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  شكر وعرفـان
ى توفيقه لنا في إتمام هذا العملالشكر هللا أوال وأخيرا ، وأحمده حمدا كثيرا عل   المتواضع   

.وعلى كل النعم التي أنعمها علينا  

  الذي تفضل" طاهري عبد الغني: "الفـاضل أتقدم بجزيل الشكر والعرفـان لألستاذ

اإلشراف على هذا العمل وما قدمه لنا من نصائح وتوجيهات إلتمام  مشكورا بقبول  

هذا العمل، فكان مثاال لألستاذ المهتم، واألستاذ المعاملة، واألستاذ األخالق، وزرع فينا معاني   
.إتقـان العمل فـليجد هنا أستاذي الكريم كامل عرفـاني وتشكراتي الخالصة  

 

كل إطارات وعمال مؤسسة  كما أتوجه باالمتنان وخالص الشكر إلى    

: بسكرة عما قدموه لنا من تسهيالت، نخص بالذكر كل من" مطاحن الزيبان القنطرة"  

.زيقوش الزوبير، نسرين، عفـاف  

  .أو بعيد وفي األخير، نشكر كل من ساعدنا على إتمام هذه المذكرة من قريب   

   
 

 



 

    إال   النهار إال بطاعتك وال تطيب اللحظات
      إلى من بلغ   وال تطيب اآلخرة إال بعفوك وال تطيب الجنة إال برؤيتك اهللا جل جالله

 .وسلم األمانة إلى نبي الرحمة سيدنا محمد صلى اهللا عليه  

  إلى من أحمل   روالوقـار إلى من علمني العطاء بدون انتظا
 حان قطافها بعد طول   بكل افتخار أرجو من اهللا أن يمد في عمرك لترى ثمارًا قد

   وإلى األبد والدي انتظار وستبقى كلماتك نجوم اهتدي بها اليوم وفي الغد  

ان والتفـاني إلى بسمة الحياة  إلى مالكي في الحياة إلى معنى الحب وإلى معنى الحن
    الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب أمي  

إلى من بوجودهم  .. ة حياتيإلى شمعة متقدة تنير ظلم
  نجوى، أسماء: شقيقـاتيقوة ومحبة ال حدود لها إلى من عرفت معهم معنى الحياة  

  .المدللة وآخر العنقود سالمة وزوجها يوسف

  .الطيب، محمد الحاج:عيني  إلى أغلى ما منحني اهللا شقيقي العزيزين بهجة نفسي وضياء

  .إلى خطيبي طبي أسامة وكل عائلته

   الصديقـات واألخوات اللواتي لم تلدهم أمي إلى من تحلو باإلخاء وتميزوا بالوفـاء  
  . سهام
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  ت

 إهداء
النهار إال بطاعتك وال تطيب اللحظاتإلهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب  

وال تطيب اآلخرة إال بعفوك وال تطيب الجنة إال برؤيتك اهللا جل جالله
األمانة إلى نبي الرحمة سيدنا محمد صلى اهللا عليه  الرسالة وأدى  

والوقـار إلى من علمني العطاء بدون انتظاإلى من كلله اهللا بالهيبة  
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انتظار وستبقى كلماتك نجوم اهتدي بها اليوم وفي الغد  
 ". العياشي" العزيز                                             

إلى مالكي في الحياة إلى معنى الحب وإلى معنى الحن
الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب أمي  

  ".زهية"  الحبيبة                                            

إلى شمعة متقدة تنير ظلم.. إلى من بهم أكبر وعليهم أعتمد
قوة ومحبة ال حدود لها إلى من عرفت معهم معنى الحياة  
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إلى أغلى ما منحني اهللا شقيقي العزيزين بهجة نفسي وضياء
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إلى من كلله اهللا بالهيبة          
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إلى من بهم أكبر وعليهم أعتمد
قوة ومحبة ال حدود لها إلى من عرفت معهم معنى الحياة  اكتسب  
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  ملخص
دراسة حالة مؤسسة مطاحن الزيبان / أثر المناخ التنظيمي على أداء المورد البشري: دراسة بعنوان

  -بسكرة -القنطرة

 -بسكرة- هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن أثر املناخ التنظيمي السائد يف مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة
اهليكل التنظيمي، منط االتصال، القيادة، :" حيث كانت عناصر املناخ التنظيمي هي. يف مستوى أداء املورد البشري فيها

استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، وتكون جمتمع  ، حيث"املشاركة يف اختاذ القرار، احلوافز، طبيعة العمل
أما عينة الدراسة فكانت تتمثل يف مجيع عمال . -بسكرة- مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرةالدراسة من مجيع عمال 

عامل، وكانت أداة الدراسة استبانة اشتملت على قسمني، احتوى القسم األول ) 144(املؤسسة حيث كان عددهم 
يانات الشخصية املتعلقة بعينة الدراسة، أما القسم الثاين فينقسم إىل حمورين، األول خاص باملناخ التنظيمي على الب

   .فقرة) 40(، وكان جمموع فقرات االستبانة أداء املورد البشري وأبعادهوأبعاده، أما احملور الثاين خاص مبتغري 

لتحليل استجابات أفراد عينة  SPSSV. 20 االجتماعيةوقد استخدم الباحث برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم 
الدراسة، حيث استخدم الباحث املتوسطات احلسابية والتكرارات، حتليل التباين لالحندار،االحندار  البسيط، معامل 

 -Independent- Samples Tللعينات املستقلة  T، معامل صدق احملك، اختبار  الثبات ألفا كرونباخ
Test).(  

   :م النتائج اليت توصلت إليها الدراسةومن أه

  .  -بسكرة -مستوى  متوسط للمناخ التنظيمي مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة  - 

  .-بسكرة - مستوى جيد جدا  أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة  - 
 - بسكرة-عدم وجد أثر ذو داللة إحصائية للمناخ التنظيمي على أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة - 

 .=α   0.05داللة مستوى عند 

حول مستوى  -بسكرة-عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة - 
 ".تغريات الدميغرافيةاملناخ التنظيمي تعزى للم

حول مستوى  -بسكرة-وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرةعدم  - 
 ".أداء املورد البشري تعزى للمتغريات الدميغرافية

التنظيمي، اهليكل التنظيمي، منط االتصال، املشاركة يف اختاذ القرار، احلوافز، طبيعة العمل، أداء  املناخ: الكلمات الدالة
 .املورد البشري

   



  ج
 

Abstract 

A study entitled: The effect of organizational climate on human resource   
performance / Case Study Regional Mills of zibans el-kantra  biskra.  

This study aimed to find out the effect of organisational  climate on human 
resource performance in the regional Mills of zibans el-kantra  biskra.  

 the dimensions of the organization climate are " the organizational structure, 
communication style, leadership style, the participation of workers in decision-
making, incentives, nature of work", where the researcher used the descriptive  
method , and the study population consisted of all workers of regional Mills  zibans 
el-kantra biskra which is consisted of (144) workers .The questionnaire which is the 
tool of the   study  included two parts, the first part was  about personal data , the 
second part was  divided into two axes, the first one was about organizational climate 
and its dimensions , while the second axis was about  human resource performance 
and its dimensions.  

 The researcher used statistical packages for social sciences SPSS20 to analyse 
the answers of the study sample, where the researcher used Means  
 and Frequencies, regression analysis, variance analysis and correlation……etc 

 
Among the most important findings of the study: 

-   The level of organizational climate was average in the Mills of zibans el-
kantra  biskra . 

-  A very good level of human resource performance  in the Mills of zibans el-
kantra  biskra. 

- The lack of a statistically significant effect of organizational climate on human 
resource performance in  the Mills of zibans el-kantra  biskra . 

- The lack of significant differences in the attitudes of respondents in the Mills 
of zibans el-kantra about the organizational climate attributed to demographic 
variables .  

- The lack of significant differences in the attitudes of respondents the Mills of 
zibans el-kantra about the human resource performance attributed to 
demographic variables .  

Key words : the organizational structure, communication style, leadership style, the 
participation of workers in decision-making, incentives, nature of work, human 
resource performance. 
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 مقدمة



 مقدمة
 

  ي
 

اإلنساين ميثل  تعىن املؤسسات واملنظمات يف القطاع العام واخلاص بتنمية املوارد البشرية اليت تعمل فيها، فالعنصر
ثل مصدر الفكر والتطوير مي فاإلنسان. العنصر األهم من عناصر اإلنتاج بصرف النظر عن طبيعة نشاط هذه املنظمات

تمع بشكل عام  .واإلبداع يف هذه املنظمات خصوصا ويف ا

لك ألن خاصة وذ لذا فالقيادات اإلدارية والسياسية يف الدول املتقدمة والنامية على حد سواء تويل املوارد البشرية رعاية
حيث متثل املوارد البشرية  العملية اإلنتاجية املنظمات تتحقق باالستخدام األمثل ملدخالت ههلذ االسرتاتيجيةاألهداف 

دف رفع الروح املعنوية ، العنصر احلاسم فيها وقد أبدت املنظمات املختلفة اهتماما خاصا خبلق ظروف عمل مالئمة 
فاجلو العام داخل املنظمة يؤثر . للعاملني فيها وحتقيق رضا وظيفي كاف لدفع العاملني على اجناز األهداف املخططة
ا القيادة بشكل فاعل يف السلوك اإلنساين وأداء العاملني فيها، مما ينعكس على اجناز األهدا اإلدارية، ف اليت حدد

  .العملية اإلنتاجية والعوامل البيئية املؤثرة فيهاهداف املتنامية تبعا لتطور وتقدم إضافة إىل األ

واملتمثلـة بـالغرض األساسي من إنشائها فهي تعمل وتسعى املنظمات إىل حتقيق الرسالة اليت قامت مـن اجلهـا 
 ألمر الذي يتطلب توافر جمموعة منعلى إتباع اسرتاتيجيات وتكتيكات وسياسات خمتلفة يف سـبيل حتقيق ذلك ا

وتعرب كلمة املناخ التنظيمي عن القيم والعادات  .املدخالت املتمثلـة فـي اآلالت واألمـوال واملواد واملعلومات واملوارد البشرية
وسلوك العاملني التنظيمي داخل هذه املنظمات، وبذلك فان املناخ  والتقاليد وااليدولوجيات وتأثريها على العملية اإلدارية

من املؤثرات  ل من خصائص التنظيم ومستوى إدراك األفراد جلملةواملتداخلة بني ك التنظيمي يشري إىل العالقة املتشابكة
  .على اجتاهات األفراد حنو العمل سلبا أو إجيابا التنظيمية واليت تؤثر

ويف إطار السعي إىل حتسني أداء األفراد العاملني تسعى هذه األخرية إىل توفري مناخا تنظيميا مناسبا يساعد على 
غريات الداخلية للمنظمة ، ويعد هذا القيام بالعمل على أكمل وجه، حيث أن املناخ التنظيمي يعرب عن الظروف واملت

األخري من املواضيع احلديثة اليت انتشرت منذ النصف الثاين من القرن العشرين واليت أبدت االهتمام به باعتباره من 
 .متطلبات الوظيفة والبد من االرتقاء به ليكون حمفزا لألفراد ومستكشفا لطاقات وإبداعات الكوادر البشرية

على أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن  يسوف حناول تسليط الضوء على أثر املناخ التنظيم هويف دراستنا هذ 
  :، وذلك من خالل أربعة فصول وهي كاآليت- بسكرة- الزيبان القنطرة

  .اإلطار العام للدراسة :الفصل األول

  .- تأطري نظري - املناخ التنظيمي :الفصل الثاني

  .- تأطري نظري - أداء املورد البشري :الفصل الثالث

  .الدراسة امليدانية مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة :الفصل الرابع
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    :تمهيد
تمعات اإلنسانية، ويعد اإلنسان العنـصر احملـرك  ، وذلك انطالقاً من هاوالفعال في تعد املنظمات أداة حيوية يف ا

 وحترص املنظمات لتحقيق أهدافها بالرتكيز على إنتاجية تها،وفعاليا كفاء أن املورد البشري هو أهم املوارد فـي حتقيـق
  .ئهأدا ىدف زيادة اإلنتاجية ورفع مستو  البيئة احمليطة به ـةسودرا املوظـف

من جهود الباحثني ملا لتلك  تعترب ظاهرة املناخ التنظيمي من الظواهر اإلدارية اليت استحوذت على جزء كبيـر
واجبات اإلدارة أن حتاول جهدها املستطاع لتحسني  ولقد بات من أهـم .ظيمية واألداءقة بالعناصر التنالظاهرة من عال

يئة املناخ  املناخ التنظيمي بشكل يساهم يف حتـسني مستوى األداء والسلوك اإلداري للعاملني، وتسعى املنظمات إىل 
  .للعاملني لتمكنهم من أداء مهامهم باقتدار التنظيمي املالئم

على باالعتماد يف هذا الفصل طرح اإلشكالية املوجودة بني املناخ التنظيمي وأداء املورد البشري وذلك  وسنحاول
  :املبحثني التالينيمن خالل  العديد من الدراسات السابقة وسيتم كل هذا

   .البحثمنهجية  :المبحث األول
  .الدراسات السابقة :نيالمبحث الثا
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  البحثمنهجية : األول المبحث
يتناول هذا املبحث منهجية البحث حيث يناقش منهجية الدراسة اليت استخدمها الباحث كما يستعرض كيفية 
ا، وأخريا يوضح األساليب اإلحصائية  بناء أداة الدراسة واإلجراءات اليت يستخدمها الباحث يف التحقق من صدقها وثبا

  .واملعلومات اليت مجعها من أفراد عينة الدراسةاليت استخدمت يف معاجلة البيانات 

  إشكالية البحث :المطلب األول

بالنظر إىل حمددات املناخ التنظيمي وتأثريها على اجتاهات العاملني حنو العمل ومدى تأثريه على األداء هلم يف 
بوضوح انعكاس املناخ  تلمسضوء البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة ونظرا خلربة الباحث يف العمل اإلداري فقد 

  .املخرجات اليت تسعى املنظمة إىل حتقيقها يف املنظمات وبالتايل التأثري يف املورد البشريالتنظيمي على مستوى أداء 
  :وبناءا على ما سبق جاءت إشكالية حبثنا على النحو التايل

  ؟- بسكرة -بمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة لمناخ التنظيمي على أداء المورد البشرياأثر  ما  

  :الفرعية التالية التساؤالت هذه اإلشكاليةمن ضندرج تو 

  ؟-بسكرة-القنطرة ما هو مستوى املناخ التنظيمي مبؤسسة مطاحن الزيبان - 
  ؟- بسكرة- القنطرة ما هو مستوى أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان - 
  ؟- بسكرة-القنطرة املناخ التنظيمي على أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان أبعاد ما هو أثر - 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات املبحوثني حول مستوى املناخ التنظيمي مبؤسسة مطاحن الزيبان  - 

  ؟تعزى للمتغريات الدميغرافية
 حول مستوى أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات املبحوثني - 

  ؟تعزى للمتغريات الدميغرافية
  هوأهداف البحث أهمية: المطلب الثاني

  .يتضمن هذا املطلب األمهية واألهداف اليت يسعى هذا البحث للوصول إليها  
  البحث أهمية :الفرع األول

  :ميكن حصر أمهية هذا البحث يف النقاط التالية   

ا تعد من املوضوعات املهمة يف ميدان اإلدارة، إذ تتناول مفهومني مهمني مها  - 1 املناخ تكمن أمهية الدراسة احلالية يف أ
 .التنظيمي وأداء املورد البشري

املناخ التنظيمي وأداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن قد تسهم هذه الدراسة يف التوصل إىل فهم لطبيعة العالقة  - 2
 .ن القنطرةالزيبا
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ا النهوض مبؤسسة مطاحن الزيبان قد يفيد هذا البحث املهتمني يف  - 3 املناخ التنظيمي بوضع إسرتاتيجيات من شأ
 .وذلك ملا حيققانه من أهداف عديدة وأداء املورد البشري

يمي بأبعاده املختلفة حول املناخ التنظالعربية دراسة تطبيقية متخصصة يضيف أيضا إىل املكتبة الوطنية و هذا البحث  - 4
  .ومستوى أداء املورد البشري

  بحثلأهداف ا :الفرع الثاني
  :دف هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية   

  .-بسكرة-التعرف على  مستوى املناخ التنظيمي مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة. 1
  .-بسكرة- القنطرةالتعرف على  مستوى أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان . 2
  .-بسكرة- القنطرة التعرف على  أثر املناخ التنظيمي على أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان .3
د فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات املبحوثني حول مستوى املناخ التنظيمي مبؤسسة و وجالتعرف على مدى . 4

  .مطاحن الزيبان تعزى للمتغريات الدميغرافية
فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات املبحوثني حول مستوى أداء املورد البشري مبؤسسة التعرف على مدى وجود . 5

  .مطاحن الزيبان تعزى للمتغريات الدميغرافية
  .فيما خيص موضوع الدراسة -بسكرة- مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرةتوصيات ملتخذي القرار مقرتحات و تقدمي . 6

  فرضيات البحث ونموذجه: الثالث المطلب
إىل الفرضيات انطالقا من إشكالية الدراسة ومن أجل اإلجابة على التساؤالت السابقة سنتطرق يف هذا املطلب و   

  .اليت بين عليها هذا البحث ومنوذجه
  فرضيات البحث: الفرع األول

  :يقوم هذا البحث على الفرضيات التالية
 الفرضية الرئيسية األولى :  

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمناخ التنظيمي على أداء المورد البشري بمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة "           
  ."-بسكرة-

  :ويندرج ضمن هذه الفرضية ستة فرضيات فرعية هي
 .القنطرةيوجد أثر ذو داللة إحصائية للهيكل التنظيمي على مستوى أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان  - 1
 .يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنمط االتصال على مستوى أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة - 2
يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمشاركة يف اختاذ القرار على مستوى أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان  - 3

 .القنطرة
 .للقيادة على مستوى أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرةيوجد أثر ذو داللة إحصائية  - 4
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 .يوجد أثر ذو داللة إحصائية للحوافز على مستوى أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة - 5
 .القنطرةيوجد أثر ذو داللة إحصائية لطبيعة العمل على مستوى أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان  - 6
 الفرضية الرئيسية الثانية :  

حول مستوى المناخ التنظيمي بمؤسسة  توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين" 
، سنوات المستوى الوظيفيالجنس، العمر، المؤهل العلمي، ( مطاحن الزيبان تعزى للمتغيرات الديمغرافية

  ".)الخبرة

  :ضمن هذه الفرضية مخسة فرضيات فرعية هي يندرجو    

حول مستوى املناخ التنظيمي مبؤسسة مطاحن الزيبان  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني"  - 1
  ".اجلنس  تعزى ملتغري

حول مستوى املناخ التنظيمي مبؤسسة مطاحن الزيبان  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني " - 2
  ".العمر تعزى ملتغري

حول مستوى املناخ التنظيمي مبؤسسة مطاحن الزيبان  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني"  - 3
  ".املؤهل العلمي تعزى ملتغري

ستوى املناخ التنظيمي مبؤسسة مطاحن الزيبان حول م توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني"  - 4
  ".املستوى الوظيفيتعزى ملتغري 

حول مستوى املناخ التنظيمي مبؤسسة مطاحن الزيبان تعزى  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني" - 5
  ".سنوات اخلربة ملتغري 

  الثالثةالفرضية الرئيسية :  

حول مستوى أداء المورد البشري بمؤسسة  في اتجاهات المبحوثين توجد فروق ذات داللة إحصائية" 
، سنوات المستوى الوظيفيالجنس، العمر، المؤهل العلمي، ( مطاحن الزيبان تعزى للمتغيرات الديمغرافية

  ".)الخبرة

  :ويندرج ضمن هذه الفرضية مخسة فرضيات فرعية هي   

حول مستوى أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان  بحوثنيتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات امل"  - 1
  ".اجلنس  تعزى ملتغري
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حول مستوى أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني " - 2
  ".العمر تعزى ملتغري

حول مستوى أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني"  - 3
  ".املؤهل العلمي تعزى ملتغري

حول مستوى أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني"  - 4
  ".املستوى الوظيفيتعزى ملتغري 

حول مستوى أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان  املبحوثنيتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات " - 5
  ".سنوات اخلربة تعزى ملتغري 

  البحثنموذج : الفرع الثاني

  ).01( ميكن التعرف على النموذج االفرتاضي للبحث من خالل الشكل رقم
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  نموذج البحث): 01( الشكل رقم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  .من إعداد الطالبة :المصدر

 

  

  

 
 

التابع المتغير المتغير المستقل  

 المناخ التنظيمي

 اهليكل التنظيمي

 منط االتصال
 اختاذ القرار

 احلوافز

 أداء المورد البشري

 

 القيادة
 طبيعة العمل

 اجلهد

 القدرات

 إدراك الدور

  اجلنس

  العمر

  املؤهل العلمي

  املستوى الوظيفي

 سنوات اخلربة

 المتغيرات الديمغرافية
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  والتعاريف اإلجرائية حدود البحث ومنهجه: المطلب الرابع

  : حدود البحث: الفرع األول

  :تتمثل فيما يلي

  .- بسكرة- مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرةمت إجراء البحث : الحدود المكانية

   .2015/2016مت إجراء البحث خالل الفصل الثاين من السنة اجلامعية  :الحدود الزمانية

  .- بسكرة-أجنز البحث ميدانيا على عمال مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة: الحدود البشرية

، وأداء املورد البشري )كمتغري مستقل(اقتصر البحث على دراسة العالقة بني املناخ التنظيمي: الحدود الموضوعية
  ).تابعكمتغري (

  منهج البحث: الفرع الثاني

من أجل حتقيق أهداف هذا البحث قمنا باستخدام املنهج الوصفي التحليلي، وهذا من خالل جتميع املادة   
املواضيع مث تعقبها بالتحليل بناءا على ما مت مجعه من  العلمية اخلام اخلاصة بالدراسة من املراجع اليت تدرس مثل هاته

بيانات، فاملنهج الوصفي التحليلي هو طريقة من طرق التحليل والتفسري بشكل علمي منظم من أجل الوصول إىل 
نها  أغراض حمددة لوضعية معينة فهو يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا مث يعرب ع

كميا أو كيفيا، فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها أما التعبري الكمي فيعطيها وصفا رقميا يوضح 
كما ال يكتفي هذا املنهج عند مجع املعلومات . مقدار هاته الظاهرة أو حجمها أو درجة  ارتباطها مع الظواهر األخرى

ااملتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها و  املختلفة، بل يتعداه إىل التحليل والربط والتفسري للوصول إىل  عالقا
كما اعتمدنا أيضا على أسلوب دراسة احلالة الذي يسمح بإسقاط البحث  .استنتاجات يبىن عليها التصور املقرتح

اإلبداع اإلداري لدى إىل تعميمات علمية قصد التعرف على أثر إدارة املعرفة يف  العلمي على الواقع امليداين للوصول
  .املوظفني يف املؤسسة حمل الدراسة

  التعاريف اإلجرائية: الفرع الثالث

والناجتة عن تفاعل السياسات واإلجراءات  البيئة الداخلية للمنظمة،متيز هو جمموعة اخلصائص اليت  :المناخ التنظيمي
على سلوكهم وأدائهم يف إجيابا أو سلبا قبل العاملني، واليت تؤثر  كة منر والقوانني واألنظمة املطبقة فيها، وتكون مد

  .العمل
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البناء أو الشكل الذي حيدد الرتكيب الداخلي للعالقات السائدة يف املنظمة، فهو يوضح التقسيمات  :الهيكل التنظيمي
  .قيق أهداف املنظمةأو الوحدات الرئيسية أو الفرعية اليت تضطلع مبختلف األعمال واألنشطة اليت يتطلبها حت

ا :نمط االتصال نقل واستقبال املعلومات من شخص آلخر وهي وسيلة توحيد األنشطة :" تعرف االتصاالت بأ
  ".نظمةاملتعددة للم

ا سواء كانت مادية أو معنوية، فردية أو  :الحوافز جمموعة األدوات والوسائل اليت تسعى املنظمة لتوفريها للعاملني 
دف إشباع احلاجات والرغبات اإلنسانية من ناحية وحتقيق الفعالية املنشودة من ناحية أخرى، مجاعية  إجيابية أو سلبية، 

  .وذلك مبراعاة الظروف البيئية احمليطة

القدرة على التأثري يف العاملني، وهناك عدة أنواع من السلوكيات القيادية منها القيادة الدميقراطية أو "  :القيادة هي
شاركة القائمة على الالمركزية وتفويض السلطة واالتصال ذي االجتاهني والثواب مما يشجع التفاعل وتقدمي األفكار امل

  واإلبداع اخلالفة

ا وظيفته، ويعين  يعين :أداء المورد البشري ا املنظمة أو اجلهة اليت ترتبط  تنفيذ املوظف ألعمال ومسؤوليات تكلفه 
  .املوظف يف املنظمةالنتائج اليت حيققها 

يعرب عن الطاقة اجلسمانية أو العقلية اليت تقيس سرعة األداء أو كميته من خالل فرتة زمنية معينة معربة عن البعد  :الجهد
  .الكمي للطاقة املبذولة

  .وهي القدرات الفردية واخلربات السابقة واليت يتوقـف اجلهـد املبذول عليها :القدرات

االجتاه الذي يعتقد الفرد أنه من الضروري توجيه جهوده يف العمل من خالله، وتقوم األنشطة يعين  :إدراك الدور
  .والسلوك الذي يعتقد الفرد بأمهيتها يف أداء مهامه بتعريف إدراك الدور
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  الدراسات السابقة: المبحث الثاني

من خالل هذا املبحث إىل الدراسات السابقة املتعلقة مبتغريي البحث، حيث سنتطرق إىل الدراسات  سنتطرق  
ق املتعلقة مبتغري املناخ التنظيمي، مث الدراسات املتعلقة مبتغري أداء املورد البشري، مث الدراسات املتعلقة باملتغريين معا، والتعلي

  .على الدراسات السابقة

  اسات المتعلقة بالمناخ التنظيمير الد: المطلب األول

ري يمدالمناخ التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى :" بعنوان) 1430( عبد اهللا عوض الحـــــارثي دراسة -1
ماجستري مقدمة لقسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط  رسالة، .المدارس الثانوية الحكومية بمدية الطائف من وجهة نظرهم

  .جبامعة أم القرى السعودية

ري املدارس الثانوية يمدهدفت هذه الدراسة إىل تقصي عالقة املناخ التنظيمي بالرضا الوظيفي من وجهة نظر   
مديرا من مديري املدارس الثانوية احلكومية للبنني والتابعة ) 40(، حيث تكون جمتمع الدراسة من احلكومية مبدية الطائف

ي ومت املسح ي الوصف  املنهج  ةياحلال  الدراسة  يف الباحث  لوزارة الرتبية والتعليم وهم ميثلون مجيع جمتمع الدراسة، استخدم 
، أما )الفعلي(التنظيمي القائم   املناخ تقييم  :األول احملورلى حمورين االستبيان كأداة للدراسة حيث مشل عاالعتماد على 

 إعداد  من  الطائف  نةمبدي  ةاحلكومي الثانوية   املدارس  ريمدي  نظر  وجهة  من  فييالوظ  الرضا  ملستوى  قياس  أداة:الثاين احملور
  .الباحث 

  :توصلت الدراسة إىل النتائج من أمهها

 الداللة  مستوى  عند املناخ التنظيمي والرضا الوظيفي  بنيذات داللة إحصائية توجد عالقة ارتباطية موجبة  - 
(=0.05).  

 مستوى  عند مستوى الرضا الوظيفي لدى مديري املدارس الثانوية مبدينة الطائف من وجهة نظرهم دال إحصائيا  - 
  ..(=0.05) الداللة 

  املدارس  مديري لدى   الوظيفي الرضا  درجة  حول(=0.05)  (الداللة  مستوى  عند  ةئيإحصا  داللة  ذات  فروق  توجد - 
  .الدراسة  متغريات إىل   تعزى  نظرهم وجهة   من  الثانوية

  املدارس  مديري لدى   املناخ التنظيمي درجة  حول(=0.05)  (الداللة  مستوى  عند  ةئيإحصا  داللة  ذات  فروق  توجد - 
 .الدراسة  متغريات إىل   تعزى  نظرهم وجهة   من  الثانوية

دراسة تطبيقية  - الجمهور المناخ التنظيمي وعالقته بمستوى التعامل مع: "بعنوان )2014(غامدي لدراسة ا -2
   .للعلوم األمنية العلوم اإلدارية جبامعة نايف رسالة ماجستري مقدمة لقسم، "-على العاملين بجوازات منطقة الباحة
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الباحة، والعوامل اليت  هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على طبيعة املناخ التنظيمي السائد يف جوازات منطقة
ع مستوى واملعوقات اليت حتول دون رف فيها، تساعد على رفع مستوى التعامل مع اجلمهور من وجهة نظر العاملني

)  37(ون جمتمع الدراسة من املني جبوازات منطقة الباحة، وتكالع مجيع َبقت الدراسة علىالتعامل مع اجلمهور، وطُ 
مفردة، وقام ) 130(ومت اختيار العينة باستخدام املعادالت اإلحصائية، وبلغ حجمها  من األفراد، )154(ا وضابط

الدراسة إىل عدد  توصلتكما  البيانات،باستخدام االستبانة كأداة جلمع  الرتباطيااملنهج الوصفي  باستخدام الباحث
   :من النتائج أمهها

أخذت درجة موافقة مرتفعة بني  إبراز السلوكيات اليت حتدد طبيعة املناخ التنظيمي السائد جبوازات منطقة الباحة، واليت - 
التقدير  بني الزمالء، العالقات بني الرؤساء والعاملني يسودها تتوافر عالقات إنسانية جيدة: أفراد عينة الدراسة، وهي

  .العاملنيبني  واالحرتام، يسود االنضباط

ة حنو عالقة املناخ التنظيمي مبستوى التعامل -  مع اجلمهور، مهما اختلفت  لدى مفردات جمتمع الدراسة رؤية متشا
  .أعمارهم

 نظر ضباط رئاسة من وجهة –المناخ التنظيمي وعالقتة بضغوط العمل : "بعنوان )2013(دراسة القحطاني  -3
  .للعلوم األمنية رسالة ماجستري مقدمة لقسم العلوم اإلدارية جبامعة نايف، "-الحرس الوطني

رئاسة  التنظيمي السائد يفوقد أجريت هذه الدراسة مبنطقة الرياض، وهدفت إىل التعرف على طبيعة املناخ 
وطبقت الدراسة على ضباط رئاسة احلرس الوطين، ومعرفة األسباب اليت حتدد مستوى ضغوط العمل لدى العاملني، 

 ) 186(الدراسة  ضابطا ، بينما بلغ حجم عينة )362(احلرس الوطين مبنطقة الرياض، وتكون جمتمع الدراسة من 
البيانات، ولقد توصلت الدراسة  كما استخدم االستبانة كأداة جلمعا، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي،  ضابط

  :أمهها إىل عدد من النتائج من

أساس : دد طبيعة املناخ التنظيمي السائد يف رئاسة احلرس الوطين مبنطقة الرياض بدرجة مرتفعةمن السلوكيات اليت حتُ  - 
التعامل بني الرؤساء واملرؤوسني هو االحرتام والتقدير، منح املرؤوسني حرية التعبري عن آرائهم حلل املشكالت، سرعة منو 

  .يف رئاسة احلرس الوطين، املرونة يف تنفيذ األنظمة واللوائح درجة التآلف بني العاملني

التقيد : من األسباب اليت ُحتدد مستوى ضغوط العمل لدى ضباط رئاسة احلرس الوطين مبنطقة الرياض بدرجة مرتفعة -
املهام، وصعوبة الوفاء باإلجراءات الروتينية اليت تبدد الوقت واجلهد، وصعوبة احلصول على املعلومات الالزمة إلجناز بعض 

  .بااللتزامات العائلية يف ظل تزايد أعباء العمل

وجهة نظر العاملين في  من –المناخ التنظيمي ودوره في تطبيق المعرفة : "بعنوان )2013(دراسة المطرفي  -4
   .للعلوم األمنية اإلدارية جبامعة نايف رسالة ماجستري مقدمة لقسم العلوم :"منطقة المدينة المنورة إمارة
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هدفت إىل التعرف على مستوى أبعاد املناخ التنظيمي، ومعرفة واقع عمليات إدارة املعرفة يف إمارة منطقة املدينة 
بينما بلغ  موظفا،) 141(املنورة، وطبقت الدراسة على العاملني يف إمارة منطقة املدينة املنورة، وتكون جمتمع الدراسة من 

موظف، واستخدم الباحث املنهج الوصفي يف دراسته، كما استخدم االستبانة كأداة جلمع  )109(حجم عينة الدراسة 
   :البيانات، وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها

إمارة منطقة املدينة املنورة؛  أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على مستوى أبعاد املناخ التنظيمي يفأن - 
  .تقدير اإلدارة هلم عند قيامهم بأعمال متميزة م موافقون على، كما أ)العالقات بني العاملني، احلوافز(

وجود عالقة ارتباط دالة  نجود عالقات جيدة بني الزمالء، وأن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة مرتفعة على و أ- 
مما يشري إىل وجود عالقة ، )1(%عند مستوى أقل من وذلك  إحصائية بني متغري طبيعة املناخ التنظيمي ككل وااللتزام،

  .التنظيمي وااللتزام التنظيمي طردية بني حماور املناخ

ا مالئم، ن مستوى االلتزام التنظيمي عال لدى الضباط الذين يرون أأ -  ن طبيعة املناخ التنظيمي يف اإلدارة اليت يعملون 
دارة العامة للمناطق األمنية، مما ومستوى االلتزام بني اإلدارتني، لصاحل اإلرغم وجود اختالف يف طبيعة املناخ التنظيمي، 

ارتفاع مستوى  ن حتسني املناخ التنظيمي؛ يؤدي إىل زيادة الوالء وااللتزام التنظيمي، وهذا بدوره يؤدي إىليؤكد على أ
  .األداء لدى العاملني

  المورد البشري أداءالدراسة المتعلقة ب: المطلب الثاني
  ملني يف إدارة املوارد البشرية وهي بعنوان أمهية تقييم أداء العا -2008-رسالة ماجستري: دراسة سميرة عبد الصمد -1

  :حيث هدفت الدراسة إىل
  .معرفة املكانة اليت حيتلها نظام تقييم أداء العاملني يف املؤسسة، وعالقته مبختلف وظائف إدارة املوارد البشرية - 
املؤسسة حمل الدراسة لألساليب اليت تدعم مكانتها عن طريق أدائها اجليد، من خالل إدارة موارد  توضيح مدى تبين - 

  .بشرية تقوم بالتقييم املوضوعي و املستمر لعماهلا
  :ولقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج نذكر منها

 .حرص املؤسسة على وضع برامج لتقييم أداء العاملني بشكل علمي و فعال عدم - 
 .نظام التقييم باملؤسسة غري مناسب - 
  . يستفاد من برامج تقييم األداء ونتائجه يف خمتلف الوظائف املتعلقة بإدارة العنصر البشري باملؤسسةال - 
يمي وعالقتـه بـاألداء مـن وجهة نظر العاملين في التطوير التنظ"  :قام بدراسة تحت عنوان ) 2004(المربع ، -2

  . المديريات العامة للجوازات بالسعودية

ظـر العاملني ومدى إسهام التطوير هدفت الدراسة إىل حتديد مدى عالقة التطوير التنظيمي بـاألداء مـن وجهـة ن
، واستخدم تواجه تطبيق التطوير التنظيمييت التنظيمي يف مواجهة مشكالت العاملني والوقـوف علـى أهـم املعوقات ال
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حبصر شامل جلميـع مفـردات أداة جلمع البيانات، وقام الباحث الباحث املنهج الوصـفي التحليلـي واستخدم اإلستبانة ك
  .من الضباط العاملني باإلدارة العامة للجوازات )267(جمتمـع الدراسة واملؤلف من 

  :وقد توصلت الدراسة إىل نتائج أمهها

هناك عالقة قوية بني التطوير التنظيمي وأداء العاملني، وأهم االنعكاسات اإلجيابية للتطوير التنظيمي على األداء  - 
املساعدة يف رفع قدرات ومهارات العاملني والدقة والسرعة والفاعلية يف أداء العمل ومتكني الرؤساء من : تنحصر فيما يلي

  .يادة قدرة العاملني على حتمل املسؤوليةمتابعة وتوجيه املرؤوسـني بدقـة وز 

يسهم التطوير التنظيمي بدرجة قوية يف مواجهة مشكالت العاملني يف املديريـة العامـة للجوازات وأهم االنعكاسات  - 
اإلجيابية للتطوير التنظيمي يف مواجهة مشكالت العاملني هي متكني العاملني من جتنب الوقوع يف األخطاء واملساعدة يف 

  .سـرعة اكتـشاف األخطـاء واإلسهام يف عدم تأخري املعامالت

أهم املعوقات اليت تواجه تطبيق التطوير التنظيمي يف املديرية العامـة للجـوازات هـي االفتقار إىل نظام اتصال مناسب  - 
  .ير وبيئة التنظيموجتاهل شكاوي العاملني من سـلبيات بـرامج التطـوير التنظيمي و ضعف التنسيق بني برامج التطو 

ة حنو عالقـة التطوير التنظيمي باألداء مهما  -  لدى أفراد جمتمع الدراسة من ضباط املديرية العامة للجوازات رؤية متشا
م رتبهم م العملية أو مستويا م التعليمية، أو خربا   .اختلف أعمارهم أو مستويا

   وأداء المورد البشري الدراسة المتعلقة بالمناخ التنظيمي: المطلب الثالث

دراسة  / المناخ التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي: "بعنوان) 2004(دراسة ناصر محمد إبراهيم السكران،  -1
   ."مسحية على ضباط قطاع قوات األمن الخاصة بمدينة الرياض

وقد هدفت هذه الدراسة تبيان طبيعة العالقة بني توجهات ضباط قطاع قوات األمن اخلاصة حنو املناخ التنظيمي 
) املؤهل التعليمي، العمر، سنوات اخلدمة، الرتبة(ومستوى أدائهم الوظيفي، باإلضافة إىل حبث أثر املتغريات الوظيفية 

م حن و املناخ التنظيمي، وقد وزعت عليهم استبانة الدراسة اليت أعدها لدى ضباط قطاع قوات األمن اخلاصة على توجها
م حنو املناخ التنظيمي ومستوى األداء الوظيفي حيث مت توزيعها على مجيع اإلدارات  الباحث للتعرف على توجها

ضابطا من  )223(والوحدات الرئيسية والفرعية يف قطاع قوات األمن اخلاصة مبدينة الرياض وتكونت عينة الدراسة من 
   .العاملني يف هذا القطاع

 وقام الباحث باستخدام عدد من األساليب اإلحصائية لوصف عينة الدراسة والتحقق من ثبات وصدق أداة الدراسة
   Spss. وذلك عن طريق استخدام الربنامج اإلحصائي

  :وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية
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جراءات العمل، اهليكل التنظيمي إحمور االتصاالت، نظم و  (و كل منالعينة حنوجود توجهات إجيابية لدى أفراد  - 
   .كمحاور للمناخ التنظيمي )للمنظمة، احلوافز، طرق اختاذ القرارات، تنمية املوارد البشرية

   .وجود توجهات حمايدة لدى أفراد العينة حنو الدرجة الكلية للمناخ التنظيمي - 

حمور إدراك املوظف لدوره الوظيفي، القدرات واخلصائص الفردية (أفراد العينة حنو كل منوجود توجهات إجيابية لدى  - 
  .كمحاور لألداء الوظيفي)للموظف، أداء واجبات الوظيفة 

  .وجود توجهات حمايدة لدى أفراد العينة حنو الدرجة الكلية ملستوى أدائهم الوظيفي - 

أثر المناخ التنظيمي على أداء الموارد " :بعنوان. 2006،محمود عبد الرحمن ابراهيم الشنطي دراسة -2
   "الفلسطينية في قطاع غزة السلطة الوطنيةدراسة ميدانية على وزارات :البشرية

 حيث هدفت الدراسة للتعرف على مدى تأثري أبعاد املناخ التنظيمي السائد يف وزارات السلطة الفلسطينية وهى
على أداء  ).التكنولوجيا، نظرة الوزارة للعنصر البشري، تدفق االتصاالت، طرق اختاذ القرارالتنظيمي، استخدام  هليكلا(

ذه الوزارات وكذلك التعرف  على مستو املوارد البشرية، وتقيم املناخ  وقد قام الباحث  أداء املوارد البشرية ىالتنظيمي 
العاملني بوظائف إشرافية بوزارات السلطة الفلسطينية يف بتصميم استبانة الستطالع عينة الدراسة واملكونة من املوظفني 

وجمموعة من األساليب اإلحصائية لتحليل )spss(موظف، ومت استخدام برنامج )620(قطاع غزة واليت بلغ عددها  
  البيانات والوصول للنتائج، كما واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ألنه يعتمد على دراسة الواقع

  :لدراسة نتائج من أمههاوتوصلت ا

  .وجود توجهات اجيابية لدي العاملني بوظائف إشرافية يف وزارات السلطة حنو املناخ التنظيمي - 

 ة وأن هذا املناخ يؤدي إىل حتسنيللمناخ التنظيمي السائد يف الوزارات الفلسطينية أثر اجيايب على أداء املوارد البشري - 
  .مستوي األداء

  .التنظيمي للوزارات وأساليب وطرق اختاذ القرار اهليكليوجد خلل يف  - 

  :وخلصت الدراسة إىل العديد من التوصيات أمهها

  .الوقــوف علــى العوامــل التــي ختلــق توجهــات ســلبية حنــو املنــاخ التنظيمــي والتغلب عليه -

  .الالمركزية الـدنيا أي التوجـه حنـو اإلداريـة للمسـتويات الصـالحيات الرتكيـز علـى تفـويض- 

حتسني مستوي  احلالية واملستقبلة مبا خيدم االحتياجــات االهتمــام باهليكليــات للــوزارات حبيــث تكــون قــادرة علــى تلبيــة
  .األداء وحتقيق أهداف الوزارات
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   التعليق على الدراسات السابقة: المطلب الرابع

إىل ثالث أقسام، تناولنا يف  الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع حبثنا، واليت مت تقسيمها بعد استعرض جمموعة من
ي، يف حني تناولنا بأداء املورد البشر ، ويف القسم الثاين دراسات متعلقة باملناخ التنظيميالقسم األول الدراسات املتعلقة 

، وتوصلنا من خالهلا إىل املالحظات يمي وأداء املورد البشري معاباملناخ التنظيف القسم الثالث الدراسات املتعلقة بالعالقة 
  :التالية

ا ختتلف يف املوضوعات الفرعية،  تتفق مع الدراسة احلالية من خالل موضوعها -    العام، إال أ

  .ختتلف الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف اإلطارين الزماين واملكاين للدراسة

  .ية مع الدراسات السابقة يف أبعاد املتغري املستقلختتلف الدراسة احلال

  .ختتلف الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف أبعاد املتغري التابع 

 .األساليب ناحية األهداف أو األدوات أو ختتلف الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة من  - 

  :استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة ما يلي وقد

   .احلصول على املراجع املناسبة - 

   .بناء اإلستبانة اليت تتناسب مع أسئلة الدراسة وأهدافها - 

   .االستفادة من بعض النتائج اختيار األساليب اإلحصائية املناسبة- 

  .االستفادة من بعض املقرتحات والتوصيات- 
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  :خالصة

وذلك يف مبحثني، األول خصص لتوضيح  اإلطار العام للدراسةمن خالل دراستنا هلذا الفصل قمنا بعرض   
حيث قمنا يف البداية بطرح إشكالية البحث الرئيسية، أمهيته وأهدافه، مث فرضياته ومنوذجه والتعريفات : منهجية البحث

  .اإلجرائية ، مث حدود البحث ومنهجه

متغريي  صصناه للدراسات السابقة، حيث قدمنا يف البداية جمموعة من الدراسات مشلتأما املبحث الثاين فخ
واألداء كل على حدا، بعد ذلك قدمنا جمموعة من الدراسات مشلت متغريي البحث معا ويف  املناخ التنظيمي البحث 

السابقة وما مييز هذه الدراسة  األخري قمنا بالتعليق على الدراسات السابقة حيث وضحنا جمال االستفادة من الدراسات
ا   .عن سابقا



             -تأطير نظري-المناخ التنظيمي                               الثاني الفصل  
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  : تمهيد 

شهد الفكر اإلداري بروز نظريات عديدة كان اهلدف منها دوما جعل املنظمة حتقق األهداف اليت وجدت من   
بيئة عمل إجيابية مالئمة للمنظمة من أجل البقاء واالستمرار، أجلها بكفاءة وفعالية، حيث ركزت أغلبها على تكوين 

ولتضمن املنظمة النجاح يف ذلك عليها االهتمام جبملة من العوامل أبرزها املناخ التنظيمي، حيث ظهرت فكرة املناخ 
الباحثني خاصة التنظيمي يف مطلع الستينات من القرن املاضي، ومنذ ذلك احلني وهي حتظى باهتمام من قبل العديد من 

  .يف نظريات التنظيم والسلوك التنظيمي

بني متطلبات الوظيفة ، وباعتباره وسيط ونظرا ألمهية املناخ التنظيمي كمتغري مهم يف جناح العملية اإلدارية  
جعله فإن األمر يستوجب التعرف على ماهية وطبيعة املناخ التنظيمي السائد يف أية منظمة واالهتمام به و وحاجات الفرد 

  .يتماشى مع أهداف املنظمة وأهداف العاملني على حد سواء

  :ويف هذا السياق سيتم التعرف على املناخ التنظيمي ومن أجل ذلك قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث  

  .ماهية املناخ التنظيمي :المبحث األول

  .أساسيات حول املناخ التنظيمي :المبحث الثاني

  .وطرق حتسني نوعيته هومناذجقياس املناخ التنظيمي  :المبحث الثالث
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  ماهية المناخ التنظيمي: المبحث األول

املناخ التنظيمي من املفاهيم اليت استمدها علم اإلدارة من علم اجلغرافيا، حيث أن كلمة مناخ باملعىن احلريف يعد   
فصول السنة وتأثري ذلك على احلياة الطبيعية مبا فيها اإلنسان، هي تعبري جغرايف يتعلق بالبيئة وطبيعة األحوال اجلوية يف 

دف إضافة صفة التفاعل  لذلك فإن استعمال مصطلح املناخ التنظيمي يقصد به التعبري عن املنظمة ككيان عضوي 
التنظيمي، مفهوم والتأثري املتبادل مع البيئة احمليطة، وعليه سوف نتطرق يف هذا املبحث إىل مداخل حتديد مفهوم املناخ 

  .املناخ التنظيمي، خصائصه، أمهية

  مداخل تحديد مفهوم المناخ التنظيمي: المطلب األول

لقد وضع بعض الكتاب مداخل لتحديد مفهوم املناخ التنظيمي واليت تعترب مبثابة جتميع للمفاهيم املختلفة اليت   
ال يوجد أربع   :ة مداخل لتحديد مفهوم املناخ التنظيمي وهياستخدمت يف تعريف املناخ التنظيمي ويف هذا ا

  :  المدخل الهيكلي -1

وفقا هلذا املدخل يعرب املناخ التنظيمي عن جمموعة من اخلصائص املميزة للمنظمة وهي مستقلة عن إدراك   
  : األفراد، وبناءا على هذا املدخل فإن املناخ التنظيمي ينشأ من عدة اعتبارات متعلقة باهليكل التنظيمي مثل

  .درجة املركزية يف اختاذ القرارت - 

  .حجم املنظمة - 

  .ت اإلدارية داخل اهليكل التنظيمياملستوياعدد  - 

  .كنولوجيا املستخدمة داخل املنظمةنوعية الت - 

  .درجة حتكم القواعد والسياسات يف تصرفات وسلوك األفراد - 

إن هذا املدخل يوضح األثر املباشر للهيكل التنظيمي دون وجود تأثري إلدراكات األفراد املختلفة حيث يتم   
ل التنظيمي بشكل متماثل جلميع األفراد داخل املنظمة وهذا التماثل هو الذي يكون املناخ إدراك خصائص اهليك

  1.التنظيمي

                                                           
  .48، ص 2002، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، السلوك التنظيميخضري كاظم محود،  -1
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ذه الصفة هو عبارة عن البناء الذي حيدد الرتكيب الداخلي للعالقات السائدة يف املنظمة،    واهليكل التنظيمي 
مبختلف األعمال واألنشطة اليت حتقق أهداف املنظمة، فهو يوضح التقسيمات أو الوحدات الرئيسية أو الفرعية املتعلقة 

إضافة لذلك يبني أمناط االتصاالت وشبكات العالقات، ولكي حيقق اهليكل التنظيمي للمنظمة الكفاءة والفاعلية يف 
ات وحتقيق إجناز املهام البد أن يتسم باملرونة، إن هذه اخلصائص تتيح للعاملني املشاركة يف اختاذ القرارات ورسم السياس

  1.سبل اإلبداع واالبتكار يف إطار مناخ تنظيمي قادر على حتفيز األفراد ورفع روحهم املعنوية

  :المدخل اإلدراكي -2

، ويركز هذا املدخل على أن األفراد داخل يف حتديد مفهوم املناخ التنظيمي يعترب إدراك األفراد هو األساس  
املتغريات واملواقف اليت حتدث داخل بيئة العمل مما يؤدي إىل تكوين املناخ املنظمة يكون هلم تفسري ورد فعل اجتاه 

عا إلدراك كل فرد للموقف واملتغريات اليت حتدث داخل بيئة ف من فرد إىل آخر داخل املنظمة تبالتنظيمي والذي خيتل
  .العمل

ملني يف املنظمة حول بيئة العمل وبيئة ووفق هذا املدخل يقصد باملناخ التنظيمي بأنه اإلدراك املشرتك لألفراد العا  
  .املنظمة بشكل عام

  .تأثير إدراك الفرد على تكوين المناخ التنظيمي): 02(شكل رقم ال

  

  

، دراسة ميدانية على وزارات السلطة الفلسطينية بقطاع غزة، أداء الموارد البشريةأثر المناخ التنظيمي على الشنطي،  عبد الرمحان إبراهيم حممود :المصدر
  .30ص  ، )منشورةغري (،2006مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف إدارة األعمال، اجلامعة اإلسالمية بغزة، فلسطني، مذكرة 

