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  :مقدمة
قمنـا   تسترشد أعمال الفرد وسلوكاته مبعارفه ،وبكيفية تفكريه، ومبعتقداته ولو أننـا 

مبالحظة جمموعة من العاملني الذين يؤدون عمال معينا يف منظمة، لالحظنا اختالف كثافة اجلهد 
هذه االختالفـات ال شـك    ليبذله كل واحد منهم ،وأيضا درجة املثابرة يف األداء، ومث يالذ
متتعوا مجيعا مبستوى واحـد   وهذا األخري قد يوجد حىت ولو.االداء بينهم ، ةعكس على كفاءتن

من املهارات واملعارف والقدرات،ومبعىن آخر فإنه حىت لو تساوى عدد االفـراد يف القـدرات   
واملهارات واخلربات الالزمة الداء عمل معني، فإنه قد يوجد بينهم تفاوت يف مسـتوى االداء،  

فاوم يف درجة االهتمام واحلماس والرغبة يف اداء العمل املوكل إليهم، وهذا ما نطلـق  نتيجة ت
  .عليه التفاوت يف قوة الدافعية الداء العمل

  فالدافع إذن هو قوة منبثقة من داخل االنسان حتاول السيطرة على سـلوكه وتوجيهـه  
را ألمهية التحكم والدرايـة  ودراسة هذا املوضوع يفيد املؤسسات التنظيمية إىل حد كبري، نظ

بتحفيز ودفع العنصر البشري، واليت تتحدد من خالل عاملني هامني ومها ،الرغبة يف العمـل،  
والقدرة على العمل، إال ان معظم املؤسسات تواجه صعوبة يف التحكم يف سلوكات أفرادهـا  

اولـة إشـباع حاجـام    والسيطرة عليهم ،نظرا ملعاناة أفرادها من االحباطات املتتالية اثناء حم
ودوافعهم داخل إطار املنظمة ،نظرا لوجود عقبات وعوائق حتول دون ذلك االشباع، وهنا قد 
يلجا الفرد إىل تنويع االساليب او حىت االماكن اليت حيقق من خالهلا هذا االشباع، حيث قـد  

مـع زمالئـه    يلجا اىل خارج املنظمة ان وجد االشباع الكايف لدوافعه ،كان حيس بالتهميش
وحيقق من خالل .ومشرفيه، فيلجا اىل البحث عن التقدير االجتماعي من خالل مجاعة النادي 

  .ذلك السعادة والرضى 
اللجوء يف حد ذاته خطرا كبريا ملا حيدث من تغيري يف نظرة العامـل اجتـاه    اويعترب هذ

نظمة جل اشباعاته اليت منظمته حيث أنه كان من املفترض أن يتقاضى مقابل عضويته يف هذه امل
يطمح إليها من تقدير ،واستقرار ومرتلة اجتماعية وأجر مادي وغريها من احلاجات امللحة على 

جيد نفسه حمبطا فيها وجمردا من الكثري من اإلشباعات ومضـطرا إىل   هاإلشباع باستمرار ،إال أن
  .يف ذهنه ناقما عليها البحث عن اإلشباع خارج إطار املنظمة مع االحتفاظ هلا بأبشع صورة 

وتضطرب دوافع األفراد اضطرابات عنيفة كلما تعرضت لصراعات اإلشباع واإلحباط 
                        حيث ان الفرد يسـعى دومـا إلشـباع حاجاتـه املختلفـة يف سـبيل اتزانـه وتكيفـه         



العصابية و هـو   بأنه منبع كل االضطرابات" الذي يعرفه جان الكان -وإذا ما فوجئ باإلحباط
فانه يلجا اىل حيل دفاعيـة   -" قات الفرد مع العامل اخلارجي عذاب خيايل يؤدي اىل تغيري عال

و كلما اشبع العامل اكرب عدد مـن حاجاتـه   . و أسبابه  حياول من خالهلا جتاوز هذا اإلحباط
تكيفا اكثر يف  كلما خفت حدة الصراع و حقق،النفسية و االجتماعية و الفيزيولوجية و املهنية 

أمـا  . و االنتماء للمنظمة اليت يعمل ـا    و من خالل هذا التكيف يشعر بالوالء . الوظيفة 
مثل احلاجة " احلاجات االجتماعية و النفسية " احلاجات الشخصية اليت يطلق عليها احيانا اسم 

باعها هو كـذلك مـن   اىل احملبة ، و احلاجة اىل النجاح ، و احلاجة اىل االعتبار وغريها ، فإش
و اذا مل تنل احلاجات الشخصية و احلاجات االولية قـدرا  . العوامل العامة يف عملية التكييف 

كافيا من االشباع فان الشخص يغدو ميدانا من التوتر و يلي ذلك ان تصـبح قدرتـه علـى    
  .التكيف ضعيفة جدا

  :أربع فصول متتالية كما يلي و تنطوي حماولة الطالب املتواضعة  يف دراسة هذا املوضوع على 
و قدم  ،و طرح اشكاليته ،الفصل التمهيدي و فيه قدم الطالب للموضوع حمل الدراسة

كما أدرج بعـض الدراسـات الـيت    ،بعض التعاريف ملصطلحات ذات صلة وثيقة باملوضوع 
  . و دوافعه هلذا البحث  ،موضحا اهداف حبثه،سبقت يف هذا اال 

وبعض املصطلحات األخرى ذات الصـلة بالـدوافع    ،احلاجاتو فصل عن الدوافع و 
مث تطرق اىل خصائص الدوافع ووظيفتها وأنواعها والعوامل  ،كالرغبة والغريزة واحلافز والباعث

ويف ختام الفصل تطرق اىل التناول النظري ،وبعض النماذج املمثلة لعملية الدافعية ،املؤثرة فيها 
  . ظريات اليت تناولت هذا املوضوع بالدراسة و التحليل للدوافع من خالل عرض  اهم الن

و كلما ينجم  ،و اإلحباط و الصراع و التكيف النفسي و الضغط اإلشباعوفصل عن 
و دافعيـة  ، حماوال اإلملام ولو اىل حد ما بني االشباع و توابعه ،عن االشباع او عدم االشباع 

  . العامل يف املنظمة 
متنـاوال  م باعتبارها ميدان ديناميكية هذه العمليات ونشاطها وفصل عن املنظمة والتنظي

  .أهم النظريات اليت تطرقت هلذا املوضوع
و اشفع هذا اجلانب النظري جبانب ميداين ختلله منهج الدراسة و عينة البحث و الطرق 

 .  املستعملة يف معاجلة البيانات و اهم نتائج حبثه 
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  :طــرح وحتديد اإلشكالية 
عمله هو نتاج شعوره بالسعادة و الرضى  داءزيادة دافعية العامل أل أنمن البديهي 

عن العمل ، و حيصل ذلك و يزداد بقدر ما تزيد العوائد و املنافع  اليت حيصل عليها الفرد 
لـذلك   للعمل   أدائهمن وظيفته ، و يتبع ذلك زيادة محاس العامل لبذل جهد مكثف يف 

ها واضـعا يف  إشـباع الوقوف على حاجات املرؤوسني و العمل على  لإلداريمن املهم 
العمـل   اإلدارينية و بالتايل يتعني على حداحاجات الفرد و املنظمة ليست و أناحلسبان 

و توجيهها حنـو   األفرادعلى توحيدها و تكاملها و ذلك بالنظرة الثاقبة و معرفة حاجات 
  .   احلاجات التنظيمية

هو جعل العامل  -من هذا املنطلق  -عمله  داءمصدر لزيادة دافعية العامل أل أهمف
و الرئيسي لعوائد ذات منفعة و قيمة عالية بالنسبة   األساسييشعر بان املنظمة هي املصدر 

ـ و يكون شرط احلصول على هذه اإلشاعات هو عضوية و ان. له  مام الفـرد هلـذه   ض
  . ريك دافعية العاملني قدمية قدم العمل املنظم ذاتهمشكلة حت وتعترب. املنظمة

موانع من ميدان العمل و ما  إىلحاجات الفرد داخل املنظمة  إشباعوقد  يتعرض 
يشوبه من عالقات ال إنسانية يطبعها جو الصراع السليب العقيم حيـث يصـبح العمـل    

التخوف مـن املسـتقبل   مصدرا للتوتر والقلق نظرا للتغيري التكنولوجي وروتينية العمل و
حاجـام   إشـباع  قوانعكاسات ذلك على أفراد أسرته الذين يطالبونه باستمرار بتحقي

 اإلحباطمتها وتسمى بعتبة وامرحلة تتعدى قدرات الشخص على مق إىل اإلحباطويصل 
            .سلوك مدمر  إىلحيول املوقف احملبط  سلوك  الفرد وفيها 

 دوالردنظرية نقحها من بعـده   إىليف دراساته   S .Freudفرويد    لكما توص

dollard   اإلحباطترى بأنFrustration      العـدوان  إىليؤدي بطريقة منتظمـة 
Agression   1 اإلحباطوالذي ينجم بصورة منتظمة من  
ى الدراسات اليت أجريت على العاملني يف مثاين عشرة  مؤســسة  حدإ توقدت  توصل

من العاملني يعانون من اإلجهـاد النفسـي ويرجـع     %45أن  إىلعامة وخاصة بأمريكا 

                                                
اإلدارية الوسطى مهنيا ، مذكرة ماجستري غرب منشورة ، إعداد احلاجات النفس ـ اجتماعية واملهنية وعالقته بتكيف اهليئة  إشباع   1

  57ص.م1995جامعة قسنطينة ،جوان .أ،د،اهلامشي لوكية  إشرافريريت  ،وانور الدين ت
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اإلداري املتبع ،وال سـيما كانـت حـاالت     األسلوب إىلالسبب الرئيسي حلالة اإلاك 
وقد تضاعف  م1980املهنية يف عام  األمراضفقط من حاالت   %4.7 الضغط النفسي متثل

  .طراد أكثر من مرتني خالل السنوات األخرية ومازالت تتزايد با
أن الدراسات الـيت أجراهـا قـد     إىلوقد أشار االحتاد  الوطين ألصحاب العمل 

املتمثلة أساسـا يف   األفرادحاجات  إشباعالضغط النفسي ينشأ من عدم ان  تضحأو
يف حميط العمـل  ) االغتراب(عدم التقدير ،وعدم االستقرار يف العمل ،والعزلة االجتماعية 

ته فهو كـائن يف اغلـب   اتأثريتكن أسباب الضغط ووغموض الوصف الوظيفي ومهما 
  1ئيسية يف دراسة السلوك التنظيمي ا من جماالت االهتمام الرأحداملنظمات وأصبح و
مما يعود على دافعية العمـال داخـل    احلاجات إشباعإشكالية عدم كل هذا يف 

يلجأ الفرد  باعشالعائق املانع من حتقيق اإل إدراكاملنظمات بالسلب واالخنفاض ،ويف حالة 
،وهذا ما يعرف باحليل الدفاعية  حىت املكان الذي حيققه فيه أو، شباعتغيري طريقة اإل إىل

فالعامل الذي أحبطت رغباته يف االنتماء والشـعور  .لتحقيق بديل من التكيف والرضى 
 أنكمـا  .بالكرامة وحتقيق ما يريد سوف يتأثر بذلك يف عالقاته وتفاعله مع اآلخـرين  

  .2 اقل قدرا أهداف إىلالفرد  أهدافعلى سينخفض باأل الرغبة  إشباعل املزمن يف الفش
يعجز الفرد متاما عـن   أحياناالصعوبات و  الصحيح للعائق كثريا ما يثري دراكو اإل

ن يكرس نفسه و يركز جهده أال يستطيع  ذااالعائق ، فال يعرف على سبيل املثال مل إدراك
 اتهإشباع ن املنظمة ال تفي له بالغرض الكايف من أالعامل  قد يشعرعمله ، حيث  داءأل

املنظمة نظرا ملا تلقـاه   إطارلرغباته و دوافعه خارج  شباعالبحث عن حتقيق اإل إىلفيظطر 
  داخل املنظمة  شباعالقيام باإل حماولة أثناءحباطات إحاجاته و دوافعه من 

اته خـارج  إشباعه لتحقيق و ما تتيحه من ظروف لذلك ، فهل يعترب العامل جلوء
،  ات اليت متكن من حتقيقها داخل املنظمةشباعتكملة لتحقيق جزء من اإل املنظمة إطار

  . تعويض عن حرمان وعالج إلحباط سببته املنظمة ؟ على انه إليهأم ينظر 

                                                
  .58احلاجات النفس ـ اجتماعية واملهنية وعالقته بتكيف اهليئة اإلدارية الوسطى ،مرجع سابق ،ص إشباع  1

 2 144م ، ص 1974املصرية  وتمع ،د،سيد خري اهللا،مكتبة االجنلسيكولوجية الفرد يف ا.  



  ــــــــــــــــــــــ   التمهيديالفصل    ـــــــــــــــــــــــ
  

 5

 شباعلقي اإل إذاو من هنا قد تتكون نظرة استياء لدى العامل اجتاه منظمته خاصة 
كـان               إذاالتسـاؤل حـول مـا     إىلعه خارجها ، و هذا ما دفع بالطالب الكايف لدواف
سـلبيا علـى دوافـع ا لفـرد                          أو إجيابيـا  اتـأثري اخلارجي يـؤثر   شباعحتقيق اإل

   داخل املنظمة  ؟
             دوافـع الفـرد خـارج املنظمـة علـى       إشـباع هل يؤثر " أخرىو بعبارة 

  "اخلها ؟دوافعه د
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  : فرضيات البحث
عمله هـو شـعوره بـان     داءمصدر لزيادة دافعية العامل أل أهمن أسبق الذكر           

والرئيسي لعوائد ذات منفعة وقيمة عالية له ويكون شـرط   األساسياملنظمة هي املصدر 
  .احلصول على هذه العوائد واملنافع هو انضمامه هلذه املنظمة 

 إىلفيلجـأ   معينة، الفرد حلاجاته داخل املنظمة ملوانع وعوائق إشباعوقد يتعرض          
مجاعات خارجيـة   إىلباالنضمام  أوكجماعة النادي مثال  ،خارج منظمته شباعحتقيق اإل
لتحقيق  أوتروحيية  أوات احملبطة لديه يف نشاطات جتارية شباععوض بعضا من اإليل ،أخرى

حصل ذلك أحس الفرد بالرضا والسـعادة كنتيجـة    إذاف ،التقدير االجتماعي إىلاحلاجة 
الطالـب  ومن هنا تكونـت لـدى   ،املستمر واملتكامل داخل املنظمة وخارجها  شباعلإل

  :للبحث واليت مفادها  الفرضية العامةالباحث 
على دوافع الفرد داخل املنظمة حيث انـه   إجيابيا اتأثرياخلارجي  شباعيؤثر اإل           

ات املطلوبـة  شـباع يف تكميل حتقيـق اإل  همااحملقق داخلها مما يس شباعيعترب مكمال لإل
  .حتقيق السعادة والرضى واالرتياح إىلوالوصول 

  :الفرضيات اجلزئية 
 شـباع اته داخل املنظمة وخارجها فـال يـؤثر اإل  إشباعقد يفصل العامل بني حتقيق  -أ

  اخلارجي على دوافعه داخلها 
ات خارج املنظمة وعجز عن ذلك داخلها شباعبعض اإل متكن العامل من حتقيق إن - ب

لعدم إتاحة وتوفري الفرص لذلك من طرف املنظمة فان ذلك قد يثري سخطه ويكون لديه 
  .اخلارجي على دوافع الفرد داخل املنظمة شباعنظرة استياء ويعترب هذا أثرا سلبيا لإل
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  :الدراسات السابقة 
بالواليـات املتحـدة    Western Electricلقد كانت جتارب وسترن اليكتريك 

   .هي الدراسة التجريبية Elton Mayo التون مايو إشرافاألمريكية اليت متت حتت 
ية الروح املعنوية و املتغريات االجتماعية يف حتديد سـلوك  أمهالرائدة اليت أبرزت 

و على أساس نتائج هـذه الدراسـة قـام     Roethlisberger/ Dickson 1939العامل 
  .  داءاض العالقة بني الرضا عن العمل و الدافعية لألافتر

ية الروح املعنوية و املشـاعر  أمهثورن عن واكان للكشف الذي قدمته جتارب اهلو 
روثلـس  "و رغم أن . فيما تال هذه التجارب من حبوث  األثرالنفسية لدى العاملني اكرب 

صوا نتائجها،  مل يشر صراحة ذه التجارب و خل االباحثني الذين قامو أحدو هو " ربروج
       الكتـاب   أن إالوجود عالقة مباشرة بني الروح املعنوية للعاملني و إنتاجيتـهم ،      إىل

  اجلديد الذي قدمته هذه التجـارب  اإلنسانيةو الباحثني الذين محلوا لواء مدخل العالقات 
ه العالقة مـن البـاحثني   هذ لتأكيد" ملكيني اكثر من امللك  نفسه " كانوا اكثر محاسا 

ثورن فكاتبان مثل بارك و كليمري اللذان نشرا كتامـا  واالذين اجروا جتارب اهل األصليني
 أنيؤكدان  اإلدارةو  شرافيف اإل اإلنسانيةعن استخدام مدخل العالقات  1951يف سنة 
وح تتحقق من خالل حتسينها و رفعهـا للـر   أعلىو ربح  إنتاجيةلتحقيق  اإلدارةوسيلة 

  .1املعنوية للعاملني 
و الباحثني لعدد من السنوات  بحال فقد استقر يف االعتقاد لدى الكتا أيةوعلى 

املتغريات اخلاصة بالروح املعنوية و مشاعر العاملني تلعب  أنثورن واجتارب اهل أعقابيف 
ملتغريات ن هذا فاحتة االهتمام بدراسة ا نو كا. على سلوك العاملني  تأثريدورا هاما يف ال

و العمل و تبلور عن هـذا   داءاخلاصة مبشاعر العاملني و اجتاهام النفسية و دوافعهم لأل
االهتمام ميدان من الدراسات و البحوث يركز على مشاعر العاملني و عالقتها بسلوكهم  

يتلقف النظرية اليت قـدمها   1961ائل الستينات أويف " Mcgergor جرجيور ماك" فهاهو
   ليقدمها للبـاحثني   1954يف اخلمسينات  اإلنسانيةتدرج احلاجات و الدوافع ماسلو عن 

                                                
               71م ، ص،1989السلوك اإلنساين يف املنظمات ، د، امحد صقر عاشور الدار اجلامعية بريوت لبنان ،    1
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   و تصبح نظرية ماسلو بعد ذلك من اكثر النظريات شـيوعا  اإلدارةالدارسني يف ميدان   و
  .و قبوال ، حيث يلتقي مع فلسفتها الكثري من الباحثني يف ميدان الدراسات السلوكية 

أدلة جتريبية مستقاة " Herzberg1959 هرزبرج"قدم وامتدادا لفلسفة ماسلو ، ي
            بـان مشـاعر الرضـى     األدلةمن دراسة قام ا هو و جمموعة من زمالئه و يفسر هذه 

و السعادة حتركها عوامل خمتلفة كيفيا عن تلك اليت حترك مشاعر االستياء ، و كذلك فان 
هي املشاعر الدافعة  أاأي . للعمل  راداألف أداء ىمشاعر الرضى هي وحدها اليت تؤثر عل

  .1أما مشاعر االستياء فال عالقة هلا بالدافعية للعمل. للعمل 
يف كتامـا   ناخر اخلمسينات يقدم باحثان آخران مها مـارش و سـاميو  أوو يف 

مشاعر الرضى و االنتماء للمنظمة  أنحتليال نظريا يؤكدان فيه  1958" املنظمات "الشهري 
دافعية ومحاس الفـرد   أن إىلبل اما ذهبا يف حتليلهما . داءن مشاعر و دافعية األمستقلة ع

أي باالسـتياء   شـباع نتيجـة لشـعوره بـنقص يف اإل    إالال تتحرك   داءلإلنتاج واأل
Dissatisfaction  أنتوقع وتصـور   إذا داءالفرد سده ومعاجلته من خالل األ حاولفي 

العايل  داءويف هذه احلالة ، فان األ. وائد ذات قيمة حصوله على ع إىلسوف يقود  داءاأل
  .حتقيق الرضا إىلوفق حتليل مارش وساميون ،قد ال يقود بالضرورة 

مثل قيمة العوائد الفعلية اليت حصل عليها  أخرىتتوقف درجته على متغريات  افهذا الرض
  العوائد و كذلك على مستوى طموح و توقعات الفرد السابقة حلصوله على . الفرد 

فان  إليهفان كانت العوائد قليلة بالنسبة ملا كان يتوقعه و ما كان يطمح للوصول 
  .مستوى هذا الرضا قد ال يكون بالضرورة مرتفعا 

عن العالقة "  Porter /Lawlerم  1967بورتر و لولر " و تضمنت دراسة             
  ى العوامل الثالث حدإل حيث هي للعم األفرادو الرضا نتائج ختص دافعية  داءبني و األ

الذي يقوم به الفرد، يتضمنها اجلهد املبذول الذي يعكس  داءالرئيسية اليت حتدد سلوك األ
العمل ، فبمقدار ما يكثف الفرد جهده مبقدار  داءيف الواقع درجة محاس الفرد و دافعيته أل

  .2العمل  داءدرجة دافعيته ألما يعكس هذا 

                                                
  279عمان األردن ص  م،2002، 3 السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال ،ا،د، حممود سلمان العميان ،دار وائل للنشر ،ط   1
  40السلوك اإلنساين يف املنظمات ، مرجع سابق ،ص،   2
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ن لفروم الذي قدم تلخيصا و حتليال وافيا لنتائج الدراسات السـابقة  لقد كا             
الكثري من الفضل يف توضيح جوانب اللبس يف دراسات الـروح املعنويـة و االجتاهـات    

 work and motivationالعمل و الدافعيـة  " النفسية و دوافع العمل و ذلك يف كتابه 

اهات النفسية ، و بني الدافعية للقيـام  فقد فرق فروم بني مشاعر الرضى و االجت   1964
تقوم علـى   داءو قدم استخالصا من حتليله نظرية يف الدافعية للعمل و األ. بسلوك معني 

املترتبة على بدائل السلوك املتاحة له هي احملـدد لدافعيتـه    لآلثارتوقعات الفرد  أنفكرة 
د من اكثر نظريات الدافعية هذه النظرية يف ما بع أصبحتالختيار بديل معني منها و لقد 

  .قبوال بني الباحثني يف هذا امليدان 
و ماكليالنـد   1964جمموعة من البحوث اليت قام ا اتكينسـون   أسهمتوقد 

فقـد قـدم   .  اإلنسـاين يف دراسة حاجات و دوافع حمددة ، و عالقتها بالسلوك  1961
الدافعية للقيام بسلوك معـني   أنمؤداه  أساسياتكينسون منوذجا نظريا حيتوي على فرض 

       ، هي نتائج لتفاعل قوة الدافع، و توقـع حتقيـق اهلـدف    إشباع أوسعيا لتحقيق هدف 
      و بناء على هذا النمـوذج قـام اتكينسـون    . الكامنة يف اهلدف " املنفعة "و قيمة احلافز 

لبـاحثني بعـد ذلـك    مث قام عدد من ا. األفرادلدى  لإلجنازو ماكليالند بدراسة احلاجة 
  انطالقا من نفس النموذج الذي قدمه  لإلجنازغري احلاجة  أخرىبدراسة حاجات و دوافع 

  1التقدير  إىلاحلاجة  أواتكينسون مثل احلاجة للقوة و النفوذ 
العوائد و املنافع غري املشروطة الـيت تقـدمها    أنوتدل الدراسات التجريبية على 

هذه املنظمات و تبقيهم  إىلطاليب العمل  األفرادكانت جتذب  إناملنظمة للعاملني فيها ، و 
مشكوكا فيه و لقد قام الباحثان  داءعلى دافعية الفرد لأل أو داءعلى األ أثرها أن إالفيها ، 

ت اختبـار  حاولباستعراض وتقييم الدراسات التجريبية اليت  1955برايفيلد و كروكيت 
رضـى   أناستنتاج مـؤداه   إىلو توصل الباحثان  داءالعالقة بني الرضى عن العمل و األ

فحصول الفـرد   منتاجيتهإب أو داءلأل األفرادعن العمل ال يرتبط بالضرورة بدافعية  األفراد
 إليـه مهام العمل املوكلة  أداءعلى مزايا و عوائد من وظيفته ال جيعله بالضرورة راغبا يف 

 .  2بفاعلية

                                                
  .  272السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال ، مرجع سابق ، ص،    1
   38السلوك اإلنساين يف املنظمات ،مرجع سابق ،ص،   2
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لويـات  أوبدراسة حول  "   Kurt Tauskyم1969سكي واكريت ت"وقد قام 
الـيت يريـدها    األشياء أهماألجر كان  أنوأفادت دراسته  األفراداحلاجات  لدى  بترتي

وإثبـات   اآلخرينس واحترام ية اكرب لتقدير النفأمه اإلداريون أعطى،بينما  اإلنتاجعمال 
  . 1الذات 

النشـاط  التعرف على دوافع  دف 1970عام . ع . م.وقد أجريت دراسة يف ج
الترويح وان دوافعه  ضلغر إاليهدف  التروحيي  الرياضي  الذي رأى بعض العلماء انه ال

وتبني من خـالل نتـائج   . شباعاإل أوالسعادة  أولية هي السرور ،أي الرضا النفسي واأل
دوافع النشاط الرياضي التروحيي يف وقت الفراغ ال تقتصر فقـط   أو أهدافالدراسة ان 

  .أخرىترويح يف حد ذاته ،بل متتد لتشمل دوافع على الترويح لل
وقد اجري هذا البحث على عينة عشوائية من األعضاء املشـتركني يف األنديـة           

و يبلـغ  )سنة 45 إىل 25( الرياضية يف حمافظيت القاهرة واجليزة ،يف املرحلة العمرية ما بني
  .فردا ،واستخدم االستفتاء كأداة للبحث  344عددهم 

والدوافع الـيت   هدافهناك العديد من األ أننت من بني نتائج هذه الدراسة وكا
والدوافع حسب نتـائج   هدافجتعل الفرد ميارس النشاط الرياضي التروحيي ومن هذه األ

  2هذه الدراسة 
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  .  181م ،ص، 2006زيع ، عني مليلة اجلزائر السلوك التنظيمي ، أ، د، اهلامشي لوكية ، دار اهلدى للطباعة و النشر و التو  1
  .23م القاهرة ص1990 1قات الفراغ والترويح ،طأوعطيات حممد خطاب ،.د   2
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   :البحث  أهداف
لت الدراسات موضوع الدوافع بالبحث و التحليل لكـن املالحـظ   واكثريا ما تن

توسيع  إىلاملنظمة و يهدف هذا البحث  إطارداخل  األفرادا اهتمت جلها بدوافع أعليها 
تشـخيص   حماولة إىلاملنظمة ،  كما يهدف  إطارالدوافع خارج  تأثرينطاق البحث عن 

  .املشاكل اليت تتعرض هلا املنظمة من فكرة االستياء اليت قد يأخذها العامل 
ـ أمهو قام الطالب ذا البحث قصد التعمق اكثر يف موضوع الدوافع ملا له من     ة ي

و ما يتبع ذلك من شعور بالسعادة و الرضى عن العمل و على  األفرادبالغة على مستوى 
  . عال  أداءمستوى التنظيم ملا ينجم عن ذلك من خلق روح مجاعية و حب للمهنة و 

ة بتوصيات عملية ، تساعد املديرين على تـوفري جـو   مهااملس حماولة إىلو يهدف 
  املنظمـة   إطـار داخل  شباعتحقيق خمتلف مستويات اإلالعاملني ب لألفرادمالئم للسماح 

  . دوافعهم و حاجام  إشباعدومنا اضطرارهم  للخروج خارجها للبحث عن حتقيق 
للحاجات اليومية امللحة  شباعيف خالل إشكالية البحث فان عدم اإل أشرناو كما 

يف املنظمة منها الضغط يولد عددا من املشاكل و االضطرابات اليت يعاين منها الفرد العامل 
 اولحي أنراد الباحث أموضوع الدافعية ف إىلرغم انه اقرب  اإلجهادو  اإلحباطالنفسي و 

  . كل منها على نظرة العامل ملنظمته  تأثريربط عالقة بني هذه املتغريات يف تفاعلها و 
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  :دوافع البحث 
موضوع الدافعية من مالحظة الطالب الباحث من خالل اطالعه البسيط حول  إن

خوض غمار هذه التجربة  إىلاملنظمة دفعه  إطاراهتمام الباحثني بتحقيق دوافع الفرد داخل 
دوافع العمال و اليت قد تستغلها املنظمـات يف   شباعإل أخرى الكشف عن مصادر اوالحم

داخل املنظمـة ، و كتعزيـز لفكرتـه     شباعحال وجود عوائق حتول دون حتقيق هذا اإل
الكشف عن العالقة القائمـة   حماولةهذا البحث املتواضع  إلجنازقة كان من دوافعه الساب

نظرة الفـرد   إىلحاليا بني مناخ املنظمة و املناخ االجتماعي اخلارجي احمليط ا و التطرق 
مـن خـالل    أدائهذلك على  تأثريالعامل باملنظمة و ما حيمله من مشاعر اجتاه منظمته و 

  .دوافعه داخلها  عإشباعدم  أو إشباع
كما الحظ الطالب الباحث بعد الدراسة االستطالعية حبث كثري من العمال عـن  

يعـرف   أنراد أاملنظمة ف إطارلدوافعهم خارج  شباعلتحقيق اإل أجنعسع و طرق أوسبل 
           ينـوه بسـلبيات   أنم و دافعيتهم ، و أدائهمن قبل العمال على  احملاولةهذه  تأثريمدى 

  .املنظمة  إطارخارج  شباعحتقيق اإل حماولةت ابياإجيو 
    داخل و خارج املنظمـة  شباعو كذلك فضوله ملعرفة السبل املثلى لتحقيق هذا اإل

و ما مدا حتقيقه يف املؤسسات اجلزائرية و حمصول ثقافة عمالنا حول املوضوع و وعـيهم  
  .  شباعإليته ، و ما هي األطر املتاحة و الفعالة لتحقيق هذا امهأل
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  حتديد مصطلحات البحث
 أهـم معاجلة أي موضوع تتطلب من دارسـه بالضـرورة الوقـوف علـى      إن

الطالب تقـدمي حملـة    حاولاملصطلحات واملفاهيم العلمية ذات الصلة مبوضوع حبثه وقد 
موجزة عن بعض املفاهيم واملصطلحات اليت تكرر استعماهلا خالل حبثه وقد ارتأى ترتيبها 

  :ا يف صياغة املوضوعحسب موقعه
  "،ارتياح  إرضاء حاجة ،تلبية ، أورغبة  إشباع:  "SATISFACTION :شباعاإل .1

  .1"وتلبية ما نطلبه ونرغب فيه  إرضاءحالة ناجتة عن :"على انه  شباعيعرف اإل
إذ ال يسـتطيع  .  اإلنسـاين ترتبط جتربة اإلشباع حبالة العجز األصلية عند الكائن   

  الداخليـة  تثارا إاللفعل النوعي القادر على إزالة التوتر الناتج عن فيض يطلق ا أنالفرد 
وعندها يتمكن )كاإلمداد بالطعام مثال (بل حيتاج هذا الفعل إىل مساعدة شخص خارجي 

  2. الفرد من إزالة التوتر 
الذي يتمكن  شباعاخلارجي  أي ذلك اإل شباعومفهومنا يف هذا البحث يتعلق باإل

التقدير من خالل مجاعة  إىلاحلاجة  إشباعاملنظمة ،ك إطارل من حتقيقه خارج الفرد العام
  .النادي مثال

      خارجيـا   أوهو حالة تكون عليها العضوية حني تصادف عائق داخليـا    : اإلحباط .2
  .3حاجة من احلاجات إشباعز و حيول دون واو يكون هذا العائق نوعا ما صعب التج

حيدث كلمـا واجـه    اإلحباط" فيعتقد بان"  s. Freudسيجموند فرويد " أما 
خارجي كفقدان موضوع احلب ، و داخلـي مثـل   " خارجيا  أوالليبيدو حاجزا داخليا 

نفسه من إشباع الصراعات العنيفة اليت يكون قد عاشها الفرد أي يف احلالة اليت حرم فيها 
  4 ....بعض احلاجات 

                                                
عـداد نـور الـدين    إ احلاجات النفس اجتماعية واملهنية وعالقته بتكيف اهليئة اإلدارية الوسطى مهنيا ،مذكرة ماجستري، إشباع   1
  .جامعة قسنطينة  1995لوكية ، جوان  اهلامشي.د.أ. إشرافريريت ، وات

للدراسات  ةترمجة د مصطفى حجازي ، معجم مصطلحات التحليل النفسي ، جمد املؤسسة اجلامعي جان البالنش ،ج،ب،بونتاليس،  2
  بريوت لبنان  2002،  4و النشر والتوزيع ،ط 

  .175السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال ، مرجع سابق ص    3
  .55احلاجات النفس اجتماعية واملهنية ، املرجع نفسه ،ص إشباع   4
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 أوال شـعوري بيولـوجي    أولي شعوري الدافع هو مثري داخ  :الدافـــــع  .3
 أوسيكولوجي حيرك طاقات الكائن احلي ، و يوجهها مستهدفا خفض حالة التوتر لديـه  

وجـه داخلـي   " للدافع إذن وجهان . النفسي أواستعادة توازنه البيولوجي  أوالستثارته 
يف و وجـه خـارجي يتمثـل    "  شباعيتمثل يف التوتر والضيق اليت يطلب و يلح على اإل

و من هنا يشري مصـطلح  " هدافمن خالل األ إالو لذا فنتيجة الدافع ال تعرف  هدافاأل
جمموعة الظروف الداخلية و اخلارجية اليت حترك الفرد من اجل إعادة التـوازن   إىلالدافع 

  1الذي اختـل 
عـان  أما من حيث املعىن اللفظي العام ، تستخدم كلمة الدافع يف احلياة اجلارية مب         
       سع من معناها السيكولوجي ، فتشمل بذلك احلاجات و احلوافز و البواعـث  أوامشل و 

   .2و الرغبات 
 أهـداف هي عبارة عن وحدة اجتماعية تقام بطريقة مقصودة قصد حتقيـق  : املنظمة  .4

  .3حمددة سلفا 
جتمع حدود واضحة نسبيا ،ونظـام قـائم   :"هال بأا .وقد عرفها ريتشارد هـ  

ومستويات من السلطة ،وأنظمة اتصاالت ، وأنظمة تنسيق عضوية ،يوجد هذا التجمـع  
على أساس مستمر نسبيا يف البيئة ويشترك يف نشاطات ذات عالقـات مبجموعـة مـن    

  4."األهداف ،هذه النشاطات نفسها ، وعلى اتمع 
 

                                                
عبلة .د. إشرافالدوافع النفسية وعالقتها باالستهالك عند الفرد اجلزائري ، مذكرة ماجستري غري منشورة ، إعداد رجاح فريدة ،    1

  44ص.جامعة قسنطينة  2001رواق ، جوان 
  166السلوك اإلنساين يف املنظمات ،مرجع سابق    2
  .13نفس املرجع ،ص    3
 1ميادين علم النفس العمل والتنظيم ، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع ،عني مليلة اجلزائر ،ط إىلد،العايب رابح ،  مدخل   4

  .119ص  2006
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  :متهيد
موضوع الدوافع كان والزال االهتمام  أن  جيد اإلنساينلتاريخ الفكر  املتأمل إن

ية يف حتريك وتوجيه السلوك حنو حتقيـق غايـات   أمهوالكثري من التساؤالت أما له من 
يسلك الفرد هـذا السـلوك    ذااهذه التساؤالت مل أهماجتماعية وتنظيمية ومن  أهدافو

  دون غريه ؟
على هذه التساؤالت يف الكثري من كتابـات القـدامى مبثابـة     ةاإلجابوكانت 

لشرح وتفسري عملية الدافعية كعملية نفسية معقدة وهذا التعقيد ما جعل  ىلواألالبدايات 
الكثري يرادف بني عديد املصطلحات  املكونة هلـا كاحلاجـات واحلـوافز والبواعـث     

  .والرغبات 
خال يصعب كثريا الفصـل فيـه نظـرا    لذا يكتسي مصطلح الدافعية تعقيدا وتدا

 أيضـا ية  دراسة الدوافع أمهوتظهر .نها يف نفس الوقت  يابت املختلفة وتوالاتنلتداخل ال
   .على سلوك الفرد وقدرته على التوافق مع مكونات البيئة اليت يعيش فيها  هاتأثريبسبب 
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  :حملة تارخيية عن الدوافع
اليونانيني الذين اختذوا موقفني وافع منذ عصر الفالسفة ظهر االهتمام بفلسفة الد

عدم الرضى  أو األملهي البحث عن اللذة وجتنب  اإلنسايندوافع السلوك  أن  يرى لواأل
تبىن  أرسطو أن  إال اإلنساينللسلوك  لواألالفكر هو احملدد  أن  ،أما املوقف الثاين فريى

السلوك يكون حسب اهلدف وقد  أن  ث بنيسابقيه لكنه صاغها بطريقة علمية حي أفكار
يرجع لفلسفة القدامى يف ظهور العديد مـن    لواأل ضلوالف.  إراديا أويكون عشوائيا 

  .املعاصرة لتفسري عملية الدافعية  تالنظريا
والفضل الثاين يرجع للتطور العلمي وظهور الطباعة اليت سهلت نشر العديد مـن  

 هـا أمهافات العديدة يف القرن السابع عشر واليت من والدراسات وظهور االكتش األحباث
ظـاهرة   اإلنساينمادة ميكن دراستها حسب قوانني الطبيعة وبالتايل السلوك  اإلنسان أن 

ميكن تفسريها والتنبؤ ا ،دورا معتربا يف تطوير مفهوم الدوافع  ،هلذا ظهر التفسري طبيعية 
الـذي   )René Descarte )1596-1650أفكار  تأثريامليكانيكي للسلوك خاصة حتت 

 إراديـة  أفعـال له  أن  إاليشترك فيها مع احليوان  اإلنسانآلية عند  أفعالهناك  أن  أكد
  .يستحيل التنبؤ ا 

) Thomas Hobbes )1588-1675يـد مث ظهر التفسري الفيزيائي للسلوك على 

ذة هو ارتفاع البحث عن الل أن  رأيهالذي فسر السلوك من منظور فيزيولوجي،فحسب 
،حيث  الفسيولوجيهو تباطؤ سري الدم ،ذا فتح هوبز اال للتفسري  واألملجريان الدم 

 أن   K. Loronzو  K. Spencerو  C.Bemardو W .RCannonمـن  يرى كل 

واحلفاظ على التوازن احليوي وذلك حبفظ النسـب  الدوافع حترك العضوية خلفض التوتر 
الكثري من  وأكدتيف الدم ،...واهلورمونات  والكالسيوم ربوتنيوالسكر والالعادية للماء 

تغيريات فيزيولوجية يف العضوية حيث تكون  إحداثالدراسات على احليوانات انه ميكن 
  .هلا حالة توتر يوجه السلوك ويدفعه للحركة خلفضه

 أن  مؤسس املدرسة الترابطية الذي بني)1764-1632(جون لوك  أفكارمث ظهرت 
لذة باالعتمـاد   أقصى إىلصول وال اولوحيسلوك يرغب فيه ويف معرفة نتائجه  انلإلنس

قست الـذي  أووبعده ظهر التيار العقالين الذي نادى به كونت . على جتاربه ومعارفه 
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التجارب احلسية ومتكنـه  من تفسري  اإلنسانالفكر حيتوي على مفاهيم متكن  أن  يفترض
  1.دورا يف سلوكاته  العامل ،وهي تلعب إدراكو إحساسمن 

ويف اية القرن التاسع عشر ظهرت مفاهيم خمتلفة حول الدوافع كونت ما يعرف 
ت تفسري حاولبعلم نفس الدوافع،ومن هذه املفاهيم ما جاءت به املدرسة السلوكية اليت 

  من  خالل مالحظته ومالحظة الشروط اليت جيرى فيها ،خاصة بعد السلوك 
  .بافلوف ،ثروندايك ،سكينر ،سون  كل من  واط أعمال

  وجاءت بعد ذلك أعمال تيار التحليل النفسي خاصة أعمال كل من فرويد ادلر 
  وتؤكد على اإلنساينللسلوك  لواألاحملدد  أاوالدوافع ال شعورية  أن  اليت بينت

  .سلوكه  أسبابغري واعي ب اإلنسان أن
العضوية هلا دواع حنـو   أن  )1940-1930(وبني التيار املعريف خالل السنوات 

 dolerالسلوك للحصول بأقصى سرعة على املوضوع املرغوب فيه ، ودراسات كل من 
 أكـدت اللذان ادخال مصطلحات جديدة لتفسري الدوافع كالقيم والتوقعات  Tolmanو

  ) .1936(عرفية كدراسة كريت ليفني ذلك وكانت قاعدة لكثري من الدراسات امل
تفسري السلوك االجتماعي )  1970-1950(خالل السنوات التيار املعريف  حاولو
انه عند حدوث اخـتالل بـني اجتاهـات       Festinger أعمال،حيث بينت  لإلنسان
يسـلك   أن  فإمـا وسلوكاته فان للدوافع دورا ي القضاء على ذلك االختالل ، اإلنسان

  .ب سلوكاته تكون له دوافع تغري اجتاهاته حس أن  وإماسلوكا يتالءم مع اجتاهاته 
 اإلنسـاين يف جمال الدوافع االجتماعية انه ميكن تفسري السلوك  األحباث وأكدت

سلوكات الغري حتدد سلوك  أن  Tard. G أعمالحسب احملتوى االجتماعي ،ووضحت 
الذي واصل املالحظات التجريبية اليت قـام  )  Guérin   )1986  أعمالالفرد وكذلك 

فقط  لتؤثرسلوكات الغري  أن  وكات الغري على الفرد وجدسل تأثريحول   Tripletا   
يله له هو الذي حيـدد  أولسلوك الغري وت األخريهذا  إدراكعلى سلوكات الفرد بل على 

                                                                                                                  .دوافع سلوكه 
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      يكن مصطلح الدوافع حمط اهتمام الفالسفة وعلماء النفس والفيزيولـوجيني  ومل 
   الفيلسـوف االقتصـادي   رأسـهم كذلك ،فقد بينوا وعلـى  فحسب بل االقتصاديني 

Weber   M الدوافع كثرية وحترك النمو و التطور االقتصادي  أن  الذي بني.  
  بعض املصطلحات القريبة من الدوافع 

استعمال بعض املصـطلحات   إىلبالكثريين  أدىتعقيد تفسري عملية الدافعية  إن
عبـارة عـن عوامـل     أونتائج  أوهلا  إال أسباب كمرادفات للدوافع ويف احلقيقة ما هي

  …كمصطلح الرغبة واحلافز واحلاجة والغريزة وغريهامساعدة يف ديناميكيتها 
 انه من الناحية النفسية ميكـن حيث يرى  يالتومكما يوضح ذلك الدكتور حممد 

هـذا   إن ،"ضـعيفا  اإلنسـان وخلق :" ىلاقول اهللا تع:يستفاد من آيات كثرية منها أن 
إن هواه يستميله ،وشـهوته وغضـبه   :"تركيبه النفسي ،قال القرطيب  إىللوصف يشري ا

هذا الضعف يف تعلقه الشديد مبا يرضـي ميولـه    ويظهر".الضعف  دوهذا أشيستخفانه،
وإنه حلب اخلري :"ىلااالقتناء،يقول تع أوالتملك  أوملا فيه من غريزة اجلمع ، ويشبع رغائبه،

  ".لشديد
فيه املقدرة على احلصول علـى الـرزق    جدتأوهذه هي اليت  غريزة التملك إن

الضرر بسواه حىت تضمن لنفسها احلماية  إنزال إىل،وهي اليت كونت فيه القوة اليت تدفعه 
تقي مـا   وتشايعمن قوانني  يةأمنيبحث عن وسائل  أن  إىلاملطلوبة ،وهي اليت حركته 

الواردة ."تشته مقتنيات غريك  ال:"القائلةميتلك ، ومتنع االعتداء عليه، وما كانت الوصية 
  1.صادقا عن تلك الغريزة  اتعبريإال  التشريع أقدميف 

  :وفيما يلي توضيح للعالقة القائمة بني هذه املصطلحات  
النفسي وعدم  أواجلسمي  االضطراب أوتعترب احلاجات حالة من االفتقار احلاجات    .1

وتتوقف الكثري مـن   شباعوتر وال يزول حىت يتم اإلها يثري لدى الفرد نوعا من التإشباع
  .2ها إشباعالفرد ومدى  حاجاتالشخصية على  خصائص

                                                
  159،ص  1990،الدار التونسية للنشر ،تونس ، 1يف القرآن الكرمي ،ط اإلنساين، اتمع  يالدكتور حممد التو م 1

ة يف علم النفس االجتماعي ،دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع ،عـني  أساسيجابر نصر الدين ،ا،د،اهلامشي لوكية مفاهيم . د.ا   2
  .24، ص،  2006مليلة  اجلزائر 
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توتر  أوشعور بنقص  أاب  Grand Larousse Encyclopédiqu كما يعرفها قاموس
تصرفات معينة حيث ال ميكن االسـتغناء عنـها يف    أوسلوكات  إىليدفع الكائن احلي 

  1مواجهة احلياة 
افتقـاد   أابيعرفها  إذفاخر عاقل  األستاذل امشل تعريف للحاجات ما قدمه ولع

... ،هذا االفتقاد يسبب اخـتالل التـوازن يف الفـرد     أساسيومفيد ومرغوب فيه  أمر
اتصلت  ما إذاكانت ذات صلة باجلسد كما تكون نفسية  إذاوتكون احلاجة فيزيولوجية 

  . 2ت ذات مساس بالعالقات االجتماعيةما كان إذاواملشاعر وتكون اجتماعية  باألفكار
  الغريزة  .2

استعداد فطري نفسي حيمل  أاالغريزة على    McDougallيعرف ماكدوجال 
 ل خاص عنـد اويشعر بانفع حسيا اإدراكمثري معني يدركه  إىلالكائن احلي على االنتباه 

بحث عن الطعام وانفعاهلا غرائز فردية كغريزة ال إىلوقد صنف ماكدوجال الغرائز  هإدراك
اجتماعية كـالغريزة اجلنسـية    أخرىو...اجلوع ،وغريزة التملك وانفعاهلا لذة التملك 

هي دافع حيواين  األصليويف معناها ... وانفعاهلا احلنو  ةالو الديهوة وغريزة وانفعاهلا الش
 . 3وهي حمرك فطري بيولوجي    Instinctsمشتق من كلمة التينية 

 إنسانيةغرائز  –الغرائز السبع  إىلإضافة  – لإلنسان أن "لماكدوجا"م ويقرر ولي
  4:احلياة االجتماعية هي إىلبالنسبة  يةمهاألذات دوافع غاية يف 

 .غريزة التوالد .1
 .غريزة التجمع  .2
 .غريزة االنتماء  .3
  .التملك  أوغريزة التحصيل  .4
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  الرغبة   .3
 أخرىطالب يف مواد دراسية معينة دون شخص ،كرغبة ال أوهي امليل حنو شئ معني     

افتقار كما هو احلال يف احلاجة ، بل تنشأ من تفكري  أو،والرغبة ال تنشأ من حالة نقص 
 أن  والتوتر يف حـني  األملاملرغوب فيها ،فاحلاجة تستهدف جتنب  األشياء إدراك،وبعد 

  .1الرغبة تستهدف التماس اللذة 
  الباعث  .4
اجتماعي يستجيب له الدافع ، فالطعـام مـثال باعـث     أوي هو موقف خارجي ماد   

ويرتبط الباعث خارجـا  2 وال قيمة للباعث دون وجود الدافع يستجيب له دافع اجلوع ،
  .بالغريزة الداخلية الفطرية البيولوجية 

  احلافز   .5
ة يف الفـرد  مناالسلوك من خالل القوى الك إثارة إىليهدف هو موقف خارجي 

  احتياجاته  إشباعالتصرف  املطلوب أي انه موجه ،عن طريق  أوط السلوك واليت حتدد من
ة هـي  اإلنسانية املتزايدة باستمرار أما على مستوى املؤسسة فان هذه احلاجات اإلنساني

  .3لدوافع املوارد البشرية واحملدد الرئيسي لسلوكام  ساسياملصدر األ
  :ات فيما يلي روق بني هذه املصطلحالف إجيازوميكن         

خيتلف بني مـا هـو    األمرخلية لكن اجة و الغريزة و الرغبة حالة داكل من احل
  .ن نفسيتان بينما الغريزة حالة بيولوجية بيولوجي وما هو نفسي فاحلاجة والرغبة حالتا

يتعلـق بالتوجيـه    األمـر كل من احلافز والباعث يعرب عن موقف خارجي لكن 
يف  معنيون به وال ميكن االسـتغناء عنـه   األفرادغريزة فكل فالباعث يرتبط بال والتخطيط

 إدارةتضـعه   أن  احلافز ميكن االستغناء عنه من قبل املخطط له حيث انه ميكن أن  حني
  . افز باحلاجات والرغبات النفسية منظمة ما لطبقة معينة من العمال ويرتبط احل

                                                
  29ة يف علم النفس االجتماعي ، مرجع سابق ،ص أساسيمفاهيم    1
  30املرجع نفسه ، ص    2
  280السلوك التنظيمي يف منظمات االعمال ، مرجع سابق ،ص   3
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ان احلاجة تعد حالة مـن  كما سبق الذكر فيما خيص الفرق بني احلاجة والرغبة ف
  .االفتقار أما الرغبة فهي حالة حتسينية كمالية وليست من الضروريات 

املتولدة عن حالة من التوتر -وال يوحد فرويد ما بني احلاجة والرغبة ؛جتد احلاجة 
كالطعـام  (ها من خالل الفعل النوعي ،الذي يؤمن املوضوع املالئم هلا إشباع -الداخلي 

 إعـادة وجتد حتقيقها يف "باآلثار الذاكرية " فكاك منه ال ترتبط الرغبة برباط ،بينما )مثال 
   1. شباععلى هذا اإل إشارات أصبحتات اليت دراكاهلالسي لإل اإلنتاج

بني ما هو بيولوجي وما هو تصنيف الدوافع  إىلاكثر عند تعرضنا  األمروسيتضح 
اخلارجية وكل هذه املصطلحات لـن  اجتماعي وبني الدوافع الداخلية والدوافع  أونفسي 
نتائج لعملية الدافعية الن هناك عالقة ارتباطية وثيقة بينها يف عمليـة   أوا إال أسبابتكون 

  .وهذا ما سبب تعقيد تفسري عملية الدافعية .ديناميكية 
  تعريف الدوافع 

والذي يعين   Movereالالتيين  األصل إىل  Motivationيرجع مصطلح الدوافع 
الدوافع هي من  Grand La Rousse Encyclopédiqueرك ،وحسب قاموس التح

  .2نتيجة  إىلفعل الدفع الذي يهدف للوصول 
ويعترب هذا التعريف لغوي حبت حيث مل يوضح الناحية السيكولوجية يف عمليـة  

 .الدفع وحتريك السلوك 
خليـة  عبارة عن احلـاالت الدا  أابيف حتديدمها للدافعية وقد ذهب توق وعدس 

 هاستمرار يتغرض معني وحتافظ على  أوللعضوية اليت حترك السلوك وتوجهه حنو هدف 
  3.حىت يتحقق ذلك اهلدف 

  وكهليؤثر على سل خرىاألوالدافعية متثل عامال هاما يتفاعل مع قدرات الفرد 
الذي يبديه الفرد يف العمل ،وهي متثل القوة اليت حترك وتستثري الفرد لكي يؤدي العمـل  

الرغبة للقيام ذا العمل ،وهذه القوة تنعكس يف كثافة اجلهد الـذي   أوي قوة احلماس أ
ما عنده مـن   ألفضلويف مدى تقدميه  األداءيبذله الفرد ويف درجة مثابرته واستمراره يف 

                                                
  261حات التحليل النفسي ،مرجع سابق ، صمعجم مصطل 1
  44الدوافع النفسية وعالقتها باالستهالك عند الفرد اجلزائري ،ص    2
  166السلوك التنظيمي ، مرجع سابق ،ص 3
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تتفاعل مـع   األداءالرغبة يف العمل و أوالدافعية  أن  والقول.قدرات ومهارات يف العمل 
قوة الدافعية حتدد مدى استخدام الفرد لقدراتـه يف   أن  معناه ببساطة خرىاألالقدرات 

هذا العمل يتطلب القدرات اليت يتمتع ا الفرد ،فبقدر مـا   أن  العمل ،مع افتراض أداء
وبقدر ما تقل الدافعية يقل املستغل  األداءتزيد الدافعية يزيد املستغل من تلك القدرات يف 

  . 1من تلك القدرات 
 إذانفعاليا ، أمحركيا  أمع هو كل ما يدفع السلوك ذهنيا كان هذا السلوك والداف

  .سلوك بدون قوة دفع وحتريك  ال
فكرية تثري السلوك يف ظروف معينة وتواصله حىت  أونفسية  أووهو حالة داخلية جسمية 

   .2غايتها  إىلتصل 
 عوامـل حتـرك   أابالدوافع   Mourice Reuchlinوعرف موريس روشلني 

كانت داخلية  سواءاملثريات  تأثريوذلك حتت ، العضوية وتدفعها للقيام بالسلوك بسهولة
   3...يتوقف عن النشاط  أوخارجية ،حىت يتحقق اهلدف  أو

الدوافع حترك السلوك وتوجهه حنو هـدف مـا    أن  ويبني هذا التعريف بوضوح
الـدوافع   أن  هم وهـو شيء م إىل أيضاتوقفه ،ويشري  أن  ميكن أاوحتدد شدته ،حىت 

  .خارجية  أخرىومثريات داخلية 
حالة داخلية تنتج عن حاجة مـا   إىلتشري  أابالدوافع  فدافيد وويعرف لندال 

  .استثارة السلوك املوجه عادة حنو حتقيق احلاجة النشطة  أووتعمل هذه احلالة على تنشيط 
ثر يف تفكري الفـرد  قوى دافعة تؤ أابكما يعرف الباحث صالح بيومي الدوافع 

حنو اهلدف الذي يشبع حاجاته  اإلنساينتوجه السلوك  أاكما  األشياءو لألمور هإدراكو
  .ورغباته

