
 يمي: مارىا كخمسة مستويات وىي مرتبة تصاعديا ونذكوقد قسـ ماسمو الحاجات إلى 

إلى المحافظة عمى حياة اإلنساف وبقائو مثؿ الحاجة لمماء، الطعاـ،  تيدؼ الحاجة الفيزيولوجية: -2-1
 الراحة...وغيرىا.

تحمي اإلنساف مف الضرر وتتمخص في توفير العناصر المادية التي  الحاجة لألمن واألمان: -2-2
 2المادي والمعنوي.

يكوف مقبوال في المجتمع الذي يعيش فيو وأف تتاح لو وىي حاجة الفرد أف  :االجتماعيةالحاجة  -2-3
 الفرصة في التعامؿ والتعاوف مع أفراد ذلؾ المجتمع.

وتعتبر ىذه الحاجات مف أىـ األمور التي تؤثر عمى سموؾ اإلنساف  إلحترام والتقدير:الحاجة ل -2-4
 ؿ اإليجابي معيـ.مع نفسو ومع األخريف وخاصة في مجاؿ التوازف واإلستقرار النفسي والتفاع

                                                           
  .79، ص مرجع سابؽ حسيف عبد الحميد أحمد رشواف:  1
 .40-42، ص ص مرجع سابؽ صبحي العتيبي:  2
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وىي شعور الفرد بكفاءتو ومياراتو ورغبتو في أف تتاح لو الفرصة  الحاجة لتحقيق الذات: -2-5
 .1مف خالؿ إنجزات يعترؼ بيا األخروف وخاصة عمى مجتمعو ،إلستغالليا واستثمارىا

وعميو ففي ىذا المستوى يسعى الفرد إلى إثباب ذاتو في العمؿ ويقبؿ التحدي وأداء المياـ الصعبة     
 .2ى نفتح أمامو فرص الترقي والتقدـحت

إف العامؿ وسػموكياتو تتماشػى مػع حاجياتػو المختمفػة، وىػذه الحاجػات تختمػؼ مػف عامػؿ ألخػر حسػب      
العامػؿ المتعاقػد ف ،الحاجػة العامػؿ إلنجػاز عممػو ألجػؿ تحقيػؽ تمػؾأولوياتو، وتعد ىذه الحاجػات دافػع يػدفع 

ا مػػف أجػػؿ تحقيػػػؽ ذمينيػػة الصػػعبة التػػي تمػػر عميػػػو كػػؿ ىػػقبولػػو بيػػذا العمػػؿ رغػػـ قمػػة األجػػػر والظػػروؼ ال
حاجات مختمفة تختمؼ مف عامؿ ألخر، كما أف دافعية اإلنجػاز تختمػؼ مػف عامػؿ ألخػر حيػث أف دافعيػة 

ة حاجاتػػػو الفيزيولوجيػػػة تختمػػػؼ عػػػف دافعيػػػة عامػػػؿ ىدفػػػو تحقيػػػؽ الػػػذات، حيػػػث أف العامػػػؿ الػػػذي ىدفػػػو تمبيػػػ
فيكػػوف مجيػػوده  العامػػؿ األوؿ يقػػـو بإنجػػاز عممػػو بطريقػػة عاديػػة، لكػػف العامػػؿ الػػذي يسػػعى لتحقيػػؽ الػػذات

بموغ ىدفو، أي كمما ترقى العامؿ في سمـ الحاجات كمما زادت قصد إلنجاز تكوف مرتفعة أكبر أو دافعيتو ل
غبتو في العمػؿ أكثػر، فممػا يحقػؽ أو يتجػاوز العامػؿ الحاجػات البيولوجيػة واألمنيػة واإلجتماعيػة التػي ىػي ر 

مف الضروريات يمكنو أف يرتقي في سمـ الحاجات ويصػبح لديػو رغبػة فػي تحقيػؽ األىػداؼ وتحقيػؽ الػذات 
في عممو، والعكس فالعامؿ الذي أجره ال يسمح لو حتى بتحقيؽ متطمباتو البيولوجية كاألكؿ والشرب  فيبدع

سػمى وأرقػى أقيػؽ وتطػوير ذاتػو التػي ىػي حاجػات والنقؿ والسكف الذي يشعره باألماف ال نجده يفكػر فػي تح
 تتطمب جو وظروؼ مناسبيف.

  ثالثا: النظريات الحديثة.

 اقريقور:لدوغالس مY و Xنظرية  -1

اؼ الطػػرفيف، وخمػػؽ دحػػداث التكامػػؿ بػػيف أىػػا  والتقريػػب بػػيف المنظمػػة وأفرادىػػا و حػػاوؿ مػػاقريقور التػػألؼ    
الظروؼ المالئمة لتحقيؽ إشباع حاجات األفراد مف خالؿ عمميـ في منظماتيـ، وبذلؾ يشػعر األفػراد أنيػـ 
مػػرتبطيف بيػػذه المنظمػػات لػػذلؾ فػػإنيـ يسػػعوف إلػػى تطويرىػػا وتحسػػينيا باسػػتمرار ضػػماف لبقائيػػا، حيػػث قػػاـ 

 .Yو   Xماىا إفترضات بإختبار فرضيات عف السموؾ البشري أس
                                                           

 .40صبحي العتيبي: المرجع السابؽ، ص   1
 .71، ص 0213، دار اإلبتكار، عماف، إستراتجية إدارة الموارد البشرية في المؤسسة العموميةمنير أحمد بف دريدي:   2
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 عمى النقاط التالية: Xوتقوـ إفتراضات 

 أف الفرد كسوؿ بطبعو يكره العمؿ ويتجنبو أو يتيرب منو. -

نجاز  - إجبار الكثير مف األفراد عمى العمؿ وتوجيييـ ومراقبتيـ وتيديدىـ العقاب كمدخؿ لدفعيـ لمعمؿ وا 
 اؼ التنظيمية بطريقة مالئمة.داألى

يو، ويتجنب تحمؿ المسؤولية ولديو القميؿ مف الطموحات ويرغب في المتوسط التوجيفضؿ الفرد  -
 1.شيءاإلحساس باألماف فوؽ كؿ 

 فتقـو عمى النقاط التالية: Y افتراضاتأما 

 أف الفرد يحب عممو ومستعد لمقياـ بو. -

 عمميـ.األفراد ذو مقدرة عمى التوجو الذاتي قادريف عمى ممارسة الرقابة الذاتية عمى  -

 واتخاذالفرد لديو القدرة عمى تحمؿ المسؤولية، يمتمؾ طموحات، ولديو القدرة عمى التخيؿ واإلبتكار  -
 2.القرار

يمكف  وتفترض أيضا أف الفرد خير بطبيعتو، وترى أف القوى الدافعة أو الحافز تنبثؽ مف الداخؿ وال -
 3فرضيا مف الخارج.

يجب الضغط عميو حتى يقوـ بعممو،  X ضاتاافتر امؿ وحس حسب نظرة دوقالس ماقريقور فإف الع   
فالتراخي في أداء المياـ يعود بالسمب عمى المؤسسة، حيث نجد بعض العماؿ وخاصة المتعاقديف 

سؤولية عندىـ، يتكموف عمى غيرىـ في إنجاز مياميـ غير ممتماطميف في أداء أعماليـ، انعداـ روح ال
ممارسة الرقابة الدائمة ألجؿ دفع العامؿ إلنجاز عممو بالشكؿ  بفي أعماليـ، ليذا يج منضبطيف

فقد حاولت التوفيؽ بيف حاجات العامؿ وحاجات المؤسسة، مف خالؿ إعطاء  Yالمطموب، أما إفتراضات 

                                                           
 .084، ص 0224، سوريا، 1، دار الرضا، ط نظريات اإلدارة واألعمالرعد حسف الصرف:  1
، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير، تخصص إدارة األعماؿ، جامعة عيف شمس، حمب، مدخل إلى اإلدارةعمر محمد دره:  2

 .117، ص 0229
، 1، مكتبة الممؾ فيد الوطنية، ط عمم النفس التنظيمي واإلداريعادؿ بف صالح بف عمر عبد الجبار، محمد بف مترؾ القحطاني:  3

 .85، ص 0227الرياض، 
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العامؿ المتعاقد ىامش مف الحرية لمشاركة أرائو والتعبير عف طموحاتو، حيث أف الدافعية حسبيـ ىي 
 امؿ، ىذا ما يؤدي إلى رفع روحيـ المعنوية وتحسيف أدائيـ.نابعة مف داخؿ الع

  نظرية الدافعية لإلنجاز ألتكنسون: -2

وذلؾ عندما نادى أتكنسوف بالمقولة التالية "  1962خية ليذه النظرية إلى عاـ يتعود الجذور التار       
 1ؼ مف الفشؿ ".إف األفراد يختمفوف فيما بينيـ مف حيث دافعيتيـ وحاجاتيـ لإلنجاز والخو 

 ؼدلمسعي في سبيؿ إشباع أو تحقيؽ ى حيث ينظر أتكنسوف إلى الدافع لإلنجاز بأنو استعداد الفرد     
معيف، كما يرى أنو في حالة اإلنجاز يشير الدافع إلى الرغبة لإلحساس باإلعتزاز عند إتماـ ميمة ما أو 

تحقيؽ الفعمي فإنو يسمى دافعية إلى حيز ال إنجاز أداء ناجح، ومف ناحية أخرى عندما يدخؿ ىذا الميؿ
ىي ذلؾ المركب الثالثي  نجازإلاتباره عممية نشطة أو بذال لمجيد، وفي ضوء ىذا التصور فإف دافعية اعب

  2.نجاح الفرد والباعث ذاتو لما يمثمو مف قيمة بالنسبة لو احتماليةالذي يتكوف مف قوة الدافع ومدى 

الدافع لإلنجاز ىو المحصمة النيائية لصراع بيف األمؿ في النجاح والخوؼ أتكنسوف أف  كما يرى       
 دافع اإلنجاز= دوافع النجاح ـ دوافع الفشل مف الفشؿ، ويمثؿ أتكسوف ىذه العالقة بالمعادلة األتية: 

يؤدي إلى  تقميص دوافع تجنب الفشؿوعميو فإف اإلىتماـ بدوافع النجاح وتنميتيا والعمؿ عمى       
 3أكبر مف الدافع لإلنجاز. محصمة

 فإذا أرادتشير نظرية أتكنسوف أف الدافع لإلنجاز يرجع إلى رغبة داخمية ذاتية لدي العامؿ المتعاقد،       
العامؿ تحقيؽ النجاح فإنو سيبذؿ جيد أكبر وبذلؾ تكوف دافعيتو تجاه عممو مرتفعة، فخوفو مف الفشؿ 

دراكو بأف عممو سيخضع لمتقسيـ  فعو ذلؾ إلى بذؿ مجيود أكبر حيث نجد دإما "نجاح" أو "فشؿ"، سيوا 
العماؿ ذو الحاجات المرتفعة لإلنجاز يقوموف بأداء أفضؿ مقارنة بالعماؿ الذيف يتسموف بالخوؼ مف 

بة إلخفاؽ في العمؿ تقؿ نسفضة، فكمما كانت درجة الخوؼ مف االفشؿ حيث تكوف دافعيتيـ لإلنجاز منخ
 معو الدافعية لإلنجاز. ارتفعت، وكمما كاف إحساس كبير بالنجاح زالدافعية لإلنجا

                                                           
 .078مرجع سابؽ، ص  رعد حسف الصرف: 1
مكممة لنيؿ شيادة الدكتوراه تخصص ، مذكرة أخالقيات مينة األستاذ الجامعي وعالقتيا بدافعية اإلنجاز لدى الطالبزديرة خمار:  2

 .117، ص 0218 -0217عمـ إجتماع مؤسسات مجتمعية، أـ البواقي، 
 .170، مرجع سابؽ، ص واإلنفعالتسيكموجيا الدافعية محمد محمود بني يونس:  3



 الفصل الثاني                                                   النظريات المفسرة للدراسة
 

 
37 

 نظرية دافعية اإلنجاز لديفيد ماكميالند: -3

، بعد أف 1961وىي المعروفة بنظرية الحاجة إلى التفوؽ، والتي وضعيا ديفيد ماكميالند سنة       
استنتج مف خالؿ بحوثو امتالؾ بعض األفراد لدوافع إنجازية ال تتوفر لدى األخريف وذلؾ لتأثير الحوافز 

لذيف تتوفر لدييـ المثابرة وبذؿ النفسية، وشرع في اإلىتماـ باألفراد الذيف يتمتعوف بالدافع القوي لإلنجاز، وا
الطاقة والنشاط والراضوف والمتمتعوف بأعماليـ، والطامحوف لبموغ النجاح، حيث عرؼ ماكميالند الحاجة 
 1إلى اإلنجاز بأنيا " الدافع عمى صنع األشياء بطريقة أفضؿ وأكفأ، وأف ىذا الدافع يمثؿ خاصية عقمية "،

اإلنجاز" أف ىناؾ حاجة لإلنجاز وىذه الحاجة ىي جزء ال يتجزأ مف  حيث أكد ماكميالند في كتابو "مجتمع
 2الشخصية البشرية.

ماكميالند عمى ثالث حاجات أساسية محفزة لسموؾ األفراد وعمى رأسيا حاجات اإلنجاز  ىذا وقد ركز     
 وحاجة القوة ثـ اإلنتماء وذلؾ عمى النحو التالي:

رغبة قوية و حيث تالـز األشخاص ذوي الحاجة القوية لإلنجاز  الحاجة إلى اإلنجاز أو التحصيل: -3-1
 لمنجاح وتجنب الفشؿ ومواجية التحدي، وذلؾ إلرضاء مطامحيـ الكبيرة.

مف يحس بحاجة قوية لمسمطة، فيو يميؿ بطبعو لشغؿ المناصب إف كؿ  الحاجة إلى القوة: -3-2
األخريف، ويميز سموكو بالقدرة عمى اإلقناع وتقديـ القيادية وممارسة الوظائؼ ذات التأثير القوي عمى 

 المقترحات وتقييـ المواقؼ واألشخاص وبخاصة فصاحة المساف.

تقوـ الحاجة إلى اإلنتماء لمغير بمجرد تفكير الفرد في ربط عالقات ودية  الحاجة إلى اإلنتماء: -3-3
ى ربط وتعزيز العالقات اإلجتماعية، مع األخريف، حيث يتوقؼ األفراد ذوو الحاجة القوية لإلنتماء إل

بحيث يمتمكيـ الشعور بالغيطة والسرور عند تقبميـ مف طرؼ الجماعة ويعترييـ الغبط واألسى بمجرد 
 3نبذىـ مف قبؿ جماعة اإلنتماء.

 ،يف وحتى درجتيامويتبيف لنا مف خالؿ نظرية ماكميالند أف دافعية اإلنجاز تتعمؽ بشخصية العام    
فالعامميف المتعاقديف يمتمكوف نفس الحالة المينية لكف دافعية اإلنجاز تختمؼ مف عامؿ إلى عامؿ أخر 

                                                           
 .035محمد بالرابح: مرجع سابؽ، ص  1
 .122، ص 0227، مخبر عمـ إجتماع اإلتصاؿ لمبحث والترجمة، قسنطينة، سوسيولوجيا التنميةرابح كعباش:  2
 .036مرجع سابؽ، ص  محمد بالرابح: 3
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فيناؾ مف يقوـ بميامو بدرجة عالية مف الحماس وأداء رفيع وعمى أكمؿ وجو، أي يمتمكوف دافع قوي 
أي الدافع نفسي  ،يعلإلنجاز حيث تكتمؿ راحتيـ النفسية في أداء المياـ بطريقة أو بأسموب جيد ورف

كما توجد فئة مف العماؿ يقوموف بمياميـ بأقؿ حماس وأداء يتطابؽ وشخصيتيـ ونفسيتيـ  ،داخمي
أي الدافع لإلنجاز نفسي شخصي يتعمؽ  ،ورغباتيـ الداخمية رغـ إشتراكيـ في نفس الوضعية المينية

اإلنجاز عالي وذلؾ قصد فرض وكذلؾ توجد فئة مف المتعاقديف يقوموف ب ،بشخصية المتعاقد وتفكيره
شخصيتو داخؿ جماعة العمؿ أي بموغ السمطة وحتى لو لـ تكف رسمية والبعض األخر طموحاتو ودوافعو 
مف وراء اإلنجاز الجيد لممياـ ىو تحقيؽ اإلنتماء وذلؾ اإلنتماء يزيد مف إنجازه لكف في حاؿ عدـ تحقؽ 

نظباطو وأدائو داخؿ  ذلؾ فإف دافع اإلنجاز يقؿ وىذا يأثر بالسمب عمى الروح المعنوية لممتعاقد وا 
 المؤسسة.

 نظرية التوقع لفكتور فروم: -4

، لتصبح مف بيف أىـ النظريات 1964لقد طور فرـو ىذه النظرية مف خالؿ أبحاثو المنشورة سنة       
ميؿ بطريقة معينة المفسرة لمدافعية لدى الموارد البشرية وترى ىذه النظرية أف الرغبة القوية أو الميؿ لمع

كما يعتمد عمى رغبة الفرد في الوصوؿ إلى ىذه  ،يعتمد عمى قوة التوقع لنتائج ذلؾ العمؿ أو التصرؼ
 1النتائج أو تقديره إلحتماؿ الحصوؿ عمييا فيكوف بيذا لدينا توقعيف:

لمطموب ىو تقدير الشخص لقوة العالقة بيف المجيود الذي يبذلو وبيف األداء ا التوقع األول: 4-1
 الوصوؿ إليو بمعنى أف الزيادة في الجيد المبذوؿ سيؤدي إلى إنجاز وأداء أفضؿ.

وىو توقعات الفرد حوؿ الحوافز التي سيناليا، أي عمى ماذا سيحصؿ بعد إتمامو التوقع الثاني:  -4-2
معيف؟ وىذا التوقع ؿ ىؿ سأمنح مكافأة أو عائدىا إذا ما حققت رقـ إنتاج ءفالفرد ىنا يتساعممية اإلنجاز؟ 

 2يوضح العالقة بيف إتماـ اإلنجاز وبيف المكافأة المتوقعة.

سؤاؿ الذي تقـو ما يستطيعوف عندما يرغبوف " وال وىي تقوـ عمى منطؽ " أف األفراد سوؼ يؤدوف
اؼ دعميو النظرية " متى وتحت أي ظرؼ سوؼ يبذؿ األفراد أقصى جيد مف أجؿ دعـ األغراض أو األى

                                                           
، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ ل داخل المنظماتالخارجية وأثرىا عمى دافعية العما اإلشاعاتلخضر بف غناـ:  1

 .68، ص 0227-0226النفس التنظيمي وتسيير الموارد البشرية، جامعة محمد منتوري، قسنطينة، 
 .63بف دريدي منير: مرجع سابؽ، ص  2
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ة عمى ىذا السؤاؿ يحدد فروـ أنو يجب عمى المديريف أف يعرفوا بية لمتنظيـ؟ "، وفي محاولة لإلجااإلنتاج
 ثالثة أشياء ضرورية ىي:

 اإلعتقاد الشخصي أنو العمؿ الشاؽ سوؼ يمكف مف تحقيؽ مستويات األداء المرغوبة. -

نيا إنجاز مستويات متعددة والمخرجات المتنوعة لمعمؿ سوؼ ينشأ ع تآالمكافاإلعتقاد الشخصي بأف  -
 (إختالؼ العائد بختالؼ مستوى األداء) مف األداء لمعمؿ

 1( العوائد ذات قيمة بالنسبة لمشخص.المكافأةأف تكوف ىذه المخرجات ) -

حسب نظرية التوقع يتبيف لنا أف أداء العامؿ يتعمؽ أدائو  بتوقعاتو حوؿ النتائج التي سوؼ تحصؿ      
إلنجاز وتوقعاتو ماذا سوؼ يجزى مف وراء ىذا األداء أي دافع مادي لتحقيؽ أداء أو إنجاز مف وراء ذلؾ ا

لبقاء في و في اظو ظإذا قاـ بأداء أفضؿ فربما ىذا يزيد مف حأنو العامؿ المتعاقد يتوقع  الفمث ،أفضؿ
إلى عقد  ؤقتوف سبب في تحويؿ عقده مف عقد مء أو اإلنجاز األفضؿ قد يكاالمؤسسة أي أف ىذا األد

وكذلؾ يرفع مف روحو المعنوية كما قد يوجد عامؿ  واالنضباطدي إلى زيادة األداء ؤ دائـ وىذا التوقع ي
في الحوافز المادية مثاؿ في الترقية أو زيادة  ظوظمتعاقد أخر يتوقع أف عممو مؤقت ومحدود وليس لو ح

امؿ يقـو بأداء ميامو وفؽ توقعاتو لمعوائد مف أي أف الع ائج سمبية وىذا يعرقؿ أدائوفي األجر أي يتوقع نت
 وراء ىذا األداء فكمما كانت توقعاتو إيجابية كمما زادت دافعيتو لإلنجاز.

 رابعا: المقاربة النظرية لمدراسة:
مف خالؿ العرض السابؽ لمنظريات المتعمقة بموضوع الدراسة يمكف أف نحدد المقاربة النظرية التي     

، ذلؾ ألف ىذه النظرية مف أىـ النظريات السوسيولوجية البنائية الوظيفيةاسة وىي تعتمد عمييا الدر 
، حيث ترى في العامؿ أو الموظؼ نسؽ مف الكبرى والتي يمكف ربطيا بمختمؼ الظواىر اإلجتماعية

 اختؿاألنساؽ اإلجتماعية ويؤدي وظيفة معينة إلكتماؿ النسؽ اإلجتماعي وكمما حدث خمؿ في ىذا النسؽ 
أفكار ىذه النظرية وما تتضمنو مف فرضيات فنجد أنيا تخدـ موضوع البحث المجتمع بأكممو، ومف خالؿ 

الذي نحف بصدد دراستو؛ حيث أف العامميف بعقود محددة المدة تكوف ليـ عالقة مباشرة في إحداث توازف 
أو وظيفتو والظروؼ المحيطة بو كمما داخؿ المجتمع أو النسؽ الكمي فكمما كاف العامؿ راضي عف عممو 

  لنسؽ سميما ويقدـ أكثر لممجتمع والعكس صحيح.كاف ا

                                                           
 .028-027 ، ص ص0211، األردف، 1، دار صفاء، ط إدارة المنظماتعالء الديف عبد الغاني محمود:  1
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 خالصة الفصل:

قدمنا في ىذا الفصؿ النظريات التي عالجت موضوع العقود محددة المدة ودافعية اإلنجاز، وقد       
ىذه النظريات في نضرتيا لمعامؿ وفي تفسيراتيا حوؿ متغيري الدراسة، حيث اف أصحاب  اختمفت

والنظريات  فوف في نظرتيـ وتفسيراتيـ عف أصحاب النظريات النيو كالسيكيةالنظريات الكالسيكية يختم
 الحديثة، فمكؿ منيا مبادئيا التي تعطي لمظاىرة طابعيا الخاص حسب معتقداتيا.

 

 

     

 



 

 

 

 تمهيد.        

 أوال: أنواع عقود العمل محددة المدة.

 ثانيا: شروط عقد العمل محددة المدة

 ثالثا: عناصر عقد العمل محددة المدة

 رابعا: حالت إبرام عقود العمل محددة المدة.

 خامسا: أليات إنهاء عقد العمل محدد المدة.

 أثار إنتهاء عقد العمل محدد المدة. سادسا:

 في الجزائر. معتمدةأليات التشغيل ال سابعا:

 خالصة الفصل.
 

