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 -*عنوان المداخلة *- 
 تصميم العمل كإستراتجية تنظيمية في التنمية المهنية*- 

 -*لألستاذ الجامعي
 

 .ملخص المداخلة*- 
 عن إعداد نتثل التعليم اصتامعي يف الدول اظتتقدمة والنامية مصدر إشعاع علمي، وثقايف، وحضاري، كونو اظتسئول

 . اظتتخصصة البلزمة للنهوض بأعباء التنمية يف ؼتتلف اجملاالتءاتالكفا
 لن يستطيع أن يقوم بتلش الوظيفة إالَّن إذا توافرت لو اإلمكانات اليت تعينو، ويف مقدمتها  التعليم اصتامعيوما من شش أنَّن 

 أن يساىم مساقتًة فعالًة يف حتقيق (اخل...ة، السيكولوجياطتُلقية، العلمية)  اظتختلفةأستاذ اصتامعة الذي يستطيع بإمكاناتو
 .األىداف اظتنشودة من اصتامعة

وحىت يتسٌت لؤلستاذ اصتامعي حتقيق ما ىو منتظر منو يف اظتؤسسة اصتامعية على النحو اظترغوب، ينبغي توافر غتموعة 
ىذا األخَت الذي يتشكل ويتحدد وفق غتوعة . ، واليت من أقتها العمل على التنمية اظتستدامة ظتساره اظتهٍتمتطلبات

اخل، ومهنية مثل ....ذاتية مثل تنمية اجتاىاتو اإلكتابية ؿتو مهنتو، طموحو الشخصي، إطبلعو الواسع)اسًتاتيجيات 
 التكوين العلمي، تبادل الزيارات بُت اصتامعات، دعم اظتكتبات باظتراجع األساسية والكتب اضتديثة والدوريات

 .ينبغي اعتمادىا عتذه الغاية (العلمية 
من ىذا اظتنطلق جاءت ىذه الورقة العلمية اليت تسعى إىل تبيان دور تصميم العمل كإسًتاجتية مهنية يف التنمية اظتهنية 

 . لؤلستاذ اصتامعي وفق نتائج عينة من الدراسات العلمية
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 .مقدمة*- 
لقد عرف نظام التعليم اصتامعي يف اصتزائر مند االستقبلل إىل يومنا ىذا الكثَت من التطورات والتحوالت سواء أكان ذلش 

 عمليات يف ودورىامن حيث أىدافو أو ػتتواه أو تقنياتو، إذ زاد اإلقبال على التعليم العايل وزاد اىتمام اجملتمع باصتامعة 

 الطلبة عدد زيادة أقتها وضغوط كثَتة حتديات أمام اصتامعة اصتزائرية وضعت قد التطورات ىذه أن والشش. التنمية

 التطورات اجتاه جسيمة مسؤوليات ىذه األخَتة اليت تقع على عاتقها. التدريس ىيئة أعضاء زيادة عدد فيها، الدارسُت

 لعضو فبلبد وسريع مستمر تطور يف التخصصات كل يف العلمية اظتعرفة أن إىل ونظراً  واظتعرفة، العلم غتال يف حتدث اليت

 غتاالت على انعكاسات من عتا ظتا معها والتعامل التطورات ىذه متابعة من (األستاذ اصتامعي)اصتامعة  يف التدريسية اعتيئة

 .اجملتمع وخدمة العلمي، والبحث التدريس، :وىي اصتامعي عملو
 على النحو اظترغوب وحىت يتسٌت لعضو ىيئة التدريس أن يتعامل مع التطورات اليت حتدث يف غتال العلم واظتعرفة

 تعمل على إكتاد وتوفَت اآلليات الكفيلة لتمكُت عضو ىيئة وغَتىا من اصتهات الوصية أن اصتامعة، من استوجب
 .التدريس من حتقيق ىذا اظتبتغى

من ىذا اظتنطلق جاءت ىذه الورقة العلمية اليت تسعى إىل تبيان دور تصميم العمل كإسًتاجتية مهنية يف التنمية اظتهنية 
وقبل الوقوف على طبيعة ىذا الدور، وكذا اآلليات التنظيمية . لؤلستاذ اصتامعي وفق نتائج عينة من الدراسات العلمية

 :  غتموعة نقاط أساسية ىيالكفيلة بتفعيلو إرتاينا ضرورة إستضاح

 .مبررات االهتمام بموضوع التنمية المهنية- (1
 :منها التدريس ىيئة ألعضاءة اظتهٍت التنمية مبوضوع لبلىتمام تدعو اليت األسباب عن متعددة نظر وجهات ىناك

 تدريسها، ووسائلها طرائق و وػتتواىا أىدافها حيث من اظتناىج مراجعة يف العمل إىل التدريس ىيئة أعضاء حاجة(- 1

 وكذلش اظتنهج والتدريس، مستوى على البشرية التنمية يف الفعالة واظتساقتة األفضل ؿتو لتعديلها وتقونتها، وأنشطتها

 والتعلم والتعليم االسًتاتيجي، اظتشكبلت، حل ومدخل اظتتعلمُت، دور :مثل التدريس، يف جديدة أفتاط ظهور

  .اظتتقن التعلم باألىداف

 السمات فيو ينبغي أن تتوافر وىو، أيضا، مهنة مبلحظتو، ونتكن وقواعده أصولو لو علماً  اصتامعي التدريس أن- (2

  (.23،ص 1990 اصتواد نورالدين ػتمد، عبد) : كونو حيث من باظتهن اطتاصة
 النظرية اظتعرفة على قائمة مهارات يتطلب. 

 عالياً  وتعليماً  تدريباً  يتطلب. 

 مبهماتو خاصة بتقاليد ويلتزم العلمية كفاءتو يربز اظتدرس إن. 