عبري عـن حاجـات   ت أابيعرفها  إذويتفق كيت ديفيز مع التعريفني السالفني ،
  .4شخصية داخلية  أافلذا .ورغباته  الشخص 
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للدافع دوما هدف يتمثل  أن  هو أساسي أمرويتبني لنا من حتليلنا هلذه التعاريف 
  .حاجات معينة  إشباعيف البحث عن طرق 

هـو   أوة املثرية للسلوك واملوجهة له ساسيويعرفه الدكتور علي غريب انه القوة األ
اليت تثري السلوك يف ظروف معينة وتوصله حىت ينتهي ) نفسية  أوجسمية (احلالة الداخلية 

  .من غري دافع يكمن وراءه  إنساينك غايته،فليس هناك سلو إىل
الدوافع تركيبـة افتراضـية    أن   E Thillو    R Vollerandويرى كل من 

  .1السلوك  إحلاحتستعمل لوصف القوى الداخلية واخلارجية اليت تبدأ حتدد اجتاه  وشدة 
،فعلى ضوء حتليل ومقارنـة   إجرائيتعريف  إىلمن خالل ما سبق خلص الباحث 

هناك عدة كلمات مفتاحية تكون  أن  سابقة ومجع  املفيد منها ،يالحظ لديناالتعاريف ال
                                                                                           :ات املستعملة لعملية الدافعية ومن هذه املصطلح وأدق سعأوولنا جمتمعة تعريفا امشل 

  ها تعرب عن احلوافز وهنا تستبعد املواقف اخلارجية باعتبار:  حاالت داخلية •
تنشط مبفردها  الدوافع عملية مركبة ال أن  حيث: خرىاألمع قدرات الفرد  التفاعل •

   خرىاألمبعزل عن العمليات العقلية والنفسية  أو،
  يكمن دون دافع لكل سلوك فال سلوك ساسياملسبب األ أاأي : قوة تثري السلوك  •
  .ليست الوحيدة كما سبق ذكره  إال أا.  اءهور

 إىلوصـل الفـرد    سواءعملية الدافعية لدى الفرد ال تتوقف ، أن  إذ:االستمرارية  •
،وان مل حيقـق الفـرد    أخرىوهدفه ،ويف هذه احلالة تظهر حاجات حاجاته  إشباع
الدافعيـة   تكتسبويف كلتا احلالتني  شباعتغيري طريقة اإل إىلاملطلوب يلجا  شباعاإل
  .االستمرارية  مبدأ

تكـون هـي    أن  كانت الدوافع هي املسبب الرئيسي للسلوك فال بد إذا :السببية  •
ما يسمى باحلاجة ،فسبب ظهـور   أوبدورها نتيجة لسبب ما ،يعرب عنه حبالة االفتقار 

  .الدوافع هي احلاجات 
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كـن  الـدوافع ال مي  أن  ومن مدلوالتهتركيبة افتراضية مصطلح  إىلوآخر تعريف جيرنا 
و عليه  األفرادتعرف من خالل نتائجها املتمثلة يف سلوكات  أاحيث  مالحظتها مباشرة

  : فان 
 األفـراد تركيبة افتراضية داخلية املنشأ ، تنشأ من ظهور حاجات لـدى  : الدوافع هي 

    لتسبب و توجه و تتحكم يف سلوك الفرد و حتدد شدة قوتـه  أخرىتتفاعل مع قدرات 
تغـريت   أمجتددت عند حتقيق اهلدف  سواء ابرته عليه و تستمر به مدى احلياةدرجة مثو 

  . عند الفشل 
  :وظيفة الدافعية 

ميكن حتديد وظائف الدافعية املختلفة من خالل معرفة الدورة الديناميكية لسريورة 
فرد الدافعية فهي تبدأ بنقص يف احلاجة اليت توجه السلوك حنو حتقيق هدف معني ، فـال 

ها إشباع اولةحملفان هذه احلاجة توجه سلوكاته ) الطعام  إىلاحلاجة (الذي يشعر باجلوع 
 إىليهدف  إذنو اجلوع عبارة عن اختالل يف مركبات اجلسم و الدم فالسلوك  ، باألكل
  . التوازن للجسم  إعادة حماولة
مرتبه  قيمة فالعامل الذي يشعر بنقص يف ، أخرىمثال آخر للكشف عن وظيفة  ولنأخذ
  ) :سلوكات ( عمله يف املنظمة لديه ثالث اختيارات  يةأمهبمقارنة 
  .الترقية  أو األجرطلب زيادة يف :  لواأل      
  الترقية  أوعلى زيادة يف األجر  احلصول أملبذل جهد اكرب يف العمل على :  الثاين      
  . لقأمركز  أوله مرتب اكرب يف البحث عن وظيفة جديدة تقدم  يبدأ أن  : الثالث      

، مث القيام الفعلي ـذا  مث بعد ذلك عليه اختيار السلوك املوجه حنو حتقيق اهلدف
ووظيفة الدوافع املستخلصة هنا هـي تعـدد   . احلاجة  شباعإلالسلوك الذي يتم اختياره 

يف  يف تنويع نشاطات العمال و خلق ديناميكية دائمة هماو االختيارات مما يس تالسلوكا
وابتكـار املواقـف   . املشبعة  هدافواألورد للحصول دوما على اجلديد  كأخذاملنظمة 

  . التنظيمي  أواجلماعي  أواجلديدة ما يدفع بعجلة التطور والتقدم على املستوى الفردي 
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 شـباع لتحقيق اإل األنسبوبعد قيام العامل يف املثال السابق بالسلوك املختار وقد يكون 
ولكـن   أخرىات فان حصل ذلك فكر العامل وانتبه حلاجات شباعييم اإلمرحلة تق تأيت،

  .وروح معنوية مرتفعة وهذا لصاحل الفرد واملنظمة  عايلوظيفي  ورضابدافعية اكرب 
يعـرف   ،وهذا مـا  شباعلإل أخرىفكر العامل يف طرق  شباعوان مل حيصل اإل

من وظائف  خرىاألص الوظيفة باملثابرة اليت قد تستفيد منها املنظمة فقط ،وهذا ما يلخ
  : الدافعية وهي تعديل السلوك وتقوميه ،وعليه ميكن تلخيص وظائف الدافعية فيما يلي 

  .احملافظة على التوازن اجلسمي والنفسي واالجتماعي والتنظيمي  .1
 اإلبداع إىلتنويع االختيارات يف السلوك مما يتيح فرص ظهور سلوكات جديدة تؤدي  .2

  .واالبتكار 
  للدوافع املثارة يتميز العامل بروح معنوية عالية مما خيدم  شباعلة حتقيق اإليف حا .3

  .ردية والعامة فاملصلحة ال
سبل الرفاهيـة  يف حتسني  همايس األصعب إىلتدرج احلاجات والدوافع من البسط  إن .4

  . األحسنوالعمل على جعل الفرد يتطلع دوما حنو 
  .يف تعديل وحتسني السلوك شباعاإليم حصول الدوافع عند النتيجة السلبية لتقي هماتس .5

  :عالعوامل املؤثرة يف الدواف
كانت الدوافع هي املسبب الرئيسي للسلوك وتؤثر فيه بطريقة مباشـرة مـن    إذا

هلا العديد من العوامل اليت تؤثر فيهـا   خرىاألحيث شدته ومبدئه ووجهته فبدورها هي 
  : 1مايلىوهدفها ومن هذه العوامل  شباععلى اإل إحلاحهامن حيث املنشأ والنوع وشدة 

  التكوين النفسي للفرد واخلصائص الشخصية  .1
فتختلف دوافع الفرد تبعا الختالف تكوينه اجلسمي والنفسي كاختالف دوافـع  

اختالف دوافع الرجل املدين عن دوافـع   أوالفرد املنبسط عن دوافع الشخص املنطوي ،
  . ضوع الزواج مثالالرجل القروي يف مو

واضح ،وال شك كذلك  اإلسالميالفرق بني اتمع الغريب واتمع  أن  ثقافة اتمع .2
  .حىت اخللقية  أوبني اتمعني ،سوءا من الناحية الدينية  األفراديف اختالف دوافع 

                                                
  279السلوك التنظيمي يف منظمات االعمال ، مرجع سابق ص    1
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  الظروف االقتصادية  .3
 األكثـر  إىل األبسـط وهذا ما يربز يف هرم ماسلو للحاجات حيث يدرجها من 

االجتماعيـة   أواحلاجات البيولوجية  إشباعيدا ،فدوافع الفرد الفقري تكون دوما حنو تعق
املعيشي ،فيفكرون يف الشهرة  همااملراتب بعد حتسن مستو أرقى إىل األغنياء،بينما يتطلع 

  .والتقدير االجتماعي 
   :التعليم ودوره يف ثقافة الفرد .4

جل البسيط حنو املسؤوليات والدور كدوافع الر أبدان دوافع الدكتور لن تكون إ
  .االجتماعي املنوط بكل منهما 

  خربة الفرد يف احلياة العملية  .5
والية  مع دوافع فرد بسيط من  أوكمقارنتنا لدوافع شخص مسؤول عن حكومة 

  .عامة الشعب 
  تفاعل هذه العوامل مع بعضها . 6
   هذه العوامل  أحد ىيطرأ علالتغري الذي  .7
  1دوافع خصائص ال 
هلا العديد من اخلصـائص  الدوافع تركيبة افتراضية معقدة  أن  فالتعاريسبق يف    

،ومما زاد يف عمليـة   خرىاألاليت متيزها عن باقي العمليات العقلية والنفسية والوجدانية 
  فيما يلي  هاأمهنوجز  أن  تعقيد الدوافع النفسية تداخل هذه اخلصائص فيما بينها ، وميكن

  سلوك مبدأ ال
الفرد بنقص يف احلاجـة فعنـدما    إحساسللسلوك بعد  لواألتعترب الدوافع املثري 

  .دافع حنو حتقيق هدف ما  له أن  النشاط يقال إىليالحظ عند الفرد تغري من اخلمول 
  حتديد اجتاه السلوك 

ملوقف معني فال شك يف اختالف سلوكام اليت  األفرادلو تعرضت جمموعة من 
وحاالت نقص احلاجـة الـيت    همأهدافو،وهذا راجع الختالف دوافعهم  سيقومون ا

  .حيسوا 
                                                

  44عند الفرد اجلزائري،مرجع سابق،ص كقتها باالستهالالدوافع النفسية وعال   1
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  السلوك  إحلاححتديد درجة 
ينجم عنه  ،ما آلخرموضوع ما خيتلف من فرد  إىلن شدة االفتقار يف احلاجات إ

  .السلوك ،واملثابرة عليه  إحلاحاالختالف يف درجة 

  االستمرارية 
ص يف احلاجـة  فعند ظهور نق:اميكية ذات حدين ن الدافعية عملية مستمرة ودينإ

مـن    حفظ التوتر ،فيمارسون سلوكات متعددة وخمتلفة ،فمنهم إىليسعون  األفرادلدى 
 شـباع حتقيق اإل إىل،ومنهم من ال يصل  أخرىحتقيق اهلدف لتظهر لديه دوافع  إىليصل 
والدافعية يف حركـة   ، ويف كلتا احلالتني السلوك مستمر شباعتغيري طريقة اإل إىلفيلجأ 

  .ديناميكية متواصلة 
  توقيف السلوك 

تعرضه  أامثال قد توقف له عدة سلوكات عندما يعرف  منلأل األفرادن حاجة إ
  . عن التدخني مثال  كاإلقالعللخطر 

للدوافع  خرىاألالدكتور اهلامشي لوكية اخلصائص العامة  األستاذ جزأوهدا وقد 
  :1يفيما يل
  .اجتماعي دافع وراء كل  سلوك  •
   األفرادمن السلوك ختتلف باختالف  ألوان إىلالدافع الواحد يؤدي  •
من السلوك لدى الفرد نفسه تبعا لوجهـة نظـره    ألوان إىلالدافع الواحد يؤدي  •

  .واختالف ظروفه 
  .السلوك الواحد ينتج عن دوافع خمتلفة  •
  . أخرى إىلالتعبري عن الدوافع خيتلف من ثقافة  •
  .عن دافع واحد  اإلنسايندر السلوك نادرا ما يص •

                                                
  30السلوك التنظيمي ،مرجع سابق ، ص   1
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  .الفرد واجلماعة  أهدافحتقيق  إىلالدافع يهدف  •

  و املبادئ اليت تقوم عليها الدافعية  األسس
القيام حبركات جسـمانية مثـل مـد     إىلتؤدي الدوافع  : مبدأ الطاقة والنشاط -أ  

  .اجلوع  أثناءتقلص عضالت املعدة  أوعضالت اجلسم بالطاقة 

هـدف معـني    أوتوجيه السلوك حنو غـرض   إىلتؤدي الدوافع : الغرضيةأ مبد -ب 
فالكائن احلي يسعى دائما للحصول على الطعام والشراب والشريك اجلنسـي واملـال   

  .واملركز 
مبعىن انه يوجد لدى الكـائن   األعضاءوهو من مبادئ علم وظائف : مبدأ التوازن -ج 

  .تة كاالحتفاظ بدرجة حرارة ثابتة يف اجلسم احلي استعداد الن حيتفظ حبالة عضوية ثاب
إال هـي   مـا  سباباألوهذه  أسبابيوجد لكل سلوك : مبدأ احلتمية الديناميكية  -د 
  .وتضل الدافعية يف عملية دينامية مستمرة  أخرى سبابأل جنتائ
 الذي) حالة التوتر ( استثارة الدافع  إىلاحلاجة تؤدي : احلاجة والدافع واملشبع  - ـه

ومن مث البحث عـن   تأهيبعدم استقرار الكائن احلي ، مما يسبب نشاط  إىليؤدي بدوره 
احلاجة والتخفيف من الدافع عن  إشباع إىلمشبع وهو موجود يف اخلارج ، والذي يؤدي 

  . االستهالكي  النشاططريق 
تكـون   فالدوافع قد،  سلبية أو إجيابيةللدوافع جاذبية أما  :مبدأ جاذبية الدوافع   -و 
  .1 عن السلوك واإلقالعط واحلركة كما قد تكون للتوقف دفع للنشا حالة

  .2 اإلنساين عالقة الدافعية بالسلوك
ة فيه  مناتعترب الدافعية درجة احلماس اليت جتعل الفرد يسلك سلوكا معينا ، وهي القوة الك

  الفـرد  حاجـات  إشباعاليت حتثه على إصدار حركات متنوعة  ، حنو حافز معني قصد 
  : إىلتؤدي  أا،حيث  اإلنساينة يف السلوك ساسيالعناصر األ إحدىفتعترب الدافعية 

  .وحتريك السلوك  إثارة .1
  .تنظيم وتوجيه السلوك  .2

                                                
  31ة يف علم النفس االجتماعي ، مرجع سابق صأساسيمفاهيم    1
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  .  حتوير السلوك أوتقنني  .3
السـلوك   أداءفينتج السلوك لدى العامل بتوفر الدوافع احملركة له ، والقدرة على 

  :حمصلة املعادلة  اإلنساين،فيكون السلوك  وتوفر الظروف املناسبة لذلك
                                             ظـــروف العمـــل  × القـــدرة × الدافعيـــة  =الســـلوك       

 اإلنسـاين  ة للسـلوك ساسيومن خالل املعادلة ، ميكن اعتبار الدافعية إحدى احملددات األ
السلوك والظـروف املناسـبة    أداءة على البد من توفر القدر إذ،ولكنها ليست الوحيدة 

التنبؤ الدقيق بالدوافع احلقيقيـة وراء السـلوك    األحوالحال من  بأيلذلك ،وال ميكن 
  :   سباباألللعديد من 

  قد يكون السلوك الواحد نتيجة للعديد من الدوافع املتداخلة  .1
  . استجابة لنفس الدافعقد يسلك الشخص عدة سلوكات  .2
  .افع يف صورة مستترة طبيعة الد تأيتقد  .3
  : منها اإلنساينللسلوك  أخرىهناك حمددات  .4
  ......واالجتاهات والدوافع  دراكواإلمثل الشخصية والتعلم : حمددات فردية  –أ     
  ......القيادة واالتصال ومجاعات العمل  : حمددات مجاعية  -ب    

  : الدوافع ) أنواع ( تصنيف 
التصنيف من حيـث املصـدر    هاأمهات عدة ،  ختضع تصانيف الدوافع العتبار

 أوفطريـة   إىلدوافع داخلية ودوافع خارجية ،ومن حيث املنشأ  تصـنف   إىلفتصنف 
تكون  أو، إجيايب،كما تصنف من حيث النتيجة ،فيكون اجتاه حافز لتأخذ منحى مكتسبة 

ـ  دف قصد احلد من سلوك معني فتأخذ املنحى السليب ،وقد تصنف الدوافع من حيث اهل
سيكولوجية وثالثة  ذات بعـد اجتمـاعي    أخرىودوافع غريزية ، إىل شباعاملقصود باإل

غري الثابـت   اإلنساينتصنيف واحد هلا لتعقد صلتها وتنوعها مع السلوك  إجيادويصعب 
  : عديدة منها  أسباب إىلترجع هذه الصعوبة  أخرى،هذا من جهة ، ومن جهة 

هذه  يفلدوافع خمتلفة بسلوكات متشاة فيصعب   ناأحيا  األفراديستجيب العديد من  -
  .احلالة حتديد نوع الدافع 
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واليت كـان مـن    خمتلفة من السلوكات، بألوانلنفس الدافع  األفراديستجيب بعض  -
  نفسي جند من هذه السلوكات ما هو  أنناإال نعرف من خالهلا نوع الدافع  أن  املفترض

ما هو غريزي فال ميكن حتديد نوع الدافع احملرك هلذه ومنها ما هو اجتماعي ومنها حىت 
  .السلوكات املختلفة 

والشخصيات والقدرات واملميزات الفردية ، فال  األشخاصختتلف الدوافع باختالف  -
  .انه من دافع واحد  األشخاصميكن احلكم على سلوك معني صادر عن جمموعة من 

اختلفت ظروف حياته من فتـرة   إذالفرد نفس ا أن  يصعب حتديد نوع الدافع باعتبار -
قد تبقى له نفس الدوافع يف  أو،  أخرىقد يبدي نفس السلوك املاضي بدوافع  أخرى إىل

  .فترة ما وتتغري سلوكاته
  :العامة والشائعة  نيفاللتصوتبسيط  إيرادوفيما يلي 

  :1تصنيف الدوافع من حيث املنشأ  . 1
  مكتسبة أخرىو )غريزية (دوافع فطرية               

  الدوافع الفطرية -أ 
ـ  بالفطري لية ويقصد واأل أوالبيولوجية  أوويطلق عليها كذلك اسم العضوية   دمـايو ل

  . ينتقل عن طريق الوراثة  ألنهتعلمه ،  إىلمزودا به وال حيتاج  اإلنسان
 هدافأ سالتما إىلالدافع الفطري هو كل دافع يدفع الفرد  أن  إىلويذهب اغلب العلماء 

  . طبيعية موروثة بالرغم من تغبري السلوك 
النوع الواحد مهما اختلفت بيئـام   أفرادوالدوافع الفطرية هي دوافع عامة مشتركة بني 

م والراحـة  الطعام والنو إىلوثقافام  ويتم ا احملافظة على بقاء الكائن احلي مثل احلاجة 
  ...والدافع اجلنسي 

  :ما يلي ومن خصائص الدافع الفطري 
يستفيد الفرد من اخلـربة والـتعلم    أن  سن مبكر أي قبل أوظهور الدافع منذ امليالد  .1

  . ضاعة بالنسبة للرضيع كمصات الر

                                                
  38،ص1974املصرية ، وجنلإال اهللا،مكتبة  سيكولوجية الفرد يف اتمع ،د سيد خري   1
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و مـواقعهم   مظـروفه اشتراك النوع كله يف هذا النوع من الدوافع مهما اختلفت  .2
  .وحميطهم و تركيبة شخصيام 

  :الدوافع الفطرية  أنواع
فل احلفاظ على حياة الفرد الواحد و تسمى بالدوافع البيولوجيـة و جيـب   دوافع تك -

دافـع التـنفس   : كان املصري موت الفرد ، و منـها  إال ها بصورة فورية نسبيا و إشباع
  ... واجلوع و العطش 

  .... و احلنو  األمومةدوافع تكفل احملافظة على بقاء النوع مثل الدافع اجلنسي و دافع  -
  ...عية ترتبط باحلفاظ على الذات مثل دافع احلب و الكراهية و القتال دوافع دفا -
كـدافع   خـرى األالـدوافع   إشباعدوافع تعمل على التنسيق بني النوع و بيئته ليتم  -

  .من فرد آلخر  إحلاحهكانت ختتلف نسبة توفره و  أن  الفضول و االطالع و
  :الدوافع املكتسبة . ب

لفرد من خالل عملية التطبيع االجتماعي وتسـاعده  هي دوافع ثانوية يكتسبها ا
سلوكنا االجتماعي مثل ة و االجتماعية ، فهي اليت تضبط اإلنسانيعلى استمرار العالقات 

 إشـباع ، و عدم   .... األمناجلماعة و دافع املشاركة الوجدانية و دافع  إىلدافع االنتماء 
و احتقار الذات ، و ال تنشا الـدوافع   الشعور بالقلق و االغتراب إىلهذه الدوافع يؤدي 

الدوافع و االستعدادات الفطرية و تثبت يف ثناياها  إىل أساسااملكتسبة من عدم بل تستند 
  .العوامل البيئية و االجتماعية  تأثريحتت 
  : الدوافع املكتسبة  أنواع

جمتمـع   ىلإالذين ينتمون  األفرادوهي ختتلف باختالف  : )الشخصية ( الدوافع الذاتية 
باختالفها تشكل االختالف االجتماعي كدوافع العمل و  الوظائف املختلفة  إال أاواحد 

  ...و دوافع النشاطات التروحيية املثمرة 
و اليت البد لكل فرد من اكتساا خالل خرباته اليوميـة  :  الدوافع االجتماعية العامة 

    االجتمـاع و االنتمـاء    إىلل الدافع بغض النظر عن اختالف اتمعات و الثقافات و متث
  . و املشاركة الوجدانية و االجتماعية 
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 إالو هي دوافع قد ختتلف من فرد آلخر و قد ختتلف من جمتمع آلخر : الدوافع القومية 
اللغوية الدينية جتمع بينها يف تكامل كدافع العبادة و الدين ونشـر   أوالقومية العرقية  أن 

  ...اللغة و احلضارة 
  :1تصنيف الدوافع من حيث الشعور 

  :قسمني شعورية وال شعورية  إىلالتصنيف الدوافع يقسم هذا    
هلا عند نشاطها  إدراكوهي اليت يكون الفرد على وعي ا و : الدوافع الشعورية  .1

يقوم باختيار الدافع املناسب  هاأثناءو توجيهها وهي نتاج نشاط عقلي الن الفرد 
لية تكون دومـا ذات  والدوافع األ أن  ى لتحقيقه و املعروفللموقف الذي يسع

يف ) الصـالة  ( كتقدمي دافع الطعام على دافع العبـادة   شباعيف عملية اإل لويةأو
  .االثنني معا  حضورحال 

كـان السـبب    أياقيامه بالسلوك  أثناءال يشعر ا الفرد : الدوافع الالشعورية  .2
يدركها الـرد   أن  مؤقتة ميكن إىللدوافع وتقسم مدرسة التحليل النفسي هذه ا

بطـرق  إال دائمة يصعب على الفرد معرفتها  أخرىومراقبة سلوكه  أوبتمحيص 
 أمثلةخاصة نادت ا نظريات علم النفس خاصة التحليل النفسي ، و من عالجية 
قد تنشا لدى الفرد املدمن املقلع  ىلواألالرغبة ي شيء معني فللوهلة  لواألالنوع 
 شـباع يلغيها من قائمة اإل هاإدراكة معينة حنو التدخني لكن بعد متحيصها و رغب

و عملية كبت مـا يـثري    األمندافع  أمثلتهاأما الدوافع الالشعورية الدائمة فمن 
  .اخلوف و الفزع 

  :2تصنيف الدوافع من حيث النتيجة 
قسيم الدوافع وعلى ضوء هذا ميكن ت األفرادتظهر الدوافع من خالل نتائج سلوكات    
  :سمني ق إىل

                                                
 32الدافعية نظريات وتطبيقات ، مرجع سابق ، ص    1
  48الدوافع النفسية ، مرجع سابق ،ص   2
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ويقصد ا الدوافع املثرية للسلوك و احملركة لنشاط الكائن احلي فهي اليت :  إجيابيةدوافع  
والعبـادة و املشـاركة   ختلق روح احلركة يف اتمع و الفرد و يؤدي العمل و التواصل 

  . و غريها من ديناميكيات احلياة  والتعارف 
احلد من بعض السلوكات و احلركات يف  إىلدوافع اليت تؤدي و هي ال:الدوافع السلبية 

و قد يكون الـدافع ي بعـض    هدافغريها من األ أوالراحة  أوالغطاء  أوسبيل البقاء 
يكـون   أخـرى يف حاالت  و ا ، دافعا ، مثريا، فاعال، حمركا للسلوكاتإجيابياحلاالت 

  .مثبطا، سلبيا ،مانعا، موقفا للسلوكات 
  : األمندافع ك مثال على ذل ولنأخذ

احلركة و السعي المـاكن   إىلفيدفعه ذلك  األمن إىلفعند احلروب حيتاج الفرد 
 إىل أدى األمـن دافع  أن  و نالحظ هنا األمنبالقتال لتحرير الوطن و الشعور  أو األمن

 أوعند الشخص املدمن على التـدخني  )  األمندافع ( حركة و سلوك ، و نفس الدافع 
 اإلقالع إىل، إليهوحاجته  األمنهذا يهدد حياته يؤدي به ،دافع  أن  عرف  أن املخدرات

  .سلبيا موقفا للسلوك  األمندافع  أصبحو هنا  اإلدمانعن التدخني و 
  :1تصنيف الدوافع من حيث اهلدف 

لتصـنيف الـدوافع و    كأسـاس  شباعهناك من العلماء من يرى اهلدف املقصود باإل   
حيـث قسـم دواع    S tagner 1974  عامل النفساين ستاجنري ال هؤالءتقسيمها ومن 

  :وهي  أقسامثالثة  إىلالسلوك 
و تنشا نتيجة حلاجـة عضـوية كـاجلوع    ) : الغريزية ( الدوافع البيولوجية  .1

  .والعطش
حالة داخلية تدفع الفرد  إىلو هذه الدوافع تشري : العاطفية  أوالدوافع االنفعالية  .2

هذه الدوافع ، اخلـوف ،الغضـب ،الفـرح     أهما ويسلك سلوكا معين أن  إىل
احلب،الكراهية ،و ختتلف هذه الدوافع عن الدوافع البيولوجية من حيث ارتباطها 

  .اكثر مرونة و تنوعا من الدوافع البيولوجية أاباملميزات اخلارجية كما 

                                                
  33ة يف علم النفس االجتماعي ، مرجع سابق ، صأساسيمفاهيم     1
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كـدوافع اجتماعيـة بيئيـة     األفرادتعمل قيم وميول  : القيم و امليول كدوافع .3
 أخالقيـات ما يتناسب مع قيم وعـادات و   إطاررية حترك سلوك الفرد يف حضا
  .جمتمعه

  :التصنيف االجتماعي للدوافع 
ومثال ذلك ما يـتكلم عنـه   كثريا ما يرد احلديث عن الدوافع بلغة علم االجتماع 

حيث صنف الـدوافع  " اإلنسانفطرية االجتماع يف "الدكتور حممد التومي يف موضوع 
  1: إىلضمنيا 

 ).الدافع االجتماعي .( قصة آدم عليه السالم .1
 ).الغريزة–الدافع البيولوجي ( اإلنسانطبيعة  .2
 ).الدافع املادي(العيش أسبابالتمسك ب .3
 ). األمندافع .(ضرورة رد العدوان  .4
  ).دافع إثبات الذات .( ضرورة االختالف .5

  2مناقشة بعض الدوافع النفسية واالجتماعية 
مدى  إظهاركتور اهلامشي لوكية بعض الدوافع االجتماعية قصد يناقش األستاذ الد      
و مـن هـذه   على سلوكه و دورها يف صنع شخصيته ،  هاتأثريي حياة الفرد و  يتهاأمه

  :الدوافع 
يف  أثـرا  أكثرهاو  اإلنسانالدوافع لدى  أقوىيرى الدكتور انه من : الدافع اجلنسي  .1

  .ج و التكاثر وايدفع الفرد للتودد و التز:سلوكه فهو 
فان للعوامل النفسية و االجتماعيـة  ) دافع فطري ( لية ورغم صلته القوية بالدوافع األ* 
  . حتدده و تضبطه  ألاالواضح عليه ن  هاتأثري

فعالة يف توجيه طاقتـه   إسهاماتو الدينية  األخالقيةللتربية اجلنسية و املعايري  أن  كما* 
  . قيم اتمع  الوجهة املقبولة وفق معايري و

  
                                                

  151يف القرآن الكرمي،مرجع سابق ،ص  اإلنساينا تمع  1 
  36ة يف علم النفس االجتماعي ، مرجع سابق ،صيأساسمفاهيم    2
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   : ةالو الديدافع 
     و العطف عليهم يرضي ي الوالدين دافـع الوالديـة    األطفالورعاية  إجنابن إ

التعبري عن هـذا الـدافع يف    أسلوبتؤكد االختالفات يف  ةاألنثروبولوجيو الدراسات 
رجـال   رونيأسعندما " ماها أو" حماربني هنود  أن  ذلك أمثلةاتمعات املختلفة ، ومن 

  . ابنا ملن ال ابن له  أوملن ال أب له  أبايكون  أن  بإمكانه األسرييصبح هذا 
متصـل بعـادات    الدهمأوببان تعلق الوالدين  اإلنسانكما تدل دراسات علم 

هذه الظـاهرة    أسبابتؤكد تعدد  األطفالاجلماعة ، فالدراسات مثال حول ظاهرة وأد 
من البنني و البنـات   وايكون لديهم عدد متس أن  مثال يفضلون" موري"  فسكان جزر 

  .من اجلنسني قتلوا من زاد عددهم  األطفال زاد عدد إذا، ف األسرةيف 
كما يدخل قتل الطفل غري الشرعي بعد الوالدة من ضمن هذه الظاهرة بسـبب  

  .غري الشرعية  باألمومةاالستنكار االجتماعي املتصل 
كـائن اجتمـاعي    ألنهاجلماعة  إىلاالنتماء  إىل اإلنسان مييل :االجتماع  إىلدافع امليل 

  .بطبعه 
  .حلاجات التقدير االجتماعي و القبول و املكانة االجتماعية  إشباعففي االنتماء  -
  .يسمح هذا االنتماء باتساع شبكة العالقات االجتماعية للفرد  -
  "اجلوع االجتماعي" اء فتشبع اجلماعات دافعا قويا عند الرد ، يطلق عليه بعض العلم -
الكثري من سلوك الفرد مثل ، التضحية ، التنازل عن تعديل  اابإمكو قوة هذا الدافع  -

  . بعض حقوقه للحصول على القول االجتماعي 
                                                                       :  األمن إىلاحلاجة 

الجتماعي و البيئي صديق ، و شعور الفرد بان اآلخرين أي الشعور بان احمليط ا 
          احلاجـات الضـرورية   أهـم حيترمونه و يقبلونه داخل اجلماعة ، ويعد هذا الدافع من 

        و يظهر ي جتنب اخلطر واختاذ احلذر و احليطة ، كما يظهر يف االسـتقرار االجتمـاعي   
  . األسري األمنو 

يف خوف دائم و يف حالة من القلق فيها ديد على  يعيش األمنو الشخص غري 
احلرمـان   أن  علـى  1945ن   ريبل و جولدفارب كل م تنتائج دراسابرهنت ذاته ،و
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ناحية ا واضحا على التأثريو يؤثر  األمن إىليظهر احلاجة املاسة  األسريةاملبكر من الرعاية 
  .واضحة االنفعالية و اجلسدية ، كما يتسبب يف اضطرابات نفسية 

  :دافع املقاتلة 
حاجاته اليت بدوا ال  إشباععقبات يف سبيل  اعترضت إذاللمقاتلة  اإلنسانمييل 

يكتسب يف ظل البيئة اليت يعيشها الفرد نتيجة احتكاكه  ةملقاتلإال تستطيع احلياة ، ودافع 
  . ، القمع ، و الصراع  اإلحباطباآلخرين و يتضمن ذلك االحتكاك 

  .          هذا الدافع  نالتعبري عطرق  اإلنساناالجتماعية يتعلم  التنشئة يبأسالوبفضل  -
غري مهذبة ، كالتهكم والسخرية  أساليب إىلو قد يتحول التعبري اجلسدي هلذا الدافع  -

من ( البدائية   Kwakiutlكواكيوتل ، ففي قبائل  أخرى بأساليب أوالقضاء  أوواهلجاء 
يقوم فيها كـل مـن املتخاصـمني    حتسم اخلصومة بإقامة مباراة ) اهلنود احلمر يف كندا 

بالتنازل عن قدر من ممتلكاته ،منحها للغري ،فمن تفوق على خصمه يف هذا فهو الفـائز  
كل واحد  يأخذال يضرب الفرد خصمه حني يتشاجران بل  أخرىاملنتصر ، أما يف قبائل 

كان هو الفـائز   األخربل شجرة ،فمن كسرت عصاه ق أومنهما عصا يضرب ا حجرا 
  .املنتصر

العدوان  أن  على قبائل غينيا اجلديدةملرغريت ميد  أنثروبولوجيةكما بينت دراسات  -
باهلدوء واملساملة بينما  أفرادهاحيث يتصف   Arapeshاالرابيش ال اثر له مثال يف قبيلة 

  .موندوجومور قبيلة  أفراديسود العدوان 
  دافع االستطالع  -

 إىلواملواقف واخلربات اجلديدة يرتع دافع االسـتطالع بـالفرد    األشياءة يف كثر
باملوقف وفحصه وحبثه ، مثال حالة الطفل وهو يستطلع ويكتشف  أوبالشيء االستطالع 

الدوافع يف منو العلم و املعرفـة و يشـمل عـدة     أهمالعامل احمليط به ، وهذا الدافع من 
  : مستويات هي 

  ....الرغبة يف الرؤية ، السمع ، الشم ك:  املستوى احلسي -
  ....كالرغبة يف تعلم املهارات احلركية مثل املشي و التسلق : توى احلركي املس -
  ....كالرغبة يف الفهم و التعلم و التحصيل :  املستوى املعريف -
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  ....كالرغبة يف خربة املشاعر اجلديدة :  املستوى االنفعايل -
ية عن السابقة يف احلياة النفسية واالجتماعية للفرد أمه ال تقل أخرىوهناك دوافع 

  ....و دافع السيطرة مثل دافع املكانة االجتماعية ، احلب 
  :1ويناقش الدكتور رمضان حممد القذايف بعض الدوافع النفسية 

يف مجاعـة  إال كائن اجتماعي ال يستقيم وجوده  اإلنسانف  : األمنبدافع الشعور ) أ ( 
.  واألخطارف واواحلماية من املخ األمنبالشعور  إىلة واملعيشة اجلماعية وتؤدي الصحب

ن أل، بث الرعب يف نفوسهم أو األطفالختويف  إىلهو عدم اللجوء  إليهومما جيب التنبيه 
  .والطمأنينة وحلول اخلوف يف حملهما  األمنبزعزعة الشعور  إىلذلك يؤدي 

  دافع االنتماء) ب(
 إىلجتماعية اليت تـؤدي  نه مصدر لكثري من النشاطات االوهو دافع طبيعي كما ا

ما يهدد  أوالتالحم والتقارب ، والدفاع عن املصاحل املشتركة و التصدي للعدو املشترك 
  . وسالمة اجلماعة  وطمأنينة أمن
  :دافع التقدير والنجاح ) ج( 

دير ذاتـه  يسعى عادة يف سبيل تق اإلنسانفويرتبط ارتباطا وثيقا بدافع التحصيل، 
ه وحتصيل اكرب جناح ممكن يف حياتـه  أهدافالشعور بتقدير غريه له عن طريق حتقيق  إىل

  .وعمله 
  :2مناقشة العالقة بني العمل و الترويح النفسي 

 إالالترويح يرتبط بوقت الفراغ و يعترب بصفة عامة مقابال للعمل ،  أن  بالرغم من
عطيـات  قة الرابطة بينهما وتناقش الدكتورة هناك بعض وجهات النظر املتعلقة بالعال أن 

  :حممد خطاب هذه العالقة من النواحي التالية 
  :الترويح عمل  .1

الترويح قد يتخذ مظهر العمل ، فهنـاك بعـض    أن  هناك بعض اآلراء اليت ترى
 األنشـطة الترويح على انه وظيفة ينبغي القيام ا ، ويتخذون مـن   إىلينظرون  األفراد

وقت الفراغ والترويح بنفس الروح اجلادة اليت يتميـز   أنشطةمال ، وميارسون التروحيية ع
                                                

  .97الصحة النفسية والتوافق، مرجع سابق ، ص   1
  .28-29مرجع سابق ،ص   قات الفراغ والترويح،أو   2
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 باإلضـافة درجة كبرية وهذا  إىلوقت الفراغ و الترويح  أنشطةوقد تشغلهم . ا العمل 
  . عمله ومهنته  والصغري هلعب الطفل  أن  نعترف أن  جيب أننا إىل

   :العمل ترويح  .2
التـرويح   أشـكال عمل على انه شكل مـن  ال إىلينظرون  الرأيهذا  وأصحاب

 كما يقررونوخاصة بالنسبة لبعض الوظائف املسلية اليت تتيح للفرد التجديد واالنتعاش ، 
املهن تعترب مسلية وتستحوذ على مشاعر العامل ومتنحه لذة  أوهناك بعض الوظائف  أن 

  . من أي نشاط ممكن يف الترويح  أصالةاكرب وتسلية اكثر 
  :اجل العمل  الترويح من .3

الترويح يساعد العامل على  أن  للعمل أي أداةالترويح هو  أن  يرى بعض العلماء
 أن  راحته يف وقت فراغه ليستطيع يأخذالقيام بوظيفته بدرجة كبرية من الفعالية، فالعامل 

التروحيية يف وقت الفراغ لكي يسـتعيد نشـاطه    باألنشطةعمله من جديد ، ويقوم  يبدأ
  .وظيفته بفعالية اكرب وروح معنوية عالية  أداءولقيام بعمله الضروري ل

  :العمل من اجل الترويح  .4
الرئيسـية لتقـدمي بعـض     هدافالعمل من األ أن  يرون و الصحاب هذا الرأي
مصـدر   أاعلى  وأعماهلموظائفهم  إىلينظر البعض  إذ، املصادر املالية للقيام بالترويح 

 األنشطةممارسة بعض اهلوايات و  أو،  واألسرة األصدقاءكسب املال من اجل املتعة مع 
 أيـام الرياضية ، فكثري من الناس يقومون بالعمل واالدخار طوال العام من اجل قضـاء  

  . يفضلوا  أماكنالعطل يف متعة من خالل 
  :نفسي واجتماعي للسلوك  كأساسالدوافع 

كـان للوراثـة فضـل يف     إذاوكائن اجتماعي  اإلنسان أن  من احلقائق املعروفة
 تـأثري فترة منوه يف مرحلة ما قبل الوالدة ، فال ينفي ذلك  أثناءتكوينه الداخلي وخباصة 

عليه يف فترة ما بعد الوالدة ، ليس هذا فقط ، بل البيئة تعمل يف كثري من البيئة اخلارجية 
مـزودا ـا    حاجات الفرد الفطرية الطبيعية اليت يولـد  إشباعة يف املسامهاحلاالت على 

  .احلب واالنتماء والصحبة وغريها من احلاجات النفسية واالجتماعية  إىلكاحلاجة 
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بالقلق والصـراع   اإلصابة إىلحاجته  إشباعويتعرض الكائن احلي يف حالة عدم 
ال سواء شخصـية   أوالنفسية ، وعليه تكون الدوافع سببا رئيسيا يف سواء  واالضطرابات

لوك من حيث كوا تنطلق من احلاجات امللحة والنابعـة مـن   نفسيا للس وأساساالفرد 
اجتماعيا من حيث كوا ال متوافقة مـع مـا    أساساالتكوين الفطري للفرد كما تكون 

  . املمكنة املنال  هدافواأل شباعتتيحه الطبيعة االجتماعية من مواضيع اإل
العدوان  ىلإموضوع الرتوع  إىل   Baldwin :Aوينبولد  إشارةومثال ذلك يف 

العدوان مبين علـى الشـعور    أن  الصحة النفسية ، ويرى اضطرابكمظهر من مظاهر 
، وهو سلوك متعلم ، ويبدو هذا يف مظاهر متعددة يف حياتنا اليوميـة مثـل    اإلحباطب

بالضرب والسباب ،  ويبدو اجلانـب الـدافعي    اإليذاء وأساليباملنازعات واملشاجرات 
حتقيق  إىلاآلخرين قد يؤدي  إيذاء أن  العدوان يف إىلوالرتوع املؤثر على سلوك الغضب 

العدوان هو عدم القـدرة علـى حتقيـق     إىلالدافع  اإلحباطللمعتدي ، وسبب  أهداف
 سـواء دوافع نفسية واجتماعيـة ،   إشباع إىل، وعدم التمكن من الوصول الفرد أهداف

مـن قبـل    شباعالفرص لذلك اإل إتاحةلعدم  أولعدم توفر القدرات الالزمة يف الفرد ، 
 .1نفسها  األسرةحىت من قبل  أواملنظمة  أواتمع  أوالطبيعة 
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  بعض مناذج الدافعية 
  1  النموذج املبسط. 1
 
  
  
  
  
  

                                           
  
  

  
  
  
  

  :ثالث استنتاجات خمتلفة  إىلوجهات النظر املختلفة حول الدافعية  أدتلقد 
  . حترك نشاطات الفرد  أويركز حتليل الدافعية على العوامل اليت تثري  أن  جيب .1
  . هدافواألفتتعمق باختيار واالجتاه  إجرائيا أوتتوجه الدافعية توجها عمليا  .2
، ونوعية رد الفعل الـذايت   إيقافه أولدافعية بكيفية ابتداء السلوك واستمراره ختتص ا .3

  . هذه العملية  أثناءاملوجود يف الفرد 
لنقاشـنا للنظريـات    كأساسهذه االستنتاجات تصلح  أن  إىلهنا  اإلشارة وجتدر      

  .املعاصرة للدافعية
السلوك انه سـلوك   أنواعغريه من ميكننا عموما القول بان ما مييز السلوك الدافعي عن 

  تكمن يف اجلانب السلوكي  األفرادة لدوافع ساسي، وعليه فان الركيزة األموجه دف 
                                                

  06احلاجات النفس اجتماعية واملهنية ، مرجع سابق ،ص إشباع   1
  

ظهور احلاجة احملركة 
  للسلوك

حتديـد   وإعادةالرغبات  إشباع
  احلاجات 

  
  

ــه  ــلوك املوجـ السـ
للهــــــــدف 
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اهلدف ، وميكن وصف عملية الدافعية بالنموذج املبسط السابق بطبيعة  إىلاخلاص بالتوجه 
  :دائرية حيث 

  .اخلاصة بالعامل مثال) ات احلاج( احملركات  أوعملية الدافعية بالقلق الداخلي  تبدأ .1
يف داخل الفـرد نفسـه    أواجلماعات،  أويلي ذلك عملية البحث يف داخل املنظمة  .2

  . شباعلتحقيق اإل
حتديد الرغبـات   إعادةحاجاته ، تتم عملية  شباعإل عندما حيقق العامل الرضى نتيجة .3

  .دورة جديدة للدافعية  تبدأواحلاجات من جديد وبالتايل 
   :  مناقشة

عدم القدرة على حتقيق  أوالدوافع،  إحباطحلالة  هالإمهحظ على هذا النموذج يال
فهذه يف حد ذاا تعترب مرحلة مهمة يف دورة الدافعية، فعند  قيام الفرد بسـلوك   شباعاإل

 شـباع حيصل الفرد علـى اإل  أن  لواأل، يرد هناك احتمالني شباعمعني قصد حتقيق اإل
 أما االحتمال الثاين فهـو . د وهذا وارد يف النموذج السابق الالزم بتحقيق اهلدف املقصو

اهلدف، فتظهر لديه  إصابةيف  باإلخفاقالضروري  شباعال يتمكن الفرد من حتقيق اإل أن 
 ىلواأليعيد النظر يف الطريقـة   أن  وإمايلغي الدافع ويصرف عنه النظر  أن  أما: حالتني

  .  شباعاإل اولةحمل
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  :1العام  للدافعية  طاراإلوذج من
  

اختيار السلوك 
 املناسب

 
  
 

  مناقشة 
 ضحأود العام لعملية الدافعية ، كعملية مستمرة ،  وق طاراإلهذا املخطط  تنأولي         

ليست كلها ، فعملية الدافعية تنطلق طبعا من تعرض الفرد لنقص  إال أامعظم مراحلها 
ها ،فتخطر له عدة سلوكات خمتلفـة  شباعالبحث عن سبل إل إىليف احلاجة ،مما يؤدي به 

  ،ويذكر النموذج مرحلة احلصول على منها ، مث يقوم ذا السلوك فعال  األمثلليختار 
الدكتور اهلامشي لوكية يرى انه البد مـن تقيـيم    أن  إاللعقاب مباشرة ، ا أواملكافآت 

   داءلأل

                                                
       اهلـامشي لوكيـة   .د ،إشـراف مسري عباس،  إعداد مذكرة ليسانس، يف املنظمات، األفرادظيمية وأثرها على سلوك الثقافة التن    1

   .قسنطينة 2004جوان 
  

التعرض لنقص  شباعالبحث عن اإل
 يف احلاجة

 شباعتقييم اإل إعادة
حتقيق االختيار 
  السلوكي

احلصول على املكافأة  
 العقاب أو
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 األداءتقييم : العقاب ،وذا يتخلل عملية الدافعية تقييمني أو املكافآتقبل احلصول على 
والذي يكون بعده  العقاب،  أو املكافآتالذي حيصل بعد احلصول على  شباعوتقييم اإل

   .توجه آخر  للدافعية
  : 1 للدافعية ساسيالنموذج األ
 إشباعنقص يف 

احلاجات ، حالة 
داخلية من عدم 

  )1(التوازن 

البحث واالختيار   
الستراتيجيات 

احلاجات  إشباع
)2(  

موجه  أداءوسلوك   
حنو هدف معني 

)3(  

  
  

تقومي وتقدير  إعادة
  )6(احلاجات 
  

 أواملكافآت   
  )5(العقاب 

  )4( األداءتقومي   

 
  

) وظيفيال(الرضى 
)7(  

  
  

  : كعملية متعددة اخلطوات كاآليت يعرض هذا النموذج ، الدافعية 
ـ )أي توتر(حالة من عدم التوازن  إىلاحلاجة  إثارةتؤدي  .1  اوليف داخل الفرد الذي حي

  . ختفيه عن طريق السلوك 
  . تلك احلاجات  شباعإل تاستراتيجيايبحث الفرد و خيتار  .2
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املختـارة    ةاإلستراتيجييف عمل ما لتحقيق  أوموجه حنو هدف ينشغل الفرد يف سلوك  .3
،وتتدخل القدرة ، وهي خاصية فردية هامة ، بني اختيار السلوك ، والسـلوك الفعلـي   

قد ال يكون هلم ـ اخللفية الالزمـة أي    أوـ   لألفرادوذلك لوجود احتمال بان يكون 
  . قيق هدف خمتار حمدداملعريف لتح األساس أوالتجربة  أوالقدرة واملهارات 

يف حتقيق اهلـدف   أدائهيتعلق بنجاح ) اآلخرين  أو( بواسطة الفرد  داءجيري تقومي لأل .4
حاجة تنمية الشعور باالعتزاز بالعمل من قبل  إشباعاملوجه حنو  األداءوعادة ما يتم تقومي 

، من جهة )  ة اجلدارةوعال( احلاجة مالية مثل  إشباعالشخص ، أما السلوك املوجه حنو 
  . ، فيتم تقوميه بواسطة شخص آخر  أخرى

خريا ، يقوم الفـرد  أ، و األداءاجلزاءات ، اعتمادا على نوعية تقومي  أومتنح املكافآت  .5
دورة الدافعيـة   أشـبعت  إذا، ف األصليةالسلوك و املكافآت للحاجة  إشباعبتقدير مدى 

 إذاتلك احلاجة املعينة، أمـا  ا يتعلق بالرضى فيم أوهذه احلاجة فهنالك حالة من التوازن 
  .، يتم تكرار دورة الدافعية رمبا مع اختيار سلوك مغاير إشباعبقيت احلاجة دون 

  :  1 منوذج متكامل للدافعية
مبا انه ال توجد نظرية شاملة للدافعية مسلم ا من قبـل العلمـاء السـلوكيني    

منوذج شامل ومتكامل للدافعية عرضـه   واملديرين املمارسني على السواء ، فلقد مت تطوير
صالح الدين حممد عبد الباقي كوسيلة لتوحيد وتكامل املفاهيم املختلفة للدافعية ولـيس  

  . كمنهج عاملي هلا 
اليت يبذهلا الشـخص  مقدار الطاقة  أوتتمثل نقطة االرتكاز يف النموذج يف اجلهد 

و املـتغريات التنظيميـة و حبـث     باخلصائص الشخصية يتأثرلعمله ، فاجلهد  أدائه أثناء
فعلي عن طريق وسيط هـو   أداء إىلسلوكية حمددة ، و يتم حتويل اجلهد  أمناطواختيار 

 األداءمسـتوى   أساسقدرة الفرد ليؤدي العمل املطلوب، وتقدم احلوافز، فيما بعد، على 
 نـه ألوبذلك يصبح الرضا جزءا ال يتجزأ من عملية الدافعيـة  . الرضا إىلويفضي ذلك 
حاجة مكتسبة من خالل ممارسة نشاطات وظيفية خمتلفـة وحـوافز    إشباعينطوي على 
الديناميكية للدافعية تنتج عن التجربة السابقة  أوخريا، فان الطبيعة الدائرية أمرتبطة ا، و

   . ومها التغذية املرتدة والراجعة ملتغريات العملية اليت مت حتديدها من قبل  ،والتعلم
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ــت ــة امل غريات التنظيمي

القيـــادة تصـــميم (
ــام    ــائف ـ نظ الوظ
احلوافز نشاطات اجلامعة 

  )ـ التصميم التنظيمي 

التجربة السابقة  أثار  
 ضاعأووالتعلم يف 

  التعزيز/للمثري 
   

  

البحث وقرار اختبـار  
  قيمة املكافآت 

 األداءاحتمال -اجلهد 
احتمـــال  - األداء

مــدركات   املكافــأة
  اإلنصاف

  
  

ــة    ــائص الفردي اخلص
ــات ( ــص احلاج  -نق

ــدوافع  ــتعلم  -ال ال
)                                       الشخصية 

التجربة السابقة  أثار  
/ يف مواقف للمـثري  

  التعزيز 

  
  :لدافعية النظري ل  ولاتنال

د هائال من النظريات ميكن حصـرها يف  لقد طور الباحثون يف جمال الدافعية عد
  :فئتني رئيسيتني مها 

 املكافأة     األداء    اجلهد
والعقاب 

  الرضا   

القدرة 
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ماسـلو  (حتقيقها  إىلعلى احلاجات اليت يسعى الفرد واليت تركز :  احلاجات  نظريات -
تركز على عوامل تـثري   ألابنظريات احملتوى ،  أيضاوتعرف  ). .... رالدر ف، غهرز بر

هذه العوامل ، وثارت هذه احلاجات  مىت ما توفرت: السلوك وتقوم على افتراض مؤداه
، وقد وجهت عدة  شباع،فان الفرد سيسلك سلوكا قهريا جمربا عليه يف سبيل حتقيق اإل

ـ انتقادات  ات هلذه النظريات حول جانبها امليكانيكي ،واملتمثل يف االكتفاء بسرد احلاج
مبعرفـة   نهوبأية من حيث القيمة ، وامتس -احلاجات  -بطريقة تفترض من خالهلا بان 

واحملـيط الـذي    األفـراد احلاجة ميكن التنبؤ  بالسلوك ،رغم اختالف شخصية وطبيعة 
  .يعيشون فيه 

العمليات املعرفيـة   أساساليت تفسر الدافعية على : النسق  أونظريات العمليات العقلية  -
 ، جون لوكأدمسفكتور فروم ، (سلوك معني  بإتباعالفرد قرار  يأخذاليت حتدث عندما 

كائن عاقـل يفكـر    اإلنسان أن  وتقوم هذه النظريات على عدة افتراضات منها) ..... 
ة فقط ، ومـن  ساسيحاجاته األ إشباعبسلوك ، وال يكتفي  بأييقوم  أن  وخيطط قبل

الذاتيـة والعقليـة يف تفسـري     اإلرادةاالنتقادات املوجهة هلذه النظريات ،اعتمادها على 
اجلانب العاطفي واالنفعايل ،وحىت الالشـعوري يف الفـرد   ، متجاهلة  األفرادسلوكات 
  .األفرادالفعال يف سلوك  األثريكون هلذه اجلوانب  أن  حيث ميكن

، وخاصة منها تلك املتعلقة بالتعلم يف فهم وتفسري الدافعية  آخركما ظهر منحى 
 أداء الدافعية هي حالة تسيطر علـى  أن  والتدريب، وهو املنحى السلوكي الذي يفترض

موصولة ـدف حتقيـق تعزيـز     حماوالت، حيث تظهر لديه استجابات مستمرة والفرد
استجابات  إذنالستجابة ما  وتكراره هلا باحلصول على معزز، فهي  أداؤهوبذلك يقترن 

دف احلصـول علـى ذلـك     أدائهمرهونة مبعزز حمدد ، بذلك يكون الفرد حمكوما يف 
  . التعزيز

  :1ية النظريات الكالسيك -أ
ولو بلمحة  -نعرج  أن  النظريات املعاصرة، ارتأينا أهموكتمهيد لعرض ومناقشة 

ة ساسـي والقاعدة األ لواألائل النظريات الكالسيكية، اليت تعترب املنطلق أوعن  -وجيزة 
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تسـتند اغلـب    ال الدافعية ، ومن هذه النظريات، النظريات الكالسيكية وللتنظري يف جم
يتصـرفون   األفـراد  أن  املتعة ،الذي يقول مبدأميها وحديثها ،على نظريات الدافعية قد

 اإلغريقفالسفة  إىلوتقلل من الشقاء ، ويرجع هذا املفهوم بالطريقة اليت حتقق هلم املتعة ، 
  Loke , Milland ,Bentham بنتام  -ميل  -لوك ( أعماليف  أخرياوظهر  ائلواأل
مـدخل   إىليف التحول من املدخل الفلسفي دافعية لنظرية ال ساسي، مث بدأ املوضوع األ)

