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 مقدمة: 
حافظة 

ُ
ينظر للمورد البشري يف َوقتنا احلاضر على أنَّه شريك يف النَّجاح واإلدارة، وأنَّه عنصر ُمِهمٌّ يف امل

والدافعية  ابلر ِضا  يتميز موظفوها  اليت  النَّاجحة هي  املؤسسات  الشَّرَِكات، وغدت  الزابئن واستقرار   على 
العالي واملهنية  والتَّدريب  ابملوااللتزام،  االستثمار  أنَّ  يف  النظرة  وزادت  عن ة،  أمهية  يقلُّ  ال  البشرية  وارد 

 االستثمار يف التكنولوجيا أو اإلنتاج وغريها. 

نظمات احلكوميَّة واخلاصَّة حترُص على معرفة آراء مواردها البشرية، ابعتبار 
ُ
وانطالقًا من ذلك أخذت امل

الزَّابأنَّه   ا"زبون داخلي"، مثل حرصها على رأي  القتصادية وغريها ئن اخلارجيني واملسامهني، والصَّحافة 
 من اجلهات. 

َبَدأَ استخدام استطالعات آراء املوارد البشريَّة منذ بداية الستينيَّات يف ََماور عدة؛ منها: ظُُروف العمل، 
تعلقة  

ُ
 إبدارة املوارد البشرية.احلوافز، التدريب والتَّطوير، اجلوانب امل

السَّ  خالل  املاضية  ولكن  أصبحْت نوات  حيُث  بشكل كبري؛  البشريَّة  املوارد  آراء  استطالعات  تطورت 
 إحدى األدوات اإلداريَّة اليت تستخدم يف التخطيط والتطوير لدى ُكربى الشركات. 

ا حقيقة   -إلدارة أم ال  سواء أعجبت ا  -وأصبح هناك قناعة أبنَّ نتائَج استطالعات رأي العاملني   فإَّنَّ
 قع، وينبغي االهتمام هبا. تعكس الوا

، وتدار وتنفذ من  وهبذا غدت االستطالعات جزًءا هامًّا من عمل الشركات الُكرْبى تكرره بعضها سنوًّيًّ
 .  1متخصصة قبل جهات استطالعية  

، وهي تسأل اآلن   2عقودبعمل استطالع آراء املوظفني منذ أكثر من ثالثة    IBMفتقوم مثالً شركة  
ة، فتسأهلم عن اإلبداع، والفعاليَّة، واستخدام جوانب عديدة تعدت األسئلة التقليديَّ مواردها البشرية عن  

مستوى تسأل موظفيها لتقييم وتقدير إىل أيِ     Xerox، وشركة    3األمور أنظمة املعلومات، وغريها من  
 (. Total-Quality Organizationوصلت الشركة، حىت تكون منظمة كاملة اجلودة )

 
1    Peter Goudge, Employee Research, Kogan Page London and Philadelphia,2006, Pg. 9. 
2   Training and Development, Jul 93  ،Vol.47.Issue7  ،, Johnson H.John    ،Petrini    ،Catherine    ،Another 
Look at Employee Surveys. 

 انظر أيًضا:    3



جناح الشركة يف حتقيق االلتزامات للزَّابئن، واملوارد    Johnson and Johnsonظَّفو  وكذلك يقيم ُمو 
 .4البشرية، واملسامهني، واجملتمع

 ( مصانع  شركة  طورت  اCleveland - Based Industrialكما  للموظفني (  رأٍي  ستطالع 
 .5اجلوانبلغًة جلمع معلومات يف ُُمتلف    21مستخدمة 

 ة، وصدرت أدلَّة عمليَّة يف ذلك؛ منها: قياس رأِي املوارد البشريَّ وتطورت الدراسات اخلاصة ب 

6. Research Specialist's Guide to Employee Surveys . 

7Employee Surveys: Practical and Proven Methods, Samples, 
Examples . 

8Employee Opinion Questionnaires: 20 Ready-to-. Use Surveys 
That Work . 

9How to Design, Implement, and Interpret an. Employee Survey . 

من  تطرق  تكن  مل  البشريَّة  املوارد  آراء  استطالِع  يف  دقيقة  مواضيع  تتناول  العلمية  الدراسات  وأخذت 
 .10قبل 

 .11املوظفني وأصبح هناك بعض الربامج التكنولوجية املتخصصة يف استطالع آراء  

 
Employee Surveys, how to fight Workforce cynicism and Survey Fatigue, Bulletpoint  ،June 2001, pg.7. 
4 Another Look at Employee Surveys, Training 101 ،pg. 16. 

 . 2003بليون عام    8.1بيعات  حول العامل مب   55000بلغ عدد موظفيها ما يقارب     5
6 Accountancy Ireland: Aug 99, Vol.31 Issue 4, p 18, 1/6 p. 
7    Performance Programs Inc; 2Rev Ed edition, 2006. 
8    Pfeiffer; Pap/Cdr edition, 2004. 
9 Amacom, 2005. 

 مثالً دراسة:     10
Employee Attitude Surveys: Examining the Attitudes of Noncompliant Employees 

الذين ال جييبون على االستطالعات، من خالل استطالع آراء ُموظفني من شرحية و  اهات املوظفني  راسة أن  اليت تعاجل اّتِ  الدِ  اسعة من الشَّركات؛ حيث بينت هذه 
التزام ابلتنظيم، وأق ل رضا عن مسؤوليهم، ولديهم ضعف ثقة بكيفية تعامل إدارهتم مع نتائج االستطالع،  الذين لديهم ضعف استجابة لديهم نية لرتك العمل، وِقلَّة 

 انظر: 
Employee Attitude Surveys: Examining the Attitudes of Noncompliant Employees, Regolberg Steven G. 
11 Easy - Gen Employee Attitude Survey Generator 



استطالعيَّة   جهات  وحتلوختصصت  تنفيذ  خدمة  تقدمي  خاليف  من  املوظفني  آراء  استطالع  ل يل 
أبرزها:  من  ولعلَّ   Insightlink  13وأيًضا ،  Survey, LLC-HR  12)اإلنرتنت(، 

Communications . 

الشديد   األسف  مع  ُيالحظ  التَّطورات  هذه  العريب    -ومع كل  عاملنا  يف  من   -وخاصَّة  الكثري  أنَّ 
امل  آراء  الستطالع  وال املمارسات  الشكلي،  االستخدام  يتعدَّى  ال  البشريَّة  ُُمرد   وارد  يكوَن  أن  يتعدَّى 
أو ُُمرد أخذ رأي   14"، أو ُمرد طرح أسئلة، box Exercise-Tickََتارين على إعطاء خيارات " 

أو فقط ننتظر من املوظف أْن يلقي ورقة يف صندوق   15املوظف بتقييمه السَّنوي املعد من قبل اإلدارة،
 الشركة.اقرتاحات  

 هدف الدراسة: 
هذه   يف هتدف  البشرية"  املوارد  آراء  "استطالع  اهلامَّة  املنهجية  األداة  هذه  دور  معرفة  إىل  الدِ راسة 

 املنظمات احلكوميَّة واخلاصَّة، من خالل التعرُّف على ما يلي:

 أمهية وفوائد استطالع آراء املوارد البشرية.  -1

 وارد البشرية.ُماالت وأنواع استطالع آراء امل  -2

 نهجية يف بناء وتنفيذ استطالع آراء املوارد البشرية.الضَّوابط امل  -3
 

َمور من َماور بيئة    41سؤال لقياس آراء املوظفني، وميكن إضافة أسئلة من اجلهة طالبة االستطالع، ويغطي االستطالع    500ن  حيث يتضمن هذا الربانمج أكثر م
ملا يفيده من   Best New HR Product" by Human Resource Executiveقد مت اختيار هذا الربانمج من   "العمل، وغريها من امليزات. ول

مراحل إجراء االستطالع، وفيه خيارات ملعرفة االّتاهات من خالل مقارنة االستطالعات     استطالع آراء املوظفني. وحيتوي الربانمج علىاختصار للوقت وجودة يف 
 رابط التايل: عات احلالية. كما حيتوي على دليل عملي آللية االستخدام وغريها من امليزات. ملزيد من التفاصيل عن هذا الربانمج انظر الالسابقة مع االستطال

http://www.survey-web.com/stwinfo_prod.asp?action=egen 
 من أكرب الشركات أيضا برامج الستطالع آراء املوارد البشرية، انظر:  Kenexaوتقدم شركة 

http://www.kenexa.com/en/solutions/Survey/Customer/Internal-Customer.aspx. 
 

 انظر:      12
www.hr_survey.com 
 
13 www.insightlink.com. 
 
14 Sanchez, Paul. The Employee Survey: More Than Asking Questions Journal of Business Strategy: 2007 
vol.28. isuee2, pg.48-56. 

 األردن.  كانت هذه إجابة أحدهم أنَّ هذا هو االستخدام الوحيد، أو الطلب الوحيد لرأي املوظف يف أحد اجلهات احلكومية الُكربى يف     15

http://www.survey-web.com/stwinfo_prod.asp?action=egen
http://www.kenexa.com/en/solutions/Survey/Customer/Internal-Customer.aspx
http://www.hr_survey.com/
http://www.insightlink.com/


 آلية استخدام وتوظيف نتائج استطالع آراء املوارد البشرية.   -4

 مناذج يف كيفيَّة استخدام شركات ُكربى الستطالع آراء املوارد البشريَّة.  -5  

 ستطالعات آراء املوارد البشرية. بعض التَّجارب العاملية يف استخدام ا  -6  

يف  العمليَّة  وخربته  العام،  الرَّأي  استطالعات  أدبيَّات  من  الباحُث  سيستفيد  األهداف،  هذه  ولتحقيق 
التعاُمل مع استطالعات آراء املوارد البشرية مبا  ذلك، َُماواًل توظيَفها يف تقدمي أهمِ  ما جَيب َمعرفته يف 

 -اتباعه للمنهج الوصفي التحليلي    من خالل  -ان، كما سيقوم الباحث  حَيفظ خصوصيَّة كل بيئة وميد
املوارد  استطالعات آراء  استخدام  َُمال  ختلفة يف 

ُ
امل العملية، واألدبيَّات  العامليَّة  ابالستفادة من اخلربات 

املنظم ِلُمديري  العمليَّة،  واخلُُطوات  املعلومات  بعِض  وتقدمي  حتفيز  َُماولة  هبدف  ومسؤويل البشريَّة؛  ات 
ملهتمني يف املنظمات احلكومية واخلاصة لالستخدام اإلجيايب والَفعَّال الستطالعات رأي املوارد البشرية، وا

 العاملني. 

