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 مقدمة:
 املقومدات إذا أحسدن اختيارهدا ووفدرت هلدا ها،أهدداف لتحقيق يف املنظمات الركيزة األساسية ةيالبشر  ردااملو  ثلمت       
علددددى مسددددتوى  القددددرار ألصددددحابابلنسددددبة  هددددممددددن امل هعليدددده، ف نددددو  .الدددديت جتعلهددددا تبدددددل أقصددددى مددددا لددددديها اتفددددز واحمل

 هددا األخدري كدون ذلد  مدردو  ،وتدوفري بيئدة تنظيميدة مشدجعة علدى األداء العداي ابملدورد البشدرياالهتمدام  ،املنظمات
ويف ظددل بيئددة  .للمنظمددة ملددا  ملدده مددن قدددرات علددى اإلبددداع واالبتكددار ثددروةال مصدددرو  ،اإلنتدداج عناصددر أهددم ثددلمي

 تعظديم نقداط قويدا، مدن خدالل علدىتعمدل  أن املنظمداتعلدى  ،ا حتمله مدن فدرو ويديدداتمبخارجية سريعة التغري 
 لتل  املنظمات النجاح واالستمرارية. تنمية وتطوير مواردها البشرية حىت تضمن 

وتؤكددد الشددواهد يف هدددا العصددر علددى أن الفددرق بددني مؤسسددة انجحددة ومؤسسددة  ددري انجحددة، ال يددرتبط مبدددى       
عالددة تسددمح ابلتفاعددل تددوافر املددوارد واإلمكانيددات املاديددة أو ندددريا، بقدددر مددا تتمثددل يف مدددى وجددود  ارسددة تنظيميددة ف

اإلدارة  مدن علمداءالكثري  يؤكديؤدي إىل تكوين الثروة. و   اومتكن من حتقيق التآزر بني خمتلف املدخالت  ،اإلجيايب
جندداح الدديت تسدداهم يف ابعتبدداره مددن العوامددل  ددري امللموسددة  ،علددى أمهيددة وأولويددة االسددتثمار يف العقددل البشددريو ارسدديها 

 .االيت يدد كياهن ابلتنافسية الزاحفة يف بيئة تتميز اتاملؤسس

املعطيدات املسدتجدة يف عداإل اإلدارة والتنظديم، مدن عوملدة واالجتداه حندو التكدتالت االقتصدادية الكد ى،  ظلويف        
 ،والتحول من اقتصادايت الصناعة إىل اقتصادايت املعلومة، وتطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومعاجلة املعلومدات

العوامدل  دري امللموسدة )اجلواندب السدلوكية(، وسديطرة فلسدفة التميدز واإلبدداع يف أداء  إدارةواجتاه العملية اإلداريدة حندو 
النظددر يف إعددادة  فرضددت عليهدا  املؤسسددات علدى اقيددود تشددكلكددل تلدد  املتغدريات األعمدال علددى فلسددفة اإلنتاجيدة،  

حتسددني املوقددف  حمددددات أهددم ابعتبارهددا ،ني األبعدداد  ددري املاديددةأسدداليب املمارسددة التنظيميددة القائمددة مددن منطلددق تثمدد
 توفري املناخ املالئم لتفجري الطاقات اإلبداعية الكامنة. ومن مثالتنافسي للمؤسسة، 

،  املوارد البشريةاإلدارة بتصميم وإعداد برامج خاصة لتنمية قدرات  الباحثني يف جمال هتما فقا هلدا التصور،و       
بدراسة املناخ املناسب إلطالق واستثمار تل  القدرات، على حنو يضمن للمؤسسات إمكانية  هتموااكما 

 .الوطينما تنشده من األرابح واملسامهة يف تقوية االقتصاد  الوصول إىلمالحقة االنفجار املعريف، و 
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ن السددلوب أتؤكددد الدديت بعددا احلقددائق السددلوكية  يف جمددال السددلوب البشددري يف املنظمددات األحبدداثفددرزت ألقددد        
ددد والتنبدددؤ بددده انطالقدددا مدددن إدارة هددددا السدددلوب  ميكدددن الدددتحكم يفومدددن مث  ،ثريهدددارج جملموعدددة مدددؤثرات يتفددداوت وزن أتخم 

مبكدان لضدمان توافدق خمرجدات هددا السدلوب  األمهيدةي منظمة تصبح مدن أن دراسته يف  فالعوامل املؤثرة فيه. وعليه، 
ظددروف  عددنيعدد  ذ إ ؛السددلوب التنظيمددي أهددم مددؤثرات حدددأ املندداخ التنظيمددييعتدد  و  .وأهدددافهااملنظمددة مددع توقعددات 

وانطالقدا  ،املنظمدةيف  املوجدودة البشدرية ىالقدو  تفاعدل وكيفيدة التعامدل أسدلوبإضدافة إىل  ،بده احمليطدة العوامدلو  العمدل
 نتيجدة لتدأثريه وأتثدره تدهوتتضدح أمهيالتنظديم.  يف العداملني وسدلوب اإلداريدة العمليدة التنظيمدي علدى املنداخمن هدا يدؤثر 

 جتربتدهعلدى  املبنيدة املدورد البشدري وتصدوراته بدني ويتجلى ذل  مدن خدالل العالقدة التفاعليدة ،أخرى تنظيمية تغرياتمب
أمناطدا و  اأبعدادمنظمدة كل على   يفرض وهدا ما من جهة أخرى. احمليطة به التنظيمية والبيئة من جهة معرفتهو  وثقافته
  .املنظمات نم  ريها عن هايز فيها مي السائد تنظيميال مناخخمتلفة لل

 مفهدوم نإذ أ ،ى العمدل وبددل مزيدد مدن اجلهددعلد املدوارد البشدرية صدحي واجيدايب منداخ تنظيمدي تدوفرييساعد        
 اجتاهددددات علددددى نعكستدددد ،حتددددت مظلتدددده املتداخلددددةمددددن املفدددداهيم  جمموعددددة متداخلددددة علددددى نسددددحبي التنظيمددددي املندددداخ

وقدد سدامهت األحبداث يف ظداهرة املنداخ التنظيمدي  .ينتمون إليها اليت املنظمة وسلوكيات كل من العاملني واملديرين يف
، انطالقدا مدن حالدة التفاعدل اإلنسداين مدع بيئدة العمدل، وحماولدة تكييدف هدده العداملني ياتسدلوك علدى هأثدر  كشدف  يف

 ملناخا حتسني للعوامل والقرارات اليت من شأهنااإلدارة ظمة، وذل  من خالل تبين البيئة مع حاجات العاملني يف املن
  .وأهداف مواردها البشرية أهدافها كل من  حتقيقيف  يساهم بشكل التنظيمي

تعلددق  مددامجيددع مؤسسددايا، سددواء  طالددت  مسددتمرة تغددريات يف العقددد األخددري مددن القددرن العشددرينعرفددت اجلزائددر        
، بسددبب شددروعها يف تغيددري نظامهددا االقتصددادي مددن نظددام خمطددط إىل نظددام تسددوده العددام أو ابلقطدداع اخلدداوابلقطدداع 

املؤسسدات اجلزائريدة إىل حتقيدق االزدهدار يف البيئدات املضدطربة  يسع يف ضلو  املنافسة أو ما يسمى ابقتصاد السوق.
 اليت تحقيق األهدافليصبح أمرا يف  اية األمهية ، ف ن تطوير املناخ التنظيمي هلده املؤسسات الدي مييزها تنافسالو 

 يتطلب الدي األمر ،سبيل حتقيق ذل  يف خمتلفة وسياسات اسرتاتيجيات إتباع على تعمل فهي ،هاجلأ من قامت
 . وجعلها مركز العملية اإلدارية البشرية املواردعلى إشراب  إملام املديرين أبساسيات اإلدارة احلديثة املبنية
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 الدراسة: مشكلة
 هاولتواكب .لدول املتقدمة يف توفري بيئة تنظيمية تدفع إىل االجناز العاي وتشجع اإلبداعابجنحت املنظمات        

، ابعتبارها وحدات إنتاجية منفتحة، وجب عليها إعادة النظر يف فلسفايا قيد الدراسة املؤسسات املغاربية
أهم املعايري للحكم على كفاءة من ه ؤ ابملورد البشري، إذ يعت  أدا واسرتاتيجيايا اإلدارية خاصة ما تعلق منها

 ،مواردها البشرية وأساليب حتسينه توي أمهية ابلغة ألداءأن املؤسسات  وجب علىلدا  .الفعالية التنظيمية
وحتقيق من خالل تقييم أداء مواردها البشرية بناء اسرتاتيجيايا ووضع خططها املستقبلية تستطيع املنظمات ف

 تلبية متطلبات اجملتمع.  إضافة إىل ،على حد سواء فيها العاملنيأهداف أهدافها و 
إن اخنفاض مستوى أداء العداملني يعدد مشدكلة تدؤرق العداملني واإلدارة واملدالكني واجملتمدع ككدل، ونظدرا ألمهيدة        

كمتغدددري  بدددع بدددبعا املتغدددريات التنظيميدددة تددده  البددداحثني  ددددف التعدددرف علدددى عالق األداء وإدارتددده فقدددد تناولددده كثدددري مدددن
املسدددتقلة كالرضدددا الدددوظيفي، الدددوالء التنظيمدددي، ضدددغوط العمدددل، الدافعيدددة، ابإلضدددافة إىل متغدددريات ش صدددية كدددالعمر 

 ومستوى الدراسة واجلنس ومتغريات خارجية كالوضع االقتصادي واالجتماعي والقانوين.

ملؤسسدددة الددديت يعمدددل  دددا يف منددداخ تنظيمدددي سدددائد ميثدددل مسدددة أساسدددية اب هيقضدددي العامدددل جدددزءا كبدددريا مدددن حياتددد       
النعكاسدداته علددى نفسددية العدداملني وعلددى عالقددتهم مددع بعضددهم ومددع إداريددم ومددن  ددة علددى أدائهددم؛ فقددد  ،للمنظمددة

 أكدددت االجتاهددات احلديثددة أن العامددل إذا شددعر ابلطمأنينددة والثقددة يف إطددار املندداخ التنظيمددي الدددي يعددي  فيدده  قددق
 إنتاجا أوفر وأفضل وابلتاي تزداد قدراته على التكيف والرضا عن العمل.

 املدوارد البشدرية يسداعد ، كمداإىل التوافدق املهدين للعداملني  دا يزيدد مدن دافعيدتهم و اسدهم املناسب املناخيؤدي        
  املؤسسدة مسدتوى علدى التقددم مدن ملزيدد يقدودمبدا  ا،وخ ايد اومهارايد اقددراي زايدة حيدث مدن بددورها القيدام علدى
منهددا  وهددو مددا يتطلددب ،البشددرية مواردهددا داءأ حتسددنيوجددب عليهددا  اهأهددداف مددن اجنددازاملنظمددة  . ولتددتمكنككددل

 املنظمدة أهدداف الددي فيده تطدابق ،إىل االجيدايب املفتدوح وتطويره من الوضع السدل  املغلدق التنظيمي ابملناخ االهتمام
 .العاملنيوأهداف 

وألمهيددة األداء وسددبل تقوميدده كددان لزامددا علددى املددديرين تعزيددزه مبددا يضددمن حتقيددق أهدددف املنظمددة اإلسددرتاتيجية،        
مبددا يسدداعد علددى حتقيددق أداء  ،لعدداملنيلالتنظيمددي سددلوب الاملندداخ التنظيمددي يف دعددم  ؤديددهوانطددالق مددن الدددور الدددي ي
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إىل  يقددودأن املندداخ املقبددول  طاملددامرتفدع، أواله البدداحثون أمهيددة ابلغددة انطالقدا مددن جتددارب مدرسددة العالقددات اإلنسدانية، 
 رضا الفرد عن العمل ووالئه للمنظمة اليت يشتغل  ا  ا يزيد من  اسه ودافعيته لالجناز.

 .ت االقتصددددادية ومنهددددا القطدددداع املنجمددددييف كافددددة القطاعدددداوتعقيدددددات وقددددد شددددهدت اجلزائددددر تطددددورات كثددددرية        
قدددوانني وتعليمدددات متنوعدددة لتشدددجيع االسدددتثمارات اخلاصدددة وملسدددايرة املسدددتجدات ومواكبدددة هدددده التطدددورات صددددرت 

 . يف البلداستقطاب رؤوس األموال اخلارجية وحثها على القيام ابستثمارات الغرض منها واملشرتكة، 

، لكدددن مدددع طلبدددات األسدددواق احملليدددة واخلارجيدددةتلبيدددة احتياجدددات ومتوظهدددرت مؤسسدددات متنوعدددة سدددامهت يف        
القيادة اإلدارية الفعالة اليت تتبىن األفكدار اخلالقدة يف حدل  من أمههارؤية إدارية واضحة، مناخ تنظيمي مالئم و  ياب 

ومدددع هدددده املعطيدددات، بددددأت مظددداهر  .املشدددكالت، إضدددافة إىل ذلددد  املنافسدددة العامليدددة القائمدددة يف األسدددواق اخلارجيدددة
 .بشكل عام اجلزائرية املؤسسةمواردها البشرية ومن مث على أداء االختالل  يف أداء 

 مندداجم شددركةيف وحماولددة معاجلتهددا  واألداء الددوظيفيواقددع املندداخ التنظيمددي يف مكددامن اخللددل إن الوقددوف علددى        
املكتدددب الدددوطين الشدددريف و  يةتونسدددالشدددركة فوسدددفات قفصدددة كدددل مدددن ابالسدددتفادة  دددا حتقدددق يف   ،اجلزائريدددة الفوسدددفات
السددائد املندداخ التنظيمددي املؤسسددات الددثالث، وأثددر هددده ابملغددرب، يسددتجلي مددا أمكددن مددن احلقددائق حددول  للفوسددفات

 .على أداء مواردها البشريةفيها 
كددل مددن شددركة مندداجم   يف البشددريةاملددوارد أثددر املندداخ التنظيمددي علددى أداء  حددولوتتمحددور مشددكلة هدددا البحددث       

فوسدددفات قفصدددة يف كدددل مدددن شدددركة  املدددوارد البشدددريةأداء تددده ابملنددداخ التنظيمدددي وأثدددره علدددى الفوسدددفات اجلزائريدددة ومقارن
 .ابملغرب للفوسفات املكتب الوطين الشريف، و التونسية

 الدراسة: فرضيات
اليت سيجري  اآلتية الصفرية مت صيا ة الفرضيات هلوصول إىل النتائج املرجوة منملعاجلة مشكلة البحث وا      

  هده الدراسة. اختبارها يف
 متوسطات يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال األوىل:الرئيسية أوال، الفرضية 

األبعاد الش صية تبعا ملتغري  املناخ التنظيمي مقياس أبعاد على املؤسسات حمل الدراسة اتعين أفراد استجاابت
 .والوظيفية )اجلنس، السن، احلالة االجتماعية، األقدمية، املستوى الدراسي(

 الفرضيات اجلزئية التالية: الرئيسيةتتفرع عن هده الفرضية 
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1.1( 0H :اتعين أفراد استجاابت متوسطات يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال 
 تبعا ملتغري اجلنس؛  املناخ التنظيمي مقياس أبعاد على حمل الدراسة الثالثة اتاملؤسس

1.2) 0Hاتعين أفراد استجاابت متوسطات يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق توجد : ال 
 تبعا ملتغري السن؛ املناخ التنظيمي مقياس أبعاد على حمل الدراسة الثالثة اتاملؤسس

3.1) 0Hاتعين أفراد متوسطات استجاابت يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق توجد : ال 
 تبعا ملتغري احلالة االجتماعية؛  املناخ التنظيمي مقياس أبعاد على حمل الدراسة الثالثة اتاملؤسس

.14) 0Hاتعين أفراد استجاابت متوسطات يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق توجد : ال 
 تبعا ملتغري األقدمية؛ املناخ التنظيمي مقياس أبعاد على حمل الدراسة الثالثة اتاملؤسس

.15) 0Hاتعين أفراد استجاابت متوسطات يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق توجد : ال 
 .املستوى الدراسيتبعا ملتغري  املناخ التنظيمي مقياس أبعاد على حمل الدراسة الثالثة اتاملؤسس

أداء  متوسطات يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق ال توجد الثانية: الرئيسيةاثنيا، الفرضية 
ملتغري األبعاد الش صية والوظيفية )اجلنس، السن، احلالة االجتماعية،  تبعا الدراسة قيداملؤسسات  اتعين

 .األقدمية، املستوى الدراسي(
 ة الفرضيات اجلزئية التالية:الرئيسيتتفرع عن هده الفرضية 

 2.(1 0Hاتاملؤسس اتعينأداء  متوسطات يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق : ال توجد 

 ملتغري اجلنس؛ تبعا حمل الدراسة الثالثة
2.2) 0Hاتاملؤسس اتعينأداء  متوسطات يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق : ال توجد 

 ملتغري السن؛ تبعا حمل الدراسة الثالثة
.23 ) 0Hاتاملؤسس اتعينأداء  متوسطات يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق : ال توجد 

 احلالة االجتماعية؛ تبعا حمل الدراسة الثالثة
.24) 0Hاتاملؤسس اتعينأداء  متوسطات يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق : ال توجد 

 ملتغري األقدمية؛ تبعا حمل الدراسة الثالثة
.25) 0Hاتاملؤسس اتعينأداء  متوسطات يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق : ال توجد 

 .ملتغري املستوى الدراسي تبعا حمل الدراسة الثالثة
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يف  السائد التنظيمي املناخ بني إحصائية داللة ذات ارتباطيه موجبة عالقة توجدال  الثالثة: لرئيسيةااثلثا، الفرضية 
 أداء مواردها البشرية. املؤسسات حمل الدراسة وبني

 الفرضيات اجلزئية التالية: الرئيسيةتتفرع عن هده الفرضية     
(1.3 0H:  اهليكل  بعد بني 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات ارتباطيه موجبة عالقة توجدال

 ؛أداء مواردها البشرية وبني املؤسسات الثالثة قيد الدراسةيف  التنظيمي
.32( 0H:  منط القيادة  بعد بني 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات ارتباطيه موجبة عالقة توجدال

 أداء مواردها البشرية؛ وبني املؤسسات الثالثة قيد الدراسةيف  واختاذ القرارات
.33( 0H:  العالقات  بعد بني 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات ارتباطيه موجبة عالقة توجدال

 ؛أداء مواردها البشرية وبني املؤسسات الثالثة قيد الدراسةيف  واالتصال
.34( 0H:  العوائد واحلوافز بعد بني 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات ارتباطيه موجبة عالقة توجدال 

 ؛أداء مواردها البشرية وبني املؤسسات الثالثة قيد الدراسةيف 
.35( 0H:  حمور املناخ التنظيمي بني 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات ارتباطيه موجبة عالقة توجدال 

  .البشرية أداء مواردها وبني املؤسسات الثالثة قيد الدراسةيف 

 الدراسة: أهداف
 :يلي فيما الدراسة أهداف تتمثل

الفرق بينه تسعى هده الدراسة إىل التعرف على املناخ التنظيمي، كمتغري مستقل، من خالل معرفة مفهومه و        
 من خالل الوقوف على أساسيات قياس املناخ التنظيمي وجماالت تطوره يف الفكر اإلداريو  وبني مفاهيم أخرى،

 قياسه وأتثريات املناخ التنظيمي وطرق حتسينه.
كما حتاول التعرف على أداء املوارد البشرية، كمتغري  بع، من خالل التعرف على مفهوم أداء املوارد البشرية،        

إلضافة مفهوم وأهداف تقييمه ابالعوامل املؤثرة فيه مبا فيها املناخ التنظيمي كمؤثر أساسي، وسبل حتسينه وإدارته و و 
 إىل معايري تقييم األداء والصعوابت اليت يواجهها.

 ف ن هده الدراسة يدف إىل الوقوف على األهداف اآلتية: ،ويف شقها التطبيقي  



8 
 

املؤسسات حمل الدراسة من خالل معرفة مستوى األبعاد  يف املعاش  التنظيمي املناخ التعرف على منط  -1
 املكونة له؛

 املؤسسات حمل الدراسة وكدل  معرفة مستوى أبعاده؛ يف البشرية أداء املوارد مستوى حتديد -2

يف  املنداخ املفتدوح، املنداخ احملايدد، املنداخ املغلدق(السدائد ) التنظيمدي املنداخ مندط أتثدري مددى عدن الكشدف -3
 البشرية؛ مواردها أداء على املؤسسات الثالث

ابخلصدائص  املؤسسدات حمدل الدراسدة يف التنظيمدي واملنداخ البشدرية املدوارد أداء ارتبداط مددى علدى الوقدوف -4
 ؛)السنو  العلمي املؤهل ،احلالة االجتماعية، اجلنس ،اخل ة( الش صية 

املؤسسدات  تفيددعملية، يف ضدوء النتدائج الديت تسدفر عنهدا، اقرتاحات  إىل وضع الدراسة هدهكما يدف  -5
أداء  يف املدؤثرة لدى العوامدلع والتعدرف التنظيمدي املنداخ تطدوير يف واملؤسسدات املشدا ة هلدا حمدل الدراسدة

 لديها وكيفية إداريا. البشرية املوارد

 :الدراسة أمهية
اجليدددد يف منظمدددات املنددداخ التنظيمدددي األداء البشدددري و مدددن األمهيدددة الددديت  ظدددى  دددا تهدددا أمهي الدراسدددة كتسددبت     

  النقاط:  وفيما يلي بعضا من هدهاألعمال. 
 ابلنسبة للمنظمة: 

والدوالء  الدوظيفي الرضدااملؤسسدات حمدل الدراسدة ك داخدل أخدرى  بعدة متغدريات علدى املنداخ التنظيمدي لتدأثري -
التنظيمددددددي والدددددديت تددددددنعكس يف جمملهددددددا علددددددى  أداء املددددددوارد البشددددددرية ومددددددن مث علددددددى األداء الكلددددددي يف تلدددددد  

 ؛املؤسسات
الددديت قدددد تكدددون وراء اخنفددداض الكشدددف عدددن العوامدددل الددديت حتددديط ابألداء البشدددري وسدددبل تقييمددده واألسدددباب  -

 ؛مستواه يف املؤسسات حمل الدراسة
والقددائمني علددى إدارة املددوارد البشددرية للتعددرف علددى أبعدداد العالقددة بددني املندداخ  ألمهيددة الدراسددة لصددانعي القددرار -

 سددددبابأمعاجلددددة  والعمددددل علدددىيف املؤسسددددات الدددثالث  التنظيمدددي السددددائد فيهدددا وبددددني أداء مواردهدددا البشددددرية
القصدددور يف بعدددا جواندددب املنددداخ التنظيمدددي فيهدددا والعمدددل عدددل حتسدددينه وتطدددويره، ومدددن مث رفدددع مسدددتوى أداء 

 مواردها البشرية؛



9 
 

من الناحية العملية بشكل أكد  مدن خدالل التوصديات املوضدوعة يف ضدوء النتدائج  ة الدراسة أيضاأمهيوت ز  -
 أن املرجوة من الدراسة، سدواء مدا تعلدق بتحسدني املنداخ التنظيمدي أو بتحسدني مسدتوى األداء البشدري. كمدا

 مدن هدده الدراسدة علدى نتدائج تبدين أن هلدا ميكدن حيدث علدى املؤسسدات املشدا ةتل  التوصيات تنسحب 
 .ابألداء البشرى االرتقاء  دف فيها التنظيمي املناخ تطوير خالل

 ابلنسبة للباحثني:
 السدلوب جمدال يف الكتداب والبداحثون  دا اهدتم الديت املتغدريات أهدم مدن يعتد  إذ ابلغة أمهية التنظيمي للمناخ -

 التنظيمي؛
 من لعدد تناوهلا خالل من اجلامعية، املكتبة إىل جديدة إضافةالبحث يف هدا املوضوع مبثابة  عت ي -

 آفاق من يبدو ما ومن خالل احلديثة، اإلدارية واملفاهيم النظرايت ضوء يف ومناقشتها املتغريات اهلامة
 اجملال. هدا يف وأحباث مستقبلية لدراسات كمجاالت  جديدة

يف  السدائد التنظيمدي املنداخ تقيديم أبمهيدة هإحساسد مدن نبعدتأن أمهيدة الدراسدة ابلنسدبة للباحدث  القدول ميكدنو      
تطدوير  طريق يف عملية خطوة ثلمت الدراسة هده أن إذ ،البشرية املوارد أداء على وأثرهة اجلزائرية ياملؤسسات االقتصاد

 . فيها وحتسني األداء البشري يف املؤسسات حمل الدراسة واملشا ة هلا، املناخ التنظيمي

 منهج وأدوات الدراسة:
يددتم مددن املعدداإل ال ميكددن ألي حبددث علمددي أن يصددل إىل النتددائج املرجددوة مندده مددا إل يددتم ذلدد  وفددق مددنهج واضددح        

خالله دراسدة املشدكلة حمدل البحدث. كمدا أن طبيعدة موضدوع الدراسدة وأهدافده يسدامهان بددور فعدال يف اختيدار مدنهج 
للوصددول إىل نتددائج علميددة موثددوق  ددا يسددتعني الدراسددة ووسددائل وأسدداليب مجددع البيدداانت املتعلقددة ابلبحددث امل تددار، و 

 الباحث مبجموعة من اإلجراءات والقواعد.
املنددداخ التنظيمدددي ابلشدددركات يف  منددداطولرصدددد أ، متبعدددة منحدددى الدددنظم أجندددزت هدددده الدراسدددة وفدددق مقاربدددة سدددلوكية      

الوصدددفي الددددي يسدددتعمل علدددى نطددداق  املدددنهجولدراسدددة وحتليدددل أبعادهدددا، مت االعتمددداد علدددى  اجلزائدددر وتدددونس واملغدددرب،
علومدات املمجدع  مدن خدالل وتصدورهايف العلدوم االجتماعيدة والسدلوكية، وهدو طريقدة لوصدف الظداهرة املدروسدة  شاسع

يف تدوفري البيداانت وحتليدل  أيضدا يساهم هدا األسلوب. و عن املشكلة وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة
 شكلة قيد الدراسة.الظواهر واحلقائق حول امل
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للوقددوف علددى واقددع املندداخ التنظيمددي وأداء املددوارد البشددرية يف املؤسسددات الثالثددة ومدددى  املددنهجمت اعتمدداد هدددا       
الدديت ستسددتعمل يف الدراسددة االسددتعانة مبجموعددة  األدواتومددن بددني أتثددري املندداخ التنظيمددي علددى األداء البشددري فيهددا. 

الدديت تناولددت موضددوع املندداخ التنظيمددي واألداء الددوظيفي، إضددافة إىل  االجنليزيددة والفرنسدديةالعربيددة و ابللغددات مددن املراجددع 
مبوضدددوع الدراسدددة.  الددديت هلدددا صدددلةاملواقدددع االلكرتونيدددة و اجملدددالت والددددورايت املت صصدددة، واملقددداالت العلميدددة املنشدددورة، 

تهدددا ومدددن مث حتليلهدددا واسدددت الو العديدددد مدددن األدوات الددديت تسددداعد يف جتميدددع املعلومدددات ومعاجل اسدددت دم الباحدددثو 
النتددائج ومنهدددا: اسددتبانه معلومدددات، املقابلددة، خمتلدددف أسددداليب التحليددل اإلحصدددائي الوصددفي واالسدددتدالي ابسدددت دام 

واملعدددروف  (،Statistical Package for Social Sciences)برجميددة احلددزم اإلحصددائية للعلددوم االجتماعيددة 
 . SPSSاختصارا بد 

   :هيكل البحث
 أربعةمبوضوع الدراسة مبتغريايا يف  اإلحاطة من خالل .سبعة فصولإىل  تقسيمهاالجناز هده الدراسة مت        

ثالث فصول  يفل نظري، كما مت معاجلة فرضيات البحث كفصول نظرية تعاجل املتغري التابع واملستقل يف ش
 تطبيقية.
مقارابت مفاهيمية تتعلق ابملناخ التنظيمي من تطور املصطلح ابإلضافة إىل مقارنته  الفصل األولتناول ي       

، كما مت يف ملفهوم املناخ التنظيمي ابملفاهيم القريبة منه والتأثر التأثريابملناخ النفسي وابلثقافة التنظيمية ملعرفة عالقة 
  مصطلح.ك  هبروز هدا الفصل دراسة تطور املناخ التنظيمي يف الفكر اإلداري حىت 

، يةلدراسة سبل قياس املناخ التنظيمي انطالقا من أساسيات ومداخل قياس الفصل الثاينومت ختصيص        
ابعتباره ظاهرة نفسية، والنماذج اليت وضعت هلدا الغرض، ومن  ة الوصول إىل األبعاد اليت من خالهلا يتبني منط 

 ة احمليطة  ا على قياس املناخ التنظيمي فيها.  املناخ التنظيمي يف أي مؤسسة وأتثري البيئ

 البحث يف مفهوم األداء البشري والعوامل املؤثرة فيه، ابعتباره أهم ما تسعى إدارة الفصل الثالثوتضمن        
نه مبا يؤدي إىل حتقيق أهداف املنظمة، وهدا ال يتم إال بدراسة أتثري يإىل حتسفيها املوارد البشرية وإدارة  املنظمة

 أبعاد املناخ التنظيمي على األداء الوظيفي.   
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ن حتسينه والتحكم كمن أن الدي ال ميكن قياسه ال مي اداء املوارد البشرية انطالقأ تقييم الفصل الرابعوعاجل        
وحتديد العراقيل اليت قد تعيق  ،يف عملية التقييم وحتديد الطرق امل تلفة لدل  فيه، وذل  مبراعاة املمارسات اإلدارية

 لوصول إىل حتديد فجوة األداء ومن  ة معاجلة أسبا ا. لهده العملية، وهدا 

ا ءدراسة اإلجراءات املنهجية ابعتبارها املدخل األساس إلجراء املقاربة التطبيقية، بد متالفصل اخلامس  ويف      
لتعريف مبكان الدراسة وحتديد املنهج املست دم وأيضا حتديد العينة وخصائصها، مث أداة الدراسة وخصائصها اب

  وأدوايا اإلحصائية.   السيكومرتية

التحليل اإلحصائي ألبعاد املناخ التنظيمي األربعة يف املؤسسات الثالث، انطالقا  الفصل السادس احتوىو       
ات ؤسسمن املوكل ذل  للتعرف على منط املناخ التنظيمي السائد يف كل ، من األدوات اإلحصائية املناسبة

ديد مستوى األداء وأيضا التحليل اإلحصائي حملور األداء البشري أببعاده ومن  ة حت. هومستوى أبعاداملدروسة 
 ل منها.كالوظيفي يف  

اختبار فرضيات الدراسة ومناقشة نتائجها املطبقة على كل من شركة  تضمنفي واألخري الفصل السابع أما      
   .   ، واملكتب الوطين الشريف للفوسفات ابملغربالتونسية شركة فوسفات قفصةو مناجم الفوسفات اجلزائرية 

مجلة من  إىلافة ضإ، إليهاجمموعة من االستنتاجات اليت مت التوصل و ده الدراسة هل عامةخبامتة البحث وينتهي 
البشري يف املؤسسات املنجمية  األداءتوى ساليت تعت  ضرورية لرتقية املناخ التنظيمي ومن مث رفع م لتوصياتا

 املغاربية الثالث من خالل االهتمام ابملورد البشري  ا.

 



 
 

 

 الفصل األول 

  ملناخ التنظيميامفاهيم أساسية ونظرية 

 )مدخل مفاهيمي(
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 )مدخل مفاهيمي( ملناخ التنظيميامفاهيم أساسية ونظرية  :الفصل األول

 
وهي بدل  متثل جهدا بشراي  ها املشرتكة،أعماهلا وحتقيق أهداف ألداءالبشري  املوردإىل  املنظمات حتتاج        

القوى البشرية تل  األهداف. وتعت  لتحقيق  من قبل اإلدارة امجاعيا متفاعال ومتكامال مع بقية املوارد وموجه
حثي اإلدارة تتجه  ارسي وابأنظار  وهو ما جعلوالتطوير،  البناءاملدربة واملؤهلة وطريقة سلوكها يف بيئة العمل أداة 

على  ومن مث حماولة الرتكيز ،حنو الفرد وعالقته ابجلماعة والبيئة التنظيمية الداخلية واخلارجية اليت يعمل يف ظلها
 سعادة العامل وراحته يف عمله، سواء كان ذل  داخل املنظمة أو خارجها. 

يستوجب على  ا  ،هاتفعاليأدائها و  على تؤثرخمتلفة  تفاعالت إنسانية املنظمات يف األفراد جتمعيفرز        
 وهدا يتطلب .مواردها البشريةجيب أن تتوافق مع أهداف اليت توجيه سلوب العاملني حنو أهداف املنظمة  القادة

؛ فاملناخ من اإلدارة توفري مناخ مشجع على العمل وبيئة تنظيمية مناسبة حبيث يدرب العاملون فيها اجيابيايا
 حتديد يقود إىل نظمةامل يف التنظيمي املناخفهم ماهية  إذ أنالتنظيمي يعت  حلقة الربط بني اإلدارة والعاملني، 

 سيتناولو  .وإدارته السلوب هدا تفسري العمل على من مثاملنظمة، و  تل  داخل للعاملني التنظيمي السلوب طبيعة
الفرق بينه وبني مفاهيم أخرى ، من خالل مفهومه هدا الفصل مفاهيم أساسية للتعرف على ماهية املناخ التنظيمي

   مراحل تطوره يف الفكر اإلداري. عرضمث 
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 مفهوم املناخ التنظيمي :املبحث األول
وما تفرزه من حالة  الطبيعية البيئيةوبتفاعل الظروف غرايف اجل ابلبعدبشكل عام مصطلح املناخ يتعلق         
أو  تنبا للالطبيعية وأتثري ذل  على احلياة  ،اجلو أو رطوبة دفء وأ برودةعلى  يستدل  االيت  ،للطقس

كيان ابعتباره   ،التنظيمالتفاعالت داخل قصد به التعبري عن ليمصطلح املناخ التنظيمي  ومنه جاء .تانيوااحل
سيتم يف هدا املبحث شرح مفهوم  ،ووفقا لدل  1.مع البيئة احمليطة أتثريا وأتثرا التداخل لتوضيحوذل   ؛عضوي

 مصطلح املناخ التنظيمي.   

 نشأة مصطلح املناخ التنظيمي  :املطلب األول
يعود است دام مصطلح املناخ، يف كتاابت علم النفس الصناعي والسلوب التنظيمي، للمرة األوىل إىل مقالة         

ركز  .1939: " مناذج للسلوب العدائي يف املناخات االجتماعية املنشئة جتريبيا"، عام املوسومةلوين، ليبت ووايت 
يف تقدمي إطار  لباحثونولكن فشل ا ،املقال على إنشاء مناخات اجتماعية جتريبيا على جمموعة من املراهقني

وأكد املقال بشكل رئيسي على العالقة بني األمناط القيادية وما  ،مفاهيمي أو أسلوب قياس للمناخ التنظيمي
أوضح يف هدا البحث تطوير  ،5319 عام فليشمانوذكر مرة أخرى املناخ يف مقال  2يسمى ابملناخ االجتماعي.

كمفهوم ولكنه إل   "مناخ القيادة"اجتاهات القيادة وانعكاسايا من خالل قياس مستوايت سلوكية، كما انق  
، يف حماولة لتش يص 1958 عرف املناخ تعريفا شامال بواسطة ارجرييس 3يوضح مفهوم املناخ بشكل مفصل.

اجلماعة يف أحد البنوب مقدما بدل  مفهوما للمناخ التنظيمي، يف تل  الورقة حدد املناخ يف  حركية )ديناميات(
  4.السياسة التنظيمية الرمسية، احتياجات العاملني والقيم :مصطلحات

                                                           
 التنظيم األهداف. ويتضمن مصطلح من أو جمموعة معني هدف لتحقيق دائم أساس على يعمل ،اإلاملع واضحة حدود له بوعي منسق اجتماعي التنظيم كيان( 1

 التكامل، والرتابط مث ور بايم، حسب قدرايم واستعدادايم عليهم واألعباء األدوار وتوزيع املنظمة، يف األفراد مجيع  ا ويقصد األوىل: الوظيفة،  رئيسيني، شيئني
 األفراد فيها يعمل اليت والوظائف واألقسام اإلدارات به والبناء، ويقصد العالقات واالتصاالت. والثانية: اهليكل من متناسقة شبكة وإنشاء جهودهم بني والتنسيق

 ،املؤسسات التعليمية إدارة يف التنظيمي السلوك اجمليد السيد، وعبد انظر: فاروق فليه احملددة. لتحقيق األهداف أعماهلم تنظم اليت والعالقات واالتصاالت
، السلوك التنظيمي، دراسة يف السلوك اإلنساين الفردي واجلماعي يف املنظمات اإلداريةقاسم القريويت،  انظر أيضا: .86(، و. 2005املسرية،  )عمان: دار

 .148، و. )2000عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، (، 3 ط
2) K. Lewin, R. Lippit, And R. K. White, "Patterns Of Aggressive Behaviour In Experimentally Created ‘Social 

Climate’ ",  Journal Of Social Psychology, Vol. 10, (1939), P. 273.  
3) E. A. Fleishman, "Leadership Climate, Human Relations Training, And Supervisory  

Behaviour", Personnel Psychology, Vol. 6, (1953), P. 206.  
4) C. Argyris, "Some Problems In Conceptualizing Organizational Climate: A Case Study Of A Bank",  

Administrative Science Quarterly, Vol. 2, (1958),PP. 503-505. 
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بعينيات من واخر الساستمر حىت أ هده الورقة  موضا شائعا بني الثقافة واملناخ التنظيمي الدي أفرزتوقد        
 قرن العشرين يف جمال الدراسات التنظيمية.ال

قا جديدة يف العلوم اإلدارية، فقد اأف 1960الشهري "اجلانب اإلنساين يف املؤسسات"  فتح كتاب ماكجرجيور     
من خالل املقارنة بني األساليب اإلدارية التقليدية أو  قدم مفاهيم رائدة عديدة يف علم النفس الصناعي والتنظيمي

وقد حبث يف هدا الكتاب بشيء من  .(Y)وأساليب اإلدماج بني أهداف الفرد واملنظمة أو نظرية ، (X)نظرية 
التفصيل مفهوم املناخ اإلداري، وانق  أبن املناخ يتحدد ابملقام األول من خالل االفرتاضات اإلدارية والعالقة بني 

كما أن الدي يقاس بواسطة   ،أي تقنية لقياس املناخرجيور يف إطاره املفاهيمي جوإل ي ز ماك 1املديرين ومرؤوسيهم.
االفرتاضات هي الثقافة وليس املناخ الدي يعتمد على اإلدراكات. ويف منتصف الستينيات من القرن العشرين مت 

 Litwinمناقشة مفهوم املناخ التنظيمي صراحة ألول مرة يف األعمال البحثية الواسعة لكل من ليتوين وسرتجنر  )

and Stringer ،)قدما إطارا مفاهيميا شامال للمناخ التنظيمي. وتتابعت بعد ذل  األعمال البحثية. ومع  اللدين
 ذل ، ف ن نظرية املناخ منت ببطء، على الر م من اجلهود الكبرية لتوضيح املفهوم. 

 2وتندرج دراسات )تصورات( املناخ التنظيمي حتت مدرستني مها:   
كيفية يتصرفون وفقا ل املنيالع: اليت تركز فقط على حقيقة أن (Gestalt)مدرسة علم النفس اجلاشطاليت  -      

  ؛إدراكهم لبيئة عملهم
 مي.التنظي شكيل املناخمع بيئته ومسامهتها يف ت العاملاملدرسة الوظيفية: اليت تعرتف بتفاعل  -     
 خ التنظيمي يفع املنا امل مهنما سامهتا يف أ لب األحباث اليت تتعوتكمن أمهية هاتني املدرستني يف كو     

 املنظمات، ر م أن تل  الدراسات ال تشري إليه دائما صراحة.   

 تعريف املناخ التنظيمي :الثايناملطلب 
اجلوانب  تتوافق معة، تصفه بطرق خمتلفة دعدمتتعريفات لتعطي يف جمال املناخ التنظيمي  البحوث تنوعت      

 وفيما يلي عرض ألهم هده التعريفات: 3.والتوجهات النظرية ألصحاب هده البحوث
                                                           

1) D. M. Mcgregor, The Human Side Of Enterprise, )New York: Mcgraw-Hill,1960), PP. 205-208. 
2) Geneviève Roch, Impact Du Climat Organisationnel Sur Le Façonnement Des Pratiques Relationnelles 

De Soin Et La Satisfaction Professionnelle D’infirmières Soignantes En Milieu Hospitalier, Ph.D, 

(Montréal: Université De Montréal,  2008), P. 16.  
ناخ ( 3

 
ناخ اجلمل أانخ ومن ولزمه، به وحل   به أقام ابملكان، أي أانخ من مشتق اللغة يف امل

 
  ري مناخ أي سوء مناخ هدا يقال ،وحمل اإلقامة اإلبل يعىن م ب أبركه. فامل

    05/07/2011 املعجم الوسيط، :نظرايقال: م ناخ هده البالد حاّر رطب.  ،جوها حالة البالد ومناخ مرض،

http://kamoos.reefnet.gov.sy/?page=entry&id=289143                                                                                                         

http://kamoos.reefnet.gov.sy/?page=entry&id=289143
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يعرف املناخ التنظيمي، أبنه: جمموعة من اخلصائص اليت تصف املنظمة واليت قد تكون انجتة عن الطريقة اليت       
وتؤثر  ،مستقرة نسبيا ع  الزمن ،ظماتتتعامل  ا املنظمة مع أعضائها وبيئتها، واليت متيز املنظمة عن ابقي املن

 1على سلوب األفراد يف املنظمة.
 بينها وتصف املنظمة وتفرق متيز اليت اخلصائص املستقرة، من مجموعةك التنظيمي املناخ بنيي التعريف هدا     

هدا التعريف شامل  .فيها املنظمات والعاملني من كل سلوب على أتثري من عليها يرتتب وما ،اتنظماملبقية  وبني
 هدا التعريف من خاللمسامهة مضافة لنظرية التنظيم، واملناخ التنظيمي  جلميع اخلصائص التنظيمية وليس فيه

  2مشل.أمصطلح لغوي  وفقملصطلح احلالة التنظيمية،  يشرييظهر كأنه 
بصورة  واملدركةلقياس املمكنة ا، الداخلية املؤسسة بيئةل املميزةاخلصائص  جمموعة :أبنه كما يعرف أيضا      

 3وسلوكهم. همعلى دوافع أتثري واليت يكون هلا انعكاس أو ،مواردها البشريةمن  أو  ري مباشرة مباشرة
 إال هو ما التنظيمي املناخ نأب يبني: إذ عليه، املرتتبة التنظيمي واآلاثر املناخ مكوانت التعريف يوضح هدا     

 التنظيم بيئة يف  م حميط ملا هو العاملني األفراد مرتبطة إبدراب اخلصائص هده أنو  ،الداخلية بيئة العمل خصائص
 آراء خالل من اخلصائص هده على االستدالل يتم أنه وهي بدل   كنة القياس، مبعىن ،خالهلا من يعملون اليت
بشكل  وسلوكيايم التنظيم أفراد دافعيه أتثريه يف خالل من التنظيمي املناخ أمهية البيئة؛ تل  واجتاهايم حنو عاملنيال

 4 .عام

                                                           
1) G. Forehand & B. Gilmer, "Environmental Variation In Studies Of Organizational Behavior", 

    Psychological Bulletin, 62, (1964), P. 362. 
2) L. James & A. Jones, "Organizational Climate: A Review Of Theory and Research",  Psychological Bulletin, 

81,  (1974), P. 1099. 
3) G. Litwin & R. Stringer, "Motivation And Organization Climate", Harvard Uni. Graduate School of  

Business,  Division of Research, (Boston: 1968), P. 120. 
ا، وابلتاي يتعامل مع البيئة على يعت  اإلدراب جوهر النشاط العقلي اإلنساين، فهو الصورة اليت ينظم  ا الفرد اخل ات اليت مير  ا واالنطباعات اليت يكوهنا ويفسره (4

ينا، فيمكن أن يتم تفسري أو إدراب الظاهرة بطرق خمتلفة حسب مستوايت اإلدراب أساسها. فاإلدراب عملية تفكريية تشمل انتقاء املعلومات وإعطائها معنا مع
تب على منط اإلدراب امل تلفة من قبل املشاهدين لتل  الظاهرة، اليت تشكل مناظري خمتلفة لكل منهم. ويهدف االهتمام مبوضوع اإلدراب إىل التعرف على ما يرت 

كل أساسا سلوكه التنظيمي، وملا كان اإلدراب أحد احملددات األساسية للسلوب التنظيمي، ف ن اهتمام اإلدارة به من سلوب، ألن إدراب العامل ملوقف معني يش
وامر بطريقة موحدة يتل ص يف اجتاهني: األول يتمثل يف حاجة املديرين ملعرفة طبيعة وأبعاد وخصائص العملية اإلدراكية، وذل  حىت ال يتصرفوا أو يصدروا األ

الثاين يتمثل يف أن وعي املدير بنفسه ومبحددات سلوكه يساعده على أن يكون أكثر قدرة على التكيف مع املواقف وأكثر قدرة على استكمال للجميع؛ و 
  يتعلق ببيئة العمل فمن الضروري إذا بدل اجلهود لتحسني إدراب العاملني وتنظيمه، سواء كان ذل ،حتقيق االتصال الفعال يف التنظيم ،املعلومات وإرساهلا وابلتاي
السلوك التنظيمي نظرايت ومناذج وتطبيق عملي إلدارة السلوك يف مجال الدين حممد املرسي واثبت عبد الر ان إدريس، انظر:  أو الواقع التنظيمي ككل.

  .237 (، و.2001 ، )اإلسكندرية: الدار اجلامعية،املنظمات
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داخل  هاأو فهم إدراكها املمكنجمموعة من الرموز والصفات  على أنهاملناخ التنظيمي  و ة أيضا من يعرف      
طريقة تعامل املنظمة و/أو أنظمتها الفرعية  خالل من تتولد، اليت التابعة هلاأو األنظمة الفرعية /و اتنظمامل أحد

  1مع أعضائها وبيئتها.
ي داملستوى التحليلي ال وأيضا، صفيةبل و ليست تقييميه االستجاابت اإلدراكية من هدا التعريف يتبني أن      

وحدة  أنكما   ،هو مستوى كلي وليس جزئي من خالله معاجلة املقاييس واملفاهيم اخلاصة ابملناخ التنظيمي يتم
هلده ابإلضافة إىل أن  ،أو نظام فرعي حمدد فيها وليس الفردو/التحليل املعنية ابلوصف والرموز هي املنظمة 

  2اإلدراكات نتائج سلوكية.
، مفرتضة تنظيمية وحدةابعتبارهم  ،العاملون فيها شاربتي ظاهرة :املناخ التنظيمي أبنه ودكتويز وعرف كويز      

  3.املنظمة حلاجات وفقا واجلماعي الفردي السلوب تشكلومن خالهلا ي ،حسي إدراكيبشكل يف صورة واسعة و 
 عام، بشكل احمليطة  ا واملتغرياتاملنظمة  املوارد البشرية لبيئة وإدراب لوعي الدور الرئيس التعريف هدا يظهرو      
أبنه اخلصائص  أيضا يعرف املناخ التنظيميو  املنظمة. أ راضمبا خيدم  واالجتاهات املواقف حتديد يتم بواسطتها اليت

 4الثابتة نسبيا يف املنظمة اليت متيزها عن ابقي املنظمات:
تقاللية، د كاالسألبعاا جتسد املدركات اجلماعية لألعضاء حول منظمتهم مع األخد يف عني االعتبار -أ

 الثقة، التماس ، الدعم، االعرتاف، اإلبداع والعدالة؛
 منتج بواسطة تفاعل أعضاء املنظمة؛ -ب    
 مبثابة أساس لتفسري احلالة )املوقف(؛ -ج    
 يعكس املعايري السائدة، القيم، واملواقف من ثقافة املنظمة؛ -د    
 مبثابة مصدر لتشكيل السلوب.  -ه    
 للمنظمة ابعتبارها والبشرية االجتماعيةاخلصائص  من مجيعيعرف املناخ التنظيمي أبنه: جمموعة متكاملة كما        

؛ إجناز اإلدارة اجلماعية أجهزة؛ أداء من التسلسل اهلرمي نقطة يف كل اختاذ القرارات أساليب من: نظاما معقدا

                                                           
1) D. Hellriegel & J. Slocum, "Organizational Climate: Measures, Research And Contingencies", Academy of 

Management Journal,17, (2), (1974),  P. 256. 
2) Ibid. 
3) D. J. Koys and T. A. Decotiis, "Inductive Measures of Psychological Climate",  

   Human Relations, 44, (1991), P. 265. 
4) Michael Cameron Gordon Davidson, Organisational Climate and its Influence upon Performance: A study 

of Australian hotels in South East Queensland, PhD, School of Marketing and Management, (Griffith 

University, 2000), P. 17. 
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جمموعات  التعاون بنيعالقات اإلدارة و  ومشاركة العمل ألداء اجلو العام احملفزللمنظمة؛  الوظائف االجتماعية
 1املكاتب.وورش العمل و األقسام ات و واإلدار  العمل

مبا  وأفقياعموداي  واالجتماعية ظيميةالتنبني املستوايت  والتفاعل التعاون ،تكاملالأمهية  التعريف هدا يبني       
 .األهداف حتقيق حنو تناسق اجلهود إىلخلق جو مفعم ابحليوية يقود  إىليؤدي 

مفهوم متعدد األبعاد، يرمز إىل اإلدراكات الفردية املشرتكة اليت كاملناخ التنظيمي    ويعرف جيما كليسولد       
تكون متجانسة نسبيا، مستمرة، واثبتة ع  الوقت، اليت تصف احلالة التنظيمية من خالل جتارب العاملني، تتحكم 

  2يف السلوكيات وتوجهها إىل هدف توحدها مع األ راض التنظيمية.
 االستقرار النس و  تتسم ابلثبات حمددة ميزات وخصائص عن عبارة أبنه :التنظيمي املناخ لصرييفا ويعرف       
 نظم إىل ، ابإلضافةالعليا اإلدارة واسرتاتيجيات وسياسات فلسفةمن خالل  تتشكلاليت و ، التنظيمية بيئةلل
  3معدالته. وحتديد األداء جبانب توجيه ساس لتفسري القراراتاملبدأ األ متثل أهنا كما املنظمة، يف العمل أساليبو 

 فلسفة من خالل تتكون ليتا ،العمل بيئة خصائص على التنظيمي املناخ احتواء أعاله التعريف من يتبني      
 اخلاصة القرارات إلعطاء ألساسذل  ا وميثل كل ابملنظمة، املتبعة والسياسات النظم إضافة و ارسايا، اإلدارة

 . أدائها وتوجيه ابملنظمة
اليت  واخلارجية الداخلية الظروف كافة إىل يشريوأنه  املنظمة، ش صيةب التنظيمي املناخهناب من ع  عن و       
 نفسها، املنظمة وحنو عمله حنو اجتاهاته وتشكل يف سلوكه تؤثر واليت أثناء عمله، العامل يف أو ابملوظف حتيط

 ش صية مبثابة التنظيمي املناخنسان و يشبه املنظمة ابإل التعريف هدا 4أدائه. ومستوى رضاه مستوى كما حتدد
 .الداخلية للمؤسسة الظروف على فقط  ري مقتصر التنظيمي أن املناخإىل  أيضا التعريف كما يشري املؤسسة،

 التنظيمي املناخ وخصائص حملددات ورؤيتهم واضعيها نظر زوااي بتعدداملناخ التنظيمي  اختلفت تعريفات      
اليت  التنظيمي املناخ لتعريفات العامة التوجهات تصنيف نميك وعليه .منها ينطلقون اليت النظريةالفكرية و  اجلوانبو 

 5:ركزت على
                                                           

1) Eng Ec, Mihail Aurel Ţîţu And George Bălan, "Study Regarding The Influence Of Organizational Climate On 

The Management Of Modern Organizations", Proceedings Of The International Multi Conference Of 

Engineers And Computer Scientists, (Hong Kong), Vol. 2, (2009), P. 1. 
2) Gemma Clissold, "Psychological Climate: What Is It And What Does It Look Like Department Of        

Management", Business And Economics, (Monash University(, August, (2006), P. 3. 
 .332(، و. 2005والتوزيع،  للنشر حورس اإلسكندرية: ) ،التنظيمي السلوك حممد الصرييف، )3
 .291و.  مرجع سابق، السيد،و  فليه  )4

 ، أطروحة دكتوراه  ري منشورة، التنظيمي وعالقته ابألداء يف العمل: دراسة ميدانية مبؤسسة الكوابل بسكرة املناخعيسى قبقوب، ( 5
 .66(، و. 2008)قسنطينة: جامعة منتوري،   
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 ؛ابعتباره خاصية من خواو املنظمة التنظيمي املناخ  -       
 التنظيمي؛ للمناخ األفراد تصورات على  -       

 .ملنظمةالفرد وا لعالقات والتفاعالت القائمة بنيخالل ااملناخ التنظيمي من   -       
 عة خصائص البيئة الداخلية اليتجممو  أبنه: منظمات األعمال يف التنظيمي للمناخ اإلجرائي التعريف ويتمثل      
واليت تؤثر على  املني  ا،واملدركة بواسطة الع األخرى من املنظمات  ريها عن ات قيد الدراسةاملنظم متيز

 اخلصائص هده متثل كما .معلى أدائه ومن مثداخل املنظمات  دوافعهم وسلوكيايم وعلى واجتاهايم، مشاعرهم
 ، والدي يتأثر مبتغريات البيئةاتاملنظمهده داخل  اإلداري والتنظيم األعضاء والتفاعالت بني هؤالء األنشطة نتاج

 اخلارجية.

 التنظيمي لمناخل السمات املميزة :الثالثاملطلب 
 حتدد السمات اليت من عددديد حت إىل الباحثون التنظيمي، توصل ملصطلح املناخ التعاريف السابقة خالل من     

 :اآليت يف وتتمثل التنظيمي املناخ خصائص

 اخلارجية البيئة عن يع  وال العمل الداخلية، ببيئة تميزاو  خصائص من جموعةمب التنظيمي املناخ يتحدد -1
        1. ا يتأثرنه أ، ر م ومتغريايا بعناصرها

 عن طريق وأيضا ،العاملني اجتاهات وتوقعات، خصائص، سلوب من خالل أساسية بصفة املناخ يعرف -2
 حدود يف ويؤول الوقت نفسه يف عدة املناخ أش او يف يشرتب أن وميكن .والثقافية االجتماعية الوقائع
  2.دائما هي كما تبقى هويته ولكن للمناخ املكونة ختتلف العناصر قدو  .املشرتكة املعاين

 حتمله ماو  تتبناها اليت الفلسفة خالل من وتكوينه التنظيمي املناخ خلق يف القيادي دور العليا اإلدارة تؤدي -3
  3.للعمل سياسات ونظم من ينعكس جراء ذل  ، ومااجتاهات من

السمات املميزة يف  لتأثرياب -إسرتاتيجية رؤية وفق-التنظيمي املناخ خصائص يف التغيري إحداث ميكن  -4
 املناخ أن هو الغالب االجتاه أنالواقع و  .املتغريات هده بني طبيعة التفاعل يف التغيري أو ،له احملددة لمتغرياتل

                                                           
 .17 .و (،2007للنشر والتوزيع،  العصرية املكتبة ، )القاهرة:البشرية املوارد لتنمية والتنظيمية السلوكية املهارات املغريب، الفتاح عبدعبد احلميد  (1

2) C. Tagiuri, "The Effects Of Selected Variables On School Climate In Robinson F,G. Et Al (Eds)", School 

Organizational Climate Evanston, II Iinois Row Peterson And Co., (1988), PP. 129-130. 
  . 17و.  سابق، مرجع املغريب،  ( 3
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 من اإلداري وتنظيمها املنظمة نشاط وطبيعة البيئة بني خصائص العالقة يف بدور الوسيط يقوم التنظيمي
 1.أخرى انحية من ابملنظمة السلوكية للعاملني والنواتج انحية،

 معيتم التعامل أن   يعينوهو  اخلاصة، تصورايمل فيها وفقا العاملون األفراد يراه ما هومؤسسة  أي مناخإن  -5
 بسبب مطلق، وليس نس  التنظيمي املناخ أبن القول ميكنو . فعال كائن هو ما ابلضرورة ليسإدراكي  عاإل

 بني ما دمجال يتماملدرب  ابلواقعإىل ما يع  عنه  لوصولول ،واإلدراب الدايت املوضوعي الواقع تداخالت
  2.والدايت املوضوعي

 التنظيمي احملددات األساسية للمناخ أحدهدا األخري  يعدإذ  ،اإلداري املناخ عن التنظيمي املناخ خيتلف  -6
 اإلدارية ابلقدرات يتعلق فاملناخ اإلداري عليه،و  ،التنظيميللسلوب  األساسية احملددات أحد األول يعد بينما
 أعم يعت  التنظيمي املناخ مفهومإن للمنظمة.  الكيان ككل على تؤثر إدارية إجراءات من مييزه ومبا العليا
 3.اإلداري املناخ مصطلح من وأمشل

 ري يف أداء الفرد يتأثريعين أن التغ ات الفرد،  ااملناخ التنظيمي متغري وسيط بني املتطلبات الوظيفية وحاج -7
 ابلتغريات على املناخ التنظيمي سواء كانت متعلقة بنواحي اجتماعية إنسانية أو اقتصادية. وختتلف القيم
 االجتماعية عن القيم االقتصادية حيث تتعلق األخرية بعملية ختصيص املوارد االقتصادية وتوزيعها، وهي عملية

اإلداري بدرجة كبرية بعكس القيم االجتماعية اليت هي حمصلة العالقات بني األفراد  ال حتكمها طبيعة السلوب
 4.واجلماعات

 يكون الدي االنطباع تعكس اليت املرآة هو التنظيمي فاملناخ واألداء، الرضا بني وسيط عامل التنظيمي املناخ -8
ألداء  األساسية الوسيلة هم العاملني أن وطاملا . ا العناصر املوضوعية مجيع عن ابملنظمة العاملني ىلد

                                                           
 واحلراسات العام  للتدريب ابإلدارة العاملني الضباط على مقارنة مسحية التنظيمي، دراسة اباللتزام وعالقته التنظيمي املناخالوزان،  أ د حممد خالد(  1

 ، رسالة ماجستري  ري منشورة، البحرين مملكة يف الداخلية األمنية بوزارة للمناطق العامة واإلدارة
 .14(، و. 2006الرايض: جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، (   

 لسنة ا العلوم اإلنسانية،جملة   للتجارة"، العليا املدرسة إىل إشارة يف ، اجلامعية املؤسسات يف العمل بضغوط التنظيمي املناخ أبعاد ، "عالقةقمريز  عدانن ( 2
 .3، و. (2009، )40السادسة، العدد 

3) Rensis Likert & J. G. Likert, New Way Of Managing Content,  

    (New York: Mc Graw  Hill Book Co., 1976), P. 73.   
 ، أطروحة دكتوراه  ري منشورة،السعوديةالقيادة اإلبداعية واملناخ التنظيمي يف اجلامعات ليلى حسن عبد هللا القرشي،  ( 4

 .106 -105، و و. ه( 1425)جامعة أم القرى،      
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الروح  رفع إىل ذل  أدى كلما لديهم إجيابية املنظمة صورة كانت كلما ف نه األهداف، وبلوغ األعمال
  1.أبدائهم االرتقاء وابلتاي املعنوية،

 أن يعين وهدا ،هلا تقييمات منها أكثر والظروف البيئية لألحداث أوصاف هي التنظيمي املناخ إدراكات إن -9
 2.التقيمية املفاهيم عن ومنطقية عملية انحية من يتميز املناخ

طبيعة املناخ التنظيمي ختتلف من حيث درجة اتساقها مع أهداف التنظيم، فهي ترتاوح بني القيم االجيابية  -10
األهداف عكس كون اليت ختدم التنظيم، والقيم احليادية اليت ال ختدم وال تضر التنظيم، إىل تل  اليت ت

  3.التنظيمية
املناخ التنظيمي ابلثبات النس : مبعىن أن خصائص املناخ التنظيمي تتسم بدرجة من االستمرار ميتاز  -11

وهده اخلاصية مستمدة من أن ش صية  .املنظمة بش صية واالستقرار اخلاضع للتغيري ع  الزمن، ويتكيف
 من بني العديد والتفاعالت تتأثر ابلعالقات املكتسب واخلصائص الصفات من عن جمموعة املنظمة عبارة

 ؤديوالسياسية، وي واالقتصادية كالظروف االجتماعية وعمرها، وخارجية املنظمة الداخلية كحجم املتغريات
ذل  إىل القول أن املناخ التنظيمي يتكون لدى الفرد وفقا لتفاعالت متبادلة بينه وبني املنظمة، ويف ذل  
 إشارة إىل أن املناخ الدي تسعى املنظمة إىل إجياده بني أعضائها إمنا يعتمد يف أحد جوانبه على خصائص

 4.هؤالء األعضاء و ارسايم
 املنظمة، ش صية عن يع  التنظيمي املناخو  اإلنسانية، الش صية مثل تتجزأ ال واحد نسيج من فكرة املناخ -12

التنظيمي هو  فاملناخ لإلنسان، ابلنسبة ببعد الش صية للمنظمة التنظيمي املناخ تشبيه ميكن حيث
  5.املنظمة ش صية

األفراد داخل  تصورات وانطباعات خالل من يهعل االستدالل ميكن التنظيمي املناخ ا سبق يتبني أن       
تنطبق كما   السائد. املناخ التنظيمي حتديد يف دورا رئيسا املنظمة أفراد كافة بني املستمر التفاعل يؤدياملنظمة، و 

 هلا ن املنظمات األخرى، وجيعلها عمييز  الدي  ا اخلاو التنظيمي مناخها هلا منظمة على كل السابقة صائصاخل
                                                           

 املرجع نفسه. ( 1
  .18 و. سابق، مرجع املغريب،(  2
 .106القرشي، مرجع سابق، و.  ( 3
 وجامعة سعود امللك جامعة على ميدانية اجلامعية: دراسة مبتغريات البيئة وعالقته الناقد للتفكري التدريس هيئة أعضاء ممارسة، املبريي  فهد بنت هيفاء )4

 .75-74 (، و و.ه 1428سعود،  املل  دكتوراه  ري منشورة، )جامعة أطروحةاإلسالمية،  سعود بن حممد اإلمام

 .139(، و. 1999، )عمان: دار وائل للنشر،  اإلدارة التعليمية: مفاهيم وأفاقهاين عبد الر ان صاحل الطويل،  (5
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عمل  جو يسودها منظمة توجد بينماو  .داخلها األفراد املوجودين سلوب يف أيضا ويؤثر  ريها، عن الفريد طابعها
فيه نتيجة  روح املعنوية اخنفاضابلتاي و  ،واالحرتام للعاملني فيها االهتمام عدمو  والسلبيةلكآبة اب  ل ومفعم

 بني واملشاركة اإلجيابية والعالقات اإلنسانيةالتوافق  من جو يسودها منظمات أخرى توجد ،الصراعات والضغوط
 ملا والثقة ابلسعادة فيه وفاعلية، ويشعرون أداء أعماهلم بكفاءة على العاملني  فز وهدا املنظمي، اجملتمع مجيع أفراد
  .حاجايم وطموحايم مبا يل  جهد، من به يقومون

 أمهية املناخ التنظيمي :الرابعاملطلب   
جمال علم اإلدارة  الباحثني يفكبرية من جهود  و  واسعة اهتماماتعلى موضوع املناخ التنظيمي  استحوذ     

 كما األشياء إىل يشري كونه  من منظمة ألي التنظيمي املناخ واقع حتليل أمهية ت زحيث  والسلوب التنظيمي.
 احلقائق يظهر الدي كالكاشف  عملي بدل  فهو العليا، اإلدارة تصفها كما  وليس املنظمة أعضاء األفراد يدركها

وحترو العديد من املنظمات على التعرف على منط . الواقع هلدا املعاي  الفرد يدركه كما العمل لبيئة املوضوعية
الصحية  اجلوانب تدعم أساليب وقرارات دف تبين وذل  وجهة نظر العاملني فيها،  منانطالقا  ،املناخ السائد  ا

، مبا ينعكس إجيااب على حتقيق أقصى قدر من التوازن ابلروح املعنوية للعاملني واالرتقاء نواحي النقص معاجلةو  ،فيه
فيها  ش صية املنظمة لدى العاملني تدعيمبني حاجات ومتطلبات كل من املنظمة والعاملني،  ا يؤدي إىل 

  1.ابلشكل الدي يرفع والئهم هلا

فردي أو تنظيمي انتج  أن أي سلوب إنساين من أساساتنطلق  املنظماتإن أمهية املناخ التنظيمي مل تلف       
بني جمموعة من عناصر البيئة، مبا فيها من أش او ومواد، ويتجلى السلوب معقدة ومرتابطة تفاعل  اتمن عملي

ن مسألة الكشف عن طبيعة السلوب التنظيمي  ف ،املبدأوعلى هدا  .وبيئته الفرداإلنساين نتيجة للتفاعل احلي بني 
 الرئيسي حملربا ديع يستدعي ابلضرورة حتديد طبيعة املناخ التنظيمي السائد يف تل  املؤسسة الدي للعاملني
يساعد  هفيالدي يعيشون  التنظيمي املناخاجتاهات العاملني حنو  فمعرفة هنا ومن 2.حنو هدا السلوب للعاملني
  فيه. السلبيةوانب اجلومعاجلة  تقوميفهم سلوكيات العاملني، ومن مث على  املديرين

                                                           
السنة  ، الرتبوية البحوث مركز جملة ،"املتغريات ببعا وعالقتها قطر بدولة العام التعليم يف مدارس السائدة املدرسي املناخ أمناط "وفاطمة املعضادي، حممد حصه )1

 . 28و.  (،2001قطر، ) جامعة ،20العدد  ،10
2) Harold Koontz and Cyril Donnell, Principles Of Management,  

    )New York : Mc-Graw Hill, 1980(, P. 654.  
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 إن تكوين السلوب التنظيمي حمدد بواسطة تفاعل اخلصائص الش صية لألفراد وعناصر البيئة وفق املعادلة      
  1:(Kurt Lewin)اليت ذكرها كورت لوين 

(P.E)ƒOB = 
، )املهارات، القدرات (P)ة هو دالة لتفاعل السمات الش صي (OB)ن سلوب الفرد  وفقا هلده املعادلة ف      

 اهليكل التنظيمي، لعمل،ا)جمموعة ، (E)الش صية، اإلدراب، االجتاهات والقيم( بدرجات متفاوتة مع البيئة 
ملناخ التنظيمي. اب يعرف (E)ة وتفاعل اإلدراب كأحد السمات الش صية مع البيئة الداخلي .(اإلداريةاملمارسات 

 ص )منظور توى الشلى مسف نه من املمكن نظراي تعديل سلوب أعضاء املنظمة، إما ع ،هلده املعادلة اووفق
 الفرد(، أو على مستوى البيئة )املنظور التنظيمي(، أو كليهما.

  اآليت: خالل من حتديدا أكثر بشكل التنظيمي املناخ أمهية إبراز وميكن      

 الباحثني لدراسة أبعاد متعددة من السلوب التنظيمي حتتترجع أمهية مفهوم املناخ التنظيمي لكوهنا مكنت  -1
 على أبعاد ئهكان له اجيابياته على دراسات املناخ التنظيمي، لشموليته واحتوا  والدي ،مظلة مفهوم عام واحد

 2.خمتلفة سامهت يف إعطاء مل ص عن سلوكيات املنظمة

 السريعة اليت تعيشها املنظمات، املنافسة تزداد أمهية وجود مناخ تنظيمي صحي يف ظل التغريات البيئية  -2
الشديدة، الدخول إىل العوملة والتغري التكنولوجي السريع،  ا يفرض على املنظمة اإلبداع والتطوير املستمرين، 
إذ أن اإلبداع هو العملية اليت يكمن وراءها أي تقدم. وملا كان املناخ التنظيمي ميثل وصف خصائص بيئة 

ف ما أن يكون مشجعا  ؛د من أن يتأثر سلوب األفراد اإلبداعي ابملناخ التنظيمي السائدالعمل، لدا فال ب
فاملناخ التنظيمي الصحي يعطي الفرصة لنمو الطاقات اإلبداعية، ويشجع التجديد  .لإلبداع أو معوقا له
فاملنظمات  3ية واملعنوية.يف العمل واالتصاالت واختاذ القرارات، ويقدم احلوافز املاد واسعاومينح األفراد جماال 

، وجتعل من اإلبداع ااملبدعة هي اليت توفر مناخا تنظيميا مالئما يتأصل فيه اإلبداع كهدف مؤسسي متجدد
 .مهمة أساسية وحيوية يشرتب  ا كافة املوظفني، فهو األساس لنموها ووجودها وازدهارها

                                                           
1) Cited By S. R. Clegg & J. R. Bailey, "Organizational Climate", International Encyclopedia Of Organization 

Studies, Ca: Sage Publications, Vol. 3, (2012), P. 1029. 
 .9(، و. 2007،) الرايض: جامعة املل  سعود، السعودية املناخ التنظيمي يف املؤسساتسعد الكاليب،  ( 2

3) Goran Ekvall, "Organizational Climate For Creativity And Innovation", European Journal Of Work  And 

Organizational Psychology, 5, (1), (1996), P. 106.  
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يساعد املناخ التنظيمي الصحي على جناح املنظمة ويعزز الفاعلية التنظيمية ويؤثر يف امل رجات التنظيمية    -3
 ففي املناخ التنظيمي  ري املالئم يتدىن مستوى رضا العاملني ،كالعقاب، دوران العمل والدافعية حنو العمل

، وتزداد حاالت التغيب واختالق وتن فا دافعيتهم للعمل وتظهر حاالت من عدم االنتظام يف العمل
 ،األعدار للتهرب من العمل، والتسيب يف أثناء ساعات العمل الرمسية، كما تزداد حاالت الضغط اإلداري

القلق النفسي وانعدام الثقة والتعاون سواء بني العاملني واإلدارة أو بني العاملني أنفسهم  ا  ،التوتر العص 
ة العمل والقصور يف إجنازه، وابلتاي اخنفاض مستوى أداء املنظمة ككل وشيوع يؤدي إىل الالمباالة يف أتدي

أهدافها.  عدم متكن املنظمة من حتقيقوكل هدا يساهم يف  ،الطاقات العاطلة وازدايد ساعات العمل املهدورة
واإلجناز ورفع  اليت يكوهنا العاملون عن املناخ التنظيمي حافزا هلم للعمل اتوتشكل االنطباعات واإلدراك

 بشكل مشاكلهم حل يف العاملني إمكاانت منو على التنظيمي املناخ منط يؤثر كما  ،مستوى الروح املعنوية
 1.فعال و مؤثر

إذ أن جناح املنظمات من خالل توافر  ،إىل اإلسهام يف تنمية االقتصاد الوطين ككل املناخ التنظيمي يؤدي -4
 ا  قق  ،ومن مث الدخل الفردي لوطينوالدخل اوطين مناخ تنظيمي مناسب هلا يؤدي إىل زايدة الناتج ال

  2الرضا واالستقرار النفسي ويدفع إىل األداء واإلبداع يف العمل.
 التنظيمي يتعامالن والتغيري التطوير أن حيث التنظيمي، والتطوير ابلتغيري وثيقة عالقة التنظيمي للمناخ  -5

 يعت  ،وعليه 3.يف إطاره توجد اليت البيئية املتغريات مع تعاملهما من أكثر املنظمة مناخ مع أساسية بصفة
 وضع يف مناخ التنظيم يكن إل ف ذا .التغيري فلسفة لتقبل التنظيم استعداد ملدى كمحدد التنظيمي املناخ
 .عملية التطوير إلحداث وختطيطها العليا اإلدارة ر بة جتدي فلن ،التغيري بتقبل يسمح

ة در ق دعم ا ي ،فهمهاتساعد دراسة املناخ التنظيمي اإلدارة والباحثني على وصف خصائص املنظمة و   -6
وم به تل  عما تق لوماتاملنظمة على جتاوز ما يواجها من مشكالت، ملا توفر مثل هده الدراسات من مع

 .املنظمات

                                                           
 على ابليمن: دراسة ميدانية العامة الثانوية طلبة لدى الدراسي التحصيل وأثره على الثانوية املدارس يف السائد التنظيمي املناخعباس،  حممد علي علي ( 1

 .60 (، و.2011، 2دكتوراه  ري منشورة، )اجلزائر: جامعة اجلزائر  أطروحةصنعاء،  مبدينة والطلبة املعلمني
 التجارية املصارف يف حتليلية دراسة التنافسية: القدرة األداء اإلبداعي وتعزيز حتقيق يف التنظيمي املناخ جرادات، "دور الناصر وعبد العجلوين الصفار، حممود أ د ( 2

 . 356(، و. 2009، )3 العدد ،5 ، اجمللداجمللة األردنية يف إدارة األعمال، الشمال" إقليم األردنية
  . 551 و. (،1995 للبحوث، العامة )الرايض: اإلدارة ،مقارن كلي مدخل والتنظيمي اإلنساين السلوك حممد العديلي، انصر ( 3
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فهم املناخ التنظيمي على تقييم املنظمة من خالل أبعاد املناخ التنظيمي وحتديد جوانب القوة يساعد   -7
  1والضعف فيها مقارنة ابملنظمات األخرى.