 كفاءة رفع إىل تؤدي أن من شأهنا اضتديثة واألساليب الطرائق استخدام بواسطة اصتامعي كفاءة األستاذ رفع إن- (3

 اظتدرس ظهر إذ العشرين، القران بداية مع ظهرت اليت الدراسية التخصصات خبلل ىذا من  ويظهر.اصتامعي التعليم

 .مهنة التدريس وأصبح التخصصية، باضتدود يلتزم الذي اظتتخصص
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 النامية، الدول يف التدريس ىيئة أعضاء أعداد نقص مع هبم اظتدرجات واكتظاظ اصتامعات يف الطلبة عدد ارتفاع(- 4

 .أساتذهتا من اظتثلى اإلفادة ؿتو العمل إىل اصتامعات معو حتتاج ما وىو

 بل للمجتمع، الثقايف الًتاث على واحملافظة التدريس وظيفة على تقتصر اصتامعة تعد فلم اصتامعة، وظائف تعدد(- 5

 اسًتاتيجيات على طرأ الذي اصتذري التغيَت يف ىذا ظهر أعماعتا حيث وطبيعة مقاصدىا يف جذرية تغَتات شهدت

  (.116ص ، 1994 األغربي بدر،)فيها العمل

 حتوالت اظترحلة ىذه يف العامل يشهد حيث والعشرين، اضتادي القرن لتحديات واالستعداد العاظتي التغيَت سرعة (-6

 ظهور العامل يشهد كما مقلقة، بطرائق نفسو عن يعلن الثقافات من كثَت وأخذ ػتبطة، مزعجة بأحداث ويعج جذرية

 .للشعوب الفكري اإلطار داخل اظتغرضة والسياسات اظتفزعة، األفكار

 رسالتهم، أداء من ليتمكنوا التدريس ىيئة ألعضاء وفاعلة جادة مؤسسية تنمية إىل تدعو ماسة حاجة يولد وىذا

 ألنفسهم اظترموقة اظتكانة وليحققوا ووثباتو، ومشكبلتو حتوالتو بكل للمستقبل الفاعل واظتهٍت العلمي واالستعداد

 (123-121،ص1994نصار سامي،)وألمتهم  وصتامعتهم
 ضوء يف إليهم اظتوكلة للمهمات أدائهم حتسُت من نتكنهم الذي اظتهٍت اضتافز إىل التدريس ىيئة أعضاء حاجة(- 7

 .اظتهنية بيئتهم األمثل مع التكيف من نتكنهم وىو ما اصتامعة وظائف

 الثقة مستوى تدىور العشرين القرن يف الثمانينيات عقد شهد حيث اصتامعي التعليم مبؤسسات الثقة إعادة ضرورة(- 8

 التعليم ىذا على اإلنفاق بُت التوازن عدم إىل ذلش ويرجع (األزمة حقبة) العقد ىذا على وأطلق اظتؤسسات هبذه

 لتحقيق اصتهد بذل يتطلب والفعالية الكفاية حتقيق أن الدراسات بعض ترى لذا العاملة، القوى من النوعية وؼترجاتو

 برامج خبلل من التدريس ىيئة أعضاء كفاءة زيادة على باالعتماد ذلش ويتمثل البشرية، للموارد األمثل االستخدام

 (.19، ص 1998التل أزتد،128) (ص ، 1994نصار)أدائهم اظتهٍت مستوى ترفع تنموية

 األمة حاضر تشكيل بو اظتنوط اجملتمع شباب إعداد يف اظتتخصصة الًتبوية اظتؤسسة كوهنا – اصتامعة تلقى- (9

 أدائها وحتسُت إصبلحها، على العمل خبلل من وذلش وظائفها بأداء القيام من لتمكينها البالغ االىتمام – ومستقبلها

 (310، ص  1993علي الشيخي،)التدريسية اعتيئة أعضاء وىم أىم مدخبلهتا بتطوير يتمثل وذلش

 .تعريف التنمية المهنية- (2
 :التنمية اظتهنية عملية هتدف إىل حتقيق أربعة أىداف ىي:" Glover  1998تعريف جلوفر- (2-1

 دتكُت اظتعلمُت من معارف جديدة ذات العبلقة بعملهم التعليمي. 

 تنمية اظتهارات اظتهنية لديهم. 

 تنمية القيم اظتهنية والقيم الداعمة لعملهم. 

 (.52، ص 2002اظتدبويل ػتمد عبد اطتالق، )تأىيلهم لتحقيق تربية وتعليم ناجحُت لفائدة طلبتهم 

 :كذلش، ينظر إىل التنمية اظتهنية على أهنا تتكون من ثبلثة مكونات أساسية ىي التالية
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 ويهدف إىل إكساب اظتعلمُت اظتهارات الضرورية لرفع كفايتهم اظتهنية مبا نتكنهم من حتقيق :التدريب المهني 
 .اظتعايَت اظتعمول هبا

 وهتدف إىل تعديل أفكار اظتعلمُت، وتطوير معتقداهتم جتاه عملهم وسلوكهم اظتهنيُت، ودعم :التربية المهنية 
القيم اظتهنية لديهم عن طريق الدورات التدريبية واظتشاركة يف اللقاءات ويف اضتلقات النقاشية، والقراءات، والتأمل 

 .الذايت

 اظتدبويل ػتمد عبد )ومفادىا توفَت اإلستقرار الوظيفي والتوطُت داخل اظتدرسة لفًتة كافية: المساندة المهنية
 (.52، ص 2002اطتالق، 

 ورفع اإلنتاجية، كفايتو حتسُت طريق عن التدريس ىيئة عضو أداء فعالية زيادة المهنية على أنها كذلش تعرف التنمية

 التعلم ومصادر ،(الذايت ) الفردي والتعلم الدراسية، لتدريس اظتقررات والتخطيط اصتامعي، التدريس :يف أدائو مستوى

 وزمبلؤه، الشخييب)العلمي البحث ومناىج اصتامعي، التعليم التحصيلية يف واالختبارات والتقومي التعليم، وتكنولوجيا

 (.38ص ، 2002
 .أهداف التنمية المهنية- (3

 :أىداف التنمية اظتهنية يف النقاط التالية تلخيص نتكن
 ميدانيا تطبيقها وكيفية التعليم وتكنولوجيا التعليمية والوسائل التدريس طرائق أحدث على اظتعلمُت وقوف. 