 أسئلة الدراسة: 
 تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:

 ما أمهية استطالع آراء املوارد البشرية؟    -1

 د البشرية؟ما أنواع استطالعات آراء املوار   -2  

 املنهجية يف تصميم وتنفيذ استطالعات آراء املوارد البشرية؟  ما أهم الضَّوابط  -3

 ما ُخطُوات وآليات استخدام استطالعات آراء املوارد البشرية؟   -4

 ما أهم التجارب العملية يف تنفيذ واستخدام استطالعات آراء املوارد البشرية؟  -5

 أمهية الدراسة: 
 مهية التالية: هلذه الدراسة األ

ؤساء َُملس اإلدارة واملديرين العامِ ني والتنفيذيِ ني يف العامل العريب على أداِة استطالع تعريف أكثر لرُ   -1
 آراء املوارد البشريَّة، واستخداماهتا الفعَّالة يف املنظمات العربية احلكومية واخلاصَّة. 



 

املعايري   -2 كم على جودة ومهنية ، واحل16اجلوائزاهلامَّة يف    أصبح معياُر قياس رضا املوظفني هو أحَد 
هلذه  األمثل  التَّحقيق  يف  للُمسامهة  تسعى  الدراسة  هذه  فإنَّ  ولذا  ؤسسات؛ 

ُ
وامل واإلدارات  الشَّركات 

 املعايري، ومن ََثَّ حتقيق اجلوائز هلذه املنظمات. 

 مفاهيم الدراسة: 
ُُمر  وليس  اآلراء،  وطلب  أخذ  به،  يُقصد  آراء:  الرأي؛  استطالع  أيِتَ  أن  انتظار  فاملتحمسون د 

 لالستطالعات يَ َرْون أنَّ ذلك حيفِ ز املستْطَلع آراؤهم يف إخراج ما لديهم من آراء وقضاًّي مسكوت عنها. 

 مةظُمناملوارد البشرية: من املفاهيم الواضحة اليت يقصد هبا األشخاص الذين يعملون يف أي ُمنشأة أو  
 ة أو أهلية. أو شركة، أو مؤسسة حكوميَّ 

 أمهية استطالع آراء املوارد البشرية: 
 نشري إىل أمهها: حتقق الشَّركات الُكربى فوائد عديدة ومنافع كبرية من استطالع آراء مواردها البشرية،  

همة    -1
ُ
للمحافظة   -إن مل يكن أمهها    -إن اخنراَط املوظفني يف التخطيط واإلدارة يُعترب من األسباِب امل

الَبشرية والتقليل من نسبة استقالة املوظفني، وهذه الفئة من الَعاِملني املنخرطني يف التخطيط على املوارد  
، وهم أكثر Knowledge Workersمَّال املعروفني ب   كلون ما يُعرف ابلعُ واإلدارة هم الذين ُيش

 .17املنظور الفئات اليت سيكون عليها الطلب يف سوق العمل يف املستقبل  

ن  -2 م  تقدِ  وأفكارًا  قد  االستطالعات  تائج  نتائج  أنَّ  املعلوم  فمن  عام    -مهمة؛  ما   -بشكل  عادة 
 فيما يتعلق بنتائج استطالع املوارد البشرية:  ، فمثالً 18متوقعة تكشُف عن أموٍر وجوانَب مل تكن  

 
املوظفني        16 الثان   10خصص ملعيار رضا  الفائزين جبائزة امللك عبد هللا  ُموظفي    % يف احلكم على  املركز رضا  يقيُس  لتميز األداء احلكومي يف األردن؛ حيُث 

ياِس الرضا من خالل تعبئة املوظفني لالستبانة، ومن ََثَّ  الوزارات واملؤسسات عن مدى إشراكهم وتفاُعلهم يف الوزارات أو املؤسسات اليت يعملون هبا؛ حيُث تتم عملية ق 
 لنَّتائج إىل عالمات لكل وزارة أو مؤسسة، انظر: موقع اجلائزة على )اإلنرتنت(:  يتم تفريغ وحتليل االستبياانت وحَتويل ا

http://www.kace.jo/arabic/news_ar_(21).shtm 
 ، أو من معايري شهادة األيزو. 

 كما هم اآلن مثالً يف سوق العمل الكندي:     17
Ibid, pg. 23-24    

 بق يف استطالع املوارد البشرية يف إصالحيَّة )أوكالهوما( يف رغبتهم يف التخفيف من املظاهر العسكرية أثناء التدريب. ولعل ما يدل على ذلك املثال السا 18

http://www.kace.jo/arabic/news_ar_(21).shtm


قد تكشف عن نتائج وفروٍق واضحة يف وجهات النَّظر بني املوارد البشرية، حسب طبيعة عملهم،   -أ
العمل،  ومُ  يف  وأقدميتهم  َمهارهِتم،  املوظفني 19وجنسهم ستوى  أنَّ  تبنيَّ  االستطالعات  أحد  يف  فمثالً   ،

 .   20اإلشكاليةة أكثر ُّتاه األمور، فكان هناك خطوات عملية ُمباشرة حلل هذه  الِكَبار لديهم ُرؤية سلبي

 قد خُترِج نتيجًة أنَّ املشكلة ليست ابلَعَدد بل ابلكفاءة.   -ب

سمَّى الوظيفي. تكشف أ قد    -ج
ُ
 مورًا تتعلق برغبة املوظفني مبوضوع امل

 اإلشرافية أو القيادية. قد تبني أن هناك نقًصا يف الوظائف أو األدوار    -د

 قد تكشف آراء املوظفني يف تصرفات املديرين.   -ه 

 قد تؤدي إىل اكتشاف مشاريع أو تطبيقات جديدة أو أفضل.   -و

 ؤسسة وزًّيدة حساسية االخنراط.ُحلفاَء يف حتقيق أهداِف املتساعد املوظفني ليكونوا    -3

(sense of involvementق وهذا  البشرية،  املوارد  لدى  املباشرة (  األهداف  من  يكون  د 
 . 21احلايل الستطالع آراء املوارد البشرية يف عامل األعمال الشَّديد التنافس يف وقتنا  

رص املتعلقة ابلعمل؛ فَ ْهِم حقائق العمل، وأعلم ابلقيود والفأصحاب العمل هم أَْدَرى من غريهم يف    -4
الشَّركات   تستطيع  اهلام  املصدر  هذا  خالِل  فمن  عايشوا لذا  الذين  من  وآراء  مقرتحات  على  التعرُّف 

 .22الواقع 

ت وحتديد البدائل يف ُكلِ  مرحلة من مراحل    -5  .23التنفيذتفيد يف َمعرفة األولوًّيَّ

املتفيد اال  -6 ُمفيدة للشركة Follow -up Surveysتكررة )ستطالعات  ( يف إعطاء معلومات 
 اّتاهات وقضاًّي جديدة للمستقبل. حول سري إسرتاتيجيتهم وخططهم، ومعرفة  

 
 انظر:      19

Building an Employee Satisfaction survey. 
20    Employee Surveys: A Key to Organization Excellence, pg.24. 
21 Another Look at Employee Surveys, pg. 16. 
22  Ibid ،Pg. 23. 
23 Building an Employee Satisfaction Survey ،Lawrence, Joanne ،Personal Today 2/6/2007. 



إدارًّيًّ ُُيالف رأي   -7 ُمعيًنا أو سلوًكا  نظاًما  أو  قرارًا  املستمرة أبنَّ  االدعاءات  تضبط وحتدُّ من عملية 
وت العايل يف التعبري يُؤخذ عاَدًة على أنَّه الرأي السائد واألكثر، فتأِت نتائُج االستطالع األكثرية؛ فالصَّ 
 .24ادعاء الوزن احلقيقي لكلِ     لتوضَح ابألرقامِ 

تعترب من أهم طرق حتفيز املوظفني من خالل إعطاء وزن لرأيهم يف األعمال املهمة، مثل: التقييم   -8
 يجي، أو تعميم الربامج واملشاريع   واخِلْدمات. السنوي، والتخطيط اإلسرتات

التكام  -9 ابلدَّور  للقيام  البشرية  املوارد  آراء  استطالع  املعرفة يف أيِت  اقتصاد  ففي  املؤسسات؛  يف  لي 
( احلايل  ابملال knowledge - based economyعصران  املتعلقة  املصادر  تعد  مل   ،)

التقليدية معروفة وموجودة، ولكن حَتتاج إىل والتكنولوجيا هي اليت تفيد يف النَّجاح ف قط؛ فهذه العوامل 
املوظفني   أفكقدرة  لتوليد  املصادر  هذه  استخدام  حقيقية يف  إضافة  تقدم  جديدة  ومنتجات  ار 

 .25للمؤسسة 

به   -10 املفعول  خانة  من  املوظف  ينقَل  أبْن  ؤسسة 
ُ
امل يف  القرار  صانع  من  اجلادة  الرَّغبة  تعكس  ا  أَّنَّ

 ه، إىل خانة الفاعل املتفاعل.وألجل

معينة، فقد تؤثر تؤثر إجيابيًّا على سلوك املوظفني عندما يكون هناك أسئلة حول مقرتحات حللول    -11
 إجيابيًّا أبن يلتزم املوظفون هبا. 