جنداحدا ملحوظا، حيث أن املنداخ التنظيمي  2إن تدوفري املنداخ التنظيمي املدالئم  قق إلدارة اجلدودة الشاملدة -8
إعدادا نفسيدا  ،على خمتلف مستواييم ،إبعدداد وييئدة العاملني ابملدؤسسة مند البداية يعين قيدام اإلدارة العليا

لقبول وتبين مفداهيم إدارة اجلدودة الشاملدة، حيث أن ذل  يسهم يف تنشيط أدائهدم، ويقلدل من مقداومتهم 
، وكدل  يوفدر السبدل الكفيلدة بتوفري املدوارد والتسهيالت املطلوبة لنجاح تطبيق نظام إدارة اجلودة للتغييدر

 3الشاملة.
على  رة يف التأثريه اإلدادي تلعبأمهية الدور الانطالقا من من خالل ما سبق تتضح أمهية املناخ التنظيمي،      

الئم، ماخ عمل ين منعمل على حتسن ظروف وعوامل تكو سلوب األفراد وحتسينه ابست دام أساليب متعددة ت
القيادة وطرق و التصال ائل اوخلق جو من العالقات اإلنسانية املناسبة، وتوفري احلوافز املالئمة وحتديث وس

من ت والوظائف ضاموحتديد امله الت طيط واإلشراف وكافة العمليات اإلدارية األخرى املرتبطة ابلنظام املفتوح،
تؤدي س بسوء إدارته ملتعلقةاثر ااآلو إمهال املناخ التنظيمي و يفي مينع االزدواجية والتضارب يف األداء. ظتوصيف و 

ن البقاء يف كنها معدم مت وابلتاي ،يف االستمرار على نفس وترية النشاط وفشلهااختالل قدرة املنظمة  إىل
 األسواق ومنافسة  ريها من املنظمات األخرى.

 الفرق بني املناخ التنظيمي ومفاهيم أخرى :املبحث الثاين
، سواء من حيث الوحدة تتميز بعدم وضوح الرؤيةلقد ظهرت دراسات متعددة حول املناخ التنظيمي      

وسيتم يف هدا املبحث توضيح الفروقات  .التحليلية أو إجراءات البحث ومنهجها وحىت التداخل املفاهيمي

                                                           
 ،الوظائف اإلسرتاتيجية يف إدارة املوارد البشريةجنم عبد هللا العزاوي وعباس حسني جواد،  (1

 .412 -411(، و و. 2010)عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،    
 تشمل شاملة، ينظر إىل اجلودة نظره حيث أصبح ،العشرين القرن من الثمانينيات فرتة هناية إىل (Total Quality Management )يرجع هدا املفهوم  (2

 املستمر، حىت أصبحت والتطوير التحسينات من هلايشرتب فيها اجلميع،  ية،ئالهنا رحلة أصبحت متثل هده النظرة ضوء ويف وخمرجاته؛ وعملياته النظام مدخالت
 ثقتهم لدل  وكسب ر بات العمالء حتقيق أجل من الدءوب العمل تعين كما احملدد، ويف الزمن األوىل الوهلة مند الصحيحة ابلطريقةالصحيحة  األشياء عمل تعين

رواد اجلودة الكبار طرق تطبيق هدا التوجه أتت من تعاليم  للجودة. املتعددة واىل اجملاالت اجلودة،  ا مرت اليت املراحل إىل يرجع قد التعدد وهدا تعريفايا، تعددت
 نظر:ا .وجوزيف جوران ،كارو إيشيكاوا ،أرمان فيغنباوم، ويليام دمينغ ،فيليب كروس  أمثال

                           12/04/2012    Total Quality Management ,American Quality Institute /http://www.aqinet.org / 

 .103(، و. 2000، )عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، إدارة اجلودة الشاملةخضري كاظم  ود،  (3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%BA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%BA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88_%D8%A5%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%88%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88_%D8%A5%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%88%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aqinet.org%2F&ei=RxC8VK6WKIGqUcyohLgN&usg=AFQjCNFkwAHG7e1smfKQx8XITzqypOf-hw
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aqinet.org%2F&ei=RxC8VK6WKIGqUcyohLgN&usg=AFQjCNFkwAHG7e1smfKQx8XITzqypOf-hw
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بني كل من املناخ النفسي واملناخ التنظيمي من انحية الوحدة التحليلية، وبني املناخ التحليلية والنظرية فيما يتعلق 
 من الناحية املفاهيمية. ةالتنظيمي والثقافة التنظيمي

 مستوايت املناخ التنظيمي :املطلب األول
 ،خمتلفة تحتليال قوفدا املفهوم هدراسة اليت حاولت  األحباثمن  برزت جمموعةمهية املناخ التنظيمي نظرا أل      

على مستوى م أ زئية،ليلية جحت، ابعتباره وحدة مستوى الفرد ى الظاهرة علريفست إل تتوصل إىل تفضيل اأهن الإ
  املنظمة، كوهنا وحدة اجتماعية حتوي جمموعة أفراد.

بدأ التوجه احلديث يف أدبيات املناخ التنظيمي يساهم يف حل مشكلة الوحدة النظرية والتحليلية، إبعادة       
مستوايت توضح الفروقات النظرية بني، على سبيل املثال، املناخ التنظيمي جملموعة عدة هدا املفهوم على  حتليل

خمتلف النظرايت املتعاقبة  نأب شنايدر وريتشرس وكما يشري  1.مستوى املنظمة ىالعمل وبني املناخ التنظيمي عل
 .الدافعية يف سلوب العمليعطي طرحا مغايرا ملا سبق وهو ما يوفر بديال انفعا لشرح املناخ التنظيمي تشري إىل أن 

وقد أدى تركيز األحباث التنظيمية على ظاهرة اجملموعة )السلوب اجلماعي يف املنظمة( إىل مزيد من الدقة والوضوح 
 2يف مفهوم املناخ التنظيمي.

  ،لمناخ التنظيميلاخلاصة ابلوحدة النظرية واملستوايت التحليلية  األحباثاليت واجهت  العراقيل واملعوقاتأدت      
  .سلبا على قياسها وفحص عالقايا ابملتغريات األخرى ةمؤثر  ،هده الظاهرةفهم يف  الرتباب والغموضانوع من إىل 

والبحثي، فعلم النفس  صر هده الظاهرة على  العلمي الت صص حسبأدت إىل شرح هده الظاهرة كما 
وعلم  3.املناخ التنظيميويركز على االختالفات الفردية يف وصف  -العامل –( Individual Level)مستوى الفرد 

وهناب  على املستوى التنظيمي حيث يعكس مفهوم كلي خارج نطاق الفرد؛ االجتماع من اجلهة األخرى، يركز
ينظر للمناخ التنظيمي كظاهرة تقع بني الفرد واملنظمة، أو مبعىن أخر مزيج من الدي  علم النفس االجتماعي

 4يركز أكثر على مستوى جمموعة وفريق العمل. ابلتايفردية، و وال -أي بني املنظمات –الفروقات التنظيمية 

                                                           
 .15، و. مرجع سابقالكاليب،  (1

2( B. Schneider & A. Reichers, "On The Etiology Of Climates", Personnel Psychology, 36, (1983), P. 20.  
3( J. Angela Martin, S. Jones Elizabeth And  J. Callan Victor, "The Role Of Psychological Climate In Facilitating 

Employee Adjustment During Organizational Change", European Journal Of Work And Organizational 

Psychology, 14, (3), (2005), PP. 265-266. 
 .15الكاليب، مرجع سابق، و.  ( 4
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 من خالل حتديدفقد أشار . حتليلي ىمستو أكثر من أن هده الظاهرة ميكن تفسريها على زوهار يقرتح و       
مصادر ترتبط ، ةق والعمليات التنظيميائاملنظمة للسياسات والطر  يف للعاملنيمشرتكة  كتصوراتاملناخ التنظيمي  

 ؛مبستوى املنظمة تعلقق التنظيمية تائالسياسات والطر  أن :حتليليني، مبعىن ستوينيمبإدراب املناخ التنظيمي 
وهو ما يقود إىل  .العمل التحليليوالعمليات اإلشرافية )ويقصد  ا تنفيد سياسات املنظمة( تتعلق مبستوى جمموعة 

إن هده الضبابية يف تعريف املناخ  1على مستوى اجملموعة.خر آمناخ على مستوى املنظمة و  أبن هناب القول
املناخ على  ميكن تعريف تساءل دركسلر هل كما  ؛جعلت الباحثني يتساءلونعدة التنظيمي على مستوايت حتليلية 

 ؟ككل أم أن تعريفه حمدود يف بعا أنظمتها الفرعية مثل األقسام واإلدارات  املنظمةسبيل املثال على مستوى 
 2تجت دراسته أن هناب مناخ تنظيمي ومناخ خاو ابلوحدات واألقسام اإلدارية.واستن

 الدي بدورهنظيميا و تمناخا اري لكل مستوى إدف ،املنظمةاملناخ التنظيمي ابملستوايت اإلدارية يف  ويرتبط      
 :النموذج اآليت سلر  يفل دركيفرض املناخ الدي يعمل فيه املستوى األدىن منه، وقد بني رينسيس ليكرت ذل  قب

 1شكل رقم                                         
 يوضح أتثري املناخ التنظيمي على املستوايت اإلدارية (Rensis Likert)منوذج 

 العليااالدارة 

                                 الرضا واالجناز  

 الوسطى اإلدارة

                                 الرضا واالجناز  

 

 الدنيا اإلدارة

                                 الرضا واالجناز  

 

 
source : Rensis Likert & J. G. Likert, New Way of Managing Content, (New York: Mc Graw. Hill  

              Book Co., 1976), P. 73. 

                                                           
1) D. Zohar," A Group-Level Model Of Safety Climate: Testing The Effect Of Group Climate On Micro 

    Accidents In Manufacturing Jobs", Journal Of Applied Psychology, 85, (4), (2000), P.587.   
2) J. Drexler," Organizational Climate: Its Homogeneity Within Organizations", 

    Journal Of Applied Psychology, 62, (1977), P. 38.  

 الهيكل التنظيمي والسياسات

 السلوك القيادي

 المناخ التنظيمي

 السلوك القيادي

 

 المناخ التنظيمي

 السلوك القيادي

 

 العملية التشغيلية

 العملية التشغيلية

 المناخ التنظيمي  العملية التشغيلية

 

 المناخ التنظيمي 

 

 المناخ التنظيمي 
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وهدا  .أن لكل مستوى إداري مناخا تنظيميا خاصا يفرضه عليه املستوى األعلى منههدا الشكل يوضح      
ألسلوب القائد نه يرجع  يدل على مدى أتثري القائد على ييئة املناخ ملرؤوسيه سواء كان مناخا اجيابيا أو سلبيا ف

فمصطلح املناخ التنظيمي أعم وأمشل من مصطلح  عليه،أو املدير املباشر يف التعامل مع املستوايت األدىن منه. و 
جزءا يف حبث السلوب يعد املناخ التنظيمي الدي بدوره  ت  جزءا مناملناخ اإلداري، أي أن املناخ اإلداري يع

  1التنظيمي.
ستوايت ميكن حتديدها من خالل العالقة بني الظواهر، أو املفاهيم على مستوايت إن املفاهيم متعددة امل     

خمتلف  خمتلفة من التحليل )الفرد، الفريق، التنظيم(، واليت ترجع أساسا إىل نفس املضمون، وختتلف نوعيا على
 2املركبة هي:بناء على أحباث سابقة تصنيف من مخسة مستوايت للنماذج  املستوايت؛ حيث اقرتح شان

 ؛( Additive)املضافة  -
 ؛(Direct consensus)اإلمجاع املباشر  -
 ؛(Reference shift)نقل املرجع  -
 ؛(Dispersion)التشتت  -
 .(Process )العملية  -

يف جمال أحباث املناخ النماذج املركبة هي اسرتاتيجيات لتفعيل املناخ على املستوايت اإلمجالية للتحليل،       
تني متميزتني وهامتني يخاصوهناب  .ابإلضافة إىل حتديد العالقة النظرية بني املناخ على هده املستوايت امل تلفة

ومناذج اإلمجاع املباشر والتشتت  .ومقدار االتفاق بني األعضاء: متوسط جمموع االدراكات امه ،للمناخ التنظيمي
توفر اإلطار النظري ملعاجلة هده اخلصائص للمناخ التنظيمي، يف مناذج اإلمجاع املباشر، تعرض مفاهيم املستوى 

نظيمي، لتيف أحباث املناخ ا ما تست دماألعلى التوافق بني وحدات املستوى األدىن، مناذج التوافق املباشر عادة 
عرف على أنه موجود فقط بقدر وجود اتفاق بني األفراد األعضاء؛ االتفاق داخل املنظمة هو  هدا األخريألن 

وحدة التحليل لباحثي إن هو عنصر أساسي يف حتديد املفهوم على مستوى اجملموعة. و أكثر من عقبة إحصائية، 
هدا التجميع يقع فقط بعد العثور على ما يكفي و دي، هي منوذجيا جتميع تقييمات )معدالت( املناخ الفر  املناخ

 3من اتفاق داخل املنظمة.
                                                           

1) Likert & Likert, Op., Cit, P. 73. 
2) D. Chan, "Functional Relations Among Constructs In The Same Content Domain At Different Levels Of 

Analysis: A Typology Of Composition Models", Journal Of Applied Psychology, 83, (1998), PP. 234-235. 
3) W. Marcus, J Christian Resick and J Paul Hanges, "When Organizational Climate Is Unambiguous It Is Also 

Strong", Journal Of  Applied Psychology, Vol. 91, ( 2), ( 2006), P. 352.  
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عمل ستوى المملناخ على اا لتمثل هاملناخ ميكن جتميع ىوهدا يعين أن الصفات اليت يعطيها الفرد عل      
 فسي. نناخ المي واملإىل البحث يف الفرق بن املناخ التنظي يقود و ماوه ،والوحدات اإلدارية األعلى

 الفرق بني املناخ التنظيمي واملناخ النفسي  :املطلب الثاين
يف  وقد وجد الباحثونيعد مفهوم املناخ السيكولوجي )النفسي( األكثر تداخال والتصاقا ابملناخ التنظيمي،       

يتهيأ للفرد  ارسة  األخريهدا  فمن خالل .النفسيو التنظيمي املناخ  بني من املفيد أن منيزأنه  ةالتنظيميالدراسات 
املناخ النفسي إىل التقييم يشري و  .مة لر باته وحاجاتهءالوظيفة أو املهنة امللقاة على عاتقة بشكل أكثر فاعلية ومال

وبعبارة أخرى تفسري األفراد لألحداث الظرفية والتنبؤ ابلنتائج من خالل خلق  .املعريف الفردي للبيئة التنظيمية
 دراب املناخ النفسي موجود ليكون ف ؛فيدة أو الضارة يف بيئة العمل املؤدي إىل رفاههمتصورات عن الكيفية امل

دراكات فردية لألمناط إأي  1،حلقة الوصل بني األحداث التنظيمية الفعلية واجتاهات العاملني وسلوكيايم
 .وهدا اإلدراب مفيد يف فهم أتثري بيئة التنظيم الداخلية على أداء الفرد ورضاه .السلوكية، واملمارسات التنظيمية

الشامل  اجلماعي إىل والصف مشريا، أعضاء املنظمة تصورات متوسط من خالل املناخ التنظيميعن  ريعبميكن التو 
مثل العملية التفاعلية اليت يرتجم يشري إىل األشياء الفردية إذ  ،ومن مث يصبح املناخ النفسي أكثر متيزا ،البيئةهلده 

 ا الفرد التفاعل الداخلي بني األشياء التنظيمية املدركة واخلصائص الفردية إىل جمموعة من التوقعات واالجتاهات 
   2السلوكية.

 ةه عدفي بشرت ي مة فرعيةداخل جمموعة و/أو أنظ يتم تراكمه عندمااملناخ النفسي مقياس إدراكي إن       
  لتنظيميايظهر املناخ حيث  .يمييع  عنه ابملناخ التنظل املشرتكة املعاين حدود يف يؤول الوقت نفسه يف أش او

 . )املناخ النفسي( لفروق الفرديةا ( جتتمع حولهإمجاعكمتوسط )
إن االلتباس الرئيسي يكمن يف وحدة التحليل، ف ن اعت  املناخ كصفة تنظيمية أي اجلماعة هي وحدة       

التحليل ف ن املصطلح املناسب هو "املناخ التنظيمي" الدي يظهر عندما يتجمع أفراد داخل املنظمة بناء على 
عا رمسيا وإمنا عضويته وحدوده  ددها وهدا التجمع ليس جتم .التشابه فيما بينهم أثناء وصف املناخ التنظيمي

                                                           
1) L. Krista Langkamer & S. Kelly Ervin, "Psychological Climate, Organizational Commitment And Morale: 

Implications For Army Captains", Career Intent, Military Psychology, 20, )2008(, P. 221.  
2) Johan Bertlett, An Employeeship Model And Its Relation To Psychological Climate A Study Of 

Congruence In The Behavior Of Leaders And Followers, Doctoral Dissertation, (Lund: Lund University, 

2011), P. 17. 
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وعندما يعت   .التحليل اإلحصائي الدي جيمع األفراد يف جمموعات طبقا للتشابه يف إجاابيم حيال املناخ التنظيمي
  1ف ن تسمية أخرى تست دم هي "املناخ النفسي". ،املناخ كصفة فردية )أي أن الفرد هو وحدة التحليل(

الفرق بني مناخه النفسي وبني املتوسط أبنه ويعرف كل من جويس وسلوكوم اختالف املناخ لدى الفرد        
املتوسط احلسايب لوصف أفراد املنظمة للمناخ النفسي مطروحا منه وصف الفرد  ،احلسايب ملناخ منظمته. مبعىن أدق

حصائي، بل هو عبارة عن االختالف بني وقد أكد الباحثان أن االحنراف عن املتوسط ليس خطأ إ 2هلدا املناخ.
ن املناخ  ا يصنفنين الباحثييتضح أن هد هناومن  3وصف الفرد ومعدل الوصف ألفراد املنظمة ملناخهم التنظيمي.

 4:يلكما ي

 (؛Averageاملناخ التنظيمي )املعدل،  -

 املناخ النفسي )الوصف الفردي للمناخ (؛ -

 االختالف يف املناخ. الفرق بني األول والثاين والدي  يسميانه -
هنا أل متكامل، دراستها بشكل ستوجبيوابلتاي فان حتليل تل  األنواع  ،مع بعضها تداخلةماملناخ  أصناف      

ملناخ النفسي اثري من التأ ويبدأ هدا ،إمنا هي متفاعلة كل منها يؤثر ويتأثر ابآلخر بشكل  مليست مستقلة 
املناخ  ن مجيع أنواعأب ،لقولاميكن و ومن مث فالش صية اإلنسانية حمصلة تراكم آاثر مجيع أنواع املناخ.  ،وينتهي به

ي يتكون هو اجلزء الد النفسي ملناخاتندرج حتت نوعني رئيسيني مها املناخ التنظيمي واملناخ النفسي، مبعىن آخر أن 
 منه الكل وهو املناخ التنظيمي.

 ةوالثقافة التنظيميالتنظيمي  املناخ :املطلب الثالث
حىت أهنا  ،دراساتبعا ال امضة يف  قد تكونثيقة و و الثقافة التنظيمية و املناخ التنظيمي بني عالقة تعت  ال      

يف املناخ  اثاألحبن بري ميف بعا األحيان تضمنت است دام املفهومني دون متييز، على الر م من وجود عدد ك
 الثقافة. مشكلةاملفهوم بطريقة متيزه عن هدا حاولت تعريف 

                                                           
رسالة ماجستري  ري منشورة، ، األان لدى طالبات اجلامعة اإلسالمية بغزةاالنفعالية وقوة  املناخ النفسي االجتماعي وعالقته ابلطمأنينةفاطمة يوسف عودة،  ( 1

 .22، و. 2002  زة: اجلامعة اإلسالمية،
2) W. Joyce & J. Slocum, "Climate Discrepancy: Refining The Concepts Of Psychological  

    And Organizational Climate", Human Relations, 35, (1982), P. 953.  
3) Ibid. 
4( Ibid. 
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: منط من االفرتاضات األساسية املشرتكة، املكتشفة واملطورة بواسطة اجملموعة كما تعلمتها تعرف الثقافة أبهنا      
وهي تعد قيمة  .تراكميا من خالل حل مشاكلهم ابلتكيف اخلارجي والدمج الداخلي، واليت أثبتت صالحيتها

ق الصحيحة لإلدراب، التفكري واإلحساس يف عالقتهم ائوجب تعليمها لألعضاء اجلدد يف املنظمة ابعتبارها الطر 
  1مع تل  املشاكل.

ختتص الثقافة  :يتوميكن التمييز بني املناخ التنظيمي والثقافة التنظيمية بصيا ة املفهومني على النحو اآل      
ويشرتب أعضاء  .ضات والعقائد اليت تشكل القيم واالجتاهات واملعايري السلوكية اليت طوريا املنظمةالتنظيمية ابالفرتا

وميكن حتديد اتفاق جممل بني املبحوثني حىت مع  .املنظمة يف التصورات اخلاصة ابلقيم واالجتاهات ومعايري السلوب
ميكن متييزها و ابملناخ التنظيمي هي أيضا مشرتكة،  والتصورات املتصلة .وجود تباينات كبرية بني الثقافات الفرعية

 ،األفراد للجوانب امل تلفة لبيئة العمل الواقعية إبدرابفاملناخ يهتم  .عن االفرتاضات والعقائد والقيم ومعايري السلوب
املنظمة والكيفية اليت تؤثر  ا البيئة عليهم. إن تصورات األفراد النفسية عن بيئات عملهم مشرتكة بني أعضاء 

 2وتشكل املناخ التنظيمي.
أن الثقافة تدوم وتصمد ع  الزمن يف حني أن إىل بني الثقافة واملناخ التنظيمي  هيف متييز يشري  ياجيل و        

  3طبيعة تكتيكية والثقافة ذات طبيعة إسرتاتيجية. وفاملناخ ذاملناخ هو تقييم يف حلظة معينة، 
 التنظيمي يستمد املفهومني، فاملناخ اليت ينتهجهااملنهجية  املداخل يف أساسي يكمنهناب اختالف و       

تست دم لدراسته  -ومن مث يف النموذج املعريف املوضوعي -مدرسة علم النفس االجتماعي  من مقارابته وجدوره
)للتكمية(،  فهو مفهوم قابل للمعاجلة الكمية ،االستبياانت لتقييم تصورات األعضاء لألحداث التنظيمية مباشرة

أما الثقافة ف هنا بنزعتها السوسيولوجية )إىل علم االجتماع( تعتمد على  .لكنه ال  اول تفسري معىن هده األحداث
ويف الغالب املستقاة من منظور التفاعل الرمزي لكشف االفرتاضات املشرتكة احمليطة  ،املنهجيات الكيفية
لى مالحظة األشياء السطحية مثل اللغة، الرموز، واخلرافات واليت فأدبيات الثقافة تركز ع .ابألحداث التنظيمية

يسهل مالحظتها ولكن يصعب ترمجتها، ابإلضافة إىل مالحظة بعا السلوكيات مثل الطقوس، العادات، التقاليد 

                                                           
1( H. Schein Edgar, Organizational  Culture And Leadership, 3rd Ed, 

   (San Francisco: Jossey-Bass, 2004), P. 17. 
 .10/04/2011. (2009جويلية )، مدونة الكرتونية، عمرانياتعبد هللا جاد فودة، العالقة بني املناخ التنظيمي والثقافة التنظيمية،  ( 2

http://umranyat.blogspot.com/2009/07/blog-post.html 
3) M. Y. Yahyagil,. "The Interdependence Between The Concepts Of Organizational  Culture And 

   Organizational Climate: An Empirical Investigation", Journal Of Business Administration,  

    )İstanbul(, İstanbul University, Vol. 33, (1), (2004), P. 72.  

http://umranyat.blogspot.com/2009/07/blog-post.html
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تل يص وميكن  1والقيم اليت تصدر عن اجملموعات الرمسية يف املنظمة واليت تكون يف العادة دائمة وقليلة التغري.
    .1رقم يف اجلدول   الفروقات بني املناخ والثقافة حسب دنيسون

 1جدول رقم 
 2االختالفات بني املناخ التنظيمي والثقافة التنظيمية

Source: D. R. Denison, “What is the Difference Between Organizational Culture and Organizational Climat? 

            Native’s  Point of View on a Decade of Paradigm wars”  . Academy of Management Review, 21, (3),  

            (1996), P. 625.  

االجتماعية األساليب  أن ابحثي الثقافة كانوا أكثر اهتماما بتطور انطالقا منخلص دينسيسون التناقضات        
لوقت طويل، يف حني أن ابحثي املناخ كانوا أقل اهتماما ابلتطور ولكن أكثر اهتماما بتأثري األساليب التنظيمية 

 ،ذل  من عكسالعلى ، على اجملموعات واألفراد، كما أن ابحثي الثقافة اقتنعوا أبمهية الفرضيات األساسية العميقة

                                                           
 .22، و. مرجع سابقالكاليب،  ( 1
 اليت السببية والعالقات ابالنتظام يهتم الدي )Nomothethic Method(الكمي  التعميمي املنهجللتفريق بني املناخ التنظيمي والثقافة التنظيمي يست دم  )2

اليت تفسر الظواهر بصفة عامة. ويف علم النفس توضح دراسة طبقات أو جمموعات من األفراد  وضع القوانني مث ومن ،وتصنيفها الظواهر فهم من متكن املرء
الفات يف ظاهرة معينة. ويف ابعتباره منوذجا من اجملتمع بسمايم وسلوكيايم املتماثلة، ويف علم االجتماع  اول العثور على املتغريات املستقلة اليت متثل االخت

 ملاذا ومعرفة فهم و اول يف اخلصوصيات  ابلبحث هتمي الدي املنهج أما است دام التعميم بدال من خصائص معينة يف السياق نفسه. االنثروبولوجيا تشري إىل
الكيفي  الت صيصي املنهج فهو كوحدات فريدة من نوعها و ري موضوعية يف كثري من األحيان،  حمددين ومكان زمان  يف معينة بطريقة ما ظاهرة حتدث

.(Idographic Method)  ففي علم النفس يوضح دراسة الفرد ابعتباره عامل فريد من نوعه مع  ريخ حياة فريدة من نوعها خبصائص ختتلف عن األفراد
ويف االنثروبولوجيا  .الة واحدةحلويف علم االجتماع تركز على الفهم الكامل املتعمق   .وهناب طريقة شائعة لدراسة هده اخلصائص هي السرية الداتية .اآلخرين

منهجية التفسري السب  للفعل "نظر: أ د حطايب، اتوضح دراسة جمموعة ينظر إليها على أهنا كيان مع خصائص معينة متيزها عن  ريها من اجلماعات. 
 نظر أيضا:ا .186(، و.2008، )5(، اجمللد 3، )العدد جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، "االجتماعي عند ماكس في  والواقعية النقدية

J. D. Cone, "Idiographic, Nomothetic and Related Perspectives in Behavioral Assessment. In R. O.  Nelson & S. 

C. Hayes (Eds.)", Conceptual Foundations of Behavioral Assessment, (New York: Guilford,1986). PP. 111–128 

 

 أدبيات املناخ أدبيات الثقافة االختالفات
 نظرية املعرفة .

(Epistemology) 
 وجهة النظر. 
 منهجيا. 
 مستوى التحليل. 
 تكييف زمين. 
 النظرية األسس. 
 جماالت الدراسة. 

 سياقها ومقارنة ابلدات                .  
(Contextualised and  Idiographic)  

 (Emic) نظرة أصيلة. 
 مالحظة نوعية. 
 القيم واالفرتاضات. 
 تطور  رخيي. 
 ديةالنظرية النق   البناء االجتماعي؛. 
 علم االجتماع  واالنثروبولوجي. 

 مقارنة ومعممة                . 
(Comparative and Nomothetic) 

 Etic)) الباحث. 
 بياانت كمية. 
 املظاهر السطحية. 
 ومضة  رخيية. 
 يوينل نظرية اجملال. 
 علم النفس. 
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ات األفراد التنظيمية لإلجراءات واملمارسات القابلة للمالحظة كلى إدرا ناخ وضعوا أمهية عظيمة عف ن ابحثي امل
وتصنيف هده املمارسات واإلدراكات داخل أبعاد حتليلية حمددة من  ،اليت تكون قريبة من سطح احلياة التنظيمية

 1طرف الباحثني.

أن العديد من الباحثني  على الر م منالعديد من أوجه التشابه بني الثقافة التنظيمية واملناخ التنظيمي  هنابو        
ف ن اخلطوة املفاهيمية  ،يرفضون مقولة أهنما مرتادفان. لكن نظرا الشرتاب املتغريين يف عدد من السمات املتداخلة

، فاملفهومان كة )املناخ( ليست ابالتساع الدي قد تبدو بهالثقافة( إىل التصورات املشرت (من االفرتاضات املشرتكة 
الثقافة عنصري  وميكن حتديد 2خيتلفان يف التفسري وال خيتلفان يف الظاهرة )أتثري البيئة االجتماعية على املنظمات(.

أكثر العناصر واملناخ بوضوح يف املنظمات، إال أن الثقافة التنظيمية تعت  ضمنية أكثر من املناخ الدي يكون من 
  3.املمكن الوصول إليها جتريبيا مثل اخلصائص املوقفية والسلوكية

الثقافة عت  تحيث جدورها واملناخ أ صاهنا وأوراقها، الثقافة التنظيمية متثل  وميكن تشبيه املنظمة بشجرة      
يف الوعي الفردي. وتساعد  املناخ أشد توطدايف حني أن  ،معتقدات معتنقة بشكل ضمين و ري واعية إىل حد كبري

املفرتضات الثقافية والقيم املشرتكة يف حتديد اخل ات املهمة من الناحية النفسية )على سبيل املثال التقدير 
واالستقاللية والدعم(، واألهم أن الثقافة تقدم وسائل ليضفي أعضاء املنظمة معىن على خ ايم وهده نقطة مهمة 

تشكل الثقافة املناخ من  ،ويف هدا الصدد التنظيمية. لعالقة بني املناخ التنظيمي والثقافةا ألهنا متهد األرض ملفهوم
من املفهومني ال ميكن أن يوجد مبعزل  إن أاي 4خالل مساعديا األفراد يف تقرير ما هو املهم يف خ ايم وجتار م.

بني إدراب جتليات الثقافة السلوكية هو ما يقدم فاألفراد هم  لة الثقافة يف املنظمة والتوافق  ؛عن تصورات األفراد
 .املادة اخلام لتكوين مناخ املنظمة

ظاهرة فردية تعتمد ابعتباره ، لألفراد العاملني املناخ النفسيالتنظيمي ميثل متوسط أن املناخ   ا سبق يتبني       
وابلتاي فاملناخ التنظيمي يتعلق ابلفرد  .على إدراب أو تصور فردي عن املنظمة وإداريا وظروف العمل السائدة فيها

                                                           
1( D. R. Denison, "What Is The Difference Between Organizational Culture And Oorganizational Climat ?  

Native’s  Point Of View On A Decade Of Paradigm Wars", Academy Of Management Review, 21, (3), 

(1996), PP. 621-622. 
2) Ibid., P. 645. 
3) Joseph Wallace, James Hunt and Christopher Richards "The Relationship Between Organisational Culture,   

Organisational Climate And Managerial Values", The International Journal Of Public Sector  

Management,  MCB University Press, 12, (7), (1999), P. 551.  
  فودة، مرجع سابق. ( 4
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-Sub)هناب دائما أكثر من مناخ واحد داخل النظام وهو ما يعرف ابملناخات الفرعية و  .وعالقته ابملنظمة

Climate) أما  .توجد وتتعاي  ضمن أطر مالمح املناخ العام الدي مييز النظام من  ريه من النظم األخرية، وهده
تتعلق ابملنظمة ككل  وإبدراكات أفراد اجملتمع واتفاقهم على  ،املنظمة فهي أساسا ظاهرة مجاعيةابلنسبة إىل ثقافة 

وتشكل األساس الدي يدعم املنظمات يف  ،قيم ومعتقدات وافرتاضات مشرتكة تكون احملرب الرئيسي لسلوكهم
 حتقيق أهدافها.

 املناخ التنظيمي يف الفكر اإلداري :املبحث الثالث
ل يعود أصو ث اإلدارة، املناخ التنظيمي موضوع شائع يف حبوث علم النفس الصناعي والتنظيمي وحبو       

 انوع تلفة أحدثتملية خمة وعطر مفاهيميمن أنه ظهرت أ صل مفهوم اإلدارة ذاته، ابلر ماست دام املفهوم إىل أ
رة  ضا الوظيفي ر لافأطلق عليه  ناسبة،من الغموض وااللتباس يف حتديد املصطلح انطالقا من احلالة التنظيمية امل

 .لتنظيميعند املناخ ا ليستقر ؤسسياملناخ االجتماعي مث املناخ امل هكما أطلق علي  .والثقافة التنظيمية  رة أخرى
 .    ةالسلوكي نظرايتلح يف امصطلحىت بروزه ك وسيتم يف هدا املبحث مناقشة تطور املفهوم يف مدارس الفكر اإلداري

 املدرسة الكالسيكية واملناخ التنظيمي :ب األولاملطل
تعت  نتاج و  ،لعشريناالقرن  بداايت مند بروزها يفالفكر اإلداري  يفاألول  املدخلاملدرسة الكالسيكية متثل       

ا يدور حول تقسيم العمل، وم وكان حمور تفكري روادها .الفرتة تل التفاعل بني عدة تيارات كانت سائدة خالل 
 جيب أن يكون لتحقيق الكفاءة اإلنتاجية.

 :نظرايت املدرسة الكالسيكية ،أوال 
قسيمات رية التلعلمية ونظنظرية اإلدارة ا :تشتمل املدرسة الكالسيكية لإلدارة على ثالث نظرايت هي     

 اإلدارية والنظرية البريوقراطية.
 :العلمية اإلدارة نظرية -1

، السنة اليت أصدر فيها فريدري   يلور كتابه األول 1911نظرية اإلدارة احلديثة تعود إىل عام  بداايتإن        
كل   ألداء( One Best Way)اليت تقوم أساسا على أن هناب طريقة نظامية وقياسية واحدة  ،مبادئ اإلدارة العلمية
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 Maximum)احلد األقصى للرخاء والرفاهعلى وصاحب العمل عمل، يرتتب عليها زايدة اإلنتاج وحصول العامل 

 )Prosperity.1   
والتطور التكنولوجي واالقتصادي، فتعددت  التصنيع يف التوسع لتواكب مرحلة هده املدرسة وظهرت      

، وقد أصبح من الصعب االهتداء ابلت صص وتقسيم العملاملنظمات وزاد حجمها وتعقيدها وتصاعد االهتمام 
ابألسلوب التقليدي يف معاجلة التنظيم الداخلي هلده املنظمات لدل  برزت احلاجة لرتشيد عالقة اإلنسان ابآللة، 
 وعالقة الفرد ابلفرد، يف املنظمات الصناعية. فبدأ التفكري يف أسباب اخنفاض اإلنتاجية وكفاءة العمل اإلداري،

 العنصر أداء كفاية حتقيق حماولة إىل رواد املدرسة انصرف اهتمام وقد 2ىل احللول املناسبة.إوكيفية التوصل 
الوقت  دراسة طريق عن منطقيا ترتيبا اإلنتاج أدوات وترتيب اإلنتاج يف املادية املست دمة واإلمكانيات البشري،
 .)tudySotion Mime and T( واحلركة

 اإلدارية:نظرية التقسيمات  -2
فايول املرتبطة ابخل ة العملية واملعرفة العلمية، ومتثل خ ته الطويلة ومالحظاته اهلامة هنري متيزت أبفكار      

 ة اخلاصةيسنة، نشر فايول توصياته اإلدار  75 بلغيف هناية حياته، عندما مسامهة حقيقية يف حتديد أسس اإلدارة، 
 حنو ثالثني عاما، إال بعدمتاحا للجمهور األمريكي إل يكن  الدي، (1916) سنةلصناعة العامة وااإلدارة  يف كتاب

ة، وتعت  املسامهة الك ى لكتاب حيث ميكن القول أن فايول أول من دعا إىل وحدة أسس التنظيم يف اإلدار 
وقلما  3.والقيادة الرقابة، التنسيق : الت طيط، التنظيم،أنشطة مخسة إلداري إىللهي التقسيم الوظيفي  ،فايول

 يوجد كتاب حديث يف مبادئ اإلدارة ال يتضمن هدا النظام من التصنيف أو نظاما مشا ا له.
اهتمت نظرية التقسيمات اإلدارية ابلعمليات الداخلية يف املنظمة واملظاهر األساسية لألداء املادي للعمل وقد      

اإلنسانية لألداء، وقد ركزت على مستوايت اهليكل التنظيمي، وابجلوانب الفزيولوجية للعمال وليس ابجلوانب 
حيث أن االفرتاض األساسي الدي اعتمدته هو أن كفاءة املنظمة هي انعكاس لكفاءة املدير، أي أهنا ركزت على 

 ،لداو  .اإلدارة الوسطى والعليا يف املنظمات، كما أن اهليكل التنظيمي قادر على خلق األفراد األكفاء يف املنظمة

                                                           
1) Fredrick Winslow Taylor, The Principles Of Scientific Management, (New York: Harper &  Brothers,1913), 

PP. 9-10. Available at:  https://archive.org/stream/principlesofscie00tayl#page/8/mode/2up 
 .59(، و. 2011، )عمان: دار وائل،2، ط مبادئ اإلدارة العامةحممد عبد الفتاح اي ي،  (2

3) Holmlad Brunsson Karin “Henri Fayol – the man who designed modern management”, Le Libellio d’Aegis, 

vol. 5, (4), Hiver, (2009-2010), PP. 13-14 

 

http://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22New+York%2C+London%2C+Harper+%26+Brothers%22
Harper%20&%20%20Brothers
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فقد اهتمت هده النظرية بشكل أساسي ابجلوانب املتعلقة ابلتنظيم انطالقا من بناء أسس علمية مبثابة مبادئ 
 1لعملية إدارة األعمال ومن املبادئ الرئيسية اليت شكلت حماور اهتمامها ما يلي:

 حتديد األهداف الرئيسية للمنظمة؛ -

 ة؛حتديد األنشطة الالزمة لتحقيق األهداف املطلوب -

 تكاملة؛مثلة أو متما القيام بتجميع األنشطة املتماثلة أو املتشا ة يف شكل تقسيمات )إدارات( -

 جتزئة مهام كل تقسيم إىل عدد من الوظائف احملددة اليت تناط ابألفراد. -
 : النظرية البريوقراطية -3
نظريته عن البريوقراطية إىل وصف اجلهاز اإلداري للتنظيمات وكيف يؤثر على األداء  يف هدف ماكس في      

والسلوب التنظيمي، وقد تتحدد فكرة البريوقراطية على أساس أهنا تعين ذل  التنظيم الدي  قق أك  قدر من 
  أن النموذج البريوقراطي ويرى في 2الكفاءة يف اإلدارة ويف حتديد الوسائل اليت حتكم التنظيم االجتماعي بدقة.

دفة التنظيم البريوقراطي على أعضاء التنظيم ابعتبارها واجبات رمسية  إلدارةاملثاي يقوم على توزيع األعمال الالزمة 
ويقسم العمل وفق قاعدة الت صص، وحتديد مدى السلطة اليت متنح لكل موظف، ونوعها،  .وبطريقة اثبتة وحمددة

ينقسم التنظيم إىل عدة مستوايت مت دا شكال هرميا، و  .افس احلر املبين على الكفاءةخيضع شغل الوظيفة للتن
تعتمد إدارة التنظيم و  .حيث تشرف املستوايت العليا من التنظيم على أعمال ونشاطات املستوايت الدنيا

اإلدارة قواعد  وتطبق ،وأدوايااملستندات على فصل كلي بني العمل وملكية وسائل اإلدارة البريوقراطي على 
 3.ومراقبة السلوكيات وسيطرة سلطة املكتب  واالنضباط للعمل تتصف ابلشمول والعموميةصارمة  وتعليمات

، حيث ركزت اإلدارة العلمية على مشاكل العمل يف داخل املدرسة الكالسيكية متكاملةم وميكن القول أن      
الورشة أو املصنع الصغري، بينما ركز فايول على التنظيم اإلداري يف اإلدارة الوسطى والعليا وذل  يف املنظمات 

كون هناب قواعد تاملتوسطة والكبرية، وجاءت نظرية ماكس في  لرتتسم من خالهلا عالقات التنظيم وضرورة أن 
ت كتابية ملزمة لإلدارة والعاملني ووضع اهلرم التنظيمي بشكل دقيق ملعاجلة العمل اإلداري يف منظمات وإجراءا

                                                           
 .51(، و. 2009، )عمان: دار املسرية، 4، ط نظرية املنظمةخضري  ود وخليل الشماع،  (1

2( See, Blau Pzter, Bureacreacy In Modern Scociety, (New Yourk: Ramadan House, 1956), P. 6. 
3( Max Weber, The Theory Of Social And Economic Organization, Translated By A M Henderson And 

Talcott Parsons, (New York: Free Press Of Glencoe, 1947), P. 328. 
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قواعد وأسس شكلت نقطة يشمل التكامل يف بنية هده املداخل  ل واملنظمات احلكومية، وابلتاي ف ناألعما
  1ارتكاز لقيام علم اإلدارة.

 :املناخ التنظيمي يف املدرسة الكالسيكية ،اثنيا
خالل خصائص  من التنظيمي املناخ أبعاد علىونظرية التقسيمات اإلدارية  العلمية اإلدارة نظرية أثر يتضح      

 ويقتل امللل، إىل يؤدي ابلعامل العمليات وتنميط العمل يف الدقيق الت صص على فرتكيزمها هدين املدخلني،
 اإلشراف، نطاق وتضييق املباشرة الرقابةإن  .أدائه معدالت من ارتفاع ابلر م وقدراته، طاقاته ويعطل فيه الطموح

كما  .هائلة رقابية اإلدارة تكاليف و مالن لديهم واالبتكار املبادرة روح ويقتالن التصرف يف األفراد يعوقان حرية
 على والرتكيز العامل إنتاجية حتديد عند النفسي اإلجهاد وإمهال اإلنسان لدى العضلي ابإلجهاد االهتمامأن 

 أسلواب متكامال تتطلب اليت اإلنسانية املشكالت طبيعة مع يتفق ال حل املشكالت يف الوحيد العلمي األسلوب
 ،به احمليط واجملتمع التنظيم بني حقيقة التفاعل ويغفل املشاركة، من خاليا جامدا مناخا يوجد ما وهو ملواجهتها،

 املادية احلوافز وأن مادي اإلنسان أن ناملدخال فرتضي كما .التنظيم أثر على من اجملتمع يف التغريات حتدثه وما
 2مادية. كلها  ليست اإلنسان حاجات أن حني يف للعمل، ودفعهم األفراد حلفز الوحيدة هي الوسيلة

 معظم تركزت وقد، نقدوال تحليلال حتت البريوقراطي للتنظيم املثاي النموذجعديد وضع دراسات  حاولت لقد     
، الدقة، االنضباط، الرشد، املوضوعية يوفر كان وإن التنظيم البريوقراطي أن إبراز يف النموذج ونقد تقومي حماوالت
 آاثر إىل يقود به أن االلتزام إال منطه، تنتهج اليت وللمنظمات احلكومي للجهاز واالستمرارية االستقرار، السرعة
 هده التحليالت وأوضحت 3 ققها. النموذج هدا أن ماكس في  افرتض اليت للكفاءة مناقضة متوقعة  ري ونتائج

 إمكان إىل أيضا تؤدي فهي التنبؤ، على وزايدة القدرة واالستقرار الضبط إىل تؤدي مثلما البريوقراطية املنظمة أن
  ري سلبية آاثر إذن فهناب األداء، كفاءة تقييد وإىل النهائية، األهداف الوسائل حمل إحالل خطر وإىل اجلمود

  4.للتنظيم البريوقراطي ابلنمط األخد على متوقعة ترتتب

                                                           
، مبادئ ومداخل اإلدارة ووظائفها يف القرن احلادي والعشرينزكراي الدوري، جنم العزاوي، بالل خلف السكارنة، شفيق شاكر العملة وحممد عبد القادر،  ( 1

 .67(، و. 2010،  دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع)عمان: 
 دكتوراه  ري منشورة،  ، أطروحةالعربية السعودية املناخ التنظيمي يف الكليات التقنية ابمللكة ريب الشمري،  ( 2
 .55و. ، ه(1428الرايض: جامعة املل  سعود، (  
 .38(، و. 2006)الرايض: مطابع الفرزدق، ، 6ط  ،اإلدارة العامة، األسس والوظائفحممد  زاوي، و سعود النمر، هاين خاشقجي، حممد حممود  ( 3

 .156(، و. 1997، )الرايض: مطابع الفرزدق، 2 ، طاملقارنةاإلدارة العامة حممود حممد فتحي،  ( 4
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 يتم  ا أكثر واإلنتاجية لقياديابألسلوب ا يتم البريوقراطية النظرية أن تبني في  ماكس آراء ضوء وعلى      
 األسلوب يسوده الدي لتنظيميا املناخ ميكن است الو أن ،وعليه .التنظيم يف العاملة القوى أو البشري ابلعنصر
ذل  و  الغاايت، على الوسائل بوتغلي األداء كفاءة فيه تتقيد وروتيين مناخ جامد إمنا هو البريوقراطي اإلداري
 االجتماعية للعالقات مراعاة دون حبدافريها وتنفيدها والقوانني واألنظمة اللوائح على إلدارةالرتكيز  نتيجة

 البريوقراطية القيادة ظل يف نظيميالت املناخ مظاهر تصبح العاملني، وابلتاي ومشاعر وقدرات وإمكاانت واإلنسانية
 بتحقيق تتمس  ويتم هناأل اإلدارة، قبل من مهملني أنفسهم نو العامل جيد حيث مالئم،  ري اوشكليايا مناخ

 .أدوار من هنيؤدو  ومبا ابلعاملني اهتمامها من أكثر األهداف

 النظرايت اإلنسانية والسلوكية واملناخ التنظيمي :املطلب الثاين
به الفكر  ا جاءتري، قياسا مبتعد النظرايت اإلنسانية والسلوكية اجتاها فكراي متميزا يف الفكر اإلدا      

زمايا يف كل أمعاجلة مات و الكالسيكي الدي تعرض إىل الفشل يف تقدمي احللول اجلدية الكفيلة بتطوير املنظ
 نضاج املفاهيملورة وإبإىل  امليادين )املشكالت العمالية، اخنفاض كفاءة األداء، مشكالت الكساد(،  ا أدى

 اإلنسانية والسلوكية.
 انيةلعالقات اإلنسا ظرايتن  منويشمل هدا املدخل كال :نظرايت املدخل اإلنساين والسلوكي يف اإلدارة ،أوال
 اإلدارة.النظرية السلوكية يف و 
 :نظرايت العالقات اإلنسانية -1

من خالل اعتماد احلقل  ،تعد جتارب مايو البداية املميزة جلميع الدراسات املتعلقة ابجلوانب اإلنسانية      
إن املنظمة هي نظاما اجتماعيا تظهر  1.التجري  يف التعامل مع املتغريات املادية للعمل وأثرها يف إنتاجية العامل

ه عالقات جديدة ينشئها األفراد أنفسهم، وتتمثل يف العالقات  ري الرمسية اليت تتسم بتأثريها يف أمناط من خالل
 ااجتماعي اعتباره كائنابالبد أن ينظر إىل العامل  ،ووفقا لدل  .التفاعل االجتماعي يف وسط العملية االجتماعية

من هنا نشأت نظرية العالقات و  2.أدائه اإلنتاجي له حاجاته ور باته وميوله واجتاهاته ومشاعره املؤثرة يف جممل
 اإلنسانية وتطورت. 

                                                           
1) Cited By T. Richard and Z. Abraham, Eltom Mayo The Humanist Temper, (New Jersey: Transaction 

Publishers, 1984), PP. 1-2. 
 .66والشماع، مرجع سابق، و.   ود ( 2

http://maps.google.dz/maps/place?ftid=0x89c3c355f06a92a5:0x25925506798e230c&q=new+brunswick&hl=fr&gl=dz&ved=0CAwQ-gswAA&sa=X&ei=b4B0UOuiDcKkiQaYgIHQCw
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 ،على املديرين عبء االهتمام مبرؤوسيهم بشكل أكثر فعاليةيقع  هإن أساس فلسفة العالقات اإلنسانية هو أن     
وهلدا يصبح تطوير أحوال  .ألجل االرتقاء إبنتاجيتهم وحتقيق أفضل النتائج اليت تعود على املنظمة أبفضل العوائد

هو ما مييز حركة  ،من خالل عالقات إنسانية بني اإلدارة والعاملني بصورة حقيقية ،األعمالمنظمات العاملني يف 
 1أي مع الفكر التقليدي. ،كان سائدا قبل ذل   عن ماالعالقات اإلنسانية 

 :النظرية السلوكية يف اإلدارة -2
مع ن تتداخالن افاملدرست .ال توجد حواجز أكادميية بني مدرسة العالقات اإلنسانية واملدرسة السلوكية      

فهي مدرسة علمية تطبق األحباث السلوكية  . ري أن املدرسة السلوكية هلا خصائص ومسات متيزها ،بعضهما البعا
 ،يف جمال العمل بغرض إحداث تغيري يف اجتاهات سلوكية حمددة لتحقيق التوازن بني أهداف العاملني واملنظمة

مست دمة يف ذل  املشاركة كأداة للعمل اإلداري وتنمية املهارات اإلنسانية والعالقات وتفاعل اجلماعات والتفاعل 
مهتمة ابلتغريات التنظيمية كعملية مستمرة هادفة إىل إحداث التعديالت يف أهداف  ،نظمة والبيئةبني الفرد وامل

  2وسياسات اإلدارة وعناصر العمل التنظيمي، مؤكدة على احلوافز واحلاجات اإلنسانية.
 الفرد بسلوب مرتبط أوهلا: ؛مستوايت ثالثة على الفرد سلوب بدراسة السلوكية العلوم لقد اهتمت مدرسة      
 وأمناط االجتاهات، اإلدراب، الدوافع السلوب مثل هدا وتوجه حتكم اليت الش صية العوامل وحتليل املنظمة داخل
 التفاعل آاثر وحتليل بدراسة االهتمام مع املنظمات داخل العمل بدراسة مجاعات الثاين: يرتبط واملستوى؛ القيادة

 متكاملة الكلي كظاهرة السلوب مع يتعاملف :الثالث املستوى أما ؛الفرد سلوب على الصغرية وسلوب اجلماعات
  3اإلنساين. السلوب على وأثره الرمسي التنظيم دراسة إىل اهتمامه ويوجه املنظمة داخل

 :املناخ التنظيمي يف النظرايت اإلنسانية والسلوكية ،اثنيا
 اإلدارة، واليت يف السلوكية واملدرسة اإلنسانية العالقات مدرسة إىل التنظيمي املناخ مفهوم ترجع جدور      

ر م أن مفهوم املناخ التنظيمي و  4.العاملني إنتاجية على املنظمة يف السائد االجتماعي املناخ أثر على أكدت
بصيغته الراهنة قد ال يكون حاضرا يف أذهان رواد هده املدرسة، إال أن بدور املفهوم وإرهاصاته األولية كانت ماثلة 

                                                           
 .73(، و. 2009، )عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، وظائف اإلدارةفريد فهمي زايدة،  ( 1
 .59الشمري، مرجع سابق، و.  ( 2
 املرجع نفسه. ( 3

 اجلامعة جملةاألردنية،  األعمال منظمات بعا يف الوظيفي والرضا التنظيمي املناخ بني القطاونة، العالقة إبراهيم ومنار احلياري خليل  يه، أبو كرمي بندر ( 4
 .167 (، و.2012العشرين، ) ، اجمللد1 العدد ،واإلدارية االقتصادية للدراسات اإلسالمية
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اليت أشارت بشكل واضح وصريح إىل أن العوامل املادية ليست كل شيء يف حياة  يف تل  املفاهيم اإلنسانية
إمنا هم عبارة عن مجاعات من العاملني هلم أمناط من التفاعالت  ،املون كاآلالت واألدواتفاألفراد ال يع .املنظمة

   1االجتماعية واإلنسانية  ا يؤثر سلبا أو إجيااب على اإلنتاج.
، العمل سلوكيات من العديد التنظيمي يف املناخ أبعاد على اإلنسانية العالقات مدرسة خصائص أثر يتضحو       
 - فحسب ومكافآت مالية ويوية إضاءة من املنظمة توفرها اليت املادية ابلظروف همؤ وأدا يتأثر سلوكهم ال األفرادف

 اليت النفسية والدوافع االجتماعية ابلظروف أك  أحياان وبدرجة تتأثر وإمنا  -العلمية اإلدارة مدرسة افرتضت كما
وإنتاجيتهم  أدائهم يف تؤثر اليت واالجتماعية النفسية املطالب وتوفري األفراد حتسني ميول أمهية وابلتاي  ا، حتيط
إىل  األفراد كنظام اجتماعي، وحاجة املنظمة إىل النظر أمهية أبرزت وقد 2.لديهم الوظيفي الرضا حتقيق مث ومن

 املناخ يف توفرها الواجب األساسية املتطلبات حتديد ساعدت على كما ابالنتماء، والشعور الدات وإثبات املشاركة
 جتاه نظرة واعية خالل من اإلدارة، أهداف ولتحقيق والعاملني اإلدارة بني الفعال إلجياد التعاون االجيايب التنظيمي
 جتاواب أكثر تكون عمل جمموعات بناء وليةؤ اإلدارة مس عاتق على يلقي  ا التنظيم، من وكجزء العاملني األفراد
 3بينها. فيما وتفامها

 معرفة على عملت إذ خالل خصائصها، من التنظيمي املناخ أبعاد على السلوكية العلوم مدرسة أثر بنيويت      
 أمامه اجملال وأفسحت اإلبداعية اإلنسان قدرات يف منحت الثقة كما إلشباعها، وسعت اإلنسانية احلاجات
 مث عملت ومن املنظمة أهداف مع تنسجم العاملني أهداف أن وافرتضت األداء، أعلى معدالت وحتقيق لالنطالق

 أولتوقد   4.فعال إشراف يسوده نظام تنظيمي مناخ توفري خالل من األهداف، تل  بني التوازن حتقيق على
 املنظمة، أهداف لتحقيق اجلماعة دينامية التنظيم فتست دم داخل وتفاعاليا العمل جبماعات ابلغا اهتماما أيضا

 للمنظمة كنظام تنظر ؛العمل مواقع يف امل تلفة واجلماعات اإلفراد بني طيبة عالقات تنظيمية تنمية إىل وتسعى
 إال التنظيم إصالح ميكن ال التنظيم جزء من أو خلية واإلنسان واقتصادية، واجتماعية إنسانية أبعاد له حي وكائن

  5إبصالحه.

                                                           
 .43(، و. 2007، )عمان: دار احلامد، االحرتاق النفسي واملناخ التنظيمي يف املدارسأ د حممد بين أ د،  ( 1
 .58الشمري، مرجع سابق، و. (   2
 .59-58املرجع نفسه، و و.  ( 3
 .112(، و. 2005، )القاهرة: دار املعارف، نظرايت التنظيم واإلدارةعاطف عبيد وحممود شريف،  ( 4
 املرجع نفسه.(  5
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ملناخ ابسات املتعلقة ق للدرالطرييف متهيد ا تسامه  ا سبق ميكن استنتاج أن الدراسات اإلنسانية والسلوكية     
من ر البشري لعنصاب تمام، وذل  ابالهالتنظيمي واليت إل تكن حاضرة يف أذهان رواد الفكر اإلداري احلديث

كيز على رت والرؤسائهم،  من قبل لتقديربتوفري مناخ يشعر فيه العاملني ابالحرتام وا هالدوافع وأتثريها يف سلوكخالل 
وربطها بني  طي يف القيادةلدميقرااسلوب ألااملعنوية واملادية والتنظيم الرمسي و ري الرمسي يف املنظمة وكدل   احلوافز

 .اإلنتاجية والروح املعنوية للعاملني

 املناخ التنظيمي يف الفكر اإلداري اإلسالمي    :املطلب الثالث 
 ل تعاىل: ﴿ ومابريا قاكركيزا  ى العنصر اإلنساين تلقد ركز الرسول صلى هللا عليه وسلم مند البداية عل      

م نفسكم عزيز عليه ما عنتأوقال تعاىل: ﴿ لقد جآءكم رسول من  ،107األنبياء اآلية  أرسلناب إال ر ة للعاملني﴾
 .128التوبة اآلية  حريص عليكم ابملؤمنني رءوف رحيم﴾

قال  ، حتصىاليت ال وتوجيهاته وقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم ينطلق يف كل ذل  من تعاليم اإلسالم      
 ىل أهلهاإمركم أن تؤدوا األماانت وقال تعاىل: ﴿ إن هللا أي ،90النحل اآلية  تعاىل: ﴿ إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان﴾

 .58آلية النسا، ا وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا ابلعدل﴾

عنصر دارة العلى حسن إ ومن ذل  يتبني أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان يركز أساسا وبصدق  م      
 تستقيم بعد ذل  بقية عناصر العملية اإلدارية.لاإلنساين 

وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم  رو على قضاء حاجات من يعملون حتت إدارته ومن يتعاملون معه      
َمْن َكاَن لََنا َعاِمال فَدْلَيْكَتِسْب َزْوَجًة، فَِ ْن إلَْ َيك ْن َله  َخاِدٌم على ذل ، قال عليه الصالة والسالم: " و ث

، وكان ال يرتدد يف إشباع خمتلف حاجايم املادية 1،"فَدْلَيْكَتِسْب َخاِدًما، فَِ ْن إلَْ َيك ْن َله  َمْسَكٌن فَدْلَيْكَتِسْب َمْسَكًنا
فكان يثين على من أييت منهم عمال يستحق الثناء، ويقول عليه الصالة  ،املعنوية والروحية كلما أتيحت له الفرصة

ْعر وفًا َتى إِلَْيك ْم مَ َمِن اْستَدَعاذَك ْم اِبَّللِ  فََأِعيد وه ، َوَمْن َسأََلك ْم اِبَّللِ  َفَأْعط وه ، َوَمْن َدَعاك ْم فََأِجيب وه ، َوَمْن أَ والسالم: "
 2". َفَكاِفئ وه ، فَِ ْن إلَْ جتَِد وا َما ت َكاِفئ ونَه  بِِه فَأَثْدن وا َعَلْيِه َحىت  تَدْعَلم وا أَن ك ْم َقْد َكافَْأمت  وه  

                                                           
 ، 3 احملقق: حممد عبد القادر عطا، طالسنن الكربى،  أ د بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي أبو بكر،  (1

 .578(، و. 2003)بريوت: دار الكتب العلمية،      
 .334املرجع نفسه، و.  ( 2
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 إنقال عليه الصالة والسالم "  ،كما حرو صلى هللا عليه وسلم على حسن األداء ودقة الوفاء ابملسؤوليات      
كما كان الرسول صلى هللا عليه  .والسالم الصالة عليه قال كما أو 1يتقنه" أنمال ع أحدكم عمل إذا  ب هللا

وسلم يعمد إىل أساليب الشورى واالتفاقيات املسبقة  ثلة يف ما يعرف ابلبيعة حينما يسند املهام إىل العاملني معه 
ويكلفهم ابألعمال، وذل  حىت يروا أبن هده املهام واألعمال ليست مفروضة عليهم فرضا وإمنا تسند إليهم 

ملسبقة وابلتزام ذايت منهم، فيشعرون مبسؤوليتهم األدبية جتاه حسن اجنازها، وقد شجع وعىن ويكلفون  ا مبوافقتهم ا
فكان جيعلهم يعملون  ،لرتابط االجتماعي وابلعمل التعاوين اجلماعي بني أصحابهابالرسول صلى هللا عليه وسلم 

ه أن العمل التعاوين يسهم يف إشباع نه مطاع ال يرد له طلب، وكان هدا التشجيع ينبع من إدراكأمعه ال عنده ر م 
  2الكثري من حاجات العاملني كالشعور ابالنتماء والقبول االجتماعي واإلحساس ابلقيمة واحلب واألمان.

تنظيمي صحي،  ري مناخؤسسة، بتوفاإلدارة اإلسالمية اهتمام القائد اإلداري ابلعنصر اإلنساين يف املتتضمن      
ساواة وإخاء عدل وم مية منوقضاء حاجاته عن طريق معاملته وفقا للقيم اإلسالمية السامن خالل العناية به 

 ة، قال تعاىل:لتنظيميداف اليعمل قانعا راضيا أثناء سعيه حنو حتقيق األه ،ور ة وصدق وتواضع وحسن اخللق
 . 109آل عمران اآلية  ﴿ولو كنت فظا  ليظ القلب النفضوا من حول ﴾

 3ما يلي:املميز للتصور اإلسالمي لإلدارة  التنظيمي ناخامل ومن مالمح    
 ارجها؛مة وخالرتكيز على مجيع املتغريات اليت تؤثر على العملية اإلدارية داخل املنظ  -

اجات الفرد حإشباع  مل علىاالهتمام ابلعوامل اإلنسانية والروحية واالجتماعية واالقتصادية، كما تع - 
  اإلدارية حبسب استطاعته العقلية؛ابشرتاكه يف العملية 

 رض.تطبيق الشريعة اإلسالمية يف العبادات واملعامالت واألحكام ويف عمارة األ  -
 4ومن أهدافها: 

 ؛سالميةربط اإلدارة ابلبيئة االجتماعية احمليطة  ا واليت ي فرتض أن تكون إ  -
  توفري املتغري االجتماعي؛  - 

                                                           
 .335املرجع نفسه، و.  ( 1
 . 155(، و. 1990، )القاهرة: دار اإلشعاع للطباعة، 3 ط الفكر اإلسالمي اإلداري واملقارن، دي أنيس عبد اهلادي،  ( 2
 .120املرجع نفسه، و.  ( 3
 .121-120املرجع نفسه، و و.  ( 4
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  تطبيق مبدأ الشورى؛   - 
  توفري املقومات االقتصادية واملالية والضرورية للفرد؛   - 
 . العمليفتنظيم العمل اإلداري وحتديد املسؤولية والواجبات اهلرمية والسلطة   -  

حاولت املدارس الوضعية لإلدارة، من خالل نظراييا وأفكارها املطبقة على املنظمات، استغالل طاقة املوارد      
اهتم اإلسالم ابلعنصر البشري يف املنظمة وفق مفهوم  أبساليب علمية مبا خيدم أهداف املنظمة، بينماالبشرية فيها 

ال يهتم ابلناحية اإلنسانية يف العمل اإلداري جملرد حتقيق األهداف اإلدارية فحسب، كما جاء يف مدرسة العالقات 
حتمية حبد ذاته، فهو أسلوب أصلي اثبت يف القيم اإلنسانية وما حلقها، بل ألن االهتمام ابإلنسان يعد يف نظره 

 اإلسالمية.

 خالصة الفصل:

 عن التنظيمي املناخ . وعليه، يع رمسية  ري أو رمسية كانت سواء مجاعة كل يف وجود له التنظيمي املناخ      
من خالل األساليب املناخ التنظيمي  يتجلىاملنظمات. و  من  ريها ما عن منظمة متيز اليت واملواصفات اخلصائص

يف املنظمة،  ما يعايشونهاملشرتب حول  هميعكس إدراك وهو بدل ، واقعهم يف بيئة العمل العاملونيصف  ا  اليت
املناخ  ملفهوم تعريفهم يف ن تباين الباحثنيويبدو أاإلدارية املتبعة يف املنظمة.  واألساليبمثل السياسات التنظيمية 

 يرجع وإمنا جوهراي، ليس اختالفا االختالف هدا  ري أن .اإلنسانية العلوم يف املفهوم هدا حداثة مردهالتنظيمي 
 للتفاعل نتاج هو التنظيمي املناخ أبن اتفاق ور م ذل  فهناب التنظيمي، املناخ يف تؤثر اليت لتعدد املتغريات

 املنظمة.  داخل االجتماعي والعالقات

 ومتكاملة متداخلة هي عالقة التنظيمية، وكل من املناخ النفسي والثقافة التنظيمي املناخ بني إن العالقة      
 التنظيمية، املستوايت أو الفرعي النظامو أ اجملموعة مثيليل النفسي املناخرتاكم ف .ابآلخر يرتبط كل منها  ووجود

 كحالة متوسطة  التنظيمي املناخ يظهر حيث اإلمجاع، على يعتمد الدي بدوره التنظيمي ملناخاب اإجرائي يع  عنه
 هويتها، ومفهوم فتمثل التنظيمية الثقافة أما املنظمة، ش صية ميثل التنظيمي املناخ أن واتضح. الفردية للفروق
 للثقافة التنظيمية. التنظيمي الدي يعد انعكاس املناخ مفهوم من أمشل التنظيمية الثقافة
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خاصة  دا املفهوم، إال أن متكاملة وعدم وجد نظرايت حداثة مصطلح املناخ التنظيمي  من ر موعلى ال      
 وقد ظهرت مالمح ؛بداية من حركة العالقات اإلنسانية ،اإلدارية قد أشارت إىل مفهومه، وأبرزت أمهيته املدارس
السعادة للعامل  وحتقق نظمةشأن امل من ترفع تنظيمية بيئة لتوفر اإلسالمي يف الفكر اإلداري التنظيمي املناخ

  واملنظمة واجملتمع. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 الفصل الثاني

قياس املناخ التنظيمي وتأثيراته   
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 قياس املناخ التنظيمي وأتثرياته :الفصل الثاين

 
 والصعوابت اليت واجهت ،مشولية مفهوم املناخ التنظيمي ر م اجيابيتها إال أهنا  أضفت بعا التعقيداتإن       

والتجريبية  املقارابت واألساليب النظريةاست دام انطالقا من  ،مقاييس للمناخ التنظيميو  بنائهم مناذج يفالباحثني 
 امل تلفة يف دراسايم. 

كما اختلفت -املناسبة لدل   املناهجو  املناخ التنظيمي قياس جتاهنظر الوجهات و  تعدد زوايوهدا ما قاد إىل       
التطورات اليت ولكن  .التجربة يف عملية القياسالفصل بني التنظري و  انطالقا من عدم -قبل ذل  يف حتديد مفهومه

 ، وذل تطوير مقاييس أكثر دقة للمناخ التنظيمي علىالرتكيز أدت إىل حصلت يف مداخل قياس املناخ التنظيمي 
  .عالقته ابملتغريات التنظيمية األخرى حتديديف  البحثقبل 
 التأثري على قدرة دراسة وحتليل أساسيات قياس املناخ التنظيمي نظرا ملا له من أمهية يفسيتم ويف هدا الفصل       

ل التحديد املالئم لعناصر وأبعاد املناخ التنظيمي السائد ومن املنظمة على حتقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، من خال
  .أتثريات املناخ التنظيمي وطرق حتسينهوكدا دراسة  ة منطه. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

 أساسيات قياس املناخ التنظيمي :املبحث األول

 من ومالحظته قياسه وإمنا ميكن ية،امل   و  التجريبية  للقياساتإخضاعها  ميكن ال نفسية ظاهرة التنظيمي املناخ     
حد املداخل أبثقة من تنظيمي منونتائجه، اعتمادا على أساليب حمددة يف مناذج خمصصة لقياس املناخ ال اثرهآ خالل

 املناسبة للبيئة املراد قياس املناخ التنظيمي يف ظلها. 
 مداخل قياس املناخ التنظيمي :املطلب األول

 ومشوال اشيوع أكثر لمداخ ثةي إىل ثالميكن تقسيم كل االهتمامات النظرية الرئيسة املتعلقة بقياس املناخ التنظيم     
 :وهي التنظيمي املناخ يف قياس

 التنظيمية؛ للصفات املتعدد القياس مدخل -

 ؛التنظيمية للصفات اإلدراكي القياس مدخل -

 .الش صية للصفات اإلدراكي القياس مدخل -
 التنظيمية من اخلصائص جمموعة أنه على: (التنظيمية للصفات املتعدد القياس األول )مدخل املدخل ويعرف       

 1التنظيمي(، واليت: ومستوايت السلطة واهليكل التنظيم، حجم مثل) ،قياسها تصف املنظمة وميكن اليت
 متيز املنظمة عن  ريها من املنظمات؛ -
 مستقرة ع  الزمن؛ -
 سلوكيات األفراد داخل املنظمة.ثر يف ؤ ت -

 :آليتميكن تل يص هدا املدخل يف اجلدول او 
 2جدول رقم 

 التنظيمية للصفات املتعدد القياس مدخل 
 هلدف.ات اجتاها احلجم؛ اهليكل التنظيمي؛ تعقيد النظام؛ منط القيادة؛ أبعاد املناخ التنظيمي

 دراسات ميدانية؛ دراسات جتريبية. تصميم البحوث
 إدراب فردي؛ مؤشرات موضوعية. )إجراءات القياس( القياس الداخلي

  

            Source: Kaushik Kundu ,“Development Of The Conceptual Framework Of Organizational Climate”,  

               Vidyasagar University Journal Of Commerce,  Vol. 12,  (March 2007),  P. 101.       

                                                           
1) Forehand & Gilmer, Op. Cit., P. 362. 
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 أن توفر ليت ميكنة من الدقة اويفتقر إىل درج يتصف ابلعموم هيمياهدا املدخل هو إطار مفويتضح جليا أن        
 القياس املوضوعي للمناخ التنظيمي. 