مناخ سيكولوجي أو مناخ جمرد نون ِّأن األفراد يدركون األوضاع أو الظروف التنظيمية مث يكو يوضح هذا الشكل  
مبعزل عن خصائص املنظمة نفسها، وبالتايل يؤدي هذا املدخل إىل وجود عدد كبري من املناخ التنظيمي حسب إدراك كل 

  .فرد خلصائص املنظمة

  ويقصد باألوضاع أو الظروف التنظيمية اهليكل التنظيمي والعمليات اليت حتدث داخل املنظمة املتعلقة بالظروف  
                                                           

، دراسة ميدانية على وزارات السلطة الفلسطينية بقطاع غزة، مذكرة أثر المناخ التنظيمي على أداء الموارد البشريةالشنطي، حممود عبد الرمحان إبراهيم  -1
  .29، ص )غري منشورة(، 2006مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال، اجلامعة اإلسالمية بغزة، فلسطني، 

 املناخ التنظيمي إدراك الفرد الظروف أو األوضاع التنظيمية
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ه يرى أن املصدر األساسي من اتصاالت، قيادة، مناذج اختاذ قرار، ويتمثل االنتقاد املوجه هلذا املدخل كونالتنظيمية 
التنظيمي ينبع من داخل األفراد فقط مع اخنفاض خصائص املنظمة وعدم إعطاء اهتمام كاف لدور التفاعل بني للمناخ 

  1.األفراد داخل املنظمة

  : المدخل التفاعلي -3

خيتلف هذا املدخل عن املدخلني السابقني يف أنه ال يرى أن األساس يف تكوين املناخ التنظيمي يتعلق خبصائص   
  .املنظمة أو اهليكل التنظيمي أو إدراك األفراد، بل يرجع إىل التفاعل والتداخل بني األفراد

 متجمع من اخلصائص الشخصية وميكن تعريف املناخ التنظيمي طبقا هلذا املدخل على أنه عبارة عن تأثري  
  .وتفاعلها مع العناصر اخلاصة باهليكل التنظيمي

  :وميكن توضيح هذا املدخل من خالل الشكل التايل

  العالقة بين األوضاع التنظيمية، إدراك األفراد، التفاعل بين األعضاء، والمناخ التنظيمي): 03(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

، دراسة ميدانية على وزارات السلطة الفلسطينية بقطاع غزة، أثر المناخ التنظيمي على أداء الموارد البشريةالشنطي، عبد الرمحان إبراهيم حممود : المصدر
  .31، ص  )منشورةغري (،2006، مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف إدارة األعمال، اجلامعة اإلسالمية بغزة، فلسطني مذكرة

هذا الشكل أن كل من إدراك الفرد والظروف أو األوضاع التنظيمية يصبان يف نقطة واحدة وهي املتمثلة  يوضح  
وميثل االنتقاد . يف التفاعل بني األفراد داخل املنظمة وأنه نتيجة هلذا التفاعل بني أعضاء املنظمة ينتج املناخ التنظيمي

ا الثقافة التنظيمية على التفاعل بني املوجه هلذا املدخل يف فشله يف تقدمي تفسري متكام ل للطريقة اليت ميكن أن تؤثر 

                                                           
، دراسة مقارنة بالتطبيق على قطاع البنوك التجارية املصرية، مذكرة مقدمة تنظيمي على عملية تطوير الموارد البشريةأثر المناخ الحممد عبد اجلواد عمران،  -1

  .50، ص )غري منشورة(، 1996لنيل شهادة املاجستري، كلية اإلدارة والتكنولوجيا، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا، 

 اإلدراك املعريف

األعضاءالتفاعل بني   

 الظروف أو األوضاع التنظيمية

 املناخ التنظيمي
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األفراد، فعلى سبيل املثال جند أن بعض األبعاد املتعلقة باملناخ التنظيمي مثل الدعم، املساندة، العدالة، والثقة ال ميكن 
  1.حتديدها أو التعامل معها بدون األخذ يف االعتبار مفهوم الثقافة التنظيمية

  : المدخل الثقافي -4

موعات    يرى هذا املدخل أمهية وجود الثقافة يف القيم واألهداف والتقاليد والعادات اليت تنشأ بني األفراد وا
ا، وكيفية تفسريهم للمواقف داخل املنظمة، لذا فإن ا األفراد ويتفامهون   هذا املدخل يركز على الكيفية اليت يتفاوض 

موعات يعترب احملدد األساسي اليت حتدث داخل املنظمة،  ويالحظ أن املدخل الثقايف يقوم على أساس أن التفاعل بني ا
للمناخ التنظيمي، مع مراعاة أن املسيطر واملؤثر على هذه التفاعالت هو تبادل وتقاسم املعارف واملعلومات بني األفراد أو 

موعات   2.بني ا

  :  تفسري هذا املدخل كما يليويوضح الشكل التايل

  المدخل الثقافي للمناخ التنظيمي: )04(شكل رقم ال

  

 

 

 

 

 

 

  

 دراسة ميدانية على وزارات السلطة الفلسطينية بقطاع غزة،،أثر المناخ التنظيمي على أداء الموارد البشرية، الشنطي عبد الرمحان إبراهيم حممود: المصدر
  .21، ص )منشورةغري (، 2006األعمال، اجلامعة اإلسالمية بغزة، فلسطني ، إدارة شهادة ماجستري يف مقدمة لنيلمذكرة 

                                                           
  .51، ص سابقمرجع حممد عبد اجلواد عمران ،  -1
  .52، ص مرجع سابقعمران ،  حممد عبد اجلواد -2

 الظروف
 والخصائص
 التنظيمية

 
  المحتوى -

 الهيكل -
 العمليات -
 التأثير -

 تتأثر
 العادات بالشخصية

 املعتقدات
 القيم
 اللغة

 الطقوس
 الرموز

 األساطري

 القيم
 التنظيمية

 املناخ
 التنظيمي

 عمليات
التداخل بين 

 األشخاص

 إدراك
 األفراد
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ويقصد باحملتوى اهلدف الرئيسي، نوعية الرقابة املتبعة وإطار العمل، ويتمثل اهليكل يف احلجم، درجة التعقيد   
يئي مدى تأثري االضطرابات واألحداث والرمسية، وتتمثل العمليات يف االتصاالت واختاذ القرارات، بينما يقصد بالتأثري الب

  .البيئية يف إقناع املنظمة بضرورة التغيري

ويتضح من الشكل السابق أن املدخل الثقايف يرى أن املناخ التنظيمي ميثل مساحة معينة من الثقافة التنظيمية،    
وبتفاعل األفراد فيما بينهم من كما يالحظ أن إدراك اخلصائص والظروف التنظيمية يتأثر بشخصية األفراد من ناحية 
 ر بالثقافة التنظيمية واليت ميكنناحية أخرى، وكل هذا بدوره يؤثر على وجود املناخ التنظيمي، كما أن املناخ التنظيمي يتأث

  1.األفراد وتؤثر على التفاعل أو التداخل بني األفراد  أن تشكل أو تعدل من إدراك

  يميمفهوم المناخ التنظ: المطلب الثاني

مواقف  إن مصطلح املناخ التنظيمي هو أحد املفاهيم اليت تبلورت يف إطار تطور الفكر اإلداري املعاصر، وتتباين  
الكتاب الذين تناولوا هذا املوضوع عرب العقدين األخريين من القرن املاضي، فمنهم من يوسع نطاقه ومنهم من يضيقه أو 

ومصدر هذا التباين واالختالف يرتبط مبصطلح املناخ، وهل أنه يقتصر على البيئة  يطلقه على الشيء وليس على صفته،
  2.الداخلية للمنظمة أم أنه يشتمل بيئتها اخلارجية أيضا

  بالبيئة  ملعىن احلريف مصطلح جغرايف يتعلقيف األدب اإلداري جمازيا، ألن كلمة مناخ باويستعمل مفهوم املناخ التنظيمي
من حيث الربودة والدفء يف األوقات املختلفة من السنة، واستعمال هذا املفهوم يف األدب اإلداري تأكيد وبطبيعة املناخ 

على ضرورة النظرة للمنظمات اإلدارية من منظور نظامي عضوي يرى يف املنظمة اإلدارية من منظور نظامي عضوي يرى 
  3.طةبالبيئة احملي يف املنظمة اإلدارية كائنا عضويا يؤثر ويتأثر

 ا :" املناخ التنظيمي هو حمصلة الظروف واملتغريات واألجواء الداخلية للمنظمة كما يعيها أفرادها، وكما حيللو
م واملسارات اليت حتدد سلوكهم وأدائهم ودرجة  م اإلدراكية ليستخلصوا منها مواقفهم واجتاها ا عرب عمليا ويفسرو

  4".ووالئهم للمنظمة انتمائهم

                                                           
  .53، ص مرجع سابقعمران ،  حممد عبد اجلواد -1
  .62، ص 1998 ،، الدوحةمطابع دار الشرق، التنظيم الحكومي بين التقليد والمعاصرة، الفكر التنظيميعامر بن خضري الكبيسي،  -2
، 5، جملة البحوث والدراسات، جامعة مؤتة، العدد التدريس هيئةالمناخ التنظيمي في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء القريويت، قاسم حممد  -3

لد    .78، ص 1994، 9ا
حلب، جملة جامعة دمشق للعلوم ، دراسة ميدانية على العاملني يف املعاهد التقنية التابعة جلامعة تأثير مناخ الخدمة في االلتزام التنظيميحممد اخلرشوم،  -4

لد 3االقتصادية والقانونية، العدد   .176، ص 2011، األردن، 27، ا
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   القيم، والتقاليد واالجتاهات السائدة يف منطقة معينة، والذي ينعكس على هيئة :" كما عرف املناخ التنظيمي بأنه
أمناط سلوكية لألفراد حبيث مييزها عن سواها من املنظمات، فهو ينشأ نتيجة تفاعل خصائص األفراد العاملني مع 

  1".خصائص بيئة املنظمة خالل مدة زمنية معينة

  نتاج تفاعل بني العديد من املتغريات داخل املنظمة وخارجها، مما جيعل املنظمة شخصية معنوية :" ف أيضا بأنهوعر
ذات خصائص ومسات متيزها عن غريها، وذات تأثري عميق يف إدراكات واجتاهات أعضاء املنظمة وسلوكهم الوظيفي 

  2".إلداريوا

 جمموعة من اخلصائص اليت متيز بيئة العمل، واملدركة بصورة مباشرة أو غري مباشرة من :" بأنه وعرفه لتوين وسرتينجر 
 3".قبل العاملني الذين يعيشون ويعملون يف هذه البيئة، واليت يكون له تأثري على دوافعهم وسلوكهم

 عالقات املتواجدة أو املتصورة يف كل العناصر والعوامل واألشياء وال:" أما السلمي فعرف املناخ التنظيمي على أنه
  4".املنظمة واليت يتعامل معها األفراد

  املناخ التنظيمي هو النمط الذي  يوضح الناس املوجودين يف املنظمة، إجراءات العمل، :" كما عرف كاتز وكاهن
  5".وسائل االتصال ومنط السلطة

  ويعرفCoska 6".البيئية اليت يعمل فيها األفراد داخل املنظمةجمموعة من اخلصائص :" املناخ التنظيمي بأنه 

   أما ليكرت)Likret (مناخ أي منظمة تعمل كجزء من نظام أكرب، فاملوظفون يعملون يف بيئة :" فعرفه على أنه
سياسات وممارسات كبار اإلداريني للنظام وهذا املناخ يؤثر على أداء كل   إدارية عامة وهذه البيئة تنشأ من خالل

  7".ابعني، وهذا التأثري يعتمد على حجم السلوك لكل من يعمل يف سلسلة اهليكلالت

                                                           
  .154، ص 2008، دار الزهران، عمان، األردن، إدارة األفرادعصام عبد الوهاب دباغ،  -1
جنوم يف حمافظة دمشق وريفها، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية ، دراسة ميدانية على فنادق مخس أثر المناخ التنظيمي في تمكين العاملين زاهر تيسري، -2

  .13، ص 2012، 2والقانونية، جامعة دمشق، العدد 
3  -  Solmaz Moghimi and Indra Devi Subramaniam‚Employees Creative Behavior‚ The Role of organizational 
climate in Malaysian Smes‚ International Journal of Business and Management‚ Vol 8‚ N° 5‚ 2013‚ p p 2‚3. 

  .297، ص )بدون سنة نشر( ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، السلوك اإلنساني في منظمات األعمالعلي السلمي،  -4
  .122، ص 2006األردن، ، الطبعة األوىل، دار أسامة، -مبادئه وأساسياته -التنظيم اإلداريمنري عبوي، زيد  -5

6  - Coska L.S,Rolationship Between Organizational Climte and Situational Favorableness Dimansion of Fieldlers 
Contengency Model , Journal of Applied Psychology, Vol 60, N° 2, 1975‚ p 213. 

  .16، ص2006، دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع، األردن، المناخ التنظيمي وإدارة الصراع في المؤسسات التربوية مجيل واصل املؤمي، -7
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 جمموعة اخلصائص البيئية الداخلية :" خالل هذه التعريفات ميكننا اخلروج بتعريف شامل للمناخ التنظيمي من
ا، وهو نتاج تفاعل جمموعة من العوامل  والسمات الرئيسية اليت متيز بيئة العمل واليت يدركها العاملون ويتأثر سلوكهم 

  ".الشخصية والتنظيمية واليت متيز بني منظمة وأخرى

  خصائص المناخ التنظيمي: المطلب الثالث

  : من خالل دراسة التعاريف السابقة ميكن استخالص اخلصائص التالية للمناخ التنظيمي  

يعرب املناخ التنظيمي عن جمموعة من اخلصائص اليت متيز البيئة الداخلية للمنظمة واليت عن طريقها ميكن متييز منظمة  .1
  1.عن أخرى

  2.املناخ التنظيمي على السلوك التنظيمي للعاملني يف املنظمةتؤثر خصائص . 2

خ التنظيمي ال يعين البيئة حيث تتعلق البيئة مبا يدور خارج وداخل التنظيم على املستوى الواسع بينما يتعلق املناخ املنا . 3
  3.التنظيمي مبا يدور داخل التنظيم على املستوى الضيق فقط

ف عن املناخ اإلداري فبينما يعد املناخ التنظيمي أحد احملددات األساسية للسلوك فإن املناخ املناخ التنظيمي خيتل إن. 4
فمفهوم املناخ التنظيمي أعم وأمشل من مفهوم املناخ اإلداري كون .اإلداري يعد أحد احملددات األساسية للمناخ التنظيمي

بني املستويات اإلدارية املختلفة يف حني يشري املناخ  هذا األخري جزء منه فاملناخ اإلداري يشري إىل طبيعة العالقات
  4.التنظيمي إىل خمتلف العالقات الداخلية اليت تعمل من خالهلا أية منظمة

 .مي بدرجة معينة من الثبات النسيبتتصف خصائص املناخ التنظي. 5

م الفكري فهو انعكاس للثقافة كما يؤثر املناخ .6  ينشأ املناخ التنظيمي من خالل تفاعل األشخاص يف إطار مضمو

                                                           
، ص 2007، الطبعة األوىل، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، المهارات السلوكية والتنظيمية لتنمية الموارد البشريةعبد الفتاح عبد احلميد املغريب،  -1

17.  
، الطبعة الثانية، مكتبة الشرق، عمان، السلوك التنظيمي دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في المنظمات اإلداريةمد قاسم القريويت، حم -2

  .73، ص 1994
مبنطقة الرياض، مذكرة ماجستري يف العلوم ، دراسة ميدانية على ضباط مديرية الدفاع املدين ، المناخ التنظيمي وعالقته بضغوط العملبدر ابراهيم بن محد -3

  .18، ص 2005اإلدارية، كلية العلوم اإلدارية، جامعة امللك سعود، السعودية، 
  .97، ص 2005، بدون دار نشر، بدون بلد، السلوك التنظيمي بين النظرية والتطبيقعلي حمسن الكتييب،  -4
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  1.على السلوك مباشرة أما الثقافة تعمل على وضع حدود السلوك

 2.يعمل املناخ التنظيمي كوسيط بني متطلبات الوظيفة وحاجات الفرد .7

رئيسيا يف تشكيل املناخ التنظيمي من خالل ما حتدده من سياسات ونظم للعمل وما حتمله تلعب اإلدارة العليا دورا . 8
  .من اجتاهات وكذلك من خالل الفلسفة اليت تتبناها

  أهمية المناخ التنظيمي: المطلب الرابع

  :وتكمن أمهية املناخ التنظيمي باآليت

حتديد طبيعة املناخ السائد يف أي منظمة يسهم يف التعرف على طبيعة السلوك التنظيمي لألفراد واجلماعات داخل  أن .1
  على تفسري هذا السلوك والتحكم بهاملنظمة، ومن مث العمل 

ى رضا دميكن من خالله قياس م ًمهما ًاملناخ التنظيمي له دور مهم يف عملية التطوير التنظيمي، فهو يعد مؤشرا .2
  .األفراد عن املنظمة

 إن االهتمام مبوضوع املناخ التنظيمي على مستوى النظرية والتطبيق نابع من دوره األساسي يف جناح املنظمة وحتقيقها. 3
ألهدافها، وتفاعلها مع معطيات التطلع حنو التجديد واالبتكار ملواكبة التطورات واملتغريات املستمرة واملتسارعة داخل 

  3 .البيئة

لكون العملية  ًأمهية يف حتسني وتطوير كفاءة األداء للمنظمة ونظرا العوامل يعد خلق مناخ تنظيمي مالئم من أكثر.4
ائية فكلما استجدت ظروفا التحسينات معينة كلما تطلب األمر إجراء بعض  ًالتحسينية يف أجواء العمل ليست 

العديد من اإلجراءات اليت تستطيع اإلدارة العليا يف املنظمة من  املطلوبة على املناخ التنظيمي للعمل ولذا فإن هناك
ا وخلق املناخ  ومن هنا يتضح أن خلق املناخ التنظيمي املالئم مبثابة رسالة إنسانية.التنظيمي املالئم يف ضوئها التحكم 

ا وذلك خبلق أجواء قادرة ع ا املنظمة وإدار لى ترصني الوالء واالنتماء واجتماعية ووطنية مثلى ينبغي أن تتسم 
  4.للعاملني

                                                           
 ,1991 économica, Paris, pour une sociologie du management,Les Métamorphoses du entreprise  Nizard George, -1

p 88. 
  .305، ص 2002، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، السلوك التنظيمي في منظمات األعمالحممود سليمان العميان،  -2

  .268، ص مرجع سابقزاهر تيسري،  -  3
  .174 -173، ص ص 2002، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال: التنظيمي السلوك حسني حرمي، -4
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للمناخ التنظيمي دور هام يف التأثري على املخرجات السلوكية للعاملني يف أي منظمة حيث يقوم املناخ ببناء وبلورة  .5
ا،  السلوك الوظيفي واألخالقي للعاملني يف املنظمات من حيث تشكيل وتعديل القيم واالجتاهات اليت حيملو

ا يف خلق جو يسوده والسلوكيات  ا يف موقع العمل، كما أن جناح املنظمات يعتمد على مدى قدرا اليت يظهرو
  .اإلستقرار والثقة واملعنويات العالية بني العاملني

تتوقف فعالية وكفاءة األداء الفردي واجلماعي واألداء الكلي للمنظمة على مدى تأثري املناخ السائد يف بيئة العمل  .6
على كثري مما يتخذ من قرارات وما يتم من سلوك واجتاهات حنو املنظمة، حيث يتأثر سلوك الفرد داخل املنظمة  الداخلية

  .بالبيئة احمليطة به وباجتاهاته حنو تلك البيئة وإدراكه هلا

ا يعد حصيلة فاعلة من الضرورات .7 اليت تتطلبها  إن خلق التوازن اهلادف من السلوك العام للمنظم والبيئة اليت تعمل 
  1.املنظمة يف التكيف والتوازن واالستقرار

متكن املنظمة من خالهلا الوصول حلل املشكالت ومواجهة التغريات السريعة يف سبيل حتسني مستوى األداء وسيلة . 8
  .بشكل متكامل

  2.يساعد املنظمة على تشخيص العوامل وتسهيل عملية السيطرة عليها. 9

م  .10   إن سلوك وفعاليات العمل بالنسبة للعاملني تعتمد على درجة الدعم اليت يوفرها هلم املناخ التنظيمي يف منظما

  3.جتاه العالقات السائدة داخل املنظمةحيث يؤثر املناخ السائد على مواقف العاملني 

املناخ التنظيمي حلقة وصل بني املنظمة والبيئة اخلارجية، واليت من خالهلا حيدث التفاعل بني األفراد وبني  يعد .11
  4.العوامل اخلارجية

  

  

                                                           
  .258، ص 2009، دار إثراء للنشر والتوزيع، األردن، السلوك التنظيميخضري كاظم محود الفرحيات وآخرون،  -1
  .412، ص 2010، دار اليازوري، عمان، إدارة الموارد البشرية الوظائف اإلستراتيجية فيجنم اهللا العزاوي وآخرون،  -2
  .31، ص مرجع سابق، مجيل واصل مومين -3
لة أثر المناخ التنظيمي في تحقيق جودة التعليم التقنيكاظم فرج عارف، حممد جالل عبد اهللا،   -4 ، دراسة استطالعية يف الكليات التقنية السليمانية، ا

لد 17العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي، العدد    . 32، ص  2012، 7، ا
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  أساسيات حول المناخ التنظيمي: المبحث الثاني

ا حيث أن هذا يعترب املناخ التنظيمي   ا وخصائصها وتفاعال املناخ يلعب  بيئة العمل الداخلية مبختلف متغريا
دورا مهما يف حتديد السلوك األخالقي والوظيفي لألفراد العاملني، وخيتلف املناخ التنظيمي من منظمة ألخرى وذلك 
م السلوكية، ويعترب املناخ التنظيمي  باختالف التجارب واخلدمة والقيم السائدة لدى العاملني واليت تؤثر بدورها على عادا

بكل أبعادها، حيث سنتطرق يف هذا املبحث إىل التعرف على أنواع املناخ التنظيمي، العوامل لشخصية املنظمة  ًمقياسا
  .املؤثرة فيه، وقياس املناخ التنظيمي

  أنواع المناخ التنظيمي: المطلب األول

أن املناخ التنظيمي ليس له منط ثابت أو صفة واحدة ميكن تطبيقها يف أي ظروف وأي بيئة، حيث يالحظ   
ختالفات الطبيعية والبيئية وغريها إىل ضرورة وجود مناخ تنظيمي مميز لكل منظمة، وقد تعددت اآلراء حول تؤدي اال

  : أنواع املناخ التنظيمي فيما يلياملناخ التنظيمي، مما ميكن توضيح 

  مييز هالبني وكروفت)Halpin & Croft (مناخ اإلدارة املناخ املفتوح، : بني ستة أنواع من املناخ التنظيمي هي
  .الذاتية، املناخ املوجه، املناخ العائلي، املناخ األبوي، املناخ املغلق

  : المناخ المفتوح -1

ا أفراده، ووجود قيادة دميقراطية داعمة، واستقاللية العامل  يتميز هذا املناخ بالروح املعنوية العالية   واليت يتمتع 
واملشاركة يف املعلومات حيث تنتشر االتصاالت فيه يف مجيع االجتاهات واملشاركة يف اختاذ القرارات ووضع مستوى عال 

تفاع مستوى الود، الرضا واالنتماء حنو من أهداف اإلنتاج، أعباء العمل معقولة، تعمل اإلدارة على تيسري أداء املهام، ار 
وميثل سلوك املدير تكامل بني الدور والشخصية، يعمل جبد، قدوة يف العمل، ارتفاع مستوى الدفع واالهتمام  .العمل

  1.موقفية القرار، القدرة على التحكم يف خمتلف املواقفباألفراد، مرونة تناول األمور، 

   :مناخ اإلدارة الذاتية -2

املناخ هي احلرية شبه الكاملة اليت يعطيها املدير للعاملني يف حدود مصلحة العمل وإن كان  السمة الرئيسية هلذا        
  وترتفع الروح املعنوية للعاملني يف هذا املناخ سلوكه إىل تطبيق القوانني واللوائح حرفيا دون مراعاة الظروف املتغرية، مييل

                                                           
، مذكرة ماجستري يف تسيري املنظمات، ، دراسة حالة جامعة أحممد بوقرة بومرداسالمناخ التنظيمي وتأثيره على األداء الوظيفي للعاملين، شاميصليحة  -1

  .39، ص )غري منشورة(، 2010جامعة أحممد بوقرة بومرداس، اجلزائر، 
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  1.كانت ال تصل إىل مستواها يف املناخ املفتوح، ويرجع ارتفاعها إىل إشباع احلاجات االجتماعية يف املقام األول  وإن

  : المناخ الموجه -3

يتميز بأن الروح املعنوية للعاملني مرتفعة إىل حد ما واالهتمام الشديد بإجناز العمل على حساب إشباع   
ويتصف سلوك املدير بالسيطرة، اخنفاض مستوى املرونة، مييل . ة اإلعاقة والتفككاحلاجات االجتماعية، وترتفع فيه درج

إىل العزلة، اخنفاض مستوى االهتمام باألفراد، يعمل على تفويض املسؤولية يف نطاق ضيق، يعمل على االرتقاء بالعمل 
  2.على حساب األفراد

  : المناخ العائلي -4

ووجود عالقات طيبة بينهم، مما يؤدي إىل إحساسهم بالرضا نتيجة إشباع يتصف باأللفة الشديدة بني العاملني   
م االجتماعية، وال يوجد اهتمام كايف بتحقيق أهداف املنظمة وإجناز العمل، والروح املعنوية متوسطة نتيجة عدم  حاجا

  .وجود رضا عن ظروف العمل

  : المناخ األبوي -5

ملدير وبالتايل فهو حيول دون ظهور أي مبادرات فردية بني العاملني معه، يتميز هذا املناخ برتكيز السلطة يف يد ا  
م االجتماعية،  ذه الطريقة ال حيقق التوجيه الكايف لسري العمل بالنسبة للعاملني معه أو إشباع حاجا لذا فإن سلوكه 

م االجتماعية، وتنخفض  وتسود الروح املعنوية املنخفضة نظرا لعدم حتقيق قدر مناسب من اإلشباع إلجناز الع مل وحلاجا
  3.كل من اإلعاقة واأللفة والروح املعنوية وترتفع درجة التفكك والرتكيز على اإلنتاج

وهو نقيض املناخ املفتوح، حيث يسود هذا النوع من املناخ الفتور، وذلك لعدم متكن العاملني من   : المناخ المغلق -6
م االجتماعية، وكذلك  لعدم إحساسهم بالرضا إلجناز العمل، فاملدير ال يهتم حباجات العاملني، ويسود إشباع حاجا

  4:ب فقط، يتميز العمل، ويشيع اخنفاض الروح املعنوية، ويقل اهتمام املدير بالعمل، ويركز على اإلنتاج يف الروتني

  .ال مكانة لروح املبادرة بني العمال - 
                                                           

، مذكرة ماجستري يف إدارة األعمال، اجلامعة أثر المناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي في شركة االتصاالت الفلسطينيةإيهاب حممود عايش الطيب،  -1
  .21، ص )غري منشورة(، 2008اإلسالمية غزة، فلسطني، 

  .42، ص 2004، للطباعة والنشر، مصر ، الطبعة األوىل، دار الوفاءالسلوك التنظيمي في اإلدارة التربوية حممد حسن رمسي، -2
  .22 -21ص ، ص مرجع سابقإيهاب حممود عايش الطيب،  -3
  .102، ص مرجع سابقحممد حسن رمسي،  -4
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  .راضني العمال ال يعملون مجاعيا وليسوا - 

  .الروح املعنوية منخفضة - 

  .املدير عدمي الفعالية - 

وهو الذي يركز فيه املدير تركيزا شديدا على تنفيذ األعمال الروتينية والرتكيز على اإلنتاج دون أن يعطي القدوة   
  . احلسنة واملثل األعلى يف العمل

  ليكرتبينما قام )Likert ( مشارك، مناخ  مناخ دميقراطي :وهي كاآليتبتصنيف املناخ التنظيمي إىل أربعة أمناط
  1:وفيما يلي شرح هلذه األمناط األربعة. دميقراطي استشاري، مناخ أوتقراطي حمسن، مناخ أوتقراطي مستغل

م باختاذ القرارات : مناخ ديمقراطي مشارك .1 م يفوضو ميثل املناخ الذي يثق فيه املديرون ثقة تامة بالعاملني، كما أ
وال يكون االتصال يف اجتاهني فقط بل بني جمموعات العمل أيضا، ويكون التفاعل بني املديرين والعاملني جيري اإلدارية، 

  .يف بيئة ودية وجو من الثقة واألمان

املناخ بعض الثقة يف العاملني ولذا فهم مييلون إىل التشاور، وتتخذ للمديرين يف هذا : مناخ ديمقراطي استشاري .2
ة من قبل املستويات اإلدارية العليا بينما يتخذ العاملون القرارات األقل أمهية، ويكون االتصال بني املديرين القرارات املهم

  .والعاملني ويف كال االجتاهني

يوصف بأنه مناخ إنساين نوعا ما حيث تقوم اإلدارة بإشراك العاملني بعض الشيء يف : مناخ أوتوقراطي محسن .3
  .حمددة، وتستعمل املكافآت والعقوبات لدفع العاملني على العمل ضمن األنظمة والقواننياختاذ القرارات ضمن أطر 

يتميز هذا املناخ بأن اإلدارة العليا ال تثق بالعاملني بشكل عام، وهم نادرا ما يشرتكون يف :  مناخ أوتوقراطي مستغل .4
د والتهديد واللجوء إىل العقوبات إلجبار العاملني على اختاذ القرارات اإلدارية، كما أن اإلدارة تلجأ إىل استخدام الوعي

  .العمل

  أما)Litwin & Stringer (املناخ : فقد اقرتحا منوذجا ألمناط املناخ التنظيمي متثل يف ثالث أمناط هي
  2).احلاضن( السلطوي، املناخ اإلجنازي، املناخ املتبىن

                                                           
  .22، ص سابق مرجعإيهاب حممود عايش الطيب،  -1
  .35، ص 2011، الطبعة الثانية، دار حامد، األردن، المناخ التنظيمي وإدارة الصراع في المؤسسات التربويةمجيل واصل املؤمي،  -2



 -نظريتأطير  –المناخ التنظيمي                                                          : لثانيالفصل ا
 

 

31 

  .القرارات وما على العاملني يف املنظمة سوى التنفيذميتاز مبركزية يف اختاذ : المناخ السلطوي. 1

فيه تتاح الفرصة لكافة املستويات اإلدارية للمشاركة يف حتديد األهداف املراد إجنازها واختاذ  :المناخ اإلنجازي. 2
ا  .القرارات بشأ

  .بدال من عالقات العمل الرمسيةتكون فيه العالقات جيدة بني العاملني داخل التنظيم  ):الحاضن( المناخ المتبنى. 3

 1.مناخ تنظيمي إجيايب أو صحي، مناخ تنظيمي سليب أو مرضي: وهناك من اجته إىل نوعني أساسيني مها  

م االجتماعية مما  :مناخ تنظيمي إيجابي أو صحي. 1 وهو املناخ الذي تتحقق فيه رضا العاملني ويتم إشباع حاجا
تمع  .يؤدي إىل حتقيق أهداف املنظمة، وبالتايل يكون هناك انسجام بني أهداف املنظمة وأهداف الفرد وأهداف ا

م وهو املناخ الذي ال يتناسب مع رغبات العاملني وال حي :مناخ تنظيمي سلبي أو مرضي. 2 قق إشباع حلاجا
االجتماعية، مما قد يعرقل السعي حنو حتقيق أهداف املنظمة، هذا النوع من املناخ ال حيقق رضا العاملني ويؤثر يف أدائهم 

  .وسلوكهم بشكل سليب

 العوامل المؤثرة في المناخ التنظيمي: المطلب الثاني

تفاعل فيما بينها وتؤثر على متغريات رئيسية مثل دافعية يتأثر املناخ التنظيمي بالعديد من العوامل اهلامة، اليت ت  
العاملني باملنظمة ورضاهم الوظيفي ودرجة االلتزام واالبتكار وكذلك على إنتاجية وكفاءة املنظمة، وميكن تصنيف العوامل 

  .شخصية ونفسيةعوامل داخلية، عوامل تنظيمية، عوامل : املؤثرة على املناخ التنظيمي إىل ثالثة أقسام أو فئات هي

  : نذكر منها :العوامل الخارجية. أوال

تلعب البيئة االقتصادية احمليطة باملنظمة دورا هاما يف التأثري على إجيابية وسلبية املناخ التنظيمي : البيئة االقتصادية. 1
 زء من العمالة،ا، ففي حالة الكساد أو الفرتات التحويلية للمنظمات كمرحلة اخلصخصة واحتمال االستغناء عن ج

  2.يسود املناخ التنظيمي جو من القلق وتغيب عنه عناصر االستقرار والتحفيز

                                                           
األردن، مذكرة دكتوراه يف إدارة ، دراسة ميدانية على شركات التأمني املسامهة العامة يف المناخ التنظيمي وعالقته بثقافة المنظمةهيثم عبد اهللا أبو خدجية،  -1

  .13، ض )غري منشورة( ، 2007األعمال، جامعة دمشق، سوريا، 
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كذلك عندما يتجه االقتصاد الوطين للنمو وتكون األحوال السوقية واملالية للمنظمة طيبة مييل املديرون إىل   
املوازنات باملنظمة حمدودة، وهنا يتحه املديرون املبادأة واملخاطرة، بينما ال تساعد فرتات الكساد على ذلك حيث تكون 

لصنع قرارات متحفظة ومييلون إىل عدم تشجيع أو قبول أفكار إبتكارية والرتدد يف تصميم برامج عمل جديدة أو عدم 
  1.قبول ما يتضمن خماطرة بدرجة أو بأخرى

اءا كانت ظروف سياسية، اقتصادية، املنظمة سو وهي جمموعة القيود اخلارجية اليت تؤثر على العمل ب: البيئة الخارجية. 2
  .قانونية أو اجتماعية سائدة فقد يقوم العاملون بأدوار خمتلفة يف هذه القيود مما قد يوجد تعارض أو صراع فيما بينهم

ا جمموعة العادات، التقاليد، القيم، الثقافات احمللية واالجتاهات حيث تؤثر تلك: البيئة االجتماعية. 3  البيئة يقصد 
م على م وتصرفا ريات األحداث داخل التنظيم ومن مث على سلوكيا   2.مدى فهم واستيعاب األفراد 

  : تؤثر البيئة االجتماعية على كفاءة اإلدارة يف العديد من اجلوانب منها  

  .مستوى الدافع على اإلجناز -أ

  .العالقات االجتماعية واألسرية -ب

  .ي بشكل علمطريقة التفكري -ج

  .امليل حنو السلطة وعدم التفويض -د

ا فكارهم، وجهات نظرهم وكل يقصد بالبيئة الثقافية ثقافة األفراد، أ :البيئة الثقافية .4 القيم واملبادئ اليت يعتقدون 
م، فمناخ منظمة تعمل يف بلد نامي يتعرض لقيم ومبادئ غري تلك اليت  وتلك العوامل تؤثر على إدراكهم ملناخ منظما

  . تتعرض هلا منظمة أخرى يف بلد متقدم الختالف الثقافات بينهم

ا : المشاكل األسرية. 5 تتعرض هلا األسرة قد  الضغوط اليتاملشاكل املتعلقة بالنواحي املالية واألبناء وخمتلف ويقصد 
  3.تكون مصدرا للقلق وبالتايل تؤثر سلبا على أداء العاملني

                                                           
  .410، ص 2000، )بلد نشر بدون(، )بدون دار نشر(، إدارة السلوك التنظيميمصطفى أمحد السيد،   -1
، ص 2009، اجلزء الرابع، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي، التحليل على مستوى المنظمات حممد الصرييف، -2
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 :نذكر منها ):التنظيمية(العوامل الداخلية  -ثانيا

 :السياسات والممارسات اإلدارية. 1

صنع  ، فكلما كانت املمارسات اإلدارية قائمة على التشاور، املشاركة يف عملية)القيادي(ترتبط بالنمط اإلداري  
القرارات واحرتام وتقدير االعتبارات الذاتية والشخصية للعاملني فيه، فإن الشعور بالثقة املتبادلة والصراحة وحتمل املسؤولية 
يف إجناز العمل يكون عاليا مع األفراد، مما يسمح يف تطوير اجتاهات إجيابية حنو النظام وحنو العاملني، وهذا من دالئل 

 1.يمياجيابية ملناخه التنظ

كذلك تعد السياسات اإلدارية احملددة لالختيار والرتقيات ولألجور وغريها من القضايا واملواضيع اليت تنظم 
عالقة العاملني وحدد مستقبلهم، فكلما كانت موضوعية وعادلة كانت األجور مرحية واملناخ مشجعا، أما إذا كانت 

ا غري موجودة أساسا فإن غيا ا أو عجزها أو سوء تطبيقها سيجعل املناخ التنظيمي مثبط للعزائم متحيزة وعشوائية أو أ
  .واملعنويات والروح املعنوية

  : القيم المهنية. 2

الطاقم اإلداري، فاملنظمة اليت حترص على نشر القيم اخلرية وحترتم عماهلا  ومعتقداتتعرب القيم عن أخالقيات   
م واحرتامهم تصبح عشا آمنا ودافئا للعطاء، يف حني إذا سادت وحترص على رفاهيتهم وتنميتهم،  وحتافظ على كراما

م وظروفهم الصعبة لصاحلها  القيم املادية واالستغاللية اليت تتعامل مع األفراد وفق معادالت واخلسارة، أو توظيف حاجا
ا جترهم هلجرة املنظمة مىت مسحت الفرصة، كما تؤثر القيم على طبيعة ا ودودة، أو ( لعالقة بني الرؤساء واملرؤوسنيفإ

يئ مناخا من األمانة أما االستبدادية فتهيئ ، فالقيم الصاحلة  )رمسية جمردة من االعتبارات الشخصية أو اإلنسانية
  . العكس، فالفرد إذا أحس باالحرتام والتقدير واألمان وأعطى كل ما يف وسعه ووالئه للمنظمة

  : الهيكل التنظيمي. 3

سواء فيما يتعلق باألنظمة والسياسات قد يؤدي يف بعض " البريوقراطي"حيث أن البناء التنظيمي غري املرن 
  2.األحيان إىل إصابة العاملني باإلحباط والشعور بالقلق

                                                           
  .12، ص 2008حامد للنشر والتوزيع، األردن، ، الطبعة األوىل، دار السلوك التنظيميحممد حسن حممد محادات،  -1
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فكلما كان البناء التنظيمي مرنا ومستوعبا للظروف فإنه يكون مشجعا على اخللق واإلبداع والتكيف مع   
وهرمية االتصاالت تؤدي إىل العديد من املشاكل اليت جتعل  أما الروتني واملركزية الشديدة والرمسية يف اإلجراءاتاحلاالت، 

املناخ التنظيمي مثبطا للعزائم، ومن هنا يتضح تأثري اهليكل التنظيمي يف إجيابية وسلبية املناخ التنظيمي، فاملركزية تعد 
على توفر مناخ سليب داخل املنظمة، والعكس هو ملسؤولية هي مؤشرات بوحدة األوامر  وغموض خطوط السلطة وا

  .الصحيح

  :النمط القيادي المتبع. 4

يؤثر السلوك القيادي املتبع تأثريا مباشرا على سلوك وأداء املرؤوسني، لذا فإن القيادة املتوازنة تعمل على استثمار   
م مبا خيدم مصلحة املنظمة و  الفرد كما يعترب األسلوب األمثل القادر على خلق بيئة عمل طاقات العاملني وجمهودا

منتجة، إذ يؤثر منط العالقات القائمة بني الرؤساء واملرؤوسني داخل املنظمة يف أي مستوى كان، فإذا كانت اإلدارة 
م وإصغائها تم بأوضاعهم ومشاكلهم واهتماما أجواء العمل تأثريا م املتعلقة بواقرتاحا ألفكارهم تتفاعل مع عناصرها و

على شعور األفراد بالثقة والوالء ملنظمتهم وزيادة العطاء وإخالصهم يف العمل، لذلك تويل القيادة املتميزة جانبا كبريا من 
  1.االهتمام بالنواحي اإلنسانية واالجتماعية للعاملني

  : نظام األجور. 5

ا  االلتحاقمرضية يشجع األفراد املؤهلني إىل ) مادية ومعنوية( تبين املنظمة لنظام أجور عادل وحوافز إن  
  .ويدفعهم لألداء اجليد ويرغبهم يف االستمرار باملنظمة

  :أهداف المنظمة. 6

التعارضات ضعف وجود فكلما كانت أهداف املنظمة واضحة وكذا األدوار واملسؤوليات املناطة لألفراد، كلما   
  2.والتناقضات يف األداء وارتفعت الروح املعنوية للعاملني ومن مث زاد مستوى إنتاجيتهم

  : الصراع التنظيمي. 7

م ومن مث    إن حمافظة اإلدارة على املستوى األمثل للصراع سوف يزيد من استقرار العاملني واحملافظ على معنويا
  .زيادة إنتاجيتهم
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  : الثقافة التنظيمية. 8

تعترب الثقافة التنظيمية من املتغريات الرئيسية اليت حتكم كيفية عمل وأداء التنظيم، فلها تأثري على تصرفات األفراد   
م وكيفية  وكذا على األنظمة الرمسية اليت حتكم التصرفات يف املواقف املختلفة، كما هلا تأثري على اجتاهات القادة واهتماما

  .ة اليت ال حتكمها معايري واضحةتفاعلهم مع املواقف املتغري 

  :  ظروف العمل. 9

ا بيئة العمل املادية    ا األفراد "اخل...اإلضاءة، الضوضاء، األثاث، تنظيم املكاتب والتهوية"يقصد  اليت يعمل 
تاجية حيث يؤثر عدم توافر البيئة السليمة على سلوك األفراد، ورمبا يؤدي إىل حدوث اإلحباط الذي يؤثر سلبا على إن

  .الفرد

  :درجة تماسك الجماعة ومستوى والئها. 10

فاملناخ التنظيمي الذي يسوده مبدأ التأكيد على أمهية اجلماعة مع تزويدها مبا حيتاج إليه من معلومات عن كيفية   
اإلدراك والعمر أدائها يقود إىل أداء جيد، كما أن حجم اجلماعة ودرجة متاسكها والرغبة يف االرتقاء الوظيفي واختالف 

  1.الوظيفي لألعضاء مجاعة العمل حيدد درجة التفاعل بني األعضاء

  :البيئة التكنولوجية. 11

ا، لذلك    حيث تعترب القاعدة األساسية اليت تستطيع املنظمة أن تنطلق منها إلحداث أي تغيري يف نوعية منتجا
من متابعة ما حيدث يف تلك البيئة، فتأثريها على سلوك ال بد لكل منظمة من توفرها على إطارات ذات مهارات متكنها 

العاملني يتمثل يف دفع هؤالء العاملني إىل حماولة اكتساب املهارات الالزمة املواكبة للتغريات التكنولوجية، وكلما كانت 
، أما استخدام التكنولوجيا املستخدمة يف املنظمة ذات طبيعة جامدة اجته املناخ حنو السلبية وينخفض فيه اإلبداع

  2.التكنولوجيا املتطورة يؤدي إىل إجيابية املناخ وبالتايل زيادة اإلبداع وحتمل املسؤولية يف إجناز العمل

  : العوامل الشخصية -ثالثا

  تؤثر العناصر الشخصية املتعلقة بالفرد العامل من حيث نوعه ذكر أو أنثى، أو مستواه التعليمي، وأيضا من
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عدد سنوات خربته يف العمل وحصوله على دورات تدريبية بشكل أو بآخر يف تشكيل درجة فاعلية املناخ  ثحي
   1.التنظيمي، حيث يشكل درجة معينة من كفاءة األداء

   وهناك عوامل شخصية أخرى قد تؤثر على املناخ التنظيمي نوجزها فيمل يلي:  

باألعمال املنسوبة إليه قد يسبب له نوعا من اإلحباط ومن مث تنخفض عدم قدرة الفرد على القيام : قدرات الفرد. 1
  .إنتاجيته

 قد يتطلب العمل الوظيفي أحيانا بعض السلوكيات اليت ال تتفق مع قيم وأخالقيات املوظف، مثل: تناقض القيم. 2
هذه السلوكيات قد توجد شعورا لدى املوظف بالذنب وتصيبه حبالة من القلق الدائم وتأنيب الضمري مما ينعكس سلبا 

  .على إنتاجه

ا أن املناخ الذي يسمح مبخاطرة معتدلة حمسوبة سيدفع إىل مزيد من اإلجناز، بينما الذي : درجة المخاطرة. 3 ويقصد 
  .سيدفع إىل مزيد من اإلحباط وضعف الرغبة يف حتسني األداء يتبع املنهج التحفظي أو العشوائي

تسمح خصائص أعضاء التنظيم يف حتديد طبيعة املناخ التنظيمي، فاملنظمات اليت تتزايد  :خصائص أعضاء التنظيم -4
ها نسبة فيها نسبة كبار السن أو منخفضي التعليم والطموح سيكون مناخها التنظيمي خمتلفا متاما من منظمة تزيد في

العاملني صغار السن وذوي املستوى التعليمي املرتفع ومرتفعي الطموح، كما يكون املناخ أكثر ودا يف املنظمات اليت 
  .يشارك أعضاؤها بعضهم البعض يف األنشطة االجتماعية خارج العمل

  :نذكر منها: العوامل النفسية -رابعا

عن الشخص إال ترمجة لألحاسيس الداخلية النابعة من تفهم الشخص يعترب الضيق والقلق املتولدين : الضيق والقلق. 1
ا، وحياول الفرد يف كافة املنظمات حتقيق األهداف الصعبة واليت حتتاج  ملوقفه من العمل الذي يقوم به واجلماعة املتصل 

  :إىل جهد وأداء مميزين بطرق عديدة منها

 الققة فعتعديل السلوك الذي حيقق إشباع احلاجات غري احمل.  

  تعديل إدراكه للعامل اخلارجي احمليط، إمهاله لبعض املؤثرات املوجودة يف البيئة احمليطة به واليت تؤدي إىل إيقاعه يف
  سلم بعد واملوجودة يف وضع غري متوازن، مع الرتكيز على األشياء اليت تؤدي إىل حتقيق إشباع لرغباته اليت مل تشبع
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  .حاجاته اإلنسانية

 عن طريق النظر حوله يف املسار الذي اختاره لنفسه للبحث عن الصعوبات وحماولة تذليلها أمامه.  

