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ة ، انية المتمثلة في القيم  و ديناميكية الجماعالوظيفي، وقد هدفت الدراسة إلى معرفة العالقات اإلنس
أثرها على االستقرار الوظيفي بالتطبيق على الشركة السودانية لتوزيع  للكهرباء ، وبناء على ذلك  تم 

تقرار العالقات اإلنسانية و االس د عالقة ذات داللة إحصائية بينجوواختبار الفرضية التي تنص على 
ة علي عينة عشوائية من الشركة السودانية لتوزيع للكهرباء ، وتم استخدام ، اعتمدت الدراس الوظيفي

استمارة االستبانة لجمع البيانات الميدانية ،اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، أظهرت 
 المتغيرات )القيم ، و ديناميكية الجماعة(بين  نتائج الدراسة الميدانية إلى وجود داللة إحصائية 

، أوصت الدراسة بإجراء المزيد من البحوث  كمتغير تابع االستقرار الوظيفيو  ةمستقل اتغير كمت
 والدراسات العلمية ذات العالقة بمتغيرات الدراسة الحالية في قطاعات الشركات األخرى .

 الكلمات المفتاحية : العالقات اإلنسانية ، القيم ، ديناميكية الجماعة ، االستقرار الوظيفي.
 

Abstract: 
 The study dealt with the impact of human relations on job stability by 
application: on the Sudanese Electricity Distribution Company, the problem 
of the research was that some institutions whose employees suffer from job 
instability, and perhaps this is due to the low level of human relations within 
institutions, which negatively affected job stability, and the study aimed to 
Knowing the human relations represented in values and group dynamics, 
their impact on job stability by applying to the Sudanese Electricity 
Distribution Company, and accordingly the hypothesis was tested which 
states that there is a statistically significant relationship between human 
relations and job stability. The study relied on a random sample from the 
Sudanese Electricity Distribution Company, and a questionnaire was used to 
collect field data. The study relied on the descriptive analytical approach. 
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The results of the field study showed that there was statistical significance 
between the variables (values, group dynamics) as independent variables 
and job stability as a dependent variable. The study recommended 
conducting more research and scientific studies related to the variables of 
the current study in other corporate sectors. 

 Keywords: human relations, values, group dynamics, job stability. 
 

:مقدمة  

 ن يعيش في عزلة عن بني البشر وألذا فإنه ال يستطيع  عهإن اإلنسان اجتماعي بطب 
في الواقع فإنه تربطه مع غيره عالقات إنسانية متنوعه فبين األبناء و اآلباء عالقات و 

م عالقات تربطهبين األزواج عالقات و كذلك  بين الموظفين و المعلمين و التالميذ 
 بعضهم ببعض.

تعني جميع الصفات التي تميز اإلنسان عن غيره من الكائنات الحيه و هذا  واإلنسانية
ن العالقات اإلنسانية تعبر عن جملة التفاعالت بين الناس سواء كانت إيجابية و أيعني 
ور و الج م سلبية و منها التكبر و الظلم وأو العدل و التسامح و الرفق  االحتراممنها 
 . القسوة

ن العالقات اإلنسانية في محيط العمل تتفق تماما مع مبادئ و أسس تنمية المجتمع من إ 
حيث تغيير االتجاهات و المشاركة و التعاون و اإلشراف الفعال و نجاح العمل الجماعي 

 ن تراعى في ميادين تنمية المجتمع و األسس المعلنة في العالقاتأيجب  األموروكل هذه 
  .اإلنسانية
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و العالقات اإلنسانية ليست مجرد كلمات مجاملة تقال لآلخرين و إنما هي باإلضافة إلى 
ل هذه ك استخدامذلك تفهم لقدرات األفراد و طاقاتهم و ظروفهم و دوافعهم و حاجاتهم و 

العوامل لحفزهم على العمل و العالقات اإلنسانية هي وثائق متينه تربط اإلنسان بأخيه 
 .نسان حيث يبادله تعاون بتعاون و تفهم بتفهم بعيدا عن قيود اللوائحاإل

يمثل االستقرار الوظيفي حالة من التكيف واالنسجام في العمل في جميع الجهات ومن 
حيث تنفيذ المهام المطلوبة أو طبيعة العالقات مع الزمالء ، لذلك يسعي الموظفون 

 .تة وتوفير الراحة والسالمة لهمللحصول على وظيفة ثابتة بأجور ومزايا ثاب
 أواًل: اإلطار المنهجي للدراسة

 مشكلة البحث:

المالحظ أن بعض المؤسسات يعاني منسوبوها من عدم االستقرار الوظيفي ولعل ذلك  
يرجع إلى تدني مستوى العالقات اإلنسانية داخل المؤسسات مما أثر سلبا على االستقرار 

 الوظيفي ومن هنا يمكن صياغة المشكلة في السؤال الرئيس : 

  الوظيفي ؟ستقرار في اال ةاإلنساني تأثير العالقاتمدى 

 ويتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية:

 ماهية العالقات اإلنسانية ؟ .1
 ماهية االستقرار الوظيفي؟ .2
 االستقرار الوظيفي؟ في ما أثر القيم .3
 في االستقرار الوظيفي؟ ما أثر ديناميكية الجماعة .4
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 أهمية البحث:

 لمتمثلة فيا ةاإلنساني العالقات في بيان العالقة بين أهمية الدراسة العلميةحيث تتمثل 
االستقرار الوظيفي بالشركة السودانية لتوزيع للكهرباء  وديناميكية الجماعة ،  القيم

 الدراسة . تإلى ندرة الدراسات والبحوث العلمية التي تناولت متغيرا باإلضافة

ي فمديري الشركات بالعالقات اإلنسانية  فتتمثل في أثر اهتمام أما األهمية العملية
باإلضافة إلى إمكانية االستفادة من نتائج وتوصيات الدراسة الحالية  ستقرار الوظيفياال

 بالشركة السودانية للكهرباء.  االستقرار الوظيفيفي استمرارية  

 في  ضوء تساؤالت الدراسة تم صياغة األهداف كاالتي: أهداف البحث:

 .اإلنسانية في االستقرار الوظيفيالعالقات .التعرف على الدور الفاعل الذي قدمته 1

 .االستقرار الوظيفيو  القيمبين  العالقة.دراسة 2

 .االستقرار الوظيفي و ديناميكية الجماعةبين  العالقة .التعرف على3

وجد عالقة : ت للدراسةالرئيسة  الفرضية تسعي هذه الدراسة إلى اختبار :الدراسةفروض 
لفرضيات ا ويتفرع منهالعالقات اإلنسانية و االستقرار الوظيفي  ذات داللة إحصائية بين