 لفصل الثالث: عقود العمل محددة المدةا
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 تمهيد:

 ،األخيرة اآلونةوق العمل خاصة في إن العمل بالعقود محددة المدة من األعمال التي إكتسحت س     
مؤقتة الحاصمة في سوق العمل حيث نتجت عنيا عالقات وعقود عمل وذلك لمواكبة التطورات المفاجئة 

ميام وخدمات محددة زمنيا، سنحاول في ىذا الفصل أن  ذلتنفي بين صاحب العمل والمستخدم وذلك
نتعرف عمى عقود العمل محددة المدة من خالل تناول بعض العناصر التي من شأنيا أن تعطي صورة 

ه وأخيرا حالت إبرامو، أليات إنيائو وأثار إنتياء ،أوضح عنو، تتمثل في أنوعو، شروطو، عناصره
 نستعرض أليات التشغيل المعتمدة في الجزائر.
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 أوال: أنواع عقد العمل محدد المدة:

ختالفا كل حسب مدتو ونوعية العمل وكذا نوع        لقد أخدت عقود العمل محددة المدة تنوعا وا 
 يمي: المؤسسة المستخدمة واألجر المحدد لو وىذا ما سنتطرق لو فيما

 عقد التجربة: -1

تتحدد فترة التجربة بموجب اإلتفاقيات الجماعية أو عقد العمل وفي حالة مالم توجد ىذه األخيرة،      
فتحدد بموجب األعراف المألوفة في المينة أو في فرع نشاط معين، وقد تكون الفترة ثمانية أيام بالنسبة 

يجوز في أي حال  إلطارات، والالماىرين، وثالثة أشير بالنسبة ل مينلممستخدشير واحد بالنسبة لمعامل، 
( من أمر الشروط العامة 01من األحوال أن تتجاوز ىذه الفترات أو يتم تمديدىا، وقد أجازت المادة )

لعالقات العمل في القطاع الخاص ألي من الطرفين خالل فترة التجربة بفسخ عالقة العمل بكل حرية 
 1.لسبب ودون إخطار سابق أو تعويضسواء كانت محدودة أو غير محدودة المدة، دون بيان ا

 عقد العمل المؤقت: -2

يزاولو صاحب المنشأة من  ويرتبط ىذا النوع باألعمال المؤقة ويشترط فيو أن يدخل في نطاق ما      
ذا إتفق الطرفان نشاط إضافة إلى ضرورة أن يقتضي إنجازه مدة محددة، ومع ذلك فإن العمل المؤقت إ

 2محدد بذاتو ينتيي بإنتيائو وينتيي العقد بإنتياء العمل أو انقضاء مدتو.عمى إنصبابو عمى عمل 

 عقد العمل بالمقطوعية: -3

ن مقابل سعر إجمالي، فإذا وىو عقد يمتزم بموجبو عامل بإنجاز كمية معينة من األعمال خالل الزم     
 3إنجاز العمل ينتيي عقد العمل.زمن  انتيى

 

                                                           
، مذكرة مكممة لنيل شيادة الدكتوراه عقود العمل ودورها في إشباع حاجات خريجي الجامعة حسب هرم ماسموشريفة جنان:  1

 .25-25، ص ص 5102-5102تخصص عمم النفس عمل وتنظيم، بسكرة، 
 .025، ص 5112، دار المعارف، العمل الفردياألحكام العامة لعقد عبد العزيز عبد المنعم خميفة:  2
 .25شريفة جنان: مرجع سابق، ص  3
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 عقد العمل الموسمي: -4

ىذا النوع من العقود محدد المدة يرتبط باألعمال الموسمية أي التي يتم إنجازىا في موسم معين        
 1أو إنتياء الموسم المتعمق بالعمل المحدد ميما كانت مدتو. بانقضاءوينتيي ىذا العقد 

 عقد التمهين: -5

تزم متدرب، والذي يالمويمتزم بموجبو صاحب العمل بالتكوين المنيجي لشخص أخر يسمى العامل       
بدوره بالعمل لديو، وخالل الشير األول من فترة التدريب إذا أظير العامل عدم قدرتو عمى تعمم المينة أو 

بالنسبة لمعامل إذا تبين لو أن  الشيءالصناعة الموكمة لو، يحق لصاحب العمل فسخ عقد التميين ونفس 
 2في عقد التميين. بانقضاء الزمن المتفق عميو العمل ال يناسبو أجاز لو الفسخ، وتنتيي مدة العقد

 ثانيا: شروط عقد العمل محدد المدة:

 :كاآلتيتحددت شروط عقد العمل محدد المدة        

 ضرورة الكتابة: -1

لثانية نجدىا تنص عمى أنو ابفقرتييا األولى و  00\01من القانون  00بالرجوع الى أحكام المادة       
وفي حالة إنعدام عقد مكتوب يفترض أن  ،لمدة غير محددة إال إذا نص عمى ذلك كتابةيعتبر العقد مبرما 

 3 تكون عالقة العمل قائمة لمدة غير محددة.

 ،يترتب عمى ذلك من أثار وما فعقد العمل يكون كتابي لتجنب تحويل العالقة من محددة إلى دائمة      
بعض المؤسسات الخاصة  فكل الييئات المستخدمة تسعى إلبرام عقود مكتوبة، بل تحرص عمى ذلك

ولغايات معينة ال تبرم عقود مكتوبة في ىذه الحالة يصبح العقد كقرينة غير محددة المدة السيما إذا احتج 

                                                           
 .025، ص مرجع سابق عبد العزيز عبد المؤمن خميفة: 1
 .25شريفة جنان: مرجع سابق، ص   2
 .51، ص 5112، دار ىومة، الجزائر، عقد العمل محدد المدةبن صاري ياسين:  3
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لعمل غير محددة العامل عمى ذلك ألن القانون فصل في ىذه المسألة بنص صراحة عمى إعتبار عالقة ا
 1 عقد مكتوب بين الطرفين عمى خالف ذلك. المدة إال نص في

 تحديد مدة العقد والحالة مع التسبب: -2

نجد بأن النص األول يشترط  00\01مكرر من القانون  05و 05لى أحكام المادتين إبالرجوع        
يا، أما النص الثاني فإنو العالقة وأسباببموجب فقرتو األخيرة ضرورة أن يتضمن العقد المؤقت زمنيا مدة 

ومن ثمة فالعامل يكون  ،052لى إحدى الحالت الواردة ضمن المادة إلى وجوب إستناد ىذا العقد إيتطرق 
عمى دراية لمدة عالقة العمل وتاريخ نيايتيا ويرى اإلجتياد القضائي أن توقيع العامل يعد بمثابة تسميم 

  3 المستند والعمم بمدة العقد.

 مدة العقد وأسبابها: -3

يقصد بيا الفترة الزمنية التي يضع فييا العامل نشاطو وخبرتو وجيده في خدمة ومصمحة صاحب       
دارتو، وىي المدة التي تحدد من قبل األطراف المتعاقدة مع و العمل  بعين اإلعتبار النصوص  األخذا 

 القانونية والتنظيمية المعمول بيا. 

وحقوق األطراف  التزاماتفعقود العمل المحددة المدة يمعب فييا عنصر المدة دورا ىاما في تحديد       
السيما بالنسبة إلنياء عالقة العمل واألثار المترتبة عنيا، كون عقد العمل محدد المدة يبدأ بتاريخ وينتيي 

 4بتاريخ محدد في العقد.

 تحديد المحل والسبب: -4

بينما يعرف السبب بأنو الغرض المباشر الذي  ،الذي يمتزم المدين بالقيام بو الشيءبأنو يعرف المحل      
يقصد الممتزم الوصول إليو من وراء إلتزامو، ويعتبر المحل والسبب في عقد العمل محدد المدة من 

العمل،  ، حيث أن محل إلتزام العامل ىو في نفس الوقت سبب إلتزام صاحبالمسائل التي تميز ىذا العقد

                                                           

 .57، ص 5102، دار العموم، عنابة، في قانون العمل محاضراتخميفي عبد الرحمان:  1 
 .52بن صاري ياسين: مرجع سابق، ص  2
 .52خميفي عبد الرحمان: مرجع سابق، ص  3
 .75بن صاري ياسين: مرجع سابق، ص  4
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    والعكس صحيح، فبالنسبة لمعمل فيجب أن يكون ممكنا ومعينا أو قابل لمتعيين سواء من ناحية تحديده 
من القانون الجزائري بأنو: " إذا كان المحل مستحيال في  07أو تنظيمو، حيث تطبق عميو نص المادة 
 1حّد ذاتو كان العقد باطال بطالنا مطمقا ".

 محدد المدة:ثالثا: عناصر عقد العمل 

يقوم عقد العمل محدد المدة عمى أربعة عناصر أساسية ىي: عنصر العمل، واألجر، والتبعية،       
 دة، وىذه العناصر تتشكل اليوية المميزة ليذا العقد مقارنة بالعقود األخرى:والم

 عنصر العمل: -1

ىذا ويشترط في ىذا  ،ب العملالعامل، وسبب إلتزام صاحعنصر العمل في العقد يعتبر محل إلتزام       
ي شخص  أخر، أإليو بصفة شخصية دون أن يستعين بالعنصر بأن يقوم العامل بأداء العمل الموكل 

البد لصاحب العمل توفير كافة  ووفق توجييات وأوامر صاحب العمل ىذا من جية، ومن جية أخرى
 2ممو بكيفية حسنة وعادية.األدوات والوسائل والظروف الالزمة لمعامل حتى يتمكن من أداء ع

 عنصر التبعية: -2

يقصد بيا تمك العالقة القائمة بين العامل وصاحب العمل والتي تحددىا أحكام وشروط العقد المبرم       
صدار األوالذي يمنح لصاحب العمل الحق في توجيو ومراقبة العام ،بينيا وامر ل أثناء أدائو لعممو، وا 

 ذيراه صاحب العمل، كما لزم ىذا العقد كذلك العامل بتنفي أداء العمل وفق ماوالتعميمات الالزمة لو قصد 
ىذه األوامر والتعميمات والتوجييات الصادرة لو من صاحب العمل في الحدود التي يسمح بيا القانون 
واألعراف المينية، وفي حدود ممارسة وتنفيد العمل المتفق عميو في عقد العمل وكذا في الحدود التي 

 3تضييا طبيعة العمل ومستمزماتو.تق

 

 
                                                           

 .52، ص 5105الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، في التشريع الجزائري الوجيز في قانون عالقات العملأحمية سميمان:   1
 .25شريفة جنان: مرجع سابق: ص   2
 .500ص  0057، القاىرة، القاىرة جامعةمطبعة ، قانون العملمحمود جمال الدين زكي:   3
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 عنصر األجر: -3

حيث أكد العديد من الباحثين أىمية ىذا العنصر المادي الذي يشكل مصدر رزق، فمن خاللو يشبع       
لى ذلك فيو محفز لدافعية العامل نحو إالحياة واإلستمرارية، باإلضافة  الفرد حاجاتو األولية حيث تحقق لو

 1تجعمو راضيا ومنتجا في نفس الوقت.وبالتالي  العمل

 عنصر المدة: -4

دارتيا.        2يقصد بعنصر الزمن المدة التي يضع فييا العامل نفسو في خدمة المؤسسة المستخدمة وا 

 رابعا: حالت إبرام عقود العمل محددة المدة:

يعتبر عقد العمل محدد المدة وسيمة إستثنائية لمتعاقد في القانون الجزائري، ليذا يجب أن يكون       
يجوز إبرام ىذا النوع  وذلمك حمايتا ومراعاة لحقوق العامل، ليذا ال ،إبرامو مطابقا لحاالت محددة قانونا

 من العقود إال في الحالت التي ذكرىا القانون وتتمثل في:

 أشغال أو خدمات غير متجددة: حالة وجود -1

يشترط إلمكانية إبرام عقود عمل محددة المدة في ىذه الحالة، وجود عقود أشغال أو خدمات غير        
متجددة لفائدة أحد زبائن المؤسسة المستخدمة حيث نجد عبارة غير متجددة التي تبرر المجوء إلى اإلعتماد 

المدة، كما يالحظ أن إنتشار ىذا النوع من العقود يوجد  عمى يد عاممة مؤقتة بموجب عقود عمل محددة
إلى اإلعتماد عمى التعاقد المؤقت تبعا لطمب الزبون بإنجاز  تمجأ عمى مستوى ورشات البناء التي غالبا ما

مشروع لفترة زمنية محددة والمتمثل في أشغال غير متجددة أي غير متكررة عبر الزمن بالنظر إلى 
 3 فترة محددة.طبيعتيا الممتدة ل

 

                                                           
 .20شريفة جنان: مرجع سابق، ص   1
 .001 ، ص0055، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : شرح قانون العمل الجزائريجالل مصطفى القريشي  2
 .22، ص 5105دار ىومة، الجزائر،  النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة،طريبت سعيد:   3
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حالة إستخالف عامل مثبث في منصب تغيب عنه مؤقتا ويجب عمى المستخدم أن  -2
 يحتفظ به لصاحبه:

أن إستخالف الذي يبرر المجوء إلى عقد محدد المدة ىو  00\01من القانون  05جاء في المادة     
لكن صاحب منصب العمل المتعاقد لمدة غير  ،عندما يتعمق األمر بعمل أو خدمات دائمة داخل المؤسسة

مل أخر لمدة أثناء غيابو تشغيل عامحددة حدث في حياتو سبب جعمو يتوقف عن العمل مؤقتا وىنا يجوز 
يجب أن  المذكور أعاله، وإلستيفاء شروط ىذه الحالة لى النص القانونيإ ستناداالمحددة وعميو يجب 

 1عاتق صاحب العمل وتتمثل في:يتوفر شرطان والثالث إلتزام يقع عمى 

والعامل المثبث ىو ذلك الذي يكتسب المؤىالت العممية  مل مثبث:اأن يتعمق اإلستخالف بع -1 -2
 والعممية والميارات المينية التي يتطمبيا منصب العمل الشاغر.

          حيث يكون العامل الدائم ثابث فعال لفترة طالت أن يكون العامل المثبت متغيبا مؤقتا: -2 -2
 2أم قصرت وىي مرتبطة بشغور المنصب.

 3صاحب العمل يكون مجبر عمى اإلحتفاظ بمنصب العمل لصاحبه. -3 -2

 عندما يتطمب األمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع: -3

إشترط المشرع الجزائري إلبرام عقد العمل المحدد المدة بموجب ىذه الحالة ىو وجود أشغال دورية      
ذات طابع متقطع، ومعنى الدورية ىو أن النشاط الذي من أجمو يمجأ صاحب العمل لمتعاقد من حين 

كما  ،المستخدمةألخر بموجب عقد العمل محدد المدة يخرج من نطاق النشاط العادي والمألوف لممؤسسة 
أي أنو يعرف فواصل  ،بعدم التواصل وعدم اإلستمرارية في الزمنالدوري( يجب أن يتميز ىذا النشاط )

زمنية متكررة قد تطول أو تقصر، أما الطابع المتقطع ليذه األشغال والتي يضفي عمى صفة الدورية فإن 

                                                           
 .22بن صاري ياسين: مرجع سابق، ص  1

  2 مصطفى قويدري: عقد العمل بين النظرية والممارسة، دار ىومة، ط5 ،الجزائر، 5100، ص 25.
.22بن صاري ياسين: مرجع سابق، ص   3  
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كم طبيعتيا وبشكل منتظم فترات فراغ يجعميا من مميزاتو أن ىذه األشغال المعنية بيذه الحالة يتخمميا بح
 1. تتوقف ولكن ليس بصفة نيائية

 عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية: -4

أمام  ن، يتعمق السبب األول بتزايد العمل والثاني باألسباب الموسمية نكونبتشمل ىذه الحالة سبي     
ة بسبب اط المؤسسة، ويكون ذلك بصفة مؤقتواإلستثنائي في نشرتفاع المفاجئ حالة تزايد األعمال عند اإل

ظروف الطمب المتزايد، وغير العادي عمى المنتوج بالمقارنة مع العمل العادي الذي تقوم بو المؤسسة في ال
إلى زيادة اإلنتاج لمواجية ر المستخدم عمال فيضطبالعدد اإلعتيادي لم ويمكن مواجيت العادية الذي ال
جئ مما يدفعو إلى إبرام عقود محددة المدة وتتعمق األسباب الموسمية بأشغال تتجدد دوريا الطرف المفا

جتماعية. قتصادية وا   2 وبصفة منتظمة ال تنتج عن إدارة صاحب العمل بل ضغوطات خارجية، طبيعية وا 

 خامسا: أليات إنهاء عقد العمل محدد المدة:

من قانون عالقات العمل إلى حالت إنياء عقود العمل  22أشار القانون الجزائري في نص المادة        
محددة المدة تتمثل الحالة األساسية في حالة إنقضاء مدة العقد، كما توجد حالت أخرى إلنياء عقد العمل 

 نستعرضيا فيما يمي: 3محدد المدة وتتمثل في األسباب اإلقتصادية والتأديبية وأسباب أخرى

 بإنقضاء مدته تمقائيا:العقد المحدد المدة  انتهاء -1

 أي إجراء فال ينذر أحد الطرفين اتخاذإذا إنتيت المدة المحددة لمعقد، ينتيي العقد تمقائيا ودون      
، فتحديد المدة الزمنية في عقد العمل محدد المدة، يعتبر من أىم 4الطرف األخر بحصول ىذا اإلنتياء

 5العناصر المكونة لمعقد، بتحديد بدايتو ونيايتو.

                                                           
تخصص القانون اإلجتماعي، جامعة وىران،  ،، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستيرعقد العمل محدد المدةخيرة عبد المولى:  1

 .50،ص 5110-5115وىران،
شغيل، المجمد ت، مجمة قانون العمل وال: العقود المحددة المدة بين النصوص التشريعية والممارسات القضائيةبن عزوز بن صابر 2
 .12، ص 5100، مستغانم، 15د ، العد2
 .010طربيت سعيد: مرجع سابق، ص  3
 ,220، ص 5110لبنان،  0منشورات الحمبي الحقوقية، طقانون العمل، حسين عبد المطيف حمدان:  4
 .005طربيت سعيد: مرجع سابق، ص  5
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 إنتهاء العقد المحدد المدة المبرم بإنتهاء عمل معين: -2

إذا أبرم العقد لمقيام بعمل معين فإنو ينتيي بإنجاز ىذا العمل، فمو إتفق مقاول مع عدد من العمال    
يمنع أن يجدد الطرفان ىذا العقد بعد إنجاز  إلقامة بناء، فإن العقد ينتيي بإنتياء البناء، ولكن ليس ما

 1لمطموب لمقيام بعمل أخر.العمل ا

 إنهاء عقد العمل محدد المدة ألسباب إقتصادية: -3

تعمق  نص المشرع الجزائري عمى ىذه الحالة عند نياية المدة المحددة لعقد العمل خاصة إذا ما      
ادي اإلفالس فاألمر بصعوبات إقتصادية ومالية لممستخدم، حيث يمجأ إلى تقميص من عدد العمال لت

التجاري ولتمكنو من مواجية نشاط مؤسستو، كما أوجب المشرع عمى المستخدم إتباع إجراءات تتجرم 
 2الجانب اإلجتماعي قصد تفادي تسريح العمال ألسباب إقتصادية.

 إنهاء عقد العمل محدد المدة باإلتفاق بين العامل وصاحب العمل: -4

حة أو ضمنا، فإذا وقع مثل ىذا اإلتفاق ينتيي عقد أي أن يتفق الطرفان عمى إنياء عقد العمل صرا      
اإلتفاق الضمني عمى إنياء العمل ولو كانت المدة المحددة لو أو العمل المبرم ألجمو لم ينقض بعد ومثل 

 3العقد، أن ينقطع األجير عن العمل فيرسل إليو رب العمل أجره فيقبمو دون تحفظ.

 مدته عن خمس سنوات: إنهاء عقد العمل محدد المدة إذا زادت -5

من قانون  012إذا أبرم العقد محدد المدة لمدة تزيد عن خمس سنوات جاز لمعامل وفقا لممادة       
العمل إنياءه بعد إنقضاء خمس سنوات، عمى أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل اإلنياء بثالثة أشير 

حب العمل من تنظيم حسن سير العمل عمى األقل، واليدف من اإلخطار بمدتو السابقة ىذه ىو تمكن صا
 4بالمنشأة في ضل غياب العامل.

 

                                                           
 .220حسين عبد المطيف حمدان: مرجع سابق، ص   1
 .005طربيت سعيد: مرجع سابق, ص   2
 .722، لبنان، ص 5117، منشورات الحمبي الحقوقية، قانون العمل المبنانيحسين عبد المطيف حمدان:   3
 .022عبد العزيز عبد المنعم خميفة: مرجع سابق، ص   4
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 سباب مرضية أو وفاة:إنهاء عقد العمل محدد المدة أل -6

عقد العمل محدد المدة بمرض العامل مرضا يستوجب إنقطاعو عن العمل مدة تزيد عمى  ينتيي      
محدد المدة بوفاة سواء تعمق األمر بالعامل كما ينتيي عقد العمل   1الحد األقصى لمدة إجازتو المرضية،

أو المستخدم، حيث نصت عميو كل التشريعات والتي يعتبرىا سببا لإلنتياء العادي لعقد العمل محدد 
 2المدة.

 سادسا: أثار إنتهاء عقد العمل محدد المدة:

وقد تترتب عمى ىذا  ،إذا انتيى عقد العمل انقضت العالقة التعاقدية بين األجير ورب العمل
اإلنتياء أثار معينة إذا أن من ينيي العقد محدد المدة قبل إنقضاء أجمو أو قبل إنجاز العمل الذي أبرم 

أو إخالل أحد  ذستحالة التنفيوالمتمثمة في زواج األجيرة أو ا من أجمو لغير األسباب المعنية في القانون
 3الحاالت تترتب عنيا أثار والمتمثمة فيما يمي:طرفي العقد بالتزاماتو في حال عدم وجود ىذه 

 إنهاء رب العمل العقد:حال في  -1

أي إذا كان رب العمل ىو من قام بإخالل العقد فإنو من حق العامل اإلستفادة من التعويض 
 4المتعاقد عميو. الالزمأي يعوضو رب العمل عن المدة المتبقية من العقد أي األجر  ،واإلنذار

 ال إنهاء األجير العقد:في ح -2

أي إذا كان األجير ىو من أنيي العقد فإنو يمتزم بتعويض رب العمل أو صاحب العمل عما لحقو     
بسبب ذلك من ضرر، ويقدر التعويض بمقدار الخسارة التي لحقت برب العمل والربح الذي فاتو عمى أن 

 5العمل خالل فترة التعطيل.يخصم منو مقدار األجر الذي كان يستحقو العامل لو بقي في 

                                                           
 ,725، مرجع سابق، ص قانون العمل المبنانيحسين عبد المطيف حمدان:   1
 .070طربيت سعيد: مرجع سابق، ص   2
 .722، مرجع سابق، ص قانون العمل المبناني:  حسين عبد المطيف حمدان  3
 .722، مرجع سابق، ص قانون العملحسين عبد المطيف حمدان:   4
 .221، مرجع سابق، ص قانون العمل المبنانيحسين عبد المطيف حمدان:   5
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أي في نياية األمر يمكن القول أن الطرف الذي قام بإخالل العقد  يعد مسؤؤال في مواجية الطرف     
 1األخر عن التعويض.

 في الجزائر:المعتمدة سابعا: أليات التشغيل 

مع تفاقم مشكمة التشغيل في الجزائر، تطمب من الدولة وضع برامج تشغيمية في محاولة منيا      
 متصاص البطالة، ومن بين ىذه البرامج نذكر:ال

 :ANEMالوكالة الوطنية لمتشغيل  -1

ي المؤرخ رقم ذرسوم التنفيىي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وخدماتي استحدثت بموجب الم      
المتضمن استحداث الديوان  0050-12 -05المؤرخ في  25\50المؤرخ والمكمل لألمر رقم  520\01

المتعمق بتنصيب العمال  5112-05-52المؤرخ في  00\12الوطني لميد العاممة، وقد سمح القانون رقم 
سم ومراقبة التشغيل بإدخال إصالحات تنظيمية ومادية وبشرية عمى الوكالة لجعميا أكثر فعالية في ر 

 2 السياسة الوطنية لمتشغيل.