 .والكتابية الشفهية االختبارات يف اضتديثة واألساليب التقومي وسائل من اصتديد معرفة- (2
 .ثقافيا و شخصيا و ومهنيا أكادنتيا : اصتوانب كافة يف اظتعلمُت تنمية- (3
 . اظتعلمُت إىل جديدة مهنية معارف إضافة- (4

 . لسلوكهم الداعمة اظتهنية القيم وتأكيد تنمية- (5

 .لطبلهبم ناجحة تربية حتقيق من دتكينهم- (6
 .اإلبداعية اصتوانب تلش تدريسهم يشمل أن على حتفيزىم و لديهم اإلبداعية اصتوانب تنمية- (7
 بيئتو وبُت بينو الصلة لتوثيق التخطيط مهارات على تدريبو و احمللية والعاظتية ببيئتو اظتعلم ربط- (8

 .اطتطط ىذه تقومي و تنفيذ ومهارات احمللية
 .خلق قيادات تربوية واعية بالعملية التعليمية- (9
 .مفهوم تصميم العمل(- 4

إن مفهوم تصميم الوظائف مثلو مثل غَته من اظتفاىيم السيكولوجية واالجتماعية اليت اختلف الباحثون فيما بينهم يف 
 اتفقت ولكنها ، اليت تناولت ىذا اظتفهوم ووردت من وجهات نظر متباينةفقد تعددت التعاريف. إعطاء تعريف موحد عتا

من اظتنظمات، حيث أن اعتدف الرئيسي األفراد واظتهمة يف مسَتة  رتيعها يف اعتدف الذي جترى من أجلو ىذه العملية
عطائها بشكل متميز، وزيادة قدرهتا   للمنظمة الستمراراإلنتاجيةيكمن يف توفَت مستوى أعلى يف الكفاءة ىذه العملية 



   2012 ماي 16 -15يومي -  جامعة مسيلة – واقـــع التكويــن اجلامعــي يف اجلزائــر : ملتقى
 

. العاملُت ووظائفهم وبشكل أمثل  توفَت أقصى درجات الًتابط الوظيفي بُتإىل، إضافة التنافسة مع غَتىا من اظتنظمات
 .وفيما يلي نستعرض عينة تعاريف أعطيت من قبل اظتهتمُت بالبحث يف ميدان حتليل العمل ظتصطلح تصميم الوظائف

 التبلؤميقصد بتصميم العمل ىو غتموعة اإلجراءات اليت يتم ترتيبها وتنظيمها يف الوظيفة لكي حتقق أعلى مستوى من 
 كفاءة إىل الفعال بتحسُت ظروف العمل الذي يؤدي والتبلؤمالعاملُت وأعماعتم أو وظائفهم ومبا لتقق التوافق  ما بُت
الزمن لتحقيق أىداف اظتنظمة، ويأيت تصميم العمل من منطلق أن كل عمل أو وظيفة لتتوي على أكثر   وتقصَتاإلنتاج

 ذلش يتم عند إىلإضافة ،  جودهتااختبلفلؤلداء، وختتلف ىذه الطرق فيما بينها من خبلل  من طريقة أو أسلوب
أساليب العمل   ، كما يتم حتديدوااللتزاماتتصميم أي وظيفة حتديد ما نتكن أن يتحملو العاملُت فيها من اظتسؤوليات 

 .والتقنية الضرورية واظتستلزمات الضرورية يف أداء ىذه الوظيفة
 كما يقصد بتصميم العمل الطريقة اليت يتم فيها إجراء أقصى التنسيق بُت امتيازات ومواصفات الوظيفة اضتالية واظتؤىبلت

 بعُتالرضا للعاملُت ويقدم الدعم لتحقيق أىداف اظتنظمة، مع األخذ  اظتطلوبة يف العاملُت اظترشحُت عتا بشكل يوفر
 حتقيق تعلقهم إىل األقصى ظتهارات العاملُت، إضافة االستثمارأحد أىم أسس النجاح يف اظتنظمة ىو كيفية  نأ االعتبار

.  واضتوافز اليت تأيت نتيجة ىذه العبلقة الًتابطيةاالمتيازاتحصوعتم على رتيع  بوظائفهم وأعماعتم مع
 الطرق وحتديد منها الوظائف، تتكون اليت واظتسئوليات اظتهام حتديد الوظائف تصميم مبصطلح يقصدكذلش، 

 مستوى رفع هبدف وذلش اظتنظمة يف اظتختلفة الوظائف بُت العبلقات حتديد وكذا اظتهام، ىذه لتنفيذ البلزمة واألساليب

 (.159ص ، 2001 رشيد، فارس مازن) إنتاجيتهم مستوى وحتسُت العاملُت األفراد رضا
 أرباب اظتشرفُت،) األخصائيُت خبللو من لتاول الذي اإلجراء ذلش أنو على الوظيفة تصميم إىل مصطلح يشَت كذلش،

 .وتوقعاهتم وقدراهتم وقيمهم األفراد وحاجات تطابقها شروط مراعاة مع الفردية العمل ؽتارسات تطوير (....العمل
 أن نتكنها العاملُت شخصية أبعاد وؼتتلف متطابقة غَت العمل ؽتارسات كانت إذا ما حالة يف فإنو اظتنطلق ىذا ومن

 والعكس اخل،...والشكاوي، والتغيب اإلنتاج، كقلة أشكال عدة تتخذ رضا وعدم وتوتر ضغط مصدر تكون

 John, M. Ivancevich , 2000, P :119).)صحيح

 .مؤشرات التصميم الوظيفي- (5
تستند عملية تصميم العمل على العديد من اظتؤشرات وتعتربىا كأساس يتم على إثره دراسة اضتالة الوظيفية وتقنية 

 :تصميمها ومنها

  اإلنتاجيةرفع الكفاءة. 

