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  .وجل فلوال توفیقھ لنا لما وصلنا لكل ھذا كر األول  عزّ الشّ 

ھشام بوبكر الذي / كر الجزیل والعرفان الجمیل إلى األستاذ دھ بالشّ أتوجّ 
منحني من وقتھ وصبره الكثیر رة والذي ل باإلشراف على ھذه المذكّ تفضّ 

  .ا أتاه هللا من علم بنصائحھ وإرشاداتھ وتوجیھاتھولم یبخل علي ممّ 

كر لألساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة على قبولھم م بالشّ كما أتقدّ 
رة كما أشكر كل منحي من وقتھم لمناقشة وتقییم وتقویم ھذه المذكّ 

 ّ ص تنظیم ة منھم أساتذة قسم علم اإلجتماع تخصّ یة خاصّ أساتذة الكل
  .كوینوعمل على ما منحوه لي طیلة سنوات التّ 
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 :مقدمة

الواسع الحالي  االنعكاستشهد المنظمات بمختلف نشاطاتها عدة تطورات وتغیرات وهذا راجع إلى   
الذي یتسم بالتغیر السریع والمتالحق في مختلف الجوانب التكنولوجیة واالقتصادیة والسیاسیة وغیرها، ما 
حداث التكیف والتوافق  یضع المؤسسات الیوم خصوصا العمومیة منها مجبرة على مواكبة هذا التغیر وإ

ذا یفرض علیها ضبط سلوك مواردها البشریة معه والبحث عن أنجع الوسائل الفعالة في تحقیق أهدافها وه
  .بالقوانین والمعاییر التنظیمیة المتفق علیها التزامهموتوجیهه وتحسین 

فالمؤسسة الیوم خصوصا العمومیة منها تقف أمام تحدي كسب ثقة الزبون والعمل على ترك   
یدعم السلوك التنظیمي لدى  بصمة إیجابیة بما یفرض علیها إعادة النظر في استراتیجیاتها وأهدافها بما

الزبائن كونهم المحرك األول لضمان بقاء المؤسسة ونجاحها ما زاد من  اتجاهاتعمالها وما یتوافق مع 
  .أكثر لتقدیم خدمات ذات جودة وكفاءة تسییریة بها عدفالمسؤولیة المؤسسة و 

بطناها بوجهات الزبائن وعلى هذا األساس كانت دراستنا هذه المتعلقة بالسلوك التنظیمي والتي ر   
  :المختلفة ولتحقیق هذا المسعى قسمنا دراستنا إلى

  :الجانب النظري: أوال

  :اشتمل هذا القسم على الجانب النظري للدراسة وقد تضمن أربعة فصول رتبت على النحو التالي  

كان عنوانه موضوع الدراسة تضمن اإلشكالیة التي تطرحها هذه الدراسة وفرضیاتها وكذا : الفصل األول
مبرزت اختبار الموضوع األهداف واألهمیة العلمیة التي تسعى الدراسة لبلوغها إضافة إلى تحدید المفاهیم 

  .األساسیة وأخیرا عرض ألهم الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع

وقد ضمن أهم النظریات  الدراسة لموضوعاالجتماعیة المفسرة ان بعنوان النظریات ك :الفصل الثاني
  .المفسرة، لإلتجاهات وأهم النظریات المفسرة للسلوك التنظیمي

همیتها، مراحلها وأنواعها كان بعنوان أساسیات حول االتجاهات وقد تضمن خصائصها وأ: الفصل الثالث
  .طرق قیاسها وأخیرا

والمعنون أساسیات حول السلوك التنظیمي حیث تناول خصائص السلوك وأهمیة عناصر،  :الفصل الرابع
  .أنماطه ومحدداته وعملیات نظام إدارة السلوك التنظیمي



 ب 
 

 الجانب المیداني للدراسة: ثانیا

الجزء من الدراسة على الجانب المیداني والذي تضمن فصول جاءت مكملة للفصول واشتمل هذا  
  :السابقة وهي

والمعنون اإلطار المنهجي للدراسة والذي تم التطرق فیه إلى مجاالت الدراسة باإلضافة  :الفصل الخامس
إلى األدوات المستخدمة في جمع البیانات من میدان الدراسة وتحدید العینة وخصائصها السیسیولوجیة 

  .وأسالیب التحلیل الكیفیة والكمیةوالمنهج المستخدم 

لعرض وتحلیل نتائج الدراسة وخالل هذا الفصل ثم التأكد من مدى صدق  فقد خصص :الفصل الخامس
والمعلومات الفرضیات والتساؤالت التي طرحت في هذه الدراسة وقد تم توصیف الخصائص األساسیة 

األولیة وتحلیلها على اعتبار أنها تشكل اإلطار الذي یتم في ضوئه تحلیل البیانات الكمیة والكیفیة 
  . الدراسة، ثم تحلیل البیان المتعلقة بفرضیات الدراسة تؤالالمتعلقة بتسا

عن الدراسة الحالیة، وذلك من خالل مناقشة  انبثقتض ومناقشة أهم النتائج التي ر وفیه ع :الفصل السابع
النتائج في ضوء الفرضیات وأهداف الدراسة وفي ضوء الدراسات السابقة، باإلضافة إلى تحدید موقع 

  .الدراسة في البناء النظري وأخیرا التوصیات واالقتراحات وأهم القضایا التي أثارتها الدراسة

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  الجـانـب النظـري
 

 

 

 

 



  ةـي للدراسـار المنهجـاإلط: األولل ـالفص

  

  دـتمهی

  ةـة الدراسـإشكالی: أوال

  ةـات الدراسـفرضی: ثانیا

  وعـار الموضـمبررات اختی: ثالثا

  وعـة الموضـأهمی: رابعا

  ةـأهداف الدراس: خامسا

  مـد المفاهیـتحدی: سادسا

 ةـات السابقـالدراس: سابعا

  ةـالصـخ
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  :دـتمهی

فصل تقدیم لموضوع الدراسة كمدخل رئیسي في البحث یتم من خالله التعرف على إشكالیة یتناول هذا ال
الدراسة الدراسة ثم التطرق إلى صیاغة الفرضیات و مبررات اختیار الموضوع ثم أهمیة الموضوع فأهداف 

  .وصوال إلى تحدید المفاهیم و أخیرا مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع

  إشكالیة الدراسة: أوال

التنظیمات الیوم على اختالف أنواعها باهتمام متزاید من طرف جمیع شرائح المجتمع سواء كان  تحظى
ذلك نظرا ألدوارها المتعددة . ذلك على مستوى المجتمع العام أو على مستوى المجتمع الفكري الخاص

تغالل مختلف التي تساهم بشكل أو آخر في تحقیق التنمیة االقتصادیة و الرفاه االجتماعي عن طریق اس
إذ یحوز المورد البشري على القدر األكبر من األهمیة و ذلك باعتباره المحرك  مواردها المادیة و البشریة

الرئیسي للعناصر المادیة و المعرفیة المكونة للبناء التنظیمي، كما أنه المعني المباشر بتحقیق أهدافها في 
  .ظل ما یتوفر لدیها من إمكانیات

تشهد تغییرات مستمرة في مختلف جوانبها القانونیة، التنظیمیة و االجتماعیة، كما تعرف  فالمؤسسة الیوم
  ثورة في أسالیب و میكانیزمات العمل في أدق تفاصیله و جزیئاته و التي تهدف في مجملها إلى ضبط 

في  و تنظیم السلوك التنظیمي خاصة في ظل التغییرات الحاصلة في المؤسسة نتیجة للتنوع الكبیر
و هو ما جعل  سلوكیاتهمالتي تضم تنوعا ثقافیا و عمال لهم قیم و عادات مختلفة تحكم  تشكیلتها البشریة

المنظمات في بحث دائم حول مكانیة التنبؤ بهذا السلوك و محاولة التحكم فیه و توجیهه على اعتبار أنه 
و ما ذهب إلیه شین الذي ركز على و ه اإلستراتیجیةمن أهم محددات فعالیاتها و ضمان تحقیق أهدافها 

أهمیة تطویر قیم اتجاهات الموارد البشریة داخل التنظیم و انعكاس ذلك على مستوى أداء المؤسسة رغم 
  .التأكید على أن قیم األفراد و معتقداتهم من أصعب العناصر التي یمكن تطورها

و نجد أن السلوك التنظیمي لم یغب في الفكر التنظیمي إذ یعتبر من الموضوعات التي احتلت مكانة 
األفراد  التزامهامة في أبحاث العدید من العلماء و منها أعمال فریدیریك تایلور من خالل حرصه على 

یول الذي ركز على و كذلك أعمال هنري فا. بأداء وظائفهم و أدوارهم التنظیمیة كما ترسمها القواعد
  .ضرورة التعاون و تنسیق األفراد العاملین فیما بینهم لتحقیق أهداف التنظیم
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و الوالء التي تنعكس  االلتزامأصبحت تسعى جاهدة من أجل تنمیة روح ما یالحظ الیوم هو أن المؤسسة 
غیر الرشیدة كالتأخر إلى محاولتها كبح مختلف الممارسات  إضافةعلى سلوك العمال الفاعلین بها  إیجابا

ذلك بین العمال أنفسهم أو عن العمل و الغیابات و كذا عدم االحترام خالل عملیات التفاعل سواء كان 
بین العمال و الزبائن ذلك أن أسلوب هؤالء العمال هو ما یعكس صورة المؤسسة في المجتمع و محیطها 

  .العام

رتباط بمكانتها داخل محیط عملها حیث یعبر عن للعمال في المؤسسة جد االیرتبط السلوك التنظیمي 
مدى قدرة المنظمة على ممارسة المعاییر الضابطة التي تؤطر عملها و التي تحتكم للثقافة التنظیمیة 
السائدة بها و التي یلتزم بها العمال و یسیرون في منظومة فارغة خاضعة لمعاییر مؤسستهم الهادفة 

تراتیجیة التي تضمن استمراریتها في العمل كما تضمن قدرتها على لتحقیق مجموعة من األهداف اإلس
  .المنافسة في السوق المحلیة و العالمیة

و من هنا فإن معاییر السلوك التي تعمل في إطارها هذه المؤسسة یجب أن تكون مالئمة و منسجمة 
       وعا من الشرعیة أیضا مع معاییر الضبط االجتماعي التي تحكم المجتمع العام و هو ما یعطیها ن

و القبول في المجتمع، كما أنه ال یجب أن ننسى أن سلوك هؤالء العمال نحو الفاعلین االجتماعیین 
نحو هذه المترجم في تقدیم خدمات عامة و غیر ذلك هو ما یحكم تطورات و اتجاهات هؤالء الفاعلین 

حیث . المنظمة و هو األمر الذي یؤثر بالضرورة في قدرتها على االستمراریة و ضمان مكانتها التنظیمیة
للمؤسسة نظاما متكامال تمثل اتجاهات هؤالء األفراد الذین یتمظهرون للواقع االجتماعي على شكل زبائن 

مو فیهم باستمرار و تحكم تفاعالتهم عر و المیوالت السلوكیة التي تناو متطورا من المعتقدات و المش
  .معها

فهي . عن مثل هذه التفاعالت في المجتمع منأىكغیرها من المؤسسات لیست و المؤسسة الجزائریة 
تسعى لتحسین صورتها و إشباع حاجات زبائنها و تلبیة طلباتهم المتزایدة باستمرار من خالل رفع جودة 

مبادئ اإلدارة اإللكترونیة لتحسین و تسهیل العملیة التنظیمیة خدماتها و استعمال اإلدارة الحدیثة و تطبیق 
لشركة سونلغاز من خالل تفاعالتها الیومیة بین عمال و زبائنها أنها تتأثر  إذ تلحظ الوكالة التجاریة

  .باتجاهات هؤالء الذین بدورهم یتأثرون بسلوك عمالها
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  :و في ضوء هذا التقدیم نطرح التساؤل الرئیسي

  ما هي اتجاهات الزبائن نحو السلوك التنظیمي لعمال شركة سونلغاز؟ -

  :المنبثقة عن التساؤل الرئیسيو تتمثل التساؤالت الفرعیة 

  هل هناك اتجاهات ایجابیة من طرف الزبائن نحو جودة الخدمة؟ -

  هل هناك اتجاهات ایجابیة من طرف الزبائن لحسن االستقبال؟ -

  عامالت االلكترونیة؟نحو مستوى تحكم العمال في الم هل هناك اتجاهات ایجابیة من طرف الزبائن -

  فرضیات الدراسة: ثانیا

عد تحدید مشكلة البحث و صیاغتها بأسئلة فرعیة تأتي مرحلة صیاغة الفرضیات و هي مرحلة هامة من ب
  .مراحل البحث العلمي حیث تلعب الفروض دور المرشد و المنظم للدراسات العلمیة

ما هي إجابة مقترحة قد تكون حكما تقریریا أو تقییمیا یثبته أو ینفیه الواقع موضوع البحث، ك و الفرضیة
هي إجابة مقترحة لسؤال البحث، یمكن تعریفها حسب الخصائص "یعبر عن ذلك موریس إنجرس بقوله 

بمعنى أن المرجو من الفرضیة أن تكون واضحة و  )1(.األمبریقيالتصریح، التنبؤ و وسیلة : الثالثة اآلتیة
یر مبهمة، و تمكن من نتائج تبنى علیها توقعات مادامت الفرضیة تقاس بمجموعة من مؤشرات قابلة 
للتحقق اإلمبریقي، أي أنها تقدم عالقة ارتباطیة بین ظواهر أو متغیرات عدیدة تتطلب القابلیة للفحص و 

بقى تفسیرا مؤقتا لمشكلة بحثیة ما تقیس عالقة بین عنصرین أو أكثر التحقق حتى تكزن علمیة و هي ت
و تتمحور أهم الفرضیات التي وضعت كتفسیرات مؤقتة للدراسة الحالیة على  )2(.للتحقق من ذلك أمبریقیا

  :النحو التالي

  :الفرضیة الرئیسیة

  .هناك اتجاهات إیجابیة للزبائن نحو السلوك التنظیمي لعمال شركة سونلغاز

  
، 2و النشر، ط اوي و آخرون، دار القصبة للطباعة، ترجمة بوزید صحر اإلنسانیةمنهجیة البحث العلمي في العلوم : موریس إنجرس )1(

  .151، ص2006
  .150سابق، ص مرجع :موریس إنجرس )2(
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  :الفرضیات الفرعیة

  .هناك اتجاهات ایجابیة للزبائن نحو الخدمة المقدمة من طرف العمال -

  .هناك اتجاهات ایجابیة للزبائن لحسن االستقبال -

  .عامالت االلكترونیةمهناك اتجاهات ایجابیة للزبائن نحو مستوى تحكم العمال في ال -

  مبررات اختیار الموضوع: ثالثا

  :مبررات ذاتیة* 

  .تنظیم و عمل االحتمالمذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في علم  إعداد -

  .الرغبة في الحصول على معرفة نظرة الزبائن نحو السلوك التنظیمي لعمال شركة سونلغاز -

توظیف المعارف النظریة المتعلقة بمنهجیة البحث العلمي و الكشف عن مدى قدرتنا على التعامل مع  -
  .المعلومات و كیفیة توظیفها فیما یخص البحث

  :مبررات موضوعیة* 

  .للدراسة المیدانیةقابلیة الموضوع  -

  .عالقة موضوع الدراسة بالتخصص -

  .توفر المراجع حول موضوع الدراسة -

  .جعل هذه الدراسة إضافة مرجعیة للبحوث القادمة و المتشابهة لموضوعنا هذا -

  .إثراء الجوانب المعرفیة و تزوید المكتبة بالدراسات المیدانیة الحدیثة حول موضوع السلوك التنظیمي -
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  أهمیة الموضوع: رابعا

  :األهمیة العلمیة* 

  .الدراسات السابقة لموضوع السلوك التنظیمي إحیاءإعادة  -

تجاوز النظرة المسیطرة على الباحثین عند معالجة موضوع السلوك التنظیمي، حیث سیتم التطرق في  -
  .السلوك التنظیمي كمتغیر تابع متأثر باتجاهات الزبائن إلىالدراسة الحالیة 

  .المساهمة في اختیار التراث النظري -

  .تبرز أهمیة الدراسة في التطرق إلى واحدة من أهم المواضیع في مجال علم االجتماع التنظیم و العمل -

  :یةلاألهمیة العم* 

السعي لتقدیم بیانات و معلومات تخدم المؤسسة خاصة في سبیل تحسین و تطویر السلوك التنظیمي  -
  .لعمالها

التنظیمیة داخل المؤسسة على غرار  السلوكیاتالنظر لبعض الممارسات و  إعادةلدراسة في تفید ا -
  .حسن المعاملة و التواصل الجید و جودة الخدمة

  أهداف الدراسة: خامسا

هدف أو غرض یسعى الباحث إلى تحقیقه و على هذا األساس تهدف هذه الدراسة لكل دراسة أو بحث 
  إلى محاولة تحدید اإلطار النظري و العلمي لموضوع اتجاهات الزبائن نحو موضوع السلوك التنظیمي 
و ذلك بالتعرف أكثر على أبعاد و مستویات هذا الموضوع و تشخیصه على أرض الواقع في محاولة 

    ت الزبائن نحو السلوك التنظیمي و المتمثلة في جودة الخدمة المقدمة من طرف العمال لقیاس اتجاها
  .و لحسن االستقبال على مستوى الوكالة التجاریة و تحكم العمال في التعامالت اإللكترونیة
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  تحدید المفاهیم: سادسا

المفاهیم، إذ تعتبر هذه الخطوة من الركائز األساسیة التي یعتمد علیها البحث السوسیولوجي في تحدید 
هامة و ضروریة ألي دراسة، فالباحث في علم االجتماع ملزم بتحدید المفاهیم التي یشتغل علیها في بحثه 

  )1(.حتى ال یضیع هذا األخیر في متاهات األفكار المسبقة و الغموض و عدم الدقة

سة التي تتطلب توضیح و تحدید دالالتها كما و من أهم المفاهیم المتداولة و التي ارتكزت علیها هذه الدرا
  :یلي

  :Attitudeمفهوم االتجاهات . 1

  .إلیه أي أقبل بوجهه علیه اتجه :لغة* 

  .الشخص إلیه أي أقبل علیه اتجه: اتجاها اتجهمصدره  اتجاه

  .قصد جهة معینة: و قصده اتجه الشخص نحو كذا

قصد جهة معینة، تهیؤ عقلي لمعالجة تجربة أو موقف من المواقف تصحبه استجابة : اتجاهات جمعه
  )2(.خاصة

  :اصطالحا* 

یعرف االتجاه على أنه عبارة عن میل و توجه من األفراد إلصدار حكم بالتأكید أو المعارضة أو المحایدة 
  )3(.اتجاه األشیاء و المواقف

  بأنه توجه نحو موضوعات معینة أو مواقف ذات صیغة انفعالیة واضحةو یعرفه قاموس علم االجتماع 
و ذات دوام نسبي، و قد یشیر إلى االستعداد أو المیل المكتسب الذي یظهر في سلوك الفرد أو الجماعة 

  )4(.عندما تكون بصدد تقییم شيء أو موضوع بطریقة منسقة و متمیزة

جي في إعداد المذكرات و الرسائل الجامعیة في علم االجتماع، دار القصبة للنشر، الدلیل المنه: سعید سبعون، حفصة جرادي )1(
  .126، ص2012الجزائر، 

  .1293، ص1989المعجم األساسي للناطقین بالعربیة و متعلمیها، تونس، : أحمد عابد و آخرون )2(
  .196ص، 2009علم النفس االجتماعي، دار إثراء، األردن، : نان یوسف القیومدع )3(
  .26، ص2006قاموس علم االجتماع، دار المعرفة الجامعیة، مصر، : محمد عطاف )4(
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و یؤكد معجم المصطلحات التربویة و النفسیة على االتجاه أنه موقف أو میل راسخ نسبیا سواء كان رأیا 
  )1(.یرتبط بتأهب الستجابة مناسبةأم غرضا 

و الجماعات أالسابقة إلى كون االتجاه استعداد للسلوك موجه نحو قضایا تهم األفراد  تشیر التعاریف
   فاالتجاه یساعد األفراد على التوافق. شریطة أن یتسم هذا السلوك باالنسجام و التوافق مع هذه القضایا

  .و التكیف بین استعداداتهم و طبیعة الهدف أو الموضوع المحرض على إنتاج هذا االتجاه

على استجابة الفرد، تساعد  دینامكیااالتجاه على أنه حالة من االستعداد العقلي تولد تأثیر كما یعرف 
  )2(.فیما یتعرض له من مواقف و مشكالت اإلیجابالقرارات المناسبة سواء بالرفض أو  اتخاذعلى 

تعریف آخر للعطیة یعرفه على أنه تعبیر تقیمي إما تفضیل أو عدم التفضیل فیما یتعلق باألشیاء أو  یوجد
إن و حینما یقال أنا أحب عملي ف. األشخاص أو األحداث و یعكس االتجاهات شعور الفرد اتجاه شيء ما

  )3(.یعتبر تعبیر عن االتجاه نحو العملذلك 

نحو  تقییمات إصدارقائم على أساس الكون العاطفي، فالفرد قادر على یشیر هذان التعریفان إلى البعد ال
  .موضوعات قد یفضلها أو قد یتجنبها

كما یمكن تعریف االتجاه بأنه تعبیر عن التراكم المعرفي الحاصل في التقییم التي ینجم عنها مستوى 
  )4(.ي یتفاعلون به مع اآلخرینلیتكون اتجاه أو اتجاهات لدى األفراد یعبرون بها عن السلوك الذ التعلیم

لقیم و معارف و معتقدات ) المكون المعرفي(یشیر هذا التعریف إلى أن االتجاه یعبر عن التراكم المعرف 
  .و آراء الفرد و التي تحدد مستواه التعلیمي

  :التعریف اإلجرائي

مجموعة من الممارسات هو الموقف الذي یتخذه الفرد أو الزبون بما یتناسب و نظرته الخاصة نحو 
  .السلوكیة للعمال على مستوى الوكالة التجاریة

  
  .16، ص2003، 1معجم المصطلحات التربویة و النفسیة، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، ط: شحاته النجار و آخرون )1(
معجم المصطلحات التربویة المعرفیة في مناهج و طرق التدریس، عالم الكتاب للنشر و التوزیع، القاهرة، : أحمد حسین و آخرون )2(

  .07، ص2003
  .101، ص2003سلوك الفرد و الجماعة، دار الشروق للنشر و التوزیع، األردن، : ماجد العطیة )3(
  .163، ص2005التنظیمي، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، األردن،  إدارة اإلبداع: رفعت عبد الحلیم الفاغوري )4(
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  :الزبائن. 2

  .زبون جمع زبائن و زبن :لغة* 

  .تعني المشتري المتردد باستمرار على تاجر واحد لشراء ما یحتاجه من مواد

  :اصطالحا* 

  )1(.یعرف الزبائن على أنهم عبارة عن مجموعات تقع خارج نطاق المنظمة

      و تحكمهم عالقات بیعخالل هذا التعریف یتضح أن الزبائن أفراد یعملون خارج نطاق المنظمة  من
  .و شراء فهم أسباب وجود المنظمة

كما یمكن تعریف الزبون على أنه ذلك الشخص الطبیعي أو المعنوي القادر على الدفع من أجل الحصول 
  )2(.مورد أو المنتجینعلى السلع أو االستفادة من عدة خدمات من قبل ال

من خالل هذا التعریف یتضح أن الزبون هو شخص طبیعي أو معنوي له القدرة على الدفع مقابل 
  .الحصول على خدمة أو منتوج معین

األشخاص الذین یتعاملون مع المنظمة یتلقون السلع و الخدمات و نجد تعریف آخر للزبائن على أنهم 
  .تقسیمهم إلى نوعین أساسین منها و یمكن

في جمیع اإلدارات الذین یتعاملون مع بعضهم البعض النجاز و هم العاملون  :زبائن داخلیون. أ
  .األعمال

و هم الذین یتعاملون مع السلعة أو الخدمة التي تنتجها الشركة و یتلقون  :زبائن خارجیون. ب
  )3(.المخرجات

ركز هذا التعریف في تقسیم الزبائن إلى صنفین زبائن داخلیون و هم العاملون في المؤسسة و زبائن و هم 
  الذین یتلقون الخدمة و لهم اتصال شخصي بمقدم الخدمة، فالزبون الخارجي هو محور دراستنا

  .95، ص2010، 1ع، األردن، طإدارة الجودة في المنظمات المتمیزة، دار صفاء للنشر و التوزی: خضر كاظم محمود )1(
  .53، ص2012، 1تسویق الخدمات، دار الرایة للنشر و التوزیع، عمان، األردن، ط: زاهر عبد الرحیم عاطف )2(
  .182، ص2006، 1إدارة الجودة الشاملة و خدمة العمالء، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان، ط: مامون سلیمان الدرادكة )3(
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  .األهم للسلوك التنظیمي الذي یعتبر هو المقیم

  كما یعرف الزبون على أنه ذلك الشخص الذي یقتني البضاعة أو یشتري بهدف إشباع حاجاته المادیة 
  )1(.و النفسیة أو ألفراد عائلته

من هذا التعریف قد تم التأكید أن الزبون هو المستخدم النهائي لخدمات المنظمة حیث یقوم باقتنائها 
خاصة به و تتمثل في المعتقدات و دوافع الزبون أو لعوامل ) شخصیة(خلیة حسب تأثیر عوامل دا

  .خارجیة مثل تأثیر العائلة أو األصدقاء

  :السلوك .3

  )2(.و منهجه و اتجاهه اإلنسانالسلوك هو سیرة  :لغة

 ، و یعرف بأنه ذلك الجزء منبدراستها اإلنسانيالسلوك هو الظاهرة التي یهتم علم السلوك  :اصطالحا
تفاعل الكائن الحي مع بیئته، الذي یمكن من خالله تحري حركة الكائن الحي، أو حركة جزء منه في 

  .المكان و الزمان، و الذي ینتج عنه تغییر قابل للقیاس في جانب واحد على األقل من جوانب البیئة

  )3(.و یعرف أیضا بأنه االستجابة الكلیة التي یبدیها كائن حي إزاء مواقف یواجهها

و السلوك كمصطلح علمي ال یشیر إلى السلوك البشري فحسب، فیمكن أن یستخدم للداللة على سلوك 
مختلف أنواع األحیاء، و كذلك الجماعات، فقد یبحث عالم النباتات في سلوك النباتات أثناء تعرضها 

. ه لدرجة الغلیانللشمس أو البرودة أو الكمیائي في كیفیة سلوك مادة كمیائیة معینة كالماء عند تعرض
فالتغییرات التي تحدث على النبتة و على المادة الكمیائیة هي تغییرات سلوكیة و بالتالي فالسلوك هو 

  .استجابة أو رد فعل لمؤثرات قد تكون خارجیة أو داخلیة

عن اإلنسان في  سلسلة متعاقبة من األفعال و ردود األفعال التي تصدریتمثل في  اإلنسانيو السلوك 
  )4(.محاوالته المستمرة لتحقیق أهداف و إشباع رغباته المتطورة و المتغیرة

  .88، صمرجع سابق: زاهر عبد الرحیم عاطف )1(
  .482، ص1991، 7القاموس الجدید للطالب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط: علي بن هادیة و آخرون )2(
  .196المصطلحات التربویة و النفسیة، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، صمعجم : حسین شحاته و آخرون )3(
  .85السلوك التنظیمي، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة، ص: ميلعلي الس )4(
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 ، فاألفعال و التصرفات و التغیرات اإلنسانیةالحركة و أنماط الحركة فالسلوك یشمل كل أشكال و أنماط 
من األنشطة التي یمارسها اإلنسان خالل حیاته كلها تدخل جمیعا في نطاق محاوالت التأثیر و غیرها  و

  .ما تشیر إلیه كلمة سلوك

 . كما یعرف السلوك على أنه كل ما مصدر عن الفرد من عمل حركي أو تفكیر أو مشاعر أو انفعاالت
م الذي یعمل فیه سمي سلوكه الصادر كاستجابة و إذا ما صادفت هذه المثیرات الفرد في العمل أو التنظی

  )1(.لهذه المثیرات بالسلوك التنظیمي

و منه فالسلوك هو استجابة الفرد و ردود أفعاله اتجاه المواقف و المثیرات سواء كانت داخلیة أو خارجیة، 
ن و التي تواجهه من خالل البیئة التي یحتك بها، و هي متنوعة تصدر عن فرض أو جماعة أو ع

  .الخ...التنظیم ككل، و قد تكون أقوال، أفعال، سیاسات، قرارات، ضغوط

  :Organisationالتنظیم . 4

  .هو الترتیب و تدبیر األعمال لتأخذ نسقا معینا :لغة

مجموعات و إسنادها إلى یعرف إیروك التنظیم على أنه ترتیب الوظائف و األنشطة في  :اصطالحا
  )2(.أفراد

  .هو تنظیم المهام في مجموعات تؤدي بواسطة أفراد معینین التعریفالتنظیم حسب هذا 

أو أكثر من  االثنینبأنه نسق من الوعي یقوم على النشاطات المنسقة أو قوى : عرف شتر برنارد التنظیم
  )3(."ق فرعي ینسق القوى و النشاطات لألفرادسأنه ن"یقول  أخرىاألشخاص، و في عبارة 

من هذا التعرف أن التنظیم یستلزم وجود عناصر ضروریة من أشخاص و أهداف و وعي و رغبة  یتضح
  .لدیهم و تنسیق فیما بینهم

  تشكل إطار یساعد المنظمة على العمل بفعالیة یعرف التنظیم على أنه مجموعة عناصر مترابطة 

  
  .6، ص2008السلوك التنظیمي بین النظریة و التطبیق، دار أسامة للنشر و التوزیع، عمان، : عوض عامر )1(
  .92، ص2011، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات، لبنان، )مبادئ الوظائف الممارسة(اإلدارة المعاصرة : موسى خلیل )2(
  .11، ص2004اإلسكندریة، اب الجامعة، علم اجتماع التنظیم، مؤسسة شب: حسین عبد الحمید، أحمد شتوان )3(
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  )1(.كوحدة واحدة متماسكة لتحقیق األهداف التي تم وضعها أثناء عملیة التخطیط

یتضح من هذا التعریف أن التنظیم عبارة عن مجموعة وحدات مترابطة و متماسكة فیما بینها من أجل 
  .العمل بفعالیة و تحقیق األهداف المسطرة

   التنظیم بأنه إمداد المنشأة أو المشروع بكل ما تحمله من األفراد و المواد األولیة  و یعرف هنري فایول
  )2(.و إقامة التنسیق بینهما مما یساعدها على أداء وظیفتهاو رأس المال 

یتضح من هذا التعریف أنه یركز على الجوانب المادیة و المعنویة التي یحتاجها التنظیم و العمل على 
  .بینهما من أجل إتمام الوظیفة التنسیق فیما

  :السلوك التنظیمي. 5

یعرف السلوك التنظیمي على أنه دراسة سلوك و أداء العاملین في المنظمة و ذلك باعتبار أن بیئة 
  )3(.المنظمة لها تأثیر كبیر على سلوك و تصرفات العاملین و من ثم إنتاجیتهم

   یذهب هذا التعریف إلى أن السلوك التنظیمي هو مجال یدرس التصرفات البشریة العاملة في المنظمة 
و التي تخضع إلى القواعد و اإلجراءات و القوانین و السیاسات التنظیمیة التي تبدیها و تضعها المنظمة 

  .للتحكم في إنتاجیة العامل

  فیرى أن السلوك التنظیمي هو فهم العملیات اإلداریة التي تضمن األنوار و أنماط السلوك  أما باودیتش
و المهارات الضروریة لألداء الفعال، حیث تتمثل بعض المهارات الضروریة الالزمة لألداء اإلداري الفعال 

توزیع الموارد على  في التواصل مع الزمالء و المساعدین و الحصول على المعلومات و المشاركة فیها و
  )4(.جماعات العمل و إدارة الصراعات التنظیمیة

     و هذا یعني أن من بین أهم أهداف السلوك التنظیمي تحسین العالقة بین العاملین من خالل معرفة 
  .و تطبیق المعارف و المهارات الخاصة بالسلوك اإلنساني في التنظیم

  .144، ص2006، 1اإلدارة الحدیثة، دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان، ط مبادئ: حسین حریم )1(
  .144المرجع سابق، ص: حسین حریم )2(
  .17، ص2001السلوك اإلنساني في المنظمات، الدار الجامعیة، مصر، : صالح الدین عبد الباقي )3(
  .131مرجع سابق، ص: محمد الصریفي )4(
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من ینظر إلیه على أساس أنه الحقل الذي یهتم بدراسة سلوك و اتجاهات و آراء العاملین في  و هناك
المنظمات و تأثیر المنظمات الرسمیة و غیر الرسمیة على إدراك و مشاعر و أداء العاملین و تأثیر البیئة 

فالسلوك . كفاءته على المنظمة و قواها البشریة و أهدافها، و أخیرا تأثیر العاملین على التنظیم و
التنظیمي علم یمیل إلى معالجة مواضیع لها عالقة بالعمل و الوظیفة، العاملین، مكونات التنظیم، 

  )1(.الخ...اإلنتاجیة، البیئة الداخلیة و الخارجیة للتنظیم لالتجاهات

داریة و توفیر هذا یعني أن الهد من دراسة السلوك التنظیمي هو تحسین األداء و اإلنتاجیة و الفعالیة اإل
  .الجو و البیئة الصحیحة لتحفیز العاملین في أي تنظیم

  :التعریف اإلجرائي

التي تصدر من العمال في الشركة سواء كانوا عمال  السلوكیاتیقصد بالسلوك التنظیمي في هذا البحث 
  .بسطاء أو إطارات من حیث جودة الخدمة، حسن االستقبال أو تحكم العمال في آلیات اإلدارة اإللكترونیة

  الدراسات السابقة: سابعا

من الخطوات المهمة في إعداد خطة البحث هي مراجعة األدب النظري و ملخص الدراسات السابقة ذات 
ة بمشكلة البحث، فبعد أن یحدد الباحث المشكلة یحتاج إلى معلومات بشأنها لكي یستمر في صل

  )2(.معالجتها

و من خالل هذا التقریر تظهر أهمیة اعتماد الدراسات السابقة في رسم مسار البحث و في تزویده برؤى 
  .متعددة و بمعلومات إضافیة تساهم في إثراء الدراسة الحالیة

 
 
 
 
 
 
  
  .7، ص2008السلوك التنظیمي اإلداري، دار أسامة للنشر و التوزیع، عمان، : عامر عوض )1(
  .61، ص2009، عمان، 1طرق و مناهج البحث العلمي، مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع، ط: محمد عبد العال النعیمي )2(
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ت الزبائن نحو السلوك و فیما یلي عرض الدراسات التي تم التوصل إلیها عن متغیرات الدراسة، اتجاها
  .التنظیمي جاءت مرتبة في فئتین

  :الدراسات التي عنیت باالتجاهات. 1

بعنوان اتجاهات األساتذة الجامعیین نحو تطبیق النموذج الثقافي التنظیمي  2007دراسة بوساحة * 
، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في علم و العلوم اإلنسانیة عنابة اآلدابدراسة میدانیة بكلیة . Zللنظریة 

           رطوفونیا، كلیة العلوم اإلنسانیة النفس العمل و التنظیم، قسم علوم النفس و علوم التربیة و األ
  .و االجتماعیة، جامعة قسنطینة، الجزائر

  :استهلت الطالبة دراستها بالتساؤل الرئیسي التالي

  ؟Zو تطبیق النموذج الثقافي التنظیمي للنظریة ما هي اتجاهات األساتذة الجامعیین نح

  :و في ضوء هذا التساؤل الرئیسي قدم الباحث مجموعة من التساؤالت الفرعیة التالیة

  ؟Zهل للجنس تأثیر على اتجاهات األساتذة الجامعیین نحو تطبیق النموذج الثقافي التنظیمي للنظریة  -

  ؟Zهل للمستوى التعلیمي تأثیر على األساتذة الجامعیین نحو تطبیق النموذج الثقافي التنظیمي للنظریة  -

  ؟Zهل لبلد التكوین تأثیر على األساتذة الجامعیین نحو تطبیق النموذج الثقافي التنظیمي للنظریة  -

    وذج الثقافي التنظیمي هل لألقدمیة في العمل تأثیر على األساتذة الجامعیین نحو تطبیق النم -
  ؟Zللنظریة 

لألساتذة الجامعیین  موجبةمفادها أن هناك اتجاهات أما فرضیات الدراسة فانقسمت إلى فرضیة رئیسیة 
  .نحو تطبیق النموذج الثقافي التنظیمي

  :في حین طرحت الفرضیات الفرعیة كالتالي

  .Zعلى اتجاهات األساتذة الجامعیین نحو تطبیق النموذج الثقافي التنظیمي للنظریة ال یوجد تأثیر للجنس 

ال یوجد تأثیر للمستوى التعلیمي على اتجاهات األساتذة الجامعیین نحو تطبیق النموذج الثقافي التنظیمي 
  .Zللنظریة 
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موذج الثقافي التنظیمي على اتجاهات األساتذة الجامعیین نحو تطبیق النال یوجد تأثیر لبلد التكوین 
  .Zللنظریة 

ال یوجد تأثیر لألقدمیة في العمل على اتجاهات األساتذة الجامعیین نحو تطبیق النموذج الثقافي التنظیمي 
  .Zللنظریة 

 باإلضافةكما لجأت الطالبة إلى استخدام المنهج الوصفي في سبیل الوصول إلى تحقیق أهداف البحث، 
أستاذ جامعي موزعین على  66على عینة عشوائیة مكونة من إلى اعتمادها على أداء االستمارة وزعت 

في صیاغة بنود االستمارة على مقیاس لیكرت الخماسي، أما عن أقسام الكلیة الخمسة، و قد اعتمدت 
  .أفراد العینة لمعرفة الداللة اإلحصائیة في إجابات 2اختبار كااألسالیب اإلحصائیة فقد تم تطبیق 

و في األخیر توصلت الطالبة إلى رفض الفرضیات الصفریة، و قبول الفرضیات البدیلة بحیث یوجد تأثیر 
، كما أن Zالنموذج الثقافي التنظیمي للنظریة للجنس على اهتمامات األساتذة الجامعیین نحو تطبیق 

 و تطبیق النموذج الثقافيتأثیر على اتجاهات األساتذة نح المستوى التعلیمي و لبلد التكوین و لألقدمیة
، و هو ما دفع الطالبة إلى القول أن األساتذة الجامعیین یحملون اتجاهات موجبة نحو تطبیق Zللنظریة 

  .Zالنموذج الثقافي للنظریة 

، و اهتمامها هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة في تركیزها على موضوع االتجاهات كمتغیر مستقلتتشابه 
  .Zبموضوع یدخل في صمیم التخصص تنظیم و عمل و هو تطبیق النموذج الثقافي التنظیمي للنظریة 

االختالف بین الدراستین في طبیعة موضوع الدراسة أو المتغیر التابع، فالدراسة الحالیة و تكمن أهم نقاط 
طبیق النموذج الثقافي التنظیمي تعالج موضوع السلوك التنظیمي أما دراسة بوساحة فعالجت موضوع ت

باإلضافة إلى اختالف بیئة الدراسة، فاألخیرة كانت ضمن إحدى المؤسسات التعلیمیة و هي . Zللنظریة 
  .الجامعة، أما الدراسة الحالیة فستكون داخل مؤسسة خدماتیة سونلغاز

في تحدید المنهج الذي نا تنظرة حول االتجاهات كما ساعدإعطاءنا استفدنا من هذه الدراسة من خالل 
  .یمكننا إتباعه

دراسة  التدمريبعنوان اتجاهات الزبائن نحو التدمر و تأثیرها في سلوكهم  2015دراسة نبیل ناصر * 
  .الخلویة في سوریة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في علوم النفس االتصاالتمیدانیة في قطاع خدمات 
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  :استهل الباحث دراسته بالتساؤالت التالیة

  التي یتخذها الزبائن عند عدم رضاهم عن الخدمات المقدمة؟ التذمریةن و ما هي اتجاهات الزب

  التي یتخذها الزبائن عند عدم رضاهم عن الخدمات المقدمة؟ التذمریةما هي السلوكات 

  عند عدم الرضا عن الخدمة على سلوكه؟ التذمركیف ینعكس اتجاه الزبون نحو 

  :قدم الباحث مجموعة من الفرضیات تتمثل فیما یليو في ضوء هذه التساؤالت 

  .التذمرال توجد لدى الزبائن اتجاهات ایجابیة نحو 

  .من تعبیره عن الشكوى التذمرزبون نحو التجاهات ال إحصائیةال یوجد تأثیر ذو داللة 

  عن الشركة؟ في نشره كلمة منطوقة سلبیة التذمرزبون نحو ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة التجاهات ال

و لتحقیق أهداف البحث تم االعتماد على المنهج الوصفي من خالل جمع البیانات الثانویة بالرجوع إلى 
  .الكتب و الدوریات و الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث بغرض تكوین اإلطار النظري له

استبیان و تم توزیعها على ارة كما تم جمع البیانات األولیة الخاصة بهذا البحث من خالل تصمیم استم
البیانات باستخدام محدد من األسالیب  تحلیلزبون من شركة سیریتل محل الدراسة، و تم  560عینة من 
و بینت نتائج التحلیل أن لدى الزبائن  SPSS االجتماعیةفي برنامج الحرمة اإلحصائیة للعلوم  اإلحصائیة

، و أنهم أكثر میال للتعبیر عن شكواهم إلى موظف خدمة الزبون، كما بینت التذمراتجاهات ایجابیة نحو 
و أظهرت . أن الزبائن أكثر میال لنشر كلمة منطوقة سلبیة عن المنظمة في التعبیر عن الشكوىالنتائج 

في تعبیرهم عن الشكوى و وجود أثر ضعیف  التذمرأیضا وجود تأثیر ایجابي التجاهات الزبائن نحو 
في نشر كلمة منطوقة سلبیة عن المنظمة، كما قدمت الدراسة بعض  التذمرت الزبائن نحو التجاها

  .التوصیات التي یمكن أن تفید الشركة محل الدراسة

            نجد أن هذه الدراسة تتشابه مع الدراسة الحالیة في تركیزها على المتغیر المستقل االتجاهات 
ما في مكان إجراء الدراسة فاألولى في شركة خدماتیة للهاتف النقال  و بالخصوص الزبائن، و تتشابه نوعا

  .أما الحالیة في مؤسسة خدماتیة لتوزیع الكهرباء و الغاز
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و لقد استطعنا االستفادة من هذه الدراسة من خالل استعانتنا بها من أجل وضع خطة معینة للتعرف على 
  .االتجاهات

للزبائن أما الدراسة الحالیة  التذمريفاألولى تعالج إشكالیة السلوك  و االختالف یكمن في المتغیر التابع،
  .فتركز على السلوك التنظیمي

بعنوان االتجاهات نحو التمریض لدى عینة من الشباب السعودي من خالل  2006دراسة الثقفي * 
لبات برنامج إرشادي دراسة تجریبیة على عینة من طالب المعاهد الصحیة، مقدمة الستكمال متط

الحصول على درجة الماجستیر في العلوم االجتماعیة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، المملكة 
  .العربیة السعودیة

قامت بها وزارة الصحة السعودیة، حیث أشار التقریر إحصائیة معطیات الدراسة بناء على  صاغ إشكالیة
ممرض و ممرضة، و هذا یؤثر على اتجاهات السعودیة نحو مهنة  66948یبلغ إلى أن عدد العاملین 