 جمموعة من السمات اخلاصةأبنه  التنظيمي املناخ (التنظيمية للصفات الثاين )اإلدراكي املدخل يعرف بينما      
 من الطريقة اليت تتعامل  ا املنظمة مع أعضائها وبيئتها. وابلنسبة للعضو الواحد يف أن تنبثقمبنظمة معينة، واليت ميكن 

أيخد املناخ التنظيمي شكل جمموعة من االجتاهات والتوقعات اليت تصف املنظمة بشكل خصائص اثبتة  ،املنظمة
 داهل انتائج املوقف. فاملناخ التنظيمي وفق-تائج السلوب ونتائج)مثل درجة احلرية يف العمل( وبشكل عالقة بني ن

 املدخل إدراب فردي للمنظمة وجمموعة اخلصائص اليت تتحكم يف السلوب الفردي، فاملناخ متغري ظريف ذا أتثري تنظيمي
 1رئيسي.

 ضوعيةمل املو بني العوا من أهم الصعوابت اليت واجهت هدا املدخل أنه من الصعب إقامة عالقة مباشرة      
 جتاه.وب واالالسل واإلدراكية، أي قد يكون هناب فرق كبري بني احلاالت الفعلية واملتوقعة من انحية

 جمموعة ت  املناخ التنظيمييع ف نه :الش صية( للصفات اإلدراكي القياس مدخل) الثالث املدخل أما      
 إدراكات خالل من ويتم قياسها ،عن بيئتهم التنظيمية األفراد لدى حمددة لتصورات والشاملة املوجزة اخلالصات

 دراكات هي يفهده اإل 2املنظمة، من أكثر الفرد صفة يف التنظيمي املناخ نف  املدخل هداانطالقا من و  .األفراد
 ست دم مدخل النظم مع األخدألشرح هدا املدخل و  .اخلصائص الش صية والتنظيميةاألساس نتيجة للتفاعل بني 

 .الفرد كمعاجل للمعلومات االعتباربعني 
 3واملدخالت املست دمة هي:     

 احلوادث املوضوعية وخصائص املنظمة؛ -
 خصائص املدرب. -

بني األحداث الفعلية وإدراكات هده  املناخ التنظيمي مت تصوره كتقييم موجز لألحداث على أساس التفاعل       
هدا املدخل يشبه كثريا املدخل الثاين ففي كال املدخلني يعت  املناخ التنظيمي جمموع اإلدراكات القائمة و األحداث. 

لكن املدخل الثاين أكد على املناخ التنظيمي من وجهة نظر  ،على التفاعل بني اإلدراكات الفردية والبيئة التنظيمية

                                                           
1) Kaushik Kundu ,“Development Of The Conceptual Framework Of Organizational Climate”,  

   Vidyasagar University Journal Of Commerce, Vol. 12,  (March 2007),  P. 102. 

 .121 .و ،مرجع سابق والسيد، فليه )2 
 املرجع نفسه. ( 3
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 بينما املدخل الثالث ركز على املناخ التنظيمي كمجموع ،املنظمة ووضع مزيد من الرتكيز على الصفات التنظيمية
 1الصفات الفردية مهملة األجزاء التنظيمية.

التنظيمي،  وقياس املناخ دراسة يف املداخل أمهية أكثر التنظيمية( من للصفات الثاين )اإلدراكي املدخل يعت       
 دراسة يف يتيحها اليت لعلميةا إىل املكوانت إضافة هدا املدخل تنتهج اليت األحباث من العديد اجتاه بسبب وذل 
 ف نه ،وبدل  .أخرى انحية نم خصائص من املنظمة به انحية، وما تتمتع من لتصورات الفرد كدالة التنظيمي املناخ
 خارج موضوعي ملنظمة كوجودا ماهية يتجاهل األول، وال كاملدخل وتصورايم األفراد يتجاهل ال املنتصف، فهو يف

 فيها. العاملني األفراد تصورات

 أساليب قياس املناخ التنظيمي :املطلب الثاين

 امليدانية الدراسات فنجد ،التنظيمي املناخ وتوصيف قياس خالهلا من ميكن اليت واألساليب املناهج تعددت     
(Field Studies)التنظيم  أعضاء تصورات تقييم ؛(Assessment of Perceptions Organization)است دام ؛ 

 Experimental Manipulation of). التجريبية املعاجلة ؛ (Use of Objective indexes)املوضوعية الفهارس

Environments) 

 أسلوب على اعتمادا التنظيمياملناخ  يتم وفقه قياس، أمهها هو التنظيم أعضاء تصورات تقييم أسلوب ويعد       
 التنظيم نظرية يف الباحثون وطور .املنظمة يف السائد املناخ التنظيمي نوعية وحتديد لقياس رئيسة، بصفة االستقصاء

  2.قياس املناخ التنظيمي انطالقا من أبعاده و/أو أنواعه يف هااعتماد ستقصاءات ميكنالل مناذج عدة
 اإلجناز ملستوايت أمهية يوي من الدراسات فالبعا لقياس املناخ التنظيمي، مؤشرات ليس هناب اتفاق على       

 واحلنان أمهية الدفء يؤكد خراآل وبعضها. امل تلفة املناخية األجواء ظل يف الدي يتحقق والعطاء واإلبداع واألداء
 الفعلي ابألداء  ةوالع ووالئهم، انتمائهم على تنعكس العاملون واليت  سها اليت املعنوية والروح والرضا واحلماس

 يعتقد وتفصيلية فرعية هناب مؤشرات أن كما 3.التنظيمي ابملناخ هلا عالقة ال أخرى بعوامل قد يتأثر الدي
 العمل، معدالت وفرتات الدوران املثال: معدالت سبيل على منها املناخ التنظيمي وتصنيف لقياس أبمهيتها

                                                           
1) Kundu , Op. Cit., PP. 104-105. 

منشورة،   ري دكتوراه رسالة ،التدريس هيئة ألعضاء املهنية وعالقته ابلضغوط السعودية اجلامعات بعض كليات يف التنظيمي املناخ عطية الشرم، سعيد )2 
 .122 .و (،2004 األزهر، جامعة )القاهرة: 

 املرجع نفسه.(  3
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 بني املتبادلة والزايرات تايوالسفر  اللقاءات كما تعد  .والتنظيمات الشكاوى، النزاعات، احلوادث، اإلصاابت
 يف حسم والسرعة ،فيها للعاملني املنظمة تقدمه الدي والتحفيز والتشجيع التعاون والدعم ومستوى العاملني
 مؤشرات كلها ،القرارات واختاذ ال امج والسياسات وضع يف وإشراكهم مشاكلهم وحل مطالبهم وتلبية قضاايهم
معظم وتتجه  1وسطه. يف العاملون ويعي  ابملنظمة  يط الدي التنظيمي منط املناخ ومتييز قياس يف تصب

 الدراسات إىل است دام نوعني من املقاييس مها:
ويعت   ،املقاييس املوضوعية: وهي مقاييس كمية تركز على اخلصائص التنظيمية، وميكن التعبري عنها عمليا .أ

موظفي اإلنتاج، عدد القوانني الرمسية، العمر،  نسبة عدد املوظفني اإلداريني إىل، عدد املستوايت اإلدارية
أمثلة  ذل  من اجلنس، سنوات اخلدمة، العمليات التنظيمية، مستوايت التعليم، وحجم املنظمة وما شابه

صحة هده املقاييس املوضوعية للمناخ و على املقاييس املوضوعية للمناخ التنظيمي. وابلر م من دقة 
سبيل املثال هده املقاييس عديدة ودقيقة لدرجة أنه يصعب  ىفعل .التنظيمي إال انه يشو ا بعا املشاكل

املقاييس املوضوعية للمناخ تؤثر بطريقة  ري مباشرة يف أعضاء املنظمة ويصعب ربطها  كما أنتفسريها،  
 2بسلوب املنظمة.

املقاييس النوعية: وهي مقاييس وصفية تعتمد على استمارات االستقصاء اليت يتم من خالهلا وصف  .ب
 للصفات اإلدراكي املدخل مع يتوافق النوع هدا أن ظهريو اجلوانب اليت تتعلق حبياة األفراد يف التنظيم. 

 خالل من السائد املناخ نوع إلدراكية( حتددااملقاييس الوصفية ) كون  -سابقا إليه ملشار ا - التنظيمية
  هو املهمو  ذل ،  ري تكون وقد املوضوعی، مطابقة للواقع التصورات هده تكون فقد األفراد، تصورات

 3املناخ. هلدا األفراد صورت
 واقع لقياس يكفي مبفرده ال الواثئق وعلى املباشرة املالحظة على يعتمد الدي للمناخ املوضوعي القياس إن       
 هو املناخ هلدا املعنيني املعايشني برأي أتخد اليت الوصفية املقاييس ف ن ،لدل  .املنظمات يف التنظيمي املناخ

 فكل موضوعيا، واقعا ليس ألنه له، ش ص أي إدراب لكيفية داللة عن عبارة التنظيمي املناخ أنكما  األنسب،
 )املوضوعية، املقاييس من النوعني كالكما أن    4.اآلخرون يراه عما ختتلف قد بطريقة يدرب األشياء ش ص

                                                           

 .65 ، و.)1998الدوحة: مطابع الشرق، (، احلكومي بني التقليد واملعاصرة اإلداريالسلوك التنظيمي: التنظيم عامر الكبيسي،  )1 
 .74، و. مرجع سابق، املبريي  )2 
 .104-103 ، و و.مرجع سابقعباس،  حممد(  3
 .104املرجع نفسه، و.  ( 4
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 مدى على احلكم أن ابعتبار مةءمال أكثر الوصفي النوع سيبقى ولكن التنظيمي، املناخ لقياس صاحلة الوصفية(
 هو نتيجة املناخ هدا وأن سيما املناخ، هلدا املعايشني نظر بوجهة مرهوان بقىي التنظيمي املناخ انغالق انفتاح أو
  املنظمة، يف ملفات مكاان التفاعالت هلده جند أن مبكان الصعوبة ومن .العمل بيئة إطار يف تتم اليت للتفاعالت

  .الدراسات من كثري متيسر يف  ري وهدا ابملشاركة، املالحظة إىل  تاج قد املالحظة، خالل من الرصد أن كما

 املناخ التنظيميقياس مناذج  :املطلب الثالث
مي من خالل التنظي ياس املناخاليت تناولت ق ،أسفرت جهود الباحثني يف جمال اإلدارة والسلوب التنظيمي      

 يفاملنتهج  ملدخلاقا من انطال عن ظهور عدد من النماذج اليت حتاول أن تقيس املناخ التنظيمي ،أبعاده وأنواعه
 ملناخ التنظيمي.دراسته للمناخ التنظيمي. وفيما يلي بعا النماذج اليت تقيس ا

   :رتليك منوذج ،أوال
 أربعة إىل والصناعية التجارية للمؤسسات الداخلية البيئة لوصف مسحية دراسةانطالقا من ليكرت  توصل      
اخلصائص  قياس بغرض أعده مقياس خالل من املنظمة داخل والقيادة التنظيمي تصف املناخ لإلدارة أنظمة

 ،والتأثري التفاعل عمليات ،االتصال عمليات ،الدافعية قوى ،القيادة أبعاد :هي أبعاد  انية تقيس التنظيمية،
 1.التدريبو   األهداف وحتقيق الرقابة عمليات ،األهداف صنع ،القرار عملية صنع

مستمر يتدرج يف أربعة خط خالل من منظمة مناخ خمتصر لكل  لتوضيح السابقةواست دم ليكرت األبعاد       
كل   يوجدوبينهما  ،النظام التشاركي يف الطرف اآلخرو االستغالي التسلطي يف طرف  حبيث يكون ،تنظيميةأمناط 
ومييل كل منهما إىل  يف جهة التشاركي، واالستشاري يف جهة االستغالي التسلطي اخلريي التسلطي منظامن ال

ئص النظام االستغالي التسلطي، ، فالنظام اخلريي التسلطي به معظم خصااليهمشا ة الطرف الدي احنرف 
  2والنظام االستشاري به معظم خصائص النظام التشاركي ولكن بدرجات أقل.

 التنظيمي املناخ العالقة بني مع التعامل ضرورة يرى الدي املتنامي العلمي االجتاه رأس على ليكرت يعد كما       
 جتريبية حبوث عن انجتة وهريةج دالالت يوجد ال أنه مبعىن ،النتيجة - السبب أسلوب أساس على املنظمة وفعالية
 .والفعالية املناخ بني التجري  ابملعىن أحادية سببية عالقة تؤكد حمكمة

                                                           
 دن"،ر انئل عبد احلافظ العواملة، "أبعاد املناخ املؤسسي يف الوزارات والدوائر املركزية يف األ ( 1

 .246(، و. 1994، )3)عمان(، اجلامعة األردنية، العدد  ،جملة دراسات   
2) Rensis Likert, New Patterns of Management,                                                                                                                                                                                  

   (New York: McGraw Hill Book Company Inc., 1961), P. 15. 
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 وتقدير وصف اكتفوا مبجرد الدين التنظيمي املناخ دارسي من العديد عن خمتلفا االجتاه،  دا ليكرت متيز وقد     
 يتحقق ما منظمة أداء أن عىنمب .الداخلية للمنظمة ابخلصائص ملنظميا األداء بربط وطالب املناخية، املتغريات

 1:هي املتغريات من جمموعات حددها بثالث وقد املرتابطة؛ والنتائج األسباب من حبلقة
 ختتار التصميم أن تستطيع ةفاإلدار  اإلدارة، سلطة حتت عادة تكون واليت السببية، املتغريات جمموعة .أ

 تسلطي،ال :مثلمنط القيادة  ختتار أن تستطيع كما رن،امل بريوقراطي،ال ي،اآلمثل: للمنظمة  اهليكلي
 األسلوب املباشر، ،عمل الفريق :مثلاإلدارية  اإلجراءات فلسفة ختتار أن وتستطيع ،تشاركيال

 تقرر اليت تصبح القوة رةاإلدا تصنعها اليت فاخليارات ؛القوانني إتباع أسلوب املشكلة، حل أسلوب
 .للمنظمة ؤثرامل التفاعل نظام يصبح اختياره يتم الدي والنظام اإلداري النظام طبيعة

 طبيعة وهي متثل الدكر، ألنفةا السببية املتغريات من وتنبع :الوسيطة أو املتداخلة املتغريات جمموعة  .ب
 .التنظيمية الوظائف من أخرى جوانب إىل ابإلضافة االتصال، نوع الدافعية،

 ونوعية على طبيعة املنظمة جناح ويعتمد املنظمة، جناح مقياس امل رجات: ومتثل أو النتائج جمموعة . ج
 .هلا الداخلي العمل

 تؤثر بصورة واليت القيادة سلوبو  التنظيمي املناخ :هي الرئيسية السببية العوامل أن إىل توصل ليكرت لقد      
 .اجملموعات وعمل األعضاء بني الفردي التعامل طريقة على جوهرية

   :هالنب وكرفت وذج من ،اثنيا
 املنظمة العتقادمها يف يعملون الدين األفراد خالل من التنظيمي املناخ منوذج لتقييم وكرفت بوضع هالنب قام     
 اليت البياانت أن املناخ، ومع عن الضرورية البياانت جلمع صادقا مصدرا تعت  وإدراكايم هؤالء األفراد مفاهيم أن

 يف خ يم عن األفراد هؤالء يدركه ما أن إال تعكس الواقع، ال أو موضوعية تكون ال رمبا املنظمة أفراد من تؤخد
 موضوعي وصف على احلصول هوف التنظيمي املناخ تقدير من الغرضأما و  .وصفه جيب الدي الواقع يعد املنظمة
   3العوامل هي: من جمموعتني على النموذج اقتصر وقد 2.اإلدراكات هلده

                                                           
 ابملناخ وعالقتها اليمنية اجلمهورية يف تعز والتعليم مبحافظة إدارات الرتبية مديري لدى السائدة القيادي السلوك أمناطالفهيدي،  حممد عبده هللا عبد ( 1

 .47-46(، و و. 2009، رسالة ماجستري  ري منشورة، )عمان: جامعة الشرق األوسط، معهم العاملني األقسام رؤساء نظر وجهة التنظيمي من
 .79املبريب، مرجع سابق، و.  ( 2

3) Halpin Andaew and Croft don, The Organizational Climate Of School, 

    (Washington: DCUS Office of Education, 1962), P. 78.   
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 وهده ،عوامل أربعة من مكونةو  التنظيمي التنظيم سلوكهم أفراد خالهلا من األوىل: يصف اجملموعة  .أ
 :هي العوامل
 وعالقات ملداخل الع صداقة بعالقات التنظيم أعضاء متتع مدى : أيIntimacy))األلفة   - 

 العمل؛ بيئة خارج اجتماعية
لعمل مجاعة ا يسود عدم االندماج النفسي واملادي الدي إىليشري : (Disengagement) االنفصال  - 

 ؛يف النظام
 اجملموعة؛ معنوايت مستوى إىل وتشري :Morale))املعنوية  الروح  - 
 يتضمن كان ا إذاوفيم العمل حمتوى جتاه التنظيم أفراد شعور يتناول : (Hindrance)العائق   -

 .أعماهلم ضرورية تعيق و ري كثرية ومهام روتينية واجبات
 :هيجتاههم و  اإلدارة سلوب التنظيم أفراد خالهلا من يصف الثانية: اجملموعة .ب

حالة  يف التنظيم علجل اجلادة مبحاواليا يتصف الدي اإلدارة سلوب : يتناولThrust))الدفع -    
 ؛مستمر ونشاط دائبة حركة

 واهتمام؛ واحرتام كرامةب مع العاملني املدير به يتعامل الدي : املدى (Consideration)االعتبارية-   
 وبني بينه ماعيااجت حاجزا يقيم أبنه املدير به يوصف الدي املدى : (Aloofness)االنعزال-   

 وصداقة؛ ود عالقة معهم يبين ال أنه أي العاملني،
واإلشراف  إلنتاجاملسؤول على اوتعين تركيز : (Production Emphasis) اإلنتاج على التأكيد-   

 .على العاملني مؤكدا بشيء من احلزم وكم من األداء
املفتوح  من املناخات املتدرجة من متعددة أنواعا أن هناب وكرفت النبهل تبنيلنموذج ا است دام خالل من       

 املغلق. األبوي، املناخ العائلي، املناخ املناخ املناخ املنضبط، ،الداتية اإلدارة مناخ املفتوح، إىل املغلق وهي: املناخ
وهده األنواع من املناخ التنظيمي قد رتبت من جهة االنفتاح يف مواجهة االنغالق، ولدا ف ن صفات املناخ املغلق 

 1تعد متناقضة متاما لصفات املناخ املفتوح.

 مناخ يسمح على تكوين الرئيس قدرةاملنظمة هي  فاعلية حتدد اليت األساسية ةياخلاص أن الباحثان عتقديو       
ومتيل  ؛املفتوح املناخ مسة هي وهده .وسهولة يسر جهة مرؤوسيه بكل أو جهته من قيادية مبادرات بظهور

                                                           
 .80-79املبريب، مرجع سابق، و و.  ( 1
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املنظمات ذات املناخ املفتوح إىل أن تكون ذات درجات أعلى يف االنتماء والقدوة، العالقات اإلنسانية، ودرجات 
الشكلية يف العمل والرتكيز على اإلنتاج، لدا يعد املناخ املفتوح أفضل أمناط املناخ ، اإلعاقة، أقل يف التباعد

 1التنظيمي.
 من به تتسم وما لوظيفةا مبحتوى :أوهلا خيتص ،رئيسة جوانب ثالثة على جممله يف النموذج هدا ويركز     

 العالقات طبيعة يها: فهواثن أما أبدائها؛ املكلف الفرد ور بات مع ميول احملتوى هدا توافق ومدى خصائص،
 بني التعامل أسلوب املنظمة أي يف السائد القيادي ابلنمط واثلثها: يهتم ؛العمل يف وزمالئه الفرد السائدة بني

 واملرؤوس. الرئيس
  :وسرتينجر ليتوين منوذج ،اثلثا
ا أن مالتنظيمية. وكانت حجتهالبيئة حول العاملني  (تصوراتادراكات )أداة جلمع  يتوين وسرتينجرل طور     

 ابعتباره حمصلةاملناخ التنظيمي عمليا،  عرفا وبدل  2.أعضاء املنظمة يدركهاملنظمة مفهومة فقط كما يف ااحلقائق 
 املناخ واقع أتثري مدى على للتعرف منوذجهما الباحثان است دم 3.جمموع تصورات األفراد العاملني يف املنظمة

 ميكن الدي التنظيمي املناخ الوظيفي، حمددين أبعاد وأدائهم رضاهم ومستوى التنظيم أفراد دوافع التنظيمي على
التنظيمي؛ املسؤولية؛ املكافأة؛ امل اطرة؛ الدفء؛ الصراع؛ الدعم؛  يلي: اهليكل فيما خالهلا من دراسته
 4اهلوية.و  املعايري
 املناخ التنظيمي، املست دم من طرف العديد مناليت تقف على طبيعة  االستبيان، مناذج أفضل من يعد كما     

 الباحثني بعد إجراء بعا التعديالت الالزمة اليت تتالءم مع واقع املنظمة موضوع الدراسة يف قياس املناخ التنظيمي
 بعناصره التنظيمي املناخ جمموعها يف تقيس سؤاال مخسني القائمة على هده السائد يف املنشآت اإلنتاجية. وحتتوي

 5:وهي ،الكاتبان حددها اليت تسعةال
 املنظمة؛ هيكل جتاه الفرد شعور      1-
 للمسؤولية؛ وحتملهم استقالليتهم مبدى األفراد شعور      2-
 التحدي؛ على يساعد مناخ بوجود األفراد إحساس      3-

                                                           
 .80املرجع نفسه، و.  (  1

2) Stringer And Litwin, Op, Cit., P. 42. 
3) Ibid, P. 66. 

 .149(، و. 2003للنشر،  حافظ )جدة: دار ،التنظيمي السلوكالسواط،  هللا الطجم وطلق عبد ( 4
 .271-270الصرييف، مرجع سابق، و و.  ( 5
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 للمكافآت؛ عادلة سياسة بوجود األفراد شعور      4-
 والصراحة؛ الصداقة على مبنية تفاعلية عالقات بوجود الفرد إحساس مدى      5-
 واجلماعة؛ الفرد أداء لقياس املعايري موضوعية مدى      6-
 صحية؛ كظاهرة الصراعات أبمهية اإلحساس مدى      7-
 واملساندة؛ الدعم بوجود اإلحساس      8-
 .ككل وللمنظمة العمل لفريق وانتماءه أبمهيته الفرد شعور مدى      9-

 اهتمامه جانب إىل والسلوكي، البنائي التنظيم جان  تتضمن ومتباينة متعددة أبعادا النموذج هدا تناول      
 وزمالئه املوظف بني السائد القاتالع ومنط القيادي، النمط وكرفت، ومها هالنب منوذج يف الرئيسني البعدين بدراسة

جيب  يداجلدير وامل .تنظيمي أي مناخ جلودة هو عامل حاسم أسلوب القيادةفسرتينجر، و يتوين وفقا ل  .العمل يف
 فرق علىمع الرتكيز  .ثقةوبناء ال  من خالل التواصل الثقة واألمن من، وخلق شعور القلق خفا أن يعمل على

 وأن  هم.تنظممبر ثأك مبطهر و  يف عملهم إشراب املوظفنيتتم من خالل  اإلجراءات كل هده.أهم األهدافو  العمل
 يعد من أكثر العاملني، كما دعن الوظيفي والرضا اإلجناز األداء، الدافعية، على تؤثر التنظيمي املناخ عناصر
 للعاملني. النفسي اجلانب على تركيزا النماذج

 :(Organizational Climate Index) (OCI) سترين منوذج ،رابعا
 ابعتباره السلوب الدين ينظرون إىل النفس علماء آراء من التنظيمي، للسلوب دراسته يف  جورج سترين انطلق     

 املؤسسة، واعتمادا على وش صية اإلنسانية الش صية بني عالقة سترين، وجد البيئة. مع الفرد لتفاعل حمصلة
 الش صية الدي يؤكد على أنو  وقولبتها، اإلنسانية الش صية تكوين على تعمل الضغط( اليت-)احلاجات منوذج

 الضغوط والدي يعادل عنهما، الناشئ والضغط واخلارجية( احلاجة )الداخلية بني الدينامي التفاعل هي حصيلة
 الضغط يعد والسلوب، بينما اإلدراب يف مؤثرة قوى تعد احلاجات إن حيث ،تكيف السلوب إىل تؤدي اليت البيئية
 التنظيمي املناخ قائمة ببناء الباحث وقام .التنظيمي املناخ األوضاع هي للحاجات، وهده املعيقة األوضاع من

 كل بعدين  توي على القائمة هده وحتتوي والتدريبية والصناعية التعليمية املؤسسات يف املناخ التنظيمي لقياس
 1:يلي كما حماور عدة على منهما

                                                           
1) G. Stern George, People in Context Measuring Person-Environment Congruence  

    In Education And Industry, (New york: John Willey and Sons, inc., 1970), P. 7. 
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 وحماوره التعاونية ابألنشطة يهتم األفراد، كما منو على ويساعد النمو على الرتكيز األول: يتضمن البعد .أ
 اإلجناز؛ الدات، معايري الفكري، احرتام املناخ ،حياة اجلماعة :هي أربعة

 وقمع حماوالت االجتماعية عزلةال البريوقراطية، وتشجيع اإلدارية اإلجراءات إبتباع ويهتم الثاين: البعد .ب
 اجلماعة.اية  العزلة، ، الواقعية ضبط والرتتيب، النظام: هي وأبعاده الدات، عن التعبري

 بعدي من كل يف املؤسسة عليها اليت حتصل الدرجات ضوء يف سترين، متكن الدراسة أداة تطبيق خالل ومن    
 1:وهي التنظيمي املناخ أنواع من أربعة حتديد من والضبط، النمو

 الفردي؛ والنمو الضبط بعدي يف عالية درجات ذو مناخ -
 الفردي؛ والنمو الضبط بعدي يف درجات من فضة ذو مناخ -
 الضبط؛ دبع يف ومن فضة النمو الفردي يف عالية درجات ذو مناخ -
 إىل املناخ هدا قدويفت الفردي النمو بعد يف الضبط ومن فضة بعد يف عالية درجات ذو مناخ -

 العمل. ويركز على الودي التعاوين اجلو
     :منوذج كوزلوسكي ودوهريت ،خامسا
مقياس العالقات الش صية لقياس معاملة املوظفني إبعداد  1989قام كل من كوزلوسكي ودوهرييت يف عام      

القيادي،  إىل أمهية النمط ة النموذجتستند فكر . من قبل املديرين واملشرفني )االحرتام والثقة( والعالقة بني املوظفني
 .على إدراب وتفسري العاملني خلصائص املناخ التنظيمي احمليط  موطبيعة التعامل بني القادة واملرؤوسني يف التأثري 

ابعتبارها حمدد مهم للدافعية  األفرادسلوب  إاثرةعلى أن للمناخ التنظيمي خصائص  يزة تعمل على  أكد الباحثان
حد عشر بعدا متثل أبعاد املناخ التنظيمي يف هدا النموذج وهي على النحو أوتوصل الباحثان إىل  2والسلوب.

 3:اآليت
 فهم الوظيفة؛ -2               هيكل العمل؛ -1
 احملاسبة واملسائلة الش صية؛ -4    املسؤولية؛                 -3
 تركيز املشرف على العمل؛ -6         املشاركة؛             -5

                                                           
 .83-82املبريب، مرجع سابق، و و.  ( 1

2) S. W. J. Kozlowski, & M. L. Doherty, Integration Of Climate And Leadership: Examination Of A Neglected 

Issue. Journal Of Applied Psychology, (1989), 74, PP. 546–547. 
3) Ibid, PP. 549-551. 
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 التعاون بني اجملموعات؛ -8        العمل اجلماعي؛      -7
 اإلشراف املساند أو الداعم؛  -10      انسياب االتصاالت؛   -9

 وعي اإلدارة وإحساسها مبوظفيها. -11

ويتضح من عرض هده النماذج تباين وجهات نظر الباحثني يف حتديد األبعاد املكونة للمناخ التنظيمي،       
ىل تباين املقاييس املست دمة يف وصف املناخ التنظيمي، إويعزى هدا التباين جزئيا إىل البيئات اليت متت دراستها، و 

هدا ضاف إىل وي .ة املع ة عن اهتمامايم أببعاد املناخ التنظيميدراكايم الواعية أو  ري الواعيإواختالف األفراد يف 
اختالف املداخل البحثية املست دمة يف تل  الدراسات، ور م هدا التباين يف النماذج واملقاييس، إال أن دراسات 

 املناخ التنظيمي ساعدت على حتديد جمموعة خصائص وأبعاد مؤثرة يف متغريات العملية اإلدارية.

 جماالت قياس املناخ التنظيمي :بحث الثاينامل 
 مدى على احلكم إمكانيةوأيضا  املنظمة، داخل السائد املناخ نوعية حتديد يف التنظيمي املناخ قياس يساهم        

 املكونة امل تلفة األبعاد خالل من التنظيمي قياس املناخ يتم وعادة املنظمة، يف العاملني لألفراد املناخ هدا مناسبة
 توجيه خالل من قياسه إذ يتم الوصفية من املتغريات التنظيمي املناخويعت  . املناسب مطالن اليت يتحدد وفقهاو  له

 ومنطه السائد.املناخ انطالقا من أبعاده  هدا خصائص عن ومجع البياانت املنظمة داخل لألفراد أسئلة قائمة

 املطلب األول: أبعاد املناخ التنظيمي
التنظيمي، وهو ما  املناخاليت من خالهلا يتحدد منط  بعادلأل بني الباحثني يف است دامهم واسع متايز هناب        

 اليت البيئات طبيعة اختالف إىل منها جزء االختالفات يف وترجع هده .لوحظ يف دراسة مناذج املناخ التنظيمي
 ،حكومية دوائر أو صناعية، مدارس أعمال منظمات الدين ينتمون إىل الباحثني هؤالء قبل من دراستها متت

 الدي األمر ،)موضوعية أو نوعية( التنظيمي للمناخ دراستهم يف ينتهجها الباحثون اليت وحسب املقاييس واملداخل
 ور م ذل  فهناب املنظمات، من األنواع هده لكل تصلح وعامة حمددة أبعاد التوصل إىل الصعب من جعل

 يف التنظيمي املناخ قياس أساسها على ميكن وعاملية عامة أبعادا التنظيمي لتطوير املناخ ابحثي من كثرية  حماوالت
وجودها. وتتمثل أبعاد املناخ التنظيمي  ومكان القانوين وشكلها نشاطها طبيعة عن بصرف النظر منظمة أي

 املتوافقة مع هدا البحث فيما يلي:
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اإلطار العام الدي تعمل بداخله جمموعة من  مبثابة البناء التنظيمي للمنظمة يعت : مييالتنظ اهليكلبعد  -1
األفراد توجد بينهم عالقات مشرتكة، ميكنهم من خالله إجناز املهام أبقل قدر من اجلهد والوقت والتكاليف، 

يد اخلطط ويتضمن وضع تفاصيل حمددة للمهام واألدوار اليت يتطلبها العمل وجتدلتحقيق أهداف املنظمة، 
ويتعلق بطبيعة األعمال أيضا نوعية هده األعمال، وهل هي أعماال روتينية  لة ال جمال  ،املعتمدة إلهناء األعمال

  1فيها لإلبداع، أو ذات طبيعة تتيح التجريب والتفكري على تنمية اإلبداع وإاثرة التحدي.

والتنظيمات  التقسيمات يوضح حيث ،نظمةللم اخليالرتكيب الد  دد الدي البناء التنظيمي وميثل اهليكل       
طبيعة   دد كدل  املؤسسة، أهداف لتحقيق الالزمة واألنشطة األعمال خمتلف تؤدي اليت الفرعية والوحدات

 بني خمتلف املعلومات سري طرق وحتديد فيها، للعاملني واملسؤوليات الصالحيات وطبيعة أقسامها بني العالقة
وهو بدل  ميثل الرابط الدي جيمع أجزاء املنظمة امل تلفة، كاألفراد واملهام املنظمة،  يف اإلدارية املستوايت

 2والواجبات ونظام املعلومات وعملية اختاذ القرارات ونظام االتصاالت.

 كان ف ذا واإلبداع، املشاركة على قدريم يف تؤثر إليه التنظيم يف العاملني التنظيمي ونظرة اهليكل طبيعة إن      
 ابلعاملني يؤدي ذل  ف ن إطاره، خارج للعاملني عالقات ألية جماال يتيح وال مرن و ري التنظيمي جامدا اهليكل

 حتسني العمل. شأنه من ما القرتاح متحمسني  ري وجيعلهم اإلطار، هدا خارج اتصاالت أية من إىل الت وف
 التنظيمية لتحديد العالقات عام كأساس إليه ينظر والدي املرن التنظيمي اهليكل ف ن ذل ، من العكس وعلى
 على يساعد  ا وحتسينه لتطويره على االجتهاد العاملني ويشجع املستجدة، املتغريات ليستوعب يتطور أن له ميكن
فهو  ية،وفاعل بكفاءة ألهدافها املؤسسة حتقيق على كبري أتثري له مؤسسة ألي التنظيمي األهداف. فاهليكل حتقيق
 طبيعة املسئوليات، وأيضا يف االزدواجية عدم وضمان للعاملني، بدقة واملسئوليات األدوار حتديد مدى يعكس
 3املؤسسة. داخل العالقات السائدة نوع وكدل  البعا، وبعضهم العاملني وبني واإلدارة، العاملني بني االتصال

                                                           
 .361-360و و.  ،مرجع سابقالقريويت،  )1
 .192و. (، 2004 والتوزيع، للنشر امليسرة ، )عمان: دارجدية إدارة اإلسرتاتيجية: اإلدارة حتبور، بنإ صاحل العزيز عبد (2
 .361و. القريويت، مرجع سابق،  (3
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وأن يتسم ابلتوازن، املرونة  بد ال األهداف حتقيق يف والفاعلية الكفاءة للمنظمة التنظيمي اهليكل  قق ولكي      
وطبيعة عملها وظروفها احمللية لدل  ليس هناب  نظمةويعتمد اهليكل التنظيمي على أهداف امل 1.واالستمرارية

 هياكل مثالية معتمدة لكل املؤسسات. ومن متغريات اهليكل التنظيمي املؤثرة على املناخ التنظيمي ما يلي:

حجم املؤسسة: ويتمثل ابلنمو املباشر للمنظمة واتساع حجم عملها من حيث عدد  املستوايت اإلدارية  - 
فيها وعدد الوحدات واألقسام يف املستوى اإلداري الواحد ومدى التنوع واالختالف املوجود داخل 

ت وأساليب العمل، تل  املنظمة، حيث يؤثر حجم املنظمة على طبيعة العالقات بني األفراد واجلماعا
فاملنظمات الكبرية احلجم كثرية التعقيدات وتؤثر على درجة مرونة التنظيم وقد تكرس مناخا تنظيميا 

  2مييل إىل اجلمود.

رمسية التنظيم: وتشري إىل درجة حتديد األدوار واملسؤوليات واإلجراءات املنظمة لسلوب األفراد داخل  - 
منظمة إىل أخرى وفقا للفلسفة اإلدارية السائدة وهدا ينعكس على  التنظيم، وختتلف درجة الرمسية من

 3بيئة العمل واملناخ التنظيمي.

درجة مركزية التنظيم: ويعين مدى تركز السلطة وحق اختاذ القرار يف املستوايت العليا، ومدى تفويا  - 
ية على طبيعة املناخ التنظيمي تل  السلطات إىل املستوايت اإلدارية األدىن، حيث تؤثر املركزية والالمركز 

 4الدي سيسود املنظمة.

كما تؤثر نوعية البيئة على اهليكل التنظيمي للمؤسسة، فكلما كانت البيئة أكثر استقرار وجتانسا، وكلما           
ازداد تغري عوامل البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كلما ازداد تعقيد اهليكل التنظيمي، فاملؤسسة اليت 

التنظيمي عن املؤسسة اليت تعمل يف بيئة أقل تصنيعا وأكثر  تعمل يف بيئة صناعية متغرية يزداد تعقد اهليكل
        5استقرارا.

                                                           
 .169(، و. 2002والتوزيع،  للنشر صفاء دار ، )عمان:التنظيمي السلوك ود،  كاظم خضري (1

 .140-139(، و و. 1995مركز الكتب األردين، ، )عمان: 5، ط املفاهيم اإلدارية احلديثةالشيخ فؤاد،  ( 2
 .49، و. مرجع سابقبين أ د، (  3
 املرجع نفسه. ( 4

5) J. Hodge And W. Anthony, Organization Theory, (Boston: Allyn And Bacon. Inc,. 1979), P. 243. 
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أتثريا على حتديد نوع  ،اليت يعمل النظام ضمن أطره ،إن لنمط القيادة واختاذ القرارات: منط القيادةبعد  -2
املناخ التنظيمي الدي يدركه األفراد العاملون فيه، فحينما تكون  ارسة اإلدارة وسياستها مبنية وقائمة على التشاور 
واملشاركة يف عملية صنع القرارات، بناء على مفهوم اإلدارة ابملشاركة أو اإلدارة ابلكتاب املفتوح، وعلى احرتام 

الداتية والش صية للعاملني فيه، ف ن شعورا ابلثقة املتبادلة والصراحة وحتمل املسؤولية يف اجناز وتقدير االعتبارات 
ملناخ االعمل يكون عاليا بني األفراد،  ا يسهم يف تطوير اجتاهات إجيابية حنو العاملني فيه، وهدا من دالئل إجيابية 

 1التنظيمي.
إنسانية، يعتمد جناحها على روح التعاون واملشاركة يف املؤسسة  فاإلدارة يف املنظور احلديث هي وظيفة       

وعلى قدرة اإلداري يف توجيه الطاقات والقدرات بشكل ميكن من احلصول على أك  قدر من اإلنتاج أبقصر وأقل  
ت كلفة. إن جناح أي تنظيم يتوقف على الطريقة اليت يدار  ا، ومدى قدرة تل  التنظيمات على توجيه النشاطا

فالطريقة اليت يسلكها املسؤول تؤثر على الطريقة اليت يتم  ا التفاعل بني  2حنو األهداف املطلوب حتقيقها.
ومن طرق العاملني يف النظام وبينهم وبني أدارة النظام، وابلتاي تؤثر على املناخ التنظيمي العام الدي يسود النظام. 

 اإلدارة املست دمة جند:
فاإلدارة ابلقيم مدنهج  .هي تل  اإلدارة اليت تتسم ابملوضوعية والتوجيه السليم والنية الصادقةاإلدارة ابلقيم:  -

يتميز بكل الكمال والفضائل الديت ميكدن اسدتثمارها يف حتقيدق أداء متميدز وفعدال، يسداهم يف تنميدة وتطدوير 
تنميدة الدروح اجلماعيدة ويعدزز املنظمة وخلق جو من احملبة والتآلف بني أعضاء الفريق العامل،  ا يساهم يف 

 3االنتماء والوالء والرضا عن املنظمة والعمل.

اإلدارة ابألهدددداف: تتسدددم اإلدارة ابألهدددداف بتضدددافر جهدددود كدددل مدددن الدددرئيس واملدددرؤوس يف حتقيدددق أهدددداف  -
لتقدددم حنددو اهلدددف املسددطر، ومسددامهة كددل طددرف يف حتقيددق النتددائج ااملنظمددة، واسددت دام املعددايري الدديت تقدديس 

املطلوبة واملتفق عليها، وتتميز اإلدارة ابألهداف مبجموعة من اخلصائص اليت تدعم العداملني وتزيدد والئهدم 

                                                           
 .142و.  ،مرجع سابقالطويل،  (1
 .114(، و. 2004، )عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، اإلدارة التعليمية واملدرسية وآفاق التطوير العامسيكولوجية حممد جاسم حممد العبيدي،  (2
 .56(، و. 2005، )عمان: دار حامد للنشر والتوزيع، تطور الفكر واألساليب يف اإلدارةصبحي ج  العتي ، ( 3
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ملنظمتهم وحدبهم لعملهدم، ومدن أمههدا جندد تنميدة الدروح املعنويدة لددى العداملني، وذلد  مدن خدالل االتصدال 
  1من احلرية والتعاون والتفاهم.املستمر والتفاعل املشرتب مع الرؤساء للوصول إىل ما هو أفضل يف جو 

اإلدارة ابلتفدددويا: تعتددد  اإلدارة ابلتفدددويا مدددن الطدددرق الناجحدددة يف إشدددراب املرؤوسدددني، وحتملهدددم مسدددؤولية  -
جزئيددة عددن األعمددال املوكلددة إلدديهم والقددرارات الدديت ختصددها، فهددي تددؤدي إىل انسددياب السددلطة واملسددؤولية مددن 

 2.رة ابلتفويا تزيد من والء ورضا وتقدير املوظفنيأعلى إىل أدىن مستوى التنظيم، فاإلدا
إدارة اجلددودة الشدداملة: بدددأ مفهددوم إدارة اجلددودة الشدداملة ابلظهددور يف الثمانينددات مددن القددرن العشددرين، حيددث  -

يتضددمن هدددا املفهددوم جددودة العمليددات ابإلضددافة إىل جددودة املنددتج، ويركددز علددى العمددل اجلمدداعي وتشددجيع 
  3ماجهم ابإلضافة على الرتكيز على العمالء ومشاركة املوردين.مشاركة العاملني واند

اإلدارة ابحلب: إن القيادة ابحلب هي قيادة التغيري القائم على احلب والعالقدات اإلنسدانية اجليددة والبسداطة  -
ب واملددرح، ورسددالتها يف ذلدد  تقدددير ورعايددة اآلخددرين ملواجهددة متطلبددات هدددا التغيددري، ولتحقيددق اإلدارة ابحلدد

البددد مددن االسددتحواذ علددى قلددوب العدداملني حددىت يقعددوا يف حددب منظمددايم، وأن تكددون العالقددة بيددنهم وبددني 
 4املنظمة عالقة أخد وعطاء، واملشاركة يف السراء والضراء، وأن تساعد املنظمة يف رعاية أسر العاملني.

 ميكن إخفائها على العاملني.اإلدارة على املكشوف: تقوم اإلدارة على املكشوف على عدم وجود أسرار  -
زمن اإلدارة ابلغموض والعمل  ري املرئي قد وىل وإل يعد له يف عصر االنفتاح والشفافية  ذل  أن

ال ختفي وراءها شيئا وال تدع  اليت اإلدارة املرئية إذ حلت والتقنية واإلعالم والعوملة أية قابلية،  والدميقراطية
. حة وشفافة للجميع. هدا املنهج بسيط يف متطلباته عميدق فدي آثدارهجماال للش  وال للتأويل، فهي واض

ة للعداملني واطالعدهم علدددى األرقدددام املهمدددة كفحني تشتد احلاجة لالبتكار يصبددح فتدح سدجالت الشدر 
  5 أمهيدة مدن السدرية وإخفداء املعلومدددات عنهم. أكثرومصارحتدددهم ابإلجندددازات واإلخفاقدات 

                                                           
 املرجع نفسه. )1

 ،24/10/2012أروقة الكتاب، ، التفويض الفعالروبرت مادوكس،  )2
                                                                             http://rybwar.jeeran.com/edara/archive/2006/11/120261.html  
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 :إىل ثالثة أمناط قيادية هي 1هافيصنميكن توألمهية الدور الدي تلعبه القيادة اإلدارية يف املنظمة،  
ينفرد القائد يف هدا النمط ابلرأي واختاذ القرارات دون إشراب النمط الديكتاتوري )التسلطي(:  .أ

مساحة حلرية الرأي والتعبري مرؤوسيه، فتكون العالقة بينه وبينهم قائمة على اخلوف واإلر ام، وعدم ترب 
أو املناقشة، إذ يطلب منهم التنفيد لألوامر والتوجيهات دون مناقشة، وإل يقف األمر عند ذل ، بل أن 
املديرين من هدا النوع كثريي التدخل يف تفاصيل أعمال املرؤوسني، النعدام ثقته بقدرايم، كما يسعى 

فهدا النمط قد يؤدي إىل زايدة  2. صل تكتل ضده ال أن تكون العالقات بني األعضاء ضعيفة حىت
يف اإلنتاج يف حالة حضور املدير، ولكنه يقل يف  يابه، بل وقد خيلق مشكالت أخرى، فقد يتسبب مع 

، هو عدم شعورهم ابلرضا عن نيكما أن رد الفعل املتوقع من املرؤوس  مرور الوقت يف بالدة املرؤوسني،
  3.وتنعدم روح التفكري واإلبداع والتعاون يف حل املشكالتالعمل، فتسود السلبية، 

يرتب القائد الرتسلي )الفوضوي( للمرؤوسني احلرية املطلقة يف العمل دون النمط الرتسلي )الفوضوي(:  .ب
تدخل منه، فيت لى عن القيام مبهامه ومسؤولياته وتفويا مجاعة العمل يف أداء أعماهلم دون توجيه أو 

" قيادة عدم التدخل" حيث تعطي  ل عند احلاجة، ويطلق على هدا النوع من النمطمتابعة أو التدخ
ألن طبيعة السلوب و  ،حرية كاملة للمرؤوسني لتحديد أهدافهم ووضعها واختاذ القرارات املتعلقة بدل 

هدا األسلوب يؤدي إىل ضياع وحدة العمل   ف ن املناسب البشري حتتاج إىل التوجيه املناسب يف الوقت
فريق متكامل، ويبعث على عدم احرتام اجلماعة ش صية القائد النعدام دوره كقائد، وخباصة عندما ك

يواجه املرؤوسون مواقف صعبة يف العمل، كما أن القائد نفسه يشعر ابلضياع والقلق وعدم قدرته على 
  4.القيادة إنتاجا فهدا النوع أقل أنواع ؛التصرف

يقوم القائد الدي يست دم النمط الدميقراطي إبشراب املرؤوسني يف وضع األهداف النمط الدميقراطي:  .ج
والت طيط لتحقيقها وتقوميها، فاملسؤوليات يف ظل هده القيادة موزعة على األفراد، كما أنه يفوض 
جزءا من سلطاته إىل بعا مرؤوسيه، ويقوم مبساعدة ودعم املرؤوسني لتحقيق أهدافهم إىل جانب 

                                                           
 ؛ادة اجيابية وأخرى سلبيةميكن تقسيم القيادة إىل عدة أمناط وفق املعايري اليت  دد يف ضوئها ذل  التصنيف، فمن وجهة نظر الفعالية ميكن تقسيم القيادة إىل قي (1
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يست دم القيادة  فهونظمة، ألنه يستمد سلطته وقوة نفوذه من رضا  بعية وقبوهلم لقيادته، أهداف امل
يعتمد  وأيضا 1.الداتية كوسيلة حلفز العاملني وترشيد العمل وضمان الوالء للحصول على أفضل النتائج
 معظم قراراته، القائد الدميقراطي على أسلوب إشراب املرؤوسني يف اختاذ القرارات، واألخد برأيهم يف

ويعت  هدا األسلوب من أكثر األساليب القيادية فعالية وأكثر قبوال لكونه عملي وسهل التطبيق لدى 
املرؤوسني، ويؤدي إىل رفع الروح املعنوية بني العاملني، ومن مث يدفع ابلعمل إىل التقدم، كما يؤدي إىل 

 2.لة بني مجيع من يف املنظمةالتعاون املستمر والشعور ابلرضا، وزرع الثقة املتباد

 بني التفاعل خالل من جلماعةا دينامية على املنظمة يف اإلنساين التفاعل يعتمد :العالقات واالتصاالتبعد  -3
 وخمتلدف وتقنياتده جراءاتدهوإوأسداليبه  وخطواتده العمدل يف الفدين، املتمثدل اجلاندب بدني التفاعدلو  ،املنظمدة أفدراد

 وخمتلدف وقديمهم وأهددافهم موعالقداي األفدراد دوافدع يف اإلنسداين، املتمثدل اجلاندبو  فيده، املسدت دمة التكنولوجيدا
 املنظمة واألفراد.  :نيالطرف صاحل يف ذل  كان إجيابيا التفاعل هدا كان فكلما ؛سلوكهم يف املؤثرة العناصر

اإلداري،  الفكر يف نوعية نقلة ثلتوم نسبيا احلديثة املفاهيم من يف اإلدارة ،اإلنسانية العالقات مفهوم إن     
 األفراد علتفا أيضا وهو أهداف حمددة، لتحقيق تشكيالت يف جيتمعون حيث األفراد، بني التفاعالت على يقوم
 ونفسي تصادياق رضا من خالله  ققون ومتعاون، منتج بشكل معا العمل إىل يدفعهم عمل موقف يف

 .واجتماعي

شىت،  عالقات معهم ويقيم الناس من بغريه  ت  أن البد وإمنا مبفرده، يعي  ال بطبعة، اجتماعي اإلنسان
إىل  ذل  يتعدى وإمنا نفسه، يف فقط يؤثر ال اجلماعة يف اإلنسان وسلوب التنظيمي، النسق داخل السيما

 التفاعل تعيناملنظمة  يف اإلنسانية فالعالقات لدا اآلخرون، يفعله مبا اإلنسان سلوب يتأثر وابملقابل اجلماعة،
 الدات، عن اآلخرين والتعبري وتقدير ةوالثق والصدق املتبادل، االحرتام على يقوم أن ينبغي الدي االجتماعي
 ش صيته واحرتام وكرامته، الفرد بقيمة اإلميان أساس على اإلنسانية العالقات وتقوم .والطمأنينة ابألمن والشعور
 حيزا وحركته اجلماعة موضوع شكل لدل  ؛اجملتمع أفراد بني والتعاون واملشاركة املعاملة، يف العدل وعلى ورأيه،
 على األوىل ابلدرجة يعتمد واإلنتاجية، البشرية الكفاية رفع أن حيث ،ةواإلداري ةالتنظيمي مو علال أدبيات يف هاما
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 املنظمة واىل معها، يعمل اليت اجلماعة إىل ابنتمائه العامل الفرد ر بةف املنظمة، يف اإلنسانية العالقات تقدم مدى
  1الفرد. إنتاج حتديد يف أمهية العوامل أك  فيها، من اليت يعمل

 الفعال خصائص الفريق فمن ،فراداأل  ا يتسم اليت لل صائص وفقا األفراد تفاعل من ينتج االجتماعي املناخ     
االنفتاح،  بوضوح، سؤولياتوامل األدوار حتديد العمل، يف اإلبداع واألهداف، يف الرسالة الوضوح املنظمة يف

األمور،  مناقشة م علىويتضمن ذل  مدى إحساس املرؤوسني بقدريم على االتصال وجرأي ،التواصل والصدق
إ حة فرصة  على. إنأإىل  وكيفية منط ونوع االتصال هل هو عموما تنازليا أم يتيح جماال لالتصال من أسفل

فرصة  انفتاح، ويعطيالنية و  بعقىل حرية احلركة وإبداء اآلراء واملقرتحات والتحفيز على التفكريالتواصل تؤدي إ
 للمرؤوسني للتعلم والتطور. 

 تعين االتصاالت إن فعالية خصائصه، وحتديد التنظيمي املناخ تكوين يف فعالة بصورة االتصاالت تساهم       
 انحية من تعين فعاليتها وعدم بطء االتصاالت أما التنظيمي، للمناخ أضيفت قد إجيابية اصيةخ  هناب أن ببساطة
 كثريا  تؤثر بدل  وهي للتنظيم، العص  اجلهاز مبثابة التنظيمي. إن االتصاالت املناخ يف هاما خلال هناب أن أخرى

 2التنظيمي. للمناخ النفسي واالجتماعي البعد حتديد يف
 دد منط تعامل العاملني معها، فاإلدارة اليت يف بناء العالقات والتواصل إن األسلوب الدي تتبعه اإلدارة 

وإخالصهم يف العمل وحرصهم على مصلحة  محتصل على تعاوهن مع العاملنيلصدق واألمانة واإلخالو اب تتسم
ني اعتقادا املؤسسة، وذل  بعكس اإلدارة اليت تلجأ إىل أسلوب )فرق تسد( إباثرة الشائعات واملشاكل بني العامل

  3منها أن التفاهم يشكل يديدا هلا.
إىل احلصول على العوائد املادية واملعنوية اليت تشبع  هيتطلع العامل من خالل عمل :والعوائد احلوافزبعد  -4

حاجاته امل تلفة وحتقق ر باته املشروعة، مقابل واجباته، ويعت  األجر الشهري من احلوافز املادية األساسية، كما 
التغدية املكافآت، وضمان استقرار العمل، واملزااي اإلضافية مثل السكن والنقل اجملاين و  :يدخل ضمن هده احلوافز

أن  صل على الرتقيات يف هيكل الوظائف مبا يسمح له  والعامل يف أي مؤسسة يتوقع ،والضمان الصحي
ابالرتقاء الوظيفي، ومن العوائد واملزااي املعنوية، حتقيق الشعور ابألمن النفسي والرضا الوظيفي، وأن  صل على 
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ومن هده األعمال أن يكلف أبعمال خارج إطار دوامه  احلوافز واملكافآت نظري األعمال اإلضافية اليت يؤديها،
فاألعمال اإلضافية أو اإلبداعية يستحق  ،أو تكليفه أبعمال زائدة لتغطية النقص يف أعداد العاملني ،الرمسي

  .أصحا ا التقدير واإلاثبة، وابلتاي عدالة توزيعها على العاملني يف حالة العمل اجلماعي

 خالل وضع من ،العاملني واملساواة بينهم مع التعامل عدالةويطور يف ظل   االجيايب نظيميالت املناخ يتكون      
وهو ما  ،التدريب ابإلضافة إىل العقوابتو لرتقيات ل وأيضا األجورو  لمكافآتل منحازة و ري عادلة أنظمةمقاييس و 

 نوعية وحتسني ورفع مستوى األداء اإلنتاجية زايدة  ا يقود إىل حتفيزهمورضا العاملني و  ارتياحينسحب على 
 يف واملسامهة للمنظمة الفعال والوالء االنتماء يعزز سبل األفراد مع ابلتعامل العادل االجتاه إذ ؛املستهدف اإلجناز
 1أهدافها. حتقيق

وإتباع ويعد منط املكافأة والعقاب مهما، فكلما كان الثواب جملرد التقيد حبرفيات التعليمات والقوانني        
الشكليات بغا النظر عن النتائج كلما كان املناخ التنظيمي  ري صحي ومعطال لإلبداع، أما إذا أعطيت 
املكافآت لألفكار اجليدة اليت تساهم يف تقدم وتطوير العمل وليس جملرد الدوام واالنضباطية لدايا كلما كان ذل  

ات  ري تقليدية، ف ن ذل  يعد مناخا تنظيميا سلبيا. كما اجيابيا. أما إذا عوقب اجملدون والدين يقدمون اقرتاح
يتضمن منط املكافآت وأسس حتديد العالوات والرواتب وكافة األمور املالية األخرى، حتديد منطلقات تنفيدها 

  2سواء أكانت على أساس اجلدارة أم األقدمية أم القدرة أم على أية أسس أخرى يعتمدها النظام املؤسسي.

اهلدف من املكافآت والعقاب هو تكرير سلوب معني أو تعديله، فاملكافأة تعطى للمنجز ولقليل التغيب  إن      
وللمبدع من أجل تكريس السلوب املر وب به، والعكس صحيح. ويقع العقاب على كثري التغيب و ري املنجز 

تعطى لغري املنجز بل للش ص الدي يتقيد  ملهماته واملستهرت ابلقانون والنظام، إال أنه قد جند أحياان أبن املكافأة
 3حبرفية التعليمات والقوانني األمر الدي يؤدي إىل مناخ  ري صحي وتعطيل لإلبداع.
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 لك بني تفاعل عالقة لوجود ،ينهابفيما  آنفة الدكر تتكامل التنظيمي املناخ أبعاد أن  ا سبق ميكن استنتاج     
 يتم هدا الدي من خالله الرئيس البعد فةامل تل أبساليبها القيادة واختاذ القراراتمنط  بعد يعت و  األبعاد، وبقية بعد

 .ةاملنظم يسود الدي التنظيمي املناخ أمناط من معينا نوعا ينتجالتفاعل، ومن  ة 

 أنواع املناخ التنظيمي  :يناملطلب الثا 
أدى است دام أدوات قياس املناخ التنظيمي إىل حماوالت من الباحثني لتصنيف املناخ التنظيمي إىل عدة      
املقارنة، اليت أجراها لتحديد درجة التطابق بني إستبانة هالبني وكرافت   فقد أظهرت نتائج دراسة هال 1أمناط.

فقد  2يمي، وجود عالقة اجيابية معنوية بني األداتني،لقياس املناخ التنظيمي ومنوذج ليكرت لتصنيف املناخ التنظ
أشار هالبني وكرافت إىل أن املناخ التنظيمي ميكن أن يتدرج على خط متصل ميتد ما بني املناخ املفتوح يف طرف 

حة  واملغلق يف الطرف املقابل، وعلى امتداد هدا التدرج مييز هالبني وكرافت بني ستة أمناط من املناخ التنظيمي موض
 كما يلي: 

تتميز املنظمة ذات املناخ املفتوح بدينامية  يزة، ويالحظ أن أنشطتها تتحرب بفعالية ابجتاه  املناخ املفتوح: -1
تسود الروح املعنوية العالية بني األعضاء الدين يعملون بروح الفريق ويف هدا املناخ  .األهداف املرسومة

الواحد، ألهنم ليسوا حمكومني أبعمال وتقارير روتينية أو أي إعاقة من قبل املدير، كما يتمتع األعضاء بعالقة 
ى قوية أساسها حب العمل، والتفاهم ولدل  فهم ميتلكون الر بة يف التغلب على الصعاب، و رصون عل

. ويضاف جنازايم تتحقق ويكللها النجاح دائماإتقدم منظمتهم ويكونون ف ورين  ا، ألهنم يرون من خالهلا 
سلوب املدير الدي يعمل يف مناخ كهدا يتميز ابلقدرة على حسن التصرف حسب مقتضيات  إىل ذل 

شاركة العاملني وإ حة الفرصة املوقف، وال يهتم ابلشكلية يف العمل أو أداء األعمال مبفرده بقدر ما يهتم مب
أمام املبادرات القيادية لديهم ابلظهور، كما يعمل على مساعديم وإشباع حاجايم النفسية واالجتماعية 

                                                           
 التنظيمي واملناخ اإلجيايب التنظيمي املناخ ،املرضي التنظيمي واملناخ الصحي املناخ التنظيمي فنجد نتيجة لدل  التنظيمي، أنواع املناخ اختلف الباحثون يف حتديد( 1

املالئم، وهناب املناخ التنظيمي األخالقي واملناخ التنظيمي اإلبداعي  و ري واحليادي املالئم التنظيمي املناخ ،املعيق التنظيمي واملناخ املعاون التنظيمي املناخ ،السل 
 واملناخ التنظيمي التقليدي.

2) W. Hall John, "A Comparison of Halpin & Croft's Organizational Climates and Likert & Likert's 

Organizational Systems", Paper presented at Northeast Educational Research Association Annual 

Convention, (November, 1970), P. 9.  
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ارتفاع الروح املعنية؛ اخنفاض االنفصال؛ اخنفاض العائق؛ : ب ومن مث فاملناخ املفتوح يتميز 1وبناء الثقة بينهم.
 2الدفع؛ اخنفاض التأكيد على اإلنتاج.االنعزالية؛ ارتفاع االعتبارية؛ متوسط األلفة؛ متوسط متوسط 

تفاعلهم البنائي حىت يستطيعوا  اويتميز هدا املناخ مبنح احلرية الكافية للعاملني لينمو  مناخ اإلدارة الذاتية: -2
ويف ظل ق اليت تكفي احتياجايم االجتماعية، والدي قد يكون على حساب األهداف والنتائج، ائحتديد الطر 
كما يسمح هدا التنظيم   .يعمل العاملون كفريق واحد ر م وجود جمموعة يدف إلفساد هدا املناخهدا املناخ 

وفري الوسائل اليت تساعد املناخي اجليد اجملال للمدير لوضع اللوائح ورسم اإلجراءات اليت حتدد العمل مع ت
ن هدا املناخ يبحث عن سعادة العاملني، وهو مناخ مرن ترتفع فيه الروح  ف ،وعموما .العاملني يف أعماهلم

ارتفاع الروح املعنوية؛ : ب ويتميز مناخ اإلدارة الداتية 3املعنوية بدرجة تكون قريبة  ا يوفره املناخ املفتوح.
الدفع؛ االنعزالية؛ ارتفاع االعتبارية؛ متوسط األلفة؛ ارتفاع اخنفاض االنفصال؛ اخنفاض العائق؛ متوسط 

 4.اخنفاض التأكيد على اإلنتاج
ويف هدا املناخ يكون الرتكيز حنو خدمة العمل أكثر من خدمة احلاجات االجتماعية لألفراد،  املناخ املوجه: -3

فاألعضاء يعملون جبدية ويكونون مشغولني متاما بعملهم دون وجود الوقت الكايف للعالقات الودية ومناقشة 
م املدير ابجناز العمل أوال األخطاء والتفاهم ويظهر نوع من االنعزالية وتكون الروح املعنوية متوسطة، ويهت

نه ال يسعى إىل إشباع أويسود تصرفاته مبدأ التوجيه والسيطرة، وال يهتم كثريا ابلعالقات اإلنسانية كما 
ارتفاع الروح املعنوية؛ اخنفاض : ب ويتميز هدا املناخ 5احلاجات االجتماعية لألفراد ابلدرجة املطلوبة.

الدفع؛ ارتفاع التأكيد االنعزالية؛ اخنفاض االعتبارية؛ ارتفاع األلفة؛ متوسط االنفصال؛ ارتفاع العائق؛ اخنفاض 
 6على اإلنتاج.

تظهر الصورة الرئيسة هلدا املناخ يف إطار الصداقة واملودة الدي يعمل فيه املدير واألعضاء،  املناخ العائلي: -4
حيث تكون درجة إرضاء احلاجات االجتماعية جيدة مقابل اخنفاض درجات السيطرة والتوجيه، إذ يعمل 

ن  ف ،ملهام الروتينية. لدااملدير والعاملون كل يف جانبه، بينما ال يسعى املدير إىل إعاقة األعضاء وحتميلهم ا

                                                           
1) Halpin and Croft, Op. Cit., 1962, P. 80. 
2) N. Mohan and J. Ashok, "Organizational Climate and Attitude of Teachers a Co-Relational Study", European 

Journal Of Social Sciences – Vol. 22, (2011), P. 601. 
3) Halpin and Croft, Op. Cit., 1962, P. 82.  
4) Mohan Ashok, Op. Cit., P. 601. 
5) Halpin and And Croft, Op. Cit., 1962, P. 83. 
6) Mohan and Ashok, Op. Cit., P. 601. 
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الروح املعنوية تبدو متوسطة والروح األسرية التنظيمية تبدو ظاهرة، ويشعر املدير أبنه جزء من اجملموعة، كما 
نه ال يركز على اإلنتاج أو مراقبة األداء ويست دم قليال من اإلجراءات والقوانني اليت توضح سري العمل، كما أ

متوسط الروح املعنوية؛ : بويتميز هدا املناخ  1العاملني مقابل اهتمامه مبشاكلهم.جيد نوعا من االحرتام من 
الدفع؛ االنعزالية؛ ارتفاع االعتبارية؛ متوسط األلفة؛ اخنفاض ارتفاع االنفصال؛ اخنفاض العائق؛ ارتفاع 

 2اخنفاض التأكيد على اإلنتاج.
 ،وجيمع هدا املناخ بني حماوالت التحكم يف العاملني مع حماولة إرضاء حاجايم االجتماعية املناخ األبوي: -5

حيث يغلب على سلوب املدير طابع الشكلية والتوجيه والسيطرة والرتكيز على اإلنتاج إىل جانب االهتمام 
لعمل لكنه  ري مقنع ابلعالقات اإلنسانية يف ذات الوقت، كما يبدي مستوى متوسط يف القدرة على اجناز ا

فهم ال يعملون سواي وال  اولون  ،للعاملني لالقتداء به، بينما يبدو التباعد واالنقسام واضحا بني العاملني
ة للمدير الدي يقوم بدور األب معهم، كما أهنم ال يتمتعون ابأللفة ر إظهار ما لديهم من مهارات  ركني املباد

ن درجة الرضا يف هدا النمط  ف ،املهام الروتينية والواجبات اإلدارية، لداوالصداقة فيما بينهم ويتضايقون من 
اخنفاض الروح املعنوية؛ ارتفاع االنفصال؛ : بويتميز هدا املناخ  3تكون قليلة والروح املعنوية متيل لالخنفاض.

الدفع؛ ارتفاع التأكيد على االنعزالية؛ ارتفاع االعتبارية؛ متوسط األلفة؛ اخنفاض اخنفاض العائق؛ اخنفاض 
 4اإلنتاج.

وهدا املناخ ليس له أي أتثري يف توجيه أنشطة األعضاء وال يشبع حاجايم النفسية  املناخ املغلق: -6
واالجتماعية وال مييل للبحث عن رفاهيتهم، وهو أكثر األمناط املناخية انغالقا، ففيه يكون التباعد سائدا بني 

عضهم البعا، وترتفع درجات اإلعاقة والشكلية يف العمل، والرتكيز العاي على العاملني الدين يعملون مع ب
نه ال يهتم ابلعالقات اإلنسانية واملشاركة أاإلنتاج من قبل املدير الدي تكون تعليماته معقدة و ري مرنة، كما 

ويتميز هدا  5النمو. وال يشجع على ظهور املبادرات القيادية لدى األعضاء، ولدا تبدو املنظمة راكدة وبطيئة
االنعزالية؛ اخنفاض األلفة؛ ارتفاع اخنفاض الروح املعنوية؛ ارتفاع االنفصال؛ ارتفاع العائق؛ متوسط : باملناخ 

  6الدفع؛ ارتفاع التأكيد على اإلنتاج.االعتبارية؛ اخنفاض 
                                                           

1)Halpin And Croft, Op. Cit., 1962, P. 85.  
2) Mohan and Ashok, Op. Cit., PP. 601-602. 
3) Halpin And Croft, Op. Cit., 1962, P. 86.  
4) Mohan and Ashok, Op. Cit., P. 602.  
5) Halpin And Croft, Op. Cit., 1962, P. 88.  
6) Mohan and Ashok, Op. Cit., P. 602.  
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 كرافت.و البني لثمانية هلااألبعاد ويبني اجلدول التاي درجة  كل نوع من أنواع املناخ التنظيمي وفق     

 3جدول رقم 
 هالبني وكرافتدرجة كل نوع من أنواع املناخ التنظيمي وفق أبعاد 

التأكيد على 

 اإلنتاج

الروح  االنفصال العائق األلفة االنعزالية االعتبارية الدفع

 المعنوية

 لبعدا

 نوع 

 المناخ

 المناخ المفتوح ارتفاع انخفاض انخفاض متوسط متوسط ارتفاع متوسط انخفاض

 مناخ اإلدارة الذاتية ارتفاع انخفاض انخفاض متوسط ارتفاع ارتفاع متوسط انخفاض

 المناخ الموجه ارتفاع انخفاض ارتفاع انخفاض متوسط انخفاض ارتفاع ارتفاع

 المناخ العائلي متوسط ارتفاع انخفاض ارتفاع انخفاض ارتفاع متوسط انخفاض

 المناخ األبوي انخفاض ارتفاع انخفاض انخفاض انخفاض ارتفاع متوسط ارتفاع

 المناخ المغلق انخفاض ارتفاع ارتفاع متوسط ارتفاع انخفاض انخفاض ارتفاع

Source : N Mohan and J Ashok, “Organizational Climate and Attitude of Teachers a Co-Relational 

Study”,  European Journal of Social Sciences – Vol. 22, (4), (2011), PP. 601-602.                 

زم خللق ظيمي الالاع املناخ التنيتضح أمهية املناخ املفتوح، حبيث يعد من أفضل أنو  3رقم من خالل اجلدول      
 املبادرات القيادية وذل  لتميزه مبا أييت:

 املادية والفكرية؛توفري الظروف املناسبة للعمل من الناحيتني  -
 خلق جو من العالقات اإلنسانية املناسبة؛ -
 توفري احلوافز املناسبة لألفراد؛ -
 تسهيل االتصاالت الفعالة لتدفق البياانت واملعلومات الالزمة؛ -
 إشراب األفراد يف كل جماالت الت طيط ورسم وتنظيم العمل؛ -
 التدريب العملي والنمو املهين املستمر للعاملني؛ -
 داء. اج يف األحتديد العالقات التنظيمية مبا يزيل التداخل بني األدوار والتضارب واالزدو  -

واملناخ املنفتح يتميز خبصائص تقوم على املوثوقية من جانب كدل مدن مسدؤول النظدام والعداملني فيده، واملسدؤول       
بددددورهم اباللتدددزام وابلعمدددل معدددا بدددروح هندددا يددددير مؤسسدددته مدددن خدددالل متثلددده سدددلوب القددددوة فيهدددا، والعددداملون يتميدددزون 

  1الفريق.