 زيادة القدرة التنافسية. 

 رفع مستوى العبلقة الوظيفة مع غَتىا من الوظائف يف اظتنظمة. 

 رفع مستوى أداء العاملُت وزيادة والئهم للمنظمة. 

 رفع مستوى اصتودة. 



   2012 ماي 16 -15يومي -  جامعة مسيلة – واقـــع التكويــن اجلامعــي يف اجلزائــر : ملتقى
 

كل   تصحيحإىلوغَتىا من اظتؤشرات اليت جتتمع كلها ألجل حتقيق أىداف اظتنظمة، وىذا يعٍت أن تصميم العمل يهدف 
 .التصرفات والسلوكيات واإلجراءات اظتسببة يف تأخر العمل وختلفو

 .أهم العوامل التي تراعى عند تصميم العمل(- 6
وذلش من ناحية مراعاة أىداف اظتنظمة عند أجراء أي خطوة تصميمية بالعمل : تحقيق أهداف المنظمة(- 6-1

 جزء باعتبارىاحيث كتب أن تتم عملية التصميم دون أن تؤثر على مستوى الوظيفة وليس على حساب درجة نشاطها 
. من وسائل حتقيق أىداف اظتنظمة

 التصميم الذي أجريت عليو باجتاه وتعٍت حالة توافق العاملُت وشعورىم بالراحة :تحقيق رضا العاملين(- 6-2
وظائفهم، ألنو مل يكن بالشكل الذي يضغط على حرياهتم الشخصية، لذلش فالتصميم اصتيد للوظيفة يعمل على 

.  طموحهم ولتقق رغباهتميبلءمتشجيع العاملُت على حسن األداء بالشكل الذي 
 االستثمار وتعٍت عملية تصميم العمل بالشكل الذي نتكن فيو : األمثل للتكنولوجيا المتوفرةاالستغالل- (6-3

 من مهارات استفادة جانب حتقيق أقصى إىلاألقصى للتكنولوجيا اظتتوفرة يف اظتنظمة ويقصد هبا األجهزة واآلالت، 
، فمثبلً يتم توجيو إؾتاز األعمال اليت اإلنتاجية كل الفرص لزيادة الكفاءة واستغبللالعاملُت، وتنظيم العمل وتصميمو 

.  ليتم عملها باآلالت وليس يدوياً من قبل العاملُت، والعكس صحيحاآلالتتعطي إنتاج أكثر وجودة أكرب من خبلل 
 . تصميم العملأهميته- (7

توفر عملية تصميم العمل عدة عائدات مادية ومهنية بالنسبة للمنظمة كما توفر عائداتو حوافز نفسية  وسيكولوجية 
: بالنسبة للعاملُت ، نتكن إيضاحها مبا يلي

 النشاط من قبل العاملُت وذلش بسبب ترتيب األعمال واستعادة واظتناسب ألخذ الراحة البلزمتوفَت الوقت  (-7-1
وجدولتها ضمن فًتات زمنية منظمة، وعدم ترك العاملُت ضتاالت من الضجر واظتلل بسبب الفراغ، أو حاالت من ضغط 

. العمل اظتتواصل
 التقليل من صرف مستلزمات القوة التشغيلية، إىلتوفَت اظتزيد من النفقات اليت تصرف على الطاقة إضافة  (-7-2

 الطاقة اآللية سيصمم باألداء إىلوذلش بسبب تصميم العمل مبا يتناسب مع الطاقة اظتبلئمة لو، فالعمل الذي لتتاج 
. بواسطتها، والعمل الذي لتتاج لؤلداء العضلي سيصمم لؤلداء بواسطة العاملُت، وهبذا يتم تنظيم الطاقة اظتصروفة

مبا إن أوقات العمل وأداؤه قد مت تصميمها بشكل وفر اظترونة يف العمل، لذا فإن ذلش سيجعل العاملُت يف  (-7-3
إطار من اضترية لتنظيم وتوزيع جهودىم بشكل عادل وصادق بُت ما يتطلبو العمل وبُت ما تتطلبو تلبية حاجاهتم 

. الشخصية، وبالتايل فإن ذلش سَتفع من مستوى التصرف والسلوك واظتسؤولية الشخصية للعاملُت جتاه كل الواجبات
مبا إن األعمال ستكون منظمة ضمن تصميم مبلئم ومتطابق مع الطاقة اظتقابلة لو واظتصروفة من قبل اظتوظف  (-7-4

. أو العامل فإن ذلش سيجعل إؾتاز العمل واضحاً خبلل الزمن اظتؤدى بو ؽتا يشعر العامل أو اظتوظف بالرضا عن أداءه
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إن تصميم العمل قد شتح للعاملُت على اضتصول على األعمال اليت يرغبون يف أداؤىا، واليت تتوافق مع  (-7-5
طموحاهتم ودوافعهم وأمزجتهم، وبالتايل فإن من أحب عمبلً أداه بكفاءة، وستكون النتائج مرضية نتيجة ذلش للعاملُت 

. اإلنتاجيةواظتنظمة بسبب زيادة الكفاءة والسرعة 
 .مبادئ عملية تصميم الوظائف- (8
بُت اظتهتمُت بالبحث يف ميدان حتليل العمل فيما  كلي اتفاق وجود عدم ىو السياق، ىذا يف إليو اإلشارة جتدر ما