اهات وسلوك املوظفني؛ ِمَّا يساعد اإلدارة على فَ ْهِم سلوك   -12  يقيُس استطالع رأي املوارد البشرية اّتِ 
املوظفني، وإجياد اآلليَّات املناسبة للتعاُمل مع هذا السلوك واالّتاهات، أو تغيريه ابلشكل الذي تعتقد 

وقد عاجلت بعض األدبيَّات املهمَّة يف رضا املوارد   26ة أنَّه األنسب لتعزيز اإلنتاجية وجناح املؤسسة، اإلدار 
اهاِت العامََّة للموظفني )  (، من خالل Trends in Employee Survey Dataالبشرية االّتِ 

 . Folkmanحتليل نتائج االستطالعات يف هذا اجملال، منها ما قام به  

 
 www.aladi.netد. معتز ابهلل عبد الفتاح، مصر واستطالعات الرأي العام، الدور املفقود   24
 

25  Employee Survey a Key to Organizational Excellence, Hari Das  ،Canadian Manager  ،Summer  ،2004  ،
pg. 23. 

اهات السائدة لدى املوظفني.      26  وقد تكون العملية عكسية؛ أي: أْن تُغريِ  املؤسسة سياساهتا بناًء على االّتِ 

http://www.aladi.net/


 27ض لبعض نتائجها:فيما يلي عر 

األول   -1 اخلط  عمال  أو  احملرتفني  اخلرباء  من  رًضا  أكثر  التنفيذيُّون  واملديرون  العامُّون،  املديرون 
(Front-Line Workers .) 

 عام بني الذُّكور واإلانث.   ختالفات بشكلال توجد ا  -2

مؤسسة وقبل التقاعد، بينما يف الفرتة تتجه املوارُد البشرية أَلْن تكوَن أكثر إجيابيَّة بعد االنضمام لل  -3
م يكونون أكثر سلبية.  بينهما فإَّنَّ

اٍل )دكتوراه(، أكثر املوارد البشرية احلاصلة على تعليم أقل من )اثنوية( مثاًل، واحلاصلة على تعليم ع  -4
 إجيابية من املستوًّيت التعليمية بينهما.

 أكثر إجيابية من غري األقليات. املوارد البشرية اليت تنتمي إىل أقليات    -5

 جماالت استطالع آراء املوارد البشرية: 
اهات احلديثة يرى املتتبع لتطور اجملاالت واحملاور اليت تُغطيها استطالعات آراء املوارد البشرية، وأيًضا ا الّتِ 

البشرية   املوارد  آراء  استطالع  فق   -يف  شعورهم  عن  العاملني  تسأل  ال  ا  وكيف  أَّنَّ بل  إىل ط،  ينظرون 
والسعادة 28األشياء الرضا  عن  العام  السؤال  ُُمرد  من  ابلتوسع  آخذٌة  االستطالعات  هذه  فإنَّ  ولذا  ؛ 

ا، راٍض نوًعا ما، َُمايد، غري راٍض نوًعا والقبول؛ حيث تكون اإلجابة ضمن اخليارات املعتادة: ر  اٍض جدًّ
 ما، غري راٍض َتاًما. 

ذه اجملاالت اليت تُغطيها استطالعات املوارد البشرية يف الوقت احلايل مبا ومُيكن يف هذا السياق ذكر أهم ه
 29يلي:

 ( للموارد البشرية.gauge moraleقياس الروح املعنوية )  -2

 
 عرض الكتاب يف:  انظر 27

 Mark L. Lennick,  ،  Employee Survey that Make a Difference. 
28    Employee Surveys, how to fight Workforce Cynicism and Survey Fatigue, pg. 7. 

 انظر:  29
 Employee Survey Sins, McShulskis, Elaine ،HR Magazine  ،May 96, Vol. 41, Issue 5, pg . 



 الرضا الوظيفي.   -3

 النجاح العام للشركة.   -4  
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 .30للمؤسسة الوالء    -20

 وتشري بعض الدِ راسات إىل أنَّه ينبغي معرفة احملاور التالية من وجهة نظر املوارد البشرية:

 حتدًّيت إدارية للمؤسسة.  ثالثأكثر    -1

 حتدًّيت عملية للمؤسسة.  ثالثأكثر    -2

 ثر اإلجيابيَّات يف العمل لدى املؤسسة. ا أكم   -3

 اجلوانب املطلوب تغيريها يف املؤسسة.   -4

وظفني حول وأعتقد 
ُ
أنَّ من األمور اليت ينبغي أن تضاَف إىل ََماور استطالع رأَي املوظفني، وهو قناعة امل

 .ُمستقبل املؤسسة؛ ألنَّ هذا يقيُس تفاؤل املوظفني وطموحهم، وُرؤاهم املستقبلية

تقوم اليت تعترب من أكرب شركات االستطالعات يف العامل، و   Gallupوّتدر اإلشارة إىل منوذج مؤسسة  
من   أكثر  منذ  املوظفني  آراء  عناصر   30ابستطالع  َمْعرِفة  ألجل  حتليلية  دراسة  أعدت  فقد  عاًما، 

ا النِ قاشية  اللقاءات  من  مئات  بعقد  فقامت  ابلشركة،  املوظفني  وارتباط  )االحتفاظ   Focusملركزة   
Group  وِعدَّة املؤسسات  ُُمتلف  البشرية يف  للموارد  املقابالت  من  واآلالف  معظم (،  مستوًّيت يف 

( اليت يريدها Q12اجملاالت، ويف العديد من الدول، وعندها توصل الباحثون إىل االثنيت عشرة نقطة )
طيها استطالع آراء املوارد البشرية؛ ألجل املوظفون ألجل االرتباط واالخنراط ابملؤسسة، واليت ينبغي أن يغ

 االحتفاظ ابملوارد البشرية.

 وهذه احملاور هي: 

 عرف ماذا يتوقع مين أن أعمل. أ  -1

 لدي املعدات واملواد اليت أحتاجها ألجل العمل.   -2

 لدي الفرصة يف العمل للقيام أبحسن ِما أقوم به اليوم.   -3
 

واضيع التالية هي أكثر املواضيع اليت يسأل عنها يف استطالعات رأي املوارد البشرية: االتِ صاالت الداخلية،  كانت امل  2002أشارت بعض الدراسات أنَّه يف عام        30
 ثقايف، واجلودة. والتدريب والتطوير، والنمط اإلداري، والرضا الوظيفي، وقيم الرسالة والرؤية، وتشجيع املوارد البشرية، واألداء اإلداري، والتغيري ال

Employee Surveys, how to fight Workforce cynicism and Survey Fatigue, pg. 7 . 



 و ثناء؛ ألن ِ عملت شيًئا جيًدا. آخر سبعة أًّيم حصلت على اعرتاف أ  -4

 يبدو أن مشريف أو أحًدا يف العمل يهتم يب كإنسان.   -5

 هناك شخص يف العمل ُيشجعين على التَّطور والتَّحسني.   -6

 يبدو أن آرائي تُؤخذ بعني االعتبار ويهتم هبا.   -7

 رسالة وغاية ُمؤسسيت ُتشعرن أبنَّ عملي ُمهم.   -8

 ن جبودة العمل. عي ابلعمل ُملتزمو مساعديَّ وأتبا  -9

 لدي صديق عزيز يف العمل.  -10

 ة، تكلَّم معي أحد العاملني عن التطوُّرات يف ُمال العمل. يف الستة الشهور املاضي -11

 . 31كان لديَّ فرص للتعلم والتطوُّر يف العمل يف هذه السنة األخرية   -12

 أنواع استطالعات آراء املوارد البشرية: 
هذه    اكهن هبا  ُّترى  اليت  الفرتات  البشرية حسب  املوارد  الستطالعات  أنواع  من عدة  االستطالعات، 

 أبرزها: 

التعيني    -1 عند  املوظفني  رأي  أو  Employee Entrance Surveyاستطالع   ،New 
Hire Survey  أثناء أو  اجلدد  للموظفني  وتكون  اهات 32الرتشيح،  اّتِ  لقياس  يهدف  والذي   ،

التعيني املوظف ا ، ولعل هذا 33التعيني يوًما من    60 وبعضها بعد  جلديد؛ حيُث ُّترى بعُضها يف بداية 

 
 انظر:  31

 What to Do with Employee Survey Results Gallup Management Journal . 
 انظر:  32

 Look Who's Talking: Oklahoma's Experience with An Employee Attitude Survey   ،Ward   ،Ron   ،
Correction Today   ،Aug 2004  ،Vol.66 Issue 5 . 