االتجاهات التمریض اتجاهات سلبیة حسبه تجعلهم یعزفون عن دراسة التخصص، و نظرا الرتباط 
االیجابیة بالرضا الوظیفي و أثرها في جعل الممرضین لحساسیة منهم عند التعامل مع فئة المرض، األمر 

  :حث لطرح التساؤل التاليالذي دفع البا

هل یمكن تعدیل و تغییر االتجاهات نحو مهنة التمریض لدى عینة من طالب معهد السباعي الصحي 
  من خالل برنامج إرشادي؟بالطائف 

  :و قد صیغت فرضیات الدراسة على النحو التالي

سلبیة لطالب معهد السباعي الصحي نحو مهنة التمریض فصل المستوى  ال توجد اتجاهات و میول -
  .األول

في االتجاه نحو مهنة التمریض بین طالب معهد السباعي  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة  -
  .الصحي

الصحي ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في االتجاه نحو مهنة التمریض بین طالب معهد السباعي  -
  .المستوى األول تغري للنظرة الشخصیة نحو المهنة، مستقبل المهنة، نظرة المجتمع نحو المهنةفي فصل 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في االتجاه نحو مهنة التمریض بین طالب معهد السباعي الصحي  -
  .لتمریضفي فصل المستوى األول قبل و بعد تطبیق البرنامج اإلرشادي لتغیر االتجاهات نحو مهنة ا

و في سبیل تحقیق األهداف المسطرة لجأ الباحث إلى اعتماد عدة مناهج بحثیة تمثلت في استخدام 
طالب بمعهد السباعي  85المنهج الوصفي و المنهج التجریبي و المسح االجتماعي على عینة من 

  .الصحي

على مقیاس لیكیرت  كما اعتمد الباحث على االستبیان كأداة لجمع البیانات، و اعتمد في تصمیمها
  .الخماسي، باإلضافة إلى تطبیق البرنامج اإلرشادي الخاص بتغییر االتجاهات

مطبقا فیه كل من  SPSSأما عن األسالیب االقتصادیة فقد اعتمد الباحث على برنامج الحزم اإلحصائیة 
نسب المؤویة معامل االرتباط بیرسون، و حساب المتوسطات و االنحراف المعیاري و التكرارات و ال

  ).ف(باإلضافة إلى اختبار التباین الثنائي 

  :أما عن نتائج الدراسة فقد جاءت كما یلي

رفض الفرضیة األولى ألن نتائج الدراسة وجدت بأن اتجاهات و میول طالب معهد السباعي الصحي تم 
  .سلبیة نحو التمریض

في  إحصائیةأنه ال توجد فروق ذات داللة ها الفرعیة الثانیة التي مفادكما توصلت الدراسة لقبول الفرضیة 
الحالة  لمتغیر العمر، الحالة االجتماعیة واالتجاه نحو مهنة التمریض بین طالب معهد السباعي 

  . االقتصادیة

و التأكید على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات الطلبة نحو مهنة رفض الفرضیة الثالثة 
  .إلى نظرة شخصیة نحو مهنة التمریض، مستقبل التمریض و نظرة المجتمع المعهد تعود بذاتالتمریض 

و من هذه النتائج تبین أن فعالیة البرنامج اإلرشادي في تغییر االتجاهات نحو مهنة التمریض لدى عینة 
  .من طالب السباعي الصحي

ة متغیر االتجاهات لدى األفراد أو الزبائن بعد هذا التقدیم نجد تقاطع بین الدراستین فهما قد اهتمتا  بدراس
كما برزت جلیا نقاط االختالف و التباعد بین الدراستین في اختالفهما في موضوع الدراسة، فاألولى ركزت 
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اهتمت الدراسة على اتجاهات و میول الطالب بمعهد السباعي الصحي نحو مهنة التمریض في حین 
  .سلوك التنظیميالحالیة بكشف اتجاهات الزبائن نحو ال

باإلضافة إلى اختالف بیئة و زمان و عینة الدراسة، فدراسة الثقفي جرت في معهد السباعي الصحي بین 
أما الدراسة الحالیة فستجرى ضمن مؤسسة خدماتیة  2005/2006طالب المستوى األول للعام الدراسي 

  .2018بین عمال و زبائن خالل 

أفادتنا هذه الدراسة في وضع خطة لتحدید مفهوم االتجاهات و اإللمام به و تكوین صورة واضحة لقد 
  .حول مفهوم االتجاهات

  :الدراسات التي اهتمت بموضوع السلوك التنظیمي. 2

األزهر تحت عنوان القیم االجتماعیة و الثقافیة المحلیة و أثرها على السلوك التنظیمي  دراسة العقبي* 
في علم  هصناعة الكوابل ببسكرة و أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراللعاملین و هي دراسة بمؤسسة 

معاییر و قد انطلق الباحث في دراسة عن تساؤل مشروع عن مدى تأثیر القیم و ال. االجتماع التنمیة
االجتماعیة المحلیة التي یؤمن بها األفراد العاملون على نمط التعاون و اإلشراف بینهم داخل المنظمة 
الصناعیة، سواء كان هؤالء األفراد عماال فیما بینهم أو كانوا رؤساء و مرؤوسین، و عن حجم هذا 

  التأثیر؟ 

البنیة االجتماعیة و الثقافیة المحلیة عناصر تشكیل و قد استندت دراسة على فرضیة عامة تتمثل في 
  .أساس التعاون و اإلشراف السائدین بین العمال داخل المصنع

  :و فرضیات جزئیة تتمثل في

تشكل المراكز االجتماعیة الموروثة التي یشغلها أعوان التنفیذ المحدد األساسي للتعاون السائد بینهم  -
  .داخل المصنع

و األخالقیة التي یتحملها الرئیس اتجاه مرؤوسیه المحدد األساس ألسلوب  االلتزامات االجتماعیةتشكل  -
  .مإشرافه علیه
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العاملین للعادات و العرف في تنظیم  مراعاةیعكس نمط التعاون و اإلشراف السائدین داخل المصنع  -
  .عالقاتهم المهنیة

رن و اعتمد على أدوات جمع و قد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي و المنهج المقا
النسب (و اعتمد على األسالیب اإلحصائیة ) و المقابلة اإلحصائیاتاالستمارة، الوثائق، (البیانات 

  ).المئویة، المتوسط الحسابي

  :و قد خلص الباحث إلى النتائج التالیة

تعاون العمال و تضامنهم سواء من حیث األسس التي یستندون علیها أو األسالیب التي تقف وراءهم  إن
كلها مسائل تشیر بوضوح إلى أن هؤالء العمال یسلكون بوصفهم أعضاء في التنظیم لوائحه و قواعده 

  .الرسمیة

و الضبط االجتماعي  باإلشرافما یحصل من عملیات اجتماعیة بین العاملین و خاصة منها ما یتعلق 
  .مسائل تحددها عناصر داخلیة خاصة ببیئة المصنع و أیضا اعتبارات شخصیة

السائدین بین العمال داخل  اإلشرافعناصر البیئة االجتماعیة و الثقافة المحلیة تشكل أساس التعاون و 
  .المصنع

و التضامن السائدین بین العمال داخل المؤسسة في أغلبیته ذو طابع رسمي أساسه المراكز  التعاون
  .المهنیة التي یشغلها هؤالء داخل المنظمة و ما یرتبط بها من أدوار

لهذه الدراسة مجال مشترك مع دراستنا من خالل االهتمام بمتغیر السلوك التنظیمي حیث كان هناك تشابه 
سلوك التنظیمي أما من حیث االختالف مع دراستنا هذه یكمن في كون دراستنا تهدف في تناول عنصر ال

  .االجتماعیة و الثقافیة المحلیة بمتغیر القیمإلى معرفة اتجاهات الزبائن نحو السلوك التنظیمي 

رف بها من أجل وضع خطة معینة للتعلقد استطعنا االستفادة من هذه الدراسة السابقة من خالل استعانتنا 
  .على السلوك التنظیمي و اإلحاطة به كما ساعدنا في بناء إشكالیة بحثنا و استخراج بعض المؤشرات
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التنظیمي دراسة میدانیة لمحددات تحت عنوان تحلیل سوسیولوجي للسلوك  2017دراسة مداغ عصام * 
، رسالة مقدمة لنیل مسكن إحدادن بجایة 1000السلوك التنظیمي في ضوء القیم الثقافیة للمجتمع بثانویة 

  .جامعة جیجلشهادة الماجستیر في علم االجتماع تنظیم و عمل 

  :و قد صاغ إشكالیة الدراسة على النحو التالي

  .للمجتمع في تحدید السلوك التنظیمي لدى أساتذة التعلیم الثانويیمكن اعتبار القیم الثقافیة إلى أي مدى 

  :اليو قد كانت األسئلة الفرعیة على النحو الت

  المدیر على السلوك التنظیمي لدى أساتذة التعلیم الثانوي؟ إشرافإلى أي مدى تؤثر قیم  -

  إلى أي مدى تؤثر القیم الثقافیة لألساتذة على سلوكهم التنظیمي؟ -

  إلى أي مدى تؤثر القیم الثقافیة للتالمیذ على السلوك التنظیمي؟ -

  :و كانت فرضیات الدراسة على النحو التالي -

  .یتحدد السلوك ألساتذة التعلیم الثانوي على أساس القیم الثقافیة للمجتمع

  :الفرضیات الجزئیة

  .القیم الثقافیة إلشراف المدیر تعد أساس السلوك التنظیمي لدى األساتذة -

  .القیم الثقافیة لألساتذة تعد أساس سلوكهم التنظیمي -

  .ظیمي ألساتذة التعلیم الثانويالقیم الثقافیة للتالمیذ تعد أساس السلوك التن -

القیم الثقافیة السائدة على مستوى  الثانویة، بما في ذلك قیم  إبرازو قد هدفت هذه الدراسة إلى محاولة 
إشراف المدیر على األساتذة، قیم األساتذة من خالل سلوكهم و مردودهم البیداغوجي داخل األقسام 

  .خصوصا و مشوارهم الدراسي بشكل عام

الذي  الدور الذي تمت صیاغته على شكل فرضیات و ذلك من خالل معرفةاالدعاء محاولة تأكید صدق 
  .تلعبه القیم الثقافیة لدى المدیر و التالمیذ إلى جانب قیم األساتذة على السلوك التنظیمي
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الدراسة هي تحلیل سوسیولوجي للسلوك التنظیمي لدى أساتذة التعلیم الثانوي في ضوء القیم الثقافیة 
عرضت الدراسة في قسمین نظري تضمن متغیرات الدراسة و تطبیقي شمل أدوات جمع البیانات . للمجتمع

البحث و خلصت  أجریت مقابالت مع أساتذة للوقوف على تساؤالت إشكالیة. و عرضها و نتائج الدراسة
لدى  الدراسة إلى أن القیم للمجتمع ممثلة في المدیر و التالمیذ و األساتذة تعد أساس السلوك التنظیمي

  .هؤالء األساتذة مستوى الثانویة إلى حد ما و أن األمر تتحكم فیه انتماءاتهم بشكل متفاوت

راسة مداغ عصام، رغم تشابهها مع بعد اطالعنا على هذه الدراسة و قراءتنا لمحتواها خلصنا إلى أن د
طبیعة المتغیر التابع الذي هو السلوك التنظیمي إال أنها تختلف مع الدراسة الحالیة في طبیعة المتغیر 
المستقبل، حیث یعتبر المتغیر المستقبل للدراسة الحالیة تحلیل سوسیولوجي أما هذه الدراسة فركزت على 

  .ياتجاهات الزبائن نحو السلوك التنظیم

مقابالت مع األساتذة  إجراءفالدراسة الحالیة اعتمدت على تحلیل مضمون و  االختالفباإلضافة إلى هذا 
  .في جمیع البیانات بینما هذه الدراسة اعتمدت على أداة االستبیان
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  :ـةـالصـخـ

من خالل ما تم التطرق إلیه و ما سبق ذكره في هذا الفصل یمكن القول أن اإلطار العام للدراسة یساهم 
الباحث للمسار الصحیح للدراسة، كما تزودنا ببعض المفاهیم المرتبطة بالموضوع، بشكل كبیر في توجیه 

حالیة و هذا من خالل كما أن هذه المرحلة تزیل الغموض و اللبس الذي كان یسود موضوع الدراسة ال
تحدید المشكلة البحثیة و أسباب اختیار الموضوع، األهداف و األهمیة تم تحدید المفاهیم و وصوال في 

  .األخیر إلى الدراسات السابقة
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  :دـتمهی

األمر الذي یدفع الباحثین إلى تشكل النماذج النظریة أهم القوالب الفكریة للمساعدة في تفسیر الظواهر 
و علیه سوف یتم التطرق في هذا الفصل إلى  ،ضرورة التمسك بعرض النظریات المفسرة لموضوع الدراسة

من خالل عرض أفكار أهم المدارس أهم النظریات التي اهتمت بدراسة االتجاهات ثم السلوك التنظیمي 
  .الكالسیكیة و النیوكالسیكیة و الحدیثة التي قدمتها لتفسیر السلوك التنظیمي

  النظریات المفسرة لالتجاهات: أوال

االتجاهات و تتمثل أبرز هذه األطر المرجعیة  تكوینتفسر كیفیة  أنهناك مجموعة من النظریات حاولت 
  :المفسرة لها في

  :التحلیل النفسي نظریة. 1

و هذه األخیرة تمر بمراحل متغیرة . تؤكد هذه النظریة على أن التجاهات الفرد دورا حیویا في تكوین األنا
منذ الطفولة و تمتد لمرحلة البلوغ و تتأثر في ذلك بمحصلة االتجاهات التي یكونها الفرد نتیجة لخفض 

یتحدد انطالقا من دور هذه األشیاء و الموضوعات توتراته أو عدم خفضها، و أن االتجاه نحو األشیاء 
      لغریزیة و بین األعراف و المعاییرا الهو في خفض التوتر الناشئ عن الصراع الداخلي بین متطلبات

فاالتجاه االیجابي یتكون نحو المواضیع التي أعاقت أو منعت خفض ) األنا األعلى(و القیم االجتماعیة 
  )1(.التوتر

األخرى تعد شكال من  الجماعاتیرى أن االتجاهات السلبیة ضد األفراد من  الفرویديإذن فالموقف 
النرجسیة للجماعة المرجعیة فیحاول الفرد قمع مشاعر الكراهیة ضد جماعته و یبلور مشاعر االنتماء لها 

  )2(.عات أخرىفیما سماه الروابط اللیبیدیة مع جماعته مما یجعله یكون اتجاها سلبیا نحو جما

یؤخذ على نظریة التحلیل النفسي تركیزها المبالغ و اهتمامها الشدید بخبرات الطفولة و الحیاة الالشعوریة 
  .و دورها في تكوین االتجاهات و كذا تعدیلها و هذا ما یترجم صعوبة تغییر االتجاهات

  
  .124، ص2003التوزیع، األردن،  علم النفس االجتماعي، دار الوراق للنشر و: كامل علوان الزبیدي )1(
  .280، 2004علم النفس االجتماعي، مكتبة دار الثقافة للنشر، األردن،  :بني جابر حودة )2(
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  :النظریة السلوكیة. 2

هذه األخیرة تكوین االتجاهات و حتى تغییرها من خالل المبادئ المستمدة من نظریات التعلم سواء  تفسر
فاالتجاهات هي عادات متعلمة من البیئة وفق قوانین . نظریات االرتباط الشرعي أو نظریات التعزیز

تكوینه و تعدیله  یمكن شراطیة أن االتجاهإو قد استخلص روزنو من تجارب . الحاجات إشباعاالرتباط و 
و قد أكد العالم األمریكي سكنر أن تعلم االتجاهات یعتمد أساسا على مبدأ  )1(.باستخدام التعزیز اللفظي

التعزیز و بذلك فإن االتجاهات التي یتم تعزیزها یزید احتمال حدوثها أكثر من االتجاهات التي ال یتم 
  )2(.تعزیزها

المعززات التي  بحذفنحو بعض الموضوعات و لذلك یتطلب تغییر هذا االتجاه السلبي إلى اتجاه ایجابي 
و منه یظهر لنا أن االتجاه االیجابي أو السلبي عبارة عن . أدت إلى تكوینه و استبدالها بمعززات هادفة

التجاهات من خالل هذا و منه یتم تعلم ا. خبرة متعلمة نتیجة ربطها بمثیر مفرح أو محزن أو مغضب
  .المنحى

النظریة السلوكیة في تعلم االتجاهات على المثیر و االستجابة و بذلك أهملت إحدى أهم  تلقد ركز 
المكونات األساسیة في االتجاه و هو الجانب المعرفي ألن الخبرات السابقة و المعارف قد تساعدنا في 

  .أو العقاب أو االقتران بمثیرات متكررة تكوین بعض االتجاهات و ال یقصر ذلك على التعزیز

  :نظریة التعلم االجتماعي. 3

االتجاه و منهم باندورا و والترز على أن االتجاهات متعلمة و أن تعلمها هذا یتم من هذا یؤكد علماء 
فالطفل یحاكي سلوك والدیه و یعتبرهما النموذج الذي یتوحد معه  المحاكاةو من . خالل نموذج اجتماعي

  )3(.مراحل العمر المبكرة في

شخص فعند مالحظة . بورت باندورا عملیة تكوین االتجاهات وفقا لعملیة التعلم بالمالحظةلو قد فسر أ
لى سلوكه فمن المحتمل جدا أن تكرر سلوكه، أما إذا عوقب على سلوكه فإن االحتمال األكبر أن ع ثابی

  على دور األسرة و جماعة األقران و وسائل اإلعالم في تكوین  كما یركز باندورا. ال نقوم بتكراره أو تقلیده
  .280مرجع سابق، ص: بني جابر حودة )1(
  .73مرجع سابق، ص: عبد الحافظ سالمة )2(
  .281مرجع سابق، ص: بني جابر حودة )3(
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         القدوة و یعتبر تعلم االتجاهات عن طریق . االتجاهات من خالل ما تقدمه من مواقف اجتماعیة
  )1(.تكوین و تعدیل و تغییر االتجاهاتو المحاكاة و التقلید من أهم االستراتیجیات المستخدمة في 

یظهر لنا من خالل هذه النظریة أن تكوین االتجاهات یخضع لشروط التعلم االجتماعي من خالل عملیة 
أهمیة النموذج االجتماعي سواء تمل  األحوالالتقلید و المحاكاة، حیث ال یمكننا أن ننكر بأي حال من 

و تبقى  .بالكثیر من االتجاهات في حیاتنافي الوالدین أو األقران، وسائل اإلعالم و غیرها في في تعلیمنا 
هناك عوامل أخرى قد تتدخل و بقوة في تكوین اتجاهاتنا مثل عملیة التكرار لنفس المواقف و تعرضنا 

  .العوامل التي تتفاعل فیما بینها لتكون اتجاهات قد تختلف فیها لصدمات نفسیة انفعالیة و غیرها من

  :وجهة النظر المعرفیة .4

وجدانیة مع أو ضد االتجاه حالة المعرفي لروزنبرغ و إبسلون تذهب إلى القول بأن  ساقفنظریة االت
موضوع أو فئة من الموضوعات ذات بنیة نفسیة منطقیة و أنه إذا حدث تغییر في أحد المكونات أو 

و علیة فالتغییر في المكون الوجداني سیؤدي . العناصر فإن ذلك سیؤدي بالضرورة إلى التغییر في اآلخر
لموجود بین هذین المكونین هو أساس فهذا االتساق ا. إلى التغییر في المكون المعرفي و العكس صحیح
  )2(.ثبات االتجاه و أي خلل سیؤدي إلى تغییره بسهولة

في ضوء فعند إعادة تنظیم معلومة حول موضوع االتجاه و إعادة تنظیم البنى المعرفیة المرتبطة به 
النظریة ضمن و یسیر تكوین االتجاه حسب هذه . المعلومات المستجدة حوله یمكن تغییر االتجاه بعد ذلك

حول االتجاه جعة مراحل بدایة بتحدید االتجاهات المراد تكوینها أو تعدیلها، ثم تزوید األفراد بالتغذیة الرا
التناقض حول محاسن االتجاه المرغوب فیه، مساوئ االتجاه غیر المرغوب فیه من  إبرازالمستهدف، ثم 

و منه فإن اتجاهات الفرد هي عبارة عن . رغوب فیهخالل األسئلة و المناقشة و أخیرا التعزیز لالتجاه الم
فإن االتجاهات أبنیة و بذلك . صورة ذهنیة مخزونة لدى الفرد على شكل خبرات مدمجة في بناءه المعرفي

معرفیة مخزونة في ذاكرة الفرد، فاالتجاهات السلبیة نحو شيء قد تكون اتجاهات خاطئة طورها الفرد 
  .بصورة خاطفة

  و هذا النظام . االتجاه حسب هذه النظریة عبارة عن معلومات مخزنة سابقا ضمن بناء معرفي معین إذن
  .74مرجع سابق، ص: عبد الحافظ سالمة )1(
  .281مرجع سابق، ص: بني جابر حودة )2(
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یتمیز بالمرونة فإذا اكتسب الفرد معلومات جدیدة و حدث عدم االتساق أعاد تنظیمها مما یجعله ذلك 
  .دل أو یغیر اتجاهه أو یكون اتجاها جدیدایع

  النظریات المفسرة للسلوك التنظیمي :ثانیا

  :النظریات الكالسیكیة .1

م حیث ركزت هذه النظریات  20م وأوائل القرن  19ظهرت هذه النظریات في أوروبا وأمریكا خالل القرن 
المادیة أهم مؤشر على تحقیق األهداف ومنه على الجوانب العقالنیة والرشیدة في التنظیم وتعتبر الجوانب 

تحقیق الكفاءة والفعالیة، وقد ساهم التطور االقتصادي في جعل التفكیر یركز على العملیات اإلنتاجیة 
والفنیة والتفكیر اآللي في تفسیر وتحلیل العالقات بین مختلف مكونات التنظیم، حیث كان تفكیر روادها 

  :والكفاءة اإلنتاجیة وهي أهم النظریات نجد ما یلي یدور حول تقسیم العمل التخصص

 :نظریة اإلدارة العملیة لفریدریك تایلور .1.1

هي إحدى المدارس المیكانیكیة التي تشترك مع التنظیم البیروقراطي لفیبر في الرشد والعقالنیة حیث نادت 
علیها وتطبیقها داخل المنظمات بهدف زیادة  االعتمادهذه النظریة بأن هناك مبادئ علمیة لإلدارة یمكن 

  .فعالیتها ورفع كفاءتها

وقد وثق تایلور قدرته في مجال اإلنتاج في كتابة الشهیر مبادئ اإلدارة العلمیة وفیه إشارة إلى المشكالت 
ل العم تنفیذالتي واجهته خالل عمله وحاول وضع الحلول بالمناسبة لها ومن مبادئه أن أسلوب العامل في 

بالشكل التنفیذي بسبب هدر كبیر للوقت والجهد والموارد وقال أن هذا األسلوب وغیره ناتج عن سوء 
  .اإلدارة والتوجیه وعدم وجود معاییر تحدد أداء األفراد

  :تایلور تطبیق المبادئ األربعة التالیة اقترحتلك المشكالت  حلل و

 .التحویل تشمل اإلنتاج، التصنیع و و: الوظیفة التقنیة -

 .التبادالت تشمل البیع، الشراء و و: الوظیفة التجاریة -

 .تشمل بحث وتسییر رؤوس األموال و: الوظیفة المالیة -

 .األشخاص تعني بحمایة الممتلكات و و: وظیفة األمن -



التنظیمي السلوك و لالتجاهات المفسرة النظریات                                          الثاني الفصـل  
 

33 
 

 .تشمل الجزء أو البیان بالموجودات، المیزانیة اإلحصاءات و: وظیفة المحاسبة -

 .تحویلها إلى قوانین علمیة ترتیبها و تسجیلها و لتقلیدیة والوظیفة دراسة كل المعارف ا -

 .معارفهم العلمي للعمال والتحسین من نوعیتهم و االختیار -

 .تطبیق علیهم العمل من طرف العمال المكونین علمیا -

 (1).التقسیم العادل للعمل المنفذ في المؤسسة بین العمال وأعضاء اإلدارة -

ارة على أهمیة تقسیم العمل لیس فقط داخل المؤسسات الصناعیة الكبرى تتلخص أعمال تایلور في اإلد و
 أنماط الخبرة و لكن أیضا على مستوى المشروعات الصغیرة والمتوسطة منها، نظرا لطبیعة األعمال و و

الشهادات العلمیة للعاملین، لذلك أوصى بأهمیة شمول تقسیم العمل  نوعیة اإلنتاج و الشخصیة الفردیة و
معتبرا ذلك  (2)الفئات المهنیة واإلداریة بدأ بالعمال في خطوط اإلنتاج وصوال إلى المستویات العلیاكافة 

وفي سبیل تحقیق ذلك حرص تایلور على التمییز . ضروریا لتنفیذ مختلف المهام واألعمال داخل التنظیم
نتاجیة فقد أكد تایلور على فئة اإلدارة في المؤسسات اإل بین األعمال والوظائف التي یقوم بها العمال و

وجوب أن یقوم العمال بأعمالهم بحیث یعمل كل واحد منهم بصورة محددة لتحقیق العمل المخصص له 
في المقابل أكد على ضرورة أن تسهر اإلدارة على إخضاع الجمیع  و. المقررة وفق األهداف المرسومة و

  (3).السیطرة على العمل داخل المؤسسات اإلنتاجیة القوانین السائدة داخل التنظیم و لمجموعة القواعد و

اإلداریة ولكن على أسس تولي اإلدارة مهام  توزیع العمل على كافة الفئات المهنیة و ،بعبارة أخرى
بالنسبة للعمل الفني فإن الكفایة  تولي العمال من جهتهم مهام التنفیذ و الرقابة و التنظیم و التخطیط و
لیة العمال تقتضي تجزئة أي عملیة إلى عناصرها األساسیة مما یسمح من تحدید زیادة فاع اإلنتاجیة و

على هذا األساس یقوم التنظیم على وجود مجاالت وظیفیة  المسؤولیة عن كل جزء من أجزاء العمل، و
  بحیث توزع األنشطة . اللوائح الرسمیة عملیة تحددها تلك محددة رسمیا، تنظیم القواعد و متخصصة و

  الضروریة لتسییر دقة التنظیم على أعضائه باعتبارها واجبات رسمیة األعمال العادیة و

                                                             
(1  ) Frederick waslowtaylov , la direction scientifique des entreprise, ENAG, Alger,1992,PIO. 

 .82، ص1999التطورات الحدیثة، دار النهضة، بیروت،  الصناعي، النشأة و االجتماععلم  :عبد اهللا محمد عبد الرحمان )2(
 .84ص ،نفس المرجع: عبد اهللا محمد عبد الرحمان)3(
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یعهد فیها لكل عامل بعمل محدد، یتم تدریبه على أداء واجباتهم بأفضل السبل  )1(محددة بطریقة ثابتة و و
القواعد المرتبطة  في مقابل ذلك یلتزم األعضاء بأداء واجباتهم المهنیة وفق ما تملیه علیهم مراكزهم و و

أدوارهم التنظیمیة، مما  منه فالسلوك التنظیمي بالنسبة لتایلور أن یلتزم األفراد بأداء وظائفهم و و .بها
كذا على وجوب أن  و. التي تغطي جمیع العملیات التنظیمیة الداخلیة ترسمها القواعد المعیاریة الرسمیة و

هم أن یعمل بصورة محددة لتحقیق العمل المخصص له یقوم العمال بأعمالهم، حیث مطالب كل واحد من
األوامر فیما یتعلق بكیفیة  أي وفق ما تنص علیه التعلیمات و )2(.المحددة وفق األهداف المرسومة و

هذا یعني أن یقوم بتأدیة مهامه دون أن تكون له فرصة إلقامة عالقات إنسانیة  األداء األمثل للعمل، و
  .في مواقع العمل

 :نظریة التقسیم اإلداري لهزي فایول .2.1

یعتبر تفكیره مكمال لتفكیر تایلور غیر أنه  مشكالت لقیادة و بإدارة المؤسسات و اهتمهو مهندس فرنسي 
  )3(.وظیفة اإلدارة داخل المؤسسات یل طبیعة ولاهتم بتح

وظیفة القیادة في العامة ألح على تطویر  اإلدارة الصناعیة و 1916فمن خالل كتابة الذي ألفه عام  -
وظائف أو عملیات لإلدارة ) 06(المؤسسات الكبرى إلى جانب العمل على تطویر نوعیة القائد، قدم ستة 

 )4(.المراقبة تشمل التخطیط، التنظیم، القیادة، التنسیق و و: هي اإلداریة و

ذي یشغل وظیفة كل وظیفة من هذه الوظائف تقتضي مجموعة من الممیزات أو المعارف على العامل ال و
 :هي كالتالي ما أن یتمتع بها و

 .تشمل الصحة، النشاط، العنوان و: الممیزات الفیزیقیة -

 .المرونة الفكریة القدرة على الفهم، الحفظ والحكم، النشاط و: العقلیة الممیزات الفكریة و -

 الطاقة، الثبات، الشجاعة على تحمل المسؤولیات، روح المبادرة، اإلخالص، : الممیزات األخالقیة -

  
  .68السلمى، تطویر الفكر التنظیمي، مكتبة غریب، القاهرة، ص علي )1(
 .84ص  ،مرجع سابق: عبد الرحمانمحمد عبد اهللا  )2(
 .28، صمرجع سابق: موسى خلیل )3(

 )4( Henri Fayol, administration industrielle et générale, ENAG Alger 1990 p05. 
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 .اللباقة، الكرامة

 .ال تخص مجال العمل فقط معارف مختلفة و: الثقافة العامة -

 .اإلداریة تعني مجال العمل خصیصا، بما فیها التقنیة، التجاریة، المالیة و و: معارف خاصة -

اإلدارة بإمكانها الحصول على أعلى مستوى من الجودة من قبل  مؤلفات فایول تعمل على تأكید أن
  .موظفیها اعتبارا من ممیزات قیادتها

  :من المبادئ اإلداریة وهي كالتالي) 14(في هذا السیاق من خالل ما طبقه من نموذج إداري أربعة عشر 

  .السلوك -  .السلطة- تقسیم العمل -

  .وحدة اإلدارة -  .وحدة التدبیر -

الخاصة للمصلحة  تبعیة المصلحة -
  .أجر العمال-العامة

  .التسلسلیة –المركزیة -

  .اإلنصاف -  .النظام -

  .المبادرة وحدة الموظفین -  .الموظف استمرار -

یقوم على وجوب أن یحترم أعضاء التنظیم في عالقتهم التنظیمیة بعضهم  فالسلوك التنظیمي عند فایول
البعض مشكلین مجموعة من القیم التنظیمیة أو ما یسمى بتسلسل السلطة من المستویات العلیا إلى الدنیا 

         اإلداریة بین الرؤساء بذلك في تحدید العالقات المهنیة و االلتزاموجوب  من الدنیا إلى العلیا و و
  )1(.المرؤوسین و

من القیم التنظیمیة تأكید فایول  هذا معناه أن یخضع كل منصب أقل إلشراف المنصب األعلى منه، و و
العاملین في المؤسسة سواء كانوا من الفئات العمالیة  ضرورة التنسیق بین األفراد و على روح التعاون و

أمر طبیعي خاصة إذا علمنا أن إنجاز مختلف األعمال والمهام تتطلب أعلى  هذا و. أو اإلداریة العلیا
 .التكامل فیما بینهم التنسیق ودرجات 

 .93مرجع سابق، ص :عبد اهللا محمد عبد الرحمان )1(
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 :النظریة البیروقراطیة ماكس فیبر .3.1

القواعد والمبادئ اإلداریة یعد ماكس رائد هذه النظریة، وكان هدفه من وضعها هو تحدید مجموعة من 
التي یمكن تلخیصها في  األجهزة الحكومیة و الالزمة لتنظیم سیر العمل في المنظمات اإلداریة الكبرى و

  :النقاط التالیة

حیث نجد أن هناك اختصاصات مختلفة في التنظیم الهرمي كل على حدة، لكن بینهما  :التخصص. 1
 )1(.خالل اإلجراءات المتداخلة بین التنظیمات قواسم مشتركة في شبكة العمل العام من

حیث نجد أیضا في التنظیم الهرمي أن " التسلسل القیادي"أو ما یسمى بالتعبیر العسكري : عقد القیادة .1
هناك رتب أو مستویات تعلوا إحداها األخرى، حیث أن الرتبة األعلى تكون مسؤولة عن الرتبة األدنى 

 .بشكل تسلسلي

في التنظیم الهرمي یزداد عدد األفراد الذین یخضعون لإلشراف من قبل : السیطرة نطاق اإلشراف و  .2
 .مسؤول واحد كلما هبطنا باتجاه القاعدة

 .العاملین یتم وفقا لمهاراتهم اختیارإن  .3

بأسلوب منطقي مبني على أسس واقعیة  التعلیمات و القرارات یتم الوصول إلیها من خالل القوانین و .4
 .شرعیة رشیدة

 )2(.اإلجراءات النموذجیة لعمل أنواع معینة من القرارات األنظمة و استعمال .5

على  نظام العمل فیها، و من هنا نالحظ أن ماكس فیبر قد ركز على البنیة الداخلیة المنظمة و و
  )3(.نمط القیادة المهیمن اإلجراءات المعبرة، و القوانین و التعلیمات و

أن نموذج البیروقراطي یقوم على مجموعة من الخصائص باعتبارها واجبات رسمیة ثابتة كما هي  كما
  )4(:مبینة في الجدول

  
، 2009، 4نظریة المنظمة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان ط: خلیل محمد حسین الشماع، خضیر كاظم محمود )1(

 .44ص
 .43، ص1988، 1، دار حامد للنشر والتوزیع، طاإلدارةأساسیات : حسن كریم وآخرون )2(
 . 39ص ،2003العالقات اإلنسانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، : محمد سلمان وآخرون )3(
  .39صمرجع سابق، : وآخرونسلمان  محمد )4(
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  خصائص النموذج البیروقراطي :)01(رقم  شكل

  هاـوصف  ائصـالخص
  .مكتوبة تستخدم في رقابة العاملین إرشادات  تواعد إجراءات العمل

  .التركیز على المعاییر الموضوعیة تجنب المحاباة في كل عالقات العمل و  معامالت شخصیة
  .كل الواجبات تقسم إلى عملیات تخصصیة من أجل القیام بها بكفاءة  تقسیم العمل
  .المراكز الوظیفیة ترتب وفق مستوى السلطة في نسق واضح  شكل هرمي

  .اتخاذ القرارات یحدده األفراد ذوي المناصب العلیا  هیكل السلطة 
  التوظیف الدائم

  المرشد
  .لیست مؤقتة ینظر للتوظیف على أنه عملیة دائمة و

  .المنظمة ملزمة بتحقیق أهدافها مثل الربحیة
  .جیرالد بیرج وروبرت براون :المصدر

  

فالتنظیم عند ماكس یقوم على نسق من المناصب الرسمیة المحددة بوضوح لكل منصب منها مجال من 
الغرب إلى التنظیم یجب أن تتوفر فیه مجموعة من  النتماء المحددة بالمعنى الشرعي، و االختصاصات

مثال أو من خالل تقدیم  فاالمتحاناتالمؤهالت الفنیة التي یمكن التحقق منها عن طریق إجراءات رسمیة 
تنفیذ  أسالیب للعمل و فهناك طرق و )1(الفرد لشهادات علمیة أو تلك المتعلقة بالخبرة المهنیة أو كلیهما

  .بالطرق المحددة تلك المهام و ألداءبالتالي ال یعین في التنظیم إال من كان مؤهال  الواجبات و المهام و

تعاون أعضاء التنظیم فیما بینهم یكون في حدود وظائفهم أو  التنسیق وفكخالصة ألصحاب هذه النظریة 
لیس بین األفراد شاغلي تلك الوظائف أو المراكز المهنیة، فبالنسبة لهم فإن التنظیم  مراكزهم المهنیة، و

بین األفراد على  االستجابةیمثل مجموعة من العالقات القائمة بین الوظائف أو األدوار، حیث تكون 
  .عن من یكونوا في المجتمع بعیدا عن هویاتهم و. ع الرسمیة التي یشتغلونها داخل التنظیمأساس األوضا

  :النظریات النیوكالسیكیة .2

مدخل الرشد الذي یؤكد على الجانب  و تطور كرد فعل على طروحات اإلنسانیةاتجاه العالقات ظهر لقد 
العقالني في التنظیم و لذلك وجدنا أصحاب هذا االتجاه یركزون على بعض العناصر التنظیمیة التي لم 

   .تلق إال اهتماما جانبیا في النظریات الكالسیكیة

  .60، ص2009أساسیات علم اإلدارة، دار المسیرة، األردن، : علي عباس )1(
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  :إلتون مایو اإلنسانیةنظریة العالقات . 1.2

إلى دراسة سلوك الفرد و الجماعة أثناء العمل و تفسیر دوافعه، كما  اإلنسانیةلقد سعت مدرسة العالقات 
التي و ذلك من خالل التجارب  )1(،سعت إلى معرفة تأثیر لمجتمع و حاجاته غیر المشبعة على سلوكه

هاوثورن التي قامت في األساس على إعادة اختبار االفتراضات الكالسیكیة بمصانع " إلتون مایو"قام لها 
القائلة بأن كفاءة اإلنتاجیة تتحدد من خالل العوامل المادیة فقط، و قد جاءت هذه الدراسات عقب 

عن قیمة العمل على إنتاجیة المنظمات، حیث كشفت هذه التجارب المشاكل التنظیمیة العدیدة التي أثرت 
و أثر روح الجماعة في تحقیق غایات التنظیم و عالقة كل هذا بنوعیة القائد و دوره داخل  نیةاإلنسا

اختلفوا في أطروحاتهم عن التایلوریة إال أنهم یلتقون معها في التنظیم، فرغم أن أصحاب هذا االتجاه قد 
تفعة من اإلنتاج سواء محاولة تمكین المنظمات من االستغالل األمثل للید العاملة و تحقیق مستویات مر 

 كان ذلك بتطبیق من مبادئ اإلدارة العلمیة أو عن طریق االهتمام بالجوانب السیكولوجیة للعمال، كما
  .تنادي مدرسته العالقات اإلنسانیة

قد اعترفوا بأهمیة الجوانب اإلنسانیة في عالقات العمل و ذلك  اإلنسانیةإن أصحاب مدرسة العالقات 
ألنها تفید في تجاوز مشكالت العمل التي أفرزتها عملیة تطبیق النموذج التایلوري في تنظیم العمل، حیث 

أصحاب توالت األبحاث المهتمة بهذه المسألة لتصبح بذلك مشاعر و اتجاهات العمال بؤرة التحلیل عند 
  .سة التي اعتقدوا في أهمیة الحوافز المعنویة و دورها في تشجیع العمال على اإلنتاجهذه المدر 

أن التخصص الدقیق في األعمال لیس بالضرورة أهم أشكال التنظیم كفاءة و أعالها " مایو"و قد خلص 
یسلكون من حیث اإلنتاجیة و أن العمال ال یسلكون و ال یجابهون اإلدارة  و سیاساتها كأفراد، و إنما 

باعتبارهم أعضاء في جماعات غیر رسمیة تختلف كثیرا عن الجماعات الرسمیة كونها في حاالت كثیرة 
هذه النتیجة التي توصل إلیها علماء العالقات اإلنسانیة . تتشكل بفعل التفاعل التلقائي بین عدد من األفراد

ا إلى جانبها مجموعة من العالقات أظهرت أن التنظیم ال یضم فقط تلك العالقات الرسمیة بل یضم أیض
  .التلقائیة و التي تنشأ بین مجموعات من األفراد غالبا ما یجمعهم مكان واحد أو یقومون بنفس العمل

  فالفرد داخل التنظیم ینمي عالقات اجتماعیة مع غیره من األفراد بشكل غیر رسمي عالقات یشبعون من 

  
  .60، صمرجع سابق: علي عباس )1(
  



التنظیمي السلوك و لالتجاهات المفسرة النظریات                                          الثاني الفصـل  
 

39 
 

كما كشف مایو أن العالقات . حاجاتهم الذاتیة و االجتماعیة التي حرموا من تحقیقها خارج التنظیم خاللها
المنظمة  غیر الرسمیة لیست مجرد ارتباطات صداقة و مناقشات ال أثر لها على سلوك العاملین داخل

  .فحسبه فإن هذه الصالت تلعب دورا في مواقف و سلوكات العمال التنظیمیة

  :ة الحاجات إبراهیم ماسلونظری. 2.2

نظریة هرمیة الحاجات البشریة عند عالم النفس إبراهیم "أو " نظریة سلم الحاجات"تعرف هذه النظریة باسم 
في كل سلوكیاته إنما یسعى إلى إشباع حاجات تنحصر في خمسة مجموعات  اإلنسانماسلو، معتبرا أن 

كما أن حاجات الفرد . و تظل الحاجات غیر المشبعة هي المتحكمة في السلوك و بالتالي ینتهي دورها
تكون مرتبة ترتیبا تصاعدیا على شكل سلم أو هرم، تحتل الحاجات الفزیولوجیة قاعدته، و تلیها إلى 

أنه عند إشباع " ماسلو"و هكذا اعتقد  )1(.و تنقسم هذه الحاجات إلى خمسة الحاجات األخرى األعلى باقي
أي مستوى من الحاجات، ال یعود هذا المستوى محفزا للفرد و سیتطلب إشباع الحاجات التي في المستوى 

  )2(.األعلى و الشكل التالي یوضح هرم ماسلو للحاجات

  هرم ماسلو للحاجات): 02(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
  .88، ص2004، 2مبادئ اإلدارة، دار وائل للنشر و التوزیع، عمان، ط: محمد قاسم الفریوتي )1(
  .322، ص2001علم النفس الصناعي، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، : الغني أشرف محمد عبد )2(

  

  تحقیق 
 الذات

 حاجات التقدیر و االحترام

 حاجات اجتماعیة

 حاجات األمن

 الحاجات الفیزیولوجیة
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  :االقتصادیة وصوال إلى الحاجات االجتماعیة و تتمثل فيو كما هو موضح في الشكل تبدأ بالحاجات 

و تتمثل في الحاجات األساسیة و الضروریة لبقاء اإلنسان و المتمثل في : الحاجات الفزیولوجیة. 1
  .اإلطعام، الشراب، المسكن، الراحة و النوم

من خالل تحقیق االستقرار الوظیفي و الحمایة من حوادث العمل و تخفیف شعور : حاجات األمن. 2
  .الفرد بالقلق

تضم تلك الحاجات الالزمة لتحقیق التفاعل االجتماعي و تتضمن الصداقة، : حاجات االنتماء. 3
  .رین و قبول الجماعة للفرداالنتماء، إقامة عالمات مع اآلخ

و تتمثل تلك الحاجات المتعلقة بالشعور بالكفاءة و الجدارة و االستعاللیة : حاجات االحترام و التقدیر. 4
  .و القوة و الثقة بالنفس

     و تتعلق بالحاجات الخاصة بنجاح في التعبیر عن ذاته و ممارسة قدراته : حاجات تحقیق الذات. 5
  )1(.القدرة على اإلبداع و االبتكارو مواصلة تطویر شخصیته و 

إن الحاجات المتأصلة في الفرد تفرض علیه قسریا فهي غریزیة فیه و اجتماعیة تراتبیة و ال یمكن إشباع 
فقد . حاجات فوقیة دون إشباع ما دونها، و على هذا األساس یكون تصرف الفرد أو العاملین في المنظمة