 :الفرعية األتية

 .االستقرار الوظيفيو  القيم.توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 1

 .االستقرار الوظيفي و ديناميكية الجماعة.توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 2
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 :ثانيًا: الدراسات السابقة

ات اإلنسانية العالقأثر في هذا الجانب يعرض الباحثان من الدراسات السابقة التي تناولت 
حسين محمد ) دراسة للكهرباءبالتطبيق: على الشركة السودانية في االستقرار الوظيفي 

 المدرسية و اإلدارة مهنة أخالقيات ميثاق إلى بيانهدفت الدراسة ( 1 ٢٠١٦حسين 
 اإلدارة مهنة أخالقيات مبادئ المدرسية و توضيح اإلدارة مهنة أخالقيات مصادر تحديد

المدرسية ؟ اتبع  اإلدارة مهنة أخالقيات مصادر تمثلت مشكلة البحث في : ما .المدرسية
 أفراد بين اإلنسانية : العالقات  الباحث المنهج الوصفي التحليلي جاءت أهم النتائج في

العبادات  أجل من وجعلها كبرى  اإلسالم و أهمية أوالها وقد تعبدية أمور المسلم المجتمع
الخير و المحبة كما  على وااللتقاء والتفاهم التعاون  إلى تقود الجيدة اإلنسانية العالقات و

 لتأثيرها المدارس مدراء بين تالخبرا تبادل فكرة جاءت أهم التوصيات في : البد من تفعيل
 المؤهالت ذوي  المعلمين من المدرسية و االستفادة اإلدارة أخالقيات مهنة على اإليجابي

 .ألبعادها إدراًكا أكثر ألنهم اإلدارة المدرسية ، في المهنة أخالقيات تفعيل في العليا

 المديرين بين اإلنسانية العالقات عن الكشف إلى (2  2012 حالوة ) باسمةدراسة هدفت
 المنهج البحث وقد استخدم  .المدرسين نظر وجهة من الثانوية ، في المدرسة والمدرسين

 لم ولذلك جيدة، المدارس في اإلنسانية العالقات أن النتائج الوصفي التحليلي ، أظهرت
 الخدمة، سنوات بحسب أو الجنس، بحسب سواء العينة أفراد بين فروق  اختبارات أية يظهر

 الثانوي ، التعليم مدرسو يراها كما والمدرسين المديرين بين اإلنسانية بحسب العالقات أو
 أشار كما .الثانوية المدرسة والمدرسين في المديرين بين اإلنسانية بالعالقات يتّعلق فيما

 التي نوع المدرسة بحسب المدرسين بين فروق  وجود عدم إلى أيضاً  في  أنوفا اختبار
 من مجموعة إلى البحث وتوصل.العالقات هذه عن مختلطة ، إناث، فيها ذكور، يعملون 

  .المدرسين مع وتحسينها اإلنسانية على العالقات المديرين تدريب حول المقترحات ارتكزت
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 االستقرار على وتأثيرها العمل ظروف تحليل إلى( 3 2015سهام  دراسة ) براهيمي هدفت
 المهني والوضع بالعمال المتعلقة المتغيرات أثر بعض معرفة وكذلك للعمال الوظيفي

 تأثير مدى العمال ، كما تمثلت مشكلة البحث في السؤال الرئيس : ما على واألقدمية
المؤسسة الجزائري؟ اتبع الباحث  داخل للعاملين الوظيفي االستقرار على العمل ظروف

 وكنتيجة الفرضيات نتائج قبول تم أنهالمنهج الوصفي التحليلي . جاءت أبرز النتائج في 
 كبير أثر لها المؤسسة داخل االتصالية القيادية والعملية األنماط أن القول يمكن عامة
 المهني بالواقع االهتمام للعامل ، وتمثلت أهم التوصيات في  الوظيفي االستقرار على

 العالقات العمل و تحسين المستمر لظروف التحسين خالل من للعمال واالجتماعي
 األمور لمناقشة الدورية عقد االجتماعات خالل من والعمال اإلدارة بين االجتماعية
إلى أن الرضا  (Joseph C. Rode 4التنظيمية. هدفت دراسة ) والتطورات الشخصية

الوظيفي يرتبط بشكل كبير بالرضا عن الحياة. ومع ذلك ، لم تتضمن الدراسات السابقة 
متغيرات قد تربك العالقة. عالوة على ذلك ، اعتمدت الغالبية العظمى من الدراسات على 
بيانات مقطعية. اختبرت نموذًجا شاماًل فحص العالقة بين الرضا الوظيفي والحياة وبنية 

خصية واسعة تسمى "التقييمات الذاتية األساسية" ، باإلضافة إلى الرضا غير العملي ش
والمتغيرات البيئية ، باستخدام مجموعة بيانات طولية تمثيلية على المستوى الوطني 
)الواليات المتحدة(. أشارت النتائج إلى أن التقييمات الذاتية األساسية كانت مرتبطة بشكل 

الوظيفي والرضا عن الحياة بمرور الوقت ، وأن العالقة بين الرضا  كبير بكل من الرضا
الوظيفي والرضا عن الحياة لم تكن مهمة بعد مراعاة آثار التقييمات الذاتية األساسية 

 والرضا غير العملي. وتناقش اآلثار المترتبة على النظرية والممارسة.
 

 التعقيب على الدراسات :

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Rode%2C+Joseph+C
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مما سبق أن الدراسات السابقة معظمها ركزت على  العالقات اإلنسانية  للباحثينيتضح 
و االستقرار الوظيفي مما يؤدي على انجاز األعمال بصورة مستمرة لذا جاءت هذه 

الدراسة بعنوان أثر العالقات اإلنسانية في االستقرار الوظيفي لمزيد من االستقرار 
 ورة المطلوبة.للعاملين باإلضافة إلي انجاز األعمال بالص

 ثالثًا: العالقة بين العالقات اإلنسانية و االستقرار الوظيفي:
إن االهتمام العالقات اإلنسانية في الشركات  له أثر كبير على االستقرار الوظيفي 

 للعاملين في هذه الشركات والتي تتمثل في اآلتي:
 على كبير أثر لها المؤسسة داخل االتصالية القيادية والعملية األنماط بأن القول -1

 للعامل. الوظيفي االستقرار
 اإلدارة بين االجتماعية العالقات العمل و تحسين المستمر لظروف التحسين -2

 الشخصية األمور لمناقشة الدورية عقد االجتماعات خالل من والعمال
 التنظيمية. والتطورات

 رابعا: اإلطار النظري للدراسة:

 مفهوم العالقات اإلنسانية-1
 مفهوم العالقات االنسانية-أ

يقوم مفهوم العالقات اإلنسانية علي أساس أن األفراد حينما كانوا في مواقع العمل يشكلون 
فيما بينهم مجموعه من العالقات بينهم  وبين أنفسهم أو بينهم وبين رؤسائهم والمشرفين 

ي ما ترجع فعليهم والمتعاملين معهم وإن حاالت عدم التوافق أو التكيف في جماعة 
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أساسها إلي اضطراب هذه العالقات وعدم اتزانها وتعاونها وان اتزان هذه العالقات 
 (5)وتعاونها وتوافقها يمثل أهمية مفهوم العالقات اإلنسانية في التنظيمات اإلدارية

)أن العالقات اإلنسانية تشير إلي علميات تحفيز األفراد في موقف معين  SCOTTويري 
بشكل فعال يؤدي للوصول إلي توازن في األهداف يعطي المزيد من اإلرضاء اإلنساني 

 (6كما يساعد علي تحقيق مطالب المشروع() 
مل ععرفت أيضا : ذلك التكامل بين االفراد في محيط العمل بالشكل الذى يحفزهم الى ال

 (. 7بإنتاجية وبتعاون مع حصولهم على اشباع حاجاتهم النفسية واالجتماعية)
 (8 (مفهوم القيم اإلنسانّية:-1

ُتعرَّف القيم اإلنسانّية على أنها القواعد المؤسسة للمنظومة األخالقية المتكاملة، والتي 
خت، وتمَّ تأكيده يانات، واألفكار ا من الدتعارفت عليها الفطر اإلنسانّية السليمة، والتي ُرسّ 

 اإلصالحية، واألعمال الفنية، واألدبية العظمى. 
تظهر القيم اإلنسانّية على أرض الواقع، من خالل التعامالت اليومية بين الناس، وهي 
تضمُّ طيفًا واسعًا من القيم واألخالق الحميدة؛ كالصدق، واألمانة، والتعاون على الخير، 

المحتاجين، والمودة، واالهتمام بالناس، وتفقُّد الضعفاء، وإرساء وحب اآلخرين، ومساعدة 
العدالة، وما إلى ذلك، ومن هنا فإنه ال ُيمك ن ألي إنسان عاقل أن ينكر إحدى هذه القيم، 

 .وإال أثبت وبما ال يدع مجااًل للشك أنه أبعد ما يكون عن اإلنسانّية
 (9مفهوم الديناميكية : )-2

عة من المثيرات واالستجابات التي تحدث داخل الجماعة في المواقف تعرف على أنها مجمو 
المختلفة التي تمر بها ، فالفرد يصدر سلوكا معينا داخل الجماعة فانه يقابل بالعديد من 

 .االستجابات من باقي األفراد ،وبذلك يحصل تفاعل اجتماعي ونفسي في نفس الوقت
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بأنها القوى المؤثرة في العالقات على شكل تفاعالت تؤدي الى تغيير  وعرفها كير لوين : 
و يمتد هذا التغيير الى اتجاهات األفراد و سماتهم ،يحدث تأثيرا في اتجاهات الجماعة 

 و مهاراتهم  والى غير ذلك من التفاعل االجتماعي.، الشخصية 
من خاللها في مجموعات وتعرف بحركية الجماعة و أنها العملية التي يتفاعل األفراد 

 .تتصف بالمرونة و التعقيد عن تماسك الجماعة و فعاليتها صغيرة ،وهي عملية 
 أهداف العالقات اإلنسانية:-ب

 المنظمة هدافأ يدور حول التوفيق بين المطالب البشرية واإلنسانية للعاملين وبين تحقيق 
  )10: (- في أهدافها من خالل التالي اإلنسانية وتبرز العالقات

تحقيق مبدأ التعاون بين العاملين في بيئة العمل من جهة ، وفي نواحي المجتمع من - 1
 .جهة أخرى لتعزيز الصالت الودية والتفاهم الوثيق وتقوية الثقة المتبادلة

 . تحقيق زيادة اإلنتاج والتي تكون كنتيجة متوقعة من زيادة التعاون 2-
تحقيق اإلشباع للحاجات المتنوعة لألفراد ، وتحقيق أهداف المنظمة التي يعملون  3-
 .فيها
تحقيق المعنوية العالية بين األفراد العاملين لكي يتوفر الجو النفسي العام لصالح - 4

 .العمل واإلنتاج

 :ت العالقات اإلنسانيةأهم سلوكيا-ج

  فهي انيةالعالقات اإلنس أما أهم المبادئ الواجب توافرها بين العاملين والتي تبنى عليها
 . وهي صفة البد من توفرها في المدراء وأصحاب المسؤولية :التواضع - 1
فالمسؤول الجيد البد له أن يختار من أساليب التشجيع ما يناسب  :التشجيع - 2

 .العاملين معه

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/191919/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/191919/posts
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فالبد للمسؤول أن يعمل على تشجيع العاملين على العمل الجماعي  :التعاون 3- 
 . وأنه واحد منهم

للشورى أهمية كبيرة في العمل حيث أنه أسلوب يعمق جو العالقات  :الشورى  4- 
ل توثيق رابطة األلفة والمحبة بين المسؤول والعاملين معه مما يؤدي اإلنسانية من خال

الى تحقيق الرضا والطمأنينة التي تؤديان إلى سرعة تقبل القرار والعمل على تنفيذه 
 .بالصورة المطلوبة

 . إن الموضوعية واالبتعاد عن التحيز من أهم الصفات اإلنسانية :العدالة5-
لمسؤول أن يتحلى بالسلوك الراقي ليكون قدوة لمن هو فالبد ل :القدوة الحسنة- 6
 .أدنى منه
إن الشعور بالمسئولية يؤدي إلى اإلحساس باإليثار وحب  :المسؤولية- 7

 . اآلخرين
فالرحمة بين العاملين في مجال العمل تعتبر من أهم ركائز العالقات  :الرحمة 8-

 .اإلنسانية
 متطلبات فاعلية العالقات اإلنسانية:-د

يتضح مما سبق أن التنظيم الرسمي العلمي وحده ال يكفي للنجاح في العمل وال بد من 
التركيز على العالقات اإلنسانية كركن أساسي من أركان نجاح التنظيم وإدارته ولكن يجدر 
بنا أن نتعرض لبعض الدعائم واألسس التي ينبغي مراعاتها واألخذ بها لتوفير جو العالقات 

 -:ا ما يلىاإلنسانية أهمه
أن تكون اإلدارة قوة دافعة للعاملين بتهيئة جو العمل من إضاءة وتهوية وهدوء مع تتبع 1-