                                                           
 .151 الطويل، مرجع سابق، و. ( 1
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مددن متطلبددات املندداخ اجليددد سدديادة روح الثقددة بددني العدداملني يف النظددام وإ حددة الفددرو ملشدداركتهم يف عمليددة صددنع      
دارة النظدددام علدددى العددداملني فيددده، ودعدددم اإلدارة وتقدددديرها هلدددم، وصدددون سدددبل االتصدددال إالقدددرارات، فضدددال عدددن انفتددداح 

معهددم مددع ضددمان اجلديددة يف التعامددل مددع معطيددات هدددا االنفتدداح. وكدددل  االهتمددام بتحقيددق درجددة التددوازن  والتواصددل
أو بعبدارة أخدرى بدني بعددي كيفيدة أداء النظدام وكدم هددا  ،بني بعدي االهتمام ابإلنتاج واالهتمام ابإلنسدان يف النظدام

  1األداء.
 من بد ال يف املنظمة. وهنا السائد يادةالق منط تتبع امل تلفة املناخية األمناط أناملرء  يالحظ أن ميكن سبق  ا     

 الفكر لتطور امل تلفة ع  املراحل وتطويرها اإلدارية للفلسفة انعكاسا إال هو ما التنظيمي املناخ أن على التأكيد
 عامة، أو خاصة منظمة كونت كأن السائد املناخ التنظيمي على أثر له املنظمة عمل طبيعة أن كما التنظيمي،
 .عسكرية أو مدنية خدمية، أو إنتاجية

 قياس املناخ التنظيميل مجالك البيئة :املطلب الثالث
 العمل، وعند هدا ريس يف ش  بدون تؤثر معينة ظروف ظل يف معينة بيئة ويف مكان يف العمليؤدى        

 ألن املنظمة وذل  نفسه، التنظيم مفهوم يتجاوز واسع مفهوم عن احلديث فيكون التنظيمية البيئة عن احلديث
 .ئةالبي يطلق عليه الدي الواسع النظام هدا يف فرعي نظام فهي ،شامل نظام ضمن تعي 
 وجمتمعات طبيعة ابإلنسان من  يط ما كل هي أو ،والتفاعل اإلاثرة فيه حتدث الدي اجملال هي البيئةو         
 األخرى والقوى واملنظمات األهداف تل  هيوابلنسبة للمنظمة  2،ش صية وعالقات اجتماعية ونظم بشرية
 هي أو لإلدارة، املباشرة السيطرة نطاق والسياسية الواقعة خارج والتكنولوجية واالقتصادية االجتماعية الطبيعة ذات

 الظروف أبهنا احمليطة ابلعوامل ويقصد .التشغيلية عالقة ابلعمليات هلا واليت ابملنظمة احمليطة والعوامل الظروف
  3.املنظمة وفاعلية أداء على أتثري ذات تعت  اليت والبشرية والثقافية والتكنولوجية واالقتصادية السياسية
  ا وحتيط املنظمة خارج توجد ليتا هي اخلارجية فالبيئة داخلية، وبيئة خارجية بيئة إىل املنظمة بيئة صنفوت     
 .التقنيةو  لقانونيةا والبيئة السياسية والبيئة االجتماعية والبيئة االقتصادية فيها كالبيئة وتؤثر

                                                           
 .152املرجع نفسه، و.  ( 1
 .135(، و. 9219بريوت،   بريوت: مكتبة ) ،االجتماعية العلوم مصطلحات معجم زكي بدوي، أ د ( 2
 .33(، و. 1992  الصفدي، )عمان: مطبعة ،األعمال منظمات نظرايت أميمة الدهان، ( 3
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 والتكيف التوازن جمال خلق يف سيما وال كبرية، أمهية ابملنظمة احمليطة املعاصرة للبيئة املنظمات أولت لقد      
 البيئية دور الظروف أتخد أن البد املنظمة، يف العليا اإلدارة تت دها القرارات اليت أن أكدت كما ،واالستقرار

 البقاء على أدائها واحملافظة مواصلة على املنظمة قدرة اختالل إىل أن يقود شأنه من هلا إمهاهلا ألن االهتمام، بنظر
ذل  ألن للبيئة اخلارجية احمليطة ابلنظام أثرا مباشرا على مناخه التنظيمي العام وعلى كيفية رؤية  1والتنافس.
يه له، فاملنظمة اليت حتيطها ظروف اقتصادية صعبة قد تدفع إداريا إىل االستغناء عن بعا العاملني العاملني ف

فيها،  ا يؤثر سلبا على إحساس العاملني يف النظام ابلثقة والشعور ابالستقرار، والشيء نفسه ينطبق على 
أما إذا كانت هده املتغريات البيئية  ؛الظروف السياسية واالجتماعية األخرى اليت يعي  ضمن إطارها النظام

 2اخلارجية متسمة ابلصحة والسالمة ساعد ذل  على دعم صحة النظام وسالمة مناخ العمل فيه.
 الفنية النواحي يف وتتمثل الداخل، من فيها وتؤثر املنظمة إطار داخل البيئة املوجودة هي الداخلية البيئةو       

 اهليكل فيها مبا ابملنظمة اخلاصة والقوانني والنظم املست دمة والتقنية العمل أداء األعمال كطرق ألداء واإلجرائية
 األجور ونظم القيادة وأسلوب االتصاالت وأمناط العمل، جمموعات تشمل كما الرمسي، الرمسي و ري التنظيمي
وتتكون  .التنظيمي املناخ أبعاد معظم تتضمن الداخلية والبيئة 3،اإلدارية والفلسفة املتوفرة احلوافز واملهارات ونظام
 :مها رئيسيني شقني من يف املنظمة العمل بيئة

االجتماعية  والروابط وطبيعته، العام االجتماعي املناخ على تشتملواالجتماعية: و النفسية العمل بيئة .أ
وميكن  .العاملني بني املوجود التنظيمية الصراعات العمل، مكان يف البشرية املوارد بني السائدة والعالقات

 اإلدارة، العالقة أعضاء بني العالقات العاملني ورؤسائهم، بني العالقات :يف اجلوانب هده نطاق حتديد
 وتبادل التعاون مستوى كدل  ومنها املنظمة ابجملتمع احمللي، وعالقة بعضهم بعضا العاملني بني

 تسعى اليت األهداف بيانو  أخرى، من جهة رؤسائهم وبني وبينهم جهة، من العاملني بني املعلومات
 يؤديه أن جيب الدي األداء مستوى الرؤساء، ووضوح من الصادرة التعليماتدقة و  حتقيقها، إىل املنظمة
 ضغوط أيضا ومنها السائدة يف التنظيم، والقيم واملهارات املعارفوضوح و  األدوار، عدم تضاربو  العامل،
على  أو مشاركة ومدى األداء، تقومي عملية يف اإلدارة وسياسة والعاملون، يواجهها اإلداريون اليت العمل

                                                           
 .357، مرجع سابق، و. وآخرونالصفار  (1
 .143-142و و. الطويل، مرجع سابق،  (2
 .174-173(، و و. 2005اإلدارية،  للتنمية العربية ، )القاهرة: منشورات املنظمةالتنظيمي اإلبداع إدارة ،احلليم الفاعوري عبد رفعت (3
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 والضعف، القوة جوانب عن املرتدة التغدية من االستفادة ومدى التقومي، معايري وضوح مدى األقل
 1الرتاكمي. الوظيفي سجله يف السل  أو اإلجيايب أتثريه ومدى ومدى موضوعيته،

حيث  من املبىن، خصائص التشغيلية وتشمل العمليات مسرح املادية العمل بيئة متثل املادية: العمل بيئة .ب
 اإلطار هدا يف ويندرج وأدوات العمل واألاثث، تشمل التجهيزات كما املكاتب والورش، وتوزيع التصميم

 والتجارية، والزراعية، الصناعية، احلياة جماالت مجيع اقتحمت التكنولوجيا فقد التكنولوجية، البيئة
 أحد ف هنا تعد جزءا منها، وأصبحت املنظمات مجيع قد دخلت التكنولوجيا أن وطاملا .والتعليمية

  يزات من املنظمات هده تستفيد أن جيب لدا هلده املنظمات، التنظيمي العناصر املؤثرة يف املناخ
 على يساعد  ا األمثل االستثمار وتستثمرها حنوها، اجيابية وتنشر اجتاهات وحسنات التكنولوجيا،

 العضلي اجملهود ومن فيه، الروتينية األجزاء من من األحيان كثري يف العمل وختليصه إجراءات تبسيط
أخرى،  جهة ومن الكامنة. وطاقايم قدرايم الستغالل للعاملني الفرصة أكثر وإ حة قد  تاجه، الدي
 حيث يتصف اجتاها سلبيا أيخد التنظيمي ناخامل جيعل قد واملعدات األجهزة على املبالغة يف االعتماد ف ن

  2وحركات حمدودة. حمسوبة خبطوات تتحرب اآللة مثل فيه اإلنسان ويصبح والإلنسانية ابجلمود

لطبيعة التكنولوجيا اليت تسود جو العمل وظروفه أثرا يف مناخه العام، فكلما كانت التكنولوجيا  إن      
املست دمة يف املنظمة ذات طبيعة تقليدية  ري منفتحة تؤدي ابملناخ العام حنو الر بة والسلبية،  ا يؤثر 

ت العاملني وعدم إقباهلم سلبا على روح الثقة بني أفراد النظام إىل جانب حتجيم إمكاانت وإبداعا
وضعف  اسهم على حتمل املسؤوليات اليت تتطلبها مهام أدوارهم، والعكس صحيح مبعىن أن توجه 

 3النظام حنو االنفتاح والتجديد يف أبعاده التكنولوجية يشكل ضماان لسيادة مناخ منظمي صحي فيها.

 التهوية حيث من العمل، مكان يف السائدة الفيزايئية الظروف املادية العمل بيئة تتضمن كما           
  اهلدوء، مستوى و وأماكنها، الراحة وفرتات ساعاته وعدد ابلعمل، والساحات احمليطة والنظافة واإلضاءة

 أن ش  ال أدائها، وفاعلية العمل يف البشرية املوارد وصحة سالمة يف وأتثري انعكاس ذات الظروف فهده

                                                           
 .97حممد عباس، مرجع سابق، و.  (1
 اإلسالمية سلسلة اجلامعة جملة بغزة، اجلامعة اإلسالمية يف اإلداريني للعاملني الوظيفي األداء على التنظيمي املناخ سويرح، أثر أبو سليمان وأمين حبر عبد يوسف (2

 . 1185و.  (،2010عشر، ) الثامن الثاين، اجمللد ، العدداإلنسانية الدراسات
 .415العزاوي وجواد، مرجع سابق، و.  (3
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اختالل ظروف العمل املادية، من  العامل إذ أن أداء على سلبية آاثر املنظمة يف الفيزيقية الظروف لسوء
يوية، رطوبة إضاءة، درجة حرارة، ضوضاء، أو التعامل مع مواد كيميائية كالغازات، ميكن أن تؤدي إىل 

دنية، الشعور بعدم مناسبة العمل وظروفه، ونظرا لالرتباط الوثيق بني هده األمور وصحة وسالمة الفرد الب
 1ف هنا ميكن أن تكون مصدرا أساسيا من مصادر سوء املناخ التنظيمي واخنفاض األداء.

 على وقدرة العامل االجتماعي االنتماء مثل عوامل عدة العاملني، على التنظيمي وأتثريها ابلبيئة يرتبطو    
 البيئي تقارب اإلطار أن يثح العاملني، لبعا الدميغرافية االنتماءات وكدل  فيه، واندماجه عمله، مع التكيف
 كما املهنة، العمل وزمالء اهجت هلم والعاطفي السلوكي التجاوب على أثر هلا نشأيم، وظروف للعاملني، والثقايف

 مع وتكاملهم العاملني لى اندماجع السلب أو ابإلجياب يؤثر قيم، من اجملتمع يسود وما ونظرته، اجملتمع تقدير أن
 وفيه.  العمل

 وطرق حتسينه أتثريات املناخ التنظيمي :املبحث الثالث
دورها تؤثر يف اليت ب املنظمة املتغريات داخل من التفاعل بني عدد طريق املناخ التنظيمي عن تتحدد مالمح    

لقا و ري يميا مغخا تنظوقد ينتج من خالل تل  التفاعالت مناإدراكات واجتاهات وسلوكيات أعضاء العمل. 
ثر  تشجيع يصبح أكلسينه صحي، ولكي تتفادى إدارة املنظمة اآلاثر السلبية هلدا النمط من املناخ وجب حت

 ومالءمة لالجناز والعطاء.

 التنظيمي املناخ على املؤثرة العوامل :األول املطلب
 ية مثل دافعيةمتغريات رئيس تؤثر يفنها و يتأثر املناخ التنظيمي ابلعديد من العوامل اهلامة، اليت تتفاعل فيما بي     

ن ذكر كل نظمة، وال ميكاءة املة وكفعلى إنتاجي وأيضاالعاملني ابملنظمة ورضاهم الوظيفي ودرجة االلتزام واالبتكار 
 ي:هنه ميكن تصنيفها إىل ثالث عوامل أإال  العوامل املؤثرة على املناخ التنظيمي،

 :الشخصية العوامل ،أوال
العاملني أتثريا واضحا على مناخها التنظيمي، فاملنظمة اليت يعمل ش صية خصائص العاملني: خلصائص  -1

فيها نسبة عالية من كبار السن وذوي التعليم العاي، يكون مناخها خمتلفا عن املنظمة اليت يعمل فيها 
وقد خيتلف املناخ التنظيمي يف املنظمات النسوية  .صغر سنا ومن ذوي التعليم العايأعاملون طموحون 

                                                           
 .165 (، و.2002وائل للنشر، )عمان: دار السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال، العميان، حممود سلمان  )1



74 
 

 املنظمات يف وآتلفا ودا أكثر املناخ يكون كما املنظمات اليت يغلب عليها اجلنس الدكوري، تل عن 
 1.العمل خارج االجتماعية األنشطة يف بعضهم البعا هاؤ أعضا يشارب اليت

وأخالقيات  قيم مع تتفق ال اليت السلوكيات بعا أحياان الوظيفي العمل يتطلب القيم: قد تناقا  -2
ابلدنب  شعورا توجد وقد السلوكيات تؤثر على إدراب الفرد سلبا للمناخ التنظيمي، هده مثل املوظف،

 2.إنتاجه على سلبا ينعكس  ا الضمري الدائم وأتنيب القلق من حبالة تصيبهف املوظف لدى
يعرف الضغط أبنه أتثري داخلي لدى الفرد، ينجم عن التفاعل بني قوى ضا طة الضغوط النفسية:   -3

تدفعه إىل االحنراف  ،قد يؤدي إىل اضطراابت جسمية أو نفسية أو سلوكية لديه ،الش صيةومكوانت 
يستجيب األفراد للضغوط بطرق خمتلفة، فقد يتكيف و  3عن األداء الطبيعي أو حفزه لتحسني األداء.

سيطة البعا مع الضغط، فيما يتجنبه آخرون أوال  تملونه، ويعود ذل  إىل وجود ما يعرف ابلعوامل الو 
اليت تؤكد أو تضعف العالقة بني مصدر الضغط ونتيجته. وتشتمل تل  العوامل على العمر، اجلنس، 
احلاجات، الوراثة، العادات إال أن معظم الدراسات قد وجهت حنو دراسة الش صية، سيام من حيث 

اثر آوط تكاد جتمع البحوث النفسية على أن للضغو  4ومنط الش صية ب(.أ أمناطها )منط الش صية 
نفسية تتمثل يف اضطراابت إدراب الفرد وعدم وضوح مفهوم الدات لديه، كما أن ذاكرته تضعف وتصاب 
ابلتشتت ويصبح أكثر قابلية للمرض النفسي والعقلي واجلسمي. فاملستوايت احلالية من الضغوط 

غضب، االنفعال، يصاحبها عادة بعا األعراض النفسية، مثل اإلحباط، القلق، االكتئاب، التوتر، ال
كل ذل  يؤدي إىل تغري املزاج النفسي والعاطفي لدى اإلنسان، وضعف و  .الشعور ابمللل وقلة األمهية

القدرة على الرتكيز واختاذ القرار الصحيح، وعدم الرضا، وتصبح املشكلة أك  عندما يعاين منها رجال 
  5اإلدارة العليا ملا هلم من أثر ينعكس على بقية العاملني.

                                                           
  .410و.  (،2000 النشر، دار مكان النشر، دون دونمعاصرة، ) رؤية التنظيمي، السلوك إدارة سيد، أ د مصطفى (1

 املنظمات،  مستوى على التحليل التنظيمي، للسلوك العلمية املوسوعة الصرييف، حممد ( 2
 .268 و.  (،2009الرابع،  احلديث، اجلزء اجلامعي إلسكندرية: املكتبا    

 .74(، و. 1992الرايض: ) ،45العدد  ،جملة اإلدارة العامة، "حنو إطار شامل لتفسري ضغوط العمل وكيفية مواجهتها"حممد لطفي راشد،  )3
 .178(، و. 1991ترمجة، أبو القاسم جعفر، )الرايض: معهد اإلدارة العامة،  السلوك التنظيمي واألداء، ،سيزالقي، مارب جي والساندرودي   )4
 .85 ، و.(2002الرايض: معهد اإلدارة العامة، )، ضغوط العمل لدى األطباء املصادر واألعراض ،األ دي حنان عبد الر ان )5
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اختالف قدرات األفراد ومهارايم: تتفاوت القدرات من فرد إىل آخر، ويلعب ذلد  دورا يف تفداوت إدراب  -4
 1العاملني ملناخهم التنظيمي ومن هده القدرات:

 القدرة على حتمل املهام واألعباء الصعبة؛ -
 ن أشددياءسددؤولية عدداملأو  القدددرة علددى حتمددل املسددؤولية، وقددد تكددون مسددؤولية اإلشددراف علددى اآلخددرين، -

 مادية؛
 ى التكيدددف مدددعلقددددرة علددداالقددددرة علدددى التعامدددل والتدددأقلم مدددع املتغدددريات البيئيدددة، فدددبعا األفدددراد لدددديهم  -

 اد.نب األفر ومع أن مصادر الضغوط واحدة، إال أن هلا ردود فعل خمتلفة من جا ،ضغوط العمل

اد ة بواسدددطة األفدددر ين املدركددد  التفددداوت بدددني املعددداذلددد إىلإن اخدددتالف إدراب األفدددراد للمنددداخ التنظيمدددي مدددرده     
 ومدى فهمهم  وتفسريهم هلا.

 :التنظيمية العوامل ،اثنيا
ذات أتثري قوي على املناخ التنظيمي، ألن هده القيم تؤدي يرون القيم اإلدارية: تعت  القيم اليت  ملها املد -1

ولدورها اهلام يف مدى إدراب العاملني لنمط القيم إىل القيام أبعمال تؤثر بدورها على اختاذ القرارات، 
ن قيم املديرين ميكن أن إ .السائد يف املنظمة، وفيما إذا كانت تسود فيها القيم الش صية أم املؤسسية

ختلق مناخا من األمانة داخل املؤسسة حبيث تقلل من السرقات والسلوكيات  ري املر وبة والضارة 
إلدارية كأداة فهم أعمق بني املدير وموظفيه فيما يتعلق ابألساس املنطقي وتستعمل القيم ا 2ابملنظمة.

للعمل وفق أسلوب معني، وميكن است دام قائمة القيم اإلدارية كأداة حلل املشكالت حيث متكن 
نه عندما تكون قرارات أاملديرين واملوظفني على الرتكيز على أوجه االختالف والتشابه يف قيمهم، كما 

مديري املنظمة منسجمة ومتسقة مع القيم السائدة يف املنظمة سوف يلتزم مجيع العاملني  ده  وتوجيهات
ن مبا خيالف هده القيم السائدة يصبح العاملون يف حالة من التناقا و القيم، ولكن حينما يتصرف املدير 

     3واإلرابب وتتالشى القيم املشرتكة بينهم.
                                                           

 . 291 (، و.2001الدار اجلامعية،  اإلسكندرية:السلوك اإلنساين يف املنظمات، )صالح الدين حممد عبد الباقي،  )1

 .291(، و. 1995، )عمان: جامعة القدس املفتوحة، السلوك التنظيميبشري اخلضرا، مروة أ د، أ د أبو هنط  وجنان الطاهر،   (2
امللتقى الثالث لتطوير املوارد عاصر واإلسالمي، إبراهيم فهد الغفيلي، العالقة والتأثري بني قيم الفرد واملنظمات يف بناء أخالقيات املهنة من منظور الفكر امل( 3
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 كلما املناطة ابألفراد، واملسؤوليات األدوار وأيضا واضحة ملنظمةا أهداف كانت املنظمة: كلما أهداف -2
 مستوى زاد مث من للعاملني و املعنوية الروح وارتفعت األداء يف والتناقضات التعارضات وجود ضعف

 1.إنتاجيتهم
بدل ال جيعلده خيتفدي دون تددخل  هتركدأو  ،وجود الصراع بينمدا هدو موجدود اننكر  نإإدارة الصراع التنظيمي:  -3

مينحه قوة خفية أك ، فكثريا ما تشجع املنظمات املديرين علدى إمخداد الصدراعات، والظهدور بشدكل اجلندود 
امل لصدددني، وهدددم بددددل  يضدددحون ابلصددددق واألماندددة واإلبدددداع والراحدددة وهددددوء البدددال، فيكدددون الدددثمن الددددي 

لدددى املنددداخ التنظيمدددي  دددا يدددؤثر سدددلبا ع ،يدفعونددده لعددددم قددددريم علدددى التعامدددل الصدددحيح مدددع الصدددراع ابهظدددا
ن الصددراعات الدديت ال يددتم التعامددل معهددا أل ،لدددا جيددب التعامددل مددع الصددراعات بطريقددة صددحيحة  2.السددائد

بطريقددة صددحيحة، وتكددون احللددول املت دددة فيهددا  ددري مرضددية للطددرفني، تسددتمر اخلالفددات نتيجددة لدددل  وقددد 
 3تتصاعد.

لددى براعددة ت العداملني، وع سددلوكياإن جنداح املنظمددة يف إدارة الصددراع يعتمدد علددى النفددوذ والقدوة  والتددأثري يف       
 األمثدل املسدتوى علدى ةاإلدار  حمافظدةو  .تشد يص ظداهرة الصدراع واسدت دام األسدلوب املالئدم ملتطلبدات املوقدف

  .تاجيتهمإن زايدة مث ومن معنواييم على احملافظةو  العاملني استقرار من يزيد سوف للصراع

داخل املنظمة، حيث من خالهلا يتم مجع العديد  االثقافة التنظيمية: إن للثقافة التنظيمية القوية دورا مهم -4
من األفراد على اختالف مستواييم التعليمية ومصاحلهم الش صية داخل منظمة واحدة، يعملون من 
خالهلا ويشرتكون يف عمل واحد من أجل حتقيق هدف مشرتب، ويرجع ذل  إىل أن هده الثقافة 

و دا  4.وإضعاف تل  اليت تؤدي إىل التفرقة واالختالف التنظيمية تعمل على تعزيز وتقوية نقاط االحتاد
تعت  الثقافة التنظيمية من أهم عوامل إدماج العمال داخل املنظمة، ويظهر ذل  بشكل جلي عند دخول 

نجد أن الثقافة التنظيمية فورؤى ختتلف عن تل  املوجودة يف املنظمة،  اعمال جدد للمنظمة  ملون قيم

                                                           
 .267 ، مرجع سابق، و.(2009) الصرييف (1

  ترمجة مكتبة جرير، شخص يف العمل، تسوية الصراعات يف العمل: دليل كامل لكلكلوب كينيث ومسيث جوان،   )2
 .12 (، و.2005)الرايض: مكتبة  جرير،    

 ترمجة مكتبة جرير، مفاتيح الغضب: كيف تفصل يف النزاعات وتقوم بتهدئة اجلميع، ايفانز سبيل وكوهني شريي،  )3
 .244 (، و.2001)الرايض: مكتبة جرير،    

4) Oliver Meier, Management Interculturel, (Paris: Dunod, 2004), P. 17.   



77 
 

القادمني اجلدد ابلتعلم وبشكل سريع لقيم ومعايري املنظمة، وجتعلهم يعملون بشكل توفر وتسمح هلؤالء 
دا جند أن الثقافة التنظيمية تؤثر على العاملني وعلى تكوين السلوب املطلوب لو  .فعال مع بقية العمال
 ا يزيد  ،والقيم ا جيعلهم يشعرون ابالنتماء ألهنم يشرتكون ويتقامسون نفس املعايري  1منهم داخل املنظمة،

فالثقافة التنظيمية تعمل مبثابة الصمغ الدي  عليه،و  .من والء هؤالء العمال ودرجة التنسيق والتعاون بينهم
 ثقافة تعت و  2يربط أفراد املنظمة بعضهم ببعا ويساعد على تعزيز السلوب املنسق الثابت يف العمل.

 األفراد تصرفات على مباشر أتثري التنظيم فلها وأداء عمل كيفية حتكم اليت الرئيسية املتغريات من املنظمة
 اجتاهات على أتثري هلا كما .امل تلفة املواقف يف حتكم التصرفات اليت الرمسية و ري الرمسية األنظمة علىو 

 .واضحة معايري حتكمها ال اليت املتغرية املواقف تفاعلهم مع كيفيةو  واهتمامايم القادة
املادية: وذل  ابلشكل الدي ميكن الفدرد مدن عملده يف سدهولة ويسدر، وجيعلده أقدل عرضده ترتيب بيئة العمل  -5

 3للم اطر. ومن الطرق للوصول إىل ذل :

 اختاذ اإلجراءات الالزمة للحد من الصوت املزعج كمصدر للضغوط؛  -
 توفري اإلضاءة املالئمة للعاملني؛  -
اد وتزويدددد األفدددر  املنتجدددة ام األجهدددزة أو املدددوادحتديدددد امل ددداطر املرتتبدددة علدددى التلدددوث النددداجم عدددن اسدددت د  -

 ابملعلومات الضرورية عن هده امل اطر ووسائل الوقاية واألمن الصحي؛
 تصميم وترتيب أماكن ومكاتب العمل.  -

الوالء التنظيمي: الوالء التنظيمي اعتقاد قوي، ينشأ لدى الفرد نتيجة اقتناعه ابملنظمة اليت يعمل فيها،  -6
ها واستمرارها يتوافق مع مصاحله، فيؤدي ذل  ءا ألهنا تتوافق مع قيمه وأهدافه، وألن بقاوبقيمها وأهدافه

يف املنظمة، فيدفعه حبه وارتباطه  ا  اومؤثر  اأساسي اإىل اندماجه فيها وتوافقه معها، فيكون بدل  جزء
نظمة، فتستمر إىل بدل مزيد من اجلهد العادي والتطوعي، وااللتزام بتحقيق ذل ، لتحقيق أهداف امل

                                                           
 .314، و. مرجع سابقالعميان، )1
 .265(، و. 2003)األردن: دار حامد،  إدارة املنظمات،حسن حرمي،  )2

 .171 العميان، مرجع سابق، و. )3
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أمهية  على التأكيد مبدأ يسوده الدي التنظيمي فاملناخ 1ها  ا يؤدي إىل جناحها.ؤ املنظمة ويتحسن أدا
 جيد.  أداء إىل يقود أدائها كيفية عن معلومات من إليه حتتاج مبا تزويدها مع اجلماعة أهداف

 تغيري إلحداث أي منها تنطلق أن املنظمة تستطيع اليت األساسية القاعدة تعت  حيث التكنولوجية: البيئة  -7
 ما متابعة متكنها من اليت املهارات ذات اإلطارات توفر من منظمة لكل البد لدل  منتجايا، نوعية يف

 اكتساب حماولة العاملني إىل هؤالء دفع يف يتمثل العاملني سلوب على فتأثريها البيئة، تل  يف  دث
ال فكلما كانت التكنولوجيا املست دمة يف املنظمة   2.التكنولوجية التغريات تل  ملواكبة الالزمة املهارات

يف العمل أن يكون أكثر ابملناخ العام  الشكل الدي يسمح، تواكب روح العصر من انفتاح وجتديد
،  ا يشعرهم بسلبية روح الثقة بني أفراد العاملنياالتصاالت و سلبا على  أثر ذل  ،جاذبية وديناميكية

  ينية املناخ.وروت

 :اخلارجية العوامل ،اثلثا

 املناخ إجيابية وسلبية على ثريالتأ يف هاما دورا لمنظمةل االقتصادية البيئة : تلعباالقتصادية البيئة -1
أما يف  .طرمل امل المغامرة وحتففي فرتات الرواج واالزدهار االقتصادي مييل املديرون ل  ا، التنظيمي

 على التحفظ يف ملديرين  اجين ميزانيات املؤسسة  البا ما تتقلص  ا  ف ،الظروف االقتصادية السيئة
ىت ال يسبب حجانبا  بداعيةم يضعون األفكار اإلأهناختاذ قرارايم فال يقرتحون برامج جديدة، كما 
ىل إقتصادي اد االل الكسظاملؤسسة يف  أقد تلجو  .تنفيدها خسارة ال تستطيع املؤسسة حتملها

لتنظيمي  ري ملناخ ااأبن  وينتج عن ذل  تصور ابقي العاملني ،ن جزء من القوى العاملةاالستغناء ع
 عهم. وإبداعاملنيمستقر وهده التصورات ستؤثر على منو املؤسسة وتطورها، وعلى إنتاجية ال

 

                                                           
 ، العنقضغوط العمل وعالقتها ابلوالء التنظيمي دراسة تطبيقية على املركب املنجمي للفوسفات جببل فريد راهم،  (1

 .50(، و. 2008رسالة ماجستري  ري منشورة، )تبسة: جامعة تبسة،    
 .265-264مرجع سابق، و و.  ،(2009) الصريف ( 2



79 
 

 تل  تؤثر حيث واالجتاهات احمللية الثقافات القيم، التقاليد، العادات، جمموعة  ا يقصد :االجتماعية البيئة -2
وتصرفايم.  على سلوكيايم مث من و التنظيم داخل األحداث جملرايت األفراد واستيعاب فهم مدى على البيئة

 1:منها اجلوانب من العديد يف اإلدارة كفاءة على االجتماعية البيئة تؤثرو 
 اإلجناز؛ على الدافع مستوى -
 واألسرية؛ االجتماعية العالقات -
 علمي؛ بشكل التفكري طريقة -
 .التفويا وعدم السلطة حنو امليل -

 يؤمنون اليت القيم واملبادئ كلو  نظرهم وجهات أفكارهم، األفراد، ثقافة الثقافية ابلبيئة الثقافية: يقصد البيئة -3
 ومبادئ لقيم يتعرض انمي بلد تعمل يف منظمة فمناخ منظمايم، ملناخ إدراكهم على تؤثر العوامل وتل  ا، 
 2بينهم. الختالف الثقافات متقدم بلد يف أخرى منظمة هلا تتعرض اليت تل   ري

املناخ  ة، إذ أنملتغريات الش صييظهر جليا أمهية امي يمن خالل العوامل اليت تؤثر على املناخ التنظ          
املوضوعية ل العوام صية مع، وتتفاعل هده املتغريات الش منبثق عن ذهنية الفردالتنظيمي متغري إدراكي 

حتسني املناخ  اولتهمحمر عند أخدها مجيعا بعني االعتباوجب على املديرين  ،واخلارجية لتمنح أتثريا أك 
 التنظيمي.

 املناخ التنظيمي كمتغري يف النظرايت والبحوث  :املطلب الثاين
 الدي ورالد هدا طبيعة وحول، يهيف األحباث والدراسات اليت تعتمد علري متغ بدور التنظيمي املناخيقوم        
 متغري وسيط، أنه يرى من وهناب قل،مست متغري املناخ أن يرى فاألول ؛ثالثة آراء هناب التنظيمي، ف ن املناخ يؤديه
 :يتاآل النحو على اآلراء هده تناول وميكن  بع أنه متغري اثلث فريق يرى بينما

 : مستقل كمتغري التنظيمي املناخ.  أ
 مثل الرضا الوظيفي، اإلنتاجية، وترب الوظيفة األخرى املتغريات على يؤثر التنظيمي املناخ ف ن ،الرأيدا وفقا هل     

املنظمة يؤثر املناخ التنظيمي على الفعالية التنظيمية، األداء التقين، الوقاية من احلوادث واألداء  وعلى مستوى
 .التنظيمي

                                                           
 .265، مرجع سابق، و. (2009) الصرييف ( 1
 .62و.  ،مرجع سابق املغريب، الفتاح عبد(  2
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إدارة املنظمة  التنظيم، كما أن اهتمام يف بفرو اإلجناز والرتقي إدراكه دتزاي مع يتزايد العمل عن الفرد رضا إن     
 1.األداء مستوى حتسني إىل يؤدي املناخ التقليدي  وجتنب االبتكاري أو التجديدي املناخ وتدعيم  ا ابلعاملني

 : اتبع كمتغري التنظيمي املناخ .ب
 واهليكل التكنولوجيا خصائص مقدمتها يف العوامل من لعديد نتاج هو التنظيمي املناخ أبن الرأي يؤكد هدا     

املناخ  خصائص يف  اثال تغيريا العوامل تل  يف تغيري أي على سوف يرتتب مث ومن ،القيادي والنمط التنظيمي
 الرمسية، والقواعد اإلجراءات من كبري عدد شكل البريوقراطية يف من عالية درجة  ا اليت األنظمة إن .التنظيمي

 القلق، من عاي وجود مستوى إىل يؤدي ورمبا ومغلق ضا ط مناخ تنظيمي بوجود األفراد فيها إدراب يتزايد
 العالقات يعكس وهدا .والصراحة ابلعالنية تتصف وجود عالقات عدم عن فضال الثقة، مستوى واخنفاض
 ،التنظيمي املناخ على أتثري واضح ذات التدريبية ال امج البريوقراطية. كما أن من أقل ذات درجة ابألنظمة السائدة
واملناخ  الفعلي التنظيمي املناخ من لكل األفراد إدراكات التناقا بني مستوى تقليل ال امج تل  طريق عن فيمكن

 2.وجوده يف املر وب التنظيمي
واخللل يف  اإلدارة فلسفة ليهاع تقوم اليت واالفرتاضات وأمناط القيادة التنظيمي اهليكل خصائص اختالف إن    

 ابلسلوب تتعلق عينةم نواتج على ينعكس هداو  املناخ التنظيمي، خصائص اختالف إىل تؤدي عدالة احلوافز
 .و ريها واألداء والدافعية

 : وسيط كمتغري التنظيمي املناخ .ج
 التكنولوجيا خصائص بني العالقة يعدل أن املتغريات، فيمكن من عديد بني وسيط متغري التنظيمي املناخ     

 املناخ كما أن  .أخرى انحية من واألداء الرضا مث ومن األفراد، واجتاهات انحية وإدراكات من التنظيمي واهليكل
 .الوظيفي والرضا األداءوبني  التدريبية والدورات والتحديث التطوير بني برامج الوسيط املتغري بدور يقوم التنظيمي

 الرضا مستوايت يف تؤثر بدورها واليت التنظيمي املناخ على خصائص تنعكس التدريبية والدورات التطوير برامج إن
 ودوران العمالة، اإلنتاج تكاليف من كل وختفيا اإلنتاجية زايدة إىل يؤدي ما وهدا ،للعاملني ابلتنظيم واألداء
 ابملشاركة يتصف الدي التنظيمي املناخ إىل إىل االنتقال اإلدارة رجال التطويري، التدريب برانمج تؤدي حيث

 على تنعكس وهده املرؤوسني، يف وثقة اإلدارة اعتماد لدرجة وفقا اإلدارية خصائص األنظمة تتباينو  .والتفاعل

                                                           
 .42-41(، و و. 2005اجلامعية، ، )اإلسكندرية: الدار اإلدارة العامةمصطفى حممود أبو بكر،  ( 1
 .43املرجع نفسه، و.  ( 2
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 واملرؤوسني الرؤساء بني التفاعالت تكون ابلسلطة االستئثار نظام التنظيمي، ففي املناخ خالل من األفراد اجتاهات
 1.املشاركة جمموعة على القائم النظام يف مستواها أقصى إىل التفاعالت تل  تصل األدىن، بينما حدها عند

 إن .التنظيمي املناخ خالل من وذل  والرضا الوظيفي الدافعيةوبني  القيادة منط بني قوية عالقة هناب      
 القرارات اختاذ يف املشاركة درجةو  والرمسية اهليكلية ابجلوانب االهتمام حيث درجة من ،القيادية األمناط اختالف
 انعكست واليت التنظيمي اخخصائص املن يف واضحة تباينات إىل يؤدي قد ،اجلماعي والعمل التعاون قويةومدى ت
  والرضا واألداء. الدافعية من متفاوتة درجات على بدورها

 همؤشرات صحة املناخ التنظيمي وطرق حتسين :املطلب الثالث
ب فيه هده لدي تر لشكل اإن توفري مناخ تنظيمي صحي يف املنظمات يؤثر على امل رجات التنظيمية اب       

خ تحقق منا يولة، اخلارجيلية و املنظمات،  ا يستوجب أن يتالءم  هدا املناخ  مع خمتلف الظروف البيئية الداخ
 تقوم بتحسني املناخ التنظيمي بشكل مستمر. أن اإلدارةعلى  ،تنظيمي صحي

 2توجد جمموعة من دالئل ومؤشرات صحة املناخ التنظيمي ومنها ما يلي: مؤشرات صحة املناخ التنظيمي: ،أوال
 التكامل بني األهداف التنظيمية واألهداف الش صية؛ -
 ؛(The sociotechnical pattern) بناء على مطالب النمط االجتماعي التقين ،ملالئماهليكل التنظيمي ا -
 تفعيل الدميقراطية يف املنظمة مع الفرو الكاملة للمشاركة؛ -
 الثقة املتبادلة، املراعاة والدعم بني خمتلف مستوايت املنظمة؛ -
 املناقشة املفتوحة للصراع )األسباب( مع حماولة جتنب املواجهة؛ -
 معينة؛السلوب اإلداري وأمناط القيادة املناسبة حلاالت عمل  -
 قبول العقد النفسي بني الفرد واملنظمة؛ -
 ة؛لفرديتقدير احتياجات األفراد وتطلعايم يف العمل ومراعاة الفروق والصفات ا -
 النظام العادل للمكافآت على أساس االعرتاف االجيايب )العملي(؛ -
 االهتمام بنوعية وجودة حياة العمل وتصميم الوظائف؛ -

                                                           
 .44أبو بكر، مرجع سابق، و.  ( 1
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 الوظيفي؛فرو التنمية الش صية والتقدم  -
 ملنظمة.يف ا الشعور ابالنتماء والوالء للمنظمة واإلحساس بوجود تقدير وأمهية العضو -

لفعالية احتسني  كنه ال يضمننفة الدكر داللة على وجود مناخ صحي، ولآإن إعطاء االهتمام إىل امليزات      
ح الدعم يمي يستحضر رو خ التنظملنا كان ا  ومع ذل ، فاملنظمة ال تستطيع حتقيق األداء التشغيلي إال إذا .التنظيمية

 عال.شكل فوالتعاون يف مجيع أعضاء املنظمة، ويؤدي إىل حتفيز األعضاء على العمل طوعا وب
تطلب مهارات إدارية للموارد تإن عملية حتسني املناخ التنظيمي عملية معقدة، إذ  :حتسني املناخ التنظيمي ،اثنيا

ووسائل االتصال، إضافة إىل القيادة احلكيمة املؤثرة اليت تصوغ املوارد البشرية واملادية واألساليب واألدوات واملرافق 
 1يف بوتقة تفاعل متآلفة، ويعود أثر املدير أو القائد يف حتديد مالمح املناخ التنظيمي إىل مجلة من األسباب منها:

 امتالكه للقرارات اإلدارية النابعة من السلطة الشرعية؛ -
 عاملني يف املؤسسة على تل  القرارات قبوال أو رفضا؛ردة فعل ال -
 شاكل التنظيميةحل امل هم يفانعكاس القرارات اإلدارية على حتديد األساليب واألدوات والظروف اليت تس -

 أو تعقيدها.

 وتبدو أدوات حتسني املناخ التنظيمي يف عدد من املبادئ أمهها ما يلي:    
بتعديل وتطوير اهليكل التنظيمي من حيث تقسيم وأحداث الوحدات وجتميع الوظائف حبيث  اإلدارةأن تقوم  -1

وأتثريا، بتقليص املستوايت  اختدم كال من أهداف التنظيم وأهداف العاملني وذل  جبعل الوظيفة أكثر معن
جيب أن يؤدي إىل  ن تعديل اهليكل التنظيمي ف .العليا والدنيا اإلدارةوقصر قنوات االتصال بني  اإلدارية

وذل  من خالل تنظيم العمل على أساس اجلماعات حبيث  ،القصوى من طاقات الفرد ووالئه االستفادة
 2.يصبح كل فرد عضوا يف مجاعة أو أكثر تتصف ابالنسجام وتتميز بدرجة عالية من التفاعل

واملسامهة يف حل مشاكلهم،  ا يساعد على خلق شعور لديهم  وحتفيزهم االهتمام ابألهداف اخلاصة للعاملني -2
ابألمن واالرتياح. وحينها يتحقق لديهم الرضا الوظيفي وتتشكل لديهم اجتاهات اجيابية حنو مؤسستهم، 

نه يف جو أإبداعية، فالفرد الدي يشعر  واتجفت تفي مظاهر الصراع ويتحول إىل تنافس وظيفي وتعاون حنو ن

                                                           
 .27و. (، 2007، )عمان: دار حامد للنشر والتوزيع، املستقبلية يف املؤسسات الرتبويةالسلوك التنظيمي والتحدايت حممد حسن  ادات،  ( 1
 .126(، و. 2006، )عمان: دار أسامة املشرق الثقايف، التنظيم اإلداري، مبادئه وأساسياتهزيد منري عبودي،  ( 2
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ه ؤ العملية والفنية سيشعر ابنتماء إىل املؤسسة، فيزيد عطا قدراتهن الفائدة قد حتققت بفعل أنفسي مريح و 
 1.ويتحقق إبداعه

وجتنب العوامل اليت قد تؤدي إىل  ،انتهاج الطريقة العلمية يف حل املشكالت واختاذ القرارات بعيدا عن التفردية -3
 أواللون  أواجلنس  أواالقتصادية  أواملكانة االجتماعية التقليل من كرامة الفرد والتفريق بني العاملني بسبب 

وضع أنظمة عادلة و ري منحازة للتعامل مع العاملني من حيث  اإلدارةتوجب على كما ي  2.االنتماء الفكري
األمر الدي يبعث ابالرتياح يف نفوس العاملني ، املكافآت أو العقوابت أو األجور أو الرتقيات أو التدريب

 .. وهدا يعين معاملة املرؤوسني ابلعدل املبين على مبدأ سليم واثبتإنتاجيتهمو فزهم على زايدة 
مشاركة العاملني يف صناعة القرارات وحتمل املسؤوليات،  ا يسهم يف حتقيق ذوايم ويعزز لديهم الشعور  -4

األهداف بكفاءة وفعالية، فالقرارات من صناعتهم والنتائج متوافقة مع أدائهم،  ابملسؤولية للعمل على حتقيق
ف عطاء املوظف مزيدا من الشعور ابملشاركة ورسم السياسات واختاذ القرارات عن طريق اللقاءات مع املرؤوسني 

  3وحماولة احلد من االختالف يف معاملتهم يسهم يف بناء املناخ التنظيمي املنشود.
عملية االتصال بكافة االجتاهات الصاعدة واهلابطة واألفقية واالهتمام ابآلراء الفنية واحلصول على  تفعيل -5

فالعامل يسعى إىل حتقيق ذاته، إال أن ذل  ال يتم دون حصوله على  املعلومات املتعلقة  ا من مصادرها،
لعالية اليت ترفع من الكفاءة العالية املعلومات. والش  أن است دام أنواعا متعددة من االتصال ذات الكفاءة ا

 4.للعاملني كما تؤدي إىل تنمية روح التعاون بني العاملني وإىل تنمية التفاهم والتقارب بينهم وبني اإلدارة
القدرات والطموحات اخلاصة ابألفراد  ،واملسؤوليات ضمن اإلمكاانت األدواروضع إطار تنظيمي  دد  -6

دين إشارة إىل تفك  االرتباط أدون أن يكون يف ذل   ،لضمان حتقيق الدات والشعور أبمهيته داخل اجملموعة
 5.أو التماس  اجلماعي يف املؤسسة

                                                           
 .28-27 ادات، مرجع سابق، و و.  ( 1
 .28املرجع نفسه، و.  ( 2

 حممد حممود ذنيبات، املناخ التنظيمي وأثره على أداء العاملني يف أجهزة الرقابة املالية واإلدارية يف األردن،  (3
 .34و.  (1999) ،1 ، العدد26 ، عمان، اجمللدالعلوم اإلدارية جملة    

 .218و. القريويت، مرجع سابق،  (4
   .28و.  ادات، مرجع سابق،  ( 5
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، ة وراءهاالسعي حنو فهم القوى احملركة داخل اجلماعة وحتليل سلوكيات األفراد وفهم األسباب والدوافع الكامن -7
واالبتعاد  ،أمهية خاصة بتوظيفها واستثمارها  لصاحل املؤسسة وإعطاء ،مراعاة ظهور اجلماعات  ري الرمسيةمع 

 .ن تل  التنظيمات مدعاة إلاثرة الشغب والوقوف ضد سلطة املدير وتوجهاتهعن الفكرة السائد أب

 عمليدة خدالل مدن تمتد الديت ،والتحسدني املسدتمراملناخ التنظيمي يف جوهره عمليدة مكتسدبة خاضدعة للتطدوير  

 التنظديم أهدداف لتحقيدق، األمثدل والواقدع املعداش الواقدع بدني املناخيدة وحتليدل الفجدوة احلدايالتنظيمدي  التقيديم للمنداخ

اليت من شأهنا أن توجد مناخدا  درو علدى زايدة مندو  اإلجراءاتاختاذ  ةالقاداملديرون و مسؤولية و  العاملني. وأهداف

 .وتطوير العاملني يف النظام كافة

 خالصة الفصل: 

التنظيمية وأدراب  خصائص بيئة العمل متييزاليت  احملدداتلتفاعل بني عدد من ااملناخ التنظيمي حمصلة  ميثل      
ميكن من خالل رؤية إسرتاتيجية و  .داخل املنظمةهم سلوكواليت بدورها تنعكس على  ،العاملني لتل  املتغريات

من خالل التأثري يف خصائص تل  املتغريات احملددة له أو التغيري يف  السائد إحداث التغيري يف املناخ التنظيمي
طبيعة التفاعل بني هده املتغريات. ويدف عملية توصيف املناخ التنظيمي إىل التعرف على جو العمل ومنط املناخ 

د وعمق أتثريه على العاملني، كما يدف عملية قياس املناخ التنظيمي إىل حتديد ما به من نقاط قوة وأوجه السائ
 ضعف وجيب مراعاة ذل  يف إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية. 

 املداخل وإىل فيه، تؤثر اليت املتغريات املناخ التنظيمي إىل تعدد امناطو  أبعاد، مكوانت اختالف يرجعو       
 هلده املنظمة  وقد يطلق على نوع املناخ التنظيمي الدراسة؛ فيها جترى املنظمة اليت نوع وحسب املتعددة لقياسه،
املفتوح  واالبتكار وهو ما يتوافق مع املناخ اإلبداع على أفرادها وتساند تشجع اليت املنظمة على جمازا صحي، وهدا

 املناخ والقدرات، وهو ما يتوافق مع للمواهب قاتال موحاتوالط لآلمال وحمبط معوق صحي،  ري مناخها أو أن
 .وكروفت هالنب من كل اعتمدها اليت األبعاد عل اعتمدت الدراسات معظم أن كما   املغلق.

يتأثر ابلعديد من العوامل اليت جتعل التغيري  حيث أنه ،إن ثبات املناخ التنظيمي أمر يعد من املستحيالت      
لطبيعة املناخ  ينر يحتميا لسري العمل وتنظيمه، ومن أهم الشروط لنجاح هده التغيريات إدراب املد والتعديل فيه أمرا

التنظيمي السائد يف منظمايم من خالل إحساسهم وإدراكهم لسمايم الش صية وأسلوب تعاملهم مع العاملني، 



85 
 

لة لدى العاملني ومبوافقتهم وإمياهنم يساعدهم على إحداث التغيريات يف املناخ التنظيمي بصورة جيدة ومقبو وهدا 
 بضرورة التغيري حنو األفضل مبا فيه مصلحة املنظمة ومصلحتهم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الفصل الثالث

األسس النظرية ألداء املوارد البشرية   
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 األسس النظرية ألداء املوارد البشريةالفصل الثالث: 

 

إن است دام املنظمات ملواردها املتاحة ابلشكل الدي  قق هلا أهدافها، هو جوهر العملية اإلدارية، واملورد       
امليزة التنافسية األوىل للمنظمات احلديثة اليت تعي  يف هدا األخري يعت  و البشري الوسيلة األساسية لتحقيق ذل ، 

ظل بيئة شديدة املنافسة وسريعة التغيري؛ فهو يقدم للمنظمة جهده وقدراته ومعارفه يف اختاذ القرارات والتفكري 
 والتحليل واإلبداع، وهو بدل  يساهم يف تطويرها، و دد فرو البقاء والنجاح والنمو هلا من خالل أدائه.  

إذ تعت  تصرفات وسلوكيات العاملني يف  إدارة املؤسسات، يف ك ى املوارد البشرية أبمهية ظى موضوع و        
ونتيجة لدل  يعت  األداء البشري  .األساس فيما تؤديه من أنشطة وما حتققه من إنتاجو املنظمة الوحدة األولية هلا، 

 الباحثني واملفكرين واملمارسني طرف من االهتمام املتزايد يزال وال انل لدا نقطة هامة من حيث الدراسة والفهم،
العامل  يعت  كما عدمه، من مؤسسة أية األساسي لوجود الدافع ميثل أن األداء من منطلق وهدا ،اإلدارة جمال يف

 .واالستمرارية البقاء وهو الرئيس هدفها حتقيق إسهاما يف األكثر

وسيتناول هدا الفصل مفاهيم أساسية للتعرف على األداء البشري من خالل مفهومه، والعوامل املؤثرة فيه        
 والعالقة بينه وبني أبعاد املناخ التنظيمي.
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 املوارد البشريةأداء مفهوم  :املبحث األول
 للحكمقياس الدي يعتمد عليه امل ميثلفهو واإلدارة؛  التنظيم نظرايت يف األساسية املوضوعات من األداء      

العديد  ،ةرية والتطبيقيني النظلناحيتمن ا ،استقطب األداء يف املنظمة. وقد يف املنظمات املوارد البشريةعلى فعالية 
 ال الدي ملصطلحهلدا ا عليه من الدراسات والبحوث، ور م ذل  إل يتمكن الباحثون من تقدمي مفهوم حمدد ومتفق

 مفهوم يتضمنها اليت اصرأو العن ابلتعريف يتعلق فيما سواء للجدل  موضا وإاثرة املوضوعات أكثر من يزال
 األداء. 

  وارد البشريةتعريف أداء امل :املطلب األول
 مواقف وتطور نظرا لتغري ابلدينامية تتميز حمتوايته أن كما ومتطورا، واسعا مفهوما بكونه األداء يتصف      

 هده أسهمت قدو  ،سواء حد على اخلارجية والداخلية بيئتها وعوامل ظروف تغري بسبب املنظمات وظروف
ر م توسع البحوث  يف حتديد مفهوم موحد لألداء ،جمال اإلدارة يف ،الباحثنياتفاق بني  عدم وجود يف يةالدينام

 دراسة يف املعتمدة املعايري واملقاييس اختالف ذل  مردو  .والدراسات اليت يتم به سواء كان تنظيمي أو وظيفي
 1.كاتب كل وفقا لتصورات وقياسه األداء

 والدي تنجز، أن جيب كما األعمال إجناز إىل يؤدي الدي الفعل ذل  إىل األداء مفهوم يشريوبشكل عام       
 أسواقها يف وبقائهااملنظمة  لنجاح األساس احملدد يعت  املعىن  دا فهو مث ومن ابلشمولية واالستمرار؛ يتصف

 التأقلم حتقيق يف فشلها أو بيئتها، مع التكيف على قدرة املؤسسة مدى نفسه الوقت يف يعكس كما املستهدفة،
  2املطلوب.

                                                           
 بفعل وهدا احلاي، إىل الوقت األوىل استعماالته مند بداية تطورا عرف حيث حمتواها املعريف، يف السكونية وعدم اليت تتسم ابلدينامية املفاهيم من األداء يعت  (1

 النظرة املعرفة. وجتسد من احلقل اهد يف الباحثني واليت كانت بدورها دافعا قواي إىل بروز إسهامات البشرية، اجملتمعات حركية ميزت اليت و ريها االقتصادية التطورات
 الدراسة خالل من وهدا بقياسه، واالهتمام لألداء دقيق مفهوم إعطاء يف العلمية اإلدارة مدرسة رائد  يلور بينهم املهندس ومن اجملال هدا يف التقليدية للمفكرين

انظر:  .والزمن بدراسة احلركة يعرف ما إطار يف أي وإيقافها، اآللة إلدارة الالزم الوقت إىل الوصول بقصد منها كل وتوقيت العمال يؤديها كان للحركة اليت الدقيقة
 .221 (، و.2010، )7، عدد (جامعة قاصدي مرابح :ورقلة)، جملة الباحث، " حتليل األسس النظرية ملفهوم األداء"الشيخ الداودي، 

    .217املرجع نفسه، و.( 2
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لقد أفرزت أحباث إدارة املوارد البشرية يف الدول الغربية حتوال من مقارابت التحليل اجلزئي )األداء الفردي(       
وفقا للمداخل  ومن مث لتوضيح مفهوم األداء ينبغي حتليله 1إىل منظور اإلسرتاتيجية الكلية )األداء التنظيمي(.

 التالية:

وهو يف جمال إدارة األعمال، على نطاق واسع االستعمال: يست دم مصطلح األداء شاسع  مفهوم األداء -1
، واليت تسمح إبعطاء حكم قيمي نيمة للتمثيل والقياس احملددة من قبل الباحثءميثل جمموعة من املعايري املال

فاألداء هو عبارة عن  ،من هدا املنطلقو  .على األنشطة والنتائج واملنتجات وآاثر املنظمة على البيئة اخلارجية
نتيجة العمل املرتبط ابلفاعلية والكفاءة؛ لدل  ختتلف مفاهيم األداء ابختالف است دامها من قبل األفراد 

أما على مستوى املوظف  ؛اإلنتاجية والقدرة على املنافسةحتسني فعلى مستوى املنظمة يعين  .واجلماعات
فيعين مدى إدراكه ملناخ العمل وبيئته الداخلية واخلارجية، حيث يتوقف األداء على اإلدراب ومدى اختالفه 

 2أما ابلنسبة للزبون فيعين نوعية اخلدمات واملنتجات اليت تقدمها املنظمة. .من موظف إىل أخر
من عدة مكوانت تتطور ع  الزمن؛ فمعايري التقييم األداء مفهوم متطور: ينظر لألداء ابعتباره نسيج   -2

ابلبيئة  ادراب الفرد وقدراته ومهاراته، وأداء املنظمة ككل يكون مرتبطالداخلية تتغري وتتطور الرتباطها إب
العوامل اليت تتحكم يف جناح املنظمة يف املراحل ميكن أن تصبح تغري. فمثال لل ضعاخلارجية وعناصرها اليت خت

 .لدخول السوق  ري مالئمة لقياس األداء على أساسها ابلنسبة ملنظمة متر مبرحلة النمو أو النضجاألوىل 
هناب توليفة من العوامل االجتماعية والتقنية واملالية والتنظيمية تكون فعالة يف موقف معني دون أن تكون  و 

 3وهده التوليفات متعددة وتتغري ع  الزمن. ،كدل  يف مواقف أخرى
املديرون  ؛ حيث يست دماست دام مدخل شامل لدراسة األداءالباحثون يفضل  مفهوم شامل: األداء -3

. ومن املهم القول مؤشرات متكاملة توضح بعضها البعا، وتكون هلا عالقة ابألهداف امل تلفة للمنظمة
إذ أن  يرين،للمد فعن أداء املنظمة يكون  ري كامل و ري كا است دام املعايري املالية فقط للتعبري أبن

                                                           
1( Rehman Safdar, "Impact Of Job Analysis On Job Performance: Analysis Of A Hypothesized Model", Journal 

Of Diversity Management, V 5, N 2, )2010(, P. 17.  
2) Saulquin Jean Yves, "Gestion Des Ressources Humaines et Performance Des Services Le Cas Des 

Etablessements Sociaux Sanitaires" , Revue Gestion De Ressources Humaines , )Paris: Edition ESKA (, 36, 

Juin, (2000(. P. 20. 
(، 2002، )18منتوري(، عدد  جامعة منشورات ، )قسنطينة:اإلنسانية العلوم جملة الصناعية"، املنشأة يف االجتماعي األداء وتقييم بومخ م،"حتليل الفتاح عبد (3

 .127-126.  و و
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تتكامل لتشكل أساس يف جمملها يف امليدان العملي أتيت لتكمل املؤشرات املالية، وهي املؤشرات  ري املالية 
دا املدخل هلوفقا و  1.النجاح للمنظمة يف املستقبل ألهنا توفر نظرة شاملة وضرورية عن األداء يف عدة جماالت

اليت تسعى املنظمة لتحقيقها ابست دام كافة املعايري واملوارد  إىل جمموعة امل رجات، أو األهداف األداء يشري
   واألهداف اليت تسعى املنظمة لتحقيقها. األنشطةالالزمة لدل ، مبعىن الربط بني 

األداء  ين ابملكوانت املتناقضة: األداء عبارة عن جمموعة من العوامل، منها اليت تكمل بعضها البعا واليت  -4
يف التكاليف، و  نقصعندما يسعى املسؤولون إىل حتقيق هدف  ،مثال ،هدا التناقا ويظهر .تكون متناقضة
هده املعايري و  .حتقيق هدف حتسني نوعية املنتجات واحلفاظ على الروح املعنوية العالية لألفرادنفس الوقت 

متعدد نظام  هو األداءف . وعليه،املكوانت نفس األمهية النسبيةليس لكل و ، تتطلب أحكاما مستدمية
 3ثالث أبعاد هي:األداء  نظور حولهدا امليقدم و  2األبعاد.
 املالية؛ سهم واملؤسساتاأل  لة التنفيدي، املدير اإلدارة، جملس على ويركز االسرتاتيجي: البعد -
 وظفني؛امل شؤون وقسم واملوظفني التنفيديني املديرين على ويركز املهين: البعد -
 .املصاحل عاتجممو و  واحلكومة العمال ونقاابت العمل جمالس على اجملتمعي: ويركز البعد -

   :أليتعلى النحو اف األداء الوظيفي للمورد البشري يعر ميكن تسبق عطفا على ما و       
يعرف األداء أبنه سلوب وظيفي هادف ال يظهر نتيجة قوى أو ضغوط انبعة من داخل الفرد فقط، ولكنه       

 4نتيجة تفاعل وتوافق بني القوى الداخلية للفرد والقوى اخلارجية احمليطة به.
ه من طرف ؤ أدا القيام أبعباء الوظيفة من املسؤوليات والواجبات وفقا للمعدل املفروض ويعرف األداء أبنه      

. وميكن معرفة هدا املعدل عن طريق حتليل األداء، أي دراسة كمية العمل والوقت الدي تدريباالعامل الكفء 
 5يستغرقه إنشاء عالقة عادلة بينهما.

                                                           
1.Jean Yves, Op. Cit., P. 20 ) 

2) R. D. Arvey And K. R. Murphy, "Performance Evaluation In Work Settings",  

   Annu. Rev. Psychol, 49, (1998), P. 145. 
 ( جاب ابوي، إدارة املوارد البشرية واألداء، ترمجة أبو بكر آدم أ د، )اخلرطوم: جامعة اخلرطوم، 2009(، و. 3.78 

 .20-19(، و و. 1999. )القاهرة: مركز تطوير األداء، 2، ط مهارة إدارة األداءهالل،  عبد الغينحممد  (4
 .310 ، و.مرجع سابق بدوي، (5
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أبنه سلوب ونتائج يشرتب فيها العاملون وترتبط وتساهم يف حتقيق أهداف أيضا ويعرف األداء الوظيفي       
 1املنظمة.

السلوب واإلجناز واألداء، ذل  أن السلوب هو ما يقوم به األفراد من أعمال كعقد  هناب اختالف بني      
أما اإلجناز فهو ما يبقى من أثر أو نتائج بعد أن يتوقف األفراد عن العمل )خمرج أو  .اجتماعات، أو تصميم مناذج

السلوب واإلجناز، أي أنه جمموع السلوب التفاعل بني واألداء هو  .نتاج، كتقدمي خدمة حمددة أو إنتاج سلعة ما(
ومنه يتكون األداء الوظيفي من السلوكات  2 أن تكون هده النتائج قابلة للقياس. شريطةوالنتائج اليت حتققت معا، 
3املوكلة هلم، ذات الصلة أبهداف املنظمة. ابألعمالقيامهم  أثناءاليت يقوم  ا العاملون، 

 

  املؤسسددات حمددليفملوكلددة للفددرد امددن خددالل املهددام والواجبددات  ،مددا مت حتقيقدده أبنددهوميكددن تعريددف األداء إجرائيددا       
 هتمددداماال، لعمدددلضدددباط يف ااالنوالددديت تتحددددد عدددن طريدددق  ،واملكوندددة ملتطلبدددات وظيفتددده وملسدددؤولياته الوظيفدددةالدراسدددة 
 .العاملني يف اجناز األعمال بني تعاونالشاركة و امل، لعملاوإتقانه 

 ومكوانته  البشريأمهية األداء  :املطلب الثاين
 النهائي الناتج والتقدم ابعتباره النجاح حتقيق حتاول منظمة أي داخل كبرية أمهية الوظيفي ومكوانته لألداء      
 ذل  ف ن ،مرتفعا الناتج هدا كان ف ذا .الفرد و/أو جمموعة أفراد  ا يقوم والسلوكيات اليت األنشطة مجيع حملصلة
 واستقرارها وفعاليتها. املنظمة لنجاح واضحا مؤشرا يعد
 

                                                           
1) Mohammed Mawoli & Abdullahi Babandako, "An Evaluation Of Staff Motivation, Dissatisfaction  And Job 

Performance In An Academic Setting", Australian Journal Of Business And Management Research, Vol. 

1, (9),  December (2011), P. 2. 
أفرادها.  إىل مزااي من توفره أن ميكن مبا ككل املؤسسة أبداء أكثر عالقة له االجتماعي األداء أن إذ االجتماعي؛ لألداء مرادفا البشرية ليس للموارد الوظيفي األداء (2

 حتقيق ضرورة يف أساسا واملتمثلة عليها األعضاء  صل اليت ابملنافع ابالهتمام وذل  االجتماعي اهلدف حتقيق إىل املؤسسات تسعى االقتصادي اهلدف جانب ف ىل
 اإلضافية وحرية املنافع من حصة على واحلصول للمشرفني واملتقلب املالئم  ري السلوب من التحرر مكان العمل، يف والنفسي واالجتماعي االقتصادي الرضا هدف

مالئمة. انظر:   عمل ظروف ظل يف العمل وحق العمل عقد خالل من اخلدمات عرض يف الفردية واحلرية اجلماعي التفاوض يف واملشاركة للنقابة االنضمام
 .129و. مرجع سابق،  بومخ م،

3( Seyed Mehdi Mousavi Davoudi, Meysam Allahyari, "Effect Of Job Organization On Job Performance Among 

Operating Staffs In Manufacturing Companies", American Journal of Industrial and Business 

Management, 3, (2013), P. 137.  
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 :البشري األداء أمهية أوال،
 نوابلتاي ف  ،وحتسن مركزها التنافسي ااستقرارهفهدا يؤدي إىل متميزا  يف املنظمةالعاملني  أداء يكون عندما     

 أي يف األداء ف ن ،مث ومن . اميثل ركيزة العمل اإلداري  مواردها البشرية أداء مبستوى املنظمة إدارةقيادة و  اهتمام
 جلهود انعكاس هو بل ،وحدهم العاملني ودوافع لقدرات نتيجة يعد ال منها مستوى تنظيمي أي ويف منظمة

ما دفع ابلتحول من الرتكيز على عقود العمل إىل الرتكيز على ما يسمى  وهدا .أيضا والقادة ملديرينا  ارساتو 
األداء التنظيمي على أنه حمصلة أداء مجيع األفراد وفرق العمل يف املهام والوظائف إىل ميكن النظر و  .1عقود األداء.

ف ن جناح املنظمة بصفة عامة يتأثر بشكل كبري مبا يبدله هؤالء األفراد من جهد داخل  وعليه، .امل تلفة يف املنظمة
ببقائها  ارتباطه إىل للمنظمة ابلنسبةالكلي، ابعتباره جتميعا ألداء مواردها البشرية،  داءاأل أمهية تنبع وعليه 2العمل.

 النمو مراحل من ما مرحلة ختطي على ظمةاملن قدرة نإذ أ ،امل تلفة مراحلها يف حيايا بدورةواستمرارها، و 
 . ا األداء من ستوىامل على يتوقف ذل  إمنا تقدما أكثر مرحلة يف والدخول

 حتتاج وهي بدل  ،هاأهداف ققوحت منتجات خترج حىت مراحل عدة من العملية اإلنتاجية يف املنظمة تتألف      
 عمليات مثل ملموسة العملية كونت وقد .يف عملية اإلنتاج بعضها مع تتفاعلتتكامل و  اليت واردامل جمموعة من إىل

 الرئيس املكون هو واألداء .فةامل تل اجملاالت يف اخلدمات تقدمي عمليات مثل ملموسة  ري أو الصناعي، اإلنتاج
من خالل  خيلق القيمة املضافةو  العملية يدير البشري الدي ابلعنصر مرتبط ألنه منها احلي اجلزء وهو للعملية،

 وقيمة فيها است دمت اليت واردامل قيمة من أعلى مادية قيمة ذات للوصول إىل منتجات در املوا وتوليف بقية ليو حت
 البشري العنصر إنتاجية عيلوتف املوارد كلفة ثبات ف ن، وعليه. الربح حتقق وبدل  البشري، العنصر وعمل جهد

 وكفاءة. فعالية أبفضل أهدافها إىل تصل جيعل املنظمة

للرضا و سسهم  امصدر  لكونه يشكلابلنسبة لألفراد العاملني  يف  اية من األمهيةاألداء العاي ويعت        
 نإ .ابجلدارة والف ر، كما أنه من أهم إن إل يكن الشرط الوحيد لتطوير مهنة املستقبل والنجاح يف سوق العمل

 3احلصول على الرتقية ومسار وظيفي أفضل يكون لصاحب األداء املتميز أفضل من صاحب األداء املن فا.

                                                           
1) D. Torrington, L. Hall And S. Taylor, Human Resource Management, Sixth Edition,  

   (London: Prentice Hall, 2005), P. 224.  
2) P. Crag & R. Rastogi, "New Model Of Job Design Motivating Employees’ Performance", Journal of 

Management Development, 25, (6), )2005(, P. 572. 
3) Sabine Sonnentag, Psychological Management Of Individual Performance,  

   (Chichester : John Wiley & Sons Ltd, 2002), P. 4.  
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 جند ،هنا ومن .والنامية املتقدمة الدول جلميع واالقتصادي التقدم احلضاري مستوى عن يع  األداء أن عن فضال
 ما إدارايم ألن أداء نظرا القصوى، األمهية فيه املؤثرة والعوامل األداء موضوع يولون واإلداريني  البية املسؤولني أن
  املنظمة. خلاد الفردي لألداء انعكاس إال هو

 اثنيا، مكوانت األداء:
وميكن  .مكوانت األداء يف األنشطة واملهام اليت  تويها العمل، واالرتباطات بني هده األنشطة واملهامتتمثل     

 1اآلتية: حتديد هده املكوانت وفق املعايري
 األهداف التفصيلية أو اجلزئية للعمل؛ -
 املراحل امل تلفة اليت يتكون منها األداء؛ -
 ألداء.اليها درجة التجانس بني السلوب املطلوب لبيئة العمل أو األشياء اليت ينصب ع -

 من خالله تقدمين تقسيم العمل الدي ميك يتطلبوملعرفة األنشطة واملهام املستقرة اليت يتكون منها األداء       
ف ن حتليل العمليات يبني لنا جمموعة من احلركات اليت يقوم  ا العامل يف  ،وابلتاي .العاملألنشطة وصف دقيق 

مبعرفة األنشطة واملهام املستقرة اليت يتكون منها األداء، وإمنا  وال ميكن االكتفاءمدة زمنية حمددة )احلركة والزمن(. 
أو بتغري الظروف اليت حتيط  يتعداه إىل حتديد األنشطة واملهام اليت تتغري بتغري الزمن أو بتغري األفراد )العمال(،

 2ابألداء.

أنشطة  أن ومثال ذل  .فيه العمل ينجزالزمن، تتغري بفعل متطلبات الوقت الدي  ع إن األنشطة اليت تتغري       
أما األنشطة اليت تتغري بتفاوت  ،يف املصنع نتيجة للتغري يف جداول اإلنتاج على مدار السنةتتغري إنتاج العامل 

واألنشطة اليت تتغري مع الظروف، هي نتيجة لطبيعة  ،العمال فهي نتيجة خل يم واخلصائص املتميزة يف كل عامل
جيعل العمال يتوقفون عن أداء أنشطة اإلنتاج والقيام أبنشطة   االبيئة احلركية، مثل التوقف املفاجئ آللة 

 3اإلصالح.

                                                           
)قسنطينة:  ، أطروحة دكتوراه  ري منشورة،املسيلة TINDAl فعالية التدريب املهين وأتثريه على األداء دراسة ميدانية مبؤسسة النسيج الطاهر جماهدي،  (1

 .112 -111(، و و. 2008جامعة منتوري، 
 .112املرجع نفسه، و.  (2
 .33(، و. 8319، )بريوت: دار النهضة، إدارة األفرادأ د صقر عاشور،   (3
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يث ع األنشطة إىل مهام، واملهام إىل أعمال على حتديد عالقات التكامل بني هده األنشطة، حبييقوم جتم      
، فقط دراسة هده العالقة ال تقتصر على األنشطة واملهام نإ .تساعد هده العالقة يف إعادة تصميم التنظيم ككل

وإمنا تتعداه إىل العالقات بني خمتلف األعمال ومعرفة العالقات الداخلية واخلارجية بني األنشطة، وهدا يرتتب عنه 
  1إعادة تصميم العمل ككل.