و الرفع  أن یقدم إطارا علمیا لتصنیف الحاجات التي تساعد المؤسسة في تحضیر أفرادها" سوما"استطاع 
  .العاملینأداء من مستوى 

  :نظریة الفلسفة اإلداریة دوغالس ماك جریجور. 3.2

إلى افتراض یقوم على أن أي عمل أو تصرف  لـ دوغالس ماك جریجور اإلداریةتستند نظریة الفلسفة 
بأن التصرفات إداري في التنظیم یرتكز في إطاره العام على نظریة إداریة معینة، و من هنا یمكن القول 

إداریة معینة تأثر في سلوك ذلك المستوى، و یرى ماك على فلسفة اإلداریة لكل مستوى إداري تقوم 
و إدراك مهم أم بدون ذلك إنما یعتمد على سواء حصل بوعي  جرجور أن االتجاه السلوكي للمدراء،

  و الفكریة للمدیر كما أن األفراد العاملین في التنظیم یتأثرون جزئیا بطابع المبادئ و األطر الفلسفیة 
  .278-277، ص2008سیكولوجیة اإلدارة المعاصرة، دار أسامة للنشر و التوزیع، عمان، : عادل ثابت )1(
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و من هنا یظهر بأن السلوك التنظیمي بشكل عام یتأثر بطبیعة . الفلسفة اإلداریة التي یؤمن بها المدیر
كما أن ماك فلسفة المدیر في المستوى األعلى و هذا یبین مدى تأثیر القیادة الرسمیة على األفراد، 

  )1(.ف بقیادة غیر رسمیة في التنظیمجریجور یؤكد على ضرورة االعترا

  :حسب افتراضات التي وضعها كما یلي" y"و " x"إیجاز خصائص كل من النظریة  و یمكن

 :"x"نظریة 

النظریة الكالسیكیة مبینة على أساس معقد، على نمط العسكري و التي ال تنسجم مع متطلبات  -
  .المؤسسات ما بعد الحرب العالمیة الثانیة

  .المحیط على المؤسسة لتأثیر عطي أهمیةالنظریة ال تكما أن هذه  -

النفور من العمل و المسؤولیات، البحث  الفرضیات المتعلقة بالسلوك اإلنساني تبقى بسیطة و محدودة -
  .عن األمن على أكبر قدر

أولویتها تكمن في التركیز على السلطة، في حین أن هذا المصطلح ما هو إال أداة من بین العدید من  -
  .التحفیزاألدوات و اإلدارة و 

  ":y"نظریة 

  .عمل مهم لعامل حیث یجد مبتغاه إسنادال وجود إال لنمط واحد للنفور من العمل الممل هو  -

یبحث عن االمتیازات االجتماعیة الذاتیة، إسناده  اإلنسانیجب التقلیل من العقوبات و ترقیة المكافآت،  -
  .المسؤولیة التي من شأنها أن توفر له أهدافه االجتماعیة یقبل هذه المسؤولیات و ال یرفضها

  .وجود الثقة بین األفراد العملین هو بمثابة أرض خصبة لروح اإلبداع -

بحیث العمل على ) l’intégration(إن المبدأ األساسي الذي طرحه ماك جریجور یكمن في اإلدماج 
  .نحو إنجاح المؤسسةتوجیهها خلق ظروف من شأنها یتمكن أعضاء المنظمة من تحقیق أهدافهم و 

  
  
  .452، ص2002أساسیات التنظیم و اإلدارة، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر و التوزیع، اإلسكندریة، : عبد السالم أبو قحف )1(
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تشیر النظریة إلى أن المراقبة ینبغي أن توجه نحو العمال أنفسهم عوض توجیهها من القیادة إلى  كما
  .العمال

و تخلص النظریة باإلضافة إلى جعل المسؤولیة في العاملین أكثر خصوصا المتواجدین في الترتیب 
راقبة بین اإلطارات القاعدي للمنظمة، ینبغي تعزیز العالقات في هرم المنظمة من حیث السلطة و الم

  .المسؤولة و المنعدین في قاعدة المؤسسة

و علیه یمكن تلخیص السلوك التنظیمي وفق تصورات النظریة هو اعتماد الرقابة و اإلشراف بمعنى أن 
  .من خالل تحقیق أهداف التنظیم للعمال فرصة تحقیق أهدافهم الشخصیة المنظمة تحاول أن تتیح 

  النظریات الحدیثة: ثالثا

  تطور الفكر التنظیمي من خالل توجیهات حدیثة في نظریة المنظمة حیث تطورت النظرة إلى المنظمة 
و الفرد و إلى حد بعید، و أصبحت تعكس الواقع بشكل أكثر من السابق فالمنظمة في هذه المرحلة 

ركیزتها األساسیة فالفرد هو جوهر المنظمة و أصبحت مفتوحة تأثر و تتأثر بالمجتمع الذي تعیش فیه، 
في تحقیق األهداف التي تنشدها المنظمة نظرا لتمتعه بطاقات إبداعیة متنوعة، و من أبرز النظریات  ما 

  :یلي

  :نظریة اإلدارة باألهداف. 1

في أوائل الخمسینیات من القرن " بیتر دراكر"تعود فكرة اإلدارة باألهداف إلى جهود العالم اإلداري 
  . الماضي، حیث تقوم هذه النظریة على فكرة التحدید المشترك لألهداف من قبل الرؤساء و المرؤوسین

المرؤوسین لیس فقط في وضع األهداف و إنما أیضا في  إشراكو تقوم أیضا على منطق استشارة و 
و مدى نتائج األعمال بالدرجة األولى بو اتخاذ القرارات اإلداریة التي تخص أقسامهم، كما أنها تهتم أیضا 

    تطابقها مع األهداف المحددة مسبقا، بمعنى أن هذه النظریة تؤكد و تركز على تحدید األهداف بدقة 
    و شمولیة و موضوعیة و أن تكون هذه األهداف قابلة للتحقیق و ذلك من أجل تقییم النتائج المحققة 

  )1(.وف على سبب االنحرافات إن وجدتو الوق

  
  .55، ص2004تطور الفكر و األسالیب في اإلدارة، دار حامد، األردن، : صبحي جبر العتیبي )1(
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    لفوائد إذا طبقت بعقالنیة و من خالل ما سبق نقول أن نظریة اإلدارة تؤدي إلى تحقیق مجموعة من ا
  :و منها

  .ابتكاراتهم رفع الروح المعنویة للمرؤوسین و تحسین مشاركتهم و االستفادة من إبداعهم و -

معها المشكالت العلمیة القائمة و المحتملة و بالتالي التنبه إلى مؤشرات التغیر و التعامل التعرف على  -
  )1(.بایجابیة

یتلخص في االستفادة من ابتكارات و إبداعات العاملین في سبیل  فالسلوك التنظیمي بالنسبة لبیتر دراكر
  )2(.ة على درجة عالیة من الدقة و المسؤولیةمنوطتحقیق أهداف المؤسسة و القیام باألعمال ال

  :لولیام أوشي Zنظریة . 2

الرضا الوظیفي الذي یعد من مؤشرات من النظریات الحدیثة التي توضح كیف یتم تحقیق  Zتعتبر نظریة 
الفعالیة، حیث أنه في سنوات الثمانینات من القرن الماضي حولت نظریة اإلدارة تركیزها الذي كان مهتما 
بنماذج تعزیز و إثراء العمل و تحول اهتمامها للبحث عن الطرق و األسالیب التي تسمح بتحقیق الفعالیة 

الصارم للبیروقراطیة، بینما هناك مجموعة  االستخداملى التقلیل من التنظیمیة، و أصبح الجمیع یدعوا إ
و رأوا أن بالدهم وفق للتجارب كانت ناجحة في بعض الكتاب األمریكیین كانوا معجبون بالنموذج الیاباني 

  .تحفیز ناتج عن ثقافة التنظیم

دارة الیابانیة و كفاءة إذ قام صاحب هذه النظریة ولیام أوشي ببحوث و دراسات لمعرفة سر نجاح اإل
المنظمات االقتصادیة، حیث اعتبر منظمات األعمال األمریكیة و خاصة األمریكیة تتبع أسلوب اإلدارة 

)A ( أي الطریقة األمریكیة، في حین أن منظمات األعمال الیابانیة تتبع أسلوب اإلدارة)J( أي الطریقة ،
  )Z.()3(یئات خارج الیابان أسماها الیابانیة في اإلدارة و لكن تطبق في منظمات و ب

  اإلنسانیة التي ینبغي أن  االهتماماتو تقوم هذه النظریة على مجموعة من الخصائص التي تؤكد على 

  
  .41، ص2003مبادئ اإلدارة الحدیثة، مكتبة دار الثقافة، األردن، : عمر سعید و مندر الخلیلي )1(
   .137، ص2006علم االجتماع التنظیم، مختبر علم اجتماع االتصال، قسنطینة، : رابح كباش )2(
  .104، ص2008اإلدارة، دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع، عمان، : صبحي جبر العتیبي )3(
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  :تتمتع بها البیئة الداخلیة للمؤسسة و التي ستسمح لها بتحقیق الفعالیة التنظیمیة

  .أي أنه غیر محدد بفترة زمنیة: دىیكون طویل الم التوظیف. 1

  .بضوابط رسمیةذ القرارات و الرقابة تكون معززة السماح للعاملین للمشاركة في اتخا. 2

  .أي أن المسؤولیة جماعیة و لیست فردیة: المسؤولیة لفریق العمل. 3

  .الترقیة تكون ببطء و على أساس نجاح المنظمة. 4

  )1(.م بشؤون العامل و أفراد عائلتهنسبیا و االهتماالتخصص المعتدل . 5

 و یتضح من خالل هذه الخصائص بأنها بمثابة خطوات یسترشد بها في سبیل تحقیق الفعالیة التنظیمیة 
  .Zو هي مراحل البد منها لالنتقال من نمط تنظیمي یعتمد على الطرق الكالسیكیة إلى نمط نظریة 

ظریة یتلخص في تعاون العمال و التنسیق و االستجابة السریعة بینهم فالسلوك التنظیمي وفق هذه الن
لزیادة مستوى الفعالیة و تنمیة العالقات بكیفیة تجعل من مناخ العمل داخل المؤسسة بمثابة المناخ 

الموظفون العمل كفریق موحد یؤدي وظائف ذات معنى تنطوي على تحمل العائلي، باإلضافة إلى أداء 
  .تتطلب مشاركة كافة أعضاء الفریقالمسؤولیات و 

  :نظریة إدارة الجودة الشاملة. 3

الیاباني األصل حیث أصبحت جائزة التمیز للتسویة أحسن شركة في مجال الجودة " إدوارد دیمینغ"رائدها 
الشاملة، و لقد جادت نظریته هذه بفكرة مناقضة للفكر الكالسیكي بافتراض أن الكفاءة في أداء العملیات 

المرتكز األول الهتمام إدارة منظمات األعمال في بلوغ األهداف فقد اعتبرت الجودة هي المرتكز هي 
  .األساسي في منظمة األعمال نحو إشباع الحاجیات

إدارة الجودة الشاملة فلسفة إداریة عصریة ترتكز إلى عدد من المفاهیم اإلداریة الحدیثة الموجهة التي تقوم 
اإلداریة و الجهود االبتكاریة و بین المهارات الفنیة المتخصصة من أجل االرتقاء على المزج بین الوسائل 

  .بمستوى األداء

  
  .115، ص2009وظائف اإلدارة، دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع، عمان، : فرید فهمي زیاد )1(
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أربعة عشر مبدءا تتعلق بتحسین الجودة التي تتطلب طرائق السیطرة اإلحصائیة  و لقد طور إدوارد دیمنغ
  :و المشاركة و التعلیم و التحسین الهادف و هي

و یتضمن إیجاد القناعة بتحسین جودة السلع و الخدمات المزعوم : تحدید الهدف من تحسین المنتج. 1
  .تقدیمها

سفة جدیدة تقوم على اعتبارات المؤسسة، تحقیق أهدافها من حیث تبني فل: التكیف مع الفلسفة الجدیدة. 2
  .و الضیاع في المواد األولیة و انخفاض كفاءة العاملین المقترحة بالهذر اإلخفاقاتخالل تجاوز 

  )1(.ة كطریقة أساسیة لتحسین الجودةو استبداله بنظام الرقابة الشامل: تقلیل االعتماد على الفحص. 3

بدال من  اإلنتاجيفي األداء  اإلخفاقاتفي الرقابة و التخلص من  اإلحصائیة استخدام األسالیب. 4
  .االعتماد على التفتیش النهائي

و تعني عدم اعتماد األسعار كمؤشر أساسي : السعرالتوقف عن النظر إلى المشروع من خالل . 5
  .للشراء

تعني متابعة المشاكل التي ترافق األداء و تحسین : السلع و الخدمات إنتاجالتحسین المستمر لعملیة . 6
  .األداء المتعلق باألنشطة التشغیلیة بشكل مستمر

  .إیجاد التكامل بین األسالیب اإلحصائیة الحدیثة و التدریب. 7

من  تحقیق التنافس بین اإلشراف و اإلدارة و تعني تحسین العملیات اإلشرافیة و تمكین المشرفین. 8
  .العمل بشكل مباشر مع العاملین في الخطوط و اإلنتاجیة و تحسین أدائهم وفق التوجیهات المختلفة

تتضمن إزالة الخوف من العاملین و جعل أنشطتهم تتوجه دائما نحو معرفة المشاكل : إبعاد الخوف. 9
  .في األداء و إبالغ اإلدارة المسؤولیة عن ذلك بشكل مستمر و دون تردد أو خوف

 تعكس كسر الحدود الموضوعة بین األقسام المختلفة و جعلهم: إزالة الحواجز الموجودة بین اإلدارات. 10
  .یعملون سویا و بروح متفاعلة كفریق واحد نحو انجاز الجودة المالئمة و اإلنتاجیة العالیة

  
  
  .47، ص2005 إدارة الجودة الشاملة، دار الیازوري، األردن،: محمد عبد الوهاب العزاوي )1(
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تقلیل الشعارات لتفادي استخدام األسالیب غبر القادرة على تحقیق األهداف األساسیة لتحسین . 11
  .اإلنتاج

التي تتطلب تحقیق نتیجة محددة من كل موظف على التركیز  اإلجراءاتاعتماد فرق العمل و تقلیل . 12
  .بدال من ذلك تكوین الفرق داخل منظمات األعمال

  .العوائق في االتصاالت تتضمن إزالة الحواجز بین اإلدارة العلیا و العاملینإزالة . 13

برامج التطویر المستمر في األداء و اعتماد سیاسات تطویریة  إحاللتعني : إقامة البرامج التطویریة. 14
  )1(.ماد األسالیب الجدیدة باستمرارجدیدة تحل محل السیاسات القدیمة و االستغناء عن القدیمة و اعت

جودة األداء التي تحقق المنافسة و هذا من خالل ما سبق ذكره نجد أن سلوك العاملین و الذي یتجسد في 
من خالل تمیز و جودة المنتجات و الخدمات التي یقدمونها، ذلك أن جودة أدائهم تعد من أهم المدخالت 

قدراتهم و تشجیعهم على  التي تؤدي إلى تحقیق جودة المخرجات، لذلك وجب تدریب العاملین و رفع
فسلوك العاملین في إطار تطورات الجودة الشاملة یرتكز على روح . المشاركة و روح التعاون و المبادرة

  .التعاون و المبادرة و تحمل المسؤولیات لنجاح المؤسسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  .48مرجع سابق، ص: محمد عبد الوهاب العزاوي) 1(
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  :خـالصـة

قمنا في هذا الفصل بتقدیم و طرح أهم األفكار و التصورات التي تضمنتها النظریات التي تناولت  لقد
  .متغیرات الدراسة في بحثنا االتجاهات و السلوك التنظیمي

  

  

  

  

  

 



  االتجاهات: الثالثل ـالفص

  

  دـتمهی

  مكونات االتجاهات: أوال

  خصائص االتجاهات: ثانیا

  تصنیف االتجاهات: ثالثا

  وظائف االتجاهات: رابعا

  تكوین االتجاهات: خامسا

  االتجاهات تغیر: سادسا

  قیاس االتجاهات: سابعا

  ةـالصـخ
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  :تمهید

ا الفصل سیتم عرض مختلف أبعاد موضوع االتجاهات من خالل عرض أدبیات الموضوع ذضمن ه
     سمح بالتعرف على تصرفات األفراد و أنماطهم السلوكیةتفدراسة االتجاهات . یساعد في فهمهبشكل 

اكتسابها من ا یكون عن طریق ذو طریقة تفكیرهم، فهي تعبر عن قیم و معتقدات و مشاعر األفراد، و ه
ا من المواقف و الخبرات الشخصیة التي مر بها ذیعیش فیه الفرد و ك الذيخالل ثقافة و قیم المجتمع 

  .الفرد

  مكونات االتجاهات: أوال

علماء علم النفس االجتماعي على أن االتجاه یتكون من ثالث مكونات تتفاعل فیما بینها من أجل  یتفق
  .السلوكي و الوجداني المكون، المعرفي،كله النهائي تكوین االتجاه في ش

  :المكون المعرفي .1

من جملة من المعتقدات و األفكار و المفاهیم و اإلدراك، فالعملیات العقلیة و الرصید المعرفي  یتكون
  .ا االتجاهذیمتلكه الفرد یساعده على تبني موضوع اتجاه معین، مبرزا حججه و أدلته على تبني ه الذي

  ):العاطفي(المكون الوجداني . 2

موضوع االتجاه بالقبول أو الرفض، نتیجة لشحنه من االنفعاالت نحو  مشاعر الفرد نحوفي و یتجلى 
  .موضوع االتجاه سواء بالرفض أو القبول أو اإلقبال و النفور أو الحب و الكره

  :المكون السكوني. 3

و هو محصلة اإلدراك و االنفعال مع موقف ما یتجلى في الجانب العملي، فاالتجاه كموجه لسلوك الفرد 
القیام بأعمال سلبیة أو ایجابیة، على قدر درجة االستجابة التي كونها الفرد نتیجة لتبنیه موقفا  یدفعه إلى

  .ا الموقفذمعینا یرتبط بمدى إدراكه و انفعاله مع ه

    على المكونات الثالثة السابقة لالتجاهات أضافا مكونا آخر أما السید البهي و سعد عبد الرحمان فقد 
  :المكون اإلدراكي و هو كما یليو ذكره تحت عنوان 

  مجموعة المثیرات التي تساعد الفرد على إدراك الموقف هو عبارة عن  :المكون اإلدراكي.4
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  )1(.اكذا الموقف أو ذأو بمعنى آخر الصیغة اإلدراكیة التي یحدد الفرد رد فعله في ه االجتماعي،

ه المكونات تتفاعل فیما بینها منتجة االتجاه بشكله العام و الظاهر، و قد یتفوق مكون على ذإن ه
المكونات األخرى، حیث یطغى الجانب المعرفي على الجوانب السلوكیة و االنفعالیة أو العكس، فالمكون 

ا كان المكون ذأما إلك، ذالمعرفي ضروري لتكوین اتجاه نحو موضوع معین لما لإلدراك من أهمیة في 
ا الموضوع یتمیز بالضعف ألن االتجاه كما ذلك أن االتجاه نحو هذالوجداني و السلوكي خافت معنى 

سبق اإلشارة إلیه ینطلق من إدراك معرفي لیتحول إلى الجانب الوجداني مستقرا فیه، ثم ینعكس على 
  التجاه االیجابي أم السلبي؟السلوك في شكل أفعال قابلة للمعاینة لتحدید نوع االتجاه هل هو في ا

  )2(:یمكن أن نلخص مكونات االتجاه في المخطط التالي

  مكونات االتجاه ):03(رقم  شكل

  

  

  

  

  

  

  

و المجتمع   و المدرسةتتكون مكونات االتجاه بالعوامل المكونة للبیئة بمفهومها الواسع، انطالقا من األسرة 
  بكل ما یزخر به من عادات و تقالید و قیم و معتقدات، فاالتجاه ال یمكن فصله عن الواقع االجتماعي 

  .ه العوامل التي تكسب االتجاه میزة الثبات النسبيذمحصلة كل هو السیاسي و االقتصادي، بل هو 

  
  .253، ص1990علم النفس االجتماعي رؤیة معاصرة، دار الفكر العربي، القاهرة، : فؤاد البهي السید، سعد عبد الرحمان )1(
  .198مرجع سابق، ص: عدنان یوسف القیوم )2(

 االتجاه

 إدراكیةاستجابة 
 معرفي مفاھیم و معتقدات

مثیرات 
أشخاص 
مواقف 
 أشیاء

استجابة عصبیة 
 وجداني مشاعر حب كره

أفعال ظاھرة 
 سلوكي لفظیةتقدیرات 
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  خصائص االتجاهات: ثانیا

  :بمجموعة من الخصائص أهمهاتتمیز االتجاهات 

بمعنى أنها غیر وراثیة، و یمكن تعلمها و اكتسابها من خالل أسالیب  :القابلیة للتعلم و االكتساب. 1
  )1(.التنشئة االجتماعیة و من خالل التفاعل المستمر مع البیئة

صفحة بیضاء، و من خالل عملیة التنشئة االجتماعیة یستطیع اآلباء إكساب أبناءهم یولدون  فاألفراد
  .من االتجاهات نحو بعض القضایا االجتماعیة منها جماعة الرفاقمجموعة 

      یرتبط اكتساب االتجاهات بمثیرات و مواقف اجتماعیة، یشترك فیها عدد من األفراد :رتباطیةاال . 2
ه االتجاهات دون ذاالتجاهات ترتبط مع المنبه أو المثیر المحرض عن تكوین ه بمعنى أنو الجماعات، 

من فراغ و إنما من خالل التفاعل المستمر مع عناصر البیئة غیرها، بمعنى أنه ال یمكن أن ینشأ اتجاه 
  .االجتماعیة و المادیة

مدى أهمیة موضوع أو عالقة الفرد بموضوع من موضوعات البیئة تعكس االتجاهات  :االنعكاسیة. 3
فكرة أو قضیة بالنسبة للفرد صاحب االتجاه بمعنى أن االتجاهات تؤدي دور التغذیة العكسیة في كشف 

  .عالقة الفرد بأحد الموضوعات أو األشیاء

بمعنى یغلب على االتجاه الذاتیة الفردیة أو أكثر من الموضوع من حیث محتواه، فهو یعبر  :الذاتیة. 4
  .و موقفه حول أي موضوع أو شخص، فاالتجاهات تنبع من شخصیة الفرد غالبا فردعن تفضیالت ال

تتفاوت االتجاهات في درجة الوضوح، فمنها ما هو واضح المعالم یمكن كشفه مباشرة و منه  :التفاوت. 5
  .ما هو غامض یصعب فهمه، و منها ما هو معلن صریح، و منها ما هو سري باطن

  أن الفرد قد یمتنع عن التعبیر أو اإلفصاح عن اتجاهاته و قد یعبر عنها بطریقة غیر واضحة،  بمعنى
  .ا قد یرجع إلى اعتبارات نفسیة أو اجتماعیة أو سلبیةذو ه

و االستقرار النسبي و لكن من الممكن تعدیله و تغییره تحت لالتجاه صفة الثبات  :الثبات النفسي. 6
  .في حالة ضعف االتجاه أو حالة وجود جدیدة تخص موضوع االتجاهظروف معینة، السیما 
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بمعنى أن االتجاهات لیست ثابتة بصفة مطلقة و لیست متغیرة باستمرار و إنما بین الحالتین، فالفرد الذي 
ا طرأ تغییر ذكن تغییر اتجاهه إال إیكون له اتجاه معین نحو قضیة ما على أساس الخبرة الذاتیة، ال یم

  .ا األخیرذعلى موضوع االتجاه أو تم إضافة معلومات جدیدة تخص ه

     تسمح االتجاهات بالتنبؤ باستجابة الفرد لبعض المثیرات و المواضیع أو األشیاء  :خاصیة التنبؤ. 7
  .هو حتى األشخاص، فالفرد الذي یملك اتجاه ایجابي نحو عمله سیسعى إلتقان

یقع االتجاه دائما بین طرفین متقابلین أحدها موجب و اآلخر سالب، بمعنى أن االتجاه یمیل  :التطرف. 8
، و الثاني یمثل أقصى درجات و التفضیلأإلى طرفین، األول یمثل أقصى درجات االیجابیة و التأكید 

  .السلبیة أو الرفض أو عدم التفضیل و النفور

توجد اتجاهات قویة تدوم لفترات طویلة تقاوم التغییر أو التعدیل، و هناك اتجاهات ضعیفة  :الشدة. 9
  )1(.یمكن تعدیلها و تغییرها بسهولة

أو من خالل اكتسابه  الذاتیةا ارتبط بدرجة كبیرة بخبرة الفرد ذیمكن القول أن االتجاه یكون قویا إ
لك، فهو ذلمعلومات و معارف على درجة عالیة من الیقین، أما االتجاه الضعیف فهو على العكس من 

، أو وجود الفرد في حالة الشك و عدم الذاتیةناجم عن نقص معرفي أو عن فقدان التجربة أو الخبرة 
  .التأكد

موسة، و إنما یكون االستدالل علیها من خالل بمعنى أن االتجاهات غیر ظاهرة أو مل :تكوین فردي. 10
  .السلوك الظاهر أحیانا، و من خالل آراء الفرد و مواقفه أحیانا أخرى

االتجاهات متعددة األبعاد، فهي تضم بعد معرفي و آخر وجداني و أیضا بعد سلوكي  :التغذیة. 11
في حالة غیاب أحد  األفرادركي، بمعنى أنها تكوینات في غایة التعقید و ال یمكن االعتداد باتجاهات ح
ه المكونات الرئیسیة، و یشیر المكون المعرفي إلى مختلف المعلومات و المعارف التي یكتسبها الفرد هذ

نحو أحد الموضوعات أو في حیاته، أما المكون الوجداني فیعبر عن مشاعر الحب أو الكره لدى الفرد 
األشخاص أو األشیاء، و یشیر المكون السلوكي إلى نیة الفرد للتصرف أو الفعل المالحظ عند تعامل 

  .الفرد مع موضوع االتجاه
  .201مرجع سابق، ص: عدنان یوسف القیوم )1(
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ا كانت مفیدة و تلبي ع الفرد إلى اإلقبال على موضوع إذأي أنها دف :تجنبیة –االتجاهات إقدامیة . 12
نحو الدین مثال یدفع صاحبه إلى ممارسة تعالیم الدین و التزامها و قد تتسم  اإلقداميحاجاته، فاالتجاه 

االتجاهات بكونها تجنبیة أو إحجامیة تدفع الفرد إلى االبتعاد عن موضوع معین ال یدخل ضمن مجال 
  )1(.اهتمامه

من خالل أدوات و أسالیب مختلفة، حیث تم وضع العدید من القیاسات  :القابلیة للقیاس و التقویم. 13
لمعرفة و تحدید طبیعة و شدة اتجاهات األفراد نحو مختلف القضایا و المواضیع، و من أشهر المقاییس 

رسون، مقیاس لیكرت الخماسي، مقیاس تالمعتمدة یوجد مقیاس بوجاردس للمسافات االجتماعیة، مقیاس 
  .ن المقیاسات و االختباراتجثمان و غیر م

  تصنیف االتجاهات: ثالثا

یمكننا تصنیف االتجاهات حسب عدة أسس و التي تساعد على التمییز بین اتجاه و آخر، بحیث یمكننا 
أن نقسم االتجاهات إلى ایجابیة و سلبیة، عامة و نوعیة، فردیة و جماعیة، معلنة و سریة، كما یمكن 

  )2(.تصنیفها قویة و ضعیفة

  :االتجاهات الموجبة و السالبة. 1

هي االتجاهات التي تنحو بالفرد نحو موضوع معین فیبدي قبوله االیجابي نحو : االتجاهات الموجبة -
لك في مناحي نشاطه الیومي و سلوكه العام كاالتجاه االیجابي ذالموضوع مدافعا عنه، متأثرا به ینعكس 

        مدافعا على هده القیم من خالل تجدرها في وجدانهنحو حب الوطن أو النظافة حتى یصبح الفرد 
  .سلوكیاتو انطباعها في شكل 

و هي االتجاهات التي تنحو بالفرد نحو موضوع معین بالرفض المطلق له بحیث : االتجاهات السلبیة -
  .تتكون اتجاهات سلبیة عند األفراد تظهر في سلوكهم تجاه الموضوع

  :العام و االتجاه النوعي االتجاه. 2

  هو االتجاه الذي یتخذ من المواضیع العامة مدارا لتكوین اتجاه عاما، مثل االتجاه نحو : االتجاه العام -
  .271، ص2004، 1علم النفس االجتماعي، دار الثقافة للنشر و التوزیع، األردن، ط: جواد بن جابر )1(
  .201، ص1997االجتماعي مع دراسات في الشخصیة العربیة، دار المعرفة الجامعیة، مصر، علم النفس : عبد الرحمان عیسوي )2(



االتجاهات                                                                              لثالثا الفصـل  
 

54 
 

بلد معین سواء كان ایجابي أو سلبي، ففي حالة الشخص الذي یمتلك اتجاها عاما نحو احترام السلطة 
  .نجده یحترم سلطة الوالدین و سلطة الدین و السلطة السیاسیة و العسكریة

یدور حوله  الذيینصب على جزئیات أو جزء من الموضوع  الذيهو االتجاه  و: االتجاه النوعي -
ا االتجاه بأنه أقل ثباتا ذ، و قد یكون منصبا على جماعة معینة أو موضوع محدد بعینه، و یتمیز هاالتجاه

  .من االتجاه العام

  :االتجاه الفردي و االتجاه الجمعي. 3

ي یتبناه فرد من أفراد المجتمع، بحیث یكون لهدا الفرد مدرك خاص به ذهو االتجاه ال: االتجاه الفردي -
  اته ذطبیعة فردیة تتعلق بالفرد  وذا الموضوع یكون ذبالتالي یكون اتجاها نحو هیمثل بؤرة اهتمامه، و 

مثال تتباین اتجاهاتهم بشكل فردي اتجاه نوع من  لك على مستوى األسرةذلغیره، و قد نلحظ و ال تتعداه 
  .الطعام

ینشأ بین مجموعة من األفراد یوحدهم اتجاههم نحو موضوع ي ذو هو االتجاه ال: االتجاه الجمعي -
ا ذمعین، یشكل بؤرة اهتمامهم من خالل مدركات خاصة بفئة معینة تتوحد عندها الرؤیة اتجاه ه

  .من الریاضة ككرة القدم مثال الموضوع، كاالتجاه نحو لعب نوع

  :االتجاه العلني و السري. 4

هو اتجاه یكون للفرد القدرة على المجاهرة به، علنا أمام الجمهور دون خشیة من خوف : االتجاه العلني -
ا االتجاه في ذقد ال یكون دوما یتماشى مع منظومة القیم للمجتمع، بل یرجع إلى درجة تجدر ه. إحراجأو 

  .ا الموضوعذالفرد لیصبح قادرا على تبني موقفا یتمیز بالصرامة حیال هوجدان 

هو اتجاه ال یكون الفرد قادرا على المجاهرة به علنا أمام الجمهور دون خشیة من : االتجاه السري -
و غالبا ما یكون مخالفا و غیر منسجم مع قوانین و أعراف الجماعة التي ینتمي إلیها . إحراجخوف أو 

 اإلفصاحو بالتالي یتعرض إلى نوع من المضایقة نتیجة لتبنیه اتجاها مغایرا مما یضطره إلى عدم  الفرد،
فقط عن اتجاهه حتى ال یقع تحت طائلة مخالفة  اإلعالنعن رأیه و اتجاهه بكل حریة، و یكتفي بعد 
ة المقاومة التي ا االتجاه غالبا ما یكون عالي الشدة نتیجذاألنظمة المعمول بها داخل المجتمع، و ه

  .یتعرض لها
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  :االتجاه القوي و الضعیف. 5

معین یتجلى من خالل سلوك الفرد في الدفاع عن ما یؤمن االتجاه القوي نحو موضوع : االتجاه القوي -
       ي یكره الظلم قد یثور اتجاه الظلم ذبه و یعتقده، و بالتالي فاتجاهه نحو الموضوع یتمیز بالقوة، فال

  .التغییر إحداثو ینفعل، و تظهر قوة االتجاه هنا في القدرة على 

الدفاع عن ما االتجاه الضعیف نحو موضوع معین یتجلى من خالل سلوك الفرد في : االتجاه الضعیف -
      ي یكره الظلم قد یستنكر ذبالضعف، فال یؤمن به و یعتقده، و بالتالي فاتجاهه نحو الموضوع یتمیز

 یتكلم و لكنه ال یثور اتجاه الظلم و ینفعل، و یظهر ضعف االتجاه هنا في عدم القدرة علىو یشجب و 
  .التغییر إحداث

  وظائف االتجاهات: رابعا

تعمل االتجاهات على خلق حالة من االنتظام في السلوك و الثبات على التصرف، حیث تلعب الخبرة 
و لالتجاهات . یتعرضون لهاو توجیه سلوكهم نحو المواقف التي  األفراددورا كبیرا في ترسیخ اتجاهات 

  :عدة وظائف متعلقة بالمنظمة و الفرد و هي كما یلي

هو تحدید طبیعة و نوعیة إن الهدف من دراسة االتجاهات  :تساعد في عملیة التنبؤ بالسلوك. 1
العلیا  اإلدارة، هل هي اتجاهات ایجابیة أم سلبیة نحو قضیة معینة ترید األفراداالتجاهات المكتومة لدى 

حتى تضمن قبول األفراد  اإلجراءاتو القرارات الالزمة  باتخاذلك تقوم ذالقرار بشأنها؟ و على ضوء  اتخاذ
  )1(.لك القرار و تجنب المعارضةذل

        أقوالهم و أفعالهم و انفعاالتهم  فاالتجاه یحدد طریق السلوك و یفسره فهو یعكس سلوك األفراد في
و تفاعلهم مع اآلخرین في المجاالت المختلفة و في الثقافة التي یعیش فیها و بشكل ما یتصف بالثبات 

فاالتجاه یساعد على تفسیر السلوك و التنبؤ بردود أفعال اآلخرین في المستقبل على . النسبي و المستمر
  )2(.ضوء فهمنا التجاههم

  
  
  .95، ص2004السلوك التنظیمي في منظمات األعمال، دار وائل للنشر و التوزیع، عمان، األردن، : محمود سلیمان العمیان )1(
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البحث عن تعمل االتجاهات على توسیع التفكیر و المعرفة لدى الفرد من خالل  :مصدر المعرفة. 2
ا الموقف إیجابیا ذموقف ما سواء كان ه اتخاذه المعرفة في ذالمعلومات و بالتالي تساعده هالمعارف و 

  )1(.أو سلبیا

        یواجه األفراد ضغوطات و صراعات في حیاتهم و قد تعود هده الضغوط  :اتذالدفاع عن ال. 3
ه الضغوطات یقوم األفراد باالحتفاظ ذو الصراعات لعوامل بیئیة داخلیة أم خارجیة، و في مواجهة ه

  .و بالتالي تخفیف حدة التوتر و القلق المتولد لدیهم ذاتهمباتجاهاتهم من أجل استخدامها في الدفاع عن 

من المعروف أن األفراد یحتفظون باتجاهاتهم التي تتوافق و تنسجم مع  :التعبیر عن الثقافة و القیم. 4
ثقافاتهم و قیمهم من فاألفراد یترجمون . المنبثقة من البیئة االجتماعیة التي یعیشون فیها قیمهم و عاداتهم
  .خالل اتجاهاتهم

تعتبر االتجاهات إحدى الوسائل و الطرق التي تساعد الفرد في التكیف مع المحیط البیئي  :التكیف. 5
ا البد له أن یكیف نفسه مع ي یبحث عن القبول االجتماعي في مجتمع مذفالفرد ال. ي یعیش فیهذال

  .ي یعیش فیهذلك المجتمع من أجل تحقیق التجانس و التوافق بینه و بین المجتمع الذاتجاهات 

         حاجاته و رغباته المتعددة  إشباععلى تساعد االتجاهات الفرد  :إشباع الحاجات و الرغبات. 6
  .االجتماعیة و حاجات االنتماء و التقدیرفاألفراد یسعون إلى تحقیق حاجاتهم . و المتجددة

معینة فإنه في الوقت نفسه قد أنه بینما یحتفظ الفرد باتجاهات محددة نحو موضوعات  ذكرهمما یجدر 
  .یحمل الفرد اتجاهات عامة نحو مجموعة من القضایا المترابطة فیما بینها

  تكوین االتجاهات: خامسا

مترابطة فیما بینها انطالقا من المرحلة األولى و التي فیها یدرك یمر تشكل االتجاه بمراحل متسلسلة و 
ه ذالفرد للمثیرات التي یتلقاها من البیئة المحیطة به، مستخدما معارفه و مكتسباته السابقة لتحلیل ه

ه المثیرات البیئیة، سواء كان الحكم ایجابیا ذحكمه تجاه ه إصدارالمدركات و محاولة فهمها و تقییمها، ثم 
هذا العالقة، ثم یبدأ في تعزیز  ذاتأو سلبیا منتجا اتجاها نحو األشیاء أو األشخاص أو الموضوعات 

  .االتجاه من خالل ما یكسبه عبر مراحل زمنیة لیصل إلى مرحلة الثبات النسبي طبعا
  .96مرجع سابق، ص: محمود سلیمان العمیان )1(
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تتكون االتجاهات نتیجة التصال الفرد بالبیئة الطبیعیة و االجتماعیة المحیطة  :رق تكوین االتجاهاتط* 
  :ه الخبرة إلى قسمینذبه، أي االتصال المباشر بموضوع االتجاه عن طریق خبرة مباشرة، و قد قسم ه

الصدمة الخبرة في صور تلقي صدمة أو معاناة جوانب بارزة، و یعتقد كثیر من الباحثین أن خبرة  -
لك منها ذبموضوع یمكن أن تؤدي إلى نشأة اتجاه، أو إلى تغییر االتجاه نحوه و توجد الكثیر من األمثلة ل

  .الناشئة عن صدمات الحرب العصبیة االضطراباتالتحوالت الدینیة و 

ا النوع من الخبرة لكثیر من ذالمباشرة في صورة اتصال متكرر، تتراكم أثاره و قد تعرض ه الخبرة -
  .البحوث انصب معظمها على أثر التفاعل االجتماعي داخل الجماعة في نشأة اتجاهات أعضاء الجماعة

األمر و تدور االتجاهات في بدء نشأتها نحو األمور المادیة، و تتصف موضوعات االتجاهات في بادئ 
لك تتسع دائرة ذبأن تكون محدودة، حیث ینحصر اهتمام الفرد في أفراد من مجموعات صغیرة و بعد 

االتجاهات و تشتمل على موضوعات مجردة و أمور معنویة، و تتكون االتجاهات النفسیة نتیجة لتكامل 
وحدة كلیة ینتج ه الخبرات في ذتكامل همجموعة من الخبرات الجزئیة التي تدور حول موضوع معین، 

  .عنها نوعا من التعمیم

  :فیما یلي )1("عیسوي"كرها ذو یمكن تخلیص الخطوات التي تمر بها تكوین االتجاهات كما 

 .المرور بخبرات فردیة جزئیة مواتیة أو غیر مواتیة، تدور حول موضوع االتجاه .1

 .تكامل هده الخبرات و تناسقها و اتحادها في وحدة كلیة .2

 .المجموعة من الخبرات و تمیزها عن غیرها، و ظهورها على شكل اتجاه عامه ذتمایز ه .3

ا االتجاه و تطبیقه على المواقف الفردیة التي تجابه الفرد، و التي تدور حول موضوع ذتعمیم ه .4
 .االتجاه

. للفردو االجتماعیة فالتنشئة االجتماعیة و التنظیم األسري بكل ما یمثله من تأثیر على الجوانب النفسیة 
الجماعات التي ینتمي إلیها الناشئة أثناء نموهم، و وصولهم مرحلة النضج النفسي و االجتماعي، لك ذك

ه المرحلة و اتصال الناشئ بجماعة الرفاق في المدرسة أو في الحي یكون لها بالغ األثر في ذفأثناء ه
  .تكوین االتجاه
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أما وسائل اإلعالم و االتصال و التي أصبحت مع نهایة القرن الماضي و بدایة األلفیة الثالثة تحتل 
الصدارة في تكوین االتجاهات لدى األفراد و الجماعات بفضل الوسائط المتعددة لإلعالم و التي قد تحدث 

جاه بصورته التقلیدیة، حیث أن و انقالبا في المعارف، و تؤدي إلى تغییر النظرة إلى طرق تكوین االتثورة 
هده الوسائط اإلعالمیة المتعددة قد ال تترك مستقبال مجاال للمؤثرات التقلیدیة في تكوین االتجاه، مثل 

ي هو سالح دو ذو المجتمع لما یضمه من مؤسسات، وجب االنتباه لهدا الدور الالمدرسة و األسرة، 
    هشة على مستوى المنظومة القیمیة و االجتماعیة  حدین و خاصة في المجتمعات التي تتمیز ببنیات

  .و الثقافیة و السیاسیة

  تغیر االتجاهات: سادسا

         إن االتجاهات من طبیعتها أنها مكتسبة غیر وراثیة و كل ما هو مكتسب یعتبر عرضة للتغییر 
معین یتغیر من حین و التحویل حسب مقتضیات الظروف المحیطة به، و اتجاه األفراد نحو موضوع 

ه لیست متساویة الشدة في جمیع ذآلخر، لكن الدراسات النفسیة و االجتماعیة بینت أن عملیة التغییر ه
ا ما بینه ذا التغییر و هذاالتجاهات، بل متغیرة حسب المستویات من قابلیة للتغییر و مقاومة له

  )1(:العیسوي

و عبارات تشیر إلى الرأي الذي یبدیه في المناسبات ففي المستوى البسیط من االتجاهات توجد قضایا أ .1
النادرة الحدوث، و التي ال تعبر بالضرورة عن شعور الفرد الحقیقي و تعبر عن میل عابر و مواقف 

 .عابرة

على المستوى الثاني ربما نبدي نفس عبارات اإلعجاب و االستحسان، و لكن في كل مناسبة نلتقي  .2
و إدا دخلنا محال عاما طلبنا هذا الصنف بالذات من الطعام، و إذا كانت  فیها بهذا النوع من الطعام،

  أما المستوى األول و الثاني خاضعین لتأثیر أسالیب الدعایة . أمامنا فرصة االختیار اخترناه دون غیره
 .و اإلعالم

 .واحد أما المستوى الثالث فیتمثل في تجمیع عدد من االتجاهات الفردیة و ترابطها بشكل اتجاه .3

ترتبط و تتوحد مجموعة من المواقف أو االتجاهات الجزئیة البسیطة، لتكون اتجاها من المرتبة العالیة  .4
أي مرتبة أعلى من مجرد االتجاهات البسیطة، و یمتاز هذا النوع من االتجاهات بالقدرة الفائقة على 

 . مقاومة أسالیب الدعایة
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  :طرق تغیرات االتجاهات* 

  :توجد العدید من الطرق التي تساهم في تغیر االتجاهات

تساهم المدرسة نتیجة للتفاعل االجتماعي، بین مفرداتها مدرسین و طلبة و إدارة و توجیها  :المدرسة. أ
مضافا له ما یقدم من مناهج تعلیمیة و تربویة، تساهم في العمل على تغییر اتجاهات الطلبة نحو مواضع 