 .حالة العاملين الشخصية داخل بيئة العمل وخارجها
 .أن تراعى اإلدارة االختالفات الفردية فال تعامل الجميع معاملة واحدة 2-
ن صالحية أداء األفراد لدورهم ضمان حسن اختيار وتوظيف جهاز العمل للتأكد م 3-

 -: في التنظيم وهذا يستدعي القيام بـ
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 .تحليل العمل الذي يقوم به كل شخص -أ
 .توصيف العمل وتوفير المعدات الالزمة له ومعرفة الوقت الذي تحتاجه عملياته -ب
وضع الفرد الكفء في الوظيفة المناسبة فال تكون فوق مستواه فيهملها ويقصر في  -ج

واجبه وال تكون أقل من كفاءته فيحتقرها، أي يجب أن تكون عملية شغل الوظائف  أداء
 .دقيقة قدر اإلمكان

أن تراعي الكرامة اإلنسانية في المعاملة فيجب أن نعامل الفرد باحترام وان نحفظ له 4-
 -:كرامته وأدميته بما يلي

 لوتقديم الحل في شكإذا شعر الشخص بخطأ فعلى المسؤول أن يحفظ له ماء الوجه -أ
 .اقتراح وليس أمر

أن تكون المعاملة عادلة فال نستلطف شخصا ونتحيز له دون غيره وال نشكل كتل  -ب
 .أو جماعات إقليمية أو عرقية

 .منح العاملين فرصا للترقي والتقدم وفتح أبواب المستقبل أمامهم -ج
 :تصنيف العالقات اإلنسانية-ه

في مجال العالقات اإلنسانية تصنيف العالمة البلجيكي ومن التصنيفات المعمول بها 
"دييريل" الذي يصنفها إلي عالقات إيجابية تؤدي إلي الوفاق واالنسجام مع مصطلحات 
الجماعة, وبالتالي إلي التماسك المجتمعي, وعالقات سالبه تعمل علي التباعد واالنعزال 

نية لسالبة في مجال العالقات اإلنساوتفويض دعائم التماسك المجتمعي, ودراسة العالقات ا
يساعد الخدمة االجتماعية للوصول إلي أفضل الطرق الوقائية والعالجية المؤدية إلي 

 (11تحقيق أثارها وتجنب نتائجها غير المرغوب فيها مجتمعيا)
 
 
 مفهوم االستقرار الوظيفي:-2
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 مفهوم االستقرار الوظيفي:-أ
أتي االستقرار في اللغة بأنه: " ثبوت الشيء في مكانه " ويمفهوم االستقرار الوظيفي يعرف 

معنى االستقرار مضاف للداللة على استمرار حالة صحية معينة، كاالستقرار االقتصادي، 
 واالستقرار السياسي واالستقرار االجتماعي.

في حين اهتم الكثير من الباحثين في الميدان الصناعي بموضوع االستقرار الوظيفي  
ومن هنا جاءت بعض التعاريف ، ا ما يربطونه بعوامل الرضا عن العمل وحافزه وغالب

 التي حاولت تحديد مصطلح االستقرار داخل المؤسسة ويمكن ذكرها:

االستقرار في العمل هو بقاء العامل في خدمة المؤسسة لمدة أطول عن طواعية ورغبة 
ى تمسك العامل بعمله في ظل البدائل، كما يعني مد .دون ترك المؤسسة حين تتوفر له 

 توفر بدائل أخرى.

وهو كذلك " ثبات العامل في عمله وعدم االنتقال إلى تنظيم آخر، هذا إذا كان ذلك التنظيم 
يشكل مستقبال مهنيا للعامل وفق عوامل مادية ملموسة وأخرى اجتماعية ونفسية متداخلة 

 لتحقيق التكامل واالستقرار.

أنه اشعار العامل على الدوام باألمن والوقاية في عمله والراحة  و عرفه التون مايو " على
 وضمان االستقرار عن طريق تحفيزه وترقيته.

كما أن العامل المستقر في عمله حظوظ أكبر في التقدم المهني وبلوغ ـأعلي السلم التدرجي 
 .(12)من غيره من العمال بحكم اتقانه لعمله وتنامي خبرته واندماجه داخل المنظمة 

 أهمية االستقرار الوظيفي:-ب
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بما أن األفراد يختلفون بعضهم عن بعض في نواحي كثيرة منها الشكل والصوت والتعبير 
والتفكير والذكاء والجنس واللقب ومن جهة أخرى في العادات والتقاليد والثقافة، كما ان 
هناك اختالفات واضحة في استجابات األفراد النفسية والشخصية تجاه المواقف والنقد 

عن التفاوت الكبير في المستويات الثقافية كل هذا التفاوت وذلك  والحث والحوافز فضال
 ردود فعلهم تجاه مواقف العمل وتعامل االدارة معهم. .االختالف يعكس على 

يعد االستقرار الوظيفي أكثر أهمية من أي وقت مضي حتى مع تطور اقتصاد العمل 
عن  الجيل الذين يفضلون العملالمؤقت والقوي العاملة الحديثة المكونة من جيل األلفية و 

بعد والعمل التعاقدي ، ألن العمل مع العمال والعمالء ينطوي على مخاطرة كثيرة على 
 أقل تقدير ، وال يوجد ضمان .

 فوائد االستقرار الوظيفي : -ج

 (:13بالنسبة للمؤسسة )-1

توافر القدرة المستمرة إلدارة الموارد البشرية بالمؤسسة على توفير كل ما تحتاجه  -1
 من العناصر البشرية بالعدد والمواصفات وفي الوقت المطلوب .  

التخطيط واالعاد المستقبلي الجيد لتوفير االحتياجات المستقبلية بين العناصر  -2
 البشرية . 