 2يلي: فيما تتمثل لألداء أربعة عناصروقد أشار هاينز إىل      
 الوظيفة العامة مبتطلبات لفيةواخل الفنية واملعرفة املهنية املهارة وتشمل :الوظيفة مبتطلبات املعرفة -

  ا؛ املرتبطة واجملاالت
 العمل تنفيد ،تنظيم على لقدرةوا الفين والتمكن وال اعة واإلتقان والنظام الدقة وتشمل :العمل نوعية -

 األخطاء؛ من والتحرر
 اإلجناز؛  وسرعة العادية الظروف يف املنجز العمل وتشمل العمل: كمية -
 األعمال املسؤولية وإجناز ملحت على والقدرة العمل يف واجلدية التفاين فيها والوثوق: ويدخل املثابرة -

 .والتوجيه لإلشراف احلاجة ومدى مواعيدها يف

 سلوك األداء:، اثلثا
ينتج سلوب الفرد يف املنظمة من تفاعل خصائصه مع خصائص بيئة العمل، ويرتبط هدا السلوب بسلوب       

 يتوقف سلوب األداء على مدىو األداء الدي يضم أبعادا أساسية لتصرفات وأفعال العاملني أثناء اجناز العمل. 
توقف على ما توفره وييئه ظروف وبيئة عمله من التسهيالت أتثري قدرات وكفاءة الفرد ألداء عمله، وهدا بدوره ي

 3لتطبيق هده القدرات والكفاءات يف العمل.
يع  عن أداء فرد معني داخل املنظمة وفق مهاراته وقدراته الداتية  فاألولسلوب األداء إما فردي أو مجاعي؛      

أما سلوب األداء اجلماعي فيع  عن حصيلة أداء جمموعة العاملني  .ومدى إملامه بتقنيات االتصال واملعلومات
جناز مهام وخطوات العمل. والسلوب إ)فرق العمل وجمموعات العمل( ككل من خالل التعاون والتنسيق بينهم يف 

                                                           
 .33املرجع نفسه، و.  (1
 .273(، و. 1988 العامة، اإلدارة معهد مطابع )الرايض: الصباغ، ترمجة حممود مرسي وزهرياألداء،  إدارة ماريون هاينز، ( 2

 .114 جماهدي، مرجع سابق، و. (3
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اجلماعي مهم يف املنظمات، حيث يتطلب انصهار قدرات ومهارات العاملني يف جمموعة عمل واحدة حبيث 
 العمل على أساس التعاون.يتكامل 

 األداء املتميز :املطلب الثالث
ت ن توي املنظماطبيعي أنه من ال ف ،وهلدا .ثروة املنظمات على مقدار معرفة ومهارات مواردها البشرية تعتمد      

ليت االتنظيمي طوير الت التن جماأاهتماما خاصا بقيمة رأس ماهلا الفكري استجابة للتغريات البيئية اجلديدة، إذ 
مة هن قدرة املنظاوالت ر احمل تتجاهل تنمية رأس ماهلا الفكري لن حتقق األهداف املرجوة منها وسيظل جناح تل 

 ثة.على تنمية جدارة العاملني اليت متثل امليزة التنافسية األوىل للمنظمات احلدي
جمموعة من العناصر والصفات تتعلق ابلكفاءة الفنية  )Competence)وتعين اجلدارة  :أوال، مفهوم اجلدارة

تقديره لصاحب العمل. أو هي خاصية ترب واإلدارية واالنضباط يف العمل وحسن التعامل والسلوب وحنو ذل   ا 
هلا عالقة سببية أبداء متفوق فعال يعت   أن اجلدارة عميقة ومتأصلة يف ش صية الفرد ذاته(ضمنية للش ص )أي 

  وميكن التمييز بني املداخل األساسية ملفهوم اجلدارة من خالل اجلدول األيت: 1 ياراي للوظيفة أو احلالة.مرجعا مع

 
 
 
 
 
 
 
 

 4جدول رقم 
                                                           

ارتبط ظهوره حبل مشكلة صادفتها وزارة اخلارجية األمريكية تتعلق ابختبارات القبول لشغل إحدى  .( إلدارة املوارد البشرية1971أسلوب اجلدارة هدو مدخدل حديث نسبيا )( 1
املتقدمني لشغل الوظيفة. وقد ثبت بعد  الوظائف احلساسة. كانت اختبارات القبول لشغل هده الوظيفة )على دقدة هده االختبدارات وتعقيدها(  ري كافية لعدمل اختيدارات صحيحة بني

( يف ميدان العمل. جلأت اخلارجية دامها سنوات عديدة عدم وجود عالقة بني نتائج اختبارات املتقدمني لشغل الوظيفة وبني مستوى األداء الفعلي للناجحني منهم )بعد التعينياست 
على الصورة التالية: إذا إل تكن تل  االختبارات كافية للتعرف للمساعدة يف حل املشكلة اليت متت صيا تها  (David McClellandماكليالند األمريكية إي اخلبري اإلداري )

إذا أن نتعرف على ذل ؟. طلب )ماكليالند( قائمتني أبمساء بعا شا لي الوظائف على أن تقتصر القائمة األوىل على أمساء  على ذوي األداء الطيب قبل التعيني، فكيف ميكننا
املتدين فقط. مث قام بعقد دراسة ميدانية  دف التعرف على  بينما تشمل الثانية أمساء ذوي األداء ،نظر عن نتائجهم يف اختبارات القبول(موظفني املشهود هلم ابلتفوق الفعلي )بغا ال
أطلق عليها  يز املتفوقني عن الباقني واليتالعمل وال يتمتع  ا اآلخرون. وبدل  استنبط ماكليالند قائمة اخلصائص )اجلدارات( اليت مت اخلصائص املشرتكة اليت يتمتع  ا املتفوقون يف

أتهيل دكتوراه، جامعة قناة  -وضع القياسات وختطيط السياسات واستخدام األدوات -منوذج اجلدارة الوظيفية نظر: طه كامل رايض، التل  الوظيفة. « منوذج اجلدارة»الحقًا 
 http://faculty.ksu.edu.sa/ar/Pages/default.aspx  20/7/2011                                                             . 7، و. 2009السويس، اإلمساعيلية، 

http://faculty.ksu.edu.sa/ar/Pages/default.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/ar/Pages/default.aspx
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 املداخل األساسية ملفهوم اجلدارة

 . 442، و. (2003 )دون بلد نشر: دون دار نشر، ،إدارة املوارد البشرية؛ رؤية إسرتاتيجيةاملصدر: عادل حممد زايد،  

دارة ف ن اجل ،خرآ مبعىن .ظيفةضرورة النظر إىل اجلدارة من وجهيت نظر الفرد والو  4 رقم يتضح من اجلدول     
الت تركز على مدخ مل إمناالعا تتحدد يف ضوء التفاعل بني الوظيفة وشا لها. إن جمموعة املداخل اليت تركز على
عت  يبينهما  طومن مث الرب دارة،اجلدارة، يف حني أن املداخل اليت تركز على الوظيفة إمنا تركز على خمرجات اجل

 ضرورة عملية.
تربط بني الوظيفة وشا لها: اجلدارة هي جمموعة املعارف واملهارات واالجتاهات املتداخلة  ومن التعاريف اليت      

ميكن قياسها  هدهاليت ترتبط ابألداء الوظيفي، و اليت تؤثر على اجلزء األك  من وظيفة الفرد )الدور أو املسؤولية( 
 1ب والتنمية الوظيفية.ومقارنتها مبعايري أداء متعارف عليها وميكن تنميتها من خالل التدري

اخل دملتميز وي األداء اذإن قدرة املنظمة على تعظيم االستفادة من خصائص وسلوكيات العاملني من        
الفعالة  ديد األساليبت إىل حتنظمااليت  البا ما تكون نتيجة سعي امل ،املنظمة يقودها إىل است دام مناذج اجلدارة

 يجية.إلسرتاتهداف امستوى  يز من األداء يساعد على حتقيق األ ىلوالوصول إاجلوانب الالزمة  صرحل
داء دور أللالزمة والسلوكية ا ومنوذج اجلدارة وسيلة وصفية حتدد املهارات واملعارف واخلصائص الش صية       

 جية.سرتاتيافها اإلق أهدوظيفي معني بدرجة عالية من الكفاءة داخل املنظمة مبا يساعد املنظمة على حتقي

                                                           
 .443و. ، (2003 )دون بلد نشر: دون دار نشر، ،إدارة املوارد البشرية؛ رؤية إسرتاتيجيةعادل حممد زايد،  ( 1

                                                                                                                                                            

 املدخل املفهوم
 العامل وظيفيالداء يز األاجلدارة هي تعبري عن اخلصائص اليت ميتلكها الفرد واليت تؤدي إىل زايدة كفاءة ومت
 العمل .ة لشا ل الوظيفةات ش صيص ومسهي حتديد األنشطة الالزمة ألداء وظيفة معينة اليت يتم ترمجتها فيما بعد إىل خصائ

 اجلدارة الوظيفية ل.األعمال اليت يقوم  ا املديرون مثل إدارة العمليات واألفراد واملعلومات واألموا
 اجلدارة الش صية بشكل مباشر يف حتقيق اجلدارة الوظيفية.املواصفات الش صية اليت تساهم 

 ال يطاين القدرة على وضع املهارات والعارف موضع التنفيد
 األمريكي اخلصائص املميزة لشا ل الوظيفة.
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ألداء اأصحاب  ني العاملنيواهلدف األساسي لنماذج اجلدارة هو حتديد جمموعة السلوكيات اليت تفرق ب      
ئص عدادات واخلصاواالست هاراتاملتميز والعاملني أصحاب األداء املتوسط، من خالل حتديد جماالت املعارف وامل

 الش صية والسلوكية.
هنداب عالقدة سدببية قويدة بدني درجدة جددارة املوظدف ومسدتوى األداء   األداء: اثنيا، العالقة بني اجلددارة ومسدتوى

، فكمددا تتحددول األفكددار إىل أفعددال وسددلوكيات، تتحددول املهددارات والسددمات الوظيفيددة الرفيعددة للمنظمددةالدددي  ققدده 
إىل أداء  تدداز وإجنددازات. لكددن مددن اخلطدداء اعتبددار كددل املهددارات الفرديددة جدددارات وظيفيددة، فاجلدددارة الوظيفيددة ذات 

  1.العاملأثر فعال على أداء 
جيددب اسدتبعادها مددن الدراسدة، إذ البددد أن تقتصدر علددى دراسددة  العامددل فاملهدارة الفرديددة الديت ال تددؤثر علدى أداء      

يف إنتدداج أنشددطته وخمرجاتدده يف بيئددة  العامددلتلدد  اجلدددارات الوظيفيددة الدديت هددي مبثابددة مدددخالت أساسددية يسددت دمها 
 2العمل.

 2شكل رقم 

 العالقة بني اجلدارة ومستوى األداء

، خالصدات كتدب املددير ورجدل األعمدال، انتونيت لوسيا وريتشارد ليبزجندر، منداذج اجلددارة الوظيفيدة وضدع القياسدات وختطديط السياسدات واسدت دام األدواتاملصدر: 
 .6، و. (2000)، 171: الشركة العربية لإلعالم العلمي )شعاع(، العدد القاهرة

الفدرد انطالقدا مدن مسدات اجلددارة الوظيفيدة الديت تطبدع جممدل مهدارات وقددرات الفدرد، الديت  بسدلوب األداء يدرتبط      
 ة.، ومن  ة على جممل امل رجات اليت يدف إليها املنظماتؤثر بدورها على األداء لتجعله متميز 

                                                           
القاهرة: ، خالصات كتب املدير ورجل األعمال، دام األدواتانتونيت لوسيا وريتشارد ليبزجنر، مناذج اجلدارة الوظيفية وضع القياسات وختطيط السياسات واست  (1

 .5(، و. 2000، )171الشركة العربية لألعالم العلمي )شعاع(، العدد 
  .املرجع نفسه (2

 

  سلوك + أداء

إجمالي  

المهارات 

 الفردية
 انجازات ومخرجات

سمات 

الجدارة 

 الوظيفية
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شري هدا يإذ  .حةشاريع الناجكل األعمال وامل ا سبق نست لص أن أداء املوارد البشرية متغري رئيس يف        
سلوب فردي  ءا العطاوراء هد األداء املتميز إىل أن مكوانتكما تشري  ومتميزا، اأداء متقنإىل وجود النجاح 

العمل بشكل  معطيات لية بنيوشراكة مثا وإدارة متفهمة،بيئة عمل فاعلة، متداخل مع  ومجاعي، أساسه التعاون،
 .حول كيفية حتقيق األداء املتميز يف العمل عام

 ومؤشراته البشري األداء العوامل املؤثرة يف مستوى :الثاين املبحث
العامل، وعوامل اتية خاصة ابلفرد منها عوامل ذ يف األداء وحتدد مستواه، ثرؤ ت العوامل اليت من هناب العديد     

 يف أداء املنتهج لوبوالس والفعالية اءةف ن الكف ،ونتيجة هلده العوامل املؤثرة .إليها ينتمي اليت ابلبيئة أخرى تتعلق
ؤشرات مل معني، أي معي يؤدي ظف الدالنتيجة النهائية اليت يتوقع أن يصل إليها املو العمل تتغري، وابلتاي تتأثر 

 األداء.

 العوامل املؤثرة يف األداء  :املطلب األول
 الفرد ونشأته طبيعة بني التفاعل حمصلة وهو للفرد، الوظيفي لألداء الرئيس احملدد اإلنساين السلوب يعت       

 نتيجة فقط، ولكن نفسه الفرد داخل من انبعة ضغوط أو لقوى نتيجة يظهر ال واألداء فيه. يوجد الدي واملوقف

 1األداء. إىل ظهور يؤدي  ا به احمليطة اخلارجية والقوى للفرد الداخلية القوى بني والتوافق التفاعل لعملية
 يتحدد األداء ن مستوىأب يرى فثمة من. وتعددت القوى هده طبيعة حتديد يف الباحثني راءآ تباينت وقد       

 أتثريها حيث من بينهما العالقةتتحدد  إذ العمل، يف والر بة العمل على املقدرة مها: ،رئيسيني عاملني بتفاعل
 2 :التالية ابلعالقة األداء مستوى على

   العمل  على املقدرة× العمل يف الرغبة =األداء  مستوى

من الواضح يف املعادلة السابقة أن حتقيق األداء البشري اجليد ال يتأتى عن طريق املقدرة لوحدها، بل البد       
من أن تقرتن املقدرة لدى العنصر البشري بر بة لديه يف العمل انجتة عن روح معنوية عالية، فما فائدة املقدرة دون 

                                                           
 رسالة ماجستري  ري منشورة،  ،الوظيفي ابألداء وعالقته اإلداري اإلبداع رضا، حسن علي حامت (1

 .5و.  (،2003األمنية،   للعلوم العربية انيف )الرايض: أكادميية   
 .27، و.  (2001للطباعة،   ريب )القاهرة: دار ،4 ، طاإلنتاجية الكفاءة و األفراد إدارة السلمي، علي ( 2
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ن مقدرة ال جيدي شيئا؛ فاألداء اجليد ال يتحقق إال بوجود وجود ر بة فقط دو  ، ف نيف املقابلو وجود ر بة معها. 
 آن واحد.يف مقدرة ور بة يف العمل 

على أن  +دل إشارة ب× رة ن العالقة بني شقي معادلة مستوى األداء عالقة تكاملية وتدل إشاأبيتضح       
رية املوارد البش وإدارة ملنظمةة احسابيا تعظم القيمة أكثر من إشارة + وهدا يعين أن املطلوب من إدار × إشارة 

مستوى أداء  ىل أعلىصول إابألخص ليس إجياد املقدرة والر بة فحسب، بل تعظيم وجودمها ألعلى حد  كن للو 
  كن.

 هي: ، ئيسيةر  حمددات ثالث بني التفاعل نتيجة حملصلة مستوى األداء نأبيرى  ة من و        
 من خالل أن تظهر ميكن هدهو  ،للعمل الفرد لدى املوجودة الر بة مدى عن الفردية: وتع  الدافعية -أ

 ألداء درجة  اسه الواقع يف العامل يعكس طرف من املبدول اجلهد أن كما .العمل على إقباله درجة
 فبمقدار ،واحد منهم كل أداء كفاءة على هدا االختالفينعكس و  ،ألخر فرد من خيتلف الدي العمل

 حترب اليت القوة متثل والدافعية العمل، ألداء دافعتيه درجة هدا ما يعكس مبقدارجهوده  الفرد يكثف ما
 .1العمل وتثريه ليؤدي الفرد

 عن العمل اإلحساس   ابلرضا وهو الداخلية، العمل بيئة توفره الدي اإلشباع ويع  عن العمل: مناخ -ب
 2.معها حاجاته وإشباع وأهدافه ر باته حقق قد يكون أن بعد

 الفرد ويستطيع .أو عقليا حركيا كان سواء العمل أداء على الفرد قدرة العمل: وتعين أداء على القدرة -ج
 إضافة املرتبطة ابلعمل، واملعارف املت صصة املهارات واكتساب والتعليم ابلتدريب امتالب هده القدرة

 أي أن: 3.العمل يف أداء والسرعة الدقة على أيضا تشتمل أهنا إىل
 على العمل. القدرة×  العمل مناخ ×الفردية  األداء = الدافعيةمستوى 

                                                           
 .222د، ت(، و.  دار الشرق األوسط،  )اإلسكندرية:السلوك التنظيمي واإلداري،  حنفي حممود سليمان، (  1
 .223رجع نفسه، و. امل ( 2
 .املرجع نفسه ( 3



100 
 

ويشرح  1.(Porter and Lawler)ولعل أكثر النماذج است داما يف األحباث التنظيمية هو منوذج بورتر ولولر      
ودور هدا األداء يف دفعه على  ارسة السلوب التنظيمي املطلوب وفقا لنظرية  هدا النموذج حمددات أداء الفرد

 وهو ما يوضحه الشكل اآليت: 2.التوقع

 3كل رقم ش
 (Porter and Lawler)حمددات األداء عند 

 
 شكل رقم:                                 

 

 

 
 

 

   Resource: Meenakshi Gupta, Principles Of Management, 

                 (Delhi: Phi Learning Pvt Ltd, 2009), P. 195. 

      
إن اجلهد الدي يكون الفرد مستعدا لبدله ميثل نتيجة تفاعل )حاصل ضرب( كل من قيمة املكافأة وما       

ف نه كلما صغرت قيمة أي من هدين العنصرين   ،يدركه الفرد من احتمال أن اجلهد سيؤدي إىل املكافأة. ومن مث
على أن هدا اجلهد ال ميثل األداء املطلوب حيث تتدخل عوامل مثل قدرات  ،كلما صغر مقدار اجلهد املبدول

                                                           
1) L. W. Porter And E. F. Lawler, Managerial Attitudes And Performance,  

    (Homewood, Iii: Richard D.Irwin, Inc.,) 1968, P. 17. 
 وشعوره الفرد، عليها سيتحصل اليت العوائد هي حمصلة معني عمل ألداء الفرد دافعية : أن1964عام  )victor vroomفيكتور فروم )التوقع ل نظرية ترى (2

 أما له األداء، يتيحها اليت العوائد من الفرد عليها  صل اليت للمنفعة  ثلة اجلدب قوة ميارسه. وتعت  الدي لألداء العوائد نتيجة هده إىل الوصول إبمكانية واعتقاده
 عقد من خالل واألداء الدوافع حتسني يف ملموس أبثر عمل معني. وسامهت النظرية أبداء القيام عن الناجتة املنفعة حتقق ملقدار احتماي تقدير عن عبارة فهو التوقع

 لألداء املكافآت نظم وضع يف سامهت كما واملؤسسة، الفرد على ابلنفع ما يعود وهو العمل، خيص فيما القرارات اختاذ يف واإلشراف واملشاركة التدريبية الدورات
، 7ط املهارات،  بناء مدخل التنظيمي؛ السلوك ماهر،  دأانظر:  .عمل من يؤديه ما مقابل سيحققها اليت املكافآت من بينة على الفرد حبيث يكون املتميز،

 .153و.  (،2000 ،الدار اجلامعيةاإلسكندرية: )

                                                            تغذية عكسية

 

 

 

 

                                                           تغذية عكسية

 

 

       تغذية عكسية                                     

                                                                                   

                                                                                 

                                                                                

                                                                                           

                                                                               

                              

المكافأة إدراك عدالة  

 مكافأة ذاتية

 مكافأة خارجية

 الرضا
)االنجاز(األداء   

 القدرات

الدور إدراك  

المكافأة المتوقعة إدراك  

 

 الجهد

 قيمة المكافأة
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وخصائص الفرد ومدى إدراكه ألبعاد الدور املطلوب منه، وقد تنسب املكافأة إىل األداء حيث أنه يف بعا 
 1األحيان متنح املكافآت ألسباب أخرى.

 يؤدي الوظيفي، حيث ورهالفرد لد إدراب ىمد وهو اثلثا أساسيا بورتر ولولري عنصرا يضيف كل منو         
 :التالية ملعادلةا حسب وذل  األداء مستوى حتديد إىل بينهما فيما السابقة الثالثة العناصر تفاعل

 املبذول  اجلهد أو الدافعية × القدرات × اإلدراك =األداء 

 كل عامل من املتوافرة الدرجة أو املستوى على يتوقف األداء على العوامل أحد يف التغيري أثر ف ن ،وعليه     
 دافعيته تكون الدي لدى الفرد أك  بدرجة يتحسن األداء على التدريب أثر أن ش  الو . اآلخرين العاملني من

 أحدثه الدي القدرات الزايدة يف مقدار متاثل بفرض من فضة، لألداء تكون دافعيته الدي ذل  من عالية لألداء
 الوظيفي الدور زايدة وضوح األداء، نتيجة يف  دث الدي التحسني ف ن ،وابملثل .الفردين لدى التدريب

 إدراكه تغري آخر عن عالية وقدراته دافعيته عالية تكون فرد لدى أك  يكون الفرد، ذهن يف العمل ومكوانت
وقد بني صاحبا النموذج السابق أن إدراب  2كانت من فضة. وقدراته من فضة كانت دافعيته لكن املقدار بنفس

جل أداء وظيفته أأنواع األنشطة والسلوب اليت يعتقد الفرد أن عليه االرتباط  ا من  –الدور يشري إىل اجتاه اجلهد 
بنجاح، إن إدراب الدور يشري إىل اجملاالت اليت يظن الفرد أنه ميكنه است دام جهوده فيها أبقصى قدر من 

أنواع اجلهد اليت يعتقد أهنا ضرورية لألداء الفعال  -تعلق ابلطريقة اليت يضع  ا الفرد تعريفا لوظيفتهالنجاح، فهو ي
 3للوظيفة.

ويكون مدى رضاء الفرد دالة للعالقة بني املكافأة اليت استلمها وبني املكافأة العادلة كما يدركها. وهده العالقة     
 4ا:تعتمد بدورها على مستويني من االجناز مه

 األداء(؛  ←األداء الفعلي للمهمة ) اجلهد   - 
 املكافأة(.  ←املكافآت املرتتبة على األداء )األداء   -

                                                           
،  1، )جدة(، جامعة املل  عبد العزيز، مواإلدارةجملة جامعة امللك عبد العزيز لالقتصاد ، "حمددات األداء ونظم املعلومات احملاسبية"عبد احلميد عقدة،  (1

 .192-191(، و و. 1988)
 .231-230و و.  ، (2003اجلديدة،  اجلامعة اإلسكندرية: دار ، )التنظيمي السلوك ،سلطان أنور سعيد حممد( 2
 .193عقدة، مرجع سابق، و. ( 3
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 1ومن مث تتل ص دافعية الفرد )ف( يف املعادلة التالية:      
 ك( ق[ ←])أ   ∑أ(  ←)ج  ═ف

وفقا  إىل املكافأة ا الفردليت ينسبهاالقيمة ( األداء، )ج( اجلهد املبدول، )ب( املكافأة املستلمة، )ق( أحيث)      
    ملدى تلبيتها حلاجاته.

 عن الفرد رضا ارتفاعف مباشرا لألداء،و  رئيسيا حمددا اإلنسانية، العالقات ملدرسة الوظيفي ابلنسبة الرضا يعت       
 إنتاجيته بدل  فرتتفع املؤسسة،و  للوظيفة امتنانه أيضا عليه، ويزداد للعمل وإقباله  اسه زايدة إىل يؤدي عمله
 وتقل ليه،ع إقباله ويقل للعمل،  اسه اخنفاض إىل يؤدي عمله الفرد عن رضا اخنفاض ف ن ،وابلعكس .هاؤ وأد

 مشاعر بني يدمج التفسري هداو  .هؤ وأدا إنتاجيته هلدا نتيجة للوظيفة وللمؤسسة، فتقل والوالء االمتنان مشاعر
 .ابلعكس دة الدافعية والعكسزاي معناه الرضا يف العمل، ويعين أن زايدة وبدل اجلهدلألداء  والدافعية الرضا

 يعت  ال الرضا معت ين أن أعاله، املدكورعن التفسري  واألداء الرضا لعالقةيف تفسريمها  ولولري بورتراختلف      
 يؤثر فهو املبدول اجلهد حتدد متغريات على أثر إن والرضا يف العمل. املبدول اجلهد حىت أو لألداء مباشرا حمددا
 على األداء يعتمد الوظيفي الرضاف من مثاملتوقعة، و  العوائد ومنفعة قيمة على يتوقف  فتأثريه .مباشرة  ري بطريقة
 يؤدي ال الوظيفي الرضا وأن رضا الوظيفي،ال إىل يقود األداء أن عليه، مبعىن األداء اعتماد من أكثر واإلجناز
   2حتسني األداء. إىل ابلضرورة

إن حتقيق معادلة مستوى األداء اجليد من قبل إدارة املوارد البشرية سيحقق خمرجات أساسية لدى العنصر      
 3البشري وهي:

 املستوى؛ لجودة أداء بشري عا -
 منها؛هنم جزاء أبشعورهم و اهها زرع الوالء واالنتماء يف نفوس املوارد البشرية اليت تعمل يف املنظمة جت -
 احه؛عين جندمج أهداف العنصر البشري يف العمل مع أهداف املنظمة وشعوره أن جناحها ي -
 حدوث رضا وظيفي لدى املوارد البشرية نتيجة روحهم املعنوية املرتفعة؛ -

                                                           
 املرجع نفسه. (1
 .228سلطان، مرجع سابق، و. (  2
 33-32و و.  (،2005، )عمان: دار وائل، إدارة املوارد البشرية املعاصرة بعد اسرتاتيجيعمر وصفي عقيلي،  (3
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 وجود تعاون بشري يف أداء األعمال؛ -
 روح املعنوية.تفاع الر بب ااخنفاض معدل دوران العمل نتيجة اخنفاض الر بة لرتب العمل يف املنظمة بس -

 ابألمر األداء ليس حتكم يتال العوامل حتديد نأل األداء، حمددات حول الباحثني بني اختالف هناب نإذ      
 هي ليست املوظفني نم معينة فئة أداء حمددات ألن  وذل  صحيح  ري أمر النتائج تعميم أن كما السهل،
 األفراد يف أداء حمددات نفسها ابلضرورة هي ليست عسكرية مؤسسة يف األفراد أداء وحمددات ؛أخرى فئة حمددات
وعلى الر م من أن  .األداء دداتحم يف أتثريات هلا ةيالبيئ العوامل كما أن  ؛دينية أو خدماتية أو اجتماعية مؤسسة
 حيث من فقط قاسي أن ميكن ف نه ،الظرفية والقيود والدافع القدرة، من مزيج على أساسا يعتمد للفرد الوظيفي األداء
 .النتائج بعا

 مؤشرات األداء :املطلب الثاين
مؤشرات األداء هي بياانت خمتصرة تصف النتيجة النهائية اليت يتوقع أن يصل إليها العامل الدي يؤدي       
فهي مبثابة دستور أو قانون داخلي متفق عليه بني الرؤساء واملرؤوسني لتحديد الكيفية اليت يتوصلوا  ،امعين عمال

 1 ا إىل أفضل مستوى أداء، ويف الوقت نفسه التعرف على أوجه القصور اليت تشوب األداء.
 .عالية األداء وكفاءة األداءللتفرقة بني ف وأيضاملعايري لتحديد مستوايت األداء وتست دم هده املؤشرات أو ا      

أما كفاءة  .ففعالية األداء تشري إىل قيام األفراد بتحقيق أهداف املنظمات وتنفيد األعمال واملهام املطلوبة منهم
األداء فتشري إىل است دام املوارد املتاحة بشكل اقتصادي ودون إسراف يف تنفيد مهام العمل وحتقيق أهداف 

 ألداء هي:هم مؤشرات اأو  2املنظمة.
اجلودة: ترتبط اجلودة جبميع أنشطة املنظمة؛ ألهنا تع  عن مستوى أداء العمل؛ فاجلودة عبارة عن  .أ

إسرتاتيجية عمل أساسية تسهم يف تقدمي سلع وخدمات ذات مستوايت قياسية ترضي بشكل كبري 
 3والصر ة.العمالء الداخليني واخلارجيني، وذل  من خالل تلبية توقعايم الضمنية 

                                                           
 .95، و. مرجع سابقهالل،  (1
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ومعيار اجلودة هو املؤشر اخلاو بكيفية احلكم على جودة األداء من حيث درجة االتفاق، وجودة       
وهدا  .املنتج سواء كان خدمة أو سلعة، ولدل  جيب أن يتناسب مستوى اجلودة مع اإلمكاانت املتاحة

يستدعي وجود مرجع واثئقي لدى الرؤساء واملرؤوسني لالحتكام إليه إذا دعت الضرورة، فضال عن ضرورة 
االتفاق على مستوى اجلودة املطلوبة يف أداء العمل يف ضوء التصميمات السابقة لإلنتاج واألهداف 

 1والتوقعات.
فاملعىن الواقعي يعين التزام املنظمات  حسي؛ ما هوواقعي و  منها ما هولجودة معاين متعددة، ول      

ف نه يركز على مشاعر وأحاسيس متلقي  ،أما املعىن احلسي للجودة .ابملواصفات واملقاييس املتعارف عليها
هلم اخلدمة أو السلعة واملستفيد منهما؛ مبعىن مدى اقتناعهم ورضاهم عن اخلدمات أو السلع اليت تقدمها 

يف تقدمي هده اخلدمات أو السلع مبستوى جودة يتناسب وتوقعايم ويل  املنظمة، وهل جنح العاملون 
 2احتياجايم.

الكمية: الكمية هي العمل املنجز الدي يتفق مع قدرات وإمكاانت األفراد وال يتعداها، ويف الوقت ذاته  .ب
وقد يؤدي إىل  .ال يقل عن قدرايم وإمكاانيم، ألن ذل  يعين بطء األداء،  ا يصيب العاملني ابلرتاخي

مشكلة يف املستقبل تتمثل يف عدم القدرة على تطوير األداء، لدل  يفضل االتفاق على حجم وكمية 
العمل املنجز كدافع لتحقيق معدل مقبول من النمو يف معدل األداء مبا يتناسب مع ما يكتسبه الفرد من 

 3خ ات وتدريب وتسهيالت.
ليله و زايدته أو تقخريه أأته أو ال ميكن شراؤه أو استئجاره أو تقدمي الوقت: الوقت مورد اندر يف احلياة، .ج

ي  فاإلنسان يع إلنسان،جود افهو يسري إىل األمام بسرعة حمددة واثبتة، كما أنه بعد أساسي من أبعاد و 
 يف مكان وزمن  حمدد.

والوقت مورد حساس من موارد اإلدارة، ال ميكن للمنظمة التحكم فيه إال من خالل حسن إدارته،       
وتعد إدارة الوقت مهارة أساسية من مهارات املدير الفعال يستطيع عن طريقه توجيه سلوب األفراد 

أمهية الوقت إىل   العاملني الجناز األعمال وحتقيق النتائج واألهداف اليت تسعى املنظمة لتحقيقها. وترجع
كونه من املوارد  ري القابلة للتجديد أو التعويا، فهو رأمسال وليس دخال  ا  تم استغالله االستغالل 
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يف مسة اخلساسية األوارد املالصحيح يف كل حلظة من حياة األفراد واملنظمة اليت يعملون فيها، ويعد أحد 
  1شرية، املوارد املادية، الوقت(.إدارة األعمال )املواد، املعلومات، املوارد الب

كما أن الوقت من أهم املؤشرات اليت يستند عليها يف أداء العمل، فهو بيان توقعي  دد مىت يتم   
تنفيد مسؤوليات العمل، وميكن أن ذل  حمددا ملدة وفرتة التنفيد يف نفس الوقت أو أحدمها، لدل  

 2على أن يراعى: يراعى االتفاق على الوقت املناسب الجناز العمل
 حجم العمل املطلوب اجنازه؛ -
 عدد العاملني القائمني ابجناز نفس العمل. -

دل  يراعى لكيفية، ة والويؤثر عنصر الوقت على العاملني، وعلى العمل املنجز من النواحي الكمي
لنظم ا إطار يفددة حموجود حمددات لتحديد الوقت الدي يستغرقه اجناز العمل بكمية معينة ونوعية 

 والتعليمات املعمول  ا، وذل  لتحقيق أهداف املنظمة.
اإلجراءات: اإلجراءات هي اخلطوات اليت يسري وفقها أداء العمل، أو مبعىن أخر بيان توقعي لل طوات  .د

 3الضرورية الواجب إتباعها لتنفيد مهام الوظيفة.
املة من عمتر  ا امل نيا،كل متتابع زمواإلجراءات خطوات تفصيلية تتبع يف تنفيد عملية معينة بش     

 ا.خلاصة  اارات البداية إىل النهاية أبسلوب حمدد سلفا لكيفية أداء األعمال واختاذ القر 
لدل  جيب االتفاق على الطرق واألساليب املسموح  ا واملصرح ابست دامها لتحقيق األهداف؛        

جناز العمل متوقعة ومدونة يف مستندات املنظمة وفق إ فبالر م من كون اإلجراءات واخلطوات املتبعة يف
قواعد وقوانني ونظم وتعليمات، إال أنه يفضل االتفاق بني الرؤساء واملرؤوسني على اإلجراءات املتبعة يف 

وهدا ال يعين  .االجناز، حىت تكون الصورة واضحة جلميع األطراف، وال يتأثر األداء بغياب أحد العاملني
قتل عمليات االبتكار واإلبداع لدى العاملني، ولكن االتفاق والتفاهم على ما يريد املرؤوسني تنفيده مع 
رئيسهم قبل اعتماده كأسلوب مفضل يف اجناز العمل ولضمان اتفاقه وعدم خمالفته للنظم والتعليمات 

 4واللوائح والقوانني.
                                                           

 .9(، و. 2001، )الرايض: مكتبة العبيكان، إدارة الوقت من منظور إسالميخالد اجلريسي،  (1
 .101و. هالل، مرجع سابق،  (2
 .102مرجع نفسه، و.  (3
 .مرجع نفسه (4



106 
 

ة فعالة لرتتيب العمل وتقدمي اخلدمات بشكل أكثر ترتيبا، إال أن وابلر م من أمهية اإلجراءات كوسيل  
 1هناب عيواب جتعل اإلجراءات من أكثر سلبيات التنظيمات البريوقراطية، من أبرزها:

 كثرة دوران املعامالت يف اجتاهات متعددة صاعدة وهابطة وأفقية؛ -
 ة؛كثرة وتعدد مراحل وخطوات العمل اليت متر  ا املعاملة الواحد -
 عدم توفر مناذج إدارية كافية، وان توافرت تفتقر إىل الوضوح والبساطة؛ -
 التشدد يف عملية الرقابة والتدقيق والتسجيل للمعامالت؛ -
 اخنفاض مستوى االجناز وضعف أداء العاملني؛ -
و التأكد لومات أاملع اإلفراط يف الرجوع إىل األرشيف لإلطالع على املستندات والسجالت لتدوين -

 ؛منها
د رتتب عليه تبدييام  ا األقسو طول املدة اليت يستغرقها اإلجراء الواحد وتباعد األمكنة بني اإلدارات  -

 الوقت واجلهد؛
 ة طويلة؛ة زمنية لفرت مجود تفكري املوظفني نتيجة استمرارهم على وترية واحدة تطبق خطوات حمدد -
 م.خنفاض إنتاجيتهمن مث ام، و فاض معنواييشعور املوظفني ابلضيق وامللل واإلحباط،  ا يرتتب عليه اخن -

لدل  تسعى املنظمات إىل تبسيط إجراءات العمل كأحد أهداف التطوير اإلداري اليت تسعى الستبعاد      
اخلطوات  ري الضرورية من العمل،  دف توفري الوقت واجلهد وتقليل التكلفة، ومن مث تقدمي أداء متميز من خالل 

كما جتين املنظمات الفوائد التالية من تبسيط   2هل وأفضل طريقة الجناز العمل.الكشف علن تطبيق أس
 3اإلجراءات:

 اختصار وقت وجهد العمليات امل تلفة؛ -
 الدقة والوضوح يف تنفيد خمتلفة العمليات داخل املنظمة؛ -
 ألخرى؛اجهزة مع املنظمة واأل أيضاو تسهيل إجراء االتصال بني دوائر املنظمة امل تلفة،  -
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حتويل األيدي العاملة الزائدة إىل أيد عاملة هلا دور أساسي يف تنفيد مهام املنظمة، عن طريق إعادة  -
التأهيل لغرض مواكبة التطورات اجلديدة اليت طرأت على املنظمة واالستغناء عن املوظفني  ري األكفاء، 

 ؛و ري القادرين على التكيف مع الوضع اجلديد
  تلفة للمنظمة وكأهنا وحدة مركزية؛إدارة ومتابعة اإلدارات امل -
 ك  يف مراقبتها؛أتركيز نقطة اختاذ القرار يف نقاط العمل اخلاو  ا مع منحها دعم  -
 جتميع البياانت من مصادرها األصلية بصورة موحدة؛ -
 تقليل معوقات اختاذ القرار عن طريق توفري البياانت وربطها مبركز اختاذ القرار؛ -
 متابعة عمليات اإلدارة امل تلفة؛ ختفيا أوجه الصرف يف -
 توظيف تقنية املعلومات لدعم وبناء ثقافة منظميه اجيابية لدى العاملني؛ -
 توفري املعلومات والبياانت للمستفيدين بصورة فورية؛ -
 التعليم املستمر وبناء املعرفة؛ زايدة الرتابط بني العاملني واإلدارة العليا ومتابعة وإدارة املوارد كافة.  -

، من خالهلا يتم التعرف على قدرة داءاألقياس جناح ل الفاعلة تقنياتال واحدة من أهممؤشرات األداء  تعد       
هام املويتم قياس وحتديد مؤشرات األداء بناء على معايري حتددها طبيعة  .احملددة األهدافعلى حتقيق  األفراد

 هصحفية أو منتجات صناعية أو زراعية أو تقنية، كما أننشاطات سواء كانت تعليمية أو صحية أو خدمية أو الو 
 .تست دم عدة طرق فنية وإدارية وتقنية لتحديد هده املؤشرات

 حتسني األداء :املطلب الثالث
تتعدد أساليب ومداخل حتسني األداء، وعادة ما يكون التحسني عن طريق أساليب خمتلفة، متكن املنظمة       

األداء األفضل، وابلتاي البحث يف كيفية الوصول ابألداء إىل ذل  املستوى املتوقع. من التعرف على مستوايت 
فتحسني األداء هو االنتقال ابألداء الفعلي من الوضع الدي نتجت عنه الفجوة إىل أداء أفضل، أو إىل مستوى 

ابية، تصبح عملية حتسني األداء األداء املعياري أو املطلوب الوصول إليه. وإنه مع تواي التأثريات السلبية واإلجي
ضرورة مستمرة وتشكل عملية أساسية يف نشاط املنظمة، وبدل  السيطرة على أداء عامليها مبا يعد بفرو أكثر 
لتحقيق األهداف. وختتلف أساليب حتسني األداء وتتفاوت من احملاوالت الفردية  ري امل ططة، حىت الوصول إىل 

 داخل الشائعة ما يلي:وأهم امل .حماوالت إعادة البناء الشامل
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إعادة هندسة العمليات ال تعين تكييف وتعديل الوظائف، واهلياكل والتكنولوجيا، أو املوارد إعادة اهلندسة:  -1
وميكن أن يطبق على املنظمة ككل، كما ميكن أن يطبق  1البشرية احلالية، وإمنا إعادة التصميم لكل ما سبق.

على وظيفة أساسية لتحسني األداء فيها. وتتشكل عمليات إعادة اهلندسة من خالل إعادة التفكري يف 
األساسيات، وإعادة التصميم اجلدري، ابلتحديد الواضح ألهداف وإسرتاجتيات املنظمة، عن طريق الرتكيز 

ت وامل رات، واحلجج الالزمة الختاذ قرارات سليمة تساعد يف حتقيق إجنازات ذات على الزبون، وحشد البياان
جودة وسرعة. ومن أهم التغيريات اليت حتدثها: تغيري قيم املؤسسة وهيكلها التنظيمي من الشكل اهلرمي 

داء واحلكم التقليدي إىل الشكل املسطح قليل عدد املستوايت التنظيمية، وتغيري دور اإلدارة من تسجيل األ
ف عادة اهلندسة سوف تغري أسلوب أو طريقة أداء األفراد يف املنظمة إىل األحسن  ،وعليه 2عليه إىل قيادته.

 بشكل سريع وجوهري.

إذا مت التأكد بعد حتليل األداء أبن املوظف حباجة إىل حتسني يف أدائه فهناب عدة وسائل حتسني املوظف:  -2
األوىل فتتمثل يف الرتكيز على نواحي القوة وما جيب عمله أوال، واختاذ اجتاه  إلحداث التحسني. أما الوسيلة

اجيايب عن املوظف مبا يف ذل  مشاكل األداء اليت يعاين منها، وتركيز جهود التحسني من خالل االستفادة  ا 
ى املر وب، بني ما الوسيلة الثانية فتتمثل يف الرتكيز علو لدى املوظف من مواهب وقدرات إبداعية وتنميتها؛ 

ب الفرد عمله وما يؤديه ابمتياز، ألن وجود العالقة السببية بني الر بة واألداء تؤدي إىل تطوير هدا األخري؛  
أما الوسيلة الثالثة فرتتبط ابألهداف الش صية، حيث جيب أن تكون جمهودات حتسني األداء مرتبطة 

 3إىل جناح التحسينات املر وبة.ومنسجمة مع اهتمامات وأهداف املوظف،  ا يؤدي 

                                                           
 للعمليات األساسي والتصميم املبدئي التفكري إعادة : ا يقصد واليت العمليات هندسة إعادة جمال يف شام  الرواد األوائل وجيمس هامر مايكل من كل يعد (1

. وميكن التفرقة بني إعادة واجلودة واخلدمة ابلتكلفة اخلاصة األداء احلامسة معايري يف متدرجة و ري هامشية  ري فائقة حتسينات جدرية حتقيق  دف جوهرية، بصورة
إعادة اهلندسة فتهتم ابملراجعة اهلندسة أو اهلندرة واجلودة الشاملة، ف دارة اجلودة الشاملة تسعى دائما إىل حتسينات إضافية، أو متزايدة يف العمليات احلالية. أما 

عادة اهلندسة، هده األخرية بتطبيقها نقوم إبجراء جمموعة من التعديالت اجلدرية اجلوهرية للعمليات، وعليه ف دارة اجلودة الشاملة ميكن أن تكون جزءا من مشروع إ
 نظر: ايف العمليات، وابلتاي حتقيق حتسينات ومعدالت فائقة يف األداء واجلودة والسرعة. 

- Michael Hammer and James Champy, Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business 

Revolution, (new York: Harper collins, , 1993), P. 22. 

 .163 (، و.2002، القاهرة: دار  ريب، )البشرية اإلسرتاجتيةإدارة املوارد ، علي السلمي (2
 .275 و. مرجع سابق،، هاينز (3

http://www.amazon.com/Michael-Hammer/e/B000APA0BO/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/James-Champy/e/B000AP9VMI/ref=ntt_athr_dp_pel_2
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 إىل تؤديف هنا حمتوايت الوظيفة  لة أو مثبطة للهمم أو تفوق مهارات املوظف إذا كانت حتسني الوظيفة:  -3
تدين مستوى األداء. ونقطة البداية يف دراسة وسائل حتسني األداء يف وظيفة معينة هي معرفة مدى ضرورة كل 
مهمة من مهامها، وذل  لتقليصها إىل عناصرها األساسية فقط، مث حتديد املهام الضرورية هلا، واجلهة املناسبة 

خالل توسيع نطاقها وإثرائها. فتوسيع الوظيفة اليت تؤدي هده املهام. كما أن حتسني الوظيفة يتم أيضا من 
 يتضمن جتميع املزيد من املهام اليت تتطلب نفس املستوى من املهارة،  دف زايدة االرتباط بني املوظف واملنتج

  1النهائي، وإثراءها يقصد به زايدة مستوايت املسؤولية واحلرية املعطاة للموظف.
تؤدى فيها الوظيفة فرصا للتغيري الدي  سن األداء، من خالل معرفة مدى تعطي البيئة اليت حتسني املوقف:  -4

ولية والتفاعل ؤ مناسبة عدد املستوايت التنظيمية، والطريقة اليت مت  ا تنظيم اجلماعة، ومدى وضوح املس
تناسب املتبادل مع اإلدارات األخرى، ومع اجلمهور املستفيد من اخلدمة، وعمل جداول للعمل وتغيريها مبا ي

ابإلضافة إىل إجياد أسلوب اإلشراف املناسب، لتحقيق التناسق بني األسلوب اإلشرايف  .ومصلحة العمل
 2ومستوى الرشد الدي يتمتع به املوظفون.

واملالحظ أنه ر م تعدد مداخل حتسني األداء، إال أهنا تعتمد بشكل كبري على القيادة، ولدل  على املدير       
يادة لتوجيه األداء بشكل جيد وفق معايري مناسبة، فهناب عالقة قوية بني القيادة وأداء اكتساب مهارات الق

كما    3العاملني، حبيث ميكن حتسني أداء العاملني عن طريق سلوب تنظيمي اجيايب، يكون فيه العامل راضي وملتزم.
احنرف األسلوب اإلشرايف عما هو أن املداخل مجيعها تتفق يف ضرورة األخد بعني االعتبار مصلحة املوظف. ف ذا 

مألوف أو مناسب، أو كان هناب قصور يف التوجيه سيؤدي ذل  إىل تثبيط مهة املوظف. وهناب أمور جيب 
مراعايا يف اإلشراف اإلداري حىت تساهم يف حتسني األداء الوظيفي منها: درجة اهتمام املشرف ابالتصاالت، 

ليت يضعها ومدى متابعته لألعمال أثناء االجناز، وإىل أي مدى يسمح أو مقدار تفويضه للسلطة، معايري األداء ا
يشجع املشرف موظفيه على حتمل امل اطر. ولت طيط حتسني األداء بنجاح جيب أن يعاجل أبساليب ال تؤدي إىل 

 حتطيم نفسية املوظف.

                                                           
 .276 املرجع نفسه، و. (1
 .278 املرجع نفسه، و. (2

3) Javeria Ashfaq Qureshi, Khansa Hayat, Mehwish Ali and Nosheen Sarwat, "Impact of Job Satisfaction and 

Organizational Commitment on Employee Performance, Evidence from Pakistan", Interdisciplinary Journal 

Of Contemporary Research In Business, VOL 3, (4), )2011(, P. 648. 
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 املوارد البشرية أبعاد املناخ التنظيمي وأداء :الثالثاملبحث 
 ةحتفز املوارد البشري يدرب العاملون اجيابيايا، إن االهتمام ابملناخ التنظيمي يف املنظمات، بتوفري بيئة عمل       

وتعمل على االست دام األمثل لقدرايم ومهارايم واستكشاف طاقايم اإلبداعية، يوفر الثقة  ،على النمو والتطور
فالعامل السعيد يقدم أداء أعلى من ذل  العامل  ري السعيد على  .والطمأنينة هلم و فزهم على األداء املتميز

   1.امللتزمنيالعمال  ال يتعاونون معالعمال  ري السعداء سيظهرون طريقة روتينية يف العمل، و و  ،املدى الطويل

  األداء على التنظيمياهليكل  أتثري :املطلب األول
لبيئة احمليطة واالتنظيمي  هيكلها التوافق احلاصل بنيعلى  ةكبري واستمرارها بدرجة  املنظمة  بقاءيعتمد        

 املوارد البشرية أداء يفالفاعلة التنظيمي  املناخأبعاد  أهم أحد التنظيمي اهليكليعت  و  .مة بينهماءومتطلبايا واملوا
طرق العمل  توضيحابإلضافة إىل  الوظائف والت صصات، من ت املنظمةالحتياجا استيعابه خالل من ،ابملنظمة

 هري ثأتوعموداي بني مستوايت اإلدارة،  اانسيا  وضمان والتوجيهات واألوامر القراراتتفعيل و  ،هإجراءاتتبسيط و 
 السلطة تركيز مدىحتديد و  ،همعدالتو األداء معايري العمل و  نظم أيضا تعريفو  ،على عالقات األدوار بني األفراد

بشكل اجيايب  ابملنظمة للهيكل التنظيمي اخلصائصتل   تسامه وكلما .القراراتاختاذ  عند العاملنيحرية  ودرجة
  2 ا. للعاملني الوظيفي فاعلية األداء يف املباشر اإلجيايب التأثري إىل ذل  ، أدىالتنظيمي املناخ يف

 واإلبداع؛ فاهليكل املشاركة على قدريم يف فيه العاملني نظر ووجهة التنظيمي اهليكل خصائص ؤثروت     
 ختويف إىل يؤدي خارج إطاره للعاملني عالقات أبية يسمح وال املرونة وضعف ابجلمود يتميز الدي التنظيمي
العمل ورفع  حتسني شأنه من ما القرتاح  ري متحمسني جيعلهمو  اإلطار، هدا خارج اتصاالت أية من العاملني
 يسمح الدي التنظيمي اهليكل ف ن، ذل  من العكس وعلى 3واملسؤولية. ابملبادأة الشعور يفقدهم فهو األداء،
 املستجدة، املتغريات ليستوعب يتطور أن له ميكن التنظيمية العالقات لتحديد إطار عام مبثابة يعت  والدي ابملرونة،

 األهداف، وال حتقيق يف يساهم  ا وتطويره، األداء حتسني أجل من واإلبداع االجتهاد على ويشجع العاملني
 التنظيم بني التعارض أو وأهدافهم اخلاصة املنظمة أهداف بني ما تعارض هناب أبن احلالة هده يف العاملون يشعر
 لتواكب تتغري وال املرونة وضعف ابجلمود تتسم اليت اهلياكل التنظيمية أن القول ميكنو  .الرمسي الغري والتنظيم الرمسي

                                                           
1) Gretchen Spreitzer, Christine Porath, "Creating Sustainable Performance", Harvard Business Review, 

January–February )2012(, P. 93. 
 . 80 (، و.1995، )الرايض: جامعة املل  سعود، اهليكل التنظيمي ودوره يف تفعيل أداء املنظماتفهد خالد املوسى،  (2
 .103(، و. 2005دار نشر،  : دوننشرال، )دون بلد السلوك التنظيمي بني النظرية والتطبيقحمسن علي الكت ، ( 3
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 اهلياكل هده شأن فمن معها، التعامل جيب إنسانية كظاهرة الرمسية  ري ابلتنظيماتتعرتف  وال املتغريات،
  1هلا. م ر ال عليه مفروضة قيودا هناب أن العامل يشعر حيث التنظيمي املناخ التنظيمية إفساد

 يف االبتكار سبل حتقيق للعاملني تسمح واليت ،ابلتوازن، املرونة واالستمرارية تتسم اليت التنظيمية اهلياكل إن      
 طاقات من االستفادة اعل يف ، تساهم بشكل فاملعنوية روحهم ورفع األفراد حتفيز على مناخ تنظيمي قادر إطار
  العاملني. هلؤالء الوظيفي األداء مصلحة يف يصب الدي ووالئهم األفراد

أهدافها،  حتقيق يف املنظمة قدرة من احلد يف سل  على األداء يتمثل أتثري التنظيمي للهيكل يكون وقد      
 على يؤثر  ا اإلدارية الزائدة املستوايت تعدد إىل السلبية النظرة هده وتعود. للعاملني اإلبداعية القدرات وإعاقة
 إىل الرؤساء من السلطة تفويا  ا اليت يتم والدرجة العاملني  اس من تقلل كما املنظمة، داخل االتصال كفاءة

 ومدى التنظيمي فاهليكل  ا؛ العاملني األفراد ومواهب تنمية قدرات على املنظمة قدرة تتأثر وبدل  .املرؤوسني
 وقواعد بسياسات املنظمة تنظيم إذا اتسم 2اإلداري. اإلبداع عملية يف بشكل مباشر يؤثر عدمها من جودته

 رمسي أنه على العاملون مناخ سيدركه وهو بريوقراطيا، تنظيميا مناخا خيلق هدا ف ن مرنة،  ري متشددة وإجراءات
 اإلنتاجية. وزايدة املثمر الوظيفي لألداء حمفز و ري جامد

  األداء على منط القيادة واختاذ القرارات أتثري :املطلب الثاين
تتم  اليتو  ىل ذل  بكفاءة وفعالية،إ ألهداف واألساليب املت دة للوصولأمهية حتقيق امن  القيادة أمهية تنبع      

 روحهم و افظ على نفوسهم يف النشاط يبعثوجعلها مركز العملية اإلدارية  ا  املوارد البشرية من خالل متكني
من خالل الثقة بني  لقيادةا أمهيةوتتجلى  .التعاون وروح املشرتب العمل حب همفي يغرسو  العالية، املعنوية

ها عاملني، فالقيادة من خالل أتثري جيدة مع ال إنسانية عالقات إقامةالقيادات والعاملني يف املنظمة  ا يؤدي إىل 
ته وشرح ل وسياسالعم التوجيهي على املرؤوسني وحفزهم لالستجابة لتوجيهايا والتشاور معهم بشأن خطط

  نشاط جمموعته، يف هودج من يبدله مبا واالعرتاف ابلتقدير عضو كل وإشعارأسباب ما تقوم به من نشاطات، 
 .تساعد على حل املشكالت اإلدارية وتقلل اعتماد املرؤوسني على قيادايمكلها 
 من حتد) التسلطية (فالقيادة األوتوقراطية التنظيمي، املناخ طبيعة حتديد يف األمهية األوىل القيادي للنمط إن      

 يف به التفرد إىل وينزع لرأيه متعصبا املدير القرارات، حيث يكون اختاذ يف املشاركة وتسلبهم العاملني، مبادرات
                                                           

 .104-103املرجع نفسه، و و.  (1
  .297-296فلية والسيد، مرجع سابق، و و.  (2



112 
 

 أبمهية تؤمن الدميقراطية القيادة أن حني يف السلبية، حنو يتجه جيعل املناخ التنظيمي  ا اإلدارية، العمليات مجيع
 أجل من اختاذ القرارات، يف وإشراكهم العاملني، مع املشرتب ابحلوار تؤمن كما داخل املنظمة، العالقات اإلنسانية

 حنو التنظيمي يتجه املناخ جيعل  ا ابالنتماء للمنظمة، العاملون فيها يشعر صحية، ونفسية تماعيةاج خلق أجواء
      1اإلجيابية.

منط املناخ التنظيمي  الدي يعت  أهم حمددات منط القيادةو  عملية اختاذ القرارات تعكس وتع  عن طبيعة      
والدي بدوره يؤثر على أداء العاملني  ا ينعكس على مدى كفاءة وفعالية املنظمة؛ ف ذا كان منط القيادة واختاذ 
القرار فيه نوع من املركزية أو التسلط سيؤدي هدا إىل تكوين مناخ تنظيمي  ري صحي )سل (، حبيث  د من 

أما النمط الدميقراطي  .عامل مع مشكالت العمل ويقلل روح التنافسمبادرات العاملني ومسامهتهم حنو الت
ومساندة  داعمة تنظيمية بيئة توفري مفتوح، يعمل على أو تنظيمي صحي)إجيايب( مناخالتشاركي سيفرض وجود 

 .وجودته إتقانه األداء وضمان وحتسني العمل أساليب وامل اطرة لتطوير املسؤولية وحتمل واالبتكار للتجديد وحمفزة
وزمالئهم،  العاملني وبني واملرؤوسني ودية بني الرؤساء عالقات ببناء يهتم الدي املناخ التنظيمي أن فيه ش  ال و ا

 2العاملني. لدى الوظيفي األداء مساندة لفعالية بيئة والتقدير، سيوفر االحرتام أساسه
 طرقرد فعل تلقائي جتاه سلوب معني يع  عنه ببوصفه اختاذ القرارات  عنداملناخ التنظيمي ت ز أمهية       

اختاذ القرار حجر الزاوية يف أي مؤسسة فهو املعيار الدي  دد نوعية القرارات وكيفية تنفيدها من  يعدمتعددة، و 
كما أن اإلمهال يف مراعاة األسس   .خالل أتثريه على عناصر العملية اإلدارية من ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة

واملراحل اخلاصة الختاذ القرار السليم سيؤدي إىل إجياد مناخ سل  داخل املنظمة، خاصة يف حالة تضارب 
القرارات، وهي ال تؤثر على املناخ التنظيمي فحسب بل تؤثر سلبا على بقية مكوانت املناخ التنظيمي، خاصة ما 

  3لعالقات داخل التنظيم.تعلق ابالتصاالت واحلوافز وا
للوصول إىل قرارات أفضل، حبيث يتمكنون من إجياد  يف اختاذ القرارات تهمشاركمب العاملنيمتكني يؤدي       

كما يساهم   ،اضتهر وعدم معا اووالئهم هل يساعد على التزام املرؤوسني بتنفيد تل  القرارات ا حلول للمشكالت 

                                                           
 دور مديري املدارس الثانوية مبحافظات غزة يف حتسني املناخ التنظيمي مبدارسهم وسبل تطويرها، رابح،  هللا عوض سامي (1
 .29 (، و.2008رسالة ماجستري  ري منشورة، ) زة: اجلامعة اإلسالمية،   
 ،دراسة مسحية على قطاع قوات األمن اخلاصة مبدينة الرايض -املناخ التنظيمي وعالقته ابألداء الوظيفيانصر حممد السكران،  (2
 .62-61 (، و و.2004رسالة ماجستري  ري منشورة، )الرايض: جامعة انيف العربية للعلوم األمنية،   
 .71 (، و.1998، )القاهرة: دار سنا للنشر، 2 ، طاملنظمات اإلداريةمنهجية اختاذ القرارات يف سامع حسني العدل،  (3
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مشاركة العاملني يف اختاذ القرارات على ثبايا ر ثؤ تو  .الفرد أبهداف املنظمةيف توحيد اجملموعة وربط أهداف 
ابإلضافة إىل  .سلبية أاثرمن  نجر عنهاتعديلها يف مدة وجيزة وتاليف ما قد ي أو إلغائهاووضوحها  ا يضمن عدم 

تقليص الصراع ورفع الروح املعنوية للعاملني ورفع مستوى االنسجام يف بيئة ب ،ذل  تساهم املشاركة يف القرارات
  .إىل حتسني األداء وزايدة اإلنتاجية كل ذل  يقود  ،وجتنب مقاومة التغيري التنظيميالعمل 

 على األداء تأتثري العالقات واالتصاال :املطلب الثالث
املناخ  يف توفري تعاوهنم يثمر أن العام وهدفهم واإلداريني،العاملني  جمموع من املنظمي اجملتمع يتكون       

 اإلنسانية العالقات من نوع منهم بناء يتطلب وهدا املشرتكة املنشودة، األهداف خالله نم تتحقق تنظيمي الديال
 بوصفها الصغرية واجلماعات الفردية القضااي لدراسة اإلنسانية العالقات اجتاه وقد سعى . أفراد اجملتمع بني الفعالة
 بعا واالهتمام جيد، اتصال نظام وحتقيق جديدة حوافز إبدخال عالجها جيب سوية، و ري مرضية حاالت
 وزايدة أدائهم معدالت رفع سبيل يف واحتياجايم متطلبايم بعا وأتمني للعمال، اخلاصة ابألمور الشيء

 1.واالجتماعي النفسي الرضا للعمال حقق قد أنه االجتاه هدا معتقدا إنتاجيتهم،
 وعلى ورأيه، ش صيته واحرتام وكرامته بقيمة الفرد اإلميان أساس على املنظمة يف اإلنسانية العالقات وتقوم       

 فيما بني العاملني التعاون حتقيق إىل اإلنسانية العالقات فراد. ويدفاأل بني واملشاركة والتعاون املعاملة، يف العدل
 .احلماس اهلادف من جو يف املنظمة أهداف لتحقيق العمل على األفراد حفز وإىل دارة،اإل وبني بينهم مث بينهم،
  2املنظمة. جو يف التكيف ومساعديم على واالجتماعية النفسية األفراد حاجات إشباع إىل يدف كما
 وإمكاانت قدرات العاملني من لكل فرد أبن اإلميان أساسها والعاملني اإلدارة بني اإلنسانية والعالقات       
 يساعد الدي املالئم املناخ لسيادة األساس حجر هو اإلميان وهدا .العمل بيئة يف وتنميتها منها االستفادة ميكن
 بناء يف بفعالية أن تسهم  اإلدارة على جيب ف نه، األساس هدا وعلى 3إنتاجهم. وزايدة املهين منو العاملني على

 حتقيق التوافق على يعمل وأن بينهم، واحملبة األلفة روح يشيع وأن العاملني، وبني الطيبة بينها اإلنسانية العالقات
 والعاملني بني املدير املتميزة العالقات أهداف املنظمة، إذ أن حتقيق وبني وأهدافهم ور بايم العاملني حاجات بني

                                                           
 دمشق،  جامعة جملة، "وتقومي- االجتماعية عرض التنظيمات لدراسة التقليدية النظرية االجتاهات"صديق،  حسني (1

 .358و. (، 2011الثالث والرابع، ) ، العدد27 اجمللد   
 .100ه(، و. 1410، )الرايض: مطابع الفرزدق، ميادينها النظرية والعلميةاإلدارة بلغيث بن أ د القوزي،  (2

 .204ه(، و. 1413، )الرايض: دار الشبل، اإلدارة املدرسية وتعبئة قواها البشرية يف اململكة العربية السعوديةسلمان عبد الر ان احلقيل،  (3
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 اليت السلبية العالقات أما املنشودة. األهداف حتقيق إىل وتؤدي عام، بشكل ئهمأدا على إجيابيا تنعكس أن البد
 مستوى تدين إىل وابلتاي ،الروح املعنوية وهبوط اهلمم فتور إىل حتما ستؤدي ف هنا ،واإلدارة بني العاملني تنشأ
وسوء  اإلمهال فيكون، العمل على أثرها ينعكس وجسمية اضطراابت نفسية إىل تؤدي أهنا إىل ابإلضافة األداء
 .األهداف حتقيق على احلرو وعدم املسؤولية تقدير وعدم الظن

 لدل  ،هدافاأل وحتقيق عملال جناح يف ايأساس عامال العاملني أنفسهم بني اإلنسانية العالقات تعت و        
 أجل من بينهم فيما والتعاون املتبادل، والتقدير على االحرتام قائمة بينهم فيما العالقات هده تكون أن جيب

 املستمر العمل يف الر بة على أساس قائمة العالقة هده تكون أن جيب كما.التنظيمية مبستوى العملية النهوض
 هده أيضا تكون أنو  .اإلنسانية العالقات إطار الكايف يف السليم والعطاء والتنفيد املشرتب الت طيط يف املتمثل

  1العمل. مسؤوليات حتمليف  الفعالة واملشاركة النصح أساس على قائمة العالقات
 آاثرا والتعاون، واالحرتام من التقدير أساس على العاملني بني اإلنسانية، القائمة للعالقات أن يتضح و دا       

اإلنسانية  العالقات أن جند ذل  من النقيا على أدائهم، وعلى وابلتاي املنظمة داخل سلوكهم على إجيابية
 2األداء. يف سلبيا أتثريا تؤثر واألاننية والتنابد التفاهم وسوء واالنقسام الفرقة من أساس على بني العاملني القائمة

 حىتاي أو أفقيا ال عمودسيابية االتصوتؤدي العالقات املبنية على التعاون والتكامل دورا حامسا يف حتقيق ان       
لتنسيق بني ماعات ابراد واجلالبد أن يقوم األفوليتحقق ذل  ، بكفاءة األنظمة الفرعية ليعمل النظام تتداخل

ون ما يعرف العامل البدوهنا و  نظمةتعت  حلقة الوصل بني كل الفاعلني يف امل االتصاالتفاتصااليم بعناية فائقة، 
تصاالت تقوم  ا اال ية اليتألساساملطلوب منهم وال ميكن أن تقوم املنظمة أبعماهلا بكفاءة، أي أن من الوظائف ا

  .وب املر وبو السلحنخرين توجيه اآلانطالقا من  يف املنظمات هي مساعديا على حتقيق التنسيق بني أنشطتها
التنسيق ونقل املعلومات، وتبادل وتشمل املنظمة، ح ا نجلحيوية و قق االتصاالت ثالث وظائف رئيسية حت       

 إرسالو  ،ى العمل حنو حتقيق نفس األهدافعلداخل املنظمة  األفراد تنسيق اجلهودساعد يالعواطف واملشاعر. 
 لألفرادوحد املق و يلفر مبثابة الرابط لتبادل العواطف واملشاعر  كما أن،  جزء حيوي من هده العملية يعت املعلومات 

                                                           
 .65ه(، و. 1409، )الكويت: دار القلم، الرتبويةمدخل إىل اإلدارة بستان وحسن مجيل طه،  عبد الباقي  دأ ( 1

2) Kenan Spaho, "Organizational Communication And Conflict Management", Management,  Vol. 18, (1), 

(2013),  P.104. 
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مل، ساعد الناس على فهم القضااي، وبناء عالقة مع زمالء العي التواصل الفعالو واألزمات.  لرخاءيف أوقات ا
 1.وحتقيق توافق يف اآلراء

ن عتقاد أبالومن اخلطأ ا ملني  ا،ويتم حتقيق التنسيق عن طريق تقاسم املعلومات بني أقسام املنظمة والعا       
االجتماعية  لعالقاتعلى ا لالتصاالت يركز آخراالتصاالت عبارة عن تقاسم البياانت واحلقائق، فهناب مظهر 

ن املعلوم أن رين، وماآلخ بني األش او؛ فاالتصاالت مهمة جدا لتنمية الصداقات، واحلصول على الثقة وقبول
يئة عمل تسود بة خبلق إلدار اما يقوله الفرد وطريقة قوله يؤثر ضمنيا على مدى حب اآلخرين له، وكلما اهتمت 

 دة بني العاملني، كلما زاد اهتمامهم أبدائهم.فيها العالقات اجلي
 األداء فاعلية يف إجيابيا مؤثر جيد مناخ تنظيمي وجود على مؤشرا هاما فعالة اتصاالت وجود يعت        

 االتصال إذ يعد القرار، واالبتكار واختاذ لإلبداع مالئمة تنظيمي للمناخ يعطي الفعال االتصال الوظيفي؛ فنمط
 حتقيق بغرض واألفكار واآلراء البياانت واملعلومات األفراد ويتم نقل بني التفاهم خالهلا  صل من اجتماعية وسيلة
يف  السائد التنظيمي واملناخ العمل بطبيعة هلا عالقة عوامل خمتلفة على كفاءة االتصال وتعتمد املستهدف. األداء
 تنظيميا مناخا أن ختلق شأهنا من الرمسية  ري والعالقات االتصال أمناط أن كما به، وتتأثر تؤثر فهي املنظمة
 2العمليات. جممل يف وأدائهم دورهم وتنشيط األفراد بني هادفة تفاعالت خللق مالئما

 أن ابعتبار مباالةالالو  التفكري يف اخلمول إىل ابلعاملني ،أسفل إي أعلى من ،واحد اجتاه يف االتصال يؤدي       
 والتعلم وإبداء اآلراء ابملبادرة للعاملني يسمحالدي  االجتاهني يف االتصال. عكس هلا قيمة ال أفكارهم وآرائهم

  3.من خالل الوسائط املتعددة على املعلومات حصوللل العاملنيولتحقيق ذل  يسعى  ،والتطور
العاملني يف املسوايت  بني والتقارب والتفاهم التعاون روح رفعإىل  االتصال وسائط است دام يقود التنوع يف       

 منواسعا  جماال العمل وانسيابية االتصال مرونة توفرو  ،خمرجات العمل ةفعاليو كفاءة  امل تلفة،  ا يؤدي إىل رفع
 ،ولية اإلجنازؤ مس حتملو  أقصى تقدميالتميز يف األداء من خالل  إىل هميدفع  ا ،العاملني قدرات يف الثقةو  احلرية

  4.املنظمةومن مث تتحقق أهداف 

                                                           
1)Talya Bauer And Berrin Erdogan ,An Introduction To Organizational Behavior, Online Book, P.356   

Availabe At: Http://Nraobbs.Blogspot.Com/2012/02/Organizational-Behavior-By-Talya-Bauer.Html  
 .101 (، و.1992ذات السالسل،  ، )الكويت: داراألداء تفعيل يف ودورها اإلدارية االتصاالت مؤيد سليمان،  (2
، رسالة غزة يف قطاع الفلسطينية الوطنية السلطة وزارات علي ميدانية البشرية دراسة املوارد أداء على التنظيمي املناخ أثرالشنطي،  الر ن عبد حممود (3

 .66 (، و.2006ماجستري  ري منشورة، ) زة: اجلامعة اإلسالمية، 

 ملرجع نفسه.ا (4
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الواجبات واألعباء اخلاصة ابلعمل للفرد والطريقة املالئمة الجنازه، تتحدد فعالية وكفاءة االتصال من خالل        
يؤدي إىل  ذل وعكس  .أدائهم حتسنياملعنوية لألفراد يف خمتلف املستوايت التنظيمية و  احلالةرفع  إىل ا يقود 

  .اخنفاض وتدهور معنوايته وأتثر اجنازه وزايدة معدالت احلوادث والفاقد سواء من وقت العمل أو املواد املست دمة
 .كما يتوقف جناح املنظمة ليس فقط على كفاءة أفراده وإمنا أيضا على التعاون القائم بينهم وحتقق العمل اجلماعي

وميثل هدا الدور الدي يقوم به االتصال يف بناء وتشغيل اهليكل جلماعة العمل من خالل اإلدارة، ففي كل 
املستوايت التنظيمية تتم عملية االتصال بصفة مستمرة لنقل املعلومات واألفكار واالجتاهات واملشاعر 

 1.شبكة تربط بني كل أعضاء التنظيم نهدأواالنطباعات بني األفراد واجلماعات، لدل  يشار إىل االتصال على 
يف إعاقة العالقات تسبب تاملشكالت اليت ك  أمن عدم وضوح خطوط االتصال وقنواته و فهم السوء يعت         
 ،إضافة إىل الفروقات واختالف مستوايت إدراب العاملني لعملية االتصال، الصراعات داخل املنظمات وتسب

أو نتيجة الختالف االجتاهات واملبالغة يف ختطي خطوط  ،نتيجة لتباين املستوى العلمي أو الثقايف أو الوظيفي
وما إىل ذل  من سلوكيات  ري موزونة يرتتب عليها مشكالت تؤثر على كفاءة أنظمة االتصال وعلى  ،السلطة

  2.األداء الوظيفي

 على األداءاحلوافز العوائد و أتثري   املطلب الرابع:
على اختالف أنواعها وأشكاهلا تسهم يف حتفيز العاملني مبثابة املقابل لألداء املتميز، و احلوافز و  العوائد تعت       

وحثهم على رفع كفاءيم اإلنتاجية، كما تقوم بزايدة درجة رضاهم عن العمل، وتعمل على رفع روحهم املعنوية. 
لى حتاول التعرف عوالعاملون بصفة عامة تثريهم حوافز خمتلفة يف أوقات خمتلفة، والقيادة اإلدارية الفعالة هي اليت 

على توفري أفضل . وقد تتنافس املنظمات م املوقفءساليب حتفيز تالحاجات العاملني لديها وحماولة إشباعها أب
احلوافز لعامليها، يف سبيل احلصول على أحسن الكفاءات وتنميتها واحملافظة عليها والعمل على بقائها بنفس 

 3. مستوى األداء املر وب

                                                           
)بومرداس: جامعة رسالة ماجستري  ري منشورة، ، بومرداسدراسة حالة جامعة  –املناخ التنظيمي وأتثريه على األداء الوظيفي للعاملني صليحة شامي،  (1

 .105 (، و.2010بومرداس، 
 .310و.  (،2014)عمان: دار املعتز للنشر والتوزيع،  ،إدارة التغيري والتطوير التنظيميمجال عبد هللا حممد،  (2

 .403(، و. 2006، ) عمان: الوراق للنشر والتوزيع، اسرتاتيجي متكاملإدارة املوارد البشرية مدخل يوسف الطائي، مؤيد الفضل وهاشم العبادي،  (3
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رية احلديثة أن من أهم أهداف احلوافز تشجيع النمو والتطور لكل من الفرد وقد أكدت النظرايت اإلدا       
ف ن ذل  سينعكس على أدائه فيتم التوصل إىل أفكار  ،فعندما يتطور الفرد وتزيد قدرته وتعمق مهارته .واملنظمة

يرفع روحه املعنوية ن ذل   ف ،كلما أمت الفرد عمله إبتقان وتوصل إىل النتائج املطلوبةو  .جديدة ومنجزات عالية
ويزيد من ر بته يف تنمية قدراته وتعميق معرفته، للحصول على مزيد من النجاح والتقدم والدي بدوره ميكنه من 

 1وافز املرصودة لألداء املمتاز.احلاحلصول على 
إن االهتمام بتحفيز العاملني تفرضه الر بة يف حتسني أدائهم ورفع كفاءيم اإلنتاجية مبا يكفل حتقيق أهداف       

يشجع  البا ما كما أن أسلوب التحفيز الدي يعتمد على خمتلف صور الثواب والعقاب   .املنظمة بكفاءة وفعالية
ق املنافع املتوقعة له، إذ أن املكافأة يف ضوء االجناز األفراد على إعادة تكرار السلوب الدي ينطوي على حتقي

واإلبداع يف األداء تشجع على استمرارية األداء أبسلوب ينسجم مع ر بة الفرد ابحلصول على مستوى رضا معني 
 أما إذا لعبت . ا يسهم ابستمرار تكريس النجاح وتدعيم فعالية الوالء واالنتماء ،بني أقرانه أو رؤسائه ابلعمل

ف ن هدا يعكس أثره يف زايدة  ،أو  ري موضوعية يف الرتقية أو التقييم أو املكافأة كانت  أساليب أخرى ش صية
 2دوران العمل والالمباالة والتغيب و ريها من األبعاد السلبية يف األداء الوظيفي.