فالقلق والضيق عبارة عن شعور يطرأ لدى األفراد عندما جيدون صعوبة يف حتقيق احلاجات اإلنسانية، لذلك   
  .ي مناسبجيب دراسة هذه املشاعر يف املنظمات لتحقيق الوالء من خالل خلق مناخ تنظيم

أن الصراع النفسي أحد أنواع القلق والضيق، فالصراع صفة هلا حموران فهي تنبع  ضقد يعتقد البع: الصراع النفسي. 2
من املاضي وتؤثر يف املستقبل، وحيدث الصراع النفسي على مجيع املستويات الشخصية وبكل الدرجات يف السلم أمهية 

على  أمهية كبرية للفرد الفرد منها، ولكن من أهم أسباب الصراع هنا وجود أهداف متعارضة وحاجات متداخلة ذات
مة استخدام الصراع النفسي كوسيلة لتغيري سلوك األفراد اجتاه نظم العمل، ومن النادر املستوى الشخصي وحتاول املنظ

خالفات طويلة حيث حياول الفرد التغلب دائما على الصراع الفردي التنظيمي أو إجياد توازن بني خاصية وجود 
  1.ستوى اإلداري يف املنظماتاالستقاللية والوحدة على امل

يقصد بالوالء إحساس الفرد باالرتباط باملنظمة ومشاركتها الرغبة يف الوصول إىل األهداف املطلوبة، وهذا  :الوالء. 3
العنصر يدفع الفرد للعمل دون ضغط معني من قبل اآلخرين، مما يدفعه إىل تقدمي خدماته للمنظمة إلحساسه أن العمل 

بوحدة يعتز ويفخر باالنتماء إليها، وهنا يصبح حتقيق األهداف أمال ورغبة للجميع، وأن ال بديل من  ا يعد ارتباطا
  .االنضمام للمنظمة
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  وطرق تحسين نوعيته هونماذجالمناخ التنظيمي قياس : المبحث الثالث

حتديد األبعاد والعناصر  على الرغم من التقارب النسيب يف تعريف املناخ التنظيمي إال أن هناك اختالف بشأن  
مدارس، منظمات صناعية، دوائر (اليت متت دراستها من قبل الباحثني  اخلاصة به، وذلك الختالف طبيعة البيئات

م واختالف املداخل العديدة لدراستها، حيث يصمم الباحثون مناذجهم على حسب ...) حكومية وتباين تصورا
ا يف دراستهم للم ناخ التنظيمي، وكذلك خيتلف تعريف املناخ التنظيمي باختالف تقنيات القياس املداخل اليت ينتهجو

  .املستعملة، ويف هذا الصدد جند أن الباحثني مهتمني أكثر فأكثر بتطوير وسائل قياس املناخ التنظيمي بدال من تعريفه

  قياس المناخ التنظيمي: األولالمطلب 

  :ه ميكن توضيحها فيما يليلقياساملناخ التنظيمي وجمموعة معايري توجد ثالث مداخل لقياس   

  : مداخل قياس المناخ التنظيمي -1

  1:كشفت الدراسات احلديثة عن وجود ثالثة مداخل لقياس املناخ التنظيمي وهي  

التنظيمية اليت يتمثل املناخ التنظيمي هنا يف جمموعة من الصفات : مدخل القياس المتعدد للصفات التنظيمية - 1-1
  .حجم املنظمة، مستويات السلطة واهليكل التنظيمي: ميكن قياسها مثل

تنظيمي صفة أو ميزة أو مظهر رئيسيا للتنظيم،  املناخ الفهو يعتِرب : ةمدخل القياس اإلدراكي للصفات التنظيمي - 1-2
 .املنظمةحيث يتم قياس هذه امليزات أو الصفات من خالل متوسط تصورات إلدراكات األفراد عن 

فإنه يعترب املناخ التنظيمي جمموعة اخلالصات املوجزة والشاملة : مدخل القياس اإلدراكي للصفات الشخصية - 1-3
قياس هذه التصورات بواسطة اإلدراكات اخلاصة باألفراد العاملني يف املنظمة وهذا لتصورات حمددة لدى األفراد، ويتم 

  .أكثر مما هو صفة يف التنظيم املدخل يرى أن املناخ التنظيمي صفة يف الفرد

اخل أمهية يف دراسة وقياس املناخ مدخل القياس اإلدراكي للصفات التنظيمية من أكثر املد( املدخل الثاين ويعد
التنظيمي، وهذا راجع إىل اإلمكانيات العلمية اليت يتيحها يف دراسة املناخ التنظيمي كدالة تصورات الفرج من جهة، وما 

 املنظمة من صفات ومميزات من جهة أخرى، باإلضافة إىل أن هذا املدخل يتجاوز املوضوعية الصارمة للمدخلتتمتع به 

                                                           
يد السيد،   -1 ، 2005، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعليميةفاروق عبده  فليه، حممد عبد ا
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م، ويربط املناخ التنظيمي مبتغريات هيكلية، وهو أيضا يتجاوز  الذاتية الصارمة يف األول الذي يتجاهل األفراد وتصورا
  . وعي خارج عن تصورات األفراد العاملني فيهااملدخل الثالث الذي يتجاهل ماهية املنظمة كوجود موض

الدراسات امليدانية، تقييم تصورات أعضاء التنظيم، املعاجلة : وتوجد مناهج أخرى لقياس املناخ التنظيمي مثل
  .التجريبية

  :معايير قياس المناخ التنظيمي -2

 1: انطالقا من املعايري التالية "Jacques Legres ,Daneil Pemrtin "حسبيقاس املناخ التنظيمي 

  .لتغيب يف كل مصلحة، ورشة أو مكتبمعدل ا -أ

  .معدل الدوران الشخصي -ب

  .تطور اإلنتاجية -ت

  .عدد حوادث العمل -ث

  .األمراض من النوع اجلسمي والنفسي -ج

  .ات املنظمة، عدد ونوعية التدخالتمعدل املشاركة يف االجتماع -ح

  ).اخلاضع -سلطة( العالقة -خ

  .االتصاالت غري الشكلية تطور -د

  .ت، معدل العطل، العيوب يف املصنعصيانة أو إتالف املعدا -ذ

  .كمية وطبيعة االنتقادات -ر

    من أجل قياس وحتديد نوعية املناخ التنظيمي السائد يف املنظمة يتم االعتماد غالبا على أسلوب االستقصاء من
ال واليت سنتعرض إليها الحقاقبل الباحثني   .، وهناك عدة مناذج يتم االعتماد عليها يف هذا ا

                                                           
1-Daneil Pemrtin, Jacques Legres‚ Pratique Des Relations Humaines Dans l’entreprise, les éditions d’organisations, 
paris, 1981, p 179. 
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  1: إن الدراسات يف جمال قياس املناخ التنظيمي تتجه إىل استخدام نوعني من املقاييس مها    

اليت تركز على اخلصائص التنظيمية اليت ميكن التعبري عنها كميا واملتمثلة يف حجم التنظيم،  :المقاييس الموضوعية -أ
عدد الوحدات اإلدارية، حجم القوى العاملة من إداريني وفنيني وغريهم معدل اإلنتاجية، عمر التنظيم، عدد األقسام 

  .وكل ما يتعلق باخلصائص البنائية

واليت تعتمد على استمارات االستقصاء اليت يتم عن طريقها وصف اجلوانب اليت تتعلق حبياة  :المقاييس الوصفية -ب
  .األفراد يف التنظيم

املختلفة واليت يكلف العاملون من خالهلا بتقومي املتغريات اإلدارية  وميكن القول بأن أدوات قياس املناخ التنظيمي
  2:الرئيسية وعناصر املناخ التنظيمي إمنا تسعى لقياس أحد املكونات التالية

  .القيم واملعايري السائدة يف العمل واملفاهيم والتصورات واملعتقدات السائدة .1

  .واإلدارية داخل التنظيم ودرجة التوافق والتجانس والتآلف التنظيمي والوظيفي مستوى الوضوح يف العالقات التنظيمية .2

  .مستوى حتديد ووضوح املسؤوليات والواجبات الوظيفية والتنسيق والرتابط بينها .3

  .أساليب وطرق التحفيز املادي واملعنوي الفردي واجلماعي ومستوى وطرق التشجيع .4

  .لدى العاملني ومستوى االستعداد للمبادأة واجلرأة لديهم نوع ومستوى الوالء واالنتماء .5

  .مستوى الرتابط والتماسك بني العاملني ونوع ومستوى الصراعات التنظيمية .6

  .نوع ومستوى الروح املعنوية لدى العاملني ومستوى الثقة واالحرتام املتبادل بينهم .7

  .واالنفرادية بني أفراد التنظيم االجتاه إىل االستقاللية أو العزلة .8

نوع ومستوى التماسك التنظيمي والوظيفي واملهين داخل وحدات التنظيم ومدى شيوع روح الفريق والعمل اجلماعي  .9
  .لدى العاملني

                                                           
يد فاروق عبده -  1   .304، ص بقامرجع س، السيد فليه ، حممد عبد ا
ص ، ص 2005، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، لحماية الجهاز اإلداري من التخلف والفسادرؤية إستراتيجية : اإلدارة العامةأبو بكر مصطفى حممود،  - 2

425-426.  
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 أنظمة العاملني حنو مفهوم ومستويات اجلودة ومستوى االستعداد لديهم لاللتزام واالنضباط وفق ما تتطلبه توجهات .10
  .ومصلحة املنظمة

  .مــدى وضوح ومالئمة التوازن بني اجلوانب الرمسية واالعتبارات االجتماعية غري الرمسية ألداء مهام وحدات التنظيم .11

مستـــــوى رضا العاملني بوحدات التنظيم عن طبيعة العالقات الوظيفية وعن أنظمة اإلشراف واألجور والرتقيات  .12
  وأساليب التحفيز

م بتحقيق خطط وأهداف التنظيم .13   .مستوى إدراك العاملني مبدى ارتباط حتقيق أهدافهم وطموحا

   نماذج المناخ التنظيمي: المطلب الثاني

تأيت أمهية التعرف على املناخ التنظيمي من وجهة نظر الباحثني يف معرفة أبعاد املناخ التنظيمي والعناصر املكونة   
اصر من خصائص تعمل على حتديد نوع املناخ التنظيمي السائد وماهلا من تأثري مباشر على له، وما تتميز به هذه العن

  : سلوك األفراد داخل التنظيم وعلى فعالية املنظمة بشكل عام ومن النماذج نذكر ما يلي

  :نموذج ليكرت -أوال

من أوائل الباحثني املهتمني بدراسة املناخ التنظيمي واملشخصني لتأثرياته على كفاءة وإنتاجية  يعد ليكرت  
تولد املنظمة، ومن الذين أسهموا يف إرساء قواعد املناخ التنظيمي، وقد استنتج من خالل منوذجه أن املدخالت اليت 

، كما أنه فرق بني العوامل الباطنية والعوامل الظاهرية املناخ التنظيمي هي اليت تقرر نوعية املخرجات النهائية للمنظمة
االتصال، اختاذ القرار، : ، واعتمد ليكرت على ستة عناصر يف تكوين املناخ التنظيمي هياملكونة للمناخ التنظيمي

  1.االهتمام بالعاملني، احلوافز، التكنولوجيا، الضغوط

ملستخدم، سواء كان النمط القيادي والنمط القيادي ا يؤكد هذا النموذج على الظروف أو احلاالت السلوكية  
  2.متسلطا استغالليا، أو متسلطا عادال، أو دميقراطيا، أو مشاركا فهو يعكس طبيعة املناخ التنظيمي

  

                                                           
دراسة ميدانية لبعض املؤسسات الصحية ، المناخ التنظيمي السائد في المؤسسة الصحية وعالقته باالحتراق النفسي لدى الممرضينفوزي ميهويب،  -1

  .43، ص )غري منشورة( ، 2007كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اجلزائر،  العمل والتنظيم، بالعاصمة، مذكرة ماجستري يف علم النفس
يد السيد،  -2    .304، ص مرجع سابقفاروق عبده فليه، حممد عبد ا
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  :نموذج ليتوين وسترينجر -ثانيا

 انعكاسه أو تأثريه علىف على مدى لتقييم املناخ التنظيمي السائد يف املنظمة والتعر يهدف منوذج الباحثان   
دوافع وسلوك األفراد العاملني، كما يعد من أفضل مناذج االستبيان حيث حتتوي هذه القائمة على مخسني سؤاال تقيس 

  : يف جمموعها املناخ التنظيمي بعناصره التسعة اليت حددها الكاتبان فهناك جمموعة من األسئلة لقياس كل من

  .مةشعور الفرد جتاه هيكل املنظ .1

  .شعور األفراد مبدى استقالليتهم وحتملهم للمسؤولية .2

  .إحساس األفراد بوجود مناخ يساعد على التحدي .3

  .شعور األفراد بوجود سياسة عادلة للمكافآت .4

  .مدى إحساس الفرد بوجود عالقات تفاعلية مبنية على الصداقة والصراحة .5

  .مدى موضوعية املعايري لقياس أداء الفرد واجلماعة .6

  .مدى اإلحساس بأمهية الصراعات كظاهرة صحية .7

  .اإلحساس بوجود الدعم واملساندة. 8

  .مدى شعور الفرد بأمهيته وانتماءه لفريق العمل وللمنظمة ككل .9

 مناخ تنظيمي متميز وأن عناصر لقد توصل هذا النموذج إىل أن أساليب القيادة املختلفة ميكن أن تؤدي إىل  
  1.املناخ التنظيمي تؤثر على األداء واإلجناز

  :نمودج كامبل وزمالئه -ثالثا

من اإلسهامات الشائعة يف جمال حتديد عناصر املناخ التنظيمي حيث قدموا " كامبل وزمالئه" يعد ما قدمه  
  مقاييس مستقلة نسبيا لعناصر تنظيمية متعددة واليت حدودها بعشرة عناصر أساسية صاحلة لإلستخدام يف نوعيات خمتلفة 

  

                                                           
  .271 - 270، ص ص مرجع سابق حممد الصرييف،  -1
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  1:من املنظمات وهذه العناصر هي

  .ودرجة احلرية يف اختاذ القرارات اإلجراءات درجة الرمسية يف: الهيكل التنظيمي أو بناء المهمة. 1

  .اسبة املسؤولني وعدالة العقوباتاملوضوعية وحم :المكافأة والعقاب .2

  .درجة تفويض السلطة :مركزية القرارات .3

  .اإلدارة بتدريب املوارد البشرية مدى اهتمام :التدريب والتطوير .4

  .الة االستمرار بالعمل يف املنظمةح خاطرة يفملمدى الشعور با :المخاطرة واألمان .5

  .العالقة بني الرئيس واملرؤوسني :اإلنفتاح أو السلوك الدفاعي .6

  .درجة إحساس الفرد بأمهيته: الروح المعنوية .7

  .وظف لرأي الرئيس فيه ومساندته لهإدراك امل :التقدير والتغذية العكسية .8

  .شاكل القائمة والتنبؤ باملستقبلاملرونة يف مواجهة املدرجة  :المقدرة التنظيمية العامة والمرونة .9

  .التأكيد على حتقيق أهداف املنظمة :تأكيد اإلنجاز .10

  :نموذج لولر وزمالئه -رابعا

أن عناصر املناخ التنظيمي على تعددها ميكن جتميعها يف جمموعتني رئيسيتني تضم كل  "لولر وزمالئه"يرى   
  .منهما عددا من العناصر الفرعية

  2:باهليكل التنظيمي وتضم املتغريات التالية تتعلق :المجموعة األولى

  .درجة املركزية يف اختاذ القرارات .1

  .العمل إجراءاتدرجة الرمسية يف  .2

                                                           
لة العربية لإلدارة، املنظمة العربية للعلوم اإلدارياإلداري المعاصرالمناخ التنظيمي مفهوم حديث في الفكر سليمان مؤيد سعيد،   -1 العدد  ، عمان،ة، ا

لد 01   .40، ص 1987، 11، ا
  .25 -24،ص ص بقامرجع سبدر ، الابراهيم بن محد   -2
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  .التداخل بني األنظمة الفرعية للمنظمةدرجة  .3

  :وتتعلق بالعملية التنظيمية وتضم املتغريات التالية: المجموعة الثانية

  .منط القيادة .1

  .نظم املكافآت .2

  .نظم مواجهة الصراعات. 3

التنظيمي يف بعض العناصر اخلاصة باملناخ  "ليتوين وسترينجر"يتفق مع منوذج  "لولر وزمالئه"نالحظ أن منوذج   
 .مثل اهليكل التنظيمي، املسؤولية، نظم املكافآت، منط القيادة

  نموذج ريتشارد ستيرز -خامسا

منوذجا واقعيا العتماده على نتائج البحوث التطبيقية والدراسات النظرية اليت متت خالل العقد  قدم ستريز  
املاضي ويعكس هذا النموذج أيضا املتغريات األساسية األكثر شيوعا يف الوقت احلايل عن املناخ التنظيمي، يتكون املناخ 

  1:حها وتوضيح ما تتضمنه من عناصر فرعية كما يليالتنظيمي وفق منوذج ستريز من أربعة عناصر رئيسية ميكن توضي

ويتضمن هذا العنصر النمط القيادي السائد وسلوك اإلدارة إزاء العاملني فيما : السياسات والممارسات اإلدارية -1
 يتعلق بوضوح القواعد واإلجراءات وتطبيقها ومدى مشاركة العاملني يف ذلك، كما يتضمن سياسات اإلدارة يف االختيار

  .دريبوالت

وموقع الفرد يف  ويتضمن درجة املركزية، نطاق اإلشراف، حجم املنظمة، عدد املستويات التنظيمية: هيكل المنظمة -2
  .اهليكل التنظيمي

يشري هذا العنصر إىل مدى التجديد والتغيري يف التكنولوجيا املستخدمة يف أداء  :التقنية المتاحة داخل المنظمة -3
  .الت يف تنفيذ العمل واإلبداع فيهالعمل وما قد يضيفه ذلك من تسهي

ويتضمن هذا العنصر البيئة اخلارجية احمليطة بالتنظيم واملؤثرة عليه مبا يف ذلك العوامل االقتصادية،  :البيئة الخارجية -4
  .سياسية، االجتماعيةال

                                                           
  .27 ص ،بقامرجع س، بدرالابراهيم بن محد  -1
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نالحظ أن العناصر املناخية األربعة اليت تشري إليها منوذج ستريز متبادلة التأثري واليت تؤثر على مستوى األداء   
  .الوظيفي للعاملني

  :نموذج تيم وبيترسون - سادسا

ة ميكن توضيحها يف ستة عناصر رئيسي حدد هذا النموذج عناصر املناخ التنظيمي اليت ميكن من خالهلا دراسته  
  : يف اآليت

  .زمالئه أو بني مرؤوسيه أو رؤسائهويشمل هذا العنصر الثقة املتبادلة بني أفراد التنظيم سواء بني الفرد و  :الثقة .1

يهتم هذا العنصر مبدى مشاركة أعضاء التنظيم لإلدارة يف اختاذ القرارات، وضع األهداف : المشاركة في القرارات. 2
  .السياسات املختلفة ذات العالقةد وحتدي

ويتناول هذا البعد مدى إطالع أفراد التنظيم وحصوهلم على املعلومات اخلاصة بعملهم  :الصدق والصراحة .3
  .ائية اخلاصة بسرية بعض املعلوماتوبالسياسة العامة للمنظمة فيما عدا احلاالت االستثن

م معهم  :المساندة والتشجيع .4 ويتناول هذا العنصر مدى إدراك األفراد ملساندة رؤسائهم وزمالئهم هلم ومدى تعاو
ات جيدة تقوم على الثقة وأن العالقات املتبادلة بني أفراد التنظيم سواء كانوا زمالء، رؤساء أم مرؤوسني هي عالق

  .والصراحة

ملنظمة لإلقرتاحات والتقارير اخلاصة مبشكالت ويصف هذا العنصر مدى إصغاء إدارة ا :االتصاالت الصاعدة .5
ا منها لتطوير املنظمة املستويات التنظيمية املختلفة، ومدى اهتمامها باملعلومات املقدمة من طرف املرؤوسني   .واستفاد

ويتناول مدى كفاءة وفعالية األسلوب الذي يؤدي به األفراد العاملون يف منظمة األعمال املكلفني  :األداء الوظيفي -6
  .ا، كما يتناول مستوى التعاون السائد بني أفراد التنظيم عند أدائهم ملهامهم كذلك مدى اهتمامهم ببعضهم البعض

   :نموذج كوزلوسكي ودوهيرتي -عاابس

عشر عنصرا من عناصر املناخ التنظيمي، حيث تقوم الفكرة الرئيسية على أمهية يقوم هذا النموذج على إحدى 
وطبيعة التفاعل احلاصل بني القادة ومرؤوسيهم يف التأثري على إدراك وتفسري املرؤوسني خلصائص املناخ  القيادي النمط

م، وميكن توضيح عناصر هذا النموذج كما يلي التنظيمي   :احمليط 
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  .عاملني جبودة تنظيم وهيكلة العملويوضح مدى اعتقاد ال :هيكل العمل .1

  .العمل ومهامه واضحة بالنسبة هلم ن أهدافالعنصر عن مدى اعتقاد املوظفني بأويعرب هذا  :فهم الوظيفة .2

م :المحاسبة أو المساءلة الشخصية .3 م ويعرب عن مدى اعتقاد املوظفني بأ   .حماسبون أو مسؤولون عن تصرفا

  .القرارات دون الرجوع إىل املشرف ويعرب عن مدى إحساس املوظفني بأنه يسمح هلم باختاذ :المسؤولية.4

  .املوظفني بضغط العمل بسبب املشرفويعرب عن مدى إحساس  :تركيز المشرف على العمل .5

م :المشاركة .6   .على املشاركة يف اختاذ القرارات وتعرب عن مدى إحساس املوظفني بأن رؤسائهم يشجعو

م يتعاملون معهم بثقة  :اإلشراف المساند أو الداعم .7 ويعرب عن مدى اعتقاد املوظفني مبساندة املشرفني هلم وبأ
  .حرتام ويراعون مشاعرهماو 

ة بني أفراده ويعرب عن مدى مالحظة املوظفني وإدراكهم لوجود مناخ عمل يتسم بالتعاون والصداق :العمل الجماعي .8
  .والعمل بروح الفريق

  .عاون بني جمموعات العمل املختلفةويعرب عن مدى إدراك املوظفني لوجود الت :التعاون بين المجموعات .9

ا ويعرب عن مدى إدراك املوظفني بأن اإلدارة واعية حلاجات أفراد التنظيم  :وعي اإلدارة وإحساسها بموظفيها .10 وبأ
  .لرعايةتوليهم اإلهتمام وا

ويعرب عن مدى كفاءة وفعالية نظام نقل املعلومات أو نظام االتصاالت يف املنظمة وذلك  :انسياب االتصاالت .11
  .من حيث التقبل، االنفتاح واالنسياب

  :ند وجيلمرفورهانموذج -اثامن

  : عناصر املناخ التنظيمي يف أربعة تتمثل يف "فورهاند وجيلمر " حدد الباحثان

ويتضمن متغريات فرعية مثل حجم املنظمة، درجة تركيز السلطة، درجة الرمسية يف االجراءات،  :التنظيميالهيكل  .1
  .ا األفراد عند اختاذ القرارات درجة احلرية اليت يشعر

  .ية وطبيعة تداخل العالقات بينهماويدل ذلك على عدد املستويات اإلدارية، األنظمة الفرع :درجة تعقد التنظيم .2
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  .ا املنظمة لكل من األهداف اخلاصةويشري ذلك إىل الوزن أو األمهية النسبية اليت توليه :اتجاهات األهداف .3

ذا كان منطا متسلطا أو منط يعتمد على املشاركة وتبادل الرأي يف املواقف أو املشاكل إوهو ما يعين  :نمط القيادة .4
  1.املختلفة

العناصر املكونة للمناخ التنظيمي ويتم ضوء استعراضنا هلذه النماذج نالحظ تعددها واختالفها من حيث  وعلى
االعتماد عليها من طرف الكتاب والباحثني املهتمني بدراسة تأثريه على األداء الوظيفي للعاملني وإمكانية زيادة فعاليته 

  .من خالل تنمية العالقات اإلنسانية يف املنظمة

  أبعاد المناخ التنظيمي: طلب الثالثالم

منذ أن بدأ الكتاب والباحثون بدراسة املناخ التنظيمي، تبني أن هناك اختالف بينهم حول حتديد عدد ونوعية   
األبعاد األساسية املكونة له، حيث يرجع ذلك االختالف إىل طبيعة البيئات اليت متت دراستها من قبل هؤالء الباحثني،  

املناخ التنظيمي متغرية، وكذلك قلة االهتمام مبصداقيتها ومدى االعتماد  املقاييس املستخدمة للتوصل إىل طبيعةكما أن 
علها، وعلى الرغم من تلك الصعوبات إال أن هناك حماوالت جادة بشأن الوصول إىل أبعاد عامة ومقبولة للمناخ 

  .التنظيمي

 لدراسات واألحباث اليت قامت بدراسة املناخ التنظيمي يفعرضا لعدد من ا أدناه )01(ويوضح اجلدول رقم  
  .أبعاده دما بينها يف حتديبيئات خمتلفة، واليت تباينت في

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .222 -221، ص ص مرجع سابقحممد الصرييف،  -1
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  أبعاد المناخ التنظيمي األكثر توافقا): 01( الجدول رقم

  .من إعداد الطالبة باالعتماد إىل الدراسات الواردة يف اجلدول:المصدر

ونتيجة لالختالفات بني الكتاب والباحثني يف حتديد األبعاد فقد حددت الباحثة األبعاد اليت توافق أكثر   
ا يف هذه    :الدراسة، وهي على النحو التايلالباحثني عليها وبالتايل اعتمد

 التنظيمي الهيكل : 
 البناء أو الشكل الذي حيدد الرتكيب الداخلي للعالقات السائدة يف املنظمة، فهو:" اهليكل التنظيمي هو عبارة عن

  البعد        الرقم
  

  النموذج
  

الهيكل   السنة
  التنظيمي

المشار   االتصاالت
 كة في
اتخاذ 
  القرار

طبيعة   القيادة
  العمل

الحوا
  فز

التدري
  ب

تنمية   التكنولوجيا
الموارد 
  البشرية

  

01  Litwin & 
stringer  

1968                      

02  Downey 
et al  

1974                       

                      1988 املطر  03
04  Kouzes 

& posner   
1993                        

                       1995  الطائي  05
                        1996  عثامنه  06
                         1998  الربيعي  07
                         2004  السكران  08
                         2006  الشنطي  09
                         2006  البدر  09
                          2008  الطيب  10
                           2010  صليحة  11
                         2010  البقمي  12
                         2011  إبراهيم  13
                        2012  عثمان وناجي  14
                       2013  املطريف  15
                           2013  القحطاين  16
                          2014  ديالغام  17

  3  5  2  12  4  11  15  15  15  المجموع
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 التقسيمات أو الوحدات الرئيسية أو الفرعية اليت تضطلع مبختلف األعمال واألنشطة اليت يتطلبها حتقيق أهداف يوضح

  .املنظمة

التوزيع الثابت نسبيا ألدوار العمل، والوسائل اإلدارية اليت تكون منطا من نشاطات :" وعرف اهليكل التنظيمي بأنه    
 1".نظمة بأداء وتنسيق نشاطات األعمال والسيطرة عليهاالعمل املتصلة ببعضها واليت تسمح للم

العاملني يف  وهو يشمل حجم املنظمة ومنط السلطة ومنط اختاذ القرارات، ذلك أن طبيعة اهليكل التنظيمي ونظرة
م على املشاركة واإلبداع، فإذا كان اهليكل التنظيمي جامدا وغري مرن جماال ألية وال يتيح  التنظيم إليه تؤثر يف قدر

 هذا اإلطار، وجيعلهم غري  للعاملني خارج إطاره، فإن ذلك يؤدي بالعاملني إىل التخوف من أية اتصاالت خارج عالقات
  .حتسني العمل امن شأ اتاقرتاحلتقدمي متحمسني 

مية كأساس عام لتحديد العالقات التنظيالتنظيمي املرن والذي ينظر إليه   وعلى العكس من ذلك فإن اهليكل
سينه مما يساعد على حتقيق املستجدة، ويشجع العاملني على االجتهاد لتطويره وحت ميكن له أن يتطور ليستوعب املتغريات

فاهليكل التنظيمي ألي مؤسسة له تأثري كبري على حتقيق املؤسسة ألهدافها بكفاءة وفاعلية، فهو يعكس مدى  ف،األهدا
 تصال بني العاملنياال يف املسؤوليات، وكذلك طبيعة ني، وضمان عدم االزدواجيةحتديد األدوار واملسؤوليات بدقة للعامل

   2 .العاملني وبعضهم البعض، وكذلك نوع العالقات السائدة داخل املؤسسة وبني واإلدارة،

املنظمات ببناء هياكلها التنظيمية اليت حتقق األهداف اليت تنشدها، ومتر خطوات بناء اهليكل التنظيمي  تقوم
  3:بعدد من املراحل التفصيلية هي

حتديد األهداف التفصيلية أو التشغيلية اليت يريد التنظيم حتقيقها متهيدا لتحديد اهليكل املالئم هلذه األهداف فهي  .1
  . يف عملية رسم البناء املناسبوىلإذن اخلطوة األ

  .زمة للوصول إىل األهداف املنشودةحتديد أوجه النشاط الال .2 

                                                           
  .157، ص 1996ي للنشر والتوزيع، األردن، و ، دار جمدالنظريات وسلوك: إدارة المنظمةزويلف، علي العضايلة، مهدي  -  1
، جملة اجلامعة أثر المناخ التنظيمي على األداء الوظيفي للعاملين اإلداريين في الجامعة اإلسالمية بغزةيوسف عبد حبر، أمين سليمان أبو سويرح،  - 2

لد 2مية، العدد اإلسال   .8ص  ،2010، 18، ا
مقدمة  مذكرةجامعة نايف العربية للعلوم األمنية،  المناخ التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي لموظفي إمارة منطقة مكة المكرمة،مصلح محدان البقمي،  - 3

، ص ص )غري منشورة(، 2010، استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العلوم اإلدارية،كلية الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية، السعودية
26- 27.  
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  .جتميع النشاطات يف شكل وظائف، ووضع وصف متكامل لكل وظيفة .3

  .جتميع النشاطات والوظائف يف شكل تقسيمات إدارية .4

  .إدارة، وعالقة هذه اإلدارة باإلدارات األخرى حتديد العالقات بني األقسام داخل كل .5

وضع خريطة تنظيمية ودليل تنظيمي يتضمن األقسام والوظائف واختصاصات كل منها والعالقات بينها وحىت يسهم  .6
  :البناء التنظيمي يف حتقيق اهلدف املنشود من إقامته فإنه ال بد أن يقوم على املبادئ التالية

التنظيمي موجها حنو حتقيق األهداف األساسية للتنظيم وأن يسهم يف بلوغها بدرجة عالية من  جيب أن يكون اهليكل -أ
  .الكفاءة والفعالية

  .أن ميتاز بالبساطة والسهولة -ب

  .أن يتصف باملرونة، أي يكون قابال للتعديل كي يواجه املتغريات واملستجدات يف البيئة احمليطة -ت

  1.أن يكون هناك توافق وانسجام بني خمتلف التقسيمات اإلدارية -ث

 نمط القيادة:  

القدرة على التأثري يف العاملني، وهناك عدة أنواع من السلوكيات القيادية منها القيادة الدميقراطية :" هي القيادة
أو املشاركة القائمة على الالمركزية وتفويض السلطة واالتصال ذي االجتاهني والثواب مما يشجع التفاعل وتقدمي األفكار 

   2".واإلبداع اخلالفة

ذات أثر كبري يف حركية اجلماعة ونشاط املنظمة ويف خلق التفاعل اإلنساين الالزم لتحقيق إذ أن القيادة وأمناطها 
أهداف الفرد واملنظمة على حد سواء، وتعترب القيادة مبثابة القلب النابض للعملية اإلدارية وال تقتصر على إصدار األوامر 

الروح املعنوية لدى العاملني، وإقامة جسور التواصل  والتعليمات للمرؤوسني فقط، بل تتعدى ذلك إىل حتفيز اهلمم ورفع
  3.والعالقات اإلنسانية املتبادلة بني القادة والعاملني يف املنظمة من أجل حتقيق األهداف املنشودة

                                                           
  .186، ص 2006التجارية، ، مطابع الفرزدق الطبعة الثانية ،األسس والوظائف: اإلدارة العامةوآخرون،  النمر سعود بن حممد -  1
  .171، ص 2002، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان األردن، السلوك التنظيمي من منظمات العمالحممود سلمان العميان،  -  2
على رضا المرضى عن الخدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية  أثر المناخ التنظيمي السائد في المشفىشهد سكرجي، رؤى الكفريي،  -  3

  .15،  ص )غري منشورة(، 2004، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، الفلسطينية من وجهة نظر العاملين
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من خالل دراسة ومالحظة أساليب القيادة املطبقة يف املنظمات تبني أنه ميكن تصنيفها إىل أربعة أو مخسة مناذج 
بالطبع فإن داخل كل تصنيف عدد كبري من األساليب بني احلد األدىن واحلد األعلى للتصنيف، حيث يتأثر رئيسية، و 

األسلوب القيادي بشخصية القائد وشخصيات التابعني والبيئة الداخلية والبيئة اخلارجية اليت تؤثر على املنظمة ومن أبرز 
  1:األمناط القيادية جند 

التسلطية أو القيادة االستبدادية، وتدور حول حمور واحد هو إخضاع كل يطلق عليها القيادة   :القيادة األوتوقراطية* 
األمور يف التنظيم لسلطة القائد الذي يقود املؤسسة مبفهوم الرئاسة، فيحتكر سلطة اختاذ القرار وحيدد املشكالت ويضع 

ويستند هذا النمط من القيادة إىل  2دون فرصة للمناقشة،هلا حلول مبفرده ويبلغ املرؤوسني األوامر وعليهم السمع والطاعة 
يئه لالنتقاد واالعتماد على  فرضية أن اإلنسان كسول بطبعه مييل إىل قلة العمل والتهرب من املسؤولية، وهذه الصفات 

اشر من رئيسه الغري وجتعله يعمل خوفا من اجلزاء والعقاب وليس حبا للعمل، ولذا حيتاج إىل متابعة دقيقة وإشراف مب
  3.للتأكد من القيام مبتطلبات وظيفته

 يتمثل أسلوب القيادة الدميقراطية بالقيادة اليت تعتمد على العالقات اإلنسانية واملشاركة، وتفويض :القيادة الديمقراطية* 
اليت تقوم على إشباعه السلطة، فالقيادة الدميقراطية تعتمد أساسا على العالقات اإلنسانية السليمة بني القائد ومرؤوسيه 

م، كما تعتمد على إشراك املرؤوسني يف بعض املهام القيادية كحل  م وخلق التعاون فيما بينهم وحل مشكال حلاجا
م قادرون حبكم   بعض املشكالت واختاذ القرارات، وهي بالتايل تعتمد على تفويض السلطة للمرؤوسني الذين ترى أ

م على ممارستها، م وخرب    4.مما يتيح للقائد الدميقراطي الوقت واجلهد االطالع على املهام القيادية اهلامة كفاء

م  تؤمن هي القيادة اليت :القيادة الحرة*  باحلرية املطلقة والكاملة ألعضاء املنظمة، ومنحهم حق حتديد كل شيء بإراد
املنفردة، ودون أدىن تدخل من القائد الذي يتسم بدوره الطابع السليب، ويصبح القائد كاملستشار، فهو ال يسيطر على 

قيادي بأن القائد يسمح لألعضاء حبرية القاعدة مباشرة وإمنا حياول توجيهها بطريقة غري مباشرة، ويتميز هذا األسلوب ال
  التصرف ويرتك ملعاونيه العنان ليفعلوا ما يشاؤون فهم الذين حيددون األهداف، وخيتارون طرق الوصول إليها ويعملون كل

                                                           
  . 30ص ، مرجع سابق، إيهاب حممود عايش الطيب، -  1
  ماجستري يف العلوم اإلدارية،مذكرة ، مكة المكرمة بإمارةاألنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر العاملين امللك الشريف،  طالل عبد -  2

  .63، ص )غري منشورة( ،2004جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية، 
ماجستري يف  مذكرة، نية من وجهة نظر العملينيظيفي في المنظمات األهلية الفلسطالقيادية وعالقتها باألداء الو األنماط حسن حممود حسن ناصر،  -  3

  . 42، ص )غري منشورة(،2010إدارة األعمال، اجلامعة اإلسالمية، فلسطني، 
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  1.ما حيلوا هلم

القيادة وأمناطها  تعترب أمناط القيادة واإلشراف من العوامل الرئيسية الفاعلة يف حتديد طبيعة املناخ التنظيمي، إذ أن  
ذات أثر كبري يف حركية اجلماعة ونشاط املنظمة ويف خلق التفاعل اإلنساين الالزم لتحقيق أهداف الفرد واملنظمة على 
حد سواء وتزخر التفاعالت اإلنسانية بالعديد من أمناط التفاعل بني الفرد وغريه من األفراد وتتجسد من خالل أبعاد 

الء واالنتماء للعاملني وحتقيق األهداف املراد إجنازها، ويكمن جوهر العملية القيادية يف قدرات التأثري إمكانية كسب الو 
الفرد الذاتية اليت ختلق من خالهلا التأثري يف سلوك ومشاعر جمموعة من سلوك األفراد اآلخرين، حيث ميتلك القائد من 

وكهم حنو حتقيق األهداف، فاملناخ التنظيمي الذي يتسم خالل دوره القيادي القدرة التأثريية على اآلخرين وتوجيه سل
ا أن حتفز اآلخرين حنو اإلجناز الفعال لألداء   2.بقدرات قيادية هادفة من شأ

 نمط االتصال: 

ا نقل واستقبال املعلومات من شخص آلخر وهي وسيلة توحيد األنشطة املتعددة :" تعرف االتصاالت بأ
اويعرف بودش االتصاال" للمنظمة   3".عملية تبادل املعلومات بني املرسل واملستقبل وإدراك مضمون املعلومات:"ت بأ

واالتصاالت هي الوسيلة أو الوسائل أو النظم اليت يتم من خالهلا نقل املعلومات بني خمتلف مستويات املنظمة 
والشكاوي واملذكرات والتقارير اليت  اإلدارية صاعدة أو نازلة أو متوازية، فاالتصاالت الصاعدة هي االقرتاحات واألفكار

يرفعها منسويب اإلدارات اإلشرافية والوسطى إىل اإلدارة العليا، أما االتصاالت اهلابطة فهي األوامر والقرارات والتعليمات 
 والتوجيهات الصادرة من اإلدارة العليا إىل املستويات اإلدارية األدىن، وقد تكون االتصاالت مكتوبة أو شفهية مع

ا، فيمكن أن تكون عن طريق الربيد أو التسليم باليد أو بالتبليغ باهلاتف أو الفاكس أو  اختالف الوسائل اليت تتم 
  4.احلديث الشفوي

وتساهم االتصاالت بصورة فعالة يف تكوين املناخ التنظيمي وحتديد خصائصه، وإن فعالية االتصاالت تعين 
من ناحية  أما بطء االتصاالت وعدم فعاليتها تعين أضيفت للمناخ التنظيمي،هناك خصائص اجيابية قد ببساطة أن 

                                                           
  .308، ص 2010، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، اإلداريةالقيادة بشري العالق،  -  1
  .29 -28، ص ص مرجع سابق صليحة شامي ، -  2
، ص 2000للنشر والتوزيع، جدة، ، مكتبة دار جدة السادسة، الطبعة اإلدارة دراسة تحليلية للوظائف والقرارات اإلدارية، عبد القادر مدين عالقي -  3

41.  
، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، ، وسائل تطوير فعالية األداء في اإلدارة الحكومية، ندوة التطوير اإلداري في العالم العربيابراهيم حامد - 4
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أن هناك خلل هام يف املناخ التنظيمي جيب معاجلته، حيث تعترب االتصاالت مبثابة اجلهاز العصيب للتنظيم، وهي أخرى 
ت فعالة يعد مؤشرا هاما على بذلك تؤثر كثريا يف حتديد البعد النفسي واالجتماعي للمناخ التنظيمي، وإن وجود اتصاال

   1.وجود مناخ تنظيمي جيد

 المشاركة في اتخاذ القرارات :  

دائرة  وجدت اإلدارة يف املنظمات احلديثة أن هناك ضرورة لألخذ مببدأ املشاركة يف صنع القرار مع توسيع
اختاذ القرارات  يف للعاملني للمشاركةاملشاركني كلما أمكن وعدم تركيز القرار يف يد فرد واحد، حيث تعترب إتاحة الفرصة 

م شركاء  أحد العوامل اهلامة اليت تؤدي إىل رفع الروح املعنوية لديهم وتعميق انتمائهم للمنظمة، من خالل شعورهم بأ
حقيقيون يف صنع القرار داخل املنظمة، مما جيعلهم يبذلون كل جهد مستطاع، لتطوير العمل واالرتقاء باملنظمة إىل أفضل 

الصراع داخل املنظمة، والذي ينشأ نتيجة تضارب  كما تؤدي املشاركة يف اختاذ القرارات إىل تقليص،ممكنمستوى 
  .القرارات واملركزية يف اختاذها

القرار  والواقع أن اختاذ القرار السليم يتطلب األخذ مبجموعة من املعايري اليت تساعد القائد اإلداري على اختاذ
االسليم يف التوقيت  القرار، وكذلك جتميع  املناسب، ومن أهم هذه املعايري معرفة املراحل الصحيحة اليت جيب أن مير 

أثر القرار، وحتديد مدى حتقيق  العديد من املشاورات واالستطالعات ملعرفة جراءوإ البدائل املختلفة من جهات متعددة،
قبل اختاذ القرار النهائي، واالستعداد للرتاجع عن القرار أو  القرار للصاحل العام للمنظمة، واملفاضلة بني اختيارات عدة

القرار جيب أن يهدف يف األساس إىل حتقيق مصاحل  تعديله إذا ثبت فشله يف حتقيق أهدافه اليت أختذ من أجلها، كما أن
  .شخصية املنظمة، وأال يبىن على أسس وأهداف تعسفية أو

منط اختاذ  دم مراعاة املعايري واملراحل اخلاصة بصنع القرار، وأيضا جعلن عوإ فالقرار جوهر العملية اإلدارية،    
بالظلم، وظهور  حساسهموإ طاقات الكامنة لدى العاملني،القرارات تسلطيا أو مركزيا يؤدي إىل احلد من املبادرات وال

  .داخل التنظيم، مما خيلق مناخا تنظيميا سلبيا الصراعات

املنظمات يف  املنظمات املختلفة ملسؤولية اختاذ القرار يف أن النشاطات اليت متارسها لذلك فإن األمهية اليت توليها
سهام كافة إو  اختاذ القرار ظل السياق العلمي والتكنولوجي واحلضاري املعاصر يتطلب اعتماد الرؤية العلمية لواضحة يف

 إذ أن هذا اإلسهام واملشاركة من قبل منهم يف العمل، العاملني يف املنظمة للمشاركة باختاذه وفقا لطبيعة األداء املناط بأي

                                                           
  .101، ص 1992دار السالسل، الكويت،  ،ودورها في تفعيل األداء اإلداريةاالتصاالت سليمان مؤيد سعيد،  -  1
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أعلى صور البناءات التنظيمية الناجحة يف  األفراد بالقرارات جتعل سبل االلتزام بالتنفيذ واجب مناط بأي منهم، وميثل
  1.الوقت احلاضر

 الحوافز :  

ا ا سواء كانت جمموعة األدوات والوسائل اليت تسعى :" ميكن تعريف احلوافز على أ املنظمة لتوفريها للعاملني 
دف إشباع احلاجات والرغبات اإلنسانية من ناحية وحتقيق الفعالية  مادية أو معنوية، فردية أو مجاعية إجيابية أو سلبية، 

   2".املنشودة من ناحية أخرى، وذلك مبراعاة الظروف البيئية احمليطة

ا منذ بدء اهتمام حبث األفراد على العمل بكفاءة مبا يكفل اإلجناز ولذا احتل موضوع حوافز العمل مكانا بارز 
الفعال ألهداف املنظمة، وتؤكد الكثري من البحوث والدراسات أن تبين املنظمة نظام حوافز أو مكافآت عادل يشجع 

ا، كما يدفعهم لألداء اجليد ويرغبهم ويشجعهم على االستمرار يف   . املنظمةاألفراد املؤهلني على االلتحاق 

إن إدراك املنظمة ألمهية احلوافز املادية واملعنوية والعمل على تطبيقها بصورة عادلة بني العاملني يؤدي إىل خلق 
مناخ إجيايب يساهم يف زيادة فعالية وإنتاجية املنظمة، أما إذا مل تكن هذه احلوافز تطبق بصورة عادلة أو كانت تتدخل 

قها بدون معايري واشرتاطات تكفل اإلسهام يف حتقيق أهداف املنظمة فإن ذلك قد يؤدي فيها الرغبات الشخصية أو تطبي
دين واملتميزين يف أعماهلم     3.إىل خلق مناخ تنظيمي سيء يؤدي إىل ضغوط على العاملني ا

 التكنولوجيا :  

م ما متلكه املنظمات إن التغري السريع الذي يشهده العامل اليوم ميتد ليشمل مجيع املنشآت واملنظمات فمعظ
حاليا من معدات ووسائل وأجهزة خيتلف عما متلكه يف املاضي القريب، وكلما زاد التقدم التكنولوجي يف املنشآت، فإن 

  .املناخ التنظيمي مييل ألن يأخذ اجتاها مماثال من حيث التطور، واحلداثة، والدينامكية، واإلثارة

والتطوير للمنظمة، مما يساعد على تبسيط إجراءات العمل وختليصه يف كثري من فالتكنولوجيا تعين إدخال التغيري 
م هود العضلي الذي قد حيتاجه، وإتاحة الفرصة أكثر للعاملني الستغالل قدرا  األحيان من األجزاء الروتينية فيه ومن ا

                                                           
يد السيد، حممد فليه فاروق عبده -  1   .299، ص مرجع سابق ،عبد ا
، ص 2009، الطبعة األوىل، املكتبة العصرية، مصر، الحديثة في دراسات وممارسات إدارة الموارد البشرية االتجاهاتعبد الفتاح عبد احلميد املغريب،  -  2
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م الكامنة إال أنه من جهة أخرى فإن زيادة االعتماد على األجهزة وامل عدات قد جيعل املناخ التنظيمي يأخذ اجتاها وطاقا
   1.سلبيا حيث يتصف باجلمود والالإنسانية ويصبح اإلنسان فيه مثل اآللة تتحرك خبطوات حمسوبة وحركات حمدودة

تمع عامة، فاستخدام التكنولوجيا  كما أن التكنولوجيا تثري الكثري من املخاوف بني العاملني خاصة ويف ا
تمع وإىل خفض الروح املعنوية لدى العاملني من ناحية أخرىاملتطورة البد و    2.أن يؤدي إىل رفع البطالة يف ا

 طبيعة العمل :  

على إحداث امللل  إن طبيعة العمل تعترب عامال مهما يف حفز العاملني أو إحباطهم، فالعمل الروتيين يعمل
ا تشجع األعمال اليت تتصف بالتحسني والتطويوزيادة اإلمهال وعدم االكرتاث حنو حتديث وتطوير العمل، أما  ر فإ

م اإلبداعية يف إثارة الكفاءاتاإل العاملني على م وطاقا واإلمكانات الكامنة لديهم يف جناح العمل  سهام بكل قدرا
  3.وحتقيق األهداف

  طرق تحسين نوعية المناخ التنظيمي: المطلب الرابع

سلمة مفادها حاجة األفراد العاملني يف املنظمة إىل أجواء عمل جيدة من ينطلق االهتمام باملناخ التنظيمي من م
دف تعزيز  أجل أداء عملهم بصورة مناسبة، تتمثل عملية حتسني نوعية املناخ التنظيمي يف اجلهود اليت تبذهلا املنظمة 

مندفعة وحمفزة ذات شعور  الكرامة اإلنسانية وخلق قيم عمل مشرتكة متكن املنظمة من احلصول على قوة عمل راضية،
  4.كيف ختلق املنظمة مناخا تنظيميا فعاال؟: عايل بالوالء ما ينعكس إجيابيا على أدائهم الوظيفي، والسؤال املطروح هو

  5:وعليه يتم خلق املناخ التنظيمي الفعال من خالل االعتماد على العناصر التالية

بتعديل وتطوير اهليكل التنظيمي من حيث تقسيم وإحداث الوحدات أن تقوم اإلدارة  :االهتمام بالهيكل التنظيمي -1
  تعديل أكثر معىن وتأثري، إن كال من أهداف التنظيم وأهداف العاملني وذلك جبعل الوظيفة وجتميع الوظائف حبيث ختدم

                                                           
 ماجستري، مذكرة ،، دراسة تطبيقية على املنشآت الصناعية السعودية يف مدينة جدةالمناخ التنظيمي في إطار االقتناء التكنولوجيبامسة رفيق النوري ،  -  1

  .37،  ص )غري منشورة( ،1994،  عبد العزيز، جدةجامعة امللك 
  .307، ص سابقمرجع حممد كامل املغريب،  -  2
مذكرة ، عالقة القيادة التحويلية بالمناخ التنظيمي في المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين من وجهات نظر المديرين فيهارمي نصوح طاهر عواد،  -  3

  .40، ص )غري منشورة(، 2012اجستري يف اإلدارة الرتبوية، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني، امل مقدمة لنيل شهادة
  .71ص ، بقامرجع سصليحة شامي ،  -  4
  .126، ص مرجع سابقي، عبو  زيد منري -  5
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وتنظيم العمل اهليكل التنظيمي جيب أن يؤدي إىل اإلفادة القصوى من طاقات الفرد ووالئه، وذلك من خالل تعديل 
على أساس اجلماعات، حبيث يصبح كل فرد عضو يف مجاعة أو أكثر تتصف باالنسجام وتتميز بدرجة عالية من 

  .التفاعل

  : االهتمام بالسياسات -2

أن توضع السياسات اليت تتميز باملرونة يف اختاذ القرارات لتتالءم مع التغريات والظروف البيئة الداخلية واخلارجية  -أ
  .وتعطي تأثريا إجيابيا حنو األفراد الذين يتأثرون بتطبيقها

كما أن السياسات جيب أن ال تكون عرضة للتغيري والتبديل السريع بل تتصف بالثبات واالستقرار والوضوح ألن   -ب
م إىل ذلك سوف يؤثر يف نفوس العاملني وذلك عكس السياسات املتقلبة والغامضة اليت تثري خماوف العاملني وتدفعه

اء اخلدمة: إظهار سخطهم واستيائهم ومن السياسات املهمة مثال   .سياسة التوظيف الرتقية، النقل وإ

إن اعتماد اإلدارة العليا على تطوير الكفاءات واملهارات للعاملني من خالل إحلاقهم  :االهتمام بتدريب العاملين-3
غالبا ما يشيع الثقة بالنفس لدى العاملني، سيما من خالل إدراكهم بأن اإلدارة تلعب دورا  والتطويرية بالدورات التدريبية

م من خالل الدورات التدريبية، وهذا من شأنه أن يعطي للعاملني العديد من األبعاد اليت  م ومهارا مهما يف تطوير كفاءا
  1.ء إليها وتطويرها بالوسائل املختلفةيتم من خالهلا خلق الوالء والثقة باملنظمة واالعتزاز باالنتما

جيب تفعيل عملية االتصال بكافة االجتاهات الرأسية الصاعدة، اهلابطة  :االهتمام بوسائل وأنماط االتصال-4
ا من مصادرها    2.واألفقية، واالهتمام باآلراء الفنية واحلصول على املعلومات املتعلقة 

ياب البيانات واملعلومات يف صورة حقائق بني أجزاء املنظمة يف كذلك تنظيم قنوات اتصال عنكبوتيه النس
خمتلف االجتاهات، وذلك من أجل تنسيق اجلهود وحتقيق الرتابط والتعاون وتبادل األفكار واآلراء مبا حيقق املشاركة بني  

  3.كافة أطراف املنظمة

إال من خالل شعور العاملني بعدالة التعامل معهم، من  إن خلق املناخ التنظيمي الفعال ليتأتى: عدالة التعامل -5
خالل وضع أنظمة عادلة وغري منحازة ألسباب غري موضوعية من حي املكافآت، الرتقيات، األجور، العقوبات 

                                                           
  .174، ص بقامرجع س، ودمح كاظم ريخض -  1
  .28، ص  بقامرجع سمحادات،  حمسن حسن حممد -  2
  .30، ص بقامرجع س، المهارات السلوكية والتنظيمية لتنمية الموارد البشريةعبد الفتاح عبد احلميد،  -  3
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 األمر الذي يؤدي إىل شيوع ظاهرة االرتياح يف نفوس العاملني وحتفيزهم إىل زيادة اإلنتاجية وحتسني نوعية... والتدريب
  1.االجناز املستهدف، فاالجتاه العادل بالتعامل مع األفراد يعزز سبل الوالء للمنظمة واملسامهة يف حتقيق أهدافها

أن تتبىن اإلدارة فلسفة إنسانية اإلنسان وذلك من خالل إشراكه يف اختاذ القرارات وحل مشاكل  :النمط القيادي -6
ه يف حتقيق األهداف املطلوبة، فالقيادة اليت تقوم بدعم املرؤوس العمل الذي يقوم به حىت يشعر بقيمته وإسهامات

ومساعدته عند احلاجة وتوجيهه دون انتقاد أو حتامل هي القيادة اليت تستطيع خلق الثقة بالنفس واالستقرار النفسي 
   2....والتقدم باألفكار اإلبداعية وبالتايل تقضي على مجيع مظاهر التسيب والتذمر والتغيب والتمارض

مما الشك فيه بأن الرقابة إحدى الوظائف اإلدارية الفعالة للتحقق من إجناز األهداف، إال أن  :ب الرقابةيأسال -7
الوسائل الرقابية التقليدية غالبا ما تدفع العاملني البتداع خمتلف الوسائل الخرتاقها واحلد من دورها، إال أن اإلدارة 