 . Oklahoma docوهذه املراحل عادة ُّترى من قبل 
 انظر منوذج استطالع يف:  33

http://www.hrthatworks.net/memberarea/Forms/60DayNwHireSrvy.pdf 
 

http://www.hrthatworks.net/memberarea/Forms/60DayNwHireSrvy.pdf


العام  يف  عادة  يستقيلون  املوظفني  أكثر  أبنَّ  معرفتنا  عند  أكثر  أمهية  يكتسب  االستطالع  من  النوع 
 .34األول 

 . e SurveyEmployee Attitud  35استطالع آراء املوظفني القائمني على العمل:   -2

خدمتهم    -3 انتهت  اليت  أو  املستقيلني،  املوظفني  آراء   comprehensiveاستطالع 
employee exit survey عن وكيفية  يَّة  معلومات َكمِ  على  احلصول  يف  جدًّا  تفيد  وهي   ،

 .36العمل 

 ضوابط منهجية يف البناء والتنفيذ والتعاُمل مع استطالع آراء املوارد البشرية:
لبساطة ة وعلمية يف إدارة استطالع الرأي بشكل عام تدل على أن األمر ليس اببط منهجيهناك ضوا

تعلقة   -فقط    -، وال يسع املقام لتفصيلها؛ ولذا سنعرض  37الناس اليت يظنها الكثري من  
ُ
أهم الضَّوابط امل

ختتلف   قد  اليت  أو  البشرية،  املوارد  آراء  الباحث    -ابستطالع  نظر  وجهة  ال   -من  اهلامَّة عن  ضَّوابط 
 38الستطالعات الرأي العام: 

 (: censusامل )(، أو مسح كSampleعينة )  -1

العاملني؟  يستطلع رأي كل  أو  عينة  راسة، هل تسحب  الدِ  من  اهلدف  َحَسَب  فإذا كان كل   39تعتمد 
ضوع يتأثَّر به  العاملني ُمتأثرين ابالستطالع، فيجب أن يشملهم االستطالع، أو ُيتار عينة إذا كان املو 

 
 انظر الدراسة اليت أعدهتا جامعة أرزوان يف:  34

http://www.hr.arizona.edu/08_o/consult/ecAdvising/nesExecSummary.pdf 
 
35    www.hr_survey.com/sadea22.htm 
 
36    Look who's talking. 

 مُيكن الرجوع إىل العديد من األدبيات يف ذلك منها:  37
Giuseppe Idrossi, the Power of Survey Design, the World bank,2006 . 

 وأيًضا: 
 NCES Statistical Standards, US Department of Education, 2003. 

 انظر تفصيالً:  38
 Good Practice in Setting up a Survey يف كتاب    Peter Goudge, Employee Research, pp. 81-101. 

 أيًضا:  
Another Look at Employee Surveys ،pg. 17-18 . 

 ، كتاب: Mark L. Lengnickعرض  39
 Employee Surveys that Make a Difference . 

http://www.hr.arizona.edu/08_o/consult/ecAdvising/nesExecSummary.pdf
http://www.hr_survey.com/sadea22.htm


املوارد البشرية يف الشركات اليت فيها أكثر   من  % 20شرحية ُمعينة فقط، وعندها جَيب أال تقلَّ العينة عن  
، ولكن بعكس استطالعات الرَّأي العام، فإنَّ أكثر الدراسات تدل على أنَّ املسح 40موظف   2000من  

 املطلوب عادة هو خطة حتسني كاملة تشمل  الكامل هو أنسب خيار يف استطالع آراء املوظفني؛ ألنَّ 
تطبيق بسهولة، وأيًضا ألن املوظفني املختارين ابلعينة قد يشكُّون ملاذا كلَّ املستوًّيت، وألن هذا قابل لل

 .41مت اختيارهم؟ وكذلك الذين مل ُيتاروا ابلعينة قد يشكون ملاذا مت استثناؤهم؟

لكن   42لعوامل،عادة حسب األهداف والبيئة وغريها من ا  طول االستمارة: ُيتلف طول االستمارة   -1
يرون  يبدو أن أكثر اخلرب  العاملني    -اء  آراء  يتعلق ابستطالع  ما بني    -فيما   100  -  80أن حتتوي 

 .43دقيقة   30سؤال، وتكون الفرتة الزَّمنية لإلجابة على االستطالع ما يقارب  

أ  -2 األفضل  من  الشَّخصية:  البياانت  البد موقع  يف  وليس  االستمارة،  َّناية  يف  تذكر  ألن ن  اية؛ 
أقرب إىل املواضيع احلساسة، وألنَّ إطار أو ُمتمَع   -برأي الباحث    -البشرية  استطالعات آراء املوارد  

نسبة  سرتتفع  اخلطوة  هذه  خالل  ومن  العام،  الرَّأي  استطالعات  إطار  من  عادة  أصغر  الدراسة 
 .44ُمعينة مُيكن أن تكون اإلجاابت اختياريَّة االستجابة، كما يفضل يف حاالت 

 خارجيَّة ُمتخصصة ابالستطالع لتنفيذ االستطالع:اعتماد جهة   -3

استطالعاِت  بتنظيم  املهتمة  املنظمات  أغلُب  عليها  تتَّفق  اليت  اهلامَّة،  املواصفات  الشَّرط من  يعترب هذا 
ع االستطالع عن ذات اجلهة طالبة االستطالع، وفيما الرأي العام يف العامل، وخاصَّة يف حال َكْوِن موضو 

يف  يتعلَّق ابستط الصَّادر  االستخدام  ومعايري  دليل  عليها  نصَّ  فقد  البشريَّة،  املوارد  عن   2005العاِت 
أحباث   أغلب MRS Market Research Society)  45السوق مجعية  اتَّفقت  وقد   ،)

 .46ربى هلا الدِ راسات على ذلك وَُتارسه الشركات الكُ 

 
 Joe Folk Man, Journal of Services Marketing, Vol.14. No.5 2000. 

40     Employee Survey Sins  دا حتتاج ملتخصصني. ولكن ال يعين هذا تبسيط عملية سحب العينة فهي عملية دقيقة ج 
41    Everything You Always Wanted to Know About Employee Surveys. pg.   46. 

 حول قياس أثر طول االستمارة يف استطالعات الرأي العام بشكل عام انظر:   42
The Power of Survey Method ،pp 78-80. 
43  Everything You Always Wanted to Know About Employee Surveys. pg. 46 . 
44 Ibid, pg. 46. 

45  MRS    دولة هتدف إىل ُمساعدة كل املهتمني، والذين يتعاملون مع دراسات السُّوق للوصول إىل    70من أكرب املنظمات يف األعمال؛ حيُث تُضم ُِمثلني من
 معايري مهنية عالية. 



 47وهذا بدوره حيقق مجلة من الفوائد أمهها: 

 زًّيدة الثقة واملصداقية ابلنتائج.   -1

توفر الشركة طالبة االستطالع اجلهد الدَّاخلي والوقت ملوظفيها، من القيام أبعمال حتتاج غالًبا إىل   -2
 صني. ُمتخص 

طالعات ُِماثلة أجرهتا الشركة املتخصصة يف أَّنا تتيُح احلصوَل على تقييم من خالل املقارنة مع است  -3
( ُمقارنة Benchmarkingاالستطالعات  تقف  أين  االستطالع  طالبة  الشركة  تعرف  ََثَّ  ومن   ،)

 .48ابآلخرين 

رجيَّة ُمتخصصة يف إجراء االستطالعات، ويف حال عدم إمكانية الشركة ماليًّا من التعاُقد مع جهات خا
وخاصة   مَّ ذلك من خالل التعاُقد مع جهة خارجية؛ لتشرف على االستطالع،فُيمكن على األقل أْن يت
 يف بعض اجلوانب مثل: 

 تصميم االستطالع.   -

 تقدمي استشارات يف اجلوانب اهلامَّة والنقدية.   -

 . 49التأكيد على أن تكون املعلومات ِسر ِية  -  

ة أدوات يف قياس الرأي: "اهلاتف، املقابلة، أدوات تنفيذ استطالعات الرأي: من املعلوم أن هناك ِعدَّ   -1
وغريها"، ويرى الباحث أنَّ أهمَّ ما جَيب أن يؤخذ بعني االعتبار   ،SMSرسائل القصرية  )اإلنرتنت(، ال

 
 وَن جهة خارجية انظر: وحول فوائد أْن تك 

 Employee Research, Peter Goudge, pg.84-86 . 
 انظر دراسة:      46

 Corporate Leadership Council ،April 1999 Strategic Use of the Employee Survey Results . 
 انظر يف التأكيد على هذه الفكرة مبا يتعلق بتجربة بنك بوسنت يف:    47

 Employee Survey Help to Prepare for Competition, pg. H35. 
 انظر:  48

 Peter Goudge, Employee Research ،pg. 86 . 
49 Another Look at Employee Surveys, pg. 17. 



تعدُّد األدوات أمام العاملني يف اإلجابة؛ هنا هو حتقيق السِ رية، ويبدو للباحث أن ِما ُيسهم يف ذلك هو  
 .50 تنفذ االستطالعيراها ُمناسبة، خاصَّة يف حال كون جهة خارجيَّة ُمستقلة هي اليت ليختار األداة اليت  

اهات احلديثة يف استطالعات Open - Ended Questionsاألسئلة املفتوحة    -2 : َتيل االّتِ 
يت تُفرزها يف اإلكثار من األسئلة املفتوحة، وذلك ابلرَّغم من الصُّعوابت ال   الرَّأي العام إمجاالً إىل تفضيل

، وتزداد هذه األمهية عندما 51اِج أفكار وُمقرتحات أكثر تفريغ النَّتائج والتصنيف والتَّحليل هبدف استخر 
ستطَلِع  

ُ
امل إجاابت  أو آراء أكثر  أراءهميكون  أسئلة حتتاج إىل إجاابت  يوجد  أو  أو عندما 52مهمة،   ،

الباحث هو الذي يدون وليس املوظف، ويرى الباحث تكون املقابلة هي أداة االستطالع، ومن َث فإنَّ  
ُخطوة ُمهمَّة   -جابة وأمهية استخدام األسئلة املفتوحة يف استطالعات آراء املوارد البشرية  أن قابلية االست

 الرأي العام. حُتقق فوائد قد تفوق فوائد استخدامها يف استطالعات  

 : طالع آراء املوارد البشرية خطوات لرفع وحتسني ُمستوى مشاركة العاملني يف است
ال تنطبق قاعدة أن عدم أو قلَّة االستجابة يعين أنَّ األمور تسري على ما يرام يف استطالعات آراء املوارد 