 .الوظائف تصميم عند هبا االسًتشاد ينبغي اليت باظتبادئ يتعلق

 إحداث ينبغي الوظائف  لتصميم أنو 1992 سنة  Graham Jamesجيمس غراىام ذلش إىل يشَت ما فوفق

وتكنولوجيا  األفراد بُت التكامل وحتقيق األفراد، وتقوية بالتفويض، اظتتعلقة العوامل وكذا اظتنظمة ثقافة يف جوىريا تغيَتا
 (.Graham James,1992,P.P 41 – 58)بالغايات اظتشًتك واإلحساس العمل،

  :يف اظتتمثلة األساسية العناصر من عدد مراعاة باستمرار ينبغي الوظائف لتصميم فإنو جيمس غراىام حسب ودائما
 العمل، فرق (-5 الوظائف، ػتتويات(- 4 اظتنظمة، ىيكل (-3 أسلوب اإلدارة،(-2 للمنظمة، اظتستقبلية الرؤية- (1

  نظم(-9 األفراد، بُت واالنسجام التناغم(-8 للعمل، والفٍت اظتادي التصميم(- 7اظتعلومات،  نظام(- 6

 (. Graham James, 1992, P.P : 41-58)اظتكافآت

 فيما يف فتتحدد االسًتشاد يف عملية تصميم الوظائف ينبغي اليت  اظتبادئفإن G . A . Cole لكول بالنسبة أما

 (.G . A . Cole, 1988, P: 159)يلي
 :بالمهام يتعلق فيما(- 1

 متكامبل عمبل اظتهام تشكل أن كتب. 

 واظتهارات واألسلوب، اطتطوات، يف تنوعا اظتهام توفر أن كتب. 

 األداء عن عكسية تغذية اظتهام توفر أن كتب. 

 للموظف اضترية من قدرا اظتهام تتيح أن كتب. 

 :المنظمة و بالعمل يتعلق فيما(- 2

 النمو و للتعلم فرصا العمل يتيح أن كتب. 

 الًتقي و للتقدم فرصا العمل يتيح أن كتب. 

 اليت القرارات اختاذ يف أعماعتم واإلسهام أىداف حتديد يف اظتشاركة على قادرين األفراد يكون أن كتب 

 .فيها تؤثر

 للموظف التحدي من قدرا توفر و واضحة، العمل أىداف تكون أن كتب. 

 العمل ألداء الوظيفة لشاغل اظتوارد من الكايف القدر توفَت كتب. 

 :العمل ببيئة يتعلق فيما- (3

 واظتوظفُت اإلدارة بُت مشًتكة بصور التنظيمية العبلقات على االتفاق كتب. 
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 العاملون يقدمها اليت لئلسهامات بالنسبة عادال األجور نظام يكون أن كتب. 

 ومناسبة عادلة البشرية اظتوارد بإدارة اظتتصلة السياسات تكون أن كتب. 

 العمل ألداء مناسبة اظتادية البيئة تكون أن كتب. 

 .الوظيفية الحياة نوعية مدخل منظور وفق الوظائف تصميم آليات- (9

 يف حتسُت تساعد اليت للعمل األساسية األبعاد بتحديد التنظيمي السلوك العلماء وخاصة منهم علماء اىتمام إن

 الوظائف تدعو تصميم غتال يف اجتاىات عدة ظهور عنو دتخض قد سواء، حد على الوظيفي والرضا اإلنتاج معدالت

 :يف واظتتمثلة الغاية، ىذه لتحقيق آليات غتموعة اعتماد إىل

 .الوظيفي التعاقبآلية - (9-1

 الوظائف من عدد بُت منتظمة بصورة التنقل من اظتوظفُت نتكن بشكل الوظائف تصميم عملية يف تطبيقو و يتم

 وفق العمل، يف اآللية عتذه باعتمادىا اظتنظمات قبل من حتقيقها اظتتوخاة األىداف رتلة ومن .العمل طبيعة يف اظتتشاهبة

 :يلي ما 1993 سنة  L . Perry Wilburويلرب  بَتي ذلش إىل يشَت ما
 يف التنوع عدم و اظتتكررة الروتينية اظتهام إؾتاز عن ينشأ قد الذي باظتلل الشعور باظتنظمة العاملُت غتموع جتنيب 

 .األداء

 الذي األمر اظتهنية خرباهتم من إثراء نتكنهم ؽتا ؼتتلفة مهارات استخدام فرصة باظتنظمة العاملُت غتموع منح 

 .العاملة القوى يف استخدام اظترونة حتقيق إىل بالضرورة يؤدي

 أدىاهنم جتعل العمل يف جديدة العاملُت ظتسؤوليات تويل أن بافًتاض للعاملُت، اظتتاحة اإلبداع فرص من الزيادة 

 .تفتحا أكثر

 للتعلم عتم تتاح اليت للفرص اصتديدة نظرا الذاتية، بالقيمة وإحساسهم العاملُت مشاعر على اإلكتايب التأثَت 

 L . Perry) العمل يف إنتاجيتهم مستوى على ينعكس بالضرورة ؽتا ؼتتلفة، إسهامات وحتقيق والنمو

Wilbur,1993, P:8.) 