يلة إلحصاء األخطاء واإليقاع باآلخرين وإمنا هي وسيلة فاعلة من أجل التأكد من املعاصرة جعلت من الرقابة ليست وس
اإلجناز والتحقق من سبل االحنرافات عن اخلطط واختاذ االجراءات الوقائية أو العالجية بشأن االحنراف احلاصل باألداء، 

لق مناخا هادفا يف حتقيق متطلبات املنظمة وأن استخدام الرقابة وفقا للمفهوم الفكري والفلسفي املعاصر من شأنه أن خي
  .والعاملني فيها بالشكل املالئم

إن املناخ التنظيمي املالئم جيب أن يضع يف اعتباراته األساسية بأن املنظمة ال تعمل يف فراغ  :المسؤولية االجتماعية -8
باملنظمة، فخلق التوازن اهلادف بني املنظمة أكرب ينطوي على العديد من املتغريات اليت تؤثر وتتأثر  وإمنا يف إطار جمتمع

تمع وحاجات كل منهما من شأنه أن يعطي صورة فاعلة يف االجناز املستهدف وفق املسؤولية االجتماعية املقرتنة  وا
تمع من ناحية أخرى تعطي صورا مثلى  ا، حيث أن ربط أهداف العاملني واملنظمة من ناحية وأهداف ا باملنظمة ذا

تمع والعاملني يف املنظمة ويعطي للمسؤولية االجتماعية بعدا هادفا للمن اخ التنظيمي الذي يعزز االنتماء للمنظمة يف ا
ال   3.يف العطاء الفعال يف هذا ا

  

  

  
                                                           

  .175، ص بقامرجع س، ودمح كاظم ريخض -  1
  .127، ص بقامرجع س، يعبو زيد منري  -  2
  .176، ص بقامرجع س، ودمح كاظم ريخض -  3
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  :خالصة

وإن جناحها يف خلق املناخ املالئم لألفراد من شأنه أن  ميثل املناخ التنظيمي شخصية املنظمة بكل أبعادها،
يشجع على خلق أجواء عمل هادفة ترصن الثبات واالستقرار لألفراد والتنظيم على حد سواء، إذ أن األفراد يف البيئة 

م على املشاركة يف اختاذ القرار، واإلسهام يف رسم  السياسات واخلطط التنظيمية الفاعلة يشعرون بأمهيتهم يف العمل وقدر
  .والشعور بالثقة بني اإلدارة واألفراد

لقد حاولنا يف هذا الفصل إعطاء صورة عامة حول ماهية املناخ التنظيمي ألي منظمة من خالل استعراضنا 
ي ملختلف مفاهيمه وتبان أمهيته، وعناصره، وكذا أبعاده وأنواعه، وطرق حتسني نوعيته لنتوصل إىل خصائصه املناخ التنظيم

  .الفعال أو املالئم

بعد دراستنا ملختلف جوانب املناخ التنظيمي، اتضح لنا ما هلذا املناخ التنظيمي مبختلف مكوناته املادية واملعنوية 
من أمهية بالغة، فهو انعكاس للسلوك واالجتاهات السائدة يف املنظمة، وعليه فإن كفاءة أداء العاملني تتوقف على ما 

م ومسامهته يف تنمية وتطوير منظمته، هذا ما سنحاول التفصيل  يوفره هذا املناخ من مؤهالت تسمح هلم بتفجري طاقا
 .فيه يف الفصل الثاين، حيث سنتطرق إىل مدى تأثري كل عنصر من عناصر املناخ التنظيمي على أداء املوارد البشرية
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  :تمهيد

م،    ال تزال أمهية الطاقات البشرية موضوع نقاش بني املفكرين واملتخصصني على اختالف مذاهبهم وفلسفا
ا استثمار الطاقات الطبيعية واملادية األخرى،   فالعنصر البشري هو الثروة احلقيقية والعقل املفكر واليد احملركة اليت يتم 

ا حتقق املؤسسات األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها، ولقد أدرك الفكر اإلداري هذه احلقيقة وكان األداء حمورا رئيسيا  و
  .من حماور واهتماماته وهدفا يف مراحله املختلفة إىل العمل على حتسني األداء مبستوياته املختلفة

وإن من أهم أسباب جناح املنظمات اليوم هو إهتمامها بالعنصر البشري ومبدى حتقيق آماله ورغباته، فبقاء   
م  املنظمات واستمرارها مرهون به، ولكن ال يكفي للبقاء واالستمرار جلب عاملني أكفاء فقط بل جيب االهتمام 

، هلذا سنتطرق يف هذا الفصل إىل األداء وعملية تقييمه رراوحتسينه باستم وحتسني مستواهم وذلك عن طريق تقييم أدائهم
  : وطرق تقييمه ونظام تقييم األداء من خالل املباحث التالية

  .ماهية أداء املورد البشري :المبحث األول

  .تقييم أداء املورد البشري :المبحث الثاني

  .عملية تأثري املناخ التنظيمي على أداء املورد البشري :المبحث الثالث
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  ماهية أداء المورد البشري: المبحث األول

باملنظمة، ذلك أن جناح أي منظمة  يعترب موضوع األداء وتقييمه من أهم املواضيع يف وظيفة إدارة املوارد البشرية  
وعليه جند أن األداء يعترب احملور الرئيسي الذي تنصب حوله جهود مرتبط مبدى كفاءة وفعالية أداء مواردها البشرية 

املديرين كونه يشكل أهم أهداف املنظمة، وملعرفة مدى كفاءته تقوم إدارة املوارد البشرية بتقييمه لكي تعرف مكامن 
  .قوى العاملةالضعف والقوة يف إجناز األعمال املتعلقة بكل فرد يف املنظمة من أجل وضع إسرتاتيجية فعالة لل

تم بدراسة األداء من خمتلف جوانبه وسيتم التطرق يف هذا املبحث إىل أربعة عناصر    ومن هذا املنطق سوف 
مفهوم األداء أين يتم عرض جمموعة من التعاريف اليت تسمح بتوضيح معناه، مث دراسة خمتلف العوامل : أساسية هي

  .خرا توضيح معايري وحمددات األداءاملؤثرة فيه ومن مث عرض أنواعه وأخريا وليس آ

    مفهوم أداء المورد البشري: المطلب األول

تناولنا يف هذا املطلب كل من تعريف األداء، الفرق بينه وبني املصطلحات اليت توحي يف إمجاهلا  لقد       
  .باألداء، أمهيته والعوامل املؤثرة على أداء املورد البشري وأنواعه باإلضافة إىل معايري األداء

  تعريف أداء المورد البشري: الفرع األول
  :المفهوم اللغوي -أوال
  1.يؤدي، ينجز، يؤدي وفقا لفعل معني، يعمل: )Perform(الفعل من كلمة أداء  - 

اء نشاط أو) Performance( األداء كلمة مرتمجة عن الكلمة الالتينية -  تنفيذ  واليت تشري إىل تأدية عمل أو إ
  2.مبعىن القيام بفعل يساعد على الوصول إىل األهداف املسطرة. مهمة

  : االصطالحيالمفهوم  -ثانيا
 ا للتأكد من  ":أما املعىن االصطالحي فيعرف األداء بأنه قيام الشخص باألعمال والواجبات املكلف 

 األفراد أو مؤسسة يتمثل يفصالحيتهم ملباشرة مهامه ووظائفه فهو عبارة عن سلوك علمي يؤديه فرد أو جمموعة من 
  3".لتحقيق هدف حمدد أو مرسوموتصرفات وحركات مقصودة من أجل عمل معني  أعمال
 ا : " عرف أداء املورد البشري بأنه ا املنظمة أو اجلهة اليت ترتبط    وظيفته، تنفيذ املوظف ألعمال ومسؤوليات تكلفه 

                                                           
  .95، ص 2001، املكتبة الوطنية، عمان، )المفهوم وأساليب القياس والنماذج(تكنولوجيا األداء البشري ، عبد الرؤوف فيصل الدحلة -1
  .439، ص 1989، دار الفكر العريب، اإلسكندرية، التخطيط االستراتيجي في قطاع األعمال والخدمات، عايدة خطاب -2
  .42، ص 2001، القاهرة،، التدريب اإلداري الموجه باألداءجرادات، أسامة حممد حممد املبيضني عقلة -3
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  1".ويعين النتائج اليت حيققها املوظف يف املنظمة

 الكمية ومن مستوى جودة معينة العمل الذي يتعهده الفرد، بعد أن يكلف به، ويكون حمدد: " يقصد باألداء - 
  2".ويؤدى بأسلوب أو بطريقة معينة أي حمدد النمط - النوعية

  جلهود الفرد اليت تبدأ بالقدرات وإدراك الدور أو املهام والذي يشري إىل درجة األثر الصايف :" األداء عنيعرب كما
 3".حتقيق وإمتام املهام املكونة لوظيفة الفرد

  4".قيامه باألنشطة واملهام املختلفة اليت يتكون منها عمله:" يفيتمثل أداء العامل 
 املستوى الذي حيققه الفرد العامل عند قيامه بعمله من حيث كمية وجودة العمل املقدم من  :"يعرب األداء على

 5."طرفه
 م  جيسد أداء العاملني م أثناء العملمدى مسامهتهم يف إجناز األعمال اليت توكل إليهم ومدى سلوكيا  وتصرفا

م وعلى  6.مقدار التحسن الذي يطرأ على أسلو
 داء مبقدار الرغبة لدى الفرد يف الناتج الفعلي للجهود املبذولة من قبل الفرد، ويتأثر هذا األ:" يعرب األداء كذلك عن

 7".األداء
 موعة من األفراد يتمثل يف أعمالجمعبارة عن سلوك عملي يؤديه فرد أو : ومن هنا سنعطي تعريفا شامال لألداء وهو 

    .ت وحركات مقصودة من أجل عمل معني لتحقيق هدف حمدد أو مرسوم وتصرفا

 ونستطيع القول بأن أداء املورد البشري هو اجناز األعمال والتزام املورد البشري بواجبات وظيفته واملهام املسندة إليه   
مله لألعباء واملسؤوليات الوظيفية والتزامه بأخالقيات وسلوكيات املنظمة اليت من خالل قيامه باملهام املتعلقة بوظيفته وحت

ا   .يعمل 

  نقرتح تعريفا إجرائيا ألداء العامل كما يلي: 
 للقيام باألعمال املوكلة إليه خالل فرتة زمنية) الفرد العامل ( كفاءة وفعالية العنصر البشري : " أداء العامل هو - 

 ".مطابقة ما قام به فعال ملا طلب منه واخلاضع ملواصفات النوعية والكمية املطلوبةومدى  حمددة

                                                           
ماجستري، كلية الدراسات اإلدارية واملالية العليا،  مذكرةة حالة مؤسسة البرتول الكويتية، دراس أثر المناخ التنظيمي على أداء العاملين،حممد مبارك العتييب،   -1

  .41ص ،)غري منشورة( ،2007جامعة عمان العربية للدراسات العليا،األردن، 
   .160، دار الوفاء، اإلسكندرية، صإدارة الموارد البشريةحممد حافظ حجازي،  -2
  .219، ص 2002اجلديدة، اإلسكندرية، ، دار اجلامعة السلوك اإلنساني في المنظماتحممد سعيد سلطان،  -3
  . 10، ص1983، دار النهضة العربية ، بريوت ، إدارة القوى العاملة أمحد صقر عاشور، -4
  . 123، ص2004، ديوان املطبوعات اجلامعية، قسنطينة، إدارة الموارد البشريةوسيلة محداوي ،  -5
  .13، ص 2000، القاهرة دون دار نشر،،التطبيقية، إدارة األفراد من الناحية عاطف حممد عبيد -6
، مذكرة ماجستري يف إدارة األعمال، اجلامعة اإلسالمية بغزة، اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء اإلداري لمديري القطاع العامتوفيق عطية توفيق العجلة،  -7

  .64، ص )غري منشورة(،2009فلسطني، 
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نالحظ من التعاريف السابقة اختالف يف مفهوم أداء العامل، وهذا يعود إىل وجود جانبني ألداء العامل، جانب سلوكي 
  1:وآخر مادي

الذهنية، والفنية، بعبارة أخرى كل تصرفاته اليت ونقصد باجلانب السلوكي صفات الفرد الشخصية،  :الجانب السلوكي
ا أثناء عمله كالسرعة الدقة يف اإلجناز باإلضافة إىل إمكانيات العامل يف تأدية العمليات املختلفة اليت تتطلبها  يقوم 

  .الوظيفة

دودية العامل من فهو حركات العامل وتصرفاته اليت ميكن مالحظتها وقياسها، وتتمثل أساسا يف مر  :الجانب المادي
  .الناحية الكمية والنوعية

نظرا لتداخل مفهوم األداء مع بعض املفاهيم األخرى، سوف حناول رسم حدود هذه املفاهيم حىت يتسىن لنا التمييز * 
  .بينها مفهوم الكفاءة والفعالية

  2.تعين درجة حتقيق األهداف مهما كانت الوسائل املستعملة يف ذلك :الفعالية. 1

ا على املدى البعيد، وهي ترتبط  -  تم بنجاح املنظمة يف حتقيق غايا تعين الفعالية فعل األشياء الصحيحة، وهي 
بتحقيق مصلحة كافة األطراف ذات العالقة باملنظمة حبيث توضح األهداف الصحيحة واملناسبة لتحقيق وإشباع 

  3.حاجات كل طرف

ا العالقة :الكفاءة. 2   4.بني اجلهد، املوارد املستخدمة واملنفعة اليت حيصل عليها أعوان املنظمة تعرف الكفاءة على أ

  5.العالقة بني النتائج املتحصل عليها والوسائل املستخدمة يف ذلك: وهي كذلك - 

ا  "لويس رايمون" ويعرف -  من  تلك العالقة بني املوارد والنتائج ولرتتبط مبسألة ما هو مقدار املدخالت"الكفاءة على أ
  6".املواد اخلام و األموال واملوارد البشرية الالزمة لتحقيق مستوى معني من املخرجات

                                                           
غري (، 2003، مذكرة ماجستري، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، وأثره على األداءالتدريب المهني  الطاهر جماهدي،  -1

  .51، ص )منشورة
2  - Martoy Bernard , danial crozet, gestion des ressources humaines pilotage sociale et performances, 6eme edition, 
dunod, paris 2005, p164. 

  .23، ص2002، الدار اجلامعية، مصر، المبادئ و المهارات ،اإلدارة أمحد ماهر، -3
4-  j.berraux, entreprise et performance globale outils, évaluation et pilotage, édition economica, paris, 2000, p33. 
5  - Martoy bernard, danial crozet, op cit, p164. 

، ورقة عمل مقدمة للمؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات تجربة جمهورية السودان، نحوى أداء متميز للحكوماتحامت عثمان حممد خري،  -  6
  .02، ص2005ماي  09-08احلكومية، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية ، جامعة ورقلة، 
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يتضح مما سبق التداخل بني مفهوم الكفاءة والفعالية، من املهم التمييز بني املفهومني على الرغم من االرتباط   
إىل الدرجة اليت حتققها األهداف احملددة الكبري بينهما، فاملنظمات ميكن أن تكون غري فعالة، حيث تشري الفعالية 

إىل الطريقة االقتصادية اليت يتم اجناز العمليات املتعلقة باألهداف، كما يعترب مفهوم الفعالية مسبقا، أما الكفاءة فتشري 
الكفاءة فرتكز أوسع من مفهوم الكفاءة، فمفهوم الفعالية يأخذ بعني االعتبار العديد من العوامل الداخلية واخلارجية أما 

  .على العمليات الداخلية للمنظمة
  : وميكن توضيح األداء من منظور الكفاءة والفعالية يف الشكل التايل

  األداء من منظور الكفاءة والفعالية): 05( الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .88، ص2001، جامعة بسكرة،01، جملة العلوم اإلنسانية، العدد األداء بين الكفاءة والفعالية مفهوم وتقييمعبد املليك مزهودة، : المصدر

  خصائص األداء: الفرع الثاني

ا ال رغم  ختتلف يف حتديد خصائصه، واليت  صعوبة حتديد مفهوم موحد لألداء بفعل اختالف أراء الباحثني إال أ
  1:سنحاول ذكر أمهها فيما يلي

  

                                                           
التسيري، قسم إدارة علوم ماجستري، كلية العلوم االقتصادية و  مذكرةاجلزائر،   ، دراسة حالة جممع صيدالأداء العاملينثر القيادة اإلدارية على أ، حليصاحل ج -1

  .128ص، )غري منشورة(، 2006جامعة اجلزائر،  أعمال،

 رأس املال
 العمل

 املواد األولية
 املعلومات

 اإلنتاج
 الربح

 القيمة املضافة
 رقم األعمال

ظيم
ةنيتد تع
 

 الكفاءة األداء الفعالية

 االستمرارية والنمو
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 : األداء مفهوم واسع -1
خيتلف مدلول األداء باختالف اجلماعات أو األفراد الذين يستخدمونه، فبالنسبة ملالكي املنظمة قد يعين 

أما بالنسبة للقائد فقد يعين املردودية  والقدرة التنافسية، أما بالنسبة للفرد العامل ميكن رفع األجور أو حتسني األرباح، 
مناخ العمل، يف حني  قد يعين بالنسبة للزبون حتسني نوعية اخلدمات واملنتجات اليت توفرها له املنظمة، لذا يبقى األداء 

اعة ألخرى، وهذا ما يطرح إشكالية صعوبة ضبطه وفقا ملعايري معتمدة من ختتلف من فرد آلخر ومن مج مسألة إدراك
  .مجيع الفاعلني داخل وخارج املنظمة، كما قد مينح ذلك املنظمة من تكون يف وضعية جيدة على مستوى كل املعايري

 :األداء مفهوم متطور -2
األداء على أساسها سواء كانت معايري داخلية إن مكونات األداء تتطور عرب الزمن، إذ أن املعايري اليت يتحدد      

للمنظمة أو تلك اليت حتددها البيئة اخلارجية تكون متغرية، فالعوامل اليت تتحكم يف جناح املنظمة يف املرحة األوىل 
 لدخول السوق ميكن أن تكون غري مالئمة للحكم على أداء املنظمة فهي متر مبرحلة النمو أو النضج، كما انه قد توجد

توليفة معينة من العوامل البشرية، التقنية، املالية والتنظيمية جتعل األداء مرتفعا يف موقف أو ظرف معني دون أن يتحقق 
  .ذلك يف موقف أو ظروف أخرى، الن هذه التوليفات متعددة ومتغرية عرب الزمن

 :األداء مفهوم شامل -3
داء، لذلك يقرتحون على القادة املسريين جمموعة يفضل بعض الباحثني استخدام مدخل شامل عند دراسة األ    

واسعة من املؤشرات املتكاملة لقياسه، وهي ذات عالقة باألهداف العديدة للمنظمة، إذ أن املعايري املالية وحدها غري  
ة املعايري كاملة وغري كافية للتعبري عن أداء املنظمة لذلك على القادة أن يستخدموا إىل جانبها معايري غري مالية وخاص

ا توفر نظرة شاملة وضرورية عن األداء يف جماالت  االجتماعية لتكملتها، وهي تشكل أساس النجاح يف املستقبل لكو
  .متعددة

 : األداء مفهوم غني بالتناقضات -4
إن األداء حتدده جمموعة من العوامل منها ما يكمل بعضها البعض، ومنها ما يكون خمتلفا ، ويظهر هذا     

االختالف مثال عندما يسعى املسريون إىل حتقيق هدف خفض تكاليف اإلنتاج، ويسعون يف نفس الوقت إىل حتقيق 
هدف حتسني النوعية يف اخلدمات والسلع، أو السعي خلفض تكاليف وأعباء العاملني واحلفاظ يف نفس الوقت على 

كيما مستدميا ومبا أن مكونات األداء ليس لديها نفس الروح املعنوية العالية هلم، لذلك فان مكونات األداء تتطلب حت
  .إىل حماولة التوفيق بينها افةإضني االعتبار، األمهية النسبية ، لذا على املسري اخذ األولويات بع
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املنظمة إذ يؤثر على سلوكيات املسريين، فإذا كانت النتائج احملققة  على ثر رجعيأباإلضافة إىل أن األداء ذو     
األهداف املسطرة، فانه يتوجب عليهم إعادة النظر يف الربامج واخلطط وحىت يف اخليارات اإلسرتاتيجية، لذلك  بعيدة عن

   .فمعرفة مستوى األداء عن طرق قياسه وتقييمه يهدف إىل اختاذ اإلجراءات التصحيحية لبلوغ األداء املستهدف
  المؤثرة في األداء العوامل :الثاني المطلب

قبل كل شيء جمموعة من األفراد ميارسون نشاطات خمتلفة، جيسدون من خالهلا اهلدف الذي إن املنظمة هي 
املتميز بالديناميكية والتغريات الالمتناهية والسريعة فكل هذه . أنشئت ألجله، وهي ليست مبعزل عن احمليط املتواجدة فيه

  1.اء ككلالعوامل داخلية كانت أم خارجية هلا تأثري سليب أو اجيايب على األد

  2:ومن هذه العوامل

 إن التغري يف حجم العمل قد يؤثر سلبا على األداء العام للمنظمة  :التغير في حجم العمل والمتغيرات التنظيمية
واملتغريات التنظيمية قد تغري من تدفق وتتابع العمل، مما يتسبب يف تغيري يف . اليت تقوم بعمل كبري وضخم داخلها

 .معدل اإلجناز

 فإجناز العمل بشكل متأخر عن املعتاد، قد ينجر عنه العديد من السلبيات من بينها  :ر في القيام باألعمالالتأخي
 .اخنفاض يف نوعية املنتج النهائي

 إن التطوير املستمر للتكنولوجيا والنظم احلديثة يف العمل من أجهزة، معدات وبرجميات  :العوامل الفنية والتكنولوجية
 . نوعية املنتج النهائي وأداء العمل ككلمن شأنه أن حيسن يف

 وتشمل املعرفة والتعليم والتدريب واخلربة واملهارة والقدرة الشخصية والرغبة يف العمل وحاجات  :العوامل اإلنسانية
 .ورغبات األفراد والرضا الوظيفي

 

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن ، )قاعدة اإلمدادات تقرت( ، دراسة تطبيقية مبؤسسة سونطراكأثر إدارة المعرفة على األداء في المؤسسة ،عبد احلكيم شاهد -1

  .67-56،  ص )ةر غري منشو (،2012غواط، اجلزائر، ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة عمار ثليجي، األ متطلبات نيل شهادة
ة الحكومية ودورها في تحسين األداء المؤسسي ومقترحات فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات األردني رامي إبراهيم عبد الرمحن الشقران، -2

، ص )غري منشورة(،2010أطروحة دكتوراه، ختصص إدارة الرتبية، كلية الرتبية،جامعة الريموك، األردن، ، للتطوير من وجهة نظر القادة األكاديميين واإلداريين
62.  
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: يقالب عمليا حتديدها ومتييزها حىت أنه يتأثر أداء الفرد جبملة متعددة من العوامل املختلفة واملتشابكة اليت يصع       
وإىل جانب تعدد  ،1"تكاد ال توجد ظاهرة يف احلياة االجتماعية أو االقتصادية، أو احلياة عموما ال تؤثر على األداء"

ا ختتلف باختالف الزمان واملكان ومرحلة حياة الفرد وكذلك العوامل  الفيزيائية،  واختالف العوامل املؤثرة على األداء، فإ
كما أن االختالف يالحظ يف شدة تأثريها فبعض هذه العوامل تؤدي إىل رفع األداء يف حني يؤدي البعض اآلخر إىل 

التبسيط ميكننا  بغرضخفضه، كما أن للبعض منها تأثريا مباشرا على األداء بينما للبعض اآلخر تأثريا غري مباشر عليه، و 
  : اتقسيم هذه احملددات إىل نوعني مه

  :  العوامل الخارجية -أوال

ا السياسية، االقتصادية،     تتعلق حمددات األداء اخلارجية ببيئة العمل يف املنظمة، والبيئة اخلارجية العامة مبتغريا
  : االجتماعية بشكل عام، إال أن أهم عواملها

اإلضاءة، التهوية، الضوضاء، : تتمثل ظروف العمل املادية يف مناخ العمل باملنظمة مثل :ظروف العمل المادية -1
الرطوبة، احلرارة، النظافة، ترتيب اآلالت، الوجبات الغذائية وغريها، وهي ذات تأثري كبري على الصحة البدنية والنفسية 

  2. هام على األداء الوظيفيللفرد، ملا هلا من دور يف توفري جو عمل آمن ومريح، لذلك فلها تأثري

يف نوعية اآلالت واملعدات وأساليب العمل املستخدمة، وهي تعين التكنولوجيا  تتمثل العوامل الفنية :العوامل الفنية -2
املستعملة يف العمل واإلنتاج، حيث يكون هلا دور حاسم يف أداء األفراد يف بعض احلاالت ودور ثانوي يف حاالت 

  3.يتوقف على طبيعة وخصائص النشاط الذي ميارسه الفردأخرى، ألن ذلك 

  هاوثورن" يف ظروف العمل االجتماعية اليت أثبتت جتارب تتمثل العوامل االجتماعية :العوامل االجتماعية -3
Hawthorne " يف ثالثينات القرن املاضي أثرها اهلام على أداء الفرد، ولعل من أمهها التنظيم الغري الرمسي جلماعات

  .العمل، منط القيادة واإلشراف، والعالقات الرمسية داخل مجاعة العمل 

 العوامل الذاتية   -ثانيا

                                                           
  . 103، ص 1983، دار النهضة، بريوت،  العوامل المؤثرة فيهامفهومها، قياس : اإلنتاجيةوجيه عبد الرسول العلي،  -1
  . 71، ص1997القاهرة ، ،  ، املنظمة العربية للعلومتنمية المهارات القيادية والسلوكية ،امساعيل حممد السيد وآخرون -2
أطروحة لنيل  ،حالة المؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز ، دراسةتفعـيل نظـام تقييم أداء العامل في المؤسسة العمومية االقتصادية نور الدين شنويف، -3

  .183،ص 2005، )غري منشورة(علــوم التسييــر، جامعة اجلزائر،كليــة العلــوم االقتصاديــة و   درجة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية،
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 وهي العوامل اليت ترتبط بسلوك الفرد يف العمل الذي ميثل أداءه الوظيفي، هذا األخري ينتج من تفاعل القدرة على  
 العمل والدافعية للعمل لدى الفرد يف ظل البيئة أو الظروف  اليت ميارس فيها العمل، وهو ما ميكن أن نعرب عنه بالعالقة 

  1:التالية

  :القدرة على العمل -1
، كفاءة اجلهد الذي يبذله يف العملقدرات الفرد الشخصية اليت حتدد درجة فعالية و  يف القدرة على العملتتمثل 

  :وميكن تقسيم هذه القدرات إىل
 باالستعدادات، فة معه، لذلك تسمىوهي قدرات ميتلكها الفرد أصال وجيلبها إىل الوظي:  قدرات فطرية أو موروثة .أ

بدنية مثل الصحة، اللياقة، حدة السمع والبصر أو شخصية مثل ضبط النفس ، املبادرة، حسن اخللق وهي إما أن تكون 
  .وغريها

وهي قدرات حيصل عليها الفرد باملمارسة والتدريب والتعلم وتتمثل يف املؤهالت العلمية، : القدرات المكتسبة. ب
املنظمة، لذلك يطلق عليها مهارات إدراك الدور الوظيفي اخلربات العملية، ومعرفة الفرد كيف ينبغي أن ميارس دوره يف 

  .الذي قد يعتربه البعض منفصال عن القدرة

   :الدافعية للعمل -2

الطاقة الكامنة داخل الفرد واليت حتركه وتوجهه للتصرف بطريقة معينة، كما متثل قوة احلماس :" تشري الدافعية إىل 
ا الفرد للقيام مبهام العمل  ا قوة تدفع الفرد إلعطاء اجتاه حلاجاته2"اليت يتصف  ، بواعثه اليت حتدد سلوك الفرد 3، أي أ

وهي تعرب عن الرغبة يف العمل وتنعكس يف شكل جهد يبذله "ايل حتقيق التوازن لديهالذي يهدف إىل تقليل التوتر وبالت
  .الفرد يف العمل ويف درجة مثابرته واستمراره فيه، مبعىن آخر الدافعية حتدد مدى استخدام الفرد لقدراته يف العمل

على التفاعل بني تقييم الفرد يرتبط اجلهد الذي يبذله الفرد يف العمل بقوة الدافع لديه ، هذا األخري يعتمد 
، وكذلك إدراكه )دافع قوة جذب املكافأة أو تنفري اجلزاء (الذي سيحصل عليه ) املادي أو املعنوي (للمكافأة أو اجلزاء 

  ء، ولعل من أبرز الدوافع اليت حيرك جهد الفرد املبذول وبالتايل سلوك األدا)دافع التوقع( الحتمالية هذه املكافأة أو اجلزاء 

                                                           
غري (،2003ختصص إدارة أعمال، جامعة اجلزائر،  قتصادية وعلوم التسيري،ماجستري،كلية العلوم اإلمذكرة ، الرضا عن العمل وأثره على األداء عمر سرار، -1

  . 58، ص )منشورة
  .109، ص 2001اإلسكندرية،  الدار اجلامعية اجلديدة،، السلوك في المنظماتراوية حسن،  -2

410. P boeck university, Canada, 2001‚, 2ed, DeGRHSEKIOU Lakhdar et autres, - 3  

  البيئة× ) الجهد(الدافعية × القدرة =   األداء
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 ددات األداء،هي تلك احلاجات اليت يشعر بالنقص يف إشباعها فيسعى جاهدا إلرضائها، وبالتايل تعترب من أهم حم
فالفرد الذي حتركه حاجة تأكيد الذات مثال خيتلف أداءه عن الفرد اليت حتركه احلاجات الفيزيولوجية أو حاجة األمن 

  ).احلفاظ على منصب العمل (
تعرضنا هلا سابقا تتفاعل فيما بينها، ويكون نتاج هذا التفاعل هو مستوى األداء الفعلي للفرد،  إن العوامل اليت 

كما أن هلذه احملددات أوزان خمتلفة يف تأثريها على األداء، إضافة إىل تأثريها يف بعضها البعض، فارتفاع القدرات مثال قد 
ية قد جتعل الفرد يسعى لتطوير وتنمية قدراته، مما يتطلب منا أن يزيد من دافعية أو رغبة الفرد يف العمل، كما أن الدافع
  .ننظر إىل هذه احملددات نظرة شاملة وفق املقاربة النظامية

  :والشكل التايل يوضح العوامل احملددة أو املؤثرة على أداء الفرد

  العوامل المؤثرة على أداء الفرد) : 06( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .إعداد الطالبة :المصدر

تتفاعل فيما بينها لتعطي يف األخري ) القدرة، الدافعية، البيئة(يبني أن حمددات أداء العامل ) 06(إن الشكل رقم
ا بدورها تتكون من متغريات كثرية يؤثر بعضها يف بعض لتكون حمصلة هذا التأثري والتفاعل  األداء الوظيفي للفرد، كما أ

يد من دافعيته أي رغبته يف العمل، كما أن وجود دافعية قوية هو األداء، فمثال توفر القدرة على العمل لدى الفرد قد يز 

  :القدرة على العمل

الصحة،  :قدرات فطرية
اللياقة، الذكاء، املبادرة، 

  ...ضبط النفس

: قدرات مكتسبة
 مؤهالت

  :الدافعية للعمل

  الرغبة يف العمل

 .التعهد، املثابر

  :العوامل الخارجية

  ...اإلضاءة، التهوية، الضوضاء،الرطوبة، احلرارة :ظروف العمل المادية

  ...األدوات، اآلالت، األساليب، املواد: العوامل الفنية

األداء 
الوظيفي 
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للعمل قد يساهم يف تعويض أو جتاوز الصعوبات والعوائق اليت تفرضها بيئة العمل، وكل هذا يبني أن فهم األداء البشري 
  . ليتحسن األداء يتطلب نظرة شاملة وديناميكية لكل احملددات اليت تساهم يف األداء، فال يكفي حتسني أحد احملددات

  البشري األداء أنواع :الثالث المطلب
 تصنيف وميكن الباحثني، اجتاهات لالختالف يف البداية يف أشرنا كما يعود هذا ولعل لألداء تصنيفات عدة توجد       
الوظيفي ومعيار  الشمولية، املعيار معيار مصدر األداء، معيار املعايري، هذه أهم ومن معايري، عدة إىل استنادا األداء

  .الطبيعة

  :حسب معيار مصدر األداء  -1
 .اخلارجي واألداء الداخلي أو الذايت األداء نوعني، إىل األداء تقسيم ميكن املعيار، هلذا وفقا

  1:التالية التوليفة من الداخلي األداء ينتج :الداخلي األداء -1 1-

 القيمة صنع على قادر اسرتاتيجي مورد اعتبارهم ميكن الذين املؤسسة أفراد أداء وهو :البشري األداء -1- 1-1
م تسيري خالل من التنافسية األفضلية وحتقيق   .مهارا

ا استعمال على املؤسسة قدرة يف ويتمثل :التقني األداء - 2- 1-1   .فعال بشكل استثمارا
   .املتاحة املالية الوسائل واستخدام تعبئة فعالية يف ويكمن :المالي األداء -3- 1-1
 مادية موارد مالية، موارد بشرية، موارد من نشاطها لسري الضرورية مواردها من متأيت أداء هو الداخلي ومنه فاألداء.  
 األداء من النوع هذاو  للمؤسسة، اخلارجي احمليط يف حتدث اليت التغريات عن الناتج األداء هو: الخارجي األداء - 1-2

 من ولعل أثرها وحتديد قياسها ميكن أين كمية مبتغريات األمر تعلق إذا سهل وهذا ،نتائجه حتليل املؤسسة على يفرض
هي عبارة عن حبث منطقي ومنّظم عن مصدر املشكلة كي يتسىن (املتسلسل اإلحالل طريقة الظواهر حتليل طرق أهم

  ).حلها، ومن مث التمّكن من تشغيل املنتج أو العملية مرة أخرى
  :الشموليةحسب معيار  -2

  2:ويتم تقسيم األداء حسب هذا املعيار إىل أداء كلي وأداء جزئي

  وهو الذي يتجسد باإلجنازات اليت سامهت مجيع العناصر والوظائف أو األنظمة الفرعية للمنظمة: األداء الكلي 2-1

                                                           
 ادة املاجستري، ختصص مالية دولة،، دراسة حالة مؤسسة سونطراك، مذكرة لنيل شهالمؤسسة التعلم التنظيمي كمدخل لتحسين أداء، عيشوشخرية  - 1

  .63، ص )منشورة( ، 2010جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
  .89، صمرجع سابق، عبد املليك مزهودة -  2
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يف حتقيقها وال ميكن نسب اجنازها إىل أي عنصر دون مسامهة باقي العناصر، ويف إطار هذا النوع من األداء ميكن 
  .اخل...احلديث عن مدى وكيفيات بلوغ املنظمة أهدافها الشاملة كاالستمرارية، األرباح، النمو

 واألداء الكلي. الوظائف األساسيةمة و وهو الذي يتحقق على مستوى األنظمة الفرعية للمنظ :األداء الجزئي - 2-2
  .يف احلقيقة هو نتيجة تفاعل أداء األنظمة الفرعية

  :حسب معيار الوظيفة -3

 واملوارد املالية، التسويق اإلنتاج، وهي املؤسسة يف األساسية الوظائف أداء إىل األداء يقسم املعيار هذا حسب
  : وينقسم األداء حسب هذا املعيار إىل البشرية

 إىل باإلضافة فعال، مايل هيكل وبناء املايل، التوازن حتقيق على املنظمة قدرة يف ويتمثل :أداء الوظيفة المالية - 3-1
 الكلي لألداء املايل البعد فإن لذا املؤسسة، أهداف أهم أحد باعتباره االستثمار على العائد وتعظيم املردودية حتقيق

 حبجم املنظمة ملسريي املمنوحة املكافآت ربط فكرة طرح مما وتعظيمها، املردودية حتقيق خالل من يتحقق للمنظمة
م فكرة املسريين لدى يرسخ أن شأنه ما من وهذا معها طرديا متناسبة تكون أي. حتقيقها يف سامهوا اليت املردودية  أ

  .فأكثر أكثر مردوديتها تعظيم على سيعملون وبالتايل  فقط، مسريين وليسوا فيها مسامهني أي املنظمة يف مستثمرين

 حجم منها التسويق بوظيفة املتعلقة املؤشرات من جمموعة خالل من األداء هذا يتحدد :التسويق وظيفة أداء -3-2
  .اخل ...املستهلكني ذهن يف متوقعها ومدى العالمة شهرة الزبائن، رضا السوقية، احلصة املبيعات،

 إنتاج خالل من األخرى باملؤسسات مقارنة مرتفعة إنتاجية املؤسسة حتقق عندما يتحقق: أداء وظيفة اإلنتاج - 3-3
التأخر  أو اآلالت توقف عن الناتج التأخر ختفيض إىل باإلضافة باملنافسة، هلا تسمح أقل وبتكاليف عالية جبودة منتجات

  1الطلبيات تلبية يف

 وتوجيهها األخرى املوارد حتريك يتم خالله ومن املؤسسة يف مورد أهم البشري املورد يعترب :األفراد وظيفة أداء - 3-4
 األداء وهذا فيها البشري العامل بأداء مرهون املؤسسة واستمرار بقاء أن يعين وهذا املؤسسة، أهداف بتحقيق يسمح مبا

 املناسب الشخص كان إذا إال تكون ال البشري املورد فعالية أن حيث العالية ذوي املهارات واختيار الكفاءات يبىن على
  .املناسب والوقت املناسب املكان يف

                                                           
، دراسة حالة مؤسسة ملبنة احلضنة باملسيلة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة تحسين أداء المؤسسةاالبتكار اإلداري وأثره على حممد سليمان،  -1

  .119 -118، ص ص)غري منشورة(،2007ماجستري، قسم علوم التسيري، جامعة  حممد بوضياف املسيلة ،اجلزائر، 
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  :حسب معيار الطبيعة -4
  تصنيف اخل، فإنه ميكن إذا...تبعا هلذا املعيار الذي يقسم األهداف إىل أهداف اقتصادية، اجتماعية، تقنية، سياسية     

ا ...تقيناألداء حسب هذا التقسيم إىل أداء اقتصادي، أداء اجتماعي، أداء  فاملنظمة ال ميكنها أن حتسن صور
 باالعتماد على أدائها االقتصادي أو التكنولوجي فحسب، بل أن األداء االجتماعي له وزنه الثقيل على صورة املنظمة يف

تعظيم اخلارج، فاألداء االقتصادي يرتبط حتقيقه باملهمة األساسية للمنظمة، والذي يتجسد بالفوائض اليت حتققها من وراء 
  .نواجتها وتدين مستويات استخدام مواردها

وإىل جانب األداء االقتصادي واالجتماعي ميكن احلديث أيضا على األداء التقين أو الثقايف أو السياسي    
للمنظمة وذلك عندما تسطر املنظمة لنفسها أهدافا من هذا القبيل كأن ترغب يف السيطرة على جمال تكنولوجيا معني أو 

اتسعى إىل  . تكوين ثقافة خاصة 

  األداء عناصر ومحددات :الرابع المطلب
األداء إىل حتديد ماهية األنشطة اليت حيتويها العمل حيث توجد عدة عناصر ) مكونات(دف دراسة عناصر

وإدراك هامة يكون جمموعها ما يعرف باألداء، و أنه يتحدد من خالل األثر الصايف جلهود الفرد واليت تبدأ بالقدرات 
  .الدور واملهام وفيما يلي شرح للمكونات وحمددات األداء

  عناصر األداء :الفرع األول

  1:تتمثل هذه العناصر يف

 ا: المعرفة بمتطلبات العمل االت املرتبطة  أي ما . تشمل املهارات واملعارف الفنية واخللفية العامة عن الوظيفة وا
 .يؤديهميتلكه الفرد من خربات عن العمل الذي 

 يقصد به مقدار العمل الذي يستطيع العامل أن ينجزه يف الظروف العادية للعمل، ومقدار : كمية العمل المنجز
ا تعرب عن الطاقة العقلية، اجلسمية والنفسية اليت يبذهلا الفرد يف منصب عمله خالل فرتة  سرعة هذا اإلجناز أي أ

 .زمنية معينة أثناء أداء مهامه
 وتشمل الدقة، النظام، اإلتقان والتمكن الفين، القدرة على تنظيم وتنفيذ العمل واكتشاف األخطاء: نوعية العمل. 

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن ، -البليدة - ، دراسة حالة سونلغاز توزيع الوسط اديةنحو تقييم فعال ألداء المورد البشري في المؤسسة االقتصرابح خيلف،  -1

غري (، 2007، اجلزائر،يف تسيري املنظمات، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري وعلوم جتارية، جامعة أمحد بوقرة، بومرداس متطلبات نيل شهادة ماجستري
  .13، ص)منشورة
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 يدخل فيها التفاين واجلدية يف العمل والقدرة على حتمل مسؤولية العمل واجناز املهام يف مواعيدها : المثابرة والوثوق 
 1.املشرفني لتقييم نتائج عملهاحملددة، ومدى حاجة هذا املوظف لإلرشاد والتوجيه من قبل 

  محددات األداء: الفرع الثاني
  2:يتحدد األداء من خالل

يعرب عن الطاقة اجلسمانية أو العقلية اليت تقيس سرعة األداء أو كميته من خالل فرتة زمنية معينة معربة : الجهد -أوال
  3.عن البعد الكمي للطاقة املبذولة

 احلوافز اليت حيصل عليها العامل من املؤسسة سواء كانت هذه األخرية مادية أوكما أن اجلهد مرتبط بدرجة كبرية ب
  .معنوية تعمل على تشجيع العامل على اإلنتاج والزيادة يف اجلهد املبذول ألداء مهامه على أكمل وجه

  4.ة زمنية قصريةتعين اخلصائص الشخصية املستخدمة ألداء الوظيفة، وال تتغري هذه القدرات عرب فرت : القدرات -ثانيا
  5:وتتمثل يف قدرة العامل الفعلية على إجناز العمل، وميكن تقسيمها إىل

حيث تلعب البيئة واخلربات اليت يكتسبها الفرد دورا هاما يف تكييف وتشكيل سلوكه وتؤثر على : قدرات مكتسبة -أ 
  .ريبتنمية قدراته الفكرية وتطورها وتكتسب هذه القدرات عن طريق التعلم والتد

هي قدرات عقلية وجسمانية تكون لدى الفرد من غري اكتساب متكن الفرد العامل من إجنازه : قدرات فطرية - ب 
 .ألعماله بسهولة، ليس هذا فحسب بل يتمكن من حتسني أداء عمله يف كل مرة يكتسب فيها معرفة أو مهارة جديدة

يعين االجتاه الذي يعتقد الفرد أنه من الضروري توجيه جهوده يف العمل من خالله،وتقوم األنشطة  :إدراك الدور -ثالثا
  .والسلوك الذي يعتقد الفرد بأمهيتها يف أداء مهامه بتعريف إدراك الدور

  ة اليت جيب تصور الفرد وانطباعاته عن السلوك والنشاطات اليت يتكون منها عمله والطريق تعين: المهمة أو الدور إدراك

                                                           
ماجستري، كلية الدراسات مذكرة ، دراسة مسحية على العاملني يف إدارة مرور الرياض، التنظيمي وعالقته بأداء العاملينالتغير مبارك بنية ضامن العنزي،  -1

  .33ص ،)غري منشورة(،2004اململكة العربية السعودية، ،العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض
ماجستري، قسم علوم النفس، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية،  مذكرة، عالقته باألداء الوظيفياالتصال التنظيمي و جالل الدين بوعطيط،  -  2

  .74،ص)غري منشورة(، 2008جامعة منتوري محود قسنطينة، 
  ماجستري، قسم علم اإلجتماع  مذكرة مؤسسة احملركات واجلرارات بالسوناكوم،أساليب الرقابة ودورها في تقييم أداء المؤسسة اإلقتصادية السعيد بلوم،   -3

  .51، ص)غري منشورة(،2008والدميغرافيا، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، 
ماجستري  مذكرة، األداءمدى إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية بوكالة غوث وتشغيل الالجئين بمكتب غزة اإلقليمي ودورها في تحسين حممد مجال،  - 4

  .87ص ، )غري منشورة(،2009، )فلسطني(يف إدارة األعمال، كلية التجارة،اجلامعة اإلسالمية، غزة 
مذكرة ماجستري، قسم علوم التسيري،كلية  دراسة حالة مؤسسة املطاحن الكربى باجلنوب، دور إدارة المعرفة في تحسين أداء العاملين،صباح ترغيين،  -5

  .76، ص)غري منشورة(، 2006 -2005اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيري ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،العلوم 
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   1.ا ممارسة العمل املوكل له

 بينما هناك من يضيف إىل إدراك الدور أو املهمة واجلهود املبذول، ونوعية هذا اجلهد املبذول واليت تعين مستوى الدقة  - 
  2.واجلودة، ودرجة مطابقة اجلهد املبذول ملواصفات نوعية معينة

  :هناك من صاغ األداء يف شكل معادلة ميكن إيضاحها كما يلي
  
  
وانطالقا من املعادلة نستخلص أن سلوك األداء الذي ميارسه الفرد يتحدد بتفاعل وامتزاج دافعيته مع إدراكه، كما أننا ال  

  :ننسى أن كفاءة حمددات األداء اليت تتحدد من خالل
 .صفات الفرد - 1
 .خصائص العمل واملنظمة - 2
تمثل صفات الفرد يف القدرة على العمل اليت تتضمن املهارات واملعلومات واخلربة اليت يتطلبها أداء العامل لعمله وت 

  .وكذلك الرغبة اليت تتمثل بالدوافع واالقتناع واحلوافز حنو العمل
  :يف الصفحة املوالية حمددات أداء املورد البشري) 07(وميثل الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 مذكرةدراسة تطبيقية على شركة كهرباء اخلليل،  ،دور اإلبداع اإلداري في تحسين األداء الوظيفي في الهيئات المحلية الفلسطينيةعنان اجلعربي،  -1

  .38ص ،)غري منشورة(،2009ة الدراسات العليا والبحث العلمي،جامعة اخلليل، فلسطني، ماجستري يف إدارة األعمال،كلي

 لة مؤسسة توزيع وتسويق املنتجات، دراسة حالة مؤسسة دراسة حا تقييم فعالية نظام تقييم أداء العاملين في المؤسسات االقتصاديةسعاد بعجي،  -2
العلوم التجارية، عمال، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري و مذكرة مكملة لنيل شهادة ماجستري يف إدارة األالبرتولية املتعددة نفطال املسيلة منطقة سطيف، 

  .4، ص)غري منشورة(، 2009جامعة حممد بوضياف باملسيلة، 

اإلدراكₓالقدرة ₓالدافعية= األداء  
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  محددات أداء المورد البشري): 07(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 09-06، امللتقى العريب السابع، االجتاهات احلديثة يف االستثمارات والتدريب، دمشق، سوريا، التدريب وأثره على األداءيوسف حممد اندارة،  :المصدر
  .09، ص2008يوليو
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  أداء المورد البشري تقييم :يالثان المبحث
ميثل تقييم األداء حتديد وتعريف الفرد لكيفية أدائه لوظيفته وأحيانا عمل خطة لتحسني وتطوير أدائه، فعند 
تطبيق تقييم األداء بصورة جيدة وصحيحة فإنه ال يوضح الفرد مستوى أداءه احلايل فقط لكنه يؤثر على مستوى جهد 

ريقة صحيحة تزيد احتماالت حتسني هذه اجلهود يف املستقبل، الفرد واجتاهات املهام املستقبلية عندما يتم تدعيمها بط
ا جيب أن تكون واضحة من خالل خطة عمل التحسني والتطوير وسيتم يف هذا .أيضا إدارة الفرد للمهام اليت يقوم 

اكل عملية أهداف وخطوات التقييم، طرق التقييم، وصوال إىل مش املبحث التطرق إىل مفهوم وأمهية تقييم األداء البشري،
 .التقييم ومقومات جناحه

  األداء البشري تقييم مفهوم وأهمية :األول المطلب
يعد تقييم أداء العاملني مهمة ضرورية يف اإلدارة احلديثة املتطورة، وذلك باعتبارها الوسيلة املثلى لتحقيق العدالة 

وأن تقييم األداء الذي تدعو له النظريات احلديثة ليس املهنية والوظيفية بني العاملني ولرفع كفاءة اجلهاز اإلداري، خاصة 
  .غاية يف حد ذاته، بل هو وسيلة لوضع الفرد املناسب يف املكان املناسب

  مفهوم تقييم أداء الموارد البشرية :الفرع األول 
  :ال بد من التمييز بني بعض املفاهيم املرتبطة بتقييم األداء

ا من حمدودة بيانات أو حقائق ىعل احلصول يعين والذي :األداء قياس  أداء وتقييم وفهم حتليل تساعد على أن شأ
 املتعلقة بالواجبات للقيام والعلمية والعملية الفنية مدى كفاءته وتقدير حمددة، زمنية فرتة يف فيه، ومسلكه لعمله العامل
  1.املستقبل ويف احلايل بعمله

هي عملية تتم بشكل دوري ومستمر للتأكد من أن الذي يتم تنفيذه متفق مع ما هو موضوع يف خطة  :متابعة األداء
 .متفق مع األداء املستهدف أم ال) الفعلي(التأكد من أن األداء احلايل هو مبعىن أن هدف متابعة األداء. العمل وميزانيته
دف إىل تدعيم اإلجيابيات ومواطن : تقويم األداء دف تقوميه، وتقومي األداء هو عملية  يتم إجراء متابعة وتقييم األداء 

وبالتايل يعترب تقومي األداء إحدى وسائل تطوير . الفعلي/القوة، والتغلب على السلبيات ومواطن الضعف يف األداء احلايل
  2.ةوحتسني األداء لدى املوارد البشرية يف املنظم

  :وبعد التعرف على مفهوم املصطلحات ميكننا تقدمي بعض التعريفات حول مفهوم تقييم األداء البشري

                                                           
ماجستري  مذكرة، لرعاية الشباب بمنطقة الرياضدور الرقابة الداخلية في رفع مستوى األداء اإلداري في الرئاسة العامة شارع بن عبيد الرويس العتييب،   -1

  .31، ص2011يف العلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، اململكة العربية السعودية، 
موعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة ،األداء اإلداري المتميزمدحت أبو النصر،  -2   .139، ص2008مصر،  ، ا
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 املعلومات واستنباط البيانات مجع خالهلا من يتم اليت والفنية اإلدارية العملية": بأنه أداء املوارد البشرية تقييم يعرف 
م وبأداء السابق بأدائهم ملقارنته للعاملني، فعال املتحقق األداء مستويات على تدل اليت والكمية الوصفية أو   أقرا

  1."يتحقق أن ينبغي ما توضح اليت واملعايري باملعدالت

 حتليل وتقييم دقيق منظم خلدمات الشخص القائم على مالحظة عمله خالل فرتة من الزمن :" أداء العاملني هو تقييم
  2".وعلى دراسة مجيع السجالت املوضوعة املتعلقة بأدائه للعمل وملسلكه

 م:" تقييم أداء املوارد البشرية هو أثناء العمل ذلك  دراسة وحتليل أداء العاملني لعملهم ومالحظة سلوكهم وتصرفا
م يف القيام بأعماهلم احلالية وأيضا للحكم على إمكانيات النمو والتقدم للفرد  للحكم على مدى جناحهم ومستوى كفاء

  3".يف املستقبل وحتمله ملسؤوليات أكرب، أو ترقية لوظيفة أخرى

 م بقدر ما يعملون رى مكاعملية مبوجبها يتم تقدير العاملني بشكل منصف و عادل لتج:" يعرف أيضا بأنه فأ
موينتجون وباالستناد إىل عناصر و    4".معدالت يتم مبوجبها مقارنة أدائهم لتحديد مستوى كفاء

 الطريقة أو العملية اليت يستخدمها أرباب األعمال ملعرفة أي من األفراد أجنز العمل وفقا ملا ينبغي :" تقييم األداء مبعىن
ممتاز، جيد جدا، جيد، ( ا التقييم وصف الفرد مبستوى كفاية أو جدارة وإستحقاق معني له أن يؤديه ويرتتب على هذ

  5...)".مقبول، ضعيف، ضعيف جدا 

 6".النظام الذي يتم من خالله حتديد مدى كفاءة أداء العاملني ألعماهلم:" ويعرف بأنه  

 دف إىل قياس االختالفات الفردية بني العاملني من حيث مدى   ":تقييم أداء العاملني هو العملية اإلدارية اليت 
م يف النهوض بأعباء ومسؤوليات وظائفهم احلالية من ناحية، وإمكانية     قيامهم مستقبال بوظائف ذات مستوىكفاء

  

                                                           
  .31، صمرجع سابقشارع بن عبيد الرويس العتييب،  -1

2 - Anne Rebeyrolle‚voleur‚vers‚un nouveau dialogue en ressources humaines, édition achevé d′imprimer sur les 
presses de goure‚ N° 1292‚Frances‚1992, p19. 