املوظفني يف استطالع رأيهم ُمؤشر سليب على عدم البشريَّة؛ فقد أثبتت الدراسات أن قلَّة االستجابة عند 
 .53الر ِضا

ال  ولكن قد ال يعين  أسباب أنَّ هذا هو  هناك  فقد يكون  أو عدمها،  قلَّة االستجابة  الوحيد يف  سبب 
أخرى وخاصَّة يف عاملنا العريب الذي يعان أصالً من ضعف ثقافة االستطالع واخلوف من إبداء الرأي، 

 ت هناك سلطة، وحتديًدا السلطَة السياسية. وخاصة كلما كان

َمطلب   االستجابة  نسبة  رفع  الرأوإجراءات  استطالعات  يف  ُخطُواته  له  أبرز ُمهم  يلي  وفيما  العام،  ي 
 اإلجراءات اليت قد ُتسِهم يف رفع نسبة االستجابة فيما يتعلَّق ابستطالعات آراء املوارد البشرية:

 
ا يف بعض الدُّول العربية؛ ولذا  أدرك الباحث هذا عمليًّا أثناء تنفيذية استطالِع آراء أساتذة الُعُلوم السياسية واإلعالم يف العامل العريب؛ حيث كان املوضوع حساسً   50

 كان ِما ُيسهم يف رفع نسبة االستجابة أْن ترتك لألستاذ حرية اختيار األداة. 
 انظر:  51

 Do Open-ended Questions Measure Silent Issues, Geer, John, Public Opinion Quarterly, 55 (3), 1991 . 
52 Another Look at Employee Surveys ،pg. 18. 

 انظر:  53
 Peter Goudge, Employee Research ،pg.97 . 



االستطالعات ستؤخذ أبمهية، وسينبثق عنها خطوات تنفيذية،   إيصال رسائل تدل على أن نتائج  -1
فقد أشارت إحدى الدراسات إىل   54تها، وكيف ستقوم إدارة الشركة ابالستخدام. وتوضح للموظفني أمهي

من الشركات ترى أن املشكلة الرئيسة يف إجراء استطالع رأي العاملني هي الشَّك أبْن   %73ن حوايل  أ
 .55خطوات تنفيذية  يكوَن بعد النتائج

لالستطالع؛ ألنَّ املوظفني عادة ما يتأثرون أكثر حتفيز املديرين واملسؤولني الفرعيني، وزًّيدة محاسهم    -2
 ر املباشر. ابملدي

 ختصيص وقت معلن عنه من أوقات العمل لتعبئة االستمارة.  -3

نسبة  -4 لرفع  حافز  أهم  فإن  الالَّحقة،  ابالستطالعات  يتعلَّق  يرى   وفيما  أْن  هو  فيها  االستجابة 
 ع السابق.املوظفون أنَّ هناك حتسيناٍت ملموسًة بعد االستطال

ومن اجلدير ابلذ ِكر أن هناك جدالً حول إعطاء حافز ألجل تعبئة االستمارة؛ ولكن يف حالة استطالع 
 .56آراء املوظفني فرتجح الدِ راسات أن ال أمهية وال حاجة هلا 

ستطالع ىل أن عملية التحفيز لرفع نسبة االستجابة تستمر يف عدَّة مراحل، سواء قبل االوينبغي اإلشارُة إ 
 .57أم أثناء التنفيذ أم بعده، وكذلك ما بني االستطالعات 

آراء  استطالعات  ضبط  زًّيدة  شأَّنا  من  اليت  العامَّة  التوصيات  من  ُمموعة  إىل  اإلشارة  ّتدر  وأخريًا: 
 املوارد البشرية: 

"املسمومة": )ّتنُّ   -1 االستطالعات  تعبري أحدهم    -(  Survey toxicityب عمل   -على حد 
ث وتطورات أو حتسينات ملموسة واضحة يف املؤسسة "حسب تصنيف ليت تعين االستطالع بعد أحداوا

58: International Research CorporationISR  ." 

 
54  Everything You Always Wanted to Know About Employee Surveys. Karen B Paul and David W. 
Bracen, Training and Development  ،Jan.1995 pg. 48. 
55 Employee Surveys, how to fight Workforce cynicism and Survey Fatigue, pg. 7. 
56  Peter Goudge, Employee Research. 

 يف هذه املراحل انظر:   حول مقرتحات عملية لرفع نسبة االستجابة    57
An Introduction to Employee Research Techniques, Insight Communications. Pg.7 . 

 انظر:  58



تعديالت جوهريَّ   -2 تنفيذ  ُمنتصف  استطالعات يف  التغريات يف عدم إجراء  فهنا تكون  الشركة،  ة يف 
 .59االّتاهات كبرية 

املوظفاحلرص على أنْ   -3 البداية يف االستطالع، فيمكن مشاورهتم يف وضع  ينخرَط  أنفُسهم منذ  ون 
، وجيعلهم يتصرفون  60االستجابة األسئلة؛ ِمَّا ُيسهم يف واقعية األسئلة، ويزيد من االهتمام، ويرفع نسبة  

 .61لالستطالع كناطقني إعالميني  

ُمه  -4 الُعليا  اإلدارة  بذلك؛ اهتماًما حقيقيًّ تمة ابالستطالع  أن تكوَن  البشرية  املوارد  وَُماولة إشعار  ا، 
حبيث تكون عملية االستطالع مدونة ومعلًنا عنها يف اخلطة الزَّمنية لعمل الشركة، وعند إجراء استطالع 

أنَّ  إشعارها  وعدم  االستطالع  مع  وتتفاعل  احملليَّة،  اإلدارات  تنخرَط  أْن  جيب  خارجيَّة  هذا   ملكاتب 
 .62اإلدارة الُعليا مفروض عليها من  االستطالع  

 - standالقيام بَتكرار االستطالعات؛ فاستطالعات املوظفني جيب أال تكون مشروًعا وحيًدا )  -5
alone project ،القرار اذ  اختِ  وعملية  ستمرة 

ُ
امل اخلطط  يف  تكامليًّا  عنصرًا  يكون  أن  جيب  بل  (؛ 

 .63للمعلومات وكمصدر هام  

ء االستطالع؛ فاملوارد البشرية تنظر بعني الشك لالستطالعات اليت توجه جدًّا يف إجرا   السرية مهمة  -6
" وهم"  "حنن  أجواء  من  املؤسسات  بعض  تُعان  حيُث  الشركة؛  إدارة  قبل   them and usمن 

atmosphere اه إجيايب ّتاه الشركة، فقد َُيافون من سلوك انتقامي يف حال "، وحىتَّ الذين لديهم اّتِ 
 لشركة. جيه انتقاداٍت ُمعينة لتو 

تبيان ما هذه اخلطوات )  مَينع  التأكيد على ذلك، وال   privacyولذا مُيكن أن يكوَن يف االستمارة 
policy  الضامنة أن  64لذلك (  إىل  الدِ راسات  إحدى  أشارت  وقد  ا   % 89،  إَّنَّ قالت:  الشركات  من 

 
 Employee Survey Sins . 
59 pg.1: Ibid. 
60 Building an Employee Survey Satisfaction. 

 انظر:  61
 David Chaudron, the Right Approach to employee Surveys, pg. 10. 

 انظر:  62
 Ibid ،pg. 10. 
63    Another Look at Employee Survey, pg.18. 

 :  nsightIموقع انظر مثالً  64



استطالعات يف  السريَّة  ث  تضمن  ولكن  املوظفني،  الآراء  يف  الشَّركات  هذه  ا لث  أَّنَّ ترى  نفسه  وقت 
 .65مشكلة وحتدٍ  حقيقي 

 آراء املوارد البشرية:  استخدام استطالعات
 فيما يلي بعض التوجيهات العملية لالستخدام األمثل لنتائج استطالع آراء املوارد البشرية:

الع  -1 النَّتائج  البشرية  املوارد  تعرَف  ابستثأْن  لالستطالع،  قامَّة  اليت  النتائج  بعض  تسبب ضررًا ناء  د 
 حقيقيًّا للشركة واملصلحة العامة.

أن تعرض النَّتائج بشكل ملخص سهل وواضح، وتتجنب عرَض بعض التعقيدات يف حتليل األرقام،   -2
لألرقام مل تُكن   اليت ال يفهمها إال املتخصصون، وانطالقًا من ذلك قد أتِت من املوظفني بعُض القراءات

التقرير، وذلك حسب قاعدة: "استطالع واحد وتفسريات متعددة":   َتاًما من احملللني أو  مدركة  كاتيب 
66Poll Multiple Interpretations One . 