 العمل. عدم وجود عمالة إضافية زائدة عن حاجة  -3
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توافر البدالء المناسبين لكافة مواقع العمل بالمؤسسة والتأمين الذاتي الحتياجات  -4
المؤسسة من التخصصات المختلفة في حالة خروج أحد وبعض الموظفين لألسباب 

 .المختلفة 
 قدرة إدارة الموارد البشرية على االتصال والتفاعل المستمر في سوق العمل.  -5

 بالنسبة لألفراد-2

 ستعداد النفسي والعقلي و المهاراتى للفرد للتعلم والنمو والترقي المستمر.اال-1
قابلية وتفاعل الفرد مع برامج التدريب والتأهيل التي تقدمها المؤسسة وظهور ذلك  -2

 على ارتفاع مستوي أدائها في العمل.
 إحساس العامل باالنتماء للمؤسسة والتمتع بمستوي جيد من الرضا الوظيفي.  -3
 .قات الجيدة بين الفرد و ورؤسائه في العملالعال-4
تمتع الفرد بمستوي جيد من االستقرار النفسي واالقتصادي واالجتماعي نتيجة -5

 عمله بالمؤسسة.
 : إجراءات الدراسة الميدانية:رابًعا 

 :تمهيد
تناول الباحثان في هذا الفصل وصًفا للطريقة واإلجراءات التي تم اتبعاها في تنفيذ    

يشمل ذلك وصًفا لمجتمع وعينة الدراسة وطريقة إعداد أداتها وبيان األساليب  البحث،
والمعالجات اإلحصائية المستخدمة الختبار فرضيات الدراسة وصواًل إلى تحليل البيانات 

 والتحقق من فرضيات البحث.
 مجتمع البحث : 
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عميم حث إلى تيقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكلية من العناصر التي تسعى البا   
عليها النتائج ذات العالقة بالمشكلة المدروسة، يتكون مجتمع البحث من العاملين  بالشركة 

 السودانية لتوزيع الكهرباء.
 عينة البحث :  

تم تحديد عينة البحث بمواصفاتها العلمية التي تحقق أغراض البحث من ذوي    
معيين  لهم عالقة بموضوع البحث االختصاص من ، و ثانويين ، و جامعيين ، فوق الجا

 لتحقيق أغراض البحث. 
 جمع البيانات :
( استمارة على العينة المحددة مسبًقا والمستهدفة للتحقق من فرضيات 40تم توزيع عدد )

 ( صالحة للتحليل.%100البحث وتم استعادتها كاملة بنسبة )
 أداة البحث:

أداة الدراسة هي الوسيلة التي تستخدمها الباحث لجمع البيانات الالزمة عن الظاهرة    
موضوع البحث، ويوجد العديد من األدوات المستخدمة في مجال البحث العلمي للحصول 
على المعلومات والبيانات الالزمة، وقد اعتمدت الباحث على االستبانة كأداة رئيسية لجمع 

 البحث. البيانات من عينة 
 أواًل: ثبات وصدق أداة البحث:

 الثبات والصدق الظاهري: .1
للتأكد من الصدق الظاهري لالستبانة وصالحية أسئلة االستبانة من حيث الصياغة  

والوضوح، قامت الباحث بعرض االستبانة على عدد من المحكمين األكاديميين 
عديالت محكمين تم إجراء التوالمتخصصين في مجال البحث، وبعد استعادة االستبانة من ال

 التي اقترحت عليها.



 

18 

 الثبات والصدق اإلحصائي: .2
يقصد بثبات االختبار أن يعطي المقياس نفس النتائج إذا ما أستخدم مرة واحدة تحت  

ظروف مماثلة، ويعني الثبات أنه أيضا إذا ما طبق اختبار ما على مجموعة من األفراد 
وُرصدت درجات كل منهم، ثم أعيد تطبيق االختبار نفسه على المجموعة نفسها وتم 

ون االختبار ثابتًا تمامًا، كما يعرف أيضًا بأنه مدى الحصول على الدرجات نفسها، يك
الدقة واالتساق للقياسات التي يتم الحصول عليها مما يقيسه االختبار ومن أكثر الطرق 

 استخداًما في تقدير ثبات المقياس هي:
 براون. –طريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان  .أ

 طريقة ألفا كرونباخ . .ب
 طبيق االختبار.طريقة إعادة ت .ج

أما الصدق فهو مقياس يستخدم لمعرفة درجات الصدق لدى المبحوثين من خالل   
 إجاباتهم على مقياس معين.
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معامل ألفا كرونباخ لعبارات االستبيان: (1جدول )  
 ألفا كرونباخ عدد العبارات الفرضيات

 0.791 5 البعد األول  األولالمحور 

 0.280 5 الثاني البعد  األولالمحور 

 0.677 5 الثانيالمحور 

 0.802 15 كاملة االستبانة

م2022الميدانية،  الدراسة بيانات منان الباحث إعداد: لمصدرا  

 لكامل تاللعبار كرونباخ  ألفا معادلة معامل نسبة أن( 1) الجدول من للباحث يتضح    
 فهمو  االستبانة وصدق لقوة جيد مؤشر يعطى مما جداً  عالية جميعها االستبانة استمارة

 .اسةالدر  فرضيات اختبار في عليها االعتماد ثم ومن المبحوثين، قبل من عباراتها
 األساليب اإلحصائية المستخدمة: .3
 ة التالية:األساليب اإلحصائي استخداموللتحقق من فرضياتها، تم  الدراسةلتحقيق أهداف   

 األشكال البيانية. .أ
 النسب المئوية.و  التوزيع التكراري لإلجابات .ب
 لحساب معامل الثبات.ورنباخ كر ألفا معادلة  .ج
 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري. .د

 ثبات صحة الفرضيات.إل (t) اختبار .ه
 الخطي البسيط. االنحدار .و

 
 
 تحليل البيانات: .4



 

20 

وهو   SPSSالبرنامج اإلحصائي استخداممن المبحوثين تم  االستماراتبعد جمع    
وتعني الحزمة  Statistic Package for Social Sciencesللعبارة  اختصار

 ولدراسة هذا البحث والذي يسعى للوقوف على معرفة أثراالجتماعية اإلحصائية للعلوم 
 الخدمات االستشارية على جودة المراجعة الخارجية، المكون من:
نوات ، سلعمر النوع ، االقسم األول: البيانات األساسية أو العوامل الديموغرافية مثل )

 ، و المؤهل العلمي(. الخبرة
د، ياالدراسة بعباراتها والمصممة من خمس أوزان هي: أوافق، مح محاور القسم الثاني: 

المحور  العبارات هذه توزيع تم وقد ( و محورين15واحتوى هذا القسم على ) ال أوافق 
 .عبارات( 5) تتضمن الثانيالمحور  ،عبارة( 10) تتضمن األول

 تالي:كما في الجدول ال الثالثيلقياس ليكارت  المرجحوزان بالمتوسط وتقارن هذه األ   
.الثالثيلقياس ليكارت  المرجحالمتوسط (: 2)جدول   

وافقةممستوى ال المتوسط المرجح  
66.1الى  1من   ال أوافق 

3.32الى  7.61من  يدامح   
3الى  34.2من   أوافق 

م2022الباحثان ،  إعداد :المصدر  
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 ثانيًا:  خصائص عينة الدراسة:
 عينة ويعبتن انالباحث قام وموثوقة دقيقة بنتائج وللخروج :الدراسة عينة خصائص:(3جدول )