وتتوقف فاعلية احلوافز )املادية واملعنوية(، يف حفز األفراد على زايدة اإلنتاجية ورفع مستوى الكفاءة يف        
كما أن اإلدارة    3مها: ارتباط احلافز ابإلنتاج ور بة الفرد يف احلصول على احلافز. ،األداء، على شرطني أساسيني

، ومتييز األفراد ذوي األداء املتميز وحفز ذوي األداء تستهدف من نظام احلوافز تشجيع املنافسة بني العاملني
  4املتوسط إىل التقدم، وإبراز هوية املنظمة يف األداء املتميز، واستمرارية التمييز يف األداء وتطويره يف املستقبل.

دهم بتقدير ويرجع ذل  إىل أن احلوافز والروح املعنوية مت ،احلوافز العاملني على األداء األفضلتساعد و        
جيابيات أتثري احلوافز على فعالية األداء الوظيفي إاملسؤولني جملهودايم ورضاهم عن مستوايت أدائهم. وابلر م من 

إال أن هناب عددا من السلبيات اليت ختالف االجتاه العام املعروف لدى البعا  ،وحتقيق االنتماء والرضا الوظيفي
أبن نظم احلوافز تكون اجيابية التأثري ابستمرار، إال أهنا قد حتمل جمموعة من السلبيات، خاصة احلوافز املادية، 

أجل إظهار الصورة الباهرة  منها: إرهاق املوظف يف بعا احلاالت، واملنافسة  ري الشريفة بني أفراد التنظيم من
                                                           

 .109(، و. 2000، )القاهرة: دار التوزيع والنشر السالمية، اسرتاتيجيات التحفيز الفعال: حنو أداء بشري متميزعلي حممد عبد الوهاب،  (1
 .168، و. مرجع سابق ود،  (2
 .38(، و. 2001، اإلدارية، )القاهرة، املنظمة العربية للعلوم 3، ط الدوافع واحلوافزعلي السلمي،  (3
 .53عبد الوهاب، مرجع سابق، و.  ( 4
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لألداء أمام املسؤولني، وتوتر العالقات بني العاملني والرؤساء والزمالء عندما تكون احلوافز  ري موضوعية يف 
 1تطبيقها ابإلضافة إىل عبء التكلفة املرتفعة على املنظمة.

ن القادة الدين أو  ،وجهان لعملة واحدةوكثري من املديرين أو القادة يفشلون يف إدراب أن العقاب واملكافأة        
يعتمدون على احلافز السل   صلون على استجابة سريعة لكنها مؤقتة وحمدودة يصاحبها هبوط يف معنوايت 
العاملني، ملا يعكسه ذل  احلافز من أعراض سلوكية تؤدي إىل هبوط اإلنتاجية على املدى الطويل. وعلى العكس 

قل يف املدى القصري، إال أن اإلنتاجية على املدى أيب يوفر روحا معنوية أعلى وإنتاجية ن احلافز االجيا ف ،من ذل 
ن املكافأة هلا أيضا أتثري عقايب، كما أ  2الطويل تزيد بدرجة كبرية، وهدا يرجح بصفة عامة كفة احلوافز االجيابية.

ور م أن  .الدفاعية والشعور ابلغضبحيث أن اإلجبار والت ويف يدمران االستجابة ويؤداين إىل اختاذ املواقف 
املكافأة قد تكون مر وبة بشكل قوي إال أن ارتباطها حبدوث سلوب معني سيؤدي ابملديرين إىل حماولة سيطريم 

 .على مرؤوسيهم

 احلياة وظروف طاق حيزع ضمن نما هو إال نتيجة لقوى تق املوارد البشريةسلوب  ا سبق ميكن القول أن        
يق املنظمة وحتق يد رسالةأتك يف أببعاده بيئة العمل اليت يعيشها، ويؤكد ذل  الدور األساسي للمناخ التنظيمي

 وكهم.التقارب بني أهدافها وأهداف العاملني، وكعنصر مؤثر يف أدائهم وإنتاجيتهم وسل

 خالصة الفصل:
ت، ري يف املنظماوب البشلعالقة ابلسلاأداء املوارد البشرية متغري رئيسي تصب فيه كل املتغريات التابعة ذات        

ر  ا حىت  تلفة اليت ميليات املالعم ويرتبط األداء البشري ارتباطا وثيقا بطبيعة العمل الدي يقوم به الفرد وإدراب
الل خيها الفرد من توصل إلليت يلضروري الرتكيز على النتائج ايتم حتقيق االجناز املطلوب. وابلتاي يكون من ا

زات مل حنو االجناوجه العليت تاقيامه ابلعمل طاملا أن األداء يرتبط ابلسلوب اإلنساين واإلجراءات والتقنيات 
 املر وبة. 

؛ فبناء على هدا وميثل أداء املورد البشري سلوب وظيفي هادف يقوم به الفرد الجناز العمل املكلف به       
املستوى يتحدد أداء الفرد إذا كان جيدا أو متوسطا أو متدنيا، وهدا يتوقف على عدة عوامل داخلية، أمهها ما 

                                                           
1) K H Chung And L C Megginson, Organizational Behavior Developing Management Skills, (New York: 

Harper And Row Publishing Co.,1981), P. 138. 
 .215(، و. 1996) عمان: دار الشرق،  -إدارة األفراد -إدارة املوارد البشريةشاوي ، مصطفى جنيب  (2
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املرؤوس، واعتمادها  –وفرته نظرية التوقع من فروض واقعية عن هده احملددات مبا تضمنته من أتكيد لعالقة الرئيس 
 .وارتباط هده العالقة  يكل حاجات الفرد ،املكافأةو األداء  ،جلهدعلى منوذج توقعات املرؤوس لعالقات ا

تتضمن أساسا مؤثرات املناخ التنظيمي أببعاده املتوافقة  ،عوامل خارجيةكما يتحدد متيز أداء املوارد البشرية ب       
العوائد فضال عن العالقات واالتصاالت وبعد واختاذ القرارات تنظيمي ومنط القيادة  هيكلمن  ،مع الدراسة

 على أداء املوارد البشرية. إجيااب إذ تساهم إدارة هده األبعاد يف التأثري  ،احلوافزو 
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 : تقييم )قياس( األداءالرابعالفصل 

 

تصدب سياسدايا وقرارايدا إذ أن  ،إدارة املدوارد البشدرية  ايدة وظيفدة حتقيق أداء فعال وإنتاجيدة عمدل مرتفعدةميثل       
وسياسة األجور واحلوافز، وييئة طرق ووسدائل  هاوتدريب هاتوظيفوسياسة ، املوارد البشرية، فت طيط حنو هدا اهلدف

دارة املدددوارد إلتنفيديدددة  وأسدداليب  ارسدددات ، كلهددداعالقددات املدددوظفني ومراجعدددة وتقيدديم األداءوإدارة  املناسدددبةاالتصددال 
 .فعالية أداء العاملنيكفاءة و   حتقيق يدف من خالهلاالبشرية يف املنظمة 

منظمدة اقتصدادية أو يعت  من العوامل األساسدية الديت يتوقدف عليهدا جنداح أي  وتقييمه البشري متابعة األداءإن       
 يعتد نظمدة املالعداملني يف  أداء قيداسفد ن  ،لددل  .، للوصول إىل معدالت عالية من الكفاءة اإلنتاجية ري اقتصادية

وهددو مددن ، اإلدارات األخددرى بقيددةمددع  ابلتعدداون والتنسدديقاملددوارد البشددرية  إدارةقددوم  ددا تالدديت  األساسدديةالوظددائف  مددن
 وشدعورهم النتمدائهم ووالئهدموثقدتهم الكاملدة ابإلدارة  ،العداملني اسدتقرارو  رضداإىل حتقيدق العوامل الرئيسدية الديت تقدود 

 على حتقيق أهدافها. حرصهم  ابلتايو  ملنظمتهم،

واملمارسدددات مفهومددده،  خددداللالبشدددري مدددن األداء وسددديتم يف هددددا الفصدددل تسدددليط الضدددوء علدددى تقيددديم وقيددداس       
 .العملية للتقييم، وأخريا طرق تقييم األداء ومتطلبات اختيارها
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 مفهوم تقييم األداء  :املبحث األول

 الرقابة من تتمكن فلكي املنظمة؛ يف إلدارة املوارد البشرية األساسية األنشطة أحد يعت  العاملني أداء تقييم       
 كفؤا نظاما تضع أن جيب ف هنا أجور، أنظمة ووضع وتدريب وحتفيز وتعيني اختيار من األخرى أنشطتها على

 على جناح فدل  يدل بنجاح؛ بواجبايم العاملون يقوم ما فبقدر ،مواردها البشريةكفاءة  مدى لقياس وفعاال
 ألداء مناسبني أفرادا اختارت أهنا حبيث تؤديها، اليت امل تلفة الوظائف جمال املوارد البشرية يف إدارة سياسة

 1فيها. الوظائف املتوفرة

 تعريف تقييم األداء :املطلب األول
 عمليةك  نظم تقييم األداء قدمت كماعلى عملية التقييم وتقدمي املكافآت،  كز ر  ،تقليداي ،التعامل مع األداء       

 املنظمة يف املوارد البشرية إدارة اهتماماتاملوظفني، مصممة على أساس مركزي، وهي من  الستعراض أداء رمسية
  2الرئيسة. أنشطتها وأحد
 تسعى اليت البشرية، املوارد إدارة وظائف من املستمرة واألساسية الوظيفة تل  األداء إىل وتشري عملية تقييم       
 مدى لبيان األداء على واحلكم معينة، فرتة خالل اجلماعي أو الفردي يف األداء والضعف القوة نقاط معرفة إىل

 يف املوارد البشرية سياسات من ابلكثري املتعلقة القرارات الختاذ األساس املوضوعي توفري  دف ،العمل يف التقدم
 3.املنظمة

                                                           
وهدا للداللة على نفس نتيجة النتشار عملية قياس وتقييم األداء كأحد وظائف إدارة املوارد البشرية، ظهرت مشكلة است دام املصطلح: تقييم أو تقومي أو قياس، ك  (1

ويقود التفحص الدقيق للمصطلحات الثالثة السابقة إىل االستنتاج أبن عملية Performance appraisal   بسبب الرتمجة ملصطلحالعملية )تقييم األداء(، 
توى قياس األداء احملقق مقارنة مبعايري موضوعة ويطلق على هده العملية ابلقياس، حتديد مس قياس وتقييم األداء هي عملية مركبة تتضمن ثالث عمليات فرعية هي: 

و معاجلة نقاط الضعف من األداء احملقق إذا كان جيدا أو ضعيفا، أي مبعىن إعطاء األداء قيمة ويطلق على هده العملية التقييم أو التقدير،  تعزيز نقاط القوة أ
وتقوميه. وسيتم اعتماد مصطلح تقييم األداء كمرادف  األداء احملقق ويطلق على هده العملية التقومي؛ فالعملية املتكاملة لتقييم األداء جيب أن تتضمن قياسه وتقييمه

، )اإلسكندرية: الدار ، اجلوانب العلمية والتطبيقية يف إدارة املوارد البشرية يف املنظماتنظر: صالح الدين عبد الباقيالالستعماالت الثالث يف هدا البحث. 
 .257(، و. 2002اجلامعية للتوزيع والنشر، 

2) Torrington, Hall and Taylor, Op. Cit., P. 259. 
 دولة - قلقيلية واخلاصة مبحافظة العامة املؤسسات على العاملني ابلتطبيق وأداء الوقت إدارة بني للعالقة حتليلية دراسةملحم،  سعيد إبراهيم حممود (3

 .53و. (، 2010 ري منشورة، )القاهرة: جامعة القاهرة،  دكتوراه ، أطروحةفلسطني
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 ىكما يعرف تقييم األداء أبنه العملية الديت يدتم مبوجبهدا تقددير جهدود العداملني بشدكل منصدف وعدادل، لتجدر        
مكافأيم بقدر ما يعملون وينتجون، وذل  ابالستناد إىل معدالت يتم مبوجبهدا مقارندة أدائهدم  دا، لتحديدد مسدتوى  

 1كفاءيم يف العمل الدي يؤدونه.
مت تعريف تقييم األداء أبنه عملية حتديد وقياس وتطوير أداء العمل للعاملني يف املؤسسة، حبيث تتحقق و         

التنظيمية أبكثر فاعلية، ويف الوقت نفسه يستفيد العاملني ابالعرتاف، وتلقي تغدية مرتدة، الغاايت واألهداف 
 2وتلبية احتياجات العمل وتوجيهات التقدم الوظيفي.

تقيديم األداء أبنده نظدام رمسدي مصدمم مدن أجدل قيداس أداء وسدلوب األفدراد أثنداء العمدل، وذلد   أيضدا  ويعدرف       
عن طريق املالحظة املستمرة واملنظمة هلددا األداء والسدلوب ونتائجهمدا، وخدالل فدرتات زمنيدة حمدددة ومعروفدة، وجيدري 

، وبشددكل موضددوعي دون حتيددز، ةيف هنايددة املالحظددة تقدددير جهددد ونشدداط وسددلوب وابلتدداي كفدداءة كددل فددرد علددى حددد
لتجدددري يف النهايدددة مكافدددأة الفدددرد بقددددر مدددا يعمدددل ويندددتج، أو لتحديدددد نقددداط الضدددعف يف أدائددده للعمدددل علدددى تالفيهدددا 

  3مستقبال.
  4التالية: األداء املضامني األساسية تقييم مفهوم يتضمن ،وعليه       

 خيضع أداؤه، إذ وظيفية،ال حياته طوال البشرياملورد  تالزم ومنتظمة، مستمرة عملية األداء تقييم -
 ؛مستمر بشكل للتقييم العمل، يف وسلوكه

 واجتاهاته املالع مستمر، سلوب بشكل ويراقب، يالحظ ش ص وجود تتطلب األداء تقييم عملية -
 وسليما؛ موضوعيا قييمالت ليكون الرئيس املباشر، يكون و البا أدائه، على الش صية خصائصه وأثر

 أساسها إذ على ية،وموضوع ومفهومة واضحة لألداء ومعدالت معايري حتديد يتطلب األداء تقييم  -
 ؛العمل يف وسلوكه كفاءته، مستوى على احلكم مث ومن الفرد أداء سيقاس

                                                           
 .75(، و. 2000 ، )عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع،إدارة املوارد البشرية، حممد الباشاو حممد رسان اجليوسي، رايض احلل   ،شحاذة نظمي (1

2( Abraham Zewdie Bekele, Assegid Demissie Shigutu, Assefa Tsegay Tensay, "The Effect Of Employees’ 

Perception Of Performance Appraisal On Their Work Outcomes", International Journal Of Management 

And Commerce Innovations,  Vol. 2, (1), (2014), P. 140. 
 .288و. (، 1997، )عمان: دار زهران للنشر والتوزيع، التصحيح –التقييم  –مبادئ الرقابة اإلدارية: املعايري الصباح عبد الر ان،  (3
 .55ملحم، مرجع سابق، و.  سعيد (4
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 يعين بل فقط، ملستقبلي وتطويرها أدائهم تنمية أو املاضي يف العاملني موقف بيان األداء تقييم يعين ال  -
 ؛تالفيها للعمل على العاملني أداء يف والقصور الضعف نقاط حتديد أيضا

 والنقل، الوظيفية كالرتقية، لنيالعام مبستقبل تتعلق كثرية وظيفية قرارات األداء تقييم نتائج على يبىن  -
 ؛والتعيني واملكافآت، والفصل،

 لعملية املنظمة العاملني يف مجيع خيضع كما وحتليلها، العاملني أداء مستوايت برصد األداء تقييم يهتم -
 ؛األداء تقييم

 إىل ئج التقييمنتا يعرض وهدا الش صي، واحلكم الرأي على أساسي بشكل األداء تقييم يعتمد -
     .قصد  ري أو قصد نالتحيز ع هدا يكون وقد املقيم، قبل من سل  أو إجيايب حتيز وجود احتمال

 ة األداءد اخللدددل أو فجدددو تدددروم رصددديكمدددن القدددول أبن تقيددديم األداء عمليدددة إداريدددة منظمدددة،  ى مدددا سدددبقبنددداء علددد       
يددة وظيفال ومهامدده اجبدداتلو  ء العامددلميكددن جعددل أدامددن خالهلددا ، حمددددة مسددبقامعددايري  بندداء علددى  وإصدددار األحكددام

 حتسدني مسداره نمد الديت متكنده املدورد البشدري،املواهب الكامنة لددى بواسطتها حدد تتكفاءة يف املستقبل، كما   أعلى
 .الوظيفي

 أمهية تقييم األداء :املطلب الثاين
التعدرف علددى  علددى أمهيدة أيضدا قيداس األداء وتقييمده ال يؤكدد فقددط علدى ندواحي القصددور يف األداء، وإمندا يؤكدد       

ىل االجندداز؛ يدده العدداملني إيف: توج االجندداز احلدداي واألهددداف املسددتقبلية، مبعددىن أندده يهددتم بثالثددة حمدداور أساسددية متمثلددة
وائدد عداملني يف الفأداء ال تسليط الضوء على األهداف؛ واملشاركة يف وضع األهدداف وحتديددها. وتكمدن أمهيدة تقيديم

 التالية: 
ملعنوية لألفراد: يعمل التقييم السليم واملوضوعي لألداء على إعطاء كل عامل حقه، وعلى ارفع الروح  -1

معاجلة نقاط الضعف اليت تكتنف أداءه، ويؤدي إىل رفع الروح املعنوية للعاملني، خاصة عندما يشعرون 
كافآت أن جهودهم ال تدهب سدى، وأهنا موضع تقدير من قبل رؤسائهم. كما أن علمهم أبن إعطاء امل

والقيام بعمليات الرتقية يعتمد على تقييم عادل، بعيدا عن الرشوة واحملسوبية ويقوم على أساس الكفاءة، 
 1.سيؤدي إىل زايدة ثقتهم برؤسائهم وخلق جو من األلفة واحملبة أثناء أتدية العمل

                                                           
 . 13و. (،1976) ،196، العدد املنظمة العربية للعلوم اإلداريةعمر وصفي عقيلي، تقييم أداء العاملني يف اجلهاز احلكومي،  (1
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ل توليد القناعة الكاملة تنمي عملية التقييم اإلحساس بروح املسؤولية، من خالإشعار العامل ابملسؤولية:   -2
لدى العاملني أبن اجلهود اليت يبدلوهنا يف سبيل حتقيق أهداف املنظمة تقع حتت عملية التقييم، األمر 
الدي جيعلهم جيتهدون يف العمل ليفوزوا ابملكافئات ويتجنبوا العقوابت. وتساعد عملية التقييم على 

ملستقبل، وإمدادهم بتغدية عكسية عن أدائهم، استثمار مهارات وقدرات العاملني بشكل أفضل يف ا
 1.ابملقارنة مع ما كان متوقعا منهم

ى األفراد لى مستو عرف عتقييم سياسات االختيار والتعيني: حيث تساعد عملية تقييم األداء يف الت  -3
هدا هم يف العمل، و اندماج ومدى الدين مت اختيارهم للعمل يف املنشأة، وحتديد مستواييم العلمية والفنية

ة لبشرية املالئموارد اري امليساعد يف احلكم على مدى جناح سياسات االختيار والتعيني أو فشلها يف توف
 .للمنشأة

تنمدددي عمليدددة تقيددديم األداء قددددرات املدددديرين يف جمددداالت: اإلشدددراف، التوجيددده، تطدددوير الرقابدددة علدددى األداء:   -4
واختددداذ القدددرارات الواقعيدددة فيمدددا يتعلدددق ابلعددداملني، ومسددداعدة املشدددرفني املباشدددرين علدددى تفهدددم العددداملني حتدددت 

  دددا يسددداعد علدددى تقويدددة العالقدددات بدددني الطدددرفني، وزايدة التعددداون لرفدددع 2إشدددرافهم، وحتسدددني االتصدددال  دددم،
كمدا تدزود املدديرين مبعلومدات واقعيدة   3الكفاءة اإلنتاجية من جانب وتنمية قدرات األفراد مدن جاندب آخدر.

 4.عن أداء العاملني وأوضاعهم،  ا يسهل عليهم إدارة هدا األداء

                                                           
1( K. Jacquelineb Fancoise, M. Martin, La Fonction Ressources Humaines,  

   (Paris: Edition Dunod, 2004), P .23.  
 .295 (، و.2003، )اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة، إدارة املوارد البشريةحممد سعيد أنور سلطان،  (2
 واليت وتعتمد هده املهمة اعتمادا كبريا على كيفية قياس األداء ،تصحيحها االحنرافات، بغرض عن الكشف هو عام بشكل الرقابة من الرئيس اهلدف إن (3

 إذا كل مرحلة من مراحلها، وتتمثل يف إبداء الرأي العام بعد تتم وهي الرقابة عملية متممات من األداء ييمتق ، حيث يعت نوع الرقابة املطلوبة حتدد بدورها
اختاذ جمموعة من  مث حدثت، القصور اليت مرضية أم ال، مع األخد بعني االعتبار نواحي اإلجياب ونواحي بطريقة مت قد عامة بصفة املنجز العمل كان ما

 بني واالرتباط التداخل والعقاب. ويعت  ابلثواب التوصية وكدل  التقصري، نواحي ومعاجلة االجيابية النواحي التوصيات واإلرشادات اليت من شاهنا تنمية
وتوضيح طرق وأساليب عالجها، وذل  يف خمتلف املستوايت االحنراف  يف حتديد  يساعد األداء فتقييم جتاهلها، ميكن ال حقيقة األداء وتقييم الرقابة عملية

 :، )اإلسكندريةواإلدارة التنظيم أساسيات، فلسالم أبوقح عبدا انظر: األداء لتقييم جيدا نظاما  توي أن بد ال اجليد الرقابة نظام التنظيمية، كما أن
 .484، و.  2005)اجلامعية، الدار

 التقييم، عملية يف العاملني ومشاركة األفراد والتقييم والتطوير الت طيط على هدا األخري مشول حيث من األداء؛ إدارة مفهوم عن األداء خيتلف تقييم مفهوم (4
 األداء، إدارة عملية تعرتض اليت الصعوابت مجيع على القضاء إىل يؤدي الدي األمر. العاملني واألفراد املوارد بني الفعال االتصال عملية على الرتكيز وكدل 
 أجناز وقياس الت طيط واملراجعة عملية على أكدت أهنا  يلور؛ إذ لفريدري  العلمية اإلدارة مدرسة إىل ابلرجوع وتطوره املفهوم هدا ظهور ينسب من وهناب
 النظر يف البعا ذهب حني ع املديرين، يفم احلوارات إبجراء العاملني لألفراد الفرو إ حة يف يكمن بينهما االختالف وأن األداء، إدارة إىل املشابه العمل
 القرارات اختاذ يف مشاركتهم زايدة إىل يؤدي الدي األمر لألفراد الداخلي التحفيز على يركز الدي ابألهداف اإلدارة أسلوب من مزيج أنه على األداء إىل
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لدى  اة وعادلة خيلق شعور يماملوضوعية وحتديد املكافآت التشجيعية: إن قيام نظام تقييم وفق أسس سل  -5
هدا يولد انطباعا عاما لديهم أبن ما يستحقونه من و الفرد أبهنم يعاملون معاملة واحدة دون حتيز، 

م األداء يكافئ كل مكافآت تشجيعية وحوافز هو مناسب ألدائهم وكفاءيم؛ ألن النظام العادل لتقيي
عامل على أساس مقدرته وجهده وكفاءته يف أداء العمل، وليس على أساس املصاحل الش صية، اليت 

ينالون تقييما أعلى  ا يستحقون وعلى حساب زمالئهم الدين يبدلون جهودا أعلى  العاملنيجتعل بعا 
 1.و صلون على تقييم أقل

ام الرؤساء بتقييم أداء مرؤوسيهم يتطلب منهم بدل جهود كبرية، تنمية كفاءة الرؤساء والعاملني: إن قي  -6
من مالحظة املرؤوسني أثناء العمل إىل مجع البياانت املطلوبة عنهم ودراستها وحتليلها ودراسة السلوب 
الناجم لديهم، وال ش  أن هده األمور تزيد من قدرة الرؤساء على التفكري املنطقي وإعطاء القرارات 

ما يساعد التقييم على تعريف كل فرد مبستوى أدائه وأهليته يف جمال عمله وحتديد الثغرات السليمة، ك
 2.ونقاط الضعف اليت تعرتي هدا األداء مبا يساعده على تالفيها مستقبال

تساعد عملية التقييم يف حتديد االحتياجات التدريبية للعاملني، حيث حتديد االحتياجات التدريبية:   -7
هدا يوجه و تساهم يف حتديد مواطن الضعف عند العامل، من حيث القدرات واملهارات الفنية واإلدارية، 

ال امج التدريبية للعمل على تاليف هدا الضعف، عن طريق تزويد األفراد ابملهارات واملعارف الالزمة 
ابإلضافة إىل أن عملية تقييم األداء تفسح  .كما تكشف عن قدرته على التأقلم يف بيئة عمله  لدل ،

اجملال لتقييم ال امج التدريبية من أجل الوقوف على مدى فعاليتها وحتديد الثغرات اليت تطاهلا ومن مث 
 3 إعادة تنظيمها مبا يتوافق مع احتياجات املنظمة.

                                                                                                                                                                                     

 يف البشرية املوارد إدارة جماالت من واسعا جماال تشكل كوهنا ،األداء إدارة بشأن املهمة التطورات هم، وتوالتءأدا إىل حتسني يؤدي  ا هلم املعنوية الروح رفع وابلتاي
 تطوير إىل البشرية املوارد إدارة وسعي ،االسرتاتيجي املستوى على وتكامل استمرارية أكثر مدخال أبنه عنه نتج والدي ،إىل املنظمات ابلنسبة األخرية السنوات

  نظر:اللعاملني.  الفردية األهداف مع وتوحيدها املنظمة أهداف حتقيق أجل من أفرادها مهارات وقدرات
-Michal, CHIU Kiting, "The Significance Of A Value Driven Competency Based Performance Management 

System" .Asian Journal Of Public Administration, Vol 24, (2), )2002(, PP. 240-243. 
1( Brijesh Goswami, Mamta Sharma, Sujata, "Performance Appraisal-Management By Objective And 

Assessment Centre–Modern Approaches To Performance Appraisal", IOSR Journal Of Business And 

Management (IOSR-JBM), Vol. 7, (5), (Jan. - Feb. 2013), PP. 25-26. 

 .218 (، و.2000 ، )عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع،إدارة املوارد البشريةاندر أ د أبو شيحة،  (2
 .138-137و و. (،2004)عمان: دار حامد للنشر والتوزيع،  - عرض وحتليل –إدارة املوارد البشرية حممد فاحل صاحل،  (3
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ختفيا معدل دوران العمل: إن وجود نظام تقييم أداء عادل وموضوعي سوف يزيد ثقة األفراد أبن   -8
جهودهم وأعماهلم املتميزة ستكون موضوع تقدير من قبل اإلدارة، ألهنا تعامل كل فرد حسب مقدرته 

 1وجهده، هدا سيؤدي إىل متس  هؤالء األفراد بعملهم وختفيا معدل دورانه.
 خالل من العمل فعالية وزايدة االسرتاتيجي اهلدف حتقيق يف املنظمة جناح على يساعد األداء تقييم -9

  2.الضعف حتسني نقاط على الرتكيز مع جنب إىل جنبا األفراد داءأل املستمر التحسني

، لكن حصوهلا على نتائج فعالة من العملية مرتبط ابحتضان تقييم أداء متطورة مظقد تطبق املنظمات ن       
نه إذا مت بشكل عادل أن جيعل املنظمات أكثر فائدة للمجتمع من أهدا من ش 3ودعم العاملني لعملية التقييم.

    خالل وضعية العمالة فيه.

م هو نظاف ،اخلاوو العام  ت القطاعنييعت  تقييم األداء واحدا من أهم أنشطة إدارة املوارد البشرية يف مؤسسا     
 اف التنظيمية.ا لألهدوفق ءهأدا العاملنيمن قبل مجيع املؤسسات تقريبا لتحديد السلوب الدي جيب على  ست دمي

 . العاملنيوعالوة على ذل ، يقدم تقييم األداء كأداة إلدارة فعالية وكفاءة 

 حمددات عملية تقييم األداء :املطلب الثالث
يددديم يف كدددل ظدددام التقنختتلدددف أنظمدددة التقيددديم مدددن منظمدددة إىل أخدددرى، نتيجدددة لعددددة عوامدددل يتحددددد مدددن خالهلدددا      

 املنظمة، حسب خيارايا اإلسرتاتيجية، ومن أهم هده العوامل:
قصددوى ابلنسددبة للمنظمددة، ألهنمددا ميسددان بصددفة مباشددرة ال تهمددا أمهينين العددامليدهلددحجددم وقطدداع املنظمددة:  -1

قددد كانددت املنظمددات الكدد ى يف القطاعددات األكثددر تنافسددية السددباقة إىل تطددوير و  .قيدديم املطبددق فيهددانظددام الت
أنظمة لقياس وتقييم األداء، وذل  بغرض نشر فكرة األداء على املسدتوى الفدردي يف سدياق ختطديط املسدار 

مهمددا كددان  ،املنظمددات، ألن أ لبيددة صددبح وزن هدددين العدداملني أقددل أمهيددةالددوظيفي لألفددراد العدداملني، وقددد أ

                                                           
رسالة تقييم أداء املوارد البشرية ومدى مسامهته يف رفع أداء املنشات العامة )منوذج شركات الغزل والنسيج يف الساحل السوري(، إمساعيل نوار هاين،  (1

 .64(، و. 2005ماجيستري  ري منشورة، )جامعة تشرين، 
2) Bekele, Shigutu And Tensay, Op, Cit., P. 138. 
3) Choi Sang Long, Tan Owee Kowang, Wan Khairuzzaman Wan Ismail And Siti Zaleha Abdul Rasid, "A 

Review On Performance Appraisal System: An Ineffective And Destructive Practice? " Middle-East Journal 

Of Scientific Research, 14, (7), (2013), P. 888. 
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حجمهددا والقطدداع الدددي تنتمددي إليدده، صددارت تبحددث عددن أجنددع الوسددائل والطددرق الدديت تقدديم مددن خالهلددا أداء 
 1أفرادها.

 ريخ وثقافة املنظمة: لتاريخ وثقافة املنظمة أتثري على نظام التقييم املتبع فيها، إذ يعت   ريدخ املنظمدة جدزءا  -2
 حد ذاتده مدرتبط بثقافدة املنظمدة، ونظدام التقيديم الددي ال أيخدد بعدني االعتبدار من ثقافتها، كما أن األداء يف

  2ثقافة و ريخ املنظمة هو نظام معرض لعدم الفهم واملقاومة وعدم التجاوب من طرف أعضاء املنظمة.
التوجهددات اإلسددرتاتيجية للمنظمددة: أصددبح لزامددا علددى املنظمددات احلديثددة أن تواكددب التوجهددات اإلسددرتاتيجية  -3

سواء االقتصادية أو التكنولوجية أو البشرية. وفيما خيص املوارد البشرية، تتجده  ،املعاصرة ويف مجيع اجملاالت
ي يدؤدي إىل حتقيدق أهدداف املنظمدة، وهددا املنظمات إىل تشغيل تل  املوارد يف االجتاهات وابملعدالت الدد

ما تتكفل به اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشدرية، حيدث تعمدل هدده األخدرية علدى التوزيدع امل طدط للمدوارد 
ألداة األكثدددر فعاليدددة الددديت متكدددن واالبشددرية وأنشدددطتها، والددديت تدددؤدي إىل متكدددني املنظمدددة مدددن حتقيدددق أهددددافها. 

ء مواردهدددا البشدددرية واسدددتثمارها وتوجيددده قددددرايا هدددي اختيدددار نظدددام لتقيددديم األداء املنظمدددة مدددن الدددتحكم يف أدا
 3يكفل ذل  مبا  قق أهداف املنظمة والفرد معا.

أسلوب التأطري املتبع: يعت  عامال مهما يف تطبيق عملية التقييم )يع  عنده أبسدلوب اإلدارة السدائد( ويضدم  -4
جمموعة اإلجراءات اإلدارية اليت يدف ابألساس إىل توضيح سياسة املنظمة يف اإلعدداد هلددا النظدام وكيفيدة 

مليددة، إذ أن أسدلوب اإلدارة السددائد يسدداهم تطبيقده، مددع إعددداد وأتطدري األفددراد لتفهمدده وتقبلده كطددرف يف الع
 4يف حتديد شكل وحمتوى نظام التقييم.

املوارد البشرية لتحقيدق أداء فعدال  إلدارةاملوارد البشرية القائم: ال توجد  ارسات واحدة وموحدة  إدارةنظام  -5
تحددايت، وعلدى هددا وتقييم فعال، فاملمارسات الفعالة هي تلد  الديت تدتالءم والظدروف وتسدمح مبواجهدة ال

تددتالءم مددع خمتلددف الظددروف.  اإلدارةللمددوارد البشددرية، وإمنددا يوجددد أنددواع مددن  ةفعالدد إدارةوجددد تاألسدداس ال 
. ففدي املنظمدات الديت إلدارة املدوارد البشدريةويتحدد نظام التقييم املتبع يف املنظمة انطالقا مدن النظدام الكلدي 

                                                           
  ،13/12/2013، جملة التنمية اجملتمعية ،ونوعهاالقيادة اإلدارية وأنواعها، حجم املنظمة  (1

 http://www.kenanaonline.com/page/9159 
2) Besseyere Deshortes: Gérer Les Ressources Humaines Dans L' Entreprise: Concept Et Outil, (Paris: 

Edition D'organisation , 1992), P. 103. 
 .159(، و. 2002، )اإلسكندرية: الدار اجلامعية ، لتخطيط و تنمية املوارد البشريةمدخل اسرتاتيجي راوية حسن،  (3
 القرن احلادي ية يف مواجهة حتدايتإلدارة العربامؤمتر اإلبداع والتجديد يف ، التطوير املؤسسي ملنظمات خدمة قطاع األعمال الغرفة التجارية الصناعية ابلرايض، (4

 .23(، و. 2000القاهرة: ) ،والعشرين
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مددثال، ال تؤخددد الطاقددات الفرديددة بعددني االعتبددار يف تقيدديم األداء، املسددار الددوظيفي  إلدارةال يوجددد  ددا نظددام 
 1ملوارد البشرية.إدارة نظرا لعدم استعماهلا كمتغري عملي يف 

كدن ني  دا، حيدث ميي العداملطبيعة العالقات االجتماعية: تتمثل يف العالقات اليت تقيمها املؤسسدة مدع  ثلد -6
توافدددددق درجدددددة ال هلدددددده العالقدددددات أن تعمدددددل علدددددى تطدددددوير نظدددددام التقيددددديم املتبدددددع يف املؤسسدددددة، فعلدددددى حسدددددب

ل تقدد كمددا تزيددد أو  املطبددق، واالنسددجام املوجددودة يف املؤسسددة، يزيددد أو يقددل التطددور احلاصددل يف نظددام التقيدديم
 أمهية جهود االتصال بني أعضاء املنظمة. 

 لنتيجددة النهائيددةاطيع أن حتدددد ن املنظمددة مددن خددالل تقيدديم أداء مواردهددا البشددرية تسددتأميكددن القددول  ،و ددا سددبق       
عدددادة النظدددر يف إن عليهدددا أمعرفدددة إن كاندددت املنظمدددة تسدددري يف طريدددق حتقيدددق أهددددافها وأهدددداف عامليهدددا، أم و  ،لدددألداء

 فعاليددة علددى أنلحكددم ابللو  ،وتقيدديم األداء ال يصددح دون ختطدديط وإدارة فاعلددة، حددىت تكددون النتددائج سددليمة .خططهددا
قيددق حتا، بدايددة مددن  ددمددا  دديط نظددام التقيدديم املتبددع يف املنظمددة، جيددب عليدده أن يراعددي مجيددع اجلوانددب داخددل املنظمددة و 

عدي مصداحل ام متكامدل يرااء هو نظديرين فيها، وهدا يعين أن نظام تقييم األدأهدافها إىل حتقيق أهداف العاملني وامل
 ة.ح األكثر أمهيلة النجا األطراف امل تلفة داخل التنظيم، كما يتعامل مع العامل على أنه عنصر اإلبداع ووسي

 عملية تقييم األداء :املبحث الثاين
ولددددا علدددى  هدددا كثدددري مدددن القدددوى،عمليدددة معقددددة تتدددداخل في العددداملنيإن املمارسدددة التطبيقيدددة لنظدددام تقيددديم أداء        

تبعددوا ا جيدددا، وأن يا ختطيطددهلددمقيمددي األداء، مددن رؤسدداء ومشددرفني ومسددؤولني يف إدارات املددوارد البشريةددد أن خيططددوا 
د املدددوار وم إدارة تقدددو . افدددهخطدددوات منطقيدددة متسلسدددلة، وأن  دددددوا هلدددا معدددايري مناسدددبة، لكدددي  قدددق تقيددديم األداء أهد

  ارد البشرية.داء املو أالبشرية ابلتنسيق والتعاون مع إدارات املنظمة األخرى بتصميم وتنفيد عملية تقييم 

 تقييم األداء إجراءات :املطلب األول
، فعليهم بدل قدرا من هايفي احلصول على القيمة القصوى منإذا أراد القائمون على عملية تقييم األداء الوظ       

 طواتمتثل دليل إجرائي خل سليمة من خالل إتباع آلية ،الطاقات الكامنة للعمال إىل مستوى نشط إلخراج اجلهد
الشكل التاي يوضح آلية عملية تقييم و جاءت خالصة لتجارب العديد من اخل اء والتنفيديني.  متتابعة تطبيقية
  .األداء

                                                           
 .117، و.مرجع سابق، (2002) السلمي (1
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 4شكل رقم 
آلية تقييم األداء

 
 .264و. ،(2005، )عمان: دار وائل للنشر، إدارة املوارد البشرية املعاصرة، بعد اسرتاتيجيعمر وصفي عقيلي، املصدر:    

موعة من األسس بتحديد إدارة املوارد البشرية جملتبدأ إجراءات التقييم من خالل الشكل السابق يتبني أن       
وهي  جوانب إلزامية،ابعتبارها والقواعد العلمية اليت جيب أن يطبقها كل من جرى تكليفه بتقييم أداء اآلخرين، 

الرئيس املقيم واملرؤوس الدي مث بعدها يتم شرح نظام تقييم األداء لكل من  .لتقييملتصميم نظام عملية  متثل
فيف حدة مقاومته وكسب التأييد له، ويدرب لغرض ختأهدافه وأبعاده،  وذل  حىت يدركوا، سيجري تقييم أدائه

املقيمني على كيفية تطبيق نظام تقييم األداء بشكله الصحيح واملطلوب، للوصول إىل نتائج تقييم موضوعية 
إذ طلوب، امل التنفيد ابلشكل يتم وهل العاملني،  ايعمل  اليت الكيفية على التعرف وعادلة. ويف خطوة اثلثة يتم
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التصحيحية،  اإلجراءات واختاذ حتديد يتم وبدل  مستوى وحقيقة األداء، يتبني جليااملعلومات  من خالل هده
  1.جيد بشكل اخلطط لوضع الالزمة بتوفر املعلومات

متثل مستوى األداء  اليتيقارن املقيمون األداء الفعلي الدي توضحه املعلومات اجملموعة، مع معايري التقييم  مث          
ويف اخلطوة التالية يقوم  .، وجوانب القوة فيهاخلللجوانب الضعف و تتحدد هده املقارنة فمن خالل املطلوب، 

، ويرفع التقرير إلدارة املوارد املرتددةشكل نتائج تسمى ابلتغدية  يفالتقييم لعملية النهائي تقرير الاملقيمون بوضع 
وبعد ذل  يقوم  ،يعرف حقيقة هدا األداءله، ؤ ويرسل نس ة منه لكل من جرى تقييم أداالبشرية الطالعها عليه، 

مع من قيموا أدائهم، موضحني جوانب القوة والضعف يف أدائهم،  من خالل احلوارشرح نتائج التقييم باملقيمون 
وتشمل  2.قييم ومناقشتهاويتفق الطرفان على وضع خطة مستقبلية لتطوير هدا األداء وحتسينه، يف ضوء نتائج  الت

 3خطة التطوير والتحسني على قسمني مها:
 تابع املقيمونائهم وييم أدوتقع مسؤولية تنفيده على من جرى تقي ،برانمج لتطوير األداء الدايت .أ

 تنفيده وتقييمه؛
وانب تفعيل جداء، و جل عالج جوانب الضعف يف األأاقرتاح برانمج تعلم وتدريب وتنمية من  .ب

 شرية.ارد الباملو  وتقع مسؤولية إعداد وتنفيد هده ال امج على عاتق إدارة القوة فيه،

توقع تفصل األفراد الدين ال  تلجأ اإلدارة إىل، تطويرال وحماوالتنتائج البعد مناقشة األداء إذا إل يتحسن        
 إقالة، كمحاولة حتول دون إىل وظيفة أخرى أكثر مناسبة هلم من يرجى حتسن أدائهم ميكن نقلو ، تطور أدائهم

وعندما يتحسن أداء املوارد البشرية  .تكلفة عمل دون عائد وعملية الفصل تعت  حل أخري ملن ميثلالعامل. 
 4االجيابية على: استنعكس أاثره

 ارتفاع إنتاجية العمل؛  .أ
 نها؛زابئ زايدة فاعلية األداء التنظيمي الكلي للمنظمة، وهدا  قق الرضا لدى .ب
 .كاسب مالية ومعنوية للموارد البشرية ومستقبل وظيفي جيد هلمحتقيق م .ج

                                                           
 .75و.  (، 2009والتوزيع،  للنشر زهران )عمان: دار البشرية، املوارد إدارة هللا، نصر حنا (1
 املرجع نفسه. (2
 .265و. مرجع سابق، ، (2005 )عقيلي  (3
 املرجع نفسه. (4
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 األداء   تقييم بناء معايري املطلب الثاين:

الددي ينسدب إليدده عمدل الفدرد، وابلتدداي يقدارن بده للحكددم عليده، أو هدي املسددتوايت  املقيدداسمعدايري األداء هدي        
الددديت يعتددد  فيهدددا األداء جيددددا. وحتديدددد هدددده املعدددايري أمدددرا ضدددروراي لنجددداح عمليدددة تقيددديم األداء، إذ يسددداعد يف تعريدددف 

ويدتم  1تؤخدد بعدني االعتبدار لتطدوير األداء. الديت معرفدة األساسدياتاملديرين إىل  يقودو  منهم، العاملني مبا هو مطلوب
بنددداء معدددايري األداء انطالقدددا مدددن النتدددائج الددديت تقددددمها عمليدددة حتليدددل ووصدددف الوظدددائف، حيدددث ختتلدددف هدددده املعدددايري 
ابختالف مواصفات الوظيفة، فهنداب الوظدائف الديت تتطلدب الرتكيدز علدى املعدايري الكميدة )حجدم امل رجدات مدثال (، 

كيز على املعايري النوعية ) السلوكيات واملهارات (، وأخرى تتطلب الرتكيدز علدى كدل مدن املعدايري ووظائف تتطلب الرت 
لكن أ لدب مقداييس أداء العداملني املرتبطدة بوظدائف عديددة تشدمل مدا يلدي: كميدة وجدودة وتوقيدت  الكمية والنوعية،

 2اإلنتاج، االلتزام مبواقيت العمل، كفاءة وفعالية العمل املنجز.
ولتجندددب مقاومدددة يف إدارة املدددوارد البشدددرية،  امل تصدددنيأو  نياملعدددايري مدددن طددرف املشدددرف تلددد كتابدددة و  إعدددداد ويددتم      

توضديح مدا جيدب علديهم عملده ومداذا  ، ومدن مثوضدعها يف ومشداركتهم تهممناقشد العاملني هلده املعايري على املسدؤولني
وتتحدددد أنددواع يتوقدع مددنهم، وهدددا مددا يسدداعد علدى رفددع درجددة أداءهددم للعمددل، ودرجدة إخالصددهم ووالءهددم للمنظمددة. 

 3معايري التقييم من ثالث جوانب كما يلي:
 العامددلاالجيابيددة الدديت جيددب أن يتحلددى  ددا  اخلصددائص وامليددزات وهدديمعددايري تصددف اخلصددائص الش صددية:  -1

 ؛بنجداح وكفداءة، مثدل: األماندة، اإلخدالو، الدوالء، االنتمداء بعملده القيام أثناء أداء عمله، حيث متكنه من
فالشدد ص الدددي يتحلددى  ددا، ال شدد  أهنددا سددتنعكس اجيابيددا علددى أدائدده،  ددا يسددهم يف تقيدديم األداء بشددكل 

ليدتمكن مدن الكشدف  ألداءلد تمرةمسد حيث يتطلب من املقييم متابعدة معقدةجيد. وتقييم الصفات مسألة 
عن مدى وجودها لديه، ويعود السبب يف هده الصعوابت إىل أهنا  دري ملموسدة، لددل  يصداحب تقييمهدا 
عدم الدقة واحتمالية وجود حتيز بدرجة ما، ألن تقييمها يعتمد بشكل كلدي علدى الدرأي واحلكدم الش صدي 

  4.للمقيم

                                                           
 . 202(، و. 0042)عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، مدخل اسرتاتيجي،  -املوارد البشريةإدارة خالد عبد الرحيم اهلييت،  (2

2( L. Robert Mathis And H. john Jackson, Human Resource Management, 13th Edition, )Boston: Cengage 

Learning, 2011(, P. 324. 
 .410، و. (، مرجع سابق2005عقيلي ) (3
 .املرجع نفسه (4
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 املمارسددات  ددامعددايري تصددف السددلوب: وهددي عناصددر تتعلددق بسددلوب الفددرد أثندداء القيددام ابلوظيفددة، ويقصددد  -2
اإلجيابيددة الدديت تصدددر عددن الفددرد اخلاضددع للتقيدديم، فتشددري إىل نددواحي جيدددة يف أدائدده، مثددل: التعدداون، املواظبددة 

ادرة، الت طددديط والعالقدددات علدددى العمدددل، القددددرة علدددى اختددداذ القدددرارات، القددددرة علدددى حدددل املشدددكالت، املبددد
 1.الش صية، القيادة، حتديد األوليات، املهارات اإلدارية، االتصاالت الشفوية

الددي يقديم  العاملمن قبل  ايراد حتقيقه اليت واألهداف جنازاتتبيني اإلوهي معايري معايري تصف النتائج:  -3
وال ش  أن هدده  .والتكلفة، والزمن، والعائدجلودة ميكن قياسها وتقييمها من حيث الكم، وا ، حبيثأداءه

املعددايري أكثددر دقددة يف وصددف األداء اجليددد، إال أندده مددن الصددعوبة مبكددان اسددت دامها يف تقيدديم املددوارد البشددرية 
اليت تؤدي أعماال ذات إنتاجية  ري ملموسة، كاألعمال اإلدارية على سبيل املثال، حيث يتم تقييم النتدائج 

  2رد عن طريق مقارنة إجنازه الفعلي مبا هو حمدد فيها.احملققة من قبل الف

ن أواحددد، ال بددد  دقيددق  نوواضددح و  تقيدديم األداء بشددكل جيدددوحددىت تكددون املعددايري السددابقة الدددكر قددادرة علددى       
 تتوفر فيها العوامل األساسية اآلتية:

سدتقرار والتوافدق؛ فاالسدتقرار الثبات: ويقصد  ا إمكانية القياس، أي أن ثبات املقياس يضم جدان  اال .أ
ينطوي على أن قياسات املعيار املأخوذة يف أوقات خمتلفدة ينبدع عنهدا نفدس النتدائج أو نتدائج متسداوية، 
أمددا التوافددق فينطددوي علددى أن قياسددات املعيددار املددأخوذة مددن قبددل أفددراد خمتلفددني أو بطددرق خمتلفددة يددنجم 

 3.ومن طريقة إىل أخرى عنها نتائج متقاربة أو متساوية من ش ص إىل أخر
فددراد كددن مددن األشدداملة ألكدد  عدددد  و عموميتهددا: جيددب أن تكددون معددايري الصددفات والسددلوكيات عامددة  .ب

 وارد البشدرية،لبيدة املدالدين يشغلون وظائف املنظمدة، وبعبدارة أوضدح أن تكدون مطلوبدة ومتدوفرة لددى  ا
لعامدة: ان الصدفات املعدايري. وكمثدال عدوليست مقتصرة على قلة فقط، فالعمومية هدده تقلدل مدن عددد 

 .املواظبة على العمل، اإلخالو، الوالء، التعاون

                                                           
 .248صقر عاشور، مرجع سابق، و.  (1
 .410، مرجع سابق، و. (2005)عقيلي  (2
 .237، و. مرجع سابقالطائي، الفضل والعبادي،  (3



134 
 

إمكانيددددة مالحظتهددددا وتقييمهددددا: مددددن الضددددروري أن تكددددون معددددايري الصددددفات والسددددلوب سددددهلة املالحظددددة  .ج
 .والتقييم، لتسهيل مهمة املقيم. ومن أمثلة الصفات والسلوكيات: االستقرار العاطفي، االتزان النفسدي

 1.واملالحظ أن تقييم مثل هده األمور يتطلب أخصائيا نفسيا ليتمكن من ذل 
مدددن  واضدددحة ال  مدددوض فيهدددا، املعدددايري املسدددت دمة يف تقيددديم أداء العددداملني جيدددب أن تكدددونالوضدددوح:  .د

ضدددرورة متييدددز  وهدددو مدددا يقدددود إىلالكيفيدددة الددديت يسدددتطيع  دددا الوفددداء بتلددد  املعدددايري، لعامدددل ل خالهلدددا يتبدددني
 تدداخلعن  ريه من العناصر سواء من حيث االسم أو املعىن، وذل  منعدا حلددوث  من املعيار العنصر

إىل ازدواج يف التقيديم نتيجدة تشداب  الصدفات وعددم قددرة املقيمدني  ها، األمر الددي ميكدن أن يدؤديبين
 2.على فهمها ابلشكل الصحيح، وابلتاي احلصول على نتائج  ري دقيقة

ل مباشدر، ألداء بشدكاأن تبدني العوامدل واملدؤثرات الديت تتعلدق بنجداح وإخفداق أن تكون أساسية: جيب  .ه
 .يهأي أن توفرها يشري إىل النجاح، وعدم وجودها يف األداء يشري إىل اإلخفاق ف

تقييمهدددا:  سدددت دمة يفمدددع طبيعدددة األعمددال والوظدددائف املوتكيفهدددا املسددت دمة  املعياريدددة العناصدددر توافددق .و
خدددرى،  وظدددائف أأمهيدددة ابلغدددة لدددبعا الوظدددائف، وتكدددون عدميدددة الفائددددة يففددبعا العناصدددر تعتددد  ذات 

 عناصدر ابلنسدبةن أهدم المدفمثال تعت  عناصر اللباقدة وحسدن اهلنددام والقددرة علدى التفداهم مدع اآلخدرين 
كوظيفددة   يفددة أخددرىملسددؤول العالقددات العامددة، يف حددني أن هددده العناصددر قددد تكددون اثنويددة جدددا يف وظ

 .بيوترالكتابة على الكم
، حبيددددث ال تكددددون من فضددددة كثددددريا وال مرتفعددددة، ألن املعقددددولومتثددددل األداء   كنددددة التحقيددددقأن تكددددون  .ز

اخنفاضددها يضددعف احلددافز علددى زايدة اإلنتدداج نظددرا إلمكانيددة أي فددرد بلو هددا، كمددا أن ارتفاعهددا جيعلهددا 
 3.من مهتهمخيالية من الصعب الوصول إليها، وهدا ما يبعث اليأس يف نفوس العاملني ويضعف 

جيددب أن تتددوفر فيهددا املرونددة لكددي ميكددن تعددديلها حسددب مددا تقتضدديه الظددروف، وحسددب التغددريات الدديت  .ح
تطرأ على أساليب العمل أو األفراد أو الظروف احمليطة، كما  ب مراجعتها بني احلني واألخدر بسدبب 

                                                           
 .411، مرجع سابق، و.(2005)عقيلي  (1
 .346زايد، مرجع سابق، و.  (2
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أهندا توصدل إىل أهدداف التغريات اليت حتدث يف العمل، وذل   دف التأكد من أهنا ما زالت معقولة و 
 1قابلة لتحقيق.

نظدددام تقيددديم األداء الفعدددال هدددو نظدددام تعددددد فيددده املعدددايري، ولددديس معيدددارا واحددددا أو عدددددا ضدددئيال منهدددا، كمدددا أن        
اختيار معيار معني دون أخر يعتمد على اهلدف من تقييم األداء؛ ف ذا كدان اهلددف هدو حتسدني األداء الدوظيفي فد ن 

يكددون مرتبطددا بدددل  األداء، وإن كددان اهلدددف هددو قيدداس القدددرات االتصددالية االجتماعيددة املسددتقبلية املعيددار جيددب أن 
ويسدددت لص مدددن ذلددد  أن معدددايري األداء متثدددل الدسدددتور أو القددددانون  2فددد ن هدددده اجلواندددب جيدددب أن تددد ز يف التقيددديم.

خالهلدا يتمكندون مدن الوصدول إىل أفضدل ، فهدي توضدح الكيفيدة الديت مدن لعداملنيوا ينالداخلي املتفق عليه بدني املددير 
 أن يتناسددب مددع منددط أو جيددب يرياملعدداتلدد  واسددت دام  أداء، والتعددرف يف نفددس الوقددت علددى القصددور فددور حدوثدده.

  .التقييم املست دممدخل 

 مسؤولية وتوقيت تقييم األداء  :املطلب الثالث
 تقييم مسؤولية ا  ناطي اليت دراملصا على تعتمد ف هنا البشرية مواردها أداء تقييم على املنظمة عزم عند      

 تراه مناسبا. الدي توقيتالكما حتدد لدل   ،األداء
واإلشراف على   إدارة املوارد البشرية هي اجلهة امل ولة بوضع وتصميم برامج تقييم األداء، أوال، مسؤولية التقييم: 

  3الفاعلة فيها، وذل  من خالل:تنفيدها، والتنسيق بني عناصرها و ارسات األطراف 

 توزيع االستمارات اخلاصة ابلتقييم؛    -1
 تدريب القائمني بعملية التقييم؛ -2
 متابعة املدريني واملشرفني على العملية؛ -3
 مراجعة دقة التقييم وتصحيحه إذا لزم األمر؛ -4
 .حتليل نتائج التقييم واالحتفاظ  ا واست دامها يف القرارات اإلدارية -5
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  آلتية:األطراف ابينها  مناملوظفني، و  أداء مطلع على من قبل أي ش ص تقييم األداء وميكن أن يتم       
الرئيس املباشر هو من أهم مصادر معلومات التقييم، ومن الطبيعي أن يكون املشرف أكثر  املشرف: -أ

ف ن الرئيس املباشر هو  ،وابلتاي .وأكثرهم إحاطة مبستوى أداء املرؤوسني العملاألش او إملاما مبتطلبات 
ونظرا للتقدم الدي ميكن أن  ققه الرئيس املباشر يف حالة  .أقدر األش او على تقييم أداء املرؤوسني

ف ن الرئيس املباشر سوف  ،ارتفاع مستوى األداء، أو التقهقر الدي ميكن أن يلحق به يف حالة تدهور أدائهم
اء أفضل. كما أن التغدية العكسية اليت ميكن أن يقدمها يسعى بصفة دائمة إىل حتفيز العاملني حنو أد

  1الرئيس املباشر إىل املرؤوس ستكون مرتبطة ابألداء الفعلي للمرؤوس.
بطبيعتها فوهناب بعا املشاكل يف حالة االعتماد على املشرف كمصدر أساسي ملعلومات التقييم،       

املشاركة الفعالة للعامل، وكثريا ما جتتمع مع مقاومة املقيمني تقييم من أعلى إىل أسفل، ال تشجع العملية 
سلوب رجال البيع الدين يعملون يف  :أحياان يصعب مالحظة السلوب الفعلي للمرؤوس، مثلو  2هلا.

األسواق،  ا قد يدفع ابملشرفني إىل قضاء يوم كامل يف صحبة رجال البيع، ابإلضافة إىل التحيز الش صي 
ف ن نظام التقييم اجليد ال يعتمد على  ،وابلتاي .املشرف لصاحل موظف معني أو ضدهالدي قد يظهره 

فيما  –الرئيس املباشر  –ويتل ص الدور األساسي للمقيم  املشرف املباشر كمصدر وحيد ملعلومات التقييم.
        3يلي:

 التقييم الفعلي ألداء املرؤوسني؛ -
 وسليم؛كتابة تقارير األداء بشكل موضوعي   -
 إخبار املرؤوسني بنتائج التقييم. -

قد تلجأ بعا املنشآت الك ى إىل يف سبيل توخي احليادية واملوضوعية،  تقييم عدد من املشرفني: -ب
تشكيل جلنة لتقييم أداء العاملني، مكونة من مديري اإلدارات اليت تتميز بتعدد الوظائف واألنشطة املوجودة 

القوى العاملة اليت تعمل  ا، واحلكمة يف ذل  توسيع قاعدة التقييم وإشراب   ا ابإلضافة إىل ك  حجم
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ست راج متوسط األداء للعامل، وذل  لضمان ومن مث ا ،أطراف خمتلفة تضع تقييم يع  عن أكثر من رأي
 1حتقيق احلياد والعدالة بني العاملني وحتقيق نوع من االستقرار والرضا النفسي هلم.

تلجأ املنظمات إىل طلب مقيمني خ اء من خارج املنظمة إلجراء تقييم العاملني تقييم خرباء خارجيني:  -ج
خاصة يف اجملاالت املهنية والفنية،  دف احلصول على تقييم حيادي ومت صص من جهات حمرتفة.  ،لديها

ما قد يؤدي إىل ردة فعل إال أن هلدا األسلوب سلبياته من حيث أنه مكلف يف اجلهد واملال والوقت، ك
  2سلبية لدى العاملني بسبب عدم االعتماد على املشرفني واالنتقاو من كفاءيم أو الثقة  م.

يطبق هدا األسلوب على نطاق واسع يف اجلامعات واملؤسسات التعليمية والتدريبية،  قيم رئيسه:ياملرؤوس  -د
معرفة نقاط ضعفه، وكدل  بتعريف اإلدارة العليا  ومن فوائده مساعدة املشرف على حتسني أدائه من خالل

ابملستوى القيادي للمشرفني واملسؤولني سواء سلبا أم إجيااب، كما يبقى املسؤولون أكثر جتاواب ملشاعر وردود 
على التنمية هدا األسلوب بدل  يساعد و ، موسلوكه مأكثر حرصا يف أدائه مفعل املرؤوسني  ا جيعله

ال خيلوا من احتمال نفور الرؤساء والشعور ابلقلق والتوتر واخلوف، وقد تستغل هده  هإال أن 3.اإلدارية
املواقف من املرؤوسني يف حتقيق مكاسب على حساب الرؤساء كما قد توفر هلم عنصر ضغط قد تسيء 

دة كما أن هده الطريقة تعت  كتغدية مرت   4لعملية التقييم أبكملها لو أسيء فهم وتطبيق هدا األسلوب.
                              أكثر منها عملية تقييم فعلي.

إن الدي يقوم ابلتقييم وقياس األداء هنا هو الفرد نفسه الدي خيضع للتقييم، خاصة إذا كان  التقييم الذايت: -ه
هدا الفرد قد سبق واشرتب يف حتديد األهداف املمكن حتقيقها، ومن مزااي هدا التقييم أنه يشرب العامل يف 

ويتناسب أكثر مع النواحي  5عملية التقييم، ويساعد يف حتديد أدوار العامل وتقليص فرو صراع الدور،
اإلرشادية والتطويرية اليت حتسن من األداء، كما أن التقييم الدايت يساعد على تطوير األفراد ألنه يشجع 

 من خالل احلاالت من كثري  يف احلوار والنقاش بني األفراد ورؤسائهم، ويقرب وجهات النظر بني الطرفني 
 العامل يعت ه كل من ما بني التناقضات على الضوء تسليطب وذل  ،اإلدارة مبراجعة الدايت التقييم مقارنة
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الكشف عن  نقاط   ا يؤدي إىل ة بني الطرفنياملتبادل املرتدة التغدية وفري ، كماامةه أداء عوامل اإلدارةو 
ومن نقائص هدا التقييم أنه قد تشوبه عملية متعمدة من التشويه والتحيز  1القوة والضعف يف أداء األفراد.

الش صي يقوم به العامل نفسه، يدفعه إىل املغاالة يف تقدير اجنازاته أمام اإلدارة ورئيسه املباشر، وابلتاي 
ن لدى مجيع فاست دام الفرد اخلاضع للقياس لتقييم نفسه يتطلب منه وعيا وموضوعية، اللدان قد ال يتوفرا

 العاملني.
يكون هدا يف جمموعات وفرق العمل املنظمة، حيث يعطى الزمالء صالحية تقييم بعضهم تقييم الزمالء:  -و

البعا، كوهنم على احتكاب دائم بعضهم بعا، وكون العمل يفرض عليهم التعاون والتشارب واالنتظام يف 
ء واجناز الفرد نتيجة احتكاكهم املستمر به، ولكن األداء، كدل  ألن لديهم معلومات كافية عن سلوب وأدا

يشرتط هنا أن يكون الزمالء بنفس املستوى والدرجة الوظيفية، مع توافر الثقة بني األفراد أنفسهم، إال أنه 
تكون هناب صراعات داخلية بينهم تؤدي يف هناية  ال ينصح ابالعتماد بشكل كامل على النظراء خشية أن

نتائج القياس  ري موضوعية، لدل  ينصح أبن تكون آراء الزمالء إرشادية، تساعد  األمر إىل أن تكون
املقيم األصلي إبعطائه صورة متكاملة،  ا يساعده يف الوصول إىل حكم موضوعي عن كفاءة الفرد الدي 

                                                      2يقيس أدائه.
املنظمة من املصادر األساسية ملعلومات تقييم األداء خاصة يف احلاالت اليت يتعامل يعت  عميل العمالء:  –ز

فيها املوظف مع العميل مباشرة، كما يف جمال اخلدمات. فبسبب الطبيعة اخلاصة لل دمات اليت تشمل 
زمالء عدم القابلية للت زين واالستهالب املباشر ومشاركة العميل يف إنتاج اخلدمة؛ ف ن املشرفني وال

واملرؤوسني ال تتاح هلم الفرصة عادة ملالحظة سلوب املوظف. وبدال من ذل ؛ ف ن العميل يعت  الش ص 
الوحيد الدي يتمكن من مالحظة سلوب املوظف واحلكم على أدائه. و البا ما تست دم املنظمات مناذج 

وقد يعاب على هدا املصدر خمتلفة من استقصاء أراء العمالء كوسيلة أساسية للحصول على املعلومات، 
                                            3أنه مكلف.
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 .104و. مرجع سابق، جنيب،  (2
 .379 و. ،مرجع سابقزايد،  (3
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إن االعتماد على مصدر واحد لتقييم األداء قد يواجه يف كثري من األحيان بتغلب النظرة الش صية على        
يف تقييم النظرة املوضوعية يف التقييم، ولتاليف هدا العيب تست دم املنظمات احلديثة مصدر يتسم ابلشمول 

حيث أتيت ردود الفعل ، على تقييم شامل العامل استنادا درجة تقييم، وهي أن يقيم 360املوظفني ابعتماد طريقة 
ديره و ن يديرهم ومن فيقيم نفسه ومن محول أداء العامل من مجيع مصادر االتصال ابلعامل أثناء عمله، 

يف ن أي ش ص  وابلتاي ف العمالء الدين يتعاملون معهو  وردينامل املوظفني الدين يف نفس مستواه الوظيفي، ومن
وبعدها يتم احتساب املتوسط احلسايب هلده  اتصال مع العامل ميكن أن يوفر معلومات قيمة خبصوو أدائه لعمله،

هدا النوع من التقييم سيحقق للعامل تقيما صادقا وعادال، وسيعرف العامل كيف ينظر إليه اآلخرون  1.التقييمات
وابلنهاية ميكن ملديره اكتشاف جوانب اخللل والقصور احلقيقية  .وابلتاي يسمح له إبعادة دراسة سلوكياته جتاههم

درجة هو السرية، عند  360كثر حتداي للتقييم واجلانب األ 2لديه و اول تالفيها، ويوجهه إىل التدريب املناسب.
تنفيد هدا النوع من التقييم، فمن األفضل إعطاء ضماانت للعاملني أن ما يتقاسم به من معلومات ستظل سرية 

 للغاية وذل  لتضمن اإلدارة الدقة يف النتائج.

 اثنيا، توقيت إجراء تقييم األداء: 
  ة ثالث قضاايداء. و قييم األتاملوارد البشرية أن يوضحوا التوقيت الدي يتم فيه  ةإن على مسؤوي إدار       

 هي: ؟قييميتم التمرتبطة ابلسؤال مىت 
أو تقييم األداء  ،القضية األوىل: وتتعلق مبوضوع تقييم األداء بشكل رمسي وتعبئة منوذج أو مناذج معينة     

موظف معني، فمن الواضح أن تقييم األداء  ري الرمسي قد يتم  بشكل  ري رمسي وإعطاء تغدية راجعة عن أداء
 3؛بشكل متكرر دون ربطه مبوعد معني

والقضية الثانية: تتعلق مبوعد تقييم األداء، حيث تقوم بعا املنظمات بتقييم أداء املوظف بعد فرتة عام       
و ة منظمات تقوم بتقييم أداء موظفيها يف هناية  ،مثال من تعيينه، ويؤخد  ريخ التعيني مثال موعدا للتقييم

، أو يف نقطة ابلدات يف الوقت املناسب وبشكل تقييم األداء عند انتهاء مهمة أو عمل معنييتم  وقدالعام. 
                                                           

1( G. Meenakshi, "Multi Source Feedback Based Performance Appraisal System Using Fuzzy Logic Decision 

Support System", International Journal On Soft Computing, Vol 3, (1), (2012), PP. 93-94. 
 نظر:أ، °360تقييم أداء املوظفني ابستخدام طريقة مندر أسامة،  (2

                                                                                                                http://www.monzerosama.com/?p=810 
 .269 درة والصباغ، مرجع سابق، و. (3

http://www.monzerosama.com/?p=810
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الرئيس واملرؤوس على تقييم يتفق ويف مدخل اإلدارة ابألهداف  1فوري، و كن أن يتم خالل فرتة زمنية حمددة.
  2.اجناز هدف معنياألداء عند 

قد ترتاوح مدة الفرتة الزمنية لتقييم األداء بني مرة  أما القضية الثالثة: فتتعلق بعدد مرات تقييم األداء،       
ومرتني، أي بعد ستة أشهر أو بعد سنة كاملة، إال أن فرتة التقييم ملرة واحدة أو حىت ملرتني إل تعد مقبولة، ألن 

يف تدكر أداء عدد من مرؤوسيه خالل فرتة ستة أشهر أو سنة، واملرؤوسني بدورهم املقيم قد يواجه صعوبة 
يشعرون أن تقييم أدائهم ملرة أو مرتني ليس كافيا، خاصة يف حال كانت نتائج التقييم  ري اجيابية وإل يتلق 

ائل وطرق األفراد التغدية العكسية، اليت تكشف عن نقاط الضعف يف أدائهم، واليت يدف إىل حتسني وس
ومن بني اإلسرتاتيجيات اليت ميكن إتباعها من أجل تقليص مدة سنة املتبعة للتقييم، التقييم الدوري  .األداء

لألداء واليت تسمح للرؤساء االجتماع  مبرؤوسيهم مطلع كل سنة من أجل االتفاق حول األهداف املراد 
التأكد من خالهلا أن األداء يسري وفق ما هو  حتقيقها يف هناية السنة، وبعدها تكون اجتماعات دورية يتم

  3خمطط له.

وصيات دمي التمطالبون بتق تقييم األداء عملية مستمرة ال تتوقف عند  ريخ حمدد، وعليه فاملقيمون       
دل  ال يرتب لالزمة؛ ات الواملالحظات اليت ختص مستوايت األداء على مدار العام، فقط عليهم جبمع املعلوم

   .ه.ئسني أداية حتينتظر حىت  ني وقت التقييم الدوري ليكتشف نقاط قوته ونقاط ضعفه وكيف املوظف

ة لنتائج املرجو صول إىل اللو  ملنظمة عملية تقييم األداء تستلزم تضافر جهود مجيع أفراد ا  ا سبق يستنتج أن      
تضح أنه من وهنا ا ،لتقييمعملية ابقوم حتديد من سي منه، بداية بتوضيح آلية التقييم وحتديد املعايري املناسبة، وأيضا

أن تتم  األحسنمن و ، يمدرجة تقي 360ابعتماد طريقة األفضل االعتماد على أكثر من مصدر لعملية التقييم 
ت الكافية عن ملعلوماامجع  عملية تقييم األداء يف التوقيت املناسب، وهو الوقت الدي يتمكن فيه املقيم من

  .موظفيه

                                                           
1) Viswesvaran Chockalingam, "Assessment Of Individual Job Performance: A Review Of The Past Century And 

A Look Ahead." Handbook Of Industrial, Work & Organizational Psychology – Vol. 1, 2001. Sage 

Publications. 22 Apr. (2011). P. 111.  
 .270و.  مرجع سابق،  ،درة والصباغ (2

3)  P. Boxall, J. Purcell And P. Wright, Human Resource Management, (Oxford: Oxford University Press. 

2007), P. 372. 
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 طرق تقييم األداء ومتطلبات اختيارها :املبحث الثالث
للرقابددة وحتسددني امل رجددات التنظيميددة خددالل فددرتة طريقددة بددرز اسددت دام تقيدديم األداء كعمليددة مؤسسددة ابعتبدداره 

وعددادة مددا ارتددبط اسددت دام تقيدديم األداء خددالل هددده احلقبددة  .الثددورة الصددناعية عندددما تكدداثرت املنظمددات البريوقراطيددة
قبدة اعلدى معوركدزت  ،دعم مدن أعلدى إىل أسدفللدل آليدة التقيديم مت تصدميم مبعاقبة املسدؤولني عدن ضدعف األداء، حيدث

أعلدى، واسدتمرت عمليدة التصدنيع وتكداثرت أداء العاملني ألدائهم الضعيف كوسيلة لتحفيزهم حىت  ققوا مسدتوايت 
ا املنظمات البريوقراطيدة، وعلدى حندو  اثدل تطدورت عمليدات تقيديم األداء حيدث حلدت املكافدأة حمدل العقداب مدن همع

طريقددة تقيدديم األداء األداة الدديت يسددت دمها  تعتدد و  1هدددفها حتسددني األداء.وطرائددق جديدددة  أسدداليبخددالل اسددتنباط 
ميدأل بنداء علدى طلدب  اتقيديم أدائهدم، وهدي ليسدت منوذجد املقيم يف عملية تقدير كفاءة العداملني والكيفيدة الديت يدتم  دا

إدارة املوارد البشرية، بل هدو أداة تش يصدية تسدت دم علدى أسداس مسدبق لتسدهيل التددريب والتددرب الددايت، وذلد  
 ددددد لكددل مدددن الددرئيس واملدددرؤوس مددا ينبغدددي مراعاتددده  وهددوأو التوقدددف أو االسددتمرار يف القيدددام أبعبدداء الوظيفدددة،  ءلبددد

وميكددن حصددر طددرق التقيددديم يف جممددوعتني رئيسدديتني، طددرق تقليديددة وأخددرى حديثددة سددديتم  2لتحقيددق النتددائج املرجددوة.
 التطرق إىل أمهها وأكثرها استعماال.