ات ِباع نتائج االستطالعات: قد تكون االستطالعاُت استفزازية إذا مل تشُعر املوارد البشريَّة أبنَّ هناك   -3
 Impact"  67دَّ أن يتبع االستطالع خطة عملية  االستطالع؛ ولذا ال بُ  إداريًة؛ استناًدا إىل خطواتٍ 

Planning  أو  ،"Action Plan القرارات أبن  ُِمتاز  بشكل  تعلَن  أن  املنظمات  إدارة  فعلى   ،
 .68اإلدارية قد استندت إىل نتائج االستطالع

أكثر اء املوارد البشرية يف   على نتائج استطالع آر توصيات مقرتحة؛ بناءً   Ben Adkinsوقد أعطى  
 .69موظف    50,000ُمؤسسة مشل أكثر من    50من 
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66  The Power of Survey Design ،pg.5. 
67   Joanne Earl and Others, What to Do with Employee Survey Results, Gallup Management Journal, 
Aug.2006, www.gmj.gallup.com 
 
68 Employee Survey a Key to Organization Excellence, pg. 2. 
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5-11 2004. 
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(؛ حيُث يلتقي املديرون مع املوظفني للمشاركة feedback sessionsعقد جلسات نقاشية )  -4
، وهذا يسهم يف حتقيق رضا املوارد البشرية، ودافعيتهم حنو  70التطويريف ُمناقشة نتائج االستطالع وخطة  

 .71دمي أفكار لإلدارةتق

هلا والكثري من املنظمات تستخدم هذه اجللسات كمرحلة اثنية وهامَّة يف االستطالع، فيمكن من خال
نتائج االستطالع وغريها من  األفعال على  أكثر يف معرفة األسباب، والدوافع، واآلاثر، وردود  التوسُّع 

 .72اجلوانب التفصيليَّة

املديري تدريب  قراءة  ومُيكن  على كيفيَّة  يف ن  البشريَّة  املوارد  وإدماج  البشرية،  للَموارد  وتقدميها  النَّتائج 
، ومُيكن أن تتكرر هذه اللقاءات، وعندما تتضح األمور مُيكن عرض النَّتائج 73واحللول اكتشاف املشاكل 

 .74ء املوظفني والتوصيات كخطة عملية، والذي قد يعترب املرحلة الثالثة من مراحل استطالع آرا

البنوك    -5 لدى إدارات  النتائج حسب املعايري اليت هتم الشركة أكثر، فمثالً  قد أن تدرَك الشركة أمهية 
 .75يكون معيار اإلخالص أهم من معيار التنافس بني املوظفني 

إجي   -6 استطالعات  نتائج  نفسها يف حال كون هناك  للشركة  قُ وَّة  نتائج االستطالعات  تعطي  ابيَّة قد 
الشركة والنَّظرة اإلجيابية ّتاهها، ومن َث 76أخرى مقارنة بشركات   ؛ ِما قد ُيسهم يف زًّيدة ُُسعة وشهرة 

 كن بطريقة غري مباشرة استقطاب الكفاءات من الشركات األخرى. ميُ 

ه إذا  يف حال كون النتائج إجيابية مُيكن نشرها للجمهور؛ ِما قد ُيسهم يف زًّيدة ثقة املوظف بنفس  -7
 دة. كان يتعامُل مع اجلمهور، فيشعر أمامهم أبنه ينتمي إىل مؤسسة حتقق له الر ِضا والسَّعا

 
اخلاصة    70 النقاش  عقد جلسات  يف كيفية  للمديرين  دليل  إبصدار  قامت  أَّنا  بذلك:  الكربى  الشركات  بعض  اهتمام  على  يدل  من  وفيما  مكون    8ابالستطالع 

 صفحات، وأيًضا أخرجت فيديو مصورًا هلذا الغرض.
71  Another Look at Employee Surveys ،pg. 17. 

 انظر:  72
 Strategic Use of the Employee Survey Results, pg.23 . 
73  Thomas Rollins  ،Turning Employee Survey Result into High Impact  ،Employment Relations Today  ،
Spring  ،1994  pg.35. 
74 Another Look at Employee Surveys ،pg. 18. 

 انظر:  75
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 نظر:  ا 76
Building an Employee Satisfaction Survey . 



 رع وقت ُِمكن؛ ألنَّ االهتمام هبا واحلماس يقل كلما زادت الفرتة. نشر النتائج أبس  -8

اإلجيا  -9 ابجلوانب  االحتفاء  مَينع  ال  وهذا  السلبيَّات،  وإخفاء  اإلجيابيَّات  إبراز  وَُماولة عدم  بية 
 استثمارها.

 بناء اخلطة العملية استناًدا إىل نتائج استطالع آراء املوارد البشرية:
ل استطالع آراء املوارد البشريَّة حَيقُّ له أن يفتخر بذلك؛ فكما ذكران أن الكثري ليس كل من يقوم بعم

 .77من املمارسات تدل على أن االستخدام شكلي فقط 

من   العديد  الَعالتناولت  اذ األدبيَّات  واختِ  العامَّة  السياسات  وصنع  العام  الرَّأي  استطالعات  بني  قَة 
اذ القرار، فقد القرارات، وملا كانت اإلدارة ت  شرتك ابلعديد من مراحلها وُخطُواهتا مع السياسة العامة واختِ 

اذ حاول الباحث االستفادة من هذه األدبيات يف عرض العالقة بني استطالع آراء امل وارد البشرية، واختِ 
 القرارات، وتنفيذ خطوات عملية بناء عليه. 

لبشرية ال نواِجُه بنفس الدَّرجة تلك اجلدلية يف الَعالقة بني وحلسن احلظ أنَّنا يف استطالعاِت آراء املوارد ا
يف  احلجة  من  بعٌض  للرَّافضني  فإذا كان  املواطنني،  آراء  وبني  القرارات،  أو  العامَّة  يكوَن السياسة  أال   

آراء   استطالع  على  الدَّرجة  بنفس  هذا  ينطبُق  فال  العامَّة،  والسياسات  القرارات  يف  َدْور  للمواطنني 
 .78الداخل ظفني الذين هم أكثر ُقدرة يف احلكم على سري العمل وتقدمي رؤية من  املو 

شكالت، ومجع احلقائق، وحتديد َتر عادة عمليَّة صنع السياسة العامَّة بعدة مراحل تتمثَّل يف: حتديد امل
السيا ت والبدائل املمكنة، وصياغة  السياسات، و األولوًّيَّ القرار، وتنفيذ  اذ  تقييم السياسات، سات، واختِ 

املراحل،  استخدامه يف كلِ  هذه  البشريَّة شيٌء أساسي مُيكن  املوارد  استطالعات رأي  الواضح أنَّ  ومن 
االس هذا  إنَّ  القول:  نستطيُع  املطلوب  وعندها  ليكون   -تخداَم  الرُّوتيين  االستخدام  عن  ُيرج  الذي 

 .79ه خطوات عمليَّة ملموسة ينبثق عن  -مصدرًا هامًّا وثرًّيًّ من املعلومات للمؤسسة 

 
77 Employee Survey a Key to Organization Excellence . 

ا تعطي انطباًعا قوًّيًّ عن األفكار املوجودة يف    78 الكتاب، وألَّنا رؤية إنسان قد  نالحظ استخدام العديد من املؤلفني لعبارة ُرؤية من الداخل يف عناوين الكتب؛ ألَّنَّ
 الظاهرة موضوع البحث. عايش  

79 Building an Employee Satisfaction Survey. 



إنَّ من أهم ُمقومات جَناح استطالع آراء املوارد البشريَّة أن تضَع إدارة الشَّركة خطة عملية؛ استناًدا إىل 
االستطال هذه نتائج  أن  من  ابلرَّغم  واملنظمات،  املؤسسات  من  هبا كثري  تفشل  اليت  اخلطوة  وهي  ع، 

 تطالع. اخلطوة هي أهم شيء يف كل عملية لالس

 وفيما يلي أهمُّ هذه اخلطوات:

حتديد األولوًّيت: فالبداية األوىل يف بناء اخلُطَّة أْن يقوَم كل مدير عام، أو مدير قسم، أو ُمشرف   -  1
ت املطلوبة للتَّحسني من أعلى فأدىن، واختيار أعلى  بتحديد وت  - جوانب حَتتاج إىل   5-3عريف األولوًّيَّ

 .80هلا طة التطوير العملية  حتسني، واقرتاح األدوات وخ

 ا التحديد جيب التأكد من: وقبل هذ 

 أن فرتًة مناسبًة مضت على ُرؤية كلِ  املوظفني للنتائج.   -1

 ا بني املوظفني. أنَّ النتائج قد نوقشت جيدً   -2

 أن األمور املطلوبة أكثر أصبحت واضحة عند املوظفني.   -3  

 يتَّفق الفريق اإلداري األعلى على الَبدء بوضع اخلطة.  -4  

ت، ينبغي أْن تُؤخذ بعني االعتبار عند وضع اخلطة: وهناك أربعة أسئ  لة تتعلق ابألولوًّيَّ

 هل هذه القضية مهمة للموظفني؟   -1

 طرة مباشرة عليه؟ هل هو شيء لديك سي  -2

 هل الفائدة من التحسني تستحق اجلهد؟   -3  

 هل سيكون هلا أثر جيد على حتسني األداء أو رضا الزَّابئن؟    -4  

 حتديد ُمال التَّطوير: والذي يشتمل على:  - 2  

 
 انظر مناذج عن خطط تنفيذية يف:  80

 Strategic Use of Employee Survey Results . 



 ما املشكلة؟ -

 املوارد البشريَّة والزابئن؟    ى ستؤثر علماذا   -

 ي يسبب املشكلة؟ ما الذ  -  

 حلل املشكلة؟   ما املطلوب للتحسني من خالل توضيح وحتديد التحسينات املطلوبة  -  

ْ النَّشاطات واخلطوات؟  -    كيف ستحدث التحسينات َبنيِ 

 حتديد الفرتة الزَّمنية اليت تشمل مراحل الَبْدء والتطوير واالنتهاء. - 3

حبيث تكون ُمَقسََّمة على أفراد اإلدارة الُعليا، وليس على   حتديد املسؤول عن كل حتديث أو تطوير،   -4
 شخص واحد. 

داف التطوير: من املهم أْن يكوَن هناك أهداٌف َُمددة تسعى اإلدارة للوصول إليها بعد حتديد أه   -5
تنفيذ اخلطة، مُيكن أن تكوَن االستطالعات الالحقة أحد األدوات لقياس حتقيق هذه األهداف، لكن 

مات الراجعة وحَدها، فهناك األدوات األخرى اليت تستخدمها إدارة املوارد البشرية، وأيًضا املعلو ليس هي  
 من الزابئن ورضاهم. 