أىم مؤسسات سوق العمل في الجزائر باعتبارىا الييئة  ANEM غيلىذا وتعد الوكالة الوطنية لمتش     
العمومية المكمفة بتنظيم ومتابعة سوق الشغل، وىذا بالتنسيق مع مديريات التشغيل بالواليات التي تمثل 

لك مع مختمف ىيئات التشغيل عمى غرار وكالة التنمية سمطة وزير التشغيل عمى المستوى المحمي وكذ
المحمية، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة، الوكالة الوطنية 
لدعم اإلستثمار، الصندوق الوطني لمتأمين عمى البطالة، الميمة األساسية لموكالة ىي تنظيم سوق العمل 

طة والتنسيق بين طالبي العمل وأصحاب العمل، من أجل ضمان قانونية التشغيل عن طريق الوسا
 3  وكالة محمية موزعة عمى كامل التراب الوطني. 025ونجاعتو، حيث تتضمن ىيكمة الوكالة 

 

 
                                                           

 ، ص .5101عمان،  0، دار الثقافة، طشرح قانون العملسيد محمود رمضان:  1
 ،52، ص 5151-5100، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، سوق العمل في الجزائر محاضراتشتيوي ربيع:  2
، مذكرة 2214و 2222أليات التشغيل المستحدثة في الجزائر وأثرها عمى النمو اإلقتصادي في الفترة الممتدة بين شكري:  سمدل 3

 .022، ص 5105-5105اإلقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مقدمة لنيل شيادة دكتوراه في العموم 
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 : ANSEJ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب-2

 ىي ىيئة عامة ذات طبيعة محددة، تتمتع بالشخصية القانونية واإلستقالل المالي، تحت إشراف وزارة     
 0002.1-0-5مؤرخ في  502\02ي رقم ذالتشغيل، تم تأسيسيا وفقا لممرسوم التنفي

اإلتصال مع المؤسسات بلمكمفة بالعمل والتشغيل، وتضطمع وضعت الوكالة تحت وصاية الوزارة ا    
 الييئات المعنية بالميام الرئيسية التالية:و 

 تدعم وتقدم اإلستشارة وترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعيم اإلستثمارية. -
تسير وفقا لمتشريع والتنظيم المعمول بيما تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، السيما  -

الغالفات التي يضعيا الوزير المكمف بالعمل والتشغيل في حدود  منيا اإلعانات وتخفيض نسب الفوائد
 تحت تصرفيا.

تبمغ الشباب ذوي المشاريع بمختمف اإلعانات التي يمنحيا الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب  -
 وباإلمتيزات األخرى التي يحصمون عمييا.

إحترام بنود دفاتر تقوم بمتابعة اإلستثمارات التي ينجزىا الشباب ذوي المشاريع مع الحرص عمى  -
 لة.الشروط التي تربطيم بالوكا

تقيم عالقات متواصمة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي لممشاريع وتطبيق خطة  -
ستغالليا.  2التمويل ومتابعة إنجاز المشاريع وا 

تحقيق عدد معتبر من المشاريع مند  ىذا وقد إستطاعت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  
بداية نشاطيا ومساىمتيا الفعمية في تراجع نسبة البطالة وتحقيق التشغيل عمى مستوى كافة أقطار التراب 

 3الوطني. 

 

                                                           
، جامعة الشييد حمة في الجزائر الممتقى الوطني حول إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعوادي مصطفى:   1

 .10، ص 5105لخضر، الوادي، 
، 0ه في عمم اإلجتماع تنظيم وعمل، جامعة باتنةاالدكتور ، مذكرة مقدمة لنيل شيادة : سياسات التشغيل في الجزائرسعدية زايدي  2

 .02، ص 5100-5105باتنة، 
 .02: مرجع سابق، ص  عوادي مصطفى  3
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 :TUP-HIMبرنامج أشغال ذات اإلستعمال المكثف لميد العاممة   -3

أشكال  في إطار محاربة الفقر وكلالجزائر طبقة في ميندرج ىذا البرنامج ضمن األجيزة الجديدة ال
الشغل المؤقتة في إطار السعي  ناصبلمتكثيف من م 0005اإلقصاء اإلجماعي، تم وضعو من عام 

ف البرنامج كذلك إلى خمق نشاطات إجتماعية من خالل حة البطالة، وليس ىذا فحسب بل ييدلمكاف
وجودة بالواليات والبمديات ذات نسبة ف ىذا الجياز الفئات السكانية المديستي ،1ظيور مؤسسات مصغرة

القاعدية ويتوجو نحو المؤسسات المصغرة والمقاولين الصغار في  المنشآتبطالة مرتفعة وتفتقر إلى 
، ال يتطمب يد عاممة سنة20و  05الواليات المعنية، يكون ىذا البرنامج موجو لمفئات العمرية ما بين 

أشير  7العامل من األجر الوطني القاعدي المضمون مدة  مؤىمة، وال يتطمب مؤىالت خصوصية، يستفاد
 2نة كاممة.سوضمان تغطية إجتماعية لمدة 

 برنامج عقود ماقبل التشغيل: -4

ؤرخ في مال 05\215ي رقم ذ، بمقتضى المرسوم التنفي0005قبل التشغيل سنة  أنشئ برنامج عقود ما    
ىدات التعميم العالي، وكذا الحاصمين اممين لشوالمتضمن اإلدماج الميني لمشباب الحا 0005ديسمبر  15

، وىو يخص فئة 3، والتقنيين الساميين المتخرجين من المعاىد الوطنية لمتكوينىدات التعميم العالياعمى ش
قبل التشغيل لممستفيد من الحصول عمى  سنة، تسمح عقود ما 72و 00الشباب الذين تتراوح أعمارىم بين 

منصب العمل وبالتالي التخمص من اإلعاقة الناجمة عن وضعية الشباب تكوين تطبيقي والتكيف مع 
أشير بطمب من  2شيرا قابمة لمتمديد  05الذين يدخمون سوق العمل دون تجربة، وتدوم فترة التشغيل 

قبل التشغيل مبمغ قدره  يتقاضى المستفيدون من عقود ما4الييئة المستخدمة وكذا من طرف المستفيد،
وتتمثل أىداف  ، 5دج بالنسبة لمتقنيين الساميين 211111بالنسبة لمجامعيين، و  دج شيريا 511111

 البرنامج فيما يمي:

                                                           
م مممة لنيل شيادة الماجستير في ع، مذكرة مكدور وكالة التنمية اإلجتماعية في تحسين ظروف األسرة الجزائريةمكاك ليمى:  1

 .27ص  5100-5101باتنة، اإلجتماع، جامعة الحاج لخضر، 
 
2
 WWW.  A D S. D Z. C O M  . 05- 05- 2021، 17 :00h. 

 .012سعدية زايدي: مرجع سابق، ص  3
اإلجتماعي، جامعة وىران،  ونالدكتوراه في القان، مدكرة مقدمة لنيل شيادة اإلطار القانوني لدعم التشغيل في الجزائرعبد اهلل فادية:  4

 .055، ص5100-5101وىران، 
 .25مرجع سابق، ص مكاك ليمى:  5
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التخفيف من البطالة خاصة في وسط الطبقة المتعممة سواء الحاصمة عمى تأىيل جامعي أو تأىيل  -
 ميني.

منصب دائم بخبرة  تحقيق تكوين وخبرة مينية تؤىل المستفيدين من ىذا الجياز اإلستفادة من تشغيل -
 مينية مسبقة خاصة وأن أغمب طمبات التوظيف تشترط الخبرة المينية في ىذا المجال.

ويتم إدماج البطالين المستفيدين من ىذا العقد لدى الييئات المستخدمة العمومية والخاصة بما فييا تمك  -
ل فعمية مناسبة لمستوى ويتم تعيينيم في مناصب عم ،التابعة لقطاع المؤسسات واإلدارات العمومية

 1تكوينيم.
 :DAIPجهاز المساعدة عمى اإلدماج المهني -5

رقم  التنفيذي، عن طريق المرسوم 5115جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني سنة  ستحداثاتم 
مؤرخ  012-00رقم  التنفيذيبالمرسوم  5100، ثم تدعم سنة 5115أفريل  00المؤرخ في  15-052
 .5100مارس  12في 

يتم تسيير ىذا الجياز من طرف الوكالة الوطنية لمتشغيل بالتعاون مع مديريات التشغيل في كل      
والية، وييدف أساسا ىذا الجياز إلى تحقيق اإلدماج الميني لخريجي الجامعات ومراكز التكوين الميني 

ى مف حسب المستو ومساعدتيم عمى إكتساب خبرة مينية في مجال تكوينيم، مقابل أجر شيري يخت
 2التعميمي لكل مستفيد.

 وألجل تحقيق أىدافو يعتمد الجياز ثالثة عقود ىي: 
 ىدات التعميم العالي والتقنين الساميين خريجي المؤسسات الوطنية لمتكوين الميني.افئة حاممي ش  -
 تربصا مينيا.فئة خريجي التعميم الثانوي لمتربية الوطنية ومراكز التكوين الميني والذين تابعو  -
 فئة الشباب بدون تكوين وتأىيل. -
يترتب عمى إدماج فئات طالبي العمل المذكورين أعاله إبرام صيغة من العقود تسمى بعقود        

اإلدماج، بين المصالح التابعة لإلدارة المكمفة بالتشغيل والمتمثمة في مديريات التشغيل عمى مستوى الوالية 
وعقد  ،ىدات بالنسبة لمفئة األولىاة شكل إدماج حاممي الشذنة والمستفيد، متخوالمستخدم أو الييئة المكو 

 3إدماج ميني بالنسبة لمفئة الثانية، وعقد تكوين إدماج بالنسبة لمفئة الثالثة.
                                                           

 .015سعدية زايدي: مرجع سابق، ص   1
 .022مدلس شكري: مرجع سابق، ص   2
 .052عبد اهلل فادية: مرجع سابق، ص   3
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 خالصة الفصل:

لقد حاولنا في فصمنا ىذا اإلحاطة بأىم جوانب عقود العمل محددة المدة، وذلك لتوضيح الصورة       
من خالل  ،موضوع إىتمام المشرع الجزائري وتبيان مدى أىميتو خصوصا أنو أصبححولو وفيمو جيدا، 

وضعو لقوانين تحكمو وتضمن حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل تجاه بعضيم البعض، 
 يث أن لو بعد إقتصادي وحتى إجتماعي كونو حالة خاصة تأثر عمى دافعية العامل ونفسيتو تجاه عممو.ح

 



 

 

 

 تمهيد.

 اوال: مفاهيم مرتبطة بدافعية اإلنجاز.

 ثانيا: أهمية دافعية اإلنجاز.

 ثالثا: خصائص دافعية اإلنجاز.

 رابعا: ـنواع دافعية اإلنجاز.

 خامسا: مكونات دافعية اإلنجاز.

 سادسا: قياس دافعية اإلنجاز.

 دافعية اإلنجاز.سابعا: مظاهر 

 ثامنا: العالقة بين عقود العمل محددة المدة ودافعية اإلنجاز.

 خالصة الفصل.
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 تمهيد:

إن دافعية اإلنجاز من المواضيع التي نالت إىتمام كبير من قبل الباحثين، ويرجع ىذا اإلىتمام لما 
ليا من أىمية كبيرة  في نشاط الفرد، فأداء العامل ألي نشاط أو سموك معين داخل بيئة العمل يتطمب 

مل وتنشيطو وكذا إدراكو وجود دافعية إنجاز مرتفعة، حيث ان الدافع لإلنجاز يعمل عمى توجيو سموك العا
لممواقف، لذلك فإىتمامنا بموضوع دافعية اإلنجاز يرجع إلى أىميتو وارتباطو بموضوع عقود محددة المدة، 

          مختمفة قد تكون داخميةحيث تختمف درجة الدافعية من عامل إلى أخر، ويرجع ذلك إلى عوامل 
دافعية اإلنجاز المتمثمة في المفاىيم ، وسوف نحاول في ىذا الفصل أن نحيط ببعض جوانب أو خارجية

أنواعيا، مكوناتيا، قياسيا، مظاىرىا، وأخيرا العالقة بين عقود محددة  خصائصيا، أىميتيا، المرتبطة بيا،
 اإلنجاز.المدة ودافعية 

 

  



 الفصل الرابع:                                             هدخل عام حول دافعية االنجاز

 

 
95 

نجازل وال: مفاهيم مرتبطة بدافعية اأ  

 دافع: -1

 عينة وتواصمو حتى ينتيي الى غايةمحالة داخمية جسمية أو نفسية تستثير السموك في ظروف 
لك ويزول فيستعيد الفرد بذا التوتر ذتثير السموك وتواصمو حتى يتخفف ىمعينة، أو ىو حالة من التوتر 

 1 توازنو.

ا وجد نفسو في إذكما يعرف الدافع بأنو عبارة عن استعداد يدفع الكائن الحي إلى القيام بسموك خاص    
 2موقف من المواقف.

 حافز: -2

 3 اف.دىلى بعض األإصول الحالة الناتجة عن الحاجة الفسيولوجية وتتمثل بصورة عامة في الرغبة لمو 

مسببة لو توترا حتى  كما عرف الحافز بأنو قوة داخل الكائن الحي تحفزه عمى القيام بسموك معين،   
 4 .اكئن الحي عند ذيحقق لو السموك ىدفو فييدأ الكا

 باعث: -3

 التوتر تبعث لدى الفرد إحساسا بالتوتر وعدم اإلستقرار، بفعل التغيرات الجسميةحالة من     
نشيط دافعية والفيزيولوجية المحركة لمنشاط العام حيث يعكس الباعث محفزات البيئة الخرجية، المساعدة لت

أو سمبيا يتجنبو لمكافأة ليو كاإب الفرد يجذ إيجابياعية، ويكون الباعث إما و اإلجتماأالفرد الفيزيولوجية 
 5 كالعقاب.

                                                        
 فرج عبد القادر طه: هوسوعة علن النفس والتحليل النفسي، دار غريب، ط3، القاهرة، 3992، ص09.

1  
  2 صالح الدين شروخ: عمم النفس الجتماعي والسالم، دار العموم، عنابة، 0909، ص09. 

  3 أرنوف ويتيح: مقدمة في عمم النفس، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0001، ص030.
.303فرج عبد القادر طو: مرجع سابق، ص   4  

  5 محمد بالرابح: الدافعية النسانية، ديوان المطبوعات الجامعية، وىران، 0900، ص ص 80،88.
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أو إجتماعي يستجيب لو الدافع،  كما يعرف الباعث بأنو قوة خارج الفرد أو موقف خارجي مادي      
  1وىو ينقسم إلى باعث إيجابي ليجدب اليو الفرد وسمبي يحمل الفرد عمى التجنب واإلبتعاد.

 حاجة: -4

تجعل الفرد يحس بفقدان شيئ معين يعتبر في نقصد بيا تمك األحوال الجسمية أو النفسية التي       
 2 نظره ضروريا أو مفيدا إلتزانو الجسمي أو النفسي.

ن لم تمقى اشباعا اثارت لدى إلنقص واإلفتقار وإلضطراب الجسمي كما تعرف بأنيا كل حالة من ا      
اإلضطراب  ن يزول متى قضيت الحاجة أي متى زال النقص أوأيمبث  د نوعا من التوتر والضيق الالفر 

 3واستعادة الفرد توازنو.

 إنفعال: -5

مر متعمق بحاجات الكائن الحي ودوافعو، كانفعال الخوف أوجدان الفرد وتييج مشاعره، وىو  إستثارة     
الشكل  ويأخذييدد الكائن الحي، ويستثار اإلنفعال عندما يستثار الدافع  كل ماالمرتبط بالرغبة في تفادي 
 4الذي يناسبو ويتفق معو.

 إتزان حيوي: -6

ىو يعني تكامل وتكيف العمميات الفيسيولوجية الداخمية ليواجو بيا الفرد التغيرات المختمفة من البيئة    
 5الخارجية. 

 

 

                                                        
  1 فرج عبد القادر طو وأخرون: معجم عمم النفس والتحميل النفسي، دار النيضة العربية، ط0، بيروت، ص31.

  2 عمر محمد التومي الثنباني: األسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب، دار العربية لمكتاب، ط3، ليبيا، 0081، ص 001.
 .031عمي عبد الرحيم صالح: مرجع سابق: ص  3

  4  فرج عبد القادر طو: موسوعة عمم النفس والتحميل النفسي، مرجع سابق، ص 033.
  5 فرج عبد القادر طو وأخرون: معجم عمم النفس والتحميل النفسي، مرجع سابق، ص 00.



 الفصل الرابع:                                             هدخل عام حول دافعية االنجاز

 

 
06 

 : أهمية دافعية النجاز:ثانيا

 تكمن أىمية دافعية اإلنجاز في مايمي:     

نتاجيتو في مختمف المجالت واألنشطة تمعب دافعية اإلنجاز دوًرا ميما في رفع مستوى أداء الفرد  - وا 
 1 التي يواجييا.

تكسب الدافعية المرتفعة لإلنجاز األفراد المثابرة والكفاءة في أشكال مختمفة من األداء ويصبح لدييم  -
مفيوم مرتفع عن دواتيم, فيم كثيرو الحركة وراغبون في التطور والنمو ولدييم قدرة أكبر عمى تحمل 

 .الضغوط ومقاومتيا
تنمي العديد من الخصائص لدى الفرد ومنيا: السعي نحو اإلتقان والتميز، والقدرة عمى تحديد اليدف،  -

والقدرة عمى استكشاف البيئة، والقدرة عمى تحمل المسؤولية والقدرة عمى التعامل مع الذات، والقدرة عمى 
 2عمى التخطيط الجيد. القدرةو  لمسار،تعديل ا

 ز:ثالثا: خصائص دافعية النجا

 إن دافعية اإلنجاز دافع بشري معقد أو مركب يتسم بالطموح والمتعة في المنافسة واإلستقالل. -
 3إن دافعية اإلنجاز تتسم بالسعي نحو عمل األشياء الصعبة بأقصى سرعة وبقدر اإلمكان. -
 دافعية اإلنجاز تنمي القدرة عمى التخطيط وتحديد وتحقيق األىداف. -
 4القدرة عمى تحمل المسؤولية وتعديل المسار.دافعية اإلنجاز تنمي  -
 أن دافعية اإلنجاز يدفع بالفرد الى العمل المضني والجاد لتحقيق النجاح. -
 5دافعية اإلنجاز تؤدي بالفرد الى أن يحتل مكانة راقية وقيمة عالية في مجالت اإلنتاج واإلبداع. -

 

                                                        
 اتحاد، مجمة وفق نظرية الستجابة لمفقرة النجاز لطمبة المرحمة الثانوية في دمشق دافع بناء مقياسمحمد شحادة أبو السل:  1

 .013، ص 0903، 91الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس، المجمد الرابع عشر، العدد 
، دراسات العموم المتغيراتالدافعية لنجاز لدى طمبة الدراسات العميا في الجامعة األردنية في ضوء عدد من رامي محمد اليوسف:  2

 .330، ص 0908، 90، العدد14التربوية، جامعة األردن، األردن، المجمد 
 .043، ص0990، 0مؤسسة رؤية، ط عمم النفس الصناعي،حسن محمد عبد الرحمان:  3
 .34، ص 0903، دار ماىي، مصر، سيكولوجية التنافس الرياضيمحمد عبد العزيز سالمة:  4
 . 041حسن محمد عبد الرحمان: مرجع سابق، ص  5
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 رابعا: أنواع دافعية النجاز:

 ين نوعين أساسين لدافعية اإلنجاز ىما:ميز فيروف وشارلز ب      

 دافعية النجاز الذاتية:-1

ويمكن ان تتضمن معيارا مطمقا  وىي التي تتضمن تطبيق المعايير الشخصية الداخمية بالموقف     
لإلنجاز، حيث يتنافس الفرد مع معاييره أي أن المعايير والقيم الشخصية التي يممكيا الشخص تكون 

 1 أساسية.

 دافعية النجاز الجتماعية: -2

وتتضمن تطبيق معايير التفوق التي تعتمد عمى المقارنة اإلجتماعية أي مقارنة أداء الفرد باألخرين،      
 .حيث يكون التنافس مع المعايير التي يضعيا األخرون أي أن مستويات اإلمتياز تستند إلى المقارنة

 2 اإلجتماعية.

 النجاز:خامسا: مكونات دافعية 

 يرى أوزيل أن ىناك ثالثة مكونات لدافعية اإلنجاز ىي:    

 الدافع المعرفي:-1

أن الفرد يحاول أن يشبع حاجات المعرفة والفيم، وتكوين بر عن حالة اإلنشغال بالعمل، أي الذي يع    
 3 عممية اكتشاف المعرفة الجديدة ىي المكافأة لديو.

 

 

                                                        
، مذكرة الشعبية وعالقتها بدافعية النجاز لدى الطمبة في مدارس التميز لمموهوبين في قضاء عكاسرين زىير جريس مطناس:  1

 .00, ص 0901مكممة لنيل شيادة الماجستير في تخصص عمم النفس التربوي، جامعة عمان العربية، 
 .83،80، ص ص 0993، عمان، 0، دار المسيرة، طعالتفسيكموجية الدافعية والنمحمود بني يونس:  2
 .31، مرجع سابق، ص مبادئ عمم النفسمحمود بني يونس:  3
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 توجيه الذات:-2

والممتزم في  المتميزمكانة التي يحرزىا عن طريق أدائو الفرد في المزيد من السمعة والويمثمو رغبة      
 1الوقت نفسو بالتقاليد العامة المعترف بيا، مما يؤدي إلى شعوره بكفايتو واحترامو لذاتو.

 دافع النتماء:-3

التقبل، أي أن الفرد الذي يتجمى في الرغبة بالحصول عمى تقبل ألخرين، ويتحقق إشباعو في ىذا     
يستخدم نجاحو العام كأداة لمحصول عمى اإلعتراف والتقدير من جانب من يعتمد عمييم في تأكيد ثقتو 

  2 بنفسو.

   سادسا: قياس دافعية النجاز:

يمثل قياس دافعية اإلنجاز تحديًا لعمماء النفس ورغم ذلك تمكنو من إيجاد نوعين من المقاييس    
 والمتمثمة في : 

 المقاييس السقاطية: -1

يرجع الفضل إلى ىنري موراي في إعداد ىذا ( t.a.tكما يسما أيضا بمقياس تفيم الموضوع )        
( 4يطمب منيم أن يكتبو قصصا في ) صورا تعرض عمى المفحوصين ثميتضمن ىذا اإلختبار  ،اإلختبار

خصيصا لنواحي أفكار اإلنجاز بعد ذلك دقائق مسترشدين بعدة أسئمة والصور إما أن تختار أو تصنع 
 تقدم القصص ويتم تقويميا بحسب مضمون اإلنجاز.

لموراي والبعض األخر صمميا ماكيالند وزمالؤه،  (t.a. tأخرون بتعديل إختبار ) قام ماكيالند و        
ث ثم ويتم عرض كل صورة لمدة عشرين ثانية أمام المبحو  مة خصيصا لقياس دافعية اإلنجاز،موىي مص

 3 تزيد عن خمس دقائق. يطمب منو كتابة قصة تشمل اإلجابة عن تمك األسئمة في مدة ال

                                                        
: مرجع سابق، ص   .43مجدي أحمد محمد عبد ّللاه 1  
 .381، مرجع سابق، ص مبادئ عمم النفس: محمد بني يونس  2
 لمدير المؤسسة التعميمية في ضوء مشروعدافعية النجاز لدى فريق العمل وعالقتها بالنمط القيادي السائد عفاف وسطاني:   3

 .80، ص 0909-0990تربوية،  ةتخصص إدار  ،، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستيرمؤسسة
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وعمى الرغم من ضعف وثبات وصدق إختبار تفيم الموضوع فإنو شاع استخدامو عمى نطاق واسع       
ساليب القياس في العديد من البحوث والدراسات التي تناولت الدافعية لإلنجاز، وعندما بدأ النقد يوجو الى أ

مثل فرنس بوضع مقياس  اإلسقاطية حاول البعض إدخال بعض التعديالت عمى ىذه األساليب
 1اإلستبصار وأرسون بوضع إختبار التعبير وماتينا ونتربوتم بتصميم إختبار الميارة. 