 الطرق التقليدية :املطلب األول
لى دراسة عألسلوب يستند هدا االتقييم ابلطرق التقليدية، و يعت  احلكم والتقدير الش صي للرؤساء أساس      

 لبها أ هده الطرق يف ما تقومك، ادةالصفات الش صية للعاملني، واليت قد تشمل املعرفة، واملبادرة، والوالء، والقي
نتائج لوفقا  تنازليا ترتيبهملبعا و مجالية مع ابقي املوظفني بعضهم ااعلى مقارنة أداء الفرد موضع التقييم بصورة 

 املقارنة. ومن بني هده الطرق ما يلي: 
، املست دمة يف تقييم العاملني األوىل قائ: وتعت  هده الطريقة من الطر للعاملنيالبسيط رتتيب الأوال، طريقة 

يشغلون وظيفة  اثلة يف املنظمة ويؤدون  أبقراهنم  نبناء على أدائهم مقارنة  ،ابلتسلسل العاملنيحيث يتم ترتيب 
كلي. فيبدأ العامل بشكل  ألداء  شامال يكونبل  منفردة، يتم التقييم لصفة واحدة والنفس املهام والواجبات، 

فيضعه يف رأس القائمة ومن مث األقل فاألقل إىل أن يصل إىل  ،أداء األفضل ابلعاملالقائم بعملية التقييم )املشرف( 
تفرتض  .القائمة مرتبة تنازليا من األفضل أداء إىل األسوأ أداء تصبحوبدل   ،اء فيكون يف ذيل القائمةاألسوأ أد

                                                           
1( P. W. Kennedy & S. G. Dresser, "Appraising and Paying for Performance: Another Look at an Age-old 

Problem", Employee Benefits Journal, 26, (4), (2001), P. 8. 

2) Boxall, Purcell And Wright, Op, Cit., P. 367. 
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ومن  العاملنيأن هناب فروقات بني أداء  العمال،بغرية من  العاملعلى مقارنة  هاز يتركبناء على  ،هده الطريقة
  1أو الرتقيات. احلوافززايدة األجور و تحديد أو ل تست دم هده الطريقة، و االختالفاتالسهل متييز تل  

، واحتمال للعاملنيومتتاز هده الطريقة بسهولتها ووضوحها، ولكن يعاب عليها عدم توفري التغدية العكسية        
ضعف املوضوعية والدقة يف التقييم كنتيجة لعدم وجود معايري وهدا يؤدي إىل أتثرها بتحيز القائم بعملية التقييم، 

ال حتدد هده كما   العاملني.عداد كبرية من أل ابلنسبةصعوبة تطبيقها هدا إضافة إىل لمقارنة أو التقييم، موضوعية ل
الوقت  ما يتمثل يف أيضامن عيوب است دام هده الطريقة و  2.العاملنيالطريقة مقدار الفروقات يف األداء بني 

زاد عدد األفراد زادت اجملموعات الثنائية، كما أن  الدي تستغرقه يف حالة ك  عدد األفراد املراد تقييمهم، فكلما
 والنقل، ألهنا ال حتدد نواقص األفراد. الرتقيةهده الطريقة ال تصلح أل راض التدريب و 
عداد إيتم التمييز بني األفضل أداء مقارنة ابألسوأ أداء، حيث يتم هنا و   اثنيا، طريقة الرتتيب التباديل أو التناويب:

يتم اختيار  وبعد ذل أداء ويوضع يف املرتبة األوىل  العاملنييراد تقييمهم ومن مث يتم اختيار أفضل  منقائمة أبمساء 
قائمة املتبقية الأداء من  العاملنيالكره مرة أخرى ابختيار أفضل  وتعادأداء ويوضع يف ذيل القائمة  العاملنيأسوء 

وهكدا ابلتناوب حىت  ،وضع يف ذيل القائمة ما قبل األخريأداء وي سوأاألويوضع يف املرتبة الثانية ويتم اختيار 
مزااي و تنتهي قائمة املوظفني، فيتم التقييم هنا بصورة تبادلية بني األفضل أداء واألسوأ أداء إىل أن تنتهي القائمة. 

طريقة معدلة لطريقة  وهي بدل  ،األهدافكدل  الرتتيب البسيط و مزااي وعيوب طريقة  تشبههده الطريقة  بوعيو 
 3الرتتيب البسيط.

 النامجة عن تعديل من الطرقوهي  ،طريقة املقارنة الثنائية أو املزاوجة أيضاوتسمى  :اثلثا، طريقة املقارنة الزوجية
يف نفس الوظيفة كمجموعة واحدة، وعن  العاملنيمع  عاملحيث يتم إجراء مقارنة لكل  ،طريقة الرتتيب البسيط

فيعطى يف كل مرة أحدمها  ،بشكل عام مع أداء أفراد اجملموعة فردا فردا وبشكل ثنائيات العاملأداء طريق مقارنة 
الثاين يف اجملموعة ويتم مقارنة أداءه مع أداء أفراد  العاملأفضلية؛ ومن مث ينتقل القائم بعملية التقييم )املشرف( إىل 

عدد املرات اليت  من خالل للعاملالتقييم النهائي  يتضح هومناجملموعة فردا فردا، وهكدا حىت تنتهي اجملموعة؛ 
  4داخل اجملموعة. أسبقيةحصل فيها على 

                                                           
1)  C. Lunenburg Fred, "Performance Appraisal: Methods And Rating Errors",  International Journal Of 

Scholarly Academic Intellectual Diversity, Vol 14, (1), (2012) , P. 2. 
  http://www.hrdiscussion.com/hr84843.html            10/01/2014، املنتدى العريب إلدارة املوارد البشريةطرق لتقييم األداء،  10  ( 2

3) Lunenburg Fred, Op, Cit., P. 2. 
4) Ibid, p. 3. 

http://www.hrdiscussion.com/hr84843.html


143 
 

فهي طريقة أخرى معدلة  مزاايها وعيو ا،يف وال ختتلف هده الطريقة أيضا عن طريقة الرتتيب البسيط        
وتزيد  ،توفر املوضوعية يف التقييم أكثر من الطريقة األوىل إذ ،يف املزااي يهاأهنا تزيد عل  ريلطريقة الرتتيب البسيط. 

عيو ا أبهنا تتطلب إجراء مقارانت أبعداد كبرية  ا يستهل  وقت وجهد القائم بعملية التقييم، ف ذا فرضنا أن عدد 
 1مقارنة. 1225= 2(/50-1) 50فردا سيصبح عدد املقارانت اليت جيب أن تتم  50هؤالء األفراد 

 لي: يتم كما لطريقة ستاود( ف ن عملية تقيمهم وفق هده  جثال لو كان هناب أربعة عمال )أ، ب، فم     
 ؛مبقارنة العامل "أ" ابلعامل"ب" وجد أن العامل"أ" هو األفضل .1
 ؛هو األفضل" ج  وجد أن العامل"" ج  ومبقارنة العامل"أ" ابلعامل" .2
 ؛هو األفضلوجد أن العامل"أ"  ومبقارنة العامل"أ" ابلعامل"د"  .3
   ؛هو األفضل" ج  وجد أن العامل" "ج  ومبقارنة العامل"ب" ابلعامل" .4
  ؛وجد أن العامل"د" هو األفضل ومبقارنة العامل"ب" ابلعامل"د" .5
 هو األفضل. " ج  وجد أن العامل" ابلعامل"د"" ج  ومبقارنة العامل" .6

 وبتجميع نتائج املقارنة ميكن أن نتوصل إىل اآليت:  
ل من و األفضهعامل"أ" هو األفضل من العامل"أ" ومن العامل"ب" ومن العامل"د"، وال"  ج العامل" 

هو األول  " ج مل"العا العامل "ب" ومن العامل"د"، والعامل"د" هو األفضل من العامل"ب"، وبدل  يكون
 والعامل"أ" هو الثاين، والعامل"د" هو الثالث والعامل"ب" هو الرابع.

تعتمد هده الطريقة يف تقييم أداء املوارد البشرية على ظاهرة التوزيع الطبيعي، إذ  زيع اإلجباري:رابعا، طريقة التو 
ترتكز تقديرات األداء حول الوسط وتتدرج ارتفاعا واخنفاضا يف االجتاهني طبقا لتوزيع املساحات حتت منحىن 

 يشبه بشكلجمموعات  وفق العاملنيتقييم ب املقييم يقوم طريقة التوزيع اإلجباري ومن خالل 2 التوزيع الطبيعي.
اليت  %15ويف املقابل خيتار الد  )أداء عاي( اليت متثل الصفوف املنتقاة %15الد مثال في تار  ،طريقة الرتتيب العام

ويبقى  ،أخرى دون املتوسط% 20أعلى من املتوسط و %20مث خيتار من الباقني  املن فا، األداءستوى ممتثل 
على بطاقة  منهمابلنسبة ألقرانه ومن خالل كتابة اسم كل  العاملويتم تصنيف  تعت  هي املستوى املتوسط. 30%

                                                           
 .92 و. نوار هاين، مرجع سابق، (1
 .167 (، و.2007، )عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، أسس اإلدارة املعاصرةرحبي مصطفى عليان،  (2
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يف واحدة من فئات  العاملتقييمها مثل: القيادة أو املبادرة. مث يتم وضع بطاقة  يتم خاصيةمنفصلة، لكل فئة 
 1.األداء املناسبة

م من التساهل والتشدد والتعميم يف تقدير أداء العاملني، كما تبث روح يياملقومن مزااي هده الطريقة أهنا متنع       
املنافسة بني األفراد اخلاضعني للتقييم فيؤدون أعماهلم بشكل أفضل ليحتلوا مكانة أعلى يف قائمة الرتتيب. ويؤخد 

 ري تفصيلية، فال  عليها نقص املوضوعية بسبب االعتماد على الرأي الش صي للمقيم، ونتائج تقييمها عامة
توضح مستوى األداء بشكل دقيق، إذ تقتصر على بيان أن فالان أكفأ من فالن. كما أن نتائج التقييم ال توضح 
نقاط القوة والضعف يف أداء املوظفني. ويف حالة ك  أو صغر عدد املقيمني فهي صعبة االست دام، إضافة إىل 

 2ا إىل منافسة  ري شريفة.خطورة احنراف املنافسة واحلماسة اليت تبثه

من حيث قام مع جمموعة (،  Paterson) طورت هده التقنية من طرف ابترسونخامسا، طريقة التدرج البياين: 
بوضع مقياس بياين لتوفري املوثوقية واالتساق مع مرور الوقت، وتوفري الفائدة  (scott)موظفي شركة سكوت 

إدخال حتسينات على املقياس ليشمل نواحي  1931عام   (Bradshaw) والتطبيق العملي، مث انق  برادشو
ويف هده الطريقة يتم حتديد عدد من  سلوكية لرتسيخ املقياس واملساعدة على توضيح أفضل للسمات املقاسة.

وتشمل عادة نوعية األداء وكمية األداء واملعرفة بطبيعة  ،العناصر )الصفات واخلصائص( اليت تتعلق ابألداء والعمل
أو  (5-1)وتوضع مجيعها يف قائمة التقومي ويتم قياسها عادة ابست دام مقياس متدرج من  ،العمل واملظهر والتعاون
وظف يف  ومن مث يقوم القائم بعملية التقييم ابختيار الدرجة اليت متثل أو تتفق مع أداء امل ،من من فا إىل مرتفع

األكثر  تعت وهده الطريقة  3،ومن مث يتم مجع األوزان اليت حصل عليها املوظف لتحديد تقييمه العام ،كل عنصر
ال حتتاج إىل كما أهنا ،  العاملنيعلى عدد كبري من  إجراءها، ومن املمكن ألهنا سهلة التطبيق و ري مكلفة ،شيوعا

وفائدة هده الطريقة هو اعتمادها على الدقة يف حتديد الصفات إن أمهية تدريب كبري للقائمني على التقييم. 
أن الصفات واخلصائص ال ترتبط بصورة أمهها  تتصف ببعا العيوبكما   ،واخلصائص املرتبطة ابألداء الفعال

 ةكميمباشرة بسلوب األفراد موقع التقييم، حيث أن الفرد العامل يقيم وفقا ألحكام املشرفني، فيما يتعلق بكيفية و 
 4.إىل التحيز يف عملية التقييم يقودالعمل،  ا 

                                                           
1) Rop Williter Chepkemoi Ngeno, Bett Shadrack And  Kimutai Cheruiyot, "The Performance Appraisal Policy 

And Tools Used By The Kenya Teachers Service Commission In Bomet Constituency", International 

Journal Of Humanities And Social Science, Vol 3, (16), (2013), P. 231. 

 .418 (، مرجع سابق، و.2005عقيلي ) (2
3) Cited By A. Aggarwal and G. Thakur, “Techniques of Performance Appraisal-A Review”, International 

Journal of Engineering and Advanced Technology, Vol 2, (3), (2013), P. 617. 
 .129جماهدي، مرجع سابق، و.  ( 4
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عام  (صف)و توفري تقدير ويطلب يف هده الطريقة من القائم بعملية التقييم ) املشرف(  :سادسا، طريقة املقالة
وضح جوانب ونقاط القوة والضعف ي بكتابة مقالة أو تقرير ،دون متييز بني أبعاد األداء ،املوظف املراد تقييمهألداء 

وهده الطريقة أساسا حتاول الرتكيز  يف أداء املوظف واملهارات اليت يتمتع  ا وبعا االقرتاحات لتحسني أداءه،
 1حتليل الوظائف. إجراءاتابملعايري املستمدة من مقيده  وهي  ري على السلوب،

فاملقييم  ،لوقتل راقهاغاست عيو امن  و ،للقائمني على عمليات التقييم اعالي اوهده الطريقة ال تتطلب تدريب       
ومن عيو ا  2.يصعب قياسها كميا كما،  حتت إمرته العاملنيكتابة املقاالت عن مجيع حترير و يف طويال  أيخد زمنا

أن املعلومات املتوفرة قد تكون كافية أو  ري  كما   ،بشكل دائم ختضع للتغيريفهي  ا،ايبث وعدم عشوائيتها أيضا
تعتمد اعتمادا كليا على قدرات ومهارات القائم بعملية التقييم وأسلوبه يف و  ،تبعا للمقالة تنقصكافية تزيد أو 

 بعا هناب وأيضا .قد يدخل التحيز وعدم املوضوعية من القائم يف عملية التقييم عند كتابة املقالة ا  العرض
 على يركز آخر مقيم بينما املاضي، يف الفردأداء  أو أحداث على ابلتقييم القائم لرتكيز نتيجة تنشأ اليت املشاكل
 التقييم بني املقارنة عملية يصعب  ا وهدا واملستقبلية، احلالية املستقبل وقدراته يف للعمل العامل استعداد وصف
 .3آخر لش ص املقاي التقييم مع  لش ص املقاي

 أنإال  من أداء معني، عد فرتةيها بتساعد األساليب التقليدية على إعطاء النتيجة النهائية اليت مت التوصل إل
كنها من ديثة متحأساليب  ابعتماد  األمام إىلذهبت تتطلع بل  ،منظمات اليوم إل تتوقف عند قراءة التاريخ

 استباق النتيجة املتوقعة من األداء.

 الطرق احلديثة :املطلب الثاين
على  تعتمد، و والداتية لتحيزا مثل األساليب القدمية أوجه القصور يف لتحسني حماولة ديثةاحل طرقال وضعت     

ت ف على الكفاءان التعر قيم مالتقييم دون مقارنة العامل مع زمالئه اآلخرين، وهي ذات أمهية كوهنا متكن امل
 الطرق: هم هدهللعاملني أو الدين هم موضع التقييم، ومن أواالستعدادات احلالية واملستقبلية 

                                                           
1) Ngeno, Shadrack And  Cheruiyot, Op., Cit, P. 230. 
2) Lunenburg Fred, Op, Cit., P. 4. 

  http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/336842               10/11/2013  ،أهم طرق تقييم األداءأ د السيد كردي،  (3
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تقييم األداء،  أثناءاملوضوعية و  العدالةحتقيق  من أهداف تطبيق هده الطريقةطريقة االختيار اإلجباري:  أوال،
يتم حتديد جمموع الصفات االجيابية والسلبية ألداء العمل، وتوزع هده الصفات ضمن جمموعات حتتوي كل حبيث 

موعة على صفتني مر وبتني وصفتني سلبيتني، ويكون لكل صفة من تل  الصفات درجة حمددة مسبقا ضمن جم
جدول خاو مت إعداده هلدا الغرض، وعلى املقيم هنا أن يقوم بسحب إحدى الصفات االجيابية اليت تع  إحداها 

ة إىل أن املقيم ال يعرف مسبقا أي عن متطلبات العمل الفعال وتعطى درجة أعلى من الصفة الثانية، مع اإلشار 
من الصفتني تشري إىل األداء الفعال، و دا يسقط التحيز عن هدا األسلوب، وبعد أن يقوم بسحب صفة اجيابية 
يسحب صفة سلبية من بني الصفتني املوجودتني يف اجملموعة، وعلى أساس هدا االختيار يتم تقييم أداء الفرد 

يق إعطاء كل منها الدرجة املقابلة هلا يف اجلدول الدي مت إعداده مسبقا، والدي حبسب الصفات امل تارة عن طر 
  1يكون جمهوال على املقيم.

يتميدددز أسدددلوب االختيدددار اإلجبددداري ابلعدالدددة واملوضدددوعية نتيجدددة عددددم معرفدددة املقددديم أبمهيدددة الصدددفة الددديت خيتارهدددا        
ندده جيدد  أودورهددا يف حتديددد مسددتوى الفددرد، وابلتدداي خيفددف األخطدداء اإلنسددانية الدديت تتعددرض هلددا عمليددة التقيدديم، كمددا 

 2.الفرد ملعرفة مدى تطابق هده العبارات مع هدا السلوباملقيم على دراسة وحتليل العبارات الواردة وحتليل سلوب 
ا يف  يددتم اسددت دامهومددن عيددوب هدددا األسددلوب أهنددا حتتدداج إىل جهددد ووقددت كبددريين لتحديددد الصددفات الدديت       

لدددف عدددن عيندددة ختتالتقيددديم وحتديدددد أي منهدددا مطلدددوب ألداء العمدددل، الن كدددل عمدددل  تددداج إىل صدددفات وخصدددائص م
فني، كمدا وترت بدني الطدر تهدا خيلق و اللجوء هلده الطريقة قد يشعر املقيم أبن اإلدارة ال تثق به  ريه، ابإلضافة إىل 

 ذلد  اجدة املاسدة إىلم مدن احلأن هدا األسدلوب ال يعطدي اجملدال ملناقشدة املرؤوسدني ألدائهدم مدع املشدرفني علدى الدر 
 حتسني. إىل معاجلة و  نون من نقاط ضعف حتتاجايف كثري من األحيان، خاصة إذا كان هؤالء يع

وهددي طريقددة تعتمددد علددى اهتمدام وتركيددز املقدديم علددى السددلوكات القيمددة الدديت جتعددل اجلوهريددة:  طريقددة األحددداث اثنيددا،
تتضمن قيدام الدرئيس املباشدر بتددوين األعمدال اإلجيابيدة أو السدلبية الديت و  .و  ري فعالأالفرق بني القيام ابلعمل فعال 

أن هناب أحدداث أو أفعدال معيندة انجتدة عدن  مبدأاعتمادا على يالحظها على أداء الفرد ألعماله خالل فرتة التقييم، 
إعطداء قيمددة ل مدن خدالكدل حادثدة ترتيدب  وبعددها يدتم أداء وسدلوب العداملني جتعدل هنداب فدرق بدني النجداح والفشدل، 

على حسب أمهيتها يف العمل، حيث تكون هده القيم على درجة من السرية، ومن  ة يتم االحتفداظ  دا لكل منها 

                                                           
 .316 أنور سلطان، مرجع سابق، و. (1
 .224 راوية حسن، مرجع سابق، و. (2
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واسدددت دامها للداللدددة علدددى مسدددتوى أداء الفدددرد، ويدددتم اسدددتبعاد احلدددوادث الددديت ال متيدددز بدددني األداء الفعدددال واألداء  دددري 
 1الفعال.
ن الرئيس سيميل إىل  ارسة الرقابة املستمرة واللصديقة علدى مرؤوسديه، وهددا يسدبب ويعاب على هده الطريقة أ      

املضايقة هلم، وتتطلب هده الطريقة مشرفني على مستوى عال من الكفاءة واملقدرة، حىت يتمكنوا مدن اإلملدام جبميدع 
 3ومن مزاايها: 2احلوادث اليت تقع يف أداء الفرد.

 واملواقف املدعمة عند شرح تقييمه ملرؤوسيه؛تزويد املقيم ببعا احلقائق  -1
 ايته؛حتفيز املقيم على قياس لداء مرؤوسيه على فرتات متتالية من العام وليس يف هن -2
 وقوف املرؤوس على أمثلة حمددة ألدائه اجليد وأدائه السيئ. -3

سدنة  The Practice Of Managementقددم بيدرت دراكدر هدده الطريقدة يف كتابده  اثلثدا، طريقدة اإلدارة ابألهدداف: 
وتتطلب هدده الطريقدة  بتطوير النموذج انطالقا من مدخل النظم. (Weihrich) قام ويريت  2000 ويف سنة 1954

لوضددع وحتديددد األهددداف والواجبددات املطلددوب حتقيقهددا  العامددلعقددد لقدداءات بددني القددائم بعمليددة التقيدديم )املشددرف( و 
خددالل فددرتة زمنيددة معينددة، وتكددون عددادة األهددداف واضددحة وواقعيددة وأحيدداان يددتم حتديدددها بشددكل   لعامددلوإجنازهددا مددن ا

كمددي أو بشددكل وصددفي، وحتدددد العناصددر واملعددايري املوضددوعية الدديت تسددت دم لقيدداس مدددى حتقيددق األهددداف ومددن مث 
تقيدديم السددلوب بددل تعتمددد تقييمدده بندداء علددى مدددى مددا مت حتقيقدده وإجنددازه مددن هددده األهددداف، ويالحددظ هنددا أندده ال يددتم 

 4.عاملعلى النتائج املتحققة قياسا على األهداف املرسومة لل
عد دة، وتساة وجتارب جديخ   مهده الطريقة أبهنا تشجع املدراء على بدل جهد فكري وتكسبه ومتتاز        

 هاحتقيقحماوال ل و العمحنفعيته يف حتديد األهداف يزيد من دا العاملوتشجيع  .على زايدة املناقشات يف املنظمة
ازه إجنوح املطلوب يضا بوضيز أ، وتتملعاملني، وتساعد يف حتسني االتصاالت بني املشرفني واابلشكل املتفق عليه

ني أن حيف  ،الفعلياء بل األدقبدأ تيا أهنا ا، ومن  يز هوحتديد املعايري واملقاييس لقياس مستوى إجناز  لعاملمن ا
 الطرق األخرى ال تبدأ إال بعد االنتهاء من العمل.

                                                           
1)  Cyril Oseloka Ikemefuna, "Workers‟ Perception Of Performance Appraisal In Selected Public And Private 

Organizations In Lagos Metropolis, Nigeria", International Journal Of Human Resource Studies, Vol. 2, 

(3), ( 2012), P. 86. 
 .290 (، و.1984، )القاهرة: مكتبة عني شدمس، العنصر اإلنسداين يف إدارة اإلنتاجعلي حممد عبد الوهاب،  (2
 .178 (، و.2008)املنصورة: دار املكتبة العصرية للنشر والتوزيع،  ،دليل اإلدارة الذكية لتنمية املوارد البشريةاملغريب، عبد الفتاح عبد احلميد  (3

4) Aggarwal And Thakur, Op, Cit., P. 618. 
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تشجيع  بشكل فردي، عوضا عن ئهأداوعلى  تركيزها على العامل طريقة اإلدارة ابألهداف ومن عيوب       
شامل ألهداف  درابإ من املشرف املقييم تطلبتواألداء الكلي للمنظمة، كما  اجلماعي والعمل الفريقعمل 
وأيضا  ،يف املنظمة عاملكل جزئية تتعلق ب املنظمة إىل أهداف الكلية هداف األجتزئة على القدرة من مث و  ،املنظمة

واالتفاق على حتديد أهداف   لعاملنييف عقد اللقاءات مع ا املشرف على التقييمحتتاج إىل وقت وجهد كبري من 
ألساليب  اهتمام أقلعلى النتائج اليت حققها الفرد، وإعطاء زها ويعاب عليها أيضا تركيعلى حدة،  منهمكل 
 1.املستهدفةلنتائج ا حتقيق

أداء التمييدددز واالسدددتمرار يف علدددى فلسدددفة  مؤسدددس أسدددلوب اجلدددودة الشددداملةرابعدددا، طريقدددة إدارة اجلدددودة الشددداملة: 
التحضددري والت طديط اجليددد والشددامل  ألعمدال مددن أول مدرة ويف كددل مددرة. وتتحددد العناصددر املكوندة لنظددام التقيدديم مدنا

لعمليددة تقيدديم أداء العامددل، بصدديا ة األهددداف وحتديددد املعددايري، ومقدداييس األداء، واختيددار طددرق التقيدديم الدديت تعكددس 
عالقة األداء ابملقاييس. وتركز هده الطريقة على املزيج املركدب يف تقيديم األداء، الددي جيمدع بدني السدلوب وخصدائص 

 2عمل.العامل بنتائج ال
يف التقيدديم األخددرى  أسدداليبمددا تقددوم بدده  علددى خددالفاألداء يف صددورة جددودة،  وختددتص هددده الطريقددة بقيدداس       

مصدددطلحات كميدددة، كمدددا تعتمدددد علدددى التحسدددني املسدددتمر يف جدددودة املندددتج والنشددداط، مدددن  شدددكلألداء يف لددد تقييمهدددا
خالل التحسدني املسدتمر يف اإلجدراءات واألسداليب، وتدوي أمهيدة قصدوى إلشدراب العمدال يف العوائدد املاليدة واجلواندب 

أتكيددها علدى تقيديم  3ة عيدوب أمههدا:املادية واملعنوية وفقا ملسامهة العاملني يف حتقيقها. ور م هده املدزااي هلدده الطريقد
األداء الفدددردي اعتمدددادا علدددى اخلصدددائص الداتيدددة مثدددل: التعددداون، املبدددادرة، اإلبدددداع و ريهدددا، وهدددي خصدددائص يصدددعب 

كثدريا مدا و ربطها ابلوظيفة مباشرة، إال إذا كانت املنظمة تعمل بشكل متكامل ومهيكدل يف صدورة فريدق عمدل واحدد، 
العمددال ومصدداحل املددديرين، حبيددث ال ميكددن اجلددزم بوجددود إمجدداع  م يف املؤسسددة علددى تتعددارض األهددداف بددني مصدداحل 

 أهداف مشرتكة حمددة بني اجلميع.
يستكمل البناء اإلسرتاتيجي للمنظمات الساعية إىل حتقيق إدارة التميز، إبقامة نظام خامسا، طريقة األداء املتزن: 

حركي وفعال لتقييم األداء املتزن. والدي يوفر لإلدارة معلومات سريعة ومستمرة ومتجددة عن مستوايت ومعدالت 
                                                           

 . 109(، و.2000، )عمان: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، إدارة املوارد البشرية وكفاءة األداء التنظيميكامل بربر،   (1
 ، اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية، مدخل لتحقيق ميزة تنافسية ملنظمة القرن احلادي والعشرونمجال الدين حممد املرسي،  (2

 .440 (، و.2003)القاهرة: الدار اجلامعية للطبع،    
 .441 املرجع نفسه، و. (3
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وتضم  1مع اخلطة اإلسرتاجتية.األداء الفعلي يف مجيع عمليات املنظمة، واجتاهات التطور املتوقعة، ومدى توافقه 
قائمة التقييم املتزنة نتائج البياانت املالية وتقييم حمركات األداء، وتتبع يف حتليل اإلسرتاتيجية أربع حماور هي: حمور 

 العمالء، احملور املاي، حمور كفاءة العمليات الداخلية، وحمور التعلم والتطوير. 
ة على املنافسة من خالل التعرف ابستمرار على نقاط القوة والضعف يف أداء ومن مزاايها زايدة قدرة املنظم      

العاملني، وهي وسيلة فعالة للرقابة على العمال وأيضا للرقابة الداتية، حيث يدرب كل عامل أن هناب أهداف 
حقق اهلدف من حمددة جيب الوصول إليها خالل مدة معينة، أو جمموعة من الواجبات واملسؤوليات عليه أتديتها لي

 أدائه لوظيفته، و دا خيفف العبء عن اإلدارة يف الرقابة. 
وأيخد عليها أن العالقة بني السبب والنتيجة هي عالقة منطقية، ولكن يف بعا األحيان قد ال تدل على        

ة يف كل األحوال، شيء، وابلتاي يصعب االعتماد عليها يف التقييم. فرضا العمالء مثال ال يعطي نتائج مالية جيد
وحتسني اجلودة قد ال يؤدي إىل الربح أحياان. وهده املناقشة ال تعتمد على عالقة سببية، ولكن عالقة منطقية ألهنا 
مرتبطة ومتصلة ابملفاهيم، وابلتاي ف ن نظام التقييم املتزن قد يضع افرتاضات  ري سليمة، واليت قد تؤدي إىل توقع 

 2مؤشرات أداء خاطئة.

قاييس عايري ومم إبداعابألمر  حتاول املنظمات املهتمة ،لدل  .من املقاييس ليس ابلسهل نوعإجياد  إن        
 .ها احلديث ألداء كل من يعمل فيهاخاصة  ا، تطبقها يف تقييم

متكاملة من  طريقة و يف حماولة للوصول إىل أسلوب  لتقييم األداء هار يطو مت تاليت  التقنيات هناب العديد منو        
أن اختيار  إذ، لةاعدالصادق و يتسم ابلشمولية من حيث الللتقييم  أسلوبالبحث مستمر إلجياد و  ،كل اجلوانب

ناسب للتقييم حمكوم ابلغاية من التقييم وابلوقت امل األسلوبله أتثري فائق على فعالية التقييم، واختيار  ائقطر تل  ال
وإدارة املوارد البشرية أو املستوى اإلداري األعلى عادة هو  .وأسلوب اإلدارة وبنوعية املشرفني والعاملني لهاملتاح 

أمهها: املوضوعية، سهولة  ،على جمموعة من االعتبارات ختيارويعتمد هدا اال 3.الدي ميلي أي الطرق يست دم
 االست دام، السرعة يف األداء، القدرة على إظهار مواطن القوة والضعف يف العاملني الدين تشملهم عملية التقييم.

 العراقيل اليت تواجه تقييم أداء العاملني :املطلب الثالث
                                                           

 .76 (، و.2002، ، )القاهرة: دار  ريب للطباعة والنشر والتوزيعاملعرفةإدارة التميز، مناذج وتقنيات اإلدارة يف عصر علي السلمي،  (1
 .110نفس املرجع، و.  (2

3) R. Sims Ronald, Organizational Success Through Effective Human Resources Management, (Westport: 

Quorum Books, 2002), P. 203. 
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كرها يف جمال املوارد و  إشكالية واألشد جتنبافقد كانت وال تزال األكثر  ،عملية تقييم األداء عملية معقدة       
 ملشاكلاب شحونةم فهو عمليةالبشرية ابلنسبة للمديرين التنفيديني وإدارة املوارد البشرية على حد سواء، 

داء عمل األتقييم  عملية وملا كانت 1.النتائج تست دم وكيف ؛إلجنازاتم ي وكيف ؛تصميمه مت ما يف :والصراعات
م من ييوميكن تصنيف العراقيل اليت ميكن أن متنع وتعيق خطط التق .د املشاكل والصعوابتيعد واجههفست ،بشري

 أن حتقق أهدافها بفاعلية ما أييت:
 تتعلق بنظام التقييم:  عراقيلأوال، 
معدالت ومعايري لألداء: من الضروري توفر معدالت ومعايري واضحة لألداء تسمح للمقيمني من   ياب  .أ

مقارنة األداء الفعلي ابألداء املطلوب. ر م صعوبة وضع معدالت ومعايري جلميع الوظائف؛ ف نه مع تطور 
 جيب يشارب يف املمارسة ميكن الوصول إىل معايري ومعدالت جلميع أو أل لب الوظائف، وهده املعايري

 2.إعدادها املرؤوسني حىت تكون واضحة ومفهومة لكل من الرئيس واملرؤوس
بدال  ،يل منهاقلعدد مؤشر واحد فقط أو  أوهو أن املقيم يقرر است دام معايري واحد:  است دام معيار .ب

م العديد من است ديستوجب ا تقييم أداء العاملنييف حني أن من اختاذ العديد من املعايري بعني االعتبار. 
. األخرىواحد أو بعا املعايري يف االعتبار، ويتجاهل معيارا قيم امل أن يست دمعايري. يكون من اخلطأ امل

قييم امل هاأيخد حىتبعا السلوكيات فقط لزايدة املعايري  واظهر أن ييف مثل هده احلالة، ميكن للموظفني 
واحدة للتقييم يتم تعميمها على مجيع اإلدارات بغا  م املؤسسات طريقةاست دا كما أن  3بعني االعتبار.

 .النظر عن طبيعة ومستوى الوظائف قد ال  قق الكفاءة املطلوبة من العملية
يف جناح عملية التقييم،  هاما وأساسياالتقييم دورا املوضوعة لعملية نماذج ال تؤديضعف كفاءة النماذج:   .ج

النماذج املعقدة  عكسقيم على تعبئته يف وقته وإبتقان، فوجود مناذج شاملة وواضحة وسهلة يشجع امل
و البا ما تكون عدم   .والغامضة ف هنا تؤدي إىل يرب املقيم من إعداده أو عدم االهتمام عند التعبئة

                                                           
1) N. Jack Kondrasuk, "So What Would An Ideal Performance Appraisal Look Like?" Journal Of Applied 

Business And Economics, Vol. 12, (1),  (2011), P. 57. 
 املقيمني"،  نظر وجهة  زة من بقطاع احلكومية الوزارات يف األداء تقييم عملية "معوقاتعبد الواحد،  خلف حبر و مؤمن عبد يوسف (2

 .773(، و. 2011، ) (A)1العدد  ، 13 ، اجمللداإلنسانية العلوم سلسلة بغزة، األزهر جامعة جملة   
3( Ali Erbasi,  Tugay Arat,  Semih Buyukipekci,  "The Effect Of Performance Appraisal Errors On Employee 

Performances: An Examination In Ndustrial Cooling Managements In Turkey In Terms Of Employee 

Perceptions", European Scientific Journal, Vol 8, (19), (2012),  PP. 312-313. 
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كفاءة النماذج بسبب عدم تضمينها تعاريف حمددة لعناصر التقييم أو تركيزها على عناصر تتعلق 
 1.أداءهليس ابلصفات الش صية للموظف و 

تعت  مسألة التوقيت من العراقيل الكبرية اليت تسبب الكثري من  :املستغرق يف التقييم الزمنحتديد صعوبة  .د
الدي تتطلبه هده املتاعب، فتقييم األداء عادة يستغرق وقتا طويال وال يوجد دائما ما يكفي من الوقت 

ملشرفني الدين يتصفون دائما ابالنشغال، وحببهم الشديد الستغالل الوقت لصاحلهم ألن االعملية، 
 2أو يقومون بتأجيلها. عملية التقييمعن ينصرفون 

تقييم أداء  يتيح ابلشكل الدي ،تصميم نظام تقييم األداء تتطلب عملية :للعامل الراجعةالتغدية   موض  .ه
سمح بتزويد العامل مبعلومات مرتدة عن ت ةفعال آلياتوضع  ،العامل ومناقشة نتائج تقييمه بصفة مستمرة

من خالل تطوير املهارات التعليمية واإلرشادية و ري  امضة، وفر تغدية عكسية مفيدة ي مباأدائه، 
للمشرفني وختصيص الوقت واجلهد الالزم هلده املهمة، وهدا ما يضمن أكثر جتاوز لصعوابت الوصول 

 3.لفعالية تقييم أداء عالية
املتعلقة  رشاداتميم اإل: إن قلة إصدار وتوزيع النشرات الدورية من لوائح وأنظمة وتعاالتصالنقص  .و

ة هؤالء دم معرفعسباب ابألداء الوظيفي، وعدم وصوهلا إىل مجيع الرؤساء املباشرين قد يكون من أ
 .الرؤساء ابلنظام وأهدافه

حباجة إىل تدريب وتدكري مستمر  ، فهمكانوا جددا أم القلة املسامهة يف تدريب الرؤساء املشرفني سواء    .ز
ومسؤولية اجلهة املسؤولة عن  .ابألساليب احلديثة للتقييم واألخطاء الشائعة احلدوث، وكيفية تفاديها

املسامهة مع جهات التدريب يف إعداد ال امج، واملشاركة يف التدريب بعرض حاالت من  تكمن يف النظام
 4.ن قبل املشاركني، وكدل  عقد لقاءات دورية ملناقشة موضوع التقييمالواقع ملناقشتها م

 اثنيا، عراقيل تتعلق ابملشرف على عملية التقييم:

                                                           
اجلامعة اإلسالمية بغزة،  زة: ، )رسالة ماجستري غري منشورةخالد ماضي أبو ماضي، معوقات تقييم أداء العاملني يف اجلامعات الفلسطينية وسبل عالجها،  (1

 .35-34(، و و. 2007
2) Kondrasuk, Op, Cit., P. 65. 
3) Ibid, P. 60. 

 .400عبد الباقي، مرجع سابق، و.  (4
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قد يفضل فشيوعا اليت تؤثر على فعالية دور املقيم،  األكثر ملشكلةتعت  ايز أو التفضيل الش صي: حالت .أ
فيعطيهم تقديرا حسنا، وقد ال مييل لعدد آخر املشرف عامال أو موظفا أو أكثر عن بقية العاملني 

، حداثة املقيم، النزعة لعالقات الش صيةا سبب التحيز فيعطيهم تقييما يف  ري صاحلهم، وقد يكون
  1.يف حكم الرئيس على كفاءة مرؤوسيه املركزية

 ،يف تقييمهم الصارمنيبعا الرؤساء  يف منظمة واحدة ميكن أن يكون هنابامليل إىل اللني أو التشدد:  .ب
 ،وضوعيةابمل ال تتسم أبساليب ا يؤدي إىل تقييم العامل  ،آخرين متهاونني أو متساهلني يف حني يوجد

  2.ابإلحباط فيشعر العاملون، خاصة املشدد عليهم،
عندما يسمح املركز الوظيفي و/أو أحد األبعاد االجيابية أو السلبية ألداء : (Halo Effect)أثر اهلالة  .ج

 وهو ما يقود إىل  ،سني  يف التأثري على تقييم املشرفني لبقية األبعاد، فهدا يعين أن هناب أتثري للهالةاملرؤو 
 العامل بتقييم ومنه قيامه ،بشعوره الش صي وليس ابالعتبارات املوضوعية أثناء عملية التقييم املشرفأتثر 

 بدرجة يصنف عامالصفة معينة  بها أو يكرهها، كأن على  بناءووضع درجة عالية أو من فضة عنه 
دون  اجملاملة واالحرتام لرئيسه يظهر عباراتأو الدي  ،فقط واالنصرافبتوقيت احلضور  التزامهعن  ةمرتفع

 3وفاعليته يف أداء العمل.ءته كفاالنظر إىل  
صفة  وفق أو ،واحد تقييميمعيار على أساس  يتم تقييم العاملنيالتعميم واألخطاء: و دث ذل  حني  .د

ومن مث تعمم نتيجة تقييم هدا العنصر، ويتم احلكم إمجاال على أداء هدا العامل دون ، مواحدة من صفاي
 4.بقية اخلصائص تقييم

، ف ذا كانت التقييم من وراء عمليةتنوي فيما اإلدارة وهنا  اول املشرفون جمارات التأثر ابجتاهات اإلدارة:  .ه
 هدف تفيدوا من فرو الرتقية، وإذا كانلعاملني حىت يسلحسنة  درجاتعطاء إب فسيقومونلرتقية ا هلدف

ضعيفة  ابملشرفني إىل إعطاء درجات هدايؤدي فقد  ،برانمج تدري  وضعالتقييم  من عمليةاإلدارة 
 5.لتدريبل تهمحاج للمسؤولني بينوايحىت وذل   للعاملني،

                                                           
1) Kondrasuk, Op, Cit., P. 63.  

 .201، و. مرجع سابقفاحل صاحل، ( 2
3) Lunenburg Fred, Op, Cit., P. 8. 

 .18 (، و.1999والتوزيع.  للنشر اجلامعة شباب ، )اإلسكندرية: مؤسسةاألهداف مدخل- اإلنسانية والعالقات األفراد إدارة صالح الشنواين، (4
 .210، و. مرجع سابقاهلييت،  (5
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من فضة حىت ال يسبب مشاكل بينه  درجاتإعطاء  يفرتدد الرئيس املباشر الرتدد يف إعطاء احلكم: قد ي .و
أو مبعىن آخر يرتتب على ذل  آاثر  ،وابلتاي تؤثر على مستوى أدائهم وعدم تعاوهنم معه ،وبني املرؤوسني

 1.سلبية قد تؤثر على مستوى األداء الكلي للمنظمة
تقلب و  لنفسيةااحلالة  أو كالتعب والوضع الصحي  ،لعوامل الش صية للمشرفنيعملية التقييم ابأتثر    .ز

 ؤثرتوابلتاي  لعمل،بيئة ا جة عنقد تكون انجتة عن ظروف عائلية أو  ريها من العوامل اخلار  اليت، و املزاج
 خمرجات عملية التقييم.تل  احلالة على 

تدريبه ستوجب هو ما يو  تقييم،ومهارته من عوامل جناح عملية ال كفاءة املشرف  تعت  املقييم:نقص جتربة  .ح
  .راحلواكاملالحظة والتسجيل الدقيق واملوضوعية و   الالزمة للعملية، على املهارات

 رابعا، عراقيل تتعلق ابملرؤوس:
يطة احملابلبيئة  ملنيللعا يةجتماعالنفسية واال تتأثر اجلوانب: ة للمرؤوسنيالنفسية و االجتماعي اجلوانبإمهال  .أ

د قة واالجتماعية النفسي حاجاتهلتطلعاته و ف ذا كانت املعايري ال تستجيب  ،أدائه ابلعامل عند تقييم مستوى
 أدائه.سلبا على ذل  يؤثر 

 همصعوبة إطالعإن عدم وصول نتائج التقييم إىل العاملني، و عدم إطالع العامل على تقدير كفاءته:  .ب
عتمد عليها املشرف يف عملية دارة اليت ياإلضمن السجالت اليت تعدها  معلى املعلومات املسجلة عنه

وعلى حتسني أدائهم وخاصة من خالل تزويدهم بتغدية يؤثر على إمكانية تطورهم يف املستقبل  ،التقييم
                                                             2. ا قد يؤثر على نزاهة وموضوعية التقييممرتدة على نقاط ضعفهم. 

ملية عجناح إللعاملني ا لعدم تعاون ذل  يقوديف وضع معايري التقييم: فقد  املرؤوسني مشاركةعدم  .ج
ظيفة يف يات كل و مسؤولو اء أعبو  اليت تتناسبجوانب األداء  الدقة يف توضيحإىل عدم يؤدي  التقييم، كما

 . ا قد يؤثر سلبا على كفاءة نظام التقييم ،املنظمة

                                                           
1) Erbasi,  Arat, And Buyukipekci, Op, Cit., P. 314. 
2) Ibid. 
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األداء: وذل  العتقاد  البية العاملني أن مثل هدا النظام سيضعهم موضع العاملني لنظام تقييم  مقاومة .د
ن مراجعات األداء ال تفعل شيئا لتحسني أمراقبة مستمرة من جانب اإلدارة على أدائهم وتصرفايم، و 

 1فعاليتهم يف املستقبل.

تعتمدها املنظمة يف تدنفيد  اليت واألساليب على الطرق ،بدرجة كبرية ،يتوقف جناح عملية تدقييم األداء      
عملية التدقييم؛ واليت يتم من خالهلا احلكم على مستوى أداء العامل يف فرتة زمنية معينة، وذل  مبقارنة األداء 

إال أن هده الطرق بقدر ما تتميز به من اجيابديات، تدتصف ببعا  ،الفعلي له مع األداء املطلوب منه
املنظمة جتنب الصفات اليت حتد من فاعلية طرق التدقييم، والتمس  يف  ريناملدي السلبيات، وهدا ما يتطلب من
 أتييد من خالل و التقليل من أاثرها السلبيةكما جيب تفادي عراقيل التقييم أ  .ابلصفات اليت تضمن جناحها

 عليها، ومتفق موضوعية بطريقة مقدما، احملددة املعايري ووجود األداء، تقييم أنظمة من األهداف وحتديد اإلدارة
 واست دام أكثر من طريقة للتقييم. لألداء، احلقيقي والقياس التقييم عملية على القائم التدريب إىل إضافة

 خالصة الفصل:
رة إلدا تقييمالج وفر نتائت إذثا، من أساسيات جناح املنظمات قدميا وحدي املوارد البشريةأداء يعد تقييم        

لتقدم امعرفة مدى  انب. إىل جبشريةمواردها الملنظمة املعلومات الالزمة الختاذ القرارات اليت ختص تنمية وتطوير ا
 ستقبال. طيط لتطورها م، والت اريايف تنفيد سياسة مواردها البشرية اليت تعطيها القدرة على تصميم إسرتاتيجية إد

سواء و لعملية، املست دمة يف تتناسب مع كل مدخل من املداخل اوفق خطوات مدروسة  وتتم عملية التقييم       
ييم أو أبسلوب تق، اخل اءو زابئن أم من هم خارجها كالكاملشرفني أو الزمالء   قام بعملية التقييم من هم بداخلها

يعت   ماك .نظمةر وتطور املف هنا حباجة إىل دعم كل هلم عالقة ومصلحة ابستمرا ، درجة تقييم 360شامل مثل  
 .عامل هام يف جناح العمليةتقييم األداء لاملناسب  حتديد التوقيت

ق التقييم ومعايريه ووسائل القياس ائاليت تتناسب مع بيئة املنظمة، وتعدد طر  است دام األمناطن ميكّ        
والقائمني عليه، املنظمة من توفري نظم معلومات إدارية شاملة عن أداء العاملني، وتزويدهم بتغدية راجعة عن 

ليتعرفوا على جوانب  -ر م العوائق اليت قد تعرقل وصول عملية التقييم إىل األهداف املرجوة منها -أدائهم، 
سينه، من خالل تنمية وتطوير مهارايم والتجديد يف أسلوب أدائهم ألعماهلم. النقص فيه، ويقومون بتح

                                                           
1) L. Stewart Greg And G. Brown Kenneth, Human Resource Management, Linking Strategy To Practice, 

Second Edition, (Hoboken: John Wiley & Sons, 2011), P. 301.      
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 الفصل اخلامس: إجراءات الدراسة املنهجية

 

الوسدديلة واألسددلوب الدددي يددتم مددن خاللدده  يعتدد يدددرس هدددا الفصددل اإلجددراءات املنهجيددة، وهددو اجلانددب الدددي        
  ايدددةالدراسدددة امليدانيدددة هدددي  القدددول أبن مدددن األمهيدددة مبكدددانو  .الواقدددع التنظيمددديو اخللفيدددة النظريدددة للدراسدددة  الدددربط بدددني

للوصدول إىل نتدائج ميكدن االسدتفادة منهدا علدى مسدتوى املؤسسدات حمدل الدراسدة، وعلدى مسدتوى  يةالباحدث األساسد
 .البحث العلمي ككل

سددديتم نقددددل عدسدددة البحددددث إىل اجلاندددب التطبيقددددي النظددددري يف الفصدددول السددددابقة،  عددددرض اجلاندددبوبعدددد أن مت       
العالقددة بددني  إجددراءات ووسددائل البحددث يف يكشددف الدددي ،يف هدددا الفصددلاإلجرائيددة  بتسددليط الضددوء علددى اجلوانددب

ه متغدددري  بدددع( وذلددد  مدددن خدددالل التعريدددف املتغدددريين )املنددداخ التنظيمدددي كمتغدددري مسدددتقل وأداء املدددورد البشدددري ابعتبدددار 
الدراسدددة ومنهجيدددة البحدددث املسدددت دمة، ودراسدددة اخلصدددائص الش صدددية والوظيفيدددة لعيندددة الدراسدددة،  قيددددابملؤسسدددات 

 ابإلضافة إىل حتديد طرق مجع البياانت وصدق وثبات أداة الدراسة واألساليب اإلحصائية املست دمة يف املعاجلة. 
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 املبحث األول: حملة عامة حول املؤسسات حمل الدراسة 
 مندداجم شددركة) 1يدددرس املطلددب األول التعددرف علددى املؤسسددة  .سدديتم يف هدددا املبحددث تندداول ثددالث مطالددب       

، واملطلددب الثالددث فيدده يددتم )شددركة فوسددفات قفصددة(  2(، ويف املطلددب الثدداين يددتم التعددرف علددى املؤسسددة الفوسددفات
 1.)املكتب الشريف للفسفات( 3التعرف على املؤسسة 

 (.الفوسفات مناجم شركة) 1املؤسسة  حملة عامة حول :املطلب األول
 أوال، تعريف املؤسسة: 

 (SONAREM)مت إنشاء مؤسسة األحباث واالستغالل املنجمي  ،1966ماي  6بعد أتميم املناجم يف        

نتيجة ك   إداريااليت عرفت إعادة هيكلة لصعوبة لإلشراف على عمليات است راج الثروات املنجمية ع  الوطن 
تفككت إىل ستة مؤسسات، من بينها املؤسسة الوطنية وهكدا  .وتزايد مشاكلها)كما كان يروج له( حجمها 

واليت كان من مهامها: البحث املنجمي،  1983،2اليت أسست يف جويلية  )FERPHOS(للحديد والفوسفات 
 الطبيعية حالتهم يف وفوسفاط وبوزوالن من حديد املنجمية املنتوجات توزيعاإلنتاج والتطوير، التصدير واالسترياد، 

حتولت إىل شركة ذات أسهم حتت وصاية  1990سنة يف و  .أو خارجه الوطين الرتاب داخل التحويل بعد أو
الشركة القابضة للمناجم، وذل  يف إطار اإلصالحات االقتصادية اليت قامت  ا الدولة من خالل القانون 

إىل مبدأ االستقاللية، لت ضع  ةاملركزي اإلدارةمبوجبه هده األخرية من  انتقلتالتوجيهي للمؤسسات العمومية الدي 
 3 لتجاري واقتصاد السوق.بدل  ألحكام القانون ا

 شركةإىل ستة شركات أساسية، منها  (FERPHOS)مت إعادة هيكلة وتفريع املؤسسة األم جمموعة كما      
 عملية يف األساسية مهامها تتمثلو  .يوجد مقرها االجتماعي مبدينة تبسة SOMIPHOS(.4( الفوسفاط مناجم
 من تتكونكما والدولية،   احمللية للسوق الفوسفاط مادة وتسويق والتحويل والتطوير واالستغالل واملعاجلة البحث

                                                           
يف قية الدراسة لباملكتب الشريف للفسفات على   3املؤسسة و  شركة فوسفات قفصةعلى  2املؤسسة و  مناجم الفوسفات شركةعلى  1املؤسسة  تسميةنسحب ت (1

  شقها التطبيقي.
 .1983جويلية  15املؤرخ يف   )83-441(رقمنظر املرسوم أ (2
 .1988جانفي  12املؤرخ يف  (88-01)رقم نظر املرسوم أ (3
 .2005جانفي  01املؤرخ يف ( 1-05)رقم نظر املرسوم أ (4
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حمل  )الفرع( من أهم فروعها وهو املؤسسة ((CMDOويعت  املركب املنجمي جببل العنق  .إسرتاجتية وحدات ثالثة
 1الدراسة.

ليددة اسددتغالل ، إال أن عم1936شددركة جبددل العنددق سددنة  وأنشددئت ،1908مددنجم جبددل العنددق عددام كتشددف أ       
 ده الشدددركة إىل املؤسسدددةهددد إحلددداقمت و  ،بعدددد االنتهددداء مدددن إنشددداء مصدددنع للمعاجلدددة 1965املدددنجم إل تبددددأ إال يف سدددنة 

اجلهددة الشددرقية جلبددال  قددع مددنجم جبددل العنددق يفوي. 1966الوطنيددة لألحبدداث واالسددتغالل املنجمددي الدديت نشددأت سددنة 
لعداتر اة ويبعدد عدن مديندة بئدر م، يتموقع جبدوار احلددود اجلزائريدة التونسدي1338النمماشة لألطلس الصحراوي ابرتفاع 

 كلم.  7حبواي 
كلسددية، تتكدددون مدددن الفوسددفات والكلدددس والرمددل، مسددد  الطبقدددة   مددنجم جبدددل العنددق عبدددارة عدددن كتلددة منجميدددة       

تعلوهددا طبقددة كلسددية  اثلددة السددم  مغطدداة بدددورها بطبقددة رمليددة. يضددم حمجددر أو مددنجم  مددرت 30الفوسددفاتية حددواي 
كداف   ،، وهدي: اجلميجمدة2006مليدار طدن سدنة  2قطاعات  نية ابلفوسفات ابحتيداطي يقددر أبكثدر مدن  4العنق 

  2بالد احلدبة. السنون، طرفاية،

 اثنيا، أمهية املؤسسة: 
عندددق مدددع م جبدددل ال، فمدددنجمهمدددةتوقعدددة عدددن طريدددق دراسدددات التنقيدددب إن االحتياطدددات املنجميدددة للفوسدددفاط امل

ة ملعاجلددة مراحددل جديددد عيسددو تعلددى املؤسسددة  وتعمددليصددنف ضددمن أكدد  املندداجم يف العدداإل.  املدددكورة آنفدداقطاعاتدده 
 الفوسفات.  ومعاجلة وتثمني وإنتاج املواد الكيميائية كحما الفوسفات وكلورور الفوسفات، فضال عن إنتاج

كما تعت  الوحدة املؤسسة الوحيدة يف إنتاج الفوسفات يف هده املنطقة، فلهدا دور مهدم يف الصدناعة يف اجلزائدر        
وللفوسددفات دور فعددال علددى مسددتوى احليدداة االقتصددادية  .إىل خصوصدديتها يف إنتدداج ومعاجلددة الفوسددفات يعددودوهدددا 

إىل جانددب  .ثددرية منهددا: الطددالء، الصدديدلة، املتفجددراتعتدد  األسدداس لصددناعات حتويليددة وكيميائيددة كتواالجتماعيددة؛ إذ 
أمهية الفوسدفات يف ميددان الفالحدة وختصديب األرض الفالحيدة ابسدت دام األمسددة الفوسدفاتية الديت تدؤدي دورا هامدا 

العددداتر يف  موقدددع املركدددب يف مديندددة بئدددر سددداعدتنميدددة االقتصددداد الدددوطين. كمدددا  مدددن مثيف حتسدددني املنتدددوج الفالحدددي، و 

                                                           
  onk/index.htm-http://www.ferphos.com/djebel                                                  .5/04/2014املوقع االلكرتوين للشركة  (1
 البشرية ابلشركة. املوارد مديرية إلكرتوين من ملف( 2
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متددارس احتكاكهددا االقتصددادي واالجتمدداعي مددع بقيددة سددكان والدديت بدددورها  ،نسددبة معتدد ة مددن اليددد العاملددة امتصدداو
 املنطقة  ا يولد حركة اقتصادية واجتماعية.

عظدددم متسدددوق املؤسسدددة  ومدددن أهدددم مسدددتهلكي فوسدددفات املركدددب، شدددركة امسيددددال، واملتعددداملون مدددن اخلدددارج، إذ       
يعتدد  إنتدداج وأوكرانيددا. و  لفيليبددنيإنتاجهددا لل ددارج والدددول الدديت تتعامددل معهددا املؤسسددة هددي، اهلنددد، هولندددا، ال ازيددل، ا

 0.95للفوسددفاط مددن  اج يف املركددب املنجمدديإذ تطددور اإلنتدداألحسددن مددن بقيددة السددنوات  2012سددنة املركددب خددالل 
 اسددددت راج . ومددددرد هدددددا التحسددددن اسددددت دام جتهيددددزات حديثددددة يف2012مليددددون طددددن سددددنة  1.19إىل  2009سددددنة  مليددددون طددددن

 الفوسفاط وتنقيته. 

 .شركة فوسفات قفصة() 2املؤسسة حملة عامة حول  :املطلب الثاين
 أوال، تعريف املؤسسة: 

مت  1887سنة  ويف ،املتلوي مت اكتشاف الفسفاط على السفح الشماي جلبل الثاجلة قرب 1885يف سنة      
  .شركة فسفاط وخطوط حديد قفصة إنشاء

مت فتح  1903مث يف سنة ، ابملتلوي األرضمت بعث أول منجم است راج ابطين عميق حتت  1899ويف سنة      
م ابطين عميق أبم منجمني آخرين عميقني بكل من الرديف والقلعة اخلصبة )الكاف(، وبعد سنة مت فتح منج

يف نفس السنة و  .(STEPHOS)مت بعث الشركة التونسية لالستغالل الفسفاطي  1905. ويف سنة 1904العرائس 
كما أنطلق إنتاج منجم القلعة اخلصبة ابلكاف، ويف   ،مت ضم منجم أم العرائس إىل شركة فسفاط وحديد قفصة

 .1توسع حوض الفسفاط ليشمل فتح منجم املضيلة 1920سنة 

مث بعد االستقالل شرعت ، مت بعث الشركة الصناعية للحاما الفسفوري والكيمياوايت 1948يف سنة       
أصبحت الشركة التونسية للفسفاط جببل املضيلة ذات رأس  1962ويف سنة  .الدولة يف تونسة مؤسسايا تدرجييا

دي أشرفت عليه السلطات ال)فقد حتول اخلط احلديدي قفصة صفاقس  1966أما يف سنة  .مال تونسي
مت دمج شركة الفسفاط  1969ويف سنة  .إىل اإلدارة التونسية (1896أوت  25مبقتضى قرار الفرنسية االستعمارية 

                                                           
 .8، و. 2009لسنة  فوسفات قفصة التقرير السنوي لشركة( 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%8A
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فتح منجمي صهيب واملراطة، بينما بدأ  1970جببل املضيلة إىل شركة فسفاط وحديد قفصة، كما مت سنة 
  1975.1استغالل مقطع أم العرائس سنة 

أصبحت شركة فسفاط قفصة هي املشرفة على كل األنشطة واملناجم، ويف سنة  1976وبداية من سنة      
استغالل مقطع أم األخشاب مث  1980بدأ استغالل مقطع كاف الشفاير قرب املتلوي، كما بدأ سنة  1978

تاله سنة  1989كما مت فتح مقطع جديد ابلرديف سنة   1986استغالل مقطع أم اخلسفة وكاف الدور سنة 
  2استغالل مقطع اجلالبية. 1991

سنة وتصاعد خالهلا حجم اإلنتاج من  100استغالل الفسفاط ابلبالد التونسية فاق هدا يالحظ أبن و       
متكنت من خالهلا تونس  ،2010سنة ماليني طن سنواي  8إىل أكثر من  1900بضع مئات آالف األطنان سنة 

احتالل املرتبة اخلامسة عامليا من حيث اإلنتاج كما مت االستغناء تدرجييا عن املناجم الباطنية وتعويضها مبقاطع 
 3.سطحية للضغط على كلفة اإلنتاج

 اثنيا، أمهية املؤسسة:     
عامدل، واحتلدت الشدركة الرتبدة التجاريدة اخلامسدة عامليدا  5588شدركة فوسدفات قفصدة ببشدرية الوارد املدبلغ عدد       

، وما تالها من عددم اسدتقرار سياسدي وتدوترات واعتصدامات كاندت 2011جانفي  14يف مادة الفوسفات قبل ثورة 
فيه شركة فوسفات قفصة مستهدفة مدن كافدة أفدراد اجملتمدع ابحلدوض املنجمدي، فقدد تسدبب يف تعطيدل نشداط الشدركة 

ز االسددددت راج واإلنتدددداج،  ددددا اجنددددر عندددده تراجددددع كبددددري يف كافددددة املؤشددددرات الفنيددددة والتقنيددددة علددددى مدددددى خاصددددة يف مراكدددد
  4سنوات.

                                                           
 املرجع نفسه.(  1

 .5 ، و.2011لسنة  فوسفات قفصة التقرير السنوي لشركة (2
كلم تقريبا من املظلية شرقا إىل الرديف  راب مرورا   80يتوزع نشاط االست راج واإلنتاج لشركة فوسفاط قفصة ابحلوض املنجمي على مخسة أقاليم متتد على طول  )3

مناجم سطحية  8حتتوي األقاليم اخلمسة على و  .ابملتلوي وأم العرايس )إقليم املظلية، إقليم املتلوي كاف الدور، إقليم الشفاير، إقليم أم العرايس، إقليم الرديف(
الرديف، أم العرايس  مغاسل، إذ ترتكز املناجم السطحية يف كل من كاف الشفاير، موائد املتلوي، كاف الدور املركزي، كاف الدور الغريب، اجلالبية، املزيندة، 10و

 املرجع نفسه. عرايس والرديف وكاف الدور لكل منها وحدة.وحدات(، أم ال 3وحدات(، املظلية ) 4وترتكز وحدات اإلنتاج يف املتلوي )
 .6 ، و.2011لسنة  فوسفات قفصة التقرير السنوي لشركة (4
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شددهدت  نتجهددا، فقدددور ددم ذلدد  تواصددل الشددركة جهودهددا لدددعم تنافسدديتها مددن خددالل حتسددني كميددة وجددودة م       
ة الفوسددددفات سددددني جددددودجددددودة الفوسددددفات حتسددددنا متواصددددال مددددرده األمهيددددة القصددددوى الدددديت توليهددددا الشددددركة ملتابعددددة وحت

 ابالعتماد على مركز البحوث وامل ابر الفرعية ابألقاليم وابحلرو على:

 االست راج االنتقائي للطبقات؛ضرورة  -
 خد العينات من كافة الطبقات الفوسفاتية؛أمضاعفة وترية  -
 املتابعة الدقيقة لنوعية الفوسفات يف كامل مراحل اإلنتاج؛ -
 حتسيس كل األعوان أبمهية اجلودة؛ -
 تطوير أساليب التجانس بني الطبقات الفوسفاتية.  -

مليددون  2.28 إىل 2009سددنة  مليددون طددن 7.2شددركة فوسددفاط قفصددة تدبددداب ملحوظددا مددن  إنتدداجوقددد عددرف        
مليددون طددن. ومددرد هددده التقلبددات هددو عدددم االسددتقرار  2.7بتحقيقدده  2012ليتحسددن قلدديال سددنة  2011سددنة طددن 

   1السياسي على اثر ما يعرف بثورة اليامسني.

 .الشريف للفوسفات(املكتب ) 3 املؤسسةحملة عامة حول  :املطلب الثالث
 أوال، تعريف املؤسسة: 

ن أوب مراك (، إال وجود طبقة فوسفاطية يف جانب هضبة الكركوري )جن مت اكتشاف 1908يف سنة        
  .1912نة سإىل  أوىل اإلشارات اليت أعطاها الباحثون حول وجود هدا املعدن القيم ابملغرب ترجع

 .1921مت إنشاء املكتب الشريف للفوسفات، وكان افتتاح أول منجم مبنطقة اخلريبكة سنة  1920يف سنة        
ضح ملصلحة املعادن آنداب اتوقامت الدولة أبحباث استمرت لعدة سنوات يف جممل تراب اململكة املغربية، وقد 

االحتياطات اليت تؤمن  ابملعدن أو من حيث ض امة مدى أمهية الركازات، سواء من حيث نسبة الفسفور املوجود
مليون طن سنة  20و 1964مليون طن سنة  10وقد وصل إنتاج الشركة إىل  .مستقبال  ري حمدود لالستغالل

، يف السنوات 1975سنة  )Groupe OCP(إىل جممع املكتب الشريف  (OCP)حتول املكتب الشريف  .1979
التالية تستثمر اجملموعة يف إنشاء خطوط إنتاج جديدة، مبا يف ذل  اجلرف األصفر، حيث بدأ بناء جممع كيميائي 

                                                           
 .2012، 2011، 2010، 2009لسنوات  فسفاط قفصة التقارير السنوية لشركة ( 1
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، هده اهلياكل الصناعية اجلديدة إلنتاج حاما الك يتي  و ا الفوسفوري  سوف تصبح 1982جديد يف عام 
شركة  (OCP)أصبح  2008األمسدة، ويف عام  1987، تليها خطوط اإلنتاج 1986سارية املفعول يف عام 

 1حمدودة.
منها يف وسط  %99قع ي االحتياطات العاملية من الفوسفاطإن ابطن األرض املغربية  وي ثالثة أرابع       

البالد. وتتوزع مواقع االست راج احلالية على ثالثة مناطق جغرافية هي خريبكة واليوسفية وبوكراع، كما يوجد أيضا 
  2اببن جرير.

  :وتتم عملية التصنيع يف املنشآت الكيماوية التالية
  سفي؛  IIو I كيماوايت املغرب  -
 ابجلرف األصفر.  IVو  IIIاجملمع الكيماوي مغرب فوسفور -

 اته أفقية يتمية وطبقألحجار الكلساوالفوسفاط املغريب من النوع الرسويب، أي أنه يكون خمتلطا ابلرمال أو        
 .استغالهلا يف مناجم مكشوفة أو بواسطة أنفاق ابطنية

 اثلثا: أمهية املؤسسة 
سددرا مددن يكمددا يعتدد  م  يتمتددع اجملمددع الشددريف للفوسددفاط جيولوجيددا بفوسددفاط  ددين يسددهل نسددبيا اسددت راجه،       

 يدة. حتية اجلاجلغرافيا حيث تتواجد حقول الفوسفاط على مقربة نسبية من موانئ جمهزة ابلبنية الت
نتددددددددددددددداج جمموعدددددددددددددددة مغربيدددددددددددددددة مت صصدددددددددددددددة يف اسدددددددددددددددت راج وإويتعامدددددددددددددددل املكتدددددددددددددددب الشدددددددددددددددريف، ابعتبددددددددددددددداره        
 يتدوفر علدى أكد  وابإلضدافة إىل كونده .ع شدركاء وزابئدن يتواجددون يف القدارات اخلمدس، مدومشدتقات الفوسفاط وبيع

الئحدة مصددري الفوسدفاط بكدل تتصددر جمموعة املكتب الشريف للفوسفاط  ، ف ناحتياطي من الفوسفاط يف العاإل
علددى الصددعيد العدداملي، ويعددد اجملمددع أول مصدددر عدداملي للفوسددفاط اخلددام واحلدداما الفوسددفوري وأحددد أهددم  أشددكاله

يددتم ( %95)أن معظددم إنتاجهددا  كمددا  2012.3مددن السددوق سددنة  %30مصدددري األمسدددة الفوسددفاطية، وذلدد  حبصددة 
فسددفوري أو أمسدددة صددلبة  وإمددا بعددد حتويلدده إىل حدداما ،اخلارجيددة، إمددا يف شددكل معدددن خددام قاسددو األإىل  صددديرهت

                                                           
1) http://www.ocpgroup.ma/group/group-overview/history 11/5/2014 
2) Ipid. 

3) Ocp Annual Report 2012, P.15. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B7
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اجملمدع دورا مركدزاي  يدؤديويف املغرب  .(ثالثي  تاز )فوسفاط ثنائي األمونياب، فوسفاط أحادي األمونياب، فوسفاط
 2013.1منصب شغل سنة  23600يف املناطق اليت تتواجد  ا أنشطته ويوفر ما يقارب 

ململكدة الديت نداطق اخلمدس ابويلعب اجملمع الشريف للفوسفاط دورا هاما اقتصداداي واجتماعيدا، خصوصدا يف امل       
ثدددروة يقدددوم خبلدددق ال حيدددد الدددديتتواجدددد  دددا مراكدددزه املنجميدددة والكيماويدددة؛ فهدددو الفاعدددل الرئيسدددي فيهدددا، إن إل يكدددن الو 

  توسطة.نفتاحية اليت جتعل منه حاضنا للمقوالت الصغرى واملومناصب الشغل، بفضل سياسته اال
اخنفاض ملحوظ يف اإلنتاج نتيجة الخنفاض الطلب العاملي الدي صاحب األزمة  2008شهدت سنة        

املالية العاملية، وحتسن اإلنتاج يف السنوات الالحقة، وسيظل النشاط االست راجي للفوسفاط يشكل عامال أساسيا 
ن طن سنة مليو  27أبكثر من  ،يف االقتصاد املغريب، جاعال بدل  من البالد أول مصدر عاملي للفوسفاط

22012.    

بلد منتج  عاشر) امقارنة جبرياهن متدنية يف إنتاج وتصدير الفوسفاتمرتبة  حتتلاجلزائر  أن ا سبق تبني        
نقل. وكان الو  ويقابلتس والسبب يتجلى يف املشاكل املتعلقة ،(للفوسفاط وخامس مصدر على الصعيد العاملي

عة تتمثل يف كثر جناأطريقة   ا أدى إىل التفكري يف ،نفس مشاكل النقلاملكتب الشريف للفوسفاط قد عاىن من 
 ويلة. سافة طملليكيا مزج الفوسفاط ابملاء مث نقله وض ه هيدرو  عن طريقنقل الفوسفاط بواسطة أانبيب 

عتمد يت ستجيات ال االسرتاتياجلزائر اليوم مستعدة لعدم التنازل عن أي شيء ر م مشاكل النقل. ومن بني      
لم عود مراتب يف سولص(. ةجلنوبيآسيا اجلنوبية واجلنوبية الشرقية و أمريكا ا )عليها هي استهداف أسواق جديدة 

كدا وعوض غرب وتونس. وهاصة املني، خالرتتيب العاملي، تعتزم اجلزائر كدل  االستفادة  ا يفعلونه جرياهنا املنافس
 ال.ن املمئر تصنيعه يف البالد لربح املزيد تصدير خام الفوسفاط إىل اخلارج، تفكر اجلزا

 
 
 
 

                                                           
1) États Financiers Consolidés Ifrs Période Du 1er Janvier Au 31 Décembre 2013, P. 2. 
2 ) Ocp Annual Report 2012, P. 16. 
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  منهج، جمتمع وعينة الدراسةاملبحث الثاين: 
الديت  الفرضدياتعليهدا، ويف ضدوء أهدداف الدراسدة و  احلصدول املدراد واملعلومدات الدراسدة طبيعدة مدن انطالقدا       

 .الواقع يف مت اعتماد العينة العشوائية واألسلوب املتوافق مع الدراسة امليدانية لظاهرة توجد ،إثباياحتاول 
 فالتعبري .كيفيا وكميا عنها تعبريا ويع  دقيقا وصفا الوصفي الدي يصف الظاهرة املنهجمت است دام كما         

 أو الظاهرة هده مقدار يوضح رقميا وصفا أما التعبري الكمي فيعطي .خصائصها ويوضح الظاهرة يصف الكيفي
 األخرى. مع الظواهر ارتباطها ةودرج حجمها

 وعالقايا جوانبها استقصاء من أجل ابلظاهرة املتعلقة املعلومات مجع األسلوب عند هدا وال يتوقف        
فهدا  ،ومن مث .التصور املقرتح عليها يبىن استنتاجات إىل والتفسري للوصول والربط التحليل إىل يتعداه امل تلفة، بل

يتناسب مع الدراسة احلالية، حبيث يسمح بدراسة العوامل اليت تؤثر يف كل من املناخ التنظيمي واألداء  املنهج
 البشري.