 ىلواألنفسي واداري بدرجة اكرب عند اية القرن املاضي ، وقد وصـفت النظريـات   
   أاب)  1960 -1910( ةاإلداريللدافعية 

وسنتعرض   العمل واملديرين على كيفية حتفيز موظفيهم أربابتدل  ألا،  إرشاديةمناذج 
  : جني منوذ إىل ازبأجيهنا 

كفـاءة   أن    Taylorاعتقد فريدريك وينسلو تـايلور   :  O.S.Tالعلمية  اإلدارة .1
بالقطعة وتصميم  األجراملوظف ،  تتحسن بدرجة كبرية بتحفيز العاملني عن طريق نظام 

املشـكالت   أهـم العمل بصورة تتيح االستفادة من الطريقة الوحيدة املثلى ، وتتعلـق  
ية الدافعية، بافتراضاته السطحية حول طبيعـة الدافعيـة   وا، من زة ملدخل تايلورساسياأل

جـل   أشـارت ، وبالتحديد فان العامل يتم حتفيزه للعمل مبزيد من املال يف حني البشرية 
حاجات عديدة يف موقـع العمـل    إشباع إىلالعاملني يسعون  أن  إىلالدراسات احلديثة 

  .....دير االجتماعي التق اإلجناز،  األمان إىلاحلاجة 
العلمية ، وعلـى   اإلدارةلقد قامت على عيوب مدرسة  :ة اإلنسانيحركة العالقات  .2

  : وجه التحديد هناك وجهان ظاهران 
املستمر  لإلشرافحيتاجون  ىلاكس أمكل العاملني على  إىلالنظر   اخلطأمن  .1
  . باملال إال حفزهم وال يتم 

جة دون االهتمام مبشاعره وحاجاته املختلفـة  التعامل مع الفرد على انه آلة منت .2
  : رئيسية  إداريةة بثالث نشاطات اإلنسانيومتيزت حركة العالقات 

  .   ةاإلداريتشجع العاملني على املشاركة يف القرارات  -أ 
تصميم الوظائف بطريقة توفر قدرا اكرب من التحدي لقدرات العاملني ومن  إعادة  -ب

  . نظمةاملشاركة يف نشاطات امل
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    . حتسني تدفق االتصال بني الرئيس و املرؤوسني  -ج
  التحليل النفسي  ولاتن. ب

مصطلح الدوافع ليس من مصطلحات ومفاهيم التحليل النفسـي    أن  بالرغم من
ة من ملموس اإلنسانييعترب نظرية للدوافع ، الن كل ما قدمه للمعرفة  األخريهذا  أن  إال

عمقا للسلوكات، هذا من  األكثر تتعتربا حملدداشعورية اليت هو سلسلة من الدوافع الال
، اعترب التحليل النفسي وجود الدوافع شرط مهم لفهم معـىن    أخرىجهة ، ومن جهة 

الظـواهر   أن  على)  Jaque Lacon )1956 -1957 ، ويؤكد جاك الكون السلوك 
هلا معىن خفي ، وعمل علـى   أن  ال معىن هلا ، جاء التحليل النفسي ليبني  أن  اليت يبدو
حنو حتقيـق هـدف    اإلنساينهذا املعىن اخلفي يوجه السلوك  أن  ، حيث يلهأووتكشفه 

 أوموقف غري مرغوب فيـه ، أي لاللتمـاس لـذة     أولتجنب حادث  أومرغوب فيه ، 
   .1وهكذا يشري التحليل النفسي للدوافع . ما أمللتجنب 

ه للدوافع بالتدرج ، حيث اكتشف نظريت  S.Freudوقد وضع سيجموند فرويد 
،  عند دراسته للهسترييا وجود عىن خفي لالعـراض العصـابية ، وان    أعمالهيف بداية 

يف بداية املراهقة ومساها  أواهلسترييا هي ناتج صدمة جنسية يتعرض هلا الفرد قبل البلوغ ،
ا التخلي مسـح  انه ختلى عنها بعد فترة قصرية ،وهذإال )  Seduction( ءغراإال نظرية 

  .يعادل مفهوم الدوافع  أصبحمعىن ،بظهور مفهوم جديد لل
احلفاظ  اولانه حي أكد،تفسري لتكوينه  أعطىعن الالشعور  1900فعندما تكلم يف 

ومل  دوافع ال شعورية اإلنساينللسلوك  أن  استرجاعه ،وبالتايل اظهر أوعلى توازن الفرد 
الفعـل   أن  مامه باملنتوجات النفسية الشـعورية بعد اهت أكديتوقف عند هذا احلد ، بل 

يكون له معىن الشـعوري ، ويبقـى خفـي     أن  النفسي الذي له معىن شعوري ، ميكن
الفرد  إمناالدوافع الالشعورية ليست دوافع حقيقية للسلوك ، أن  آخرمبعىن  أولصاحبه ، 

 أن إالمنسـجما ،  هو الذي يظنها حقيقية ليفسر السلوك عن طريقها وجيعله ، مقبوال و
  .2حترك السلوك  أن  الدوافع الالشعورية ميكن
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نزوات جنسـية   إىل اإلنسانيف نظريات الرتوات عن تفرع نزوات وتكلم فرويد 
باحلفاظ على النوع عن طريق التكاثر  ىلواألونزوات احلفاظ على الذات ، حيث تتكفل 

وري ،وطاقتـها النفسـية   الف شباعاللذة ، ومتيل للحصول على اإل مبدأ،وتعمل حسب 
،أما الثانية فتكفل بقاء الفرد على قيد احلياة عن طريق محاية الذات ، وهي  الليبيدوتعرف 
  . باألنااحلفاظ على توازن الفرد وطاقتها النفسية تسمى االهتمام  اولحت إذ باألنامرتبطة 

 إىل مييـل  األنا أن   Pour Introduire le narcissimeوبني فرويد يف كتابه 
فعاله منسجمة ،ودوافع االنسجام هذه تسمح للفـرد باحلفـاظ   أو أفكارهجمموعة  إظهار

انه مل يستطع تصنيف هذه الدوافع يف خانة الرتوات إال على الصورة اليت يكوا عن ذاته ،
اجلنسية وال يف خانة نزوات احلفاظ على الذات ،هلذا جاء برتوات جديدة هي الـرتوات  

ة ساسـي هي تقدير وتقييم الذات ، واعتربها صنف جديد من الدوافع األالنرجسية ، اليت 
،مث بعد ذلك الحـظ   األنا،مث اعترف بالطبيعة الليبيدية للنرجسية ومساها ليبيدو  لإلنسان

والرتوات اجلنسـية النرجسـية   وجود صراع جذري بني الرتوات النرجسية للموضوع ،
ية ونزوات احلفاظ على الذات ، بل مجعها الرتوات اجلنسفكرة وجود تعارض بني  ،فألغى
اليت هي دوافع تعمل على احملافظـة علـى تـوازن    )EROS(نزوات احلياة  إطارحتت 

  .1وانسجام العضوية 
ـ واكتشف يف العشرينيات نزوات جديدة مساها نزوات املوت ، وقد توصل   اإليه

  والكوابيس  األملر تكرا إىلبعد فشله يف معاجلة عصاب احلرب ، وشله يف تفسري احلاجة 
 إىلهذا التكـرار يـؤدي    أن  اليت عاىن منها مرضاه لشهور وسنوات ، فصرح يف البداية

 إمنـا هذا التكرار ليست فيه لذة  أن  انه تراجع عن تصرحيه ملا الحظإال حتقيق مبدأ اللذة 
ويعـين بـه تكـرار نفـس      امليل للتكرار ، جديد  أمبد إىل أرجعهحيوي رعبا ،وبالتايل 

  .اهلوامات والرغبات والسلوكات 
        وجعل هذا املبدأ اجلديد هو مصدر نزوات املوت ، الـيت تطـورت مـا بـني    

صنف جديد من الدوافع اليت ال تقتصر على التكرار فقط  وأصبحت)  1923 -1920(
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 واألذىالضرر  حلاقإ،بل احلاجة للسيطرة والعدوان ، وتظهر هذه الدوافع يف حتطيم ، و
  .1الذات والغري  وإذالل،

، وبعـده مـيالين   )   1908 - 1905(فرويد تكلم ما بني  أن  إىل أيضا اإلشارةوجتب 
اليت يعتربها فرويد مـزيج نـزوي ال    على وجود دوافع املعرفة ،  1930كالين يف عام 

هي  وإمناجلنسية بالرتوات اربطها  إمكانيةة للحياة ، وال تظهر ساسييدخل يف الرتوات األ
تستعمل كطاقـة   أخرىنزوة نشاطها يرتبط باحلاجة للتحكم ، هذا من جهة ومن جهة 

  2للرغبة يف الرؤية 
  السلوكي للدافعية  ولاتنال-ج 

غاية النظريات السلوكية احلديثة  إىلظهورها  بدايقسم الباحثون النظريات السلوكية منذ 
  3: كالتايل  أجيالثالث  إىل

                     Watsonواطسـون  ومـن رواد هـذا اجليـل،    ) 1937- 1900: ( ىلواألاموعة 
   Dunlap    1932،  دان آلب   1919

  Tolman ,Mouver ,Skinner مثل)  1970- 1937: (اموعة الثانية 
) Staats1975 ) (Bandura 1977:( ومنهم ) فما فوق  -1975: (اموعة الثالثة 

)Ellis1984(  
ودوافعه  اإلنساينفسري للسلوك تهتمام والوال تعطي النظريات السلوكية نفس اال         

خارج عن الدراسة اليت يقوم ا علـم   ألنههذا املفهوم  ىلواأل، حيث رفضت اموعة 
  .عي النفس املوضو

 أما اموعة فتعترب هذا املفهوم مركزي وهو متغري داخلي يدفع الفـرد للقيـام            
الـدوافع   أن  اعتبار إىلحيث ذهب فريق : وعربوا عن الدوافع بطريقتني  ،  سلوكات

إال هـي   القول بان الدوافع ما إىل آخرمتغري وسطي بني املثري ورد الفعل ، وذهب فريق 
  .  4جمموعة من الشروط املناسبة و املساعدة على ظهور السلوك 
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مفهـوم   لـوا أمهمن السلوكيني ، الذين أما اموعة الثالثة فيمثلها اجليل الثالث 
  Bandura 1977و    Staats 1975الدافعية يف بداية السبعينات ، لكن بظهور كل من 

واعتربوها ال تقتصر فقط على املفهوم املعريف بل هي اهتموا بالدوافع وقدموا فيها نظرية ،
ـ  يف اـال   أو ديل السـلوك عوامل تفسر حىت احلاالت املرضية ، وميكن استعماهلا لتع

  .التربوي
  نظريات احملتوى  . د

املنظمات الستغالهلا  ولاتنكعملية خارجية يف م: تنظر هذه النظريات للدافعية إما
 إداراـا  أنظمـة اليت تتحكم فيها من خـالل  ) املنظمات(فيما حيفظ استقرارها ، وهي 

هـذه النظريـات    همأل، وسنتطرق وظروف تقدمي احلوافز لعماهلا  قاتأوووتقدير قيمة 
  .الحقا   اإليهواالنتقادات املوجهة 

خارجية ، مفروضة على الفرد  أوالدوافع حالة حمددة وعوامل داخلية  أن  ترى أو
  .إرادتهحتويلها حسب  أومتها وامق هوال ميكن

،بل انـه  ميارسه الفرد على دوافعه  تأثريوال دخل  ويالحظ انه يف كلتا احلالتني ال
 أهـم ومن .  حاجاته  إشباعوالطبيعة البشرية يف تكيف دوافعه  أو دارةاإل إلرادةخيضع 

  :النظريات يف هذا اال 
  نظرية ماسلو للحاجات 

حيرك ما الذي : للتساؤل التايل  إجابة إىلالوصول  أحباثهماسلو من خالل  حاول
هي دوافع السـلوك ،وهـي    Besoinsاحلاجات  أن  إجابته؟ فكانت  اإلنساينالسلوك 

   ومرتبطة ببعضها البعض ، وقد وضع عدة افتراضـات مـن    يةمهاألرتبة هرميا حسب م
  1 هاأمه

معينة ، وهذا االحتياج يؤثر علـى سـلوكه    ألشياءهو كائن يشعر باحتياج  اإلنسان .1
ينهي حالة التوتر هذه من  أن  فاحلاجات غري املشبعة تسبب توترا لدى الفرد و الفرد يود

احلاجة و بالتايل فان احلاجة غري املشبعة هـي   إشباعللبحث عن خالل جمهود وسعي منه 
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ها ال حتـرك وال تـدفع   إشباعحاجة مؤثرة على السلوك ، وبالعكس فان احلاجة اليت مت 
  . اإلنساينالسلوك 

 اإلنسـان لية الالزمـة لبقـاء   وة األساسيباحلاجات األ يبدأتتدرج احلاجات يف هرم  .2
  .هذه احلاجات إحلاحية و ضرورة و أمهمدى وتتدرج يف سلم من احلاجات يعكس 

احلاجـات  ( ة ساسـي لية األوللحاجات بدءا باحلاجات األ هإشباعيف  اإلنسانيتقدم  .3
، فاحلاجـات   األمـام  إىلاحلاجـة   إىلباالنتقال  شباعمث يصعد سالمل اإل) الفيزيولوجية 

  .خريا حاجات حتقيق الذات أاالجتماعية مث حاجات التقدير ، و
ها قـد  إشباعاليت يعاين الفرد من صعوبة يف  أوجات غري املشبعة ملدة طويلة ، احلا إن .4

العديد من الوسائل  إىل األمرو توتر حاد قد يسبب آالم نفسية و يؤدي  إحباط إىلتؤدي 
  .اإلحباطحيمي نفسه من هذا  أن  الفرد من خالهلا اولحي أفعالالدفاعية اليت متثل ردود 

حبيث قد توجد عدة حاجات من نفس املستوى تـؤثر يف  شبكة احلاجات معقدة  إن .5
  . اإلنسايننفس الوقت على السلوك 

  .ةساسياأل أولية واشبع احلاجات األ إال إذاالراقية  أوباحلاجات العليا  اإلنسانال يهتم  .6
  .  ليةواحلاجات العليا خبالف احلاجات األ شباعإلتوجد عدة طرق  .7

 يةمهاألو هي مرتبة حسب  اإلنسانجات عند وحسب ماسلو توجد مخسة فئات من احلا
يـدعى   حبيث تشكل هرما ، وهناك من الكتاب من يضيف مسـتوى سـادس   

  :احلاجة للمعرفة 
 األكـل و متثل نقطة البداية يف هرم ماسلو، و تتحـدد يف   :احلاجات الفيزيو لوجية  -

الـة  و هي اكثر احلاجات هيمنة و سيطرة ففي ح.... والشرب و امللبس والنوم 
تعتـرب   أـا من الوجود ، حيث  خرىاألها تتالشى كافة احلاجات إشباععدم 
  .1للبقاء  ةأساسي

لذاتـه و ممتلكاتـه ، و يف اـال     اإلنسانو تشمل محاية  و احلماية األمنحاجات  -
الوظيفي و ضمان بيئة تنظيميـة   األمنشكل  يأخذو احلماية  األمنالتنظيمي فان 

كل  أهدافعتمادية املتبادلة بني املنظمة و العاملني يف حتقيق ، وبالرغم من اال ةآمن
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حاجام املختلفـة   إشباعالعاملني اكثر اعتمادا على املنظمة يف  أن  إالمنهما ، 
التنبؤ يف البيئة التنظيمية يف مـا يتعلـق    إىلحباجة  األفرادوهذه االعتمادية جتعل 

   1يف املعاملة املساواةو العدالة و رقية الوظيفي ، و الت األمنمثل  األموربالكثري من 
االنتماء و الصداقة و العاطفة و القبـول   إىلتتمثل يف احلاجة  :احلاجات االجتماعية  -

تكوين العالقات االجتماعية القائمة على الـود   إىلاالجتماعي حيث مييل الفرد 
  . اإليهينتمي  أووالتعاطف ، ويسعى ليجد مكانة له ضمن اليت يعمل معها 

سلم ترتيب احلاجات و ميكـن   أعلىو متثل موقفا  احلاجات اخلاصة باملكانة والتقدير -
  : من جانبني  هاإدراك

  جانب داخلي ويتعلق باملكانة الذاتية ، و احلاجات املتعلقة بالثقة بالنفس و االستقالل  -أ 
  .و املعرفة  يةمهاألو  اإلجنازو القدرة على 

ق بالسمعة و احلاجة الن يكون للفرد وضـعا اجتماعيـا   و يتعل: جانب خارجي  -ب 
  .مقبوال، و التقدير وكسب االحترام من اآلخرين 

يكونه ، وتشـمل حاجـات    أن  ومتثل حاجة ما يستطيع الفرد :حاجات حتقيق الذات 
ة، وهي قمة احلاجات يف هرم ماسلو وتتعلق باحلاجات مناتطوير قدرات الفرد الك
 التعبري عن ذاته وتطوير وتكوين شخصيته و القدرة على اخلاصة بنجاح الفرد يف

هي التطلع الن يكون الشخص كل ما : كما يقول ماسلو أوو االبتكار،  اإلبداع
القدرات الذاتية  أقصى إدراكو مبعىن آخر الكفاح من اجل . يكون  أن  يستطيع

 . 
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  1  ماسلو مألبرا هاشكل هرم احلاجات 
  

حيث تسـود  من اجل البقاء  الفسيولوجيةية احلاجات أمهية احلاجات أمهحظ يال
احلاجة اليت تليهـا   إىلها بدرجة مرضية ينتقل الفرد إشباع،وعندما يتم  األدىنيف املستوى 

واحلماية، الن احلاجة املشبعة مل تعد دافعة ، ولكن احلاجـة غـري    األمنوهي  يةمهاأليف 
حاجات  تبدأ الفسيولوجيةلتحرك، لذلك فعندما تشبع احلاجات بدفع الفرد ل تبدأاملشبعة 
كائنا  اإلنسانبالدفع حنو السلوك ،وبعد ذلك تظهر احلاجات االجتماعية من كون  األمن

الذين يعملون مبفردهم مبعزل عن  األفراد أن  إىلالدراسات  أشارتاجتماعيا بطبعه وقد 
العزلة والوحدانية ، كـذلك   إىلعزى ذلك ال تتوفر لديهم الرغبة يف العمل، وي اآلخرين

مستوى متـدنيا   اليت متنح أفرادها ةاإلدارياألقسام والوحدات  أن  أخرىبينت دراسات 
حال فان  أيةوعلى . تصال مع الغري لديها نسبة دوران العمل من التفاعل االجتماعي واال

كنولوجيا املستخدمة يف حد بعيد بالت إىلاحلاجات االجتماعية يف موقع العمل مقيد  إشباع
  .ويف الظروف املادية لتصميم العمل  األداء
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واسعا خللق بيئة تنظيمية تعمل ال ااملنظمة جم إدارةومتنح حاجات التقدير واالحترام        
ومن ناحية تنظيميـة  .  شباعهذه احلاجات ، وهذه احلاجات غري حمدودة اإل إشباععلى 

والسلوك القيادي، وهذه احلاجات  ةاإلداريسياسات على ال أساسيها بشكل إشباعيعتمد 
ية يف جمال دفع وحتفيـز  أمهمنها لدى املرؤوسني ، لذلك تعطى  أقوىتظهر لدى املديرين 

  .  نياإلداري
 إىلتطور وتقـدم الفـرد    إمكانية إدراك إىلومتثل حاجات حتقيق الذات احلاجة 

الـذين   لئـك وألوهي مهمـة   هذه احلاجة بالكامل ، إشباعال يتم  إذدرجة ،  أقصى
  .بقية احلاجات يف سلم ماسلو بدرجة مقبولة  إشباع ااستطاعو

وامشل التصنيفات الـيت   أهم يعترب من اإلنسانف ماسلو حلاجات تصني أن  ورغم      
 اإلدارةكوالتنظيمية واستخدامه  يف جماالت كثرية  ةاإلداريظهرت يف علم النفس والعلوم 

هنـاك عـدة    أن  إالبه الهتمام كثري من الكتاب والبـاحثني ،  و التنظيم ، وكذا جذ
  : 1 هاأمهمالحظات تستحق الذكر عند دراسة سلم ماسلو للحاجات 

منها بنفس الترتيب الـذي   أعلىحاجة  إىلمن حاجة منخفضة  اإلنسانقد ال ينتقل -   
 أوعاطفيـة  حلاجاتـه ال  هإشـباع حاجاته الذاتية قبل  اإلنسانجاء به ماسلو ،فقد يشبع 

  .االجتماعية مثال
 أن  إذالترتيب اهلرمي للحاجات ، هو ترتيب اصطناعي ،  أن  إىلوتشري بعض الدراسات 

ومتفاعلة مع بعضها البعض لدى الفـرد الواحـد ،بينمـا     متداخلةمجيع هذه احلاجات 
تطبيق نظرية ماسلو واالختالف يف ترتيـب احلاجـات    أن  إىل أخرىدراسات  أشارت
يف جمال  أجريتالعوامل البيئية واالختالفات الثقافية، ومثال ذلك الدراسات اليت مرهون ب

 أظهرتواملكسيكية،  واليت  يكيةاألمرمقارنة سلم احلاجات عند املوظفني يف الشركات 
كانت غري مشبعة بشكل  يكيةاألمرحاجات حتقيق الذات عند املديرين يف الشركات  أن 

يف  عند املوظفنياحلاجة الثانية املشبعة بشكل عال ات متثل عال ، بينما كانت تلك احلاج
  .الشركات املكسيكية 
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كل حاجة خيتلف  شباعإلالوزن الذي يعطى  أواحلاجات اليت يراد حتقيقها  إدراك أن  -
ية كبرية للحاجات الذاتيـة يف حـني   أمهمثال يعطي  اإلدارةفرئيس جملس  آلخرمن فرد 

احلاجـات   أو األمنحاجات  أورية للحاجات الفسيولوجية ية كبأمه اإلنتاجيعطي عامل 
  األجر أن  سكيوااالجتماعية ، ويف هذا السياق وجد كريت ت

يـة  أمه وناإلداري أعطى، بينما  اإلنتاجاليت كان يريدها عمال  األشياء أهمكان  
  . واثبات الذات  اآلخريناكرب حلاجات التقدير واالحترام من 

  اإشـباع وبلجيكـا اكثـر    إسبانيااملديرين يف  أن  إىل رىأخدراسات  أشارتكذلك 
  .واحلماية  األمنحلاجات التقدير واالحترام من حاجات 

القدر الذي يكفـي   أوخيتلفون يف الطريقة اليت يشبعون ا حاجام،  األشخاص أن  -
رمبـا   لواألجة السكن مثال توجد لدى كل من العامل واملدير، ولكـن  ها ، فحاشباعإل
  . فيال أومرتال كبريا  األخريرضيه مرتل صغري، بينما يريد ي

كذلك قد خيتلف عامالن يف نفس الوظيفة فيما يريدان من مسكن، وقد توجـد  
التصميم ، ولكن  إدارةالبحوث ومهندس يف  إدارةالذات عند موظف يف  إثباتحاجات 

ها، وتقدمي اقتراحـات  جيد يف مجع املعلومات وتصنيفها وحتليلها وكتابة تقرير عن لواأل
لذات العامل ، بينمـا يتصـور    إثباتا، ورضا هذا الرئيس عن التقرير يعترب أابشلرئيسه 
  .ذاته مرهون بتقدميه الختراع جديد مثال  إثبات أن  املهندس

  ها شـباع ي يكفي إلالقدر الذ أوحاجام ،  إحلاحيف درجة  األشخاصاختالف  أن  -
سائل اليت تتيحها املنظمة، فقد يلتحق خريج جامعة وال أودوا رص اليت جييتحدد تبعا للف

الذات، ولكنه ال  إلثباتيف اختصاص معني مثال مبنصب عمل يف منظمة ما وعنده حاجة 
قدراتـه ومعلوماتـه   اليت ال تتماشى مـع  ) بسيط (ها نتيجة طبيعة العمل إشباعيستطيع 

يطلب  أو آخرللبحث عن عمل  يضطرهذي ال األمرواملهارات اليت اكتسبها يف اجلامعة ، 
قد يرضى  أوالذات عنده،  إثباتحلاجة  اإشباعوية أمهاكثر  بأعماليكلفه  أن  من رئيسه

  الذات  إثباتاليت يعطيها حلاجة  يةمهاألبالواقع وخيفض درجة 
من حاجات، فاحلاجات غري املهمة لعامل  هإشباعالزمن عامل مهم فيما يريد الفرد  أن  -

، وما كان مهما اليوم قد يصبح ثانويـا  آخر وقت معني ، قد تصبح مهمة يف وقت ما يف
غريها اليت يقيم معها الفرد عالقاته، فقد يكـون   أوغدا ، ومقرون بالزمن تلك اجلماعة 
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فالعامل ها شباعتغيري القدر الذي يكفي إل أويف تغيري حاجات الفرد ،  تأثرياجلماعة  هلذه
معقوال ولكـن   وأجراوظيفة ثابتة إال ملنظمة قد ال يريد يف البداية بااجلديد الذي يلتحق 
   آخريننتيجة احتكاكه بعمال  أخرىقد تستجد عنده حاجات بعد مرور فترة زمنية 

القـدر   أيضااحترام زمالئه له وقد يتغري  أوكرغبة يف احلصول على تقدير رئيسه 
 لوألالذي كان يراه كافيـا   رفاألجهذه احلاجات ،  شباعإل -يف نظره  -الذي يكفي 

  .أعلىمرة عند التحاقه باملنظمة ، يراه بعد مدة زمنية غري كاف ويرغب يف اجر 
فراد كل مستوى من املستويات يف اهلرم على الباحث مالحظة فيما خيص إويرى 
يف الفرد قد يستغل بعض املستويات من احلاجـات   أن  ، ومفاد فكرته شباعحدى باإل
واحد، كـأن   أن  وكثريا ما يقصد جمموعة من املستويات يف  خرىاأل احلاجات إشباع

احلاجات املادية الفسيولوجية، واحلاجـات االجتماعيـة    إشباعيقصد من وراء وظيفته 
، وهذا ما يؤكـد  أحياناالذات  إثباتالتفكري يف  إىلوحاجات  التقدير ،و حىت الوصول 

واحد ، وهناك دليل آخر على نشـاط   ن أ احلاجات وتفاعلها يف أنواعحترك العديد من 
يف  وسـواء  األخربعضها على البعض  تأثريهذه املستويات مع بعضها البعض ويتمثل يف 

احلاجات االجتماعية  علـى   إحباط أو األمنانعدام  تأثريك ،   اإلحباط أو شباعحالة اإل
ة حتقيق الذات حاج تأثري أوحاجات التقدير االجتماعي كاجتاه صاعد يف اهلرم ،  إحباط

الفرد الذي يسكن بيتا  نأخذ  لأوعلى حاجة التقدير االجتماعي كاجتاه هابط ، وكمثال 
ميكنه التفكري يف كسب مكانة اجتماعية مرموقة وتقدير  متواضعا يف اتمعات الطبقية ال

رئيسـه يف   أوزمالئه  أمامه حماوالتكل  أحبطتالفرد الذي وكمثال ثاين  ، اآلخرينمن 
هذه احلاجة   بإحباطيشعر فقط  ته لتقدمي اجلديد ، الاولذاته من خالل حم إثباتمل يف الع
  .بايار قيمته وتقديره االجتماعي اإلحساس إىليتعدى شعوره  وإمنا

ختـص   أخرىيربز مالحظة  -هابط  أوصاعد،  -املالحظ يف االجتاهني  تأثريوال
، فالنظرية تفترض انه ال ينتقـل   شباعاإلحتقيق  حماولة أثناءالترتيب التصاعدي املفترض 

التقرييب علـى   أوالكامل  شباعحصل على اإل إال إذا شباعيف اإل أعلىمستوى  إىلالفرد 
 أن  ىلأوهابطا فمن بـاب   أوصاعدا متبادال  تأثريالكان  إذامنه ، ف األدىنللمستوى  األقل

  . يف االجتاهني ممكنا شباعيكون اإل
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 اإلنسانماسلو وضع تصنيفا عاما حلاجات  أن  يتضحومن خالل ما سبق ذكره 
ة اليت يرغب الفرد يف اإلنسانياحلاجات  أهمحيتوي على  ألنه، وهو الشك تصنيف مفيد 

من ظـروف   إطاربدراسة هذه احلاجات يف إال هذه الفائدة ال تكتمل  أن  ها ، فريإشباع
ك والوزن الذي يعطيه الفـرد  ها والوسائل املستخدمة لذلشباعاملنظمة والفرص املتاحة إل

  . عامل الزمن يف كل هذا  تأثريوها شباعلكل حاجة منها والقدر الذي يراه كافيا إل
    Douglas Mc Gregorلدوغالس ماك غريغور   Yو   Xــ نظرية  2   

وجهة نظره اخلاصـة  ) 1964- 1906(قدم عامل النفس االجتماعي ماك غريغور 
عن السلوك البشري ، وعرض مـن   ةأساسيتبار افتراضات بطبيعة البشر ، حيث قام باخ

يف كتابه املوسوم    Yو    Xنظرية ا أمهخالل ذلك نظريتني خمتلفتني للطبيعة البشرية امس
  . 1960، املنشور سنة " ملشروع االعمال  اإلنسايناجلانب :"

ن ومن خالل اتصاالته باملديرين ،الحظ وجود فئتني منهم ، وقد استخدم الرمزي
X  و Y  متشـددا " أو" رديئا" أو" جيدا"حيكم على املضمون بوصفه  أن  ال يريد ألنه "
متثالن مـوقفني متعارضـني    ماأللكنه يوصي باختبار النظريتني عمليا ، " متساهال" أو

  .  أخرى،وبالضرورة سيكون احلكم بالنسبة لصاحل فئة على حساب 
فرد العادي هو كسول بطبيعته ال حيبذ ال أن  من افتراض مؤداه  x وتنطلق نظرية 

يقاد بدال  أن  قليال ، ال طموح له ويكره املسؤولية أي انه يفضلإال العمل ، وال يعمل 
مـه   وإمنااملؤسسة ، أهدافمنغلق داخليا ال مه  إنسانيكون قائدا ، كما انه  أن  من

مرغمة  اإلدارةتصبح  هذه االفتراضات وأمامذلك فهو يرفض التغري   إىل أضفذاته فقط 
وتغيري سلوكهم . أعماهلمودفعهم ومتابعتهم ومراقبة  األفرادعلى التدخل لتوجيه طاقات 

ولكي تستطيع ... سادهم التراخي وامللل والالمباالة إال ومبا يتوافق وحاجات املؤسسة ، 
 وأدوات ،األفراديف مواجهة سلوك  ومتشددةقوية وا تبد أن  عليها هاأهدافحتقيق  اإلدارة
 أن  والرقابة املباشرة واملمكنة ، وامللفت للنظـر  اإلشرافيف هذا السبيل تتمثل يف  اإلدارة

  .1 األفراد إرادةال  اإلدارة بإرادةاستخدام هذه السياسة مرهون 
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بطبيعته راغب يف العمـل ولـه القـدرة     اإلنسان أن  فتنهض على Yأما نظرية 
املؤسسة ،ومـا   أهدافاملسؤولية ويسعى لتنمية  والفعالية يف ذلك ، وهو مستعد لتحمل

ه ، وان حتـرره مـن   أهدافتوفري الشروط املالئمة لتنمية قدراته وحتقيق إال  اإلدارةعلى 
  حاجاته  شباعإلوحتمل مسؤولياته  أنشطتهيف توجيه الرقابة املباشرة وتترك له احلرية 

اا ملواردهـا البشـرية   تفويض سلط دارةواثبات ذاته ، وهلذا يكون من املفيد لإل
  .للمشاركة يف اختاذ القرارات  أمامهموفسح اال 
النظريتني السابقتني ختتلفان بشكل واضح يف االفتراضات اليت تنطلقان  أن  يبدوا

يتـبىن املـدير    أن  فأما. منها وقد اعتربمها ماك غريغور مبثابة حالتني لفئتني من املديرين 
ظرية الثانية كل على حدى، وال ميكن اجلمع بينهما ، الن النظرية الن وأما،  ىلواألالنظرية 

ويف املقابـل  . تعترب متشائمة ومتشددة ، حيث تكون الرقابة مفروضة و مستمرة  ىلواأل
ج قـدر  واتز أاهي فلسفة متفائلة ومرنة ، كما   Yفان الفلسفة اليت تقوم عليها النظرية 

  . ملؤسسة املستطاع بني حاجات الفرد و حاجات ا
  :1على النحو التايل   Y   و   Xوميكن تصور نظرية 

  يؤكد                        Xنظرية        ينتج                               
  
  

حتدي دقيق خلطوات 
  العمل ورقابة مشددة

 
  

التهرب من املسؤولية 
  وعدم املباالة

  
  يؤدي                               يف العمل ة  السلبي      يؤدي                 
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  يؤكد                           Yنظرية                              ينتج   
  

حرية العمل ورقابـة  
  ذاتية 

 
 
  

املبــادرة والرغبــة يف 
  حتمل املسؤولية 

  
  

 يؤدي                        التفاعل يف العمل يؤدي                     
  

  :مناقشة 
، فحينمـا   ماك غريغور انه يعتقد بوجود نوعني من الـدوافع   أفكارمن  ايبدو          

من العمال، نستشف منها نوعا من الدوافع اـرب عليهـا    xتتكلم النظرية عن النمط 
 أن  يف حـني  واإلجنازالعمل  إىلهي اليت توجه وتدفع العمال  اإلدارة أن  ، حيث األفراد

العمال ال رغبة وال دوافع لديهم ، ففي مثل هذه احلالة  يكون الدافع واحلـافز سـواء   
جمربين على اجتاه معني وحمدد للسلوك  ،وهذا ما يتنـاىف مـع    األفرادوا خارجي مهكأل

 اإلرادية، وطبيعة ونتائجها  اأسباواملتغرية و املتداخلة  ، الطبيعة النفسية الداخلية للدوافع
  . أصحاا لدى

 األفـراد وتبقى النظرية الثانية اقرب للواقع ، من حيث تفسريها وحتليلها لدوافع 
مل تفسر  إال أاومنظمام ،  األفرادوحريتهم يف توجيه سلوكهم ،والتفاعل العقالين بني 

ة ، بل تكلمت هـذه  اإلنسانيتفصيال للدوافع  ولاتنالدورة الكاملة لعملية الدافعية ومل ت
  . اإلدارةو األفرادرية عن منطني من التعامل بني النظ

  : Chris Argyrisنظرية كريس أرجريس  
هذه النظرية الدوافع من حيث ثبوت فطريتها ، وتوقفها عند سن معـني   ولاتنت

وذلك بتوقف النمو اجلسمي للفرد ،يف حني يستمر منوه العقلـي والوجـداين بـالنمو    
  . لسوية والتطور، لتحقيق خصائص الشخصية ا
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 أن  "اخلصـائص الفرديـة واملنظمـات   "يف كتابه  أرجريسكريس  ضحأووقد 
 إىلوتطوره من حالة عدم النضـج  بة من خالل منوه ، الفطرية واملكتس له دوافعه اإلنسان

  :حالة النضج ، وهذا االنتقال يتم عرب جمموعة من التغريات اليت يعيشها الرد وهي 
  .والنشطة كراشد جيابيةاإلاحلالة  إىلبية كطفل ينتقل الفرد من احلالة السل -
مرحلة االعتماد على النفس واالستقاللية  إىلينتقل الفرد من مرحلة االعتماد على الغري  -

  .البالغ  اإلنساناليت متيز 
  .تتنوع طرق سلوك الفرد بتقدمه يف العمر الزمين  -
  .دلوالته واستثاراته عامل واسع له م إىلينتقل الطفل من عامل صغري وحمدود  -
  ليشمل املاضي واحلاضر واملستقبل للحاضر  هإدراكيتغري املدلول الزمين للفرد من جمرد  -
  .1 هاإدراكوالقدرة على السيطرة على ذاته  إىلينتقل الفرد من عدم القدرة -

  :مناقشة 
جزة ،غـري  سلبية ، عا:   أاهذه النظرية لدوافع الطفل على  ولاتنويالحظ على         

كافية له حسـب   أاال دور هلا يف حياة الطفل ، رغم  أاوكفعالة ، ضيقة و حمدودة  ، 
سنه ليعيش طفولته ، ويتطور يف منوه ،ليبلغ الدوافع املتطورة والقادرة والفعالة يف اتمع 

  .والتنظيم 
تطورها عـرب الـزمن    ضحأوحيث  ،مفهوما هاما عن الدوافع أرجريسلقد قدم 

،كما الفت وتفاعلها مع كل ما هو جديد  ،اليت يعيشها الفرد األحداثعها من خالل تنو
؛ من تعلم وبيئة وسن وغريها من العوامل اليت األفرادالعوامل املؤثرة يف دوافع  إىلاالنتباه 
 هاأهـداف ، وتوجيهها حنو حتقيـق   أفرادهاتستخدمها املنظمة يف تطوير دوافع  أن  ميكن

 األطفـال اعتبار دوافع  األحوالحال من  ةبأيهو انه ال ميكن  إليه شارةاإلولكن ما جتدر 
  .خريا ملا خلقت من اجله أو الأوغري فعالة فهي  أوضعيفة  أوعاجزة 

، هي تلك اليت تسعى لتامني الشـقني   أرجريساملتميزة يف نظر كريس  واإلدارات
على وضعهم يف مراكز العمـل   ، وتعمل دائما)املادية والذاتية ( من االحتياجات لعماهلا 

 هـداف تنفيذ األ إىليؤدي حتما  أن  م  ، وهذا من شانهاليت تتوافق مع ميوهلم ورغبا
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للعمل علـى العـاملني دون مراعـاة     اإلدارةالتكاليف بالنسبة للمؤسسة ، فتوزيع  بأقل
 يؤدي  يف نظـر كـريس   أن  لكفاءام وميوهلم ومؤهالم ورغبام الفردية من شانه

  : 1إىل أرجريس
، حـىت  إليهقدراته الفردية يف تنفيذ العمل املوكل  إثباتالعامل بشىت الوسائل  حماولة-  

مما يتمتع به العامل من قدرات ، وهذا مـن   أفضلكفاية  إىلولو كان هذا العمل حيتاج 
يف  ، ويقطع الطريق على العاملني األفرادخيلق جوا من التنافس غري املتكافئ بني  أن  شانه

  .الذي حيملهم على ترك العمل وتغيريه  األمر،   همأهدافوحتقيق طموحام 
بالنسبة له ، فقد يفقد التعويضات املادية  األمثليكون ترك العامل للعمل احلل  قد ال-  

حيجم عن ترك العمل وتغيريه ، لالسـتفادة   أحياناعلى خدمته الطويلة يف العمل مما جيعله 
وعدم القدرة على حتقيق  األملذكورة ، لكنه سيالزمه شعور دائم خبيبة من االمتيازات امل

  .للقيام ببعض التصرفات السلبية يف العمل  سيضطره، مما  هدافاأل
  : Rensis Likert نظرية رنسيس ليكرت 

 األكرب املساهماملناسب ، و اإلداريالدوافع من حيث النظام هذه النظرية  تنأولت          
النظـام   أن  الدافعية  ،على غرار نظرية ماك غريغور ، حيث يرى ليكـرت  يف استثارة
  .الستثارة ودعم دافعية موظفيها ، هو النظام املشارك  لإلدارات األنسب

الثقة التامة  إىلويتمثل هذا النظام يف وجود عالقة بني القائد واملرؤوسني ،تستند 
خلاصة باملنظمة ، وتسـتغل القـدرات   ويف هذا النظام يشارك اجلميع ي اختاذ القرارات ا

ومشاركتهم يف القـرارات  حد ،خاصة يف حالة توافر املعلومات جلميع العاملني  ألقصى
  .احليوية 

وعلى ضوء ذلك ومن وجهة نظر الدافعية يف اال الوظيفي ،يعترب هذا النظـام  
لني فيما يقومون بـه  من قبل العام جيايبيف استثارة الدافعية واالستثمار اإل األكرب املساهم

اجليد واملعنويـات املرتفعـة    األداءوتدل نتائج الدراسات والبحوث يف هذا السياق بان 
  .والعالقات احلسنة بني العاملني مرتبطة دائما ذا النظام  جيابيةواالجتاهات اإل
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على عكس النظام االستبدادي املطلق الذي يتسـم بالعقوبـات دون أي جمـال    
انـه يـوفر   إال لنظام االستبدادي اخلري الذي يعترب امتداد للنظام السابق ا أوللمكافآت ، 

فيه القائـد    ذالنظام االستشاري الذي وان اخ أو،الفرص لبعض املكافآت من حني آلخر 
تعترب كلها قاتلة  أنظمةوهذه . الرفض  أوبالقبول  دارةلإلاحلق يبقى أن  إال ي العمالبرأ

  . المهواإليف الدرجة بني  القمع والكبت تت والدافعية العامل وان تف
  : Clayton Alderfer (E.R.G)نظرية كالتني الدرفر 

تلخيصـا للحاجـات    1972كبديل هلا قدم الـدرفر   أوعلى غرار نظرية ماسلو 
لتفسري عمليـة   إنسانيةاخلمس اليت نادى ا ماسلو يف نظريته من خالل ثالث حاجات 

  :1ت هي ، وهذه احلاجاالدوافع البشرية 
ها إشـباع وهي احلاجات اليت يتم   Existance Needs) : البقاء (حاجة الوجود  .1

     بواسطة عوامل البيئة
  عند ماسلو األمنووالشرب والراتب وغري ذلك ، ومتاثل احلاجات الفسيولوجية  كاألكل

وهي احلاجات الـيت     Related Needs) : العالقات واالنتماء (حاجة االرتباط  .2
. ، للحصول علـى الرضـا    اآلخرينى العالقات والصداقات والتقبل من طرف تركز عل

  .واحلاجات االجتماعية يف هرم ماسلو  األمنوتقابل هذه احلاجات حاجات 
 وهي احلاجات اليت تم بتطـوير املهـارات  :   Growth Needsحاجات النمو   .3

ير عن تويل الشـخص  حاجات التطو إشباعوينتج . والقدرات وحتقيق الذات يف الوظيفة 
تطوير مقدرات  أيضاملهام ال تتطلب فقط استخدام الفرد لقدراته بالكامل ، بل قد تتطلب 

الذات وبعض حاجات تقدير الـذات   تأكيدومتاثل هذه احلاجات حاجات . جديدة لديه 
 .واالحترام يف هرم ماسلو 
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 : 1 ظرية الدرفرمتثيل احلاجات بن
نوع من التوتر  إىلاجات يؤدي به احل إشباعمواجهة الفرد لصعوبات بالغة يف  أن         
ماسلو يعد عالج ب نظرية سولكن ح.   Frustration  اإلحباطما يطلق عليه  أواحلاد 
  فاشتراط نظرية ماسلو التدرج املنظم . مل يكن مستحيال  أن  عسريا جدا اإلحباطهذا 

 إشـباع  إىلاملستويات الدنيا قبل التطـرق   إشباعيستلزم  باعشخالل عملية اإل
املسـتويات   إىلاملستويات العليا ، أما الدرفر فيجيز نكوص الفرد من املستويات العليـا  

  .  شباعالدنيا خالل عملية اإل
حيث ختتلف  نظرية الدرفر عن نظرية ماسلو يف كيفية حترك الفرد وانتقاله من فئة 

على سلم احلاجـات ، أي   أسفل أو أعلى إىلالفرد يتحرك  أن  الدرفريرى  إذ أخرى إىل
حاجات النمو تربز حاجات االرتباط كقـوة   شباعإلته اولالفرد يف حم إخفاقانه يف حالة 

وقد نـوه  . حاجات املرتبة الدنيا  شباعإلدافعية رئيسية جتعل الفرد يعيد توجيه جهوده 
 لويةأوالنسبية هلذه احلاجات و  يةمهاألتؤثر على  أن  الدرفر بان هناك متغريات عدة ميكن

مركز وظيفي  إىلالفرد الذي يفشل يف الوصول : مثال ذلك. أخرى إىلها من بيئة إشباع
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مل تسـمح   إذاتقوية عالقاته االجتماعية مع اآلخـرين ، كـذلك    إىلمرموق قد يلجا 
قد يوجه الفرد جهوده  حاجات النمو والتطور ، إشباعبللفرد  وأنظمتهاسياسات املنظمة 

  .1حاجات الوجود واالرتباط  إشباعحنو 
  Ferderic Herzberg  2نظرية العاملني لفريدريك هرز برغ 

نظرية " عليها  أطلقبتنمية نظريته اليت  أجراهاعلى دراسة  ابناء غهرز برقام فريدريك    
ــاملني ــل ( BifactorialTheory"الع ــةالعوام ــل الع(و)   Motivatorsالدافع وام
صل بـني نـوعني مـن    فال إىليتوصل  أن  واستطاع)   Hygiene Factorsالوقائية

متامـا عـن   الرضا ختتلـف   إىلوان العوامل املؤدية . الرضا و االستياء : املشاعر الدافعة 
  :العوامل املؤدية لالستياء كما يتضح يف الشكل التايل 

  . غهرز برر ل العالقة بني الرضا و االستياء حسب وجهة نظشكل ميث
  

 Motivators          العوامل الدافعة                                               
  

  Dissatisfaction     عدم الرضا                       Satisfactionالرضا  
   

  HygieneFacyors                                            العوامل الوقائية 
  

  Dissatisfactionاستياء               No Dissatisfactionستياء   عدم ا
  
ية ،الن عدم وجودهـا  إشباعبالعوامل الال أحياناويدعوها : جمموعة العوامل الوقائية  -

،وحيددها  األفراددفع  إىلحالة عدم الرضا ، بينما وجودها وتوافرها ال يؤدي  إىليؤدي 
  األفـراد ، العالقات بـني  اإلشراف، منط  وإداراملؤسسة سياسات ا: يف ااالت التالية 

  . الوظيفي  األمنوظروف العمل املادية، الراتب واملركز االجتماعي 
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ية ، وهي شباعهي اليت يطلق عليها عادة اسم العوامل اإلو: جمموعة العوامل الدافعة  -
 الرضـى ة عالية من تلك العوامل املرتبطة بالعمل وعمل يف حالة وجودها على بناء درج

الشخصي  دراكيف العمل ، اإل باإلجنازالشعور : والدفع لدى املوارد البشرية ، وتتمثل يف 
، املسؤولية ، فـرص التقـدم    اوحمتواهطبيعة الوظيفة العمل ،  إلتقانهلقيمة عمله نتيجة 

   .1والتنمية ، منو الشخصية وتطورها 
 أساسـا  يتعلـق ز برغ وهي الـيت  العوامل الوقائية عند هر أن  وخالصة القول

بالظروف والعوامل احمليطة بالعمل ، تسبب درجة عالية من عدم الرضى عندما ال تكون 
الدفع والتحفيز عند وجودها ، بينما العوامل الدافعة وهـي   إىلموجودة لكنها ال تؤدي 

تراف الذي الفرد لذلك العمل ، واالع وإجنازاليت تتعلق مبحتوى العمل ، أي مباهية العمل 
الـدفع واحلفـز    إىلعند توافرها تـؤدي   أافلذلك العمل  تأديتهحيصل عليه من خالل 

  . والرضى و، ولكنها ال تسبب الكثري من عدم الرضى عند غياا 
  : Skinner  2  سكينرنظرية التعزيز   

عالقـة  رواد هذه النظرية يف جمال السلوك التنظيمي سكينر، وحمور هذه النظرية ال أهممن 
. حنو معني هو استجابة ملثري خارجعلى  اإلنسانسلوك  أن  وترى. بني املثري واالستجابة 

والسلوك الذي يعزز باملكافئة يستمر ويتكرر ، بينما السـلوك  . والفرد يستجيب للعوائد 
خـربة سـارة   ما كانت نتيجة السلوك تشكل  إذاو. الذي ال يعزز سيتوقف وال يتكرر 

مـا   إذاوالعكس صحيح ،. زادت احتماالت تكرار هذا السلوك مستقبال للفرد، إجيابيةو
يضمحل السلوك ويتجنبه الفرد  أن  سيئة وسلبية، فانه من احملتمل نتج عن السلوك جتربة

حسب عدد  األفرادالسلوك املرغوب فيه عند  إحداثت فاعلية املثري يف واوتتف. مستقبال 
وعلى اقتـران   الذي يتركه  تأثريال،وعلى قوة مرات التعزيز اليت تصاحب ذلك السلوك 

  .باالستجابة  التعزيز
اسـتمرار   إىلهي املعززات اليت دف  املكافآتومن وجهة نظر سكينر فان              

ولكن ما يعترب معززا عند فرد قد يكون غري ذلـك  .  األفرادعند  جيايباستثارة السلوك اإل
  .  آخرعند فرد 
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يف نظرية العزيـز والـذي    التنظيميتعديل السلوك  أسلوبينر على اعتمد سك         
  :يرتكز على املبادئ التالية 

  .حتقيق مكاسب شخصية  إىلتؤدي م  أايسلكون الطرق اليت يرون  األفراد أن  .1
  . ميكن تشكيله وحتديده من خالل التحكم باملكاسب والعوائد اإلنساينالسلوك  أن  .2

  :التالية وهي  األسسعزيز على وتعتمد نظرية الت
  .السلوك ميكن مالحظته وقياسه :  الأو
  . التتابع بني املثري واالستجابة يدل على وجود ترابط :  ثانيا 

كـان   كلما قصرت الفترة الزمنية الفاصلة بني استجابة الفرد وتقدمي عامل التعزيز:  ثالثا
  .على السلوك اكرب األخرياثر هذا 
على السـلوك   تأثريتفعت قيمة وحجم عامل التعزيز بالنسبة للفرد زاد الكلما ار:  رابعا

  . الالحق 
على السلوك وتتمثل  تأثريللطرق  أربعهناك على العموم  أن  وتنص هذه النظرية على   

  :1فيما يلي 
الحتمال تكرار السلوك املرغوب فيـه وهـو    مكافأة بإعطاءيكون :  جيايبالتعزيز اإل -

  :  أنواع
     مبكافأةيتبع  أن  كل سلوك مرغوب فيه جيب أن  ويظهر: املستمر  جيايبالتعزيز اإل -أ  

 باملكافأةبعض مظاهر السلوك املرغوب فيه هي اليت تقابل :اجلزئي  جيايبالتعزيز اإل -ب 
  .فقط 

وباملقابل تشجيع السلوك  اهلدف منه جتنب السلوك غري املرغوب فيه:  التعزيز السليب -
  .فيه املرغوب 

  . استخدامه يقلل من احتمال تكرار السلوك غري املرغوب فيه :  العقاب -
  .السلوك غري املرغوب فيه  إلزالةوقف التعزيز ) :  اإلطفاء(  ءإلاا
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حيدد من  اإلنساينالسلوك  أن  هذه النظرية ، اعتبار إىلاالنتقادات اليت وجهت  أهمومن 
جات والدوافع الداخلية ، وقيم الفرد واجتاهاته يف قبل مثريات خارجية ، وجتاهل دور احلا

    .عملية الدافعية 
  :النظريات املعرفية للدافعية  -هـ 

 أو داءدافعية الفرد لـأل  أن  املعريف للدافعية على اعتبار أو يدراكاإليقوم املدخل 
م تفسري متكامل هلا من خالل دراسة متغريات التـدعي  إعطاءلقيام بسلوك معني ال ميكن 

فالسلوك الواعي للفـرد  . وتوقعاته وأفكارهمن خالل دراسة وعي الفرد  وإمنااخلارجي ،
ومن مث ففهم الدافعية يتطلب حتليل العوامـل  .  اإلرادةاعمال  أويتضمن عنصر االختيار 

الفرد اليت تؤثر مفاضلته واختياراته بني بدائل السـلوك وحتـدد    إدراكوة فة يف معرأمنالك
  . ه البدائل لديهدرجة جاذبية هذ

واليت تستخدم مـتغريات   ويشري استقراء الدراسات والبحوث يف جمال الدافعية ،
تندرج حتت املدخل املعريف وسنقوم  أن  وجود العديد من النظريات اليت ميكن إىلمعرفية 

تلك اليت ال تتناقض فروضها مع نتائج البحوث  وباألخصهذه النظريات  أهمهنا بعرض 
قبـوال بـني    وأكثرهانعتمد ابتداء على احدث نظريات الدافعية  أن  وميكننا .التجريبية 

  :الباحثني وهي 
  :  Expectancy  Theory: نظرية التوقع 

، لتصبح من بني  1964املنشورة سنة  أحباثهلقد طور فروم هذه النظرية من خالل 
الرغبة القوية  أن  نظريةالنظريات املفسرة للدافعية لدى املوارد البشرية، وترى هذه ال أهم
التصرف كمـا   أوامليل للعمل بطريقة معينة يعتمد على قوة التوقع لنتائج ذلك العمل  أو

هذه النتائج وتقديره الحتمال احلصـول عليهـا    إىليعتمد على رغبة الفرد يف الوصول 
  :1فيكون ذا لدينا توقعني ، كما هو موضح يف النموذج التايل 
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   2التوقع                    1توقعلا     
  

 أهدافحتقيق 
 )الرضا( الفرد

 
 

  املكافأة
 
 

 
 

ــاز  اجنـ
 الفرد

 
 

جهـــد 
  الفرد

 
  

للفـرد تسـبقه عمليـة     األداءسلوك  أن  واملسلمة اليت تقوم عليها نظرية التوقع
تتمثل يف بدائل  عدم القيام به ، كما قد أومفاضلة بني بدائل قد تتمثل يف القيام بالسلوك 

  .يقوم الفرد ا  أن  اجلهد  املختلفة اليت ميكن أمناط
توقعة من بدائل السـلوك املتعلقـة   قيمة املنافع امل أساسوتتم هذه املفاضلة على 

حيصل  أن  معني يف العمل حتكمه منافع العوائد اليت يتوقع أداءبفدافعية الفرد للقيام  األداءب
درجة هذا التوقع لدى الفرد وميكن  أساساملفاضلة كذلك على ، وتقوم األداءعليها بعد 

  1صياغة ذلك يف الفرض املبسط التايل 
  .احتمال حتقق العوائد    xمنفعة العوائد = معني  داءألالدافعية  

  :املنفعة  أوحمددات قوة اجلذب 
املنافع  أن  احلاجات غري املشبعة لدى الفرد فال شك إحلاحقوة احلاجات ومتثل درجة  -أ

 تتـأثر حباجاته ورغباته وقوة احلاجـات   تتأثر األداءاليت يراها الفرد يف ما يعود عليه من 
  : بعاملني 