 -ي:تاآل على شمولها حيث من الدراسة
 النسبة التكرارات الفئات البيان

 النوع

%85 34 ذكر  

%15 6 أنثي  

 %100.0 40 المجموع

 العمر

%5 2 سنة 25 من أقل  

%62.5 25 سنة 35وأقل من 25  

%27.5 11 سنة 55وأقل من 45  

%5 2 سنة فأكثر 55  

 %100.0 40 المجموع

 %15 6   سنوات  5 أقل من 

 %35 14 سنوات10وأقل من 5 

 %22.5 9 سنوات15وأقل من  10 سنوات الخبرة

 %27.5 11 سنة فأكثر15  

 %100.0 40 المجموع 

 المؤهل العلمي

%22.5 9 ثانوي  

%45 18 جامعي  

%32.5 13 فوق الجامعي  

 %100.0 40 المجموع

 م.2022من بيانات الدراسة الميدانية،  انعداد الباحثإ المصدر:           
 

: البياناتومناقشة تحليل   

تحليل ومناقشة المحور  ـــ عينة الدراسة التوزيع التكراري إلجابات عبارات محاورأواًل: 
 العالقات اإلنسانية ول:األ 
 القيم ول:البعد األ . تحليل ومناقشة1

اء أفراد آر  اتجاههذا البعد البد من بيان  ، والختبار القيم  يهدف هذا البعد لمعرفة    
 عينة الدراسة لكل عبارة من عباراته.
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البعد األول اتإلجابات أفراد عينة الدراسة  لعبار  واإلحصاء الوصفي التوزيع التكراري : (4جدول )  

 الـعبـــــــــــــارة

أوافقال  يدامح   أوافق 
الوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 التكرار التكرار التكرار

 النسبة النسبة النسبة

لين على متعزز الشركة العا

 احترام القيم األخالقية

9 10 21 2.30 
 

0.823 
 

يدامح  
22.5% 25% 52.5% 

تراعي الشركة القيم االجتماعية 

 للعاملين

10 9 21 
يدامح 0.847 2.28  

25% 22.5% 52.5% 

العاملون بالشركة بعضهم  قدري

 بعض

4 8 28 2.60 
 

0.672 
 

 أوافق 
10% 20% 70% 

الشركة التوجهات الدينية  حترمت

 لدى العاملين

2 3 35 
 أوافق  0.501 2.83

5% 7.5% 87.5% 

العاملون على تطبيق يحرص 

 قيم الشركة

7 18 15 
يدامح 0.723 2.20  

17.5% 45% 37.5% 

 120 48 32 القيم
2.44 0.713 

 أوافق 

16% 24% 60%  

 م.2022من بيانات الدراسة الميدانية،  انعداد الباحثإ المصدر:         
 

نجد أنه حصل على وسط ( القيمول )الخاص بنتائج البعد األ( 4يتبين من الجدول )     
 . أي أن غالبية المبحوثين يوافقون الثالثيحسب مقياس ليكارت أوافق ( أي 2.44حسابي)

 .القيمعلى ما جاء بعبارات البعد األول 

 ديناميكية الجماعة  . تحليل ومناقشة عبارات البعد الثاني:2
، والختبار هذا البعد البد من بيان اتجاه  ديناميكية الجماعة يهدف هذا البعد معرفة     

 آراء أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات هذا البعد.
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ات البعد الثاني لعبار   الدراسة عينة أفراد إلجابات التكراري  التوزيع: (5) جدول  

 الـعبـــــــــــــارة

يدامح ال أوافق  أوافق 
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 التكرار التكرار التكرار

 النسبة النسبة النسبة

 تعزز الشركة ثقافة العمل الجماعي
8 8 24 2.40 

 

0.810 

 
 أوافق 

20% 20% 60% 

في اتخاذ  ملينالعا تشرك الشركة

 القرارات

23 10 7 
 أوافق  0.778 1.60

57.5% 25% 17.5% 

 في توزع الشركة المهام للعاملين

 صورة جماعات

12 10 18 2.15 
 

0.864 
 

يدامح  
30% 25% 45% 

يشعر العاملون براحة مهنية عند 

 العمل الجماعي

8 5 27 
 أوافق  0.816 2.48

20% 12.5% 67.5% 

بسبب  ةيرثتحدث خالفات ك

 في المهام االشتراك

14 6 20 
يدامح 0.921 2.15  

35% 15% 50% 

 96 39 65 ديناميكية الجماعة
يدامح 0.837 2.15  

32.5% 19.5% 48% 

 م.2022الميدانية،  الدراسة بيانات من انالباحث عدادإ  المصدر: 

ل ( نجد أنه حصديناميكية الجماعة) الثانينتائج البعد خاص بلا( 5) الجدول من يتبين   
ن غالبية أ أي. الثالثيحسب مقياس ليكارت محايد ( أي 2.15) على وسط حسابي

 .ديناميكية الجماعةعلى ما جاء بعبارات البعد الثاني  محايدون المبحوثين 

 ستقرار الوظيفياال :المحور الثاني عباراتتحليل ومناقشة نتائج  .5
والختبار هذا البعد البد من بيان اتجاه  ، ستقرار الوظيفياالهدف هذا البعد لمعرفة ي    

 عبارة من عباراته.آراء أفراد عينة الدراسة لكل 
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البعد الخامس. لعبارة الدراسة عينة أفراد إلجابات التكراري  التوزيع: (7) جدول  

 الـعبـــــــــــــارة

أوافقال  يدامح   أوافق 
الوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 التكرار التكرار التكرار

 النسبة النسبة النسبة

ضون عن ار العاملون بالشركة

 .سياسات الشركة

25 13 2 
  ال أوافق 0.594 1.43

62.5% 32.5% 5% 

تسعى الشركة لتحسين صورتها 

 .العاملين الذهنية لدى

15 11 14 
يدامح 0.862 1.98  

37.5% 27.5% 35% 

 .لدى العاملين والء وظيفي للشركة
12 6 22 

يدامح 0.899 2.25  
30% 15% 55% 

 .الشركة بنظام الحوافز للعاملينتهتم 
17 12 11 

يدامح 0.834 1.85  
42.5% 30% 27.5% 

 ا  ترى الشركة استقرار العاملين نجاح

 .لها

11 8 21 
يدامح 0.870 2.25  

27.5% 20% 52.5% 

ستقرار الوظيفياال  
80 50 70 

يدامح 0.811 1.95  
40% 25% 35% 

 م.2022الميدانية،  الدراسة بيانات من انالباحث أعداد المصدر:             
( نجد إنجاز األعمال) الثاني المحورالخاص بنتائج  (7)وبشكل عام يتبين من الجدول    