 الموضوعية: المقاييس -2

الدافعية ويعطي المفحوصين يعد استخدام ىذا النوع من اإلختبارات من أكثر الطرق شيوعا في قياس    
ال" أو اإلختيار من بين  و " نعم  بمقتضاىا عددا من األسئمة ليجيبوا عمييا من خالل اإلختيار بين بدائل

ئم بالدراسة أن يتدخل ذاتيا في تصحيح اييس الموضوعية ألنيا ال تسمح لمقعدة بدائل وتسمي ىذه بالمقا
 ية.ىو في اإلختبارات اإلسقاطاإلجابات مثل ما

مستوى الطموح، سموك  وقد بنى ىرمناس استخبار دافعية اإلنجاز عمى المظاىر األكثر شيوعا:
توجو لممستقبل، إختبار الرفيق، سموك التعرف، لتقبل المخاطرة، المثابرة، التوتر، العمل، إدراك الزمن، ا

 2عبارة متعددة.  00سموك اإلنجاز، يتكون من

 مظاهر دافعية النجاز:سابعا: 

 األداء الممتاز في العمل: -1

عمى األفراد من ذوي الدافعية اإلنجازية المنخفضة  نجازية العاليةاإل حيث يتفوق األفراد ذوو الدافعية      
الصعوبة، بل وعادة ما يرغب ذوو دافعية  في العمل واإلنتاج، سواء اتسمت ىذه األعمال بالسيولة أو

دائما كما أنيم ال يميمون إلى اإلستسيال ولكنيم يفضمون  اإلنجاز العالية في تحسين مستوى أدائيم
 مواجية الميام الصعبة.

 

 

                                                        
 .00عبد الطيف محمد خميفة: مرجع سابق، ص  1
  .89عفاف وسطاني: مرجع سابق، ص  2
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 المثابرة: -2

تسم ذوو الدافعية اإلنجازية العالية بالمثابرة في أداء األعمال في مقابل ذوي الدافعية يكذلك       
 اإلنجازية المنخفضة الذين تقل لدييم ىذه المثابرة.

 اللتزام والتكامل: -3

توجد عالقة إرتباطية قوية بين إرتفاع دافعية اإلنجاز وبين اإللتزام والتكامل في أداء العمال وقد      
يتصف أصحاب الدافعية اإلنجازية العالية باألنانية ويكون الفشل بالنسبة ليم خبرة كارثية. وىم يحبون 

ن بالمبادأة والسموك الريادي الفردية في األعمال بحيث يظير إنجازىم الشخصي واضحا كما أنيم يتسمو 
 1وتحسين األداء واإلنتاج فيما يوكل إلييم من أعمال. 

 ثامنا: العالقة بين عقود العمل محددة المدة ودافعية النجاز:
 ومن خالل إستنتجاتنا  من خالل ما عرضناه مسبقا حول عقود العمل محددة المدة ودافعية اإلنجاز      

 .يمكن القول أن العالقة بين متغيري الدراسة يمكن أن تكون إيجابية ويمكن أن تكون سمبية
ل جيد أكبر واإلجتياد في عممو وع من العقود يدفع بالعامل إلى بذىذا النأن في كون  إيجابية تكون      

ن عقد مؤقت في تحويل عقده موذلك بيدف كسب ثقة مسؤوليو ورغبة  ،واإلنظباط وتحسين أدائو كل مرة
إلى عقد دائم أي أن ىذا النوع من العقود في ىذا الموقف يمعب دور إيجابي في دافعية العامل خصوصا 
العامل الذي كان يعاني من البطالة يتخمص من ىذا الياجس وىذا يدفعو لفرض مكانتو والحفاظ عمييا 

 باألداء الجيد وىذا ما يؤدي إلى إرتفاع دافعية اإلنجاز لديو.
المؤسسة التي يعمل عدم حصول العامل المتعاقد عمى كامل حقوقو من  حال وتكون سمبية في       

فيو المسؤولين، وأي خطأ أو رد فعل منو  ويصبح مجرد ألة يتحكم حيث يصبح يشعر باإلستغالل فييا،
ل العامل ثيطالب بحقو يجعل مستقبمو الميني ميدد، حيث يجبر العامل المتعاقد عمى القيام بميام مثمو م

الدائم لكن بأجر منخفض عنو، إضافة إلى المعاممة السيئة من طرف المسؤولين وأصحاب المناصب 
الدائمة، ىذا كمو يؤدي إلى شعوره باإلحباط والممل، ويقتل فيو الشعور باإلنتماء والوالء التنظيمي، فيؤدي 

 ذلك إلى حدوث إضطراب أو خمل في دافعيتو إلنجاز عممو.

                                                        
 .003ص، 0909عمان،  0عمم النفس الصناعي والميني، دار المسيرة، طمحمد شحاتة ربيع:  1
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 الفصل:الصة خ

سبق يمكن القول اندافعية اإلنجاز تعد بمثابة الطريق المحدد لسموك الفرد الغائي، حيث  من خالل ما    
تقان وتوجو سموكو نحو ىذف معين ومحاولة  تعد القوة المحركة التي تدفع العامل إلنجاز عممو بميارة وا 

 تحقيق ذاتو.

 

 



 

الميداني  اإلطار

 للدراسة



 

 تمهيد.

 أوال: مجالت الدراسة.

 تحديد مجتمع وعينة الدراسة.ثانيا: 

 منهج الدراسة.ثالثا: 

 أدوات جمع البينات. رابعا:

 خامسا: أساليب التحليل.

 سادسا: صعوبات الدراسة.

 خالصة الفصل.
 

 الفصل الخامس: اإلجراءات المنهجية للدراسة



 اإلجراءات المنهجية لمدراسة         الفصل الخامس:                                   
 

 
8: 

 تمهيد:

يمكن ألي باحث أن يتخمى عنو،  يعتبر اإلطار المنيجي لمبحث أحد الجوانب اليامة، بحيث ال      
ويمكن إرجاع ىذه األىمية إلى المنيج الذي تم اإلعتماد عميو، والعينة التي تنصب عمييا الدراسة ونوع 

ىذا الصدد تتمثل في األدوات المستخدمة في جمع المعمومات من ميدان الدراسة، وأول خطوة منيجية في 
خطوة أولى، ثم تحديد المجال المكاني والبشري الذي تمسو الدراسة من خالل حصر ميدان الدراسة ك

 خصائص العينة، إلعطاء صورة واضحة عنيا. عمىمعاينة واإلطالع 
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 أوال: مجالت الدراسة

حيث إتفق الباحثين عمى أن مجالت الدراسة من أىم الركائز التي تقوم عمييا الدراسة الميدانية، 
، وسوف نتطرق لكل دراسة ميدانية ثالث مجالت رئيسية، وىي المجال المكاني، الزماني، والمجال البشري

 :إلى كل مجال عمى حد

 المجال المكاني -1

 1يعرف عمى أنو " اإلطار الجغرافي الذي يطبق بو البحث، وقد يكون ىذا اإلطار مجتمعا مفتوحا ".   

، وىددي إحدددج الجامعددات الجزائريددة -قطددب تاسوسددت–أجريددت ىددذه الدراسددة فددي جامعددة جيجددل  ولقددد 
، حيدث كدان يحتدوي 7007بشرق البالد، يقع قطب تاسوست في بمدية األمير عبد القادر، تم تأسيسو سدنة 

ة عمدددى كميتدددين ىمدددا: كميدددة األدب والمغدددات والعمدددوم اإلجتماعيدددة وكميدددة الحقدددوق والعمدددوم السياسدددية، وفدددي سدددن
تدم افتتداح كميددة جديددة وىددي كميدة العمدوم اإلقتصددادية والتجاريدة وعمددوم التسديير، ثدم فيمددا بعدد أنشددأت  7009

 ستقمت عن كمية األدب والمغات.إ، حيث 7002انية واإلجتماعية سنة الكمية الرابعة وىي كمية العموم اإلنس

 المجال الزمني -2

يقصد بالمجال الزمني لمبحث " الفترة التي قضاىا الباحث في إجراء الدراسة الميدانية، بدءا من إعداد     
 2اإلطار المنيجي وجمع البيانات وتحميميا وصوال إلى النتائج والتوصيات ".

لنظري نطمقنا في الجانب اا  ة مبدئية في بدايات شير فيفري، و بالنسبة لدراستنا قمنا أوال بوضع خط
لمدراسة، حيث قمنا بجمع المعمومات والمراجع حول متغيري الدراسة، ومناقشتيا مع األستاذة المشرفة، 

في وبعد حصولنا عمى الموافقة إلجراء البحث داخل الجامعة، إنطمقنا في الجانب الميداني لمدراسة، وذلك 
المعمومات حول العاممين بعقود محددة دراسة استطالعية لجمع  بإجراء بدايات شير ماي، حيث قمنا أوال

ثم  ماي، 00رة الدراسة بداية من ، وبعد ذلك قمنا بصياغة إستمامن حيث عددىم وأماكن توزيعيم ،المدة

                                                           

  757.1، ص 7007، 0، دار الثقافة، عمان، ط : البحث اإلجتماعي ) األساليب، المناهج، اإلحصاء(سماح سالم سالم 
، المكتب الجامعي الحديث، : مدخل إلى المناهج وتصميم البحوث اإلجتماعيةعبد اليادي الجوىري، عمي عبد الرزاق إبراىيم  2

 .729 -728، ص ص 7007
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ثم إنطمقنا مباشرة في تحميل الجداول  ماي، 09،70،72،72،75في أيام  يا عمى المبحوثين،توزيع
 والتحقق من صحة الفرضيات.

 المجال البشري: -3

 -قطب تاسوست-يقصد بو عدد األفراد في المؤسسة مجال الدراسة، حيث يبمغ عدد عمال جامعة جيجل 
عامل تمثمو في عمال اإلدارات المكتبات واألمن الداخمي  000العاممين بعقود محددة المدة حوالي 

 :تيكاآلكميات  2موزعين عمى 

 .متعاقد عامل 77كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية  -

 .متعاقد عامل 09كمية األدب والمغات  -

 .متعاقد عامل 79كمية الحقوق والعموم السياسية  -

 1.متعاقد عامل 72 قتصادية والتجارية وعموم التسييركمية العموم اإل -

 عامل. 0المكتبة المركزية  -

 ثانيا: تحديد مجتمع الدراسة وعينة الدراسة
 تحديد مجتمع الدراسة: -1

يعرف مجتمع الدراسة عمى أنو جميع مفردات الظاىرة المدروسة، ويشمل مجتمع ىذه الدراسة عمال     
 . -قطب تاسوست –العاممين بعقود محددة المدة في جامعة جيجل 

 تحديد عينة الدراسة: -2

ن ويعتمد عمييا كمصدر لجمع المعمومات، ونظرا أل ،تعتبر العينة الدعامة األساسية في البحث    
موضوع الدراسة حول العقود محددة المدة وعالقتيا بدافعية اإلنجاز، قمنا بختيار عينة قصدية تمثمت في 

 .-قطب تاسوست –عامل بعقود محددة المدة في جامعة جيجل  20

                                                           
 .-تاسوست-في جامعة جيجل كل كميةصدر: مصمحة المستخدمين لالم 1
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ف فئة معينة دعرضية تستي وتعرف العينة القصدية بأنيا العينة التي يختارىا الباحث بصفة قصدية أو    
ف أو د، وىي التي يسعى الباحث لتحقيق ىأفرادىا بحيث ال تحتاج إلى عممية حسابية لتحديدىا يتميز بيا

 1ف.دأو الي فرضالعينة بما يخدم ويحقق ىذا ال من دراستو، فيقوم بإختيار أفرادغرض معين 

 تي:وقد تم تحديد عينة الدراسة كاآل   

  :األمن   من 2، اإلدارةعمال من  5المكتبة، من عمال  5كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية
 الداخمي.

  :اإلدارةمن عمال  7من المكتبة،  7كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير. 
  :اإلدارةعمال من  6ل من المكتبة، عما 6كمية الحقوق والعموم السياسية. 
  :ةاإلدار عمال من  5كمية األدب والمغات. 
  :عامل. 1المكتبة المركزية 

 ثالثا: منهج الدراسة:

يعتبر المنيج مجموعة من القواعد التي يتم وصفيا بقصد الوصول إلى الحقيقة في العمم، أو       
ويمكننا تعريف المنيج   2ة لممشكمة من أجل إكتشاف الحقيقة.ريقة التي يتبعيا الباحث في دراسالط

 الوصفي بأنو " أسموب من أساليب التحميل الذي يعتمد عمى معمومات كافية وحقيقية عن الظاىرة أو
مى نتائج سميمة عموضوع محدد من خالل فترة أو فترات زمنية معمومة، وذلك من أجل الحصول 

 3".وتفسيرىا بطريقة موضوعية بما ينسجم مع المعطيات الفعمية لمظاىرة 

وتماشيا مع موضوع  وتحتاج الدراسات اإلجتماعية كغيرىا من الدراسات العممية إلتباع منيج عممي،     
افيا واعتماد عمى الدراسات المشابية لموضوع الدراسة، إعتمدنا في دراستنا عمى دوطبيعة الدراسة وأى

ة وتحميميا من كل الجوانب، ، حيث أنو المنيج المناسب في كشف حقيقة الظاىر التحميمي المنيج الوصفي
 بطريقة كمية وكيفية. ياتحميم وحول الظاىرة محل الدراسة  ويسمح بتحميل المعطيات التي تم جمعيا

                                                           
 .028، ص 7000عمان، ، 0، دار صفاء، طمناهج وأساليب البحث العممي النظرية والتطبيقربحي مصطفى عميان:   1
 .90، ص 7002، دار العموم، عنابة، منهجية البحث العمميصالح الدين شروخ:  2
  82.3، ص 7009، 7، دار الطباعة، الجزائر، طأبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعيةعمي غربي:  
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 : أدوات جمع البيناترابعا
 :لى مجموعة من األدوات البحثية نستعرضيا في مايميإاعتمدنا في دراستنا 

 ة:ظالمالح -1

يستطيع أي باحث إجتماعي اإلستغناء  اإلجتماعي، حيث أنو ال ة أىمية كبيرة في البحثظلممالح
نما ظراد دراستيا وال نعني بيا المالحعنيا، وىي تعني " مراقبة ومعاينة الظاىرة الم ة العابرة العادية، وا 

 1ة التي يستعين بيا الباحث اإلجتماعي في البحوث اإلجتماعية".ظالمالح

ستخدامنا لممالح      ة تصرفات العمال العاممين بعقود ظكان بطريقة بسيطة، قصد مالح ستناة في دراظوا 
ة مختمف ظعمال الدائمين، وكذلك مالحمحددة المدة في عمميم، سواء مع بعضيم البعض، أو مع ال

ظروف العمل المحيطة بييم، حيث ساعدتنا في جمع المعمومات والمعطيات حول مجتمع الدراسة، وبناء 
 النتائج المتحصل عمييا. أسئمة اإلستمارة، وتحميل

 اإلستمارة: -2

اعتمدنا في دراستنا عمى اإلستمارة، ىي من أكثر أدوات جمع البينات إستخداما في البحوث      
اإلجتماعية ويرجع ذلك إلى المميزات التي تحققيا ىذه األداة بالنسبة إلى إختصار الجيد والتكمفة، وسيولة 

 معالجة بيناتيا بالطرق اإلحصائية.

وتعرف اإلستمارة باسم اإلستبيان، وأحيانا أخرج باسم اإلستقصاء وىذه الكممات تشير جميعا إلى       
عمى مجموعة من األسئمة تتناول الميادين التي يشتمل عمييا  تمادعاإلوسيمة واحدة لجمع البينات قواميا 

 2لباحث.البحث وتعطينا إجاباتيا البيانات االزمة لمكشف عن الجوانب التي حددىا ا

التحدث الييم وجمع معمومات لممبحوثين و  ةاالستمارة بالمقابمة من خالل اعطاء االستمار  واستخدمنا     
يم شروحات لنا حول موضوع دراستنا، حيث ساعدنا ذلك بالتعرف عمى موضوع دراستنا أكثر، و تقد اكثر

 وتسييل عممية تحميل البينات.

                                                           

  1 أحمد عياد: مدخل لمنهجية البحث العممي، ديوان المطبوعات الجامعية، ط7، الجزائر، 7000، ص 027.

  2 عبد الفتاح محمد دويدرا: مناهج البحث في عمم النفس، دار المعرفة، ط 2، اإلسكندرية، 7007، ص 90.
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 تي:سؤال كاآل 28تنا عمى أربعة محاور، متكونة من وقمنا بتوزيع أسئمة دراس   

 .05إلى السؤال رقم  00رقم  ، من السؤالالبينات الشخصيةوىو محور المحور األول:  -
إلى السؤال رقم  06، من السؤال رقم د العمل محدد المدة وأداء العمالعق وىو محور المحور الثاني: -
05. 
نظباط العمالعقد  وىو محور المحور الثالث: - إلى السؤال  06، من السؤال رقم العمل محدد المدة وا 

 70رقم 
إلى السؤال رقم  70، من السؤال رقم لعمل محدد المدة والروح المعنويةعقد اوىو محور المحور الرابع:  -
78. 
αإلستمارة دراستنا بعد حسابو بمعادلة ألفا كرونباخ:    تىذا وقد قدر معامل الثبا    ما ، م     

 يعني أن إستمارة الدراسة ثابتة.

 الوثائق والسجالت: -3
تعتبر مصدر أساسي لجمع المعمومات، فقد استفدنا منيا لمعرفة عدد العمال العاممين بعقود محددة 

 المدة من مصمحة المستخدمين لكل كمية، إضافة إلى معرفة مكان عمميم وتوزيعيم داخل الجامعة.

 خامسا: أساليب التحميل:

 اعتمدنا في تحميل وتفسير البينات عمى أسموب التحميل الكمي والكيفي:

 أسموب التحميل الكمي: -1

 ية، ووضعيا في جداول إحصائية.ئو بتكميم البيانات، وجعميا نسب م وىو األسموب الذي يعني

 أسموب التحميل الكيفي: -2

عن طريق عرض النتائج وتفسير  وىو األسموب الذي يعني يتحميل البينات وتفسيرىا، وذلك
 األساليب اإلحصائية التالية: بإستخدامالمعطيات الكمية، وفي دراستنا قمنا 
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 :ةوالتي تحسب بالمعادلة التالي ،اإلستمارة تمعادلة ألفا كرونباخ لحساب ثبا -

𝛂  
 

   
[  

∑       

       
] 

 بالعالقة التالية:إلختبار فرضيات الدراسة، والذي يحسب C معامل التوافق  -

C= √   
 

 

 حيث:
 

A= مربع تكرار الخمية
مجموع تكرارات من نفس الخمية مجموع  مجموع تكرارات عمود نفس الخمية

 

 (  ولمتأكد من داللتو اإلحصائية ) أي يعبر عن وجود عالقة حقيقية بين المتغيرين ( نستخدم إختبار)

   حيث :      

    
     المحسوبة=  

 N .يشمل المجموع الكمي في الجدول المزدوج 

المحسوبة لتحديد شدة    الجدولية التي تؤخد قيمتيا من جداول نظرية مع قيمة    ثم نقارن قيمة 
 . من خالل قيمة معامل التوافق العالقة

 وية لوصف العينة.ئالتكرارات والنسب الم -
 الدوائر النسبية لوصف العينة. -

 الدراسةسادسا: صعوبات 

 في مايمي: اقيل صعبت من ميمة إنجازىا نوجزىافي إطار إنجاز مذكرتنا كانت ىناك عر 

  قمة توفر الدراسات السابقة حول موضوع الدراسة، وعدم توفر دراسات تتناول متغيري الدراسة مع
 بعض.

 نقص المراجع حول متغير دافعية اإلنجاز. 
 كال في إيجاد العمال المتعاقدين في الجامعة.رات حيث واجينا إشاصعوبة في توزيع اإلستم 
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 خالصة الفصل:

مما سبق يمكن القول أن اإلجراءات المنيجية ىي ىمزة الوصل بين الجانب التطبيقي والجانب      
جراءات واقعية وميدانية والتحقق منيا، وتحقيق  النظري، وذلك من خالل التحقق من ىذا األخير بطرق وا 

 اف المرادة.داألى

 



 

 

 

 تمهيد.

 أوال: عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية.

 : مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات.ثانيا

 : مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة.ثالثا

 : النتائج العامة للدراسة.رابعا

 حات والتوصيات.ا: اإلقتر خامسا

 خالصة الفصل.
 

 الفصل السادس: عرض وتحليل نتائج الدراسة
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 تمييد:

مرحمة عرض ومناقشة النتائج من أىم المراحل حيث يتم فييا تقدير وعرض إجابات المبحوثين       
عمى األسئمة المتعمقة بالدراسة بطرق إحصائية مناسبة وقراءة النتائج المعروضة وتحميميا وتفسيرىا بطريقة 

 ول إلى نتائج عامة لمدراسة.الوص التحقق من صحة فرضيات الدراسة و سوسيولوجية دقيقة وذلك بيدف
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 نات الدراسة الميدانية:ابيال: عرض وتحميل أو 
 نات الشخصيةار األول: البيالمحو 

 .: يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس1الجدول رقم 

 

   

 

 

 

 

%، في حين أن نسبة 05.27 ـيوضح الجدول أن نسبة اإلناث العاممين بعقود محددة المدة تقدر ب       
%، ويمكن تفسير ىذا التباين بين النسب إلى أن اإلناث ىم الفئة األكثر عمال 50.27 ـالذكور تقدر ب

يجعميا تقتنع بالعمل  اليات كبيرة مثل الرجل، وىذا مو بيذا النظام، حيث أن المرأة ليس لدييا مسؤ 
ليات و كمتقاعدة بمدة محددة رغم قمة األجر، أما الذكور فتقل نسبتيم مقارنة باإلناث ىذا راجع إلى المسؤ 

، فاألجر القميل الذي يتقضاه في عقود ليات أسريةو الكبيرة المفروضة عمييم، حيث نجدىم لدييم مسؤ 
رة أو البحث عن يا ويتوجيون إلى أعمال حمحددة المدة، جعل أغمب الشباب يعزفون عن العمل في

تحبذ األعمال المكتبية والبقاء في مكان  إلى ىذا نجد فئة كبيرة من الذكور ال باإلضافةوظائف أحسن، 
 واحد طوال اليوم مقابل أجر زىيد.