 لدى العمل قيمة لتعزيز فاعلة كوسيلة الوظيفي، التعاقب آلية استخدام إمكانية أثبتت اليت اظتيدانية الدراسات ومن

 لظاىرة العكسية اآلثار من التخفيض إمكانية وأيضا، العاملُت، رضا مستوى وزيادة والنمو للتدريب وكأداة العاملُت،

 سنة  Lisa Cheraskin & Micheal Campion دراسة ؾتد اظتنظمة أداء على مستويات اظتهٍت الضغط
 من يزيد العمل ميدان يف الوظيفي التعاقب آلية اعتماد أن إىل نتائجها أشارت اليت 1996

 صداقات وتكوين ؼتتلفُت، مع أناس والتعامل ؼتتلفة، مهام وأداء جديدة، بيئة يف العمل خبلل من العمل، يف اظتتعة

 (.Cheraskin &. Campion,1996, P:31)جديدة 
 أن إىل 1996 سنةMike Simmon & Beth Guther  دراسة نتائج أشارت أيضا، السياق، نفس ويف

 مهارات واكتساب تعلم فرصة لو ويتيح للعامل، الشخصية اطتربة يثري العمل ميدان يف الوظيفي التعاقب آلية اعتماد
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  إبداعو من ويزيد جديدة، منظورات ويكسبو اآلخرين ألعمال تفهمو من ويزيد جديدة،
 (Mike Simmons & Beth Cutler,1996, P 10 ).العمل يف

 .الوظيفي التعاقب برنامج ترجمة خطوات- (9-1-1

 فإن ، 1993 سنة الصادر "اإلداري اإلشراف يف العمل دوران قيمة " اظتوسوم كتابو يف ويلبَت ذلش إىل يشَت ما وفق

 :ىي أساسية نقاط ثبلثة يف تتحدد الوظيفي للتعاقب برنامج وضع خطوات

 الربنامج بداية بتاريخ باظتنظمة العاملُت رتيع إعبلم. 

 أعماعتم لتعلم الربنامج يف الفرصة للمشاركُت إلتاحة وذلش أشهر، وستة ثبلثة بُت تًتاوح جتريبية فًتة حتديد 

 الذين أو اصتديدة، أعماعتم واجبات يف يرغبون ال الذين الفرصة للعمال تتاح لكي نفسو الوقت يف و اصتديدة،

 .آخر مكان يف العمل أو األصلية أعماعتم إىل العودة طلب األداء، يف إمكانيات ضعيفة يظهرون

 اظتشرفُت أو العمال اظتشاركُت قبل من سواء الربنامج، تنفيذ خبلل عكسية تغذية توفَت ضرورة 
 (.L Perry Wilbur,1993, P :8) عليو

 .(الوظيفة تكبير أو توسيع)الوظيفة  آلية نطاق- (9-2

 تقسيم مفهوم من النقيض على (نطاق الوظيفة)اظتفهوم وىذا .بإؾتازىا الوظيفة شاغل يقوم اليت اظتهام عدد بو ويقصد

 (.169ص ، 2001 رشيد، فارس مازن )(الوظيفي التخصص )العمل

 وأيضا، عتا، مشاهبة تكون أن على للوظيفة اظتكونة لتلش جديدة مهام إضافة أنو على الوظيفة نطاق يعرف كذلش،

 (.169ص ، 2001 رشيد، فارس مازن)الصعوبة واظتسئولية مستوى نفس يف تقريبا تكون

 نتائج أشارت فقد. العمل يف ميدان إكتابية جوانب عدة عتا أيضا، ىي الدراسات، من العديد نتائج وفق اآللية، وىذه

 يصطلح ما مع إكتابيا يرتبط الوظيفة نطاق توسيع أن  إىل1990سنة William Organ أورغان  ويليام دراسة

 (.D.W. Organ & Others,1990, P : 706)اظتواطنة التنظيمية بسلوك عليو

 حتققت فوائد غتموعة إىل 1991سنة  مكليبلند وكارول كومبيو ميشال دراسة نتائج أشارت السياق، نفس يف ودائما

 :يف اظتتمثلة و العمل، تصميم يف الوظيفة نطاق بآلية األخذ نتيجة

 العاملُت لؤلفراد أقل ذىنيا فرغا. 

 األخطاء لتدارك أكرب فرصا. 

 للجمهور اظتقدمة اطتدمات مستوى يف حتسُت. 

 الوظيفي الرضا حتقيق. 

 :يف اظتتمثلة تكاليفها اظتوسعة للوظائف أن الدراستُت نفس نتائج أوضحت أخرى، ناحية من ولكن

 أكرب مهارات إىل اضتاجة. 

 للتدريب الكربى اظتتطلبات. 

 أكثر مالية تعويضات دفع إىل اضتاجة(Campion & McClelland ,1991, P : 188.) 
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 كل يف اظتتمثلة العمال، سلوكيات أن إىل( Paul & Others 1969)وآخرون  بول دراسة نتائج أشارت وباظتثل

 إلسًتاجتية التوسيع اظتنظمة تطبيق نتيجة ملموسة بصفة حتسنت قد اطتدمة وترك الوظيفي والرضا األداء من

 (.W.L. French,1998, P. 162)الوظيفي

 اآلثار من التخفيض إمكانية بينها من واليت العمل، غتال يف عليها اضتصول اظتنظمة بإمكان اليت اإلكتابية النتائج ورغم

 نتائج إليو أشارت ما وفق الوظيفي التوسيع آللية باعتمادىا اظتنظمة، أداء مستويات على اظتهٍت الضغط لظاىرة العكسية

 من واليت الدراسات من عدد نتائج أوضحت أخرى، ناحية من فإنو الذكر، السالفة الدراسات

 مهارات إىل اضتاجات يف اظتتمثلة تكاليفها اآللية عتذه أن 1991 سنة مكليبلند وكارول ميشال كومبيو دراسة بينها

 & Campion)أكثر مالية تعويضات إىل دفع اضتاجة يف و للتدريب، الكربى اظتتطلبات يف و أكرب،

McClelland,1991,P 188.) 