ن أ أي. الثالثيحسب مقياس ليكارت محايد أي (  1.95)ي أنه حصل على وسط حساب

 .ستقرار الوظيفياال الثاني المحور على ما جاء بعبارات محايدونغالبية المبحوثين 
ثانيًا: اختبار  (T) لعبارات محاور عينة الدراسة:   

 القيم البعد االول: نتائجتحليل ومناقشة  .1
)ت ر اختبااستخدم  هذ البعد والختبار ،يهدف هذا البعد لمعرفة الخدمات االدارية      

 .جابات أفراد عينة الدراسةللعينة الواحدة( إل –
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 القيملبعد  فراد عينة الدراسة إلجابات (One- Sample Testة )واختبار العينة الواحدالوسط : (8الجدول )

ت ـ     العبارة م
 المحسوبة

درجات 
 القرار المعنوية الحرية

1 
دالة  0.000 39 -5.381- لين على احترام القيم األخالقيةمتعزز الشركة العا

 احصائياً 

2 
 39 -5.414- للعاملينتراعي الشركة القيم االجتماعية 

دالة  0.000
 احصائياً 

3 
 39 -3.766- العاملون بالشركة بعضهم بعض قدري

دالة  0.000
 احصائياً 

4 
 39 -2.211-  الشركة التوجهات الدينية لدى العاملين حترمت

دالة  0.000
 احصائياً 

5 
 39 -6.996-  يحرص العاملون على تطبيق قيم الشركة

دالة  0.000
 احصائياً 

 م.2022 ،الميدانية الدراسة بيانات من انالباحث إعداد: المصدر          

)الداللة اإلحصائية( المقابلة  االحتماليةأن جميع القيم  (8)من الجدول  ةتضح للباحثت    
( وهذا يعني أن معظم 0.05لقيمة ت المحسوبة لداللة الفروق  أقل من مستوى المعنوية )

 .القيم األولالمحور  البعد األول من أفراد العينة موافقين على عبارات
 ديناميكية الجماعة البعد الثاني: نتائجتحليل ومناقشة  .2

راء أفراد آ اتجاههذا البعد البد من بيان  والختبار الشبكات،لمعرفة يهدف هذا البعد      
 -Oneالعينة الواحدة ) اختبار استخدامعينة الدراسة لكل عبارة من عبارات هذا البعد، 

Sample Test )أفراد عينة الدراسة إلجابات. 
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إلجابات  (One- Sample Testالوسط الحسابي واختبار العينة الواحدة ): (9جدول )
 ديناميكية الجماعةأفراد عينة الدراسة لبعد 

ت ـ    العبارة م
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

 القرار المعنوية

 دالة احصائياً  0.000 39 -4.684- تعزز الشركة ثقافة العمل الجماعي 1

 دالة احصائياً  0.000 39 -11.382- في اتخاذ القرارات ملينالعا تشرك الشركة 2

 دالة احصائياً  0.001 39 -6.224- الشركة المهام للعاملين في صورة جماعاتتوزع  3

 دالة احصائياً  0.033 39 -4.069- يشعر العاملون براحة مهنية عند العمل الجماعي 4

5 
 دالة احصائياً  0.000 39 -5.835- مهامفي ال االشتراكبسبب  ةيرثتحدث خالفات ك

 م.2022 ،الميدانية الدراسة بيانات من انالباحث إعداد: رالمصد              
)الداللة اإلحصائية( المقابلة  االحتماليةأن جميع القيم  (9)يتضح للباحث من الجدول     

( وهذا يعني أن معظم 0.05لقيمة ت المحسوبة لداللة الفروق  أقل من مستوى المعنوية )
 .ديناميكية الجماعة االولالمحور  البعد الثاني من أفراد العينة موافقين على عبارات

 ستقرار الوظيفياال :المحور الثانيتحليل ومناقشة نتائج -5
 تجاهاوللتحقق من ذلك، ينبغي معرفة  ، ستقرار الوظيفيااللمعرفة  المحوريهدف هذا    

آراء عينة الدراسة بخصوص كل عبارة من العبارات البعد الرابع، ويتم اختبار العينة الواحدة 
(One- Sample Test:إلجابات أفراد عينة الدراسة ) 

إلجابات أفراد عينة الدراسة لمحور  (One- Sample Testالعينة الواحدة ) اختبار(: 10جدول )

 ستقرار الوظيفياال
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 ت ـ المحسوبة العبارة م
درجات 
 القرار المعنوية الحرية

 دالة احصائياً  0.000 39 -16.761- ضون عن سياسات الشركةاالعاملون بالشركة ر 1

 تسعى الشركة لتحسين صورتها الذهنية لدى 2
 العاملين

 دالة احصائياً  0.000 39 -7.521-

 دالة احصائياً  0.000 39 -5.278- لدى العاملين والء وظيفي للشركة 3

 دالة احصائياً  0.000 39 -8.725- تهتم الشركة بنظام الحوافز للعاملين 4

 دالة احصائياً  0.000 39 -5.454- لها ا  العاملين نجاح ترى الشركة استقرار 5

م.2022 ،من بيانات الدراسة الميدانية انالمصدر: إعداد الباحث  

)الداللة اإلحصائية(  االحتمالية( أن جميع القيم 10يتضح للباحث من الجدول )     
( وهذا يعني 0.05المقابلة لقيمة ت المحسوبة لداللة الفروق أقل من مستوى المعنوية )

 .ستقرار الوظيفياال الثانيأن معظم أفراد العينة موافقين على عبارات المحور 
 ثالثًا: اختبار وإثبات صحة الفرضيات:

 تحليل االنحدار البسيط 
 بين العالقة ن تكو  من الدراسات كثير وفي متغيرين، بين العالقة لنوعية مقياس يعتبر    

 من البسيط الخطي االنحدار ويعتبر( انحدار) عالقة اعتماد هي متغيرين أكثر من
 دالة، عالقة ةهيئ على متغيرين بين العالقة قياس في تستخدم التي اإلحصائية األساليب

 اآلخر متغيرو  التابع  المتغير ي تغيرف المتسبب المتغيرات متغير مستقل وهو أحد يسمى
 المستقيم. الخط بمعادلة العالقة هذه وتمثل تابع،
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 (ستقرار الوظيفياال و القيمتحليل االنحدار بين المتغيرات ) .1

 ستقرار الوظيفياال و القيمالخطي البسيط بين االنحدار تحليل : (11) جدول       
 الخارجية

 التفسير ((Sigاالحتمالية القيمة (t) اختبار معامالت االنحدار 

0B̂ 478. 1.450 0.000  معنوية 

1B̂ .603 .5744   0.155  غير معنوية 

  596a. (Rمعامل االرتباط )
  355. (2Rمعامل التحديد )

 النموذج غير معنوي  92320. (Fاختيار  )
ŷ =( 478. )+ .603X 

م.2022الدراسة الميدانية، بيانات من  انالمصدر: إعداد الباحث  

 اآلتي: (11)جدول رقم يتضح من ال   
ستقرار الا متغير مستقلك القيمي بين دطر  ارتباطد و وجأظهرت نتائج التقدير عدم  .أ

 قيمة معامل االرتباط البسيط التي بلغت وذلك من خالل ،تابعمتغير ك الوظيفي
(.596.) 