  .257، ص2001، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، الجوانب العلمية والتطبيقية في إدارة الموارد البشرية في المنظماتصالح الدين حممد عبد الباقي،  -3
  .3ص ،  1995الطبعة األوىل،  دار الفكر للطباعة والتوزيع،  ،أساسيات اإلدارة ،كامل املغريب -4
  .274 ، ص1993االنتصار، اإلسكندرية، ، مطبعة السلوك التنظيمي وإدارة األفرادعبد الغفار حنفي،  -5

  .284ص  ،2000،  ، املؤسسة اجلامعية بريوت، إدارة الموارد البشرية و كفاءة األداء التنظيميكامل بربر -6
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  1".وأعباء ومسؤوليات أكرب من ناحية أخرى

  الموارد البشريةأهمية تقييم أداء : الفرع الثاني

حيقق نظام تقييم األداء فوائد عديدة سواء على مستوى املنظمة أو الوحدة التنظيمية أو الفرد وتكمن أهم تلك الفوائد    
  :أو املزايا فيما يلي

   :تتمثل يف :على مستوى المنظمة -أوال 

  .قياس الفاعلية التنظيمية والتعرف على إنتاجية التنظيم .1

  .الضعف اإلداري وطرق عالجها حتديد جوانب .2

 .توفري املعلومات الضرورية إلختاذ القرارات أو إحداث عمليات التطوير .3

  .حسني طرق التنبؤ باألداء املتوقع .4
املسامهة يف رفع معنويات العاملني واإلدارة مبا ينطوي عليه من موضوعية وعدالة وتوفري الفرص للتطوير املهين  .5

 2.والوظيفي
نتائج تقييم األداء وثائق تربر املنظمة من خالهلا مجيع القرارات املتخذة يف جمال شؤون العاملني بوساطة إدارة تعد .6

إخل، وذلك أمام احلكومة املتمثلة يف وزارة العمل واحملاكم ...املوارد البشرية من ترقية، وفصل من العمل وتعويضات 
ا متخذة يف ضوء نتائج تقييم أداء املوارد البشرية اليت تعمل والنقابات العمالية، على إعتبار أن مجيع القر  ارات املربرة أل

  3.لديها
  4: تتمثل أمهية تقييم األداء يف: على مستوى الوحدات التنظيمية -ثانيا

ف املوضوعة باملستوى املطلوب متابعة تنفيذ األهداف، بغرض التعرف على مدى حتقيق الوحدة االقتصادية لألهدا .1
  .الوقت احملدد وف

  متابعة الكفاية يف األداء بغرض التحقق من التنفيذ للنشاط بأعلى درجة ممكنة من الكفاية مع جتنب اإلسراف. 2

                                                           
  .317ص، 2003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مدخل لتحقيق الميزة التنافسية: الموارد البشرية ،أبو بكر مصطفى حممود -1
  .565، ص2005، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، إدارة األعمال ،إدريس عبد الرمحان ثابت -2
  .376، ص 2005، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، عمان، إدارة الموارد البشرية المعاصرة ،عمر وصفي عقيلي -3
  .567 -566، ص ص مرجع سبق ذكرهإدريس عبد الرمحان ثابت،  -4



- تأطير نظري - أداء المورد البشري                         :                 الفصل الثالث  
 

 

79 

 .واخلطأ يف التنفيذ
 .العالقات بني الرؤساء واملرؤوسنيوحتسني  االتصالتدعيم عمليات  .3
 .نظيميةالتدريبية على مستوى الوحدة الت االحتياجاتختطيط القوى العاملة، وحتديد  .4
 .تشجيع املنافسة بني اإلدارات واألقسام مبا يؤدي إىل حتسني إنتاجية املؤسسة .5

  1:تتمثل يف: على مستوى األفراد -ثالثا

 .ملتاحة لتحسني وتطوير أداء الفردوفري الفرص ا .1
 .إرشاد اإلدارةصوله على تشجيع أو وح) الفرد( دعم ثقة الفرص بنفسه  .2
 .ل اجلهد إلبراز التقدم يف أدائهمتنمية املنافسة بني األفراد وتشجيعهم على بذ .3
ال الوظيفي الكشف عن الطاقات والقدرات غري املستغلة لدى األفراد مبا يساعد على إعادة توج .4 يهها إىل ا

 .املناسب
 .م األداءاصة يف حالة إقناعهم بعدالة نظم تقييإشعار العاملني باملسؤولية وحتقيق الرقابة الذاتية خ .5
 .ء الفرد والعمل على التغلب عليهاالكشف عن جوانب القصور يف أدا .6
 .جيع السلوكيات اإلجيابية لألفرادتدعيم وتش .7

  أهداف وخطوات تقييم األداء البشري :الثاني المطلب
القائمون عليها الوصول هلا وعملية تقييم األداء هي  إن لكل عملية إدارية يف املؤسسة أهداف معينة يسعى 

كذلك هلا جمموعة من األهداف اليت تسعى لتحقيقها سواء على مستوى املنظمة ككل أو على مستوى العاملني 
ا، وهو ما سنتطرق له يف هذا املطلب  .اخلاضعني لعملية التقييم، وكما هو معروف فلكل عملية مراحل وخطوات متر 

  أهداف تقييم األداء البشري: األول الفرع

  :لتقييم أداء العاملني فوائد مهمة سواء بالنسبة لألفراد العاملني، أو للمنظمة ككل

  :بالنسبة للعاملين -1

  :من أهم األهداف اليت حيققها تقييم األداء للعاملني ما يلي

  

                                                           
  .567، صمرجع سابقالرمحان ثابت، إدريس عبد  -1
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  1.بنواحي القصور يف أدائهم فيعطيهم الفرصة لتجنبها يف املستقبل يساعد تقييم األداء على تعريف العاملني -أ

  .الشعور بأن جهودهم تثمن عشوائيا يعطي تقييم األداء للعاملني معىن للعدالة، مكان -ب

  2.إمدادهم بتغذية مرتدة عن أدائهم باملقارنة مع ما كان متوقعا منهم -ت

عملية التقييم على اقرتاح جمموعة من الوسائل والطرق املناسبة لتطوير سلوك العاملني وتطوير بيئتهم الوظيفية  تساعد -ث
  .أساليب علمية وبصورة مستمرةب

إن عملية تقييم األداء تسهم يف إشعار العاملني باملسؤولية من خالل إدراكهم بأن أعماهلم وسلوكهم ستكون موضع  -ج
  3.تقييم من رؤسائهم

  :بالنسبة للمنظمة ككل -2

  :من بني األهداف اليت ميكن أن حيققها تقييم أداء العاملني لإلدارة واملنظمة ككل ما يلي    

ونشاطات العاملني ،وخصائصهم ) اإلسرتاتيجية(هدف عملية تقييم األداء إىل الربط والتكامل بني األهداف التنظيمية -أ
التنظيمية واملتمثلة باملخرجات احملددة مسبقا، لذلك البد أن يكون نظام تقييم األداء مرنا املناسبة لتنفيذ اإلسرتاتيجية 

  4.يستجيب ألي تغيري يف إسرتاتيجية املنظمة

  .يار والتعيني واحلكم على سالمتهاترشيد سياسة االخت -ب

مناصب  أو أكفأ األشخاص لشغل إعداد سياسة جيدة للرتقية ألنه يساعد اإلدارة على اختيار أنسب املرتشحني -ت
  .أعلى يف املستوى التنظيمي

إعداد سياسة جيدة لتدريب العاملني وتنميتهم، حيث يتم إعداد الربامج التدريبية بناءا على نقاط الضعف يف أداء  -ث
  .العاملني اليت يبينها التقييم

  عالقات العمل داخل املنظمة فهو خيلق شعور بالراحة بني العاملني، بسبب وجود نظام سليم وعادل لتقييم حتسني -ج
                                                           

  .285، ص2000للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  ، الدار اجلامعيةإدارة الموارد البشريةعبد الباقي،  الدين حممد  صالح -1
  .89، ص 2001يع، القاهرة، ز ، دار قباء للطباعة والنشر والتو 21سلسلة الدليل العلمي لمدير القرن زهري ثابت،  -2
، 2008، الطبعة الثانية، مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع، الرياض، إدارة الموارد البشرية نحو منهج استراتيجي متكامل ،حممد بن دليم القحطاين -3

  .164ص
  .139، ص2003، ، عمان، األردن، الطبعة األوىل، دار وائل للنشرإدارة الموارد البشرية مدخل إستراتيجيسهيلة حممد عباس،  -4
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  . أعماهلم

يساعد النظام املوضوعي لتقييم أداء العاملني على احرتام نظام العمل وقواعده ألن شعور الفرد بأن هناك من  كما   -ح
  .يقيم سلوكه وتصرفاته سوف جيعله أكثر التزاما بنظام وقواعد العمل املوضوعة

وم الرئيس بتقييم مرؤوسيه فلكي يقيساعد النظام املوضوعي لتقييم أداء العاملني على إعداد سياسة جيدة للرقابة،  -خ
على أساس سليم فإن األمر يستلزم منه االحتفاظ ببيانات منظمة عن أداء العاملني ونقاط القوة والضعف فيهم، وهذا 

  1.بدوره حيسن من كفاءة العملية الرقابية يف املنظمة

  2.املساعدة يف قياس الكفاءة اإلنتاجية -د

تقومي برامج وأساليب إدارة املوارد البشرية، حيث تعترب وظيفة تقييم األداء مبثابة الوظيفة اليت تعمل على ومراجعة   -ذ
التدريب، احلوافز، ( متابعة باقي وظائف إدارة املوارد البشرية، فهي الوظيفة اليت تقع عند ملتقى مجيع أنشطة املوارد البشرية

  3..).ختطيط القوى العاملة، الرتقية

  خطوات تقييم أداء المورد البشري: الفرع الثاني

تبدأ عملية تقييم األداء بتحديد معايري األداء ومن مث مناقشة التوقّعات يف األداء مع األفراد العاملني، وبعد ذلك 
الختاذ اإلجراءات قياس األداء الفعلي ومقارنته باملعايري املوضوعة، وبعد ذلك يتم مناقشة التقييم مع األفراد العاملني 

  4.التصحيحية إن لزم األمر ذلك

  :يلي وات فيماطوميكن توضيح هذه اخل

  تحديد معاييـر األداء: لة األولىالمرح

  5".تقييمك العناصر اليت تستخدم كركائز للتل" يقصد مبعايري تقييم األداء  - 

                                                           
  .369، صمرجع سابقصالح الدين حممد عبد الباقي،   -1

2  - Jacqueline(b) et al‚ La fonction des ressources humanes‚ Édition du nod, paris‚ 2004‚ p23. 
3  -Pascala Noferi‚Gestion des ressources humaines et compétitivité de l'entreprise‚ eduim‚ paris‚ 1987‚ p 63. 

  .244،ص 1999، دار وائل للنشر، األردن، إدارة الموارد البشريةسهيلة حممد عباس، علي حسن علي،  -4
  .373، ص2003اجلامعية، مصر،  دارال، ، االختبارات واستخدامها في إدارة الموارد البشرية واألفرادأمحد ماهر -  5
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األسس اليت يرتكز عليها التقييم، وتكون هذه املعايري نسبية إذا تعلقت باملقارنات ما بني "مبعايري تقييم األداء  ويقصد - 
  1".املوارد البشرية، أو تكون مطلقة إذا ارتبطت بأهداف التقييم

 الذي يؤدي عمله) املرؤوس(بيان خمتصر يصف النتيجة النهائية اليت يتوقع أن حيققها العامل :معيار األداء هو - 
ومتثل معايري األداء يف هذه احلالة القانون الداخلي املتفق عليه بني الرئيس واملرؤوس على الطريقة اليت متكنه من . املطلوب

عادة هي مسؤوليات  ومعايري األداء. الوصول إىل أفضل أداء، ويف نفس الوقت التعرف على القصور يف األداء فور حدوثه
  2.والواردة يف توصيف منصب العملالعمل احملددة 

  نقل توقعات األداء للعاملين: يةالمرحلة الثان
أن يعملوا،  بعد حتديد املعايري الالزمة لألداء الفعال البد من توضيحها لألفراد العاملني، ملعرفة وتوضيح ما جيب

املعلومات من الرئيس إىل مرؤوسيه،  أن يتم نقل :اجتاهنيمن األفضل أن تكون عملية االتصال ذات وماذا يتوقع منهم، و 
مناقشتها معهم والتأكد من فهمها، مث أن تكون هناك تغذية عكسية من املرؤوسني إىل رئيسهم لغرض االستفهام حول 

  .أية جوانب غري واضحة لد يهم
  قياس األداء: المرحلة الثالثة

ة مصادر للمعلومات غالبا ما تستخدم وتكون هذه اخلطوة جبمع املعلومات حول األداء الفعلي، وهناك أربع  
  .التقارير املكتوبة مالحظة األفراد العاملني، التقارير اإلحصائية، التقارير الشفوية،:  لألداء الفعلي هي

  إن االستعانة جبميع هذه املصادر يف مجع املعلومات يؤدي إىل زيادة املوضوعية يف قياس األداء.  

  ء الفعلي مع األداء المعياريمقارنة األدا: المرحلة الرابعة

هذه اخلطوة ضرورية ملعرفة والكشف عن االحنرافات بني األداء املعياري واألداء الفعلي ومن األمور املهمة يف هذه   
اخلطوة هي إمكانية املقيم يف الوصول إىل نتيجة حقيقية وصادقة وتعكس األداء الفعلي للفرد العامل وقناعة الفرد العامل 

النتيجة حيث أن نتائج التقييم اليت يستلمها األفراد تؤثر بدرجة كبرية على روحهم املعنوية وعلى تواصلهم باألداء  ذه

                                                           
1 - Christian Batal, la gestion des R,H dans le secteur Pubilc ,Editions d’organisation, 2eme Edition, paris, 2000, p 90. 

 قتصادية، جامعة حممد خيضر بسكرة،كلية احلقوق والعلوم اال  ،، جملة العلوم اإلنسانيةتقييم أداء األفراد كأداة لرفع أداء المنظماتعبد الناصر موسي،  - 2
  .08، ص 2004العدد السادس، جوان 
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املستقبلي، ولذلك البد وأن تتبع هذه اخلطوة خطوة أخرى ختفف من شدة تأثري التقييمات السلبية واخلطوة التالية هي 
  1.مناقشة التقييم مع األفراد العاملني

  شة التقييم مع األفراد العاملينمناق: المرحلة الخامسة
يكفي أن يعرف األفراد العاملني نتائج عملية تقييم األداء، بل أنه من الضروري أن تكون هناك مناقشة لكافة  ال

يدركها الفرد  اجلوانب اإلجيابية والسلبية بينهم وبني املقّيم أو املشرف املباشر لتوضيح بعض اجلوانب املهمة اليت قد ال
العامل، وبصورة خاصة اجلوانب السلبية يف أدائه، كما وأن املناقشة ختفف من حدة تأثري النتائج اليت تعكس األداء 
السليب، حيث أن التقييم الصادق وكما أشارت الكثري من الدراسات إىل ذلك قد يضع الرئيس يف موقف حرج من قبل 

  .أكثر مما حدده هلم الرئيس أو املشرف املباشر املرؤوسني، حيث يشعر هؤالء بأن أدائهم

  اإلجراءات التصحيحية: لة السادسةالمرح

األول مباشر و سريع، إذ ال يتم البحث عن : إن اإلجراءات التصحيحية من املمكن أن تكون على نوعني 
ابق مع املعيار، ولذلك فإن هذا األسباب اليت أدت إىل ظهور االحنرافات يف األداء، وإمنا فقط حماولة تعديل األداء ليتط

   .النوع من التصحيح هو وقيت

أما النوع الثاين من التصحيح أو اإلجراءات التصحيحية لألداء ليتطابق مع املعيار احملدد فهو اإلجراء 
التصحيحي األساسي، حيث يتم البحث عن أسباب وكيفية حصول االحنرافات، أي حتليل االحنرافات بكافة أبعادها 
ا تعود على  للوصول إىل السبب الرئيسي وراء ذلك، وهذه العملية أكثر عمقًا وعقالنية من األسلوب األول، كما وأ

  2.املنظمة بفوائد كثرية على املدى الطويل

  :الذي يف الصفحة املوالية يوضح خطوات عملية تقييم األداء) 08(رقم والشكل 
  
  
  
  

                                                           
  .246، صمرجع سبق ذكره، إدارة الموارد البشريةحممد عباس، علي حسن علي،  سهيلة -1
، مذكرة -بسكرة- ، دراسة ميدانية مبؤسسة صناعة الكوابلعملية التدريب ودورها في تحسين أداء العمال في المؤسسة االقتصاديةسهيلة زغدود،  -2

  .50، ص )غري منشورة( ،2011ماجستري علوم التسيري، ختصص التنظيم للموارد البشرية، 
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  خطوات عملية تقييم األداء): 08(الشكل رقم 

    

  

  

  

  
  .248، ص 1999األردن، ، دار وائل للنشر، إدارة الموارد البشريةسهيلة حممد عباس، علي حسن علي، : المصدر

  
  األداء البشري طرق تقييم :الثالث المطلب

هناك أكثر من طريقة وأداة لتقييم أداء العاملني، سواء يف أدب اإلدارة أو يف واقع التطبيقي، بعض هذه الطرق 
جمموعة من توفر جمموعة من البيانات يهم العاملني التعرف عليها للوقوف على تقدمهم يف األداء ولكنها ال توفر 

  .البيانات الالزمة ملتخذي القرارات يف جمال شؤون األفراد، والبعض اآلخر تعتمد عليه اإلدارة يف تنمية العنصر البشري
كل طرق وإجراءات تقييم األداء املتاحة هلا مزايا وعيوب، وبعض املنظمات تستخدم أكثر من طريقة لتحسني          

ا   1.نظم تقييم األداء 

حيث ترتكز الطرق التقليدية على اجلوانب ، ا إىل طرق حديثة و أخرى تقليديةقييم ميكن تقسيمهوطرق الت
د على مالكمية واستخدامها كمعايري ومؤشرات مالية إىل جانب اهتمامها باألداء الفردي، بينما الطرق احلديثة تعت

  2.اجلوانب النوعية، وخمتلف الصفات الشخصية، وترتكز على األداء اجلماعي
  الطرق التقليدية: الفرع األول

يشكل احلكم أو التقدير الشخصي للرؤساء على أداء املرؤوسني أساس الطريقة التقليدية اليت تسعى إىل مجع  
م تنمية وتسيري املوارد البشرية، وتقوم هذه  بيانات ومعلومات عن مستوى أداء األفراد من أجل اختاذ قرارات إدارية 

 إجناز العامل مع إجناز اآلخرين، أو مقارنة إجناز العامل مع معدل اإلجناز العام، وتسعى أيضا إىل الطريقة على مقارنة
  :عن مستوى األداء املنجز، وتتكون هذه الطريقة التقليدية من عدة طرق فرعية أمههاالكشف 

                                                           
  .92، ص1999، اجلزء األول، مكتبة ابن سينا، القاهرة، تكنولوجيا األداء من التقييم إلى التحسينعبد احلكيم أمحد اخلزامي،  -  1

2 - Robert le Duff, Encyclopédie du gestion et de management; Edition Dalloz, paris, 1999, p 895. 

تحديد معايير 
 األداء

نقل توقعات 
 األداء لألفراد

 قياس األداء
مقارنة األداء 
الفعلي مع 
 المعياري

مناقشة التقييم 
 مع األفراد

القيام 
باإلجراءات 
 التصحيحية
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  طريقة التدرج البياني -أوال

ا، ومبوجب هذه الطريقة  تخدامهااستعترب هذه الطريقة من أكثر الطرق شيوعا، نظرا لسهولة  واملزايا اليت تتمتع 
يتم حتديد عدد من الصفات أو اخلصائص اليت متكن املوظف من رفع مستوى األداء ويتم تقييم كل موظف حسب 
مقياس التدرج البياين احملدد ووفقا لدرجة امتالكه هلذه الصفات، وترجع فعالية هذه الطريقة إىل الدقة يف حتديد الصفات 

عن طريق استخدام مقياس بياين لكل صفة، ويكون مقسم إىل عدة أقسام، وميثل كل قسم  1صائص املرتبطة باألداء،واخل
  :منها مرتبة معينة من الكفاءة، وهلذا التقييم نوعان ومها

لكل  هنا حتدد عناصر التقييم أداء املوظف وحيدد ):التقييم الكمي(  التقييم من خالل أسلوب األوصاف التقديرية. أ
عنصر درجات أو مستويات تبدأ من حد أدىن وتنتهي حبد أقصى، حبيث يضع الرئيس عالمة على الدرجة اليت تناسب 

  :والشكل التايل يوضح ذلك 2مستوى املوظف يف كل عنصر،

  التقييم من خالل أسلوب الوصف التقديري): 09( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  .160، ص 2007دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان األردن، ، ، الطبعة األوىلإدارة الموارد البشرية ، كاظم محودضريخ: المصدر

وتقتصر مهمة املقيم وفق هذا األسلوب بتحديد مدى توافر بعض الصفات اليت يراها ضروري من أجل أداء 
لوظيفته، بعد أن يكون قد حدد مسبقا الصفات اليت ستتم دراستها، وتعطي كل صفة مقياس يرتاوح مابني صفر العامل 

الشعور باملسؤولية، القدرة على التعاون، القدرة على القيادة، العالقة بالرؤساء، : وعشر درجات، ومن أمثلة هذه الصفات
  .،إخل...القدرة على حل املشكالت

                                                           
  .131، ص مرجع سابق،  وسيلة محداوي -  1
  .401، ص 2008مطاع، مصر،  ، الطبعة الثانية، الدار اهلندسيةإدارة الموارد البشرية رؤية إستراتيجية معاصرةأمحد سيد مصطفى،  -2

 
50 60 70 80 100 
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وهو األكثر استعماال، ألنه يعطي فكرة واضحة ودقيقة ملدى توافر الصفات  :األسلوب الوصفي التقييم من خالل. ب
  :ته، والشكل اآليت يوضح ذلكفاملوظف، ومدى قيامه بواجبات وظي يف

  التقييم من خالل األسلوب الوصفي): 10( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  .354، ص 2010دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، ، ، الطبعة األوىلإطار نظري وحاالت عملية: إدارة الموارد البشرية أمحد نادر أبو شيخة ،: المصدر

بشكل دقيق، ووضع إشارة معينة  حداوتقتصر مهمة املقيم مبوجب هذا األسلوب ، على دراسة كل صفة على   
على ما هو أكثر انطباقا على املوظف، ويتم تكرار العملية لباقي الصفات، وبعد أن يتم تقومي مجيع الصفات يستخرج 

   1.ملوظفالتقدير النهائي على شكل متوسط حسايب الذي يعرب عن مدى أداء ا

  .لنفرض أن موظفا قد حصل على الدرجات التالية يف تقييم أدائه :وإليك المثال التوضيحي التالي

  .درجة وهو مستوى أداء هذا املوظف 80= 			= املتوسط احلسايب

                                                           
  .354، ص 2010األردن، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، ، إطار نظري وحاالت عملية: إدارة الموارد البشرية أمحد نادر أبو شيخة ، -1

المواظبة على   التعاون
  العمل

القدرة على   حسن التصرف
  التفكير

  المجموع  معاملة الجمهور

  درجة 400  درجة 80  درجة 90  درجة 60  درجة 80  درجة 90 

50 60 70 80 100 

كثير التغيب 
ألسباب غير 

 مقنعة

متاحين الفرص 
 للتغيب

متغيب ألسباب 
 معقولة

 عادي 

 التغيب

 

مواظب 
 باستمرار
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دف حتويله إىل قيمة وصفية تعرب عن أدا   : يتء املوظف ضمن فئات حمددة كاآلوذلك 

  .ضعيف          50أقل من درجة : الفئة األوىل

  .درجة          مقبول60أقل من  -50بني : الفئة الثانية

  .درجة          جيد 70أقل من  – 60بني: الثانية الفئة

  .جيد جدا          80قل من درجة أ - 70بني : الفئة الرابعة

  .درجة فأكثر          ممتاز 80: الفئة اخلامسة

  .يف هذه احلالة نقول عن مستوى أداء هذا املوظف ممتاز، ألنه يقع يف الفئة اخلامسة 

 مزايا هذه الطريقة: 

  .اخلصائص املرتبطة باألداء الفعالعلى الدقة يف حتديد الصفات و  تعتمد. 1

 .تستخدم يف حالة وجود أعداد كبرية أو صغرية، وهي تالءم قطاع اخلدمات لسهولة حتديد الصفات. 2
 عيوب هذه الطريقة:  
  .من الصعب على الفرد حتديد كيفية تغيري سلوكه للحصول على تقييم عايل. 1
رامج تدريبية لألفراد العاملني الذين يكون تقييمهم منخفض، فالصفات هي عامة يف الغالب، من الصعب تصميم ب .2

  .حيث البد من حتديد نقاط الضعف بدقة ليتسىن تعديل السلوك
يتطلب استخدام هذا السلوك درجة عالية من الشعور باملسؤولية واحلكم العادل من قبل الرئيس املباشر كما يتطلب  .3

  .جهودا كبرية يف املالحظات واإلشراف على سلوك العاملني ومتابعتهم
املشرفني فيما يتعلق  ال ترتبط بصورة مباشرة بسلوك األفراد موضع التقييم، حيث أن الفرد العامل يقيم وفقا ألحكام. 4

  1.بكمية ونوعية العمل، مما يؤدي إىل التحيز يف عملية التقييم

 حيث تقوم هذه الطريقة مبقارنة األفراد اخلاضعني للتقييم بعضهم ببعض يف الكفاءة العامة لألداء،: طريقة الترتيب -ثانيا
  :هي نوعانيتم ترتيب األفراد تصاعديا أو تنازليا حسب أحسنهم وأقلهم كفاءة، و 

                                                           
  .92-91، ص ص 2003التوزيع، عمان، األردن، ، دار النشر و إدارة الموارد البشريةعلي حممد ربابعة،   -1



- تأطير نظري - أداء المورد البشري                         :                 الفصل الثالث  
 

 

88 

 طريقة الترتيب البسيط  . أ

يقوم املقيم وفق هذه الطريقة برتتيب األفراد تنازليا وفق درجة وجودة الدرجة املقاسة لديهم، حيث خيتار املقيم من بني 
  ،مث الفرد الذي يليـه إىل )األول(يعطيه رتبة لك أكرب قدر من الصفة املقاسة و ائمة أمساء األفراد حمل التقيـيم الفـرد الذي ميق

  1 .أن يـتم  ترتيب مجيع األفراد يف القائمة

 مزايا هذه الطريقة:  

  .سهلة التطبيق .1

  .التفرقة بني الكفء وغري الكفء بطريقة واضحة .2

 عيوب هذه الطريقة:  

  .شخصية القائم بالتقييم وطريقة تفكريه واحتياجاته قد يرتتب عليها نتائج غري موضوعية أن. 1
 .الة وجود أعداد كبرية من األفراديصعب تطبيقها يف ح. 2
 2.ال تظهر نواحي الضعف والقصور يف أداء املوظف بالنسبة لكل جمال على حدة. 3
  :طريقة المقارنة الثنائية . ب

، تفضيالت أقل يرتب على أنه األسوأالعامل الذي حيصل على و ، كل عامل مع أداء جمموعة العمل  اءمت فيها مقارنة أد
موعاتتستعمل املعادلة التالية يف حتديد ، و كون بـني أزواج مـن العاملنيمبعىن أن املقارنة هنا ت   : الثنائية ا

) =  عدد المجموعات الثنائية الممكنة : حيث ) 
: n األفراد املطلوب ترتيبهمعدد .  

رب عدد األفراد املراد تقييمهم واملشكلة الرئيسة يف استخدام هذه الطريقة تتمثل يف الوقت الذي تستغرقه يف حالة كـ
موعات الثنائية ، كما أن هذه الطريقة ال تصلح ألغراض التدريب و ، الرتفيع حيث أنه كلما زاد عدد األفراد زادت ا
 أن هذه الطريقة ال تتصف إىل معايري الوظيفة ، إضافة إىل ال تستند احتدد النقـائص يف األداء ،كما أ ال األ، النقلو 

  .تعتمد على احلكم الشخصي للمقيم ، مبعىن إمكانية حتيزه يف عملية الرتتيب األ ،باملوضوعية
                                                           

تمع العريب للنشر، دون ذكر البلد، إدارة األفرادمهدي حسن زويلف،  -1   .202، ص 2003، مكتبة ا
  .61، ص 2004، الطبعة األوىل، املكتبة األكادميية، القاهرة، )عالم جديدمدخل جديد ل(تقييم األداءتوفيق حممد عبد احملسن،  -2
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 مزايا هذه الطريقة: 

 .طريقة سهلة و بسيطة. 1
 .نتائجها إىل حد ما صحيحة مهما اختلفت أطراف التقييمميكن أن نقول أن . 2
  1.تناسب خاصة املؤسسات ذات عدد عمالة قليل. 3

 عيوب هذه الطريقة:  

 .، خاصة يف احلاالت اليت يتسع فيها نطاق اإلشرافتستغرق وقتا طويال. 1
 .تعجز يف الكشف عن الفروق بني األشخاص الذين يكونون يف رتب متقاربة. 2
  2.يف الكشف عن أمناط السلوك السليب ، اليت حتتاج إىل معاجلة بسبب تركيزها على السلوك ككلتفشل . 3

  طريقة التوزيع اإلجباري         -ثالثا

تقوم على أساس توزيع األفراد على درجات خمتلفة باملقياس وفق نسب حمددة وهذه الطريقة تعرف بالتوزيع 
موعة حول املتوسط، لألفراد بناء على إجنازهم حيث* الطبيعي وذلك إستنادا إىل االفرتاض القائل  3يرتكز أكثر أفراد ا

  . 4بأن نسبة قليلة من األفراد حيصلون على الرتتيب املتوسط

موعات بالنسب املوضحة يف اجلدول التايل   :ويتم توزيع العاملني على تلك ا

  

  

  

  

                                                           
  . 175، ص 2004، ، مؤسسة شباب اجلامعة، مصرإدارة األفراد والعالقات اإلنسانية، عادل حسن -1
  .174، ص 2006 التوزيع، عمان،الوي للنشر و ، دار جمدإدارة الموارد البشرية و تأثيرات العولمة عليها، سنان املوسوي -2
  .، أين ترتكز قيم أي ظاهرة عادة حول القيمة املتوسطة هلذه الظاهرة، وينخفض الرتكيز على اجلانبني التوزيع الطبيعي* 
  .133ص  ،بقامرجع سكامل بربر،   -3
  .347ص ، 2002 بية، بريوت،، دار النهضة العر إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجيحسن إبراهيم بلوط،  -4
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 اإلجباريتوزيع العاملين بطريقة التوزيع ): 02( الجدول رقم

النسبة المئوية للعاملين 
  الخاضعين للتقييم

  التقدير الذي يمنح لهم  مستوى الكفاءة

  ممتاز  كفاءة ممتازة  10%

  جيد جدا  كفاءة عالية  20%

  جيد  كفاءة متوسطة  40%

  متوسط  كفاءة مقبولة  20%

  دون املتوسط  كفاءة منخفضة  10%
 .408، ص 2007، دار وائل للنشر، األردن، إدارة الموارد البشرية وإدارة األفرادسعاد نائف برنوطي، : من إعداد الطالبة باالعتماد على :المصدر

 :الذي يف الصفحة املوالية)11(رقم وتتم عملية التوزيع حسب نسب حمددة لكل جمموعة كما يف الشكل 

  طريقة التوزيع اإلجباري): 11( الشكل رقم

 

 

 

 

  

 

 

  .301، ص 2007، الدار اجلامعية، االسكندرية، إدارة الموارد البشريةأمحد ماهر، : المصدر

 

  جيد                                                              

  

  متوسط                              جيد جدا                                        

  وسطدون ال                                ممتاز                                                               

  

  

          10%               20%                40%              20%                   10%    
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 مزايا هذه الطريقة: 

  .سهولة عملية تقييم األداء.1
  .سرعة التقييم. 2
  .ال يبذل املقيم جهدا ووقتا كبريين يف التقييم. 3
 عيوب هذه الطريقة:  
  .نقص املوضوعية بسبب االعتماد الكلي على الرأي الشخصي للمقيم.1
 تقييمها عامة غري تفصيلية، فال توضح مستوى األداء بشكل دقيق، إذ تقتصر على بيان فالن أكف من فالن؛ نتائج. 2
  .والضعف يف أداء املوارد البشرية ال توضح نتائج التقييم نقاط القوة. 3
استخدام طريقة التوزيع اإلجباري عندما يكون عدد األفراد املقيمني صغريا، حيث ال ميكن تقسيمهم إىل  صعوبة. 4

 1.جمموعات حسب مستويات الكفاءة احملددة

  قوائم المراجعة -رابعا

من خالل هذه الطّريقة يستخدم املقيم قوائم باألوصاف السلوكية احملددة من قبل إدارة األفراد أو األقسام، وعلى 
 املقيم الذي هو يف الغالب املشرفويكون تأشري  املقيم أن يؤشر وخيتار العبارة أو الصفة اليت تصف أداء األفراد العاملني 

ائمة املراجعة  تذهب إىل إدارة األفراد لتحليلها، وحتديد الدرجات واألوزان لكل عامل املباشر إما بنعم أو ال، وعند إمتام ق
من العوامل احملددة يف القائمة حسب درجة أمهيتها، ومث يعود التقييم النهائي من إدارة األفراد إىل املشرف املباشر ملناقشته 

 2.مع األفراد العاملني
 .تدخل وال يعرف الدرجات احملددة مسبقاً وفقاً هلذه الطّريقة فإن املقيم ال ي

 مزايا هذه الطريقة:  
  .تقلل من حتيز املقيمني ألنه يشارك يف إعدادها رؤساء الوظائف املراد تقييمها.1
  .بسيطة وسهلة الفهم والتطبيق.2
  عيـوب هذه الطريقة: 
 فيها، حيث أن عوامل القوائم ختتلف من وظيفةمن الوظائف تكلفتها العالية حيث تتطلب من املنظمة إعداد قوائم بقدر ما . 1

                                                           
  .418-417، ص ص مرجع سابق، عمر وصفي عقيلي -  1
  .254ص ،مرجع سابق، إدارة الموارد البشريةسهيلة حممد عباس وعلي حسني علي،  -2
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  .إىل أخرى
 1. تتطلب جهدا ووقتا إلعداد قوائمها. 2

 الطرق الحديثة: الفرع الثاني

الطرق التقليدية املذكورة سابقا كلها تعتمد على احلكم الشخصي القائم بالتقييم فهو يبدو واضحا وملموسا  إن
يف تطبيق هذه الطرق وملعاجلة جوانب اخللل يف هذه الطرق التقليدية واجتهت اإلدارات احلديثة للبحث عن طرق أفضل 

 .لتقييم أداء األفراد

 طريقة االختيار اإلجباري -أوال

  هذه الطريقة تتكون استمارة التقييم من جمموعات من العبارات أو اجلمل حتتوي كل جمموعة على أربعيف
يقوم الرئيس باختيار  وهنا. رغوبة يف أداء العاملاملعبارات، اثنان منهما متثالن الصفات املرغوبة، واثنان الصفات غري 

عبارتني منها فقط، واحدة تعرب عن الصفة املرغوبة يف أداء العامل واألخرى تعرب عن الصفة الغري مرغوبة يف أداء هذا 
  2.حيث أنه ال يعلم األوزان املخصصة للعبارات أو قيمتها وكل ما عليه هو االختيار مبوضوعية إحدى اإلجابتني.األخري

رأ العبارات كلها ال يدري أيا منها سيحسب يف صاحل املوظف وأيا منها سيحسب ضده، وجتري ولكن املشرف حني يق
  . اإلدارة أو قسم األفراد عملية احلساب وتظهر نتيجة التقييم لألفراد

  3:وكمثال على ذلك نورد اجلمل األربعة التالية لتوضيح ما سبق
  .يقابل املوظف توقعات اإلدارة يف أوقات زمحة العمل .أ

  .ينجز األعمال املطلوبة منه، واألعمال اإلضافية أيضا .ب
  .ال يستطيع أن حيدد موقفه يف املشاكل اليت يصادفها .ج
  .ال يعد قادرا على اختاذ القرارات .د

الصفات املرغوبة يف أداء املوظف، بينما تصف العبارتان ج و د، الصفات الغري مرغوبة،  "ب"و  "أ"ومتثل العبارات
وخيتار املشرف من كل عبارتني عبارة واحدة متثل الصفة املراد قياسها، وهو يف ذلك خيتار العبارة اليت تعرب عن األداء 

                                                           
، - بسكرة-، قسم علم االجتماع، جامعة حممد خيضردور نظام معلومات الموارد البشرية في تقييم أداء الموارد البشرية في المؤسسةصورية زاوي،  -1

  .14، ص  2010جوان
  .121، ص مرجع سابقزهري ثابت،  -2
  .316، ص 2003دار اجلامعة اجلديدة، مصر، إدارة الموارد البشرية، سعيد حممد أنور سلطان ،  -3
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األخرى، ألنه ال يدري ما هي القيمة  احلقيقي للموظف وليس على أساس أن واحدة من العبارتني تعترب أحسن من
  .املعطاة لكل منها وبذلك ينعدم أو يقل تدخله الشخصي أو احنيازه يف التقييم

 مزايا هذه الطريقة: 
 توفر قدرا كبريا من املوضوعية يف التقييم.  
  1.يف األداءجترب املقيم على دراسة األداء والسلوك بشكل جيد وحتليله، لتمكنه من حتديد نقاط القوة والضعف 
 عيوب هذه الطريقة: 

  .صعوبة فهمها وتطبيقها. 1

  .صعوبة االحتفاظ بالشفرة السرية. 2

  2.صعوبة إعداد العبارات اخلاصة بكل وظيفة. 3

  طريقة األحداث الحرجة -ثانيا

فاعلية، هي طريقة التقييم اليت تركز على السلوك احلرج الذي يصنع الفرق بني أداء الوظيفة بفاعلية أو بدون 
حيث يقوم الشخص املسؤول بتسجيل معلومات عن سلوكيات العامل يف بعض احلاالت واألحداث اجلوهرية، سواء  
كانت سلبية أم اجيابية ويتم تسجيل الواقعة أو احلادثة والسلوك الذي قام به العامل يف هذه الواقعة والتاريخ، ومن أمثلة 

يام بواجب عليه القيام به، أما األحداث اجلوهرية اإلجيابية قيام العامل األحداث اجلوهرية السلبية رفض العامل الق
  3.مبساعدة أحد زمالئه يف العمل يف وقت إضايف دون مقابل

 .إذا حصل العامل على قيم سلبية تفقده قيم إجيابية، حيث تكون هذه القيم سرية ضمانا لتوفري املوضوعية يف التقييم

  مزايا هذه الطريقة: 

ا تعطي فكرة واضحة ودقيقة على أداء الفرد من خالل مالحظة أدائه*        تتميز بابتعادها عن التحيز يف التقييم كما أ
 4.حتليله أثناء حدوث الوقائع وبالتايل حتديد نقاط القوة والضعف

                                                           
  .425، ص مرجع سابقعمر وصفي عقيلي،  -1
  .279، ص 2001، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، إدارة الموارد البشريةعلي السلمي،  -2
  .   65، ص 2008إيرتاك للطباعة، مصر، ، تنمية مهارات المديرين في تقييم األداءحممد بسيوين الربادعي،  -3
  .381، ص 2004دار حامد للنشر، عمان، ، إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي متكامليوسف حجيم الطائي،  -4
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 عيوب هذه الطريقة 

ا تتطلب جهوداً كبرية مستمرة من قبل املقيم يف متابعة ومالحظة أداء أهم عيب هلذه الطريقة  فيتمثل*  العاملني،  يف أ
  1. وكتابة املواقف اإلجيابية والسلبية أثناء فرتة التقييم

  طريقة اإلدارة باألهداف -ثالثا

هذه   تسعى هذه الطريقة إىل إجياد منتظم لوضع األهداف، وتقييم األداء من خالل استخدام نتائج حتقيق
باألهداف  األهداف كمعيار لقياس مدى التقدم أو التحسن يف أداء املنظمة، وعلى العموم فان استخدام منهج اإلدارة

  :يف تقييم املرؤوسني يقوم على جمموعة من اخلطوات واليت هي موضحة يف الشكل التايل

  خطوات اإلدارة باألهداف): 12( الشكل رقم

          1                       2                        3                         4                        5  

  

 
 

  

  

  

  

  اية الفرتة                               بداية الفرتة                                                                  

عمان، عامل الكتب احلديثة للنشر والتوزيع، ، ، الطبعة الثانيةإدارة الموارد البشرية مدخل إستراتيجي عادل حرحوش صاحل، مؤيد سعيد سامل،: المصدر
  .117، ص 2006

                                                           
  .256، ص ابقرجع سممد عباس، علي حسني علي، سهيلة حم -1

تحديد 
مجاالت 
األداء 

والمعايير 
باالشتراك بين 

الرئيس 
 والمرؤوس

تحديد 
األهداف 
القابلة 

للتحقيق من 
خالل الفترة 

القادمة 
باالشتراك بين 

الرئيس 
 والمرؤوسين

وضع خطط 
العمل 

وتنفيذها من 
قبل 

 المرؤوسين

مراجعة 
التقدم نحو 
األهداف 

باالشتراك بين 
الرئيس 
 والمرؤوس

تقويم األداء 
بين باالشتراك 
الرئيس 

 والمرؤوسين
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 املوظفني، وجيب أن تكون هذه األهداف واضحة وحمددة وقابلة للقياس الكمي، ومتثل نوعا من التحدي إلمكانيات 
جيب تزويد العاملني  فهي تلعب دورا مهما يف عملية التقييم النهائي لألداء والتغذية العكسية، إذ. ومقبولة من قبل اجلميع

حاالت  كما قد تظهر املوضوعة، املدى الذي حيققونه باجتاه األهدافحول  -بشكل دوري -باملعلومات تغذية عكسية
  1.عديدة أو مواقف تتطلب تغيري بعض األهداف معظمها أو مجيعها

 مزايا هذه الطريقة:  

  .احملدد بشكل كميية املعتمدة على األداء الفعلي و هي من الطرق املوضوع. 1
م تعرف األفراد على. 2   .ما هو مطلوب منهم مسبقا، وما هي إمكانيا
  2.تسهل عملية التخطيط والتنسيق يف األهداف. 3
 عيوب هذه الطريقة:  

ا تستهلك الكثري من الوقت واجلهد و . 1 ع األهداف إىل صراع بني الرئيس يف بعض األحيان تتحول عملية وضأ
 3 .القدرات املتوافرة لدى شاغلها حلسم هذا الصراعذلك جيب معرفة واجبات ومهـام الوظيفـة و املرؤوسني ، لو 

  .حياول املرؤوس دائما وضع األهداف السهلة التحقيق .2

مل االهتمام باألهداف النوعية األخرى واليت قد تؤثر بشكل كبري يف . 3 قد تعطي وزنا كبريا لألهداف القابلة للقياس و
  4.أداء العامل

  طريقة القوائم السلوكية المتدرجة -رابعا
ا حتاول أن تقيم كيف يتم األداء وتركز هذه الطريقة على " اإلدارة باألهداف"تكمل هذه الطريقة مدخل  أل

 أمهية األهداف التطويرية وحتديد السلوك الذي يتم تقييمه وميكن مالحظته وقياسه وكذلك فإن هذه الطريقة تفرق بني 
  5.نتائجالسلوك واألداء وال

                                                           
  .381، ص مرجع سابقوآخرون، عبد اهللا جنم العزاوي،  -1
  .97، ص مرجع سابقعلي حممد ربابعة،  -2
  .340-339، ص ص 2004، الدار اجلامعية، مصر، إدارة الموارد البشرية، اإلدارة العصرية لرأس المال الفكريأمحد سيد مصطفى،  -²
  .335ص  2002حممد سيد أمحد عبد املتعال، دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية، : ترمجة، إدارة الموارد البشريةجاري ديسلر، -3
، الدار اجلامعي، المدخل لتحقيق الميزة التنافسية لمنظمة القرن الحادي والعشرين:اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية مجال الدين حممد املرسي،  -4

  .437، ص 2003االسكندرية، 
  .154-153، ص ص  2007دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، ، الطبعة األوىلإدارة الموارد البشريةفيصل حسونة،  -5
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  : درجة  360طريقة  -خامسا

 الزميل ،الرئيس :درجة من جانب كل من360وفق هذه الطريقة جيري تقييم للعامل من جانب كافة احمليطني به يف دائرة 
  .، العامل نفسهاملرؤوس، العميل الداخلي، العميل اخلارجي

، لموظف كيف قيمه اآلخرونوهكذا يتضح لوتصب هذه التقييمات يف وعاء لدى ا يف إعداد تقييد ألداء مرؤوسيه 
م بتقييمه لنفسه ويسعى لالستفسار منهم وله أنه يستفسر أو يشارك يف التخطيط لتطوير أدائه على  فيقارن تقييما

 1.أساس ما تبني من نقاط القوة أو الضعف يف شخصيته وأدائه

 مزايا هذه الطريقة: 

 .وطول الوقتتوفر معلومات دائمة وكاملة من عدة جهات . 1
 .تقلل من التحيز القائم على االنطباعات الشخصية. 2
 .تساعد أكثر من غريها يف التطور االسرتاتيجي للموظف. 3

 عيوب هذه الطريقة: 

 .اعرتاض البعض عليها على األخص اعرتاض الرؤساء أن يتم تقييمهم بواسطة مرؤوسيهم. 1

  .إنتاجية العملتستحوذ على وقت كبري من العاملني على حساب  . 2

  مسؤولية تقييم األداء: الرابع المطلب
   :ميكن أن يتم األداء الوظيفي بواسطة أي طرف من األطراف التالية

 على اعتبار أن الرئيس هو األعرف واألقدر على وضع تقييم فعلي وواقعي ملرؤوسيه نظرا : الرئيس المباشر -1
 األخرى إال أن هذا األسلوب يتعرضحتكاكه املباشر اليومي معهم، والعتباره املسؤول عنهم جتاه املستويات اإلدارية ال

 ز والتسلط أو العشوائية يف حتديدلالنتقاد بسبب االعتماد على تقديرات شخصية للرئيس اليت قد ال ختلو من االحنيا
ا املشرف يف التقييم كالتايل. التقييم املطلوب ملرؤوسيه    :ويقرتح البعض عناصر معينة يلتزم 

  .ة على التقديرات اليت حيصل عليهاإن أية تعديالت يف تعويضات املرؤوس ينبغي أن تكون مبني - 
  .بىن التقديرات على األداء الفعليأن ت - 

                                                           
  .339ص  ،مرجع سابق ، اإلدارة العصرية لرأس المال الفكري ،إدارة الموارد البشرية، أمحد سيد مصطفى -1
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  .املنييري بشكل منظم على أداء العأن تطبق املعا - 
  .ينبغي مجع املعلومات حول األداء وحتليلها قبل عملية التقدير والقياس - 
  1.أن يتم االتصال واملكاشفة حول نتائج القياس بني الرئيس واملرؤوس وجها لوجه - 
ساء مع الرؤ  هم أحد املصادر املستخدمة يف تقييم أداء الرؤساء، إذ أن املرؤوسني على صلة كبرية :المرؤوسين -2

م للعملية اإلدارية رؤسائهمويعرفون جيداً أداء  واليت تقع يف  )لرقابة التنظيم القيادة وا التخطيط،(وخاصة فيما يعود إلدار
م، كما أن املرؤوسني قادرون على اكتشاف بعض مشاكل اإلدارة اليت تواجه الرؤساء،  صلب صالحيتهم ومسؤوليا