 كتابة اآلاثر اإلجيابيَّة املتوقعة واملقرتحة.   - 6

مراجعة اخلطة؛ ألنَّه يضمن أْن اخلطة تسري كما جيب، واملراجعة هنا ليس الكتشاف األخطاء بَقْدِر   -  7
وابلسُّرعة اليت ا تكون أداة لتعلم خربات جديدة، وإذا كان هناك بعض اخلُطُوات غري ُمنفذة كما جيب،  م

 َّتب، فعلينا أن نبحث عن األسباب والتوجيه ابخلطوات الصحيحة، بدل أن نلقي اللَّوَم على األفراد.

وسُّع يف أهداف أخرى، وجَيب وإذا مَتَّ االنتهاُء من تنفيِذ هدف من أهداف اخلطة، فُيمكن البحث والت
 سعادة اإلجناز. التأكد من أن اجلميع يُنفِ ذ هذه اخلطوات وهم يشعرون ب

بشكل يتيح لكل موظف   -ولو بطريقٍة ُملخصة    -وَّتُدر اإلشارة إىل أمهية أْن توثق اخلطة، ويعلن عنها  
عن ذلك جيًدا، واستثمارها ملصلحة أن يُتابَع اخلطوات العمليَّة له، ويف حال جناِح اخلُطة جَيب اإلعالن  

 املنظمة.



 : ركات ُكربى الستطالع آراء املوارد البشريَّة"عرض نتائج دراسة يف "كيفيَّة استخداِم ش
ّتُدر اإلشارة إىل أنَّ الدِ راسة اليت أعدها ُملس القيادة املشرتك حول استخدام شركات ُكربى؛ الستطالع 

ُمق خالل  من  البشرية،  املوارد  يف  آراء  البشرية  املوارد  خرباء  إىل   8ابلة  إضافًة  أمريكيَّة،  شركات كربى 
األدبيَّ  املوضوع  مراجعة  يقل عن   -ات والدَّورًّيت حول  الثمانية مبا ال  الشركات  كانت كل واحدة من 

 20بليون، ولغاية    2بدخل سنوي يرتاوح َبنْي ما يقارب    60,000موظف، ومبا ال يزيد عن    7500
 بليون. 

 نت األسئلة َماور هامة مثل:وقد تضم

 املوارد البشرية؟مىت بدأت الشركة ابستخدام استطالع آراء    -1

 ما الطرق أو الوسيلة املتبعة يف استطالع آراء املوارد البشرية؟    -2

 ما عدد الدُّول وعدد اللُّغات اليت اسُتْخِدم فيها االستطالع؟   -3

 رد البشرية بذلك؟ ما أهداف االستطالع؟ وكيف مت إبالغ املوا  -4

 ما النسبة املئوية اليت تُعطيها ملدى التزام واهتمام اإلدارة الُعليا واإلدارات احملليَّة ابالستطالع؟   -5

 كيف َتت العالقة مع الطرف اخلارجي يف عمليَّة االستطالع؟   -6

 ليت أخذت من اإلدارة يف عمليَّة االستطالع؟ كم الوقت واجلهد وامليزانيَّة، ا  -7

 َمن قَ يَّم النَّتائج؟ وكيف أرسلت إىل كلِ  الشركة؟   -8

اذ خطوات عملية بعد االستطالع؟ ومن كان مسؤواًل عن ذلك؟   -9  كيف مت اختِ 

 ما اخلطوات والفرتة الزمنية يف ُمتابعة االستطالع؟  -10

 ح؟ اء املوارد البشرية؟ وكيف مت قياس هذا النجا هل جنحت اجلهود يف االستجابة آلر  -11

 ما التحدًّيت اليت واجهت اإلدارة يف االستجابة وتنفيذ اخلطة العملية بعد االستطالع؟  -12

 ما املقرتحات اليت تُقدِ مها لشركة أخرى تريد القيام ابستطالع على ُمستوى دويل؟  -13



 بعض النتائج املهمة للدراسة: 

قا  -1 الشركات  "مسح كامكل  املوظفني  على كل  األسئلة  بتوزيع  نسبة  مت  ولكن  عينة،  وليس  ل"، 
 . %80-%40االستجابة اختلفت وتراوحت ما بني  

ا ُملتزمة ابلتنفيذ مبا جاء يف نتائج االستطالع.   -2  معظم الشركات بيَّنت ملوظفيها أَّنَّ

خال  -3 من  االستطالع،  إجراء  عملية  والعلمي يف  اإلداري  الدَّعم  خارجي توفر  طرف  مع  التعاقد  ل 
 متخصص. 

الش  -4 لوضع مجيع  ليكون هناك وقت كاٍف  أو مرة كل سنتني؛  إمَّا سنوًّيًّ  تقوم ابالستطالع،  ركات 
 خطة تنفيذية بعده. 

 ُمعظم الشركات استخدمت أداة االستمارة الَورقيَّة يف اإلجابة، وبعضها استخدم )اإلنرتنت(.   -5

( يف استطالع آراء Standardized Surveysدم النَّماذج املعروفة )القليل من الشَّركات استخ -6
املوظفني املعتمدة من قبل شركة االستطالع، حىتَّ يكون هناك ُمقارنة مع نتائج الشَّركات األخرى، فمثاًل 

شركة موجودة يف   500بعض الشركات اليت استخدمت النماذج املعروفة، فعرفت ترتيبها بني ما يقارب  
 شركة االستطالع. بياانت  

الشركات اعتمدت على جهة خارجيَّة ُمتخصصة ابالستطالعات، يف التَّحليل ابلرَّغم من أنَّ مجيَع    -7
والتنفيذ والتصنيف، وغريها من املراحل، إالَّ أن هذه الشركات كان هلا دور فعَّال يف مرحلة كتابة أسئلة 

 االستمارة املقرتحة. 

ا  بعض الشركات ُسحت لبعض األ  -8  مهمة هلا. قسام فيها إبضافة أسئلة ُمعينة ترى أَّنَّ

املتعلقة ابلبياانت الشخصية )  -9 ( مثل: "البلد، Demographic Questionsبعض األسئلة 
 أثَّرت سلًبا على نسبة االستجابة.   -اجلنس، سنوات التثبت يف العمل"  

 .81ألف دوالر   600لف وأ 100تراوحت ميزانية االستطالع املقدرة لكل شركة ما بني   -10

 
 انظر اجلدول للمقارنة يف:  81



تثناء واحدة قامت بنشر النَّتائج ملواردها البشريَّة على مراحل، حسب هرم األمهية كل الشركات ابس  -11
 (. Cascading rollout)  82ابلشركة

 عرض جتربة استطالع آراء املوارد البشرية يف إصالحية )أوكالهوما(: 
الستطال  الُكرْبى  واملؤسسات  الشَّركات  إجراء  يف  والنَّماذج  التَّجارب  من  العديد  املوارد  هناك  آراء  ع 

 .83البشرية 

ا منوذج يناسب عرضه يف هذا البحث لعدة أسباب؛  وهنا عرٌض لتجربة تعترب من وجهة نظر الباحث أَّنَّ
 منها:

 employeeِقلَّة املوارد البشرية، حتوالت املوظفني ) واجهت إدارة االصالحيَّة مشاكل كربى يف    -1
turn over قد مت استخدام نتائج استطالع آراء املوظفني كأداة حلل (، اإلخالص، والوالء للعمل... و
 هذه املشاكل. 

 تقدم منوذج لالستخدام الفعَّال لنتائج استطالع آراء املوارد البشريَّة.  -2

 د اخلطة بناء عليه من اإلجراءات الدَّورية املتكررة يف هذه املنظمة. أصبح إجراء االستطالع وإعدا  -3

 راحل األساسيَّة العلمية يف إجراء استطالعات آراء املوارد البشرية.تغطي هذه التجربة امل  -4

 وفيما يلي نبذة ُمتصرة عن هذه التجربة: 

)أوكالهوما(   والية  إصالحية  إدارة   Oklahoma Department of Correctionsقررت 
التعاقد مع شركة    2001عام   )أوكالهوما(   Securicor New Century LLCمع جامعة 

 
 Strategic Use of Employee Survey Results, Pg.17 . 

 يرى الباحث أنَّ هذا قد يكوُن له آاثر سلبية على الطبقات الُوسطى أو الدُّنيا من املوارد البشرية.  82
  2005إحدى شركات احملاسبة الكربى؛ استناًدا إىل نتائج استطالع مواردها البشرية عام   Margolin, Winer and Evensمن هذه التجارب ّتربة شركة  83

عض اخلرباء لذلك،  ، كما زادت الشركة من جهودها التثقيفية والتدريبيَّة، ومت إحضار بDual - Screen Computersمت شراء كمبيوترات ذات الشاشة الثنائية  
 ملوظفني، انظر: وعملت على حتسني األجواء خارج املكاتب من خالل رحالت ابلقوارب وحفالت الشواء، وأيًضا جعلت املديرين يبذلون جهوًدا أكثر يف تعليم ا

 Claude Solnik, Employee Input is Key to Improving Workplace, long Island Business News, April14-
20,2006 pg. 3B. 

 وأيًضا انظر ّتربة استطالع بنك بوسنت يف: 
 Employee Survey help to Prepare for Competition, Chad Rubel, pg. H35 . 