  )1(:محددة، و في دراسة لریمون واردلر ألفراد في سن العاشرة حتى العشرین انتهى إلى

  .إن األنماط األساسیة للقیم و المعتقدات لیست عرضة للتعدیل بواسطة المدرس. 1

  .ربما یكون للمدرس أثر ما على االتجاهات النوعیة المرتبطة بجزء من القیم و أنماط المعتقدات للفرد. 2

یا في تعلیم لك تلعب دورا أساسذمادامت نظم المدارس تمثل قیم و عادات الجماعة التي تخدمها فإنها ب. 3
  .بالتعبیر الحر عن قیمه و معتقداته للتلمیذه النظم أن تسمح ذ، و على هالتلمیذ

 من الراشدین حوله تسهم في تعدیل اتجاهه التلمیذیكتسبها رة مالئمة بإن أقل معرفة مناسبة أو خ. 4
ما لم یتعرضوا لخبرات خارجیة مناقضة لما تهدف إلیه  التالمیذتعدل من اتجاهات فالمدرسة تستطیع أن 

  .المدرسة

تلعب الوسائل اإلعالمیة بمختلف أنماطها دورا بارزا في تغییر االتجاه، فمن الصحافة  :اإلعالموسائل . ب
و مواقع      االنترنتالمكتوبة في القرن الماضي إلى الوسائط اإلعالمیة المتعددة و البث الفضائي و 

أو معیقات  مفتوحة لكل األفراد و على كل المستویات بدون أي موانع إمكانیاتالتویتر، كلها  والفیسبوك 
الكبیرة المعدة من  اإلعالمیةالمتصلین، كما ال یمكننا تجاهل الترسانة لطرح األفكار و التناظر فیما بین 

األفراد مسببا تغیر في االتجاه قد و أسالیبه، مما انعكس على سلوكیات الكثیر من  اإلشهارأجل تطویر 
  .درجة 180یكون في أحیان كثیرة 

، و خاصة لدى فئة الناشئة حیث یقضي إیجابالألسرة دور في تغییر االتجاه سواء سلبا أو  :األسرة. ج
فترات لیست بالقلیلة یكتسب من خالل تفاعله مع أفراد أسرته القیم و العادات و المعتقدات الطفل مع أمه 

  لتقالید االجتماعیة لترسخ في وجدانه، و تصبح تشكل ضابطا اجتماعیا لسلوكیاته و محددا و ا
  .186، ص1992علم النفس االجتماعي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، مصر، : عبد السالم الشیخ )1(
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الوسائل هاما التجاهاته نحو المواضیع المختلفة، و رغم ما تتعرض له األسرة من منافسة شرسة في 
ا الخطر، ما زالت األسرة تؤدي دورها و ال أدل ذا لم ننتبه لهذاإلعالمیة و التي قد تصبح بدائل ال ترحم إ

ا ذلك من أن القیم و المعتقدات تعتبر اتجاهاتها أكثر ثباتا و التي تقاوم بشدة عوامل التغییر، و هذعلى 
  .و معتقدات و عادات و ثقافة الناشئة بفضل دور األسرة التي تعمل على تعزیز االتجاه نحو قیم

  االتجاهاتقیاس : سابعا

إن قیاس االتجاهات النفسیة و االجتماعیة یهدف إلى معرفة درجات التقییم االیجابي و السلبي نحو 
موضوع معین، و هو على درجة من األهمیة فقیاس االتجاهات و معرفتها یفیدنا في التنبؤ بالسلوك 

  .یمكن من تعدیل سلوك الفرد و الجماعةالفردي و الجماعي، و 

ون ایة القرن العشرین عندما نشر ترستلقد بدأت حركة القیاس النفسي االجتماعي لالتجاهات مند بد
Thurstone  مما فتح باب القیاس الكمي  )1(،1928بحثه المشهور االتجاهات یمكن قیاسها عام

یثة إلى وجود طرق عدیدة لقیاس االتجاهات النفسیة لالتجاهات، و تشیر البحوث و الدراسات النفسیة الحد
  .و االجتماعیة

قبل التطرق ألنواع و طرق القیاس نشیر إلى خصائص مفردات القیاس، إن وضع مقیاس لدراسة االتجاه 
یتطلب خصائص معینة حتى یكون جاهزا للتطبیق على عیینة الدراسة و یفید في الوصول إلى الحقائق 

ه ذالمقیاس األهمیة البالغة أثناء صیاغة هلعبارات  لن تتوفر ما لم تعطقة، التي بدرجة عالیة من الث
  :العبارات حتى تحقق المطلوب

ه ذي یتبناه الفرد في هحاضر حتى تعبر عن نوع االتجاه الذیجب أن تصاغ أسئلة القیاس بصیغة ال -
  .الحاضراللحظة، و ال نسیب له خلطا بین اتجاهه في الماضي و اتجاهه في 

  .االستبیان فكرة واحدة، تتمیز بالوضوح و الدقةیجب أن تحمل فقرات  -

  )2(.القضایا غیر المحددة ال تستخدم -

  .تجنب القضایا التي یكون علیها إجماع سواء من المعارضین أو المؤیدین -
  .205مرجع سابق، ص: عدنان یوسف القیوم )1(
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  :افة االجتماعیة، البعد االجتماعيالمس: مقیاس بوجاردس .1

یحتوي مقیاس البعد االجتماعي على وحدات أو عبارات تمثل مواقف الحیاة الحقیقیة للتعبیر عن مدى 
ره أو قربه أو بعده بالنسبة البعد االجتماعي أو المسافة االجتماعیة، لقیاس تسامح الفرد أو تعصبه أو نفو 

  )1(.لجماعة عنصریة أو جنس أو شعب معین

صمم بوجادس مقیاسا للكشف عن مدى تقبل األمریكیین أو نفورهم من أبناء القومیات األخرى، أو على 
  .مدى التباعد بین األمریكیین من ناحیة و أبناء الشعوب األخرى من ناحیة ثانیة

االستجابات المسجلة على المقیاس و المتدرجة بسبعة درجات تمكننا من تحدید البعد االجتماعي بین  إن
األمریكیین و غیرهم من الشعوب األخرى، حیث تمثل الدرجة األولى أقصى درجات القرب في حین تمثل 

  .الدرجة األخیرة أقصى درجات البعد

 مقیاس المسافة االجتماعیة، البعد االجتماعي لبوجاردس :)04(شكل
  

  
الدرجة 
  الجماعیة

-1-  
  أتزوج منهم

-2-
  أصادقهم

-3-
أجاورهم في 

  المسكن

أزاملهم -4-
  في العمل

-5-  
القبول 

كمواطنین 
  في بلدي

-6-  
القبول 

كزائرین في 
  بلدي

-7-
استبعدهم 
  من بلدي

                االنجلیز
                الفرنسیون

                األلمان
                األتراك
                الهنود
                الیهود
                الزنوج

  
  

 فالذيإلى أن الفرد المبحوث یستطیع أن یختار أكثر من جملة بین عبارات المقیاس  اإلشارةو تجدر 
  لك ألنها ذو العكس خاطئ  05، 04، 03، 02یفهم أنه موافق على الجمل  01یستجیب للجملة رقم 
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یفهم أنه رافض لكل العبارات األخرى  07یستجیب للعبارة رقم  الذيلیست متعارضة أو متنافرة، و 
ه األخیرة هي مواطن ذیرى بأن ها المقیاس فإن هناك من ذبه اإلعجابا جوهر ذهكان  فإذا )1(،السابقة

ي من خاللها یوجه انتقاده للمقیاس، لكون درجاته متفاوتة فیما بینها، فالدرجة األولى أكبر ذالضعف ال
بند الزواج أو الدرجة الثانیة من الدرجة الثالثة و بما أن بكثیر مقارنة بالدرجة الثانیة، كما یالحظ قرب 

من  ذیوافق علیه حتما یوافق على ما دونه شریطة أن ال تتعارض، إالمصاهرة هو أعلى الدرجات فإن من 
  )2(.غیر المعقول أن یقبل فرد في عالقة زواج و یرفض فیما دونه

مثال یحكم علیه  ما إن یختار العبارة األولىما یعني أن هامش الحریة لدى المفحوص محدودة كثیرا، ف
ا راجع إلى شمولیة الدرجة ذو ه، مضمونا رض معهماا لم تتعاذبأنه یوافق على كل ما سیأتي دونهما إ

أي أن هناك مسافات متباعدة إلى حد ما بین العبارة التي  07األولى، و نفس المالحظة توجه للعبارة رقم 
  .تسبقها

  :طریقة المسافات المتساویة البعد لترستون و شیف .2

طریقة جدیدة تسمى المسافات المتساویة البعد لقیاس  1928سنة  كل من ترستون و شیف اقترح
 إتباعه الطریقة البد من ذاالتجاهات نحو القضایا و الموضوعات المختلفة، و من أجل استخدام ه

  :ا المقیاس هيذمجموعة من الخطوات الضروریة لنجاح ه

بموضوع االتجاه، تتمثل جمیع  یتعدى المائة تتعلق) عدد كبیر(بجمع عدد من البنود یقوم الباحث  -
  .أو محایدة وجهات النظر حول الموضوع سواء كانت إیجابیة أو سلبیة

 60ین ال یقل عددهم عن ذه البنود مكتوبة على بطاقات مستقلة إلى مجموعة من الخبراء الذتقدم ه -
لى الرفض التام له فئة تمثل سلما متدرجا من القبول التام لموضوع االتجاه إ 11خبیرا، ثم تصنیفه في 

  .مرورا بنقطة الحیاد

في الفئة رقم و یضیفون ) 1(یقوم الخبراء بتصنیف البنود التي تقیس االتجاه بالقبول التام في الفئة رقم 
ا المنوال إلى ذ، و تستمر العملیة على ه)1(البنود التي هي أقل في قیاس االتجاه من بنود الفئة رقم ) 2(

  غایة تصنیف البنود التي تشیر إلى الحیاد في فئات وسطى، ثم یأتي تصنیف البنود التي تقیس 
  .40-39، ص2002علم النفس االجتماعي، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، : عباس محمود عوض )1(
مخبر دراسة اتجاه العاملین للتقلیل من مقاومة تطبیق إدارة الموارد البشریة كنموذج عن التغیر التنظیمي،  أهمیة: صبرینة حدیدان )2(

  .05، ص2011تطویر الممارسات النفسیة و التربویة، جامعة قسنطینة، الجزائر، 
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  ).11(االتجاه بالرفض حتى تصل إلى فئة البنود التي تقیس الرفض التام و التي تمثل الرقم 

كما  11إلى  01عشر بأحد عشر حرفا تقابلها أرقام من  اإلحدىیرمز الخبراء إلى المجموعات  -
   )1(:یوضحه الشكل التالي

  حسب طریقة ترستون و شیفطریقة ترتیب فئات البنود اإلحدى عشر ): 05(رقم  شكل

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  
  ز  ر  د  د  خ  ح  ج  ث  ت  ب  أ

  الرفض  حیاد  القبول
  .)434، 433: 2012معمري، ( :المصدر

  .تستبعد البنود التي تحصل على انحراف معماري كبیر -

  .توضح قیم محددة أو أوزان من طرف الخبراء و هي قیمة الوسیط لتقدیرات الخبراء -

كل كر قیمة میزان ذیتم اختیار البنود التي سوف یتضمنها االستبیان النهائي، و ترتب عشوائیا دون  -
  .منها

ه ذو قد استخدم ترستون و أعوانه ه )2(یكون االتحاد بالقبول) 5(الدرجة عن درجة محاید فكلما قلت 
 الطریقة في قیاس االتجاهات نحو موضوعات مختلفة مثل الحروب و معاملة المجرمین و تنظیم األسرة 

  )248: 2003مقدم، (. و نحوها

     الكثیر من الوقت لجمع العبارات و تحدید أوزانها  یأخذا المقیاس فیمكن القول أنه ذعیوب هأما عن 
ا ذات مجموعة كبیرة من الحكام، و في هدإلى حاجته إلى مجهو  باإلضافةو تصنیفها بشكل مناسب، 

ن أو متحیزین نحو موضوع الشأن یضیف عبد الحافظ سالمة أنه من الممكن وجود محكمین متعصبی
و قد تكون العبارات متساویة البعد في نظر المحكمین مختلفة بالنسبة للمفحوصین، فلو حصل سة، الدرا

  )3(.ا المتوسط یختلف بینهماذشخصان على متوسط درجات واحد فإن ه

  ا المقیاس یتطلب مجهودات كبیرة لتحدید العبارات الخاصة بالمقیاس، باإلضافة إلى العدد ذبمعنى أن ه
  .434، ص2012أساسیات القیاس النفسي، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، باتنة، الجزائر، : بشیر معمري )1(
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1و القیاس النفسي و التربوي مع نماذج من القیاس و االختبارات، ط اإلحصاء: عبد الحفیظ مقدم )2(

  .248، ص2003الجزائر، 
  .79، ص2007األردن، علم النفس االجتماعي، دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع، : عبد الحافظ سالمة )3(
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ه العبارات مع موضوع االتجاه، و هو ذالكبیر من المحكمین الدین یختصون بالفصل في مدى تناسب ه
ما یفضي إلى عائق جدید و المتمثل في االختالف في اآلراء بین هؤالء المحكمین، إما على أساس 

  .حیز أو التعصب أو التقدیرالت

  :Likert’s method of summated ratings) للتقدیرات التجمیعیة(طریقة لیكرت  .3

ه الطریقة باسمه حیث ذم، عرفت ه1932قدم رنسیس لیكرت طریقة جدیدة في قیاس االتجاهات سنة 
ا راجع لعدم ذو ه أصبحت الیوم من أشهر و أنجح الطرق لقیاس اتجاهات المبحوثین حول عدة مواضیع،

  )1(.استهالكها للوقت أو الجهد و أیضا لسهولة تطبیقها على مختلف الفئات االجتماعیة

ه الطریقة یتم صیاغة عدد كبیر من البنود عن الموضوع المراد قیاس االتجاه نحوه و یشترط أن ذفي ه
عن كل بند من خالل  باإلجابةیكون بعضها ایجابیا و بعضها اآلخر سلبیا، و یعبر الفرد عن اتجاهه 

  :خمسة بدائل على كم متصل یمتد من الموافقة الشدیدة إلى المعارضة الشدیدة كما یلي

  معارض بشدة) 5(  معارض   ) 4(     محاید) 3(     أوافق) 2(  أوافق بشدة   ) 1(

  :تتم عملیة التصحیح اإلجابةو بعد 

ا تساوى اإلعداد و المؤهل، البأس أن تتولى المرأة كل المهن التي ذإ"مثل  :في حالة البنود االیجابیة. أ
  ".یتوالها الرجل و من بینها مهنة القضاة

  ( ) معارض بشدة    ( ) معارض     ( ) محاید     ( )  أوافق     ( ) أوافق بشدة

و تعطى داخل القوسین المناسبین ) x(ا كان المبحوث یوافق بشدة علیه أن یضع عالمة ذا البند إذفي ه
ا كان محاید تعطى له ثالث درجات، ذیوافق فقط تعطى له أربعة درجات و إ ا كانذله خمس درجات، و إ

  .ا كان معرضا بشدة فتعطى له درجة واحدةذا كان معارض تعطى له درجتین، أما إذو إ

ي حصلت علیه المرأة فإن وظیفتها ذالمهما ارتفع مستوى التعلیم "مثال  :في حالة البنود السلبیة. ب
  ".لكذغیر  يءالطبیعیة هي االعتناء بالزوج و األوالد في المنزل و ال ش

  ا ذا أجاب بموافق تعطى له درجتان و إذدرجة واحدة، و إعند إجابة المبحوث بموافق بشدة تعطى له 
  .444مرجع سابق، ص: بشیر معمري )1(
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ا أجاب بمعارض تعطى له أربعة درجات، و إذا أجاب ذإجابته بمحاید تعطى له ثالث درجات، و إ كانت
   .خمسة درجات یأخذبمعارض بشدة 

 ه الطریقة فإن الدرجة المرتفعة على االستبیان تشیر إلى طبیعة االتجاه نحو عمل المرأة، ذو بناء على ه
و اتجاه الفرد العام نحو الموضوع المقاس یتحدد من خالل الدرجة الكلیة على االستبیان، و التي هي 

فإن  20كان عدد البنود  فإذاعلى البنود،  إجابتهعبارة عن مجموع الدرجات التي یحصل علیها الفرد من 
 x 1  =20 20: هي ةدرجة، و أدنى درج x 5  =100 20: أعلى درجة كلیة على االستبیان هي

  )1(.درجة

ا ذسیس لیكرت هو أكثر مرونة من مقیاس إیموري بوجاردس، و لكن هرنو یقول جیل فیریول أن مقیاس 
أن  إذإنه من الضروري التحلي بالحكمة في التأویالت : "له من خالل قوله انتقادال یمنعه من توجیه 

         .أشكاال مختلفة تماما فیما بینها یأخذمشابه، و قد  إحساسالمجموع نفسه ال یدل بالضرورة على 
و هناك مسلمات أخرى جدیرة بالنقاش أیضا و السیما تلك المتعلقة بتعادل درجات القبول مهما كانت 

  )2(.درجة الموافقة

و اتجاههم  إحساسهما أنه من المحتمل أن تتعامل و تتساوى درجات األفراد لكن ذیعني جیل فیریول به
یا قد یختلف، بمعنى أنه قد یحصل فرد على درجة معینة و هو یجیب على العبارات الشخصي نحو القضا

  .تتساوى درجة فرد آخر و هو یجیب على العبارات بالرفض، فتصعب عملیة تحدید طبیعة االتجاه

  :Scalogram analysis) التحلیل المتدرج(القیاس المتراكم  .4

ا اختار الفرد بندا فمعناه أنه موافق ذمتدرج البنود بحیث إبضرورة إعداد مقیاس ) 1944(نادى جاتمان 
لكل البنود التالیة له و بالتالي  – ذاتهفي الوقت  -ا البند من بنود المقیاس، و رافض ذعلى ما سبق ه

        فإن تساوي فردین في الدرجة على مقیاس فهدا دلیل على اختیارهما البنود نفسها التي وافقا علیها 
على أساس معامل  –القیاس  إعدادعند  –لك یتم تحلیل قیم البنود ذالتي رفضاها لذاتها و البنود 

یزید في حالة موافقة الفرد على العبارات التي تسبق نقطة معینة و یرفض ما بعدها  الذياالسترجاع، و 
  ، إحداهامعرفة ا زادت دقة المقیاس أو قدرته على التنبؤ بجمیع استجابات الفرد من خالل ذأي إ

  . 444مرجع سابق، ص: بشیر معمري )1(
  .36، ص2011معجم مصطلحات علم االجتماع، دار الهالل، لبنان، : أسامة محمد األسعد )2(



االتجاهات                                                                              لثالثا الفصـل  
 

66 
 

ا وافق الفرد على عبارات دون موافقته على بعض مما قبلها، و یسمى هنا ذا المعامل إذو یقل ه
ه النسبة ذ، و تحسب ه100و یعد معامل االسترجاع ناتج نسبة االنعكاسات من  Reversalsاالنعكاسات 

  :بواسطة المعادلة التالیة

  

    

من ترتیبها وفقا لشدتها و من خالل معامل االسترجاع یستخرج الباحث قیم متدرجة الشدة للبنود، تمكنه 
  :لك یستخدم لقیاس االتجاه نحو الثقافة كما یليذه، مثال ذه

 .التعلیم الجامعي لیس كافیا لتثقیف الفرد .1

 .التعلیم الثانوي لیس كافیا لتثقیف الفرد .2

 .لیس كافیا لتثقیف الفرد اإلعداديالتعلیم  .3

 .التعلیم االبتدائي لیس كافیا لتثقیف الفرد .4

 )1(.ینبغي أن تزید ثقافة الفرد عن مجرد القراءة و الكتابة .5

  ): تحلیل المعاني و المفاهیم(أوزجود للتمایز السیمانیطیقي مقیاس  .5

ثم تبین له  ا المقیاس أوزجود لدراسة المعاني و المفاهیم أو ما یسمى التحلیل السیمانیطیقيذوضع ه دلق
       األشخاصاألداة وسیلة لدراسة االتجاهات نحو ه ذمن استخدام الباحثین في مجال علم النفس أن ه

  .األشیاءو 

ه األداة هي أداة لفظیة و قد رأى أوزجود و معاونیه أن لكل لفظ نوعین من المعاني، فهناك المعنى ذو ه
و المعنى الوجداني أو االنفعالي فیختلف من شخص  Denotative Meaningالمادي اإلشاري للفظ 

  :مثال. آلخر

إلسكندر على شاطئ البحر األبیض االمعنى المادي اإلشاري للفظ اإلسكندریة أنها المدینة التي بناها  -
  .المتوسط

  للفظ اإلسكندریة أنها مدینة جمیلة و هي بحق عروس البحر  االنفعاليأما المعنى الوجداني أو  -
  .98، ص2004 ،2ط علم النفس االجتماعي المعاصر، أتراك للطباعة و النشر و التوزیع، مصر،: محمود السید و آخرون )1(

  عدد االنعكاسات و االستجابات التي مواضعها عكس المتوقع

  عدد االستجابات                    

  

X   100  
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ه المعاني هي ما تسمح للباحث بتحلیل ذاألبیض المتوسط، لكن یمكن لفرد آخر القول أنها مدینة قبیحة، ه
  .المختلفةشخصیة األفراد و من تم التعرف على اتجاهاتهم نحو الموضوعات 

یقوم على أساس تقدیم تصورات ألفاظ أو موضوعات قد تشیر إلى أشخاص أو  و مقیاس أوزجود -
منزلتها بین طرفین متقابلین من الصفات  جمادات أو حتى أنظمة اجتماعیة، لكي یقوم الفرد بتحدید

الموضوعات التي التصورات و : ا فالمقیاس یتضمن عنصرین هماذالمتباینة على متصل واحد، و على ه
و فیما  ) Seven Point scales(ه األخیرة تتكون من سبع مسافات ذیراد تقدیرها و مقاییس التقدیر، و ه

  :یلي مثال عن مقیاس أوزجود

نعرض علیك صفات موضوعات نرید معرفة معناها و علیك أن تقدر موضوعها بین نقطتین متقابلتین 
محددة فوق مسافة واحدة ال فوق مسافتین أو فوق الفواصل بین الصفتین بحیث تكون ) x(متعارضتین 

فاألجنبي هل هو طیب . بین المسافات، بحیث یستدل من موقع العالمة مقدار تحقیق الصفة أو مقابلتها
  :، إن العالمة هي التي تحددأم رديء

  .رديء  - -:  x : -  - : - - : -  - : - -طیب 

لتالیة تدل على أن األجنبي طیب إلى اهنا تعني أن األجنبي رديء إلى حد كبیر، و العالمة  و العالمة
  .حد كبیر

  )1(.رديء  : -  - : - - : - -  : - - : - - :x  : - -طیب 

  

  

  

  

  

  

  .48، صمرجع سابق: عوض محمودعباس  )1(



االتجاهات                                                                              لثالثا الفصـل  
 

68 
 

  :ةـالصـخ

ا الفصل إلى متغیر االتجاهات، و قد اشتمل على مجموعة من العناوین الرئیسیة التي ذتم التطرق في ه
 حاولت تغطیة موضوع االتجاهات بشكل نظري باالعتماد على ما جاء به المؤلفون و مختلف المراجع، 

      ا الفصل على الخصائص الممیزة لالتجاهات و مكونات و وظائف االتجاهات ذو تم التركیز في ه
و في األخیر تم الحدیث . االتجاهات نماذجتكوینها و أبرز مراحلها، كما تم التطرق أیضا إلى أنواع و  و

  .عن طرق تغیر و قیاس االتجاهات

  

  

  



  أساسیات حول السلوك التنظیمي: الرابعل ـالفص

  

  دـتمهی

  خصائص السلوك التنظیمي: أوال

  أهمیة السلوك التنظیمي: ثانیا

  عناصر السلوك التنظیمي: ثالثا

  األساسیة للسلوك التنظیميو المفاهیم المبادئ : رابعا

  أنماط السلوك التنظیمي: خامسا

  نماذج السلوك التنظیمي: سادسا

  اإلدارة و السلوك التنظیمي: سابعا

 عملیات نظام إدارة السلوك التنظیمي: ثامنا

  ةـالصـخ
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  :دـتمهی

         من خالل عرض أبرز ما جاء به المفكرون ا الفصل موضوع السلوك التنظیمي ذسنتناول في ه
العناصر  كذلكخصائصه و أهمیته و  إبرازو الباحثون في تناولهم لموضوع السلوك التنظیمي من خالل 

   .التنظیمي السلوك نماذجو المبادئ األساسیة المشكلة للسلوك التنظیمي، باإلضافة إلى تناول أنماط و 
  .و في األخیر سنتطرق إلى اإلدارة و السلوك التنظیمي و عملیات نظام إدارة السلوك التطبیقي
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  خصائص السلوك التنظیمي: أوال

الهدف الرئیسي من السلوك التنظیمي هو وصف العالقات بین : التنظیمي سلوك وصفي السلوك* 
  .كثیرا و بطرق شتى و یساعد المدیرینأو أكثر  سلوكیینمتغیرین 

یشكل السلوك التنظیمي وحدة دائرة أو مهنة یتم ممارستها یومیا باستثناء التعلیم و األبحاث مثل  ال* 
  )1(.و لكنه یتغلغل في كل األعمال و المهن الخ...الوظائف المالیة و المحاسبیة و التسویقیة

  .أي أن هناك دائما سبب یؤدي إلى إنشاء السلوك، أي أنه ال یظهر من العدم :السلوك اإلنساني سببي* 

بمعنى أن السلوك البشري یسعى عادة إلى تحقیق غایة معینة أو إشباع حاجة  :إن السلوك هادف* 
  .معینة

بحیث یظهر بصور متعددة و متنوعة حتى یمكن أن یتالءم و یتوقف مع  :إن السلوك التنظیمي متنوع* 
  .اقف التي تواجههالمو 

بمعنى أن السلوك البشري یتعدل و یتبدل طبقا للظروف و المواقف المختلفة التي  :إن السلوك مرن* 
تختلف من شخص آلخر طبقا  بار أن مرونة السلوك عملیة نسبیةباالعت األخذلكن علینا . تواجه الفرد

  )2(.الختالف مقومات الشخصیة و العوامل البیئیة المحیطة

حیث ینظر إلى السلوك على ثالثة مستویات و هي الفرد و الجماعة  :السلوك التنظیمي طریقة للتفكیر* 
  .و المنظمة

  .السلوك التنظیمي یضع القواعد و األسس للعمل في السلوك* 

      هو األساس في مجال السلوك التنظیمي حیث یشمل دراسة الناس و اتجاهاتهم  اإلنسانيالتوجه * 
  .و قدرتهم و مشاعرهم و أهدافهم إدراكهمو 

  .السلوك التنظیمي یهتم بمستویات األداء و كیفیة تحسینها* 

  و بصورة أضیق یمكن النظر  یتصف السلوك التنظیمي بصفة عامة أنه عبارة عن طریقة التفكیر* 
  .35مرجع سبق ذكره، ص: حسین حریم )1(
  .23، ص2005، 1، جامعة قناة السویس، طباإلسماعیلیةالسلوك التنظیمي المفادیة و التعلیق، كلیة التجارة : محسن علي الكتیبي )2(
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  .كمجال للمعرفة یعطي عددا محددا من الموضوعات األساسیةإلیه 

ینظر السلوك التنظیمي إلى السلوك داخل المنظمات كنتیجة یرتبط بمفاهیم كاألداء و كل ما یتعلق * 
  .و ما یؤدي إلى تحقیق أهداف التنظیم بالكفاءة

إن هناك اتفاق فیما یتعلق بالموضوعات و المجاالت التي یتكون منها السلوك التنظیمي، بینما ال یزال * 
  .هناك قدر من النقاش و الحوار حول أي الموضوعات تحظى بقدر أكبر من األهمیة

          الدوافع : إن هناك اتفاق على الموضوعات الرئیسیة التي تكون محور السلوك التنظیمي مثل* 
لك من خالل النمط لیه و ذو القیادة و اإلدارة التي ترتبط مع السلوك التنظیمي و لها تأثیر ع )1(و الحوافز

  .سلوك تنظیمي معین تباعإا ما یؤدي بالعامل ذا أسلوب القیادة المتبع و هذالقیادي السائد و ك

  أهمیة دراسة السلوك التنظیمي: ثانیا

في المنظمات في تحقیق مجموعة من  اإلنسانيو أبعاد السلوك  تساهم عملیة دراسة محددات و عناصر
  .األهداف سواء بالنسبة للفرد أو المنظمة و أیضا بالنسبة للبیئة التي تعمل فیها المنظمة

  :خالل دراسة السلوك التنظیمي تحقیق اآلتي یمكن للمنظمة من: المنظمة* 

فهم و تفسیر السلوك و الممارسات و المبادالت و ردود األفعال التي تصدر من العاملین من خالل  -
      فهم طبیعة الدوافع و اإلدراك و القیم التي تحكم السلوك و أیضا معرفة طبیعة الضغوط و مباریات 

  .ط القیادة المفضلالمستخدمة و نم االتصالو وسائل 

     إدارة السلوك و توجیهه نحو تحقیق أهداف المنظمة من خالل التدعیم اإلیجابي للسلوك المرغوب  -
لك اختیار نمط االتصال و أسلوب القیادة المناسب و محاولة وافز و التدعیم المالئم و كذو بناء نظم الح

یساهم في  الذيالفعال على النحو لتخفیف الضغوط و جعلها عند المستوى  تهیئة مناخ و ظروف العمل
  .تحقیق أهداف المنظمة

  سلوك األفراد و الجماعات و الوحدات الفرعیة لكي مستقبلیة لتنمیة و تطویر  إستراتیجیةوضع  -
ه، 1417دار النوابغ للنشر و التوزیع، جدة، السلوك التنظیمي للمفاهیم، النظریات و التطبیقات، : عبد اهللا بن عبد الغني الطجم )1(

  .53ص
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یتمشى مع متطلبات استراتیجیات التنظیر و التنمیة المختلفة في المنظمة و جدیر  الذيعلى النحو تكون 
أنه توجد تجارب ناجحة تشیر إلى أن استراتیجیات المنظمة األخرى في اإلنتاج و التسویق قد تبنى  بالذكر

  .الموارد البشریة في المنظمة إستراتیجیةحول أو في ضوء 

بالسلوك  االلتزامتحقق معرفة الفرد لمحددات و عناصر سلوكه مزایا كثیرة من أهمها تدعیم فرص : الفرد *
الصحیح و تجنب العوامل التي تؤدي إلى اإلدراك الخاطئ للمواقف تشوه عملیة االتصال أو التعرض 

  .لتفاعل و االستجابة غیر الصحیحة للزمالء و اإلدارةلمستوى غیر مالئم من ضغوط أو عدم ا

المحیطة مما تساهم دراسة السلوك التنظیمي في التعرف بشكل أكثر دقة و شموال على البیئة : البیئة *
یساعد في تنظیم التفاعل اإلیجابي لها من خالل االستجابة لمطالبها التي ال تتعارض مع المصالح 

الضارة سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة و أیضا تحسن  اآلثارتجنب  المنظمة، و أیضا تساعد في
دراسة السلوك التنظیمي من القدرة التفاوضیة للمنظمة مع البیئة من خالل توفیر عناصر كثیرة من 

  )1(:أهمها

تنمیة مهارة االستماع الجید لآلخرین من خالل تجنب هیمنة االفتراضات المسبقة التي نرسمها في  -
أي  لالستهواءمقاومة القابلیة  كذلكأي حكم و  إصدارأي غموض قبل  استیضاحهاننا عن البعض و ذأ

  .قابلیة تصدیق أفكار اآلخرین بتسرع دون دلیل أو برهان

      إقامة الحجج و كیفیة استخدامها ایجابیا لصالح عملیة التفاوض و إدراك طبیعة اإللمام بأصول  -
  .الثقافات المختلفةه األصول و و دالالت هذ

  .التعرف على وظائف و دینامیات الصمت و الحوار التفاوضي -

  .ا و قعنا فیهاالعتراف بالخطأ إذتجنب أسالیب المخالطات و الدفاع عن األوضاع الخاطئة أو عدم  -

  .و الخوف من المواجهة اإلیجابیة مع اآلخرین الذات داخلتجنب التموقع  -

  .و الوزن النسبي لكل عنصر متغیر تحدید أولویات التفاوض -

  العملیة التفاوضیة و التكیف للتعرف على المستجدات التي حدثت أثناء تقییم الموقف التفاوضي دائما  -

  
  .20مرجع سابق، ص: محمد اسماعیل بالل )1(
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  )1(.مع هذه المستجدات

  عناصر السلوك التنظیمي: ثالثا

تشمل األفراد، الهیكل التنظیمي، التكنولوجیا المستخدمة و أخیرا  إن عناصر السلوك التنظیمي األساسیة
فحینما یبدأ األفراد العمل في المنظمة فإنهم یسعون إلى تحقیق أهداف . البیئة التي تعیش فیها المنظمة

معینة، و من هنا تنشأ الحاجة إلى وجود تنظیم یوضح عالقتهم ببعضهم البعض، و أیضا هناك حاجة 
  .الخارجیة التي تعمل فیها المنظمةه العناصر تتأثر بالبیئة تكنولوجیا درجة معینة و كل هذ إلى استخدام

یمثل األفراد النظام االجتماعي الداخلي للمنظمة و هم یعملون كأفراد و مجموعات سواء كانت  :األفراد. 1
في شخصیاتهم و رسمیة أو غیر رسمیة، و هؤالء األفراد في حاالت متغیرة و متطورة فهم مختلفون 

  .مشاعرهم و تفكیرهم و دوافعهم

یحدد الهیكل التنظیمي العالقات الرسمیة لألفراد داخل المنظمة، فهو یوضح أنواع  :الهیكل التنظیمي. 2
 اتخاذالوظائف و عالقاتها و مستوایاتها، و عادة مل تنشأ مشكالت متعددة تحتاج التنسیق و التعاون و 

  .منظمةالقرارات لتحقیق أهداف ال

اد غالبا ال یعملون یستخدمه العاملون في المنظمة، فاألفر  الذيتمثل التكنولوجیا األسلوب  :التكنولوجیا. 3
كما أن لها تأثیر على العاملین و سلوكهم في  اإلنتاجیةعلى فهم یستخدمون اآلالت  بأیدیهم كل شيء

  )2(.لها تكلفتها و عوائد ما في العمل كذلكالعمل و 

بیئة خارجیة خاصة بالمجتمع،  تعمل كافة المنظمات في بیئة داخلیة خاصة بها، و أیضا في :البیئة. 4
 ة و التعلیمیة و االقتصادیة عن المجتمع، تشمل الجوانب السیاسیة و االجتماعیة و الثقافیه األخیرة و هذ
  ر على سلوكهم و اتجاهاتهم على العاملین في المنظمة، فهي تؤثه البیئة الخارجیة لها تأثیر كبیر و هذ

 اإلنسانيعند دراسة السلوك  االعتبارو تؤثر في ظروف العمل و درجة المنافسة حیث یجب أخدها في 
  .في المنظمات

  

  
  .21مرجع سابق، ص: محمد اسماعیل بالل )1(
  .19-18، صمرجع سابق: صالح الدین عبد الباقي )2(
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  للسلوك التنظیميالمبادئ و المفاهیم األساسیة : رابعا

لكل مجال من المجاالت المعرفة و العلوم االجتماعیة و حتى الطبیعیة قاعدة فلسفیة من المفاهیم 
یركز  الذيلك على مجال السلوك التنظیمي وره في مراحله المختلفة و ینطبق ذتط یة التي توجهساساأل

 ه المبادئ تساعد على تغییر السلوك التنظیمي و مفاهیم أساسیة تدور حولها و هذ على مجموعة مبادئ
  :و التنبؤ به و المتمثلة في

ا المبدأ على أن السلوك التنظیمي ال ینشأ من عدم بل هناك سببا أو أسبابا ذینص ه :مبدأ السببیة. 1
التي تؤدي  الذاتیةأو في خصائصه  باإلنسانالمحیطة و هي عبارة عن التغییر في الظروف لكل سلوك 

إلى اختالل توازنه السلوكي، األمر الذي یحركه إلى البحث عن سبب استعادة توازنه، أي نشأة السلوك 
الستعادة توازنه من خالل القیام  اإلنساننتیجة المتغیرات و سعي یمكن تفسیرها بفكرة اختالل التوازن 

  .بسلوك ما

ة و الظروف المحیطة بالفرد تأثیر على سلوكه حسب إن مبدأ السببیة ینضوي على المثل الشائع بأن للبیئ
  )1(.ما اتضح لنا تطبیق مفهوم النظام المفتوح على السلوك التنظیمي

بمعنى أن أي تصرف أو نشاط یصدر على اإلنسان ال ینشأ من العدم و إنما یكون نتیجة لسبب ما و قد 
  و قد یكون السلوك ناشئ من عدة أسباب  یتعلق هذا باإلنسان ذاته أو بالمؤثرات و العوامل المحیطة به

  .و لیس لسبب واحد فقط

هذا المبدأ مرتبط بالمبدأ السابق، فلكل سلوك أو تصرف دافع أو أكثر یواجهه و الدافع  :مبدأ الدافع. 2
الفرد و هو القوة الرئیسیة التي تثیر  عدم التوازن یشعر به. رغبة، أي رغبة غیر متشبعة أو نقصهو ال

  )2(.السلوك و تحدده

كما أن نشأة الحاجة إلى السلوك التنظیمي بفعل المتغیرات ال یكفي و لكن یحتاج الفرد إلى المزید من 
كذلك یحتاج إلى ما . لمواجهة المواقف المتغیرةالمحركات لمساعدته في اختیار نوع السلوك الذي یلجأ إلیه 

في تحدید درجة اإلصرار و المثابرة في السلوك الذي یلجأ إلیه، و اإلجابة عن التساؤالت تكمن یساعده 
  بها الفرد و فيفي المجموعات المحركات الكامنة في الدوافع أي الرغبات غیر المشبعة التي یشعر 

  .284مرجع سابق، ص: يسلمالعلي  )1(
  .34مرجع سابق، ص: حسین حریم )2(
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خبراته السابقة الناشئة من التعلیم و كلها عوامل تتفاعل لتحدید السلوك الذي سیلجأ إلیه اتجاهاته و 
  .اإلنسان الستعادة توازنه و تحقیق رغباته في موقف معین

على السلوك أو  إقدامهاإلنسان یسعى للوصول إلى غایة حین إن : أو مبدأ النتیجة :مبدأ الهدف. 3
هدف محدد یسعى إلى تحقیقه و هو أساس  إنسانيتصرف معین، و بهذا یمكن القول بأن لكل سلوك 

استعادة التوازن المفقود بتأثیر المتغیرات و بذلك فإن تحقیق الهدف بما یرضي اإلنسان و یشبع رغبته في 
لسلوك المختار قد وصل إلى غایته و استمرار التوازن و التفاعل اإلیجابي مع الظروف المحیطة إذ أن ا
  )1(.من ثم یتوقف اإلنسان عن ممارسته هذا السلوك إلنهاء الغرض منه

إن هذه المبادئ تساعد على تكوین أساس تقییم و فهم السلوك التنظیمي إذ یمكن النظر إلیه على أنه 
  )2(.عملیة مستمرة تبدأ من السبب إلى الدافع و تنتهي بالهدف

  .ؤثر على إدراكه بموقف ما و هذا بدوره یؤثر على سلوكهت حیث :رد و تجربته السابقةتجارب الف. 4

هذا المبدأ أو المفهوم فلسفي أكثر منه علمي و یشیر إلى أنه یجب أن یعامل  :الكرامة اإلنسانیة. 5
كل شيء كرمه على اإلنسان معاملة مختلفة عن معاملة عناصر اإلنتاج األخرى ألن اهللا سبحانه و تعالى 

  .في هذا الكون

  أنماط السلوك التنظیمي: خامسا

یمارس األفراد داخل بیئة العمل أربعة أنماط متباینة من السلوك التنظیمي تختلف تبعا لتفاعل درجة 
  :يو هذه األنماط كما مبین بالشكل ه التأهیل االجتماعي التنظیمي و التفردیة،

  السلوك االنعزالي -

  انتقائيالسلوك  -

  السلوك اإلبداعي -

  السلوك المتمرد -

  
  .21ص، 1ط، عمان، األردن، )التنظیمي(اإلداري السلوك : سلیم ابراهیم الحسنة )1(
  .29ص، 1الكویت، ط، دار العلم للنشر و التوزیعالسلوك التنظیمي، : حامد أحمد بدر )2(
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التنظیمي هي العملیة المستمرة  النتقال العناصر المكونة لثقافة التنظیم إلى  االجتماعيدرجة التأهیل * 
العاملین به بینما تسیر التفردیة إلى محاوالت أفراد التنظیم التأثیر على النظام االجتماعي لبیئة العمل 

  )1(.المحیطة بهم و الخروج على قواعدها

  یبین أنماط السلوك التنظیمي ):06(شكل رقم 

  )ج(
  بداعيإ

  )د(
  التقائي

  

  عالي
  

  منخفض

عي
تما

الج
ل ا

أهی
 الت

رجة
د

  

  )ب(
  متمرد

  )أ(
  انعزالي

  عالي                      منخفض

  درجة التفردیة

  .49، ص2007، الدار الجامعیة الجدیدة، مصر، االنترنتالسلوك التنظیمي في بیئة العولمة و : طارق طه :المصدر

  

یمارس األفراد داخل العمل السلوك االنعزالي عندما یكون كل من درجة التفردیة  :االنعزاليالسلوك . أ
  .لدیهم و معدل التأهیل االجتماعي التنظیمي منخفض

یمارس األفراد داخل العمل السلوك المتمرد عندما یتصفون بدرجة تفردیة عالیة لكن  :السلوك المتمرد. ب
  .عي التنظیميیعانون من انخفاض في معدل التأهیل االجتما

 یمارس األفراد داخل العمل السلوك اإلبداعي عندما یتصفون بدرجة تفردیة عالیة  :اإلبداعيالسلوك . ج
  .و معدل تأهیل اجتماعي مرتفع

لدیهم  عندما تكون درجة التفردیةیمارس األفراد داخل العمل السلوك االلتقائي  :السلوك االلتقائي. د
  .منخفضة لكل معدل التأهیل االجتماعي التنظیمي مرتفع في الوقت ذاته

  

  
  
  .49ص ،2007مصر،  ،الدار الجامعیة الجدیدة، االنترنت في بیئة العولمة و السلوك التنظیمي: طارق طه )1(
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  السلوك التنظیمي نماذج: سادسا

  :داخل المنظمات المختلفة و هي اإلنسانيهناك ثالثة نماذج أساسیة لدراسة و تفسیر السلوك 

  :من خالل مبادئ ثالثة و هي اإلنسانيیفسر هذا النموذج السلوك  :نموذج السلوك الفردي. 1

ترتكز فكرة أو مبدأ السببیة على أن السلوك اإلنساني هو سلوك مسبب فلكل سلوك سبب  :مبدأ السببیة. أ
  .وراء أسباب هذا السلوك و لذلك لكي نستطیع تفسیر سلوك الفرد البد ممن البحث

و تنتج هذه األسباب من تأثیر العوامل البیئیة التي یعیش فیها اإلنسان و كذلك العوامل الوراثیة الخاصة 
  .به