فكلما زادت درجة احلرمان اليت يشعر ا الفـرد   شباعاإلمستوى  أودرجة احلرمان  .1
  .بالنسبة حلاجات معينة كلما ازدادت قوت هذه احلاجات كموجه لسلوك ودافعية الفرد 

 إحلـاح املثريات واملنبهات اخلارجية كلمـا زادت   إثارةة املثري كلما زادت درجة قو .2
  ة يف نفسية الفرد حىت جييء املنبه اخلارجي فينشطها منااحلاجة كاحلاجات ، فقد تكون 

  .وتتحدد يف منفعة معينة للفرد بعاملني : فاعلية ونوعية احلوافز  -ب 
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فكلما كانت احلوافز املعطاة تتفق ونوعية  ،ة للفردمدى اتفاق احلافز مع احلاجة امللح - 1
  .ها ،كلما زادت فاعلية هذه احلوافز إشباعالفرد  اولاحلاجات اليت حي

مع افتراض توافق هذه احلوافز مـع  -مقدار احلافز ، فكلما زاد مقدار احلوافز املعطاة - 2
لحصول علـى هـذه   الفرد ل وفاعليتها يف حتريك دافعية أثرهاكلما زاد -حاجات الفرد 

   .احلوافز 
  :حمددات التوقع 
 أدائـه ه على عوائد من جراء ير الذي يعطيه الفرد الحتمال حصولميثل التوقع التقد

حتقق العوائد بناءا على فرص  أو إمكانيةوهذا االحتمال هو تقدير ذايت يعرب عن للعمل ، 
  .العمل  بأنشطةاخلربات املاضية للفرد عن مدى ارتباط العوائد بقيامه 

خيتلف باختالف هـذه   إذناحتمال حتقق العوائد ، فهو  إىلالتوقع يشري  أن  وحيث     
  :العوائد ،وميكن التمييز بني نوعني من التوقع 

  .يف العمل  إجنازاحتمال حتقق نتائج  - 1
  .1احتمال حتقق العوائد اخلارجية  - 2

 أوتوجد طريقة واحدة  ال بأنهرب منوذج موقفي ، فهي تعترف نظرية التوقع تعت إن
  :يتني واتعترب هامة من ز دارةلإلالعملي  قالتطبيعامة حلفز الناس ، وهي من ناحية 

حتقيقها ،وتعترب هـذه املعرفـة    إىلهي احلاجات اليت يسعى الفرد  من املهم حتديد ما. 1
ة للعامل وبني تواؤم بني العوائد املتاح أوتناسب  جيادإلتها اولاملنظمة يف حم دارةإلضرورية 

 العاملنيالعوائد اليت تعترب قيمة لدى بعض  أن  ها ومباشباعاحلاجات اليت يسعى العامل إل
فردي  أساسمتنح العوائد على  أن  ، فانه من الضروري اآلخرتكون جذابة للبعض  قد ال

.  
 حاجاتـه  إشـباع العامل بني اجلهد الذي يبذله وبني  أمامتوضيح املسار  اإلدارةعلى  .2

باالحتماالت اليت يضعها الفرد خبصـوص العالقـات    أساسا،الن دافعية الفرد ستتحدد 
الذي يقود للعوائد ، وهذه العوائد احملققـة   األداء،  األداء إىلجمهوده الذي يؤدي :التالية 
  .حاجاته  إشباعاليت متكن الفرد من  أيالفردية  هدافلأل
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 لنمـوذج اليت وجهـت   نتقاداتالوا جتنب حاول آخرونوقد بعد فروم باحثون  
علـى هـذا    افادخلو  Lawler 1971لر ووال   Graen 1969التوقع ، ومنهم قراين 

  :النموذج بعض التعديالت ميكن تلخيصها يف النقاط التالية 
  .الداخلية واخلارجية  املكافآتالتمييز بني  -أ   
، ختتلف  واملكافأة األداءبني  مل التعزيز ، وبان الوسيلة أي العالقةالوسيلة بعا تأثر  -ب 

  .حسب حجم تعزيز تلك العالقة 
  .1للعامل يف عمله  ةواخلربة السابق تالتوقع مبتغريات شخصية مثل تقديرا لذا تأثر -ج

   2 منوذج بورتر ولولر
  

  عوائد ذاتية 

  
عدالة العوائـد      االجناز

كمــا يــدركها 
  الفرد

  الرضى  
  

  
  

  ية عوائد خارج
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  :  David Mc Clellandنظرية دافيد ماك ليالند 
واليت اتبعت  1948ماك ليالند واتينكسون لقد كان للبحوث الرائدة اليت قام ا كل من 

كبريا يف اكتشاف دافع جديد  أثرا 1961-1951ماك ليالند بسلسلة من البحوث قام ا 
  .الدافع االجتماعي ودافع السيطرةمها  آخران، مث تبعه دافعان  اإلجنازيعرف بدافع 

جمـرد   أويف ضوء مستوى االمتياز  األداءهو : كما يعرفه ماك ليالند  واإلجناز          
  والفرد الذي يتمتع ذا الدافع كما يرى ماك ليالند يتميز مبجموعة . الرغبة يف النجاح 
  :  1خصائص هي

لنتيجة النهائية ستتوقف على عوامل هو الرغبة يف حتمل املسؤولية حلل مشكلة معينة ، فا-
  .قادر على السيطرة عليها والتحكم فيها 

ـ اتنالصعبة البعيدة عـن م  هداففاألمعقولة وحتمل خماطرة معقولة ،  أهدافوضع - ه ول
  .حتمل أي خماطرة ال تثري لديه الدافع الكايف  اليت ال هدافواألسيصعب حتقيقها 

سة من عمله، واليت عادة ما تكون يف صورة زيـادة  الرغبة يف احلصول على نتائج ملمو-
ختفيض يف التكلفة ، واهلدف احلقيقي هنا لـيس الـربح    أويف املبيعات  أو،  األرباحيف 

  . املعىن الرقمي احملدد لنتائج العمل  وإمنايف حد ذاته ، املادي 
ثـل الرغبـة يف   مي اإلجنازوبناءا على نتائج حبوث ماك ليالند ميكن القول بان دافع       

يف قوة  األفرادت وا، ويتف األفرادواالمتياز يف حتقيق نتائج يف املهام اليت تقوم ا  اإلجادة
الذين يتمتعون به يف مواقف معينة  األفرادعلى سلوك  اإلجنازهذا الدافع، ويظهر اثر دافع 

من  أوقييم ذايت أما ت( الفرد فيها  أداء، هي تلك اليت حتتوي على مهام ميكن تقييم نتائج 
 يـثري  أووذلك باستخدام معايري حمددة للكفاءة ،فهذا الدافع ال حيـرك  )  اآلخرينطرف 
  .يف تلك املواقف إال القوي  اإلجنازسلوك الفرد ذي دافع  أومحاس 
ويعين الرغبـة يف الصـداقة    أيضاوالدافع االجتماعي يف نظرية ماك ليالند موجود       

على . كما يالحظ وجود دافع السيطرة والتحكم ، جتماعيةت اوالتعارف وتكوين عالقا
لكون هـذا   اإلجنازباسم نظرية  أيضا، وهلذا تعرف هذه النظرية  خرىاألغرار النظريات 

  .املفهوم هو املستحدث فيها 
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  يف الدول املتقدمة اقتصاديا  أقوىتتواجد بصورة  اإلجنازدافعية  أن  ماك ليالند ضحأووقد 
  أسلوب أن  ماك ليالند أكدول النامية أما فيما يتعلق بتنمية هذا الدافع ،فقد عنها يف الد

  .1يف هذا اال  أساسيله دور  األطفالتربية  
   : 1963Adams  Stacyستسي  آدمز نظرية العدالة لـ 

 األفراد أن  وبسيطة ، وهي ةأساسيعلى مسلمة  آدمزتقوم هذه النظرية لصاحبها 
وتتمثل هذه العدالة تبعا هلذه النظرية ، يف اعتقاد . على معاملة عادلة يرغبون يف احلصول 

عدم العدالة ، هي اعتقـاد   أن  يف حني. يعامل معاملة عادلة مقارنة باآلخرين  بأنهالفرد 
وتتشـكل  ) املقارنات االجتماعيـة  (الفرد بأنه ال يعامل معاملة عادلة مقارنة باآلخرين 

  : للعدالة، وفقا ألربع خطوات هي  همكدراإل األفرادعملية تكوين 
املؤسسة ، والنواتج اليت حيصل  إىلتقييم الفرد ملوقفه الشخصي على أساس مدخالته  -أ 

  . عليها من املؤسسة 
املؤسسة و نواجتهم  إىلتقييم املقارنات االجتماعية لآلخرين ، على أساس مدخالم -ب 

  .منها 
، على أسـاس املعـدالت النسـبية للمـدخالت     مقارنة الفرد لنفسه مع اآلخرين -ج 

  . واملخرجات 
   .2عدم العدالة  أوممارسة الشعور بالعدالة -د 

هاما يف نظرية العدالة  ايعترب متغريختار امل  Referentاملرجع  أن  وتشري الدالئل العلمية
املقارنـة  عملية  أساسخيتار الفرد من بينها  أن  املرجعية اليت ميكن األطرولقد مت تصنيف 

  3يف ثالث جمموعات هي 
  .الذات  -3.النظام  -2.الغري  أواآلخر -1

آدمز قد وصف عمليـة مقارنـة    أن  يتبني من خالل النقاط السالفة الذكر ،            
    العدالة على أساس العالقة بني نسبة املدخالت و املخرجات ، حبيث متثل املدخالت 

lnputs التعليم، اخلربة ، اجلهد والوالء ، أما النواتج .ثل الفرد للمؤسسة م إسهامات                                        
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  فتتمثل فيما حيصل عليه الفرد مقابل ما قدمه من مدخالت مثل األجور ، تقدير اآلخرين 
ويتأسس تقيـيم الفـرد ملدخالتـه    ) املعنوية(العالقات االجتماعية واملكافآت الداخلية 

مبدخالت وخمرجات اآلخرين ، باالستناد بيانات موضوعية يف جـزء   ةومقارنه وخمرجات
الفرد كمـا   إدراكمنها ، كما هو احلال بالنسبة ملرتب الفرد ، ويف جزئها اآلخر ، على 

ن ما يقارنه الفـرد  أ بالنسبة ملقارنة مستوى تقدير اآلخرين ، و اجلدير بالذكر،هو احلال 
ته مع نسبة مدخالت وخمرجات اآلخـرين ، وال يتطلـب   خمرجا إىلهو نسبة مدخالته 

 ية، ولكن تتطلب فقطوامتس واملدخالتتكون النواتج  أن  الشعور ا، أوالعدالة  إدراك
  .يةواتكون النسبة متس أن 

علـى   اإلبقاء حماولة إىلالفرد للعدالة حيفزه ويدفعه  إدراكملا سبق ، فان  باإلضافة
 املؤسسة ، مـادام   إىللفرد سيستمر يف تقدمي نفس املدخالت ا أن  ، مبعىنالوضع القائم 
املقارنة   خرىنواجته مل تتغري ، كما مل تتغري مدخالت ونواتج اموعة األ أن  على األقل

، فان سلوكه سوف يكون موجه املساواة أويشعر بعدم العدالة  أوأما الفرد الذي يدرك 
عدم العدالة كلما ارتفع مستوى الدافعية مدفوع لتخفيض هذا الشعور، وكما زادت  أو
وقد حدد آدمز ست طرق شائعة . التوازن النفسي لتحقيق العدالة إىليرجع الفرد  أن  إىل

  : 1لتخفيض الشعور بعدم العدالة، وهي  األفراديسلكها 
يغري مدخالته، فالفرد الذي يشعر على انه حصل  أن  ميكن للفرد: تغيري املدخالت  -أ 

  . تقليل جمهوده املبذول  يف العمل  إىلئة أقل مما يستحق مقارنة باآلخرين ، مييل على مكاف
 أوزيادة يف األجر  أوة ويغري نواجته، فقد يطلب عال أن  ميكن للفرد: تغيري النواتج  - ب

  .  إضافيةالبحث عن مسارات تطوير ومنو 
  اولسه، وذلك كان حيالفرد لنف إدراكتغيري  حماولةأي : الذايت دراكتغيري اإل -ج 

للمؤسسة هو منخفض بالفعل ، وهلذا عطاؤه  أن  يغري من تقييمه لنفسه ليربر أن  الفرد 
  فهو ال يستحق اكثر مما حتصل عليه ، وتعترب هذه اخلطوة من أصعب االستجابات تطبيقا 
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ن ، املدخالت ، ونواتج اآلخـري  إدراكالفرد تغيري  اولقد حي أو: اآلخر  إدراكتغيري  -د 
يربر ذلك بـان جمهـود    أن  الفرد الذي يشعر باخنفاض مكافآت اوليف هذه احلالة حي إذ

  . يكون اكرب مما يبدو عليه بالفعل  أن  ال بد) الساعات أوالعمل (اآلخرين يف 
حمور املقارنة ، بان يرجع عدم العدالة ميكن للفرد تغيري الشيء : تغيري حمور املقارنة  -ـه
 أم أواكثر حضا  أمان يعترب اآلخرين الذين يقارن نفسه م على ، ك أخرى سبابأل

  . مفضلني لدى املدير  أم أوهلم مهارات وقدرات خاصة ، 
فتتمثل يف ترك املوقف بكامله ، ويف هذه احلالة  األخريةأما االستجابة : ترك املوقف  -و 

ملؤسسة ككل ، وذلك بغرض قد يترك العمل يف ا أوقسم آخر ،  إىلقد يطلب الفرد نقله 
  . التخفي من الشعور بعدم العدالة 

مضـامينها   أن  عليه بالنسبة للبعد العلمي هلـذه  النظريـة ،   التأكيدوما ينبغي 
، حتديدا باملكافآت التنظيمية و نظام املكافآت ترتبط بالنسبة للمديرين ةاإلداريوتطبيقاا 

وغريها ، من السهل مالحظتها بدرجة اكرب  راألجووالن املكافآت الرمسية امللموسة مثل 
الشـعور الـداخلي بالرضـا    (من مالحظة املكافآت غري الرمسية وغري امللموسة مثـل  

يزيد مـن   الفرد للعدالة ،وهذا ما دراكإلتكون دائما حمورا  أاف،)  باإلجناز واإلحساس
  . عمل ية املقارنات االجتماعية ، واليت تعترب عامال قويا يف جمال الأمه

درجة اجلهد الذي يبذله الفرد يف عمله تتوقف على  أن  وتنص هذه النظرية على
االجتماعي  طاراإلوالعدالة ضمن  املساواة أساسشعوره الشخصي مبعاملة املنظمة له على 

  .الذي يتواجد فيه 
االجتماعي يف هذا السياق ، زمالء العمل ، حيث يقارن العامـل   طارباإلونقصد 

  ، لذلك غالبا ما تسمى بنظرية    له يف حياته املهنية بالتايل يتلقاها زمالؤه  دارةاإلمعاملة 
تكون مقارنة العامل نفسه بالذين هـم بـنفس    أن  وتؤكد على )املقارنة االجتماعية (  

  . املؤهالت املهنية والوظيفية 
لـة يف  آخرين يعملون يف وظائف مماث أفرادا" الغري"  أو" اآلخر" وتشمل جمموعة 

املهنة الواحدة  أوالنقابة  وأعضاء واألقاربواجلريان ،  األصدقاء إىل باإلضافةنفس املنظمة 
 اإلعالن وأجهزةومن اجلرائد واالت  يلوااألقفبناء على املعلومات اليت يتلقاها الفرد من 
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 أوعمالية ني ، والعقود اليت تربمها املنظمات الاإلداري أوعن مواضيع مثل مرتبات العاملني 
  ) . الغري(يقارن راتبه مبا حصل عليه اآلخر  أن  املهنية ، ميكن للعامل

 إدارةيف املنظمة ،وعلى وإجراءاته على سياسات الدفع " النظام" وتنصب جمموعة 
الفنيـة علـى    أوفصح سياسات الدفع املعلنة  أومراجعة واملرتبات ، فيتم  األجورنظام 

يف جمال ختصـيص  ) السوابق( سياسات املنظمة السابقة وتلعب . مستوى املنظمة كلها 
  . دورا حموريا يف هذه اموعة  األجور

 إىل) ما يقدمه الفـرد يف عملـه   ( نسب املدخالت  إىل" الذات" تشري جمموعة 
مبعـىن نسـب   . الذاتية للفـرد  ) العوائد اليت حيصل عليها الفرد من عمله ( املخرجات 
 ملخالتهاصة به هو شخصيا ، واليت ختتلف عن النسبة احلالية اخلاملخرجات  أواملدخالت 

املرجعية باملعلومات املتاحـة عنـها    األطرويرتبط اختيار الفرد موعة من . خمرجاته  أو
  .املختارة وانطباقها على وضعه " املراجع" مالئمة  أوالفرد ملدى مناسبة  إدراكوب

  .1متثلها املعادلة التالية  آدمزة حسب نظري" العدالة" بناء على ما تقدم فان 
     

  Other s Outputsاآلخرعوائد                   Person s lnputsعوائد الفرد 
  ــــــــــــــــ   =      ـــــــــــــــ

  Other s lnputsاآلخر  مدخالت                Person s lnputsمدخالت الفرد 
  

وهر العالقة التبادلية بـني  رنة بني نسبتني متثالن جالفرد يعقد مقا أن  فالفكرة هنا
، كمـا   خـرى األواملنظمة من ناحية ، وبني الفرد املرجعي واملنظمة من الناحيـة  الفرد 

تكون نتيجة املقارنة معربة عن موقف الفرد من املنظمة مقاسـا  وبالتايل . يدركها الفرد 
ي النسبتني واملوقفني شعر الفرد واتس كانت نسبة املقارنة إذامنها ، ف اآلخرمبوقف الفرد 

  .تصحيح خلل النسبتني  اولةحملبالعدالة ،وان كانت غري ذلك شعر بتوتر يدفعه 
املبالغة يف تقدير جهودهم الـيت   إىل تحفظات على هذه النظرية ميل الناسومن ال

ميل لدى  ، فينشا عن ذلكاآلخرونيبذلوا ، واملبالغة يف تقدير العوائد اليت حيصل عليها 
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 اـا تأثريوتم باجلماعة  أابوباملقابل متتاز هذه النظرية .  املساواةللشعور بعدم  األفراد
الطرق والوسائل املختلفـة الـيت    إجياد إىل،كذلك تدعو  لآلخرين هإدراكو،وفهم الفرد 

ولة له ،كما تركز على احلوافز املادية نظرا لسـه  اإلدارةالفرد يشعر بعدالة معاملة  جتعل
  .1وربطها بالعدالة  يتهاأمه إدراكوا  واإلحساسقياسها 
  :Edwin Locke  1968 2)ادوين لوك  (حتديد اهلدف  نظرية
حيققه ، فلقد قدم ادوين  أن  الفرد واعيا اولكان اهلدف ، ببساطة ، هو ما حي إذا       
 أداءوقصـودة  امل هدافيف نظريته من خالل األ هدافلتحديد األ ساسياأل طاراإللوك 

املدركـة   هـداف األ أن  الذي يقوم عليه هذا املدخل هو ساسياملهام ، و االفتراض األ
 هـداف ، ينتج عن األ ضحأوالعامل تؤثر على سلوكه يف العمل ، وبصورة  أوللموظف 

 هـداف البسـيطة ، وان األ  أوهلة الس هدافمما ينتج عن األ األداءالصعبة مستوى من 
 أو هـداف أعلى مما ينتج عن عدم وجود األ األداءمستوى من  إىل لصعبة احملددة تؤديا

 األداءتحسن الدافعيـة و ت. وبعبارة عملية " . ما يف وسعك أبذل " عن هدف معمم مثل 
   و ما يتضمنه ذلك من حتد لقدراته  أدائهما عرف بوضوح ما هو مطلوب  إذالدى الفرد 

  

  :مخس خطوات عادة ،  هدافاأل تضمنوت
  فرد يف املنظمة  أواكثر بواسطة جزء  أووافر حوافز معينة بواسطة البيئة ، تت -الأو

) أي النتـائج املسـتهدفة   ( وتتضمن هذه اخلطوة عموما حتديد ما تريد املنظمة عملـه  
اليت ترتبط مبا ميكن حتقيقـه مـن   ) التقدير  أوالترقية  أوزيادة الراتب ( وتوضيح احلوافز 

  . هدافاأل
  

بالطريقة اليت يـتم مبوجبـها وضـع     هدافعملية املشاركة يف حتديد األتتعلق  - ثانيا
باختاذ القرارات بصـورة مشـتركة ذات    أماويتضمن ذلك عادة قيام املرؤوس  هدافاأل

تكون العملية ذات اجتاه واحـد مـن    أن  أو) باملشاركة  هدافأي حتديد األ( اجتاهني 
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افعـل  "  بأسلوبتكون  أو) مرؤوس حمددة لل أهدافأي ختصيص (املرؤوس  إىلالرئيس 
  " .ما يف وسعك 

وهي الوضوح ودرجة الصعوبة  هدافاملقررة خصائص األ هدافحتدد طبيعة األ - ثالثا
  . والتحدي والتنافس بني الزمالء والتغذية املرتدة 

العامل وعزمه علـى   أواملقررة وااللتزام ا نية املوظف  هدافيتضمن قبول األ - رابعا 
  . هدافعمل الذي حيقق هذه األال أداء

  . املهام والرضا  أداءجوانب مثل  هدافتشمل نتائج حتديد األ - خامسا
  1كمحددات للدافعية من خالل  هدافاأل تأثريوميكن زيادة 

  .بدال من جعلها عامة  هدافاألحتديد   -
 فيه ، وعلى درجة من الصعوبة ، حىت تثري األفرادا حتديات لقدرات  هدافاألجعل  -

  . األفضل األداء وإبداءاحلماس 
  .تزيد من درجة القبول وااللتزام بتحقيقها  هدافاملشاركة يف وضع األ أن  كما -
للقياس ، فكلما جاءت يف صورة كمية عند حتديدها قابلة  هدافالعمل على جعل األ -

ا تـزداد  ،وذ هدافه لتحقيق  تلك األحماوالتكلما متكن الفرد من التعرف على نتائج 
   . دافعيته للعمل 
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  خالصة 
تعترب الدافعية عملية ، نفسية ،اجتماعية ، تنظيمية، ديناميكية ،تتفاعل مع قدرات          

الفرد الداخلية والعوامل االجتماعية والتنظيمية اخلارجية، لتنتج لنا سلوكا موجهـا حنـو   
إلعادة التوازن  ات الفرد،حلاج إشباعهدف حمدد، يكون موضوع االهتمام، قصد حتقيق 

  . الذي اختل 
العديد من الكتاب والباحثني يف شىت ااالت هذا املوضـوع ،كـل    ولاتنوقد 

ليتمخض عن ذلـك   منهم السلوكيني والتحليليني والعقليني، حسب اهتمامه وختصصه ،
وذلك من خالل نظريـات متكاملـة    ،)الدافعية ( العديد من التصنيفات والتفسريات هلا

 أخرىهناك نظريات  أن  إالردنا بعضا منها على سبيل املثال ال احلصر يف هذا الفصل، أو
مل نتطرق هلا ،نظرا لعدم تعمقها يف هذا املفهوم من جهة والكتفائنا ذا الكم حـىت ال  

  .أخرىيغلب على البحث الطابع النظري من جهة 
هلربرت ساميون ، ونظرية الوسيلة  ومن أمثلة هذه النظريات  نظرية التوازن التنظيمي      

  . جليور جوبلس ،وغريمها 
 اإلداراتونتائج ،وما علـى   أسبابوكما سلف الذكر خالل الفصل فان للدافعية      

علمي موجه مـن قبـل    إطاريف  اأسباتوفري إال  ،اليت ترغب يف احلصول على نتائجها
بطرق سليمة ومنظمـة بالدرجـة    همأهداف، وتوجيه دافعية عماهلا حنو حتقيق  أخصائيني

  .املنظمة بالدرجة الثانية  أهدافىل ،وعليه يترتب حتقيق واأل
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  :متهيد     
أو   نفسيةأو   مهنية، تانارتباطا وثيقا بالدافعية يف أي امليادين ك اإلشباعيرتبط مفهوم   
نظرا لكون هذه العمليات النفسية كلها تتابع تتابعا  ، علميةأو   اقتصاديةأو   اجتماعية

سبب استمراريا فاحلاجات سبب نتيجته الدوافع، والدوافع سبب نتيجته السلوك، والسلوك 
  .نتائج كثرية ومتنوعة شباعلإلأن  ، كمااإلشباععدم أو   اإلشباعنتيجته 
عن طريق تعيينه  ،اإلحباطبأو   يف حتديد شعور الفرد بالرضا اإلشباعحيث يتدخل   

ويعترب  ،اإلشباععند الفرد، وبني احلاجات اليت مل تلق  اإلشباعللنسبة بني احلاجات اليت لقيت 
املفاهيم اليت تعني على دراسة هذا  أهمواملهنية واألسرية من  ةجتماعيمفهوم تصلب البيئة اال

مهما يكن مظهر هذه ، تعرب عن مدى معارضتها حلاجات الفرد ومطالبه أا ل ، املوضوع
  .املعارضة 
والصراعات النفسية واملهنية ، املتتالية اتاإلحباط العمال يف املنظمات من اينوكثريا ما يع  

الناجتة عن  خرىات السلبية األتأثريوبعض ال ،اإلجهاد إىل األمروقد يصل  ، وعةوالضغوط املتن
 إطارحاجام ودوافعهم داخل  إشباعحماولة  أثناءوذلك  ،اإلشباععدم التمكن من حتقيق 

وهذا ما يعود بالسلب على  اإلشباعنظرا لوجود عقبات وعوائق حتول دون ذلك ، املنظمة
يته البالغة، اليت تدعو أمهالسواء، ومن هنا يكتسي هذا املوضوع على حد  األفراداملنظمة و
وسنحاول يف هذا الفصل تسليط الضوء على بعض  إليهتباه نوجوب دراسته واال إىلاملنظمات 
  . به النظرية املتناولة من قبل العلماء والباحثني، الذين تعرضوا له من قبلانجو أهممفاهيمه و
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   اإلشباعم مفهو             
وهم .  Margin  of Satisfaction اإلشباعيتحدث االقتصاديون عما يسمى حد  
  اإلشباعاحلد الذي تشبع عنده بعض احلاجات، يف حدود املمكنات اليت حتقق  " : بأنه  يعرفونه 

وهلا النطاق الذي  واليت حتدد له، حة للفرد واجلماعةأي يف حدود الظروف االقتصادية املتا
  1." اع التصرف فيهيستط

ه يطرح سؤاال هاما للدارس يف علم انإال  يعترب هذا التعريف من وجهة نظر اقتصادية،  
يف  اإلشباعكيف يتدخل حد : وهو ؛ خرىحىت يف علم النفس بفروعه األأو   النفس التنظيمي

اليت  ىخروما هي العوامل األ ؟اإلحباطبأو   ية يف حتديد شعور الفرد بالرضااإلنسانالعلوم 
  .تتدخل معه ؟، وما هي نتائجه على احلياة االجتماعية والتنظيمية للفرد ؟

الناتج عن  يالداخل رالتوت األصلية اليت تتلخص يف دئة اإلشباعيفترض فرويد جتربة   
احلاجة عند الفرد بسبب تدخل صادر من اخلارج، وعندها تتخذ صورة املوضوع املشبع قيمة 

عن املوضوع  قوتظل تلعب دور املوجه يف البحث الالح ، بة الشخصتقائية يف تكوين رغان
  2.املشبع 

هو دئة التوتر الداخلي للفرد والذي  شباعهدف لإل أهمأن  يتضح من افتراض فرويد  
وتنتج احلاجة بدورها عن معارضة  ، ما يعرف باحلاجةأو   موضوع ما إىلينتج عن االفتقار 
تدخل صادر من "وهو ما عرب عنه فرويد بعبارة  ، مية حلاجات الفردالتنظيأو   البيئة االجتماعية

ليونتها من آثار يف حياة الفرد أو   وقد أوضح الكثري من الباحثني ما لتصلب البيئة "اخلارج
  .وسلوكه وشخصيته

، عن طريق تعيينه اإلحباطبأو   يف حتديد شعور الفرد بالرضا اإلشباعويتدخل حد   
غلب على الفرد  إذاف. اإلشباعواحلاجات اليت مل تلق  اإلشباعاليت لقيت  للنسبة بني احلاجات

غلب عليه  إذاأما ، عنده منخفضا اإلشباعفذلك نتيجة لكون حد  اإلحباطو اناحلرمالشعور ب
  3.عنده مرتفعا  اإلشباعالشعور بالرضا فذلك نتيجة لكون حد 
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  .158ص  ، معجم مصطلحات التحليل النفسي، مرجع سابق  2
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         يرى  حيث جتماعي واملهين،أيضا عالقة وثيقة بالتوافق النفسي واال اإلشباعوحلد 
  1:تسعى ملقابلة متطلبني هامني ومها اإلنسانعملية توافق  انب"الزاروس  "
فلآلباء مطالب ، وينشا بسبب املعيشة اجلماعية اآلخرينمتطلب اجتماعي يتعلق بالتعامل مع  •

مأكل ومشرب  من اجتاه األبناء تتعلق بالتعامل مع الظروف احلياتية اليومية واحتياجاا،
وعندما يكرب الطفل يتوىل آخرون فرض متطلبات جديدة  وملبس وتصرف بأساليب معينة،

 .ملقابلة توقعام اجتاهه يف مسائل الدراسة والعمل والزواج واحلياة بصورة عامة، عليه
متطلبات داخلية ناشئة عن التكوين الطبيعي للفرد وهلا مطالب عضوية خاصة مثل األكل  •

حاجات اجتماعية  انسنفلال أخرىومن ناحية ، هذا من ناحية، لدفء والراحةوالشرب وا
 .وغريها ، اآلخرينتقدير  إىلالتحصيل واحلاجة  إىلمثل احلاجة أخرى، 

مينعه من الكثري من  اليت حيددها الفرد خالل حياته، هداففتلبية هذه املطالب وحتقيق األ
اليت قد تسبب له العزوف حىت عن احلياة  ملهنية،اض النفسية واالضطرابات االجتماعية وااألمر

ها يسبب املرض إشباعاحليلولة دون  نال ة،األساسيحاجاته  إشباع إىلوعادة ما يتجه الفرد 
املرض واالضطراب ومما يالحظ  إىلبينما يؤدي نقصها  ، فإرضاء تلك احلاجات يعترب عالجا

  . هذه احلاجاتون من نقص يفاناألصحاء نفسيا ال يعأن  ،بصورة عامة
 إشباعويف حالة عدم متكنه من  ت،انمن الضروري للعامل يف أي منظمة ك انوهلذا ك  

من الضروري له  انك ، واملوارد ياتانمكلنقص اإلأو   لعدم إتاحة الفرصة، حاجاته داخلها
وبالتايل التخفيف من الضغط النفسي ، اإلشباعخارج املنظمة لتحقيق  إىلاللجوء ) العامل (
  . اإلشباعوغريها من نتائج عدم  اإلحباطاملهين والفكري وملنع وقوعه يف  اإلجهادالصراع وو

تلك  إشباعحاجات الفرد عن طريق مبدأ اللذة، وما مل يتم  إشباعويعمل اهلو على   
حماولة  إىلمما يدفع اهلو  الفرد عادة ما يصاب بالقلق والتوتر وعدم الراحة، فإن  ، احلاجات

فالطفل اجلائع مثال يشعر بالضيق بسبب جوعه مما . تلك االعراض بكافة السبلالتخلص من 
الشعور  إىلحماولة التخلص من اجلوع وأعراضه عن طريق مص األصبع مما يؤدي  إىليدفع اهلو 
  2. اإلشباعبنوع من 

  
                                                

  108ص، مرجع سابق ، الصحة النفسية والتوافق  1
  89ص ، مرجع سابق ، الصحة النفسية والتوافق  2
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  :اإلشباع أنواع
نوعية مثال اكثر من تصنيف، فالنظرة ال إىل حسب تناوهلا، اإلشباعميكن تصنيف عملية   

عدة  إىل اإلشباعتتطلب منا تصنيف عملية  املوضوع املستهدف،أو   من حيث اهلدف املقصود،
االجتماعي  اإلشباعاالقتصادي و  اإلشباعاملهين و  اإلشباعو  النفسي، اإلشباع: منها أنواع
  .الروحي اإلشباعالعلمي وحىت أو   الفكري اإلشباعو
 اإلشباع :إىلفيمكن تصنيفه  حتقيقها، انمن حيث مك )اإلشباع(تناول هذه العملية  انكأن  أما

 إىلمن حيث احلاجة الدافعة له  اإلشباعكذلك ميكن تصنيف .اخلارجي اإلشباعالداخلي و 
أو   الذايت املقصود اإلشباع إىلحسب القائم به  اإلشباعوميكن تقسيم  .مادي ومعنوي إشباع
  ).الصديف (اخلارجي العارض  اإلشباع

 :من حيث اهلدف املقصود  اإلشباعصنيف ت.1
كالرغبة يف الشعور بالراحة  وفيه يقصد الفرد حتقيق رغبة نفسية، :النفسي اإلشباع 1.1
 .ينة والرضا وغريها من الرغبات النفسية انوالطم

وبني الوسائل املتاحة  التوافق بني احلاجات والدوافع اليت حترك الفرد،أن  ومماال شك فيه 
  1:ك احلاجات النفسية هو الذي حيدد ما يليتل شباعإل

 .احلالة املعنوية للموارد البشرية .1
 .درجة الرضا عن العمل .2
 .االستقرار يف املؤسسة .3
 .التنظيمي األداءكفاءة  .4
  .يةاإلنتاجوجتويد  األداءحتسني  .5

كالرغبة يف اإلبداع والتفوق على ، ويف هذا النوع تكون الرغبة مهنية :املهين اإلشباع 2.1
واملشاركة يف اختاذ القرارات  .األداءوتقدمي األفضل من مهارات العمل و، زمالء يف العملال

  .وغريها من احلاجات والدوافع املهنية
تربية املشاعر السلبية وتكوين نظرة  إىليؤدي  فعدم املشاركة يف اختاذ القرار مثال،  

  :وينتج ذلك عن االستياء اليت يأخذها العامل عن منظمته،

                                                
  .81ص ، جع سابقمر ، تنمية املوارد البشرية  1
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وهذا ما يزعزع حاجة تقدير الذات لديه ويعرضها لعدم ، ال قيمة لهأن  ر العاملشعو -

   اإلشباع
دافع  إشباعوهذا ما يبطل ، املنظمة اليت يعمل فيها إىلتماء نشعوره باالغتراب وعدم اال -

 تماء ناال
 .ةة االجتماعيانالتقدير واملك إشباععدم إحساس العامل بتحمل املسؤولية يف عمله مما ينفي  -

 فالتفاعل هو وحدة قياسإجيابيا  ،  يكون التفاعل أن  جيب، ولكي تكون املشاركة ناجحة
ى هاتني العمليتني يؤدي حدإوإلغاء ، والفرد كائن متطور له رأي يعطيه وجهد يبذله، املشاركة

    1.اإلشباعالشعور بعدم  إىلبه 
الرغبة يف  اجتماعية مثلقوم الفرد مبحاولة حتقيق رغبة يحيث  :االجتماعي اإلشباع 3.1

 .سرياأحىت أو   ة املرموقة اجتماعياانوكسب املك له، اآلخريناكتساب قبول 
يثري اخلوف يف  يف أحالم اليقظة، انحىت على القيم ولو كأو   على الناس انفالعدو" 

  مكروه من اتمعأو   ه منبوذانومما يورث اخلوف يف النفس أيضا شعور الفرد  نفسية الفرد،
  2.االجتماعي  األمنفالتقدير االجتماعي أساس ، هذا الشعور حقيقيا أم ومهيا انسواء أك

حيث يشعر الفرد برغبة ملحة يف التحصيل واالطالع  :العلميأو   الفكري اإلشباع 4.1
  .درجة علمية متميزة إىلوالوصول 

وهذا ما يشرح  ، ادةاجلدلية املاركسية كثريا ما تقدس مبدأ املأن  :االقتصادي  اإلشباع 5.1
حيث يكون الشغل الشاغل للفرد حتقيق ومجع ، عندهم اإلشباعهذا النوع من  إىلتفوق امليل 

  .اة ضروريات احلياة، اكرب قسط ممكن من املال
حيث  وهو ما جنده عند رجال الدين والزهاد واملعتكفني للعبادة خاصة،: الروحي  اإلشباع 6.1

 اإلشباعويتحدد هذا النوع من  والتقوى، اناكرب درجة ممكنة من اإلمي إىليرغبون يف الوصول 
 إشباعه انحيث  حندد له معيار،أن  ه ال ميكن قياسه والانكما  ات،انتبعا للمعتقدات والدي

  .مفتوح املدى

                                                
1  Roger Mucchelli ، La dynamique des groupes ، Librairies techniques  ، Paris ، 1977 ، P69. 

  .235ص، 1995، بريوت، دار النهضة العربية، أصول علم النفس املهين وتطبيقاته، عبد الفتاح حممد دويدار 2 
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  )و حىت يف احللم أ(حتقيقه يف أحالم اليقظة  إىلوهو ما يلجا الفرد  :الومهي اإلشباع 7.1
وهو  ،سباباته يف الواقع ألي سبب من األإشباععوره بالفشل الفعلي يف حتقيق وذلك بعد ش

الذي يشعر به  اإلحباطا الفرد لتخفيف حدة الضغط النفسي وإليهعبارة عن حيلة دفاعية يلجا 
  .جراء إحساسه بالفشل

  :حتقيقه  انمن حيث مك اإلشباعتصنيف  .2
أو   الرئيسيأو   تواجد الفرد العام انخالل مك وهو ما ميكن حتقيقه من: الداخلي  اإلشباع 1.2
 ةاملنظمأو   املدرسة و اجلامعة بالنسبة للطالب،أو   كاألسرة بالنسبة للطفل الصغري،، الدائم

 انلكن املك ،أخرىيتواجدون يف أماكن  األفرادكل من هؤالء أن  صحيح بالنسبة للعامل،
ات الداخلية، وهو مهم جدا اإلشباعيق املستغرق ألكرب نسبة من وقتهم هو املقصود بتحق

وتتيح  اته داخل مجاعته،إشباعلتماسك اجلماعات والشعور بالوالء، فمثال الفرد الذي حيقق جل 
ا إليهضمام نيزداد متسكه باال، من حاجات نفسية واجتماعية إليهله مجاعته حتقيق ما يصبو 

ه هي املصدر الرئيسي لعوائده النفسية منظمتأن  الفرد العامل الذي يشعرأن  ،كما1والوالء هلا 
حتما سيقدس هذه املنظمة ويكن هلا كل الوفاء والوالء ، واالجتماعية واملهنية واالقتصادية

  .واإلخالص
الغياب الكلي أو   الفرد عند إحساسه بالنقص إليهوهو ما يلجا  :اخلارجي  اإلشباع 2.2
منظمته عن أو   مدرستهأو   همجاعتأو   حيث يبحث خارج أسرته، الداخلي شباعلإل

وجلوء عامل  الساعات اإلضافية خارج املدرسة، إىلكلجوء الطالب  ات اليت يرغب ا،اإلشباع
جمربا  انكأن  يعمل فيه ليتمكن من إبداء كل مهاراته وإبداعاته، انفتح دك إىلالطالء مثال 

ه يشعر بنقص يف انإال  ملهنةميوله حنو هذه اأن  رغم .داخل املنظمة على روتني معني يف مهنته
  .فيلجا خارج املنظمة لتكملته اإلشباع
ه احلل انإال  ، اخلارجي خطريا على حياة املنظمة واجلماعات واألسرة اإلشباعويعترب   
واالضطرابات النفسية  اتاإلحباطبالنسبة للمحافظة على الصحة النفسية للفرد من  أحيانااألمثل 

جيد الفرد نفسه خمريا  إليهفعند االضطرار  ...لصراع والضغط وغريها كا اإلشباعالناجتة عن عدم 
اته خارج هذه إشباعوبني تكملة  منظمته،أو   أسرتهأو   بني احملافظة على والئه جلماعته

                                                
1 George Gurvitch . La vocation actuelle de la sociologie .Presses universitaires de France .1968 .P367. 
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من الضروري لإلدارات احلرص على إتاحة اكرب قدر من الفرص  انالتنظيمات،  ومن هنا ك
ختصص أن  لزاما عليها انبل ك ام وتطلعام،إشباعحقيق املمكنة ألفرادها العاملني ا لت

ها، حىت متنع إشباعدراسات خاصة ملعرفة دوافعهم وميوهلم ورغبام، ومن مث التعرض هلا قصد 
  .اخلارجي اإلشباعخروجهم للبحث عن 

  : إليهمن حيث نوع احلاجة الدافعة  اإلشباعتصنيف  .3
كالرغبة يف شراء  املقصود فيه ماديا ملموسا، ويكون املوضوع: املادي  اإلشباع 1.3 

ات السهلة من حيث اإلشباعوهو من  ،)بيت مثال أو   شراء سيارة( مستلزمات مادية معينة 
  .حتديد معيار حتقيقها وحتديد اهلدف منه بدقة واضحة

بداع ة واإلانكالرغبة يف التقدير واملك حيث يقصد الفرد موضوعا معنويا،:املعنوي  اإلشباع 2.3
هلا معيار حمدد  انك انوالتحصيل العلمي وغريها من املواضيع اليت ال ميكن قياسها حىت و

حيث جند الطالب  هذا املعيار يبقى نظري ومقرب فقط، فإن   درجة علمية مثال، إىلكالوصول 
أن  ه يبقى حيسانإال  ورغم حصوله عليها شهادة معينة مثال، إىلالوصول  إىلالذي يطمح 

  .التحصيلي  اإلشباعاحلد املطلوب من  إىلمل يصل  مستواه
  :حسب القائم به  اإلشباعتصنيف  .4

وهو نوع حيس فيه الفرد حبالة االفتقار يف حاجاته فيتحرك عن  :الذايت املقصود  اإلشباع 1.4
وأخطرهم على نفسية  اإلشباع أنواعنوع من  أهموهو  الالزم، اإلشباعلتحقيق ، قصد وتصميم

االرتياح  إىلالتمكن من حتقيقه بالقدر الكايف يشعر الفرد إضافة أن  حيث نفس الوقت، الفرد يف
هذا  إىلإضافة ...اته النفسية واالجتماعية واملهنية والعلمية وغريها إشباعنتيجة حتقيق التوازن يف 

وء بالثقة بالنفس واهلد اإلشباعالفرد يشعر من خالل حتقيق  هذا النوع من  فإن   االرتياح،
عدم  نال والعكس بالعكس، ال ما يريده اآلخرون، ه متكن من حتقيق ما يريده هو،نوالرضا ال
استمرار االختالل يف  إىليسبب للفرد إضافة ، الذايت املقصود اإلشباعحتقيق  إىلالوصول 
النفسي  اإلجهادحد  إىلوالصراع والضغط النفسي وتصل  اإلحباطيزداد شعوره ب، التوازن

 وكأنهحيث يشعر الفرد  ،اإلشباعكنتيجة للفشل يف حتقيق  عدام الثقة بالنفس،انوالفكري و
  .عاجز وال فائدة ترجى منه
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  :اخلارجي العارض  اإلشباع 2.4
أن  حيث صدفة عارضة تتيحها عوامل خارجية، اإلشباعويكون حتقيق هذا النوع من   

هتمام الطالب اد بالتحصيل كا ا معينا وفجأة جيد نفسه حيصل عليه،إشباعالفرد ال يقصد 
كاهتمام ، أو  حصوله على جائزةأو   لكنه يفاجأ بزيادة يف منحته العلمي بالدرجة األوىل،

العامل بعنصر اإلبداع من اجل إثبات وحتقيق ذاته وحماولة التفوق يف العمل وتقدمي األفضل من 
فإن  كنتيجة لت، حلظة من اللحظاتولكنه يفاجأ يف ، األدائية ة املهنية واناجل التفاضل يف املك

وهذا ، املكافأة املعنوية التابعة هلا إىلإضافة ، يه يف العمل تكافئه املنظمة مكافأة مادية معتربة
الفرد مل  ننظرا ال، مل حيدثأن  حدث وال يكون سلبياأن  إجيابيا   يكون  اإلشباعالنوع من 

  .يكن يقصده وال يتوقعه 
  :ات اإلشباعتكامل وتداخل 

عن بعضها  األنواعفصال هذه انال يعين ، يفانإيراد الطالب الباحث هلذه التص ان  
ات أمر ضروري حلياة الفرد واملنظمة اإلشباعتداخل أن  بل، البعض،وال يعين عملها منعزلة

تكامل أن  حيث، لتحقيق التكامل يف التوازن وتفادي االختالل الوظيفي لكل من الفرد واملنظمة
ه مقرون بتنوع انكما ، ات مقرون بالتنوع والتداخل املفروض للدوافع البشريةباعاإلشوتداخل 
فعلى ، مل تكن كلها مع بعضها انو ، ات متداخلة ومتكاملةاإلشباعف، ووظائف املنظمة أهداف

ني االقتصادي واالجتماعي يف اإلشباعيقصد العامل  انك، األقل تتحرك يف شكل جمموعات
  .لطالب الذي يقصد التحصيل والعالقات مع األصدقاء ا، أو  نفس الوقت مثال

فلو احتد  ،األفرادات بالنسبة للمنظمة واإلشباعية تنوع أمهولنأخذ مثاال آخر لتوضيح   
توازن العالقات االجتماعية خيتل حتما أن  لوجدنا، املادي فقط اإلشباعالعمال يف قصد حتقيق 

العزلة واالغتراب لدى العمال واالختالل األكيد  مما ينجر عنه، من طرف العمال إمهاهلانتيجة 
 انوكذلك الش .التفكك واالضمحالل إىلمما يؤدي ، يف عالقات االتصال داخل املنظمة

ات الضرورية للمنظمة اإلشباععنصر اإلبداع واالبتكار وغريها من  إشباعبالنسبة لغياب عملية 
ات اإلشباعنهما تفرض تنوع وتداخل وتكامل فاالعتمادية املتبادلة بي، على حد السواء األفرادو

مصداقا لقوله ، والفرد خالل حياته يظل دوما يف حالة نقص وافتقار وتطلع ملا هو أفضل  
إال  وال ميأل جوف ابن آدم، من مال ؛البتغى واديا ثالثا انالبن آدم وادي انلو ك:"صلى اهللا عليه وسلم 



  ــاإلشباع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاينالفصل  ــ
  

 88 

فهو يطلب ، مهما تكن قدرته، أحدر على نوع وال يقتص اإلشباعوحتركه لتحقيق  1".التراب 
مستوى أو   وهذا ما جيرنا للحديث عن درجة.مل يشعر بذلك  اندوما املنفعة املتنوعة حىت و

  .الالزم اإلشباع
    :  اإلشباع) مستوى (درجة 

ا تتم منإو، الدوافع ال ميكن مالحظتها مباشرةأن  عرفنا يف موضوع الدافعية انسبق و  
 اإلشباعأمر  انوملا كاألفراد، املتمثلة يف السلوكات الصادرة عن ، خالل نتائجها معرفتها من

نتائج  أهممن  اإلشباع انو، دون دافعية إشباعه ال انحيث ، مقرون بصلة وثيقة مع الدافعية
نتائجه  إىل عبالرجوإال  أيضا هو اآلخر ال يتسىن، قياس درجته ومعرفة مستواه فإن  ، الدوافع
ه ال توجد اختبارات نفسية يف املوروث األديب انوخاصة ، حلدوث من تشابه القياسفتشابه ا

وقد ترجع صعوبة وضع هذه املقاييس ، احملقق مباشرة اإلشباعوالعلمي خاصة بقياس حجم 
  :منها أسبابواالختبارات العلمية لعدة 

 . ملموس فيهاعملية افتراضية نظرية ال –على غرار عملية الدافعية  -  اإلشباععملية  إن •
فالطبيعة البشرية تفرض ذلك من حيث ، عملية متواصلة مستمرة اإلشباععملية  إن •

 .ومن حيث املبدأ الغريزي يف البشر ، استمرارية وديناميكية احلياة
حيث ال ميكن ، حداالو اآلنيف  حدااملقصودة للفرد الو هدافواأل اإلشباع أنواعكثرة  •

 .قياسفصل نوع عن آخر وال إفراده بال
ال تترك جماال لوضع حد يعرف عنده  األفرادصفة التطلع واألمل املستمر لدى  إن •

ه ال ينطبق على مجيع فإن  ، متكنا من افتراض حد معني انحىت و اإلشباعاكتمال عملية 
فمثال التمكن من بناء ، الختالف مستويام االجتماعية واالقتصادية والفكرية األفراد

 املشهور األعمال حتقيقه عند العامل البسيط مثل ما يعنيه عند رجل فخمة ال يعين"فيال "
جزء بسيط منه عند فرد إال  عند فرد معني ال يعين اإلشباعفأعلى درجات ، الغينأو  
 .آخر 

   فالعمال داخل منظمة معينة مثال، داخل اجلماعة هدافاالختالف يف حتديد األ •
كاإلبداع واملنصب احملترم والتقدير  ،كل منهم أهدافخيتلفون كل االختالف يف 

                                                
  . 211، صانم،  دار ابن حزم، بريوت، لبن2001، 1زكي الدين عبد العظيم املنذري، خمتصر صحيح مسلم،  ط 1
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حسب تنوع ، هم تتطلب التنوع يف املقاييسإشباعاملادي وقياس درجة  اإلشباعو
 . هدافاأل

  :ميكن حتقيقها من خالل اإلشباعية قياس عملأن  وعلى ضوء هذا يرى الطالب الباحث
واستعمال ، زكقياس الضغط النفسي باستعمال اختبار هومل: اإلشباععدام انقياس نتائج  .1

فإن  التحقيق الشخصي لإلجهاد ملاتيسون واي: اليت منها اإلجهاداختبارات قياس 
مقياس ماسالش ، أو  تقييم آدم لإلجهاد، أو  اإلجهاداختبار التحقق من ، أو  سفيتش

وبعد مجع نتائج هذه االختبارات وحساب  .اإلحباطوقياس درجة ، لالحتراق النفسي
 .املنظمة أو   غري احملقق للفرد اإلشباعاعتبارها معربة عن ميكن  ، متوسط نتائجها

  اليت حددها  هدافالرضا عن حتقيق مستوى معني من األ إن: اإلشباعقياس نتائج حتقيق .2
يعرب أن  ميكن )غريهاأو   علميةأو   نفسيةأو   اجتماعيةأو   اقتصادية(  أنواعهامبختلف ، الفرد

املعقولة  هدافضبط األ إطاريف ، ينبغي حتقيقه انما ك إىله ونسبت، احملقق اإلشباععن درجة 
ومستوى طموحاته وتطلعاته ، واملالئمة ملستوى الواقع والقدرات الفعلية لكل فرد من جهة

 . أخرىاملمكنة من جهة 
 واقعية معقولة، يكون مبنيا على أسس ومعطياتأن  جيب هدافبناء ووضع األأن  حيث

وما يتناسب معها من تطلعات وطموحات  ياتانإمكتلكه الفرد من وممكنة متناسبة مع ما مي
كمعيار ، نسبة احملقق منهاهداف، أو  عدم حتقيق هذه األأو   عندئذ ميكن اعتبار حتقيق

  .املطلوب  اإلشباعلقياس درجة 
 إىلللوصول ، احملقق اإلشباعمع نتائج  اإلشباعقياس عدم :وتتم مقارنة نتائج :املقارنة  .2

كالتعبري .الفعلي للفرد اإلشباعالذي يعرب متوسطهما عن متوسط اإلجيايب، لسليب واملنحىن احملىن ا
وسلبية لكن إشارة النتيجة  إجيابيةفإشاريت الطرفني ]  3=+ 5+ 2-: [ الرياضي البسيط مثال

 .لصاحل الطرف األكرب قيمة 
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  : اإلشباعنتائج عدم 
 : اإلحباطأوال  •

الذي ال أو   ويةبمطالبه الرت إشباعلك الشخص الذي حيال دونه هو وضع ذ اإلحباط: مفهومه
  1.لنفسه اإلشباعيبيح هذا 
ما، بعوائق وعقبات جتعله يقع حتت  إشباعحماوالته لتحقيق  أثناءفكثريا ما يصطدم الفرد   
باحثا عن حتقيق هدفه ويعترب ، والصراع والضغوط االجتماعية اإلحباطمن ، الضغط النفسي تأثري
أو   ويتكون هذا الشعور عند وجود العقبات اليت يصعب  ، شعورا اكثر منه واقعا باطاإلح

 .يستحيل التغلب عليها يف نظر الفرد 
  وقد، اث عالقةحدحالة من احلزن ال توجد بينها وبني التطور املنطقي لأل بأنه  ويعرف  

وقد تتخذ  ، عمليكون الشكل املتوسط لإلحباط نتيجة مباشرة حلدوث أزمة يف عالقات ال
كما قد يؤدي الشكل املفرط من ، اخلطرية لإلحباط شكل اضطرابات كيميائية حيوية شكالاأل

ه حالة مزاجية تتميز انلإلحباط  خرىتحار ومن التعريفات األناال إىل اإلحباط أشكال
  2.املزاجية مثل اإلحساس بالذنب خرىوالتغريات األ، ووهن العزمية، باإلحساس باالكتئاب

، هو عدم قدرم على األفرادلدى  اإلحباطالسبب الرئيسي وراء أن  وميكن القول  
ية مهبقدر تقدير الفرد أل اإلحباطفيكون الشعور ب، حاجام ورغبام املستمرة وامللحة إشباع

  وكذلك حبسب درجة إحلاح هذه احلاجة وأساسيتها يف حياته، اإلشباعاحلاجة املمنوعة من 
الذي يشعر  اإلحباطيلعب دورا هاما يف قوة ، اإلشباعائق احلائل دون حتقيق مصدر العأن  كما

 األمر انالعائق خارجيا كلما ك انوكلما ك ، خارجيةأو   به الفرد، فالعوائق قد تكون داخلية
احلاجة تظل يف إحلاح  فإن  العائق داخليا  انكأن  أما، ودرجة إحباطه تقل ، أهون على الفرد
  .والشعور بالفشل واخليبة اإلحباط إىلصراع ومنه مستمر فينتج ال

 إىلتهاء منه ننشاط مل يتم االأو   يتضمن منحىن لعمل اإلحباطأن  ويرى بعض الباحثني
أو   هو حصيلة،  أو  اإليهه حالة غائبة من نوع مل يتم التوصل ان، أو  النهاية املرغوبةأو   اهلدف