م وبإ بالتايل تقييم هؤالء الرؤساء بالتجرد يف حال وفرت هلم املؤسسات االستقاللية والثقة، مما يساعد على كبح مكا
ا الرؤساء بعد مرحلة التقييم   2.مجاح العقوبة اليت قد يلوح 

كان هذا   إن الذي يقوم بالتقييم وقياس األداء هنا هو الفرد نفسه الذي خيضع للتقييم، خاصة إذا: التقييم الذاتي -3
الفرد قد سبق واشرتك يف حتديد األهداف املمكن حتقيقها، إن الغاية من اختيار الفرد نفسه ليقوم بالقياس هو أنه أدرى 

  .الناس مجيعا حبقيقة أدائه، ومهمة الرئيس املباشر يف هذه احلالة تكون يف إبداء مالحظاته حول التقييم
تطويرية وليس ألغراض إصدار حكم على أداء معني ومن وزايا هذا  ويستخدم هذا التقييم من قبل موظفني ألغراض

املدخل انه يشرك املوظف يف عملية التقييم، ويساعد يف حتديد ادوار املوظف، وتقليص فرص الصراع يف األدوار، ومن مث 
باألهداف بشكل واسع وجيعل املوظفني أكثر التزاما بتحقيق األهداف اليت اشرتكوا يف حتديدها، ومن  يستخدم يف اإلدارة

  3.عيوبه انه قد تشوبه عملية متعددة من التحيز الشخصي للموظف نفسه
موعة الذين يعمل فيهم الفرد الذي يتم تقييمه وق: الزمالء -4 ياس أدائه، هنا الدور للزميل يف نفس العمل واملستوى وا

ويرجع السبب يف إسناد مهمة التقييم للزمالء يف العمل ذلك ألن لديهم معلومات كافية عن سلوك وأداء وإجناز الفرد، 
نتيجة احتكاكهم املستمرة به، إال أنه ال ينصح باالعتماد بشكل كامل على الزمالء خشية أن تكون هناك صراعات 

اية األمر إىل  أن تكون هناك نتائج قياس غري موضوعية، لذلك ينصح بأن يكون رأي النظراء داخلية بينهم تؤدي يف 
الفرد   إرشاديا، يساعد املقيم األصلي بإعطائه الصورة املتكاملة مما يساعده يف الوصول إىل حكم موضوعي عن كفاءة

  4.الذي يقيس أدائه

                                                           
  .172، ص 2002زهران، عمان، ، دار إدارة الموارد البشريةنصر اهللا حنا،  -1
  .391، صمرجع سابقإبراهيم حسن بلوط،  -2
  .271، ص 2008، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ، إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرينالصباغ،  درة عبد الباري، زهري -3
  .104، ص 2005عمان، دار الشروق،  ،إدارة الموارد البشرية إدارة األفراد ،شاويش  مصطفى -4
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ض العاملني لديها، خاصة الذين يعترب حسن تستخدم بعض املنظمات تقييم الزبائن لبع: التقييم من قبل الزبائن -5
  1.تعاملهم مع الزبائن العنصر األهم يف أدائهم، وهذا يشمل الباعة واملسوقني

يعترب الشخص الوحيد الذي يتمكن من مالحظة سلوك املوّظف واحلكم على أدائه ومن مث يعترب أفضل مصدر  فالعميل
لقد تبنت العديد من املنظمات اخلدمية أنظمة لتقييم األداء تستند إىل وجهات . للحصول على املعلومات بشان األداء

  2.نظر العمالء يف أداء العاملني
  .مقومات نجاحهاألداء البشري و  تقييم ة مشاكل عملي: المطلب الخامس

ذه الصفة ال يتوقع أن يكون            إن تقييم األداء حكم بشري يصدره إنسان بشأن إنسان آخر يشغل وظيفة ما، و
ا علماء اإلدارة ، واجلهود اليت بذهلا املشتغلني يف إدا. خاليا من املشكالت واألخطاء  رة وبالرغم من األحباث اليت قام 

املوارد البشرية من أجل تطوير تقييم األداء، وإكـسابه قدرًا من املوضوعية، وجعله أكثر فعالية، فإنه مل يبلغ بعد الوضع 
ويف هذا املطلب سنقدم جمموعة من هاته املشاكل واليت هلا أساليب ومعايري إذا اتبعت جتعل منها  املثايل الذي يريدونه له،

  .عملية ناجحة
  مشاكل عملية تقييم األداء: األول الفرع

توجد العديد من املشاكل و الصعوبات اليت تقف أمام جناح عملية التقييم، هاته الصعوبات قد تتعلق باملشرف 
  .أو القائم بعملية التقييم وقد جندها مرتبطة بالنظام يف حد ذاته، كما قد ترتبط بإدارة النظام

  بعملية التقييمالمشاكل المتعلقة بالقائمين  -أوال
 :التحيز أو التفضيل الشخصي -1

تتأثر عملية التقييم بالعالقات الشخصية بني الرئيس واملرؤوسني فميل الرئيس إىل مرؤوس معني يؤثر تأثريا ملحوظا على 
الة التقديرات اليت مينحها له، وقد يكون التحيز بسبب اجلنس، أو السن أو املستوى التعليمي، وعادة حيدث ذلك يف ح

  3.غياب معايري موضوعية للتقييم
 :التساهل أو التشدد -2

فيتجه إىل إعطاء مجيع العاملني تقديرات عالية، فيمنح العاملني ذوي األداء الرديء ) التساهل( أما يف امليل إىل اللني
  يل إىل اللني، فيعطي املقيم تقديرات متوسطة، ومينح البقية من العاملني تقديرا عاليا، أما امليل إىل التشدد فيكون عكس امل

  
                                                           

  .395ص  ،مرجع سابق سعاد نائف الربنوطي، -1
  446ص  ،مرجع سابق مجال الدين حممد املرسي، -2
  .307، صبقامرجع سصالح الدين حممد عبد الباقي،  -3
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  1.تقديرات متوسطة عن املمتازين يف أدائهم
 ):النزعة المركزية( الميل نحو الوسط  -3

م متوسطني يف أدائهم، ويرتدد يف إعطاء تقدير   حيصل هذا اخلطأ عندما مييل املشرف املقيم إىل تقييم كل العاملني على أ
أو ممتاز لبعض العاملني، وامليل حنو الوسط حيصل بسبب نقص معرفة سلوك األشخاص الذين يقوم املقيم  ضعيف

  2.بتقييمهم
  ):الهالة(خطأ تعميم الصفات -4

هو خطأ إدراكي حيث مييل املدير لتكوين انطباع إجيايب أو سليب عند مرؤوسيه على أساس أحد مالمح شخصيته أو 
ن إدراك باقي عناصر الشخصية أو جماالت األداء، يرى املدير هنا أن األداء اجليد لعنصر من أحد جماالت أدائه فقط دو 

  3.عناصر العمل يعين هذا األداء جيد
 :األولية والحداثة -5

يظهر هذا اخلطأ مع عملية التقييم اليت متتد لفرتة طويلة، حيث يأخذ القائم بالتقييم باألداء األويل للفرد دون األخذ بعني 
االعتبار التطورات الالحقة ألوىل عملية تقييم، أو يهمل أداء الفرد السابق ويهتم فقط بأحدث مستوى لألداء، ويف 

يقة،ألن عملية التقييم هي عملية مستمرة تستهدف مجيع التغريات اليت حتدث على احلالتني تعترب عملية التقييم غري دق
األداء، سواء كانت سابقة أو حالية أو متوقعة مستقبال، ويقرتح ملعاجلة هذه املشكلة أن يعرض املقيم نفسه لألسئلة 

  4.ملستقبلهو أداءه احلايل، هل يتوقع استمراره يف ا هو أداء الفرد املاضي، ما ما: التالية
 :التأثر بالوظيفة أو المركز-6

إن اهلدف من قياس األداء هو قياس أداء الفرد وظيفة معينة لكن هناك بعض الرؤساء يقومون بتقدير كفاءة بعض 
العاملني الذين يشغلون منصبا إداريا مهما تقديرا مرتفعا عن غريه ال لشيء إال احرتاما للمنصب الذي يشغله و أمهية 

ي يقوم بتأديته، لذلك جيب توجيه انتباه كل رئيس إىل أن قياس األداء، إمنا يقوم على قياس األداء لفعلي للفرد العمل الذ
دون أي اعتبارات أخرى، و مهمة التقييم هي تنفيذ القياس كما هو موضوع ومقرر وأن التأثر باملركز الوظيفي يعترب نوع 

  5.نه بشكل دائممن أنواع التميز، جيب على كل مقيم االبتعاد ع

                                                           
  .293-292، ص ص 2008، القاهرة، مصر، ، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريداتإدارة القوى البشريةدرة عبد الباري وآخرون،  -1
  .109، ص مرجع سابق، شاويش -2
  .352، ص 2001، الدار اجلامعية ، مصر، إدارة الموارد البشرية في منظور القرن  الحادي والعشرينأمحد سيد مصطفى،   -3

 4- مهدي حسن زويلف، مرجع سابق، ص 202.
  .200، ص مرجع سابق، عمرو وصفي عقيلي -5
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  الصعوبات المتعلقة بنظام التقييم : ثانيا
  1:ميكن حصرها فيما يلي

 عدم وجود نظام موضوعي منتظم جلميع البيانات الالزمة لتقييم أداء العاملني أو وجود قصور وضعف يف النظام .1
  .املطبق

  .عدم كفاءة مناذج التقييم .2
ا على التعبري عن األداء .3   .عدم دقة  معايري التقييم وعدم قدر
  .اخلطأ يف اختيار وقت التقييم .4
عدم وجود أوصاف وظيفية دقيقة وواضحة جلميع الوظائف يف املنظمات أو الدول ككل يعترب أحد األسباب املؤدية  .5

  .إىل فل نظام التقييم
حتديد مجيع العناصر ذات التأثري يف أداء العامل، خاصة يف حالة استخدام منوذج موحد لعدد كبري من  صعوبة .6

  .الوظائف
  .سوء اختيار إجراءات التقييم أي عدم قدرة املنظمة على التمييز بني حمتويات العملية .7
 .قييم من غري اجلوانب األخرىالرتكيز على جانب مرغوب فيه أو غري مرغوب فيه يف أداء الشخص اخلاضع للت .8

  الصعوبات المتعلقة بإدارة النظام: ثالثا 
تعترب اجلهة اليت وضعت نظام تقييم أداء العاملني مسؤولة عن متابعته والتأكد من عدم وجود مشاكل تعيقه 

ال  2:تتمثل يف وحماولة عالج املشاكل يف حالة وجودها، واملشاكل املرتبطة بإدارة املوارد البشرية يف هذا ا
إن قلة إصدار وتوزيع النشرات الدورية من لوائح وأنظمة وتعميم وإرشادات متعلقة بتقييم : نقص النشرات الدورية . 1

  .األداء وعدم وصوهلا إىل مجيع الرؤساء املباشرين قد يكون من أسباب عدم معرفة هؤالء الرؤساء بالنظام وأهدافه
إن الرؤساء املشرفني سواء كانوا جددا أم ال حباجة إىل تدريب : قلة المساهمة في تدريب الرؤساء المباشرين. 2

وتذكري مستمر باألساليب احلديثة للتقييم واألخطاء الشائعة احلدوث، وكيفية تفاديها، وكذلك عقد لقاءات دورية ملناقشة 
  موضوع التقييم

ظام املوضوع جيدا، فإنه حباجة إىل متابعة من قبل اجلهة اليت وضعت النظام، وذلك مهما كان الن: قلة المتابعة. 3
بالبحث عن املشاكل اليت تواجه اجلهات يف عملية التطبيق واملسامهة معها يف الوصول إىل حلول، فعدم متابعة تطبيق 

                                                           
، مذكرة ماجستري يف SERUB، دراسة حالة شركة الكهرباء الريفية واحلضرية باتنة أهمية تقييم أداء العاملين في إدارة الموارد البشريةمسرية عبد الصمد،  -1

  .80، ص 2008باتنة،  تنظيم املوارد البشرية، فرع تنظيم املوارد البشرية، جامعة حممد خلضر
  .400، ص مرجع سابق، عبد الباقي  صالح الدين حممد -2
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ية املقيمني وعدم االهتمام من قبل النظام قد يؤدي إىل تراكم املشاكل،فرتك املشاكل بدون حلول قد يؤدي إىل عدم جد
  .اإلدارة العليا بنتائج التقييم مما يتسبب عنه ظهور نتائج ال تعكس الواقع الفعلي لألداء

  عالج مشاكل التقييم : الفرع الثاني
جتدر اإلشارة إىل أنه مهما بلغت مشاكل وصعوبات تقييم األداء فال بد من السعي إىل عالجها والتخفيف من 

ا و    1:من الوسائل املستخدمة يف ذلكحد
حتديد معايري التقييم بشكل واضح ودقيق ميكن من فهمها من قبل املقِيم واملقَيم وذلك من خالل حتديد اجلوانب  -أ

 .املكونة ألداء العامل
التأكيد على املوضوعية والدقة يف نتائج التقييم من خالل مراجعتها من قبل جهة غرب اجلهة املقّيمة هلذا  ضرورة -ب

  .األداء
ضرورة املساءلة اجلادة للمقيمني الذين يكتشف وجود خطأ يف تقييمهم خاصة إذا كان اخلطأ يتعلق مبوضوع  -ت

 . التحيز
 .بغية شرحها وتربيرها ويكون ذلك من قبل املقيم مناقشة نتائج التقييم مع كل من قيم أداؤه -ث
 .فتح باب التظلم لكل من يشك يف نتائج التقييم -ج
ضرورة حتسيس األفراد بالثقة واالطمئنان حول نظام تقييم األداء من خالل توضيح أهدافه وأبعاده والفوائد اليت  -ح

  .جينيها األفراد واملنظمة
  
  

  

  

  

  

  
                                                           

  .153، ص 1993، ، دار مراحل للطباعة االلكرتونية، الرياضإدارة السلوك التنظيمي، ناصر حممد العديلي -1
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  عملية تأثير المناخ التنظيمي على أداء المورد البشري: الثالث المبحث

ا يتكون من العديد من األبعاد واخلصائص اليت تتفاعل معا لتحدد تأثريه    لكل منظمة مناخ تنظيمي خاص 
ا، وبشيء من اإلجياز سنتطرق ألهم أبعاد املناخ التنظيمي اليت ت ؤثر على إشباع اإلجيايب أو السليب على األداء الوظيفي 

م حنو العمل والعالقات الوظيفية الرمسية وغري الرمسية وانعكاس  م، وبالتايل على تشكيل اجتاها حاجات العاملني ورغبا
  .ذلك على اإلنتاجية والدافعية وعلى مدى كفاءة األداء وفعاليته

  تأثير الهيكل التنظيمي على األداء: المطلب األول

حد أهم الوسائل اليت تساعد يف حتقيق أهداف املنظمة، ولكي حيقق اهليكل التنظيمي يعترب اهليكل التنظيمي أ
  1:ب للمنظمة الكفاءة والفاعلية يف اجناز املهام البد أن يتصف 

الذي يسمح بتحقيق العالقات املتوازنة بني الصالحيات واملسؤوليات املمنوحة للفرد وكذلك التوازن يف : التوازن -1
  املختلفة وهكذا؛ اإلداريةنطاق اإلشراف وخطوط االتصاالت الوظيفية واعتماد وحدة األوامر الصادرة من املستويات 

د تصميمها على استيعاب التعديالت التنظيمية املستمرة تبعا وتتطلب املرونة قابلية اهلياكل التنظيمية املرا: المرونة -2
  للتغريات الداخلية واخلارجية اليت يقتضيها البناء التنظيمي وسبل حتقيق املوازنة؛

واليت تشري إىل قدرة اهلياكل التنظيمية على استشراف التغريات املستقبلية دون أن تتعرض إىل تغريات : اإلستمرارية -3
ا أن تربك البناء اهليكلي للتنظيمجوهرية متكرر    .ة من شأ

ا أن تتيح للعاملني املشاركة    إن اهلياكل التنظيمية اليت تتسم بالسمات واخلصائص الثالث السابقة الذكر من شأ
 يف اختاذ القرارات، رسم السياسات وحتقيق سبل اإلبداع واالبتكار يف إطار مناخ تنظيمي قادر على حتفيز األفراد ورفع

  .الروح املعنوية لديهم وبالتايل زيادة أدائهم الوظيفي

كما يعد اهليكل التنظيمي أهم عناصر املناخ التنظيمي املؤثرة يف األداء الوظيفي للعاملني باملنظمة من خالل 
ا من الوظائف والتخصصات، وقدرته على تبسيط إجراءات العمل وحتقيق انسياب القرارات  استيعابه الحتياجا

 وجيهات واألوامر من اإلدارة العليا إىل الوسطى إىل الدنيا، ومدى وفائه باحتياجات العمل من العالقات الوظيفية،والت
ا األفراد عند اختاذ القرارات وكلما . وحتديد نظم العمل ومعدالت األداء، ومدى تركيز السلطة ودرجة احلرية اليت يشعر 

  اعلية صائص للهيكل التنظيمي باملنظمة أدى ذلك إىل التأثري اإلجيايب املباشر يف فأسهم املناخ التنظيمي إجيابيا يف تلك اخل

  

                                                           
  .170 -169، ص ص مرجع سابق كاظم محود، خضري -1
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ا   1.األداء الوظيفي للعاملني 

م على املشاركة   واإلبداع، فاهليكل  كذلك إن طبيعة اهليكل التنظيمي ووجهة نظر العاملني فيه تؤثر يف قدر
التنظيمي الذي يتميز باجلمود وضعف املرونة وال يسمح بأية عالقات للعاملني خارج إطاره يؤدي إىل ختويف العاملني من 
أية اتصاالت خارج هذا اإلطار، كذلك فهو جيعلهم غري متحمسني القرتاح ما من شأنه حتسني العمل، كذلك فهو 

على العكس من ذلك فإن اهليكل التنظيمي  2ويشعرهم باإلحباط والشعور بالقلق؛ولية، املسؤ املبادرة و يفقدهم الشعور ب
الذي يتميز باملرونة، والذي ميكن اعتباره مبثابة إطار عام لتحديد العالقات التنظيمية ميكن له أن يتطور ليستوعب 

عمل وتطويره مما يساهم يف حتقيق املتغريات املستجدة، ويشجع العاملني على االجتهاد واإلبداع من أجل حتسني ال
  3. األهداف

يد السيد حممد فيعتربان أن اهليكل التنظيمي من أهم عناصر املناخ التنظيمي   من حيث  أما فليه فاروق عبده ا
ا من الوظائف والتخصصات، وقدرته على الوفاء  ا الحتياجا ا، واستيعا مدى تناسبه مع جمال عمل املنظمة وختصصا
باحتياجات العمل من العالقات الوظيفية، ومسامهته يف تبسيط إجراءات العمل، وحتقيق السالسة يف انسياب القرارات 

  4.يف أداء األفراد ا حيسن بشكل فعالواألوامر والتوجيهات مم

  تأثير نمط االتصاالت على األداء   :المطلب الثاني
تسهم االتصاالت بصورة فعالة يف تكوين املناخ التنظيمي وحتديد خصائصه، حيث أن فعالية االتصاالت تعين   

من ناحية أخرى ببساطة أن هناك خاصية إجيابية قد أضيفت للمناخ التنظيمي، أما بطء االتصاالت وعدم فعاليتها تعين 
يف املناخ التنظيمي، فتعترب االتصاالت مبثابة اجلهاز العصيب للتنظيم، لذا إن وجود اتصاالت فعالة  ًهاما ًأن هناك خلال

  5.ية األداء الوظيفييا يف فاعلعلى وجود مناخ تنظيمي جيد مؤثر إجياب ًهاما ًيعد مؤشرا

التنظيمي املالئم لإلبداع واالبتكار واملسامهة يف اختاذ القرارات، فبوجود منط اتصاالت فعال ميكن من خلق املناخ   
حيث أن االتصال وسيلة اجتماعية يتم من خالهلا التفاهم بني األفراد ويتم من خالهلا نقل املعلومات والبيانات واآلراء 

املتعلقة بطبيعة العمل  واألفكار بغرض حتقيق األداء املستهدف حيث تعتمد كفاءة االتصال على العديد من العوامل
ا تؤثر وتتأثر به، فهو املوقع املادي لألفراد وما ترتبط بذلك من مجاعات العمل الرمسية   واملناخ التنظيمي السائد إذ أ

                                                           
، )غري منشورة( أكادميية نايف للعلوم األمنية، ماجستري، مذكرة، العوامل المؤثرة في فاعلية األداء الوظيفي للقيـادات األمنيـةحممد بن إبراهيم الربيق،  -1

  .89، ص 2004
  .266، ص مرجع سابقحممد الصرييف،  -2
  .104 -103ص ص  مرجع سابق،علي حمسن الكتييب،  -3
  .227، ص 2005، الدار اجلامعية اجلديدة ، اإلسكندرية، السلوك التنظيمي بين النظرية والتطبيق بالل حممد امساعيل، -4
  .101، ص مرجع سابقسليمان مؤيد،  -5
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ا أن ختلق مناخا تنظيميا مالئما يف خلق تفاعالت هادفة بني األفراد وتنشيط دورهم  وأمناط العالقات غري الرمسية من شأ
  .يف جممل العمليات اهلادفةوأدائهم 

إن االتصال الفعال يؤدي إىل حتسني أداء العامل وحصوله على رضا أكرب يف العمل، فالفرد يستطيع أن يتفهم   
عمله بصورة أفضل ويشعر مبشاركة أكرب، كما أنه يتفهم أدوار اآلخرين مما يشجع على التعاون والتنسيق، وقد أثبتت 

فعال عالقة طردية مباشرة باألداء، ويرى بعض الكتاب أن االتصال يساعد على تقييم بعض الدراسات أن لالتصال ال
  .وكذا حتفيز وزيادة محاس العاملني للعمل األداء وإنتاجية العمل، حتديد معايري ومؤشرات األداء

م حنو األداء يتمثل اهلدف الرئيسي لالتصال يف تبادل املعلومات بني األفراد والعمال على حتريك وتعديل سلوكه  
  1.اجليد

 تتوقف احلالة املعنوية لألفراد يف خمتلف املستويات التنظيمية وكذلك إنتاجيتهم على مدى فاعلية وكفاءة   
االتصال، حيث حيقق هذا بصفة أساسية تبيان الواجبات واألعباء اخلاصة بالعمل للفرد والطريقة املالئمة الجنازه، ألنه من 

يقوم بالعمل واألسلوب املناسب ألدائه، وعكس هذا يؤدي إىل اخنفاض وتدهور معنوياته وتأثر  املهم للفرد معرفة ملاذا
إجنازه وزيادة معدالت احلوادث والفاقد سواء من وقت العمل أو املواد املستخدم، كما يتوقف جناح املنظمة ليس فقط 

اجلماعي، وميثل هذا الدور الذي يقوم به االتصال يف على كفاءة أفراده وإمنا أيضا على التعاون القائم بينهم وحتقق العمل 
بناء وتشغيل اهليكل جلماعة العمل من خالل اإلدارة، ففي كل املستويات التنظيمية تتم عملية االتصال بصفة مستمرة 

على أنه لنقل املعلومات واألفكار واالجتاهات واملشاعر واالنطباعات بني األفراد واجلماعات، لذلك يشار إىل االتصال 
 2.شبكة تربط بني كل أعضاء التنظيم

 أما ،الرأي والتعلم والتطور إن أمناط االتصال اجليد والذي يؤثر يف اجتاهني حبيث يتيح للعاملني فـرص إبـداء  
 فل يؤدي بالعاملني إىل اخلمول يفمن أعلى إيل أس فقط بإصدار األوامر والتعليمـات )تنازل(االتصال يف اجتاه واحد

م وذلك ال يتم دون  التفكري وعدم املباالة باعتبار أن أفكـارهم وآرائهم ال قيمة هلا، وألن العاملني يسعون إىل حتقيق ذا
العامل وفعاليته  ومما ال شك منه أن استخدام أنواع متعددة من االتصال اجليد ترفع مـن كفـاءة. ملعلوماتا حصوهلم علـى

مرونة األنظمة واإلجراءات توفر جماًال من  لتفاهم والتقارب بينهم وبني اإلدارة، كمـا أنوتؤدي إىل تنمية روح التعاون وا
. أساليب جديدة تواكب التغريات التقنية يف أساليب اإلنتاج واألداء احلرية يشجع العاملني على االبتكار والبحث عـن

                                                           
، ص 2004، ترمجة رفاعي حممد رفاعي، علي إمساعيل بسيوين، دار املريخ للنشر، السعودية، إدارة السلوك في المنظماتجرينربج جريالد، بارون روبرت،  -1

349- 350.  
  2- عبد الغفار حنفي ، السلوك التنظيمي وإدارة الموارد البشرية، الدار اجلامعية، مصر، 2007، ص 407.
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 لتحمـل مـسئولية يدفع كل فرد إىل تقدمي أقصى جهدهوهذه املرونة تتـيح قـدرًا واسعًا من الثقة يف قدرات العاملني مما 
اخلارجية والتعامل معها بقدرة ة اإلجناز وتتفوق املنظمة اليت ينتمي إليها وبالتايل يدفعهم إىل التكيف مـع متغيـرات البيئ

  1.عالية ومتوازنة لتساهم فـي حتـسني األداء

  األداءاركة في اتخاذ القرار على تأثير المش :المطلب الثالث
إن االهتمام بسياسة اختاذ القرارات يعد جانبًا حيويًا يف تكوين املناخ التنظيمي ألمهيته يف تطوير املنظمات     

وتأكيد استمرارية جناحها، وتطوير دافعية األفراد ملمارسـة سـلوكيات إبداعية لتعزيز قدرات املنظمة على املنافسة ومواكبة 
كانـت إتاحة الفرصة للمشاركة يف اختاذ القرارات يثري مهم العاملني وحيفزهم إلـى حتـسني التطورات املستجدة، مـن هنـا  

  2.األداء وزيادة اإلنتاجية 
ن ملشاركة العاملني يف اختاذ القرارات تأثريًا واضحًا يف حتسني طرق العمل وتقليص الصراع ورفع الروح كما أ    

وتكمن أمهية هذه العملية يف أن النشاطات اليت متارسها املنظمة ، بيئة العملع مستوى االنسجام يف املعنوية للعاملني ورف
يف ظل السباق العلمي والتكنولوجي واحلـضاري تتطلب رؤيا واضحة يف اختاذ القرار وفقًا لطبيعة األداء املناط بـأي مـنهم 

بالتنفيذ وحماولة العاملني إلجناح هذه القرارات  فـي العمـل إذ أن مشاركة العاملني يف اختاذ القرارات تزيد من سبل االلتزام
وانطالقاً من كون القوى العاملة تعد يف جمموعها مصدر احلركة واإلنتاجيـة والنماء والتقدم والتطوير يف أي جهاز . وتبنيها

ا يف الوقت نفسه مـصدر التجمد واخنفاض األداء وتدهور اإلنتاجية   3.حكومي أو قطاع لألعمال، وأ
   تأثير الحوافز على األداء: لب الرابع المط

إن شعور العاملني مبوضوعية نظام احلوافز وارتباطها مبعدالت األداء يعمـق فـي نفـوس العاملني الثقة واالنتماء 
للعمل فزهم حيلعملهم، ويشجع اجلهود املبدعة وحيد من السلوكيات السلبية، ويشجعهم كذلك على حتمل املسئولية، و 

  .احلافز املادي تأثريا مباشرا على األداء الوظيفي للعاملنيويؤثر 

فالعامل الذي يسعى ألداء . إن املناخ التنظيمي يف حد ذاته عنصر من العناصر التـي تـؤثر يف عملية التحفيز
اجلهد  عمله بكفاءة وفاعلية للحصول على حافز مـادي أو معنوي يتأثر مبا يسود بيئة العمل من دافعية إجيابية تقدر

  4.املبذول يف األداء

                                                           
  .66، ص مرجع سابق، حممود عبد الرمحان إبراهيم الشنطي -1
  .71، ص 1997، دار سـينا للنشر، القـاهرة، منهجية اتخاذ القرار في المنطقة اإلداريـةحسني سامح العاديل ،  -2
  .41، ص 1989، مكتب غريب، القـاهرة، اإلدارياالستخدام األمثل للقوي العاملة في القطاع الحكـومي لسلمي، ا علي -3

  .68، ص مرجع سابقحممود عبد الرمحان ابراهيم الشنطي،  -  4
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 إن أسلوب التحفيز الذي يعتمد على خمتلف صور الثواب والعقاب فإنه يشجع األفراد غالبا على إعادة تكرار   
ا تشجع على   السلوك الذي ينطوي على حتقيق املنافع املتوقعة له، إذ أن املكافأة يف ضوء االجناز واإلبداع يف األداء فإ

استمرارية األداء بأسلوب ينسجم مع رغبة الفرد باحلصول على مستوى رضا معني بني أقرانه أو رؤسائه بالعمل مما يسهم 
ة الوالء واالنتماء، أما إذا لعبت أساليب أخرى شخصية أو غري موضوعية يف باستمرار تكريس النجاح وتدعيم فاعلي

الرتقية أو التقييم أو املكافأة فإن هذا يعكس أثره يف زيادة دوران العمل والالمباالة والتغيب وغريها من األبعاد السلبية يف 
  .األداء الوظيفي

م اإلنتاجية مبا يكفل حتقيق أهداف إن االهتمام بتحفيز العاملني تفرضه الرغبة يف حتسني أ   دائهم ورفع كفاء
  :املنظمة بكفاءة وفاعلية، وميكن أن نعرب عن األداء كدالة لقدرة الفرد ومعلوماته وحتفيزه وميكن صياغة املعادلة التالية

  
  

وهذا يعين أنه مع افرتاض توفر القدرة لدى الشخص على العمل إىل جانب توفر املعلومات لديه عن العمل فهذا ال 
احلصول على أداء جيد، إذ أن ذلك مرهون بالدور الذي يلعبه عامل جوهري آخر هو احلافز، والعامل تتوفر لديه يضمن 

لفعال، وهلذا فعلى اإلدارة احلريصة على حتقيق أهداف املنظمة أن الرغبة يف العمل عن طريق حتفيزه على األداء اجليد ا
 1.تسعى جاهدة باجتاه وضع نظام عادل للحوافز املادية واملعنوية للعاملني

  تأثير القيادة على األداء: المطلب الخامس
والرقابة ممارسة متثل القيادة حمورا هاما يف العملية واملمارسات اإلدارية وحيث تشكل مع التنظيم والتخطيط   

متكاملة، تعطي للمنظمة النجاح إذا ما اتفقت بكافة أبعادها، والقيادة يف إطار املمارسة اإلدارية هي عمليات إهلام أو 
    2.تأثري يف اآلخرين جلعلهم يعملون بااللتزام العايل واملثابرة إلجناز وتأدية املهام املطلوبة منهم

يمي ال تقتصر على جمرد إصدار األوامر والتعليمات ولكن الدور املهم هو إمداد إن أمهية القيادة يف اجلانب التنظ  
املوظفني بكل ما حيفزهم ويبعث النشاط يف نفوسهم حسب العمل املشرتك وروح التعاون، أما أمهية القيادة يف اجلانب 

م، وإشعار كل عضو اإلنساين هي إقامة العالقات اإلنسانية والتفاهم املتبادل وإشراكهم يف مناقشة ما  ميس شؤو
بالتقدير واالعرتاف مبا يبذله من جهود يف نشاط جمموعته، وحتفيز العاملني على العمل وتسوية املنازعات بينهم ومتكينهم 

م يف العمل   3.من استخدام مهارا
                                                           

  .314ص  ،2008عمان،  ،، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيعمبادئ اإلدارة، بشري العالق -1
  .42، ص مرجع سابق، حممد حسن حممد محدات -2
  .31ص ، سابقمرجع ابراهيم بدر بن محد،  -3

 )المعلومات+ القدرة ( التحفيز= األداء 
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  : الصةخ

تمعات بصفة عامة حيث ينعكس  االقتصاديعترب األداء من أهم املوضوعات اليت حتدد درجة تطور وتنظيم  وا
أداء األفراد يف الو رشات  واملصانع على االقتصاد الوطين، فكلما كان أدائهم جيد كلما كانت املردودية على املستوى 
اجلزئي جيدة، وعليه ينعكس ذلك طبعا على املستوى الكلي، وانطالقا من هذه األمهية الكبرية لألداء فقد أدركتها الدول 

دمة وبدأت يف أعلى مستويات اإلنتاجية وزيادة نسب االنتفاع من الطاقات اإلنتاجية لديها، على الرغم من الندرة املتق
  .اليت يعانيها بعض أكرب االقتصاديات يف توفري بعض الشروط املطلوبة يف عناصر اإلنتاج

التقييم، وإمنا تعتمد أيضا على دقة التنفيذ  إن تقييم أداء األفراد وفاعليتهم ال تتحقق فقط حبسن التخطيط والتصميم هلذا
من جانب القائمني على عملية التقييم، كما تتأثر عملية التقييم أيضا باقتناع إقباهلم على استيعاب وتفهم حمتوى التقييم 

  .وأهدافه
مة  فالتقييم هو عملية قياس مستمرة لكفاءة العمال وقياس مدى حتقيق األهداف املخططة على مستوى املنظ

دف التقييم بصفة عامة إىل التأكد من أن األهداف احملددة يف اخلطة سيتم تنفيذها، وكذا  ككل، وبناء على ما تقدم 
  .قياس االرتفاع  يف مستوى األداء نتيجة املهارات واملعلومات املكتسبة من قبل األفراد

املبحث يف  للمناخ التنظيمي هذا ما استعرضناه واألداء  يتأثر مبجموعة كبرية من العوامل النفسية واملادية املكونة
ط القيادة، مشاركة من من خالل دراسة تأثري بعض العناصر املكونة للمناخ التنظيمي املتمثلة يف اهليكل التنظيمي، الثالث

إما إجيابا أو من هذه العناصر تؤثر يف األداء  العاملني يف اختاذ القرارات، منط االتصاالت، واحلوافز، وتبني أن كل عنصر
 .سلبا

  .سنحاول إسقاط هذا املفهوم على الواقع العملي والذي سنتطرق إليه يف الفصل املوايل
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 :تمهيد

املتمثلة يف املناخ التنظيمي وأداء املورد البشري،  البحثبعدما تناولنا يف الفصول السابقة اإلطار النظري ملتغريات  
وكذا تبيان العالقة النظرية بينهما فوجدنا أن هناك دورا فعاال يلعبه املناخ التنظيمي يف التأثري على أداء املورد البشري، ويف 

الل حتديد الوسائل هذا الفصل سنحاول دراسة هذه العالقة ميدانيا على مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة، وهذا من خ
ومعاجلتها بحث ج إجابات أفراد العينة على األسئلة املتعلقة بالئومن مث حتليل نتاالية املطروحة، املالمة لإلجابة على اإلشك

وقد مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث واختبار الفرضيات ومن مث حماولة تفسري النتائج املتحصل عليها، إحصائيا، 
  :جاءت كما يلي

  .تقدمي عام للوحدة اإلنتاجية مطاحن الزيبان القنطرة: المبحث األول  

 .امليدانية لدراسةوااإلطار املنهجي : المبحث الثاني 

  . البحثض وحتليل نتائج عر : المبحث الثالث 
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  تقديم عام للوحدة اإلنتاجية مطاحن الزيبان القنطرة: المبحث األول

سنتطرق يف هذا املبحث للتعريف باملؤسسة حمل الدراسة مطاحن الزيبان وكذلك إىل هيكلها االتنظيمي وأهدافها   
ا   .وسياسا

  نشأة المؤسسة: المطلب األول

، 76- 74إن فكرة إنشاء مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة ترجع إىل وزارة الصناعات اخلفيفة خالل املخطط الرباعي      
اليت اهتمت باجلانب العمراين، واملؤسسة  ACEHفتقدمت املؤسسة اإلسبانية   يف اجلرائد الرمسية الذي مت عرضه

اليت اهتمت بالتجهيز، أما املخطط فقد درس من قبل مؤسسة فرنسية، أما املؤسسة اجلزائرية  OCERIMاإليطالية 
COOMAD  متت التجارب األوىل  1978سبتمرب  15تولت تسوية األرضية بالتعاون مع املؤسسة االسبانية، ويف

وهي مملوءة وعند جناحها شرعت مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة يف اإلنتاج يف  1983أفريل  16على آالت فارغة ويف 
 1995جانفي  01 بدأ توسع الوحدة ويف 1994ويف  SEMPAK، كانت الوحدة تسمى 1983ماي  02

مت إنتاج  1997أكتوبر  02مت جتديد املطحنة القدمية، أما يف  1995دخول املطحنة اجلديدة مرحلة اإلنتاج ويف أكتوبر 
مع الرياض سطيف، وهي أول مؤسسة جزائرية " القنطرة" الشركة التابعة مطاحن الزيبان على شكل شركة مسامهة تابعة 

  .دخلت البورصة

  التعريف بالمؤسسة: يالمطلب الثان

مهة ذات رأس مال قدره شكل شركة مساعلى  اقتصاديةمطاحن الزيبان القنطرة مؤسسة عمومية   
دج، تابعة للشركة  896.260.000إىل  2009ليصل رأس ماهلا يف سنة  1990من  ابتداءدج  235.000.000
ا( األم الرياض سطيف وحدات تابعة هلا تتوزع يف  8وهي من بني  ،)مؤسسة الصناعات الغذائية من احلبوب ومشتقا

ا ونشاطها والشركة األم تعترب كوسيط بني  شرق ووسط وجنوب الرتاب الوطين، والوحدة تتمتع باالستقاللية يف أداة شؤو
ا تتمتع بالشخصية املعنوية) SGP(شركة تسيري  . وبني مطاحن الزيبان وتعود هلا القرارات املركزية واحلساسة أي أ

 للمؤسسة أنشطة إنتاجية مقسمة على نوعني وهي كاآليت :شطة المؤسسةأن : 
 ؛)السميد، الدقيق( حتويل احلبوب وإنتاج وتسويق املنتجات اليت مت احلصول عليها :األنشطة الرئيسية  -
 .بيعها كأغذية للمواشي) النخالة واألعالف(إنتاج وتسويق املنتجات الثانوية :األنشطة الثانوية  -
 الرابط بني القنطرة ووالية بسكرة وهي تبعد  3تقع يف اجلنوب الشرقي ملدينة القنطرة على الطريق الوطين رقم : الموقع

 .كلم  55بـ عن الوالية 
 وهي تنقسم إىل قطعتني 2م 315647بـ تقدر مساحتها اإلمجالية  :المساحة:  

 .مبنية والباقي غري مبين 2م 11158خاصة باملطاحن واإلدارة ومنها  2م 5300005مساحتها : القطعة األولى -
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 .تتكون من السكنات الوظيفية  2م 15642تقدر مساحتها  :القطعة الثانية -
 بطاقة إنتاجية تقدر  للمؤسسة :الطاقة اإلنتاجية : 

 .قنطار يف اليوم للقمح الصلب 5900 -
 .قنطار للقمح اللني 1500 -
 بمؤسسة أبراج ختزين للمادة األولية واملنتجات بسعة ختزين تقدر كما أن لل: سعة التخزين : 

 .قنطار للقمح 125000 -
 .قنطار من املنتوج النهائي 39000 -

  .واجلدول التايل يوضح جمموعة منتجات املؤسسة

  منتجات مؤسسة مطاحن الزيبان): 03( الجدول رقم

  السعة  النوع  المنتوج 

  
  السميد

  كغ 25-10  ممتاز

  كغ 25  عادي

  كغ25  ثانوي

  
  الدقيق

  كغ50-25-10-05  ممتاز

  كغ50-25  )اخلباز( عادي

  
  النخالة

  كغ100-40  الصلب خنالة القمح

  كغ100-40  خنالة القمح اللني

  كغ100-40  النخالة املكعبة

  .مصلحة التجارة: المصدر

 احتياطي المؤسسة من الماء: 
 .لرت من املاء يوميا 3000 - 
 .أما الكهرباء فتستهلك حسب عمل اآلالت - 
 تأيت بسكرة يف : يتم تسويق هذه املنتجات عن طريق جمموعة من النقاط بيع وهي كاآليت: التسويق وأهم نقاط البيع

واحدة يف سيدي عقبة؛ واحدة يف أوالد جالل؛ واحدة يف  -واحدة يف القنطرة؛  -  املقام األول بثىالث نقاط بيع؛ 
 .حيث يسمح هلم بالفوترة للمستهلكني فقط. واحدة يف والية جيجل؛ واحدة يف والية خنشلةوالية باتنة؛ 
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 تتوفر مؤسسة مطاحن الزيبان على جمموعة من العمال خيتلفون من حيث املناصب واملهام حيث  :العمالة بالمؤسسة
 :يتم توضيح ذلك يف اجلدول التايل

  عدد العمال في المؤسسة: )04(الجدول رقم 

  العدد  العمال
  46  عمال بسطاء
  72  فئة التحكم

  20  إطارات
  06  اإلدارات السامية

  144  المجموع
  .مصلحة املوارد البشرية: المصدر

  أهداف وسياسات مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة: المطلب الثالث

  أهداف المؤسسة: الفرع األول

املؤسسة أمام منافسة قوية مع املنتجات الوطنية اخلاصة والعمومية وحىت األجنبية وحىت يتسىن هلا جذب  إن  
ا سطرت جمموعة من األهداف اليت حتاول حتقيقها وتتمثل يف ما يلي   : املستهلك لطلب منتجا

م لعالمتها التجارية يف النوعية أوال إىل أكرب مجهور من املتعاملني االقتصاديني للفت انتباههم وجلب اهتمامه الوصول - 
  .ودائما

موعات احمللية -    .تغطية رغبة املستهلكني واألسر الصغرية وا

إدماج مطاحن الزيبان القنطرة يف حميطها االجتماعي لتقريبها أكثر من املستهلك وتثمني اخلدمة املؤدية إىل الزبون  - 
  ".ن بكم ومعكمترقية ثقافة اإلضافة إىل الزبو " وذلك حتت شعار

    سياسة المؤسسة: الفرع الثاني

إن القدرة اإلنتاجية والوضعية املالية للشركة التابعة الرياض سطيف مطاحن الزيبان مها عامالن مشجعان على   
  : لانتعاش السياسة التجارية ولن تدخر أي جهد يف ترمجة هذه السياسة باألفعال 

  .والتكفل النظامي لكل املشاركنيترقية ثقافة اإلصغاء إىل الزبون  - 

  .تكوين وحتسني جمموعة العمال - 
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  .التحديث وصيانة طاقة اإلنتاج - 

  الهيكل التنظيمي للمؤسسة: المطلب الرابع
تعترب مؤسسة مطاحن الزيبان من املؤسسات املتوسطة العامة اليت متارس نشاطها الصناعي فهي من الناحية 

ت ومصاحل، وهذا من أجل السري احلسن للمؤسسة وتسهيل عمليات الرقابة، وفيما يلي التنظيمية تنقسم إىل عدة مديريا
  .سيتم التعرف على مصاحل املؤسسة

وهو مكلف حبسن تسيري املؤسسة إداريا وتقنيا واختاذ القرارات الالزمة يف األوقات املناسبة : الرئيس المدير العام .1
  :املسؤول عن كل رؤساء املصاحل، باإلضافة إىل أنهوالتنسيق بني خمتلف مصاحل املؤسسة، ويعد 

 ).النطاق الرمسي للمؤسسة(ميثل املؤسسة خارجيا  -
 ).جملس املديرية العامة(يعقد اجتماعات دورية مع خمتلف اإلطارات  -
 .يرتأس جملس اإلدارة -

 :مصاحل املؤسسة، ومن بني مهامهاتعد أمانة الرئيس املدير العام حلقة وصل بني املدير العام وباقي : األمانة العامة  .أ 
 .استقبال، وتسجيل وتوزيع الربيد وإرسال الربيد الصادر -
 .استقبال املكاملات اهلاتفية الداخلية واخلارجية وكذلك الفاكس وحتويلها إىل املدير -
 .حترير اجتماعات جملس اإلدارة -
 ...).زبائن، اإلدارة العامة للرياض، زوار،( استقبال الضيوف  -
 .الرسائل السرية واخلاصة باملديركتابة  -

تعد من أهم املصاحل، كون هذه األخرية مسؤولة عن التسيري الداخلي : مصلحة مراقبة التسيير وإعادة التقييم  .ب 
 :للمؤسسة، ومن أهم مهامها

ل كل من امليزانية ويتم إعدادها بإتباع خطوط التوجيه اليت تقمها املديرية العامة، وتشم: إعداد امليزانية التقديرية للمؤسسة -
 .، املوارد البشرية...)اإلشهار(التقديرية للتموين، تسيري املخزون، اإلنتاج، املبيعات، االتصاالت 

ا فمثال مصلحة املبيعات تقوم بإعداد امليزانية التقديرية للمبيعات وهي تتبع     تقوم كل مصلحة بإعداد امليزانية اخلاصة 
 .مؤوية حمددة يف الرقم أعمال السنة السابقة للسنة التقديرية يف ذلك طريقة بسيطة بضرب نسبة

ويتم إعداده من أجل متابعة نشاط خمتلف وظائف املؤسسة : إعداد اللوح البيين للمؤسسة شهريا من حتليل النتائج -
 .ومقارنتها مع التقديرات وحتليل النتائج...) التموين، اإلنتاج، املبيعات، املوارد البشرية(

 .وهو تقرير مفصل عن نشاط املؤسسة خالل سنة: لتقرير السنوي للتسيريإعداد ا -
  :أي أن دور رئيس املصلحة يكمن يف   

 .مجع املعلومات من خمتلف املصاحل -
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 .حتليل املعلومات -
 .إعداد التقارير الشهرية، الثالثية، السداسية والسنوية -

مت إدماج اإلعالم اآليل يف املؤسسة من أجل تسهيل التعامالت بني مجيع املصاحل والتسريع : مدير مشروع اإلعالم اآللي  .ج 
 :يف وصول املعلومة باإلضافة إىل النتائج السريعة واملوثوقة مقارنة بالعملية اليدوية، من املهام ما يلي

 .برجمة وصيانة حواسيب املؤسسة -
 .علومات لالزمة على خمتلف الربامجمراقبة الربامج وتطبيقها باإلضافة إىل تقدمي امل -
 .إدارة شبكة اإلعالم اآليل -

تعد وظيفة االحتساب وظيفة مستقلة، وهي تقييم مراقبة العمليات على مستوى مصاحل املؤسسة، : محتسب رئيسي  .د 
ال تقدير وتقييم جناعة خمتلف املراقبات األخرى أي متابعة أعضاء املؤسسة يف  م، وهدف املراقبة يف هذا ا أداء مسؤوليا

ويف هذا اهلدف االحتساب الداخلي يقدم التحليالت، التقييمات، التوصيات، اآلراء واملعلومات اليت ختص الوظائف اليت 
ومن جهة أخرى االحتساب الداخلي خيتلف عن املراقبة الداخلية، فاملراقبة الداخلية هي  الحتساب،متت فيها عملية ا

اخل التنظيم واملناهج وهدفها هو تأمني محاية املمتلكات، صحة العمليات، تطبيق العمليات، جمموعة التدابري املوجودة د
  .جناعة عمال املؤسسة جودة ونوعية املعلومة و

 مراحل مهام المحتسب: 
 بعدما تتم املصادقة على الربنامج السنوي تبدأ مهمة احملتسب باالعتماد على الرسائل املوجهة من طرف املديرية العامة -

ا، بالتوازي تتلقى املصلحة املستقبلة رسالة من املديرية العامة  لالنطالق يف جتسيد مهامه على املصلحة اليت سيتم احتسا
 .تعلمها باليوم الذي ستبدأ فيه العملية

يها يقوم احملتسب جبمع الوثائق، املراجع واملناهج وهذا لتكوين مصادر رمسية لالعتماد عل: مرحلة الدراسة والتحضري -
 .لتحضري القيام مبهمته

 .مرحلة حتضري وسائل املادية وحتديد تاريخ إجراء املهمة مع املصلحة املعنية -
يعتمد احملتسب يف هذه املرحلة على اخلربة املكتسبة وتقنيات االتصال مع األفراد من أجل اإلجابة على : مرحلة التنفيذ -

د االتصال مع األفراد يركز على االستماع أكثر من توجيهه للحوار اإلشكالية املطروحة واحملددة عنده مسبقا، فمثال عن
ويعتمد كذلك يف حواره على األسلوب القمعي كأن يطرح أسئلة عامة ويرتك األفراد جييبون حبرية، مث يطرح مركزه جزئيا 

 .صني لالستشارةوهكذا حىت حيصل على اإلجابات احلقيقية لألسئلة احملددة، كما ميكن للمحتسب االستعانة باملخت
اسم احملتسب، رقم : خيتلف شكله من املؤسسة إىل أخرى ولكن يشرتكون يف عناصر معينة وهي: إعداد تقرير احملتسب -

  .الرسالة، تاريخ املهمة، عدد التوصيات، األهداف، قائمة املرسل إليهم التقرير، اسم رئيس املصلحة
  .مقدمة، أهداف املهمة، تطوير املهمة، التوصيات: إىل باإلضافة

 .أي متابعة هل مت تطبيق التوصيات: مرحلة املتابعة -
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 :تعد هذه املصلحة هيئة مهمة يف املؤسسة، ومن مهامها: مسؤول مصلحة التسويق واالتصاالت  .ه 
 .سسةأي البحث عن اهليكلة املناسبة لتحقيق أهداف املؤ : دراسة إعداد اهليكلة للمؤسسة -
قبل أن تقبل املؤسسة على أي خطوة حامسة كأن تقوم بفتح نقطة بيع، تغيري املنتوج أو أحد خصائصه : دراسة السوق -

 .البد من دراسة السوق أو باألحرى دراسة سلوك املستهلك اجتاه هذا التغيري
 .تنظيم املشاركة يف املعارض االقتصادية -
 .مسؤول عن اإلشهار مبختلف أنواعه -

يتلخص دور املستشار القانوين يف إبداء االستشارة القانونية ملختلف مصاحل املؤسسة، أما مهامه : القانوني المستشار  .و 
 :فتتمثل يف

أغلب املنازعات التجارية مع جمموع الزبائن ( التكفل بقضايا الشركة حمل النزاع سواء مع األشخاص الطبيعية أو املعنوية  -
 ).غري مسددةالذين ترتتب يف ذمتهم ديون جتارية 

 .متابعة ملفات الصكوك بدون رصيد أمام القسم اجلزائي على مستوى خمتلف اجلهات القضائية املختصة -
وكالة بسكرة  - CAAT–متابعة ملفات التأمني على ممتلكات املؤسسة ضد مجيع األخطار مبعية شركة التأمني  -

 .وحتصيل مجيع التعويضات يف هذا الشأن
  :ري االعتيادي على مستوى املؤسسةهذا فضال عن العمل اإلدا

 .حترير املراسالت اإلدارية الداخلية واخلارجية -
 .متثيل املؤسسة أمام اجلهات القضائية املختصة مبوجب تفويض من املديرية العامة -

هذه تم هذه املصلحة بأمن ونظافة الوسائل العامة املوجودة داخل املؤسسة، كما تتفرع : رئيس مصلحة النظافة واألمن  .ز 
  :املصلحة إىل

 يشرف عليه رئيس فرغ األمن وهو مسؤول عن أفواج يشرفون على جمموعة من أعوان األمن، وميكن تقسيم : فرع األمن
 :مهامه إىل قسمني وهي

 :مهام خاصة باألمن العام -
 .حراسة املؤسسة ووسائل واآلالت من السرقة أو التعدي -
 .مراقبة كل من يدخل أو خيرج من املؤسسة -
  .تأشرية الدخول للشاحنات من أجل رفع املخزون إعطاء -
 :مهام خاصة باألمن الصناعي -
  .احملافظة على اآلالت من األخطار -
 .احلفاظ على صحة العمال من أخطار اآلالت -
  .إتقان استعمال وسائل الدفاع عن احلريق -
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 ؤولني عنيوجد حتت إشراف رئيس فرع النظافة جمموعة من العمال والعامالت املس: فرع النظافة: 
 .التنظيف الدوري -
 .مراقبة مستوى خمزون املياه وتعقيمه -
تشرف على عمليات التموين وتسيري املخزون والصيانة واإلنتاج خصوصا من ناحية اجلودة ومراقبة : مسؤول االستغالل .2

 :الوزن احلقيق لإلنتاج ومراقبة نوعية املتوج، وتندرج حتت هذه املديرية املصاحل التالية
) صلب ولني(تتكفل هذه املصلحة بتوفري املواد الالزمة لعمليات اإلنتاج وذلك بشراء القمح بنوعيه : التموين مصلحة  .أ 

 .ووسائل التعبئة والتغليف كاألكياس مبختلف أحجامها وأنواعها وكذا املواد واللوازم اليت تدخل يف عمليات اإلنتاج
نيف املخزونات حيث تقوم بتخزين املادة األولية وهي القمح تم هذه املصلحة بتنظيم وتص: مصلحة تسيير المخزون  .ب 

 .بنوعيه الصلب واللني وكذلك اللوازم اليت تدخل يف عمليات اإلنتاج، وتقوم بتخزين املنتجات النهائية أيضا
تم هذه املصلحة بصيانة ومراقبة كل جتهيزات اإلنتاج، ووسائل النقل والتجهيزات اخلاصة با :مصلحة الصيانة  .ج   .ملؤسسةو
، وكذا املنتوج النهائي، وحتديد خصائص التحليلية )القمح بنوعيه(تتمثل مهمة املخبز يف مراقبة املواد األولية : المخبز  .د 

 :وهذا من أجل
 .احرتام مواصفات مراقبة اجلودة، وكذا متابعة املادة األولية عند وصوهلا -
 .إمكانية التخزين -

 :ام التاليةتقوم هذه املصلحة بامله: مصلحة اإلنتاج  .ه 
 .استقبال املادة األولية -
 .حتزين وتصنيف املنتوج -
 .الصيانة الوقائية والفنية -
 .حتضري األجهزة ومراقبة النوعية واجلودة -

 :وتشمل مهامه مصلحيتني ومها: مسؤول الشؤون اإلدارية والمالية .3
ون وتراقب كل عمليات الفروع وحترص هذه املصلحة على حفظ ملفات العمال وتطبيق القان: مصلحة الموارد البشرية  .أ 

اليت حتت مسؤوليتها، وبالتايل فإن هذه املصلحة خمتصة بشؤون العمال من ملفات التشغيل والتسريح وكذا ملفات عقود 
 .التشغيل ومراقبة العمال من حيث الغيابات

وإنشاء الربنامج التجاري  تقوم مبراقبة كل العمليات احملاسبية للمؤسسة وتساهم يف تطبيق: مصلحة المحاسبة والمالية  .ب 
 :وتتفرع عنها ثالثة فروع هي

مواد أولية، مواد ( يهتم هذا الفرع جبميع العمليات اخلاصة مبصاريف املؤسسة من مشرتيات : فرع االستغالل -
 :ويقوم باملهام التالية) إخل...اهلاتف، الصيانة، (وخدمات ) إخل...ولوازم

 بعمليات املصايف واملدفوعات تسيري مجيع العمليات احملاسبية اخلاصة. 
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 املشاركة يف إعداد الربامج املالية. 
طريق البنك أن كانت ن دج أو ع 2500نقدا إذا مل تتعد  حيث يسدد فرع االستغالل قيمة املشرتيات أو اخلدمات   

  .قيمة التسديد أكرب من ذلك
املؤسسة والناجتة عن عمليات البيع ملختلف املنتجات، يهتم هذا الفرع جبميع العمليات اخلاصة بإرادات : فرع اإلدارات -

 :ويقوم بالعمليات التالية
 تسيري مجيع العمليات احملاسبية اخلاصة باإلرادات. 
 العمل على تنظيم ومراقبة امللفات اخلاصة بعمليات البيع. 
 املشاركة يف إعداد الربامج املالية. 
ليات اخلاصة بتثبيتات املؤسسة مبختلف أنواعها من املباين، جتهيزات يقوم هذا الفرع مبتابعة العم: فرع االستثمارات -

 :ووسائل إنتاج، ويقوم بالعمليات التالية
 تسيري مجيع العمليات احملاسبية اخلاصة بعمليات االقتناء والتنازل. 
 العمل على تنظيم ومراقبة امللفات اخلاصة بعمليات االقتناء. 