أنَّ للمساعدة   على  االتفاق  مَتَّ  وقد  البشرية،  ابملوارد  لالحتفاظ  اإلسرتاتيجية  اخلطة  إعداد  يف  والتَّطوير 
 .84آرائهم(أحسن طريقة هي القيام بسؤال املوارد البشرية )استطالع  

هداُف املرُجوَّة من االستطالع واضحة، وأن تكون اإلدارة حازمة أبن أتخذ نتائَج االستطالع كانت األ
  االعتبار، وأن تكوَن اإلدارُة مهتمة ابالستطالع يف كل مراحله. بعني

اليت يرغبون أن  التقى فريق العمل املنفذ لالستطالع مع املسؤولني ومع بعض املوظفني؛ ملعرفة اجلوانب 
ستطالع: "الرضا، وجودة اإلشراف، وامليزات والفوائد الوظيفية، وفرص التطوير الوظيفي، وبيئة  يغطيها اال

حتقيق ال يف  البشرية  املوارد  ودور  والوسائل،  واألهداف،  املنظمة،  ُرؤية  وفهم  التطوير،  وخطة  عمل، 
 ن األمور".األهداف، والرسالة والرؤية، واألمن واحلماية للموارد البشرية، والتدريب، وغريها م

ال االستطالعات  سابقة يف  االستطالع ابالستعانة خبربات  أسئلة  تطوير  عليه مت  نفذت لصاحل وبناًء  يت 
اإلعالن  من  املوظفني، كجزء  من  صغرية  ُمموعة  على  االستمارة  اختبار  مت  بعدها  َث  أخرى،  سجون 

اخليارات وأن  وفهمها،  سهولتها  من  وللتَّأكُّد  االستطالع،  على  عينة   والتحفيز  وقد كانت  واضحة، 
الفريق  تزويد  بعدها  منهم  وطلب  العمل،  وتصنيف  اجلنس  ُمنوعة يف  األسئلة،   االختبار  مبقرتحاهِتم عن 

 وكنتيجة طبيعية مت حذف بعض األسئلة، وإعادة ترتيب وصياغة ألخرى. 

 يوًما لتسليم اإلجاابت.  60استمارة بعدد املوظفني، وإعطاء ُمهلة   4800ومت توزيع  

سلت اإلجاابت ُمباشرة إىل جامعة )أوكالهوما(؛ وكان ذلك ألجل ضمان السرية وعدم اطالع إدارة أر 
على  اإل تدل  قد  بياانت شخصية  ذكر  وعدم  املوظفني،  إجاابت  على  مت 85املوظف صالحيَّة  وبعدها   ،

ل نشرة املديرية حتليل االستطالع، َث عرض النتائج لإلدارة وُملس اإلدارة، ومن َث نشر النتائج من خال
 واألخبار، وعرضها على مواقع املديرية على )اإلنرتنت(. 

تائج العامَّة والنتائج اخلاصة بوحدته، وتضمن التقرير تفاصيل منها ُمقارانت بني وحصل كل مدير على النَّ 
 آراء املوظفني املنتظمني وغري املنتظمني.

 
 تعترب وسيلة استطالعات الرأي إحدى الطرق اهلامة لفهم االّتاهات، انظر:     84

 Attitudes and Opinions   ،Stuart Oskamp  ،Edition   P.Wesley Schultz, 3rd  ،NJ, USA, pg 17 . 

 أشخاص، فيتم تصنيفها مع بعضها وهكذا.   10فمثالً إذا كان هناك دائرة أو قسم يقل عن  85



التَّابعني له أْن يراجَع اجلوانب   وعرف كل مدير قسم موقع آراء املوظفني  بني كل األقسام، وطلب منه 
يتم حصرها وإعطاؤها األولوية يف خطط التطوير   %25السلبية، فإذا كانت نسبة هذه اآلراء تزيد عن  

 والتحسني، وابلطبع يتمُّ ذلك مع إشراك املوظفني أنفسهم ببعض هذه اخلطط. 

ناقشة اخلطط، وأعطيت هلم صالحيَّات بتنفيذ َث بعدها طلب من املديرين أتسيس جلان ِمثلة للموظفني مل
( Focus Groupعقد جلسات نقاشية ُمركزة )استطالعات فرعيَّة أخرى أو لقاءات مع املوظفني، و 

 وغريها. 

اإلصالحيَّة  عام  مدير  إىل  وسلمت  البشريَّة،  ابملوارد  االحتفاظ  ُخطَّة  بشكل  املعلومات  أخرجت  َث 
 ابلتغيري، وقد َتخَّض عنها خطوات عملية، من أبرزها: لالعتماد والَبْدِء  

قاءات بني اإلدارة واملوظفني، واإلسراع يف نشر حتسني االتِ صاالت وتباُدل املعلومات من خالل الل   -1
املعلومات اليت تؤثر على املوارد البشريَّة، وزًّيدة استخدام موقع اإلصالحيَّة اإللكرتون يف تباُدل املعلومات 

  املصادر للموظفني. وتوفري

 تطوير برانمج مساعدة مايل للموظفني.   -2

 تطوير برانمج منح تعليمي للضبَّاط.   -3

 دة فرص االلتحاق ابلتدريبات اليت تزيد من املهارات والتدريبات القيادية. زًّي  -4

 التوسعة يف التأمني الصحي.  -5

 عقد َُماضرات وورش عمل تعريفيَّة حبقوق املوظفني.   -6

 ُبعد عن مظاهر العسكريَّة يف أماكن التدريب. ال  -7

من خالل نشرات اإلعالن عن الربامج وبعدها استمر قياس مدى التقدُّم يف اخلطة ونشرها للموظفني،  
شهور من   6اجلديدة، اليت أسست لالحتفاظ ابملوظفني، وطلب من املديرين تسليم تقارير متابعة بعد  

 بدء التطبيق.



اإلصالحيَّة   تقف  عام  ومل  آخر  استطالع  إبجراء  فقامت  االستطالع؛  هذا  عن   2004عند  يزيد  ملا 
النَّ   4000 يف  املقارنة  وََتَّت  عام موظف،  يف  استطالع  أجري  وبعدها  السابق،  االستطالع  مع  تائج 
2007 . 

وهكذا أصبحت االستطالعات مصدرًا هامًّا يف املعلومات للتَّخطيط واإلدارة العامة، واجلوانب املتعلقة 
ابملوارد البشريَّة يف إصالحية )أوكالهوما(، وتعددت مراحل استطالع آراء املوارد البشرية؛ فمنها ما يتم 

 . 86آخرند بداية التوظيف أو بعده، وعند االستقالة أو االنتقال إىل مكان  ع

 اخلامتة
التَّكاملي الكبري لعل كل ما ورد سابًقا يدل على أن الطموح املتوقع من االستطالعات يف أخذ الدور    

الشركات سيزداد بشكل كبري خالل السنوات القادمة؛ ِمَّا يفرض على    -يف نشاط املنظمات اإلداري  
التنمية اإلدارية، من خالل  واملؤسسات وكافَّة اجلهات حتدًّيت ُكرْبى يف إجياد اآلليَّات املناسبة لتحقيق 

 حسن استثمار هذه األداة اهلامَّة. 

قدمت   املوارد وقد  آراء  استطالع  عملية  والضَّوابط يف  التوصيات  من  العديَد  ثناًّيها  يف  البحثية  الورقة 
 ذه التوصيات؛ عساها ّتد طريقها إىل القبول والتطبيق يف ُمتلف منظماتنا العربية:البشريَّة، وخنتم هب

تنفيذ يف املنظمات احلكومية أن يصبح استطالع رأي املوارد البشريَّة أداة إسرتاتيجيَّة يف التخطيط وال  -1
 البشرية.  واخلاصَّة، وعدم االقتصار على االستخدام الشَّكلي والرَّمزي الستطالع آراء املوارد 

تلتزم   -2 وأن  سنتني،  أو  سنة  مرة كل  مبعدل  دوري  بشكل  البشرية  املوارد  آراء  استطالعات  تنفذ  أن 
 عات يف خططها وسياساهتا. املؤسسات أبن أتخَذ بعني االعتبار نتائج هذه االستطال

، وتطبيقها وتطويرها مبا ُمتابعة التَّطورات والتجارب العاملية يف َُمال استطالعات آراء املوارد البشريَّة  -3
 يتناسُب مع بيئتنا العربية، ويقرتح أن تكوَن من مهام إدارات تنمية املوارد البشرية. 

 
 ملزيد من التفاصيل حول مسار االستطالعات اليت أجرهتا إصالحية )أوكالهوما(، والنتائج اليت حققتها انظر موقعهم:    86
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رأي املواطنني وغريهم من الفئات، واستخدامها يف التوسع يف ُمال االستفادة من علم استطالعات    -4
 .87البشريةالتنمية اإلداريَّة وتنمية املوارد  

الشَّ   -5 العلميَّة احلرص  والتقاليد  قة  ابلدِ  البشريَّة  املوارد  رأي  استطالعات  إجراءات  تتمَّ  أن  على  ديد 
تنفيذ االستطالع، وأن يتعاقَد مع   املتعارف عليها، وعدم االستهانة أبيَّة خطوة أو ضابط منهجي أثناء

 جهة خارجيَّة لتنفيذ االستطالع وليس املؤسسة نفسها. 

البياان  -6 من  )االستفادة  األساسيَّة  ودراسات Raw Dataت  أحباث  إجراء  يف  لالستطالعات   )
 علميَّة وأكادميية متخصصة. 

حتليل    -7 يف  أكثر  دراسات  إىل  العربيَّة  املكتبة  )حتتاج  البشرية  املوارد  اهات   Trends inاّتِ 
Employee Survey Data من خالل االستطالعات وعدم ترمجة االّتاهات اخلاصة ابملوارد ،)

بشرية الغربيَّة؛ ألن كل بيئة هلا اهتماماهتا وميزاهتا، وختتلف يف اّتاهات مواردها البشرية عن غريها من ال
 البيئات. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 انظر:  فمثالً هناك أدبيَّات يف استخدام نتائج استطالعات الزابئن اخلارجيِ ني، فقد تعطى جوائز للموظفني؛ استناًدا إىل استطالع الزَّابئن،     87

Employee Rewards Based on Customer Satisfaction    
http://survey.scantron.com/resources/special/employee-rewards.htm . 
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