متغير ك القيم، هذه القيمة تدل على أن (355.) (2R) بلغت قيمة معامل التحديد  .ب
 .)المتغير التابع( ستقرار الوظيفياال في  (%35.5)بـ  ساهمي مستقل

بعد استخدام اختبار تحليل التباين وجد أن نموذج االنحدار الخطي البسيط غير معنوي  .ج
 .(0.155وهي غير دالة عن مستوى داللة ) F(20.923)) ) اختباربلغت قيمة حيث 

عندما  ستقرار الوظيفياال.( وهي قيمة 478نجد أن ثابت نموذج االنحدار تساوي ) .د
 (.القيمر)انعدام صفلل ةساويم القيمتكون 



 

29 

( 0.155وقيمتها المصاحبة تساوي ) .(603تساوي ) القيمفي حين نجد قيمة معلمة    
( وهذا يعني عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية 0.05وهي أكبر من القيمة العرفية )

 ستقرار الوظيفياال و  القيم بين 
عالقة  ناكه والتي نصت على أن: األولىأن فرضية الدراسة الباحث  ستنتجتمما تقدم    

 .تتحققلم  ستقرار الوظيفياال و  القيمبين 
 (ستقرار الوظيفياال و ديناميكية الجماعةتحليل االنحدار بين ) .2

 فيستقرار الوظياال و ديناميكية الجماعةالخطي البسيط بين االنحدار تحليل  (12) جدولو   
 التفسير ((Sigاالحتماليةالقيمة  (t) اختبار معامالت االنحدار 

0B̂  528. 1.367 0.180  غير معنوية 

1B̂ .660 3.747 0.001 معنوية  

  519a. (Rمعامل االرتباط )
  270. (2Rمعامل التحديد )

 النموذج غير معنوي  14.038 (Fاختيار  )
ŷ =(.528) + .660X1 

م.2022، ميدانيةالدراسة ال بيانات من انالمصدر: إعداد الباحث  
 أعاله اآلتي: (12)جدول رقم يتضح من ال   
 ر مستقلمتغيك ديناميكية الجماعةي بين دطر  ارتباطد و وجأظهرت نتائج التقدير عدم  .ت

ي قيمة معامل االرتباط البسيط الت وذلك من خالل ،متغير تابعك ستقرار الوظيفياال
 (.519.) بلغت

 ديناميكية الجماعة، هذه القيمة تدل على أن (270.) (2R) بلغت قيمة معامل التحديد  .ث
 .)المتغير التابع( ستقرار الوظيفياال في  (%27)بـ  ساهمي متغير مستقلك
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بعد استخدام اختبار تحليل التباين وجد أن نموذج االنحدار الخطي البسيط غير معنوي  .ح
 .(0.180وهي غير دالة عن مستوى داللة ) F(14.038)) ) اختباربلغت قيمة حيث 

عندما  ستقرار الوظيفياال.( وهي قيمة 528نجد أن ثابت نموذج االنحدار تساوي ) .ذ
 (.ديناميكية الجماعةر)انعدام صفلل ةساويم ديناميكية الجماعةتكون 

وقيمتها المصاحبة تساوي  (660.تساوي ) ديناميكية الجماعةفي حين نجد قيمة معلمة    
( وهذا يعني عدم وجود عالقة ذات داللة 0.05( وهي أكبر من القيمة العرفية )0.180)

 ستقرار الوظيفياال و  ديناميكية الجماعة احصائية بين 
 ناكه والتي نصت على أن: األولىأن فرضية الدراسة الباحث  ستنتجتمما تقدم    

 .تتحققلم  ستقرار الوظيفياال و  ديناميكية الجماعةعالقة بين 
 

 أوال :النتائج:

 –أثر العالقات اإلنسانية في االستقرار الوظيفي لقي الضوء على جاءت هذه الدراسة لتُ 
 ظرية والميدانيةالن، وبنــاًء علــى الدراســة  الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بالتطبيق على

 التالية:الدراسة تم التوصل إلى النتائج  فرضيات واختبار
 ستقرار الوظيفياال و  القيمعدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين   -1
ستقرار اال و  ديناميكية الجماعةعدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين   -2

 الوظيفي
 %70بنسبة  العاملون بالشركة بعضهم بعض قدري -3
 %87.5بنسبة  التوجهات الدينية لدى العاملين على احترامالشركة حافظة  -4
 %57.5بنسبة  في اتخاذ القرارات ملينالعا تشرك الشركةال  -5
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 %67.5بنسبة  يشعر العاملون براحة مهنية عند العمل الجماعي -6
 %55بنسبة  لدى العاملين والء وظيفي للشركة -7
 %52.5بنسبة  لها ا  رى الشركة استقرار العاملين نجاحت -8
 %42.5بنسبة  تهتم الشركة بنظام الحوافز للعاملين -9

 ثانيًا: التوصيات:
 بناًء على نتائج الدراسة يوصي الباحث باآلتي:

 .لعاملينلدي اقيم االجتماعية للالشركة زيادة مراعاة   -1
 .ن على تطبيق قيم الشركةيحرص العاملنبغي أن يي -2
 .في اتخاذ القرارات ملينالعابإشراك  الشركةضرورة اهتمام  -3
عدم  ي مما يساهم فيالجماع مهام العمل ديناميكيةينبغي اهتمام الشركة بتفعيل  -4

 بين العاملين. ةير ثث خالفات كو حد
 ية.ع المهام للعاملين في صورة جماعيالشركة توز ينبغي على  -5
مما يساعد في زيادة رضا ستقرار الوظيفي االبعملية   ضرورة اهتمام الشركة -6

 .نيالعامل
 .الحوافز للعاملين بنظام الشركة  هتمامينبغي زيادة ا -7
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:المراجع  

 المعلمين لدى اإلنسانية العالقات تنمية في المدرسية اإلدارة دور حسين محمد حسين ،  .1
 األزهر، جامعة التربية، كلية اإلسالمي، مجلة اإلداري  الفكر ضوء في تحليلية دراسة، 
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