بجانب وجود أسباب محددة للسلوك هناك حاجات و رغبات أو دوافع لهذا  :مبدأ الحاجة و الدافع. ب
  .السلوك

یسلك سلوكا معینا لتحقیق هدف معین و یمكن النظر إلى أن یقصد بذلك أن الفرد  :مبدأ الهدف. ج
  )1(.السلوك اإلنساني نشاطا مستمرا یبدأ بوجود سبب ثم وجود دافع ثم ینتهي بتحقیق هدف

  :و یمكن توضیح ذلك في الشكل التالي

  یمثل نموذج السلوك الفردي :)07(شكل رقم 

  

  

  

  

فسلوك الفرد . و یعني ذلك أن الفرد األول یؤثر على سلوك الفرد الثاني :نموذج السلوك بین الفردین. 2
لوك الفرد اآلخر الذي یتعامل معه، و لكنه یتأثر أیضا بسنفسه الثاني ال یتحدد فقط على ظروف الفرد 

  .لو كان سلوك الفرد األول غاضبا فإن ذلك یسبب سلوك غاضبا للفرد الثاني مثال ذلك
  .38، صمرجع سابق: صالح محمد عبد الباقي )1(

  

 السبب أو المثیر
رغبة، دافع، ( حاجة

 )توتر، قلق

  

 هدف

  رد فعل عكسي
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في نموذج سلوك الجماعة نجد أن كل فرد في الجماعة یتفاعل مع باقي  :نموذج سلوك الجماعة. 3
أعضائها و یتعدد السلوك الفردي بسلوك الجماعة و یستجیب لمطالب الجماعة السلوكیة حتى تحقق 

بالجماعة و یتخذ من سلوك الجماعة نموذجا لسلوكه إذا فالفرد وفقا و لذلك فإن الفرد یرتبط . الفوائد لنفسه
  :موذج یتكون من العناصر التالیةلهذا الن

  .الجماعة. أ

  .المنطقة التي توجد بها الجماعة. ب

  )1(.المناخ و الظروف الجماعیة. ج

  :و نتیجة تفاعل العناصر یتحدد سلوك الجماعة ككل كما هو موضح في الشكل التالي

  یمثل سلوك الجماعة :)08(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  .للسلوك اإلنسانيالنموذج المتكامل للسلوك اإلنساني یعتمد على ثالث مجموعات من العوامل المحددة * 

  .الخ...مثل اإلدراك، التفكیر، دوافع الفرد، االتجاهات و خصائصه :العوامل الخاصة للفرد -

         باعتبار الفرد في تفاعل مستمر مع جماعة أو أكثر فإن سلوكه  :العوامل االجتماعیة لإلنسان -
  أما داخل المنظمات فسلوك . و تصرفاته حدد سلوك و أهداف كاألسرة، األصدقاء و الزمالء في العمل

  .38مرجع سابق، ص: صالح محمد عبد الباقي )1(

  المناخ

  

  اجتماعي

  

 اقتصادي

  

 الجماعة

  

 التنظیم

  

 رضا+ إنتاج 
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  .ة في المنظماتالفرد یتأثر بنمط القیادة و االتصاالت و كذلك األفكار السائد

فمثال الصفات الجغرافیة لها تأثیر على تشكیل السلوك فمن یسكنون  :العوامل الحضاریة و الثقافیة -
السواحل یختلفون في شخصیتهم عمن یسكنون الغابات و الصحاري كما أن نوع الحیاة المدنیة لها تأثیر 

االقتصادي و قیم الزواج و العالقات على تشكیل الشخصیة فیلعب الدین و اللغة و النظام السیاسي و 
  )1(.األفرادسلوك في تحدید االجتماعیة دورا كبیرا 

  اإلدارة و السلوك التنظیمي: سابعا

    اإلدارة الفعالة هي مفتاح نجاح أي منظمة و یسعى المدیرون باستمرار للبحث عن الوسائل و الطرق 
القیام بأعمالهم بصورة أفضل و أصبح المدیر ینظر للعاملین معه بأنهم أجزاء و المعرفة التي تمكنهم من 

و في ظل التحدیات و الضغوطات المتزایدة التي تواجه المنظمات المعاصرة . موارد حیویة في المنظمة
یر أصبح المد. و ترشیق المنظمات و المنافسة الحادة و عدم التأكد البیئي و غیرهامثل العولمة و التنوع 

بحاجة ماسة لم یسبق لها مثیل إلى البحث باستمرار عن الوسائل و الطرق الجدیدة للقیام بعمله بكفاءة و 
و طبیعة عمل المدیر فإن جوهر العملیة اإلداریة هو التفاعل مع أناس  مستوىو مهما تنوع . فعالیة

آخرین، و بالفعل فإن أي مدیر یقضي معظم وقته في العمل على التفاعل مع اآلخرین، و هكذا فإن 
  .العملیة اإلداریة و سلوك األفراد في المنظمات یرتبطان بشكل وثیق و ال یمكن الفصل بینهما

س وحدة لوظیفة معینة في المنظمة، بل إن فهم السلوك التنظیمي یوفر إطار یستطیع لیالسلوك التنظیمي 
  .أن یستخدمه جمیع المدیرین للقیام بأعمالهم بصورة أفضل

معرفته بالسلوك التنظیمي في فهم ذاته و فهم المرؤوسین و الزمالء فالمدیر یستطیع أن یستخدم و یوظف 
و  فهم الحاجات و الدوافع و االتجاهات( ع اآلخرین خارج المنظمة و النظراء و الرؤساء و في التفاعل م

  ).الخ ...دینامیة الجماعات و الصراع

لهذا یستحیل ) التفاعل مع اآلخرین(ار اجتماعي و مهما كانت طبیعة عمل المدیر فهو یقوم بعمله في إط
كما . لتنظیمي في مجاالت عدةفهم و ممارسة اإلدارة و العملیة اإلداریة بدون االعتماد على السلوك ا

یواجه المدیر في المنظمة المعاصرة العدید من التحدیات و الضغوط و معظمها إن لم یكن جمیعها ذات 
   .تأثیر كبیر على السلوك التنظیمي

  .53مرجع سابق، ص: صالح محمد عبد الباقي )1(
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التنافس  إستراتیجیةو هذه التحدیات بعضها تنظیمي و بعضها اآلخر بیئیة، أما التحدیات البیئیة فتتضمن 
  .مسؤولیة االجتماعیة و األخالق و الجودة و اإلنتاجیة و التطورات النفسیةو العولمة و ال

شیق و التغییر التنظیمي الجدیدة و التر و تتضمن التحدیات التنظیمیة تنوع القوى العاملة و القوى البشریة 
و من الطبیعي أن یكون لهذه التحدیات تأثیر كبیر على السلوك . و المنظمة المتعلقة و إدارة المعرفة

  )1(.التنظیمي في المستقبل

  عملیات نظام إدارة السلوك التنظیمي: ثامنا

تستهدف استثمار یشمل نظام إدارة السلوك التنظیمي مجموعة من العملیات المتكاملة و المترابطة 
في إعداد خطط السلوك ) مداخالت النظام(المعلومات المتاحة عن األعمال و الموارد البشریة و المنظمة 

التنظیمي و آلیات توجیهه و تشخیصه و متابعته و تقویمه، و الغرض النهائي توفیر آلیات لتصحیح 
  )2(.لمنظمة حسب نتائج التقویمضاء االسلوك التنظیمي و تحسینه و تطویره، ثم تقدیر و تعویض أع

  تخطیط السلوك التنظیمي. 1

إذ هو نقطة البدایة المنطقیة و الذي أساسیة هي التخطیط للسلوك التنظیمي تبدأ عملیات النظام بعملیة 
على  االتفاقبالسلوك المستهدف  المعنیینیعتمد على المشاركة الفاعلة بین رئیس و أعضاء المنظمة 

عناصر و مكونات السلوك أي ما یجب علیهم القیام به من واجبات و مهام تحقیق األهداف أو النتائج 
اإلجابة عن أسئلة مهمة ینبغي أن تكون واضحة تماما لكل و یتضمن مخطط السلوك التنظیمي . المتوقعة

السلوك التنظیمي و السرعة  تتعلق بنوع). القائم بالسلوك و رئیسه المباشر( من طرفي العالقة السلوكیة 
الواجب في مباشرته، فضال عن مستویات الجودة و حدود التكلفة المسموح بها، كما تحتاج عملیة تخطیط 

األطراف السلوك التنظیمي إلى التعرف مسبقا على مكان ممارسة السلوك موضوع التخطیط و من هم 
  .العالقة الذین یتعین أخذهم بعین االعتبار األخرى ذوي

تخطیط السلوك التنظیمي عملیة تهدف إلى إرساء البیئة األساسیة  :عناصر تخطیط السلوك التنظیمي* 
التي یقوم علیها السلوك التنظیمي الفعال و هي تحدید أنماط السلوك و توجهاته المتناسبة مع متطلبات 

  السلوك التنظیمي في و یأخذ . التنفیذ السلیم و االیجابي لعمل محدد أو وظیفة بذاتها في المنظمة
  .39-38مرجع سابق، ص: حسین حریم )1(
  .38مرجع سابق، ص: حسین حریم )2(
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و المناخ المحیط  إمكانیاتهاخصائص العمل و توظیفه و كذلك مع اعتبار ظروف المنظمة و االعتبار 
  .بها

  :و تتضمن مهام تخطیط السلوك التنظیمي ما یلي

  .تحدید المهام و الواجبات و المسؤولیات التي ینبغي على الفرد القیام بها خالل فترة زمنیة محددة -

  )1(.ه، و من أطراف أخرى في المنظمةتحدید المساعدات الالزم توفیرها للفرد من جانب رئیس -

  .عمل آخرینتحدید المجاالت التي یشملها العمل و العالقات مع أفراد أو مجموعات  -

و الفاعلیة  اإلنتاجیةتوقع المشكالت و المعوقات التي یمكن أن تعطل السلوك التنظیمي و تقلل من  -
  .عن المستویات المستهدفة

  .نتیجة أداء األعمال المحددةتحدید النتائج القابلة للقیاس التي ینبغي الوصول إلیها نتیجة أداء  -

عمل، و تنسیق هذه األولویات بین األعمال المتكاملة  تحدید أولویات المهام و تتبعها أو تزامنها في كل -
  .أو ذات العالقة حسب تقنیات السلوك التنظیمي المستخدمة

  .تحدید مراحل العمل و مستویات التكلفة و الجودة المستهدفة -

  .تحدید الصالحیات الممنوحة للفرد -
یتوقع أن یباشرها الفرد حیث یأتي اختیار أنماط السلوك و توجهاته التي و في ضوء هذه المحددات یتم 

على المستوى المستهدف و بذلك یوفر تخطیط السلوك التنظیمي أساسا أداءه المهام المكلف بها 
و بناء درجة عالیة " اإلدارة باإلنتاج"أو " اإلدارة باألهداف"موضوعیا یهیئ للمنظمة التطبیق الفعال لفكرة 

  .مل و بین رئیسهمن الفهم المشترك بین الفرد القائم بالع

  توجیه السلوك التنظیمي. 2

تنتقل إدارة السلوك التنظیمي إلى إعداد خطط و برامج و آلیات توجیه السلوك التنظیمي بمعنى اختیار 
   السبیل و أنماط القیادة و اإلشراف التي تحقق مساندة أعضاء المنظمة في مباشرة السلوك المستهدف 
 و التأكد من فهمهم لمطالبه كما حددتها الخطط المعتمدة و توفیر اإلشراف و المساعدة من جانب القادة 

  و المشرفین لتمكینهم من مباشرته حسب المواصفات و بالمعدالت و مستویات الجودة المطلوبة 
  .652مرجع سابق، ص: يسلمالعلي  )1(
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قبل وقوعها أو فور حدوثها حتى ال تتراكم لتجنب األخطاء و السلبیات و تدارك المشكالت  و إرشادهم
و یمثل توجیه السلوك التنظیمي عملیة اتصال مستمرة بین الرئیس و القائم . تأثیراتها السالبة على المنظمة

         الخطة بالعمل لضمان توفر الظروف المساعدة على تحقیق السلوك التنظیمي حسب ) القائمین(
و مواجهته تأثیر المتغیرات الخارجیة التي تقع في المناخ المحیط مثل التحوالت السیاسیة و االقتصادیة أو 
   التعثرات التقنیة و المتغیرات العائدة إلى القائمین بالعمل أنفسهم حیث تتغیر مستویات المهارة و القدرة 

الطاقات اإلنتاجیة بعض سباب مختلفة، كما قد یصیب و درجة التحمس للعمل بین أعضاء المنظمة أل
و االطمئنان إلى استمرار ظروف التنفیذ  )1(.یع األحوال تصبح اإلدارة معنیةو في جم. األعطال أو التقادم

  .و معدالت السلوك التنظیمي وفق الخطط المعتمدة و الكشف مبكرا عن اتجاهات الخلل فیها

  :السلوك التنظیميالعناصر األساسیة في توجیه * 

معلوماتیة اتصالیة في المقام األول تتضمن متابعة و رصد عملیة توجیه السلوك التنظیمي هي عملیة 
المحیطة و تزوید أعضاء المنظمة بالمعلومات المتجددة مستویات السلوك التنظیمي الفعلي و الظروف 

صحیحة و تمكین المدیرین و المشرفین في االتجاهات الالتي تساعدهم في إعادة توجیه السلوك التنظیمي 
و تقع مستویات توجیه السلوك التنظیمي . من التدخل لمحاولة إعادة السلوك التنظیمي إلى مساره المخطط

و بحسب توزیع األدوار و الصالحیات بینهم على عاتق القیادات اإلداریة و التقنیة على كافة المستویات 
  :التنظیمي ما یليمهام توجیه السلوك و تتضمن 

بقدر ) اآلنیة(و تتضمن هذه العملیة المتابعة الفوریة  :متابعة و مستویات و توجیه السلوك التنظیمي -
المستطاع لتقدم السلوك التنظیمي و معدالت االنجاز و المقارنة أوال بأول مع المخطط المعتمد، كذلك 

من تحوالت و مراقبة الظروف الخارجیة المحیطة تكون مالحظة المناخ الداخلي للمنظمة و ما یطرأ علیها 
المهمة في التعرف على احتماالت تحقق مستویات السلوك التنظیمي المستهدفة  اإلجراءاتبالمنظمة من 

و كما یبدو فإن هذه المتابعة و المالحظة اآلنیة إنما تعتمد . و الكشف المبكر عن المشكالت و المعوقات
و إنتاج المؤشرات نظم المعلومات و دقتها في رصد السلوك التنظیمي الفعلي في المقام األول على كفاءة 

  .المبكر اإلنذارالدالة على اتجاهات التطور و استنتاج المشكالت قبل وقوعها بطریقة 

  
  .654مرجع سابق، ص: يسلمالعلي  )1(
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تهتم إدارة السلوك بتزوید أعضاء المنظمة بالمعلومات  :تزوید أعضاء المنظمة بالمعلومات المتجددة -
و األداء حسب الخطة المستهدفة و تعتبر عملیة توجیه السلوك التنظیمي المتجددة لیتمكنوا من التصرف 

          من الرؤساء آلیة مهمة یمكن من خاللها نقل الكثیر من المعلومات و التوجیهات و اإلرشادات 
و ذلك بغرض تحسین قدراتهم و تجنیبهم احتماالت الخطأ أو ئمین بتنفیذ األعمال و المشرفین إلى القا

البعد بهم عن مناطق المشكالت التي تهدد جودة السلوك التنظیمي و تقلل فرص الوصول إلى النتائج 
  )1(:المستهدفة، و تستخدم في توجیه السلوك التنظیمي آلیات متعددة منها

  .ء في مواقع التنفیذاالتصال المباشر مع الرؤسا -

  .البرامج التدریبیة و ورش العمل التي تنظم لمناقشة مشكالت العمل -

  .االجتماعات الدوریة بین أعضاء المنظمة و رؤساءهم لمناقشة ظروف العمل -

اجتماعات عصف األفكار للكشف عن أفكار جدیدة لتحسین فرص تحقیق السلوك التنظیمي  -
  .المستهدف

و الذي یهدف إلى تزوید " التمكین"تتبلور رقمنة عملیة التوجیه في مفهوم  :تمكین أعضاء المنظمة -
للقیام بواجباتهم على أي مستوى من الكفاءة  اإلنسانیةو  اإلداریةأعضاء المنظمة بالصالحیات التقنیة و 

طلبات السلوك التنظیمي و و الفعالیة، و یتم التمكین بالتدریب و زیادة المعرفة و بتوفیر ظروف و مت
بمنح الصالحیة التخاذ القرارات لتعدیل مسار التنفیذ بحسب الظروف و بما ال یخل بأهداف و نتائج 

المنظمة كي یتمكنوا من السیطرة على  ألعضاءأي أن التمكین یقصد به توفیر الفرص (السلوك التنظیمي 
  .لى مسؤولیاتهم و بمبادرات منهمرات عیظروف العمل و التعامل بایجابیة و حسم مع المتغ

اللقاءات تتعدد أسالیب توجیه السلوك التنظیمي، فقد تستخدم  :أسالیب توجیه السلوك التنظیمي -
العارضة و غیر الرسمیة أو اللقاءات الرسمیة بین رئیس و أعضاء المنظمة تحت إشرافه لینقل إلیهم 

یستمع منهم إلى وجهات نظرهم بحیث تأتي مالحظاته و یناقشهم فیما یجري على أرض الواقع و 
كما یتم توجیه من خالل . توجیهاته متناسبة مع ظروف التنفیذ و قدرات أعضاء المنظمة على التطبیق

التقاریر و المالحظات المكتوبة و لكن أفعل األسالیب بشكل عام في تحقیق أهداف و توجیه السلوك 
  سمیة بین الرئیس و القائمین بالعمل و نزول الرؤساء إلى التنظیمي هي االتصاالت المستمرة و غیر الر 
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و تزوید فعالیة توجیه  أرض الواقع في أماكن العمل ذاتها و معایشتهم للقائمین بالعمل على الطبیعة
السلوك التنظیمي حیث یتجه الرؤساء للبحث عن فرص التحسین و التركیز على الجوانب االیجابیة في 

كذلك من فوائد توجیه السلوك التنظیمي . السلوك التنظیمي و الحرص على إعالن التقدیر للسلوك المتمیز
  )1(:الفعال ما یلي

ین اكتشاف قصور في السلوك قبل تحدید أسبابه لعلها تكون تجنب لوم و تفزیع أعضاء المنظمة ح -
  .ناشئة عن أوضاع ال دخل للعاملین فیها

  .تشجیع التقویم الذاتي من أعضاء المنظمة -

  .مناقشة السلبیات بروح ایجابیة -

  .االستماع بحرص آلراء أعضاء المنظمة -

  متابعة و تشخیص السلوك التنظیمي. 3

تستمر إدارة السلوك التنظیمي الستكمال الغایة منها و هي الوصول إلى مستویات السلوك التي تحقق 
االنجازات المستهدفة  و توفر للمنظمة القدرات التنافسیة التي تمیزها عن المنافسین و من ثم تبدأ عملیة 

بأول و مقارنته بالمستویات و مستویاته أوال اتجاهاته و رصد مهمة متابعة و مالحقة السلوك التنظیمي 
ن السلوك المستهدف و هي ما المخططة، و بالتالي یتم حصر االنحرافات في السلوك التنظیمي الفعلي ع

و . أن توجد أو أن تستمراإلدارة لها و التي تمثل مشكالت ال ترید " ميفجوة السلوك التنظی"یعبر عنها بـ 
و العوامل المغذیة لها من أهم ثم یكون تحلیل أسباب هذه الفجوة و تشخیصها و تبین مصادرها  من

عناصر السلوك التنظیمي التي توفر المعلومات الضروریة لمعالجة انحرافات السلوك التنظیمي من ناحیة، 
ة األساسیة في هذه إن الفكر . و العمل على تجنب تكرارها بمعالجة األسباب المنشئة لها من ناحیة أخرى

العملیة أن السلوك التنظیمي الفعلي غالبا ما ینحرف عن الخطة المحددة سواء من حیث التوجیه الرئیسي 
أو التوقیت أو الجودة أو التقنیة أو التكلفة، و تبدو واحد من أهم مشكالت السلوك التنظیمي في المنظمات 

فرص اإلنتاج و  إهدارو إهدار المعلومات و من ثم د ار و هي الكم الهائل من الفقد و الضیاع في المو 
  و تنشأ هذه المشكالت عن أسباب عدیدة بعضها . الربحیة و تفاقم حجم الطاقات اإلنتاجیة المعطلة
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عنه الجهد للكشف ظاهرة و معروف للقائمین بالعمل و المشرفین علیهم و البعض اآلخر یحتاج إلى بذل 
  )1(.و التعامل معه

إن الغایة الحقیقیة لبذل المجهود في تشخیص السلوك التنظیمي  :إجراءات تشخیص السلوك التنظیمي* 
هي العمل على عالج أسباب القصور و تالقیها، و من ثم توفیر األسس الموضوعیة لتحسین اإلنتاجیة، 

بالتالي تتضمن عملیة تشخیص السلوك التنظیمي و زیادة الفعالیة و تنمیة القدرات التنافسیة للمنظمة، و 
الكشف عن فجوة السلوك التنظیمي و تحدید طبیعتها و مدى خطورتها ثم البحث عن مصادرها  إجراءات

  الناتجة عنها و السعي إلیجاد السبل و اآللیات المناسبة للتخلص منها  اآلثارو دراسة أسبابها و تحدید 
  :التنظیمي وفق المنهجیة التالیةو تحقیق تحسین السلوك 

الفرق بین مستوى السلوك  اكتشافیقصد برصد فجوة السلوك التنظیمي  :رصد فجوة السلوك التنظیمي -
كمیة الرئیسي للسلوك و الكمیة و الحجم و السرعة التنظیمي الفعلي من حیث التوجه الرئیسي للسلوك و ال

و األساس في رصد فجوة السلوك التنظیمي ) المستهدف( المخطط و تبیین المستوىو الجودة و التكلفة 
هو الكشف المبكر عن اتجاه السلوك التنظیمي لالنحراف و متابعته و مالحقته باستمرار، و من ثم یمكن 

 )ظیمي المستهدف من الناحیة الكمیةأي مدى التباین في السلوك التن(الفجوة من حیث الحجم  تقدیر أبعاد
التنظیمي مدى التأثیر على نتائج المنظمة و موقعها التنافسي، و التكلفة المترتبة على عدم تحقیق السلوك 

و انحصارها في  كذلك یكون رصید الفجوة بحصر مدى تكرارها و انتشارها في مجاالت مختلفة. المخطط
   .مجال معین

على فجوة السلوك التنظیمي بل أیضا  لیس المهم فقط التعرف :السلوك التنظیميفجوة تحدید مصادر  -
من داخل المنظمة و ما بها من نظم و عناصر أو من خارجها و بشكل عام تنشأ تحدید مصادرها سواء 

  :الفجوة السلوكیة من أسباب تعود إلى أي من المصادر التالیة

  .اختالف توجهات الفرد و دوافعه و محددات سلوكه بصفة عامة -

  )2(.ارجیة ذات التأثیر على المنظمةالمتغیرات الخ -
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تأثیر تلك المصادر المختلفة أنها تحدث حالة من اختالل توازن نظام السلوك التنظیمي سواء إن خالصة 
  .الفعلي عما كان مخططا في المداخالت أو العملیات أو المخرجات مما یؤدي إلى اختالف السلوك

یقصد بالتحلیل أساس البحث عن أسباب حدوث الفجوة من المصدر أو  :تحلیل فجوة السلوك التنظیمي -
الموارد البشریة تحدیدها، و في أغلب األحیان تنحصر أسباب الفجوة في اختالل سلوك المصادر التي تم 

و كذلك اختالل سلوك الموارد المادیة من معدات و تجهیزات و غیرها من وسائط السلوك التنظیمي غیر 
و اختالل سلوك الموارد التقنیة مثل حاالت تقادم التقنیة المستخدمة و زیادة التعقیدات اإلداریة أو . البشریة
عدها عن مواقع التنفیذ و غیر ذلك من عیوب و طول سلسلة اتخاذ القرارات و تبا االتصاالتربط 

  .التنظیم

   على التحلیل المنطقي للمعلومات و القیاس المرجعي و تعتمد عملیة تشخیص فجوة السلوك التنظیمي 
و قد یتم التحلیل فردیا بواسطة الرئیس المسؤول عن العمل أو قد تتولى عملیات التحلیل مجموعات عمل 

و یجري التحلیل الفردي وفق منطق استفساري بسیط بطرح مجموعة متصلة  .أو وحدة تنظیمیة متخصصة
لماذا أحدثت فجوة السلوك "حیث یسأل القائم بالتحلیل  ."لماذا"من األسئلة تبدأ كلها باسم االستفهام 

إلى أن یتم التوصل إلى السبب الحقیقي الذي نبعث منه كل هذه المشكالت  و هكذا. الخ"...التنظیمي؟
أما في حالة التحلیل الجماعي فیتم تشخیص . في فجوة السلوك التنظیميالفرعیة و الذي تسبب أساسا 

و في حالة استخدام القیاس   . التنظیمي في اجتماع یضم مجموعة المهتمین بالمشكلةفجوة السلوك 
ن تشخیص فجوة السلوك التنظیمي بالمقارنة مع مستویات السلوك التنظیمي في أوقات المرجعي یكو 

  )1(.قیاس إلى ما تحققه منظمات أخرىأو حتى بالمختلفة 

  تقویم السلوك التنظیمي .4

و یتزامن مع عملیة متابعة و تشخیص السلوك التنظیمي عملیة تقویم السلوك و هي المعنیة بتقدیر 
و القیمة المضافة الناتجة عنها . الذي یباشره أعضاء المنظمة المتحققة عن السلوك الفعلياالنجازات 

بمعنى الوصول إلى األهداف المطلوبة بالقیاس إلى الموارد المستغرقة في تحقیقها و تحدید مدى الفعالیة 
و المقارنة بنتائج من السلوك التنظیمي حیث تتم مقارنة نتائج السلوك في المنظمة على فترات تاریخیة أ

  .السلوك في المنظمات المنافسة في ذات البلد أو المنظمات األحسن في العالم
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و یركز تقویم السلوك التنظیمي على الحسم على مدى اتفاق السلوك التنظیمي الفعلي مع السلوك 
النتائج المتمثلة في حجم االنجاز أو كمیة و سرعة التنظیمي المستهدف من حیث التوجهات الرئیسیة و 

األداء و جودته و تكلفته و مدى استقرار السلوك و تدفقه كذلك یتجه تقویم السلوك التنظیمي إلى الحكم 
. لسلوك التنظیمي و القائمین علیه مع المواصفات التي یتضمنها تصمیم العملعلى مدى تناسق عناصر ا

ة تقویم السلوك التنظیمي على أعضاء المنظمة و مدى توافق خصائصهم و عملیكما یركز أحد أبعاد 
و مدى تكیفهم مع قدراتهم و دوافعهم مع متطلبات السلوك التنظیمي حسب التصمیم و الخطة المعتمدة، 

ظروف العمل و أعضاء الجماعات التي یرتبطون بها و قابلیتهم للتعلم و التطور و احتماالت نجاح الفرد 
  .مهامهم األخرى في أداء

تهتم عملیة تقویم السلوك التنظیمي بالنظر إلى  :العناصر المحوریة في نظم تقویم السلوك التنظیمي* 
  :رئیسیة و هيكفاءة عناصر ثالثة 

  .العمل -

  .الفرد القائم بالعمل -

  .اإلطار التنظیمي الذي یربط الفرد و العمل -

و لذلك تتعدد عناصر تقویم السلوك التنظیمي بحیث تشمل كل المتصلین به سواء بطرق مباشرة أو غیر 
ترتكز نظم إذ في كثیر من المنظمات مباشرة، و تبدو أهمیة هذه الفكرة إذا تبینا خطورة الخطأ الشائع 

فقط و اعتبار نتائج السلوك  تقویم السلوك التنظیمي فیها على قیاس و تقویم سلوك األفراد القائمین بالعمل
فقط دون األخذ في االعتبار العوامل األخرى ذات التأثیر و منها ) األفراد(التنظیمي محصلة عمل الفرد 

و  الموارد و التقنیاتاألفراد اآلخرین المشرفین و رؤساء العمل، ظرف و مكان العمل و تجهیزاته، حالة 
متعددة لقویم  دارة المعاصرة إلى تطویر نظم تعتمد محاورلذا اتجهت اإل. النظم و السیاسات اإلداریة

  )1(.السلوك التنظیمي

  تحسین و تطویر السلوك التنظیمي .5

  تفعیل برامج تحسین و تطویر السلوك،  بإعدادتستمر إدارة السلوك التنظیمي في ضوء نتائج تقویم السلوك 
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و تشیر العملیات إلى مجموعات اإلجراءات المتكاملة و المستمرة الهادفة إلى التخلص من عیوب السلوك 
أو األفراد القائمین بالعمل أو في ظروف و خصائص التنظیمي أیا كانت مصادرها الكامنة في العمل ذاته 

تحسین (و التقنیات الجدیدة المنظمة و ذلك دون استثمار أموال طائلة في تطویر النظم أو شراء المعدات 
، و كذلك العمل على االنتقال إلى مستویات أفضل و أحسن من تقنیات السلوك )السلوك التنظیمي

التنظیمي و ترتیباته شاملة تطویر المدخالت و العملیات المخرجات، أي االستثمار في اقتناء تقنیات 
ظمة على اكتساب أنواع و مستویات متعالیة جدیدة، و ابتكار نظم و آلیات متقدمة لمساندة أعضاء المن

، إن نظم السلوك التنظیمي تتجه لیس فقط إلى تحریك سلوك )تطویر السلوك التنظیمي(من السلوك 
أعضاء المنظمة حسب الخطط المعتمدة و لكنها فضال عن ذلك ترمي إلى تحقیق أهداف مهمة تتعلق 

  :لى النحو التاليبمستوى الجودة و الكفاءة و الفعالیة في سلوكهم ع

  .متمیز و صیانته من أن ینحدر عن مستوى التمیزالالسلوك المحافظة على  -

األقل تمیزا و الذي ال یصل إلى المستویات المحددة في خطط السلوك تحسین السلوك التنظیمي  -
  .التنظیمي المعتمدة

لتحقیق ) عملیات، مخرجات مدخالت(إلى مستوى أفضل باستمرار و تطویر عناصره بالسلوك  االرتفاع -
قدرات تنافسیة أعلى و الحصول على ثقة العمالء و تفعیلهم مما یؤكد و یدعم المركز التنافسي للمنظمة 

  .في األسواق

  :بعض مجاالت تحسین و تطویر السلوك التنظیمي* 

  .تطویر قدرات و مهارات األفراد الذهنیة و الفكریة -

  )1(.زیادة المستوى المعرفي لألفراد -

  .خلق اهتمامات جدیدة لألفراد في مجاالت العمل أو متصلة بها -

  .یات اإلدارة و أهدافها باعتبارها أهدافها الشخصیةاتحفیز دوافع األفراد لقبول غ -

  .تخفیض مقاومة األفراد للتغییر و تحفیزهم للمشاركة -
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رضائهم بین أعضاء المنظمة، تركیز مفاهیم خدمة العمالء و السعي إل تنمیة اتجاهات العمل الجماعي -
  )1(.في أذهان أعضاء المنظمة
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  :خـالصـة

بتشریح و فهم و تحلیل السلوك التنظیمي داخل  االهتمامكحوصلة لمضمون هذا الفصل نجد أن 
داخل المنظمة و من ثم تحقیق  باألداءالمنظمات هو مطلب حیوي و استراتیجي لتفعیل و االرتقاء 

أهم مستویات عالیة من الجودة، و هذا على اعتبار أن العنصر البشري و سلوكاته المختلفة أضحى الیوم 
  .المنظمة عناصر االستقرار و االستمرار لنجاح
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  :تمهید

إن الفائدة من البحث العلمي تكمن في تكامل كل من الجانب النظري والمیداني، فال یمكن عرض 
التصورات الفكریة دون إدراك صلتها بالواقع وربطها به، وال یمكن جمع المعطیات المیدانیة إال بالرجوع 

  .إلى داللتها النظریة

تكملة لخطوات الدراسة وتنسیقها على ضوء ما تمت مناقشته في الفصول النظریة السابقة التي تناولت  و
الزبائن نحو السلوك التنظیمي، سیتم من خالل هذا الجانب المیداني التطرق إلى اإلطار  اتجاهات

یة مرورا بتحدید سیولوجاسة وعینته مع تحدید خصائصها السو المنهجي للدراسة من خالل تحدید حدود الدر 
وأخیرا ) الوثائق والسجالت، االستبیانالمالحظة، (المنهج المستخدم في الدراسة وأدوات جمع البیانات 

  .أسالیب معالجة وتحلیل البیانات
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  حدود الدراسة: أوال

خطوة  عدالذي أجریت فیه هذه الدراسة إذ ت نقصد بحدود الدراسة النطاق الجغرافي والبشري والزمني
  .أساسیة في البناء المنهجي لكل بحث علمي

 :المجال الجغرافي. 1

 :تعریف الشركة. 1.1

هي شركة ذات أسهم یكمن  الغاز من بین أكبر الشركات الجزائریة، و تعد الشركة الجزائریة للكهرباء و
  .الغاز عبر القنوات نشاطها الرئیسي في توزیع الكهرباء و

  .شركات مساهمة 9فرعا و  31تتكون من 

أصبحت هذه الشركة عبارة عن مجمع لشركات أهم شركاتها الرئیسیة المكلفة بنشاطها  2004في سنة 
  : الرئیسي هي

 .شركة إنتاج الكهرباء -

 .شركة مسیر نقل الكهرباء -

 .شركة مسیر شبكات نقل الغاز -

 .شركة توزیع الكهرباء والغاز -

 :الغاز للكهرباء والجزائریة لمحة تاریخیة حول الشركة  .2.1

التي تأسست في عهد  EGAالستبدال شركة كهرباء وغاز الجزائر  1969تأسست شركة سونلغاز سنة 
  .1949بالضبط في سنة  االستعمار بالقوانین الفرنسیة و

أین  1969بقیت تشتغل إلى غایة  أي بعد االستقالل تسلمت الجزائر إدارة هذه الشركة و 1962بعد سنة 
الشركة من بین أكبر الشركات في الجزائر، لما لها من دور في بناء االقتصاد الوطني حیث أصبحت هذه 

زبون على مستوى والیة جیجل لوحدها،  7000تمون أكثر من  عامل و 6000أصبح توظیف أكثر من 



اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة                            الفصل الخامس                         
 

95 
 

شركات جدیدة  5تم إعادة هیكلة هذه الشركة مما یسمح على مستوى سونلغاز بخلق  1983في سنة 
  :شركة مختصة في صناعة المعدات الكهربائیة الغازیة، نذكر منها ي األشغال ومختصة ف

 .شركة كهریف تقوم بأشغال اإلنارة -

 .المراكز ذات التوتر العالي شركة كهریب تقوم بتركیب النشأة الخاصة بالخطوط و -

 .التوزیع الغاز تقوم بإنشاء قنوات نقل و kanghazشركة كنغاز -

 .الصناعة أشغال الهندسة وتقوم ب inarkaشركة نارق -

 . تقوم بعملیات التركیب الصناعي eltarkibشركة التركیب  -

تلبي حاجیات  الغاز، و القدرة في میدان الكهرباء و بفضل هذه الشركات أصبحت سونلغاز تملك القوة و
  .االجتماعي في البالد و التطور االقتصادي

بحت هذه الشركة مؤسسة عمومیة ذات طابع تم وضع تشریع جدید لسونلغاز، أین أص 1991في سنة 
الذي یؤكد على طبیعة  المؤرخ في سبتمبر، و 280-95م التنفیذي رقم و سر ، بالمEpicتجاري  صناعي و

تجاري تحت وصایة وزارة الصناعة  سونلغاز، على كونها مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و
  .والمناجم

مومیة ذات طابع صناعي وتجاري إلى شركة ذات تحولت شركة سونلغاز من مؤسسة ع 2002في سنة 
  .Spaأسهم 

هذا التشریع الجدید منح لسونلغاز إمكانیة توسیع نشاطاتها الحدود الجزائریة بصفتها شركة ذات أسهم من 
أین  2004هذا ما ظهر في التطور الملحوظ علیها سنة  شراء أسهم في شركات أخرى، و األسهم، و

  .أصبح مجمع صناعي

األجزاء الداخلیة، فهو یوضح التقسیمات  الهیكل التنظیمي هو اإلطار أو البناء الذي یحدد اإلدارات و
  .الوحدات التي تقوم باألنشطة التي یتطلبها تحقیق أهداف المؤسسة التنظیمیة و
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  :التعریف بمدیریة التوزیع جیجل .3.1

 للشركة الجزائریة للكهرباء وسط مدینة جیجل، یحدها من الشرق  تقع مدیریة التوزیع جیجل :المدیریة
مقر  من الجنوب مقر مدیریة الضرائب، و من الشمال البحر األبیض المتوسط، و مقر بلدیة جیجل، و

  .من الغرب الشركة الجزائریة للمیاه الخطوط الجویة الجزائریة، و

 تموین  الغاز، و تتجسد المهام الرئیسیة لمدیریة التوزیع بجیجل في توزیع الكهرباء و :مهام المدیریة
من  یام بدراساتالق بكات، وإصالح األعطاب التي قد تصیب الش الغازیة و زبائنها بالطاقة الكهربائیة و

مكان ممكن، كما تقوم بتلبیة  أقصىالغازیة إلى  توصیل الطاقة الكهربائیة و أجل توسیع الشبكات و
  .هاتحصیل إصدار فواتیر استهالك الطاقة و طلبات تزوید الزبائن الجدد بالطاقة و

 یة الجهویة للتوزیع بجیجل من المصالح التالیةالمدیر  تتكون :مصالح المدیریة:  

 مدیر التوزیع، كاتبة التنسیق، ملحق قانوني، مهندس الدراسات األمنیة مكلف، : تتكون من :المدیریة
  .مهندس األمن الداخلي

 مصلحة التكوین الموارد البشریة وینقسم إلى مصلحة تسییر الموارد البشریة  :قسم الموارد البشریة.  