كذلك يعرف  .قت يف التحقق بشكل مادي ملموسأخف ، نتيجة غري متوقعة وغري مرغوب فيها

                                                
  .46معجم مصطلحات التحليل النفسي،  مرجع سابق، ص  1
  .242، ص1998اململكة العربية السعودية، ، ضغوط العمل، الرياض، انبن امحد حممد هيج انعبد الرمح  2



  ــاإلشباع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاينالفصل  ــ
  

 91 

 لكنه يفشل يف حتقيقها لوجود عائق أهدافالشعور الناتج عن حماولة الفرد حتقيق  بأنه   اإلحباط
  .التحكم فيها أو   عوائق ال ميكنه السيطرة عليهاأو  

هو ما يشكل ، يف معظم احلاالت أين يشعر به الفرد يف مناسبات خمتلفة اإلحباطو
إذ ، والدافعية اإلحباطللضغط النفسي وعدم االرتياح،وهناك عالقة وثيقة بني  األساسيبب الس

  1.حتقيق هدف معنيأو   حاجة ما شباعمل نكن مدفوعني إل إذاحمبطني  أننانقول أن  ال ميكن
ع انه حالة شعورية من عدم االرتياح عندما يواجه الفرد املوانعلى  اإلحباطكما يعرف 

عبارة عن شعور الفرد بالتوتر نتيجة عدم  بأنه  وميكن تعريفه بأكثر مشولية .وافعه اليت تعترض د
   2.ه وهذا الفشل ناتج عن عوامل داخلية وخارجية يصعب السيطرة عليها أهدافحتقيق 

فاحملبطات اخلارجية واليت حتدث ، الداخلية واخلارجية اتاإلحباطووجب التمييز بني 
مثل عطب السيارة يف ، متنعهأو  وتعرقل بلوغ اهلدف، صبواسطة ظروف خارجة عن الشخ

الداخلي فينتج عن التأخر  اإلحباطأما ، عدم وجود األكل يف حالة اجلوع الشديدأو   الطريق
فاحلواجز قد تكون اجتماعية مثل دخول متسلل يف الصف  ، والرفض وعن الفشل واخلسارة

عادة بازدياد قوة استعجال  اإلحباطويزداد  ،البرتين انأوقد تكون غري اجتماعية مثل خواء خز
الشخصي الداخلي فال خيرج عن الطبع الشخصي وقد يكون سببه  اإلحباطأما  ، ية الفعلأمهو

    3. احلدود النفسية 
  : اإلحباطمصادر 

 أهدافيسعون دوما لتحقيق  األفرادفكل ، يتميز الفرد بدافعية مستمرة هي سبب حياته
    ع شىت ومتنوعةانويتعرضون خالل ذلك ملو، اخلارجيأو   ء الداخلي، سوااإلشباعتضمن هلم 

 انوك، اإلشباعع معني يصعب جتاوزه خالل حماولة من حماوالت انصادف وتعرض الفرد مل فإن 
  داخليا تبعا لنوع العائق املسبب له اإلحباطمصدر  انك، إحباط إىلوأدى به ، ع داخلياانهذا امل
ت سببا يف كبح انوك، ال تؤهله لشغل منصب معني ،يتميز ا الفرد تكون القدرات اليت انك

ع خارجيا، كعدم تنظيم مسابقة انامل انكأن  أمااإلحباط،  إىلبصاحبها  األمررغبة ملحة ووصل 

                                                
1 Karen Huffman & A .L ،Psychologie en directe،1995 ، P 334. 

  .172ص ، مرجع سابق األعمال، السلوك التنظيمي  يف منظمات  2
  اهلامشي لوكية.د.شراف أ إ، إعداد سعاد خملوف، مذكرة ماجستري، ه على األطباء العاملني باملراكز الصحيةتأثريالضغط النفسي ومدى   3

  .62ص، م2006، جامعة قسنطينة
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يف  اإلحباطمصدر  فإن  ، لدخول منصب معني يرغب فيه الفرد ، املنظمة إدارة  من طرف 
  .ويكون خارجيا ، العائق هذه احلالة أيضا يكون تبعا لنوع

  1:يف جمموعتني  اإلحباطوميكن إجياز مصادر 
  ):الذاتية ( العوائق الداخلية :أوال

  اتهإشباع،اليت حتول دون الفرد يف حتقيقه )الشخصية(ع الذاتية انويقصد ا جمموعة من املو
  :إرادية ومنها ال يوهإال  ع ال تعمل إذ تعمل على منعهانفهي مو، اإلشباعأراد هذا  انحىت و
توفرت له  انو، اإلشباعالفرد تقل فرصه يف أن  حيث.ضعف روح املبادأة لدى الفرد  .1

 أثرهاويتعرض على ،  حماولةاينثأو   ه يفشل من أولفإن  ، فرصة بإبداء مبادرة منه
 .مباشرة  اإلحباط

لإلحباط  فالفرد البسيط يف تفكريه اكثر عرضة .املعقدة األمورعدم القدرة على مواجهة  .2
 .من الفرد الذي ميلك تفكريا ومنطقا علميا مبنيا ومزودا باليات البناء والتحليل

 حيث، وهذه النقطة تكمل النقطة السابقة .اآلخرينضعف خربة الفرد وقلة احتكاكه ب .3
 ال  اإلشباعاملقصودة ب هدافتعامل الفرد احملنك واخلبري يف شؤون معينة مع بعض األأن 

الفرد املعزول من اخلربة وتنويع الوسائل واحللول يف سبيل حتقيق يكون مثل تعامل 
 .اكثر عرضة لإلحباط  األفراد من اينوعليه يكون النوع الث، اإلشباع

فعدم التقدير الدقيق  .املبالغة يف توقعات الفرد وتقديره لقدراته وكفاءته يف حتقيق النتائج .4
 .اإلحباط إىلد يتوقعه يؤدي الفر انللنتائج وظهورها فيما بعد على غري ما ك

أو   مادية ياتانإمكوعدم معرفة ما يتوافر لديه من ، هياتانإمكمغاالة الفرد يف تقدير  .5
 .وهنا املقصود احلقيقي الثقة الزائدة بالنفس يف غري حملها.غريها متام املعرفة أو   فكرية

ة ورغبته يف احلصول على يانعدم قدرة الفرد على املوازنة بني حياته الدنيوية وحياته اإلمي .6
 .كل شيء

 . فالفرد املعاق اكثر عرضة لإلحباط من الفرد السوي.النفسية أو   اإلعاقات اجلسدية .7
  
  
 

                                                
  .177مرجع  سابق،صاألعمال، السلوك التنظيمي يف منظمات  1
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  ):البيئية ( العوائق اخلارجية : يا انث
التنظيمية واالجتماعية واألسرية  سبابكاأل ، وهي عوامل خارجة عن إرادة الفرد  

  :وغريها ومن أمثلتها 
فتسلط اإلدارات ونظام الروتني يف العمل وعدم  .الفرصة للفرد إلبراز قدراتهعدم إتاحة  .1

 .اإلحباط إىلتشجيع املبادرات الفردية كل هذا يؤدي 
 .اختالف الفرد مع اجلماعة يف املفاهيم والقيم وعدم ترك فرص احلوار .2
مجود عند أصحاا و األفكارمما يسبب ركود ، اتصال فعالة ومنظمة أنظمة  عدم وجود  .3

 .الشكاوى يف صدور املتضررين
 .مثل الفساد واحملسوبية والرشوة وغريها، تشار بعض الظواهر املرضية يف بيئة العملان .4
بسبب عدم توفر السلع ، حاجات الفرد املادية إشباعاملادي يف البيئة نتيجة عدم  اناحلرم .5

 .ماعية كالتعليم االجتماعي بسبب عدم توفري اخلدمات االجت اناحلرموكذلك ، املطلوبة
يدرب على القناعة والتريث وإعادة احملاولة  انك، التنشئة االجتماعية واألسرية للفرد .6

  .مدلال يوفر له كل ما يرغب فيه منذ الصغر  أنشئعكس الولد الذي  ، وعدم اليأس
صادف هذا أن  الفردأن  ذلك، هذه العوائق اقل خطورة من العوائق الداخليةأن  إال  •

يغري الفرد املنظمة اليت ال تتيح له  انك، اإلشباع انالعوائق ميكنه تغيري مكالنوع من 
أما العوائق الذاتية  ، يهاجر من البلد الذي أحس نفسه مهمشا فيه، أو  الفرص

  منها قابل للتغيري بالتدريب واملمارسة انما كإال  ، فيصعب على الفرد التنصل منها
  .طورا، وهذا هو السر يف خبكرب السنأو  

  :ما يلي  اإلحباطنتائج  أهممن :اإلحباطنتائج 
 ...اث وغريهاأحدرافات وجناح احنمن سلوكات شاذة و:1اض االجتماعية األمر .1
أو   اهلدفأن  فقد يشعر الفرد، يواجه الفرد حقيقة املوقفأن  وهو: اإلجيايبالسلوك  .2

 إجيابيا   ها أماغري ضرورية وعندها يكون سلوكه حنو أاأو  احلاجة غري واقعية
 .على األقل يكون سلوكه معدوما كصرف النظر عنهاأو   كالتحدي واملثابر

                                                
  176ص ، مرجع سابق، مفاهيم أساسية يف علم النفس االجتماعي 1
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أن  وهو السلوك الذي يتبناه الفرد دفاعا عن نفسه عندما  يشعر:السلوك الدفاعي  .3
وفيما يلي بعض ردود الفعل ، حاجته قد سبب له موقفا يهدد ذاته إشباعفشله يف 

 1:يف سلوكه الدفاعي الدفاعية اليت يبديها الفرد 
وميثل تصرفا معينا موجها حنو  ،األفرادردود الفعل املنتشرة بني  أحد انوالعدو :يةانالعدو •

 إىلوقد يوجهه الفرد  .التخريبأو   األذىأو   إحلاق الضرر فشيء دأو   شخص ما
وترتبط درجة  .مصدر آخر إىلاإلحباط أو  الذي تسبب يف إصابته ب األساسياملصدر 
على عدد املرات اليت أحبطت فيها احلاجة وكذلك على شدة الرغبة يف  انة العدوحد

  .االستجابة احملبطة 
احلاجة اليت يسعى  إشباعأو   وهنا حياول الفرد تربير فشله يف حتقيق اهلدف:التربير •

مثال ذلك الطالب الذي يفشل ، شيء آخرأو   فرد آخر إىلوراءها،وينقل عبء الفشل 
 .أي مربر آخر أو   ر فشله بضعف كفاءة املدرسيف دراسته يرب

ففي احلالة األوىل ينسحب الفرد ، نفسياأو   وقد يكون جسديا ):طواءناال(سحاب ناال •
ية انأما يف احلالة الث، كتوقف العامل عن العمل اإلحباطكلية من املوقف الذي سبب له 
 .طواء والالمباالةنفيتميز الفرد بالربودة النفسية واال

يعترب الكبت من احليل الدفاعية الالشعورية إذ يقوم بدفن فكرة الفشل وحبسها :كبتال •
 .يف العقل الباطن 

اليت سببت  هدافبديلة عن األ أهداف إجيادوذلك مبحاولة ):حتويل اهلدف (التعويض  •
 .الفرد ياتانإمكقدرات و إىلحيث تكون أسهل منها واقرب  ، الفشل

ا الفرد للتهرب من صدمة إليهة عن سلوكات طفولية يلجأ وهو عبار:دار والتقهقر حناال •
 .كالبكاء مثال ، والشعور بالفشل اإلحباط

خياله ليصور نفسه يف موقف بطويل حيقق  إىلويف هذه احلالة يلجا الفرد  :أحالم اليقظة  •
 .ي اإلحباطاهلدف تلوى اآلخر للتغلب على شعوره 

لشروط ال بد من مراعاا حىت  اإلحباطج خيضع عال:اإلحباطاستراتيجيات التعامل مع  
 انالتعرف على السبب احلقيقي لإلحباط سواء ك :ها أمهيتم النجاح يف عملية العالج ومن 

                                                
  181ص، مرجع سابقاألعمال، السلوك التنظيمي يف منظمات   1



  ــاإلشباع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاينالفصل  ــ
  

 95 

خارجيا متعلقا بالعوامل  انك، أو  الفرد نفسه ويتعلق بشخصيته وقدراته إىلداخليا يرجع 
واملساعدة  اإلرشادجود عمليات كما جيب إشراك الفرد احملبط يف عملية عالجه مع و .البيئية

يتها بالنسبة أمهاحلاجة احملبطة وأو  وأيضا من الضروري مراعاة نوع الدافع، والتوجيه
  1:العالجية لإلحباط فيما يلي  واألساليبللفرد،وعليه ميكن تلخيص الطرق 

  ا العاملني لألفرادواقعية ممكنة التطبيق ضمن القدرات العامة  أهدافقيام املنظمة بوضع  •
 إىلاا املادية والبشرية حىت ال تعرض عماهلا اناملرسومة ضمن إمك هدافاألأن  التأكد من •

 .اإلحباط إىلاملؤدي بدوره  اإلجهاد
 انحماولة دعم عنصر الثقة بالنفس دوريا من خالل التشجيعات املعنوية املتواصلة للعمال و •

 .التحفيز املادي  إىلتلجا  األمراقتضى 
 . اخ املالئم املشجع للسلوك احملفزاملن إعداد •
ويف عالقاته االجتماعية مع ، ودراسة درجة تكيفه يف العمل، متابعة نشاط الفرد يف عمله •

يرى   انوتتوقف هذه العملية على درجة استقرار الفرد ويف هذا الش، زمالئه
C.Freinet   ة بضرورة وجود بعض التأقلم مع احمليط والبيئة االجتماعية اخلارجي

 2.والداخلية للعامل 
أن  ؛ذلك اإلحباطلعملية االتصال دور بارز يف شعور العمال بأن  ويرى الطالب الباحث

يزيل العراقيل بني العمال واإلدارات ما يبعث على االطالع املستمر أن  هاناالتصال اجليد من ش
رسم وحتديد أيضا يف مشاركة العمال يف  هماعلى الشكاوى واالقتراحات ومما يسدارة لإل
  ضمن  هدافلدى العمال ووضع األ ءوباملقابل القضاء  على كبت مشاعر االستيا هدافاأل

  .القدرات البشرية العامة للمنظمة 
بالتايل احلد خلق روح املشاورة و الروح اجلماعية للعمال يف العمل تساعد على أن  كما  
 .اإلحباطزواء فينبغي تشجيعها كأسلوب لعالج نمن اال

  :ا الضغط النفسييانث
بشكل ال ينقطع لضغوط مستمرة ومتنوعة وال تتوقف  اإلنسانيتعرض  :مفهومه العام

هذه  فإن، ويف كلتا احلالتني، وبعضها اآلخر ذو طبيعة خارجية، بعضها داخلي، عليه تأثريعن ال
                                                

  183ص ، مرجع سابق األعمال،  يف منظمات اإلنساينالسلوك   1
2 C.Freinet .L ؛ éducation du travaille .ED3.Delacheax et miéstlé .Paris .1978 .P 160. 
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ا م انضرر معترب وسرع إىلإذ ال تؤدي به ، أحياناا نسبيا تأثري اإلنسانالضغوط تؤثر يف 
ومن بني الضغوط اخلارجية ، نتائج سلبية ملحوظة إىل أخرى أحيانايتجاوزها،بينما تؤدي به 

التوتر الناتج عن عدم مقابلة ، يف مصنع للمواد الكيماوية اإلنتاجبالنسبة ملراقب "مثال ما يعنيه 
ى املرتبط بعدم القدرة عل ، أو  اإلحباطالعمالء الرئيسيني حدموعد شحن طلبية كبرية أل

 حداحلصول على قروض قصرية األجل ملقابلة مصاريف التشغيل احلالية من البنوك بالنسبة أل
   1".مديري مؤسسة جتارية 

بالواجبات  األفرادويعرب الضغط يف مفهومه العام عن الظروف اخلارجية اليت تثقل كاهل   
وهذا ما يوافق ، مياانإمكاليت تفوق طاقام و، غريهاأو   االجتماعيةأو   واملتطلبات املادية

ظرف خارجي يضع على الفرد أعباء :" ه انحيث يعرف الضغط على " الزاروس"تعريف 
ويؤكد هذا التعريف على 2."بآخر أو   يعرضه للخطر بشكل، أو  اتهانومتطلبات فائقة إلمك

 فراداألالضغوط العامة على  تأثريوعلى طبيعته غري العادية،وخيتلف ، ب املوقف اخلارجيانجو
ويسيطرون على مشاعرهم  أنفسهمميلكون  أناساحيث جند يف الكثري من احلاالت السيئة 
بينما جند البعض اآلخر ينهار ويضعف من جراء ، ويقدرون على توجيه نشاطام وأعماهلم

  .ظروف معينة 
عضويا لدى الفرد وينتج عن عوامل يف أو   والضغط هو جتربة ذاتية حتدث اختالال نفسيا  

ويتيح لنا هذا التعريف حتديد ثالث مكونات رئيسية .الفرد نفسه أو   املنظمةأو   بيئة اخلارجيةال
  .املثري واالستجابة والتفاعل :للضغط يف املنظمات هي 
 الشعور بالضغط النفسي إىلوهو القوى املسببة للضغط واليت تفضي :يشمل العامل األول املثري 
الذي حيدث نتيجة وجود عائق  ، اإلحباطكثريا انط تالحظللضغ انوهناك على األقل استجابت

والقلق وهو اإلحساس بعدم وجود االستجابة املالئمة يف بعض  ، بني السلوك واهلدف املوجه له
فيما ترتبط ضغوط  ، فالضغط املرتبط بالنشاطات التنظيمية يسمى بضغط العمل...املواقف 

                                                
             لندن، العامة دارة معهد اإل، جعفر أبو القاسم امحد:ترمجة ، األداءوالسلوك التنظيمي  :مارك جي واالس ،درودي سيزالقيان 1 

  .179ص  1991
  .115ص ، مرجع سابق ، فسية والتوافقالصحة الن  2
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فهو التفاعل بني العوامل املثرية ، ون الثالث للضغطأما املك.احلياة بالنشاطات العادية للفرد 
  1 ...للضغط واالستجابة له 

  :تعريف الضغط النفسي  
ويركز على ، ليس مثريا وليس استجابة:"ه انالضغط على  إىل  Lazarusينظر الزاريس 
 لذلك فالضغط النفسي حسب رأيه هو تقييم الفرد لعالقته مع بيئته على ، العمليات الوسيطية

    ".فوق طاقته وقدراته وتعرض وجوده للخطر  أا مرهقة و أا
وتوقعاته فيما يتعلق بنتائجها اث حدالضغط ينشا عن تقييم الفرد لألأن  ويضيف كذلك  

برودسكي  إليهوهذا ما ذهب .التكيف معها أو   مواجهتها ياتانمكولذلك عن تقييمه إل
Beodsky    ا أو   مهددة ابأنه  اث حدم الفرد لألتقيي بأنه  حني وصف الضغط النفسيأ 

أو   ت نفسيةانتكون باعثة لألمل وهو يشمل االستجابات التالية للتهديد سواء كأن  ميكن
  2.جسدية
الفرد للفرص واحملددات  إدراكويعترب الضغط النفسي حالة ديناميكية،تقوم على   

 ذات قيمة مادية هدافهذه األأن  أي، لكنها غري مؤكدة، هامة هدافواملتطلبات اليت تقود أل
 فإن وبالتايل  ، عدم التأكد من حتقيقها أو والذي يشعر باملخاطر،، معنوية هامة بالنسبة للفردأو 

تتضمن وجود عنصرين مترابطني ، الضغط النفسي احملتمل لدى الفرد إىلالشروط اليت قد يؤدي 
  3.وجود هدف ووجود خماطرة حميطة باهلدف :مها

  :ضغط النفسي مصادر ال  
  4:ها أمهجمموعة من املصادر  إىلالنفسية ميكن إرجاع الضغوط   

ويؤثر فيها ، بيئية متعددةكائن حي يتأثر مبا حييط به من عوامل  اإلنسانف:املتطلبات املادية  .1
الضغط النفسي على الفرد،وجتعله يشعر  إىلباملقابل وهناك العديد من الظروف البيئية اليت تؤدي 

أن  هذه الظروف تتطلب من الفردأن  ،ومما هو جدير بالذكر، عدم الراحةأو   اخلطرأو   باألمل
وعادة ما يتعلم الفرد كيف يعامل مع ، يقوم باالستجابة هلا بالقيام بنشاط معني وأال يتجاهلها

                                                
  .18الضغط النفسي ومدى تأثريه على سلوك األطباء العاملني باملراكز الصحية، مرجع سابق، ص 1
  20املرجع نفسه، ص  2
بوية، جامعة خمرب التطبيقات النفسية والتر 2002/ 01اهلامشي لوكية، الضغط النفسي يف العمل، جملة أحباث نفسية وتربوية، العدد . د.أ   3

  .11م، ص2002منتوري قسنطينة، 
  115،114الصحة النفسية والتوافق،  مرجع سابق، ص،ص  4
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وكلما كرب الفرد ازدادت هذه الظروف يف العدد واتسع ، هذه الظروف وكيف يقابل متطلباا
وغالبا ما تتوقف حياة الفرد على مدى مقابلة تلك املتطلبات وتوفريها بشكل ، ها عليهتأثريجمال 
  .جيد

جيب على الفرد أخرى، ب املتطلبات املادية هناك متطلبات انج إىلو : املتطلبات االجتماعية.2
 خريناآلصحبة  إىلفالفرد كائن اجتماعي مييل  ، اية عمره إىليولد الفرد وأن  مقابلتها منذ

ية أمهما تكون تلك املتطلبات اكثر  أحياناو، يعيش يف مجاعة يتبادل مع أفرادها االعتمادأن  إىلو
قد يتعرض الفرد ، ويف حالة الفشل يف مقابلة املتطلبات االجتماعية، وإحلاحا من املتطلبات املادية

درجة هذا الضغط وختضع ، اته من الضغط املستمرانها معأمهنتائج مؤملة وغري سارة من  إىل
  .ية املتطلبات اليت فشل الفرد يف مواجهتها أمهملدى 

الضغط هو جتربة  إن:"كما يعرب الشرح  األيت عن مصادر الضغط النفسي الثالث ويلخصها يف 
وينتج عن ، املهين للفردأو   االجتماعيأو   العضويأو   شخصية تسبب عدم التوازن النفسي

  .1."الفرد ذاته أو   املنظمة  أو يف البيئة اخلارجية أسباب
    .2:للضغط نذكر منها  أخرىوهناك من يضيف مصادر 

 جمموعة من العوامل اليت تؤثر على  M . Davidson  نذكرت مارلني دافيد سو  
  :الفرد يف العمل وهي

  .اخل...وكثافة وضغط العمل والروتني ، الظروف الفيزيقية: عوامل متعلقة بطبيعة العمل مثل  - أ
  .عوامل متعلقة بدور الفرد يف املؤسسة والعالقات مع الزمالء يف العمل -ب

وقت ، ية الوظيفةأمه، طريقة تنظيم العمل: فذكرت املصادر التالية  Dayأما داي   
  .التكنولوجيا احلديثة، ظروف العمل وبيئته، احلوافز، العمل

  :ل هيمصادر الضغط النفسي يف العم أهمأن  اهلامشي لوكية.د.ويرى أ  
وبالتقدم  باإلجنازضعف الشعور ، املطلوبة األعمال إلجنازضيق الوقت املخصص ، محل العمل

املهين نتيجة للتغريات املفاجئة اليت حتدث املستوى  األمنعدم الشعور ب، الشخصي يف العمل
سوء ، كثافة اجلهد املبذول يف العمل، عدم احترام وتثمني اجلهد، وينانوالتنظيمي والق اإلداري

                                                
1 N.Sillamy، Dictionnaire usuef des psychologie2 eme édition ، Bordas ، Paris ، 1980   ،  P71.  
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نقص املناعة النفسية والروحية يف خرى، وحتيزهم يف خدمة الفئات العمالية األ نياإلداريمعاملة 
  .مواجهة الصراعات النامجة عن طبيعة العمل وعن العالقات االجتماعية

  :الضغط أنواع
  .1: إىلتنقسم الضغوط من حيث طبيعتها 

أو   فرد متطلبات تفوق حدود قدراتهوحتدث هذه الضغوط عندما يواجه ال:الضغوط النفسية  .1
ويتعرض موعة من اإلحباط، وهو ما جيعل الفرد يشعر ب، تتفوق على ما لديه من استعدادات

 إىلالعمليات النفسية اليت تؤدي  إىلالضغوط النفسية تشري  فإن  ومبعىن آخر ، الضغوط
أسلوبا من أساليب التوافق وتتطلب ، اإلشباعواليت تنتج عن عدم ، اإلحساس باملثريات اخلطرة

  .النفسي 
  :الضغوط النفسية  إىلومن العوامل اليت تؤدي   
وميكن تعريف ، با من الضغوط النفسيةانويعترب من العوامل اهلامة الين تشكل ج: اإلحباط
، أو  ية قيامه بالنشاط املطلوب منه القيام بهاناحلالة اليت يشعر الفرد معها بعدم إمك بأنه   اإلحباط

 .اإلشباعوهو ، إليهاحليلولة بينه وبني اهلدف الذي يسعى 
وكلما زاد ، وقوع أمر غري مرغوب فيهأو   وهو توقع حدوث ضرر ما يصيب الفرد:التهديد

 .مستوى التوقع زاد الضغط الذي يشعر به الفرد
 نوحيدث التعارض ال، هدفني متعارضنيأو   وهو حالة تنشأ بسبب وجود مثريين:الصراع 

 .يتعارض مع الرغبة يف حتقيق اهلدف اآلخر  مهاأحدوك الضروري لتحقيق السل
 إىلبدورمها  انالذين يؤدي، والصراع اإلحباطيؤدي  اإلشباععدم أن  ونالحظ هنا كيف

غري أو   ة من الكثري من الضغوط النامجة بصفة مباشرةحداوهي عبارة عن و، الضغوط النفسية
  .اإلشباعمباشرة عن عدم 

من جراء الضغوط ، أو وهي تنشأ من مثريات وعوامل بيئية خمتلفة :ط الفسيولوجية الضغو .2
ومن املظاهر الشائعة ، االختالل يف وظائف اجلسم املتعددة إىلمما يؤدي ، النفسية نفسها

  ...الصداع واالضطرابات املعوية وزيادة إفراز أمحاض املعدة وغريها : للضغوط الفسيولوجية
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وقد تأخذ شكال عاما مثل ، وهي جمموعة من العوامل اليت يصعب حصرها:ة الضغوط البيئي .3
  .ضغوط العمل وغريهاأو   مشاكل األبناءأو   أزمة املواصالت

قدم سيالي منوذجا من ثالث خطوات تتضمنها االستجابة للضغط :مراحل الضغط النفسي 
 General Adaptation Syndrom" متالزمة التكيف العام " النفسي أطلق عليها اسم 

  :للضغط النفسي استجابة تتكون من ثالث مراحلأن  ويرى سيالي
وفيها ينشط الفرد ملواجهة التهديد ويقوم بإفراز اهلرمونات :الصدمة أو   مرحلة التحذير .1

اهلرب أو   ويصبح فيها الفرد يف حالة تأهب واستعداد للمواجهة، ويتسارع النبض والتنفس
تتجلى بتحريك واستنفار قدرات  اإلنذار ردة فعل هي مبثابة حيث تتمثل هذه املرحلة يف

 .اجلسم وطاقاته ملواجهة العوامل الضاغطة 
 إىلتقل الفرد انوكلما زاد الضغط ، حيث يعمل الفرد على مقاومة التهديد:مرحلة املقاومة  .2

الفرد للضغط مقاومة  إىلمما يشري ، وفيها يشعر الفرد بالقلق والتوتر والعياء، مرحلة املقاومة
والعرضة لألمراض ، وضعف القرارات املتخذة، وقد يترتب على هذه املقاومة وقوع حوادث

 .الفرد ال يستطيع السيطرة على املوقف بإحكام  نوذلك ال، خالل هذه املرحلة
وحتدث عند الفشل يف التغلب على التهديد واستمرار الضغط النفسي :ك أا مرحلة ال .3

يار اال إىلويؤدي ذلك ، جم عنه استهالك الفرد ملصادره الفسيولوجيةمما ين، لفترة طويلة
 اإلجهاداض املرتبطة باألمرفعندما تنهار املقاومة حيل اإلرهاق وتظهر ، فعايلناجلسمي واال

  .مثل القرحة املعدية والصداع وغريها 
  : اإلشباعاستراتيجيات التعامل مع الضغط الناتج عن عدم 

 إشباعمن  األفرادالضغط النفسي ينشأ عن عدم متكن أن  إىلدراسات تشري الكثري من ال
حاجام، اليت من بينها احلاجات املادية، مثل املأكل وامللبس واملسكن وغريها، واملتطلبات 

وخاصة النفسية كالرضا واثبات  ، واالستقرار وغريها األمنالتقدير و إىلاالجتماعية كاحلاجة 
البد من الوجود املستمر للضغط النفسي الناجم عن عدم  ان،وملا ك... باإلجنازالذات والشعور 

  من الواجب على املنظمات انك، نظرا للطبيعة البشرية املتطلعة دوما حنو األفضل، اإلشباع
النتائج  إىلأيضا، على األقل التخفيف من حدة هذا الضغط، لكي ال يصل بالفرد  األفرادوعلى 

 تغريها من االضطراباأو   اإلجهاداإلحباط أو  و انوالعدو فراحنالسلبية املترتبة عنه،كاال
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ويرجع التخفيف من الضغوط النفسية بالفائدة  ،  اإلشباعالنفسية النامجة عن عدم أو   السلوكية
يتمكنون من حتقيق االستقرار النفسي  لألفرادفبالنسبة ، واملنظمات على حد السواء األفرادعلى 

فتتمكن ، ات واألزمات املهنية واالجتماعية وغريها،أما بالنسبة للمنظماتوالراحة من االضطراب
وخربام واالستفادة من والئهم وإخالصهم يف العمل ما ينتج ، مبواردها البشرية ظمن االحتفا

والتعاون يف عالج هذه النتائج املترتبة عن عدم ، ورفع مستوى املنظمة اإلنتاجعنه حتسني 
أساليب التوافق  أحدفعلى املستوى الفردي ميكن عالج الضغط النفسي ب، مهمة الطرفني اإلشباع
  1:التالية

ه احلقيقية حىت يكون ياتانإمكوذلك بتعرف الفرد على ، االستعداد ملواجهة الضغط النفسي •
 .اث يف حياتهأحدعلى دراية وتوقع فعلي ملا قد حيدث من نتائج و

عنصر الثقة بالنفس واملثابرة على حتقيق وذلك بالتحدي وتنمية ، مهامجة مصادر الضغط •
 .يار تنويعها وعدم االستسالم للفشل واالهداف، أو  األ

كالقناعة والرضى ، وذلك بالتربية النفسية والروحية، حماولة حتاشي مصادر الضغط •
  ه ياتانإمكواقعية تتناسب وقدراته و أهدافالبد للفرد من وضع  أخرى،ومن جهة انواإلمي
 .الفعلية 

وعلى ، اليت تعترب مسؤولة أيضا على الضغط النفسي لعماهلا، أما على مستوى املنظمة
فطرق وأساليب ، الالزم اإلشباعكعدم توفري الفرص املناسبة لتحقيق ، هسبابإتاحة الفرصة أل

حماولة  إىلإضافة .اإلحباطقد سبق ذكرها يف عنصر عالج ، عالجها للضغط النفسي لعماهلا
تنمية وتدعيم الوسائل  إىلوهي تدخل من قبل املنظمة يهدف ، جتماعية للعمالتقدمي اخلدمة اال

   2.من حل املشكالت اليت تعترض حيام االجتماعية  األفرادلتمكني  ياتانمكواإل
  :اإلجهاد. ثالثا   

الذي يعرب عن بذل اجلهد ، بصفة عامة عادة مبفهوم التعب اإلجهاديقترن مفهوم  :مفهومه
هذا النوع من أن  غري، حد ما إىلوهذا املفهوم يعترب صائبا ، تانأي امليادين كاملتواصل يف 

فهو عبارة ، املقصود يف موضوعنا اإلجهادأما ، الراحة لبعض الوقت إىليزول بالركون  اإلجهاد
ذلك النوع من ، اإلشباعاملترتب عن عدم  اإلجهادفاملقصود ب، باملثابرةإال  عن إجهاد ال ينتهي
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ما توقف  إذاف، الناتج عن احملاوالت املستمرة لتحقيق هدف ما ،أنواعهإلرهاق مبختلف التعب وا
 Appleyويشري آبلي  . اإلحباطت النتيجة الوقوع يف انك، اإلجهادالفرد نتيجة إحساسه ذا 

،وهلذا التغيري عتبة سلوكية اإلجهادالفرد يغري من سلوكاته كمحاولة للتكيف مع حالة أن  إىل
  تعدى إذاف، أي حد للقدرة على التكيف بواسطة تغيري السلوك، يسميها عتبة الكيف اجلديد

  1. اإلحباطعتبة  إىله يصل فإن  ،اإلجهادالفرد هذا احلد ومل يتمكن من تقليص حالة  
رار،يسبب له ع باستمانوتعرضه للعوائق واملو، اإلشباعفمحاوالت الفرد املتكررة لتحقيق 

 إىلمما يؤدي ، املهين اإلجهادحىت أو   جسدياأو   ، الذي قد يكون نفسيااإلجهادهذا النوع من 
 حماولة جماة املوقف بشىت الطرق والوسائل إىلواضطراره ، واختالل توازنه، سوء تكيف العامل

توازنه رغم  إليهد اته اليت تعيإشباعالبحث خارج املنظمة عن حتقيق  إىلاضطره احلال  انحىت و
  .ما قد يصيب املنظمة من سلبيات من وراء ذلك

  : اإلجهادتعريف 
فمن العلماء والباحثني ، اإلجهادتعريف حمدد لظاهرة تنوعت التناوالت وتباينت يف تقدمي 

 انمثل ما هو الش(ه نتيجة لسبب ما،انومنهم من تناوله على أساس ، من اعتربه سببا لنتائج معينة
السبب (األخذ بعني االعتبار التفاعل بني االثنني  إىل،كما دعا فريق ثالث )هذا يف حبثنا 
أي تغري يلقي  بأنه  لإلجهاد  Tolorتعريف تولور  فنجد من بني علماء التيار األول ،)والنتيجة

حادث مثري يلقي مطالب  Holmesيف حني يرى هوملز  ، يفية للفرديعبئا على القدرات التك
  2.د صعبة على الفر

 اإلجهادأن  الذي يرى  Ellison إليسون اينيف حني جند من بني أصحاب التيار الث
لكن ، عبارة عن استجابة كيميائية جسدية حلالة ديد من املؤثر دف احملافظة على الذات

  .يسبب أمراضا كأمراض القلب والتنفس وغريهاأن  ميكن ، تكرارها باستمرار التعرض للمؤثر
 Kiriacou نفس السياق تعريف اقترحه كل من كريياكو وسيتكليف وأيضا جند يف  

&Sutcliff الفرد  إدراكناتج عن اإلحباط، أو   ه استجابة ملؤثر سليب مثل الغضبانيعترب اناللذ
  .فينشط آلياته الدفاعية لتخفيف هذا التهديد، ما يطلب منه يشكل ديدا لذاته انب

                                                
  17ص، 2006، اجلزائر، زيع عني مليلةشركة دار اهلدى للطباعة والنشر والتو، اإلجهاد، أ،بن زروال فتيحة، اهلامشي لوكية.د. أ  1
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أن  على  Fletcher.Payne.McGrathويتفق كل من فلتشر وباين وماكجرات 
وبني ، احلاجات والرغبات الشخصية للفردأو   التوازن بني املطالب انهو نتيجة لفقد اإلجهاد
  .حتقيقها  إىلالعقبات اليت تعرقل الوصول ، أو  تلبيتها ياتانإمك

وتندرج اكثر التعريفات احلديثة ضمن االجتاه التفاعلي، حيث تم بتقييم الفرد 
اث حدهو عملية تقييم لأل اإلجهادأن  الذي يرى  Taylorومن بينهم تايلور ، اثدحلأل

كما يشري ، فعالية وفسيولوجيةانواالستجابة هلا من خالل تغريات معرفية و، كمواقف مهددة
  وقد تسبب أملا، مهددة أا اث على حدهو تقييم لأل اإلجهادأن  إىل Brodskyبرودسكي 

أيضا  اإلجهادويشري  ، ت أم جسديةاناليت تلي هذا التهديد نفسية كويشمل أيضا االستجابة 
بسبب ما يتعرض له ، التغريات السلبية اليت تطرأ على العالقات واالجتاهات يف اال املهين إىل

 إىلمث ، اإلحساس بالعجز مع استنفاذ اجلهد إىلمؤديا ، خارجهأو   الفرد من ضغوطات يف العمل
  .السترتاف النفسي ك وااحالة من اإل

حمصلة التفاعل بني الفرد  بأنه  ، أ،د،اهلامشي لوكية و،أ،بن زروال فتيحة:ويعرفه كل من 
صحيا ونفسيا  األفراديظهر على شكل حالة من التوتر العاطفي والنفسي تؤثر يف ، والبيئة

  1.ومعنويا 
  : اإلجهادو اإلشباعوعدم  اإلشباعالعالقة بني 

فمجرد شعور ، ت الثالث يف تتابع مترابط يف الكثري من احلاالتتتساير هذه املصطلحا
يف معناه  اإلجهادأن  ورغم، اإلجهاد إىليؤدي به ، وبعد احملاوالت املتكررة اإلشباعالفرد بعدم 

أن  وعرب آخرون، هناك من العلماء من اعتربه ملح احلياةأن  إال ظاهرة سلبية إىلالظاهر يشري 
ومن هؤالء ، الصحي اإلجهادمصطلح  إىللفرد،بل جتاوزوا هذا التعبري ضروري حلياة ا اإلجهاد
  2.يف حياتنا لتسيري بعض أمورها  اإلجهادالذي يرى بضرورة وجود  Hilgardhgهلجارد 
احلياة اليومية للفرد وعليه فهو من  أهدافذا املعىن عامل مساعد على حتقيق  اإلجهادف 

أجسامنا يف حاجة أن  حيث يرى بعض العلماء والباحثني، عاإلشباالعوامل املساعدة على حتقيق 
واجهنا مواقف  إذاإال  الذي ال حيدث األمر، كمية من الطاقة احلرارية الضرورية للحياة إىلدائمة 
  .تكون يف حدود التكيفيةأن  شرط، جمهدة
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 إىليؤدي  اإلشباعفعدم  ، مرتبطة ببعضها يف تتال متالزم إذافاملصطلحات الثالث 
عملية تكيف الفرد مع بيئته وظروفها  إطاريف ، اإلشباع إىلبدوره يؤدي  اإلجهادو إلجهادا

  .وضغوطها املتنوعة 
  :  اإلجهادعناصر 

  1:متمثلة يف  ،اإلجهادمن خالل تعريفات التيار الثالث تظهر لنا العناصر الفاعلة يف ظاهرة 
التكيف  إىلموقفية حتتاج  تتمثل يف متطلبات Stressors:عوامل جمهدة أو  قوى ضاغطة .1

 .اخل... اإلشباعامللل عدم ، املخاطرة، الصراع، العمل الزائد:ومثال ذلك ، الفردي معها
ولقدرة التعامل ، وآثارها االفرد وتقييمه هلذه القوى الضاغطة وطبيعتها ودينامكيته إدراك .2

 .معها والسيطرة عليها واحتوائها
وغالبا ما تكون هذه ، ها وتقييمهاإدراكحسب طبيعة االستجابة الفردية للعوامل الضاغطة  .3

 : وميكن متثيلها باملخطط التايل، االستجابة مزجيا من ردود أفعال نفسية وجسمية
  

  :اإلجهادشكل ميثل عناصر 
  

  قوى ضاغطة
 
 
 

  

 
وتقييم  إدراك

 خصائص شخصية
 

 
 
 

  

  
  استجابة تكيفية

 
  

  
  :اإلجهادومصادر  أسباب

ه انأي ، مباشرة إليهالعوامل املؤدية  إىل اإلجهاد أسبابهب يف تصنيف من العلماء من ذ
وتعرض  املتكرر اإلشباععدم :ومن بينها على سبيل املثال ، ا مباشرةإليهحيدث بعد تعرض الفرد 

الثقة بالنفس  معداانتنوع مشاعر العجز و إىلإضافة ، وكثرة الصراعات، اتاإلحباطالفرد املتتايل 
ومن الذين تبنوا  ،...شاعر النفسية السلبية للفرد الين قد يشعر ا نتيجة لظروف ما وغريها من امل

اث تسبب إعاقة أحدنتيجة  اينشأ عموم اإلجهادأن  هذا التصنيف األستاذ لوكية الذي يعترب
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أو   صراعأو  وتظهر هذه اإلعاقة على شكل إحباط، هأو  أهداف خيالية حلاجات الفردأو   واقعية
  . 1املللأو   لتهديدشعور با
الذي " ستورا "   فنذكر منهم على سبيل املثالاينالتصنيف الث إىلأما عن الذين ذهبوا   

  :املنبثقة عن العمل يف اإلجهادحدد عوامل 
 . اخل...كوجود احلرارة والضجة ، البيئة الفيزيقية للعمل ذاته •
 .ني الفرد وعملهكوجود التناوب والكثافة واخلطر ومدى التآلف ب، طبيعة العمل •
 .الغموض فيهاأو   تنظيم العمل كوجود صراع بني األدوار •
 .ممارسة املسؤولية •
 .دارةامللتوية يف مراقبة اإل واألساليبكوجود املغاالة يف ممارسة السلطة ، التنظيم ذاته •
 .2...)حوافز ، ترقيات(الوضع املهين  •

مصادر أن  Marshall & Cooperوقد ذكر كل من كاري كوبر وجودي مارشال 
  :التنظيمي تشمل عوامل عديدة منها  اإلجهاد

والظروف الفيزيقية،محل ، كثرة املهامأو   من حيث قلة، عوامل متعلقة بالعمل ذاته •
 .اخل....الوقت 

 اآلخريناملسؤولية على ، الغموض، من حيث الصراع، عوامل متعلقة بالدور يف املنظمة •
 .اخل....اختاذ القرارات 

 األمنالشعور ب انفقد، الترقية اننقصأو   من حيث زيادة، قة بالنمو الوظيفيعوامل متعل •
 .اخل....إعاقة الطموح، الوظيفي

أو   الزمالءأو   الرؤساءكالعالقات السيئة مع ، عوامل متعلقة بالعالقات داخل املنظمة •
 .اخل...يف املسؤوليات  اآلخرينصعوبات يف إشراك ، املرؤوسني
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  1: هاداإلجأساليب قياس 
املهين هناك تركيز على جماالت  اإلجهادمن بني العديد من الدراسات اليت تناولت 

وهلذا الغرض وجدت تقنيات ووسائل عديدة .وقياسه  اإلجهادأساسية من بينها كيفية حتديد 
  :منها 

  Enquête diagnostique du stress:التحقيق التشخيصي لإلجهاد 

يف  Matesson & Ivancevichسفيتش فإن  سون وايمت اكتشافه من طرف كل من ماتي
ات عمال إدراكوتقيس ، بندا 60يكية عن طريق استعمال استمارة تضم األمرجامعة هيوسنت 

ات بالوقت ومحل العمل وغموض الدور ونظام دراكوقاما بربط هذه اإل، لإلجهاد املؤسسة
  .والعقاب املكافأة
هلا عالقة بالتنظيم يف مستواه العام  طالضغ مصادرأن  وتؤكد هذه االستمارة على  
  :ب العام للمؤسسةانمن حيث اجل–وتأخذ بغني االعتبار ، واجلزئي

 .ها على اخذ القراراتتأثريالسياسة العامة و •
 .أخرىالناتج عن غياب التدريب وعن عوامل  اإلجهادتطور املوارد البشرية و •

لكنها  من املؤسسة اإلجهاديها مستوى وبفضل هذه الوسيلة ميكن حتديد املصاحل اليت يرتفع ف
  .العام اإلجهادال تعني على معرفة مستوى 

  Evaluation du stress d’Adam:تقييم آدم لإلجهاد  

بتطويره دف   San Diegoديغو  انقامت جمموعة من الباحثني يف جامعة س انوهو استبي
  .املرتبط بالعمل وغري املرتبط به اإلجهادوي وبني انالث اإلجهادالقوي و اإلجهادالتمييز بني 

اختبار  :لتقدير مقاومته منهاأو   اإلجهادوهناك اختبارات صممت لتشخص حاالت   
الذي يقدر مقاومة   Jensen Rommerسن رومر انجل اإلجهاداختبار  stroopستروب  

  .يف مواقف الصراعأو   املشكالت أثناءالفرد 
وهناك العديد ، بصفة مباشرة اإلجهاديس اليت تقيس االختبارات واملقاي أهمتعترب هذه من 

لكنها  اإلجهادمظاهر أو   اليت قد تظهر لنا بعض درجات خرىمن االختبارات والوسائل األ
              اإلجهاداستمارة التحقق من :مباشرة بالقياس ومن أمثلتها  اإلجهادال تتناول 
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 اإلجهادا يتناول أحدمن بينها سلما وهناك  نأ الإسلما  14بندا تشمل  238 اليت تضم
قياس  إىلفقرة وهو اقرب  114وهو مقياس حيتوي على  اإلجهادوأيضا جند نظام حتليل 

هناك طرقا كثرية أن   W. Blokerبروكر  مويرى ويلياأخرى، ظواهر  إىلمنه  اإلجهاد
  :يذكر من بينها  اإلجهادلقياس 
 .قوائم التحكم املتعدد •
 .تعتمد على بقع احلربسقاطية إاختبارات  •
 .سلم هاميلتون لتقدير القلق •

  1: اإلجهاداالستراتيجيات الوقائية والعالجية من 
إستراتيجية  18 ،اإلجهادبن زروال يف كتاما .أ.اهلامشي لوكية و.أ. يذكر كل من األستاذ

  :وهي كما يلي اإلجهادلعالج ومقاومة 
العالج باألشعة  -11  .العالج املعريف -6  الفيزيائية العالجات-1

  امللونة
اإلجراءات  - 16

  التنظيمية
علم ( السوفرولوجيا -7  النشاط البدين -2

  ).االنسجام الفكري 
  العالج النفسي - 17  العالج باألدوية -12

  اإلرشاد النفسي - 18  الدعم االجتماعي-13  العالج بالضحك -8  االسترخاء-3
ل تنظيم العم -14  العالج باإلبر -9  .اليوغا -4

  الفكري
  

توجيهات عامة  -15  التغذية الرجعية احليوية  - 10  .الصالة -5
  )العالج بالتوجيه(

  

التخفيف من أو   ،اإلجهادوتعرب كل هذه االستراتيجيات عن وسائل فردية لتفادي   
اليت هلا دور بارز يف التقليل من ، دارة اإل اناليت تعد من ش، حدته، ما عدا اإلجراءات التنظيمية

  امإشباعاليت ال تم حباجات عماهلا و اإلدارةف، له األساسياملسبب  أا ، على اعتبار جهاداإل
خمتلف أو   الصراعاتاإلحباط أو   إىلغري مباشرة أو   هي بذلك تدفع م بصفة مباشرة إمنا
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اءات وعن طريق جمموعة من اإلجر دارة اإل انه بإمكانالضغوط املسببة لإلجهاد، يف حني  أنواع
  .حتمد عقباه  متنع وقوع عماهلا يف ما الأن  الوقائية التنظيمية

على  األفرادتساعد أا أن  وقد ذكر عمار الطيب كشرود استراتيجيات تنظيمية من ش
وذلك بإزالة ، عن طريق العمل على ختفيض مستواه ، على مستوى التنظيم اإلجهادالتعايش مع 

  1:نها ما يلي وم اإلجهادالعوامل املسببة هلذا 
وذلك قصد احلرص على تناسب مواصفات  .االهتمام باالختيار والتعيني يف الوظيفة املناسبة •

 .اإلجهاد أسبابوبالتايل منع سبب من ، املنصب مع ميول ودوافع وقدرات العامل
وعليه يتم ، حىت يتسىن للعامل القيام مبهامه بأقل جهد مبذول.االهتمام بإجراءات التدريب  •

 .اإلجهادمصدر آخر من مصادر منع 
 ).كإثرائه مثال ( ب العمل انالعمل على تغيري بعض جو •
والعمل على التقييم الفعلي .واحلوافز  األداءاالهتمام بتحليل الوظائف ونظم تقومي  •

رفع  أا اليت من ش، وعلى ضوء ذلك تتم عملية التثمني ومنح املكافآت واملنح، للمجهود
 .ل والعمل على شعورهم الدائم بالعدالة التنظيمية الروح املعنوية للعما

قصد تنمية عنصر الثقة يف النفس .االهتمام باملشاركة الفعالة للعامل يف عملية اختاذ القرارات  •
 .حاجة التقدير واثبات الذات إشباعو

فالفرد من خالل تفاعله مع مجاعة عمله ميكنه  .االهتمام الكبري ببناء قوى متاسك اجلماعة •
 .خارج املنظمة إىلدومنا اللجوء ، عة لإلجهاد النفسيانات املاإلشباعحتقيق الكثري من  من

  .والعمال  دارة فتح قنوات االتصال بني اإل •
 :الصراع :رابعا

عبارة عن عملية اجتماعية " :بأنه وغريه من الباحثني الصراع " اخلشاب"لقد عرف 
ه وأغراضه أهدافحيقق أن  اجلماعاتأو   لبشريةاكثر من الكائنات اأو   انوموقف حياول فيه اثن

  2".حتطيمه والقضاء عليه  األمرومنع اآلخر من حتقيق ذلك حىت ولو اقتضى  ، ومصاحله

                                                
  .101ص، مرجع سابق اإلجهاد،  1
  126ص  ، مرجع سابق ، ميادين علم النفس العمل والتنظيم إىلمدخل   2
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وضع تنافسي يكون فيه أطراف :"  بأنه الصراع التنظيمي    Bouldingويعرف   
رغب كل طرف يف وي، ية احلصول على املراكز املستقبليةانالصراع مدركني للتعارض يف إمك

  ".احلصول على املركز الذي يتعارض مع رغبة الطرف اآلخر 
ه انالصراع التنظيمي على  فإن  فيعر  March & Simon"مارش وساميون"أما   
  1".حبيث جتد املنظمة صعوبة يف اختيار البديل ، تعطل يف عملية اختاذ القراراتأو   اضطراب
هذه أن  إال ، وارد يف النظرة للصراع التنظيميتبني التعريفات السابقة االختالف ال  

  هما متعارضةأهدافتنظيمني أو   الصراع هو موقف تنافسي بني فريقنيأن  التعريفات تتفق على
يف الوقت الذي يرغب فيه كل  ، يكون فيه أطراف الصراع مدركني للتعارض الذي بينهم

يتعارض مع رغبة الطرف اآلخر   الصالحية مباأو   القوةأو   طرف يف احلصول على املركز
وقد  ، يكون ذا هدف وظيفيأن  وميكن.مدمرا أو   يكون بناءاأن  والصراع التنظيمي ميكن

  . االختالل الوظيفي إىليؤدي 
أو   اجلماعاتاألفراد أو  التنظيمي الذي يكون بني أو   هذا فيما خيص الصراع اخلارجي  

حث مفهوم الصراع النفسي الداخلي الذي حيدث وخيدمنا أيضا يف هذا الب ، حىت اإلدارات
عدم  فإن   أخرىبعبارة ، أو  اإلشباععدم  أسباب أهمه من انحيث  ، داخل الفرد نفسه

الصراع التنظيمي فهو من باب أوىل يسبب الصراع النفسي الداخلي  إىلكما يؤدي  اإلشباع
لبنية الداخلية والنفسية للفرد من تعارض بني الغرائز والدوافع من جهة وبني ا"هانالذي يرف على 

هذا النوع من الصراع حيدث داخل الفرد كتعارض اشتهاء احللويات أن  حيث.2" أخرىجهة 
 انو يتحدث عنه ج.مع اخلوف من املرض وسوء احلالة الصحية لدى مرضى السكري مثال 

بات داخلية حني تتجابه عند فرد ما متطل ، بونتاليس  يف التحليل النفسي.ب.ش و جنالبال
وقد يكون  ، وقد يكون الصراع صرحيا مثلما يكون بني رغبة ومطلب أخالقي مثال، متعارضة

يف اضطرابات السلوك واضطرابات الطبع ،  أو  األعراضيظهر يف تكوين أن  كامنا حيث ميكن
  3. اإلنسانالصراع هو من شروط تكوين أن  ويعترب التحليل النفسي

                                                
   263ص  ، مرجع سابقاألعمال، السلوك التنظيمي يف منظمات   1

2 Remy Puyuelo ، L’anxiété de l’enfant ou le bonheur  ، Privat ، France ، 1990، P 19  
  304ص ر ، مرجع سابق ، معجم مصطلحات التحليل النفسي  3
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إذ هو مقاومة ، اكثرأو   حالة داخلية بني قوتني بأنه  النفسي أيضا وميكن التعبري عن الصراع 
 1.متعارضة  أهدافذهنية سببها 

وركزت على الوظيفة ، أ بعد نظريات فرويد.م.يف و انوقد ظهرت نظرية برزهارمت
ا وظائف مستقلة اليت يتخلص نوتقدم النظرية لال ، وهي وظيفة التوازن الداخلي ، اناألوىل لال

ت هذه انالتكون والنشاط من الدينامية املتنازعة أين يتعارض فيها الرغبة مع املمنوع وكمنها 
ا وهي نية لالانكما ركزت على الوظيفة الث ، ب اجلنسيانالنظرية حماولة للتخلص من عبء اجل
ية الصراعات النفسية الدفينة اليت أمهفهذه النظرية قللت من  ، وظيفة التكيف مع العامل اخلارجي

  2.وخاصة مع اهلو خرىيف حمل تعارض مع السلطات األ األناتضع 
الصراع حيدث يف ثالث أن  ةاهلامشي لوكي. د.أ.جابر نصر الدين و .د.ويرى كل من أ  

  3:حاالت هي 
 .وجود الفرد يف موقفني متناقضني يتطلب كل منهما سلوكا يناقض سلوك املوقف اآلخر •
 .تعارضة تعيق الفرد عن التوافق وجود منطني من الدوافع املتناقضة امل •
  .استجابات متعارضة  إىلوجود الفرد يف موقف معقد يؤدي به  •