 .(الوظيفة إثراء)الوظيفة  آلية عمق- (9-3

 كذلش.ونتائجو بو يقوم الذي العمل مهام حتديد يف الفرد هبما يتمتع الذي التحكم ومدى اضترية مقدار بو ويقصد

 ص ، 2001 رشيد، فارس مازن)واالستقبللية السلطة واظتسئولية من أكرب قدرا الوظيفة إعطاء أنو على بو يقصد
170.)  
 & Staw,R.M )ىرزبرغ  لفرديريش العاملُت نظرية من األساس، يف الوظيفي، اإلثراء مفهوم جاء ولقد

other,1986, P: 57)، وخاصة النفسي، للنمو الفردية اضتاجات تشبع عوامل ذتة أن النظرية ىذه يف واألساس 

. عملو يف العامل لتققو أن نتكن الذي واإلؾتاز العمل، مهام توفره الذي والتحدي للموظف، اظتتاحة اظتسؤولية مقدار
 التالية العوامل حتقيق على بالعمل وذلش الوظيفة عمق يف اظتباشر التغيَت خبلل من الوظيفي اإلثراء مفهوم تطبيق ويتم

 :للعاملُت

 وبصورة اظتباشر الوقت يف الوظيفي للعاملُت األداء تقومي نتائج تقدمي يتم أن كتب :المباشرة العكسية التغذية 

 .مباشرة

 للموظفُت النمو و للتعلم فرصا الوظائف توفر أن ينبغي: الجديد التعلم. 

 أعماعتم جدولة على قادرين األفراد يكون أن كتب: الجدولة. 

 الوظائف من غَتىا عن اليت دتيزىا الفريدة اطتصائص ببعض وظيفة كل تتسم أن كتب: والتفرد التميز. 

 بعملهم ذات العبلقة اظتوارد يف التحكم بعض لؤلفراد يتوافر أن كتب: الموارد في التحكم. 

 عن أعماعتم مسئولُت ليكونوا لؤلفراد الفرصة تتاح إن كتب: الشخصية المسئولية(John M. 

Ivancevich & Michael T. Matteson,1987, P: 359.) 

 الوظيفة، توسيع مفهوم ليتضمن الوظيفة إثراء ظتصطلح واسع مفهوم تقدمي إىل اإلدارة مفكري من البعض يذىب وفيما

 التحكم مقدار يف اظتصطلحُت بُت االختبلف ويكمن. اظتصطلحُت بُت التمييز ضرورة إىل يشَت اآلخر البعض فإن

 .الوظيفة واجبات يف اظتوظف نتلكو الذي
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 مقدار زيادة ودون اظتوظف، ظتسئوليات تعميق دون الوظيفة لواجبات أفقي دتديد ىو " الوظيفة توسيع " فمصطلح

 .اخل...أين أو مىت، أو كيف، يعملو،أو الذي ما حتديد يف حريتو

 السلطة ومنحو اظتوظف، مسئوليات زيادة خبلل من الوظيفة ألعباء رأسيا دتديدا فيتضمن الوظيفة إثراء مصطلح أما

 .عملو ألداء البلزمة

 قبل من إضافية مالية تكاليف تستوجب األخرى ىي العمل غتال يف الوظيفي اإلثراء آلية اعتماد أن من وبالرغم

 النتائج من العديد حتقيق يف اآللية ىذه أقتية على أكدت قد اظتيدانية الدراسات من عدد نتائج أن إىل اظتنظمة،

  .والعاملُت للعمل اإلكتابية

 بُت والتلغراف للهاتف ألمريكية بالشركات أجريت جتربة 18 بُت من  أنو(Ford, 1973)فورد  بُت اإلطار ىذا ويف

 إلسًتاجتية تطبيقها نتيجة الشركات ىذه وحدات يف إكتايب حتسنا جتربة 17 أوضحت ،1968- 1965سنيت 

 (French,1998, P.P 162-163 ).الوظيفي اإلثراء

 الذي العاملُت  أن إىل ، 1995سنة  Mollemen & Van Knippenbergدراسة  نتائج أشارت فقد

 فارس مازن)أقل  غياهبم يكون مث ومن بكفاءة، العمل ألداء عالية داخلية دوافع لديهم يكون بالثراء تتسم مهام يؤدون

  (271ص ، 2001 رشيد،

 اإلكتايب األثر إىل 1998 سنة  Peter Cappeli & Nikolai Rogovskyدراسة  نتائج أشارت كذلش،

 & Peter Cappeli)الوظيفية واظتواطنة والوالء الوظيفي، الوظيفي، االنغماس على الوظيفي اإلثراء لآللية

Nikolai Rogovsky, 1995 , P.P: 633-654.) 
 لآللية اإلكتايب األثر إىل 1998 سنة  Chi-Sum Wong and Chun Huiدراسة  نتائج أشارت وباظتثل

  زمبلء و اإلشراف، ونوعية الراتب، الرضا عن مثل الوظيفي، للرضا اظتختلفة اصتوانب على الوظيفي اإلثراء
  (.171ص ، 2001 رشيد، فارس مازن) العمل

 تقومي بغرض ( Locke & Others,1977)وآخرون لوك هبا قام اليت التجربة نسجل السياق نفس يف ودائما

 .سلوكياهتم و العمال أداء يف الوظيفي اإلثراء إسًتاتيجية تأثَت مدى

 واختاذ العمل، فرق بتشكيل تتعلق تعليمات التجريبية اجملموعة أفراد الدراسة، أصحاب منح يف التجربة مضمون ويتمثل

 الدراسة ىذه أصحاب قام وقد .احملتملة الوظيفية التنقبلت تطبيق وكذا، وإؾتازه، العمل إعداد كيفية حول القرارات

 والتغيب، اإلنتاجية، من كل متغَت يف (التجريبية اجملموعة و الضابطة، اجملموعة)الدراسة عينة ألفراد قبلية بأخذقياسات