 ریة بجیجل، المصلحة التجاریة ینقسم إلى مصلحة الزبائن، المصلحة التجا :قسم العالقات التجاریة
  .بالطاهیر، المصلحة التجاریة بالمیلیة

 المحاسبة، مصلحة التسییر و استغاللینقسم إلى مصلحة المالیة، مصلحة  :المحاسبة قسم المالیة و 
  .مراقبة المیزانیة

 راسات أشغال الكهرباء، مصلحة الد مصلحة الدراسات و: ینقسم إلى و :قسم الدراسات وتنفیذ األشغال
  .االستثمارأشغال الغاز، شعبة األسواق، شعبة  و

 ینقسم إلى :القسم التقني للكهرباء:  

شعبة التسییر وصیانة العتاد شعبة استغالل وصیانة جهاز : مصلحة تطویر شبكات وتنقسم بدورها إلى -
  ).التحكم عن بعد(
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  .مصلحة مراقبة استغالل الكهرباء -

  .شعبة األشغال تحت التوترمصلحة صیانة الكهرباء وتحتوي على  -

  .الكهرباء بجیجل والبلدیات الملحقة استغاللمصلحة  -

  .الكهرباء بالطاهیر والبلدیات الملحقة استغاللمصلحة  -

  .الكهرباء بالمیلیة والبلدیات الملحقة استغاللمصلحة  -

 ینقسم إلى و :القسم التقني للغاز:  

  .مصلحة تطویر شبكات الغاز -

  .غازال استغاللمصلحة مراقبة  -

  .مصلحة صیانة الغاز -

 .الغاز بجیجل استغاللمصلحة  -

 .الغاز بالطاهیر استغاللمصلحة  -

 .الغاز بالمیلیة استغاللمصلحة  -

 تقوم بالمهام التالیة :شعبة الشؤون العامة:  

 .متابعة وضمان تسییر العتاد ووسائل العمل المتعلقة بالشركة -

 .متابعة وصیانة ونظافة البنایات ومكاتب المدیریة -

 .ضمان تسییر ممتلكات المدیریة -

 .القیام بشراء كل وسائل العمل التي تخص المدیریة -

 یقوم بالمهام التالیة :قسم تسییر أنظمة اإلعالم اآللي:  

 .تسییر مركز معالجة اإلعالم اآللي فیما یخص األجهزة على مستوى المدیریة الجهویة -
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 .يتسییر جمیع العتاد أو الوسائل الخاصة باإلعالم اآلل -

 .تمویل ومراقبة المواد المستهلكة وتطویر التطبیقات في میدان اإلعالم اآللي -

  :المجال البشري .2

الباحث في جمع  المقصود بالمجال البشري مجتمع البحث محل الدراسة، أي المجتمع الذي یستعین به
ولقد أجریت هذه الدراسة على مجموعة من الزبائن الذین یترددون . المعطیات الختبار فرضیات البحث

  .على الوكالة التجاریة لشركة سونلغاز لطلب الحصول على خدمة أو تخلیص فاتورة أو تقدیم شكوة

  :المجال الزمني .3

بشقیها النظري و التطبیقي؛ حیث تم االنطالق في هذه  و یقصد به المدة الزمنیة التي استغرقتها الدراسة
الدراسة منذ بدایة الموسم الدراسي بعد الموافقة على موضوع الدراسة و كانت البدایة بجمع المعلومات    

و المراجع المكتبیة و الوثائق بهدف اإلحاطة النظریة بموضوع الدراسة، و بعد جمع المراجع تم الشروع 
النظري الذي اكتمل بالتعریف في منتصف شهر مارس، أما الجانب التطبیقي فكانت بدایة في كتابة الجزء 
مارس بدءا من بناء و إعداد االستمارة و االنتهاء بتحلیل النتائج وتفسیرها ویتبین ذلك  15الشروع فیه في 

  :من خالل الفقرات التالیة

على إجراء الدراسة المیدانیة و ذلك بغرض  أین تمت الموافقة 2018فیفري  15امتدت من  :الفقرة األولى
  .الحصول على الوثائق الخاصة بالشركة محل الدراسة

إلى غایة نهایة الشهر أین قمت بعرض االستمارة على  2018مارس  15امتدت من  :الفقرة الثانیة
لحذف    األستاذ المشرف و تعدیلها من طرف المحكمین و إعادة النظر فیها سواء من أجل التعدیل و ا

  .و االستبدال قبل الشروع في توزیعها

في هذه المرحلة تم توزیع االستمارة في شكلها النهائي بعد تجریبها و تحكیمها و كان ذلك  :الفقرة الثالثة
 2018 أفریل 6و استرجعت االستمارات الموزعة بعد ملئها من قبل الزبائن بتاریخ  2018أفریل  1في 

  .2018أفریل  12أین تم االنطالق بعد ذلك في عملیة تفریغها و التي انتهت في 
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ین تم التعامل مع البیانات و أه المرحلة الخطوة االخیرة من البحث العلمي ذتمثل ه و :الفترة الرابعة
الدراسة  برز النتائج التي توصلتأضبط  تفسیر و تبویبها و المعلومات المجموعة من میدان الدراسة و

  .2018 ماي 31 التي انتهت في الحالیة للكشف عنها و

  عینة الدراسة: ثانیا

مجموعة عناصر لها خاصیة أو عدة خصائص  أنجرسبما أن مجتمع البحث قد تم تعیینه وهو ما یؤكد 

  (1).مشتركة تمیزها عن غیرها من العناصر األخرى والتي یجري علیها البحث أو التقصي

التي  االحتمالیةالعینات غیر  وهي من Sample Accidental الصدفةالعینة  العرضیة بفقد تم اختیار 

لكنها معبرة وتعطي صورة  (2)،االختیارتكون فیها مفردات مجتمع البحث لیس لها ذات الفرصة في 

  .واضحة للمجتمع

 100یع قد تم توز  فرع جیجل، وحیث تم استهداف مجموعة من الزبائن المترددین على الوكالة التجاریة 

ملغاة غیر قابلة للتحلیل من خالل نقص في اإلجابات  3من بینها  استمارة 85استرجاع  و استمارة

  .استمارة 82منه یصبح حجم العینة  ین والمبحوث

  :استخدامهاومن دواعي 

 .مجتمع البحث اتساع -

 .للوقت ألن إنجاز الدراسة المیدانیة یتطلب إمكانیات ضخمة اقتصاد -

 .األفراد في المجتمعتجانس  -

عرضیا على مستوى الوكالة التجاریة التي یرتادها الزبائن یومیا من أجل قضاء  االستمارةقد تم تطبیق  و

  .أو الحصول على خدمة في أوقات مختلفة في الصباح والمساء

  
                                                             

 .298موریس انجرس، مرجع سابق، ص )1(
 .302مرجع سابق، صموریس انجرس،  )2(
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  عرض وتحلیل البیانات الشخصیة لعینة الدراسة: ثالثا

تساعد معرفة الخصائص الشخصیة و االجتماعیة و حتى الدیموغرافیة لعینة الدراسة في فتح مجاالت 
أوسع للباحث، لفهم تأثیر هذه الخصائص في موضوع الدراسة، و ذلك من خالل ربط أحداث و مؤشرات 

الخصائص  الظاهرة بعضها ببعض في قالب واحد یسمح بتلمس الواقع كما هو، و علیه سیتم التطرق لهذه
  :الممیزة لمفردات عینة البحث

 بالنسبة للجنس: 

  توزیع أفراد العینة حسب الجنس): 01(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  الجنس
 %86,59  71  ذكر
 %13,41  11  أنثى

 %100  82  المجموع
  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر

زبون، أي  71المتعلق بالجنس أن أغلب المبحوثین هم ذكور والمقدر بـ ) 04(یتضح من الجدول رقم 
و هي  %13,41زبون أي بنسبة  11من حجم العینة، أما فئة اإلناث فقد كان عددهم  %86,59بنسبة 

  :نسبة منخفضة بالمقارنة مع نسبة الذكور و یرجع ذلك إلى

 .خالل سهر رب األسرة على القیام بكل واجباته خارج البیتعادات و تقالید المجتمع من  -

 .طبیعة المجتمع المحافظ إلى حد ما -
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 بالنسبة للسن: 

  توزیع أفراد العینة حسب السن): 02(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  السن
  %1,22  01  سنة 20أقل من 

  %08,54  07  سنة 30سنة إلى أقل  20من 
  %26,83  22  سنة 40إلى أقل  سنة 30
  %39,02  32  سنة 50سنة إلى أقل  40
  %18,29  15  سنة 60سنة إلى أقل  50

  %06,10  05  سنة 60أكثر من 
  %100  82  المجموع

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

سنة،  50سنة إلى  40وهي الفئة العمریة  %39,02یتضح من خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة هي 
سنة، ثم تلیها النسبة  40سنة إلى أقل من  30و هي الفئة العمریة من  %26,83ثم تلیها نسبة 

و التي  %8,54سنة ثم تلیها نسبة  60سنة إلى أقل من  50ضمن الفئة العمریة المحددة بین  18,29%
و التي تمثل الفئة العمریة أكثر من  %6,10سنة ثم نسبة  30سنة إلى أقل من  20تمثلها الفئة العمریة 

  .سنة 20و التي تمثل الفئة العمریة أقل من  %1,22سنة و أخیرا نسبة  60

تملك ما یالحظ حول توزیع هذه النسبة أنها كانت مرتفعة عند فئة الكهول و الشباب و هي الفئة التي 
  .باتهم بحیویةاجإمسؤولیة اتجاه أسرهم و طاقات بدنیة لتأدیة و 
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 بالنسبة للمستوى التعلیمي: 

  توزیع عینة البحث حسب المستوى التعلیمي): 03(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  المستوى التعلیمي
  /  /  بدون مستوى

  %1,22  01  ابتدائي
  %18,29  15  متوسط
  %30,49  25  ثانوي
  %50  41  جامعي
  %100  82  المجموع

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر

المتعلق بالمستوى التعلیمي أن أكبر نسبة من الزبائن هم ذوي ) 06(یالحظ من خالل الجدول رقم 
من عینة الدراسة، ثم المستوى الثانوي بعدد  %50زبون بنسبة  41المستوى الجامعي و البالغ عددهم بـ 

و أخیرا المستوى  %18,29زبون و نسبة  15ثم المستوى المتوسط بـ  %30,49زبون و نسبة  25قّدر بـ 
  .%1,22االبتدائي بزبون واحد و نسبة 

  .ما یالحظ حول نتائج الجدول أنه یوجد تفاوت تعلیمي بین أفراد عینة الدراسة

 امةبالنسبة لمحل اإلق: 

  توزیع عینة البحث حسب محل اإلقامة): 04(الجدول رقم 

  النسبة  التكرارات  محل اإلقامة
  %20,73  17  ریف
  %79,27  65  مدینة

  %100  82  المجموع
  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

من المبحوثین هم من سكان المدینة و هي أعلى نسبة،     %79,27من أرقام الجدول یالحظ أن نسبة 
  .من المبحوثین هم من سكان الریف %20,73و في المقابل 
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و یرجع هذا االختالل إلى وجود الشركة في منطقة حضاریة سهل من تواجد نسبة كبیرة من الزبائن على 
الوكالة خالل العشریة السوداء  مستواها و كثافة توزیع زبائن الشركة على مستوى الوالیة، حیث عرفت

  .نزوح كبیر من المناطق الجبلیة إلى المدینة

هذا االختالل إلى وجود الوكالة التجاریة في منطقة حضاریة سهل على الزبائن سهولة االتصال  و یرجع
و االختالل المسجل في توزیع الزبائن على مستوى الوكالة و الناتج بالخصوص للظروف األمنیة و ما 

  .صاحبتها في هجرة جماعیة للزبائن من الریف و التمركز في المدینة

  على الوكالة التجاریةبالنسبة في التردد: 

  كرار التردد على الوكالةتوزیع عینة الدراسة حسب ت): 05(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  التردد على الوكالة
  %8,54  07  نادرا

  %19,51  16  متوسط
  %71,95  59  كثیرا

  %100  82  المجموع
  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر

زبون ثم  59بمجموع  %71,95الجدول أعاله أن الفئة الغالبة هي التردد بشكل كبیرا بنسبة نالحظ من 
 %8,54زبون ثم تلیها التردد نادرا وبنسبة  16بمجموع  %19,51تلیها صفة التردد بشكل متوسط بنسبة 

  .زبائن 07عدد 

التجاریة للتجدد الدوري  و ما یالحظ حول توزیع هذه النتائج ارتفاع كبیر للزبائن القاصدین الوكالة
  .لتخلیص الفواتیر والحاجة الملحة في طلب خدمات أو الحصول على استفسارات جدیدة
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 بالنسبة لسبب التوجه إلى الوكالة: 

  توزیع عدد أفراد العینة حسب سبب التوجه إلى الوكالة): 06(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  عدد المرات  سبب التوجه على الوكالة
  %20,73  17  استفسار

  %14,63  12  تقدیم شكوى
  %45,13  37  تخلیص فاتورة
  %19,51  16  طلب خدمة
  %100  82  المجموع

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر

یبین الجدول أعاله أن أعلى نسبة من الزبائن تتركز في سبب التوجه إلى الوكالة في تخلیص فاتورة 

 %19,51ثم طلب الخدمة بنسبة  %20,73ثم تلیها طلب استفسار بـ  %45,13الغاز بنسبة  الكهرباء و

ما یالحظ حول توزیع عینة الدراسة أن أعلى نسبة لقاصدي  .%14,63أخیرا تقدیم شكوى بنسبة  و

  .تتمثل في تخلیص فاتورة الكهرباء والغاز لتجنب قطع التیار الكهرباء والغازالوكالة التجاریة 

  المنهج المستخدم في الدراسة: رابعا

 من أهم مستلزمات البحث العلمي، كون في إنجاز بحث متكامل حول ظاهرة یعد ضبط منهج الدراسة
المعرفة  معینة البد أن یتخذ مسار واضحا ودقیقا حتى یستطیع الباحث الوصول إلى غایته المنشودة و

  .العلمیة

 الترتیب  التصنیف و العرض و أمام الباحث لتنظیم التفكیر والمنهج هو عبارة عن األسلوب أو الطریق  و
  (1).التركیب في موضوع البحث التحلیل و و

مع مراحل البحث العلمي  تجدر اإلشارة هنا إلى أن المنهج یساعد الباحث على تنظیم مراحل تفكیره و
  .حتى یتسنى له تحقیق المطابقة التجریدیة والعلمیة طیلة فترة إنجاز الدراسة

                                                             
، 2007التوزیع، الجزائر،  النشر و ، دار الهدى للطباعة وجتماعیةاالأدوات البحث العلمي في العلوم  مناهج و: رشید زرواني )1(

 .162ص
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الزبائن نحو السلوك  اتجاهاتهدف إلى معرفة لما كان موضوع البحث ی ا التقییم وبناء على هذ و
   التفسیر  على المنهج الوصفي ألن هذا الموضوع یحتاج إلى الوصف و االعتمادالتنظیمي، فإنه قد تم 

مجموع : یعرف بأنهالتحلیل قصد إثبات أو نفي األحكام المتعلقة بمشكلة البحث، فالمنهج الوصفي  و
     البیانات  اإلجراءات البحثیة التي تتكامل لوصف الظاهرة أو الموضوع اعتمادا على جمع الحقائق و

الوصول إلى نتائج أو  دقیقا الستخالص داللتها و تحلیلها تحلیال كافیا و معالجتها و تصنیفها و و
  (1).تعمیمات على الظاهرة

ذات أهمیة بفضل أسلوبه التفسیري  صادقة و لتكون نتائجه موضوعیة وفالمنهج الوصفي یضبط البحث 
من  اآلراء المواقف و لظواهر األحداث و، إذ یرتبط بدراسة واقع اأنه أفضل مناهج الوصف التحلیلي، كما

التي یمكن أن تستخدم لعدة أغراض منها  أجل الوصول إلى نتائج أو استنتاجات مفیدة قابلة للتعمیم و
  .اقع الظاهرة أو تحدیثه أو استكماله أو تطویرهتصحیح و 

  أدوات جمع البیانات: خامسا

  :یليومات الالزمة للدراسة نوضحها كمالقد استعانت دراستنا بمجموعة من األدوات من أجل جمع المعل

 :المالحظة. 1

الظروف هي تمنح للباحث فرصة مشاركة  المعلومات و هي وسیلة من وسائل جمع البیانات و و
في جمیع المجاالت التي  أهم األدوات في أي بحث و و هي أول السائدة في میدان البحث، واالجتماعیة 

أفراد العینة، فهي تؤدي دور أساسیا في الحصول على المعلومات  تتطلبها معاینة مجتمع البحث و
هي من العملیات األساسیة التي  و (2).المرغوبة المتعلقة بالسلوك في المواقف المختلفة المراد تشخیصها

  .تتصل بالظاهرة المدروسة یستعین بها الباحث، تقدم وقائع و

      قد اعتمدنا في دراستنا على المالحظة في شكلها البسیط لمعرفة ظروف العمل بالوكالة التجاریة  و
  .معرفة بعض العالقات السائدة بین العمال في تعاملهم مع الزبائن و

                                                             
 .62، ص2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مدخل لمنهجیة البحث العلمي: أحمد عیاد )1(
، 1994، منشورات جامعة فاریونس، بن غازي، لیبیا، اإلدارة مصطلحات علم النفس والتنظیم ومعجم : عمار الطیب كشرود )2(

 .179ص
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 :التالوثائق والسج .2

فیها  تیة وآ تقدم له معلومات موثوقة سابقة و الجهد و هي وسیلة توفر على الباحث كثیرا من الوقت و و
 السجالت اإلداریة،  یرجع الباحث إلى جمع البیانات حول الموضوع أو فقط بعض محاوره من الوثائق و

الوثائق اإلداریة  المجمعة من السجالت ویشترط عدم التكرار في جمع البیانات، فإما أن تكون البیانات  و
      وظیفتها تكمیلیة في التفسیر  المالحظة أو لبعضهم فقط، و وأأو المقابلة  لالستمارةبیانات تكمیلیة 

إما أن تكون البیانات المجمعة تتعلق ببعض محاور البحث التي ال تمسها أدوات جمع  التعلیل، و و
  (1).البیانات األخرى

المدونة  االقتراحات الوثائق والسجالت في هذه الدراسة من خالل معرفة مختلف الشكاوي و قد ساهمت و
ث من خالل البح استمارةفي تصمیم  carnet de doléancesمن طرف الزبائن في دفتر الشكاوي 

  .المقدمة من طرف الزبائن تحلیل محتوى الشكاوي

تقدیم بیانات متعلقة بعدد  البطاقة الفنیة و للشركة وباإلضافة إلى تقدیم بیانات حول الجانب التاریخي 
  .توزیعهم الجغرافي الزبائن و

 :االستمارة .3

تعتبر االستمارة من األدوات األكثر استخداما لجمع البیانات في الدراسات االجتماعیة، فهي نموذج یضم 
أو مشكل أو موقف  مجموعة من األسئلة توجه إلى األفراد من أجل الحصول على بیانات حول موضوع 

  (2).و یتم تنفیذ االستمارة إما عن طریق المقابلة الشخصیة أو ترسل إلى المبحوث عن طریق البرید

  :و یمكن تحدید أسئلة االستمارة فیما یلي

و هو سؤال ال یفرض أي إلزام على المبحوثین في صیاغة إجابته، فهو یترك كامل  :السؤال المفتوح
  .الحریة للمبحوث لتحدید إجابته

  

                                                             
 .233مرجع سابق، ص: رشید زرواتي )1(
 .123مرجع سابق، ص: رشید زرواتي )2(
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و هو سؤال یفرض على المبحوث أن یقوم باختیار جواب من بین عدد معین من  :السؤال المغلق
  (1).اإلجابات المقبولة المقدمة من طرف الباحث

نه تم اعتماد أسلوب األسئلة المغلقة صیاغة محاور االستبیان و االعتماد و على إثر هذا یمكن القول أ
  :على مقیاس لیكرت الخماسي مع تحدید أوزان كل عبارة على حدى كما یلي

  معارض بشدة  معارض  محاید  موافق  موافق بشدة
5  4  3  2  1  

  

نبدأ بما یتناسب و فرضیات الدراسة و تتخلص هذه  36رئیسیة بمجموع  و قد ضم االستبیان أربعة محاور
  :المحاور في

و هو خاص بالبیانات الشخصیة للمبحوثین و یتعلق بالجنس، السن، المستوى التعلیمي،  :المحور األول
  ).6- 5-4-3- 2 -1(محل اإلقامة، التردد على الوكالة التجاریة، سبب التردد على الوكالة 

 10یتعلق باتجاه الزبائن نحو جودة الخدمة المقدمة من طرف عمال الشركة و قد ضم  :ثانيالمحور ال
  ).16-15 -14 - 13 -12 - 11 -10 - 9 -8 -7(بندا 

 -17(بندا  10یتعلق باتجاه الزبائن لحسن االستقبال من طرف العمال؛ و یحتوي على  :المحور الثالث
18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26.(  

یتعلق بمعرفة اتجاه الزبائن نحو مستوى تحكم العمال في المعامالت اإللكترونیة و یضم  :ور الرابعالمح
  ).36 - 35 -34 - 33 -32 - 31 -30 - 29 -28 - 27(بندا  10

و قد تم األخذ بعین االعتبار جمیع المالحظات و االقتراحات التي أبداها المحكمون عن االستمارة حیث 
  :و قد جاءت على الشكل التاليتم تغییر بعض األسئلة 

  

  

                                                             
 .245، مرجع سابق، صأنجرسموریس  )1(
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  العبارات قبل وبعد التعدیل): 07(جدول رقم 

  البند بعد التعدیل  البند قبل التعدیل  رقم البند

07  
تتم  Relevéترى أن عملیة رصد العدادات 
  .بشكل دوري من طرف األعوان

تتم بشكل  Relevéعملیة رصد العدادات 
  .دوري من طرف األعوان

08  
رصد العدادات تتم بمصداقیة  ترى أن عملیة

  .من طرف األعوان
عملیة رصد العدادات تتم بمصداقیة من طرف 

  .األعوان التبارین

09  
یحرص العمال على تقدیم فواتیر واضحة 

  .وخالیة من األخطاء
یحرص العمال على تقدیم فواتیر خالیة من 

  .األخطاء

  .عامل معك بمرونة على مستوى الشباكیتم الت  .یتم التعامل معك بسرعة على مستوى الشباك  22

  .الوقتد تساعد التعامالت اإللكترونیة اقتصا  .تساعد التعامالت اإللكترونیة في ربح الوقت  28
  

  :الخصائص السیكومتریة لألداة

  :صدق المحتوى .1

  .یقصد به ما إذا كان االستبیان یقیس ما یود الباحث قیاسه أو یصنف ما یرید أن یصفه

فنجاح الباحث في تحقیق أهدافه یتوقف على االختیار الرشید األنسب لألدوات المالئمة للحصول على 
  البیانات، بمعنى من الضروري أن تتحقق درجة معینة من الثقة في البیانات المتحصل علیها و التأكید 

  (1).من أّن األداة التي نستخدمها في القیاس فعال الظاهرة المدروسة

محتوى االستبیان (و قد اخترناه للتأكد من صدق االستبیان و هو األكثر استعماال على صدق المحتوى 
و الحساب صدق المحتوى انطالقا من طریقة استطالع ) أي العبارات المتعلقة بالظاهرة المدروسة
  .Lawsheالمحكمین، و تم االعتماد معادلة الوشي 

                                                             
 .184، ص2009، عمان، 1التوزیع، ط ، دار المسیرة للنشر وأسس البحث االجتماعي: محمد محمود الجوهري )1(
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  .01یقیس وتقابله القیمة : 푁حیث 

푁 : 02یقیس وتقابله القیمة.  

N :عدد المحكمین.  

  .ثم نقوم بجمع صدق مجموعات البنود والمجموع نقسمه على عدد البنود
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  یوضح رأي المحكمین في بنود االستمارة): 08(جدول رقم 

قیمة   المحكمین رأي  البنود
  البنود

  قیمة البنود  رأي المحكمین  البنود
  ال یقیس  یقیس  ال یقیس  یقیس

7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  

03  
03  
03  
02  
02  
03  
03  
02  
02  
03  
03  
03  
03  
03  
02  

00  
00  
00  
01  
01  
00  
00  
01  
01  
00  
00  
00  
00  
00  
01  

1  
1  
1  

0,33  
0,33  
01  
01  

0,33  
0,33  
01  
01  
01  
01  
01  

0,33  

22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  

03  
03  
02  
02  
03  
03  
02  
02  
03  
03  
02  
02  
02  
03  
02  

00  
00  
01  
01  
00  
00  
01  
01  
00  
00  
01  
01  
01  
00  
01  

1  
1  

0,33  
0,33  

1  
1  

0,33  
0,33  

1  
1  

0,33  
0,33  
0,33  

1  
0,33  

  

المحتوى اإلجمالي؛ الذي كان یساوي بعد حساب صدق المحتوى لكل بند، نقوم بحساب مجموع صدق 
وعلى  0,71: بند تحصلنا على قیمة صدق مساویة لـــ 30ثم نقسمها على عدد البنود المقدرة ب  21,29

  .یمكننا القول أن االستبیان هو فعال صادق فیما أعد لقیاسه 0,60اعتبار أن هذه القیمة أكبر من 

  :SPSSحساب الصدق والثبات باستخدام برنامج  -2

 لحساب الثبات قمنا بحساب معامل ألفا كرونباخ باستخدام برنامج  :الثباتSPSS حیث: 
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ن1= كرونباخ  ∝       
ن

	ب - مج²ع
	ب ²ع

  

  .عدد بنود االختبار: ن       

	ب         مج²ع
	ب ²ع

  .مجموع تباین البنود:   

  كرونباخ لحساب الثابت ∝یوضح معامل  :)09(جدول رقم 

  كرونباخ ∝  عدد البنود
30  0.96  

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر

  .من مما یعني أن االختبار ثابت 0.60قیمة ثابت االختبار و هي أكبر

 لحساب صدق استبیان الدراسة تم االعتماد على المعادلة التالیة :الصدق: 

  الصدق=  معامل	الثبات        

  0.97قیمة صدق تساويو بتطبیق هذه المعادلة تم الحصول على 

 .االختبار صادق 0,60إذا كانت القیمة أكبر من  -

 .االختبار غیر صادق 0,60إذا كانت القیمة أصغر من  -

  .لدقة النتائج SPSSو علیه یتضح أن هذا االستبیان صادق فیما أعد لقیاسه و هذا من خالل برنامج 

  أسالیب التحلیل: سادسا

ة إلى اعتماد مجموعة من األسالیب اإلحصائیة المساعدة على فحص تركز معظم الدراسات العلمیة الحالی
مدى صحة الفرضیات الموضوعیة من طرف الباحث و تعتبر عملیة التحلیل من أهم مراحل البحث 
العلمي باعتبارها خطوة هامة یلجأ إلیها الباحث بعد تفریغ و تبویب البیانات المیدانیة استعدادا إلخضاعها 

  .ي أو الوصفي و علیه سیتم تقدیم أهم األسالیب التي اعتمدتها الدراسة الحالیةللتحلیل اإلحصائ
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ربط ذلك بما ورد من  شواهده، و تفسیر البیانات انطالقا من الواقع وو هو تحلیل  و: األسلوب الكیفي. 1
  .دراسات سابقة أو مشابهة بغرض معرفة صدقها اإلمبریقي مقاربات و نظریات و

هو أسلوب تكمیم المعلومات و البیانات التي تم التوصل إلیها، و ترتیبها في جداول : األسلوب الكمي. 2
ثم تحویلها إلى أرقام و نسب ذات دالالت یمكن قراءتها سوسیولوجیا لقیاس مؤشرات و فرضیات موضوع 

 SPSSي الجاهز البحث و یمكن تحدید هذا األسلوب الكمي من خالل االعتماد على البرنامج اإلحصائ
في تحلیل البیانات و هو من األنظمة المتقدمة التي تستخدم في إدارة البیانات و تحلیلها في مجاالت 

  )1(.متعددة، و منها التطبیقات اإلحصائیة حیث یستخدم هذا النظام إجراء التحلیالت اإلحصائیة

 :المدى  -  أ

معرفة مدى تقارب البیانات أو تباعدها و یعرف على أنه أحد طرق اإلحصاء الوصفي التي تمكننا من 
  .من خالل الفرق بین أكبر قیمة و أقل قیمة للقیم أو الشواهد

  :و علیه یمكن تطبیق هذه الطریقة على النحو التالي

  0,8= 4/5، ثم نقسمه على درجات المقیاس )4=5-1(

  :و بعدها تتم إضافة هذه القیمة إلى أقل قیمة في المقیاس على النحو التالي

  .و هكذا یتحدد الحد األكبر وفئته. 1,8=  0,8+ 1

 .یمثل خیار معارض بشدة 1,8إلى  1من  -

 .یمثل خیار معارض 2,6إلى  1,8من  -

 .یمثل خیار محاید 3,4إلى  2,6من  -

 .یمثل خیار موافق 4,2إلى  3,4من  -

 .یمثل خیار موافق بشدة 5إلى  4,2من  -

 
                                                             

داریة(طرق اإلحصاء : العتوم شفیق )1( ، 2009، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، SPSSباستخدام  )تطبیقات اقتصادیة وإ
  .23ص
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 :النسب المئویة التكرارات و  - ب

 100هور صفة أو خاصیة ما، أما عن النسب المئویة فهي حاصل ضرب فئة في یعبر عدد مرات ظ
  :على عدد أفراد العینة لمعرفة نسبة ظهور الخاصیة و تحسب بالعالقة التالیة

π  :الفئة المراد معرفة نسبتها.  

N :العدد الكلي ألفراد العینة.  

 :المتوسط الحسابي - ج

الغرض منه وصف المجموعة برقم  إلى التمركز أو عند قیم معینة في مركز التوزیع التكراري، و یمیل
  )1(.واحد فهو یعبر عن مزید من الوصف

  :  یعد من أشهر األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسات و البحوث االجتماعیة من خالل

مجموع	التكرارات                                 
حجم	العینة

∑  

و یعتبر أهم مقیاس  1893عام   KARL PEARSONاقترحه كارل بیرسون : دـ االنحراف المعیاري
 .  التشتت و أكثرها استخداما یقیس حجم االختالف في المشاهدات باالنحراف عن المتوسط الحسابي

  :اختبار ألفا كرومباخ -ه

  .تم استخدامه لمعرفة ثبات محاور االستمارة

  

  

  

                                                             
  . 92، ص 2008علم اإلحصاء، مطابع الدار الهندسیة، : زاید مصطفى )1(
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  :ةـالصـخ
هذا بدءا بالتطرق إلى حدود الدراسة من  تم في هذا الفصل تحدید اإلطار المنهجي للدراسة المیدانیة و

خصائصها  عینة الدراسة و الزمني، و المجال البشري و خالل المستویات الثالثة المجال الجغرافي و
تحلیل مشكلة  كبیرة في وصف والسوسیولوجیة، معتمدین على المنهج الوصفي التحلیلي لماله من أهمیة 

       سجالت وثائق و ،ذلك من خالل االستعانة بمجموعة من األدوات البحثیة من مالحظة الدراسة، و
هذا قصد جمع البیانات الالزمة باستخدام أسالیب التحلیل الكمي  استمارة التي وزعت على أفراد العینة و و
  .الكیفي و

  



  تفسیر البیانات المیدانیة تحلیل و عرض و: سادسالل ـالفص

  

  دـتمهی

  تفسیر النتائج المتعلقة بالفرضیة الفرعیة األولى تحلیل و عرض و: أوال

  تفسیر النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة  تحلیل و عرض و :ثانیا

  تفسیر النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة  تحلیل و عرض و: ثالثا

  ةـالصـخ
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  :دـتمهی
التي بموجبها سوف یتم  تفسیر معطیات الدراسة المیدانیة و تحلیل و في هذا الفصل سنحاول عرض و

 المتمثلة كل من الفرضیة األولى والتي تشمل على  حصر كافة البیانات الخاصة بفرضیات الدراسة و
الثانیة متعلقة باتجاهات الفرضیة  اتجاهات الزبائن نحو جودة الخدمة المقدمة من طرف العمال، وب

الفرضیة الثالثة متعلقة باتجاهات الزبائن نحو تحكم العمال في التعامالت  الزبائن نحو حسن االستقبال و
  .اإللكترونیة

  تفسیر النتائج المتعلقة بالفرضیة الفرعیة األولى تحلیل و عرض و: أوال

 :الزبائن نحو جودة الخدمة اتجاهات* 
  

  الزبائن لعملیة رصد العدادات بشكل دوري نظرة): 10(جدول رقم 

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  البندرقم 

07  

  %14.63  12  موافق بشدة

3.41  0.61  

  %42.69  35  موافق
  %24.39  20  محاید

  %8.54  07  معارض
  %9.75  08  معارض بشدة

  %100  82  المجموع
  

الذي یبین نظرة الزبائن لعملیة رصد العدادات بشكل دوري من طرف ) 10(من خالل الجدول رقم 
أي  %14.63 شدةموافق ب و% 42.69بموافق بنسبة ن غالبیة المبحوثین أجابوا إفاألعوان التجاریین 

رصد العدادات حو عملیة ن ایجابي توجه من الزبائن المبحوثین یملكون نظرة إیجابیة و% 57.32ه سببن
  .بشكل دوري

 أي% 8.54 بـ عارضم و% 9.75بینما كانت هناك نسبة من الزبائن أجابت بمعارض بشدة بنسبة 
رفي حین . من الزبائن لهم نظرة سلبیة لعملیة رصد العدادات% 18.29بمجموع    عبّ
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  .بمحاید% 24.39ما نسبته 

بقیمة  4.2-3.40المحصورة ما بین ) موافق(بالنسبة للمتوسط الحسابي نجده تمركز في الفئة الرابعة  أما
أقل و دل على أن إجابة المبحوثین كانت نوعا ما متجانسة ی 0.61 بـ معیاري قدر انحراف و 3.4تراوح 

 قامةالتجاریین على محل ا األعوانرف دوري من ط ا بما لوحظ من تردد مستمر وذهسر نف و ،تتتش
  .عدادات الكهرباء و الغاز لرصد الزبائن

فیمكن ردها إلى وجود استثناءات كغیاب الزبون عن محل  ،رض لهذا البنداأما عن سبب اإلجابة بمع
  .مرور االعوان المكلفین بالرصد ةمن ثم عدم مالحظ و اإلقامة لحظة مرور األعوان التجاریین

  

  العدادات رصد الزبائن نحو مصداقیة عملیة نظرة): 11(جدول رقم 

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  لبندرقم ا

  
08  

  %15.86  13  موافق بشدة

3.42  0.60  

  %39.02  32  موافق
  %25.61  21  محاید

  %10.98  09  معارض
  %8.53  07  معارض بشدة

  %100  82  المجموع
  

   الخاص بنظرة الزبائن لمصداقیة عملیة رصد العدادات الكهربائیة ) 11(یالحظ من خالل الجدول رقم 
% 15.86موافق بشدة بنسبة  و%  39.02نسبة كبیرة من الزبائن أجابوا بموافق بنسبة  أنالغازیة  و

ما یعبر عن وجود نظرة إیجابیة لدى الزبائن بینما كانت هناك نسبة من الزبائن  هو و% 54.88بمجموع 
هو ما  و% 19.51أي بمجموع % 8.53معارض بشدة بنسبة  و% 10.98أجابت بمعارض بنسبة 

هذا ما  بمحاید لمصداقیة عملیة رصد العدادات و% 25.61یعكس نظرة سلبیة في حین عبر ما نسبته 
ما مرتفع إذ یقع في الفئة الرابعة  اهو نوع و 3.42بي الذي كانت قیمته یوضحه المتوسط الحسا

  .تشتت ضعیف إلجابات المبحوثینعبر عن ی  0.60معیاري  انحراف و 4.2- 3.40المحصورة بین 
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سبة لتجانس مبلغ الفاتورة مع كمیة الكهرباء والغاز المستهلكة من نال ن أن نرجع سبب ارتفاع هذهیمك و
  .األخطاءسلیمة من  فعملیة رصد العدادات معبرة وطرف الزبون 

      بینما تفسر النسبة التي عبرت بمعارض و معارض بشدة إلى إفراطها الكبیر في استهالك الكهرباء 
من تم تكوین نظرة سلبیة عن  و الغاز بدون درایة عما سوف یترتب عن ذلك من ارتفاع مبلغ الفاتورة و

  .مصداقیة عملیة الرصد

 ى تقدیم فواتیر خالیة من األخطاءمال علعنظرة الزبائن نحو حرص ال): 12(رقم  جدول

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  رقم البند

09  

  %18.30  15  موافق بشدة

3.47  0.65  

  %43.90  36  موافق
  %13.41  11  محاید

  %15.86  13  معارض
  %8.53  07  بشدة معارض

  %100  82  المجموع
  

، المتعلق بنظرة الزبائن لحرص العمال على تقدیم فواتیر خالیة من األخطاء) 12(من خالل الجدول رقم 
 او هو م% 18.30بنسبة  بشدة و موافق% 43.90افق بنسبة و مب أجابوا أغلبیة المبحوثین أن نالحظ

یعكس عن وجود نظرة إیجابیة لدى الزبائن بینما كانت هناك نسبة من المبحوثین أجابت بمعارض بنسبة 
في حین  .هو ما یعكس نظرة سلبیة و% 24.39أي بمجموع % 8.53و معارض بشدة قدره %  15.86

الحسابي بمحاید اتجاه تقدیم العمال فواتیر خالیة من األخطاء فقیمة المتوسط % 13.41عبر ما نسبته 
المبحوثین حول هذا البند تعبر المستوى المقبول عن حرص العمال على تقدیم  و إجابات 3.47 بــ تقدر

ما أشرنا إلیه ك 4.20- 3.40ط الحسابي محصور بین فواتیر خالیة من األخطاء على اعتبار أن المتوس
  . 0.65معیاري  انحراففي السابق و 

رصد العدادات و شكلها الدوري من طرف األعوان  ،تفسیر هذه البراهین الرقمیة بمصداقیة عملیة یقودنا
في تقدیم فواتیر خالیة من األخطاء فكلما كانت عملیة الرصد دوریة و بمصداقیة كلما ساهمت في تقدیم 

  .فواتیر صحیحة و العكس صحیح
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لى حصول بعض األخطاء عن غیر قصد في بینما تفسر النسبة التي عبرت بمعارض و معارض بشدة إ
عند مرور األعوان المكلفین بالرصد أو  المنزلالفواتیر ناجمة في الغالب عن غیاب المبحوثین عن 

  .صعوبة الوصول إلى العدادات نتیجة بعض الحواجز

  ییننظرة الزبائن نحو تسلیم الفواتیر في اآلجال القانونیة من طرف األعوان التجار ): 13(جدول رقم 

  
 اآلجالالمتعلق بنظرة الزبائن نحو تسلم الفواتیر في ) 13(الجدول  فيمن خالل المعطیات الكمیة 
و موافق بشدة بنسبة % 31.71ن المبحوثین أجابوا بموافق بنسبة فإ ،القانونیة من طرف األعوان

  .من مجموع المبحوثین% 46.34أي بمجموع % 14.63

عن عبرت % 24.39من المبحوثین عبرت عن معارضتها الشدیدة و % 10.98نجد نسبة  بینما
  . بمحاید% 18.29في حین عبرت نسبة , %35.37معارضتها بمجموع یساوي 

هي قیمة متوسطة على العموم و التي تنتمي إلى المجال  و 3.20 بـ أما قیمة المتوسط الحسابي فقدر
دل على أن یى حد ما مرتفع لو هو إ 0.79و انحراف معیاري  ،دمحای 3.4-2.6الثالث المحصور بین 
  .أعلى تتو تش انسجامإجابات المبحوثین أقل 

و یمكن تفسیر هذه النتائج بسعي الشركة إلى تحصیل مستحقاتها المالیة و لتفادي قطع التیار الكهربائي 
       بینما تفسر النسبة التي عبرت بمعارض  .الفاتورةعلى الزبائن بعد انقضاء المدة القانونیة لتخلیص 

       اإلقامة أو البعد الجغرافي لبعض  البلدیات عن الوكالة  محل و معارض جدا بغیابها المستمر عن
في  تاللاالخو صعوبة الوصول إلیها من طرف األعوان خاصة في فصل الشتاء هذا ما یسبب نوع من 

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  رقم البند

10  

  %14.63  12  موافق بشدة

3.20  0.79  

  %31.71  26  موافق
  %18.29  15  محاید

  %24.39  20  معارض
  %10.98  09  معارض بشدة

  %100  82  المجموع
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    بین الریف  العینةفي توزیع أفراد  07إیصال الفواتیر في اآلجال القانونیة و هو ما یؤكده الجدول رقم 
  .المناطق الریفیة التي یصعب الوصول إلیها  یقطنون %20.73و المدینة حیث نجد 

 mode de paiementنظرة الزبائن نحو شرح طرق التخلیص : )14(جدول رقم 

  

الذي یمثل نظرة الزبائن نحو شرح طرق التخلیص من طرف ) 14(تبین المعطیات الكمیة في الجدول رقم 
موافق بنسبة المبحوثین الذین أجابوا ب تكة سونلغاز أن النسبة األكبر مثلشر لاألعوان التجاریین 

  .و هو ما یعكس النظرة الجیدة% 60.98 بـ بمجموع قدر% 25.61و موافق بشدة بنسبة % 35.37

ما مجموع % 18.29عارض و م% 3.66في حین بلغت نسبة المبحوثین الذین أجابوا بمعارض بشدة 
  . %17.07ما یعكس النظرة  السلبیة بینما عبرت فئة المبحوثین  بمحاید  بنسبة% 21.95

    4.2 - 3.40 بین رابعة المحصورةو تمركز في الفئة ال 3.52 استقر عندأما قیمة المتوسط الحسابي 
المبحوثین أن إجماع من هو واضح جدا  و 0.61 بقیمة معیاري منخفض انحراف التي تقابل موافق و و

  .األعوان التجاریین یقومون بشرح طرق تخلیص الفاتورة

الفاتورة شیكا أو دقیقة لكیفیة تخلیص  الفاتورة على شروحات كافیة و الحتواءیمكن تفسیر هذه النتائج  و
أو عند مرور العون المكلف بتسلیم الفاتورة على . نقدا، على مستوى الوكالة التجاریة أو برید الجزائر

المتعلق بتوزیع المبحوثین حسب المستوى التعلیمي نجد  06بالرجوع إلى الجدول رقم  مستوى اإلقامة و
في فهم  دود لهذه الفئة التي تجد صعوبةما یعبر عن المستوى المح فرد 16بله هو ما قا و % 19.51

 .جابتها معارضة أو سلبیةطرق التخلیص لهذا كانت إ

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  الموافقة درجة  رقم البند

11  

  %25.61  21  موافق بشدة

3.52  0.61  

  %35.37  29  موافق
  %17.07  14  محاید

  %18.29  15  معارض
  %3.66  03  معارض بشدة

  %100  82  المجموع
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  عطاب من طرف عمال الشركةنظرة الزبائن لسرعة إصالح األ :)15(جدول رقم 

  

المبحوثین لم  أغلبیة نفإ ،عطاباأل إصالحبنظرة الزبائن لسرعة  المتعلق) 15(من خالل الجدول رقم 
   لمعارض % 32.92من طرف عمال الشركة و قد قدرت بنسبة  عطاباأل إصالحیوافقوا على سرعة 

  .و هو ما یعكس النظرة السلبیة% 47.56بمجموع  أيلمعارض بشدة % 14.64و نسبة 

  2.6- 1.8الفئة الثانیة المحصورة بین  إلىو الذي ینتمي  2.57 بـ قدرت قیمتهفالمتوسط الحسابي  أما
یمثل تشتت و عدم تجانس  0.87 بـ ري مرتفع نوعا ما قدرو التي تمثل اتجاه معارض و انحراف معیا

  .المبحوثین إجابات

% 4.88لموافق و % 20.73فقدرت بنسبة  األعطاب إصالحنه هناك سرعة في أالذین وافقوا على  أما
  .النضرة االیجابیة أوو هو ما یعكس االتجاه % 25.61لموافق بشدة بمجموع 

من طرف عمال  األعطاب إصالحاتجاه سرعة % 26.83من المبحوثین بمحاید بنسبة  بینما عبر مجموع
  .الشركة

طول الشبكة الكهربائیة حیث األعطاب مرد ذلك إلى  إصالحتفسیر هذه النظرة السلبیة اتجاه  إلىنسبة لابف
ا و صعوبة الوصول إلى أماكن األعطاب یكلم  هذا ما یصعب من مراقبتها و صیانتها دور  5222 بـتقدر 

یما یحض توزیع ف) 07(ما توضحه نتائج الجدول رقم بسهولة خاصة في المناطق الجبلیة و هذا 
  .یسكنون في الریف% 20.73المبحوثین حسب محل اإلقامة إذ نجد 

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  رقم البند

12  

  %4.88  04  موافق بشدة

2.57  0.87  

  %20.73  17  موافق
  %26.93  22  محاید

  %32.92  27  معارض
  %14.64  12  معارض بشدة

  %100  82  المجموع
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احة الر باإلضافة إلى قدم التجهیزات المستعملة في عملیة البحث عن األعطاب و تزامنها مع أیام 
  .األسبوعیة و األعیاد الوطنیة

ن یأما عن نسبة النظرة اإلیجابیة فهي تعكس سعي عمال الشركة إلى التكفل بانشغاالت الزبائن و تحس
  .األعطاب إصالحجودة الخدمة من خالل اإلسراع في عملیة 

   نظرة الزبائن لتدعیم فرق التدخل إلصالح اإلنقطاعات لیال: )16(جدول رقم 

  

الذي یمثل نظرة الزبائن لتدعیم فرق التدخل إلصالح ) 16(تبین الشواهد الكمیة في الجدول رقم 
و موافق بشدة % 58.53المبحوثین الذین أجابوا بموافق بنسبة  مثلتاإلنقطاعات لیال أن النسبة األكبر 

و التي تنتمي  4.3بـ و هذا ما تعكسه قیمة المتوسط الحسابي المقدرة %  82.92بمجموع  ،% 24.39
و هو ما  0.57 ـإلى فئة موافق بشدة كما سبق اإلشارة إلیها فیما سبق و انحراف معیاري منخفض قدر ب

  .یعبر عن انخفاض في تشتت إجابات المبحوثین و تركزها عند مستوى محدد

و هو ما یفسر الحاجة الملحة و الضروریة إلى  فنظرة المبحوثین إیجابیة لتدعیم فرق إصالح اإلنقطاعات
  .الكهرباء لیال 

و أو هي في الغالب ال تشكو من اإلنقطاعات المستمرة ، % 4.89في مثلتتضئیلة المعارض و نجد نسبة 
  %.12.19 بـقدرت فمحایدالنسبة  ، أماالطویلة

  

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  البندرقم 

13  

  موافق بشدة
  
20  

24.39%  

4.3  0.57  

  %58.53  48  موافق
  %12.19  10  محاید

  %4.89  04  معارض
  -  -  معارض بشدة

  %100  82  المجموع
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  یة من مخاطر الغاز في فصل الشتاءنظرة الزبائن لتوع :)17(جدول رقم 

  

الخاص بنظرة الزبائن للتوعیة من مخاطر الغاز في فصل ) 17(القراءة اإلحصائیة للجدول رقم  تبین
 هبمجموع قدر % 26.83و موافق بشدة بنسبة % 45.13أجابت بموافق بنسبة  كبراأل نسبةالالشتاء أن 

التوعیة من مخاطر الغاز خاصة في  وجود نظرة إیجابیة للزبائن اتجاهو هي نسبة تعبر عن % 71.96
 بـ بول یقدرو یمثل اتجاه إیجابي و انحراف معیاري مق 3.9الشتاء فالمتوسط الحسابي كان في حدود 

  .جابات المبحوثینیفسر تجانس إما  0.62

و زهق لألرواح في غیاب شروط  اختناقاتو ما یسببه من ة غاز المدینة فتفسیر هذه النظرة مرتبط بخطور 
  .التهویةمة و المراقبة الدوریة و التقنیة ألجهزة التدفئة و قنوات السال

و الملتقیات الدوریة لتوعیة الزبائن  االتصالفالشركة تسعى جاهدة إلى زیادة درجة الوعي من خالل قنوات 
  .من مخاطر غاز المدینة و ما یسببه من كوارث

یفسر بجهلهم لمخاطر الغاز و ما  هوو % 13.41ا بمعارض فكانت تساوي أما نسبة الزبائن الذین أجابو 
  .یسببه من اختناق