  :الصراع  أنواع
  4: صراع مهالامن  اننوعهناك   

والذي يستخدم للتعبري عن األفعال اليت تتطلب  ، وهو الصراع املخطط له :الصراع املنظم  .1
وحني تفشل املفاوضات يف حتقيق  ، ية حللهويتم استخدام املفاوضات الرمس ، تضامنا مجاعيا

ومثال ذلك ، العقوبات اجلماعية كاإلضراب وغريها إىلاملرجوة قد يتم اللجوء  هدافاأل
 .صراع النقابات العمالية مع املنظمة ، على هذا النوع من الصراع

للتعبري وهو الصراع الفردي التلقائي، الذي تستخدم فيه وسائل فردية : الصراع غري املنظم  .2
 .حىت تركه أو  عن الصراع، مثل التذمر والشكوى والتأخر عن العمل والغياب عنه

كليهما وعما أو  الفريقني أحدوقد يتخذ الصراع صورا عدة تنجم مجيعها عن سخط 
  1:ومن صوره اخلفية لدى العمال  انيترتب عن هذا السخط من ضغط نفسي وعدو

                                                
  33فردي خلضر، جامعة قسنطينة، ص إعدادالتوتر النفسي لدى العاملني يف املكتبات، رسالة ماجستري،  1

2ROGER PERRON ,Histoire de la psychanalyse ,presses universitaires de France 1988,p 46 
  59مفاهيم أساسية يف علم النفي االجتماعي،  مرجع سابق،  ص  3
  375السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال مرجع سابق،ص 4
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  :الصراع  أسباب
ويقترح كل من ، صراع داخل املنظمة من الصعب حصرهاعديدة لل أسبابهناك   

Hodge & Anthony  2:التالية للصراع  سباباأل  
  اكثر من الضغوطأو   وحيدث بسبب وجود جمموعتني: التغري يف األدوار أو   التعارض .1

 ة من الضغوط أحدجمموعة و إىلوباالستجابة ،  منها الفرد يف نفس الوقتايناليت يع
اكثر من أو   ةأحدو إىلالفرد جيد أيضا من الصعوبة االستجابة  فإن  د الفرد جي فإن 

 .خرىجمموعة الضغوط األ
 نقصأو   فزيادة الصالحيات :اجلماعةأو   التغري يف الصالحيات اليت يتمتع ا الفرد .2

 .اجلماعةأو   يسبب صراعا للفردأن  ميكن ، التغري يف موقع السلطة التنظيمية، أو  أا
قد يسبب التغري يف املركز الذي يشغله الفرد يف املنظمة :الوضع أو   يف املركزالتغري  .3

 .صراعا للفرد واضطرابا يف اهليكل التنظيمي املتفق عليه
أو   وحيدث ذلك عندما يطلب من شخصني :تداخل يف العملأو   حدوث ازدواجية .4

 .اكثر القيام بنفس العمل
املنظمات على املوارد األفراد أو  املنافسة بني قد حيدث نوع من : التنافس على املوارد  .5

 .فينجم عن هذه املنافسة صراع ، املتاحة
جمموعة من القيم واملعتقدات واالفتراضات  ابأنه تعرف الثقافة : االختالف يف الثقافة  .6

 تأثريمجاعة معينة ويكون هلا أو   والتوقعات اليت حيملها الفرد يف منظمة مااينواملع
يف املنظمة حيملون  األفرادتلك اجلماعة وأو  وكه داخل تلك املنظمةواضح على سل

 .واجلماعات  األفرادالصراع بني  إىلثقافات متباينة واليت غالبا ما تقود 
ية واملعرفية يف نشأة الصراع يف دراكويلخص الدكتور امحد صقر عاشور دور العوامل اإل

  3:عاملني اثنني 
اخلسارة أو   تصور طرف الصراع ملقدار الضرر انما كفكل:اخلسارة أو   تقدير الضرر .1

كلما زاد شعوره بالتناقض بني موقفه وموقف ، احملتملة بالنسبة له كبريةأو   احملققة

                                                                                                                                               
  51ص، مرجع سابق، ه على األطباء العاملني باملراكز الصحيةتأثريالضغط النفسي ومدى  1
  264ص ، نفس املرجع  األعمال، السلوك التنظيمي يف منظمات   2
  260ص  ، مرجع سابق ،  يف املنظمات اإلنساينالسلوك   3
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حيصل عليها أن  من املفترض انك، العمال على مكافأة أحدفحصول  ، الطرف اآلخر
وعلى ما ، ذه املكافأةعلى مدى تقديره هل، اينعامل آخر، يتوقف أثره على العامل الث

 .حتققه له من منفعة أن  من املمكن انك
أو   مصدر الضرر اناألطراف، ب أحد إدراك انفكلما ك: اخلسارة أو   مصدر الضرر .2

السلوك الذي قام به أو   احملتملة بالنسبة له، هو املوقف الذي اختذهأو   اخلسارة احملققة
األطراف املتنازعة  إدراكف، الطرف اآلخركلما زاد الصراع بينه وبني هذا  ، طرف آخر

سلوك األطراف أو   خسارة  وبني موقفأو   للعالقة السببية بني ما يصيبهم من ضرر
حيدد مشاعر التناقض والصراع اجتاه هؤالء  خرىحيدد مشاعر األطراف األ خرىاأل

 .اآلخرين
ية نغري العقال سبابألوا ، ية للصراعنالعقال سباببني األ  Katz & Kahn  انومييز الباحث

  .1:ية ميكن تلخيصها فيما يلي نالعقال سبابفاأل، له
وهو الصراع الذي حيدث يف املنظمة بني وظائفها املختلفة مثل : الصراع الوظيفي .1

 .وغريها  أو  األفراد اإلنتاجأو   التمويل
  اءاألدالفرعية داخل املنظمة على بعضها يف  نظمة االعتمادية املتبادلة بني األ .2

 أداءوتأثر ، وظيفتها أداءعلى مصلحة اإلحصاء البشري يف  األجوركاعتماد مصلحة 
 .املصلحة األوىل  أداء بطئأو  ية بسرعةاناملصلحة الث

وهو الصراع الذي حيدث بني جمموعات املصاحل املختلفة يف :الصراع اهليكلي  .3
  ة واحلوافز اناملنظمة على نظام املكافآت واملراكز واملك

وحتريف املعلومات وغريها  ، ية يف السلوكانية فهي ناجتة عن العدونالالعقال سباباألأما 
  .الشخصية واالجتماعية للصراع  سبابمن األ

حيدث الصراع بسبب الرغبة يف احلصول على اللذة وحتاشي أن  وليس من الضروري  
، أو  أحدوأن  يف ا قد ينشا الصراع من الرغبة يف احلصول على شيئني مرغوبنيمنإو ، األمل

  .2لتفادي أمرين غري مرغوبني يف نفس الوقت
  

                                                
  265ص  ، مرجع سابق األعمال، ظيمي يف منظمات السلوك التن 1
  91ص ، مرجع سابق ، الصحة النفسية والتوافق 2
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  1:الصراع  أشكال
قد يكون هلذه الكراهية ، خراآلمها أحد انوهو ما نراه عندما يكره شخص :الصراع الشخصي

صراع يظهر تدرجييا على شكل  إىلتتحول هذه الكراهية أن  وميكن، سبب واضح وقد ال يكون
  .ماديأو   عنويم انادعاءات تنتهي بعدو

ويبدوا يف مظهرين أوهلما قومي يف الصراع  أشكالوهو شكل شائع من :الصراع السياسي -
 دويل بني جمتمع وآخر فيبدوا واضحا فيما تتبادله الدول من اينوالث حداداخل اتمع الو

  . خرىاملتصارعة من اامات وديدات ونقد لسياسة األ
وحماولة  خرىأرقى من األ أا اجلماعات  إحدىة لشعور وهو يأيت نتيج:الصراع الطبقي -

مثل ، اقتصادياأو   سياسياأو   السيطرة عليها لتحقيق مصلحة معينة قد تكون نفوذا اجتماعيا
  .الغزو األوريب للبالد املستضعفة

وميكن سحب هذا النوع على الطبقة الرأمسالية من الطبقة العمالية وحماولة استغالهلا وما   
النوع  اثورة وهذأو   انعصيأو   من صراع بني هاتني الطبقتني يكون عادة إضرابات يقوم

  .النظرية املاركسية يف اجلدلية التارخيية إليهأشارت 
وال  الصراع الذي عرفته اتمعات يف عصورها الغابرة واعأنوهو من أقدم :الصراع الديين -

  .اليوم إىلتزال تعرفه 
 وهو ما حيدث عادة بني اجلماعات عندما تتصل األجناس:قي العرأو   الصراع اجلنسي-
وأوضح هذه ، ملختلفة ببعضها البعض وما يصاحب هذا االتصال من وضوح  االختالفات بينهاا

،إضافة ...االختالفات ما تعلق منها بالصفات اجلسمية كلون البشرة وشكل العني وطول القامة 
الذي يتمثل يف العادات والتقاليد ، والتقدم االختالفات احلضارية ومستوى التطور إىل

ويكون ظهور هذا النوع من الصراع  .والعالقات عموما اإلنتاجواختالفات مناذج التصرف و
أو   نتيجة للشعور بأفضلية ومسو جنسأو   عادة كنتيجة مباشرة لالختالفات حول املصاحل

  .عرق على آخرأو   ساللة
حتليله لألمراض العصابية من الصراع القائم بني مكونات  ينطلق فرويد يف1:الصراع النفسي -

 األعلىا نواهلو واال األناثالثة أقسام  إىلويقسم فرويد اجلهاز النفسي ، اجلهاز النفسي

                                                
  60ص، مرجع سابق ، مفاهيم أساسية يف علم النفس االجتماعي 1
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وهذا الكبت هو سبب ظهور ، الكبت إىلويؤدي الصراع بني هذه املكونات الثالث ....
  .  اإلنساناض العصابية عند األمر

  2:كالتايل  أنواعثالث  إىلالصراع  ألنواعخر وهناك تصنيف آ
 :جذب -صراع جذب  .1

مثل  ، ا مرغوب فيه بنفس الدرجةمهالرغبة يف حتقيق أمرين كألأو   وحيدث بسبب امليل
وبني العمل يف وظيفة تتطلب التواجد فيها ، حماولة التوفيق بني الدراسة النهارية املنتظمة

لفرد التوفيق بينهما كما يصعب عليه التنازل عن ويصعب على ا، قطاعانطوال اليوم دون 
  .ومن هنا يبدأ الصراع ، امهاأحد

 :طرد -صراع طرد  .2
الطفل  مثل كراهية، وحيدث عند حماولة حتاشي أمرين غري مرغوب فيهما بنفس الدرجة

 اناحلرمخشية التعرض لقسوة الشقاء و، وكراهية ترك املرتل، لزوجة أبيهأو   لزوج أمه
  .والضياع

ويشرح هذا النوع الرغبة يف الشطر األول والنفور من الشطر  :جذب –راع طرد ص .3
 أحد،حيث يف هذا النوع ميثل "من طلب العلى سهر الليايل" يف احلكمة القائلة اينالث

بينما ميثل الطرف اآلخر شيئا كريها ، فيه لكنه صعب املنال اطريف الصراع شيئا مرغوب
على سبيل املثال فكرة الرغبة يف النجاح ، ل هذه الصراعوميث، لكنه مرتبط بتحقيق اللذة
والسهر يف ، النجاح يقتضي ختصيص الوقت الكايفأن  غري، وحماولة حتاشي الرسوب

مما قد حيرم الفرد من متابعة الربامج الترفيهية ، احلفظ وأداء الواجبات وحل التمارين
الرسوب  انبينما جند ب، لكايفوممارسة اهلوايات الشخصية بالقدر ا، والسهرات املسلية
أو   ه يسمح للفرد بالتمتع واياته وممارسة ترفيهه دون قيدانإال  بقدر ما هو مكروه

م يرغبون يف تكثيف يف مثل هذا النوع من الصراع أل األفرادوكثريا ما يقع ، شرط
  .ب املتعةانالعائد دون فقد ج

                                                                                                                                               
جامعة منتوري ، بويةخمرب التطبيقات النفسية والتر 2004 -2العدد ، جملة أحباث نفسية وتربوية، يةانالقلق يف األوساط الشب، الطاهر سعد اهللا 1

  48ص، 2004، قسنطينة
  91ص ، مرجع سابق ، الصحة النفسية والتوافق 2
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والصراع ، لتنظيمي داخل املنظمةالصراع ا. عدة منها أشكاالوقد د يتخذ الصراع   
         حىت الصراع داخل الفرد ، أو  العمل إدارة  الصراع بني العمال و، أو  خارج املنظمة

  .  باعتباره نفسيا  اإلشباعوهذا األخري هو النوع األكثر قربا من نتائج عدم ،  1نفسه
  :مراحل الصراع   

واليت من ضمنها ، هأسباب حدالفرد أل ينشا ويتطور الصراع عرب مراحل؛ بدءا من تعرض
هو عملية نفسية  إمناجافة أو   والصراع ليس عملية منفردة، حل له إىلغاية الوصول  إىل

ه ال انورغم ، هلا ديناميكيتها اخلاصة وله دورة متكاملة من املراحل ، واجتماعية وأيضا تنظيمية
يعترب من  Pondy منوذج أن  إال راعيوجد اتفاق بني الباحثني على مراحل معينة وحمددة للص

    2:وأوضح النماذج املعربة عن مراحل عملية الصراع التنظيمي  أهم
  :الصراع مير خبمس مراحل هيأن   Pondy يرى 

 :مرحلة الصراع الضمين .1
 اإلشباعواليت قد يكون عدم ، الصراع ءنشو إىلاملؤدية  سبابتتضمن هذه املرحلة األ

و أ ،...و املعنوية كاملراكز والرتب أ،...على املوارد املادية كاملكافآت وتتضمن التنافس ، هاأمه
  .اجلماعات األفراد أو   بدء تكون الصراع الداخلي لدى يف همااليت تس سبابغري ذلك من األ

 :مرحلة الصراع املدرك  .2
  نا وه ، كما يبدأ مبالحظة موضوع الصراع، وجود الصراع واملنافسة إدراكوهنا يبدأ الفرد ب

حيث تتم املقارنات ، تلعب قنوات االتصال واملعلومات دورا هاما يف تغذية صور الصراع
  .هدافالفشل يف العمل وحتقيق األأو   وإصدار األحكام بالنجاح

 :مرحلة الشعور بالصراع  .3
حيث يبدأ القلق واالضطراب واخلوف ، يف هذه املرحلة يتبلور الصراع بشكل أوضح

التفكري  إىلوقد يصل حىت  ، والنتائج سبابويبدأ التفكري يف األ، واجلماعيةعلى املصاحل الفردية 
  .يف أساليب املواجهة ورفع التحدي

 :مرحلة الصراع العلين  .4
 للتعبري عن الصراع ضد ، العلين الصريح األسلوبتهاج انيف هذه املرحلة يبدأ الفرد يف 

                                                
  306 ، 1986، دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية، حممد على حممد،علم اجتماع التنظيم 1
  376ص ، مرجع سابق األعمال، السلوك التنظيمي يف منظمات   2
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واملشاحنات  انمثل العدو الطرف اآلخر ويتم التعبري عن هذا الصراع بطرق خمتلفة
  .ه ومصاحلهأهدافقصد الدفاع عن ، العلنية،وهنا يبدي الفرد سلوكا حقيقيا ظاهرا

 :مرحلة ما بعد الصراع العلين .5
تواجه املوقف بشجاعة أن  املنظمة إدارة  وعلى  ، الصراع إدارة   ةيف هذه املرحلة يبدأ عملي

زيادة التعاون  إىله يؤدي فإن ما مت ذلك  إذاو، وحماولة التعرف على جذور املشكلة وحلها
جلأت أو   خنق الصراع وكتمه اإلدارةحاولت  إذاأما  ، اجلماعاتاألفراد أو  بني ، الوظيفي

 انالذي و هذا البديل سوف يزيد من حدة الصراعأن  ،وضع حلول توقيفية غري شاملة إىل
  ... .دورة جديدة  مرحلته األوىل جمددا ويبدأ إىله سريجع فإن  اختفى مؤقتا 

  ه مطالب يف هذه املرحلة بتسوية عاجلة للحاجة احملبطةفإن  أما على مستوى الفرد  
وهذا ما يعرف يف ، اإلشباعبتغيري طريقة السلوك املوجه حنو حتقيق ،  أو  حبيل دفاعية نفسية

  الالزم  اإلشباعيق املمكن لتحق انتغيري املك إىلقد يلجأ الفرد ، أو الدورة الديناميكية للدافعية
وبالتأكيد مير الصراع التنظيمي يف املنظمة عرب أطوار ومراحل متعددة وال يظهر فجأة   

وميكن تشبيهه بالعملية  ، نشأ من عدم وكأنه أحياناالصراع يظهر  انك انو ، دون أي مقدمات
  1:حيث مير عرب ثالث مراحل أساسية كما يظهر يف النموذج التايل ، يةاإلنتاج

  
  

  مدخالت
 
 

  
  معاجلة

 
  خمرجات  

  
  

  تغذية عكسية                                        
 مراحل الصراع التنظيمي
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  1:نتائج الصراع
 .التماسك داخل اجلماعات املتصارعة  •
 .اخللخلة يف اتمع ككل عند الصراع القومي  •
 .خلسارات املادية سفك الدماء وا •
 .مها على اآلخر أحدسيادة أو   الطرفني أحدالقضاء التام على  •
 .صوره العديدة  ىإحدالتوافق االجتماعي يف  •

  :الصراع  إدارة  
 اإلدارييرى الفكر  ، الصراع ضروري للحياة الشخصية النفسيةأن  كما أكد فرويد  
عدام انفإن  ، ه حمتوم ال ميكن اجتنابهانكما  ، الصراع أمر ضروري للمنظماتأن  احلديث
 يارهاا إىلوجوده مبستوى منخفض يف املنظمة يسبب الركود ويؤدي مع الزمن أو   الصراع

ويشل التعاون ويشوش األمور، فالت انو انيسبب الغلي ، وجوده بدرجات عالية فإن  وباملقابل 
لزاما على اإلدارات  انهلذا ك ، عمليات االتصال، ويعوق العالقات االجتماعية الضرورية للعمل

حىت تتمكن من جعله يف خدمة مصاحلها ، ينالصراع بشكل عقال إدارة  لتفكري يف احلديثة ا
  حل الصراع يتطلب التقليل منه وإزالته نالصراع ال تعين حله، ال إدارة  ومصاحل عماهلا، و

ليتم على ضوء ذلك التدخل  ، الصراع تتطلب بدء التشخيص دف حتديد حجمه إدارة  بينما 
  .اكثر من الالزم انكأن  وتقليله، منعدما ناكأن  بإجياده، فيه

  2:الصراع التنظيمي حتت ثالث جمموعات  إدارة  وميكن تصنيف أساليب 
 :الصراع التنظيمي إدارة  املشتركة و هدافاأل:أوال  •

جياد إالصراع  إدارة  ومن طرق ، من املصادر الرئيسية لنشوء الصراع هدافيعد تعارض األ
تتفق عليها أطراف  أهدافوإجياد  ، بني اموعات املتصارعة فهداأرضية مشتركة من األ

 األنشطةوميكن استخدام نظام احلوافز الفرعية ملكافأة  ، الصراع وفتح قنوات االتصال بينهم
  .الفرعية هلذا النظام  هدافوليس األ ، التنظيم الكلي أهدافيف جناح  همااليت تس

 :راع التنظيمي الص إدارة  الطرق اهليكلية يف . يا انث •
  :الصراع ما يأيت  إدارة  الطرق اهليكلية اليت تستخدم يف  أهممن 

                                                
  61، مرجع سابق ، مفاهيم أساسية يف علم النفس االجتماعي 1
  382ي في منظمات األعمال،  مرجع سابق، صاإلنسانالسلوك  2
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مستشار يعاجل الصراع بتحديد مسؤوليات األطراف أو   خمتص إىلإحالة الصراع  .1
 .املتصارعة

فرص  نال، وجعلها معتمدة على نفسها، ختفيف درجة االعتمادية بني اموعات .2
 .وعات عند تزايد درجة االعتمادية املتبادلة بينهاحدوث الصراع تتزايد بني ام

يزيد من تفهمهم  أخرى،  إىلتقال املوظفني من وحدة أن ان حيث ، تبادل املوظفني .3
 .ويكسبهم خربات جديدة

 وظائف تنسيقية بني وحدات وأقسام املنظمة   إجياد .4
 :التنظيمي الصراع   إدارة  ونية يف انة والسلوكية والقاإلداري األساليب: ثالثا  •

  :1الصراع  إدارة  الطرق التالية ل  Hodage & Anthonyاستعرض 
ه فإن يكبت الصراع لذا  األسلوبوهذا ، السلطة حلسم الصراعأو   استخدام القوة .1

 .مشكوك يف فعاليته
بغية دئتهم وذلك ، تسكني الصراع عن طريق مواساة أطراف الصراعأو   تلطيف .2

 .لعالقات السليمة بني أطراف الصراععن طريق لغة مؤثرة إلعادة ا
يبعد تركيزه عن أن  إىلكثر أأو  األطراف أحدوهنا يعمد ، سحابنالتجنب واال .3

 .ينسحب من مواجهة الصراعأو   الصراع
على  تأثريية للاإلنسانوذلك عن طريق استخدام املهارات  ، التوفيق بني أطراف الصراع .4

 .من األطراف املعنيةأطراف الصراع للتحرك حنو حل وسط مقبولة 
وذلك عن طريق طرح احلقائق بني  ، هأسبابوهنا يتم معاجلة الصراع مع  ، ااة .5

 .أطراف الصراع وحتليلها
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  1: (Thomas &Kilmann): الصراع  إدارة  ل انمنوذج توماس وكيلم
 نبعد التعاو                                                                                        

  
  حازم                                   غري حازم                      

  بعد احلزم
  

، أو  ما يسمى باألسلوب التكامليأو   أسلوب التعاونأن  يتفق الكثري من العلماء على  
أن  بينما يرى آخرون، الصراعإدارة  ئمة لمال األساليبأسلوب حل املشكالت هو اكثر 

يكون مالئما للقضايا أن  فأسلوب التعاون ميكن، األفضل هو ما يالئم املوقف األسلوب
وأسلوب التنازل ، والسياسات طويلة املدى هدافواملوضوعات اإلستراتيجية ذات الصلة باأل

يء على أمل احلصول على األطراف مستعدا للتخلي عن ش أحدعندما يكون  إليهميكن اللجوء 
وأسلوب التنافس ميكن ، طمعا يف تعويض اكرب منهأو  شيء يف مقابله من الطرف اآلخر

يتطلب اختاذ قرارات  األمر انو، يةمهاستخدامه عندما تكون موضوعات الصراع قليلة األ
وأسلوب احلل الوسط يستخدم ، ويةانوأسلوب التجنب عندما تكون مسائل الصراع ث، سريعة
  . املسائل اإلستراتيجيةيف

                                                
  385ص، مرجع سابق األعمال،  يف منظمات اإلنساينالسلوك  1

  أسلوب التعاون
Collaborating  

 وحزم تعاون

 أسلوب التنازل
Accommodating  

  تعاون وال حزم

 الحل الوسط 
Compromising  
  التعاون والحزم معا 

  أسلوب المنافسة 
Compiting   

  حزم وال تعاون 

 أسلوب التجنب 
Avoiding  

  التعاون وال حزم 

  متعاون
  

غیر 
  متعاون
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ويبني الدكتور امحد صقر عاشور أربع استراتيجيات حلل الصراع سواء على شكل استعداد من 
حله باجلهود ،  أو  حماولة حل الصراع بإحلاق الضرر باآلخرأو   أطراف الصراع لتقدمي تنازالت
  .1: املشتركة بني أطراف الصراع 

األطراف استخدام القوة يف فرض  أحدية يف حماولة تتمثل هذه اإلستراتيج: صراع القوة  .1
  .إلجبار معارضيه على االستسالم أخرىزيادة قوته بالتحالف مع أطراف ،  أو  هأهداف

األطراف الواقع بينها الصراع على التنازالت  االتفاق بني وتتمثل يف حماولة: املساومة  .2
نتائج املساومة على مركز كل طرف وتتوقف حماولة تقسيم املنافع املشتركة ،  أو  املمكنة

  .هأهدافومدى متسكه ب
التعاون يضمن عمل األطراف املتصارعة على أن  خيتلف التعاون عن املساومة، يف:التعاون  .3

    .قصد االستفادة اجلماعية العامة منه، تنمية املورد موضوع الصراع
صراع بإبداء موقف أطراف ال أحدوتتضمن هذه اإلستراتيجية قيام : سحاب نواال اناإلذع .4

    . يتسم باالستسالم واخلضوع والتنازل عن املورد موضوع الصراع
طريقة العالج بالعمل تسمح لنا بالقضاء على مصادر التوتر وإعاقة  فإن  هذا  إىلإضافة 

التبذير من مواد ، أو  متهيل وتريته أوكترك العمل ، القيام بعملهم أثناء األفرادحاجات  إشباع
  2.اض وحوادث العملاألمرالتأخر والتغيب والتمارض و، أو  الوقت  أو اإلنتاج

  :اخلارجي اإلشباع إىلعوامل جلوء الفرد 
النظريات املعرفية يف أن  حيث، تتفق هذه الظاهرة مع التفسري العقلي لعملية الدافعية

دوافع الدافعية تنادي بوجود عمليات عقلية يقوم ا الفرد قبل اصدرا السلوك املستجيب لل
احملركة، له فمنها التوقع ومنها تقييم قيمة اهلدف باملقارنة مع العوائد ومنها حساب معدل 

  .العدالة وغريها من العمليات العقلية يف الدافعية
فقبل إقدام الفرد على ، ات اخلارجيةاإلشباع إىليف عملية جلوء الفرد  انوكذا الش

عن كون  سبابوال خترج هذه األ، ذلكل أسبابال بد من توفر  أخرىالبحث عن مصادر 
 ه داخل املنظمةأهدافومل تتح له الفرص الالزمة لتحقيق ، الكايف لدوافعه اإلشباعالفرد مل يلق 

 واإلنصافوعدم العدالة ، اإلجهادوالصراع و اإلحباطوما يتبع ذلك من شعور بالضغط و
                                                

  263ص ، مرجع سابق ، املنظمات يف اإلنساينالسلوك   1
  .63ص، مرجع سابق ، ميادين علم النفس العمل والتنظيم إىلمدخل  2
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،يقوم بتحديد اإلشباعامللحة على ية دوافعه أمهومدى سباب، وغريها، وبعد تقييم الفرد هلذه األ
ه وقدراته من جهة ياتانإمكو، من جهة اإلشباعوجهته بناءا على نوع الدافع واهلدف املقصود ب

مث يبدأ بالتحرك حنو اهلدف حماوال التنسيق بني واجباته املهنية واالجتماعية واألسرية أخرى، 
  .الالزم اإلشباعاألوىل، وحماوالته اخلارجية لتكملة 

اخلارجي تتمثل يف كل من  اإلشباعليه ميكن اعتبار العوامل الدافعة للعامل حنو وع
وغريها من العوامل الناجتة عن عدم  اإلجهادوالصراع و اإلحباط أسبابمصادر ضغوط العمل و

  :املسببة له وتتلخص فيما يليأو   اإلشباع
من اخلصائص النفسية  ،وهي العوامل النابعة من الفرد ذاته):الشخصية(العوامل الفردية  .1

، أو  كعدم تناسب القدرات العقلية للفرد مع املنصب الذي يشغله، واجلسمية والعقلية
 اإلشباععدم القناعة والرغبة املستمرة يف ، أو  عدم الرغبة يف العمل الوظيفي من أساسه

البحث  إىلفكل هذه امليزات الفردية وغريها كثري تدفع بالفرد ، الزائدة عن حدها املعقول
 .ات لدوافعهإشباعالدائم خارج املنظمة عن 

وأسلوب القيادة  اإلشرافب املتعلقة باملنظمة كنمط انوتتمثل يف اجلو:العوامل التنظيمية  .2
كثرا ونظام احلوافز أو   العمال من حيث قلتها إىلوتوقيت العمل والواجبات املوكلة 
 أماممل من هذه العوامل عائقا فعندما يشكل أي عا، وطرق وأساليب االتصال وغريها

أوهلا وأصعبها حماولة التكيف ، جمموعة من احللول أماماته جيد نفسه شباعحتقيق العامل إل
وغريها من االضطرابات  اإلجهادوالصراعات و طوآخرها وأخطرها االستسالم لإلحبا

لى كال وهنا يقع الضرر ع، هأهدافخارج املنظمة للبحث عن حتقيق  إىلوأوسطها اللجوء 
 .املنظمة قد تتضرر اكثرأن  العامل واملنظمة على حد السواء بل، الطرفني

اليت تدفعه ، تعرب العوامل االجتماعية عن الظروف القاهرة للعامل :العوامل االجتماعية  .3
ومن هذه ، راحته النفسية والبدنية أسبابوالقضاء على أوقات و، تكثيف نشاطاته إىل

اليتم مما يتطلب من ، أو  مما ينجم عنه املطالب املادية الكثريةالعوامل كرب حجم األسرة 
سوء العالقات اجلماعية يف املنظمة مما يتطلب تكوين ، أو خمتلفة بأدوارالفرد القيام 

تنوع نشاطاته  إىلتدفع بالفرد ، وكل هذه العوامل وغريها، صداقات جديدة خارجها
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تشتيت قدراته ومهاراته بني العمل  ىلإمما يؤدي ، وواجباته داخل املنظمة وخارجها
 .خرىوااالت األ

  :التفاعل بني هذه العوامل .4
االرتباط الوثيق بني العوامل سالفة الذكر وتفاعلها مع بعضها كثريا ما يتسبب يف  إن

فتفاعل العوامل الفردية مثال مع ، اتهإشباعاملنظمة لتحقيق  إطارحماولة العامل اخلروج عن 
بينما جيد ، قد يسبب إحراجا للفرد املنطوي الذي ال حيبذ العالقات الكثرية، ميةالعوامل التنظي

بساط وتكوين ننفسه يف املنظمة مطالب بالتعامل مع أشخاص كثريين هلم الرغبة العالية يف اال
  .قصد التمكن من اخللوة بنفسه، ظاهرة الغياب إىلاللجوء  إىلما يدفعه  ، العالقات
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  :خالصة 
 أسباب أهماالهتمام بشؤون العمال من أن  بني اإلدارات اسات املقارنةأثبتت الدر

القوى البشرية املؤهلة أن  التطور والرقي للمنظمة،إذ أثبتت الدراسات يف اتمعات املتقدمة
وأداة  وأداة التغيري والتطوير والتحسني، وطريقة سلوكها يف بيئة العمل هي أداة اإلبداع الرئيسية

الذي يقوم على  فلسفة إدارية ، يةانالياب  اإلدارةوابرز مثال على ذلك نظام جيابية، اإلاملنافسة 
 من خالل تطبيق مبدأ الرعاية الشمولية، وثقافة تنظيمية  مؤداها خلق العامل السعيد يف عمله

  .وذلك برعاية شؤون الفرد العامل داخل املنظمة وخارجها
ومستوياا  أنواعهااته مبختلف إشباع رعاية، ومن هام شؤون الفرد داخل املنظمة

 إطارا، يف إليهه اليت يصبو أهدافواحلرص على إتاحة الفرص الالزمة، لتمكينه من حتقيق 
مما يسمح له بتكريس كل طاقاته ومواهبه وقدراته يف  ، االعتمادية املتبادلة بينه وبني منظمته

 اته خارجهاإشباعالبحث عن  إىلره ا،وعدم اضطراإليهتمائه انوتوكيد ، املنظمة أهدافخدمة 
من  بأنواعذلك يورث من الضغوط النفسية واملهنية واالجتماعية ما يثقل كاهله  نال

  .األفرادوهذا ما ليس يف صاحل املنظمة وال  اإلجهادو اإلحباطاالضطرابات كالصراع و
 إىلكما تطرقنا ، وقد عرفنا من خالل هذا الفصل ما للمنظمة من ضلوع يف ذلك

نتائجه  أهمو اإلشباععدام ان إشكاليةاالستراتيجيات املمكن إتباعها من اجل عدم الوقوع يف 
  .السلبية على كال الطرفني
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  :متهيد
الذي ، زماين واحد وهو عمره إطارخالل خمتلف مراحل حياته يف  اإلنسانيتحرك   

ولكن جماالت حتركه املكانية كثرية  الدنيوية، األمورمن عز وجل اهللا يقضي فيه ما شاء له 
أن  اجلامعة إىل  مث، املدرسة عندما يصبح تلميذا إىل  مث، ومتنوعة،من البيت عندما يكون طفال

سواء ، من يصبح موظفا األفرادوكثريا من .احملل التجاري ، أو الشارع أو إىل  أصبح طالباووفق 
واجبه حنو  أداءغريها من األطر اليت تسمح للفرد بأو  مكتب بريدأو  مدرسةأو  يف مصنع
  .جمتمعه

ولوائح نظامية وقانونية حتكمه  أطربطبعه اخلري والشرير البد له من  اإلنسانو  
على اكتشاف  فأرغم، جتاربه عرب التاريخ إليههذا ما اضطرته ، فظ له على ممتلكاتهوحتميه،وحتا

كما اجرب على وضع االتفاقيات والبنود اليت تلزمه ، املعروف بالقيادة السلطة والقوة ونظامهما
خاصة وتنظيمات  أماكن انشأواستقراره  أمنهوليزيد اكثر من  ، كما تلزم خصمه حبدود معينة

بل فكر ابعد من ، املادي والصحي واالجتماعي أمنهمن خالهلا وضمان  أهدافهقيق معينة لتح
حيقق كل هذا من خالل ما أن  واستطاع، التامني البعيد املدى يف املستقبل إىل  ذلك واهتدى
واملؤسسات وغريها من األطر النظامية اليت حتكمه وتنظمه وحتميه ، باملنظمات يعرف اليوم

وما دورها يف  فما هي املنظمة؟ وما هي خصائصها؟. سلوكاته وضبطهاوتساعد على دراسة 
       .  ؟األفرادحياة 
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  :مفهوم املنظمة  .1
على  -  بل جتربه –وملكات تدعوه  بإمكانياتيف هذه احلياة الدنيا مزودا  اإلنسانخلق   

ه يف كل موحد ام مبختلف نشاطاتيوعلى الق، التواصل والتفاعل يف عالقات اجتماعية منظمة
فتنوع القدرات ، مبواطن ضعفه األمرتعلق  إذاخاصة ، ففرديته ال تغين عنه شيئا، ومتناسق

جتمع وتكتل مع بين جنسه الذي هو يف أمس احلاجة أن  يف صاحله، واإلمكانياتواملعارف 
لة من اليت تنشا عندما يقوم الفرد بسلس، ومن هنا تكون مفهوم املنظمة، م يف اغلب األحيانإليه

املنظمة مزيج أن  يعين وهذا ال، ال يستطيع حتقيقها مبفرده أهدافالنشاطات واهودات لتحقيق 
ويقوم ، مسطرة سلفا أهدافحتقيق  إىل  يسعى"نسق"بل هي ، اجلماعاتأو  تلقائي من البشر

 لتطوير العمل وتنمية موارده املادية و املالية، بوظائف حمددة من خالل املشروع اجلماعي
عن مصاحلها انطالقا من   A . Touraineوال تدافع املنظمة كما يقول آالن توران "، والبشرية 

  ".ا من خالل عقالنيتها أهدافهبل تسعى لتحقيق ، أنانية أعضائها
اختراع أا  ومبا، إنسانية أهدافجيتمعون لتحقيق  األفرادوبالتايل فاملنظمة هي جمموعة من 

عة اليت تشكلها وتلبية حاجات ومتطلبات وانتظارات البيئة حاجات اجلما شباعموجه إل
حتقيق  إىل  وختطيط هيكلتها للوصول، فان جناحها يتوقف على نوعية منهاجها، االجتماعية
  .1ا أهدافه

،وبالتايل حتتاج ، جهد مجاعي لتحقيق هدف مشتركأا  املنظمة على اعتبار إىل  وينظر  
 أعماهلامن اجل توجيه  – إنساينتنظيم  –العنصر البشري   إىل أنواعهاعلى اختالف  تاملنظما

  2.التنظيمية هدافتوفري اخلدمات املادية والنفسية الالزمة لتحقيق األو
وهم الذين يبعثون فيها مظاهر النشاط ، هم الذين خيلقون احلركة يف املنظمات إذنالبشر   
احلاجات  إشباعووالتبادل  لإلنتاج مأدواوهم يقومون ذا الدور الن املنظمات هي ، والعمل

عن شكل  وهي التعبري، يف اتمع األفرادوالقنوات اليت تنظم عالقات  األطرفاملنظمات هي 
 شباعإل األفرادوجهود  أنشطةاملنافذ اليت تنتظم من خالهلا  أيضا وهي، وطبيعة هذه العالقات

  .حاجام 

 
                                                

  09ص ، دون سنة، اجلزائر، عني مليلة، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، نظريات املنظمة، اهلامشي لوكية. د. أ   1
  13ص ، مرجع سابق، األعمالالسلوك التنظيمي يف منظمات   2
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، أن اليت يقيمها أفراد اتمع، املنظمات اع واالجتماعي لكافة أنواإلنساينويفرض البعد   
 مبا ميكن من فهم طبيعة الدور احليوي الذي يقوم به، يدرس العنصر البشري يف هذه املنظمات

  1 .هذه املنظمات ويف رحاا  إطارومبا ميكن من فهم سلوكاته ونشاطاته اليت تتم يف 
عن تنسيق عقالين لنشاط يقوم به عبارة " بأاامشل للمنظمة فان شني يعرفها  وكتعريف  

وذلك بواسطة نظام لتقسيم العمل ، مشتركة وحمددة أهدافلتحقيق األشخاص ، عدد من 
التنسيق األفراد، (ناصر التنظيم ورغم اشتمال هذا التعريف على خمتلف ع، وهيكلة السلطة

يم يتطلب فان شني نفسه يرى بان تعريف التنظ).وهيكلة السلطة ، تقسيم العملهداف، األ
 ونشاطات اجلماعاتاألفراد، تراعي دوافع ، بعني االعتبار عناصر ديناميكية جديدة األخذ

احمليط اخلارجي  تأثري مراعاة  إىل  باإلضافةاألفراد، ووالعالقات املوجودة بني خمتلف اجلماعات 
عملية التنظيم شني على مراعاة خمتلف العناصر اليت تؤثر يف  إحلاحأن  ويبدوا، يف نشاط املنظمة

الذين اكتشفوا ، بلندن  Tavistock institutقد جاء نتيجة لدراسات باحثي معهد تافستوك 
دراسة  ، أمهيةمن خالل حبوث ميدانية يف مناجم الفحم بربيطانيا ومصانع النسيج باهلند

الجتماعية بيئية والتكنولوجية واتتفاعل فيها العوامل ال، تقنية اجتماعية معقدة كأنساقاملنظمات 
 2.مع خمتلف العوامل الشخصية والقوى املرتبطة بالعمل داخل التنظيم 

 حيث يرى  Cornélius Castoriadisعلى ذلك كورنيليوس كاستورياديس  أكدكما   
جسم  إىل وأا تتحول، االنفصال عن الطبقة العاملة إىل  نزعت إذااحنطاط املنظمة يبدأ أن 

، أو لكن ذلك ال حيصل بسبب مساوئ بنية املنظمات، دئيا وفعالقيادا مب ، إىل مستقل عنها
 3.يتعلق بالتنظيم يف حد ذاته  أن األمر بل، بسبب مفاهيمها اخلاطئة

ليقوم فيها ، االعتمادية املتبادلة مبدأاجتماعية تقوم على  إنسانيةوحدة  إذنفاملنظمة   
كما تعترب ، املنظمة واتمع افأهدتنظيمي حمكم حنو حتقيق  إطاريف ، بدور حيوي األفراد

  . مأهدافهو امإشباعلتحقيق  لألفراد األساسياملنظمة املالذ 
  

 
                                                

  .08ص، مرجع سابق ،  يف املنظماتاإلنساينالسلوك  1 
  16،15ص  ، ص، مرجع سابق، 2السلوك التنظيمي ج  2

3 Cornélius Castoriadis .L‘expérience du mouvement ouvrier 2 .Prolétariat et organisation .Union Générale 
d‘Editions .Paris .1974.P 36.    
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  :املنظمة والتنظيم 
التنظيم هو العملية اليت أن اإلدارية  يذكر امحد زكي بدوي يف معجم مصطلحات العلوم  

تضاها حتديد فيتم مبق، تنشئ مركبا متكامال من العالقات الوظيفية داخل الكيان الكلي
ة يف سبيل من العمل مع بعضهم البعض بكفاء األفرادحبيث يتمكن ، املسؤوليات والسلطات

 النظام أساسهالذي جيري على  طاراإلويتم ذلك عن طريق وضع ، احملددة هدافحتقيق األ
اإلشراف  ،املسؤوليات والتبعيات، السلطات، لعمل مادي عناصره االختصاصاتاإلداري 

  1.ظائف وعالقات العمل الداخلية مستويات الو
هو عبارة عن عالقات وظيفية  إذ، فالتنظيم ذا املعىن يعرب عن عملية معنوية حبتة  

التنظيم جزء من أن  وفصل التنظيم عن املنظمة هنا يوحي، واتصاالت تنظيمية تتم داخل املنظمة
انني واللوائح واهلياكل اليت ميثل سوى اجلانب املعنوي منها كالتشريعات والقو حيث ال.املنظمة 

  . املنظمة  أفرادتنظم حياة 
العديد من التنظيمات اليت تتوفر على  إىل  التنظيم مصطلح يشريأن  وهناك من يرى  

اخل،فعبارة التنظيم تطلق ....مثل املصنع واجلامعة واملستشفى ، اخلصائص البنائية والديناميكية
أن  إداري شريطةأو  صناعيأو  طابع فالحيسواء كانت ذات ، هيئةأو  على كل مؤسسة

  2.مشتركة  أهدافلتحقيق ، يكون  هناك تنسيق بني عناصرها
الذي يعرب عن الناحية املادية للمنظمة ، ويضيف هذا التعريف عن سابقه اجلانب البنائي  

دات اجلوانب املادية من هياكل وبناءات وموارد بشرية ومادية  ومع، ويشمل التنظيم ذا املعىن
    . كما يتضمن القوانني والتشريعات والنظم اليت حتكم وتنظم هذه املوارد، وغريها

 جمتمعا مع غريه يف شركة استغاللية، أو يعمل منفرداأن  حر يفالفرد أن  ةأبو زهرويرى 
وهو حر يف ، وهو حر يف انتهاج ما شاء والتصرف والتمتع كيفما شاء، مؤسسة استثماريةأو 

  . 3من الفرص املناسبة  إليهويف اغتنام ما  حيتاج  ،اإلنتاجمن و سائل  إليهاحتكار ما يصل 
  الدكتور أبو زهرة يقوم على رأيفالتنظيم يف ، وعلى نقيض  سابقيه يقوم هذا التعريف

 
                                                

  11ص ، جع سابقمر، نظريات املنظمة  1
  14ص ، مرجع سابق، السلوك التنظيمي  2
  12، ص1965، لبنان، بريوت، دار الفكر العريب، تنظيم اإلسالم للمجتمع، أبو زهرة حممد   3
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 الوحدة إىل دومنا اللجوء، بناءا على املربرات العقلية اليت حتكمه، احلرية الفردية يف التصرف 
املنظمة اليت  أهدافو أهدافهإمنا الفرد ينظم نفسه بنفسه يف سبيل حتقيق ، تنظيميةالأو  جتماعيةاال

  .وهو بذلك يلغي اجلانب املعنوي للتنظيم وحيافظ على اجلانب املادي منه ، يعمل فيها 
وقانونية ، بأولويةاالعتراف  إىل  اجلماعة على الفرد يف انه يدفعه رأينفوذ أن  غري  
اجلماعة هذا يف  ورأي، ظ لديه الشعور والرغبة بان يكون عضوا جديرا اويوق، اجلماعة أحكام
، ا متبادال آلراء اجلماعاتتأثري يكون أن  اجتماعي جعلت منه وحدة املصاحل رأيهو ، الفرد

واىل تغيري الدوافع ، ودوافعها ونزعاا، أفكارهاية يف اإلنسانتطوير  إىل  هذه العملية  ودف 
                                                                                                      الشخصية 

  يف املصلحة إال  حىت يصبح الفرد حبق ال يفكر، والفردية وحتيي يف وعي الفرد النوازع اجلماعية
 1.بوحي منها إال  وال يندفع، االجتماعية

على حد تعبري هذا التعريف  األفرادرب إجباريا على فاالخنراط يف أي منظمة كانت يعت 
 أهدافم وأهدافهقصد حتقيق  األفرادخيضع هلا ، ومنه يكون التنظيم عملية اجتماعية إجبارية

من األفراد، وتوفري اجلو املناسب لذلك من مسؤولية ، اتمع على حد السواء أهدافاملنظمة و
  .شروط مادية ومعنوية 

هناك أن إال  ،حول مفهوم التنظيم املتباينةالفات ووجهات النظر وبالرغم من االخت  
وبالتايل فهم وتفسري السلوك ، يف تفسري ظاهرة التنظيم إليهميكن االستناد ، اجتاها علميا سليما

 Open"والتعرف على حمدداته وذلك االجتاه هو ما يسمى بنظرية النظام املفتوح ، التنظيمي

System Thiory "ادى بنظرية النظام املفتوح هو من ن وأولVon Bretlanffy  عام
حيث جاءت كرد ، 1966عام   Kahn & Katz،ووضع قواعدها العاملان كاهن وكاتز 1950

البيئة اخلارجية عامال حامسا يف  أصبحت إذ، النظرية الكالسيكية يف التنظيم األفكارفعل على 
 2 .قيادة والتركيب التنظيمي ال وأمناط بإستراتيجيةفيما يتعلق  اإلدارةقرارات 

 
                                                

  239ص ، مرجع سابق ،  يف القرآن الكرمياإلنسايناتمع   1
  .16ص ، مرجع سابق ، السلوك التنظيمي 2
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ة اليت متيز النظام املفتوح هي توافره على العناصر السالفة الذكر مجيعها األساسيوالصفة   
  1:واملتمثلة يف ثالثة عناصر وهي 

 ).املوارد أو  احلصول على املدخالت( Inputs: املدخالت  .1
 ).ات خدمأو  سلع إىل  حتويل املدخالت: (عملية التحويل أو  األنشطة .2
 ). املنتجات أو  التخلص من املخرجات(  Outputsاملخرجات  .3

  :وميكن تصوير النسق املفتوح على الشكل التايل 

  
  .17ص ، مرجع سبق ذكره، هلامشي لوكيةا.د.أ 2السلوك التنظيمي ج:املصدر             
  2:نوعني من التنظيم لوكية انه جيب التمييز بني .د.األستاذ  ويوضح

 إىل  والذي يهدف ، التنظيم الذي يعين املنظمة كنسق حتيت يف عالقة مع البيئة اخلارجية •
ملموس حيتوي على عناصر ملموسة كالبناءات  نوهو كيا.حمددة  أهدافحتقيق 

 ...واملعدات واألجهزة واملوارد البشرية وغريها 
الدعائم اليت تقوم عليها املنظمة أهم  وهو من ،التنظيم الذي يعترب وظيفة إدارية وتنظيمية •

والعالقات  هداف والدافعية واألاإلنساينويتكون من عناصر غري ملموسة مثل السلوك 

 
                                                

  .نفس الصفحة ، املرجع نفسه  1
  17ص، مرجع سابق، نظريات املنظمة  2

 المخرجات 

 التغذیة الراجعة

 بیئة خارجیة

ئة خارجیة بی  

 التغذیة الراجعة 

أو  أنشطة
 المدخالت عملیات تحویل 
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فالتنظيم يف صورته الكلية هو كيان ، ...والواجبات واملسؤوليات والسلطات وغريها 
  .معنوي 

  
  :السلوك التنظيمي  ذاامل

فسلوكات الفرد ، اليت يتكون منها ويقوم عليها سلوك املنظمة وىلاأليعترب سلوك الفرد الوحدة 
وهو مظهر ومؤشر للنشاط واحلياة ، وتصرفاته متثل مصدر احلركة والدفع لسلوك املنظمة ككل

وانتظامه ، املختلفة يف العمل مثل قدومه ملكان العمل واألنشطةفيها،فالتصرفات اليت يبديها الفرد 
مهام  أداءقيامه ب أثناءوقيامه ببذل اجلهد درجة استجابته لتوجيهاته واتصاله برئيسه و ، فيه

تكون األساس ، كل هذه التصرفات مما يبديه الفرد...اه واستياؤه عمله، وكذلك انفعاالته ورض
وسلوك الفرد يف املنظمة إذن يلعب دورا  أداءف، أداءفيما تؤديه املنظمة من أنشطة وما حتققه من 

  .وسلوك املنظمة ككل  أداءعلى  تأثري هاما يف ال
من خالل ما  ، فهم بدورهم يتأثرون ا وخبصائصها، يف املنظمة األفرادومثل ما يؤثر   

من مؤثرات قد تتمثل يف قواعد وضوابط  مإليهأي مبا حتركه وتوجهه ، توفره من بيئة وظروف
املتاحة  داءاأل مكانياتوإ وأدوات، ومكوناا داءومهام األ، العمل املطبقة وأنظمة، الوظيفة
   ، وكذلك مناخ العمل االجتماعي الذي تتيحه املنظمة ، ومعايري العوائد واحلوافز وأنظمة

جمموعة مؤثرات توجد وتشكل إال  ما هي األفرادفاملنظمة حقيقة من وجهة نظر سلوك 
  . األفرادوتكييف سلوك هؤالء 

يجة تفاعل عوامل بعضها متعلق ببيئة وظروف هي يف الواقع نت األفرادفاالستجابات اليت يبديها 
وقد ، أنفسهم األفرادوبعضها اآلخر متعلق بسمات وخصائص ، ومؤثرات العمل والوظيفة ذاا

أن  ويف جمالنا هذا نقول  .سلوك الفرد هو حمصلة تفاعله مع بيئته أن  أوضح كريت ليفني
رد مع خصائص وظروف وبيئة العمل السلوك الذي يبديه الفرد يف املنظمة هو حمصلة تفاعل الف

  :وميكننا صياغة هذا يف معادلة مبسطة كما يلي ، يف املنظمة
 1.خصائص بيئة وظروف العمل يف املنظمة ×خصائص الفرد =سلوك الفرد يف املنظمة 

 
                                                

  32ص ، مرجع سابق،  يف املنظماتاإلنساينالسلوك  1
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   Organisationnel Behaviorمصطلح السلوك التنظيمي أن  Davisكما يرى دافيز 

 األعمال: مثل ، املنظمات أنواعالعنصر البشري من خالل مجيع يطبق بشكل واسع على تفاعل 
مشاركني  األفرادحيل  وأينماالعامة  األعمالمنظمات  ، املدارس، احلكومية األعمال، التجارية

والتقنية  األفرادلذلك هناك تفاعل ، معينة أهدافبعضهم البعض يف شكل رمسي لتحقيق 
،ويصف )البيئة العامة (ثالثة بالنظام االجتماعي اخلارجي العناصر ال وتتأثر.واهليكل التنظيمي 

ضح الشكل املوايل عناصر ووي ،السلوك التنظيمي بأنهاملذكورة  األربعةهذا التفاعل بني العناصر 
  :السلوك التنظيمي 

  
    

  20 صمرجع سابق، ،األعمال يف منظمات اإلنسايناملصدر السلوك :عناصر السلوك التنظيمي 
  :جمال السلوك التنظيمي يغطي جانبني رئيسيني مها أن  Mitchellويعتقد ميشال   

 .مجاعات أو   كأفراداإلنساينالسلوك  أسباب •
ورضاء يف  إنتاجيةيصبحوا اكثر أن  على األفرادكيفية استخدام هذه املعلومات ملساعدة  •

 .... األعمالمنظمات 
احملاولة الشاملة لفهم سلوك " والتنظيمي هو إلنسايناالسلوك أن  ويعتقد العديلي
كثريين كوحدة  أفراداأو  صغرية مجاعاتأو  أفرادااملنشأة،سواء كانوا أو  العاملني يف املنظمة
املؤثرات والعوامل –وكذلك تفاعل هذه املنظمة مع بيئتها اخلارجية ، شاملة ومتكاملة

،ومع سلوك العاملني ا - والثقافية واحلضارية  التقنية واالجتماعيةالسياسية واالقتصادية و
ومبعىن ...وما حيملونه من مشاعر واجتاهات ومواقف ودوافع وتوقعات وجهود وقدرات 

  العنصر البشري 
  
  
  
  

  الھیكل التنظیمي                                                                   النظام االجتماعي      
  )امةالبیئة الع(الخارجي                                                                                    

  
  
  

 التقنیة
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،مع ) اإلنسانسلوك ( ةياإلنسانتفاعل املتغريات ،  والتنظيمياإلنساينأدق يعين السلوك 
  ). خرىات األمكان العمل واملؤثرأو  سلوك املنظمة(املتغريات التنظيمية 

 داءهو حتسني األ –كما يرى العديلي -واهلدف من دراسة السلوك التنظيمي 
املشتركة  هدافاأل جنازوذلك إل، والرضا الوظيفي للعاملنياإلدارية  ية والفعاليةاإلنتاجو

خاصة أو  سواء كانت هذه املنظمة حكومية–املرغوبة للموظف وللمنظمة اليت يعمل ا 
    1.اتمع ككل  أهدافوذلك لتحقيق –ها مثل الشركات وغري

  :خصائص التنظيم 
من خصائص ومميزات متيزها عن  –معنوية أو  مادية كانت -البد كل وحدة اجتماعية   

وتدعم ، يتهااخلاص ومصداقية سريورا وديناميكوحتفظ نظامها ، خرىاألباقي الوحدات 
 األفراديف حياة  أمهيتهااجتماعية هلا  وملا كان التنظيم عبارة عن وحدة، نشاطها وحيويتها
حىت ، أو واالضمحالل رحتفظه من التشتت واالياكان البد له من خصائص ، واتمع ككل

على السيطرة والتنسيق بني  أخرىوتساعد إدارته من جهة ، حتميه من التشوش واالضطراب
لداخلية وما حتويه من موارد مادية وحداته الوظيفية الرئيسية والفرعية يف جمال التكيف مع البيئة ا

 هدافمل توظف لصاحل التنظيم وحتقيق األأن  وموارد بشرية ومدى خطورا، مسطرة أهدافو
التكيف مع البيئة اخلارجية وما مييزها من منافسات  أخرىومن جهة ، املشتركة من جهة

  .وصراعات من اجل بقاء األفضل 
  2:يف الصفات الرئيسية للتنظيم   Porter & Hackmanويلخص هاكمن وبورتر   