27% 

73% 

 .ٌبٌن توزٌع أفراد العٌنة حسب الجنس: 1الشكل رقم 

 ذكور

 إناث

 
ئويةالم النسبة  

   
اتالتكرار   

 

 
 

 االحتماالت    

50.27%  ذكور 11 
05.27%  إناث 52 
111%  المجموع 41 

 العٌنة
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: يوضح توزيع أفراد العينة حسب السن.2الجدول رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

سنة، حيث مثمت  07نسبة الفئة العمرية األقل من  انخفاضمن خالل الجدول أعاله نالحظ      
فئة الشباب في ىذا العمر يكونون في فترة إكمال دراساتيم والبحث عن  %، وىذا راجع إلى ان5.27

% حيث 00.27 ـسنة فنجدىا مرتفعة بنسبة تقدر ب 07إلى أقل من  07فرص عمل أفضل، أما فئة من 
يمكن تفسير ىذا اإلرتفاع في ىذه الفئة العمرية، كون نظام العمل بعقود محددة المدة موجو لفئة الشباب 

حيث أن ىذه الفئة العمرية تكون قد اكممت دراستيا الجامعية أو التكوينية، عات والمعاىد، خرجي الجام
إلى  07ونظرا لقمة فرص العمل في الجزائر، فال يكون أماميا سوى ىذا الحل المؤقت لمعمل، أما فئة من 

2% 

88% 

10% 

0% 

 ٌبٌن توزٌع أفراد العٌنة حسب السن: 2الشكل رقم 

 سنة 30أقل من 

 سنة 40إلى أقل من  30من 

 سنة 50إلى أقل من  40من 

 سنة فأكثر 50من 

 

وٌةئالم النسبة  
   

 التكرارات
 

 
 
 
 

تاالحتماال   

5.27% سنة 07أقل من  71   

00.27% سنة 07إلى أقل من  07من  02   
17% سنة 27سنة إلى أقل من  07من  70   
77% سنة فأكثر 27من  77   

111%  المجموع 41 

 العٌنة
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ب دائمة، % وىذا راجع إلى طول مدة العقد وعدم إدماجيم في مناص17سنة فقدرت بنسبة  27أقل من 
 .في نفس المنصب سنة 11حيث صرح بعض المبحوثين أنيم يعممون بيذا العقد لمدة 

 : يوضح توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي.3الجدول رقم 

 

 

العمل بنظام العقود محددة من خالل الجدول أعاله نالحظ إرتفاع نسبة خريجي الجامعات في       
يرة، % وىذا راجع إلى إرتفاع الطمب عمى العمل خصوصا في السنوات األخ00.27 ـالمدة، بنسبة قدرت ب

لب كل سنة، ألف طا 077كثر من أبحوالي من الجامعات الجزائرية مع إرتفاع نسبة الطمبة المتخرجين ف
يجدون أنفسيم بال عمل، ىذا ما يجعميم يمجؤون إلى مثل ىذا النوع من العقود, قصد إكتساب الميرات 
والخبرات المينية، كما أن طبيعة العمل في الجامعة ) إدارة, مكتبة (، تحتاج إلى عدد كبير من ذوي 

17% 

78% 

5% 

0% 

ٌبٌن توزٌع أفراد العٌنة حسب المستوى : 3الشكل رقم 
 .التعلٌمً

 ثانوي

 جامعً

 تكوٌن مهنً

 شهدات أخرى

 

وٌةئالم النسبة  
   

 التكرارات
 
 

 
  

05.31%  ثانوي 15 

55.31%  جامعً 10 

13%  تكوٌن مهنً 10 

11% دات أخرىاشه 11   

 المجموع 41 011

 العٌنة

 االحتماالت
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% حيث 2% و10,27لتعميم الثانوي والتكوين الميني بنسبة المستويات التعميمية العميا، أما إنخفاظ نسبة ا
 نجدىم يتوزعون في مناصب ال تتطمب مستوى تعميمي عالي كاألمن.

: يوضح توزيع أفراد العينة حسب الحالة العائمية4الجدول رقم   

 

 

 

 

 

 

 

% والمتزوجين المقدرة 00.27 ـمن خالل ىذا الجدول نالحظ تقارب في النسب بين العزاب المقدرة ب      
%، ىذا راجع إلى أن اإلرتباط بمثل ىذا النوع نت العقود غير مرتبط بالحالة المدنية لمعامل, 25.27 ـب

العقود كونيم مسؤولين عن نفقات أسرىم، فقمة فرص العمل  حيث نجد فئة المتزوجين يرتبطون بيذه
ينون أنفسيم بأعمال حرة كون األجر الذي تجعميم يقبمون لمعمل بمثل ىذه عقود، كما نجد المتزوجين يع

ما أيتقاضونو غير كافي إلعالة أسرىم، مثل األعمال التجارية بالنسبة لمرجال والخياطة بالنسبة لمنساء، 

47% 

53% 

0% 0% 

 .ٌبٌن توزٌع أفراد العٌنة حسب الحالة العائلٌة: 4الشكل رقم 

 أعزب

 متزوج

 مطلق

 أرمل

 

وٌةئالم النسبة  
   

 التكرارات
 
 

 
  

25.31%  أعزب 07 

30.31%  متزوج 00 

11%  مطلق 11 

11%  أرمل 11 

111%  المجموع 41 

 حتماالتاال

 العٌنة
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كتساب خبرات مينية، وكسب التقدير العزاب فيمجؤو  ن إلى العمل بيذه العقود قصد إعالة أنفسيم، وا 
 واإلحترام اإلجتماعي.

 : يوضح توزيع أفراد العينة حسب البرامج التشغيمية.5الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

من خالل الجدول نالحظ أن الوكالة الوطنية لمتشغيل ىي المسيطرة عمى سوق الشغل لمجتمع      
دات الجامعية والتكوينات اتختص بحاممي الشي ANM %، وىذا راجع أن177دراستنا حيث قدرت نسبتيا 

نا سابقا أن أغمبية المبحوثين من حاممي يتطابق مع خصائص عينة دراستنا، حيث أشر  المينية وىذا ما
يفا وىذا ما ظدات الجامعية، كما أنيا تعد الوسيط بينيم وبين سوق العمل، فيي األكثر نشاطا وتو االشي

فتقوم بتشغيل الفئات ذو المستوى التعميمي   ADSيزيد من إقبال الشباب الجامعيين عمييا، أما 
 المنخفض.

100% 

0% 

 ٌبٌن توزٌع أفراد العٌنة حسب البرامج التشغٌلٌة: 5الشكل رقم 

 الوكالة الوطنٌة للتشغٌل

 وكالة التنمٌة اإلجتماعٌة

 

وٌةئالم النسبة  
   

 التكرارات
 
 

 
  

011%  الوكالة الوطنٌة للتشغٌل 21 

11% جتماعٌةوكالة التنمٌة اإل 11   

011%  المجموع 41 

 العٌنة

 اإلحتمالت
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 د المدة وأداء العمال.المحور الثاني: عقد العمل محد

 .عن منصب عممو العامل المتعاقد: يوضح مدى رضى 6الجدول رقم 

.* يمثل عدد اإلجابات التي كانت أكثر من عدد المبحوثين وذلك إلجابتيم عل أكثر من خيار17     

 

يتوضح لنا من خالل ىذا الجدول أن نسبة العمال المتعاقدين غير الراضين عن منصب عمميم         
ن عن عمميم، وعدم الرضى عن العمل بمثل ىذه % فقط ىم الراضي17%، في حين أن 27 ـقدرت ب

أفضل وأحسن من  زاتاامتيفي مناصب دائمة، مقابل  عقود أمر طبيعي، حيث يحبذ أغمب العمال العمل
العمل بعقود محددة المدة  والتي يكون فييا األجر متدني وتولد فييم شعور الالأمن الوظيفي، وذكرنا سابقا 

حيث أنو ومع  %، 00.27 ــحوثين من خريجي الجامعة بنسبة قدرت بأن أغمب المب 0في الجدول رقم 
نتياج الدولة لسياسة التشغيل بعقود محددة المدة، أصبحو  يوظفون في مناصب ال  اإرتفاع عددىم، وا 

10% 

90% 

 .ٌبٌن مدى رضى العامل المتعاقد عن منصب عمله: 6الشكل رقم 

 غٌر راضً راضً

 

وٌةئالم النسبة  
   

 التكرارات

 
  

01%  راضً 2 
 

21.62%   
 
71%  
 

07  
 

14 
 

 تدنً األجر
 

 
 

%14.40 غٌر راضً عدم توافق العمل مع مؤهالتك  04 
 العلمٌة

00%  كون عملك مؤقت 04 

011% جموعالم   10*   المجموع 

 المجموع 41 011%

 العٌنة
 االحتماالت
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تتوافق مع مؤىالتيم العممية، أو بعيدة كل البعد عن التخصص الذي درسوه في الجامعة، ىذا ما يجعميم 
            عماليم.والتماطل في أيظير في نقص أدائيم  وىذا ما م، غير راضين عنو،مستائين من عممي

لميام التي العامل المتعاقد مع ا يتقاضاهلذي األجر ا : يوضح مدى تناسب7الجدول رقم 
ا.يقوم بي  

 

 

من خالل مالحظة النتائج المبينة في ىذا الجدول، يتبين إلى أن أراء المتعاقدين تميل إلى تأكيد أن        
%، فحسب 25.27 ـاألجر الذي يتقاضونو أجر غير مناسب وال يميق بيم، حيث قدرت نسبتيم ب

دية واإلقتصادية، وغيرىا دج أجر قميل وال يكفي لتمبية حاجياتيم الما 1277تصريحات المبحوثين أن أجر 
من متطمبات وقتنا الحالي، حيث أن القدرة الشرائية أصبحت متدنية بشكل كبير خاصة مع الظروف 

رتفاع أسعار معظم المواد ل أزمة كوروناواألزمات اإلقتصادية التي تمر بيا البالد في ظ اإلجتماعية ، وا 
لمقابل بقيت األجور العمال المتعاقدين عمى تأزما في ا ضرورية، حيث زادت من األوضاع الغدائية ال

7% 

93% 

ٌبٌن  مدى تناسب األجر الذي ٌتقضاه العامل المتعاقد : 7الشكل رقم 
 .مع المهام التً ٌقوم بها

 مناسب

 غٌر مناسب

 

وٌةئالم النسبة  
   

 التكرارات
 
 

 
  

0.27%  مناسب 70 

25.27%  غير مناسب 00 

111%  المجموع   41 

 العٌنة

 االحتماالت
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أفراد أو اكثر، فيذا األجر القميل ال  2حاليا، فيناك من ىو مسؤول عن تمبية إحتياجات عائمة مكونة من 
 يجعميم يمجؤون ألعمال حرة قصد تغطية ذلك النقص. يكفييم إلتمام الشير وىذا ما

 لراحة في عممو.با ل المتعاقدالعام : يوضح مدى شعور8الجدول رقم 

 * يمثل عدد اإلجابات التي كانت أكثر من عدد المبحوثين وذلك ألجابتيم عمى أكثر من خيار. 20     

 

يم ال يشعرون بالراحة في بأن ا% من العمال المتعاقدين أجابو 05.27يتوضح من خالل الجدول أن      
عمميم، عدم الشعور بالراحة في  % فيي نسبة العمال الذين يشعرون بالراحة في10.27ما عمميم، أ

العمل راجع لعدة اسباب ذكرىا المبحوثين، أن العمل المؤقت بطبيعتو يشعرىم بعدم اإلستقرار، فعدم 

17% 

83% 

 .العامل المتعاقد بالراحة فً عمله دى شعورٌبٌن م: 8الشكل رقم 

 ال نعم

 
ويةئالم النسبة  

   
 التكرارات

  

10.27% منع 70   
00.00%   

 
05.27%  

 

57  
 

00 

  كونك عامل مؤقت
 

 
 ال
 
 

54.01%  عدم حصولك عمى كامل حقوقك 10 
02.00% تقوم بنفس األعمال التي يقوم بيا  12 

.العمال الدائمون بأقل أجر  
111% *53 المجموع    المجموع 

111%  المجموع   41 

 العٌنة

 االحتماالت
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وضوح مستقبميم الميني والتخوف من فقدان منصب العمل، أو عدم تجيد العقد يجعميم في توتر دائم، 
 مل الممارس تعد من العوامل التي تساىم في تذمرإضافة إلى أن بعد اإلختصاص الدراسي عن طبيعة الع

وقمق العامل إتجاه منصبو، فمثال ومن خالل حديثنا مع أحد المبحوثين وجدنا عاممة متحصمة عمى شيادة 
إستخراج األوراق، طباعة...( ال الماستر تعمل كمساعدة سكريتيرة، فيذا العمل مجرد عمل روتيني )

ل، بل تصيبو بالممل والروتين، كما صرح مبحوثين أخرين أنيم يقومون تضيف وال تطور من معارف العام
بنفس األعمال التي يقوم بيا العمال الدائمون مقابل أجر ال يتناسب والميام الموكمة ليم، كما أنيم يعانون 

ال  اإلستغالل من قبل المسؤولين والعمال الدائمين، كل ىذه األسباب تجعل العامل المتعاقدمن التيميش و 
 يشعر بالراحة في عممو.

عمى التنافس بين العمال في أداء : يوضح مدى تشجيع العمل التعاقدي 9الجدول رقم 
 الميام.

 

  

30% 

70% 

العمل التعاقدي على التنافس دى تشجٌع م بٌنٌ: 9الشكل رقم 
 .بٌن العمال فً أداء المهام

 ال نعم

 

وٌةئالم النسبة  
 

 التكرارات
 
 

 
 

07%  نعم 15 

07%  ال 50 
111%  المجموع 41 

 العٌنة

 االحتماالت
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إنجاز أعماليم بنسبة قدرت  يبين لنا الجدول أن العمال المؤقتين ال يتنافسون مع بعضيم البعض في    
ن محدودية عقد العمل محدد المدة الذي ال توجد فيو مكافئات %، عدم وجود تنافس يرجع إلى أ07 ـب

وعالوات لألشخاص المتميزين في عمميم تشجعيم عمى تحسين أدائيم والتنافس مع بعضيم البعض، فكل 
من خالل  ناظحالو بشكل متزايد، حيث طاقات إلبرازعامل ينجز العامل الموكل لو، دون حاجة منو 

أن العمال المتعاقدين متعاونين فيما بينيم، يعممون في أجواء أخوية بعيدة عن التنافس، الدراسة الميدانية 
ثباب 07أما نسبة العمال الذين يتنافسون مع بعضيم البعض فكانت  %، حيث أن ىذه الفئة تريد التميز وا 

 تيم.المسؤولين وثق ودأنفسيم، وكسب 

 عممو. في إنجاز لمصعوبات : يوضح مدى مواجية العامل المتعاقد11الجدول رقم 
 

وٌةئالم النسبة  
 

 التكرارات
 
 

 
 

27%   
 
 

70.27%  

70  
 

 
70 

  كثرة الميام المسندة لك
 

 
 نعم

77%  
 

 عدم توافق الميام مع قدراتك 77

14.44%  صعوبة العمل في حذ ذاتو 71 

ل ال يتوافق مع تخصصكالعم 75 00.00  
 

111% *16 المجموع    المجموع 
25.2%  ال 00 

111%  المجموع 41 
.   ت والتي كانت أقل من عدد المبحوثين* تمثل عدد اإلجابا74

 

7% 

93% 

فً  اتصعوبللالعامل المتعاقد   دى مواجهةٌبٌن م: 10الشكل رقم 
 .إنجاز عمله

 ال نعم

 العٌنة

 االحتماالت
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% ال يجيدون أي صعوبة في 25.27المتحصل عمييا في الجدول يتبين لنا أن من خالل النتائج 
ان اغمب  0يعة األعمال المسندة ليم, فكما ذكرنا سابقا في الجدول رقم إنجاز اعماليم، ىذا راجع إلى طب

بحوثين ذو مستوى جامعي، أي لدييم معارف كافية أو تسيل عمييم التعامل مع الميام المسندة ليم، مال
ة والميرات التي يمتمكيا، ءادات والكفاكما أن إختيار الموظف في الجامعة يكون عمى أساس الشي

 ارات والمكتبات يتطمب أن يكونو االمبحوثين الذين أجرينا معيم الدراسة ىم عمال اإلد خصوصا وأن أغمب
 عمى دراية بكيفية تسيير العمل، ومواجية الصعوبات والتحديات التي قد تواجييم في عمميم.

 .يمعممة أداء العمال المتعاقدين بسبب : يوضح مدى نقص دافعي11الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 
اله يتبين أن العمل المؤقت ال ينقص من أداء واىد الكمية المبينة في الجدول أعمن خالل الش

%، ىذا ما يوضح أن العمال المتعاقدين ورغم كل الظروف 40.27 ــالعمال المتعاقدين بنسبة قدرت ب
بيم من نقص األجر، المعاممة السيئة من طرف المسؤولين ... إال أنيم يقومون بإنجاز  المينية المحيطة

32% 

68% 

دى نقص دافعٌة أداء العمال المتعاقدٌن بسبب ٌبٌن م: 11الشكل رقم 
 .عملهم

 ال نعم

 

وٌةئالم النسبة  
   

 التكرارات
 
 

 
  

05.27%  نعم 10 

40.27%  ال 50 

111%  المجموع 41 

 العٌنة

 االحتماالت
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دراتيم لكسب ثقة ق تباثوا  ، حيث أنيم يسعون إلبراز مياراتيم في العمل مياميم عمى أكمل وجو
" أي أن العمل المؤقت ينقص من أدائيم لعمميم فقدرت ب نعم" ــب اأما نسبة الذين أجابو  المسؤولين،
% ىذا يفسره عدة أسباب كضعف األجر وعدم وجود حوافز تشجعيم عمى بذل المزيد من الجيد 05.27

في أداء عمميم، حيث نجد انيم في خوف دائم وعدم الراحة النفسية لمجرد التفكير أن عقودىم قد ال تتجدد 
 وىذا ما يساىم في نقص دافعيتيم وأدائيم.   

العمل يحّد من إستخدام الميارات الشخصية في : يوضح ما إذا كان عقد 12الجدول رقم 
 العمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميارتيم استخداممن خالل الجدول أن نسبة العمال الذين يحّد العمل محدد المدة من يتضح       
 ميارتيم استخدامالعمال الذين ال يحّد العمل محدد المدة من  % وىي تساوي فئة27الشخصية في العمل 

ت الشخصية في العمل، حيث نفسر ىذا التساوي بين النسب، أن بعض العمال المتعاقدين يمتمكون ميرا

50% 50% 

ٌبٌن ما إذا كان عقد العمل ٌحّد من إستخدام المهرات : 12الشكل رقم 
 .الشخصٌة فً العمل

 ال نعم 

 

وٌةئالم النسبة  
   

 التكرارات
 
 

 
  

27%  نعم 57 

27%  ال 57 

111%  المجموع 41 

 العٌنة

 االحتماالت
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حدودية عقد العمل يمنعيم من إبراز ىذه القدرات خصوصا أنيم يقومون بأعمال روتينية فشخصية عالية، 
ىذه األعمال ال تحتاج إلى إبراز أي قدرات إضافية، أما العمال الذين ال  اق، طباعة...األور  استخراجمثل 

 طاقتيمعون كل ضالشخصية، ىم الفئة العمالية الذين ي ميارتيم استخداميحّد العمل المؤقت من 
 وكسب ثقتيم.ومجيوداتيم في إنجاز أعماليم، يحبون التميز قصد نيل رضى المسؤولين 

 بتفاصيل وجزئيات العمل المسند لو. يوضح مدى إىتمام العامل المتعاقد :13 الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

فاصيل وجزئيات من خالل النتائج المبينة في الجدول، يتبين لنا أن العمال المتعاقدين ييتمون بت     
%، ويرجع ىذا اإلىتمام بالتفاصيل وجزئيات 40.27 ــ" أحيانا" بعمميم، حيث قدرت نسبة " دائما" و

لحفاظ نفسو والتميز بين زمالئو في العمل، قصد كسب ثقة المسؤولين وا إثباتالعمل إلى محاولة العامل 
أعماليم واألداء الرفيع وىذا ما أكده  شخاص تكمن راحتيم النفسية في إتقانعمى مكانتيم، كما أن ىناك أ

ام ديفيد ماكميالند في نظريتو الدافعية لإلنجاز، حيث أن رغبتيم الداخمية لمنجاح والتفوق تدفعيم لإلىتم

27% 

40% 

33% 

كان العامل المتعاقد بتفاصٌل  دى إهتمامم بٌنٌ: 13الشكل رقم 
 .وجزئٌات العمل المسند له

 دائما

 أحٌانا

 أبدا

 

وٌةئالم النسبة  
   

 التكرارات
 
 

 
  

50.27%  دائما 11 

07%  أحيانا 14 

05.27%  أبدا 10 

111%  المجموع 41 

 العٌنة

 االحتماالت
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% ىي نسبة العمال الذين ال ييتمون بجزئيات عمميم، وىذا 05.27ما  أكثر بتفاصيل وجزئيات عمميم، أ
 باالضطرابنعدام األمن الوظيفي يولد في نفسية العامل الشعور ا، فتوراجع إلى طبيعة العقد في حّد ذا

أكدتو لنا دراسة فوزية غياط أن األمن الوظيفي لو أىمية ا والقمق والخوف من المستقبل المجيول، ىذا م
كبيرة في شعور العامل بالطمأنينة والسالمة في عممو، كما أن قمة األجر يجعميم ال ييتمون بأعماليم 

 في إنجاز العمل. الالمباالةناك نوع من ويكون ى

 من رفعالعمى  لعامل المتعاقدااألجر الذي يتقاضاه  وضح مدى تشجيع: ي14الجدول رقم 
 المبذول. دالجي

 

 

 

 

 

 
العامل المتعاقد ال يشجعو عمى الرفع  يتقاضاهن األجر الذي تبين الشواىد الموضحة في الجدول أ     

%، حيث صرح العمال أنيم غير متحمسين إلنجاز عمميم خصوصا إذا 25.27ــ من جيده بنسبة قدرت ب
ذلك باألجر، إذا يدركون أن أجورىم أقل من أجور العمال الدائمين رغم قياميم بنفس األعمال التي  ارتبط

بدوره عمى نفسية العامل المتعاقد حيث يفتقد لعنصر الحماس ، ىذا ما ينعكس مأو أكثر مني يقومون بيا

7% 

93% 

األجر الذي ٌتقضاه العامل مدى تشجٌع  بٌنٌ: 14الشكل رقم 
 .على الرفع من الجهذ المبذول المتعاقد

 ال نعم

 

وٌةئالم النسبة  
   

 التكرارات
 
 

 
  

0.27%  نعم 70 
25.27%  ال 00 
111%  المجموع 41 

 العٌنة

 االحتماالت
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القدرة الشرائية لمعامل المتعاقد يؤثر عمى أدائو  فانخفاضخصوصا وأنيم يشعرون بالتيميش واإلستغالل، 
ا يد أحسن وفعالية أفضل، وقد بين لنا ىذلعممو فاألجر يعد عنصرا ميما في التشجيع عمى العمل وبذل ج

فكتور فروم في نظرية التوقع حيث أن أداء العامل يقوم عمى ما يتوقعو من مكافآت تناسب متطمباتو، 
دائو، فتثمين الجيد بين ما يقوم بو وما يحصل عميو أمر يريد ينعكس سمبا عمى أ صولو عمى مافعدم ح

 ضروري لتحقيق مستوى األداء المرغوب فيو.

دائم. عمل ة العمال في حال حصوليم عمى عقددافعي : يوضح مدى تغير15 الجدول رقم  

 

 

 

 

 

 
أدائيم لعمميم في  دافعيتوسوف تتغير بحوثين م% من ال05.27ن يتضح لنا من خالل الجدول أ       

يم لعمميم، وذلك ميم بعقد محدد المدة ينقص من أدائحال حصوليم عمى منصب عمل دائم، حيث أن عم
ستغالل، فحسب تصريحات المبحوثين أنيم يقومون نتيجة تعرضيم لمخ تمف الظروف من تيميش وا 

بأعمال كثيرة مقابل أجر قميل، كما أنيم يمارسون نفس أعمال العمال الدائمين ، فمحدودية عقد العمل 
 من م عمى بدل المزيديمادية أو معنوية تشجعوجود حوافز  دمالعمال منخفضة، من حيث عتجعل طاقات 

72% 

28% 

تغٌر دافعٌة العمال فً حال حصولهم دى ٌبٌن م: 15 الشكل رقم
 .دائمعمل على عقد 

 نعم

 ال

 

وٌةئالم النسبة  
   

 التكرارات
 
 

 
  

05.27%  نعم 52 
50.27%  ال 11 
111%  المجموع 41 

 العٌنة

 االحتماالت
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أجر جيد، ضمان لمعمال الدائمين )  االمتيازاتجممة من  العطاء  لعمميم، في المقابل وجودالجيد و 
إجتماعي، إحترام وتقدير من طرف المسؤولين...( تجعميم يبذلون كل مجيوداتيم لتقديم األحسن دائما، 

ا لتحفيز العمال عمى تقديم المزيد من الجيد والعطاء، وىذا محترام أمر ضروري فالشعور بالتقدير واإل
أكدتو لنا مدرسة العالقات اإلنسانية أن لمجانب اإلنساني دور ميم في الرفع من أداء العمال، فشعور 

 العامل بإنتمائو لمحيط عممو وأنو عضو ميم فييا يجعمو يقدم األحسن لعممو.