بعدم  سرو هو ما یف% 14.63بمحاید فكانت تساوي  أجابواأما النسبة األخیرة و تمثل المبحوثین الذین 
 % 20.73د الذي یمثل توزیع أفراد العینة یؤكد ذلك إذ نج) 07(هم لغاز المدینة و الجدول رقم امتالك

  .الدي یشهد غیاب شبه تام لغاز المدینة من المبحوثین یقیمون في الریف

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  رقم البند

14  

  %26.83  22  موافق بشدة

3.  0.62  

  %45.13  37  موافق
  %14.63  12  محاید

  %13.41  12  معارض
  -  -  معارض بشدة

  %100  82  المجموع
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  بتوفیر الخدمة في الموعد المحدد العمال بوعودهم اللتزامنظرة الزبائن ): 18(جدول رقم 

  

بوعودهم بتوفیر الخدمة في الموعد  لاللتزامالخاص بنظرة الزبائن ) 18(الجدول رقم  أرقامیتبین من 
أي بمجموع % 20.75و موافق بشدة % 34.15المحدد أن غالبیة المبحوثین أجابوا موافق بنسبة 

  . االلتزاممن الزبائن الذین یملكون نظرة مقبولة اتجاه % 54.58

بشدة و معارض % 23.17بینما كانت هناك نسبة من المبحوثین ترى عكس ذلك أجابت بمعارض بنسبة 
بینما نجد  .االلتزامالمبحوثین الذین یملكون نظرة معارضة نحو  من% 37.80أي بمجموع % 37.80

  .بالوعود االلتزاماتجاه % 7.32 بـ نسبة ثالثة محایدة تقدر

المعیاري  االنحرافأماأي فئة موافق 4.2-3.4و تمركز ما بین  3.50أما المتوسط الحسابي قدرت قیمته 
 . المعیاري االنحرافته قیمة د ما أك بمعنى أن إجابات المبحوثین لم تكن قویة و هذا  0.7فبلغت قیمته

بالوعود بالطابع التجاري للشركة فهي تسعى إلى زیادة المبیعات لكي یتسن لها  االلتزامتبرز أهمیة  و
صورة الشركة لدى زبائنها من خالل السهر على راحتهم وخدمتهم  عزیزوتتحقیق أرباح إضافیة في جهة 

 .بتوفیر حاجیاتهم في الوقت المحدد

أما عن سبب اإلجابة بمعارض لهذا البند فیمكن ردها إلى مجموعة من القوانین والتشریعات الخارجة عن 
یة التي تستغرق وقت نطاق الشركة كالحصول على موافقة البلدیة إلنجاز بعض المهام والوثائق اإلدار 

  .إلتمام العملیة

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  رقم البند

15  

  موافق بشدة
  
17  

20.73%  

3.5  0.71  

  %34.15  28  موافق
  %7.32  06  محاید

  %23.17  19  معارض
  %14.63  12  معارض بشدة

  %100  82  المجموع
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  مبرمجةالاإلنقطاعات غیر  انخفاضن في التموین بالطاقة مع نظرة الزبائن لتحس): 19(دول رقم ج

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  بندرقم ال

16  

  %12.20  12  موافق بشدة

2.59  0.84  

  %17.07  35  موافق
  %9.76  20  محاید

  %42.68  07  معارض
  %18.29  08  معارض بشدة

  %100  82  المجموع
  

 انخفاضالمتعلق بنظرة الزبائن لتحسن في التموین بالطاقة مع ) 19(تبین القراءة اإلحصائیة للجدول رقم 
%  18.29و %  42.68مبرمجة أن غالبیة المبحوثین أجابوا بمعارض بنسبة الاإلنقطاعات غیر 

  .%  60.97معارض بشدة أي بمجموع 

من المبحوثین % 29.27أي بمجموع  بشدة بموافق% 12.20بموافق و % 17.07قد عبر ما نسبته  و
  .عن االجابة عن البند %9.76فیما امتنع  .قبول لدیهم نظرة

    2.6- 1.8رض المحصورة بین انتمي إلى فئة معتالذي  و 2.59 ة بـقدر یمته أما المتوسط الحسابي فق
  .بثیمیل إلى نوع من التش 0.84انحراف معیاري  و

یمكن تفسیر النظرة السلبیة للمبحوثین في التموین بالطاقة إلى اإلنقطاعات المستمرة نتیجة طول الشبكة  و
التأثر بالظروف المناخیة في ظل غیاب الصیانة الدوریة األمر  الكهربائیة التي یجعلها عرضة للتخریب و

  .تدمرهم من ثم تأثرهم و مبرمجة عن الزبائن والاإلنقطاعات غیر  الذي یزید من األعطاب و

أین تكون كمیة الكهرباء  ةرو ار الكهربائي عمدا في أوقات الدالشركة إلى قطع التی لجوءباإلضافة إلى 
المستهلكة أكبر من المنتجة ما یجبر الشركة إلى اللجوء إلى التقلیل من االستهالك من خالل قطع 

  .الكهرباء كإجراء إلحداث التوازن في الشبكة

نفسر كذلك النظرة اإلیجابیة للمبحوثین بالسعي المستمر للشركة لتوفیر وتحسین التموین بالطاقة لزبائنها  و
 .ن خالل زیادة قدرتها اإلنتاجیة لمواجهة الطلب المستمرم
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  إجابات المبحوثین على عبارات جودة الخدمة :)20(جدول رقم 

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العبارات  الرقم

07  
تتم بشكل دوري من طرف  relevéعملیة رصد العدادات 

  التجارییناألعوان 
3.41  0.71  

08  
تتم بمصداقیة من طرف  relevéعملیة رصد العدادات 

  األعوان التجاریین
3.42  0.70  

  0.65  3.47  یحرص العمال على تقدیم فواتیر خالیة من األخطاء  09

یتم تسلیم الفواتیر في اآلجال القانونیة بعد إصدارها من   10
  التجاریینطرف األعوان 

3.20  0.79  

11  
من  mode du paiementبطرق التخلیص  إعالمكیتم 

  التجاریینطرف األعوان 
3.52  0.61  

12  
هناك سرعة في العمل إلصالح األعطاب من طرف 

  عمال الشركة
2.57  0.87  

  0.57  4.30  تدعیم فرق التدخل إلصالح االنقطاعات لیال  13

14  
توعیة الزبائن بمخاطر الغاز خاصة في فصل الشتاء من 

  0.62  3.90  طرف المكلفین باإلعالم

  0.71  3.50  المحدد عدودهم بتوفیر الخدمة في المو عالعمال بو  التزام  15

االنقطاعات  انخفاضیوجد تحسین في التموین بالطاقة مع   16
  الغیر مبرمجة

2.59  0.84  

  0.70  3.41  الكلي االنحراف المتوسط و

  SPSSعلى مخرجات  باالعتمادمن إعداد الطالب  :المصدر

خالل الجدول یتضح أن نظرة الزبائن نحو جودة الخدمة كان مقبول أي أنهم وافقوا على جودة الخدمة  من
هو متوسط یقع ضمن  لمفردات المبحوثین و 3.41من طرف عمال الشركة حیث بلغ متوسط الحسابي 

ذلك أن  ومع 0.70 همعیاري قدر  انحراف و 4.2-3.4الفئة الرابعة من فئات مقیاس لیكرت الخماسي من 
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إذن  .هو ما یعكس المستوى المقبول في الخدمة إجابات المبحوثین متقاربة أین تمركزت في فئة موافق و
  .أفراد المبحوثین كان إیجابیا نحو عبارات محور جودة الخدمة اتجاه

  تفسیر النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة تحلیل و عرض و: ثانیا

 :االستقبالالزبائن نحو حسن  اتجاهات* 

  نظرة الزبائن للباس الموحد یمكن في معرفة العمال :)21(جدول رقم 

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  البندرقم 

17  

  %26.83  22  موافق بشدة

4.31  0.49  

  %53.65  44  موافق
  %10.95  09  محاید

  %8.54  07  معارض
  -  -  بشدة معارض

  %100  82  المجموع
  

ل اللباس الموحد في معرفة العمال أن لحمالخاص بنظرة الزبائن ) 21(ل رقم یالحظ من خالل الجدو 
من % 80.48أي بمجموع % 26.83موافق بشدة  و%  53.65غالبیة المبحوثین أجابوا بموافق بنسبة 

نسبة ثالثة قدرت  و%  8.54 ـعلى ذلك ب واضر تاعمجموع المبحوثین بینما قدرت نسبة المبحوثین الذین 
الذي ینتمي  و 4.31 ـقدر ب نجد أن المتوسط الحسابي كان مرتفع و لم تبدي رأي عن ذلك و 10.98 ـب

  .0.49 ـمعیاري یقدر ب انحراف و 5- 4.2المحصورة بین  إلى فئة موافق بشدة و

األعوان  صصو خبال إطار الوكالة و مال خاصة خارجیمكن تفسیر هذه النتیجة بسهولة معرفة الع و
  .انشغاالتهمطرح  من ثم و معرفتهم سهولة المكلفین بعملیة رصد العدادات و
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  ة الزبائن لحمل البطاقات المهنیةنظر ): 22(جدول رقم 

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  رقم البند

18  

  %18.30  15  موافق بشدة

3.6  0.58  

  %45.12  37  موافق
  %14.63  12  محاید

  %21.96  18  معارض
  -  -  معارض بشدة

  %100  82  المجموع
 

غالبیة  أنالمهام  تأدیةبنظرة الزبائن نحو حمل البطاقات المهنیة عند  أعالهالجدول  أرقام تعكس
من نسبة % 63.41موع مجأی% 18.29بشدة بنسبة  و موافق% 45.12بموافق بنسبة  أجابوا المبحوثین

و هو ما یعبر عن وجود نظرة ایجابیة لدى المبحوثین حول  3.6قیمة المتوسط الحسابي  و .المبحوثین 
  .  حمل البطاقات المهنیة 

و التي لها نظرة سلبیة لحمل البطاقات % 21.96لك بنسبة ذكما نجد فئة من المبحوثین ترى عكس 
  %.14.63 ـبة ثالثة محایدة قدرت بالمهنیة و نس

   من معرفة مكانة العامل في الشركة ه عملیة حمل البطاقات المهنیةر فو و یمكن تفسیر هذه النتیجة بما ت
  .سهولة طرح انشغاالتهم و الحصول على احتیاجاتهم من ثم و

  و احترام مواقیت العمل القانونیةنظرة الزبائن نح): 23(جدول رقم 

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  رقم البند

19  

  %15.85  13  موافق بشدة

3.45  0.69  

  %42.68  35  موافق
  %10.97  09  محاید

  %14.63  12  معارض
  %15.87  13  معارض بشدة

  %100  82  المجموع
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 أغلبیة أنمواقیت العمل القانونیة  حتراماالخاص بنظرة العاملین نحو  )23(من الجدول  األرقام تبین
من % 58.53ما نسبته  أي% 15.85و موافق بشدة بنسبة % 42.68بموافق بنسبة  أجابوا المبحوثین

بمعارض قدرت   أجابت الزبائن راضون نحو احترام مواقیت العمل بینما كانت هنالك نسبة من المبحوثین
معارضون الحترام مواقیت العمل % 30.50ما نسبته  أي% 15.87رض بشدة قدرت و معا% 14.63بـ

  .بمحاید% 10.97في حین عبر ما نسبته 

الفئة الرابعة التي تمثل  إلى هي تنتمي و 3.45 بـ نجد قیمة المتوسط الحسابي مقبولة حیث قدرت و
   0.69 ـب المبحوثین قدر إلجاباتو انحراف معیاري قلیل التشتت  4.2- 3.4الموافقة و المحصورة ما بین 

حترام مواقیت العمل و تفسر هذه النتیجة باحترام العاملین القانون الداخلي للمؤسسة خاصة فیما یتعلق با
  .       المسؤولیةو بتحقیق مستوى عالي من االنضباط حیث یسمح یة القانون

  نظرة الزبائن لتنظیم الطابور بواسطة التذكرة): 24(جدول رقم 

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  رقم البند

20  

  %30.49  25  موافق بشدة

4.67  0.52  

  %48.78  40  موافق
  %17.07  14  محاید

  %3.66  03  معارض
  -  -  معارض بشدة

  %100  82  المجموع
  

الخاص نظرة الزبائن لتنظیم الطابور بواسطة التذكرة موافق بقوة من ) 24(خالل نتائج الجدول رقم  من
من % 79.27بمجموع  أي% 30.49موافق بشدة  و% 48.78 ب طرف المبحوثین و المعبر عنه

  0.52و انحراف معیاري  4.67المبحوثین و تؤكد ذلك قیمة المتوسط الحسابي الذي كانت جد مرتفعة 
  .المبحوثین إجابات و یعبر عن ضالة تشتت

طابور بواسطة التذكرة و ما و تفسر هذه النتیجة باألثر االیجابي و االرتیاح الذي تتركه عملیة تنظیم ال
  .ن العمال و الزبائننه من احترام متبادل بیعینجر 
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  وسائل الراحة خالل وقت االنتظار نظرة الزبائن لتوفیر): 25(جدول رقم 

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  البندرقم 

21  

  %30.49  25  موافق بشدة

3.9  0.59  

  %31.70  26  موافق
  %9.76  08  محاید

  %15.85  13  معارض
  %12.20  10  معارض بشدة

  %100  82  المجموع
  

بنظرة الزبائن لتوفیر وسائل الراحة خالل وقت  الخاص) 25(ة من خالل الجدول رقم توضح الشواهد الكمی
 أي% 30.49و موافق بشدة بنسبة % 31.70بموافق بنسبة  أجابوا المبحوثین أغلبیة أناالنتظار 
  . من مجموع المبحوثین% 62.29بمجموع 

و انحراف معیاري ضعیف یفسر  3.9 بـ قیمة مقبولة تقدر إلىاالنحراف المعیاري كان یشیر أن نجد  و
  .بالتشتت المحدود لمفردات المبحوثین و هو یعبر عنه باالتجاه االیجابي و المقبول

  .و تفسر هذه النتیجة بالشعور باالرتیاح و الراحة على مستوى الوكالة في انتظار دور الزبون

من مجموع المبحوثین  28.05جموع بم% 12.20بمعارض و معارض بشدة بنسبة % 15.85فیما عبر 
  .بمحاید للعملیة 9.75 ما نسبته عبر كذلكو 
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  معاملة بمرونة على مستوى الشباكنظرة الزبائن نحو ال): 26(جدول رقم 

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  رقم البند

22  

  %12.19  10  موافق بشدة

3.41  0.63  

  %51.21  42  موافق
  %9.76  08  محاید

  %14.63  12  معارض
  %12.21  10  معارض بشدة

  %100  82  المجموع
  

 أغلبیة أنالخاص بنظرة الزبائن نحو المعاملة بمرونة على مستوى الشباك ) 26(من خالل الجدول رقم 
من % 63.40بمجموع یمثل % 12.19بشدة بنسبة  موافق و% 51.21بموافق بنسبة  أجابوا المبحوثین
بمجموع  أي% 12.21 ـمعارض بشدة ب و% 14.63بـبمعارض فقدرت  اإلجابةنسبة  و. المبحوثین
    3.41سابي كان في حدود فمن خالل المتوسط الح% 9.76 بـ نسبة ثالثة محاید قدرت و% 26.84

انحراف معیاري مقبول كان في  ستوى الشباك وعن النظرة االیجابیة في المعاملة على م عبرالذي ی و
  .المبحوثین إجاباتالذي یعبر عن اقل تشتت في  و 0.63حدود 

االستقبال من طرف الشركة حیث تضع شروط البد من توفرها  أعوانتفسر هذه النتیجة بحسن اختیار  و
البیروقراطیة التي تؤكد هذا ما یتماشى مع النظرة  و. المقبولین على شغل هذه الوظیفة األشخاصفي 

  .على توفر مجموعة من المؤهالت والكفاءات لطالبي شغل الوظیفة
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  باالنشغاالتنظرة الزبائن لخلیة اإلصغاء للتكفل ): 27(جدول رقم 

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  رقم البند

23  

  %12.19  10  موافق بشدة

2.67  0.97  

  %17.07  14  موافق
  %42.68  35  محاید

  %14.63  12  معارض
  %13.43  11  معارض بشدة

  %100  82  المجموع
  

الخاص نظرة الزبائن لخلیة اإلصغاء للتكفل بانشغاالتهم أن ) 27(یوضح الشواهد الكمیة في الجدول رقم 
% 12.19ما نسبة  رعبّ نسبة مرتفعة فیما  هي و%  42.68أغلبیة المبحوثین أجابوا بمحاید بنسبة 

عن هذا البند بمعارض ما نسبته  رعبّ  فیما% 29.26أي بمجموع % 17.07بنسبة  بموافق بشدة موافق
  %.28.06أي بمجموع % 13.43معارض بشدة  و% 14.63

إلى  هي قیمة ضعیفة تنتمي و 2.67 ـهذه النتائج یمكن تلخیصها في قیمة المتوسط الحسابي الذي قدر ب
  .المحاید االتجاهالذي یعبر عن  و 3.4-2.6مجال الثالث المحدود بین ال

عدم  ت إجابات المبحوثین وتهي قیمة مرتفعة تفسر بتش و 0.87المعیاري  االنحراففیما كانت قیمة 
  .تجانسها

بالتكفل بمطالبهم  یمكن تفسیر هذه النتیجة بضعف اإلدارة في إعالم المبحوثین بوجود خلیة إصغاء تقوم و
  .فالنسبة المعبرة عن الحیاد كبیرة والناتجة عن عدم معرفتها لوجود خلیة إصغاء انشغاالتهم و
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  الزبائن لتقید بالجدیة في العمل نظرة): 28(جدول رقم 

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  رقم البند

24  

  %14.63  12  موافق بشدة

3.41  0.64  

  %48.78  40  موافق
  %8.54  07  محاید

  %15.85  13  معارض
  %12.20  10  معارض بشدة

  %100  82  المجموع
  

الخاص بنظرة الزبائن للتقید بالجدیة في العمل غالبیة المبحوثین أجابوا  )28(الجدول رقم  أرقامیتبین من 
من المبحوثین راضون % 63.41بمجموع  أي% 14.63بشدة بنسبة  و موافق% 48.78بموافق بنسبة 

  .عن الجدیة في العمل من طرف العمال

مجموع ب أي% 12.20 معارض بشدة بنسبة و% 15.85بـ بمعارض فقدرت اإلجابةعن نسبة  أما
  .من المبحوثین غیر راضون عن الجدیة في العمل% 28.05

اتجاه الجدیة في العمل من طرف  رأي أيهي لم تبدي  و% 8.54 ـبینما نجد فئة ثالثة محایدة تقدر ب
  .العمال

انحراف  و هي قیمة مقبولة و التي تعكس االتجاه اإلیجابي و 3.41بـ و نجد قیمة المتوسط الحسابي تقدر
  .0.64معیاري اقل تشتت بقیمة 

و هذا ما  األوامرالتعلیمات و وفق ما تنص علیه  األداءتحسین  إلىتفسر هذه النتیجة بسعي العمال  و
  . یتطابق مع النظریة العلمیة
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  نظرة الزبائن للمعاملة باحترام: )29(جدول رقم 

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  رقم البند

25  

  %21.95  18  موافق بشدة

3.52  0.63  

  %47.57  39  موافق
  %12.20  10  محاید

  %8.54  07  معارض
  %9.74  08  معارض بشدة

  %100  82  المجموع
  

الذي یمثل نظرة الزبائن للمعاملة باحترام من طرف العمال غالبیة  )29(الجدول رقم  أرقامیتبین من 
من % 62.52 بمجموع أي %21.95و موافق بشدة بنسبة  %47.57بموافق بنسبة  أجابوا المبحوثین
هو ما یعكس النظرة االیجابیة و المقبولة نحو المعاملة باحترام   و 3.52انحراف معیاري  و المبحوثین

  .المبحوثین جاباتإمثل اقل تشتت في یو  0.63حدود  في االنحراف المعیاري فكان أما

% 8.54 بمعارض بشدة و% 9.74ما نسبته أجابكما نجد نسبة من المبحوثین ترى عكس ذلك فقد 
  % .12.20موقف قدرت  أي و بینما نجد نسبة محایدة لم تبد %18.28بمعارض ما مجموعه 

المرسومة و المحددة  األهدافوفق  أيبصورة محددة  أعمالهم أداء إلىتفسر هذه النتیجة بسعي العمال  و
 اإلدارةنظریة و هذا یتطابق مع  األداءفیما یتعلق بكیفیة  األوامر ا تنص علیه التعلیمات ووفق م أي

  .العلمیة

 

  

  

  



 تفسیر البیانات المیدانیة تحلیل و الفصل السادس                                              عرض و
 

135 
 

  ب الوقوف لمدة طویلة في الطوابیرمن طرف العمال في تجن اإلجراءاتنظرة الزبائن لتبسیط  ):30(جدول رقم 

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  رقم البند

26  

  %18.29  15  موافق بشدة

3.80  0.61  

  %45.12  37  موافق
  %19.51  16  محاید

  %17.08  14  معارض
  -  -  معارض بشدة

  %100  82  المجموع
  

من طرف العمال في  اإلجراءاتالذي یمثل نظرة الزبائن لتبسیط  )30(نالحظ من خالل الجدول رقم 
    %45.12بموافق بنسبة  أجابوا غالبیة المبحوثین أنتجنب الوقوف لمدة طویلة في الطوابیر االنتظار 

  .من المبحوثین% 63.41بمجموع  أي% 18.29و موافق بشدة بنسبة 

  .بمحاید اتجاه البند% 19.51من المبحوثین و% 17.08نسبة المعارضین فتقدر بنسبة  أما

و هو ما یعكس االتجاه االیجابي للمبحوثین و قیمة االنحراف  3.8بـو نجد قیمة المتوسط الحسابي 
  .  المبحوثین إجابةفي  تشتت اقل 0.61المعیاري كان في حدود 

فكلما كان هناك تبسیط  .ال تستدعي لذلك أمورو یمكن تفسیر ذلك بأهمیة ربح الوقت و عدم ضیاعه في 
و كلما كان . على رضا و راحة الزبون إیجابافي اإلجراءات التنظیمیة و الوثائق المطلوبة انعكس ذلك 

  . و االنفعال مرذالتدة ح العكس زادت
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  المبحوثین على عبارات حسن االستقبال إجابات): 31(جدول رقم 

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العبارات  الرقم
  0.49  4.31  اللباس الموحد یمكنني من معرفة العمال  17
  0.58  3.6 یحدد مهام العمال)le badge(حمل البطاقات المهنیة   18
  0.69  3.45  لمواقیت العمل القانونیة من طرف العمالیوجد احترام   19
  le ticket +file( 4.67  0.52(یتم تنظیم الطابور بواسطة التذكرة  20
  0.59  3.9  توفیر وسائل الراحة خالل وقت االنتظار  21
  0.63  3.41  یتم التعامل معك بمرونة على مستوى الشباك  22
  0.87  2.67  للتكفل بانشغاالتك إصغاءیتم وضع خلیة   23
  0.64  3.41  تقید العمال بالجدیة في العمل  24
  0.63  3.52  یتم التعامل معك باحترام  25

26  
من طرف العمال في تجنب الوقوف  اإلجراءاتلتبسیط 

  .لمدة طویلة في الطوابیر
3.00  0.61  

  0.625  3.67  المتوسط واالنحراف الكلي
  spssالطالب باالعتماد على مخرجات   إعدادمن  :المصدر

. مستوى اتجاهات المبحوثین نحو حسن االستقبال كان بدرجة مقبولة أنضح یت أعالهمن خالل الجدول 
  5من  3.67موافقون بدرجة مقبولة على عبارات حسن االستقبال حیث بلغ المتوسط الحسابي  أنهم أي
هذا یعكس  و) 4.2- 3.4(من  الخماسي هو متوسط یقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقیاس لیكارت و

  .المبحوثین نوعا ما إجاباتفي  ضعیف یقابل تشتت 0.62حراف معیاري ان االتجاه المقبول و
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  تفسیر النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة  تحلیل و عرض و: ثالثا

  :العمال في المعامالت االلكترونیةتحكم  مستوىاتجاهات الزبائن نحو * 

  عة تلبیة الطلبات من طرف العمالنظرة الزبائن في مساهمة شبكة اإلنترنت في سر ): 32(جدول رقم

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  رقم البند

27  

  %24.39  20  موافق بشدة

4.27  0.58  

  %54.87  45  موافق
  %12.19  10  محاید

  %8.55  07  معارض
  -  -  معارض بشدة

  %100  82  المجموع
  

یالحظ في الجدول أعاله و الخاص بنظرة الزبائن نحو مساهمة شبكة اإلنترنت في زیادة سرعة تلبیة 
بشدة بنسبة  و موافق% 54.87الطلبات من طرف العمال أن غالبیة المبحوثین أجابوا بموافق بنسبة 

  .من إجابات المبحوثین% 79.26بمجموع یمثل نسبة  أي% 24.33

% 12.19في حین عبر ما نسبته % 8.55بینما كانت هناك نسبة من المبحوثین أجابت بمعارض نسبة 
 .بمحاید

   المقبول للمبحوثین اإلیجابي و االتجاهوهو ما یعكس  4,27نجد أن قیمة المتوسط الحسابي قدرت بـ  و
       هو ما یعبر عن أقل تشتت إلجابات المبحوثین  و 0,58معیاري منخفض قدر بـ  انحرافقیمة  و
  .تمركزها عند مستوى معین و

زید من سرعة تلبیة الطلبات من خالل تقسیم العمل الذي ی یمكن تفسیر هذه النتیجة بالتخصص و و
   .ثم ربح الوقت من لمعلومات الكافیة عن الخدمة وتوفیر ا اإلجراءات وتبسیط 
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  االنشغاالت العمال للبرید اإللكتروني للشركة لتلقي الستخدامیمثل نظرة الزبائن  ):33( الجدول رقم

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  رقم
      %12,19  10  موافق بشدة  
      %23,17  19  موافق  
  0,81  2,9  %26,83  22  محاید  28
      %20،73  17  معارض  
      %17,08  14  معارض بشدة  

      %100  82  المجموع
  

العمال للبرید اإللكتروني للشركة في تلقي  الستخدامالخاص بنظرة الزبائن ) 33(یالحظ من الجدول رقم 
ما یعني عدم تأكد  %26,83أن نسبة كبیرة من المبحوثین كانت لهم نظرة محایدة بنسبة  االنشغاالت

الذین  أما فیما یخص المبحوثین. االنشغاالتالمبحوثین من حقیقة استخدام العمال للبرید اإللكتروني لتلقي 
من المبحوثین،  %35,36ما یمثل مجموع  %12,19موافق بشدة  و %23,17ـ أجابوا بموافق فقدر ب

  .%37,81أي ما یمثل مجموع  %17,08معارض بشدة  و %20,73ما نسبته  اعترضبینما 

تنتمي إلى الفئة الثالثة ) محایدة(هي نسبة متوسطة  و 2,9المتوسط الحسابي في حدود  فیما كانت قیمة
  .هو ما یعبر عن تشتت في إجابات المبحوثین و 0,81معیاري  رافنحا و) 3,4- 2,6(المحصورة بین 

استمرار  المرسلة عبر البرید اإللكتروني و نشغاالتهمایمكن تفسیر النظرة السلبیة للمبحوثین بعدم الرد على 
  .انشغالهالعمال بالعمل وفق النموذج القدیم من خالل توجه الزبون إلى الوكالة إلیصال  اإلدارة و

محاولة إرضائهم في محاولة  الزبائن و انشغاالتأخذ  أما النظرة اإلیجابیة فتفسر بسعي العمال في الرد و
  .تحقیق الجودة الشاملة تقدیم الخدمات ولتحقیق التمیز في 
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  اقتصاد الوقتنظرة الزبائن في مساندة التعامالت اإللكترونیة في ): 34(جدول رقم 

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  رقم
      %20,73  17  موافق بشدة  
      %46,34  38  موافق  
  0,75  4,15  %18,29  15  محاید  29
      %14,64  12  معارض  
      -  -  معارض بشدة  

      %100  82  المجموع
  

الخاص بنظرة الزبائن في مساعدة التعامالت اإللكترونیة في ربح ) 34(تبین األرقام من الجدول رقم 
أي بمجموع  %20,73موافق بشدة بنسبة  و %46,34الوقت أن غالبیة المبحوثین أجابوا بموافق بنسبة 

هذا ما تعكسه قیمة المتوسط الحسابي التي كانت  مقبولة و في المبحوثین لهم نظرة إیجابیة و 67,07%
  .المبحوثین معیاري منخفض تفسر بتجانس إجابات انحراف هي قیمة مرتفعة و و 4,15في حدود 

بیة، فیما عبر لهم نظرة سل %14,64أما نسبة الزبائن الذین اعترضوا على ذلك فكانت في حدود 
  .بمحاید 16,29%

ص یمن خالل تخص العمال وتحكمهم في آلیات المعامالت اإللكترونیة استجابةتفسر هذه النتیجة بسرعة 
هذا ما یتطابق  و االستجابةفریق عمل یسهر على العملیة والتنسیق بین مختلف المصالح لتحقیق سرعة 

  .التكامل بین الوحدات یة من التنسیق ودرجات عال نظریة التقسیم اإلداري الذي یتطلبمع 
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  نظرة الزبائن للحصول على الفاتورة إلكترونیا): 35(جدول رقم 

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  رقم
      %21,95  18  موافق بشدة  
      %35,37  29  موافق  
  0,69  3,49  %17,07  14  محاید  28
      %19,51  16  معارض  
      %06,10  05  معارض بشدة  

      %100  82  المجموع
  

موافق بشدة بنسبة  و %35,37موافق بشدة بنسبة  و %35,37أن غالبیة المبحوثین أجابوا بموافق بنسبة 
یجابیة و %57,32أي بمجموع  21,95% هذا ما تعكسه قیمته المتوسط الحسابي  لدیهم نظرة مقبولة وإ

  .0,69معیاري قدر بـ  انحراف تشتت أقل اإلجابات المبحوثین و 3,49قیمته الذي كانت 

من  %25,61لمعارض أي بمجموع  %19,51و من المبحوثین عن معارضتهم الشدیدة %6.10عبر فیما
عن إعطاء أي رأي  %17,07ما نسبته  امتنعفیما . معارضة لذلك نسبة المبحوثین لهم نظرة سلبیة و

  ).محاید(

سهولة  كفاءة العمال من خالل توفیر الفاتورة على الموقع اإللكتروني و النتیجة بخبرة وتفسر هذه 
أما النسبة المعارضة فتفسر بعدم . ما یترتب على الزبائن من راحة وربح للوقت الحصول علیها و

  .ضعفها و االنترنتامتالكها لشبكة 
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  إلكترونیانحو تخلیص فاتورة  نظرة الزبائن ):36(جدول رقم 

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  رقم البند
      %18,29  15  موافق بشدة  
      %39,02  32  موافق  
  0,70  3,43  %18,29  15  محاید  31
      %17,07  14  معارض  
      %7,25  06  معارض بشدة  

      %100  82  المجموع
  

الخاص بنظرة الزبائن نحو تخلیص الفاتورة إلكترونیا أن غالبیة ) 36(یتبین من خالل الجدول رقم 
لهم نظرة  %57,35أي بمجموع  %11,29موافق بنسبة  و %39,02المبحوثین أجابوا بموافق بنسبة 

الذي ینتمي إلى  و 3,43هو ما تعكسه قیمة المتوسط الحسابي الذي كان یشیر إلى  قویة و إیجابیة و
الذي یعبر عن نوع من تشتت في  0,70 ـب معیاري نحرافا و) 4,2-3,4(صورة لفئة الرابعة المحا

  .المبحوثین إجابات

من نسبة المبحوثین  24,32بمعارض بشدة أي بمجموع قدر  %7,25بمعارض و  %17,07فیما عبر 
  .من المبحوثین عن اإلجابة %18,29 تنعامالذي لهم نظرة سلبیة، فیما 

أما النسبة المعارضة  الجهد، ما یترتب عن ذلك من ربح للوقت و العملیة وتفسر هذه النتیجة بسهولة  و
هو ما  التعلیمي لهذه الفئة و لى محدودیة المستوىاإلنترنت أو إلشبكة  امتالكهافیمكن ردها إلى عدم 

 %19,5الذي یمثل توزیع قیمة البحث حسب المستوى التعلیمي إذ نجد ) 06(معبر عنه في الجدول رقم 
  .عدم درایتها بالعملیة ها محدود وامستو ) المتوسط و االبتدائيفئة (
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  نحو مصداقیة التعامالت اإللكترونیةنظرة الزبائن ): 37(جدول رقم 

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  رقم البند
      %14,63  12  موافق بشدة  
      %42,68  35  موافق  
  0,62  3,51  %19,51  16  محاید  32
      %12,19  10  معارض  
      %10,99  09  معارض بشدة  

      100  82  المجموع
  

الخاص بنظرة الزبائن لمصداقیة المعامالت ) 37(یتبین من خالل المعطیات اإلحصائیة في الجدول رقم 
أي  %14،63بنسبة موافق بشدة  و %42,68اإللكترونیة أن غالبیة المبحوثین أجابوا بموافق بنسبة 

  .من نسبة المبحوثین %57,31ـ بمجموع قدر ب

من  %23,18بمجموع قدر  أي %10,99رضة بشدة امع و %12,19سبة فیما نجد نسبة معارضة بن
  ).محاید(عن اإلجابة  %19,51إجابات المبحوثین فیما امتنع 

 انحراف قیمة موافقة وهي  و 3,51بقیمة قدرت  4,2-3,4أما قیمة المتوسط الحسابي انحصرت بین 
  .الذي یعبر عن انخفاض في تشتت إجابات المبحوثین مقبول و منخفض و 0,62معیاري 

التنسیق بین جمیع الوحدات  تفسر هذه النتیجة من خالل كفاءة العمال وحرصهم على خدمة الزبائن و
  .نشغاالتهمتكفل أكثر با على مستوى الشركة إلعطاء أكثر مصداقیة و
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  اإلختالالت في التموین إلكترونیانظرة الزبائن لإلعالن بشكل دوري عن  ):38(رقم جدول 

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  رقم النسبة

33  

    %9.75  08  موافق بشدة
  
2.4  
  
  

0.53  
  %12.19  10  موافق
  %14.63  12  محاید

  %57.3  47  معارض
  %6.12  05  معارض بشدة

      %100  82  المجموع
  

الخاص بنظرة الزبائن لإلعالن بشكل دوري عن اإلنقطاعات في ) 38(تبین األرقام من الجدول رقم 
معارض  و %57.3على ذلك فقد قدرت نسبة اإلجابة بمعارض  اعترضوا التموین أن غالبیة المبحوثین

تؤكد ذلك قیمة  غیر مقبولة و من المبحوثین لهم نظرة سلبیة و %63.43أي بمجموع  %6.12بشدة 
معیاري منخفض یفسر بتركز  انحراف هي قیمة ضعیفة، و و 2.4المتوسط الحسابي الذي كان في حدود 
  ).معارض(إجابات المبحوثین عند مستوى معین 

 من %21.94موع أي بمج %9.75شدة ب موافق و %12.19فیما كانت نسبة اإلجابة بموافق في حدود 
  .%14.63المبحوثین الذین لهم نظرة إیجابیة فیما عبر بمحاید ما نسبته 

التعاون بین العمال أنفسهم، هذا ما  و االنسجام انعدام تفسر هذه النتیجة بتهاون العمال من جهته، و و
  .المعلومة من مستوى إلى آخر من ثانیة انتقالیصعب 

  

  

  

  

  

  



 تفسیر البیانات المیدانیة تحلیل و الفصل السادس                                              عرض و
 

144 
 

  االنشغاالت إلكترونیانظرة الزبائن للرد على  ):39(جدول رقم 

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  رقم البند
      -  -  موافق بشدة  
      %18,29  15  موافق  
  0,61  2,5  %28,05  23  محاید  34
      %36,58  30  معارض  
      %17,08  14  معارض بشدة  

      %100  82  المجموع
  

إلكترونیا من طرف العمال  االنشغاالتالخاص بنظرة الزبائن للرد على ) 40(تبین األرقام من الجدول رقم 
أي بمجموع قدره  %17,08معارض بشدة بنسبة  و %36,38أن غالبیة المبحوثین أجابوا بمعارض بنسبة 

الذي  2,5في حدود  هذا ما تؤكده قیمة المتوسط الحسابي الذي كان ممن لهم نظرة سلبیة و 53,66%
إجابات بتمركز الذي یفسر  0,61معیاري منخفض في حدود  انحراف و) 2,6- 1,8(ینتمي إلى المجال 

  .المبحوثین عند مستوى معین

عن قبول  %18,29العملیة في حین عبر  اتجاهفقد مثلت المبحوثین المحایدین  %28,05أما عن نسبة 
  .ونیار إلكت االنشغاالتسلوك العمال في الرد على 

بین  االنسجام انعدام التنسیق و بانعدام المتابعة من طرف المسؤول المباشر و تفسر هذه النتیجة و
  .السهر على تلبیتها الزبائن محمل الجد و انشغاالتالوحدات في أخذ 
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  زمة لتسییر األعمال بطریقة جیدةالعمال المهارات الال  متالكال نظرة الزبائن): 40(جدول رقم 

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  رقم البند
      %18,42  15  موافق بشدة  
      %42,68  35  موافق  
  0,65  3,70  %17,07  14  محاید  35
      %12,19  10  معارض  
      %9,77  08  معارض بشدة  

      %100  82  المجموع
  

ریة یالذي یمثل نظرة الزبائن المتالك العمال المهارات التسی) 41(یالحظ من خالل الجدول أعاله رقم 
بموافق بشدة أي  %18,29و %42,68الالزمة إلدارة األعمال أن غالبیة المبحوثین أجابوا بموافق بنسبة 

  .%60,97بمجموع یمثل 

من إجابات  %21,96ع یمثل بمعارض بشدة أي بمجمو  %9,77بمعارض و %12,19فیما عبر 
هي قیمة مرتفعة  و 3,70بمحاید فیما تراوحت قیمة المتوسط الحسابي  %17,07المبحوثین فیما عبر 

معیاري أقل تشتت  انحراف و ریةییالعمال المهارات التس امتالكالمقبولة اتجاه  تعكس النظرة اإلیجابیة و
  .المبحوثین في إجابات

الذین یمتلكون مؤهالت علمیة  لتوظیف من خالل استقطاب العمال األكفاء وتفسر هذه النتیجة بنجاح ا و
  .درایة كافیة باألعمال المنوطة بهم من خالل التخصص في العمل مقبولة و
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  نظرة الزبائن نحو توفیر العمال للمعلومات والبیانات إلكترونیا لطالبي خدمة): 41(الجدول رقم 

  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  النسبة المئویة  التكرار  درجة الموافقة  رقم البند
      %12,19  10  موافق بشدة  
      %42,68  35  موافق  
  0,69  3,44  %14,63  12  محاید  36
      %18,29  15  معارض  
      %12,21  10  معارض بشدة  

      %100  82    المجموع
  

ر العمال للمعلومات والبیات یالزبائن نحو توفتبین المعطیات الكمیة في الجدول أعاله والمتعلقة بنظرة 
 أي %12,19موافق بشدة  و %42,68إلكترونیا لطالبي خدمة أن غالبیة المبحوثین أجابوا بموافق بنسبة 

هذا ما  مقبولة لسلوك العمال و من إجابات المبحوثین من لهم نظرة إیجابیة و %54,87بمجموع قدره 
معیاري أقل  انحراف و 3,44بقیمة ) 4,2 -3,4(هو محصور بین  تعكسه قیمة المتوسط الحسابي الذي

من لهم نظرة  30,50قدره  بمعارض بشدة أي بمجموع %12,21بمعارض و 18,29تشتت بینما عبر 
  .بمحاید 14,63سلبیة، فیما عبر 

تسهیل عملیة طلبه للخدمة من  تفسر هذه النتیجة بحرص العمال على تقریب الزبون من الشركة وو 
  .البیانات الالزمة ل توفیر جمیع المعلومات وخال
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  لكترونیةستوى تحكم العمال في المعامالت اإل إجابات المبحوثین على عبارات م: )42(جدول رقم 

  العبارات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعیاري

  0,58  4,27  في سرعة تلبیة الطلبات من طرف العمال االنترنتتساهم شبكة   27
  0,81  2,9  االنشغاالتیستخدم العمال البرید اإللكتروني للشركة لتلقی  28
  0,57  4,15  الوقت اقتصادتساعد التعامالت اإللكترونیة في   29
  0,69  3,49  یتم الحصول على الفاتورة إلكترونیا  30
  0,70  3,43  الموقع تم تخلیص الفاتورة إلكترونیا عبری  31
  0,62  3,51  اإللكترونیة هناك مصداقیة في التعامالت  32
  0,53  2,40  یتم إعالمك بشكل دوري في اإلختالالت في التموین إلكترونیا  33
  0,61  2,50  إلكترونیا االنشغاالتیتم الرد على كل   34
  0,65  3,70  لدى العمال المهارات الالزمة لتسیر األعمال بطریقة جیدة  35
  0,69  3,44  إلكترونیا لطالبي خدمةتوفیر العمال للمعلومات والبیانات   36

  0,74  3,3  المعیاري االنحراف المتوسط الحسابي و
  SPSSعلى إجابات عینة الدراسة ومخرجات باالعتمادمن إعداد الطالب : المصدر

من خالل الجدول أعاله یتضح أن مستوى تحكم العمال في المعامالت اإللكترونیة كان بشكل محاید، أي 
معبر فیه بقیمة المتوسط الحسابي  هذا الغموض و یسودها نوع من الشك وأن إجابات المبحوثین كان 

من (لخماسي هو متوسط یقع ضمن الفئة الثالثة من فئات مقیاس لیكرت ا ، و5من  3,3ـ قدر بالذي 
اتجاه مستوى تحكم العمال في المعامالت  للزبائن هذا یعكس المستوى المحاید و) 3,40- 2,61

  .یعبر عن نوع من التشتت في إجابات المبحوثین 0,74انحراف معیاري  اإللكترونیة و
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  :ـةـالصـخـ

من مراحل  أساسیة باعتبارها مرحلة هامة و تحلیل البیانات المیدانیة تطرقنا في هذا الفصل إلى عرض و
تحلیل البیانات في ضوء  حیث تساعد في استخالص النتائج من خالل عرض و ،البحث العلمي

  .باإلضافة إلى تقییم القرارات السوسیولوجیة تفنیدهاالفرضیات للتأكد من صحة الفرضیات أو 

  

  



  مناقشة نتائج الدراسة وعرض : بعالفصل السا

  

  دـتمهی

  مناقشة نتائج الدراسة في ضوء فرضیات الدراسة: أوال

  مناقشة نتائج الدراسة في ضوء أهداف الدراسةو عرض : ثانیا

  نتائج في ضوء الدراسات السابقةالمناقشة  عرض و: ثالثا

  المفسرة للموضوعمناقشة النتائج في ضوء النظریات االجتماعیة : رابعا

  االقتراحات التوصیات و: خامسا

  ةـالصـخ
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  :دـتمهی

بعدما تم التطرق إلى العرض الجدولي وتحلیل بیانات الدراسة جاء الفصل التالي لمناقشة النتائج الخاصة 
ذلك من خالل مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیات من أجل التأكد من صدق أو عدم  بالدراسة و

الدراسات السابقة ثم مناقشة نتائج  صدق الفرضیات، ثم مناقشة نتائج الدراسة في ضوء أهداف الدراسة و
جملة من القضایا  التوصیات و الدراسة في ضوء النظریات المتبناة ثم التطرق إلى جملة من االقتراحات و

  .التي أثرتها الدراسة

  ج الدراسة في ضوء فرضیات الدراسةمناقشة نتائ: أوال

 :مناقشة الفرضیة الجزئیة األولى. 1

التي شكلت مؤشرات خاصة بقیاس صحة  ، واالستبیانالعبارات في المحور الثاني من  بعد تحلیل
ودة الخدمة المقدمة من ك اتجاه إیجابي من الزبائن نحو جهنا أنالفرضیة الفرعیة األولى التي مفادها 

  :طرف العمال ثم التوصل إلى مجموعة من النتائج التالیة

من إجمالي المبحوثین لدیهم نظرة إیجابیة نحو عملیة رصد العدادات بشكل دوري، في حین  57,32% -
   سلبي نحو العملیة  اتجاهمن المبحوثین الذین یملكون  %18,29كانت نسبة اإلجابة بمعارض تساوي 

الرابعة  وهي قیمة مرتفعة تنتمي إلى الفئة 3,41هذا معبر عنه بقیمة المتوسط الحسابي الذي قدر بـ  و
     یدل على ضآلة تشتت إجابات المبحوثین  0,61معیاري  انحراف و من مقیاس لیكرت) 4,2- 3,4(
 .تركزها عند مستوى معین موافق و

من إجابات المبحوثین لدیهم نظرة إیجابیة نحو مصداقیة رصید العدادات؛ في حین كانت  54,88% -
نجد أن المتوسط الحسابي بلغ  لهم نظرة سلبیة ومن المبحوثین من  %25,61نسبة اإلجابة بمعارض 

 .المبحوثین جاباتمقبول یعبر عن تجانس في إ 0,60ت تشت هي قیمة مقبولة و و 3,41

خالیة من إیجابي نحو حرص العمال على تقدیم فواتیر  اتجاهالدراسة لدیهم  أفرادجمالي إمن  43,90% -
 %24,39في حین شكلت نسبة  0,65معیاري  انحراف و 3,47متوسط حسابي في حدود  األخطاء و

 .سلبي اتجاهمن أفراد العینة 
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القانونیة من طرف األعوان  اآلجالمن أفراد مجتمع البحث موافقون على تسّلم الفواتیر في  46,34% -
 .تجنب قطع التیار الكهربائي ها وصتخلی هو ما یسمح بإعطاء الوقت الكافي للزبائن لإلطالع علیها و و

 modeاإلیجابي حول شرح طرق التخلیص  اتجاههممن إجمالي عینة الدراسة عبروا عن  60,98% -
de paiement تجنب الغموض هذا ما یسهل العملیة على الزبائن و ن ویمن طرف األعوان التجاری. 