 :رج حتت مهامه مصلحتني ومهاويند: مسؤول التقنيات التجارية. 4
يتم يف مصلحة املبيعات حتقيق الصفات التجارية وكذا حتديد الطالبيات، والقيام باحلسابات اخلاصة : مصلحة المبيعات  .أ 

بكمية املنتجات اليت خترجت من املخزن يوميا، والبحث عن أسواق جديدة وزبائن جدد والعمل على مواجهة املنافسني 
 .املبيعات، وتقوم باستقبال الزبائن وكذلك حتديد نوعية الزبون وحتقيق أكرب قدر من

تقوم هذه املصلحة مبهام عديدة، حيث تبدأ املهام من مصلحة املبيعات اليت ترسل املعلومات : مصلحة اإلرسال والتوزيع  .ب 
للقيام بالعمليات احلسابية، الالزمة واخلاصة بالزبائن، كما تقوم هذه املصلحة بإرسال وصل مبيعات إىل مصلحة املبيعات 

وتقوم هذه املصلحة بإعداد تقرير يومي واملوضوع فيه خروج البضاعة، مث إرساله إىل مدير اإلنتاج، كما هلذه املصلحة 
 .عالقة بقسم التعبئة والتغليف، حيث يصدر إليهم األمر بإرسال البضاعة بعد تعبئتها

 .وتقوم هذه املصلحة بتسيري حظرية املؤسسة وإيصال الطالبيات إىل الزبائن :مصلحة الوسائل العامة للنقل  .ج 
  إدارة الموارد البشرية بمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة -5

تم إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة بكل ما يتعلق بالعمال باعتبارهم اجلهاز املتحرك والعملي داخل املؤسسة، 
ا ومتابعة مسارهم املهين ومن بني هذه احلقوق وتعمل هذه املصلحة على ضمان األجر، املنح، ( حقوق املوظفني 

  ...).العالوات

  :وهو املسئول األول يف املصلحة ومن مهامه :رئيس مصلحة الموارد البشرية .1

 تطبيق سياسة املؤسسة فيما خيص تسيري املوارد البشرية: 
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 .التطبيق الكامل لالتفاقية اجلماعية - 
 .تطور املسار املهين للمستخدمني متابعة - 
 .احملافظة على املناخ املهين للموظف وذلك بتوفري كل اإلمكانيات والشروط الالزمة للعمل - 

 متابعة اإلحصائيات: 

 .إعداد خمطط التكوين والسهر على تطبيقه - 
 .املشاركة مع رؤساء املصاحل يف إعداد خمطط التوظيف - 
اية  :ريةفرع تسيير الموارد البش .1  يهتم هذا الفرع بكل ما يتعلق باملسار املهين للموظف من بداية توظيفه حىت 

  :اخلدمة، وهذا الفرع له عالقة مباشرة مع فرع األجور، ومن مهام هذا الفرع ما يلي
اية الشهر -  .مراقبة كشف احلضور للعمال واملمتهنني وتقدميها لفرع األجور 
 ...).التقاعد، التعيني، تغيري املنصب(املقررات  حترير -
 .مراقبة تنظيم التكوين التأهيلي ملوظفي املؤسسة -

  :يقوم هذا الفرع بتمثيل حق العامل من خالل األجر الذي يتقاضاه، ويتم ذلك كما يلي :فرع األجور. 2

 .تطبيق العقود اجلماعية إلعداد األجور - 
 .طبع كشف الراتب - 
 :يقوم باهلام التالية :االجتماعي المراسل. 3
 .إنشاء ترقيم للموظف يف صندوق الضمان االجتماعي - 
  .دفع ملفات املرضى أو حوادث العمل لدى صندوق الضمان االجتماعي - 
  .اسرتجاع مصاريف األدوية من صندوق الضمان االجتماعي - 
  .يظهر الهيكل التنظيمي لمؤسسة مطاحن الزيبان) 02(والملحق رقم  
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  لدراسة الميدانيةلاإلطار المنهجي : المبحث الثاني

األصلي  سوف نستعرض يف هذا املبحث إىل اإلجراءات املنهجية للبحث وذلك من خالل حتديد جمتمع الدراسة  
والعينة اليت طبقت عليها الدراسة، كما نستعرض األساليب اإلحصائية اليت استخدمت يف معاجلة البيانات واملعلومات 
اليت مجعها من أفراد عينة البحث، وأخريا يوضح كيفية بناء أداة البحث واإلجراءات اليت يستخدمها الباحث يف التحقق 

ا   .من صدقها وثبا

  بحثمجتمع وعينة ال: المطلب األول

فهو  ،1بأنه يشمل مجيع عناصر ومفردات املشكلة أو الظاهرة قيد الدراسة بحثيعرف جمتمع ال :بحثمجتمع ال -1
ا ) داألفرا(جمموعة  العناصر اليت ينصب عليها االهتمام يف دراسة معينة، مبعىن آخر هو ميثل مجيع العناصر اليت تتعلق 

يتعرض هلا  اليتالعلمية نظرا للصعوبات اجلمة  جمتمع البحث من األمور النادرة يف البحوثمشكلة البحث، وتعد دراسة 
تمع األصلي والتكاليف الباهظة اليت ترتتب على ذلك بحث يتمثل جمتمع الو  .2الباحث يف الوصول إىل كل مفردات ا

 .عامل 144   :بيف مجيع عمال مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة، ويقدر عددهم إمجاال 

ا  بحثتعين عينة الو  :بحثعينة ال -2 تمع متثيال جيدا، و ر يا،حبيث يتم اخت بحثجزء من جمتمع ال"بأ مث ها لتمثل ا
تمع الذي سحبت منه العينةدراستها والتعرف على خصائصها، و    .3" منها نستنتج خصائص ا

وميكن تعميم النتائج املتوصل هلا على باقي  جمتمع الدراسة،، وهي متثل بحثقد اخرتنا العينة العشوائية من جمتمع الو 
تمع امل استبيان من طرف املوظفني أي بنسبة  54، ومت اإلجابة على على املوظفني استبيان 80حيث مت توزيع .دروسا
جديدة مما املؤسسة كانت تغري اآلالت القدمية بآالت ونربر حصولنا على نسبة اإلجابة هذه بأن ،  67.5% اسرتجاع 

  .جعل اإلنتاج يتوقف وبذلك عدم وجود نسبة من العمال وإضافة إىل ذلك فإن بعض العمال يف إجازة

  والمعلومات واألساليب اإلحصائية المستخدمةمصادر جمع البيانات : المطلب الثاني

  .مجع البيانات واملعلومات واألساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البيانات نتناول يف هذا املطلب مصادر  

 : والمعلومات مصادر جمع البيانات: الفرع األول

ا األولية بعد بحثمت اعتماد االستبيان كأداة رئيسية يف مجع البيانات الالزمة ملوضوع ال ، واليت صممت يف صور
  :داد االستبانة على النحو التايلالسابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة، وقد مت إعاإلطالع على األدبيات والدراسات 
                                                           

، عمان، للنشر والتوزيعدار صفاء  ،الطبعة الرابعة ،أسس النظرية والتطبيقي العلمي(يأساليب البحث العلمرحبي مصطفى عليان، عثمان حممد غينم، - 1
  .138، ص  2009

   .52، ص  1999وزارة املعارف ، اململكة العربية السعودية، ، البحث العلمي وخطواته ومراحله ،عبد الرمحان بن عبد اهللا الواصل  - 2

  .16ص،  اإلسكندرية، دون سنة نشر ، دار الفكر اجلامعي  ،spss مبادئ اإلحصاء وتطبيقها باستخدام ، دمحد أبو زي، امين أمحد راشد  -3
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 إعداد استبانه أولية من أجل استخدامها يف مجع البيانات واملعلومات باإلستعانة مما توفر لنا من دراسات .1
  .وأحباث يف املوضوع

  .لبياناتعرض االستبيان على املشرف من أجل اختبار مدى مالئمتها جلمع ا .2

  .تعديل االستبيان بشكل أويل حسبما يراه املشرف .3

  .توزيع االستبيان على مجيع أفراد العينة جلمع البيانات الالزمة للدراسة. 4

 له، يفالشخصي  وبعد عملية حتكيم االستبيان، وموافقة األستاذ املشرف مت توزيعه على أفراد العينة من خالل التوزيع
  : ولقد مت تقسيم االستبانة إىل قسمني كما يلي .املؤسسة

  .فقرات 5، وتتكون من بحثحيتوي على البيانات الشخصية لعينة ال :القسم األول

عبارة تتعلق بدراسة أثر املناخ التنظيمي على أداء املورد  40وينقسم إىل حمورين رئيسيني وتسعة أبعاد تضم  :القسم الثاني
  :ن القنطرة، وهي موضحة كما يليالبشري مبؤسسة مطاحن الزيبا

  .28إىل  1يتعلق بأبعاد املناخ التنظيمي، ويضم العبارات من : المحور األول

  .5إىل  1 عبارات من رقم5، ويشمل هليكل التنظيميمتعلق  :لبعد األولا
   .9 إىل 6عبارات من رقم 4، ويشمل بنمط االتصالمتعلق  :البعد الثاني

  .13إىل  10عبارات من رقم  4متعلق باملشاركة يف اختاذ القرار، ويشمل  :البعد الثالث

  .20إىل  14عبارات من رقم  7متعلق باحلوافز، ويشمل  :البعد الرابع

  .24إىل  21عبارات من رقم  4متعلق بالقيادة، ويشمل  :البعد الخامس

 .28إىل  25عبارات من رقم  4متعلق بطبيعة العمل، ويشمل  :البعد السادس
 :وهو مقسم كما يلي 40إىل  29، ويضم العبارات من رقم املورد البشرييتعلق بأداء  :المحور الثاني

 .33 إىل 29عبارات من رقم 5متعلق باجلهد، ويشمل  :البعد األول
 .36إىل  34 عبارات من رقم 3متعلق بالقدرات، ويشمل  :البعد الثاني
  .40 إىل  37 عبارات من رقم4متعلق جبودة العمل، ويشمل  :البعد الثالث

  :صادرد على نوعني أساسيني من املاعتممت اإلكما 
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 ومن مث ، بحثمت احلصول عليها من خالل تصميم استبانه وتوزيعها على عينة من جمتمع ال: األولية مصادرال
  Spss V22 (Statistical package for Social Science)وحتليلها باستخدام برنامج  تفريغها

دف الوصول موضوع  إىل الدالالت ذات قيمة، ومؤشرات تدعم وباستخدام االختبارات اإلحصائية املناسبة 
   .البحث

 لكتب والدوريات واملنشورات الورقية وااللكرتونية، ل تنامراجع مت احلصول عليها من خالل :ةالثانوي المصادر
والتقارير املتعلقة قيد البحث والدراسة سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، واليت ساعدتنا يف مجيع  والرسائل اجلامعية

واهلدف من خالل اللجوء للمصادر الثانوية يف هذا البحث، هو التعرف على األسس والطرق . البحث مراحل
املستجدات اليت حدثت وحتدث يف جمال حبثنا السليمة يف كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر 

  .احلايل

  األساليب اإلحصائية المستخدمة : الفرع الثاني

 اإلحصائية األساليب من العديد استخدام مت فقد ، جتميعها مت اليت البيانات وحتليلبحث ال أهداف لتحقيق
 احلاسب إىل البيانات وإدخال ترميز مت أن بعد وذلك االجتماعية، للعلوم اإلحصائية احلزمة برنامج املناسبة باستخدام

املدى  حساب مت الدراسة، حماور يف املستخدم - والعليا الدنيا احلدود - اخلماسي املقياس خاليا طول اآليل ولتحديد
)4= 5-1.(  
 اخلاليا طول أصبح وهكذا)  0.79=4/5(أي الصحيح اخللية طول على للحصول املقياس خاليا عدد على تقسيمه مث

  :يأيت كما
 .الدراسة لسلم والعليا الدنيا الحدود): 05(رقم  الجدول

  جيد جدا  جيد  متوسط  ضعيف  ضعيف جدا  اإلجابة
  5إىل 4.20من   4.19إىل 3.40من   3.39إىل 2.60من  2.59إىل 1.8من   1.79إىل  1من   بياالحس المتوسط

، دراسة حتليلية قياسية لعينة من املؤسسات يف والية بسكرة، على األداء المالي في المؤسسات االقتصادية أثر التسيير الجبائي صابر عباسي،  المصدر
 .131، ص 2012مذكرة ماجستري، ختصص حماسبة وجباية، كلية االقتصاد والتجارة وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، 

 :يلي كما الثالث البدائل على األوزان توزيع مت كما
 .البدائل أوزان ):06( رقم الجدول

  موافق بشدة  موافق  محايد  موافقغير   موافق بشدةغير   اإلجابة
  5  4  3  2  1  الدرجة

، دراسة حتليلية قياسية لعينة من املؤسسات يف والية بسكرة، أثر التسيير الجبائي على األداء المالي في المؤسسات االقتصادية صابر عباسي،: المصدر
  .131، ص 2012مذكرة ماجستري، ختصص حماسبة وجباية، كلية االقتصاد والتجارة وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، 

  
  



الدراسة الميدانية بمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة بسكرة :                            الرابعالفصل   
 

 

122 

وذلك  ،لإلجابة على أسئلة البحث واختبار صحة فرضياته، مت استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليليو 
  : والذي يتكون من(Spss.V22)  باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

ظهار إالبحث و  وذلك لوصف جمتمع): Descriptive Statistic Measures(مقاييس اإلحصاء الوصفي -1
متغريات البحث حسب وترتيب  واإلجابة على أسئلة البحث. خصائصه، باالعتماد على النسب املئوية والتكرارات

  .أمهيتها باالعتماد على املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

املستقلة جمتمعة يف تفسري  لقياس مدى مسامهة املتغريات (Analysis of variance): تحليل التباين لالنحدار2-
 .املتغري التابع

 أداءاملناخ التنظيمي على  أبعاد تأثري مستويات ملعرفة  Linear Regression )الخطي (البسيط االنحدار 3- 
 .عدمها من الفرضيات صحة والختبار ورد البشريامل

  .وذلك لقياس ثبات أداة البحثCronbach's Coefficient Alpha): (معامل الثبات ألفا كرونباخ  -4

  .وذلك لقياس صدق أداة البحث :معامل صدق المحك5- 

وذلك ملعرفة الفروقات يف اجتاهات املبحوثني حول : (One Way ANOVA) تحليل التباين األحادي -6
  .متغريي البحث اليت تعزى للمتغريات الشخصية والوظيفية

يستخدم ملعرفة ما إذا كانت ): (Independent- Samples T- Test للعينات المستقلة Tاختبار  -7
هناك فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى املناخ التنظيمي باملؤسسة حمل الدراسة، وكذلك 

م حول مستوى أداء املورد البشري يف املؤسسة حمل الدراسة واليت تعزى الختالف عامل اجلنس   .  اجتاها

   .البحث صدق وثبات أداة :المطلب الثالث

  Validity) (صدق أداة البحث: الفرع األول

املستخدمة  ياسها وللتحقق من صدق االستبانةقدرة االستبانة على قياس املتغريات اليت صممت لق ةيقصد بصدق األدا  
   :يف البحث نعتمد على ما يلي

  :أ صدق المحتوى أو الصدق الظاهري

ا، وذلك بعد أن مت عرضها على عدد من احملكمني، وطلب       مت التأكد من صحة األداة ومصداقيتها وصحة عبارا
منهم دراسة األداة وإبداء رأيهم فيها من حيث مدى مناسبة العبارة للمحتوى والنظر يف مدى كفاية أداة البحث من 
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ا مناسبة فيما حيث عدد العبارات ومشوليتها وتنوع حمتواها وتقومي مس توى الصياغة اللغوية أو أية مالحظات أخرى يرو
  .يتعلق بالتعديل أو التغيري أو احلذف وفق ما يراه احملكم الزما

م، ومت إجراء التعديالت يف ضوء توصيات وآراء هيئة التحكيم  وقمنا بدراسة مالحظات احملكمني واقرتاحا
  .لتصبح أكثر فهما وحتقيقا ألهداف البحث

د اعتربنا أن األخذ مبالحظات احملكمني وإجراء التعديالت املطلوبة هو مبثابة الصدق الظاهري وصدق حمتوى وق
  .األداة، وبذلك ميكننا القول أن األداة صاحلة لقياس ما وضعت ألجله

  :صدق المحك -ب

وذلك كما هو  ،"كرونباخ ألفا "من خالل أخذ اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات "صدق احملك"حساب معامل مت 
وهو معامل مرتفع جدا )  0.946(الصدق الكلي ألداة البحث بلغ إذ جند أن معامل ،)07(موضح يف اجلدول رقم 

نالحظ أيضا أن مجيع معامالت الصدق حملاور البحث وأبعادها كبرية جدا  ومناسب ألغراض وأهداف هذا البحث، كما
ذا ميكننا القول أن مجيع عبارات أداة البحث هي صادقة ملا وضعت لقياسه .ومناسبة ألهداف هذا البحث   .و

  )Reliability(ثبات األداء  :الفرع الثاني

ا مدى احلصول على نفس النتائج أو نتائج ةمتقاربة لو كرر البحث يف ظروف م ويقصد  باستخدام األداة  شا
 Cronbach’s"  "كرونباخ ألفا الثباتويف هذا البحث مت قياس ثبات أداة البحث باستخدام معامل ، نفسها

Csefficient AlphaQ نتائج كما كانت ال فأكثر، حيث )0.60(الذي حيدد مستوى قبول أداة القياس مبستوى
  .)07( مهي موضحة يف اجلدول رق
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  الصدقو  نتائج معامل الثبات): 07( جدول رقمال

  معامل الثبات   عدد العبارات  المحور
  "ألفا كرونباخ" 

  معامل الصدق

مي
نظي

 الت
ناخ

الم
  

  0.861  0.742  05  الهيكل التنظيمي  
  0.934  0.873  04  نمط االتصال

  0.801  0.643  04  المشاركة في اتخاذ القرار
  0.897  0.805  07  الحوافز
  0.853  0.728  04  القيادة

  0.760  0.578  04  طبيعة العمل
  0.897  0.805  28  المجموع  

وارد
 الم

داء
أ

  
ري

لبش
ا

  

  0.870  0.758  05  الجهد
  0.800  0.641  03  القدرات

  0.825  0.681  04  إدراك الدور
  0.898  0.808  12  المجموع

  0.946  0.895  40  االستبانة ككل
  .SPSS.V20من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج  :المصدر

ثبات وهو معامل ) 0.895(نالحظ أن معامل الثبات الكلي ألداة البحث بلغ ) 07( من خالل اجلدول رقم
مرتفع جدا ومناسب ألغراض البحث، كما تعترب مجيع معامالت الثبات ملتغريات البحث وأبعادها املختلفة مرتفعة أيضا 

ذا نكون قد تأكدنا من ثبات أداة  البحث مما جيعلنا على ثقة تامة بصحتها وصالحيتها ومناسبة ألغراض البحث، و
  .لتحليل النتائج
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  بحثعرض وتحليل نتائج ال: المبحث الثالث

سنتناول يف هذا املبحث عرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانية اليت أجريت على عمال مؤسسة مطاحن الزيبان 
  القنطرة

  عينة البحثخصائص : المطلب األول

اجلـــنس، العمـــر، املؤهـــل : التاليـــة الدميغرافيـــةحســـب املتغـــريات  بحـــثنتطـــرق خلصـــائص عينـــة الوف فيمـــا يلـــي ســـ
  .العلمي، املستوى الوظيفي، سنوات اخلربة

  الجنسحسب  خصائص عينة البحث: أوال

  "الجنس" حسبالبحث  عينة خصائص ):08( رقم الجدول

% التكرار فئات المتغير المتغير النسبة المئوية   

 الجنس
 66.7 36 ذكر
 33.3 18 أنثى

 %  100 54 المجموع
  .Spss.v20 على خمرجات باالعتمادمن إعداد الطالبة : المصدر

 تتكون من البحث اجلنس أن عينة متغري حسب الدراسة عينة توزيع يف واملتمثل اجلدول أعاله، يوضح حيث 
 الذكور نسبة بلغت حيث اإلناث بنسبة مقارنة كانت مرتفعة الذكور نسبة إناث، إن 18و ذكرا 36 منهم فردا، 54

  .%33.3اإلناث حبوايل  نسبة قدرت حني يف ، 66.7%
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  العمرحسب  خصائص عينة البحث: ثانيا

  "العمر "حسبالبحث  عينة خصائص ):09( رقم الجدول

% التكرار فئات المتغير المتغير النسبة المئوية   

 العمر

سنة فأقل 30  24 44.4 
40إىل أقل من  31من   12 22.2 
50إىل أقل من  41من   15 27.8 

سنة فأكثر 51من   3 5.6 
 % 100 54 المجموع

  .Spss.v 20 من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات: المصدر

 أفراد أعمار  تباين نالحظ العمر متغري حسب البحث عينة أفراد بتوزيع واخلاص) 09( رقم اجلدول خالل من
 ، %44.4 بنسبة مئويةسنة فأقل  30من العمرية الفئة هي الدراسة عينة يف األكثر تكرارا العمرية الفئة وأن بحثال عينة
أقل  إىل 31من  الفئة العمرية تأيت مث ،%27.8 مئوية بنسبة 50سنة إىل أقل من  41من أقل العمرية الفئة تليها
 الفئة فإن لذا ، %5.6مئوية سنة فأكرب بنسبة 51من   العمرية الفئة األخري ويف ،%22.2 مئوية بنسبة سنة 40من

 وهذا ، ميدانيا التعامل يف خربة معتربة هلا أن أي السن يف نسبياً  فتية أعمار إىل متيل الدراسة عينة يف تكرارا األكثر العمرية
  .البحث نتائج على إجيابا ينعكس أن ميكن ما

  
  المؤهل العلميحسب متغير  خصائص عينة البحث: ثالثا

  " المؤهل العلمي " حسبالبحث  عينة خصائص ):10( رقم الجدول

%النسبة المئوية التكرار فئات المتغير المتغير  

 المؤهل العلمي

 1.9 01 ابتدائي
 16.7 09 متوسط
 31.5 17 ثانوي
 50.0 27 جامعي

 % 100 54 المجموع
  .Spss.v 20 خمرجاتمن إعداد الطالبة باالعتماد على : المصدر

 أغلبية أن العلمي ؤهلامل متغري حسب بحثال عينة أفراد بتوزيع اخلاص )10(اجلدول رقم  خالل من نالحظ  
 بلغت حني يف مرتفعة، نسبة وهي % 50.0 مئوية بنسبة فرد 27 عددهم بلغ حيث جامعي مستوى من العينة أفراد
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 أي ،1.9 % كانت ضئيلة جدا بنسبة ف واالبتدائي %16.7املتوسط  مستوى ونسبة % 31.5 الثانوي مستوى نسبة
  .املتوصل إليها والنتائج البحث أمهية من يزيد ما وهذا جامعي مستوى لديهم العينة أفراد كل أن معظم

  

  المستوى الوظيفي حسبالبحث  عينة خصائص: رابعا

  " المستوى الوظيفي " حسبالبحث  عينة خصائص ):11( رقم الجدول

%النسبة المئوية التكرار فئات المتغير المتغير  

مجال الوظيفة 
 الحالية

 25.9 14  عمال تنفيذيني
 40.7 22 عمال إداريني

 33.3 18 إطارات
 % 100 54 المجموع

  .Spss.v 20 من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات: المصدر

 ما أن جند حني يف ،عمال إدارينيمتثل  العينة أفراد من % 40.7 نسبته ما أن جند السابق اجلدول خالل من
 نسبة وهي ،%25.9 :ب نسبتهمقدرت  العمال التنفيذينيأما  ،اإلطارات من فرد 18 متثل واليت % 33.3 نسبته

  .طرفهم من معترب جتاوب
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  سنوات الخبرة حسبالبحث  عينة خصائص: خامساّ 

  " سنوات الخبرة " حسبالبحث  عينة خصائص ):12( رقم الجدول

  %النسبة المئوية  التكرار  فئات المتغير  المتغير

  سنوات الخبرة

  40.7  22  أقلف سنوات 5
  24.1  13  سنوات 10إىل  6من 
  5.6  03  سنة 15إىل  11من 

  29.6  16  سنة فأكثر 16
  % 100  54  المجموع

  . Spss.v 20 من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات: المصدر

م تقل الذين األفراد أن جند السابق اجلدول خالل من  % 40.7 نسبتهم بلغت قد سنوات اخلمس عن خرب
م ترتاوح الذين أما ،سنة فأكثر 16 اخلربة أصحاب متثل 29.6% نسبة جند كما البحث، عينة جمموع من  6 بني خرب
  %.5.6 سنة  نسبتهم 15إىل 11من  اخلربة أصحاب جند حني يف ،% 24.1 نسبة فتمثلهم سنوات 10 و

  
 عملية يف استبيان 54 على االعتماد مت توزيعها مت استبيان 80 بني من أنه القول ميكن املبحث هلذا وكخالصة

 التوصل إىل مت كما نسبياً، عالية نسبة وهي 0.895 :ب البحث أداة ثبات معامل قدر حيث اإلحصائي، التحليل
 كما ذكر وأنثى، جنس بني  ذو العينة أفراد أن وجد إذ للمبحوثني، الشخصية بالصفات العالقة ذات النتائج من جمموع
 والثانوي، اجلامعي املستوى بني التعليمي املستوى يف التقارب مع الدراسة، عينة على املتوسطة واخلربة الشبابية الفئة غلبت
م يف تنوع يتبعه قد الذي األمر العينة، ألفراد الشخصية السمات يف تنوع هناك بأن القول ميكن العموم وعلى  إجابا
  .الدراسة حماور حول
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  تحليل محاور االستبانة: المطلب الثاني

حيث مت استخدام اإلحصاء  تهااالستبانة بغية اإلجابة على أسئلسوف نقوم بتحليل حماور  طلبيف هذا امل
إلجابات أفراد عينة البحث عن )  5-1رت اعلى مقياس ليك( االحنراف املعياري وصفي باستخراج املتوسط احلسايب و ال

إلجابات  ، وقد تقرر أن يكون املتوسط احلسايباملناخ التنظيمي وأداء املورد البشريعبارات االستبانة املتعلقة باحملورين 
داال على مستوى ) 2.59 إىل1.8(، من ضعيف جداداال على مستوى ) 1.79إىل 1(من  املبحوثني عن كل عبارة

، من جيدداال على مستوى ) 4.19إىل 3.40(، من متوسطداال على مستوى ) 3.39إىل 2.60 (، من ضعيف
  .)05( رقم دولكما هو موضح يف اجل جيد جداداال على مستوى ) 5إىل 4.20

  تحليل فقرات محور المناخ التنظيمي: الفرع األول

  :وذلك من خالل طرح السؤال التايل

  

  

  

 املناخ التنظيمي أبعاد من بعد كل حسب الدراسة عينة أراء وحتليل بعرض يلي فيما وسنقومجابة على هذا السؤال لإل
  :وهي ستة أبعاد يف واملتمثلة

  
 بعد الهيكل التنظيمي. 1

  :كما يلي) 13( توضيح إجابات املبحوثني حول عبارات بعد اهليكل التنظيمي من خالل اجلدول رقم ميكن

  

  

  

  

  

  

  ؟  -بسكرة–ما هو مستوى المناخ التنظيمي بمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة : السؤال األول
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   الهيكل التنظيميبعد اتجاهات المبحوثين حول عبارات  :)13( جدول رقمال

رقم 
 العبارة

 البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مستوى 
 القبول

وتناسق للوظائف مع طبيعة اهليكل  هناك توافق 01
  .التنظيمي

 جيد 2 0,98504 3,5370

تتناسب مؤهالتك وختصصاتك مع طبيعة مهام  02
  .وظيفتك

 متوسط 4 1,33595 3,3704

تساعد طريقة تقسيم العمل على سرعة اجناز  03
 جيد 1 1,14924 3,6667  .العمل

 جيد 3 1,11153 3,5185  .خطوط السلطة واضحة بني الرؤساء واملرؤوسني 04

05 
توجد درجة كبرية من الوضوح يف طبيعة العالقات 

  .بني اإلدارة واملوظفني
  

 متوسط 5 1,28489 2,8333

  جيد  2 1,00401 3,5370  الهيكل التنظيمي 
    SPSS. V 20 . من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر

  

 وباحنراف 3,5370بلغ  اهليكل التنظيمي لبعد احلسايب املتوسط أن )13(رقم  اجلدول خالل من لنا يتضح
 متوسط أن نالحظ كما ،جيدالدرجة  إىل يشري البعد هذا فإن الدراسة مقياس وحسب ،1,00401: ب معيار يقدر

 املتوسطات ترتاوح حيث ،جيدإىل الدرجة  تشري أن أغلبها اهليكل التنظيمي بعد عبارات على البحث عينة أفراد إجابات
 العبارة جاءت وقد) 0 98504,و  1,33595(بني ما املعيارية االحنرافات وترتاوح) 2,8333و  3,6667(بني ما

 واحنراف )3,6667(قدره حسايب مبتوسط األوىل املرتبة يف) تساعد طريقة تقسيم العمل على سرعة اجناز العمل(03 رقم
أن طريقة تقسيم العمل باملؤسسة واضحة وتساعد العمال على تأدية  إىل نرجعه وهذا ،) 1,14924( قدره معياري

توجد درجة  (05 رقم العبارة جاءت حني يف مهامهم بسرعة ألن كل عامل يستطيع فهم األعمال اليت سوف ينجزها،
 )2,8333( قدره حسايب مبتوسط األخري املركز يف )كبرية من الوضوح يف طبيعة العالقات بني اإلدارة واملوظفني

بأن العمال على دراية بالتقسيمات اإلدارية السابقة  النتائج تفسري وميكن ،)1,28489( هقدر  معياري وباحنراف
  .ملؤسسة حمل الدراسة بشكل عامبا
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 :بعد نمط االتصال. 2

 :كما يلي) 14( ميكن توضيح إجابات املبحوثني حول عبارات بعد منط االتصال من خالل اجلدول رقم

 نمط االتصال اتجاهات المبحوثين حول عبارات بعد ):14( رقمجدول ال

رقم 
 العبارة

 البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مستوى 
 القبول

  متوسط  2 1,32347 3,0556  .املعلومات املنقولة عرب وسائل االتصال واضحة  01
  متوسط  3 1,30258 2,9630  .تعتمد اإلدارة على وسائل حديثة يف االتصاالت  02

03  
ميكن االتصال باملستويات اإلدارية العليا بدون 

  .عوائق
  متوسط  4 1,22346 2,8889

تبذل اإلدارة جهدها إلزالة الصعوبات اليت تعيق   04
  متوسط  1 1,28923 3,1296  .تبادل املعلومات

  متوسط  5 1,32347 3,0556  نمط االتصال
    SPSS. V 20 . من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر

  

 وباحنراف )3,0556( بلغ منط اإلتصال لبعد احلسايب املتوسط أن )14(رقم  اجلدول خالل من لنا يتضح
 أن نالحظ كما ،متوسطالدرجة  إىل يشري البعد هذا فإن الدراسة مقياس وحسب ،)1,32347(: ب معيار يقدر

 ترتاوح حيث ،متوسطإىل الدرجة  تشري هاكلأن   منط اإلتصال بعد عبارات على البحث عينة أفراد إجابات متوسط
 وقد) 1,22346و 1,32347(بني ما املعيارية االحنرافات وترتاوح) 2,8889و  3,1296( بني ما املتوسطات

 مبتوسط األوىل املرتبة يف) املعلومات تبذل اإلدارة جهدها إلزالة الصعوبات اليت تعيق تبادل(04 رقم العبارة جاءت
أن تبادل املعلومات عرب خمتلف  إىل نرجعه وهذا ،) 1,28923( قدره معياري واحنراف )3,1296( قدره حسايب

يتم بشكل جيد وهذا ألن هذه املعلومات واضحة وألن اإلدارة تعتمد على وسائل اتصال حديثة، املستويات باملؤسسة 
 حسايب مبتوسط األخري املركز يف ).ميكن االتصال باملستويات اإلدارية العليا بدون عوائق( 03 رقم العبارة جاءت حني يف

على أن هناك رضا متوسط السابقة  النتائج تفسري وميكن ،)1,22346( هقدر  معياري وباحنراف )2,8889( قدره
  .ملؤسسة حمل الدراسة بشكل عامبا على منط االتصال
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  :اتخاذ القراربعد المشاركة في . 3

  :كما يلي) 15( ميكن توضيح إجابات املبحوثني حول عبارات بعد املشاركة يف اختاذ القرار من خالل اجلدول رقم

   المشاركة في اتخاذ القرار بعداتجاهات المبحوثين حول عبارات  ):15( جدول رقمال

رقم 
 العبارة

 البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مستوى 
 القبول

01  
 اختاذ يف املرؤوسني إشراك على اإلدارة حترص

  متوسط  4 1,14863 2,9630  .القرارات

02  
متلك القدرة على اختاذ القرارات وحتمل 

  .مسؤوليتها
  متوسط  2 1,10602 3,2778

  جيد  1 1,17569 3,7037  .مستوى التعاون بني الزمالء مناسب  03

04  
وحدات العمل وصنع تشارك يف وضع أهداف 

ا   .القرارات املتعلقة 
  متوسط  3 1,19646 3,2407

  متوسط  3 0,97702 3,3704  المشاركة في اتخاذ القرار
    SPSS. V 20 . من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر

 )3,3704(بلغ القراراملشاركة يف اختاذ  لبعد احلسايب املتوسط أن )15(رقم  اجلدول خالل من لنا يتضح
 نالحظ كما ،متوسطالدرجة  إىل يشري البعد هذا فإن الدراسة مقياس وحسب ،)977020,(:ب معيار يقدر وباحنراف

 ،متوسطإىل الدرجة  تشري هاكلأن   املشاركة يف اختاذ القرار لبعد بعد عبارات على البحث عينة أفراد إجابات متوسط أن
 1,19646( بني ما املعيارية االحنرافات وترتاوح) 2,9630و 3,3704( بني ما تاملتوسطا ترتاوح حيث

 حسايب مبتوسط األوىل املرتبة يف) مستوى التعاون بني الزمالء مناسب( 03 رقم العبارة جاءت وقد) 1,10602و
العمال تسود بينهم مستوى جيد من أن  إىل نرجعه وهذا ،) 1,17569( قدره معياري واحنراف )3,7037(قدره

ا وهذا راجع للعالقات الطيبة فيما بينهم واليت حتاول املؤسسة ترسيخه يف عماهلا  حني يف، التعاون يف األعمال اليت يؤدو
 قدره حسايب مبتوسط األخري املركز يف )تالقرارا اختاذ يف املرؤوسني إشراك على اإلدارة حترص( 01 رقم العبارة جاءت

على أن هناك رضا متوسط على منط السابقة  النتائج تفسري وميكن ،)1,14863( هقدر  معياري وباحنراف )2,9630(
  .ملؤسسة حمل الدراسة بشكل عامبا املشاركة يف اختاذ القرارات
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 :بعد الحوافز. 4

  :كما يلي) 16( ميكن توضيح إجابات املبحوثني حول عبارات بعد احلوافز من خالل اجلدول رقم

  الحوافز اتجاهات المبحوثين حول عبارات بعد: )16( جدول رقمال

رقم 
 العبارة

 البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مستوى 
 القبول

متنح احلوافز بناءا على نظري جهودك اإلضافية   01
  متوسط  6 1,27287 2,7593  .اليت تبذهلا

  متوسط  2 1,33752 3,1481                     .التعاونيسود حميط العمل يف مؤسستك روح   02

تم املؤسسة كثريا بتكوين وتطوير قدرات   03
  .العاملني

  متوسط  3 1,36659 3,0185

  جيد  1 0,59932 4,4074  .تتكفل املؤسسة بنقل العمال  04

لديك رضا عن نظام اخلدمات االجتماعية من   05
  .اخل...عالج، تقاعد،   تأمينات

  متوسط  4 1,31752 3,0000

حتصل على التقدير من مديرك عند قيامك   06
  متوسط  5 1,40641 2,9444  .بأعمال متميزة

يتناسب الراتب الذي تتقاضاه  مع اجلهد الذي   07
  متوسط  7 1,32347 2,3889  يبذله يف العمل

  متوسط  4 1,11670 3,1296  الحوافز
    SPSS. V 20 . من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر

  

معيار  وباحنراف )3,1296( بلغ احلوافز لبعد احلسايب املتوسط أن )16(رقم  اجلدول خالل من لنا يتضح
 متوسط أن نالحظ كما ،متوسطالدرجة  إىل يشري البعد هذا فإن الدراسة مقياس وحسب ،)1,11670 ( :ب يقدر

 ترتاوح حيث ،متوسطإىل الدرجة  تشري هاكلأن   املشاركة يف اختاذ القرار لبعد بعد عبارات على البحث عينة أفراد إجابات
 وقد) 1,27287و 599320,( بني ما املعيارية االحنرافات وترتاوح) 2,3889و 4,4074( بني ما تاملتوسطا
 واحنراف )4,4074( قدره حسايب مبتوسط األوىل املرتبة يف) تتكفل املؤسسة بنقل العمال( 04 رقم العبارة جاءت
 بتوفري غريها من أكثر ملزمة فاملؤسسة عن العمال، البعيد املؤسسة موقع إىل نرجعه وهذا ،)599320,( قدره معياري
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، املواصالت ضغوط بسبب والبدين النفسي اإلرهاق العمال وجتنيب الوقت احرتام على يساعد الذي األمر اخلدمة هذه
 األخري املركز يف )يتناسب الراتب الذي تتقاضاه  مع اجلهد الذي يبذله يف العمل( 07 رقم العبارة جاءت حني يف

على أن هناك السابقة  النتائج تفسري وميكن ،)1,32347( هقدر  معياري وباحنراف )2,3889( قدره حسايب مبتوسط
  .بشكل عامملؤسسة حمل الدراسة ا اليت تقدمهااحلوافز  نرضا متوسط عل

   :بعد القيادة. 5

  :كما يلي) 17( ميكن توضيح إجابات املبحوثني حول عبارات بعد منط االتصال من خالل اجلدول رقم

  القيادة اتجاهات المبحوثين حول عبارات بعد): 17( جدول رقمال

رقم 
 العبارة

 البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مستوى 
 القبول

يشجع الرؤساء على إبداء وجهات النظر   01
  متوسط  3 1,26295 2,9074  .واالقرتاحات

  متوسط  2 1,24792 2,9074  .يشجع املدير روح التعاون بني املوظفني  02
  متوسط  4 1,19821 2,8704  .تم اإلدارة بالتشجيع واإلبداع والتغيري  03

 تتم معاملتك بالعدل واملساواة مع اآلخرين دون  04
  .أي متييز

  متوسط  1 1,30860 3,2037

  متوسط  6 1,11530 3,0370  القيادة
    SPSS. V 20 . من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر

  

معيار  وباحنراف )3,0370( بلغ القيادة لبعد احلسايب املتوسط أن )17(رقم  اجلدول خالل من لنا يتضح
 متوسط أن نالحظ كما ،متوسطالدرجة  إىل يشري البعد هذا فإن الدراسة مقياس وحسب ،)1,11530( :ب يقدر

 بني ما تاملتوسطا ترتاوح حيث ،متوسطإىل الدرجة  تشري هاكل القيادة بعد عبارات على البحث عينة أفراد إجابات
  رقم العبارة جاءت وقد) 1,19821و 1,30860( بني ما املعيارية االحنرافات وترتاوح) 2,8704و 3,2037(

 )3,2037( قدره حسايب مبتوسط األوىل املرتبة يف) تتم معاملتك بالعدل واملساواة مع اآلخرين دون أي متييز( 04
أن املدير باملؤسسة يتميز بنظام عادل بني العمال ويرجع كذلك إىل  نرجعه وهذا ،)1,30860( قدره معياري واحنراف
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ا املدير  تم اإلدارة بالتشجيع (03 رقم العبارة جاءت حني يف، إىل أسلوب املعامالت  واألخالقيات اليت يتميز 
 وميكن ،)1,19821( هقدر  معياري وباحنراف )2,8704( قدره حسايب مبتوسط األخري املركز يف )واإلبداع والتغيري

 القيادة منط نهناك رضا متوسط عالعمال ليسوا على دراية كافية بنمط القيادة املتبع وأن على أن السابقة  النتائج تفسري
  .ملؤسسة حمل الدراسة بشكل عاماب

  :بعد طبيعة العمل. 6

  :كما يلي) 18(ميكن توضيح إجابات املبحوثني حول عبارات بعد منط االتصال من خالل اجلدول رقم

  طبيعة العمل حول عبارات بعداتجاهات المبحوثين ): 18( جدول رقمال

رقم 
 العبارة

 البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مستوى 
 القبول

  جيد  3 1,22460 3,4815  .ساعات العمل ومواعيد الدوام مناسبة  01

متنح املؤسسة عطال وإجازات وفق القوانني   02
ا   جيد  1 0,72032 4,1667  .املعمول 

التهوية، اإلضاءة، احلرارة مناسبة لطبيعة  ظروف  03
  جيد  2 1,29936 3,4815  .عملك

  متوسط  4 1,40081 3,0000  .العمل روتيين وممل  04

  جيد  1 0,99052 3,6667  طبيعة العمل بعد
    SPSS. V 20 . من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر

  

 وباحنراف )3,6667( بلغ طبيعة العمل لبعد احلسايب املتوسط أن )18(رقم  اجلدول خالل من لنا يتضح
 متوسط أن نالحظ كما ،جيدالدرجة  إىل يشري البعد هذا فإن الدراسة مقياس وحسب ،)990520,( :ب معيار يقدر

 بني ما تاملتوسطا ترتاوح حيث ،جيدإىل الدرجة  تشري هاكل القيادة بعد عبارات على البحث عينة أفراد إجابات
 رقم العبارة جاءت وقد) 720320,و 1,40081( بني ما املعيارية االحنرافات وترتاوح) 3,0000و 4,1667(

ا(02  واحنراف )4,1667( قدره حسايب مبتوسط األوىل املرتبة يف) متنح املؤسسة عطال وإجازات وفق القوانني املعمول 
 جاءت حني يف، العمال يستفيدون من العطل واإلجازات املؤسسة إىل أن  نرجعه وهذا ،)720320,( قدره معياري
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 هقدر  معياري وباحنراف )3,0000( قدره حسايب مبتوسط األخري املركز يف )العمل روتيين وممل(04  رقم العبارة
 إليهملديهم قدرة كبرية على فهم طبيعة العمل املوجه  على أن العمالالسابقة  النتائج تفسري وميكن ،)1,40081(
  .حمل الدراسة بشكل عامؤسسة املب

عرض وحتليل اجتاهات املبحوثني حول أبعاد املناخ التنظيمي نستطيع اإلجابة على السؤال األول من خالل   
  :كما يلي؟    -بسكرة–ما هو مستوى المناخ التنظيمي بمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة  :املطروح

 حول المناخ التنظيمي ومختلف أبعادهاتجاهات المبحوثين ): 19(جدول رقم ال  

رقم 
 البعد

 البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مستوى 
 القبول

 جيد 2 1,00401 3,5370  اهليكل التنظيمي 1
 متوسط 5 1,32347 3,0556  منط االتصال 2
 متوسط 3 0,97702 3,3704  املشاركة يف اختاذ القرار 3
 متوسط 4 1,11670 3,1296  احلوافز  4
 متوسط 6 1,11530 3,0370  القيادة 5
 جيد 1 0,99052 3,6667  طبيعة العمل 6

  متوسط  - 1,00244 3,2963  المناخ التنظيمي بشكل عام
  SPSS. V 20ت برامج امن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرج :مصدرال

وباحنراف  )3,2963(هو  املناخ التنظيميمن خالل اجلدول السابق يتضح لنا أنا املتوسط احلسايب العام ملتغري 
طبيعة على أن  لنيوبدرجة متوسطة وعموما النتائج السابقة تدل على هناك إمجاع لدى العام )1,00244(معياري 

املشاركة يف اختاذ القرار، احلوافز والقيادة يف املؤسسة  ، ومنط االتصال،" جيدة"مي يف املؤسسة العمل واهليكل التنظي
ذا نكون قد أجبنا على السؤال، "متوسطة" -بسكرة–ما هو مستوى املناخ التنظيمي مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة " و
  "؟   
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  تحليل فقرات محور أداء المورد البشري: الثانيالفرع 