 ىذه نتائج يوضح التايل  واصتدول.الوظيفي والرضا والشكاوي، اطتدمة، وترك

 .(Spector, P,E,200, P: 2005) التجربة
 

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية القياس
 +2 % +23 % اإلنتاجية
 +7 % -5 % التغيب
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 الوظيفي اإلثراء إستراتجية تأثير مدى يوضح رقم جدول

 .وسلوكياتهم العمال أداء في 

 .العمل خصائص نموذج(- 9-4

 ولعل .العمل خصائص على اىتمامها أنصب اليت تلش العديدة اليت اىتمت مبوضوع تصميم الوظائف، اصتهود بُت من

 Richard Hackman & Edwardلولر  وإدوارد ىاكمان قدمو ريتشارد الذي العمل خصائص فتوذج

Lawler أولدىام  وغراك ىاكمان ريتشارد بعد فيما طوره مث  ،1971 سنة Greg Oldham 1975 سنة 

 (.171 ص ، 2001 رشيد، فارس مازن)اصتهود ىذه نتثل ما أفضل يعترب

 اإلنتاج مستوى حتسُت نتكن معينة، لشروط وفقا أنو، يف العمل خصائص فتوذج ظتفهوم األساسية الفكرة وتتلخص

 الوظيفة مضمون يف معينة أبعاد حتسُت خبلل من األفراد العاملُت من معُت لنمط بالنسبة الوظيفية اضتياة ونوعية

 .نفسها

 أن ينبغي العمل ظتضمون رئيسية أبعاد ستسة إىل التحديد، وجو على يشَت، العمل خصائص فتوذج فإن ذلش ولتحقيق

 :ىي األبعاد وىذه .العمل يف الشخصية للعبلقات بعدين إىل باإلضافة الوظيفة، تصميم عند االعتبار يف تأخذ

 عملو، يف اظتهام من ومتنوع متسع نطاق إلؾتاز للعامل اظتتاحة الدرجة بو ويقصد: العمل مهام في التنوع بعد 

 .ؼتتلفة مهارات غتموعة باستخدام وذلش

 .اظتتشاهبة اظتهام زيادة غترد ىو الذي الوظيفة توسيع مصطلح عن متتلف العمل مهام يف التنوع ومصطلح

 اإلجراءات وحتديد بو العمل اطتاص جدول لوضع للعامل اظتتاحة اضترية مدى بو يقصد و: االستقاللية بعد 

 .لتنفيذه اظتتبعة

 إىل البداية من العمل من جزء متكامل بعمل الفرد فيها يقوم اليت الدرجة بو ويقصد: العمل نتائج معرفة بعد 

 .النهائية جملهوداتو النتائج على التعرف لو يتسٌت حبيث النهاية،

 معرفة من نتكنو الذي األمر عن عملو، اظتوظف يتلقاىا اليت اظتعلومات درجة بو  ويقصد:العكسية التغذية بعد 

 .لعملو أدائو حسن مدى

 اآلخرين وأعمال حياة على الوظيفة تأثَت درجة بو ويقصد: العمل أهمية بعد. 

 :يف فيتحددان العمل يف الشخصية بالعبلقات اظتتعلقان البعدان أما

 +20 % -6 % ترك اطتدمة
 4 00 الشكاوي

 بقى على حالو بقى على حالو الرضا الوظيفي
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 العمل يف زمبلئو مع للفرد للحديث العمل يتيحها اليت الدرجة بو ويقصد: الصدقات تكوين فرص بعد 

 .معهم رشتية غَت عبلقات لتكوين

 أو اصتمهور من سواء أفراد آخرين مع للتعامل العمل يتيحها اليت الدرجة بو ويقصد :اآلخرين مع التعامل بعد 

 (.22 ص ، 1993 رشيد، فارس مازن)اآلخرين اظتوظفُت

 :ىي الوظيفة لشاغل أساسية سيكولوجية حاالت ثبلث على تأثَت اطتصائص عتذه أن إىل وأولدىام ىاكمان يشَت و

 معٌت و قيمة لو يؤديو الذي العمل بأن الشعور. 

 يؤديو الذي العمل نتائج على مبسئوليتو الشعور. 

 يؤديو الذي للعمل الفعلية بالنتائج معرفة لديو بأن الشعور. 

 العمل ألداء الداخلية للدوافع وكمصدر الوظيفي، للرضا كمعزز يعمل الثبلث السيكولوجية اضتاالت ىذه وحتقيق

  .الوظيفي والتسرب الغياب من أقل قدر إحداث يف يساىم و بكفاءة،
 & Richard.M.Zeffane ،1996 Greg Oldham 1994وقد أظهرت العديد من الدراسات

Cumings،1997 Yuanting  أن لتصميم الوظيفة وفقا لنموذج خصائص العمل العديد من اإلكتابيات ،
 . اخل...اإلبداع، معدل الغياب، الرضا الوظيفي اظتتمثلة أساسا يف مقدار الوقت اظتهدر،

 .Anthony, W.P., Et Al).) والشكل التايل يوضح األبعاد الرئيسية لنموذج ىاكمان وولدىام السالف الذكر

2002, P 296 
 

 العوائد اضتاالت النفسية الراىنة صفات العمل اظتركزية

 تنوع اظتهارات
 تعريف ىوية العمل
 داللة معٌت العمل

 
 

 خربة أقتية العمل

 رتفاع دافعية العمل الداخلية    إ- 

 (حوافز داخلية عالية)        
  إرتفاع الرضا الوظيفي العام- 

 إرتفاع نوعية أداء العمل-  خربة اظتسؤولية عن نتائج أو عوائد العمل االستقبللية

 إـتفاض نسبة التغيب وترك اطتدمة-  معرفة النتائج اضتقيقية لنشاطات العمل التغذية الرجعية

 
 
 
 
 
 
 

 -*قائمة المراجع *- 

   األبعاد الرئيسية لنموذج شكل يوضح
 .هاكمان وولدهام

 

 قوة نمو الحاجة
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