العامل  ضاهاتقيلعالقة بين اإلىتمام بتفاصيل العمل واألجر الذي : يوضح ا16الجدول رقم 
 المتعاقد.

 
 

 المجموع
 

 
 
 أبدا
 

 
 

 أحيانا

 
 

 دائما
 
 

 
  

 مناسب 10 12 14 02

 غٌر مناسب 00 20 27 121

 مجموع 45 05 44 577

  

في إنجاز العمل  بين اإلىتمام بتفاصيلاإلرتباطية من خالل الجدول أعاله تم البحث عن العالقة       
قيمة  ، أما7.20 ـيتقاضونو، حيث قدرت قيمة معامل التوافق بلمعمال المتعاقدين واألجر الذي 

الجدولية    ، وقيمة 7.72يا عند مستوى الداللة أنو دال إحصائ ، أي 20.15 ــبفقدرت     المحسوبة
أي أنو توجد عالقة ذات داللة  ،الجدولية   المحسوبة أكبر من     مما يعني أن  2.22 ـفقد قدرت ب

إحصائية بين اإلىتمام بتفاصيل في إنجاز العمل لمعمال المتعاقدين واألجر الذي يتقاضونو عند مستوى 
  .طردية متوسطةإرتباط ، وىي عالقة 7.72الداللة 

 

 

اإلهتمام بتفاصٌل 

عملفً إنجاز ال  

األجر الذي 

 العامل هاٌتقاض
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 العمال. وانضباطالمحور الثالث: عقد العمل محدد المدة 
مواقيت الدخول والخروج بمكان ل العمال المتعاقدين احترام: يوضح مدى 17رقم الجدول

 العمل.

      ثين.قل من عدد المبحو * يمثل عدد اإلجابات والتي كانت أ1      

 

           

62% 

35% 

3% 

مواقٌت الدخول لالعمال المتعاقدٌن دى إحترام ٌبٌن م: 16الشكل رقم 
 .والخروج

 دائما

 أحٌانا

 أبدا

 

وٌةئالم النسبة  
   

راراتالتك  
 

 
  

45.27%  دائما 52 

02%  أحيانا 10 
77%   

 
 
5.27%  

77  
 
 

71 

  وجود تسيب إداري
 

 أبدا
77% طبيعة عممك ال تفرض عميك وقت محدد  77 

 لمدخول والخرج
177%  االنضباطترى نفسك غير مجبر عمى  1 

 كونك عامل مؤقت
111% *1 المجموع    المجموع 

111%  المجموع 41 

 العٌنة
 االحتماالت
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يتضح لنا من خالل الجدول أن أغمبية العمال يحترمون مواقيت الدخول والخروج من العمل وذلك 
% وىم العمال المذين أحيانا ما يحترمون مواقيت الدخول 02%، ثم تمييا نسبة 45.27بنسبة قدرت 

من ىذا % فقط، 5.27 ــوالخروج، أما المذين ال يحترمون مواقيت الخول والخروج فقد كانت نسبة ضئيمة ب
في عمميم، يحترمون مواقيت الدخول والخروج، حيث يفرض  منضبطونيمكن القول أن العمال المتعاقدين 

، وأي تأخر عن العمل أو تغيب دون مبرر قد يعرض صاحبو وصارمة  سؤولين عمييم رقابة دائمةالم
لعقوبات منيا الخصم من الراتب، توبيخ من طرف المسؤولين، أو الفصل من منصب عممو...ىذا ما 

 يجعميم متخوفين من أي تأخر قد يصدر عنيم.

 ن عمميم.: يوضح مدى تغيب العمال المتعاقدين ع18الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

73% 

25% 

 ٌبٌن مدى تغٌب العمال المتعاقدٌن عن عملهم: 17الشكل رقم 

 دائما

 أحٌانا

 أبدا

المئوية النسبة  التكرارات 
 
 

  

75.27%  دائما 71 
05.27%  أحيانا 52 
52%  أبدا 17 
111%  المجموع 41 

 العٌنة

 االحتماالت
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من خالل النتائج المتحصل عمييا في الجدول يتبين لنا أن العمال المذين أحيانا ما يتغيبون عن       
إرتفاع ىذه النسبة إلى أن العامل المتعاقد بطبيعتو %، يمكن إرجاع 05.27 ــعمميم قد قدرت نسبتيم ب

من  10تدفع بو لمتغيب عن عممو، حيث جاء في المادة  إنسان لو ظروف قد تكون شخصية، أسرية،...
بات ا" أن العامل المتعاقد لو الحق في العطل والغي 5770قانون عقد العمل المدرج في الجريدة الرسمية 

%، يمكن تفسير ىذا إلى 52 ــيتغيبون عن عمميم أبدا فقد قدرت نسبتيم ب المرخص بيا"، أما المذين ال
القوانين المعمول بيا في الجامعة، ورغبة منيم في إثباب أنفسيم داخل مكان العمل، تخوفيم من صرامة 
 لكسب ثقة المشرفين.

 .قوانين العمل المبرمة في العقدل : يوضح مدى إحترام العمال المتعاقدين19الجدول رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

وٌةئالم النسبة  
   

 التكرارات
 
 

 
  

07%  دائما 05 
10.27%  أحيانا 70 

5.27%  أبدا 71 

111%  المجموع 41 

80% 

17% 

3% 

قوانٌن لالعمال المتعاقدٌن دى إحترام ٌبٌن م: 18الشكل رقم 
 .العمل المبرمة فً العقد

 دائما

 أحٌانا

 أبدا

 العٌنة

 االحتماالت
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% من المبحوثين يحترمون قوانين العمل 07من خالل النتائج الموضحة في الجدول أن نسبة        
إلى الخوف من فسخ العقد أو عدم تجديده فحسب المبرمة في العقد بشكل دائم، ويرجع ىذا بالدرجة أولى 

" يتعين   5770لسنة  41لعقد العمل العدد  من قوانين عقد العمل المدرجة في الجريدة الرسمية 10المادة 
عمى العمال المتعاقدين تنفيد تعميمات الييئة السميمة "، أي أن المؤسسة ىي من تفرض عمييم اإللتزام 

تصدر عنيم يتعرض صاحبيا لعقوبة تأديبية مثل إنذار، توبيخ، التوقف عن بالقوانين وأي مخالفة قد 
المحدد في  من النظام التأديبي لعقد العمل 41أيام ىذا ما جاءت بو المادة  0إلى  0بين  العمل لمدة ما

"أحيانا" ما يحترمون قوانين العمل وىذا  % فيي تمثل نسبة العمال المذين 10.27أما ، الجريدة الرسمية
 .باطاالنضراجع لطبيعة العقد الذي يشعرىم بعدم اإلستقرار وعدم األمان، وىذا ما يولد لدييم سموك عدم 

بأداء الميام المسندة لو في الوقت  المتعاقد العامل: يوضح مدى قيام 21 ل رقمالجدو
 المحدد.

 
 

  
90% 

10% 

0% 

العامل المتعاقد بأداء المهام دى قٌام ٌوضح م: 19الشكل رقم 
 .المسندة له فً الوقت المحدد

 أحٌانا دائما

 أبدا

 

وٌةئالم النسبة  

 

 التكرارات
 
 

 
  

27%  دائما 04 

17%  أحيانا 70 

77% بداأ 77   
111%  المجموع 41 

 العٌنة
 االحتماالت
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% تمثل نسبة العمال المتعاقدين المذين 27من خالل المعطيات الموضحة في الجدول يتبين أن  
يقومون بأداء مياميم وواجباتيم في الوقت المحدد، يرجع ىذا إلى وجود رقابة دائمة عمى أعماليم من 

صدر عنيم يتعرضون بذلك إلى عقاب، كما أن ىناك حيث يتخوفون من أي تأخر قد يطرف المسؤولين، 
مياميم بعض العمال يرغبون كسب ثقة المسؤولين لمحفاظ عمى إستقرارىم داخل العمل، فيمتزمون بأداء 

نجازىا في الوقت المحدد، ىذا ما أكده لنا ماكميالند في نظرية دافعية اإلنجاز حيث أن العامل لديو رغبة  وا 
 ق النجاح ألجل كسب حب األخرين، حيث يقوم بإنجاز عممو بصورة جيدة.نفسو وتحقي إلثباتقوية 

 روح المسؤولية تجاه عممو.ل العامل المؤقت  امتالك: يوضح مدى 21الجدول رقم
 

وٌةئالم النسبة  
   

 التكرارات
 
 

 
  

17.00%   
 
22%  

74  
 
00 

  تعمقك بعممك
 

 نعم
 

10.24%  إلتزامك الميني 11 
45.74% رك المينيضمي 04   
0.45% لكو حتى تنال رضى مسؤ  72   
177% *20 المجموع    المجموع 

72%  ال 75 
177%  المجموع 07 

* يمثل عدد اإلجابات التي كانت أكثر من عدد المبحوثين وذلك إلجابتيم عل أكثر من خيار.20     

 
95% 

5% 

روح المسؤولٌة  العامل المؤقت دى إمتالكٌبٌن م: 20الشكل رقم 
 .تجاه عمله

 نعم

 ال

 العٌنة

 االحتماالت
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ييم روح المسؤولية تجاه من خالل المعطيات الموضحة في الجدول، يتضح أن أغمبية العمال لد      
 والتزاماتيم%، وذلك راجع بالدرجة األولى حسب المبحوثين إلى الضمير الميني 22عمميم، وذلك بنسبة 

صرامة القوانين المعمول بيا في الجامعة تفرض ن أالمينية المفروضة عمييم من قبل المؤسسة، حيث 
كل ىذا يجعل مستقبميم الميني ميدد،  مسؤولين عن عمميم، فأي خطأ قد يصدر منيم اعمييم أن يكونو 
لنظرية دوغالس ماقريقور، حيث أن الفرد أو العامل لديو القدرة عمى تحمل  Y افتراضاتالكالم أكدتو لنا 

المسؤولية ولديو القدرة عمى ممارسة الرقابة الذاتية عمى عمميم، فالدافعية أو الضمير الميني ىي نابعة 
 حب لعممو وىذا ما يجعمو يتحمل المسؤولية في عممو.من داخل العامل، تجعل العامل م

حترام القوانين.: يوضح العالقة 22الجدول رقم  بين إحترام مواقيت الدخول والخروج وا 

 
 المجموع

 
 أبدا

 
 أحيانا

   
 دائما

 
  

 دائما 05 04 00 111

 أحيانا 05 51 70 41

 أبدا 54 12 75 00

 المجموع 27 05 00 512
  

بين إحترام مواقيت الدخول والخروج اإلرتباطية الل الجدول أعاله تم البحث عن العالقة من خ
حترام القوانين، حيث قدرت قيمة معامل التوافق ب  10.42 ــفقدرت ب    المحسوبة، أما قيمة 7.50 وا 

مما يعني أن  2.02الجدولية فقد قدرت ب    قيمة ، أما 7.72حصائيا عند مستوى الداللة أنو دال إ أي
بين إحترام مواقيت توجد عالقة ذات داللة إحصائية  الجدولية أي أنو   من أكبر المحسوبة     

حترام القوانين عند   ، وىي عالقة إرتباط طردية ضعيفة.7.72ةمستوى الداللالدخول والخروج وا 

 

 

مواقٌت  احترام

 الدخول والخروج
 القوانٌن احترام
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 .المحور الرابع: عقد العمل محدد المدة والروح المعنوية
 معنويات العمال المؤقتين.: يوضح مدى إحباط عقد العمل ل23قمالجدول ر 

 

 

 

 

 

 

 

حيث قدرت نسبة من عمميم  أن أغمبية العمال المؤقتين يشعرون باإلحباط يوضح لنا الجدول       
في مكان العمل فقمة  ىذا راجع إلى مختمف الظروف المحيطة بيمو %، 22 ــب "أحيانا"دائما" و " إجابات

لصالحيات واسعة  معدم إمتالكيغالل يؤدي إلى إحباط معنوياتيم، و األجر والشعور بالتيميش واإلست
وجدنا فمن خالل حديثنا مع بعض المبحوثين  ،مجرد ألة في يد المسؤولين مداخل المؤسسة يجعل مني

نيم مستائين من األوضاع التي يعممون فييا، حيث ينظرون إلييم نظرة إستحقار وكأنيم بال فائدة، نافين أ
 الذين يمعبونو في تسيير العمل. بذلك الدور األساسي

 

 

35% 

60% 

5% 

معنوٌات العمال لعقد العمل  دى إحباطٌبٌن م: 21الشكل رقم 
 .المؤقتٌن

 دائما

 أحٌانا

 أبدا

 

ئوٌةالم النسبة  
   

 التكرارات
 
 

 
  

02%  دائما 10 
47%  أحيانا 50 
2%  أبدا 75 

111%  المجموع 41 

 العٌنة

 االحتماالت



 الفصل السادس:                                            عرض وتحميل نتائج الدراسة
 

 
101 

 بروتين وممل في إنجاز عممو. : يوضح مدى إحساس العامل المؤقت24الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

يتوضح لنا من خالل البينات الموضحة في الجدول أن أغمبية العمال المؤقتين يحسون بالروتين 
%، وىذا راجع إلى طبيعة 27 ــ" أحيانا" ب" دائما" و ــب اإلجاباتحيث قدرت نسبة  والممل في عمميم،

، كإستخراج األوراق، طباعة، كاآلالتل التي يمارسونيا حيث أنيا ال تضيف شيئا ليم بل يعممون األعما
حيث بالروتين والممل  م يحسونفيو يجعمي ال روتينية، فجمود المنصب الذي ىمكتابة... ،ىذه مجرد أعم

امل عندما يشغل الشخصية في العمل أو بتطوير معارفو العممية، فالع ميارتيمبإبراز  ملي ال يسمحأنو 
 منصب غير راضي عنو وال يناسب مؤىالتو العممية يجعمو يحس بالروتين والممل في إنجازه ألعمالو.

 

 

25% 

65% 

10% 

العامل المؤقت بروتٌن وملل دى إحساس ٌبٌن م: 22الشكل رقم 
 .نجاز عملهإفً 

 دائما

 أحٌانا

 أبدا

 

ٌةئوالم النسبة  
   

 التكرارات
 
 

 
  

52%  دائما 17 
42%  أحيانا 54 
17%  أبدا 70 
111%  المجموع 41 

 العٌنة

 االحتماالت
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 قوانين العقود محددة المدة.يوضح رأي العمال : المؤقتين في 25الجدول رقم
 

 

  
 

 

 

 

العمال المتعاقدين يرون أن قوانين العقود محددة المدة  معظميتوضح لنا من خالل الجدول أن    
، ىذا راجع إلى عدم تطبيق المؤسسة لمقوانين عقد العمل %20.27 ـــغير عادلة بنسبة قدرت ب

لعامل المتعاقد وتوفر ، حيث نصت عمى عدة قوانين تحمي ا5770المنصوص عمييا في الجريدة الرسمية 
بحوثين أنيم يشتغمون بعقد محدد معكس ذلك، فقد صرح لنا بعض ال يثبتالحماية االزمة لو، لكن الواقع 

تعيينو  المؤسسة بمجرد إنقضاء مدة العقدوىذا أمر غير قانوني حيث يتوجب عمى   سنة 11المدة لمدة 
مب العاممين في مناصب محددة المدة، كما ، وىذا ما يعاني منو أغإذا كان يستحق ذلك في منصب دائم

أن معظم حقوقيم ميضومة، مثل اإلستفادة من خدمات الضمان اإلجتماعي، أو ممارسة الحق النقابي، 
ىذا ما يجعميم مستائين من القوانين المعمول بيا في المؤسسة، ويرونيا مجحفة  والحق في اإلضراب...
 في حقيم واستغالل ليم.

 

2% 

98% 

ٌبٌن رأي العمال المؤقتٌن فً قوانٌن العقود : 23الشكل رقم 
 .محددة المدة

 غٌر عادلة عادلة

 

ئوٌةالم النسبة  
   

 التكرارات
 
 

 
  

5.27%  عادلة 71 
20.27%  غير عادلة 02 
111%  المجموع 41 

 العٌنة

 االحتماالت
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 باإلنتماء إلى محيط عممو. ح مدى شعور العامل المؤقت: يوض26الجدول رقم

 ات التي كانت أقل من عدد المبحوثين.* يمثل عدد اإلجاب12      

 

إلى  باالنتماءيتوضح لنا من خالل النتائج المحصل عمييا، أن نسبة العمال المذين يشعرون          
الميدانية، أن اتنا في إجراء الدراسة %، نبرر ىذه النسبة من خالل مالحظ20.27 ــمحيط عمميم قدرت ب

العمال المتعاقدين تجمعيم عالقات صداقة أخوية داخل محيط عمميم، حيث تجمعيم نفس الخصائص 
اون ومساندة بعضيم البعض، لمتع بينيم يماوالظروف وىذا ما يجعميم يشكمون تنظيمات غير رسمية ف

ير رسمي في الرفع من ما دعت لو مدرسة العالقات اإلنسانية حيث أكدت عمى أىمية التنظيم الغ وىذا
% فيي تمثل نسبة العمال الذين ال يشعرون باإلنتماء 05.27أداء العمال داخل المؤسسة، أما نسبة 

57% 

43% 

العامل المؤقت باإلنتماء إلى محٌط دى شعورٌبٌن م: 24الشكل رقم 
 .عمله

 ال نعم

 

ئوٌةالم النسبة  
   

 التكرارات
 

 
  

20.27%  نعم 50 

00.04%   
05.27%  

72  
10 

  ألنك غير مستقر في عممك
%17.25 ال  ال تستطيع تشكيل صدقات 75 

05.17% المعاممة السيئة من طرف  70 
 المسؤولين

111% * 19 المجموع  موعالمج    
111%  المجموع 41 

 العٌنة
 االحتماالت
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لمحيط عمميم، وىذا راجع إلى عدم إستقراره في عممو، فإدراكو بأن عقده قد ينتيي ويفصل عن عممو 
السيئة من طرف المسؤولين وأصحاب  يجعمو يشعر باإلغتراب داخل محيط عممو، باإلضافة إلى المعاممة

فحسب تصريحات  ،(عمال دائمين، عمال مؤقتينفي محيط مختمط )المناصب الدائمة حيث يعممون 
رة دونية وينقصون من أىميتيم، رغم أنيم في ثين أن أصحاب المناصب الدائمة ينظرون إلييم نظالمبحو 

العمال المتعاقدين ال يشعرون بعض يجعل نفس المستوى التعميمي، ىذا ما يولد صراعات بينيم، و 
 باإلنتماء لمحيط عمميم.

دين في منح الحوافز بين العمال المتعاق المؤسسة عدالة : يوضح مدى27دول رقمالج
 والعمال الدائمين.

 

ئوٌةالم النسبة  
   

 التكرارات
 
 

 
  

72%  نعم 75 

21.51%  22% تحيز إدارة المؤسسة في منح  00 51 
 الحوافز

 
 ال
 00.00%  كونك تممك عقد عمل مؤقت 57 

111% *41 المجموع    المجموع 
111%  المجموع 41 

* يمثل عدد اإلجابات التي كانت أكثر من عدد المبحوثين وذلك إلجابتيم عمى أكثر من خيار.01    

 

5% 

95% 

فً منح الحوافز بٌن  دى عدالة المؤسسةٌبٌن م: 25الشكل رقم 
 .العمال المتعاقدٌن والعمال الدائمٌن

 ال نعم

 العٌنة

 االحتماالت
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 توجـد عدالـة بـأنيم ال امن خالل النتائج المتحصل عمييا في الجدول، يتبين أن أغمبيـة العمـال أجـابو 
%، يرجـع 22 ــفي منح الحوافز بين العمال المتعاقدين والعمال الدائمين في المؤسسة حيث قدرت نسبتيم ب

ســة إلــى أصــحاب المناصــب الدائمــة، فالمناصــب التــي يعممــون فييــا تمــنح ليــم حــوافز ىــذا إلــى تحيــز المؤس
ؤسســــة، عمــــى عكــــس العمــــال ومكافئــــات مــــن حــــين ألخــــر ممــــا يحفــــزىم أكثــــر لمعطــــاء وتقــــديم األفضــــل لمم

ال يسـمح ليـم بالحصـول عمـى حـوافز تشـجعيم أكثـر عمـى العمـل بجـد وتسـاىم  ، فجمود منصـبيمالمتعاقدين
فــي الرفــع مــن روحيــم المعنويــة، فحســب نظريــة البنائيــة الوظيفيــة أن أي تغييــر فــي نســق الجماعــة البــد أن 

... تجعـل ل الـدائمين مـن أجـر جيـد، عـالواتالمقدمـة لمعمـا فاالمتيـازاتينعكس عمى بقية األجزاء األخرى، 
وافز بيــنيم وبــين العمــال الــدائمين، ممــا يــؤدي إلــى العمــال المتعاقــدين يــرون أن ىنــاك خمــل فــي توزيــع الحــ

 إحساسيم بالتمييز والعنصرية و يؤثر ذلك عمى روحيم المعنوية.

 بعالقات في محيط عممو. : يوضح مدى إرتباط العامل المتعاقد28الجدول رقم

 

ئوٌةالم النسبة  
   

 التكرارات
 
 

 
  

52.70%  02%  نعم عالقات رسمية 07 72 
07.24%  عالقات غير رسمية 55 
111% *31 المجموع    المجموع 

52%  ال 17 
111%  المجموع 41 

 يمثل عدد اإلجابات والتي كانت اقل من المبحوثين .* 01      

 
75% 

25% 

العامل المتعاقد بعالقات فً محٌط دى إرتباط ٌبٌن م: 26الشكل رقم 
 .عمله

 ال نعم

 العٌنة

 االحتماالت
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ب العمال المتعاقدين يشكمون عالقات داخل محيط عمميم، يتوضح لنا من خالل الجدول أن أغم
% وتتمثل أغمب ىذه العالقات في عالقات غير رسمية، حيث يشكمون 02حيث قدرت نسبتيم ب 

نا ، حيث الحظداخل محيط العملأو الظروف عالقات صداقة فيما بينيم كونيم تجمعيم نفس الخصائص 
حيم والعمل عمى ت أخوية فيما بينيم، ألجل خدمة مصالمن خالل دراستنا الميدانية أن ىناك عالقا

 .روفيم نحو األفضلظتحسين 

في تغيير مكان عممو إلى مؤسسة  مدى تفكير العامل المتعاقد: يوضح 29الجدول رقم
 أخرى.

 

ئوٌةالم النسبة  
   

 التكرارات
 
 

 
  

10.21%   
 

45.27%  
 

72  
 
52 
 

سوء المعاممة من طرف 
 المسؤولين.