 .غري رمسية  أخرىومن مجاعات رمسية و، اكثرأو  يتكون التنظيم من شخصني •
 واجلماعات األفرادحمددة ختدم مصاحل  أهدافيعمل التنظيم على حتقيق :التوجيه  •

 .جديدة قصد تطويره وتنميته  أهدافالبحث عن  إىل  باإلضافة
بواسطة تقسيم العمل وتوزيع ، ري وتنظيمي معنيلكل تنظيم سلوك إدا: األساليب •

 .املوارد البشرية  إدارةوتدرج السلطة وتنظيم االتصال وأسلوب ، األدوار

 
                                                

  21ص ، املرجع السابق، األعمالالسلوك التنظيمي يف منظمات   1
  15،14ص ص ، مرجع سابق، نظريات املنظمة 2
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على العقالنية والترشيد يف عمليات التخطيط والتوجيه  دوذلك باالعتما:التنسيق الواعي  •
 .والتنظيم والرقابة 

بتوفري الطمأنينة واألمن ، جناح كل عملاالستمرارية هي سر أن  :االستمرارية يف الزمن  •
 . األفرادواستقرار 

  :ومن بني خصائص التنظيم حسب ويكسلي ويوكل جند أيضا 
 ).مركزية السلطة .( السلطة املركزية  .1
 .حدود واضحة ملراكز السلطة  .2
 .التخصص يف املهام  .3
 .تصميم واضح للعمل  .4
 .قوانني حتكم التنظيم  .5
 1.ال ات والعمطارفصل واضح بني اإل .6

ة للنظام البريوقراطي واليت األساسيبعض اخلصائص   Max Weberوقد اثبت ماكس فيرب 
  2:ال غىن ألي منظمة عنها وهذه اخلصائص هي 

 .والوظائف  لألعمالالناجح  داءاأل أساسالتخصص وتقسيم العمل على  .1
 .التسلسل الرئاسي ضروري لتحديد العالقات بني الرؤساء ومرؤوسيهم  .2
 .نظمة والقواعد املكتوبة لتحديد واجبات العاملني وحقوقهم سيطرة األ .3
 .وجود نظام لإلجراءات لتحديد أسلوب نظام التصرف يف ظروف العمل املختلفة  .4
وتعتمد على ما حتدده القوانني واللوائح لضمان ، رمسية وغري شخصية األفرادالصلة بني  .5

 .املوضوعية يف التعامل 
  .تمد على اجلدارة الفنية يف العمل اختيار العاملني وترقيتهم يع .6

  3:التنظيم كما يلي  أبعادأو  اهلامشي لوكية خصائص. د. األستاذوحيدد 

 
                                                

  .19ص ، مرجع سابق، السلوك التنظيمي  1
  .43ص ، ع سابقمرج، األعمالالسلوك التنظيمي يف منظمات   2
  .17ص ، مرجع سابق، نظريات املنظمة  3
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الوظائف  أداءيف ، اكثرأو  مدى استخدام التنظيم لفرد إىل  يشري:التخصص الوظيفي  •
واملالية والبحث  اإلنتاجو األفرادووظائف ، اليت تربط التنظيم يف السوق واملستهلكني

 .والتطوير 
 اإلنتاجك، الوظائف الرئيسية إجنازالتفاضل يف أو  التمايز إىل  يشري:التمييز الوظيفي  •

قسم منها بشكل  إجناز، أو والبحث والتطوير بشكل منفصل األفرادووالتسويق واملالية 
 .منفصل 

العمل مكتوبة وحمدد رمسيا  وإجراءاتمتثل املدى الذي تكون فيه قواعد :الرمسية  •
 .لوائح بال
 .ختويل صالحية اختاذ القرارات أو  يتعلق مبدى:مركزية اختاذ القرارات  •
 

  : وظائف املنظمة 
  :ومن وظائفها ، حتقيقها إىل  اليت ترمي هدافاألتتباين وفق ، للمنظمة وظائف متعددة

سوى تلك ، ة للمنظمةاألساسيمن الوظائف  اإلنتاجتعترب وظيفة  إذ: اإلنتاجوظيفة  .1
 اإلنتاجواألفراد، و األموالاملزيد من  إىل  فهي وظيفة حتتاج، السلعيةأو  اخلدميةاملنظمات 

 إىل  تسعى اإلنتاج إدارةأن  إذ، جانب تقدمي السلع واخلدمات إىل  حبد ذاته له وظائف
وحتديد مواصفاته ، تكاليفهه وختفيض وتطوير طرق صنع، وحتسني نوعيته اإلنتاجزيادة 

 .لرقابة عليه وترتيب عمليات صنعه وا
املشروع اليت حتقق تدفق السلع  بأنشطةويعين التسويق كونه القيام :وظيفة التسويق  .2

املفهوم أن إال  ،املشتري الصناعي ، أو إىل املستهلك النهائي إىل  من املنتج، واخلدمات
 جانب مصلحة إىل  مصلحة اتمع يف االعتبار يأخذحيث ، احلديث للتسويق يتعدى ذلك

 حاجات املستهلك وحتقيق رفاهية اتمع إشباعاملنظمة  أهدافيفترض من  إذ، هلكاملست
 .وحتسني جودة احلياة 

منها ختطيط السلعة وتطويرها أهدافه، تؤدى لتحقيق أن  للتسويق وظائف البدأن  كما
 أنشطةالبحوث والدراسات التسويقية والرقابة على  وإجراءوتسعريها وتدرجيها وتنظيمها 

  .يق التسو
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دراسة السياسات املتعلقة باختيار وتعيني وتدريب  األفرادوتعين وظيفة :  األفرادوظيفة  .3
وحتقيق االستفادة ، اإلدارةوزيادة ثقتها بعدالة ، والعمل على تنظيم القوى العاملة، العاملني

ا طويرهمسؤوليات منها يئة القوى العاملة وت األفرادولوظيفة .منها بأعلى كفاءة ممكنة 
 .خريا صيانتها أومكافأا و

املالية والقيام  اإلدارةوهي وظيفة تدبري املال الذي سبق وان حددته :الوظيفة املالية  .4
وإعداد املوازنات ، وإعداد وتفسري التقارير املالية، بكافة النشاطات املالية كالتحليل املايل

  .1السيولة وتعظيم األمالك التقديرية واهلدف من وراء ذلك حتقيق وتعظيم األرباح وتوفري
  :نظريات املنظمة 

وعن ، املبادئ اليت توضع لشرح ظاهرة ماأو  جمموعة من الفرضيات"تعرف النظرية بأا 
فالنظرية ، طريق هذا الشرح ميكن احلصول على نظرة واضحة ومتناسقة عن املوضوع املعني

  :وتؤدي عدة وظائف منها ، أداة من أدوات العلم واملعرفة
دم النظرية نظاما فكريا ميكن على أساسه تنظيم الظواهر وتصنيفها وإجياد العالقات تق .1

 .بينها 
 .تلخص النظرية احلقائق املتاحة عن الظاهرة وفق منطق معني  .2
 .السلوك التنظيمي للظاهرة  أشكالتعمل النظرية على التنبؤ باحلقائق و .3
 .ية يف جمال اختصاصها اإلنسانالقصور باملعرفة أو  مواطن الضعف إىل  تشري النظرية .4
وضع برامج عمل  إىل  يتجاوز التوثيقأن  تعترب النظرية دليل العمل امليداين الذي جيب .5

 .حلل مشاكل قائمة 
  مثاليةأو  نظرية وصفية، ونظرية معيارية:قسمني  إىل  وتنقسم النظريات بصفة عامة

ثابتة تفلسف  وأسسص مبادئ وصف جزئية من الواقع املعاش واستخال إىل  دف فاألوىل
وتقوم بشرحه ، أما النوع الثاين من النظريات اليت حتدد منوذجا معينا للسلوك البشري، الواقع

واغلب نظريات املنظمة  ،...كفلسفة للحياة املثالية ، به اآلخرين إلقناع، وتتوسع يف بسطه
   :ومن هذه النظريات2.من النوع الثاين 

 
                                                

  . 22، 21ص، ص، ، مرجع سابق، نظريات املنظمة 1
  31ص، مرجع سابق، األعمالالسلوك التنظيمي يف منظمات  2
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وسيلة للعمل كما انه وسيلة التنظيم أن  أساسهقامت على مفهوم  اليت :النظرية السلوكية .1
واجتاهات سلوكية واجتماعية اكثر من كونه جمرد  أمناط أيالتنظيم ما هو أن  مفترضة ، للحياة
السلوك العقلي اجتاه العالقات  أساسفن قائم على اإلدارية  وان القيادة، بناء جامدأو  هيكل
عن السلوك املتوقع يف  األفراداختالف سلوك  إمكانية السلوكية وتفترض النظر...، يةاإلنسان

تعديل التنظيمات  إىل  اإلدارة تضطروقد ، ضوء االعتبارات اليت تضعها التنظيمات الرمسية
   كما تفترض هذه، التنظيمات االجتماعية السائدة يف املنظمة لتالئمالرمسية 

 .1العاملني أهدافو املنظمة أهدافالنظرية احتمال وجود تباين يف 
اجلوانب السلوكية  رها بالشكل الذي يسمح باستخدام كلوقد حاول بعض العلماء تطوي

فبينما ركزت مدرسة العالقات ، األعمالالناجح يف  داءتفسريات اكثر دقة لأل إلعطاء لألفراد
تفسريات  تعطيأن  فان النظريات احلديثة حتاول، لدرجة املبالغة األفرادية على مشاعر اإلنسان

حىت ميكنها األفراد، و اإلدارةوالسلبية لكل من سلوك  اإلجيابيةواقعية مع االعتراف باجلوانب 
كريس :ومن رواد املدرسة السلوكية  أعماهلميف  لألفراداستخدام كل الطاقات السلوكية 

الذين  غهرز بر وفريدريك، ماسلو أبراهام، ليكرت رنسيس، دوغالس ماك غريغور، ارجريس
  2:د على انه رنظريام حنو الف سواأس

 .نه مصدر رضا نفسي لهألليس سلبيا بطبعه وال يكره العمل بل حيبه  .1
 .اإليهلديه القدرة على حتمل املسؤولية ويسعى  .2
وميكن للمنظمات االستفادة ، املميز داءلديه قدر من احلماس والدافعية الذاتية للعمل واأل .3

طاقات  إلبرازوظروف مناسبة  أعمالوذلك بتوفري  ،جنازمن هذه الرغبة يف العمل واإل
 .جنازالعمل واإل

 ويربز طاقاته لكي يشعر بالكمال والنجاح، يكون ناضجا وناجحا يف عملهأن  يسعى .4
 .كان العمل مصمما ومهيئا ومساعدا على النجاح إذاوذلك 

لرؤساء يرغب يف االستقاللية يف العمل ويكره الرقابة الكثيفة واملباشرة من جانب ا .5
 .واملشرفني
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فان مل ، املنظمة اليت يعمل ا أهدافوالشخصية  أهدافهيسعى لتحقيق تقابل ومتاثل بني  .6
 .هدافيكن هناك تعارض انطلقت الطاقات النفسية والقدرات الفردية لتحقيق هذه األ

فالبعض تسيطر عليه احلاجات املادية والبعض اآلخر ، لديه حاجات مادية وغري مادية .7
وعلى العموم يبدأ ، )املعنوية واالجتماعية والنفسية (عليه احلاجات غري املادية تسيطر 

وان قيام املنظمة ، مث احلاجات غري املادية، األوليةحاجاته املادية  إشباعالفرد مبحاولة 
  .ابعد حد ممكن  إىل  طاقاته إبرازحاجاته يساعد ه يف  إشباعمبساعدة الفرد على 

النظريات السلوكية اليت اهتمت بدراسة التنظيم وحاولت تقدمي مناذج  أهم ونتناول فيما يلي
  :على حد السواء ومنها  األفرادو لإلداراتنظرية عنه قصد االستفادة العلمية والعملية 

  :إلتون مايو،روثليسربغر وديكسون : يةاإلنساننظرية العالقات  .2
العلمية  اإلدارةنظرية ولقد جاءت كرد فعل ل  Elton Mayoمن روادها التون مايو   

  اآلخرينمع  أفضلقات عال إىل  يسعى، خملوق اجتماعي اإلنسانوتفترض هذه املدرسة بان 
وبناءا عليه انعكس ذلك على كيفية ، مجاعية هي التعاون وليس التنافس إنسانيةمسة  أفضلوان 

مع اموعة اليت عل فالفرد يف املنظمة يتفا، والتنبؤ به والتحكم فيه، اإلنساينتفسري السلوك 
وان شعور الفرد بانتمائه للجماعة هو الذي ، ويتأثر يف سلوكه بآرائها ومعتقداا، يعمل معها

  .حاجاته االجتماعية قبل املادية هو أساس حتفيزه للعمل  إشباعوان ، حيفزه للبذل والعطاء
  1:أن  وقد اكتشف كل من التون مايو و روثليسربغر وديكسون   

Ø  تتحدد تبعا  وإمناكمية العمل اليت يؤديها العامل ال تتحدد تبعا لطاقته الفسيولوجية
 .لطاقته االجتماعية 

Ø احلوافز واملكافآت غري االقتصادية تلعب دور رئيسيا يف حتفيز العمال يف التنظيم  إن
 .وشعورهم بالرضا 

Ø م كفاءة التنظي أهم أشكال ليس بالضرورة هو األعمالالتخصص الدقيق يف  إن
 .  يةاإلنتاجمن حيث  وأعالها

Ø ون  إنيسلكون باعتبارهم  وإمنا كأفرادوسياستها  اإلدارةالعمال ال يسلكون وجيا
 .كأعضاء يف مجاعات 

 
                                                

  . 78ص ، مرجع سابق ، تنظیميالسلوك ال 1



  ــاملنظمة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل  ــ
  

 138

املتغريات اليت تؤثر أهم  يةاإلنسانفقد حددت نظرية العالقات ، وبناءا على هذه الفروض األربعة
  :يف السلوك التنظيمي كاآليت 

 .  Ladershp القيادة §
 .  Communicationsاالتصاالت  §
 . Participationاملشاركة  §

  :وقد وجهت عدة انتقادات هلذه النظرية ومن أمهها 
v  ية واحلوافز اجلماعية للفرد العاملاإلنسانعلى الرغم من اهتمام دعاة هذه املدرسة بالعوامل 

احملور الذي تدور فيه هي  يةاإلنتاجفقد ظلت مشاكل . فلسفتهم مل تأت جبديد أن إال 
غري الرمسية للعاملني  تبالتنظيماهدف االعتراف أن  مبعىن ، يةاإلنساننظرية العالقات 

ويف  اإلنتاجلزيادة  اإلدارةوحتسني القيادة ورفع الروح املعنوية للعمال هي وسائل تستخدمها 
لكي يزيد من ، ياالعلمية كانت تقوم على تدريب العامل وحتفيزه ماد اإلدارةفلسفة أن  حني

االعتراف باجلماعات أن  ية كانت تقوم علىاإلنسانفإن فلسفة مدرسة العالقات  ، إنتاجيته
  إىل  الشدة والعنف أسلوبمن ، والقيادة للعمالاإلشراف  أسلوبالعمالية الصغرية وبتغيري 

 1.العامل  إنتاجيةرفع  أساس الرقيق مها اإلنساين األسلوب 
v ية مل تقدم نظرية كاملة وشاملة لتفسري ظاهرة التنظيم والسلوك إلنساناحركة العالقات  إن

ركزت اهتمامها على دراسة جانب واحد من جوانب التنظيم املتعددة أا  بل، التنظيمي
فالتنظيم عبارة عن وحدة اجتماعية مركبة يتفاعل فيها مجاعات العمل .وهو العنصر البشري 

أا  علىية تلك اجلماعات االجتماعية اإلنسانقات وقد صورت حركة العال.االجتماعية 
انه حيث توجد بعض املصاحل  إىل  ولكن الواقع يشري.متماثلة ومتحدة اهلدف والغاية 

مصادر هناك أن إال  املشتركة بني مجاعات العمل االجتماعية من الناحية االقتصادية مثال،
 ....االختالف والتناقض بينها 

v ية بتركيزها على مجاعات العمل باعتبارها عائلة سعيدة وبان نساناإلحركة العالقات  إن
تتغافل عن واقع التفاعل  إمناللعامل  األساسيمكان العمل هو مصدر الرضا أو  املصنع

 واجلماعات وما حيتويه من تصارع وتنافس وحماوالت للسيطرة والتسلط لألفراداالجتماعي 
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 يف اإلنساينالصراع أن  اكثر من هذا.يمات الفعلية تعطي تصويرا خاطئا للتنظ فإاوبالتايل 
أن  حيث حياول كل عضو واإلبداعتنظيمات العمل قد يعترب مصدرا للتجديد واالبتكار 

والنقابات كان عامال حامسا يف سبيل  اإلدارةالصراع بني أن  كما، اآلخرينيتميز عن 
وبذلك فان . العمال  أحوال يف حتسني أساسياكما كان عامال ، ياإلنتاجوالتطوير الفين 

ميثل يف الواقع متغريا  قدغري مقبول   أمراية اإلنسانالصراع الذي تعتربه مدرسة العالقات 
 .1من املتغريات احملدد لكفاءة وجناح العمل التنظيمي أساسيا

v  أمهيةية يف تركيزها على دراسة التنظيم غري الرمسي تغفل متاما اإلنسانان حركة العالقات 
 .التنظيم  أعضاءيف تشكيل سلوك  أثرهوال تبني ، ظيم الرمسيالتن

  . White Bakke 2 لوايت باك :نظرية التنظيم االجتماعي  .3
 أساسيةعن التنظيم حول ثالث نقاط  هنظريتوضع هذه النظرية وايت باك حيث متحورت 

  :مفادها ما يلي 
 .وتفاعالت  أنشطةوضع مفهوم واقعي وليس مثايل عن التنظيم وما يدور بداخله من  •
أي ال يقتصر على دراسة وتفسري ، يكون هذا املفهوم ذو طابع عمومي ومشويل أن •

 .بل يشمل كافة مكونات التنظيم ، جانب فقط
أما عناصر ، التركيز يف دراسة التنظيم على عملية التفاعل بني عناصره ومكوناته •

 :ومكونات التنظيم حسب باك وايت فهي 
وهو اهلوية الشخصية اليت متيز ، بالدليل التنظيمي اآلنيعرف  ما وهو: ميثاق التنظيم  )1

اسم وعنوان :واهم املعلومات اليت يشتمل عليها هذا امليثاق ، التنظيم عن باقي التنظيمات
 .اليت يقوم عليهاوالفلسفة  أهدافهوسياسته و، م االيت يقو األنشطة، التنظيم

من املوارد الرئيسية املتنوعة اليت تؤثر يف يستخدم التنظيم جمموعة  :موارد التنظيم  )2
واهم هذه ، املستخدمة األنشطةحيث تلعب دورا هاما يف حتديد عدد ونوعية ، تكوينه

 .املال والفكر رأس، املوارد املادية ، املوارد البشرية: املوارد هي 
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يل م ا التنظيم يف سبباألنشطة كافة العمليات اليت يقوقصد باك وايت  : األنشطة )3
خمرجات معينة يطرحها يف البيئة للبيع للحصول على  إىل  احلصول على املوارد وحتويلها

 .وهكذا  أخرىوحتيلها مرة موارد جديدة 
حيتوي كل تنظيم على أن  جيب، األنشطةجانب  إىل  بأنهلقد بني باك  :العمليات  )4

وحتقيق الترابط ، وازنهوت هاستمرار يتعلى  واإلبقاءاحملافظة عليه  إىل  ثالث عمليات تسعى
عملية حل ، التنظيم والعاملني أهدافعملية التداخل بني :وهذه العمليات هي ، أجزائهبني 

 .عملية القيادة ، املشاكل
التنظيم املختلفة مع  أجزاءويقصد به التداخل واالندماج والروابط بني  :التفاعل  )5

 بعضها 
 إجياديل ففكرة التفاعل املقصودة هنا هي وبالتا، املنشودة هدافمن اجل حتقيق األ، البعض

 .التنظيم  أنشطةالترابط الوثيق والتناسق العايل بني 
  William White  1وليام وايت  :نظرية التفاعل  .4

  قات االجتماعية السائدةاليت تفرزها اآلثار البيئية والعالتناولت هذه النظرية املتغريات   
اليت حدد فيها ثالث   Interaction Theoryاعل نظرية التف م1959فقد طرح وليام وايت 

  :املنظمةأو  للنظام االجتماعي أساسيةمكونات 
عند تفاعلهم  األفرادفضلها لتصرفات الفردية واجلماعية اليت يومتثل صيغ ا:  األنشطة •

 .خاصة القابلة للقياس)املهام الرمسية لكل فرد يف املنظمة (داخل املنظمة 
اليت تتركها  اآلثار ماملفهويتناول هذا ) :راجع االتصاالت ويف بعض امل( :التفاعل  •

 .االتصاالت بني خمتلف العاملني يف املنظمة والنتائج املترتبة عليه يف تغيري السلوك 
 وتتألف، العاملني اأو  املنظمة إزاءوتعرب عن الكيفية اليت يشعر ا الفرد  :املشاعر  •

 :السلوك الذايت للفرد أمناطمهم يف حتديد  أثري تذات  أساسيةاملشاعر من ثالث عناصر 
  .العقيدة اليت تتحكم يف سلوك الفرد  أو )املبدئي (الفكري  طاراإل -
  .اجلوانب العاطفية يف املشاعر الذاتية للفرد  -
  .امليول العامة اليت تتحكم يف مشاعر الفرد عند الشروع يف العمل أو  االجتاهات -
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 لألفرادالعالقات السائدة يف السلوك التنظيمي  إىل  " يتوا" نظرة أن  وهكذا جند
هذه السلسلة املترابطة أن  كما، السلوكية األبعادكشف من  وإمنا، بصورة غري عشوائية

للسلوك الفردي داخل  يالرئيساحملرك  ةمبثاب تعد واألنشطةواملتداخلة من التفاعالت واملشاعر 
أو  سواء من خارجها، ام مفتوح من العالقات السائدةاملنظمة هي نظأن  على أكداملنظمة حيث 
 اإلنساينللتنبؤ بالسلوك  إطاروخيلق ، ففكرته منسجمة ومتكاملة مع نظرية النظم، يف داخلها

  .والسيطرة العالية يف احلقول املختلفة للمنظمة
  :1مدرسة النظم .5

 لميا للدراسةع اإطارتكون أن  وحدة ميكن أدقالنظام هو أن  تؤكد هذه النظرية على  
  يتكون من وحدات اصغر تكون كل ، نظام عامأو  فاتمع هو وحدة عامة، العلمية واملوضوعية
  . واإلداريةالسياسية واالجتماعية  األنظمةوهده هي ، وحدة نظاما بذاا

نظاما يتفاعل مع الوحدات    Administrative System) املنظمة (اإلداري  وتعترب النظام
منها ويعطيها ويتبادل معها املعلومات والطاقة واملواد والقوى البشرية فيأخذ ، اتمعيف  خرىاأل
ويتوقف .بعضها ببعض  أجزائهامن حيث ترابط  باآللةهذه النظرية املنظمة  أنصار،ويشبه ...

ونوعية الوقود والعناية ، الكافية فيها يةاإلنتاجوعلى الطاقة  أجزائهاعلى قدرة  اآللةنشاط هذه 
ومن مث فان نتاج املنظمة يتوقف على طبيعة تنظيمها وعناصرها ، والصيانة البيئية املتوفرة هلا

لذلك  مادية وبشرية وسياسية ومعنوية إمكانياتالبيئة اخلارجية هلا من  وعلى ما تقدمه، الداخلية
  2:فان الدراسة التحليلية لواقع املنظمة يتناول وفقا لنظرية النظم العناصر التالية 

والطاقات اليت تدخل املنظمة من البيئة  تاإلمكانياوتشمل دراسة كافة  :املدخالت  •
 اخلارجية 

وتعين جمموعة النشاطات اليت تتم داخل املنظمة من ختطيط وتنفيذ واختاذ : اإلدارية  العملية •
 .خمرجات  إىل  لتحويل املدخالت لألفرادللقرارات وتعامل 

 يف السلع املنتجة تتمثلمن منجزات ما خيرج من املنظمة وتشمل دراسة كافة  :املخرجات  •
 واىل الفئات املنتفعة من تلك اخلدمات ، اخلدمات املقدمة على اختالفها تمع املستهلكنيأو 
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وتعين كافة عمليات االتصال التراجعي املتبادل بني  ):التغذية الراجعة (التغذية العكسية  •
سلبية حتدد وتكيف حجم أو  إجيابيةدثه فيها من آثار وما حت، املخرجات البيئية اخلارجية

 .ونوعية املدخالت 
انقطاع يف أو  نفة الذكر بطريقة تلقائية دون توقفة اآلاألساسياعل العناصر األربعة وهكذا تتف
ن أالإ بالعني اردةأو  وقد يصعب الوقوف على طبيعة هذا التفاعل بصورة مباشرة ، أي منظمة

أو  تدرك بالتحليل العلمي واملنطق من مدى تقدم املنظمة وتطورهاأن  ل ميكنآثار هذا الفاع
ارجية معها تفاعل البيئة اخلنتيجة عدم ، موا البطيء إىل  الذي يؤديمدى تدهورها واحنطاطها 

  .والسياسي واالقتصادي األديب وبالتأييدها باملدخالت ميد، إجيابياتفاعال 
  : 1نظيم الرمسيالتناقض بني الفرد والتنظرية  .6

  التنبؤ  إمكانيةعلى "الشخصية والتنظيم "تعتمد نظرية كريس ارجريس  من خالل كتابه   
  على  زالتركييف ضوء ، املختلفة يف حقول التنظيم األمناطوالقدرة على تفسري  اإلنساينبالسلوك 
  :مها  أساسنيعاملني 

  .التنظيمي للسلوك القائم   األثرالفرد باعتباره احلقل الرئيسي يف ميدان  اإلنسان-
واجلماعات العاملة يف  األفرادالتنظيم الرمسي والقواعد التنظيمي اليت تتحكم يف عالقات -

متفاعلة أو  كانت بصورة منفردة سواء ، داخل املنظمة لألفرادالسلوكية  طاألمنااملنظمة وحتدد 
  :حسب ارجريس ما يلي أمههاملتغريات 

 .السلوكية احملددة وأمناطها، ية وخصوصيتهااإلنسانالشخصية وترتبط ب:العوامل الذاتية •
وكيفية  اجلماعات الصغرية إطاراملتعلقة باجتاه العالقات غري الرمسية السائدة يف  العوامل •

 .التفاعل بينها
اليت حتددها  واألساليبوتتعلق مبتغريات مجيع الصيغ والقواعد ، العوامل التنظيمية الرمسية •

  .اأهدافهحتقيق  إطاراملنظمة يف 
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  ": 1وايت باك وكريس ارجريس" االنصهار أو  نظرية االندماج .7
 تعترب هذه النظرية امتداد للنظرية السابقة وهو نظرية التناقض بني الفرد والتنظيم الرمسي  
وكيف نزيله وحنقق التكامل ، حدوث التناقض إىل  اليت تؤدي األسبابتوضيح  حاولتحيث 

ة اليت األساسيوعليه فالفكرة  ، وحندث اندماج الفرد يف التنظيم الرمسي، الطرفني أهدافبني 
ة يف حياة املنظمات هي كيف ميكن لتجمع األساسياملشكلة  إن:تقوم عليها هذه النظرية هي 

خمتلفون يف القدرات واالستعدادات يندجمون يف نشاط تعاوين يساهم يف جناح  أفرادهبشري 
حتقيق  إىل  الفرد يسعى،  أن يف هذا اتمع األفراد أهداف إشباعا وأهدافهق املنظمة وحتقي

املنظمة ومل  أهدافحتققت  إذاف ، املنظمة اليت يعمل فيها أهدافالذاتية ويف نفس الوقت  أهدافه
 أهدافحتققت  إذاويكون هناك عندئذ تضحية من ناحية الفرد، ، حاجاته إشباعب أهدافهتتحقق 

معىن ذلك انه يف كلتا احلالتني مل ، املنظمة أهدافالزم من اجل حتقيق ال اجلهدالفرد ومل يعط 
 أهدافاالندماج قد حيدث عندما تتحقق أن  وعليه ميكن القول، االنصهارأو  االندماج حيدث 
  حاجام  إشباعالعاملني فيه عن طريق  أهدافو أهدافهفالتنظيم الناجح هو الذي حيقق ، الطرفني
االندماج يف املنظمات ال يكون بدرجة واحدة أن  سجريوار ولقد وضح كل من باك  
ووضعا معايري خاصة لقياس درجة ، األعلى إىل  األدىنتتدرج من ، يكون بدرجات متفاوتة وإمنا

وكلما ، ومعايري خاصة لقياس انصهار املنظمة يف الفرد، انصهار الفرد يف املنظمةأو  اندماج
وان الطرفني راضيان عن ، التنظيم ناجحأن  دليال علىكانت نتيجة القياس مرتفعة كان ذلك 

 .العاملني ا  ندماج واالنصهار بني املنظمة وأفرادهاودل ذلك عن وجود اال ماأهدافهحتقيق 
  Herbert Simon  2هلربرت ساميون : نظرية التوازن التنظيمي   .8

ليت حتدث بني ينظر ساميون للتنظيم على انه هيكل رمسي من العالقات والتفاعالت، ا  
فعن طريق التفاعل يستمد كل ، من خالل عمليات االتصال املستمرة اليت تتم بينهم أعضائه

وضمن اهليكل ، واحد منهم قدرا كبريا من املعلومات واالجتاهات اليت تساعده يف اختاذ قراره
لطة تدعى هناك مراكز للس، اليت يتكون منهااإلدارية  التنظيمي للمنظمة وعرب خمتلف مستوياته

واىل جانب السلطة الرمسية هناك سلطة ، اليت تكون قراراا ملزمة لآلخرين، بالسلطة التنفيذية
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والتوجيه فقط ويؤكد  واإلرشادعلى سبيل النصح إال  تكون وال، قراراا غري ملزمة، استشارية
 يه فهو يرىوعل، التنظيم يتطلب وجود تعاون فيما بينهم أعضاءحدوث التفاعل بني أن  ساميون

  .االتصال والتعاون حيدث عن طريقهما التفاعل أن 
هيكل مركب من العالقات أو  ويعرف ساميون التنظيم على انه وحدة اجتماعية  

أن  وهو يرى، وحتتم عليهم اختاذ القرارات األفراداليت تتجسد يف قيم واجتاهات ، واالتصاالت
وبالتايل فان عملية اختاذ القرار هي ، القرارات كل العمليات التنظيمية تتمحور حول عملية اختاذ

  :وتقوم مبادئ نظرية ساميون على العناصر التالية.ي املنظمات  داءة للسلوك واألاألساسيالعملية 
تقوم على األفراد، فالتنظيم يتكون من هيكل االتصاالت والعالقات بني :عنصر اختاذ القرار  -

مرحلة فيتحقق هدف أو  الذي يصبح خطوة، معني حبيث يقوم كل قرار بنشاط، هرمي أساس
  .آخر 

يستمدون معايري وقيم االختيار من  فإم قرار ألي التنظيم أعضاءعند اختاذ  :عنصر البيئة  -
  .البيئة هي اليت حتدد بدائل االختيار املتاحة هلم أن إال  ،التنظيم

  .يم العمل وتنسيق اجلهوداختاذ القرارات عمل مجاعي والبد من تقس إن:عنصر اجلماعة  -
اآلخرون فيتولون  وأماالعليا باختاذ القرارات  اإلدارة أعضاءيتخصص : عنصر التخصص -

  .تنفيذها 
بالقرارات  األعضاءال بد من التزام  أهدافهحىت يتمكن التنظيم من حتقيق  : تأثريالعنصر  -

ة كالسلطة وخلق الوالء واالتصال املتخذة يف املستويات العليا لذلك ميارس التنظيم مؤثرات معين
  .والتدريب ووضع معايري الكفاءة وغريها 

 ألعضائه املغريات اليت يقدمها هدف التنظيم هو حتقيق التوازن بنيأن  :عنصر التوازن  -
  .واملسامهات اليت حيصل عليها باملقابل 

  :العالقة بني البيئة واملنظمة 
البيئة مبختلف عناصرها حتوي أن  حيث، قة احتواءن العالقة بني البيئة واملنظمة هي عالإ

ولكن هذا ال ، وال وجود للمنظمة من دون بيئة، وحتتضنها من مجيع جوانبها، وتشمل املنظمة
 أمهيةوتبلغ استفادة البيئة من املنظمة  ، منها يتجزأفهي جزء ال ، املنظمة بالنسبة للبيئة أمهيةينفي 
 إذنفالعالقة بني البيئة واملنظمة ، بصفة عامة وأغراضها اامصدر رئيسي ملتطلبأا  ة إذكبري
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وتكيف  تأثري و تأثرعالقة أا  كما، طرف عنها أليغىن  اليت ال، عالقة االعتمادية املتبادلة
  .ولكل حالة من هذه احلاالت ظروفها وحمدداا اخلاصة ، وانسجام وانصهار واندماج

  :البيئة يف املنظمة  تأثري . أوال
أو  هذه العوامل تفرض نأ: األول، بأسلوبنيالعوامل البيئية يف املنظمة أو  ؤثر الظروفت

فرصا وجماالت  للمنظمةتقدم  فان الظروف البيئية :الثاين أما ، تضع حدودا معينة لعمل املنظمة
العالية  األصواتومثال ذلك املصانع ذات ، فالبيئة قد حتدد سلوكيات املنظمة، خمتلفة للتحدي

 ما اختارت مناطق سكنية هادئة كمكان لعملها إذااملزعجة قد جتد نفسها يف موقف حرج و
وتقدم هلا مصادر ، ويف الوقت الذي تفرض فيه البيئة اخلارجية حدودا معينة لعمل املنظمة

وتعد يف ، تقدم حاالت كثرية من عدم املوافقة والعداءات أيضاجندها ، وعناصر مساندة أساسية
  .منها مصدرا للصراع واملعاناة بالنسبة للمنظمة  جوانب معينة

وحىت  إستراتيجيتهاويف ، كما تؤثر الظروف والعوامل اخلارجية غري املؤكدة يف املنظمة  
التنظيم  إىل  ضرورة االنتقال من التنظيم اآليل إىل  الدراسات أشارتوقد ، يف هيكلها التنظيمي

هو املفضل يف ظل  اآليلبينما يكون التنظيم  عندما تكون الظروف البيئية مؤكدة، العضوي
 إدارةوهذا يعين عدم صالحية التنظيم العضوي يف بيئة مستقرة متتلك ، الظروف غري املؤكدة

التنظيم اآليل غري قادر أن  كما ، ة ذات العالقةاألساسياملنظمة القدرة العالية على التنبؤ مبتغرياا 
املنظمة القدرة على التنبؤ مبتغرياا  إدارةواليت تفقد ، تغريعلى مواجهة متطلبات بيئية سريعة ال

درجة الالمركزية أن  واملالحظ، ة ذات العالقة واالستجابة هلا يف الوقت املناسباألساسي
على عملية التخطيط تزداد كلما اجتهنا حنو العمل يف بيئة  والتأكيدوتفويض اختاذ القرارات 

  1.متقلبة أو  متغرية
  :املنظمة يف البيئة  أثري ت. ثانيا 

بني  اتتأثريفال، البيئة يف املنظمة تأثري عن  أمهيةاملنظمة يف البيئة ال يقل  تأثري قد يكون   
فحينما توجد املنظمة يف بيئة معينة ، من حيث النوع والدرجة، الطرفني متبادلة ويف تغري مستمر

تؤثر يف البيئة وختلق ناسبة ملخرجاا امل خرىاألفان كل السلع واخلدمات والنقود واملتغريات 
االهتمام بفكرة  أصبح األخريةويف السنوات ، عدم التوازن فيهاأو  حاالت معينة من التوازن
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والسيما تلك املهتمة ، والفنية احلديثةاإلدارية  املتبادل حيتل مكان الصدارة يف الكتابات تأثري ال
  .يئي وقضايا التلوث الب بقضايا السلوك التنظيمي 

  1 :استراتيجيات املنظمة يف التعامل مع البيئة اخلارجية 
  :مها  بأسلوبنيتستجيب املنظمة لبيئتها   
مع اإلدارية  تكيف نفسها لتنسجم سياستهاأن  املنظمة حتاولأن  أي، التكيف للبيئة: األول

  .متطلبات الظروف البيئية 
حيث حتاول املنظمة من خالله تكييف  ،مناال األصعب األسلوب  وهو ، تكييف البيئة: الثاين

دورا بارزا يف  األسلوب  وتلعب املنظمة اليت تتبع هذا ، ةاألساسي اأهدافهالبيئة اخلارجية لصاحل 
ميكن للمنظمة استخدامها يف عملية تكييف البيئة اخلارجية  بأساليوهناك عدة ، يف البيئة تأثري ال

اكثر منها حسب الظروف اليت تعمل أو  خدام واحدللمتطلبات التنظيمية وتستطيع املنظمة است
  :االستراتيجيات أو  األساليبومن هذه ، فيها

 :الفعلي للبيئة أو  التكيف العملي .1
التغيري الالزم يف البيئة من اجل استغالل الفرص املتاحة وخلق  إحداثتعمل املنظمة على 
سويق يف حميطها دف الوقوف حبوث الت بإجراءومثال ذلك قيام املنظمة ، ظروف جيدة للعمل

وذا تتعرض املنظمة بطريقة مباشرة ملا خيدم مصاحلها من ، على رغبات وحاجات العمالء
 .كسب الزبائن الالزمني لتسويق خمرجاا وضمان بقائها واستمراريتها 

 :التكيف للبيئة  .2
على  األسلوب  ا ولكن ينطوي هذ ، يف هذه احلالة تتكيف املنظمة مع البيئة اليت تعمل فيها

وهذا ما حيتم على املنظمة مالحقة هذا التغري من ، البيئة يف حالة تغري مستمرأن  خماطرة تتمثل يف
 .مهامها وواجباا  داءمما يفقد املنظمة االستقرار النسيب أل، الناحية التنظيمية

 :عناصر خارجية يف املنظمة  إشراك .3
كما ، إدارايف جملس عناصر خارجية  بإشراكتقوم املنظمة أن  قد تستدعي حاالت معينة

  .املؤسسات املقترضة منها  إدارةبعض ممثلي البنوك يف  إشراكهو احلال يف 
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 :التكتالت أو  التجمعات .4
القوة الالزمة ملواجهة أو  أي جتميع عدة منظمات من اجل احلصول على املصلحة املشتركة

والتحكم يف قانون العرض والطلب يف  تأثري للني ومثال ذلك احتاد املنتجني واملزارع، األزمات
 .املناسبة للمحافظة على كيان املنظمات  األسعارومن مث السيطرة على التسويق وحتديد ، السوق

 :املساومة .5
املنظمة يف حال مواجهتها ملشكل معني مع شركاء اجتماعيني قصد  إليهوهو حل تلجا 

مثل املفاوضات بني املنظمات والنقابات ، ملشاركةا األطراففيه مصلحة  قاالتفا إىل  الوصول
 .العمالية لفض الرتاعات العمالية 

 :االنسحاب .6
ويف حالة االنسحاب الكلي فان ، جزئياأو  قد تنسحب املنظمة من البيئة اليت تعمل فيها كليا

 .املنظمة تتالشى وتزول 
  

 
  
  
  
  

 
  

  



  ــاملنظمة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل  ــ
  

 148

  
  :خالصة 

وحقل دراسة موضوعنا هذا ، يتم فيهال خيلو أي جمال للدراسة من شرط وجود حقل 
لذا كان لزاما ، حقل دراسة املنظمة هو البيئةأن  كما، هو ال شك املنظمة)والدافعية  شباعاإل(

على الطالب الباحث التعرض هلذين املفهومني ولو بصفة خمتصرة،وقد عرفنا خالل هذا الفصل 
 جمموعة من العمليات التنظيمية مفهوم املنظمة اليت تعرب عن وحدة اجتماعية تتم من خالهلا

وجتري خالهلا جمموعة من العمليات االجتماعية كاالتصال ... والتخطيط وغريها  اإلدارةك
موضوع حبثنا الدافعية  أمههاوحتدث فيها عمليات سلوكية نفسية عديدة .... والتماسك 

 أمهيةتنظيمي وقد بينا ما يعرف بالسلوك ال إطاروديناميكية هاتني العمليتني تتم يف ، شباعواإل
  . خيدم مصلحة املنظمة والعمال على حد السواء أساسيدراسته للمنظمة كعلم 

مفهوم التنظيم كمرادف للمنظمة من ناحية وكعملية من عملياا من  إىل  كما تطرقنا  
خصائصه ووظائفه الداخلية على مستور املنظمة واخلارجية على أهم  وعرفنا، أخرىناحية 

ما  أساسعلى  األهمأما فيما خيص نظريات املنظمة فقد تناولنا بعضا منها ، االجتماعياملستوى 
بعضها  عديدة ومتعددة أخرىهناك نظريات أن إال  ،املتناولة يف هذا البحث فقط املتغرياتخيدم 

متناول ضمنيا فيما مت ذكره مثل نظرية ماري باركر فوليت اليت تضمنتها نظرية العالقات 
تها نظرية التوازن اليت تضمن شستر بارنارد:النظام التعاوين ل  ونظرية، اللتون مايو يةاإلنسان

لدوغالس ماك غريغور قد   X & Yاإلدارية  نظرية الفلسفةأن  كما، التنظيمي هلربرت ساميون
  .مت تناول مبادئها يف فصل الدافعية 

تخدامها للتكيف مع البيئة االستراتيجيات اليت ميكن للمنظمة اسأهم  إىل  خريا تطرقناأو  
    .اليت تعمل فيها بعدما عرفنا عالقة االعتمادية املتبادلة بينهما 
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  :متهيد 
حل معتمد عليه للمشكالت  إىليعرف املنهج العلمي بصفة عامة على انه عملية الوصول 
للمعلومات مث حتليلها وتفسريها  اليت تواجه الباحث وذلك من خالل اجلمع املنظم واملتناسق
مادة إىل أن ويرجع ذلك أساسا ، ويندرج البحث يف ميدان علم النفس حتت البحوث السلوكية

هناك الكثري من الباحثني يف أن  ويالحظ، وسلوكه عموما اإلنسانيف هذه البحوث هي البحث 
حبوث نفسية  إىلميدان علم النفس بصفة عامة ينادون بضرورة توجيه قدر كاف من اجلهود 

وتتناوهلا بدراسة حتليلية ، علمية تطبيقية تدرس املشكالت والصعوبات املستمدة من الواقع امليداين
ومعىن هذا هو التركيز ، نتائج واقتراحات فعالة هلا فائدا العلمية الواضحة إىلالتوصل  ناقدة قصد

وهذا ما سنتناوله خالل هذا ، يف البحوث النفسية على اجلانب التطبيقي اكثر من اجلانب النظري
فبعد تعرضنا للدراسة النظرية واملوروث األديب حول موضوعنا الذي حيوي ، الفصل التطبيقي

 األفراداخلارجي واآلخر تابع واملتمثل يف دافعية  اإلشباعمستقل وهو  أحدمهاريين رئيسيني متغ
جانب  إىلسنتطرق ، كما عرجنا على املنظمة باعتبارها ميدان البحث والدراسة، داخل املنظمات

وعن العينة واملنهج ، ميداين حول الدراسة االستطالعية وأمهية ميدان البحث وإستراتيجيته
  .ستخدم يف هذا البحث والوسائل العلمية املتاحة واملناسبة هلذا النوع من الدراسات امل
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  :الدراسة االستطالعية  -  1
ومرحلة حامسة يف ، تعترب الدراسة االستطالعية خطوة هامة يف بداية ووسط كل حبث

إال  هي يف احلقيقة ما ةالعيالدراسة االستطأن  حيث، بالتحديد إليهتوجيه الباحث ملا يريد التوصل 
كما تتضمن ، اكتشاف أويل ملصادر املادة العلمية وبلورة التساؤالت وحصرها مبا خيدم البحث

تناسب نوع وموضوع أن  املساعدة على معرفة الوسائل املناسبة جلمع املعلومات واليت يفترض
  .أخرى وتتناسب مع خصائص العينة املقصودة بالدراسة من جهة، البحث من جهة

واملتمثلة  مراكز تواجد عينة حبثه إىلوقد قام الطالب الباحث ذه اخلطوة من خالل زيارة   
وحاور العديد من عماهلا مبختلف مستويام ، واملؤسسات التربوية، يف املدارس و الثانويات

ئلة كما قام بطرح عدد من األس، ومقاييسهم املهنية والعمرية، وحىت من حيث اخلربة املهنية
 وبناءا على إجابام املوضوعية، وطريقة معاجلته، وتوجه خطوات إجرائه، املفتوحة اليت ختدم حبثه

قام بإرساء قواعد استمارته وتوجيه وضبط أسئلته حنو جمال اهتمامهم وهو واقع ومدى توفري 
 .منظمات عملهم  إطارداخل   اإلشباعفرص 

  :املكاين والزماين للبحث  طاراإل -  2
 ضمن عدة مؤسسات تربوية، والية سطيف، هذه الدراسة على مستوى دائرة صاحل باي يتأجر

للتعليم املتوسط وبعضها اآلخر للتعليم الثانوي،وقد شرع  وأخرىمنها مؤسسات التعليم االبتدائي 
         غاية إىل م2007فريل أ 05الطالب يف الزيارة امليدانية لعينة البحث ومكان الدراسة ابتداء من 

   .عرب مراحل سيتم شرحها خالل كيفية تطبيق أدوات البحث م2007ماي 20 
  :ميدان الدراسة بالنسبة ملوضوع البحث  أمهية -  3

املادية واحلقوق  األوضاعمن تدهور يف  األخريةما تعرفه املنظومة العمالية يف اآلونة  إن  
وخاصة ما هو شائع عن ، حبثه إلجراءيدان اختيار هذا امل إىلدفع بالطالب  هو ما، املهنية والنقابية

ونسبة االستفادة ، واألجورمن هضم للحقوق وتدين يف الرواتب ، املنظومة التربوية بصفة خاصة
وعدم السماح لعمال هذا القطاع باملشاركة يف اختاذ ، للمكافآت التشجيعية اإلضافيةمن الفرص 

ق له العمل يف الطالب سبأن  كما   ، الوظيفييتعلق مبصريهم املهين و األمرالقرار حىت وان كان 
وقد الحظ الطالب عددا من عمال القطاع ميارسون نشاطات  ، هذه املهنة وهي مهنة التعليم

كان السبب يف هذا هو  إذاوهذا ما دعاه للتساؤل عما ، الفراغ وأوقاتخالل العطل ، موازية
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 األسسوبناء على هذه ).ة التربوية املؤسس(منظمة العمل  إطارالداخلي ضمن  اإلشباعنقص يف 
  .مجيعها مت اختيار ميدان البحث والدراسة ومن خالله اختيار العينة 

  : األسئلةإعادة صياغة  -  3
  :السؤال الرئيسي  -أ 

  .ات اخلارجية على دافعية العمال داخل املنظمة ؟اإلشباعهي انعكاسات  ما -
  :اجلزئية   األسئلة -ب 

 .؟ شباعاته الداخليةإاخلارجي من حتقيق  اإلشباع إىلأ جلمتكن العامل الذي هل  .1
 اخلارجي ؟ اإلشباع إىلاللجوء  إىلما هي العوامل اليت تدفع بالفرد  .2
  .سلبا ؟أو  إجياباداخل املنظمة  األفراداخلارجي على دافعية  اإلشباعهل يؤثر  .3

 :املنهج املتبع  -  4
من ، علمي منظم بشكللتحليل والتفسري طريقة من طرق ا، يعترب املنهج الوصفي التحليلي 

  .1مشكلة اجتماعيةأو  لوضعية، ونتائج حمددة أغراض إىلاجل الوصول 
وهو يهتم ، وظائف املنهج الوصفي التحليلي وصف ما هو كائن وتفسريهأهم  و من

أو  بتحديد الظروف والعالقات اليت توجد بني الوقائع كما يهتم بتحديد املمارسات الشائعة
وطرائقها يف النمو ، واجلماعات األفرادوالتعرف على املعتقدات واالجتاهات عند ، دةالسائ

أن  ويرى الطالب الباحث، األخرىبالعوامل النفسية واالجتماعية  وتأثرها وتأثريها، والتطور
وبالضبط منهج حبوث دراسة العالقات ، انسب منهج لدراسته هذه هو املنهج الوصفي التحليلي

  .بثق عن املنهج الوصفيالعامة املن
  :العينة  – 5

كما يتدخل يف ذلك طبيعة ، طريقة حتديد عينة البحث جمال الدراسة كثريا ما يساهم يف إن
ر اختيا وأساليبوعلى الرغم من تنوع طرق  ، واملنهج املستخدم لذلك، وحجمه، األصلياتمع 
من حيث التنسيق بينها وبني ، ثنيت املشاكل اليت تواجه الباحتظل من كربيا، إال أا العينة

كما ، األحوالفاختيار العينة بالطريقة العشوائية مثال ال يصلح يف كل ، املعطيات احملددة سلفا
  منه  داملقصوتتناسب ومستوى حبثه واهلدف  ، يتعني على الباحث حتديد خصائص معينة لعينة حبثه

                                                
  .1995، اجلزائر، بوعات اجلامعيةديوان املط، مناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحوث ، حممد حممود الذنيبات.عمار بوحوش،د.د 1
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الطريقة العنقودية  إىللب الباحث اهتدى الطا، وبعد مراعاة كل هذه العوامل واملتغريات
 حيث مت اختيار فرد من كل مؤسسة على مستوى مقاطعة كاملة، يف اختيار عينة حبثه، القصدية
أو  يدخل متغريي احلداثة يف املهنة حىت ال، زمالئه خربة مهنية أوسطيكون هذا الفرد أن  وتعمد

  . التقادم كمؤثرين خارجيني
تتنوع مستويات ، من عمال التربية وعددهم ثالثون فردا وتتمثل عينة البحث يف جمموعة

  :عملهم كالتايل 
سنة عمل يف  20و 15ما بني (متوسطوا اخلربة ، عمال يف مستوى التعليم االبتدائي 10

  .متزوجون وعليهم مسؤوليات عائلية ، سنة 45و 30،يف مرحلة عمرية بني )امليدان 
  .خصائص الفئة السابقة  بنفس، عمال يف مستوى التعليم املتوسط 10

  .يف مرحلة التعليم الثانوي  عمال 10وكذلك 
  :األسس التالية حصر هذه الفئة ذه اخلصائص على متوقد 

 فتتأثروذلك حىت ال تكون الدراسة متس مستوى واحدا ، تنوع مستويات العمل -
  .دراسي مثالكثافة احملتوى الأو  كاحلجم الساعي، نتائجها مبتغريات خاصة ذا املستوى

الن العامل احلديث العهد باملهنة قد يكون متحمسا للعمل والبذل ، توسط اخلربة املهنية -
حتول دون أا  العوائق اليت قد يضخمها العامل القريب من سن التقاعد على إىلدون االنتباه 

  .اإلشباععملية 
ومطالب ، عائلةسنة يكون مسؤوال عن  45و 30فالفرد العادي ما بني ، عامل السن -

  .النفسية واالجتماعية واملادية وغريها  اإلشباعمطالب  إىلاليت تلفت انتباهه ، ببعض املتطلبات
قصد اإلشباع، وقد حاول الطالب الباحث ضبط اكرب عدد من املتغريات املؤثرة يف عملية 

ومن هذه ، التحكم يف نتائج البحث وجعلها اكثر موضوعية وتعبريا عن صدق الواقع العمايل
ومسؤولية حتقيق اشباعاته تقع ، استبعاد العنصر النسوي باعتباره معفى من القوامة أيضااملتغريات 

  .معينات على شؤون احلياة إال  وما هن األوىلعلى عاتق الرجل بالدرجة 
  :وسائل مجع البيانات -  6

  ومجع ، واقعالوسائل اليت يستعني ا الباحث الستقاء املعطيات والبيانات من ال وهي
  حبثه أهدافوذلك لتحقيق ، قصد حتليلها وتفسري دالالا ومعانيها، الوقائع من امليدان
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ومن الوسائل املستعملة يف هذا البحث واليت تناسبت وطبيعة املوضوع  .واختبار فرضياته 
  :واملنهج املتبع ما يلي

  :املالحظة   1.  6
فقد استخدمت يف  ألمهيتهاونظرا ، اناتتعد املالحظة وسيلة هامة من وسائل مجع البي

جلمع املعلومات وللتعرف على ، املاضي والزالت تستخدم يف احلاضر يف جمال البحث والدراسة
  .1ظواهر احلياة ومشكالا

وسامهت مالحظاته ، وقد متت مالحظة الباحث لعينة البحث داخل املؤسسات وخارجها
حيث الحظ وجود ، املقابلة واالستمارة وأسئلة العديدة واملتكررة يف توجيه فرضيات البحث

منظمة العمل  إطارخارج  ، التجارية وغريها واألعمالاملمارسات املوازية للعديد من النشاطات 
تعويض احلرمان خارج أو  الناقص اإلشباعداخلها وحماولة العمال حتقيق  اإلشباعمما يؤكد غياب 

الصادرة  اإلشباعالنفسي وغريمها من نتائج عدم  كما الحظ التذمر والشكوى والضغط، املنظمة
  . عن العمال داخل املنظمة 

ومكان عملهم والظروف ، كما متت املالحظة املباشرة للعمال وهم يؤدون مهامهم
  .والوسائل املستعملة واملتاحة هلم، هلذه الفئة من العمال اإلداراتومعاملة ، الفيزيقية احمليطة م

  :املقابلة   2. 6
 الوسائل البحثية جلمع املعلومات والبيانات من امليدان االجتماعيأهم  ترب املقابلة منتع

عن وحدات جمتمع  األصليةمجع البيانات  إىلاليت ترمي ، امليدانية األحباثوهي ضرورية خاصة يف 
  2.البحث 

تعلقة وان تنويع أدوات البحث كثريا ما يتيح للباحث اإلحاطة شبه الكاملة باملعلومات امل
وقد ، مكملة هلاأخرى  وتدارك نقائص وسلبيات بعض األدوات باستعمال أدوات، باملوضوع

تتمثل يف عشر إداريني مشرفني أخرى  ولكن مع عينة، تعمد الطالب استعمال املقابلة كأداة ثالثة
املتاحة على مستوى  اإلشباعوجهت هلم مخسة عشر سؤاال تتعلق بعوامل ، على مؤسسات تربوية