  :وذلك من خالل طرح السؤال التايل

  

  

 املناخ التنظيمي أبعاد من بعد كل حسب الدراسة عينة أراء وحتليل بعرض يلي فيما لإلجابة على هذا السؤال وسنقوم
  :وهي أبعاد ثالثة يف واملتمثلة

  :بعد الجهد. 1

  عبارات بعد الجهداتجاهات المبحوثين حول : )20( جدول رقمال

رقم 
 العبارة

 البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مستوى 
 القبول

 جيد 3 1,13962 3,9444  .تبذل جهدا كافيا إلجناز األعمال املطلوبة منك 01
 جيد 4 1,18236 3,8704    .تقوم باستغالل طاقاتك أثناء أداء عملك 02
 جيد 1 0,75421 4,1852  .تلتزم بأوقات العمل الرمسية 03
 جيد 5 1,11169 3,8333  .تستطيع حتمل مسؤولية األعباء اليومية يف العمل 04
 جيد 2 0,82522 4,1296  .العملتقوم بالتنسيق والتعاون مع اآلخرين ألداء  05

  جيد  1 0,82268 4,2407  الجهد
  SPSS. V 20ت برامج امن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرج :المصدر

  

 عملهم جوانب بكافة جهدهم عايل الدراسة حمل باملؤسسة العاملني أن لنا يتضح )20(رقم  اجلدول خالل من
م متوسط يفسره ما وهو بدرجة كبرية  معياري وباحنراف )4,2407:(ب اجلهد واملقدر بعد عبارات حول إجابا

 جاءت فقد العبارات ترتيب خيص فيما أما جيد، اإلجابة خانة يف يقع الدراسة سلم حسب وهو )822680,( قدره
 قدره معياري واحنراف) 4,1852(قدره  حسايب مبتوسط األوىل املرتبة يف) .تلتزم بأوقات العمل الرمسية( 03رقم  العبارة

 األخري املركز يف .)تستطيع حتمل مسؤولية األعباء اليومية يف العمل(04  رقم العبارة جاءت حني يف ،)754210,(
 إجابات يف كبري توافق هناك أن نالحظ إذ ،)1,11169( قدره معياري واحنراف) 3,8333( قدره حسايب مبتوسط

 ؟-بسكرة –ما هو مستوى أداء المورد البشري بمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة : السؤال الثاني
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 هناك بأن يعين وهذا موافق، اخلانة يف املعتمد القياس سلم حسب يقع والذي احلسايب املتوسط عكسه ما وهو العينة أفراد
 هناك أن على يدل الذي األمر جيد، اخليار ضمن وقعت فقد العبارات باقي أما ، العمل يف مواعيد دائموالتزام انضباط 

  .العمل وإجراءات جبوانب العمال غالبية ىلد جهد

 :بعد القدرات. 2

  اتجاهات المبحوثين حول عبارات بعد القدرات): 21( جدول رقمال

رقم 
 العبارة

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مستوى 
 القبول

  جيد  3 1,24498 3,8148  .تتناسب قدراتك مع املهام الوظيفية املوكلة إليك  01
  جيد جدا  1 0,97003 4,2407  .يعترب التدريب عامال مساعدا يف حتسني األداء  02
  جيد  2 1,00939 4,0000  .لديك القدرة على حل املشاكل املتعلقة بعملك  03

  جيد جدا  2 0,99773 4,2037  القدرات
  SPSS. V 20ت برامج امن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرج :المصدر

  

 ما وهو أداء عملهم، حنو كبرية قدرات لديهم الدراسة حمل باملؤسسة العمال أن )21( رقم اجلدول لنا يوضح
 الدراسة، يف املعتمد القياس سلم حسب جيد جدا اخليار ضمن الواقع) 4,2037:(باملقدر  احلسايب املتوسط عنه يعرب
: ب املقدر املعياري االحنراف عنه يعرب ما وهو البعد هذا على العينة أفراد إجابات يف تناسق هناك أن كما

 مبتوسط األول املركز يف) .يعترب التدريب عامل مساعد يف حتسني األداء( 02رقم  العبارة جاءت ولقد ،)997730,(
 كبرية حيث بدرجة متجانسة العبارة حول العينة أفراد إجابات أن كما مرتفع، متوسط وهو )4,2407( قدره حسايب

  .)970030,( املعياري احنرافها بلغ
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  :بعد إدراك الدور. 3

  اتجاهات المبحوثين حول عبارات بعد إدراك الدور): 22( جدول رقمال

رقم 
 العبارة

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مستوى 
 القبول

 لدى العمل وقوانني بأنظمة وتقيد التزام يوجد  01
  جيد  4 1,29895 3,5370  .العاملني

  جيد  2 0,71129 4,1481  .تستغل معارفك اليت لديك يف حتسني أدائك  02
  جيد جدا  1 0,74301 4,2963  .توظف املهارات و اخلربة املناسبة لتأدية مهامك  03

تبذل الوقت الكايف إلجناز األعمال بطريقة   04
  .صحيحة

  جيد  3 1,12045 4,0926

  جيد جدا  3 0,87695 4,2037  إدراك الدور
  SPSS. V 20ت برامج امن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرج :المصدر

  

 عنه يعرب ما وهو املدروسة العينة أفراد طرف من قبول يلقى ،إدراك الدور بعد بأن )22( رقم اجلدول يبني
 ،)876950,( املعياري قدره احنراف ذو اخليار جيد جدا  ضمن الواقع)4,2037: (باملقدر  العام احلسايب املتوسط

 حسايب متوسط أعلى سجلت فقد ).املهارات و اخلربة املناسبة لتأدية مهامكتوظف (03 رقم العبارة أن نالحظ كما
للمهارات واخلربات  توظيف هناك أن على املوافقة حنو عالية درجات )743010,( واحنراف معياري )4,2963(

  .واألداء العمل يف العامل لدى رغبة فهناك العموم وعلى ،لتأدية املهام
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اجتاهات املبحوثني حول أبعاد املناخ التنظيمي نستطيع اإلجابة على السؤال األول من خالل عرض وحتليل 
  :كما يلي؟    -بسكرة–ما هو مستوى أداء المورد البشري بمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة  :املطروح

 ومختلف أبعاده أداء المورد البشرياتجاهات المبحوثين حول ): 23(جدول رقم ال

رقم 
 البعد

 المتوسط الحسابي البعد
االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مستوى 
 القبول

 جيد جدا 1 0,82268 4,2407  اجلهد 01
 جيد جدا 2 0,99773 4,2037  القدرات 02
 جيد جدا 3 0,87695 4,2037  إدراك الدور 03

  جيد جدا - 0,75235 4,3333  بشكل عام أداء المورد البشري
  SPSS. V 20ت برامج امن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرج :مصدرال

  

 وباحنراف )4,3333( هو األداء ملتغري العام احلسايب املتوسط أن لنا يتضح )23( رقم اجلدول خالل من
اجلهد أن  على العاملني لدى إمجاع هناك على تدل السابقة النتائج وعموما وبدرجة جيد جدا  )752350,( معياري

ذا نكون قد أجبنا على السؤالجيدة جدا والقدرات وإدراك الدور ما هو مستوى أداء املورد البشري مبؤسسة (: ، و
  ).؟    - بسكرة–مطاحن الزيبان القنطرة 
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  الفرضياتوتفسير اختبار : المبحث الرابع

 والعملية، النظرية الدراسات أكدته الذي املؤسسة يف للمناخ التنظيمي على أداء املورد البشري األثر من انطالقاً 
 رتكهي الذي األثر هذا طبيعة من التحقق إىل املبحث هذا يف نسعى ا، قمنا اليت النظرية الدراسة يف جاء مما وانطالقاً 

يوجد أثر ذو ( عدمها من األساسية الفرضية صحة من التأكد خالل من وذلك ،املناخ التنظيمي على أداء املورد البشري
 مستوى عند - بسكرة- داللة إحصائية للمناخ التنظيمي على أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة

 كأسلوب حتليل التباين لإلحندار وسنستخدموتفسريها  الرئيسية الفرضيات اختبار خالل من وذلك.)=α  0.05داللة
 خالل من رئيسيةRegression فرضية كل سنخترب يلي وفيما الفرضيات الختبار االستداليل اإلحصاء أساليب من

ا اختبار   .الفرعية فرضيا

  األولىة الرئيسية اختبار الفرضي :المطلب األول

  

  

  

ة النموذج الختبار للتأكد من صالحي (Analysis of variance)مت استخدام نتائج حتليل التباين لالحندار 
  .يبني ذلك) 24(اجلدول هذه الفرضية و 

  .أثر المناخ التنظيمي على مستوى أداء المورد البشرينتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد ): 24(رقم جدول ال

مستوى 
 الداللة

معامل   Fقيمة 
R2التحديد 

معامل 
Rاالرتباط 

مجموع  درجة الحرية
 المربعات

 البيان

0,632 0,232 0,004 0,067 

 االنحدار 0,134 1

 البواقي 29,866 52

 اإلجمالي 30,000 53

  SPSS. V 20ت برامج امن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرج :مصدرال

 .)=α  0.05( املعنوية مستوى عند إحصائيا دالة

- بمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرةعلى أداء المورد البشري يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمناخ التنظيمي 
 .=α  0.05داللة مستوى عند  -بسكرة
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 بقيمة )2320,( Fقيمة  بلغت حيث األساسية، الفرضية صحة يتبني عدم )24(ل رقماجلدو  خالل من
 هذا يف) املناخ التنظيمي(  كما جند أن املتغري املستقل )=α  0.05( الداللة مستوى من وهي أكرب )6320,(احتمالية
ضعيفة جدا  تفسريية قوة وهي )أداء املورد البشري( التابع  املتغري يف التباين فقط من ‰4 يقارب ما يفسر النموذج

ذلك  على وبناء ،على أداء املورد البشري للمناخ التنظيمي معنوي أثر عدم وجود على يدل ما وهو وليست معنوية،
  .حمل الدراسةنستخلص عدم قبول الفرضية األساسية أي عدم وجود أثر للحوافز يف حتسني أداء العاملني باملؤسسة 

 : نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى. 1

  

  

  

  .)25( من خالل اجلدول رقم وتظهر نتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل

أداء المورد  مستوىعلى  يالتنظيم الهيكل أثر الختبار البسيط االنحدار تحليل نتائج ):25( رقم الجدول
  .البشري

مستوى 
 الداللة

معامل   Fقيمة 
R2التحديد 

معامل 
Rاالرتباط 

مجموع  درجة الحرية
 المربعات

 البيان

 االنحدار 1.999 1 0.258 0.067 3.712 0.060

 البواقي 28.001 52

 اإلجمالي 30.000 53

  SPSS. V 20ت برامج امن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرج :مصدرال

                       .                )=α  0.05( املعنوية مستوى عند إحصائيا دالة

للهيكل   )=α  0.05( الداللة مستوى عند معنوي أثر هناك بأن ليس لنا يتبني السابق اجلدول خالل من
عند مستوى  ) 3.712(تساوي  Fكانت قيمة  حيث الدراسة، حمل املؤسسة يف التنظيمي على أداء املورد البشري

ا )=α  0.05(وهي أكرب من مستوى الداللة ) 0.060(الداللة  معنوية  مستوى عند إحصائياً  دالة غري املعتمد أي أ
)0.05  α=(، االرتباط معامل بلغ املتغريين حيث بني ارتباط عالقة عدم وجود يبني االرتباط معامل أن كما 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للهيكل التنظيمي على مستوى أداء المورد " :األولى الفرعية الفرضية
  .=α  0.05 داللة  مستوى عند " البشري بمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة
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 ،)0.060 ( بنسبةعلى أداء املورد البشري   األثر فسري الاهليكل التنظيمي  أن كما وهو ضعيف جدا، )0.258(
  .الفرضية نرفض فإننا سبق ما كل على وبناء

  

 : نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية. 2
  

  

 

  )26(اجلدول رقموتظهر نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية من خالل 

  .أداء المورد البشري مستوىعلى  نمط االتصال أثر الختبار البسيط االنحدار تحليل نتائج ):26( رقم الجدول

مستوى 
 الداللة

معامل   Fقيمة 
R2التحديد 

معامل 
Rاالرتباط 

مجموع  درجة الحرية
 المربعات

 البيان

 االنحدار 0.043 1 0.038 0.001 0.075 0.786

 البواقي 29.957 52

 اإلجمالي 30.000 53

  SPSS. V 20ت برامج امن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرج :مصدرال

  .)=α  0.05( املعنوية مستوى عند إحصائيا دالة
  

لنمط  )=α  0.05( الداللة مستوى عند معنوي أثر هناك بأن ليس لنا يتبني السابق اجلدول خالل من
عند مستوى الداللة  )0.075(تساوي  Fكانت قيمة  حيث الدراسة، حمل املؤسسة يف املورد البشرياالتصال على أداء 

ا )=α  0.05(وهي أكرب من مستوى الداللة ) 0.786(   معنوية مستوى عند إحصائياً  دالة غري املعتمد أي أ
)0.05  α=(، االرتباط معامل بلغ املتغريين حيث بني ارتباط عالقة عدم وجود يبني االرتباط معامل أن كما 
 وبناء ،)0.786( بنسبة على أداء املورد البشري األثر فسري ال منط االتصال أن كما وهو ضعيف جدا،) 0.038(

  .الفرضية نرفض فإننا سبق ما كل على
  

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنمط االتصال على مستوى أداء المورد ": الثانية الفرعية الفرضية
  .=α  0.05 داللة مستوى عند " البشري بمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة
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 : نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة. 3
  
  
  
  
 

  .)27( وتظهر نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة من خالل اجلدول رقم

أداء  مستوىعلى للمشاركة في اتخاذ القرار  أثر الختبار البسيط االنحدار تحليل نتائج ):27( رقم الجدول
  .المورد البشري

مستوى 
 الداللة

معامل   Fقيمة 
R2التحديد 

معامل 
Rاالرتباط 

مجموع  درجة الحرية
 المربعات

 البيان

 االنحدار 0.220 1 0.086 0.007 0.383 0.538

 البواقي 29.780 52

 اإلجمالي 30.000 53

  SPSS. V 20ت برامج امن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرج :مصدرال

                       .                .)=α  0.05( املعنوية مستوى عند إحصائيا دالة
  

للمشاركة يف  )=α  0.05( الداللة مستوى عند معنوي أثر هناك بأن ليس لنا يتبني السابق اجلدول خالل من
عند مستوى ) 0.383(تساوي  Fكانت قيمة  حيث ،الدراسة حمل املؤسسة يف على أداء املورد البشري اختاذ القرار

ا )=α  0.05(وهي أكرب من مستوى الداللة ) 0.538(الداللة  معنوية  مستوى عند إحصائياً  دالة غري املعتمد أي أ
)0.05  α=(،  االرتباط  معامل بلغ املتغريين حيث بني ارتباط عالقة عدم وجود يبني االرتباط معامل أن كما
 على أداء املورد البشري بنسبة األثر يفسر ال املشاركة يف اختاذ القرارمنط  أن كما وهو ضعيف جدا،) 0.086(
  .الفرضية نرفض فإننا سبق ما كل على وبناء ،)0.538(

  
  
  

إحصائية للمشاركة في اتخاذ القرار على مستوى أداء يوجد أثر ذو داللة " :الثالثة الفرعية الفرضية
  .=α  0.05 داللة مستوى عند " المورد البشري بمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة
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 : نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة. 4
  
  
  
  
 

  )28( وتظهر نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة من خالل اجلدول رقم

  .أداء المورد البشري مستوىعلى القيادة  أثر الختبار البسيط االنحدار تحليل نتائج ):28( رقم الجدول

مستوى 
 الداللة

معامل   Fقيمة 
R2التحديد 

معامل 
Rاالرتباط 

مجموع  درجة الحرية
 المربعات

 البيان

 االنحدار 0.002 1 0.007 0.000 0.003 0.957

 البواقي 29.998 52

 اإلجمالي 30.000 53

  SPSS. V 20ت برامج امن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرج :مصدرال

                       .                )=α  0.05( املعنوية مستوى عند إحصائيا دالة
  

على  لقيادةل )=α  0.05( الداللة مستوى عند معنوي أثر هناك بأن ليس لنا يتبني السابق اجلدول خالل من
) 0.957(عند مستوى الداللة ) 0.003(تساوي  Fكانت قيمة  حيث الدراسة، حمل املؤسسة يف أداء املورد البشري

ا )=α  0.05(وهي أكرب من مستوى الداللة   ،)=α  0.05(معنوية  مستوى عند إحصائياً  دالة غري املعتمد أي أ
وهو ضعيف ) 0.007(االرتباط  معامل بلغ املتغريين حيث بني ارتباط عالقة عدم وجود يبني االرتباط معامل أن كما

 نرفض فإننا سبق ما كل على وبناء ،)0.957( على أداء املورد البشري بنسبة األثر فسرت ال القيادة أن كما جدا،
  .الفرضية

  
  
  
  

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للقيادة على مستوى أداء المورد البشري " :الرابعة الفرعية الفرضية
  .=α  0.05 داللة مستوى عند " بمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة
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  : نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة. 5
 

  
  
  
  

  )29( وتظهر نتائج اختبار الفرضية الفرعية اخلامسة من خالل اجلدول رقم

  .أداء المورد البشري مستوىعلى الحوافز  أثر الختبار البسيط االنحدار تحليل نتائج ):29( رقم الجدول

مستوى 
 الداللة

معامل   Fقيمة 
  R2التحديد

معامل 
  Rاالرتباط

مجموع  درجة الحرية
 المربعات

 البيان

 االنحدار 0.108 1 0.060 0.004 0.187 0.667

 البواقي 29.892 52

 اإلجمالي 30.000 53

  SPSS. V 20ت برامج امن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرج :مصدرال

  .)=α  0.05( املعنوية مستوى عند إحصائيا دالة
  

على  للحوافز )=α  0.05( الداللة مستوى عند معنوي أثر هناك بأن ليس لنا يتبني السابق اجلدول خالل من
) 0.667(عند مستوى الداللة ) 0.187(تساوي  Fكانت قيمة  حيث الدراسة، حمل املؤسسة يف أداء املورد البشري

ا )=α  0.05(وهي أكرب من مستوى الداللة   ،)=α  0.05(معنوية  مستوى عند إحصائياً  دالة غري املعتمد أي أ
وهو ضعيف ) 0.060(االرتباط  معامل بلغ املتغريين حيث بني ارتباط عالقة عدم وجود يبني االرتباط معامل أن كما

 نرفض فإننا سبق ما كل على وبناء ،)0.667( على أداء املورد البشري بنسبة األثر فسرت ال احلوافز أن كما جدا،
  .الفرضية

  
  
  
  

أداء المورد  يوجد أثر ذو داللة إحصائية للحوافز على مستوى" :الخامسة الفرعية الفرضية
  .=α  0.05 داللة مستوى عند " البشري بمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة
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 : نتائج اختبار الفرضية الفرعية السادسة. 6
  
  
  
  
  

  .)30( الفرعية السادسة من خالل اجلدول رقم وتظهر نتائج اختبار الفرضية

  .أداء المورد البشري مستوىعلى طبيعة العمل  أثر الختبار البسيط االنحدار تحليل نتائج ):30( رقم الجدول

مستوى 
 الداللة

معامل   Fقيمة 
  R2 التحديد

معامل 
  Rاالرتباط

مجموع  درجة الحرية
 المربعات

 البيان

 االنحدار 0.077 1 0.051 0.003 0.134 0.716

 البواقي 29.923 52

 اإلجمالي 30.000 53

  SPSS. V 20ت برامج امن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرج :مصدرال

                       .                )=α  0.05( املعنوية مستوى عند إحصائيا دالة
  

 لطبيعة العمل )=α  0.05( الداللة مستوى عند معنوي أثر هناك بأن ليس لنا يتبني السابق اجلدول خالل من
عند مستوى الداللة ) 0.134(تساوي  Fكانت قيمة  حيث عليه الدراسة، حمل املؤسسة يف على أداء املورد البشري

ا  )=α  0.05(وهي أكرب من مستوى الداللة ) 0.716( معنوية  مستوى عند إحصائياً  دالة غري املعتمد أي أ
)0.05  α=(، االرتباط  معامل بلغ املتغريين حيث بني ارتباط عالقة عدم وجود يبني االرتباط معامل أن كما
 وبناء ،)0.716( على أداء املورد البشري بنسبة األثر فسرت ال طبيعة العمل أن كما وهو ضعيف جدا،) 0.051(

  .الفرضية نرفض فإننا سبق ما كل على
  

 

  

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لطبيعة العمل على مستوى أداء المورد " :السادسة الفرعية الفرضية
  .=α  0.05 داللة مستوى عند " البشري بمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة
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  الفرضية الرئيسية الثانية اختبار :المطلب الثاني

  

  

  

 ) T-test Independent-samples(مت استخدام اختبار الرئيسية الثانية الختبار الفرضية 
    استخدام حتليل التباين األحاديومت املتعلقة مبتغري اجلنس الفرضية الفرعية األوىل  الختبار املستقلةللعينات 

 ) (One Way ANOVA  العمر، : تعلقة باملتغريات الدميغرافية التاليةامل الفرضيات الفرعية األربعةالختبار
  .املؤهل العلمي، املستوى الوظيفي، وسنوات اخلربة

  :نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى -1

  

  

  

 للعينات املستقلة ) T-test Independent-samples(الختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار       
  ).31(و كانت النتائج موضحة يف اجلدول 

  حسب الجنس المناخ التنظيمي الختبار الفروق في مستوى T-testنتائج اختبار ): 31(جدول رقم 

  مستوى الداللة المعتمد  مستوى الداللة المحسوب المحسوبة Tقيمة 
1.971-  0.054  0.05  

  SPSS. V 20ت برامج امن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرج :مصدرال   

  

ومستوى الداللة احملسوب ) -1.971(Tجند أن قيمة ) 31(من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم  
اليت و  األوىلالفرضية الفرعية  رفضوبالتايل فإن هذا يشر إىل ) 0.05(وهو أكرب من مستوى الداللة املعتمد ) 0.054(

حول  -بسكرة-في اتجاهات المبحوثين بمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرةتوجد فروق ذات داللة إحصائية "
 ".ظيمي تعزى للمتغيرات الديمغرافيةمستوى المناخ التن

بمؤسسة مطاحن الزيبان توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين "  :األولى الفرعية الفرضية
  ."لجنسلحول مستوى المناخ التنظيمي تعزى  - بسكرة-القنطرة
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حول  - بسكرة- مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرةتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني "على أنه  تنص
  ".لجنسوى املناخ التنظيمي تعزى لمست

  

  :نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية -2

  

  

  

وكانت النتائج  :(One Way ANOVA)الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي 
  ).32( رقم موضحة يف اجلدول

 المناخ التنظيميالختبار الفروق في مستوى ) (ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ): 32( رقمجدول ال
  .حسب العمر

  مستوى الداللة  المحسوبة Fقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
 0,995 3 2,984  بين المجموعات

0,989 
 

0,405 
 

  1,006  50  50,275  داخل المجموعات
    53  53,259  المجموع 

  SPSS. V 20ت برامج امن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرج :مصدرال

 

ستوى مب، و )0,989(تساوي احملسوبة  Fإىل أن قيمة ) 151(تشري املعطيات اإلحصائية املوضحة يف اجلدول   
 رفض ، مما يقتضي)0.05 (هو أكرب من مستوى الداللة املعتمد الذي يساويو ) 0,405(داللة حمسوب يساوي 

مبؤسسة مطاحن الزيبان توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني "اليت تنص على و  ثانيةالفرضية الفرعية ال
  ."لعمروى املناخ التنظيمي تعزى لحول مست -بسكرة-القنطرة

  

بمؤسسة مطاحن الزيبان توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين "  :الثانية الفرعية الفرضية
  ."لعمرلحول مستوى المناخ التنظيمي تعزى  - بسكرة-القنطرة
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  نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة -3

  

  

  

وكانت النتائج  :(One Way ANOVA)الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي 
  ).33( رقم موضحة يف اجلدول

 المناخ التنظيميالختبار الفروق في مستوى ) (ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ): 33( رقمجدول ال
  .المؤهل العلمي حسب

  مستوى الداللة  المحسوبة Fقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
 1,845 3 5,534  بين المجموعات

1,932 
 

0,136 
 

  9550,  50  47,725  داخل المجموعات
    53  53,259  المجموع 

  SPSS. V 20ت برامج امن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرج :مصدرال

  

ستوى مب، و )1,932(تساوي احملسوبة  Fإىل أن قيمة ) 33(تشري املعطيات اإلحصائية املوضحة يف اجلدول   
 رفض ، مما يقتضي)0.05(هو أكرب من مستوى الداللة املعتمد الذي يساوي و ) 0,136(داللة حمسوب يساوي 

مبؤسسة مطاحن الزيبان توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني اليت تنص على أنه و  الثالثةالفرضية الفرعية 
 ."لمؤهل العلميوى املناخ التنظيمي تعزى لحول مست -بسكرة-القنطرة

  

  

  

  

بمؤسسة مطاحن الزيبان توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين "  :الثالثة الفرعية الفرضية
  ." لمؤهل العلميتوى المناخ التنظيمي تعزى لحول مس - بسكرة-القنطرة
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  اختبار الفرضية الفرعية الرابعة نتائج -4

  

  

  

وكانت النتائج  :(One Way ANOVA)الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي 
  ).34( رقم موضحة يف اجلدول

 المناخ التنظيميالختبار الفروق في مستوى ) (ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ): 34( رقم جدولال
  .المستوى الوظيفي حسب

  مستوى الداللة  المحسوبة Fقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
 2,451 2 4,901  بين المجموعات

2,585 
 

0,085 
 

  9480,  51  48,358  داخل المجموعات
    53  53,259  المجموع 

  SPSS. V 20ت برامج امن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرج :مصدرال

  

ستوى مب، و )2,585(تساوي احملسوبة  Fإىل أن قيمة ) 34(تشري املعطيات اإلحصائية املوضحة يف اجلدول   
 رفض ، مما يقتضي)0.05(هو أكرب من مستوى الداللة املعتمد الذي يساوي و ) 0,085(داللة حمسوب يساوي 

مبؤسسة مطاحن توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني اليت تنص على أنه و  الرابعةالفرضية الفرعية 
 ".مستوى الوظيفيلل ى املناخ التنظيمي تعزىحول مستو  - بسكرة- الزيبان القنطرة

  

  

  

  

  

بمؤسسة مطاحن الزيبان توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين "  :الرابعة الفرعية الفرضية
  ."مستوى الوظيفي للتوى المناخ التنظيمي تعزى حول مس - بسكرة-القنطرة
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  : الخامسةنتائج اختبار الفرضية الفرعية  -5

  

  

  

وكانت النتائج  :(One Way ANOVA)الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي 
  ).35( رقم موضحة يف اجلدول

 المناخ التنظيمي الختبار الفروق في مستوى) (ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ): 35( رقم جدولال
  .سنوات الخبرة حسب

  مستوى الداللة  المحسوبة Fقيمة   متوسط المربعات  الحريةدرجات   مجموع المربعات  مصدر التباين
 1,194 3 3,582  بين المجموعات

1,202 
 

0,319 
 

  9940,  50  49,677  داخل المجموعات
    53  53,259  المجموع 

  SPSS. V 20ت برامج امن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرج :مصدرال

  

ستوى مب، و )1,202(تساوي احملسوبة  Fإىل أن قيمة ) 35(تشري املعطيات اإلحصائية املوضحة يف اجلدول   
 رفض ، مما يقتضي)0.05(هو أكرب من مستوى الداللة املعتمد الذي يساوي و ) 0,319(داللة حمسوب يساوي 

مبؤسسة مطاحن توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني اليت تنص على أنه و  امسةالفرضية الفرعية اخل
 .سنوات اخلربةتوى املناخ التنظيمي تعزى لحول مس - بسكرة- الزيبان القنطرة

  

  

  

  

بمؤسسة مطاحن الزيبان توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين "  :الخامسة الفرعية الفرضية
  ."سنوات الخبرةستوى المناخ التنظيمي تعزى لحول م - بسكرة-القنطرة
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  اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة : المطلب الثالث

  

  

  

 ) T-test Independent-samples(مت استخدام اختبار الرئيسية الثانية الختبار الفرضية 
    استخدام حتليل التباين األحاديومت الفرضية الفرعية األوىل املتعلقة مبتغري اجلنس  إلختبار للعينات املستقلة

 ) (One Way ANOVA العمر، : الختبار الفرضيات الفرعية األربعة املتعلقة باملتغريات الدميغرافية التالية
  .املؤهل العلمي، املستوى الوظيفي، وسنوات اخلربة

  ألولىاختبار الفرضية الفرعية ا نتائج -1

  

  

  

 للعينات املستقلة ) T-test Independent-samples(الختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار       
  ).36(كانت النتائج موضحة يف اجلدول و 

  الجنس حسبأداء المورد البشري  الختبار الفروق في مستوى T-testنتائج اختبار ): 36(جدول رقم ال

  مستوى الداللة المعتمد  مستوى الداللة المحسوب المحسوبة Tقيمة 
0.381 0.705  0.05  

  SPSS. V 20ت برامج امن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرج :مصدرال

  

ومستوى الداللة احملسوب ) 0.381(Tجند أن قيمة ) 36(من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم
اليت و  األوىلالفرضية الفرعية  رفضوبالتايل فإن هذا يشر إىل ) 0.05(وهو أكرب من مستوى الداللة املعتمد ) 0.705(

حول  - بسكرة- مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرةتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني "على أنه  تنص
  ".لجنسوى املناخ التنظيمي تعزى لمست

حول  -بسكرة-المبحوثين بمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة توجد فروق ذات داللة إحصائية في إتجاهات
 .تعزى للمتغيرات الديمغرافية  أداء المورد البشريمستوى 

بمؤسسة مطاحن الزيبان توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين "  :األولى الفرعية الفرضية
  ." لجنستوى المناخ التنظيمي تعزى لحول مس - بسكرة-القنطرة
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  : نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية - 2

  

  

  

وكانت النتائج  :(One Way ANOVA)الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي 
  ).37( رقم موضحة يف اجلدول

أداء المورد البشري الختبار الفروق في ) (ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ): 37( رقمجدول ال
  .العمرحسب 

  مستوى الداللة  المحسوبة Fقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
 0,167 3 0,500  بين المجموعات

0,282 
 

0,838 
 

  5900,  50  29,500  داخل المجموعات
    53  30,000  المجموع 

  SPSS. V 20ت برامج امن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرج :مصدرال

  

ستوى داللة مب، و )0,282(تساوي احملسوبة  Fإىل أن قيمة ) 37(تشري املعطيات اإلحصائية املوضحة يف اجلدول 
الفرضية  رفض ، مما يقتضي)0.05(هو أكرب من مستوى الداللة املعتمد الذي يساوي و ) 0,838(حمسوب يساوي 

مبؤسسة مطاحن الزيبان توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني اليت تنص على أنه و  الثانيةالفرعية 
 .لعمروى املناخ التنظيمي تعزى لحول مست -بسكرة-القنطرة

  

  

  

  

بمؤسسة مطاحن الزيبان توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين "  :الثانية الفرعية الفرضية
  ."لعمرتوى المناخ التنظيمي تعزى لحول مس - بسكرة-القنطرة
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  : نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة -3

  

  

  

وكانت النتائج  :(One Way ANOVA)الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي 
  ).38( رقم موضحة يف اجلدول

أداء المورد  الختبار الفروق في مستوى) (ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ): 38( رقمجدول ال
  .المؤهل العلمي حسب البشري 

  مستوى الداللة  المحسوبة Fقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
 0,651 3 1,952  بين المجموعات

1,160 
 

0,334 
 

  5610,  50  28,048  داخل المجموعات
    53  30,000  المجموع 

  SPSS. V 20ت برامج امن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرج :مصدرال

  

ستوى مب، و )1,160(تساوي احملسوبة  Fإىل أن قيمة ) 38(تشري املعطيات اإلحصائية املوضحة يف اجلدول   
 رفض ، مما يقتضي)0.05(هو أكرب من مستوى الداللة املعتمد الذي يساوي و ) 0,334(داللة حمسوب يساوي 

مبؤسسة مطاحن الزيبان توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني اليت تنص على أنه و  الثالثةالفرضية الفرعية 
 .لمؤهل العلميوى املناخ التنظيمي تعزى لحول مست -بسكرة-القنطرة

  

  

  

  

بمؤسسة مطاحن الزيبان توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين "  :الثالثة الفرعية الفرضية
  ."لمؤهل العلميتوى المناخ التنظيمي تعزى لحول مس - بسكرة-القنطرة
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  :اختبار الفرضية الفرعية الرابعة نتائج -4

  

  

  

وكانت النتائج  :(One Way ANOVA)الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي 
  ).39( رقم موضحة يف اجلدول

أداء المورد الختبار الفروق في مستوى ) (ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ): 39( رقم جدولال
  .المستوى الوظيفي حسب  البشري

  الداللةمستوى   المحسوبة Fقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
 0,006 2 0,013  بين المجموعات

0,011 
 

0,989 
 

  5880,  51  29,987  داخل المجموعات
    53  30,000  المجموع 

  SPSS. V 20ت برامج امن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرج :مصدرال

  

ستوى مب، و )0,011(تساوي احملسوبة  Fإىل أن قيمة ) 39(تشري املعطيات اإلحصائية املوضحة يف اجلدول   
 رفض ، مما يقتضي)0.05(هو أكرب من مستوى الداللة املعتمد الذي يساوي و ) 0,989(داللة حمسوب يساوي 

مبؤسسة مطاحن توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني اليت تنص على أنه و  الرابعةالفرضية الفرعية 
 .لمستوى الوظيفيتعزى ل وى املناخ التنظيميحول مست - بسكرة- الزيبان القنطرة

  

  

  

  

  

  

بمؤسسة مطاحن الزيبان توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين "  :الرابعة الفرعية الفرضية
  ."لمستوى الوظيفيتوى المناخ التنظيمي تعزى لحول مس - بسكرة-القنطرة
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  : نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة -5

  

  

  

وكانت النتائج  :(One Way ANOVA)الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي 
  ).40( رقم موضحة يف اجلدول

أداء المورد البشري الختبار الفروق في ) (ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ): 40( رقم جدولال
  .سنوات الخبرة حسب

  مستوى الداللة  المحسوبة Fقيمة   متوسط المربعات  الحريةدرجات   مجموع المربعات  مصدر التباين
 0,015 3 0,046  بين المجموعات

0,026 
 

0,994 
 

  5990,  50  29,954  داخل المجموعات
    53  30,000  المجموع 

  SPSS. V 20ت برامج امن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرج :مصدرال

 

ستوى مب، و )0,026(تساوي احملسوبة  Fإىل أن قيمة ) 40(تشري املعطيات اإلحصائية املوضحة يف اجلدول   
 رفض ، مما يقتضي)0.05(هو أكرب من مستوى الداللة املعتمد الذي يساوي و ) 0,994(داللة حمسوب يساوي 

مبؤسسة مطاحن توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني اليت تنص على أنه و  امسةالفرضية الفرعية اخل
 .سنوات اخلربةتوى املناخ التنظيمي تعزى لحول مس - بسكرة- الزيبان القنطرة

 

 

 

  

بمؤسسة مطاحن الزيبان توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين "  :الخامسة الفرعية الفرضية
  ."سنوات الخبرةتوى المناخ التنظيمي تعزى لحول مس - بسكرة-القنطرة
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  :خالصة

ا تاريخ إىل التطرق خالل من ،مطاحن الزيبان القنطرة مؤسسة على الفصل هذا يف التعرف مت  وخمتلف نشأ
ا  كأداة االستبيان اعتماد خالل من الفصل هذا يف الدراسة إشكالية على اإلجابة إىل وهدفنا اإلداري، وهيكلها نشاطا

 عبارات وجزء تضمن للمبحوث الشخصية البيانات ضم جزء رئيسني جزئيني على احتوى والذي الالزمة البيانات جلمع
وتضمن هذا الفصل أيضا عرضا وحتليال للنتائج اليت توصلت إليها الدراسة بعد تطبيق  املعتمدة، الدراسة أبعاد على دالة

البيانات اليت حتصلنا عليها من أفراد العينة حيث أظهرت النتائج على عدم وجود أثر بني املناخ  معاجلةاالستبانة، وبعد 
 .-بسكرة-التنظيمي وأداء املورد البشري يف مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة

  



                                                       ) نتائج وتوصيات(خاتمة  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

           

              

  .النتائج: أوال                      
                .التوصیات :ثانیا                     

 

 خاتمة



)نتائج وتوصيات(خاتمة   
 

 

160 

  ):نتائج وتوصيات(خاتمة 

، -بسكرة- مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرةهدفت هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على املناخ التنظيمي السائد يف 
  .يف املؤسسة أداء املورد البشرياملناخ التنظيمي مبستوى  أثرواكتشاف طبيعة 

  النتائج: أوال

  :الدراسة إىل النتائج التالية قد توصلت

  مناخ مالئم،حيث جاءت معظم املتوسطات  -بسكرة–أن املناخ التنظيمي السائد مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة
طبيعة العمل واهليكل التنظيمي يف املؤسسة  احلسابية للمناخ التنظيمي جبميع أبعاده متوسطة القبول،وقد كانت 

الدراسة بأن  وأظهرت أيضا، متوسطةجيدة ، ومنط االتصال، املشاركة يف اختاذ القرار، احلوافز والقيادة يف املؤسسة 
 .جيد جداالرضا الوظيفي ذو مستوى قبول 

  بسكرة-عدم وجد أثر ذو داللة إحصائية للمناخ التنظيمي على أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة- 
 .=α  0.05داللة مستوى عند 

  بسكرة- على أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة للهيكل التنظيميعدم وجد أثر ذو داللة إحصائية- 
  .=α  0.05داللة مستوى عند 

  بسكرة-على أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة لنمط االتصالعدم وجد أثر ذو داللة إحصائية - 
 .=α  0.05داللة مستوى عند 

  على أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة للمشاركة يف اختاذ القرارعدم وجد أثر ذو داللة إحصائية-
 .=α  0.05داللة مستوى عند  - بسكرة

  عند  - بسكرة- على أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة للقيادةعدم وجد أثر ذو داللة إحصائية 
 .=α  0.05داللة مستوى

  عند  - بسكرة-على أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة للحوافزعدم وجد أثر ذو داللة إحصائية 
 .=α  0.05داللة مستوى

  بسكرة- على أداء املورد البشري مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة لطبيعة العملعدم وجد أثر ذو داللة إحصائية- 
 .=α  0.05داللة مستوى عند 
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  حول  -بسكرة- عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة
 ".مستوى املناخ التنظيمي تعزى للمتغريات الدميغرافية

 حول مستوى  - بسكرة-وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة عدم
 ".البشري تعزى للمتغريات الدميغرافيةأداء املورد 

  لتوصياتا: ثانيا

مبؤسسة  األداء للمورد البشريعلى ضوء النتائج السابقة ومن أجل املسامهة يف توفري مناخ تنظيمي جيد يعمل على حتقيق 
   :اآلتية، ميكن تقدمي التوصيات - بسكرة- مطاحن الزيبان القنطرة

  مكوناته وعناصره   الكاف باملناخ التنظيمي جبميع االهتمام، -بسكرة-القنطرةمؤسسة مطاحن الزيبان ضرورة أن تويل
 .املؤسسة ، مما يساعد يف حتقيق أهدافأداء املورد البشريكونه متغري يساهم يف التأثري يف 

 ا على أكمل وجه  .ضرورة توفري جو عمل حمبب للعاملني مما يؤدي إىل حتسني األعمال والقيام 
 م يفضرورة افساح ا م وبكفاءا حتقيق أهداف  ال أمام العاملني يف املشاركة يف اختاذ القرارات، واالعرتاف بقدرا

 .املؤسسة
 تعزيز منط االتصال الشفهي من خالل تشجيع حرية االتصال يف مجيع االجتاهات. 
 ا العاملني، ووضع م واضحة يف  هام وظيفيةضرورة توفري نوع من التوافق بني الواجبات واملسؤوليات اليت يكلف 

م لتكون لديهم الفرصة بتنفيذ مهامهم  العمل وتكليف العاملني بالقيام بأعمال ضمن طبيعة عملهم وختصصا
 .بصورة أدق

  يف االهتمام  إىل إدخال حتسينات على نظام احلوافز تتمثل، -بسكرة-مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرةضرورة اعتماد
 للرتقيات واملكافآت، لتعزيز استمرارهم يف العمل، ويتطلب ذلك تبين سياسة مرنة بتوفري حوافز تشجيعية للعمال
 .ومنح العمال عالوات إضافية

  حتسني أجواء العمل وتوفري اجلو املناسب لتأدية مهامهم بشكل جيد مما يعود بالفائدة على املؤسسة وحتقيق أهدافها
  .وإستمراريتها
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                            )01(الملحق رقم  
  حث العلميبوزارة التعليم العالي وال

  
  )LMDمجال (  التسييرعلوم قسم                                   جامعة محمد خيضر بسكرة    

 الثانية ماسترالسنـة                                  كلية العلوم االقتصادية والتجارية       
                                                                                                                             بشرية تسيير موارد                                                    وعلوم التسيير        

  
       

                                                                                         
 
 

  استــبيـان الـدراسـة                                             
  

  ....، األخت الكرمية...األخ الكرمي
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،

  ...حتية طيبة وبعد
ــــــى درجــــــة    ــــــديكم هــــــذا االســــــتبيان الجنــــــاز حبــــــث علمــــــي، بغــــــرض احلصــــــول عل ــــــني أي ــــــوم  املاســــــرتنضــــــع ب يف عل
جامعـــــة حممـــــد خيضـــــر بســـــكرة،  –كليـــــة العلـــــوم االقتصـــــادية وعلـــــوم التســـــيري   –ختصـــــص تســـــيري مـــــوارد البشـــــرية  التســـــيري
 -القنطـــــرة -مطـــــاحن الزيبـــــان، دراســـــة حالـــــة مؤسســـــة المـــــورد البشـــــري أداء المنـــــاخ التنظيمـــــي علـــــىأثـــــر " حـــــول

  ."بسكرة
يف إجنــــــاح حبثنــــــا فإننــــــا نأمــــــل مــــــنكم  يف مشــــــاركتكمونظــــــرا ألمهيــــــة رأيكــــــم وخــــــربتكم العلميــــــة والعمليــــــة ورغبتنــــــا   

التكــــــرم باإلجابــــــة علــــــى أســــــئلة االســــــتبيان بدقــــــة، حيــــــث أن صــــــحة نتــــــائج الدراســــــة تعتمــــــد بدرجــــــة كبــــــرية علــــــى صــــــحة 
علمـــــــا أن كافـــــــة . يف اخلانـــــــة املناســـــــبة )X(املرفـــــــق ووضـــــــع عالمـــــــةإجابـــــــاتكم، لـــــــذلك يرجـــــــى قـــــــراءة فقـــــــرات االســـــــتبيان 

  .تستخدم إال ألغراض البحث العلمي املعلومات اليت تعبأ من قبلكم سوف ال
  االحترام لمساهمتكم البناءة وتقبلوا منا فائق التقدير و 

  
  : تحت إشراف األستاذ                                                                 :لبةاإعداد الط

  طاهري عبد الغين*                                                                 رحيمةزكري * 
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  .البيانات الشخصية: القسم األول

  .يف املربع املناسب الختيارك) ×(على التساؤالت التالية وذلك بوضع إشارة  نرجو منكم التكرم باإلجابة املناسبة
  
 أنثى                                        ذكر       :            الجنس -1
  
  سنة 40إىل اقل من  31من                              فأقلسنة  30                     : العمر -2

 ربسنة فأك 51من               سنة 50إىل اقل من  41من                                   
  
    جامعي                   ثانوي               متوسط                ابتدائي           :المؤهل العلمي -3

             
  إطارات          عمال إداريني       عمال تنفيذيني       :   المستوى الوظيفي-4
  
 سنوات 10إىل سنوات  6من                               سنوات فأقل 5      :سنوات الخبرة -5
  فأكثرسنة  16                     سنة   15إىل  11من                                  
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  االستبيانمحاور  :القسم الثاني

  المناخ التنظيمي: األول المحـور
حتديد واملرجو ، مطاحن الزيبان القنطرةمؤسسة على  ناخ التنظيميأثري املتفيما يلي جمموعة من العبارات اليت تقيس درجة 

  .الختياركيف املربع املناسب ) x(عالمة  عنها، وذلك بوضعدرجة موافقتك أو عدم موافقتك 
  

  
  الرقم

  
  المناخ التنظيميــــــاد أبع

ق ــــمواف
  دةــبش

  
  موافق

  
  دــــمحاي

  غيـــر
  قـــمواف

  غيــر
موافق 
  بشدة

  الهيكل التنظيمي. أ
            .اهليكل التنظيميهناك توافق وتناسق للوظائف مع طبيعة   01   

            .كتفوظيمع طبيعة مهام  كوختصصات كتتناسب مؤهالت  02
            .على سرعة اجناز العمل طريقة تقسيم العملتساعد   03
            .خطوط السلطة واضحة بني الرؤساء واملرؤوسني  04
توجد درجة كبرية من الوضوح يف طبيعة العالقات بني اإلدارة   05

  .واملوظفني
          

  نمط االتصال. ب
            .املعلومات املنقولة عرب وسائل االتصال واضحة  06
            .تعتمد اإلدارة على وسائل حديثة يف االتصاالت  07
            .ميكن االتصال باملستويات اإلدارية العليا بدون عوائق  08
            .تبذل اإلدارة جهدها إلزالة الصعوبات اليت تعيق تبادل املعلومات  09

  المشاركة في اتخاذ القرار. ت
            .القرارات اختاذ يف املرؤوسني إشراك على اإلدارة حترص  10
            .القدرة على اختاذ القرارات وحتمل مسؤوليتها متلك  11
            .مستوى التعاون بني الزمالء مناسب  12
أهداف وحدات العمل وصنع القرارات املتعلقة يف وضع  شاركت  13

  .ا
          

  الحوافز. ث
            .نظري جهودك اإلضافية اليت تبذهلامتنح احلوافز بناءا على   14
                                 .يسود حميط العمل يف مؤسستك روح التعاون  15
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            .تم املؤسسة كثريا بتكوين وتطوير قدرات العاملني  16
            .لانقل العمتتكفل املؤسسة ب  17
لديك رضا عن نظام اخلدمات االجتماعية من عالج، تقاعد،     18

  .اخل...تأمينات
          

            .حتصل على التقدير من مديرك عند قيامك بأعمال متميزة  19
            مع اجلهد الذي يبذله يف العمل تناسب الراتب الذي تتقاضاه ي  20

  القيادة. ج
            .النظر واالقرتاحات على إبداء وجهات اءسرؤ يشجع ال  21
            .يشجع املدير روح التعاون بني املوظفني  22
            .تم اإلدارة بالتشجيع واإلبداع والتغيري  23
            .بالعدل واملساواة مع اآلخرين دون أي متييز تتم معاملتك  24

  العمل طبيعة. د
            .ساعات العمل ومواعيد الدوام مناسبة  25
امتنح   26             .املؤسسة عطال وإجازات وفق القوانني املعمول 
            .مناسبة لطبيعة عملك ةاإلضاءة، احلرار التهوية، ظروف   27
            .العمل روتيين وممل  28
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  المورد البشري أداء :المحور الثاني

واملرجو حتديد  ،بسكرة -القنطرة -الزيبانشركة مطاحن فيما يلي جمموعة من العبارات اليت تقيس درجة أداء موظفي 
  .يت تناسب اختياركلأمام العبارة ا )x(بوضع عالمة  عنها، وذلكدرجة موافقتك أو عدم موافقتك 

  
  

  الرقم
  

  ارةـــــــــالعب
موافق 
  بشدة

  
  موافق

  
  محايــــد

  غير
  موافـــق

  غير
موافق 
  بشدة

  الجهد  . أ
            .ة منكاملطلوبتبذل جهدا كافيا إلجناز األعمال  29
              .أثناء أداء عملك كتقوم باستغالل طاقات  30
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  )02( الملحق رقم
 القنطرة الهیكل التنظیمي لمؤسسة مطاحن الزیبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العامة ألمانةا الرئیس  المدیر العام

 رئیس مصلحة التقییم
 والرقابة

رئیس مصلحة النظافة 
 واألمن

مسؤول مصلحة التسویق  القانونيالمستشار 
 واالتصاالت

مدیر مشروع  تقنیة  مدقق الحسابات
 المعلومات

  مصلحة اإلرسال والتوزیع

 مصلحة التجارة

 مسؤول التقنیات التجاریة

 مسؤول االستغالل

 المخبر
 مصلحة المحاسبة المالیة

 مصلحة الموارد البشریة

اإلداریة  مدیر الشؤون
 والمالیة

 مصلحة اإلنتاج

 مصلحة الصیانة

 مصلحة تسییر المخزون

 مصلحة التموین

مصلحة الوسائل العامة 
 والنقل

 مصلحة الموارد البشرية: المصدر



 
182 

  )03(الملحق رقم

  االستبانة  محكميقـائمة  
  الرتبة  المحكم لقب واسم  رقم ال

01    
  طاهري عبد الغين

يف قسم علوم التسيري، كلية أ أستاذ مساعد 
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 

  .بسكرة جامعة حممد خيضر
02    

  برين لطيفة
يف قسم علوم التسيري، كلية  حماضر بأستاذ 

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 
  .جامعة حممد خيضر بسكرة

03    
  داسي وهيبة

يف قسم علوم التسيري، كلية  حماضر بأستاذ 
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 

  .جامعة حممد خيضر بسكرة
04    

  عاليل مليكة
يف قسم علوم التسيري، كلية أ أستاذ مساعد 

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 
  .جامعة حممد خيضر بسكرة

05    
  منصوري كمال

أستاذ مساعد يف قسم علوم التسيري، كلية العلوم 
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد 

  .خيضر بسكرة
06    

  شنشونة حممد
يف قسم علوم التسيري، كلية العلوم  حماضر أأستاذ 

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد 
  .خيضر بسكرة

  

 