 
 
 نعم
 

01.00% لمحصول عمى منصب دائم  55 
 في مكان أحسن

111% *27 المجموع    المجموع 
00.27%  ال 12 
111%  المجموع 41 

    * يمثل عدد اإلجابات والتي كانت أقل من عدد المبحوثين.50

 

62% 

38% 

العامل المتعاقد فً تغٌٌر مكان عمله  دى تفكٌرٌبٌن م: 27الشكل رقم 
 .إلى مؤسسة أخرى

 ال نعم

 العٌنة

 االحتماالت
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من خالل النتائج الموضحة في الجدول، يتبين لنا أن أغمب المبحوثين يرغبون في تغير مكان 
باب ذكرىا المبحوثين %، يرجع ىذا إلى عدة أس45.27 ـــمميم إلى مؤسسة أخرى، حيث قدرت نسبتيم بع

من أىميا الحصول عمى منصب دائم في مكان أحسن، حيث أن تواجدىم في مثل ىذه الوظائف ىو 
أن سوء المعاممة التي  بصفة مؤقتة، فإذا وجدو فرص عمل أحسن سيتركون ىذا العمل بالتأكيد، كما

ا من طرف المسؤولين وشعورىم بالتيميش واإلستغالل يجعميم يرغبون في تغيير مكان عمميم تعرضون ليي
% 00.27 ـــإلى مكان أفضل، أما المبحوثين المذين ال يرغبون في تغيير مكان عمميم فقد بمغت نسبتيم ب

لى مقر سكناه تغيير مكان المؤسسة حسب المبحوثين إلى قرب المؤسسة إ ويمكن إرجاع ىذا الرفض في
 مما يجعل التنقل ليا سيال.

 : يوضح رأي العمال المتعاقدين في عقود العمل محددة المدة.31الجدول رقم
 :كاآلتيكانت معظم إجابات المبحوثين   

 .إجاباتعدة إلجابتيم  المبحوثين والتي كانت أكثر من المبحوثين* تمثل عدد إجابات   00

 

34% 

16% 

27% 

23% 

ٌبٌن رأي العمال المتعاقدٌن فً عقود العمل : 28الشكل رقم 
 .محددة المدة

 عقود غٌر عادلة

 تدنً األجر

 عقود سلبٌة وإستغاللٌة

 ظلم فً حق الشباب

 

ئوٌةالم النسبة  
   

 التكرارات

 
  

00.72%  عقود غير عادلة 12 
12.27%  تدني األجر 70 
50.05% ستغاللية 15   عقود سمبية وا 
55.05%  ظمم في حق الشباب 17 

 111%   44*  المجموع 

 العٌنة
 االحتماالت
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، تبين أن المتحصل عمييا حول رأي العمال المتعاقدين في عقود العمل محدد المدة اآلراءمن خالل       
المبحوثين أن  إجاباتكونيم يعيشون نفس الظروف في العمل، حيث تمحورت معظم كانت متقاربة  أراءىم

عقود العمل محددة المدة ىي عقود ظالمة ومجحفة في حق موظفييا، من حيث عدم إمتالكيم لصالحيات 
واسعة في المؤسسة، حيث أنيم محرومين من الحقوق التي يمتمكيا أصحاب المناصب الدائمة، ناىيك 

والممل، كما صرح ، حيث تصيبيم باإلحباط السيئة التي يعاممون بيا من طرف المسؤولينعن المعاممة 
وقتنا الحالي،  احتياجاتدج( ال يكفي لتمبية أبسط 1277الذي يتقاضونو ) القميل األجر المبحوثين أن

مف حاجيات أسرىم تال يستطيعون تمبية مخ اخصوصا مع إرتفاع أسعار معظم المواد األولية، أصبحو 
 يمجؤون بذلك لمقيام بأعمال إضافية مثل األعمال التجارية... قصد تحسين ظروفيم.ف

المبحوثين أن عقود العمل محددة المدة ىي عقود سمبية، عقود إستغاللية، عقود  صرحكما 
ال  متصاص البطالة، ظالمة في حق الشباب، غير مجدية، نوع من أنواع التعسف، غير مناسبة لمعمل،ال

سنة، إدالل لمعامل، سياسة فاشمة، 11ب طويمة مدة العقد  العامل المادية، احتياجات ال تمبي، أىمية ليا
وأكثر  اآلراءكل ىذه  استغالل لمشباب، معاممة سيئة من طرف المسؤولين وأصحاب المناصب الدائمة...

دوديتو في العامل المتعاقد من الظروف التي يعمل، فتؤثر بذلك ىذه الظروف عمى مر  استياءتبين مدى 
  عممو، حيث تنقص دافعيتو ألداء عممو، ويؤثر كذلك عمى روحو المعنوية.
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بين عدالة الحوافز بين العمال المتعاقدين والدائمين وعدالة : يوضح العالقة 31الجدول رقم
 القوانين.

 
 
 المجموع

 
 

 ال

 
   
 نعم  
 

 
  

 عدالة 70 02 05

 غير عادلة 01 00 110

جموعلما 00 114 127  
 

بين العدالة في منح الحوافز بين العمال  اإلرتباطية من خالل الجدول أعاله تم البحث عن العالقة
    المحسوبة، أما قيمة 7.72 ـالمتعاقدين والدائمين وعدالة القوانين، حيث قدرت قيمة معامل التوافق ب

الجدولية فقد قدرت ب    ، وقيمة 7.72مما يعني أنو دال إحصائيا عند مستوى الداللة  1.52 ـفقدرت ب
أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية ال الجدولية أي    من صغر أالمحسوبة     مما يعني أن  0.00

 .7.72لة بين  العدالة في منح الحوافز بين العمال المتعاقدين والدائمين وعدالة القوانين عند مستوى الدال

 تائج في ضوء الفرضيات:: مناقشة النثالثا

 من خالل ما سبق من عرض وتحميل وتفسير لنتائج فرضيات الدراسة توصمنا إلى:     

 الفرضية األولى:

لنظام العمل بالعقود محددة المدة عالقة بنقص أداء العمال " توصمنا في ىذه الفرضية لمجموعة من "   
 :كاالتيالنتائج 

مميم، بسبب تدني األجر وعدم توافق العمل مع مؤىالتيم % من المبحوثين غير راضين عن ع27 -
 العممية.

عدالة الحوافز بين العمال المتعاقدين 
 والدائمين

 عدالة القوانين
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 % من المبحوثين يرو أن األجر الذي يتقاضونو غير مناسب لمميام التي يقومون بيا.25.27 -

، وقياميم بنفس بسبب طبيعة عمميم المؤقت ،% من المبحوثين ال يشعرون بالراحة في عمميم05.27 -
 مال الدائمون بأقل أجر، وعدم حصوليم عمى حقوقيم كاممة.األعمال التي يقوم بيا الع

 % من المبحوثين ال يشجعيم العمل التعاقدي عمى التنافس بين بعضيم البعض في أداء الميام.07 -

 % من المبحوثين ال يواجيون صعوبة في إنجاز أعماليم.25.27 -

 ائيم لعمميم.% من المبحوثين ال ينقص العمل المؤقت من دافعية في أد40.27 -

% من 27الميارات الشخصية في العمل، و استخدام% من المبحوثين يحد عقد العمل من 27 -
 المبحوثين ال يحد عقد العمل من إستخدام الميارات الشخصية في العمل.

% دائما ما 50المسندة ليم و  عمالاأل% من المبحوثين أحيانا ما ييتمون بتفاصيل وجزئيات 07 -
 صيل وجزئيات األعمال المسندة ليم.ييتمون بتفا

 % من المبحوثين ال يشجعيم األجر الذي يتقاضونو عمى الرفع من الجيد المبذول.25.27 -

 في حال حصوليم عمى عقد دائم.% من المبحوثين ستتغير دافعيتيم 05.27 -

العمل بالعقود  ، أي أن لنظامبدرجة متوسطة نتائج ىذه الفرضية أنيا محققةلن من خالل يتبين      
داء العمال العاممين بالعقود، عدم الرضى نقص أداء العمال، ومن أسباب نقص أمحددة المدة عالقة ب

الوظيفي ، حيث أنو أغمب العمال غير راضين عن منصب عمميم، حيث يؤدون ميام كثيرة مثميم مثل 
وقتنا الحالي وفي ظل أزمة العمال الدائمين مقابل أجر زىيد ال يمبي حجاتيم الضرورية، خصوصا في 

رتفاع معظم أسعار المواد الغدائية عتبار العنصر المادي أحد أساسيات  تحقيق الرضى  كورونا وا  وا 
من  يأخذونو، فعدم شعور عمال العقود محددة المدة باإلنصاف تجاه ما يبذلونو من جيد وما الوظيفي
ديو، كما أن عدم توافق المؤىالت العممية مع ، يؤثر ذلك بدرجة كبيرة عمى إتقانو لمعمل الذي يؤ مقابل

كونيم غير مستقرين في  مميم، ال يشعرون بالراحة فيالمنصب الذي يشتغمونو يجعميم مستائين تجاه ع
عمميم، فإدراكيم أن مستقبميم الميني ميدد وأنو معرض لفقدان منصب عممو في أي وقت كل ىذه 
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ع من الضيق ويزداد قمقا وتوترا ىذا ما يؤدي إلى نقص أدائو العوامل تؤدي بالعامل المؤقت بأن يشعر بنو 
 لعممو  داخل المؤسسة.

 الفرضية الثانية:

العمال "، توصمنا في ىذه الفرضية لمجموعة  انضباط" يوجد عالقة بين العمل بالمدى القصير ونقص    
 من النتائج نوضحيا في ما يمي:

% أحيانا ما يحترمون مواقيت 07والخروج من العمل و مون مواقيت الدخول ر % من المبحوثين يحت52 -
 الدخول والخروج من العمل.

 % ال يتغيبون أبدا.52% من المبحوثين أحيانا ما يتغيبون عن عمميم، و05.27 -

% أحيانا ما يحترمون 07% من المبحوثين دائما ما يحترمون قوانين العمل المبرمة في العقد و 05 -
 في العقد.قوانين العمل المبرمة 

 % من المبحوثين يقومون بأداء الميام المسندة ليم في الوقت المحدد.04 -

 % من المبحوثين لدييم روح المسؤولية تجاه عمميم.00 -

بالمدى يتبين لنا من خالل نتائج ىذه الفرضية أنيا غير محققة أي أنو ال توجد عالقة بين العمل     
اجع إلى إحترام القوانين المبرمة في العقد، حيث أن الرقابة العمل "، وىذا ر  انضباطالقصير ونقص 

، فتخوفيم من الطرد أو العقاب أو االنضباطالصارمة التي تفرضيا اإلدارة عمييم تجعميم مجبرين عمى 
في عمميم يحترمون مواقيت الدخول والخروج، يقومون بأداء الميام  منضبطينالخصم من أجورىم يجعميم 

إضافة إلى رغبة كل موظف في ، فيم مجبرون بااللتزام بمواقيت العمل لوقت المحدد،المسندة ليم في ا
في عمميم، لكسب تقييمات  انضباطيمتجديد عقد عممو ألنيم محتاجون لمعمل فيحاولون الحفاظ عمى 

 رضى مسؤولييم. اجيدة وينالو 
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 الفرضية الثالثة:

ية لمعمال " توصمنا في ىذه الفرضية لمجموعة من الروح المعنو  بانخفاض" لعقود العمل المؤقتة عالقة    
 :تيكاآلالنتائج نوضحيا 

% من المبحوثين دائما 52% من المبحوثين أحيانا ما يحسون بروتين وممل في إنجاز أعماليم، و42 -
 ما يحسون بروتين وممل في إنجاز أعماليم.

 لة.% من المبحوثين يرون أن قوانين العقود محددة المدة غير عاد20 -

% ال يشعرون باإلنتماء لمحيط 05.27% من المبحوثين يشعرون باإلنتماء لمحيط عمميم و 20.27 -
 عمميم.

% من المبحوثين يرون أنو ال توجد عدالة في منح الحوافز بين العمال المتعاقدين والعمال 22 -
 الدائمين.

 % من المبحوثين يرتبطون بعالقات داخل محيط عمميم.02 -

ن المبحوثين يفكرون في تغيير مكان عمميم إلى مؤسسة أخرى  بغية الحصول عمى % م45.27 -
 منصب عمل دائم في مكان أحسن.

 بانخفاضيتبين لنا من خالل نتائج ىذه الفرضية أنيا محققة، أي أن لعقود العمل المؤقتة عالقة 
العمال  استياءيا والتي بينت الروح المعنوية لمعمال المؤقتين، ويظير ىذا في النتائج المتحصل عمي

حساسيم  المتعاقدين من األوضاع التي يعيشونيا داخل بيئة العمل، وىذا ما يؤدي إلى إحباط معنوياتيم وا 
بالممل والروتين في إنجازىم لعمميم، فعمى حّد تصريحات المبحوثين أن عقود العمل محدد المدة ىي 

يحضون بمعاممة سيئة من طرف المسؤولين وأصحاب " ،ق"ميضومي الحقو " ،عقود ذل" "عقود إستغاللية""
مناصب الدائمة"، كما يرى المتعاقدين أن القوانين المعمول بيا في الجامعة غير عادلة في حقيم، لا

خصوصا وأن ىناك تحيز من قبل الشرفين لمعمال الدائمين في منح الحوافز والعالوات، فيشعر العامل 
واإلستغالل داخل محيط عممو، مما يؤثر عمى الروح المعنوية لمعامل وتجعمو المتعاقد بنوع من اإلغتراب 
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يفكر أو يأمل في مغادرة مكان عممو إلى مؤسسة أحسن قصد الحصول عمى منصب عمل دائم في مكان 
 أحسن.

 : مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقةرابعا

راسة سنقوم بمقارنة نتائج ىذه الدراسة مع من خالل النتائج التي تم التوصل إلييا في ىذه الد
 الدراسات السابقة التي تناولناىا في دراستنا:

 دراسة طرباقو خيرة: -1

إن دراسة طرباقو خيرة تناولت متغير واحد مشابو لدراستنا وىو عقد العمل محدد المدة، حيث         
ائيا عمى العامالت بمديرية النشاط في مكان إجراء الدراسة حيث تم إجر تختمف ىذه الدراسة عن دراستنا 

 -قطب تاسوست -اإلجتماعي، أما دراستنا فتم إجرائيا عمى العاممين بعقود محددة المدة بجامعة جيجل
، في حين أننا إعتمدنا عمى عينة قصدية قدرت امرأة 177 ــكما أنيا اعتمدت عمى عينة عشوائية قدرت ب

 عتمدنا عمى المنيج الوصفي.اي في دراستيا، أما نحن فعمى المنيج الكم واعتمدتعامل متعاقد،  07 ـــب

كما أن ىناك نقاط تشابو في دراستنا ودراسة طرباقو خيرة من حيث النتائج المتوصل إلييا، فقد       
العمل بصيغة العقود محددة المدة ال يحقق الرضى الوظيفي حيث أنيا توصمت طرباقو خيرة إلى أن 

 ايشعرن باإلستغالل حاجتين لمعمل مقابل أجر متدني، وىذا متكمف بأعمال بعيدة عن التخصص و 
بعقود محددة المدة غير راضين عن منصب عمميم بسبب  العاممينتوصمنا لو أيضا في دراستنا حيث أن 

 تدني األجر وقياميم بأعمال ال تتوافق مع مؤىالتيم العممية.

 دراسة فوزية غياط: -2

لعمل المؤقت المشابو لمتغير دراستنا العقود محددة المدة، حيث ر ادراسة فوزية غياط تناولت متغي      
عامل بمؤسسة  107إختمفت ىذه الدراسة عن دراستنا في مكان إجراء الدراسة، حيث تم إجرائيا عمى 

ن فوزية قامت بربط متغير العمل المؤقت بمتغير األمان الوظيفي أما دراستنا ميناء جن جن بجيجل، كما أ
ن األمن الوظيفي تثير رغبة الموظف از، وقد توصمت في نتائج دراستيا أتغير دافعية اإلنجفقد تم ربطو بم

والخوف من المستقبل  واالضطراباتالمؤقت في السالمة واألمن والطمأنينة في عممو وتجنب القمق 
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د يؤثر ن المستقبل المجيول لمعامل المتعاقإليو في دراستنا الميدانية حيث أ المجيول، وىذا ما توصمنا
الروح  وانخفاضعمى سموكو داخل بيئة العمل ويجعمو قمق ومضطرب ويظير ىذا في نقص أدائو 

 المعنوية تجاه عممو.

 دراسة ىيالري توماس وانديرا: -3

دراسة ىيالري توماس تناولت متغير عقود العمل بالمدى القصير، وىذا ما تناولناه في دراستنا عقود      
سة توماس عن دراستنا في مكان إجراء الدراسة حيث تم إجرائيا بدائرة الغابات محددة المدة، إختمفت درا

، أما دراستنا فتم إجرائيا عمى العاممين موظف مؤقت عن طريق العينة العنقودية 027في كينيا عمى 
القصدية،  العينةعن طريق  موظف 07عمى  -قطب تاسوست –بعقود محددة المدة في جامعة جيجل 

نفس أداة بحثنا، وقد  راستنا في أداة البحث حيث إعتمد الباحث عمى اإلستبيان وىووتشابيت مع د
الروح المعنوية  وانخفاضتوصمت ىذه الدراسة أن عقود قصيرة المدى تؤدي إلى تفاقم مشكمة دوران العمل 

لعقود  بسبب تدني الحوافز المادية والمعنوية وىي نفس النتيجة التي توصمنا إلييا في دراستنا حيث أن
الروح المعنوية لمعمال، كما توصمت دراسة توماس أن غياب الرسكمة  بانخفاضالعمل المؤقتة عالقة 

وتطوير الميارات اإلدارية لمموظفين ينعكس عمى أدائيم داخل المنظمة وىذا ما توصمنا لو أيضا في 
ئو، كما توصمت ىذه الدراسة دراستنا أن الظروف الغير جيدة التي يعمل بيا العامل المتعاقد تؤثر عمى أدا

أن مستوى اإللتزام لدى أفراد العينة منخفض عمى عكس ما توصمنا لو في دراستنا حيث أن مستوى 
 لدى العامل المتعاقد جيد ومرتفع. االنضباط

 دراسة شرقي رابح: -4

ى المعممين في إن دراسة شرقي رابح تناولت متغير واحد وىو دافعية اإلنجاز كما قام بيذه الدراسة عم     
معمم، واعتمد عمى المنيج الوصفي  022 ــالمرحمة اإلبتدائية، حيث إعتمدت عمى عينة عشوائية مقدرة ب

في دراستو، وتتطابق ىذه الدراسة مع دراستنا في متغير دافعية اإلنجاز إال انيا لم تتفق عمى أي نتيجة 
ود المحددة المدة، لكن دراسة شرقي رابح خصوصا أن دراستنا تناولت دافعية اإلنجاز في عالقتيا مع عق

 تناولت دافعية اإلنجاز في عالقتيا بالنمط القيادي لممدرين.
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 دراسة قوراي حنان: -5

دراسة قوراي حنان تناولت متغير واحد مشترك مع دراستنا وىو دافعية اإلنجاز، حيث تم إجرائيا 
 دافعية اإلنجاز والمقابمة إلجراء الدراسةستخدام مقياس الضغوط المينية ومقياس اأطباء، ب 0عمى 

الميدانية، وقد ربطت متغير دافعية اإلنجاز بالضغوط المينية لكن دراستنا ربطت بين العمل بنظام العقود 
 بانخفاضمضغوط المينية عالقة وقد توصمت دراسة قوراي حنان أن ل محددة المدة ودافعية اإلنجاز،

توصمنا لو في دراستنا أن الضغوط المينية التي يعمل فييا العمال دافعية اإلنجاز لألطباء، وىذا ما 
 المتعاقدين تؤثر عمى دافعيتيم لإلنجاز.

 دراسة عفاف وسطاني -6

بالنمط القيادي لمدير المؤسسة  دراسة عفاف وسطاني تناولت متغير دافعية اإلنجاز وربطتو     
 مدير 50لعقود محددة المدة، وتم إجراء دراستيا عمى التعميمية، في حين أنو في دراستنا تم ربطو بمتغير ا

، في حين إتفقت مع دراستنا في المنيج المستخدم موظف متعاقد 07في حين أن دراستنا تم إجرائيا عمى 
وىو المنيج الوصفي التحميمي، أما نتائجيا فكانت مغايرة لنتائج دراستنا كون المتغيرين عقود محددة المدة 

 لسائد لمدير المؤسسة مختمفين.والنمط القيادي ا

 ج العامة لمدراسةئ: النتاخامسا

ات ول اإلحصائية واإلستعانة بالمالحظالمتحصل عمييا من الجدا االستنتاجاتإعتمادا عمى      
الميدانية لمدراسة الميدانية، والتي إفترضنا أن ىناك عالقة بين العمل بنظام عقود محددة المدة ودافعية 

 نا إلى مجموعة من النتائج وىي كالتالي:اإلنجاز، توصم

  داء العمال المتعاقدين، وىذا راجع لقمة األجر، طبيعة بنقص أالعقود محددة المدة عالقة لمعمل بنظام
 العقد، غياب الحوافز...

  جع إلى صرامة القوانين العمال، وىذا را انضباطال توجد عالقة بين العمل بالمدى القصير ونقص
 الجامعة، والرقابة الصارمة عمى العمال المتعاقدين. يا فيالمعمول ب
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  المحيطة بيم، ، بسبب الظروف المتعاقدين الروح المعنوية لمعمال فاضبانخلعقود العمل المؤقتة عالقة
حساس العمال المتعاقدين بالروتين والممل  من سوء المعاممة من قبل المشرفين وتحيزىم لمعمال الدائمين، وا 

 ليم لعدم وجود بيئة تشجيعية محفزة عمى العمل.في إنجازىم ألعما
  عقود العمل محددة المدة ال تحقق الرضى الوظيفي لمعمال، كونيا عقود إستغاللية 

وتبعا لنتائج الفرضيات التي تحققت بصفة جزئية نقول أن فرضية الدراسة والتي مفادىا "لمعمل  
ي فرضية محققة وبالتالي فإن لمعمل بنظام العقود بنظام عقود محددة المدة عالقة بدافعية اإلنجاز" ى

 .-قطب تاسوست -محددة المدة عالقة بدافعية اإلنجاز لمعمال المتعاقدين بجامعة جيجل

 والتوصيات. اإلقتراحات: سادسا

التي نأمل  والتوصيات اإلقتراحاتفي ضوء دراستنا ومن خالل الدراسة الميدانية، نقترح جممة من 
 ضاع العاممين بعقود محددة المدة، وتساىم في الرفع من دافعيتيم لإلنجاز:أن تحسن من أو 

  إعادة النظر ومراجعة قانون عقود محددة المدة، وجعميا تتماشى مع الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية
 لمعاممين.

  دافعيتو اإلىتمام الجانب المعنوي لمعامل المتعاقد، لما لو من أىمية ودور كبير في تحسين والرفع من
 لإلنجاز.

 ما داموا يعممون نفس األعمال التي يقوم بيا الموظفون  العدالة بين العمال المتعاقدين والعمال الدائمين
 ثير إيجابي عمى المؤسسة.، لما لو من تأالدائمون

 عند ذين ليم سنوات طويمة في العمل بيذه العقودوال إدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة ،
 المدة القانونية إلنياء العقد لما لو من تأثير إيجابي عمى اإلحساس باألمن الوظيفي. انقضاء

  وعالوات تشجعيم عمى بذل المزيد من  امتيازاتمنح العمال المتعاقدين المتميزين ذو كفاءة عالية
 الجيد في عمميم، وتساىم في الرفع من الروح المعنوية لمعمال ويخمق جو التنافس بينيم.