                                                
  .45ص  ، م1997، مصر، مكتبة زهراء الشرق، حماضرات يف تصميم البحوث االجتماعية وتنفيذها، سعيد ناصف 1

          جامعة ، اهلامشي لوكية. د.إشراف أ، محزة عبد اجلبار  إعداد خلضر بن غنام، مذكرة ليسانس، إشكالية التأهيل املهين للمعاقني حركيا 2
  .م2001جوان ، قسنطينة
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على دافعية العامل  تأثرياتهاخلارجي من حيث  اإلشباع إىلونظرم ، إشرافهمؤسسات حتت امل
  :مرتبة كما يلي  األسئلةوهذه ، داخل املنظمة

 .الظروف يف املؤسسة حتت إشرافكم حتقق رضا العمال ؟أن  هل ترى .1
 .شباعات عماهلا ؟إحتت إشرافكم  إمكانات كافية لتحقيق  ةملؤسستوفر اهل  .2
 .شرافكم ؟إالحظ جمهودات إضافية من قبل العمال حتت هل ت .3
 .؟ املؤسسة إطاررج خاأخرى  هل الحظت بعض العمال ميارسون نشاطات .4
النفسية واالجتماعية واملادية (العمال حتت إشرافكم حيققون كل اشباعام أن  هل ترى .5

 .؟داخل املؤسسة....)والفكرية 
 .الية يف التغيب ؟هل تعاين املؤسسة حتت إشرافكم من نسبة ع .6
 .اض املهنية على مستوى املؤسسة حتت إشرافكم؟أو األمر هل ترتفع نسبة حوادث العمل .7
 .نظام العالقات العامة داخل املؤسسة حتت إشرافكم مقبول ؟أن  هل ترى .8
 .هل تتلقى املؤسسة حتت إشرافكم  بعض التذمرات والشكاوى من طرف عماهلا ؟ .9

 .على توفري فرص التشجيع واملكافآت لعماهلا ؟ املؤسسة حتت إشرافكمهل حترص .10
 .هل يعرب اجلهد الفعلي للعمال عن االمتنان والوالء للمؤسسة حتت إشرافكم ؟.11
 .عوائد العامل حتت إشرافكم تتناسب مع ما يقدمه من جهد؟أن  هل ترى .12
 .اخلارجي من طرف بعض العمال ؟ اإلشباعهل صادفتك بعض حماوالت حتقيق  .13
 .ال من طرف العمال على العمل باملؤسسة حتت إشرافكم ؟هل تالحظ إقبا .14
 .هل تم املؤسسة حتت إشرافكم بدراسة دوافع عماهلا وحماولة التعرض هلا ؟ .15

  : ةبناء االستمار   3. 6
 فحوصوسيلة علمية تساعد الباحث على مجع احلقائق واملعلومات من امل تعد االستمارة

العريضة  أطرهوعدم اخلروج عن  إجراؤهحث املزمع وتفرض على الباحث التقيد مبوضوع الب
  1.ومضامينه التفصيلية ومساراته النظرية والتطبيقية 

بدأ الطالب الباحث يف  ، البحث لعينة )مساعدة على البحث(جمانسة  بعد اختيار عينة و
بط مفتوحة حىت يتسىن له الض أسئلةثالث  ،حيث استمد من فرضيات حبثه، عملية بناء االستمارة

                                                
  .65ص، 1982، لبنان، بريوت، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1ط، األسس العلمية ملناهج البحث االجتماعي، حسان حممد احلسن.د   1
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حيث  األسئلةباملوضوع من خالل هذه  اإلحاطةوقد تعمد  ،الدقيق حملتوى عبارات االستبيان
  :ثالث حماور رئيسية وهي  إىلقسمها 
داخل املنظمات اليت  اإلشباعبتحقيق  األفرادلالطالع على مدى شعور : األولاحملور   

  .داخل املنظمة ؟ هل متكنت من حتقيق اشباعاتك: وكان سؤاله كالتايل ، يعملون ا
ينوي القيام أو  اليت قام األخرىحنو احملاوالت  ،للخروج بالعامل من املنظمة :احملور الثاين   

كان أن  :وكان نص سؤاله كالتايل، بالنفي األولكان اجلواب اإلشباع أن لتكملة أو  لتحقيق ،ا
  .؟ اإلشباعق خارج املنظمة لتحقي األخرىهي حماوالتك  فما، بالنفي األولاجلواب 
الذي  اإلشباعالنظرة اليت كوا العامل من خالل تقييمه ملدى  يدور حول:احملور الثالث   

  ؟وكيف ؟ خارج املنظمة على نظرتك اجتاهها إىلهل اثر جلوؤك :وكان سؤاله  ،حققه من منظمته
  :اليت حتصلنا عليها اإلجاباتوفيما يلي عينة من 

 فلن تفي بالغرض ، معنويةأو  من مكاسب ماديةيفيت مهما يكن ما حققته من وظ . 1 ج  
 رغم ما ابذله من جهد، االجتماعيأو  ومل أحقق بعد القدر املطلوب مين على املستوى العائلي

أو  لكن يبقى الكثري كاملكافآت اليت تعترب غائبة، صحيح قد أكون حققت بعضا من حاجيايت
  ....التقدير واالحترام من املسؤولني وغريها 

فحاولت مرة املشاركة يف نشاط ، خارج املنظمة أريدهما  أكملأن  حاولت مرارا . 2 ج  
 إىلكما حاولت االنضمام ،  يكن يف صاحليلكن توقيت الوظيفة مل ، األصدقاء أحدجتاري مع 

قصد يف نادي املركز الثقايف للبلدية  اخنرطتخريا أو ، كثيفة األخرىمجعيات لكن نشاطاا هي 
  .وليس هذا كل ما ارغب فيه أحيانا، واالطالع والترفيه املطالعة 
لكنها يف حد ذاا صرح ، املدرسة ال تفي بالقدر الكايف ملا نرغب فيهأن  صحيح.  3 ج  

لكن املشرفني ، خترج منها يف يوم ما ألنه  ينبغي على اجلميع احترامه على األقل ، علمي وعملي
  والبيداغوجيةاإلدارية  األمورمن إعادة النظر يف الكثري من عليها والقائمني على شؤوا البد هلم 

فالنظرة العامة للمؤسسة مبنية على ، منها التوقيت واحلجم الساعي واملكافآت واحملتوى التربوي
  .ما حققته خارجها مكمل أما متكنت من حتقيقه داخلها رغم بعض النقص أن  وارى، االحترام

الطالب الباحث بوضع عشرة أسئلة لكل حمور من احملاور وبناءا على هذه اإلجابات قام 
  : ال أدريأو  الأو  وتتم اإلجابة عليها بنعم الثالث السالفة الذكر
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  :احملور األول   
 .موردك املايل حيقق لك االكتفاء الذايت ؟أن  هل ترى .1
 .هل تعترب مؤسستك املصدر الوحيد لتحقيق اشباعاتك ؟ .2
 .الوظيفة ؟دخل آخر من غري  إىلهل تطمح  .3
 .مكافآت من وظيفتك ؟أو  هل حصلت على حوافز مادية .4
 .هل حصلت على ترقية وظيفية ؟ .5
 .لوظيفتك ؟ أدائكالصحي عند  باألمنهل تشعر  .6
 .على مستقبلك الوظيفي ؟ باألمنهل تشعر  .7
 .مقبول يف مؤسستك ؟ بأنكهل حتس  .8
 .تك ؟اجلديد يف وظيف إجنازهل ميكنك  .9

 .ملؤسستك ؟إلداري األسلوب   ا هل توافق على .10
  :احملور الثاين

 .خارج منظمتك ؟أخرى  هل متارس نشاطات .1
 .خارج املنظمة ؟ األصدقاءهل تفضل مجاعة العمل على  .2
 .خارج املنظمة ؟أخرى  نوادي إىلهل تفكر يف االنضمام  .3
 .ومل تتح لك الفرصة ؟أخرى  هل تفضل مهنة .4
 .هل تتغيب كثريا عن العمل ؟ .5
 .عملك ؟ هل تواجه مشكالت ما يف .6
 .هل جتد توافقا بني حياتك اخلاصة ومهنتك ؟ .7
 .؟ األخرىوظيفة لقضاء انشغاالتك هل يكفيك وقتك خارج ال .8
 .هل يزعجك توقيت عملك ؟ .9

 .تفضل العمل الوظيفي على النشاطات احلرة ؟ هل.10
  :احملور الثالث 

 .؟ يف عملك اإلجهادهل تشعر بنوع من  .1
 .يف عملك ؟ إضافياهل متارس جهدا  .2
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 .على اتصال مباشر مع مسؤوليك يف العمل ؟ أنتهل  .3
 .منصب عملك ؟ هل تفكر يف االستمرار على .4
 .هل مك مسعة مؤسسة عملك ؟ .5
 .مؤسستك تقدم خدمة مفيدة للمجتمع ؟أن  هل ترى .6
 .من وظيفتك مع ما تقدمه يف عملك ؟ تأخذههل تعتقد بعدالة ما  .7
 .؟ هل حتس بالتكامل بني حياتك داخل املنظمة وخارجها .8
 .مؤسستك تليب لك كل ما ترغب فيه ؟أن  هل ترى .9

  .؟لوظيفتك  األمهيةهل قمت بنشاط يوازي من حيث .10
  :تفريغ نتائج االستمارة 

  :األولاحملور 
  اإلجابات             
  اجلموع  يال أدرـ ب اإلجابة  بـ نعم اإلجابة بـ ال اإلجابة  رقم السؤال

1.   24  06  00  30  
2.   24  06  00  30  
3.   03  27  00  30  
4.   18  12  00  30  
5.   12  15  03  30  
6.   24  06  00  30  
7.   18  09  03  30  
8.   03  27  00  30  
9.   00  30  00  30  

10.  15  15  00  30  
  300  06  153  141  اموع
  %100  %02  %51 %47  النسبة
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تمثیل المحور االول

ال أدري     
ال
نعم

ال أدري      2%
ال 51%
نعم 47%

نعم ال الادري

 
  

  :احملور األول 
يدة إلمكانية حتقيق مؤ %47بنسبة ، 10هذا احملور وعدد أسئلته متت اإلجابة على 

وهذه نسبة معتربة من ، %51فيما متت اإلجابة بالنفي بنسبة ، داخل املنظمة اإلشباع
املادي  اإلشباعخاصة ، املنظمة إطارالعاملني الذين مل يتمكنوا من حتقيق اشباعام داخل 

حيث كانت اإلجابة على هذه األسئلة تؤكد على  ، 4، 3، 1الذي يقيسه كل من السؤال 
املادي املطلوب والذي يعترب بإمجاع أفراد عينة  البحث على  اإلشباع إىلصعوبة الوصول 

حاجات النفسي املتمثل يف  اإلشباعكما مت قياس ، درجة بالغة األمهية يف حياة العامل
بان هذا   ات السابقةاإلشباعونالحظ على عكس   ،7، 6من خالل السؤالني ، األمان

حاجات التقدير إشباع   على غرار، سبة معتربة من التحقيقلقي ن اإلشباعالنوع من 
وقد بلغت نسبة ، 9، 8، 5الذي يعرب عنه كل من السؤال رقم .االجتماعي واثبات الذات 

العينة وتقابلها نفس النسبة  أفرادمن جمموع  %50ئد السااإلداري  الرضى عن النظام 
بني  إمجاعالحظ شبه يو، بة معتربةهذه املؤسسات وهي نس إدارة   ألساليبرافضة متاما 

ات اإلشباعوالوحيد لتحقيق خمتلف  األساسيالعينة على عدم اعتبار املنظمة املصدر  أفراد
              من إجابة 24بالنفي  اإلجاباتحتقيقها حيث كان عدد  إىلاليت يطمح العامل 

ل متكنت من حتقيق ه:العام  الذي كان مفاده األولوهو ما جييب عن التساؤل  30 أصل
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 اإلشباع إىلجلأ هل متكن العامل الذي أخرى  بعبارة أو اشباعاتك داخل منظمة عملك ؟
التساؤل حول احملور ومن هنا ينطلق البحث يف ، داخلهاخارج املنظمة من حتقيق اشباعاته 

منظمة  إطارفالعامل الذي يشعر باحلرمان داخل ، الثاين حرصا على الترابط والتسلسل
ولتخفيف حدة التوتر النامجة ، ليعوض هذا احلرمانأخرى  طرق إىلسيلجأ حتما ، هعمل
 بأخرىأو  بطريقة اإلشباعصر على املستمر للحاجات والدوافع املختلفة اليت ت اإلحلاحعن 

  .اخلارجي  اإلشباعومن هذه الطرق 
  :احملور الثاين 

  اإلجابات             
  رقم السؤال

  اجلموع  يال أدرـ اإلجابة ب  بـ نعمة اإلجاب بـ الاإلجابة 

1.   18  09  03  30  
2.   03  21  06  30  
3.   21  09  00  30  
4.   06  24  00  30  
5.   12  15  03  30  
6.   18  12  00  30  
7.   00  30  00  30  
8.   00  30  00  30  
9.   06  24  00  30  

10.  06  24  00  30  
  300  12  198  90  اموع
  %100  %04  %66 %30  النسبة
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  :احملور الثاين
 إىلاملتمحور حول جلوء العامل  احملور الثاين إجاباتيالحظ من خالل نتائج 

اخلارجي  لإلشباعواملتضمن لسؤال عام عن العوامل املؤدية ، ات اخلارجيةاإلشباع
النسبة العامة من العمال أن  وكما تبني النتائج السابقة، م ا العمالواحملاوالت اليت قا

العمال الذين ينفون ذلك أن  يف حني %66:اخلارجي تقدر بـ اإلشباع إىل الذين جلأوا
  . %04 األسئلةوبلغت نسبة جتاهل  %30 كانت نسبتهم

وتعرب النسب السابقة عن الضغط الذي يعيشه العمال داخل منظمات عملهم   
السؤال ولنأخذ على سبيل املثال ، واحلرمان الذي يعانون منه يف خمتلف امليادين وااالت

عن وظائفهم وال  بالرضاال يشعرون  %80العمال بنسبة أن  عليه اإلجابةوعربت  04رقم 
التام عن عدم وجود توافق بني احلياة اخلاصة  اإلمجاعأن  كما، بالرغبة يف االستمرار فيها

ورغم هذا فان نسبة ، هيعيشونيعرب عن مدى تذمر العمال من الضغط الذي ، والوظيفة
بنعم على  اإلجابةاخلارجي تعترب ضعيفة حيث بلغت  اإلشباع إىلجلأوا  العمال الذين

 03طرفومت جتاهل السؤال من ، 30 أصلمن  إجابات 09من هذا احملور  األولالسؤال 

 أي %33 اإلشباعلتكملة أخرى  العمال الذين ميارسون نشاطات ةتقدر نسبعمال وعليه 
 اإلشباع إىلوامل اليت تؤدي بالعامل بعض الع األخرى األسئلةوتقيس ، مبعدل الثلث
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حول العالقات العامة داخل ، 06 ، 03 ، 02ومنها ما يعرب عنه السؤال رقم اخلارجي 
العمال يعانون من سوء التكيف وعدم االستقرار يف أن  إجابااالل املنظمة ويالحظ من خ

، أو عويض ذلكخارج املنظمة لتأخرى  نوادي إىلاالنضمام  إىلوهو ما يدفعهم ، العمل
توقيت العمل كثريا أن  كما، املنظمةأو  حد التفكري يف تغيري املهنة إىل األمرحىت قد يصل 

  9، 8عن السؤالني  اإلجابةوهذا ما تعرب عنه ، وتوتر للعامل إزعاجما يكون مصدر 
وال ، التوقيت املعمول به غري مناسب متاما لراحة العامل واستقرارهأن  على باإلمجاع

  .عد على حتقيق اشباعاته يسا
عدم متكن  أدى:على التساؤل الثاين كالتايل  اإلجابةومن خالل كل هذا ميكن   

 اإلشباعحماوالت خارج املنظمة لتكملة هذا  إىلالعمال من حتقيق اشباعام داخل املنظمة 
سوء التكيف والعالقات العامة ، داخل املنظمات اإلشباعصعوبة حتقيق  أسباب  ومن 
كما لوحظ ، املؤسسات إدارة  يف املتبع األسلوب   اإلداري  تصال وعدم الرضى عنواال

    ...عدم تناسب توقيت العمل مع رغبات العمال وغريها من العوامل 
    

  :احملور الثالث 
  اإلجابات             
  رقم السؤال

  اجلموع  يال أدرـ اإلجابة ب  بـ نعماإلجابة  بـ الاإلجابة 

1.   30  00  00  30  
2.   30  00  00  30  
3.   18  12  00  30  
4.   06  24  00  30  
5.   18  12  00  30  
6.   24  00  06  30  
7.   00  30  00  30  
8.   30  00  00  30  
9.   03  27  00  30  

10.  21  06  03  30  
  300  09  111  180  اموع
  % 100 % 3 % 37 %60  النسبة
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  :احملور الثالث 
اخلارجي على  اإلشباع إىلعمال ر جلوء الهل يؤث:االستمارة كان تساؤل احملور الثالث من   

 أيديناوتوضح النسب اليت بني ، ااملنظمة اليت يعملون  إىلدافعيتهم املهنية من خالل نظرم 
  . %03بنسبة  اإلجابةومت جتاهل  % 37وال بنسبة  % 60نعم بنسبة :يت مفادها ال لإلجابة

 أن اإلشباع ن عينة العمال اليت اجري معها البحث توافق علىم أغلبيةأن  من هذا املنطلق يتضح
ومن بني هذه ، على دافعية العمال داخل املنظمة بأخرىأو  املنظمة يؤثر بطريقة إطاراحملقق خارج 

عامل  12أن  حيث، من هذا احملور 05عن السؤال رقم  اإلجابةما يظهر على مستوى  التأثريات
يدل على  فإمنادل على شيء أن  وهذا، مسعة مؤسسته المه أن صريح برأيعرب ، 30 أصلمن 

 كما  اخل املنظمةالذي حيسون به د اإلشباعونه ونقص سخط هؤالء تعبريا عن احلرمان الذي يعان
يالحظ بشكل واضح التذمر الذي يعرب عنه العمال من خالل  ،07لنتائج السؤال رقم  املتأملأن 

وهذا التذمر سريجع  ،هم مع ما يقدمونه وما يبذلونه من جهدالنفي التام والكلي لعدالة عوائد
ما  أيضاومن بني مظاهر اخنفاض دافعية العمال  ، حمالة على حساب دافعيتهم للعمل بالسلب ال

على الشعور  باإلمجاعحيث تعرب العينة  01عن السؤال رقم  اإلجابةيالحظ من خالل نتائج 
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                     بنعم على السؤال  اإلجابةوتعترب نسبة  اإلشباع،نتائج عدم  أحدوهو  باإلجهاد
نسبة ضئيلة من العمال الذين يرغبون يف احلفاظ واالستمرار  30 أصلمن  06واليت بلغت  04 رقم

 إليهالذي ال يلجأ ، اخلارجي اإلشباععلى مناصبهم احلالية،وهذا نوع من البحث املتواصل عن 
وهو ، مإليهوهذا ما يؤكد ضعف دافعيتهم حنو العمل املوكل ، حلرمانيف حالة شعوره باإال  العامل

 اإلجابةالذي تعرب عنه العينة من خالل نسبة  ، النفسيأو  عن الصراع االجتماعي أيضاما قد ينتج 
 وأنشطةأخرى  هناك مناصبأن  العينة أفرادحيث ترى نسبة معتربة من  10 عن السؤال رقم

 فرصا أمامهمظيفة اليت يشغلوا،وهو ما يعطيهم آفاق جديدة ويفتح للو األمهيةموازية من حيث 
   .منظمام  إطارلتحقيق اشباعام اليت مل يتمكنوا من حتقيقها داخل أخرى 

 
  :تفريغ النتائج العامة لالستمارة 

  اإلجابات     
  احملاور

   يال أدرـ اإلجابة ب  نعمـ باإلجابة       الـ باإلجابة 
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  دالعد  اموع

  300  %02  06  %51  153 %47  141  احملور األول

  300  %04  12  %66  198  %30  90  احملور الثاين

  300  %03  09 %60  180  %37  111  احملور الثالث

  900    27    531    342  اموع
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  :داللة  نتائج االستمارة 
 وإقبالاالستجابة الواسعة للعينة ، ميكن مالحظته من خالل نتائج االستمارةما  أول إن
حيث ، املهملة اإلجاباتوهذا ما ينعكس يف قلة عدد ، على التعبري عن آرائهم بكل حرية أفرادها

وهذا ما يعطي ، إجابة متوقعة 900 أصلإجابة من  27أدري  ال:بـ اإلجاباتيقدر عدد 
ومن خالل النتائج العامة للمحاور .البحث املنتهجة  أدواتمن  كأداةاالستمارة مصداقية اكرب 
 يف إليهحرمان واضح تتعرض تعرب العينة عن ، والتسلسل املقصود بينها، الثالثة املكونة لالستمارة

واحلاجات النفسية  األوىلومن بينها احلاجات املادية بالدرجة ، حاجاا املختلفةإشباع  
خريا حاجات التقدير االجتماعي أبالدرجة الثالثة و األمانالثانية وحاجات  واالجتماعية بالدرجة

ماسلو  ألبراهاموهو التسلسل الواضح املطابق لنظرية احلاجات والدوافع ، الذات إثباتوحاجات 
الداخلي ترادفه احملاوالت املتكررة لتحقيق  اإلشباعنقص أن  العينة أفرادمن  األغلبيةوتؤكد 
والبحث املستمر لتعويض احلرمان الذي قد يشعر به العامل داخل املنظمة ، املنظمةخارج  اإلشباع

، أو إضافيةاملادية كنشاطات جتارية لكسب عوائد  اإلشباعوقد يكون ذلك بالبحث عن فرص 
وكثريا ما يفكر العامل يف ، النفس اكرب يفلكسب ثقة أخرى  يكون مبحاولة االخنراط يف نوادي
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الثالثة هي ما عربت عنه النتائج العامة لالستمارة كدليل األساليب  وهذه، ائياتغيري منصب عمله 
ومتكنهم من ، ات اخلارجيةاإلشباع إىلوعليه يعترب جلوء العمال ، الداخلي اإلشباععلى نقص 

سبب غري مباشر الخنفاض دافعيتهم للعمل ، حتقيق جزء مما حرموا منه داخل منظمات عملهم
  .بشكل عام 
   :املقابلة  نتائج

وذلك ، مسؤولني على املؤسسات اليت مت اختيار العينة منها 10أجريت هذه املقابلة مع 
هذا من ، املتوفرة واإلمكانياتات املتاحة للعمال والفرص اإلشباعلتكوين نظرة شاملة على وضع 

فنظرة  ،ومدى االهتمام به اإلشباعحول موضوع  دارة  وكذلك ملعرفة النظرة العامة لإل، جهة
سؤاال  15املقابلة وعددها  أسئلةوكانت ، العامل لن تكون حبجم نظرة املسؤول العام على املنظمة

   :وكانت نتائجها كالتايل هاأهدافواالستمارة من حيث حماورها  ألسئلةموافقة توافقا مقصودا 
 .الظروف يف املؤسسة حتت إشرافكم حتقق رضا العمال ؟أن  هل ترى .1
 .؟ املؤسسة إطاررج خاأخرى  عمال ميارسون نشاطاتهل الحظت بعض ال .2
النفسية واالجتماعية واملادية (العمال حتت إشرافكم حيققون كل اشباعام أن  هل ترى .3

 .؟داخل املؤسسة....)والفكرية 
 .هل تعاين املؤسسة حتت إشرافكم من نسبة عالية يف التغيب ؟ .4
 .فكم ؟شراإهل تالحظ جمهودات إضافية من قبل العمال حتت  .5
 .حتت إشرافكم  إمكانات كافية لتحقيق اشباعات عماهلا ؟ ةملؤسستوفر اهل  .6
 .اض املهنية على مستوى املؤسسة حتت إشرافكم؟أو األمر هل ترتفع نسبة حوادث العمل .7
 .نظام العالقات العامة داخل املؤسسة حتت إشرافكم مقبول ؟أن  هل ترى .8
 .رات والشكاوى من طرف عماهلا ؟هل تتلقى املؤسسة حتت إشرافكم  بعض التذم .9

 .املؤسسة حتت إشرافكم على توفري فرص التشجيع واملكافآت لعماهلا ؟هل حترص .10
 .هل يعرب اجلهد الفعلي للعمال عن االمتنان والوالء للمؤسسة حتت إشرافكم ؟.11
 .عوائد العامل حتت إشرافكم تتناسب مع ما يقدمه من جهد؟أن  هل ترى.12
 .اخلارجي من طرف بعض العمال ؟ اإلشباعحتقيق  هل صادفتك بعض حماوالت.13
 .هل تالحظ إقباال من طرف العمال على العمل باملؤسسة حتت إشرافكم؟.14
 .هل تم املؤسسة حتت إشرافكم بدراسة دوافع عماهلا وحماولة التعرض هلا ؟.15
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  اإلجابات             
  رقم السؤال

  اجلموع  يال أدرـ اإلجابة ب  بـ نعماإلجابة  بـ الاإلجابة 

1.   10  00  00  10  
2.   09  00  01  10  
3.   01  08  01  10  
4.   00  10  00  10  
5.   08  02  00  10  
6.   08  02  00  10  
7.   00  10  00  10  
8.   05  02  03  10  
9.   06  04  00  10  

10.  08  02  00  10  
11.  03  06  01  10  
12.  01  09  00  10  
13.  09  00  01  10  
14.  05  05  00  10  
15.  07  00  03  10  
  150  10  60  80  اموع
  % 100  % 06.67  % 40  % 53.33  النسبة

نتائج المقابلة
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  :نتائج املقابلة 
حيث يتضمن احملور ، تدور حول احملاور الثالث لالستمارة سؤاال 15تنطوي املقابلة على 

شباعام داخل مدى حتقيق العمال إل واهلدف منه قياس، 15، 10، 06، 03، 01:رقم األسئلة األول
 02:رقم األسئلةأما احملور الثاين فيشمل ، من االستمارة األوليوافق احملور  وهو ما، املنظمة إطار
 إطار، واهلدف منها معرفة نسبة العاملني الذين حياولون حتقيق اشباعام خارج 14، 13، 12، 04

  11 ،09، 08، 07، 05رقم األسئلةخريا تتفق أو، وهو ما يوافق احملور الثاين من االستمارة، املنظمة
املنظمة وهو ما يوافق احملور الثالث من  إطارخارج  اإلشباعبتحقيق  وتأثرهاى دافعية العمال عل

  .االستمارة
 األسئلةعلى  لإلجابةومن خالل النتائج العامة للمقابلة نالحظ نسبة االستجابة الواسعة 

  :لينتائجها مع نتائج االستمارة فيمكن حتليل ذلك كما يفق ،أما عن مدى تواأوىلكلمحة 
 إىلوبالرجوع  ،)عمن %100( كانت األولالعينة على السؤال  إجابةنسبة أن  نالحظ

فقط من العمال متكنت من حتقيق اشباعاا داخل % 51نسبة أن  من االستمارة جند األولاحملور 
 جمال آخر للتساؤل عن فهم الطبقة  أمامنايفتح  يعرب عن تناقض بقدر ما ولكن هذا ال، املنظمة
على السؤال الثالث من  لإلجابةوعند مالحظتنا  ألنه   ،)الظروف يف املؤسسة (ملصطلح  رية اإلدا

مل يتمكنوا من حتقيق  إشرافهمالعمال حتت أن  على)%90( العينة أفرادجيمع اغلب ، املقابلة
وقد يرجع السبب يف ذلك ، األولواضحة عن التساؤل املتعلق باحملور  إجابةوهي ، اشباعام

اهليكلية  العينة ملصطلح الظروف يف املؤسسة على انه الناحية أفرادتقدير  إىليبدوا تناقضا الذي 
فان  15، 10، 06املتبقية من هذا احملور وهي على التوايل  لألسئلةأما بالنسبة ، والفيزيقية بصفة عامة

ال حيققون نسبة العمأن  اإلدارية  حيث ترى الطبقة  % 80و 75نسبة املوافقة عليها كانت ما بني 
 نيلجأونفس النسبة من العمال أن  يف حني يعترفون، ات على مستوى املنظمةاإلشباعمعتربة من 

 إىلوبعد التحليل توصل الطالب الباحث ، عن احملور الثاين اإلجابةاخلارجي من خالل  اإلشباع إىل
واملراسيم الوزارية املعمول طبقا للقوانني ، املسموح به اإلشباعتقصد نسبة  اإلدارية  كون الطبقة 

 على مستوى الدافعية وديناميكيتهااملطلوب حتقيقه  اإلشباعبينما الطبقة العمالية تتكلم عن ، ا
  .التحليل والتفسري لنتائج البحث أثناءبعني االعتبار  أخذهوهو بعد جديد ينبغي 

حيث ، نتائج املقابلةكبري بني نتائج االستمارة و حد إىلويف احملور الثاين يالحظ توافق 
اخلارجي وذلك متهيدا بالسؤال  اإلشباع إىلنسبة معتربة من العمال تلجأ أن  اإلدارية  ترى الطبقة 
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 إىلمما يؤدي م ، حيث تنفي العينة اتفاق العوائد مع اجلهد املبذول من طرف العمال 12رقم 
حيث  ،13، 02رقم  األسئلةعلى  إجابامتؤكده  وهذا مااإلشباع، احملاوالت اخلارجية لتحقيق 

  .عن التساؤل الثاين  إجابةويف ذلك ،%90وافقة بنسبة كانت نسبة امل
 املتضمنة يف احملور الثالث من املقابلة حاولنا معرفة تقدير الطبقة  األسئلةومن خالل بعض 

، لعملالداخلي احملقق يف منظمة ا اإلشباعنقص  تأثريلوهذا حتت ، لدافعية عماهلا اإلدارية 
، وقد سجلت النتائج توافقا واضحا مع نتائج االستمارة ، اخلارجي اإلشباعوالتمكن من حتقيق 

يضل ذلك جمرد تقيد بالقوانني العمال اجلدية يف العمل واحلرص على عدم التغيب  إبداءحيث رغم 
ك ال ينفي ذل، إال أن 07، 05عن السؤالني  اإلجابةوهذا ما يبدوا من خالل ، وخوفا من العقوبات
مبعىن آخر هذا ال يعين ارتفاع مستوى دافعية العامل امللتزم واجلاد يف ، أو اخنفاض دافعية العمال

حيث انه من بني ، 11، 09، 08رقم  اإلجاباتمن خالل  دارة  وقد عرب عن ذلك رجال اإل، عمله
فيما خيص  08عن السؤال رقم  اإلجابةما توضحه ، مؤشرات اخنفاض وتدهور دافعية العمال
 وهو 09رقم  السؤالعن  اإلجابةوكذلك ما عربت عنه ، العالقات العامة واالتصال داخل املنظمة

ترى  وأيضا، دارة  اإل إىلما يتعلق بارتفاع نسبة التذمرات والشكاوى املقدمة من طرف العمال 
والء أو  اناجلهد الفعلي املقدم من طرف العمال ال يعرب عن امتنأن  اإلداريني من %75نسبة 

 للقوانني وخوفا مفروضا من العقوبات قسرياقد يكون كما سبق ذكره خضوعا  وإمنا ، للمنظمة
والتذمر ، اإلجباري اإلجنازوعلى هذا تضل دافعية العمال متدهورة بني ، الفصل ال غريأو 

    . املنظمة  إطارات احملبطة داخل اإلشباعوالشكوى املستمرة وحماولة خارجية لتحقيق 
  :التعليق العام

  :احملاور التالية أحدالعامة للفرضيات مل خترج بالبحث عن  الصياغة إن
اخلارجي ميثل بالنسبة للعامل تعزيزا وحتفيزا  أن اإلشباع والذي مفاده: اإلجيايباحملور 
شباعات احملققة إجيابيا ويعتربه تكملة لإل اإلشباعحيث يستفيد العامل من هذا ، وعنصرا دافعا

ويف هذه احلالة يتجاهل ، وزيادة يف دافعيته وتوازن حاجاته ومتطلباتهواستمرارا هلا ، املنظمةداخل 
يكون يف حسبانه فقط حتقيق  وإمنا، الطريقة املتبعةأو  الوسيلةأو  العامل مكان حتقيق اشباعاته

لة ويف هذه احلا.حتقيق املطلوب  األقلعلى أو  اتاإلشباعحد من  أقصى إىلاهلدف والوصول 
  . إجيابيا أثراات اخلارجية على دافعية العمال داخل املنظمة اإلشباعيكون اثر 
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حباطات املتتالية داخل العامل املتعرض لإلأن  وخالل هذا احملور مت افتراض:احملور السليب 
والذي بدوره متكن من حتقيق وتعويض هذه ، حماوالته لتحقيق اشباعاته إطارمنظمته يف 

حيث يعتربها مصدر ، يتخذ موقفا سلبيا من هذه املنظمة، ملنظمة اليت يعمل اات خارج ااإلشباع
وعليه ، هأهداف إىلمطالبه والوصول بدال من كوا مصدرا لتحقيق اشباعاته وتلبية  وإحباطحرمان 
بني املنظمة وعماهلا عالقة  هدافواألاملنفعة أن  يفترض ألنه  ، والءه ملنظمته ليس يف حملهأن  يرى
حبصول االهتمام والرعاية من الطرف إال  الطرفني أحدحيصل اهتمام أن  ال ميكن إذ، عية تبادليةنف

ال يهتم أن  فمن املنطقي، عماهلا أهدافوكانت املنظمة ال تم بدوافع ورغبات  إذاو، اآلخر
ال داخل ات اخلارجية على دافعية العماإلشباعوهنا يكون اثر .املنظمة والوالء هلا  أهدافبالعامل 
  .سلبيا  أثرااملنظمة 

من فرضيات البحث فرض قائل بان العامل قد يفصل بني ما متكن من :احملور املعدوم 
اخلاصة  أمهيتهلكل عامل منهما أن  حيث يرىخارجها  إليهحتقيقه داخل املنظمة وما توصل 

قق من مل يتحأو  وال جيوز الربط بينهما فيما حتقق، مسطرة من خالله أهدافووظروفه 
وال حيبذ التكلم عنها ، كان يفضل العامل عالج مشاكله املهنية داخل املنظمة، اتاإلشباع
  .ات اخلارجية ودافعية العمال داخل املنظمات اإلشباعبني  تأثروال  تأثريوبالتايل ال  ، خارجها

  
أن  على تتفق كلها، و التعبري الكمي لنتائج االستمارة واملقابلة على غرار نتائج املالحظة

عينة البحث مل تتمكن من حتقيق اشباعاا داخل منظمة العمل واملتمثلة يف املؤسسات  أفراد
فعامل التربية يف هذه ، املستوىأو  النوعأو  ات من حيث الكماإلشباعمهما كانت هذه ، التربوية

ات حاجات التقدير واثبإشباع   مناصب سياسية عليا مثال من حيث إىلاملؤسسات ال يطمح 
كل مهه حياة أن  ،بل...املادي مثال  اإلشباعخ من ناحية ذحياة الرفاهية والب ،  أو إىلالذات

 املهينأو  على املستوى الفردي سواء، مع حتقيق الضروريات من احلاجات والرغبات، بسيطة هنيئة
قد تكون سباب أل، املتتالية اطاتبباإلح أصيبتإال أا  ورغم بساطة هذه املطالب، العائليأو 

 سباب  األومهما كانت تلك ، تشريعيةأو  إداريةأو  مهنيةأو  ذاتية متعلقة بالعامل يف حد ذاته
 عن منظمته أجنبيةميادين  إىلوليس له من حل سوى اللجوء ، األوىليضل العامل هو الضحية 

تسببه  الذي تعرض له والتخفيف من حدة التوتر الذي اإلحباطحملاولة تعويض احلرمان ومعاجلة 
املصدر  وبكل بساطة  ليست  األنه   ،متجاهال بذلك مبدأ الوالء ملنظمته، املطالب امللحة واملتتالية
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لشخص أو  انعدم الوالء والتقدير لشيء ما إذاومن املنطقي ، الوحيد لعوائده وحتقيق اشباعاته
نتائج هذا البحث  يهإلوهذا ما توصلت ، االستياء ستزيد حتماونسبة  فان فرصة الالمباالة، معني

العينة حصوهلم على ما يرغبون به  أفرادعلى هذه النتيجة نفي  األدلةومن ، بصورة نسبية ال قطعية
من هنا تتكون لديهم نظرة االستياء جتاه و، اخلارجي اإلشباع إىلواضطرارهم ، اتاإلشباعمن 
توجيهها من الدافعية حنو  فتعيد، العامل حتما على دافعية وتؤثر هذه النظرة السيئة، ظماممن

وعليه ميكن ، األوىلعلى حساب  األخريةفتزيد هذه ، الدافعية حنو مواضيع خارجية ، إىلالعمل
ما يعرف  إطاراملسطرة ضمن  هأهدافوعدم متكن العامل من حتقيق اشباعاته املطلوبة أن  القول

 وتعترب هذه النتيجة النسبية ، ض منهايؤثر سلبا على دافعيته للعمل وخيف، بالتبادلية بينه وبني منظمته
  .وإثباتا للفرضية اجلزئية الثانية، ونفيا للفرضية اجلزئية األوىل ، نفيا للفرضية العامة للبحث

ا هي انه إليهأما عن نتائج احملور الثاين من هذا البحث فاملالحظة اهلامة اليت جتدر اإلشارة 
 أثناءمفهوما جديدا مل يكن يف احلسبان  تكون لدى  الطالب الباحث، - ويف طيات البحث-

احملاوالت املتكررة للعامل لتحقيق إىل أن حيث توصل ، البدايات األوىل لدراسة هذا املوضوع
إعادة توجيه تلقائية  إىليؤدي ذلك ، من حني آلخر طوتعرضها لإلحبا، الداخلي اإلشباع

املوضوع يف أن  حيث يرى فيعيد توجيهها، ومفروضة يف نفس الوقت على العامل لدوافعه
كانت نتيجة احملور  إذاف، وهذا التوجيه يف حد ذاته يعترب إنقاصا لدافعية العامل جتاه عمله، متناوله

فان هذا ، الداخلي يعترب مؤثرا سلبيا على دافعية العامل اإلشباعاألول تصرح بان عدم التمكن من 
 إىل يعترب موجها لدافعيته لتحقيق اشباعاتهرى أخ جمرد تفكري العامل يف أماكنإىل أن احملور يشري 

لعمله  عدم تركيز جهده وتكريس وقته وقدراته ومهاراته إىلما يؤدي به ، اجتاه آخر غري منظمته
  . ووظيفته

فذلك من حيث كون العامل خيتار ، والقول بان هذا التوجيه الذي يسلكه العامل تلقائي
ختتلف من عامل آلخر حسب امليول أخرى  اطاتنش، وظيفته إطارمن بني ما خيتاره خارج 

الوظيفة األصلية اليت يشغلها أن  وهذا ما يرسخ يف خلفية العامل النفسية، والرغبات لكل منهم
ال تتفق مع ميوله الشخصية ورغباته احلقيقية مما يضعف من دافعيته حنو عمله ، داخل منظمته

ترى عينة أخرى  ومن جهة، هذا من جهة ،ويكون حتفيزا غري مباشر حنو النشاطات اخلارجية
وال ميكن ، مسلم به أمرتنوع دوافع الفرد أن  ) اإلداريون(معها املقابلة  أجريتالبحث اليت 

وعلى ذلك تعترب كل املنظمات  ، ات اليت يطالب ا عماهلااإلشباع أنواعتفي بكل أن  للمنظمة
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مما جيعل من توجيه العامل لدوافعه ، اهلااحلركة والديناميكية املستمرة لدوافع عم أمامعاجزة 
املفروض عادة ما يكون  األمرو  مفروضا على كال الطرفني أمرااخلارجي  اإلشباعورغباته حنو 

اخلارجي، مؤثرا سلبيا على دافعيته  اإلشباع إىلمما جيعل من جلوء العامل ، سلبيا يف اغلب احلاالت
  .زئية الثانيةتساند الفرضية اجلأخرى  وهي إجابة، يف عمله 

 الضغط على دافعية العمال أوجههناك وجها آخر من أن  تبني أيضاومن بني نتائج املقابلة 
مفروضا على  أمراوجيعل منه ، اخلارجي اإلشباع إىلوعامال مهما كثريا ما يتسبب يف اللجوء 

رضه ووضعه الن للمنظمة ضلع يف ف، أيضاولكن يف هذه املرة ليس مفروضا على املنظمة ، العامل
اكثر ارتأى الطالب  األمروحىت يتضح ، ويتمثل يف التشريعات والقوانني املعمول ا يف املنظمات

 اإلداريني أحدحيث يقول : وضوحا واملنوهة ذه النقطة األكثر اإلجابات إحدىيقدم أن  الباحث
ية املوظفني يف درجة يف سلم ترق أعلىسنة من العمل وهي  25الدرجة العاشرة بعد  إىلتوصلت :

ثالث أو  خالهلا مرتني أرقى أينيفترض ، سنوات عمل 07او 06وبقي على التقاعد ، سلك التربية
  .كالمها جائرا يف هذا اال ؟أو  قانون التقاعدأو  أليس قانون الترقية، األقلعلى 

دون اشباعات العمال  األساسيبعض التشريعات والقوانني هي احلائل أن  فاملالحظ
حماولني ، املنظمة إطارخارج أخرى  نشاطات إىلوظفني وسبب رئيسي يف توجيه دوافعهم وامل

أو  حيام على املستوى االجتماعي أهدافبعض رغبام وحتقيق األهم من إشباع   التماس
،وهم بذلك إمنا خيففون من حدة التوتر والضغط الذي تسببه هلم )النفسي ( الفردي أو  العائلي

  .اإلشباعنتائج عدم أهم  وهي من، تتالية اليت يتعرضون هلاامل اإلحباطات
ات اإلشباعحتليل نتائج احملور الثالث، وهو التمكن من حتقيق  إىلوهذا احلديث يقودنا 

حيث دلت نتائج كل من االستمارة واملقابلة ، اخلارجية وأثره على دافعية العامل داخل املنظمة
  :تعاين من، ات اخلارجيةاإلشباعقيق عينة البحث اليت متكنت من حتأن  على

 .05عن السؤال رقم  اإلجابةوذلك من خالل .استياء حنو املنظمة  •
 . 08، 02عن السؤال رقم  اإلجابةمن خالل .اإلجهاد يف العمل   •
 .04رقم  السؤالعن  اإلجابةمن خالل .الشعور بعدم الوالء للمنظمة  •
 .09و 07عن السؤال رقم  اإلجابةمن خالل  اإلحباط •
 .خارج املنظمةأخرى  الرغبة يف مناصب ونشاطات •
  . 10عن السؤال رقم  اإلجابةمن خالل .االنتماء القهري  •
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ومنها  ، حنو عملهيف اخنفاض دافعية العامل  أكيد تأثريهاأسباب ووهي كلها عوامل مهمة 
 لإلجهادسلبية فاآلثار ال، الداخلي لرغبات العامل اإلشباعما هو نتائج مباشرة لعدم حتقيق  أيضا

حتما تولد لدى العامل شعور باالستياء والنفور من ، والصراع والضغط النفسي واإلحباط
واالنتماء القهري ملنظمة ما دليل على عدم الشعور ، أخرىمما جيعله يفكر يف مناصب ، منظمته

عليها من  اخلارجي خيلق يف ذهن العامل فكرة مقارنة العوائد اليت حصل اإلشباعبالوالء فتحقيق 
مما جيعلها حمط ، ومتييز الفرص املتاحة داخل املنظمة وخارجها، عنها األجنبيةمنظمته والعوائد 

ات اخلارجية اإلشباعفان أخرى  ومن جهة، هذا من جهة، سخرية وسخط يف الكثري من احلاالت
ارن ويق، قد جتعل من العامل يكتشف نفسه اكثر ويتعرف على قدرات ومهارات جديدة ميلكها

 إىلوهذا ما يؤدي به ، مع نيل املقابل، ذلك مع ما تتيحه املنظمة من فرص التقدم والتطور الفردي
وهذا .واحتكارها للموارد دومنا منحها حلقوقها  األفرادالشعور بكبت املنظمة للقدرات الكامنة يف 

ضعف جاذبية و–وان احتفظ به مؤقتا  - يسبب تدهور دافعية العامل للعمل يف هذا املنصب  ما
  .منظمته له واحنطاط قيمتها يف نظره

اخلارجي  أن اإلشباع لبحثنا املتواضع هذايتضح من خالل النتائج العامة  ،وخالصة القول
  يف املؤسسات التربوية سلبيا على دافعية العامل حنو عمله تأثرياوكل العوامل  املساعدة عليه تؤثر 

وهذا تأييد نسيب للفرضية ، لى جاذبية املنظمة ألفرادهاوع، وأدائهوبالتايل على مردوده العام 
رغم  يف حني ألغيت الفرضية العامة والفرضية اجلزئية األوىل، اجلزئية الثانية من البحث اليت حتققت

نتائج الدراسة امليدانية أظهرت سلبيته إال أن  اإلجيابياتاخلارجي قد حيوي بعض  اإلشباعكون 
  .على السواءعلى حياة الفرد واملنظمة 
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   :خالصة 
مل عامال مهما يف حتريك دافعيته ات النفسية واالجتماعية واملادية للعااإلشباعتعترب   

نتائج الدراسة اليت بني  أوضحتوقد ، أفرادهالتحقيق اشباعات  األساسيصدر واملنظمة هي امل
املنظمة الناجحة هي أن  حيث ،واملنظمات األفراديف حياة  أمهيةالداخلي من  لإلشباعما ، أيدينا

على تنوعها واختالفها وحماولة توفري الظروف املناسبة لتحقيق اكرب ، أفرادهااليت تتعرض لدوافع 
نظرا ، أقوىاكرب ودافعية  الن ذلك يورث والء، املنظمة إطارضمن ات اإلشباع من قدر ممكن

 األساسيمتهم هي املصدر باالهتمام وان منظ وإحساسهم، لشعور العمال باالرتياح والرضا
وهذا ما حيسن من ظروف العمال وبالتايل العمل ، مإليهلعوائد ذات قيمة ومنفعة عالية بالنسبة 

  .الفرد واملنظمة أهدافيل لتحقيق العا واألداءاجلاد 
وعدم متكنهم من حتقيق اشباعام  ، غياب هذا االهتمام من طرف املنظمة بأفرادهاأن  يف حني
ومنها الصراع بني دوافعهم  اإلشباعجيعل العمال يشعرون مبختلف نتائج عدم ، ملنظمةا إطارداخل 

الضغط  إىلوأيضا الشعور باإلحباط ما يؤدي م ، املنظمة وحتقيقها أهدافوإشباعها وبني 
له أن  الذي تبني من خالل نتائج دراستنا، اخلارجي اإلشباعالذي يتفجر يف البحث عن ، النفسي

 أهدافوهو ما يؤثر على حتقيق  أدائهبالتايل على وعديدة على دافعية العامل ونفسيته آثار سلبية 
العامل عند شعوره بإحباط  إليهاخلارجي الذي يلجا  اإلشباعف.املنظمة والفرد على حد السواء 

ينبغي على املنظمة منعه بالتعرض لدوافع عماهلا ، عامل سليب يف حياة املنظمة والفرد، دوافعه
    .مهما تنوعت وتعددت إلشباعهاولة خلق الفرصة وحما
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  :االقتراحات
  :تتلخص  اقتراحات الطالب الباحث يف جمموعتني

  :عينة البحث وتتمثل يف اليت ختص قتراحاتاال وهي من ضمن: األوىلاموعة 
فان ، اوبالتايل حتقيقها مرهون مبراعا، شباعات العامل متنوعة داخل املؤسسةإكانت  إذا -

ات النفسية اإلشباعوالتشريعي احلايل ال يساعد على حتقيقها وال سيما اإلداري  الوضع 
  . واالجتماعية

غري اما ، الدوافع الكامنة والعمل على تفجريها إلثارةالتعزيز واملكافأة وسيلتان هامتان أن  -
  .مفقودتان يف حميط املؤسسة حيث وجود العامل 

  . القوانني االساسية للمؤسسات والعامل على حد السواءالنظر يف إعادةضرورة  -
  .توفري الوسائل والظروف املالئمة للعمل حسب ختصص كل وظيفة -
  .مراعاة رغبات العامل وختصصه قبل توظيفه وتوجيهه -
  .الرفع من شان الوظيفة يرفع معنويات ودوافع شاغلها -

 :موضوع البحث وتتمثل يفوهي من اقتراحات الطالب حول  : اموعة الثانية
  البحث اكثر يف هذا املوضوع قصد تعميم الفائدة العلمية  إىل األمردعوة كل من يهمه  -
 حماولة تسخري نتائج البحوث والدراسات العلمية جبدية خلدمة الطبقة العمالية واملنظمات  -
البحث من جهة ولقلة  نظرا خلربة الطالب الوجيزة يف، حد كبري إىلتعترب نتائج البحث نسيبة  -

لذلك يقترح توفري فرص اكثر للبحث ووسائل اجنع لتوخي .أخرى  اإلمكانيات املتاحة من جهة
  .ةالعلمية املقننكاالختبارات واملقاييس ، الدقة واملوضوعية
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  : ةـخامت
  

كثريا ما تناول الباحثون موضوع الدافعية، من جوانب خمتلفة كتفسري دورا، وتوضيح 
تفاعلها مع خمتلف العمليات النفسية األخرى، أو التعرض جلانبها الفسيولوجي، وقد حاول 
الطالب الباحث الوقوف على أهم هذه املعاين من خالل حبثه املتواضع هذا، ملخصا بذلك أهم ما 

  .اء يف املوروث العلمي واألديب حول موضوع الدافعية ج
بينما يعترب موضوع اإلشباع موضوعا حديث الدراسة، نظرا للصعوبة اليت القيتها يف 
احلصول على مراجع ختص املوضوع، إال أنين خضت غمار هذه التجربة، وأمتىن أن أكون قد 

. نفسية املعقدة اليت ال خيلو منها إنسانوفقت ولو إىل حد ما،  يف حتليل وتفسري هذه العملية ال
  .حماوال الوقوف على أهم أسباب   حدوثها أو نتائج انعدامها أو عوامل التحكم فيها وتوجيهها

كما أن املنظمة باعتبارها  ميدان إجراء البحث كان من الواجب التعرض لبعض املفاهيم املتعلقة 
  .ا، والتطرق ألهم نظرياا 

ويف اخلتام متت اإلجابة على تساؤالت البحث من خالل نتائج الدراسة امليدانية، اليت 
أثبتت الفرضية اجلزئية الثانية من البحث، وألغت ما سواها، وال ميكن بأية حال من األحوال 

  .اعتبار هذه النتيجة قطعية الداللة إمنا تبقى صحتها نسبية إىل حد ما 
لع على هذه الدراسة املتواضعة، أن حياول إكمال دراسة وأوجه الدعوة إىل كل من اط

املوضوع من جوانب أخرى، تبعا ملتغريات أخرى، أن أصبت فمن اهللا عز وجل وان أخطأت فمن 
  . نفسي
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املوضوعة بني يديك وسيلة هامة من وسائل البحث العلمي ،وصدق نتائج  األسئلةان   
ستؤخذ بعني  إجابتك،كما الفت نظرك ان  إجابتكهذا البحث مرهون بصدق ودقة 
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  : ملخص الدراسة 
ينطوي هذا البحث على دراسة نظرية متبوعة جبانب ميداين حول موضوع الدافعية 
واإلشباع داخل وخارج املنظمات ، حيث مت خالل الشق النظري التطـرق إىل فصـل   
الدافعية مبختلف مفاهيمها وأنواعها وعناصرها وما كتب حوهلا من موروث أديب وعلمي 

كيتها وبعض النماذج املمثلة هلا كما مت التطرق إىل أهم نظرياا من كدورة الدافعية ودينامي
  حيث التحليل والتفسري

ومن خالل عنوان الدراسة اليت حتتوي أيضا على متغريات اإلشباع كظاهرة نفسية 
وتنظيمية كان لزامل على الطالب الباحث التطرق هلذا املصطلح بالتوضيح والتحليل وذكر 

  .و عدم حتقيقهأهم نتائج حتقيقه أ
من وسك وبيئة يتم على ) الدافعية واإلشباع (وال بد لتفاعل الظاهرتني السابقتني 

مستواها تأثري وتأثر كل من الظاهرتني باألخرى ، وهذا الوسط هو املنظمة ، لذا أدرجنـا  
  .فصال من املنظمة والتنظيم وخمتلف التناوالت هلذين املصطلحني

ول أثر اإلشباعات اخلارجية على دافعية العمـال  وقد طرحت إشكالية الدراسة ح
داخل املنظمات ، ويف سبيل الكشف عن العالقة القائمة بني متغريي البحـث ، افتـرض   

يؤثر اإلشباع اخلـارجي علـى   : " الطالب الباحث ثالث فرضيات إحداها عامة مفادها 
  .دافعية العمال داخل املنظمات تأثريا إجيابيا

أما الفرضية اجلزئية األوىل تفترض تأثري اإلشباع اخلارجي على دافعية العمال داخل 
املنظمات يف حني تفترض الفرضية اجلزئية الثانية التأثري السليب لإلشباعات اخلارجية علـى  

  .دافعية العمال داخل املنظمات
ـ : ولدراسة هذا املوضوع استعمل الطالب الباحث ثالث وسائل وهي  ة املالحظ

امليدانية واملقابلة املوجهة واالستمارة وعلى ضوء حتليل نتائج الدراسة امليدانيـة مت نفـي   
الفرضية العامة ما مت نفي الفرضية اجلزئية األوىل وتوصل الطالـب الباحـث إىل إثبـات    
الفرضية اجلزئية الثانية ، حيث اتضح أن العامل الذي مل يتمكن من حتقيق إشباعاته داخل 

ضطر إىل اإلشباع اخلارجي يورث ذلك لديه نظرة سلبية وعوامل استياء جتـاه  منظمته وا
منظمته وهذا ما يؤثر سلبا على دافعيته داخل منظمته حنو آداء عمله ويعترب هـذا التـأثري   



منطقيا إىل حد ما باعتبار العالقة القائمة بني الفرد ومنظمته عالقة نفعية تبادلية حيث تقدم 
اإلشباع ملختلف حاجات أفرادها وتوفري الظروف املالئمـة للعمـل   املنظمة فرص حتقيق 

وغريها من واجبات املنظمة حنو عماهلا ، ومقابل ذلك على العمال واجب الوالء وجودة 
اآلداء وحماولة حتقيق أقصى قدر ممكن من أهداف التنظيم ، فإذا أخل أحد الطرفني بشروط 

 .العقد اختلت العالقة القائمة بينهما