هذا ما  األعطاب والسلبیة نحو سرعة إصالح  اتجاهاتهممن مجتمع البحث عبروا عن  47,56% -
هي  و 2,59مر للزبائن نحو جودة الخدمة المقدمة فقد قدرت قیمة المتوسط الحسابي من التذ یخلق نوع

تركز اإلجابات  یوضح نوع من التشتت في إجابات المبحوثین و 0,84معیاري  انحراف ومنخفضة قیمة 
 .عند مستوى معین

قد شكلت  من إجمالي المبحوثین لدیهم نظرة إیجابیة نحو توعیة الزبائن من مخاطر الغاز و 71.96% -
تجانس في إجابات  أقل تشتت و 0,62معیاري  انحراف و 3,9قیمة المتوسط الحسابي قیمة مرتفعة 

 .المبحوثین

بتوفیر الخدمة في  العمال بوعودهم التزامإیجابي نحو  اتجاهجمالي أفراد الدراسة لدیهم من إ 54,88% -
 .رضاه على سلوك العاملین هذا ما ینعكس على راحة الزبون و الموعد المحدد و

اإلنقطاعات غیر  انخفاض من أفراد مجتمع البحث غیر موافقون على التموین بالطاقة و 60,97% -
 .هذا ما یخلق نوع من التذمر في تصرفاتهم مبرمجة وال

بناء على ما سبق وللتأكد من الصدق اإلمبریقي للفرضیة الفرعیة األولى، تم حساب المتوسط الحسابي  و
الكلي لعبارات المحور الثاني لمعرفة تأثیر جودة الخدمة المقدمة من طرف العمال في نظرة الزبائن فكان 

-3,40(خماسي من هو متوسط یقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقیاس لیكرت ال 5من  3,41یساوي 
 0,70معیاري أقل تشتت  انحراف هو ما یعكس التأثیر اإلیجابي للجودة على اتجاه الزبائن و و) 4,20
المبحوثین مما یعني وجود نظرة إیجابیة لدى الزبائن نحو جودة الخدمة المقدمة من طرف  جاباتفي إ

  .العمال

إیجابي للزبائن  اتجاهولى التي مفادها أن هناك من مجمل النتائج السابقة تظهر أن الفرضیة الفرعیة األ و
  .الخدمة فرضیة محققة نسبیانحو جودة 
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 :الثانیةالجزئیة مناقشة الفرضیة . 2

التي شكلت مؤشرات خاصة بقیاس صحة  ، واالستبیانبعد تحلیل العبارات في المحور الثالث من 
من طرف العمال  االستقبالإیجابي للزبائن نحو حسن  اتجاهالفرضیة الفرعیة الثانیة التي مفادها أن هناك 

  :تم التوصل إلى مجموعة من النتائج التالیة

العمال اللباس الموحد یسهل من معرفة  ارتداءمن أفراد العینة لدیهم نظرة إیجابیة نحو  80,48% -
 ة مسجلة، ي أكبر قیمه و 4,31قدرت قیمة المتوسط الحسابي  العمال خاصة خارج إطار المؤسسة، و

 .جابات أفراد العینة عند مستوى معینكز إبتر  معیاري ضعیف یبرر انحراف و

من المبحوثین عبروا عن مواقفهم اإلیجابیة نحو حمل البطاقات المهنیة یسهل من عملیة  63,41% -
 3,6من خالل معرفة مكانة العامل في المؤسسة، فقد تراوحت قیمة المتوسط الحسابي  االنشغاالتطرح 

 .معیاري أقل تشتت انحراف إیجابي و اتجاهالذي یعبر عن 

هذا ما یساعد على  مواقیت العمل، و احترامجمالي أفراد عینة الدراسة موافقون على من إ 58,53% -
الشركة وسعیهم إلى تحسین صورة المؤسسة من خالل التقید  الزبون داخل تحسین العالقة بین العمال و

 .واقیت العملمالصارم ب

من إجمالي عینة الدراسة یوافقون على تنظیم الطابور من طرف العمال بواسطة التذكرة  79,27% -
Ticket fille  هي أكبر قیمة مع انخفاض في قیمة  و 4,67فقد ارتفعت قیمة المتوسط الحسابي إلى

 احترام هذا ما یساعد على زیادة المبحوثین و جاباتإ الذي یفسر بتجانس في 0,52لمعیاري ا االنحراف
 .عدم تفضیل بعضهم عن بعض الزبائن و

وهذا ما یفسر  االنتظارى توفیر وسائل الراحة خالل وقت من مجتمع الدراسة موافقون عل 62,29% -
 .الشباك في انتظار دورهعلى مستوى  و باالرتیاحبزیادة شعور الزبائن 

إیجابي نحو المعاملة بمرونة على مستوى الشباك فقد سجلت  اتجاهمن أفراد العینة لدیهم  63,40% -
معیاري أقل تشتت مقارنة مع باقي  انحراف هي قیمة مقبولة و و 3,41ابي قیمة قیمة المتوسط الحس

 .البنود
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شغاالتهم ما یدل على صغاء في التكفل باناإل ثین  عبروا نظرة إیجابیة لخلیةمن المبحو  42,68% -
 .الزبائن وخدمتهم سعي العمال من التقرب الى

هذا راجع إلى سعي  من المبحوثین لدیهم نظرة إیجابیة نحو التقید بالجدیة في العمل و 63,41% -
 .أهداف المؤسسة العمال لتحسین األداء وفق ما تنص علیه التعلیمات و

هذا ما أثبته  من طرف العمال، و إیجابي نحو حسن المعاملة اتجاهعینة لدیهم ال أفرادمن  69,52% -
 .0,63معیاري  انحراف و 3,52المتوسط الحسابي بقیمة 

ما یترتب عن  العینة لهم نظرة إیجابیة نحو تبسیط اإلجراءات من طرف العمال و أفرادمن  63,41% -
. بین العمال والزبائن االحترام في خلق جو من الثقة وتجنب التعقیدات التي تساهم  ذلك من ربح للوقت و

یدل على تجانس إجابات  0,61معیاري  انحراف و 3.80المتوسط الحسابي إلى ارتفاع قدر أشارفقد 
 .تشتتها معد المبحوثین و

للتأكد من صدق اإلمبریقي للفرضیة الثانیة تم حساب المتوسط الحسابي الكلي  بناء على ما سبق، و و
    5من  3,67على اتجاهات الزبائن فكان یساوي  االستقبالحسن  تأثیررات المحور الثالث لمعرفة لعبا

هو ما  و) 4,20 -3,40(هو متوسط یقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقیاس لیكرت الخماسي من  و
ـ تشتت قدر بانحراف معیاري أقل الزبائن مع تسجیل  اتجاهعلى  االستقبالیعكس التأثیر اإلیجابي لحسن 

0,62.  

 إیجابي للزبائن نحو اتجاهمفادها أن هناك ر أن الفرضیة الفرعیة الثانیة من مجمل النتائج السابقة تظه و
  .محققة بنسبة مقبولة االستقبالحسن 

  :مناقشة الفرضیة الجزئیة الثالثة. 3

مستوى تحكم العمال في معامالت  للزبائن نحو یجابيإ اتجاههناك  نأ مفادهاما الفرضیة الجزئیة الثالثة أ
  :التي یمكن إجمالها فیما یلي اإللكترونیة فقد انعكست في جملة من النتائج و

في سرعة تلبیة  االنترنتشبكة  في مساهمة من إجمالي المبحوثین لدیهم نظرة إیجابیة 54,87% -
 انحراف و 4,27الطلبات من طرف العمال وهذا ما أثبته المتوسط الحسابي الذي سجل قیمة مرتفعة 

 .معیاري منخفض یفسر بتجانس في إجابات المبحوثین
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العمال للبرید اإللكتروني لتلقي  استخدامسلبي نحو  اتجاهمن إجمالي أفراد الدراسة لدیهم  37,81% -
معیاري مرتفع یفسر  انحراف و 2,9ـ قیمة المتوسط الحسابي الذي قدر با ما أكدته هذ و االنشغاالت

 .بتشتت في إجابات المبحوثین

تحكم العمال فیها  تمع البحث موافقون على مساعدة التعامالت اإللكترونیة ومن أفراد مج 67,07% -
 .هذا ما یساعد في راحة الزبون على ربح الوقت و

ترونیا الدراسة عبروا عن اتجاههم اإلیجابي نحو الحصول على الفاتورة إلك عینة من إجمالي 57,32% -
 .في الوقت المحدد الزبون في حصوله على الفاتورة هذا ما یطمئن و

هذا ما یخفف  من أفراد العینة أكدوا على اتجاههم اإلیجابي نحو تخلیص الفاتورة إلكترونیا و 57,31% -
 .بالوكالة التجاریة لتخلیص الفاتورة االنتظارعلى الزبون مشقة 

كترونیة لالیجابیة نحو مصداقیة التعامالت امجتمع البحث عبروا عن اتجاهاتهم اإل افراد من 57,31% -
 الرابعة  الفئة التي تنتمي إلى و 3,51هذا ما تعكسه قیمة المتوسط الحسابي  تحكم العمال فیها، و و

 .المبحوثین جاباتفي تشتت إ 0,62معیاري منخفض  انحرافمع تسجیل ) 4,20- 3,40( اس لیكرتیلمق

السلبي نحو اإلعالم بشكل دوري عن اإلختالالت في  اتجاههمالعینة أكدوا على  أفرادمن  63,43% -
 جاباتمعیاري منخفض یفسر بتركیز إ انحراف و 2,4هذا ما تعكسه قیمة المتوسط الحسابي  التموین و

 ).ارضمع(المبحوثین عن مستوى معین 

 االنشغاالته العمال نحو الرد على من مجتمع البحث عبروا عن اتجاهاتهم السلبیة اتجا 53,66% -
یحتم على الزبون التنقل إلى الوكالة التجاریة للحصول  مر للزبائن وهذا ما یخلق نوع من التذ كترونیا وإل

 .على توضیح

من إجمالي عینة الدراسة عبروا عن اتجاههم اإلیجابي نحو امتالك العمال المهارات  60,97% -
 .3,70هذا ما تعكسه قیمة المتوسط الحسابي  ریة الالزمة إلدارة األعمال ویالتسی

البیانات  من أفراد العینة أكدوا على اتجاههم اإلیجابي نحو توفیر العمال للمعلومات و 54,87% -
 .هذا ما یخفف على الزبون مشقة التوجه إلى الوكالة التجاریة لطالبي الخدمة وإلكترونیا 
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للتأكید من الصدق اإلمبریقي للفرضیة الفرعیة الثالثة، تم حساب المتوسط الحسابي  بناء على ما سبق و و
لكترونیة في نظرة الزبائن فكان أثیر تحكم العمال في المعامالت اإلالكلي لعبارات المحور الرابع لمعرفة ت

  ) 3,4-2,6(وهو متوسط یقع ضمن الفئة الثالثة من فئات مقیاس لیكرت الخماسي  5من  3,3یساوي 
  .هو ما یعكس النظرة المحایدة للزبائن نحو مستوى تحكم العمال في المعامالت اإللكترونیة و

مفادها أن هناك اتجاه إیجابي للزبائن نحو  من مجمل النتائج السابقة تظهر أن الفرضیة الثالثة التي و
  .ل في المعامالت اإللكترونیة غیر محققة الى حد مامستوى تحكم العما

  :ما توصلت إلیه الفرضیات الجزئیة إن التوصل للنتیجة العامة للدراسة یكون من خالل عرض

 .إیجابي للزبائن نحو جودة الخدمة المقدمة من طرف العمال اتجاههناك  -

 .على مستوى الشباك للوكالة التجاریة االستقبالاتجاه إیجابي للزبائن لحسن  هناك -

 .هناك اتجاه محاید للزبائن نحو مستوى تحكم العمال في المعامالت اإللكترونیة -

 ال الشركة من خالل ومنه یمكن أن نستنتج أن هناك اتجاه إیجابي للزبائن نحو السلوك التنظیمي لعم
  .مؤشرات كل فرضیة

  ئج الدراسة في ضوء أهداف الدراسةمناقشة نتاو عرض : ثانیا

من خالل النتائج المتحصل علیها من الواقع المیداني التي عرضت في ضوء الفرضیات یمكن القول أن 
الدراسة حققت أهدافها من خالل معرفة اتجاهات الزبائن اإلیجابیة نحو السلوك التنظیمي من خالل 

  .من طرف العمال ستقبالاالحسن  مؤشرات الجودة و

باإلضافة إلى كشف نظرة الزبائن والمتمثلة في نظرة محایدة نحو مستوى تحكم العمال في المعامالت 
لو بجزء بسیط في إثراء وتعزیز البحث  اإللكترونیة باإلضافة إلى أن هذه الدراسة قد ساهمت و

مستقبلیة مماثلة تتخذ من النتائج فتح المجال إلجراء دراسات  السوسیولوجي الذي هو بحث تراكمي و
  .محاولة كشف واقع السلوك التنظیمي داخل الشركة محل الدراسة البحثیة التي تطرحها هذه الدراسة و
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أما الهدف األخیر الذي سعت إلى تحقیقه الدراسة هو إثارة اهتمام المسؤولین داخل الشركة إلى ضرورة 
الرقي بها من خالل تقدیم  المؤسسة و أهدافتنظیمي في تحقیق لما یمكن أن یلعبه السلوك ال االنتباهلفت 

  .الخلفیة النظریة اقتراحات من الدراسة المیدانیة و توصیات و

  النتائج في ضوء الدراسات السابقةعرض ومناقشة : ثالثا

مختلف األطر النظریة التي تناولت موضوع  بعد تعرضنا في الجانب النظري إلى طرح اإلشكالیة و
ا أتي إلى عرض مفرضیاتها نا في ضوء مناقشته قیامنا بعرض النتائج التي تم التوصل إلیها و سة والدرا

اختالف  مقارنتها بالنتائج المتوصل إلیها في الدراسة الحالیة من نقاط تشابه و توصلت إلیه الدراسات و
  .بین الدراسات

 :مجاالت الدراسة. 1

وع من التقارب الجغرافي والتشابه بیئات عربیة، ما یعكس نلقد أجریت جل الدراسات السابقة ضمن 
) 2015نبیل ناصر (ضمن بیئة جزائریة، في حین كانت دراسة ) 2007بوساحة (المجتمعي فدراسة 
فكانت في بیئة سعودیة األمر ینطبق حول السلوك التنظیمي ) 2006الثقفي (دراسة  ضمن بیئة عربیة و

عصام مداغ (دراسة  بیئة جزائریة و) 2008العقبي (ت عربیة دراسة حیث أجریت هي األخرى داخل بیئا
  .بیئة جزائریة كذلك) 2007

  .خصائص متشابهة لمجتمع الدراسة األمر الذي یساعد على الحصول على معلومات و

 :المنهج. 2

دراسة تقریبا كل الدراسات هذا ما یتوافق مع  لقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحلیلي و
الثقفي (دراسة  و) 2015ناصر (اعتمد على المنهج الوصفي التحلیلي، دراسة نبیل ) 2007بوساحة (

  .اعتمدت هي األخرى على المنهج التحلیلي الوصفي) 2006

اعتمدت هي األخرى نفس ) 2008العقبي (كذلك نجد الدراسة التي اهتمت بالسلوك التنظیمي دراسة  و
إجراء مقابالت مع  الذي اعتمد على تحلیل المضمون و) 2017صام مداغ ع(المنهج باستثناء دراسة 

  .األساتذة
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هو مالئم للدراسة الراهنة أین  علیه یمكن القول أن جل الدراسات لجأت إلى استخدام المنهج الوصفي و و
  .على نفس المنهج االعتمادتم 

 :أدوات الدراسة. 3

التي تمثلت في  المعلومات و على بعض األدوات الخاصة بجمع البیانات و االعتمادفي هذه الدراسة تم 
ألنها  االستمارة إذ نجد أن أغلب الدراسات اعتمدت المقابلة والسجالت  الوثائق و االستبیانالمالحظة، 
یرة هي التي اعتمدنا علیها هذه األخ االستمارةلكن بدرجة أكبر  األكثر مالئمة لجمع البیانات و األنسب و

  .أسئلة متعلقة بالبیانات الشخصیة 06سؤال متعلقة بموضوع الدراسة و 30احتوت على 

) 2006دراسة الثقفي ( في دراستها على العینة العشوائیة و اعتمدت) 2007بوساحة (دراسة أن نجد  و
عتمد الذي ا) 2008العقبي (كذلك الحال لدراسة  لعینة من الطالب و االجتماعيالتي استخدم المنهج 
  .على العینة العشوائیة

     SPSSقمنا باستخدام نظام  ق مع دراستنا التي استخدمنا العینة العشوائیة البسیطة وهذا ما یتطاب و
مصداقیة  المعیاري لكل عبارة ما یضمن لنا دقة النتائج و االنحراف حساب المتوسطات الحسابیة و و

  .ثباته و االستبیانلى صدق عأكبر باإلضافة 

 :نتائج الدراسة .4

  نظرا لخصوصیة عنوان الدراسة سعت الدراسة الحالیة لكشف اتجاهات الزبائن نحو السلوك التنظیمي و
عدم تشابه مع الدراسات السابقة سیتم التطرق إلى أهم النتائج التي انبثقت عن موضوع السلوك  و

  .الدراسات السابقة من جهة ثانیةلكونه یتقاطع مع  التنظیمي باعتباره جوهر الدراسة الحالیة و

علیه فقد توصلت الدراسة الحالیة إلى أن هناك اتجاه إیجابي للزبائن نحو جودة الخدمة المقدمة من  و
تدمري من طرف  بوجود اتجاه سلبي و) 2015نبیل ناصر (هذا ما یتطابق مع دراسة  طرف العمال و

ودة الخدمة المقدمة كلما تشكل اتجاه إیجابي للزبون الزبون اتجاه عدم الرضا عن الخدمة، فكلما تحسنت ج
  .مريتذ العكس من ذلك كلما شعر الزبون بعدم الرضا كلما شكل اتجاه سلبي و اتجاه العامل و
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      من طرف العمال  االستقبالالدراسة الحالیة إلى وجود اتجاه مقبول للزبائن نحو حسن  كما خلصت
 االلتزام في سعي العمال إلى التعاون و) 2008العقبي األمر (اسة هذا ما خلصت إلیه در  تعاونهم و و

  .باللوائح التنظیمیة في سبیل تحقیق أهداف المؤسسة

فقد تناول موضوع السلوك التنظیمي في جانب القیم الثقافیة  2017 ص دراسة عصام مداغفیما یخ و
  .فرضیات الدراسة المتبناةهذا ال یتطابق مع  تأثیرها على سلوك األستاذة و للمجتمع و

  وء النظریات االجتماعیة المفسرة للموضوعفي ضمناقشة النتائج : ارابع

بعد التطرق إلى تفسیر النتائج في ضوء الفرضیات الدراسة الحالیة لموضوع اتجاهات الزبائن نحو السلوك 
التطرق إلى مدى تطابق نتائج التنظیمي لعمال الشركة الجزائریة لتوزیع الكهرباء والغاز وحدة جیجل سیتم 

  .هذه الدراسة مع أساسیات المقاربات النظریة التي تم التطرق إلیها في الجانب النظري

  :مناقشة نتائج الدراسة في ضوء النظریات الكالسیكیة. 1

  التزامنجد أن فریدرك تایلور أقر من خالل نظریته اإلدارة العلمیة أن السلوك التنظیمي یتمثل في 
وجوب أن یقوم العمال بأعمالهم  كذا على أدوارهم كما رسمتها القواعد القانونیة و األفراد بأداء وظائفهم و

 بصورة محددة وفق األهداف المرسومة من قبل اإلدارة فقد الحظنا أن الشركة موضوع الدراسة ركزت
ل من خالل وضع قانون داخلي د الصارم باألدوار المنوطة بكل عامیقالت اهتمامها على تقسیم الوظائف و

 .الصرامة في مكان العمل و االنضباطیضبط تصرفات العمال إلعطاء نوع من 

 ما هو  مما أقرته النظریة و انسجام من خالل نظریة هنري فایول للتقسیم اإلداري نجد تطابق و
 - إطارات(في الشركة من خالل وجود التنسیق بین األفراد العاملین من مختلف الفئات العمالیة  معمول به

التقید  للسلطة السلمیة و احترام بین الوحدات في الشركة و االنسجام زیادة روح التعاون و و) تنفیذ - تحكم
 .باألوامر

 ن أعضاء التنظیم فیما بینهم التعاون بی على زیادة التنسیق و اهتمامهانجد أن الشركة انصب  و
هذا ما أكده ماكس  شاغلي الوظائف أو المراكز و األفرادلیس بین  یكون في حدود وظائفهم أو مراكزهم و

التنظیم تكون على أساس األوضاع  أفرادبین  االستجابةفیبر في نظریة البیروقراطیة الذي أكد على أن 
 .الرسمیة داخل التنظیم



مناقشة نتائج الدراسة عرض و                      الفصل الّسابع                                       
 

159 
 

  :ضوء النظریات النیوكالسیكیة مناقشة النتائج في .2

 أبراهاممدرسة العالقات اإلنسانیة لــ النون مایو، نظریة الحاجات  االتجاهمن أهم اإلسهامات في هذا 
دور العالقات اإلنسانیة في  نظریة الفلسفة اإلداریة لـ ذوغالس ماك جریجور على أهمیة و ماسلو و

دراستنا المیدانیة توصلنا إلى أن الشركة تعمل على تخفیف زیادة الدافعیة فمن خالل  تحسین األداء و
محاولة التقرب منهم  معرفة مشاكلهم و مكافئتهم و الضغط على األفراد العاملین من خالل تشجیعهم و

  .في سعیها لزیادة نشاطهم

ن بی فالسلوك التنظیمي یتأثر بضغوط جماعة العمل لذلك تسعى الشركة إلى العمل وفق مبدأ التعاون
التشاور معهم بخصوص  العمال و شراكإ األفراد في إطار فرق العمل المتخصص بأداء مهام محددة و

     ة تؤثر مباشرة على نمط العمل نویالروح المع القرارات باعتبارهم فرد فعال في التنظیم و اتخاذعملیة 
  .االلتزام درجة الكفاءة و و

 :الحدیثةمناقشة نتائج الدراسة في ضوء النظریات . 3

بداعات إ وك التنظیمي یتلخص في ابتكارات وفي مبادئ نظریة اإلدارة باألهداف لبیتر دراكر السل
وضع الهداف التي  التنظیمي وفاإلدارة تقوم بتصمیم الهیكل . غائب نهائیا العاملین نجد غیر مطبق و

  .لى تحقیقها دون األخذ بما عند العمال من رصید معرفيتسعى إ

      التنسیق ن خالل تعاون العمال ولولیام أوشي نجد لها مكانة في الشركة م Zخص نظریة أما فیما ی
عمل موحد یؤدي وظائف روتینیة تنجم  فریقتشكیل  السریعة بینهم لزیادة جودة الخدمة و االستجابة و

  .عنها تحمل كلي للمسؤولیات

الذي یتجسد في جودة األداء التي من خالله أما نظریة الجودة الشاملة إلدوارد فیمنع السلوك التنظیمي 
تعزیز مكانتها نجد أن الشركة رغم افتقارها إلى ذلك  المحافظة علیهم و تستطیع الشركة بحسب زبائنها و

فهي تبنت سیاسة الجودة الشاملة في توجهها من خالل جملة المؤشرات كالتركیز على المورد البشري من 
التكوین المستمرین وتفعیل اإلجراءات التنظیمیة بغیة  بالتدریب و ماالهتما و االستقطابخالل جودة 

  .تحسین المخرجات
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بعد التطرق إلى أهم النظریات المفسرة لموضوع الدراسة السلوك التنظیمي من  ما نرید اإلشارة إلیه هنا و
حصل على جودة فالزبون الذي یت. خالل مؤشراته كان البد من تقدیم تفسیرات للسلوكات الحاصلة للزبائن

هذا ما  ابي نحو سلوك العمال في الشركة وجإی اتجاهیشبع حاجاته المختلفة سوف یشكل  الخدمة و
  .یتطابق مع النظریة السلوكیة

على العكس من ذلك فالزبون الذي ال یتحصل على جودة الخدمة والمعاملة السیئة من طرف العمال  و
هذا ما یتطابق مع  عن سلوك العمال و سوداویةتشكیل نظرة  على مستوى الشباك فیزید من توتره و

  .نظریة التحلیل النفسي من خالل زیادة التوتر

  االقتراحات صیات والتو : خامسا

          الغاز ناحیة جیجل الكهرباء و مبریقیة بالشركة الجزائریة لتوزیعفرزته الدراسة اإلأاستنادا إلى ما 
كذا من خالل  على النتائج المتحصل علیها من خالل التراث النظري لموضوع الدراسة و باالعتماد و

التي  االقتراحات المالحظات المستقاة من میدان الدراسة كان البد من تقدیم مجموعة من التوصیات و
  :من هذه التوصیات نجد و ،بها االهتمامتستدعي  تفرضها الدراسة و

داخل الشركة إلى أهمیة السلوك التنظیمي باعتباره أحد العناصر  المسؤولین انتباهضرورة لفت  - 1
 .الرئیسیة المؤثرة إیجابا أرسلنا في نجاح المؤسسة

 .الالمباالة ضرورة تشجیع العمال على اإلبداع من اجل التقلیل من اإلهمال و - 2

 .عن األعمال الروتینیة االبتعاد التطویر المستمر للعمال و حدیث وضرورة الت - 3

إعطاء الفرض للعاملین إلظهار طاقاتهم من خالل السماح لهم بالمشاركة في اتخاذ  لثقة ومنح ا - 4
 .القرارات

 .على اختیار العمال المتخصصین في ممارسة بعض النشاطات المهمةالعمل  - 5

ذلك من خالل تنمیة القیم األخالقیة اإلیجابیة  بالجوانب النفسیة للعمال داخل الشركة و االهتمام - 6
 .الزبائن العمال وبین 

  .ي المبني على التعاون بین العمالتشجیع العمل الجماع - 7
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  :ةـالصـخ

الكمي تم التوصل  معالجتها وفق األسلوب الكیفي و تحلیل البیانات من میدان الدراسة و بعد عرض و
الثالثة،  الثانیة و قد حددت انطالقا من الفرضیات الجزئیة األولى و إلى صحة الفرضیة العامة للدراسة و

النظریات المتبناة باإلضافة إلى تقدیم  بعد ذلك تم التطرق لمناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة و و
  .الدراسة الحالیةالتوصیات التي أفرزتها  مجموعة من االقتراحات و

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  خـاتمـة
 

 

 

 

 



 ج 
 

  :ةـاتمـخ

هدافها المختلفة خاصة أهم المواضیع حساسیة للمنظمات في سعیها لتحقیق أیعد السلوك التنظیمي من 
ه ذالتي كانت محور ه داریة والفعالیة اإل نتاجیة واإل و األداءفراد العاملین نحو ات األیفیما یتعلق بسلوك

خاصة على  ستقبالحسن اال العمال والدراسة من خالل التركیز على جودة الخدمة المقدمة من طرف 
ا انطلقت دراستنا ذفمن خالل ه .خیرا مستوى تحكم العمال في المعامالت االلكترونیةأ مستوى الشباك و

و الرفض أالزبائن المختلفة محاولین معرفة درجة القبول  تجاهاتامعرفة  براز وإهدف یتمحور حول  من
  .العاملین األفرادلسلوك 

  :جملة من النتائج تتلخص فیما یلي إلىا نقد خلصت دراست و

  .للزبائن نحو جودة الخدمة المقدمة من طرف العمال إیجابي تجاهاهناك 

  .یجابي للزبائن نحو حسن االستقبالإهناك اتجاه 

  .هناك اتجاه محاید للزبائن نحو مستوى تحكم العمال في المعامالت االلكترونیة 

فراد األ سلوكیاترة الزبون لمختلف ظساسا بنأن اتجاهات الزبائن المختلفة ترتبط أوعلیه یمكن القول 
  .حاجیاتهمشباع مختلف إدى م العاملین و

قل البحث العلمي في متواضعة منا في ح إضافیةه الدراسة مساهمة ذن تكون لهأنرجو  األخیرفي  و
واضحة عن السلوك  عطاء صورةإن تكون قد استطاعت أ و، العمل التنظیم و جتماعمیدان علم اال

  .إلیهاالتنظیمي في شركة سونلغاز بغض النظر عن النتائج المتوصل 
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  الحققائمة الم
 

 

 

 



 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  جیجل –جامعة محمد الصدیق بن یحي

  و االجتماعیة اإلنسانیةكلیة العلوم 

  قسم علم االجتماع

  

  استمارة بحث بعنوان
  

  اتجاھات الزبائن نحو السلوك التنظیمي

  دراسة میدانیة بالشركة الجزائریة لتوزیع

  جیجل –سونلغاز  –الكھرباء و الغاز 

  

  مكملة لنیل شھادة الماستر في علم االجتماع مذكرة

  تخصص تنظیم و عمل

  

  

  :مالحظة

سریة و ال تستعمل إال ألغراض علمیة، نرجو أن ه االستمارة ذھإن معلومات 
  .ه االستمارة بكل صدق و موضوعیةذتتكرموا باإلجابة على أسئلة ھ

  .المناسب المكانفي ) x(عالمة لك عن طریق وضع ذو 

 

  

  2017/2018السنة الجامعیة 

 )01(الملحق رقم 



  للمبحوثین البیانات الشخصیة: المحور األول

  :الجنس. 1

 ذكر                    -

  أنثى -

  :السن. 2

  سنة 30أقل من  –سنة  20من  -                    سنة            20أقل من  -

  سنة 50أقل من  –سنة  40من  -سنة 40أقل من  –سنة  30من  -

  سنة 60أكثر من  -سنة               60أقل من  –سنة  50من  -

  :المستوى التعلیمي. 3

  ابتدائي                    -دون مستوى                  -

  ثانوي -متوسط                        -

  جامعي                           -

  :محل اإلقامة. 4

  ریف  -

  ة                    مدین -

  إلى الوكالة التجاریة  ذھابكعدد مرات . 5

  ادران -

  متوسط -

  كثیر -



  ما ھو سبب توجھك؟. 6

  استفسار            -

  تقدیم شكوى             -

  فاتورة              تخلیص-

  طلب خدمة        -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفرضیة الفرعیة األولى: الثاني المحور

  اتجاھات الزبائن نحو جودة الخدمة* 

  اإلجابة  العبارات
موافق   جودة الخدمة

  بشدة
معارض   معارض  محاید  موافق

  بشدة
تم ت) relevé(عملیة رصد العدادات . 7

  من طرف األعوان التجاریین بشكل دوري
          

تم ت) relevé(عملیة رصد العدادات . 8
  من طرف األعوان التجاریین بمصداقیة

          

یحرص العمال على تقدیم فواتیر خالیة . 9
  من األخطاء

          

یتم تسلیم الفواتیر في اآلجال القانونیة . 10
  بعد إصدارھا

          

 mode(م إعالمك بطرق التخلیص یت. 11
de paiement(  من طرف األعوان

  التجاریین

          

ھناك سرعة في العمل إلصالح . 12
  من طرف عمال الشركة األعطاب

          

إصالح اإلنقطاعات التدخل تدعیم فرق . 13
  لیال

          

توعیة الزبائن بمخاطر الغاز خاصة . 14
من طرف المكلفین  في فصل الشتاء

  باإلعالم

          

التزام العمال بوعودھم بتوفیر الخدمة . 15
  في الموعد المحدد

          

بالطاقة مع یوجد تحسن في التموین . 16
  انخفاض االنقطاعات غیر المبرمجة

          



  الفرضیة الفرعیة الثانیة: المحور الثالث

  لزبائن نحو االستقبالااتجاھات * 

  اإلجابة  العبارات
موافق   االستقبال و التوجیھ

  بشدة
معارض   معارض  محاید  موافق

  بشدة
اللباس الموحد یمكنني من معرفة . 17

  العمال
          

) le badge( البطاقات المھنیةحمل . 18
  یحدد مھام العمال

          

یوجد احترام لمواقیت العمل القانونیة . 19
  من طرف العمال

          

یتم تنظیم الطابور بواسطة التذكرة . 20
)le ticket file(  

          

توفیر وسائل الراحة خالل وقت . 21
  االنتظار

          

یتم التعامل معك بمرونة على مستوى . 22
  الشباك

          

یتم وضع خلیة إصغاء للتكفل . 23
  بانشغاالتك

          

            تقید العمال بالجدیة في العمل. 24

            یتم التعامل معك باحترام. 25

تبسیط اإلجراءات من طرف العمال . 26
یجنب الوقوف لمدة طویلة في طوابیر 

  االنتظار

          



  ة الفرعیة الثالثةالفرضی: المحور الرابع

  عامالت االلكترونیةمستوى تحكم العمال في الم نحولزبائن اتوجھ * 

  اإلجابة  العبارات
مستوى تحكم العمال في التعامالت 

  االلكترونیة
موافق 
  بشدة

معارض   معارض  محاید  موافق
  بشدة

تساھم شبكة االنترنت في سرعة تلبیة . 27
  من طرف العمال الطلبات

          

االلكتروني یستخدم العمال البرید . 28
  للشركة لتلقي االنشغاالت

          

تساعد التعامالت االلكترونیة في . 29
  اقتصاد الوقت

          

            یتم الحصول على الفاتورة الكترونیا. 30

الكترونیا عبر  ةروتیتم تخلیص الفا. 31
  )e-paiement(الموقع 

          

ھناك مصداقیة في التعامالت . 32
  االلكترونیة 

          

یتم إعالمك بشكل دوري عن . 33
  الكترونیا االختالالت في التموین 

          

            الكترونیا كالرد على كل انشغاالتیتم . 34

لدى العمال المھارات الالزمة لتسییر . 35
  األعمال بطریقة جیدة

          

العمال للمعلومات و البیانات توفیر . 36
  إلكترونیا لطالبي خدمة

          

  



)02(الملحق رقم   

 

 N Moyenne Ecart type 
A1 82 3.14 .71 
A2 82 3.42 .70 
A3 82 3.47 .65 
A4 82 3.20 .79 
A5 82 3.52 .61 
A6 82 2.57 .87 
A7 82 4.30 .57 
A8 82 3.90 .62 
A9 82 3.50 .71 
A10 82 2.59 .84 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحاور االستبیان

 N Moy
enne 

Ecart 
type 

B1 82 4.31 .49 
B2 82 3.6 .58 
B3 82 3.45 .69 
B4 82 4.67 .52 
B5 82 3.9 .59 
B6 82 3.41 .63 
B7 82 2.67 .87 
B8 82 3.41 .64 
B9 82 3.52 .63 

B10 82 3.00 .61 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحاور االستبیان 

 N Moyenne  Ecart type  
C1 82 4.27 .58 
C2 82 2.9 .81 
C3 82 4.15 .57 
C4 82 3.49 .69 
C5 82 3.43 .70 
C6 82 3.51 .62 
C7 82 2.40 .53 
C8 82 2.50 .61 
C9 82 3.70 .65 
C10 82 3.44 69 

 

Statistique descriptives 



  :ملخص الدراسة

تجاهات السلوك التنظیمي إلى معرفة مختلفاالزبائن نحو  اتجاهاتتهدف هذه الدراسة تحت عنوان   
للزبائن نحو السلوك التنظیمي لعمال الشركة الجزائریة لتوزیع الكهرباء والغاز فقد جاءت إشكالیة الدراسة 

  :وفقا للتساؤل التالي

  التنظیمي لعمال الشركة؟ماهي اتجاهات الزبائن نحو السلوك   

  :وهذا التساؤل الرئیسي انبثقت عنه تساؤالت فرعیة تدرج فیما یلي

 ما هي اتجاهات الزبائن نحو جودة الخدمة المقدمة من طرف العمال؟ -
 ما هي اتجاهات الزبائن نحو حسن االستقبال على مستوى الشباك للوكالة التجاریة؟ -
 ؟ةالعمال في المعامالت االلكترونیمستوى تحكم جاهات الزبائن نحو ما هي ات -

وقد قسمت الدراسة إلى جانبین نظري وتطبیقي، من خالل اإلطالع على األدیبات المكتوبة حول 
الموضوع سواء كانت نظریة أو میدانیة، أربعة منها نظریة وثالثة منها میدانیة، حیث جاء الفصل األول 

لفصل الثاني تم التطرق فیه إلى النظریات المفسرة كإطار نظري للدراسة والموسوم بموضوع الدراسة وا
  .للموضوع، أما الفصل الثالث فتناول المتغیر األول االتجاهات والفصل الرابع تناول السلوك التنظیمي

أما الجانب المیداني فقد قسم إلى ثالث فصول، الفصل األول كان حول اإلجراءات المنهجیة   
جراءات المنهجیة المستعملة أما من حیث المنهج فقد تم استخدام المنهج للدراسة أین تناولنا فیه مختلف اإل

فیما یخص تقنیات البحث المیداني فقد استخدمت االستمارة كأداة رئیسیة لجمع البیانات إلى و   الوصفي
مفردة مأخوذة من المجتمع  82ع االستمارة على عینة میسرة قدرةجانب المالحظة والسجالت حیث تم توزی

األصلي، ومن حیث تحلیل البیانات فقد جمعت الدراسة الراهنة بین األسلوبین الكمي والكیفي وقد تم 
لحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لكل عبارة بعدما تم تفریغها وتبویبها  SPSSتطبیق نظام 

  .وحساب صدق المحكمین باستخدام معادلة لوشیه

الفصل السادس فقد تم فیه تفریغ وتحلیل البیانات المتعلقة بفرضیات الدراسة والفصل األخیر  أما
تطرقنا فیه إلى مناقشة النتائج في ضوء الفرضیات واألهداف والدراسات السابقة والنظریات والخروج 

  .یات واالقتراحاتبمجموعة من التوص



ل المیدانیة الصدق األمبریقي لفرضیات الدراسة وقد كشفت الشواهد الكمیة المشار إلیها في الفصو   
  :ویمكن تلخیصها فیما یلي

 .هناك اتجاه إیجابي للزبائن نحو جودة الخدمة المقدمة من طرف العمال -
 .هناك اتجاه إیجابي للزبائن لحسن االستقبال على مستوى الشباك للوكالة التجاریة -
 .ةمالت االلكترونیینظر الزبائن بحیادیة اتجاه تحكم العمال في المعا -

 



Résume :  

Les Attitudes  des clients vis-à-vis du Comportement Organisationnel 

La présente recherche, qui s’inscrit dans le cadre de l’analytique de relations 
générales, vise à étudier les différentes attitudes des clients à l’égard du 
comportement organisationnel des employés de la Société Algérienne de Distribution 
de l’Electricité et du Gaz (SDC)  

La problématique est de s’interroger quel sont les attitudes des clients vis-à-vis le 
comportement organisationnel des employés de l'entreprise? 

Il s’agit de savoir les attitudes/ opinions des clients à l'égard de la qualité des services 
fourni par les employés aussitôt bien  l’accueil au niveau bureaux  de réception ainsi 
la maitrise d’outil informatique par les employés. 

Pour répondre à la question soulevée ci-dessus; nous avons divisé le présent mémoire 
en deux parties ; partie théorique et partie pratique, outre l’introduction et la 
conclusion. 

Le premier chapitre de la première partie a été le cadre théorique de l'étude et est 
marquée par l'objet d'études. Le deuxième chapitre a été consacré à l'explication des 
théories relatives au sujet. Le 3ème chapitre a été traité les attitudes, alors que le 
4ème chapitre avait pour objectif d’étudier le comportement organisationnel. 

 

En ce qui concerne la partie pratique, il été divisé en trois chapitres, Le premier 
chapitre portait sur les procédures méthodologiques de l'étude où nous avons abordé 
les différentes méthodes méthodologiques utilisées: en termes de méthodologie, 
l'approche descriptive a été utilisée: en ce qui concerne les techniques de recherche de 
terrain, le questionnaire a été utilisé comme outil principal de collecte des données. 
82 Single tiré de la communauté d'origine. 

En termes d'analyse de données, l'étude actuelle combine des méthodes quantitatives 
et qualitatives SPSS a été appliqué pour calculer la moyenne arithmétique et l'écart-
type de chaque déclaration après qu'elle a été déchargée et tabulée et le calcul de la 
validité des arbitres a été calculé à l'aide de l'équation de Luche. 

Le chapitre 6 a été le déchargement et l'analyse des données sur les hypothèses de 
l'étude, le dernier chapitre a abordé la discussion des résultats à la lumière des 
hypothèses et des objectifs et des études et théories antérieures et un ensemble de 
recommandations et de suggestions. 



 

 

Les preuves quantitatives mentionnées dans les chapitres de terrain ont révélé la 
véracité amorienne des hypothèses de l'étude et peuvent être résumées comme suit: 

- Il y a une attitude positive vers la qualité du service fourni par les employés. 

- Il y a une attitude positive pour les clients à recevoir un bon accueil au niveau net de 
l'agence commerciale. 

-Les clients considèrent d'une façon neutre  le contrôle des employés dans les  
transactions électroniques. 