 يام ومسؤوليات العامل المتعاقدين.تحديد م 
 .العمل عمى تحسين أجرىم بما يتناسب مع اليام التي يقومون بيا 
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  الي خصوصية كل منطقة  إضافةسب مناصب المتوفرة في كل مجاالت حربط الجامعة بسوق العمل و
كل جية و فالمناطق السياحية تختمف عن الصحراوية مثال  ،وظائفما تحتاجو من تخصصات و جغرافية و 

 .تحتاج لتخصصات معينة
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 خالصة الفصل: 

في ىذا الفصل قمنا بالتحقق من فرضيات الدراسة، والتي يمكن القول ومن خالل النتائج المتحصل      
عمييا، يتبين أن فروض الدراسة محققة بصفة جزئية حيث أنو توجد عالقة بين العمل بنظام عقود محددة 

حين أن الفرضية الثانية غير محققة أي ال توجد عالقة بين العمل بالمدى المدة ونقص أداء العمال، في 
العمال، أما الفرضية الثالثة فيي محققة أي أنو لعقود العمل المؤقتة عالقة  انضباطالقصير ونقص 

الروح المعنوية لمعمال، وبالتالي يمكن القول أنو توجد عالقة بين العمل بنظام العقود محددة  بانخفاض
 ة ودافعية اإلنجاز.المد
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محددة المدة وعالقتيا  بنظام عقود موضوع العمل من خالل ما تم التطرق إليو يمكن القول أن
بدافعية اإلنجاز، من المواضيع الميمة وذلك كونو ييتم بفئة عمالية ميمة، فرغم إيجابياتو المتمثمة في 

، إال انو يحمل دة تمكنيم من إكتساب خبرات مينيةتمكين الشباب من إكشاف مواقف وتجارب مينية جدي
والميني لمعامل، حيث يتجسد ذلك في نقص أدائو  جوانب سمبية تتمثل في تأثيره عمى اإلستقرار النفسي

روحو المعنوية، فعدم رضى العامل المتعاقد عن منصب عممو يرجع لعوامل عدة، أىميا  وانخفاضلعممو، 
واليش، حيث يمنع العمال المتعاقدين من التمتع بمزايا العمال الدائمين كاألجور، عالوات،  طابعو المحدد

إعادة النظر في مثل ىذه العقود وجعميا مناسبة لمعمال وأصحاب العمل بما  ترقيات... ىذا كمو يستدعي
 .االثنينيخدم مصالح 
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 :المعاجم والموسوعات 
 .1791، مكتبة لبنان، لبنان، معجم مصطمحات العموم اإلجتماعيةأحمد زكي بدوي:  -1
، عمان، 1ط ،الحامد، دار عجم العربي لتحديد المصطمحات النفسيةمالعمي عبد الرحيم صالح:  -2

4112. 
، دار ىومة، قاموس المصطمحات القانونية في تسيير شؤون الجامعات المحميةعمتوت عمر:  -3

 .4117الجزائر، 
 ،4112، دار مدني، الجزائر، قاموس مصطمحات عمم اإلجتماعفاروق مداس:  -4
 .4112ة، ، القاىر 4، دار غريب، طموسوعة عمم النفس والتحميل النفسيفرج عبد القادر طو:  -5
 ، بيروت.1العربية، ط ، دار النيضةمعجم عمم النفس والتحميل النفسيفرج عبد القادر وأخرون:  -6

 :الكتب 
 .1777، القاىرة، 2، دار المعارف، ط أصول عمم النفسأحمد عزت راجح:  -7
 .4111، الجزائر، 4، ديوان المطبوعات الجامعية، ط مدخل لمنهجية البحث العمميأحمد عياد:  -8
 .4119، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، فن القيادةأحمد قوراية:  -9
 .4114، اإلسكندرية، 4الدار الجامعية، ط  : السموك التنظيمي ) مدخل بناء المهرات(،أحمد ماىر -11
، ديوان المطبوعات الجامعية، النظام القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائريأحمية سميمان:  -11

 .4114ر، ، الجزائ1ط 
، ديوان المطبوعات الجامعية، الوجيز في قانون عالقات العمل في التشريع الجزائريأحمية سميمان:  -12

 .4114الجزائر، 
 .1772، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مقدمة في عمم النفسأرنوف ويتيح:  -13
 .1777، دار الكتاب القومية، مصر، قانون العملأسامة أحمد شات:  -14
 .4112، المكتب الجامعي الحديث، العقود الصغيرة الحراسة والعملأنور طمبة:  -15
 .4112، دار ىومة، الجزائر، التفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولةبجاوي المدني:  -16
 .4112، دار ىومة، الجزائر، عقد العمل محدد المدةبن صاري ياسين:  -17
يوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، دشرح قانون العمل الجزائريجالل مصطفى القريشي:  -18

1722. 
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 .4112، المغرب، 1، شبكة األلوكة، ط نظريات عمم اإلجتماعجميل حمداوي:  -19
 .4117، 1، مؤسسة رؤية، ط عمم النفس الصناعيحسن محمد عبد الرحمان:  -21
 .4119، الجزائر، 1، دار الخمدونية، ط إنحالل العقدحسين التونسي:  -21
 .4112، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، عمم إجتماع التنظيمشوان: حسين عبد الحميد أحمد ر  -22
 .4112، منشوارت الحمبي الحقوقية، لبنان، : قانون العمل المبنانيحسين عبد المطيف حمدان -23
 .4117، لبنان، 1، منشورات الحمبي الحقوقية، ط قانون العملحسين عبد المطيف حمدان:  -24
 .4112، دار العموم، عنابة، قانون العمل: محاظرات في خميفي عبد الرحمان -25
 .4119، قسنطينة، مخبر عمم إجتماع اإلتصال لمبحث والترجمةرابح كعباش: سوسيولوجيا التنمية،  -26
، عمان، 1، دار صفاء، ط مناهج وأساليب البحث العممي النظرية والتطبيقربحي مصطفى عميان:  -27

4111. 
، دار ىومة، الجزائر، العممي في العموم اإلجتماعيةتدريبات عمى منهجية البحث رشيد زرواتي:  -28

4114. 
 .4112، سوريا، 1، دار الرضا، ط نظريات اإلدارة واألعمالرعد حسن الصرن:  -29
، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مدخل إستراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشريةرواية حسن:  -31

4112. 
 ، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية.: إيديولوجيا نظرية التنظيمسعد عيد مرسى بدر -31
، 1(، دار الثقافة، عمان، ط البحث اإلجتماعي ) األساليب، المناهج، اإلحصاءسماح سالم سالم:  -32

4114. 
(، مؤسسة المعارف، القاىرة، عمان، النظرية في عمم اإلجتماع ) دراسة نقديةسمير نعيم أحمد:  -33

4112. 
، دار المعرفة الجامعية، مصر، اصرة في عمم اإلجتماعالنظرية المعالسيد رشا غنيم وأخرون:  -34

4112. 
 .4111، عمان، 1، دار الثقافة، ط شرح قانون العملسيد محمود رمضان:  -35
 ، مصر.2، دار المعرفة الجامعية، ط عمم اإلجتماع التربية الحديثشبل بدران، حسن البالوي:  -36
 .4141، 1ط  ، دار الخميج، األردن،الصراع القيميشفاء صالح الصعوب:  -37
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 .4111، دار حامد، األردن، تطور الفكر واألنشطة اإلداريةصبحي العتيبي:  -38
 .4111، دار العموم، عنابة، عمم النفس اإلجتماعي واإلسالمصالح الدين شروخ:  -39
 .4112، دار العموم، عنابة، منهجية البحث العمميصالح الدين شروخ:  -41
 .4114، دار ىومة، الجزائر، محدد المدةالنظام القانوني لعقد العمل طربيت سعيد:  -41
، عمم النفس التنظيمي واإلداريعبد الجبار، محمد بن مترك القحطاني:  عادل بن صالح بن عمر -42

 .4119، الرياض، 1مكتبة الممك فيد الوطنية، ط 
 .4112، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، اإلدارةعادل حسن:  -43
 .4114، دار المعرفة، اإلسكندرية،م النفس العامدراسات عمعبد الرحمان محمد العيسوي:  -44
، 1(، دار الراتب الجامعية، طميادين عمم النفس) عمم النفس اإلداريعبد الرحمان محمد العيسوي:  -45

 .4112مصر، 
 .4112، دار المعارف، األحكام العامة لعقد العمل الفرديعبد العزيز عبد المنعم خميفة:  -46
 .4119، اإلسكندرية، 2، دار المعرفة، ط البحث في عمم النفس مناهجعبد الفتاح محمد دويدرا:  -47
 .4111، دار غريب، القاىرة، الدافعية لإلنجازعبد المطيف محمد خميفة:  -48
: مدخل إلى مناىج وتصميم البحوث اإلجتماعية، المكتب عمي عبد الرزاقعبد اليادي الجوىري،  -49

 .4114الجامعي الحديث، 
 الم واإلقتصاد دراسة في المنظور اإلسالمي ألبرز القضايااإلسعبد اليادي عمي البخار:  -51

 .1722، عالم المعرفة، الكويت، اإلجتماعية واإلقتصادية المعاصرة
 .4111، األردن، 1، دار صفاء، طإدارة المنظماتعالء الدين عبد الغني محمود:  -51
 .4112، دار المسيرة، عمان، أساسيات عمم اإلدارةعمي عباس:  -52
 .4117، 4، دار الطباعة، الجزائر، ط ديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعيةأبجعمي غربي:  -53
، 2، دار العربية لمكتاب، ط األسس النفسية والتربوية لرعاية الشبابعمر محمد التومي الثنباني:  -54

 .1729ليبيا، 
 .4112، األردن، 1، دار المسيرة، ط أساسيات عمم النفسغالب محمد المشيخي:  -55
 .4111، عمان، 1، دار صفاء، ط المداخل النظرية لعمم اإلجتماعغني ناصر حسين القريشي:  -56
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، األردن، 1، دار زىران، ط العالقات اإلنسانية في المؤسسات الصناعيةفتحي محمد موسى:  -57
4112. 

 .4117، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، العقود اإلداريةماجد راغب الحمو:  -58
، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، سيكولوجية الدافع لإلنجازمجدي أحمد محمد عبد اهلل:  -59

4112. 
 .4112، دار العموم، عنابة، العقود اإلداريةمحمد الصغير بعمي:  -61
 .4111، ديوان المطبوعات الجامعية، وىران، الدافعية اإلنسانيةمحمد بالرابح:  -61
 .4112، األردن، 1دار الشروق، ط ، مبادئ عمم النفسمحمد بني يونس:  -62
 .4111، عمان، 1، دار المسيرة، ط عمم النفس الصناعي والمهنيمحمد شحاتة ربيع:  -63
 .4112، دار ماىي، مصر، سيكولوجية التنافس الرياضيمحمد عبد العزيز سالمة:  -64
ردن، ، األ1، دار مجدالوي، ط النظرية المعاصرة في عمم اإلجتماعمحمد عبد الكريم الحوارفي:  -65

4112. 
، دار العربية لمكتاب، طرابمس، عمم اإلجتماع في ميدان العمل الصناعيمحمد عبد المولى:  -66

1722. 
 .4112، عمان، 1، دار المسيرة، ط سيكولوجية الدافعية واإلنفعالتمحمود بني يونس:  -67
 .1722، مطبعة جامعة، القاىرة، قانون العملمحمود جمال الدين زكي:  -68
 .4111، عمان، 1، دار وائل، ط السموك التنظيمي في منظمات األعماليان: محمود سممان العم -69
 .4112، الجزائر، 1، دار جسور، ط مدخل إلى عمم النفس العمل والتنظيممراد نعموني:  -71
 .4112، عمان، 1، دار المسيرة، ط نظرية عمم اإلجتماع المعاصرةمصطفى خمف عبد الجواد:  -71
 .4111، الجزائر، 4، دار ىومة، ط نظرية والممارسةعقد العمل بين المصطفى قويدري:  -72
، دار اإلبتكار، إدارة الموارد البشرية في المؤسسة العمومية إستراتيجيةمنير أحمد بن دريدي:  -73

 .4112عمان، 
، لبنان، 1، منشورات الحمبي الحقوقية، طاإليجاب والقبول في العقد اإلداريميند مختار نوح:  -74

4112. 
 ، الدار القومية، مصر.عقد العمل في الدول العربيةىاشم رفعت ىاشم:  -75
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 :الرسائل واألطروحات 
 إدارة الموارد البشرية في المؤسسة العمومية الجزائرية التدريب إستراتيجيةبن دريدي منير: -76

 .4111 -4117، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في عمم اإلجتماع، قسنطينة، والحوافز
، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير تخصص القانون العمل محدد المدةعقد خيرة عبد المولى: -77

 .4117-4112اإلجتماعي، جامعة وىران، وىران، 
، مذكرة مكممة أخالقيات مهنية األستاذ الجامعي وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى الطالبزديرة خمار: -78

 .4112-4119بواقين لنيل شيادة الدكتوراه تخصص عمم إجتماع مؤسسات مجتمعية، أم ال
 الشعبية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى الطمبة في مدارس التمييزسرين زىير جريس مطناس: -79

، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير تخصص عمم النفس التربوي، جامعة لمموهوبين في قضاء عكا
 .4119عمان العربية، 

مة لنيل شيادة الدكتوراه في عمم اإلجتماع ، مذكرة مقد: سياسات التشغيل في الجزائرسعدية زايدي-81
 .4117 -4112، باتنة، 1تنظيم وعمل، جامعة باتنة

، مذكرة عقود العمل ودورها في إشباع حاجات خريجي الجامعة حسب هرم ماسموشريفة جنان: -81
 .4112-4112مكممة لنيل شيادة الدكتوراه تخصص عمم النفس عمل وتنظيم، بسكرة، 

، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في طار القانوني لدعم التشغيل في الجزائراإلعبد اهلل فادية: -82
 .4111 -4111القانون اإلجتماعي، جامعة وىران، وىران، 

المؤسسة دافعية اإلنجاز لدى فريق العمل وعالقتها بالنمط القيادي السائد لمدير عفاف وسطاني: -83
-4117نيل شيادة الماجستير تخصص إدارة تربوية، ، مذكرة مكممة لالتعميمية في ضوء مشروع مؤسسة

4111. 
، مذكرة مكممة نيل شيادة الماجستير تحصص إدارة األعمال، مدخل إلى اإلدارةعمد محمد دره: -84

 .4117جامعة عين الشمس، حمب، 
، مذكرة مكممة لنيل اإلشباعات الخارجية وأثرها عمى دافعية العمال داخل المنظماتلخضر بن غنام: -85

شيادة الماجستير في عمم النفس التنظيمي وتسيير الموارد البشرية، جامعة محمد منتوري، قسنطينة، 
4112-4119. 



 المراجعالمصادر و ائمة ق  
 

 
127 

 أليات التشغيل المستحدثة في الجزائر وأثرها عمى النمو اإلقتصادي في الفترةمدلس شكري: -86
تصادية، جامعة  محمد مذكرة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم اإلق ،2114و  2111الممتدة بين 

 .4112 -4119خيضر، بسكرة، 
مذكرة مكممة لنيل  في تحسين ظروف األسرة الجزائرية، االجتماعيةدور وكالة التنمية مكاك ليمى: -87

 .4111-4111شيادة الماجستير في عمم اإلجتماع، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 محاضرات: 

األولى ماستر عمم إجتماع التنظيم والعمل،  ، السنةنظريات التنظيم محاضراتحديدان صبرينة: -88
 .4141-4117جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، 

-4117، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، سوق العمل في الجزائر محاضراتشتيوي ربيع: -89
4141. 

 :المجالت 
، مجمة القضائيةالعقود المحددة المدة بين النصوص التشريعية والممارسة بن عزوز بن صابر: -91

 .4117، مستغانم، 14، العدد 12قانون العمل والتشغيل، المجمد
 الدافعية لإلنجاز لدى طمبة الدراسات العميا في الجامعة األردنية في ضوءرامي محمد اليوسف: -91

 .4112، 14، العدد 22، دراسات العموم التربوية، جامعة األردن، المجمد عدد من المتغيرات
، مجمة الرسالة لمدراسات والبحوث اإلنسانية، المجمد تجاه البنائي في دراسة التنظيماإل عميوة عمي: -92
 .4117، 12، العدد 12
نظرية بناء مقياس دافع اإلنجاز لطمبة المرحمة الثانوية في دمشق وفق محمد شحادة أبو أسيل: -93

، 12د الرابع عشر، العدد ، مجمة إتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس، المجماإلستجابة لمفقرة
4112. 

 :المؤتمرات والممتقيات 
 الممتقى الوطني حول إشكالية إستدامة المؤسسات الصغيرةعوادي مصطفى: -94

 .4119، جامعة الشييد حمة لخضر، الوادي، والمتوسطة في الجزائر
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 :المواقع اإللكترونية 
95- WW  . ADS DZ. COM. 05\ 05 \2012، 1700h 

 



 

قــــــالمالح  



1 
 

 -جٌجل–جامعة محمد الصدٌق بن ٌحً

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة

 قسم علم اإلجتماع

 تخصص: تنظٌم وعمل

 

 استمارة بحث بعنوان:

 

 

 

 

                   

ٌشرفنً أن أضع بٌن أٌدٌكم هذه  شهادة الماسترفً إطار التحضٌر إلنجاز مذكرة التخرج لنٌل         

)×( العالمة  اإلستمارة، التً تخدم بحثنا، لذا نرجوا منكم التفضل باإلجابة على أسئلة االستمارة بوضع

 خٌار.ٌمكن اإلجابة على أكثر من و فً الخانة المناسبة، 

تستغل فقط ألغراض علمٌة بحثة، ولكم جزٌل  و بقى سرٌةت المعلومات الواردةونحٌطك علما أن      

 الشكر على حسن تعاونكم.

 إعداد الطالبتٌن:                                                                               إشراف األستاذة:

                                                                           بلغول أمٌنة   -مزود خدٌجة 

 مزود رٌمة  

 

 

 

 

 0202/0202السنة الجامعٌة 

بنظام العقىد محددة المدة وعالقتها بدافعية اإلنجاز ملالع  

في جامعة جيجل  على مىظفي عقىد محددة المدةدراسة ميدانية   

  -قطب تاسىست-



2 
 

 المحور األول: البٌانات الشخصٌة.

 أنثى       ذكر                  الجنس:  -2

 

                                                                      سنة 03الى أقل من  03من                                          سنة 03من  أقل     السن: -0

 فأكثر سنة  03من                               سنة 03 أقل من الى 03من                  

 

                 جامعً             ثانوي                  مً:التعلٌالمستوى  -3

 تكوٌن مهنً                                  

 ......دات أخرى........اشه                                  

 

     متزوج                                       أعزب           الحالة العائلٌة: -4

 أرمل                                    مطلق                                 

 

 الوكالة الوطنٌة للتشغٌل  ما نوع برنامج التشغٌل الذي استفدت منه: -5

                         اإلجتماعٌةوكالة التنمٌة                                                            

                                                               

 

 المحور الثانً: عقد العمل محدد المدة وأداء العمال.

 

 ؟بصفتك عامل متعاقد هل أنت راضً عن منصب عملك  -6

 غٌر راضً                                  راضً  

                                                                                                                                                

 ب " غٌر راضً " هل السبب ٌعود : فً حالة اإلجابة
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 تدنً األجر  

 عدم توافق العمل مع مؤهالتك العلمٌة 

 عملك مؤقتكون 

 ...................أسباب أخرى 

 مناسب للمهام التً تقوم بها ؟       تتقاضاههل ترى األجر الذي  -7

 غٌر مناسب                        مناسب         

 

 هل تشعر بالراحة فً عملك ؟    -8

 ال                                    نعم  

 

  ٌعود السبب إلى:هل " ال فً حالة اإلجابة ب " 

 كونك عامل مؤقت 

 حصولك على كامل حقوقكعدم 

 تقوم بنفس األعمال التً ٌقوم بها العمال الدائمون بأقل أجر

 ...........أسباب أخرى......

 

 هل طبٌعة عملك تشجعك على التنافس مع الزمالء فً إنجاز أعمالك؟ -9

 نعم                                              ال 

 

 صعوبة فً إنجاز عملك ؟ هل تجد -22

 أبدا                ٌانا                   دائما                                أح

 

 إلى؟ فً حالة اإلجابة ب "دائما" ٌعود السبب

                       كثرة المهام المسندة لك     

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  



4 
 

 عدم توافق المهام مع قدراتك

 صعوبة العمل فً حد ذاته                    

 العمل ال ٌتوافق مع تخصصك

 هل كونك عامل مؤقت ٌنقص من أدائك لعملك ؟ -22

 نعم                                                   ال

 

 فً العمل ؟ستخدام مهاراتك الشخصٌة هل طبٌعة عقد عملك ٌحّد من ا  -20

 ال                      نعم                              

 

 هل تهتم بكل تفاصٌل وجزئٌات العمل المسندة إلٌك؟ -23

 أبدا                دائما                                     أحٌانا                       

 

 ٌشجعك على الرفع من الجهد الذي تبذله ؟ تتقاضاههل األجر الذي  -24

 نعم                                                 ال 

 

 فً حال حصولك على عقد عمل دائم، هل ستتغٌر دافعٌتك للعمل؟ -25

 ال            نعم                                      

 

 العمال. وانضباطالعمل محدد المدة المحور الثالث: عقد 

 

 ؟بمكان العمل هل تحترم مواقٌت الدخول والخروج  -26

 أبدا          دائما                               أحٌانا                

 

 إلى؟ اإلجابة ب " أبدا " هل ٌعود السببإذا كانت 

   

  

  

  

   

  

 

 

 



5 
 

                          وجود تسٌب إداري     

 ال تفرض علٌك وقت محدد للدخول والخروج طبٌعة عملك

 كونك عامل مؤقت            االنضباطترى نفسك غٌر مجبر على 

 ....أسباب أخرى................. 

 هل تتغٌب عن عملك ؟ -27

 دائما                              أحٌانا                         أبدا 

     

 قوانٌن العمل المبرمة فً عقد عملك ؟هل تحترم  -28

                       ال                                 نعم

 

 سندة إلٌك فً العمل فً الوقت المحدد؟مالتقوم بأداء المهام هل  -29

 أحٌانا                          أبدا      دائما                        

 

 كونك عامل مؤقت هل لدٌك روح المسؤولٌة تجاه عملك ؟ -02

 نعم                                 ال 

 

                 إذا كانت اإلجابة ب " نعم " ٌعود السبب إلى : 

 تعلقك بعملك                  

 المهنً  التزامك

 ضمٌرك المهنً                       

  مسؤولكنال رضى حتى ت

 

 المحور الرابع: عقد العمل محدد المدة والروح المعنوٌة.
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 هل طبٌعة عقد عملك تحبط من معنوٌاتك ؟ -02

 دائما                    أحٌانا                        أبدا 

 

 هل تحس بروتٌن وملل فً إنجازك لعملك ؟ -00

 أبدا        أحٌانا                            دائما          

 

 هل ترى أن قوانٌن العقود المحددة المدة ؟ -03

 غٌر عادلة                                عادلة         

    

 هل تشعر باإلنتماء إلى محٌط عملك ؟ -04

 نعم                                    ال

 

 هذا ٌرجع إلى:هل فً حالة اإلجابة ب " ال " 

 غٌر مستقر فً عملك                  ألنك 

 ال تستطٌع تشكٌل صدقات دائمة

 المعاملة السٌئة من طرف المسؤولٌن              

 أسباب أخرى..............

 

 هل ترى أن هناك عدالة فً منح الحوافز بٌن العمال المتعاقدٌن والعمال الدائمٌن فً عملك ؟ -05

 ال                  نعم               

 إلى؟فً حال اإلجابة ب " ال " هل ٌعود السبب 

                   تحٌز إدارة المؤسسة فً منح الحوافز

 مل مؤقتععقد كونك تملك 

 أسباب أخرى................
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 هل ترتبط بعالقات فً محٌط عملك ؟ -06

 نعم                               ال

 

 فً حالة اإلجابة ب " نعم " هذه العالقات هً:

 عالقات رسمٌة                                غٌر رسمٌة

 

 تغٌٌر مكان عملك إلى مؤسسة أخرى؟هل تفكر  -07

 نعم                              ال

 

 لماذا؟فً حالة اإلجابة ب " نعم " 

 سوء المعاملة من طرف المسؤولٌن        

 للحصول على منصب دائم فً مكان أحسن

  أسباب أخرى.........................

 

ة ؟   ماهو رأٌك فً عقود العمل محددة المد -08

.................................................................................................................... 
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