مت من خالله البحث عن العالقات بني عدد من متغريات الدراسة، ومنها العالقة بني املناخ التنظيمي  وقد       
املني يف املؤسسات الثالث وبني أدائهم الوظيفي، كما مت وصف واقع املناخ التنظيمي يف املؤسسات املدرب بني الع

وأيضا وصف أتثري املتغريات الش صية  حمل الدراسة وكدل  وصف أداء مواردها البشرية من الناحية الكمية،
لدراسة للمؤسسات الثالث، ووضع ومن مث التوصل إىل نتائج ا والوظيفية على كل من املتغري التابع واملستقل،

 االقرتاحات والتوصيات على ضوء تل  الدراسة وتل  النتائج.

 عينة الدراسة :األولاملطلب 
أحددد املعددادالت  وفددق ،املناسددب العينددة حجددمالبالغددة الدديت واجهددت الباحددث يف حتديددد  امليدانيددة نظددرا للصددعوابت      
ابعتبارمهددا  3و 2خاصددة املؤسسددة  ،يف كددل مؤسسددة أو  ريهددا، ، ريتشددارد جيجددر(روبددرت ماسددون ،سددتيفن اثمبسددون)

مؤسسدددتان أجنبيتدددان تقعدددان خدددارج الدددوطن، فقدددد اكتفدددى حبجدددم عيندددة يف حددددود أقصدددى مدددا توصدددل إليددده عددد  الوسدددائل 
 املناسبة.

 :1 أوال، املؤسسة
وحتديدددا مددن املركددب املنجمددي جببددل العنددق، ويتكددون  شددركة مندداجم الفوسددفاتمت حتديددد العينددة العشددوائية مددن         
يعملددددون يف اإلدارة بعيدددددا عددددن املركددددب  95اسددددتبعاد اإلداريددددني وعددددددهم  ومت .مددددن العدددداملني املهنيددددني الدراسددددة جمتمددددع
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  ئهداإجرا وقدت الدراسدة جمتمدع حجدم مقتضيات البحث، ويبلدغمتاشيا مع واألشغال واملناخ املوجود فيه واملراد دراسته 
 260بتوزيدع  الباحدث قدام فقدد ،. ونظدرا حلجدم اجملتمدع1261حجدم اجملتمدع الكلدي  مدن يف املدنجم يعملدون  1136

  .لدراسةمن جمتمع ا% 22.88استمارة على عينة منتقاة بطريقة عشوائية أي بنسبة 
 أي اسدتمارة 131ومت اسدتعادة  الدراسدة أفدراد مجيع على توزيع االستمارات استطاع الباحث البياانت وجلمع       

 اكتمدال بياانيدا عددم بسدبب صدالحيتها للتحليدل اإلحصدائي لعددم اسدتمارات 31 واسدتبعد منهدا %50.4بنسدبة 
 املوزعدة، االسدتمارات عددد مدن إمجداي اسدتمارة 100للتحليدل  االسدتمارات الصداحلة عددد أصدبح ،عليهو  .األساسية

واىل اجملتمدع املتواجدد  %8.8ونسبة االسدتمارات الصداحلة إىل اجملتمدع الكلدي هدي . %38.5 نسبة االستجابة أن أي
 .%7.93وقت الدراسة 

 :2 اثنيا، املؤسسة
للصددعوابت الكبددرية الدديت أعاقددت ونتيجددة  ،املؤسسددةيف احلاليددة  للدراسددة األصددلي نظددرا السددتحالة دراسددة اجملتمددع       

الكرتونيا على عينة من اجملتمع وفدق عيندة  االستبياانتحتديد عينة مثالية من هدا اجملتمع فقد استطاع الباحث توزيع 
يعملدون   800إجدراء الدراسدة  وقدت تمعاجمل حجم عشوائية من جمتمع منجم كاف الدور الغريب ابلرديف، حبيث بلغ

 استمارة على عينة  ثلة جملتمدع الدراسدة منتقداة بطريقدة عشدوائية أي بنسدبة 112بتوزيع  الباحث قام املنجم.  وقد يف

 .الدراسةمن جمتمع  14%
 %75.9 أي بنسدبة  اسدتمارة 85ومت اسدتعادة  الدراسدة عيندة علدى توزيدع االسدتمارات مت البيداانت وجلمدع       

 أصبح األساسية، وابلتاي اكتمال بياانيا عدمل اإلحصائي صالحيتها للتحليل لعدم استماراتثالث واستبعد منها 
 نسدبة االسدتجابة أن أي املوزعدة، عددد االسدتمارات مدن إمجداي اسدتمارة 82للتحليدل  االسدتمارات الصداحلة عددد

 %.10.25ونسبة االستمارات الصاحلة إىل اجملتمع املتواجد وقت الدراسة ، 73.2%

 :3 اثلثا، املؤسسة
وقددد حالددت جمموعددة مددن الصددعوابت مددن ، املؤسسددة يف يعملددون 1210 ئهدداإجرا وقددتالدراسددة  جمتمددعبلددغ       

الكرتونيدا علدى عيندة  االسدتبياانت، فقدد مت توزيدع األصلي ابلطرق التقليدية ومن مث لمجتمعل  ثلةعينة  احلصول على
 .عشوائية من جمتمع منجم اليوسفية
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اسدتمارة علدى عيندة  ثلدة جملتمدع الدراسدة منتقداة بطريقدة عشدوائية أي بنسدبة  118توزيدع  الباحدث اسدتطاع وقد       
 8د ااسددتبع مت االسددتبياانت، وبعددد تفحددص 83%بنسددبة  هناباسددت 98 اسددرتجاعومت  مددن اجملتمددع األصددلي.% 9.75
مدن  اسدتمارة 90 اخلاضدعة للدراسدةاالسدتمارات  يكدون عددد وبددل ، حتقيقها الشروط املطلوبدة لإلجابدة لعدم منها 
 اخلاضدعة للتحليدل اإلحصدائي االسدتبياانتنسدبة بلغدت و  ،%83 وهدو مدا يعدادل املوزعدة، عددد االسدتمارات إمجداي
 %.7.4تمع الدراسة جمإىل 

 خصائص عينة الدراسة :الثايناملطلب 
 تتميز عينة الدراسة يف املؤسسات الثالث بعدد من اخلصائص موضحة يف اجلداول التالية:     

 أوال، حسب متغري اجلنس:
 5جدول رقم 

 توزيع أفراد الدراسة حسب متغري اجلنس
    

                            

 

 

 

 

 الستمارة.اتفريغ  المصدر:   

ابلنسبة للمؤسسة  %98أن نسبة الدكور يف املؤسسات الثالث كانت  وضحالدي ي 5من خالل اجلدول       
. وهي نسب متقاربة تعود إىل طبيعة عمل قطاع 3ابلنسبة للمؤسسة  %91ونسبة  2يف املؤسسة % 91.5، و1

وقدرة حتمل ال ميكن أن تتحملها اإلانث، ابإلضافة إىل طبيعة املنطقة املناجم الدي يتطلب كثافة عمل كبرية 
 اجلغرافية والثقافية.

 
 

 البيان المؤسسة الجنس

 النسبة المئوية التكرار

 98 98 1 ذكور

2 75 91.5 

3 82 91 

 2 2 1 إناث

2 7 8.5 

3 8 9 

 100 100 1 المجموع

2 82 100 

3 90 100 
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 اثنيا، حسب متغري املستوى التعليمي:
 6جدول رقم 

 املستوى التعليمي توزيع أفراد الدراسة حسب متغري
 البيان  المستوى التعليمي

 النسبة المئوية التكرار

 10 10 1 أمي

2 2 2.4 

3 3 3.3 

  16 16 1 ابتدائي

2 20 24.4 

3 17 19 

  23 23 1 متوسط

2 17 20.7 

3 18 20 

  35 35 1 ثانوي

2 23 28.1 

3 20 22 

 جامعي

 

 

1 16 16 

2 20 24.4 

3 32 35.5 

 المجموع

 

 

1 100 100 

2 82 100 

3 90 100 

 المصدر: تفريغ االستمارة          

مددددن املسددددتجوبني هددددم مددددن ذوي  % 35أن نسددددبة يتبددددني : 1ابلنسددددبة للمؤسسددددة  ،6اجلدددددول رقددددم  إىلابلنظددددر      
ذلد  إىل أن أ لبيدة العمدال مدن الشدباب الددين وصدل تعلديمهم إىل هدده  يعوداملستوى الثانوي، وهي النسبة األك  و 

مدن اليدد العاملدة متوسدطة التعلديم، وهدا يعكس سياسة املؤسسة يف تشبيب اليدد العاملدة ومقابلدة احتياجايدا  .املرحلة
لكدددل  %16مث الفئدددة اجلامعيدددة ومسدددتوى االبتددددائي بنسدددبة  %24بنسدددبة  يف املرتبدددة الثانيدددة فئدددة التعلددديم املتوسدددط وأتيت
 %.10فئة  ري املتعلمة بنسبة الو  ،منهما
ويف ، عينددة الدراسددةمددن  % 28نسددبة ب سددتوى الثددانويامل ألصددحاباملرتبددة األوىل ن فدد : 2وابلنسددبة للمؤسسددة      

التعلدديم املتوسدددط بنسدددبة  ذويلكدددل منهمدددا، مث  %24.4فئددة التعلددديم اجلدددامعي والتعلدديم االبتددددائي بنسددبة  املرتبددة الثانيدددة
 %.2.4مث الفئة  ري املتعلمة بنسبة %، 20.7
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، املسددتجوبنيمددن %  35.5نسددبة ب امعيذوي املسددتوى اجلد يف الرتتيددب األولوجدد  :3وفيمدا خيددص للمؤسسددة        
مث  %،20بنسدبة يف الرتتيب الثالث التعليم املتوسط  ذويمث  %22فئة التعليم الثانوي بنسبة  وأييت يف الرتتيب الثاين
 %.3.3والفئة  ري املتعلمة بنسبة   %،19مبستوى يف الرتتيب الرابع فئة التعليم االبتدائي 

  اثلثا، حسب متغري السن:

 7 جدول رقم
 السن الدراسة حسب متغريتوزيع أفراد 

 البيان المؤسسة السن

 النسبة المئوية التكرار

  0 0 1 سنة 20أقل من 

2 3 3.7 

3 9 10 

 30 -21مننننننننننن 

 سنة

1 10 10  

2 13 16 

3 18 20 

 40 -31مننننننننننن 

 سنة

1 52 52  

2 37 45 

3 35 39 

 50 -41منننننننن 

 سنة

 

1 26 26  

2 24 29.3 

3 22 24 

 50أكبننننر مننننن 

 سنة

 

1 12 12  

2 5 6 

3 6 7 

 100 100 1 المجموع

2 82 100 

3 90 100 

 المصدر: تفريغ االستمارة          

سدنة حيدث وصدلت  40و 31يرتاوح أعمارهم بني  1أن  البية املستجوبني يف املؤسسة  7يظهر من اجلدول       
الشددباب الدددين لددديهم خدد ة مهنيددة وهدددا سددوف يسدداعدهم ،  ددا يؤكددد أن أ لبيددة املسددتجوبني مددن %52نسددبتهم إىل 

وعددددم وجدددود  %10سدددنة فقدددد بلغدددت نسدددبتها  30إىل  20لفئدددة مدددنل وابلنسدددبة .علدددى حتمدددل أعبددداء العمدددل املنجمدددي
سدنة  50والفئة اليت تزيدد أعمدارهم عدن  % 26فقد كانت نسبتها % 50و 41أما الفئة بني  .%20قل من أعاملني 

ضددعيفة مقارنددة بفئددة الشددباب وهددو مددا يؤكددد نددزوع هددده الفئددة إىل التقاعددد  تعددد نسددبةوهددي  .%12فقددد كانددت نسددبتها 
 بسبب عدم قدريم على حتمل أعباء العمل ووصول أ لبهم إىل سن التقاعد.
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سدددنة حيدددث  40و 31أن أ لبيدددة أفدددراد العيندددة تدددرتاوح أعمدددارهم بدددني  2كمدددا يبدددني اجلددددول ابلنسدددبة للمؤسسدددة         
 دددا يؤكدددد أن أ لبيدددة املسدددتجوبني مدددن الشدددباب األمدددر الددددي كدددان لددده اثدددر علدددى املؤسسدددة  %،45وصدددلت نسدددبتهم إىل 

سددنة فقددد بلغددت  30إىل  20أمددا الفئددة مددن و  .خاصددة اإلضددراابت واالحتجاجددات حلماسددة هددده الفئددة، وحبهددا للتغيددري
 سدددنة 50و 41بدددني تدددرتاوح  مدددن أعمدددارهم ةكاندددت نسدددبو  .%3.7بنسدددبة  %20والعددداملني األقدددل مدددن  %16نسدددبتها 
  .%6 مسنة كانت نسبته 50تزيد أعمارهم عن  والدين .29.3%

سددنة،  دددا  40و 31تددرتاوح أعمددارهم بددني  للدددين %39فقددد كانددت نسددبة األ لبيددة  3ملؤسسددة اب يتعلددقوفيمددا        
 %20والعداملني األقدل مدن  %20سنة  30إىل  20الفئة من  ةبلغت نسبو  ،يؤكد أن أ لبية املستجوبني من الشباب

سددنة فقددد   50والفئددة الدديت تزيددد أعمددارهم عددن  % 24فقددد كانددت نسددبتها % 50و 41أمددا الفئددة بددني  ،%10بنسددبة 
 .%7كانت نسبتها 

 رابعا، حسب متغري األقدمية:      
 8جدول رقم 

 األقدمية توزيع أفراد الدراسة حسب متغري
 البيان  األقدمية

 النسبة المئوية التكرار

  10 10 1 سنة 2أقل من  

2 6 7.3 

3 12 13.3 

  14 14 1 سنوات 5-3من 

2 17 20.3 

3 18 20 

  26 26 1 سنوات 10 -6من 

2 28 34.1 

3 30 33.3 

 سنوات 15 -11من 

 

1 20 20  

2 17 20.7 

3 22 24.4 

 سنة 15أكبر من 

 

 

1 30 30 

2 14 17.1 

3 8 9 

 100 100 1 المجموع

2 82 100 

3 90 100 

   المصدر: تفريغ االستمارة              
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وصدلت نسدبتهم  إذسدنة،  15 تتجداوز مددة عملهدم 1 أن  البية املستجوبني يف املؤسسة 8 يوضح اجلدول رقم      
وهو ما سوف يكون له األثدر علدى اسدتقرار اليدد العاملدة، أمدا فيمدا خيدص الفئدة الديت يف املرتبدة الثانيدة فمددة % 30 إىل

 سددنوات قددد بلغددت نسددبتها 2 كمددا أن الفئددة الدديت ال تزيددد مدددة عملهددا عددن .%26 سددنوات بنسددبة 10و 6عملهددا بددني 

 .سنوات 5 إىل 3 للفئة من%  14 ، ونسبةسنة 15و 11 للفئة بني% 20و%، 10
 .%34 يف الرتتيددب األول بنسددبة سددنوات 10 -6تددرتاوح مدددة عملهددم مددن  الدددينفدديالحظ أن  2أمددا املؤسسددة         

و الفئة الديت مددة عملهدا بدني  سنوات 5-3أما الفئة اليت يف املرتبة الثانية فتقامستها كل من الفئة اليت مدة عملها بني 
سدنوات قدد بلغدت نسدبتها  2لكل منهما، كما أن الفئة اليت ال تزيد مدة عملها عن  %21بنسبة  سنوات 15 -11
 %.17نسبة بسنة  15لفئة األك  من وا  %،7
املرتبددة   ددري أن .%33.3 سددنوات 10 -6تددرتاوح مدددة عملهددم مددن  نسددبة الدددينفقددد كانددت  3لمؤسسددة ل وابلنسددبة        

كاندت   سدنوات 5-3الفئدة الديت تدرتاوح مددة عملهدا مدن و  .%24.4بنسدبة  ةسدن 15و11 كانت ملن مدة عملهم بدنيالثانية  
 %9ونسدبة %،  13.3سنوات قد بلغدت نسدبتها  2لفئة اليت  ال تزيد مدة عملها عن او  %،20يف الرتتيب الثالث بنسبة 

 سنة. 15للفئة األك  من 
 حسب متغري احلالة االجتماعية: خامسا،

 9جدول رقم 
 احلالة لالجتماعية حسب متغريتوزيع أفراد الدراسة 

 البيان  الحالة االجتماعية

 النسبة المئوية التكرار

  24 24 1 أعزب

2 25 30.5 

3 33 36.7 

  72 72 1 متزوج

2 48 58.5 

3 52 57.8 

  4 4 1 مطلق

2 6 7.3 

3 3 3.3 

 0 0 1 أرمل

2 3 3.7 

3 2 2.2 

 100 100 1 المجموع

2 82 100 

3 90 100 

 المصدر: تفريغ االستمارة            
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 وبلغددت نسددبة العددزاب %،72نسددبة املتددزوجني  أن 1ابلنسددبة للمؤسسددة  فيتبددني مددن خاللدده 9أمددا اجلدددول رقددم        
 أرامل. إل يكن هناب، بينما %4ونسبة املطلقني  %،24

، بينمدددا %7.3ونسدددبة املطلقدددني %، 30.5نسدددبة العدددزاب ، و %58.5نسدددبة املتدددزوجني  كاندددت  2املؤسسدددة  ويف       
ونسدددبة العدددزاب %، 36.7 تسددداوي نسدددبة املتدددزوجني جندددد أن 3ملؤسسدددة وابلرجدددوع إىل ا %.3.7بلغدددت نسدددبة األرامدددل 

 .%2.2 ب نسبة األرامل تقدربينما  %،3.3، ونسبة املطلقني 57.8%
ومددرد ذلدد  تواجددد املؤسسددات حمددل  . ددا سددبق يتبددني تقددارب خصددائص عينددات الدراسددة يف املؤسسددات الددثالث       

عيندات الدراسدة إل اخلصدائص املميدزة لالدراسة وسط ثقافة وبيئة عامة متشا ة يف الدول املغاربية الثالثة، وابلتاي ف ن 
  ختتلف كثريا إىل يف حدود اختالف البيئات الداخلية للمؤسسات املدروسة. 

  وإجراءاهتا الدراسة املبحث الثالث: أداة
بغدرض إمتدام عمليدات البحدث مت االسدتعانة مبجموعدة مدن األسداليب واإلجدراءات الالزمدة واملناسدبة لكدل مرحلددة       

 أهم هده الوسائل واإلجراءات ما يلي:و من مراحل البحث،
 أداة الدراسة :املطلب األول

 واإلمكانيات له، والوقت املسموحالبحث،  يف املتبع وعلى األسلوب مجعها مت اليت البياانت طبيعة على بناء       
 األدوات التالية: تاست دمفقد  املتاحة املادية

 أوال، االستمارة:
األكثر  األداة أن وجد، املوارد البشريةأداء عن املناخ التنظيمي و  األدبيات يف كتب ما على بعد االطالع       
 الدراسة أهداف هده حتقيقوحنو أدائهم ومن مث  لقياس اجتاهات املوارد البشرية حنو املناخ التنظيمي السائد مةءمال
 يف املوارد البشرية وأداءالتنظيمي املناخ  طبيعة على للتعرفاملناسبة  وقد مت تصميم االستمارة .االستمارة هي

واألداء  للمناخ التنظيمي مقياس إبعدادمن الدراسات، العتماد على عدد املؤسسات االقتصادية حمل الدراسة، اب
 .، مبا يتوافق مع بيئة مؤسسات الدراسةاملنظمات ميدان يف احلديثة والتوجهات التطورات مع يتناسب الوظيفي

 يلي: ما على أهدافها، واشتملت وحتقيق الدراسةالختبار فرضيات  بياانت الالزمةال مجع خالل االستمارة مت ومن
 :الشخصية البياانت. 1

 .اخل ة سنوات التعليمي، املستوى االجتماعية،  العمر، احلالة اجلنس،التالية:  البياانت على واشتملت       
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 :األساسية الدراسة . متغريات2
 عبدارة 26 مدن ويتكدون ،املناخ التنظيمدي كمتغدري مسدتقل :مها أساسيني حمورين من الدراسة متغريات وتتكون       
 عبارة. 13 ويتكون من ،املوارد البشريةأداء ومتغري  بع هو  أبعاد عدة تقيس
مدي علدى يالتنظ اهليكدل، إذ  تدوي بعدد السدائد التنظيمديمندط املنداخ أبعداد تقديس  من أربدع احملور األول يتكون       

بعدددد ، و 12إىل  7علدددى سدددتة عبدددارات مدددن  بعدددد مندددط القيدددادة واختددداذ القدددرارات،  ويتكدددون 6إىل  1سدددتة عبدددارات مدددن 
، كما يضدم بعدد احلدوافز والعوائدد علدى سدبعة عبدارات مدن 19إىل  13على سبعة عبارات من  العالقات واالتصاالت

 . 26إىل  20
من أربع عبارات من  االنضباط يف العملويتكون حمور األداء البشري من ثالثة أبعاد، حبيث يتكون بعد        
مشاركة وتعاون بعد ، و 35إىل  31على مخسة عبارات من  العامل وإتقانه لعملهبعد اهتمام و توي  ،30إىل  27

 .39إىل  36جناز األعمال على أربع عبارات من إالعاملني يف 

 مقيداس اسدت دام مت وقدد سدؤال. لكدل االستجاابت احملتملدة  دد الدي املغلق ابلشكل االستمارة مت وإعداد       
 :التاي الشكل املقياس هدا أخد حبيث لقياس العبارات السابقة اخلمس النقاط ذي املتدرج ليكرت

 عالمات لالختيار موافق جدا؛ 5إعطاء  -  
 عالمات لالختيار موافق؛ 4إعطاء  -
 عالمات لالختيار  ري متأكد؛ 3إعطاء  -
 عالمات لالختيار  ري موافق؛ 2إعطاء  -
 إعطاء عالمة واحدة لالختيار  ري موافق إطالقا. -

 5حبيث عكست ترجيحها فأعطيت  1،2،3،4،5،6،7،9،12،13وقد استثنت العبارة السلبية التالية:        
عالمات لالختيار  ري موافق، وعالمتان للعبارة موافق، وعالمة واحدة  4عالمات لالختيار  ري موافق إطالقا، و

 عالمات للعبارة  ري متأكد. 3للعبارة موافق جدا، و
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 اثنيا، املقابلة:  
اسددت دمت املقابلددة تدددعيما لالسددتمارة يف مجددع البيدداانت واملعلومددات الالزمددة ملوضددوع الدراسددة، وذلدد  لتفسددري        

بعا العبارات لتسهيل فهمها من طرف العاملني، إضافة إىل جمموعة من املقابالت احلرة مدع املشدرفني والعداملني يف 
 ، وهدا ملعرفة الظروف اليت يعملون فيها. 1املؤسسة 

 اثلثا، املالحظة:  
، 1ساعدت املالحظة يف البحدث علدى تكدوين تصدور حدول الوقدائع والظدروف احمليطدة ابلعداملني يف  املؤسسدة        

وذلدددد  مبالحظددددة سددددلوب األفددددراد وردود أفعدددداهلم ومدددددى جتدددداو م مددددع أسددددئلة البحددددث يف فددددرتة العمددددل امليددددداين وتوزيددددع 
عدة مشاعر خمتلفة ترتاوح بني االستحسان واالسدتياء أحيداان والدتحفظ  االستمارة عليهم، حيث أاثرت فيهم األسئلة

 أحياان أخرى.

  الدراسة أداةوثبات  صدق :املطلب الثاين
 نفدس علدى احلصدول فيعدين ثبايدا أما .لقياسه أعدت ما تقيس سوف أهنا من التأكد االستمارة، يعين صدق      

 .الظروف نفس حتت اجملتمع لنفس االستبانة مت است دام لو تقريبا النتائج
 علدى مدن خدالل عرضدها ،الدراسدة ألداة الظداهري الصددق مدن مت التأكدد أوال، الصدق الظاهري ألداة الدراسدة: 

 أو عبدارة للمحدور كدل مدةءمال ومدى ،العبارات صيا ة وضوح األساتدة والعاملني وإبداء آرائهم يف مدى منعدد 
 ابإلضدافة األساسدية، الدراسدة حمداور متغدريات مدن حمدور كدل لتغطيدة العبدارات كفايدة ومددى إليه، تنتمي الدي البعد
 الدراسدة، ألداة الزمة جديدة عبارات إضافة أو حدفها، أو العبارات، تعديل صيا ة من ضروراي يرونه ما اقرتاح إىل

 وتركدزت االسدتمارة. يف املسدت دم ليكدرت مقيداس جاندب إىل األوليدة، البيداانت حدول عطداء اقرتاحدايموأيضدا إ
 بعدا وإضدافة احملداور، مدن بعدا العبدارات بعدا تقلديص بضدرورة طدول االسدتمارة ونصدحوا انتقداد توجيهدايم علدى

 احملاور. بعا إىل العبارات
 صديا ة مت إعدادة حيدث والتوجيهدات، الديت قددمها املشدرف مت تعدديل االسدتمارة، املالحظدات إىل واسدتنادا       
بعدا  تقديس أسدئلة إىل ابإلضدافة عبدارة 39 االسدتمارة عبدارات عدد اآلخر، إذ بلغ البعا وحدفالعبارات،  بعا

  النهائية. صوريا يف االستمارة امللحق الش صية. ويوضح املتغريات
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ملعرفدددة مددددى اتسددداق عبدددارات االسدددتمارة وصددددقها، مت حسددداب معامدددل ارتبددداط صددددق االتسددداق الدددداخلي: ، اثنيدددا
بددني درجددة كددل عبددارة ابلدرجددة الكليددة للبعددد الدددي تنتمددي إليدده، وابلدرجددة الكليددة  (Pearson Correlation) بريسددون
 للمحور.

 10اجلدول رقم 
 معامالت ارتباط بريسون لعبارات البعد األول من احملور األول )املناخ( ابلدرجة الكلية للبعد

رقم 

 العبارة
 معامل االرتباط بالمحور المؤسسة

1 

1 0.66** 

2 0.67** 

3 0.64** 

2 

1 0.53** 

2 0.54** 

3 0.56** 

3 

1 0.61** 

2 0.56** 

3 0.51** 

4 

1 0.49** 

2 0.36** 

3 0.47** 

5 

1 0.62** 

2 0.4** 

3 0.36** 

6 

1 0.54** 

2 0.37** 

3 0.58** 

 فأقل. 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة  **                          

يتضددح أن قدديم معامددل ارتبدداط كددل عبددارة مددن العبددارات مددع احملددور األول موجبددة ودالددة  10مددن اجلدددول رقددم 
فأقل،  ا يشري إىل أن مجيعها تتمتع بدرجة صدق مرتفعة، ويؤكد قدوة االرتبداط  0.01إحصائيا عند مستوى الداللة 

 رات احملور.الداخلي بني مجيع عبا
  11اجلدول رقم 

 معامالت ارتباط بريسون لعبارات البعد الثاين من احملور األول )املناخ( ابلدرجة الكلية للبعد 
رقم 

 العبارة
 معامل االرتباط بالمحور المؤسسة

7 

1 0.43** 

2 0.56** 

3 0.4** 

8 

1 0.7** 

2 0.26* 

3 0.61** 
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9 

1 0.6** 

2 0.48** 

3 0.57** 

10 

1 0.5** 

2 0.33** 

3 0.27** 

11 

1 0.37** 

2 0.49** 

3 0.45** 

12 

1 0.36** 

2 0.59** 

3 0.44** 

 فأقل. 0.01** دال إحصائيا عند مستوى الداللة                             

يتضددح أن قدديم معامددل ارتبدداط كددل عبددارة مددن العبددارات مددع احملددور الثدداين موجبددة ودالددة  11رقددم مددن اجلدددول 
فأقل،  ا يشري إىل أن مجيع عبدارات احملدور الثداين تتمتدع بدرجدة صددق مرتفعدة،  0.01إحصائيا عند مستوى الداللة 

 ويؤكد قوة االرتباط الداخلي بني مجيع عبارات احملور.
 12اجلدول رقم 

 اط بريسون لعبارات البعد الثالث من احملور األول )املناخ( ابلدرجة الكلية للبعدمعامالت ارتب
رقم 

 العبارة
 معامل االرتباط بالمحور المؤسسة

13 

1 0.36** 

2 0.29** 

3 0.29** 

14 

1 0.37** 

2 0.45** 

3 0.33** 

15 

1 0.44** 

2 0.41** 

3 0.4** 

16 

1 0.38** 

2 0.32** 

3 0.25* 

17 

1 0.21* 

2 0.58** 

3 0.3** 

18 

1 0.37** 

2 0.34** 

3 0.5** 

19 

1 0.42** 

2 0.34** 

3 0.4** 

 فأقل. 0.01** دال إحصائيا عند مستوى الداللة                              
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يالحددظ أن قددديم معامددل ارتبددداط كددل عبددارة مدددن العبددارات مدددع احملددور الثالدددث موجبددة ودالدددة  12مددن اجلدددول رقدددم       
فأقددل،  دددا يبددني أن مجيددع عبددارات احملدددور الثالددث تتمتددع بدرجدددة  0.05وفأقددل  0.01إحصددائيا عنددد مسددتوى الداللدددة 

 صدق مرتفعة، ويؤكد قوة االرتباط الداخلي بني مجيع عبارات احملور.

  13اجلدول رقم 
 معامالت ارتباط بريسون لعبارات البعد الرابع من احملور األول )املناخ( ابلدرجة الكلية للبعد          

رقم 

 العبارة
 معامل االرتباط بالمحور المؤسسة

20 

1 0.26** 

2 0.37** 

3 0.34** 

21 

1 0.5** 

2 0.46** 

3 0.52** 

22 

1 0.37** 

2 0.4** 

3 0.44** 

23 

1 0.37** 

2 0.33** 

3 0.45** 

24 

1 0.36** 

2 0.41** 

3 0.26* 

25 

1 0.46** 

2 0.37** 

3 0.53** 

26 

1 0.24* 

2 0.43** 

3 0.42** 

 فأقل. 0.01** دال إحصائيا عند مستوى الداللة                               

أن قدديم معامددل ارتبدداط كددل عبددارة مددن العبددارات مددع احملددور الرابددع موجبددة ودالددة إحصددائيا  13يوضددح اجلدددول رقددم       
فأقدل،  دا يبدني أن مجيدع عبدارات احملدور الرابدع تتمتدع بدرجدة صددق مرتفعدة  0.05فأقل و 0.01عند مستوى الداللة 

 ويؤكد قوة االرتباط الداخلي بني مجيع عبارات احملور.
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  14اجلدول رقم 
 االرتباط لألبعاد ابلدرجة الكلية للمحور )املناخ التنظيمي(معامل 
 المحور المؤسسة األبعاد

 الهيكل التنظيمي

1 0.55** 

2 0.64** 

3 0.5** 

 اتخاذ القرارات وأسلوب اإلدارة

1 0.65** 

2 0.43** 

3 0.68** 

 العالقات واالتصال

1 0.6** 

2 0.58** 

3 0.42** 

 الحوافز والعوائد

1 0.5** 

2 0.57** 

3 0.48** 

 فأقل. 0.01** دال إحصائيا عند مستوى الداللة              

أن قيم معامدل ارتبداط كدل بعدد ابلدرجدة الكليدة للمحدور موجبدة ودالدة إحصدائيا عندد  14يتضح من اجلدول 
عليدده فالنتددائج  ،فأقددل،  ددا يشددري إىل أن مجيددع أبعدداد احملددور تتمتددع بدرجددة صدددق مرتفعددة، وبندداء 0.01مسددتوى الداللددة 

 املتحصل عليها من خالل اجلداول السابقة، تبني صدق واتساق عبارات وأبعاد احملور األول.

 15اجلدول رقم 
 ابلدرجة الكلية للبعدمعامالت ارتباط بريسون لعبارات البعد األول من احملور الثاين )األداء( 

رقم 

 العبارة
 معامل االرتباط بالمحور المؤسسة

27 

1 0.45** 

2 0.4** 

3 0.5** 

28 

1 0.49** 

2 0.51** 

3 0.72** 

29 

1 0.47** 

2 0.53** 

3 0.52** 

30 

1 0.52** 

2 0.53** 

3 0.68** 

 فأقل. 0.01الداللة ** دال إحصائيا عند مستوى                             
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يتضددح أن قدديم معامددل ارتبدداط كددل عبددارة مددن العبددارات مددع احملددور األول موجبددة ودالددة  15مددن اجلدددول رقددم 
ن مجيعهددا تتمتددع بدرجددة صدددق مرتفعددة، ويؤكددد قددوة االرتبدداط أب يؤكدددفأقددل،  ددا  0.01إحصدائيا عنددد مسددتوى الداللددة 

 الداخلي بني مجيع عبارات احملور.

  16اجلدول رقم 
 معامالت ارتباط بريسون لعبارات البعد الثاين من احملور الثاين )األداء( ابلدرجة الكلية للبعد

رقم 

 العبارة
 معامل االرتباط بالمحور المؤسسة

31 

1 0.47** 

2 0.54** 

3 0.42** 

32 

1 0.4** 

2 0.57** 

3 0.26* 

33 

1 0.26* 

2 0.26* 

3 0.49** 

34 

1 0.48** 

2 0.36** 

3 0.39** 

35 

1 0.55** 

2 0.43** 

3 0.44** 

 فأقل. 0.01** دال إحصائيا عند مستوى الداللة                               

يتضددح أن قدديم معامددل ارتبدداط كددل عبددارة مددن العبددارات مددع احملددور األول موجبددة ودالددة  16مددن اجلدددول رقددم 
قدددوة  يددددل علدددىأن مجيعهدددا تتمتدددع بدرجدددة صددددق مرتفعدددة، و  يعدددينفأقدددل،  دددا  0.01إحصدددائيا عندددد مسدددتوى الداللدددة 

 االرتباط الداخلي بني مجيع عبارات احملور.

 17اجلدول رقم 
 معامالت ارتباط بريسون لعبارات البعد الثالث من احملور الثاين )األداء( ابلدرجة الكلية للبعد

رقم 

 العبارة
 معامل االرتباط بالمحور المؤسسة

36 

1 0.63** 

2 0.52** 

3 0.7** 

37 

1 0.64** 

2 0.37** 

3 0.54** 

38 1 0.6** 
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2 0.61** 

3 0.54** 

39 

1 0.55** 

2 0.62** 

3 0.42** 

 فأقل. 0.01** دال إحصائيا عند مستوى الداللة                              

أن قدديم معامددل ارتبدداط كددل عبددارة مددن العبددارات مددع احملددور األول موجبددة  يبدددو واضددحا 17مددن اجلدددول رقددم 
فأقددل،  ددا يشدري إىل أن مجيعهددا تتمتددع بدرجددة صدددق مرتفعددة، ويؤكددد قددوة  0.01ودالدة إحصددائيا عنددد مسددتوى الداللددة 

 االرتباط الداخلي بني مجيع عبارات احملور.

  18اجلدول رقم 
 ة للمحور )األداء البشري(معامل االرتباط لألبعاد ابلدرجة الكلي

 المحور المؤسسة األبعاد

 االنضباط في العمل

1 0.51** 

2 0.62** 

3 0.56** 

 اهتمام العامل وإتقانه لعمله

1 0.61** 

2 0.35** 

3 0.71** 

 مشاركة وتعاون العاملين في انجاز األعمال

1 0.63** 

2 0.68** 

3 0.59** 

 فأقل. 0.01إحصائيا عند مستوى الداللة ** دال              

أن قيم معامل ارتباط كل بعد ابلدرجة الكلية للمحور موجبة ودالة إحصائيا عند  18يتضح من اجلدول       
ن مجيع أبعاد احملور تتمتع بدرجة صدق مرتفعة، وبناء عليه فالنتائج أب وهدا يفيدفأقل،  0.01مستوى الداللة 

 اجلداول السابقة، تبني صدق واتساق عبارات وأبعاد احملور األول. املتحصل عليها من خالل

نظرا لصعوبة إعدادة تطبيدق االختبدار علدى العيندة التجريبيدة، لعددم إمكانيدة احلصدول علدى   : الدراسة أداة اثلثا، ثبات
 أداة من ثبات ، للتأكد (Alpha Cronbach)كرونباخ ألفا معادلة است دام مت كامل أفراد العينة مرة أخرى، لدل 

 وكان ذل  حسب اجلدول التاي:   الدراسة،
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 19جدول رقم 
 الدراسة حملاور ألفا كرونباخ الثبات معامالت

 قيمة معامل ألفا كرونباخ المؤسسة المحاور

 0.788 1 الهيكل التنظيميبعد 

2 0.649 

3 0.867 

 0.710 1 اتخاذ القرارات نمط القيادة وبعد 

2 0.815 

3 0.644 

 0.669 1 بعد العالقات واالتصاالت

2 0.774 

3 0.806 

 0.653 1 بعد الحوافز والعوائد

2 0.683 

3 0.714 

 0.903 1 محور المناخ التنظيمي

2 0.886 

3 0.867 

 0.742 1 االنضباط في العملبعد 

2 0.793 

3 0.801 

 0.810 1 اهتمام العامل وإتقانه لعملهبعد 

2 0.822 

3 0.659 

بعد مشاركة وتعاون العاملين في انجاز 

 األعمال

1 0.660 

2 0.756 

3 0.674 

 0.840 1 محور أداء الموارد البشرية

2 0.864 

3 0.829 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.    

بلغ  حيث لكل األبعاد، مرتفع بثبات يتسم املقياس أن جند 19ابجلدول  املوضحة النتائج إىلوابلرجوع        
، 3يف املؤسسة  0.867و 2يف املؤسسة  0.886و 0.903، 1معامل ألفا كرونباخ حملور املناخ التنظيمي املؤسسة 

 0.840وتدل هده القيم املرتفعة على ثبات أداة القياس ابلنسبة هلدا احملور يف املؤسسات حمل الدراسة. كما بلغ 
 مرتفعة قيم ، وهي3يف املؤسسة  0.829و 2يف املؤسسة  0.864و 1ابلنسبة حملور األداء البشري يف املؤسسة 

 ابلنسبة هلدا احملور يف املؤسسات الثالث.  األداة ثبات إىل تشري
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  دا جيددة، بدرجدة اثبتدة أهندا كمدا وضدعت لقياسده، مدا قيداس يف االسدتمارة صدادقة أن سدبق نسدت لص  دا       
 .بثقة تطبيقها وميكن الدراسة وفاعلة هلده مناسبة قياس أداة لتكون يؤهلها

 امليدانية الدراسة تطبيق إجراءات :املطلب الثالث
 أفدراد علدى ميددانيا مث تطبيقهدا النهائيدة، صدوريا يف مت إعددادها وثبايدا، الدراسدة أداة صددق مدن التأكدد بعدد       

 وكانت إجراءات تطبيق الدراسة كما يلي:  ،من العاملني الدراسة
 أمنوذج الدراسة:           .1
 والدي احملايد، يقع املناخ وبينهما املغلق، واملناخ املفتوح، املناخ : هي التنظيمي للمناخ أمناط ثالثة اعتماد مت       
املست دم. ويبني اجلدول التاي املقياس  ومع الواقع مع ينسجم التقسيم وهدا .االنغالق أو االنفتاح حنو يتجه قد

 مدى كل منط:
 20جدول رقم 

 فئات مستوايت املناخ التنظيمي وفق درجة العبارة
 نمط المناخ المدى

 مفتوح  ]4.20 – 3.40]

 محايد ]3.40 – 2.60]

 مغلق  ]2.60 – 1.80]

 المصدر: من إعداد الباحث      

لدراسة ل الش صية والوظيفية تغرياتامل أتثري االختالف يف 5رقم الشكل األول يف  أمنوذج الدراسةيوضح       
 املتغري املستقل أي املناخ التنظيمي واملتغري التابع أي أداء املوارد البشرية.كل من على  

 5شكل رقم 
     لدراسةل األول منوذجاأل

                 
 

 

 

 الجنس.
 السن.

 الحالة االجتماعية.
 األقدمية.

 المستوى الدراسي.
 

 المتغيرات الشخصية والوظيفية

 المناخ التنظيمي

 أداء الموارد البشرية
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بدددددني  لالختالفددددداتوجدددددود أتثدددددري إمكانيدددددة  مدددددع ، األوىل والثانيدددددة فرضددددديتهاإىل لدراسدددددة األول لمندددددوذج األ يشدددددري     
وأداء املدددوارد املندداخ التنظيمددي  الرئيسدددية  تغددرياتاسددتجاابت عينددة الدراسددة تبعدددا لألبعدداد الش صددية والوظيفيدددة علددى امل

 البشرية.

يوضددح العالقددة بددني متغددريات الدراسددة )املتغددري املسددتقل أي  6رقددم فالشددكل  الثدداين، وابلنسددبة ألمنددوذج الدراسددة       
 املناخ التنظيمي واملتغري التابع أي أداء املوارد البشرية(.

 6شكل رقم 
 لدراسةلاين الث منوذجاأل

 

 المتغير المستقل                                                             

 المتغير التابع

 

 

 

     

، حبيث يبحث احتمال وجود عالقة أتثري بني متغريات الدراسة الثالثة لدراسة فرضيتهال اينالثمنوذج األيتبىن       
، العالقات واالتصاالت، القيادة واختاذ القراراتمي، يالبناء التنظأببعاده )املتمثلة يف املناخ التنظيمي -املستقلة 

مفتوحا أو حمايدا أو  مناخامنط املناخ التنظيمي السائد؛ فيكون ابلتاي إما  تكوناحلوافز والعوائد( اليت بدورها 
مشاركة وتعاون العاملني يف اجناز االنضباط يف العمل، واملتغري التابع املتمثل يف أداء املوارد البشرية أببعاده ) _مغلقا

 (، الدي قد يكون مرتفعا أو متوسطا أو من فضا.اهتمام العامل وإتقانه لعملهاألعمال، 

 

 محايد

مييالتنظ الهيكل  

 نمط القيادة واتخاذ القرارات

 العالقات واالتصاالت

 الحوافز والعوائد

يالمناخ التنظيم  

 مفتوح

 مغلق

األعمالمشاركة وتعاون العاملين في انجاز   

 اهتمام العامل وإتقانه لعمله

 االنضباط في العمل

األداء  

 البشري
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 إجراءات مجع املعلومات .2
وقد العينة،  لىع الدراسة أداة زيعلرتبص من إدارة املركب، وتو ابذن حلصول على اإلامت  1ابلنسبة للمؤسسة        

 وأن نتيجة لسهو قد تكو  اليت لألخطاء مت توزيع االستمارات على العينة مث متابعة ملء عدد كبري منها، تفاداي
ع   ، مت إرساهلالى عينة البحثتوزيع االستباانت عفقد مت  3و 2وابلنسبة للمؤسسة  فلة أو سوء فهم العبارات. 

 الفايسبوب(.ال يد االلكرتوين وع  شبكة التواصل االجتماعي )
 للبياانت اإلحصائية املعاجلة أساليب .3

 اإلحصائية عديد من األساليبال است دام مت فقد جتميعها، مت اليت البياانت وحتليل الدراسة أهداف لتحقيق       
 يرمدز والديت (Statistical Package for Social Sciences)  االجتماعيدة للعلدوم اإلحصدائية احلدزم ابسدت دام املناسدبة

 .(SPSS)اختصارا ابلرمز هلا
 :ابست دامها الباحث قام اليت األساليب اإلحصائية جمموعة يلي وفيما

ليكرت  مقياس خالاي لطو  ولتحديد اآلي، احلاسب إىلSPSS من خالل برانمج  البياانت وتفريغ ترميز مت .أ
دى املتوسط احلسايب حساب م مت اخلمس، الدراسة حماور يف املست دم والعليا الدنيا احلدود اخلماسي

 ليكرت اخلماسي مقياس ايخال طول مت حتديدالجتاهات أفراد الدراسة عن كل بند من حماور االستمارة حبيث 
 طول على للحصول قياسامل خالاي عدد على تقسيمه مث ،4=1-5 املدى اخلمس، الدراسة حماور يف املست دم

 وهي املقياس بداية أو قياسيف امل قيمة أقل إىل القيمة هده إضافة مت ذل  بعد ،0.8=4/5أي  اخللية الصحيح
اليت من خالهلا يتم  اياخلال طول أصبح وهكدا .هلده اخللية األعلى احلد لتحديد وذل  الصحيح، الواحد

من:  ،ضعيف للموافقة داال على مستوى ]2.60 – 1.80]من:   مقارنة املتوسط احلسايب احملسوب كما يلي:
وى جيد داال على مست] 4.20 – 3.40]داال على مستوى متوسط للموافقة ومن:  ]3.40 – 2.60]

 للموافقة.
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تقبدل  إذ 1،الدي عنده تقبدل أو تدرفا فرضديات العددم 0.05ومت حتديد مستوى الداللة الفرضي )احلرج( بد          
فرضددية العدددم إذا كددان مسددتوى الداللددة احملسددوب يف الدد انمج أكدد  مددن مسددتوى الداللددة احلددرج، ولكددن إذا كانددت 

 2قيمة مستوى الداللة احملسوب أقل من مستوى الداللة احلرج ترفا فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة.

 ؛الدراسة اسية ملفرداتالش صية واألس للمتغريات الوصفي للتحليل املئوية والنسب التكرارات حساب مت .ب
 الدراسدة اتومتغدري  املتغدريات  الش صدية بعدا لوصدف ، (Weighted Mean)احلسدايب املتوسدط اسدت دام مت  .ج

 األساسية طبيعة املناخ التنظيمي ومستوى أداء املوارد البشرية ؛
 الدراسدة فدرادأ اسدتجاابت احندرافمددى  علدى للتعدرف (Standard Deviation) املعيداري االحندراف اسدت دام مت .د

يوضدح  املعيداري االحندراف أن الرئيسدية. ويالحدظ احملداور من حمور الدراسة ولكل متغريات عبارات من عبارة لكل
 .الرئيسدية احملداور بجاند الدراسدة إىل متغدريات عبدارات مدن عبدارة لكدل الدراسدة أفدراد اسدتجاابت يف التشدتت
 حندرافاال كدان وإذا املقيداس، بدني تشدتتها واخنفدا تركدزت االسدتجاابت كلمدا الصدفر مدن قيمتده تاقرتبد فكلمدا
 واحدد االحندراف املعيداري كدان إذا أمدا .تشدتتها وعدم االستجاابت تركز فيعين الصحيح من الواحد أقل املعياري
 وتشتتها؛ االستجاابت تركز عدم فيعين أعلى أو صحيح

يعدد أحدد أهدم االختبدارات الدراسدة؛ و  أداة ثبدات لقيداس (Alpha Cronbach) كرونبداخ ألفدا  ارتبداط معامدل .ه
علدددى ضدددوء نتدددائج هددددا االختبدددار يدددتم تعدددديل و  .اإلحصدددائية لتحليدددل بيددداانت االسدددتمارة، إلضدددفاء الشدددرعية عليهدددا

ويست دم هدا االختبار فيما إذا كانت أسئلة االستمارة متناسدقة فيمدا بينهدا، وتكدون أصدغر  .االستمارة أو قبوهلا
  3، وكلما تزيد تكون أفضل.0.6قيمة مقبولة لكرونباخ ألفا هي 

                                                           

. ومدن الناحيدة العمليدة، αمستوى الداللة هو عبارة عن احتمال رفا فرضية العددم وهدي صدحيحة ويف هدده احلالدة نقدع يف خطدأ مدن الدرجدة األوىل ويرمدز لده ابلرمدز  (1
كلمدا قلدت  ٪ ولكن100نسبة الثقة االجتماعية أن تكون  ويندر يف العلوم .٪ فأقل5٪ فأعلى ونسبة اخلطأ 95الثقة املقبولة علميا وهي  ف نه يست دم عادة نسبة

٪ فهنداب شدروط كثدرية جيدب األخدد  دا قبدل حتقدق 1أن تكدون نسدبة اخلطدأ احملتمدل  نسبة اخلطأ احملتمل من الباحث كلما كانت الدراسدة أقدوي؛ فمدثال لدو أراد ابحدث
توفرها قبل القول أبن نسبة اخلطأ بسيطة جدا. ولكن هدا يف الواقدع  بأن تكون العينة كبرية وخمتلفة وأن يكون املقياس صادقا. إذن هناب شروط كثرية جي هدا ومنها
٪ عندد توزيعهدا طبيعيدا تكدون علدى األطدراف متامدا وهددا يضديق االحتمداالت األخدرى الديت توجدد عدادة يف الدراسدات االجتماعيدة والديت قدد 1إذ أن نسدبة  لديس عمليدا
اخلطدأ بشدكل كبدري، فد ن ذلد  يعدىن قبدول النظريدة الصدفرية، ويف  هنا يقع الباحث بدني خيدارين فد ذا قلدل نسدبةالباحث وهدا يعىن قبول الفرضية الصفرية. و  يغفل عنها

 نسبة اخلطأ كانت دراسته ضعيفة فيجب هنا املوازنة بني اخليارين. املقابل كلما ك  احتمالية
ي فقددط مقارنددة مسددتوى الداللددة احملسددوب يف الدد انمج مددع مسددتوى الداللددة احلددرج فددال حاجددة للمقارنددة ابلقدديم اجلدوليددة، يكفدد SPSSعنددد اسددت دام الباحددث لدد انمج  (2

 للحكم بقبول أو رفا الفرضية العدمية.

 .59(، و. 2005، )عمان: دار حامد للنشر، SPSSحتليل البياانت اإلحصائية ابستخدام برانمج حممود مهدي البيايت،  )3
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تنص املعادلة على:                                                           
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 ؛على أنه عدد مفردات االختبار (kحيث يرمز )   
  ( is2؛( تباين درجات كل مفردة من مفردات االختبار 

   (2

is( التباين الكلي جملموع مفردات االختبار.  

تنتمدي درجة كل عبارة ابلدرجة الكلية للبعد الدي  بنيPearson Correlation) ) بريسون ارتباط معامل حساب .و
املنداخ التنظيمدي ابألداء البشدري،  ، واست دم أيضا هدا املعامل ملعرفة مدى ارتبداطإليه، وابلدرجة الكلية للمحور

 الدراسة الرئيسي؛  سؤال على وكشف العالقة بينهما ومن مث اإلجابة
 إلجياد معامل ارتباط بريسون جيب تطبيق املعادلة:

                                               n  ∑ xy  - (∑ x) (∑ y) 
                               r   =                       

          (n  ∑ x² - (∑ x)²) (n  ∑ y² - (∑ y)²) 

 

( لتأكيد العالقة بني املتغريات، )املناخ التنظيمدي وأداء Simple Regressionاست دام اختبار االحندار البسيط ) .ز
 ؛املوارد البشرية(

التدأثري  توضديح وتفسدري درجدة إلعطداء Coefficient Of Determiation))اسدت دام معامدل التفسدري )التحديدد(  .ح
 بني املتغريات اليت بينها عالقة ارتباط.

داللدة  ذات فدروق وجدودالختبدار  One Sample T Test) ) لعيندة واحددة(T-test) مت اسدت دام اختبدار ت  .ط
وأيضدا بدني لعبدارات حمداور املنداخ التنظيمدي وبدني املتوسدط احملسدوب لكدل عبدارة.  النظدري املتوسدط بدني إحصدائية
الختبدار  لكدل منهدا. كمدا اسدت دم ذات املعامدل احملسوب املتوسط وبنيالبشري األداء  لعبارات النظري املتوسط
 وأيضا بني املتوسط احملسوب، املتوسط وبني املناخ ملقياسالنظري  املتوسط بني داللة إحصائية ذات فروق وجود
  ؛احملسوب املتوسط األداء وبني ملقياس النظري
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 التائي لعينة واحدة حتسب ابملعادلة اآلتية: االختبارمعادلة 

n

S

MX
T






 

 حيث أن:
X: ؛الوسط احلسايب للعينة  

M؛: الوسط احلسايب للمجتمع 
S؛: التباين 
n: عدد أفراد العينة. 

ملعرفددة إمكانيددة وجددود  ((Independent Samples T Testلعينتددني (T-test) ت  كمددا مت اسددت دام اختبددار .ي
  ؛اجلنس تبعا ملتغريواألداء البشري   التنظيم املناخ واقع يف فروق

 اختالفداتوجدود  مددى لبيدان  Anova  (One-Way)واحد   اجتاه ذي التباين حتليل اختبار أسلوبواستعمل  .ب
املسدتوى  االجتماعيدة، احلالدة كدل مدن: العمدر، ابخدتالف التنظيمدي املنداخ طبيعدة حدول أفراد الدراسة اجتاهات يف

 ؛اخل ة وسنوات التعليمي،
مددن خددالل  إن وجدددت لتحديددد صدداحل الفددروق(Scheffe's Test) حسدداب  اختبددار شدديفيه البعدددي مت أيضددا و   .ل

 .املقارنة املتعددة بني املتوسطات
 (One-Sample Kolmogorove-Smirnov)  مسرنوف -كولوجمروفاختبار التوزيع الطبيعي   .4

 يف ضروري اختبار وهو ال، التوزيع الطبيعي أم تتبع البياانت هل مسرنوف ملعرفة-كولوجمروف اختبار است دام     
 .طبيعيا البياانت توزيع يكون أن تشرتط االختبارات املعلمية معظم ألن الفرضيات اختبار حالة

 21جدول رقم 
 مسرنوف-كولوجمروف اختبار التوزيع الطبيعي 

 مستوى الداللة zقيمة االختبار  عدد الفقرات المؤسسة المحور

 0.444 0.864 26 1 المناخ التنظيمي

2 26 0.645 0.800 

3 26 0.728 0.664 

 0.288 0.984 13 1 أداء الموارد البشرية

2 13 0.477 0.977 

3 13 0.772 0.590 

 المصدر: نتائج تحليل بيانات االستبيان
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حملوري االستبانة يف املؤسسات حمل الدراسة  Zيتبني أن مستوى الداللة الختبار  21من خالل اجلدول        
 ا ، وابلتاي ترفا فرضية العدم وتقبل فرضية اإلثبات، 0.05 ري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة االفرتاضي 

  يدل على أن البياانت تتبع التوزيع الطبيعي.

 واألدواتوابست دام الوسائل  ،الدراسة )االستبيان( بثقة وصدق أداةمن خالل ما سبق ميكن است دام        
نتائج الدراسة، واختبار فرضيايا وفق  إىلبغية الوصول  ،املناسبة لالختبارات اليت تتبع التوزيع الطبيعي اإلحصائية
 الدراسة، الدي جيمع متغريايا وفق تصور مبين مبدئيا على فرضيايا. أمنوذجما يوضحه 

 خالصة الفصل:

مت يف هدا الفصل دراسة السبل املنهجية املساعدة يف حتليل االستبيان واختبار الفرضيات؛ إذ مت التعرف        
حماولة تطوير  إىل أدىأمهيتها ابلنسبة للبلدان اليت تنتمي إليها، وهو ما   ا دل على على املؤسسات حمل الدراسة

على إتباع خطوات من خالل شركة مناجم الفوسفات،  ،قطاع الفوسفات يف تل  الدول، ومنها اجلزائر اليت تعمل
  .جرياهنا )خاصة املغرب( يف حتسني مردودية إنتاج واستغالل وتسويق الفوسفات

اليت تبني أن خصائصها يف  مت حتديد منهج وعينة الدراسة وحتليل أبعادها الش صية والوظيفيةقد و        
هي االستمارة  األكثر مالءمةاألداة  أن اتضحدراسة أدوات الدراسة ومن خالل ، املؤسسات الثالث متقاربة

ببياانيا األولية واألساسية املقسمة إىل حمورين، األول يعىن ابملتغري املستقل )املناخ التنظيمي( أببعاده األربع وعبارته 
املقابلة واملالحظة عملييت ، ابإلضافة إىل 13والثاين املتغري التابع )أداء املوارد البشرية( أببعاده الثالث وعباراته  ؛26
 .1تا يف املؤسسة  متنياللت

ست دام معامل ارتباط بريسون، كما بينت ابصدق االتساق الداخلي ب مت التوصل إىل أن االستمارة تتسم و        
مت حتديد أمنوذج الدراسة الدي يع  عن فرضيايا وكدل  األدوات اإلحصائية  امعادلة ألفا كرومباخ ثبايا، كم

 One-Sample) مسرنوف -كولوجمروفاملست دمة يف البحث، وقد تبني من خالل است دام اختبار  

Kolmogorove-Smirnov) يدعو إىل است دام ، وهو ما أن بياانت االستمارة تتبع التوزيع الطبيعي
 اإلحصائية املناسبة.االختبارات 



 
 

 

 الفصل السادس

 حتليل احملاور الرئيسة لالستبانة
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 الفصل السادس: حتليل احملاور الرئيسة لالستبانة

 

 )املناخ التنظيمي وأداء املوارد البشرية( االستبانةالتحليل اإلحصائي حملوري  نتائج الفصل عرض هدا يتناول       
 خالل من وحتليلها وتفسريهامن خالل األبعاد اليت يشتمل عليها كل حمور، بواسطة كل عبارة  تويها كل بعد، 

 الدراسة يف املؤسسات الثالث. عينة آراء )استجاابت( على التعرف

 يف التنظيمي مستوى أبعاد املناخ حتديد األول يف، حبيث سيتم أربع مباحث الفصل عاجل هدا إذ        
والنسب  التكراراتالتحليل اإلحصائي من خالل:  هلدا الغرض الباحث وقد است دم املؤسسات حمل الدراسة،

 التنظيمي.املناخ  أبعاد مستوى مجيع على ، للتعرف(توقيمة ) املعيارية احلسابية واالحنرافات املئوية واملتوسطات

ويف املبحث الثاين سيتم التعرف على منط املناخ التنظيمي السائد يف كل مؤسسة، وذل  انطالقا من اختبار        
 )ت( ومتوسط األبعاد املكونة له احملسوبة يف املبحث األول. 

الدراسة، ابست دام حتديد مستوى أبعاد أداء املوارد البشرية يف املؤسسات حمل  ويف املبحث الثالث سيتم       
نفس وسائل التحليل اإلحصائي املست دمة يف حتديد مستوى أبعاد املناخ التنظيمي، للتعرف على مستوى كل 

 أبعاد األداء الوظيفي.

ومن خالل املبحث الرابع سيتم التعرف على مستوى أداء املوارد البشرية لكل مؤسسة من مؤسسات        
 ومتوسط األبعاد املكونة له.  T (الدراسة، انطالق من اختبار )ت
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 التحليل اإلحصائي املتعلق أببعاد املناخ التنظيمي ابملؤسسات حمل الدراسة :املبحث األول
يتم يف هدا املبحث قياس مستوى أبعاد املناخ التنظيمي تبعا لوجهات نظر العاملني يف كل مؤسسة من س       

 وفيما .ةمت قياسه  ا كل على حد دي، عن طريق األبعاد ال26إىل  1مؤسسات الدراسة من خالل العبارات من 
   .أبعاد الدراسة عن العينة تفصيلي الستجاابت وصف يلي

 اهليكل التنظيمي بعدالتحليل اإلحصائي ل :املطلب األول

، فنجددد املتوسددط اهليكددل التنظيمدديبعددد  عددن العينددة السددتجاابتاجلدددول أدانه التحليددل اإلحصددائي يقدددم        
 .T )ت(احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة 

 22جدول رقم 
 اهليكل التنظيمينتائج إجاابت العمال حول بنود بعد 

قم
ر
ل

 

 البنود

سة
ؤس
امل

 

 درجة الموافقة

غيننننننننر  موافق موافق جدا

 متأكد

غيننننننننر  

 موافق

غير موافق 

 إطالقا

المتوسط  )ت(

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ومهامي  مسؤولياتي 1

 غير محددة؛

1 ni 21 41 19 11 8 4.76- 
** 

2.44 1.175 

% 21 41 19 11 8 

2 ni 17 23 15 16 11 -1.56 2.77 1.345 

% 20.7 28 18.3 19.5  13.4 

3 ni 19 27 16 15 13 -1.86 2.73 1.356 

% 21.1 30 17.8 16.7 14.4 

علي  كمية العمل الملقاة 2

أكبر من قدراتي 

 واستعدادي؛

 

 

1 

ni 20 33 23 17 7 -3.52 
** 

2.58 1.191 

% 20 33 23 17 7 

2 ni 18 22 24 10 8 2.86- 
** 

2.61 1.235 

% 22 26.8 29.3 12.2 9.8 

3 ni 19 24 29 9 9 -3.03 
** 

2.61 1.356 

% 21.1 26.7 32.2 10 10 

ومهام من أتلقى أوامر  3

 أكثر من مسؤول؛

1 ni 19 34 28 14 05 -4.34 
** 

2.52 1.105 

% 19 34 28 14 05 

2 ni 16 23 18 17 8 -1.91 2.73 1.267 

% 19.5 28 22 20.7 9.8 

3 ni 18 25 20 12 15 -1.22 2.82 1.379 

% 20 26.2 22.2 13.3 17.8 

4  

عدم تطابق صالحياتي 

 مسؤولياتي؛مع 

 

 

 

1 ni 18 32 27 16 7 -3.27 
** 

2.62 1.162 

% 18 32 27 16 7 

2 ni 13 24 24 13 8 -1.94 2.74 1.195 

% 15.9 29.3 29.3 15.9 9.8 

3 ni 20 21 28 14 7 -2.87 
** 

2.63 1.213 

% 22.2 23.3 31.1 15.6 7.8 

األعمال التي أقوم بها  5

أعماال روتينية مملة ال 

1 ni 16 31 24 22 7 -2.29 
* 

2.73 1.179 

% 16 31 24 22 7 



191 
 

 . 0.05،  *مستوى الداللة عند 0.01** مستوى الداللة عند 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.

      
 من خالل بعد 1السائد يف املؤسسة  التنظيمي العاملني للمناخ نظر أن وجهة 22اجلدول  من يتضح       

بينما  ،%19، حيث بلغت نسبة عدم املوافقة يف جمموعها 1الدي كان من فضا على الفقرة  اهليكل التنظيمي
داال على مستوى  ]2.60 – 1.80]ينتمي للمجال  2.44. ومبتوسط حسايب قدره %62املوافقة كانت  نسبة

واحنراف معياري ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %48.8ومنه الوزن النس  يساوي  ،ضعيف للموافقة
  1.%1مبستوى دالله معنوية  -4.76احملسوبة  )ت(وقد بلغت قيمة . 1.175يساوي 

اهليكل  من خالل بعد السائد التنظيمي العاملني للمناخ نظر فقد كانت وجهة 2وابلنسبة للمؤسسة        
يف جمموعها على نفس العبارة، حيث بلغت نسبة عدم املوافقة  متوسطة يف حدود اجملال الدنيا التنظيمي
 ]3.40 – 2.60]ينتمي إىل اجملال  2.77مبتوسط حسايب قدره  .%48.7بينما نسبة املوافقة كانت  ،32.9%

،  %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %55.4داال على مستوى متوسط للموافقة، والوزن النس  يساوي 
  .%5 ري دالة إحصائيا عند مستوى  احملسوبة  )ت(قيمة  وكانت. 1.345واحنراف معياري يساوي 

                                                           
أي  20، ومن  ة فالوزن النس  احليادي يساوي املتوسط احلسايب احليادي ضرب 20 يف مدى كل إجابة وهو الوزن النس  يساوي املتوسط احلسايب مضروب( 1

لتوضيح مستوى اإلجاابت انطالقا من اختبار فرضية تقوم يف األساس على مقارنة متوسط احملور مع املتوسط املعياري، لتحديد ما  Tيست دم اختبار )ت( كما .60( =20×3)
، فيكون املتوسط املعياري توسط احملسوب أعلى من املتوسط املعياري بشكل دال إحصائيا أم ال. ونظرا لكون فقرات الدراسة قد مت قياسها على مقياس ليكارت اخلماسيإذا كان امل

للعبارة  استجابة العينة كونتو إليها كل مستوى. وقد است دم االختبار لدعم التحليل بواسطة املتوسط احلسايب واجملاالت اليت ينتمي  .3=5/5+4+3+2+1، انتج من 3 هو
استجابة العينة  عت وت . 60%من أك  النس  والوزن  0.05من أقل الداللة مستوى قيمة )ت( اجلدولية أو أك  من قيمة )ت( احملسوبة كانت إذا للبعد و/أو للمحور اجيابيةو 

 آراء ميكن القول أنو  . 60%من  أقل والوزن النس  0.05 من أقل الداللة مستوى أو احملسوبة أقل من قيمة )ت(  اجلدولية)ت(  إذا كانت سلبية للبعد و/أو للمحورللعبارة و 
، وعند 1.66هي  99ودرجة حرية  0.05اجلدولية عند مستوى معنوية  )ت(وقيمة  .0.05من  أك  هلا الداللة كان مستوى إذا حمايدة احملوربعد و/أو للللعبارة و  العينة

 .1.662هي  82، وعند درجة حرية 1.664هي  90درجة حرية 

 ni 11 42 14 5 10 -3.65 2 مجال فيها لإلبداع؛
** 

2.52 1.178 

% 13.4 51.2 17.1 6.1 12.2 

3 ni 34 25 19 8 4 -7.01 
** 

2.14 1.157 

% 37.8 27.8 21.1 8.9 4.4 

  

6 

 

وقت العمل المخصص 

ال يسمح بأداء ما هو 

 متوقع مني.

1 ni 21 31 24 20 4 -3.91 
** 

2.55 1.149 

% 21 31 24 20 4 

2 ni 17 24 22 10 9 -2.64 
** 

2.63 1.252 

% 20.7 29.3 26.8 12.2 11 

3 ni 22 23 27 11 7 -3.65 
** 

2.53 1.210 

% 24.4 25.6 30 12.2 7.8 

المتوسط واالنحراف المعياري 

 العام

1  **16.97- 2.57 0.66 

2  **4.95- 2.67 0.606 

3  **6.27- 2.58 0.635 
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 اهليكل التنظيمي خالل بعدمن  السائد التنظيمي العاملني للمناخ نظر فقد كانت وجهة 3أما املؤسسة        
يف احلدود الدنيا من اجملال على نفس الفقرة، حيث كانت نسبة عدم املوافقة على نفس العبارة يف  متوسطة كدل 

 – 2.60] ينتمي للمجال 2.73ومبتوسط حسايب قدره . %51.1بينما نسبة املوافقة كانت  %31.1حدود 

وهو أقل من الوزن النس   %54.6الوزن النس  يساوي  ابلتايداال على مستوى متوسط للموافقة، و ] 3.40
  ،%5دالله إحصائيا عند معنوية احملسوبة   ري   )ت(قيمة و . 1.356واحنراف معياري يساوي  ،%60احليادي 

، 1ل يف املؤسسات الثالث حمل الدراسة هلم تقريبا وجهات نظر متقاربة حنو العبارة ان العموهدا يفيد أب       
فهم يرون أن مسؤوليايم ومهامهم  ري حمددة،  ا قد يسبب لديهم  موض وتضارب الدور ومن مث عدم وضوح 

 مهامهم ومسؤوليايم.

لعدم  %24بينما كانت نسبة  ،%53ما نسبته  1بلغت نسبة املوافقة عليها يف املؤسسة  2ويف الفقرة        
داال على مستوى ضعيف  ]2.60 – 1.80]ينتمي للمجال   2.58قدرهاملوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب 

واحنراف معياري ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %51.6ومنه الوزن النس  يساوي  ،للموافقة
  .%1مبستوى دالله معنوية  3.52-احملسوبة  )ت(قيمة و  .1.191

لعدم  %22نسبة و  ،%48.8نسبة املوافقة على ذات العبارة ما جمموعه  وصلتفقد  2املؤسسة  يفأما        
داال على مستوى متوسط ] 3.40 – 2.60]ينتمي إىل اجملال  2.61 املوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب قدره

 ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %52.2الوزن النس  يساوي  قدرللموافقة يف احلدود الدنيا، و 
  .%1بداللة معنوية قدرها   2.86-مقدار   )ت(وبلغت . 1.235عياري املحنراف الوا

لعدم  %20بينما كانت نسبة  %47.8نسبة املوافقة على نفس الفقرة  قاربتفقد  3وابلنسبة للمؤسسة        
داال على مستوى متوسط  ]3.40 – 2.60]ينتمي إىل اجملال  2.61 املوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب قدره

واحنراف ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %50.4للموافقة يف احلد األدىن، ومنه الوزن النس  يساوي 
اجلدولية مبستوى دالله معنوية   )ت(وهي أقل من  3.03-احملسوبة   )ت(وقد بلغت قيمة  .1.215معياري 

1%.  
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وافقها توهدا يدل على أن العاملني يف املؤسسات الثالث يشعرون إبرهاق نتيجة لكثرة أعباء العمل، وعدم        
 .  فيهاعاملنيالمع قدرايم، وهدا يلزم اإلدارة إبعادة توزيع األعباء ابلشكل الدي يتناسب مع قدرات واستعدادات 

 ،%19أما نسبة عدم املوافقة فقد بلغت  ،%53 ،3لفقرة على ا 1قد كانت نسبة املوافقة يف املؤسسة و        
ومنه الوزن  ،داال على مستوى ضعيف للموافقة ]2.60 – 1.80] ينتمي للمجال  2.52ومتوسط حسايب قدره

وقد  . 1.105وابحنراف معياري يساوي ،%60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %50.4النس  يساوي 
 ،. %1مبستوى دالله معنوية  4.34-احملسوبة   )ت(بلغت قيمة 

 .%30.5نسبة عدم املوافقة بلغت و  ،%47.5 البندفقد كانت نسبة املوافقة على ذات  2املؤسسة  أما       

داال على مستوى متوسط يف احلدود الدنيا  ]3.40 – 2.60]ينتمي إىل اجملال  2.73 سايب قدرهاحلتوسط املو 
وابحنراف معياري ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %54.6للموافقة، ومنه الوزن النس  يساوي 

 .%5وهي  ري دالة إحصائيا عند معنوية  1.91-مقدار   )ت(وبلغت  . 1.267يساوي

أما نسبة عدم املوافقة فقد بلغت  %46.2 ،3فقد كانت نسبة املوافقة على العبارة  3وابلنسبة للمؤسسة       
داال على مستوى متوسط للموافقة،  ]3.40 – 2.60]ينتمي إىل اجملال  2.82 ومتوسط حسايب قدره 31.1%

 وابحنراف معياري يساوي، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %56.4ومنه الوزن النس  يساوي 
 . %5داللة إحصائيا عند معنوية احملسوبة  ري  )ت(وقيمة  1.379.

وهدا يعين أن العاملني يف املؤسسات الثالث يتلقون األوامر من أكثر من مسؤول، وهدا يعمق تضارب        
 الدور لديهم وهو من األسباب األساسية لضعف األداء. 

ومبتوسط  %32أما عدم املوافقة فقد بلغ  ،%50كانت نسبة املوافقة   1ابلنسبة للمؤسسة  4ويف الفقرة        
داال على مستوى متوسط يف احلدود الدنيا للموافقة، ومنه الوزن  ]3.40 – 2.60]ينتمي إىل اجملال  2.62حسايب 

وقد بلغت قيمة  .1.162واحنراف معياري ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %52.4النس  يساوي 
  .%1مبستوى دالله معنوية  3.27-احملسوبة   )ت(

أما عدم املوافقة فقد بلغ نسبة  .%45.2فقد كانت نسبة املوافقة على نفس الفقرة  2أما ابلنسبة للمؤسسة        
داال على مستوى متوسط يف احلدود الدنيا  ]3.40 – 2.60]ينتمي إىل اجملال  2.74ومبتوسط حسايب  25.7%
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واحنراف معياري ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %54.8للموافقة، ومنه الوزن النس  يساوي 
  .%5معنوية قدرها  عند إحصائيا ري دالة   )ت( كانت، و 1.195

ومبتوسط  %23.4أما عدم املوافقة فقد بلغ ، %45.5فقد كانت نسبة املوافقة لدات العبارة  3ملؤسسة ا يفو        
داال على مستوى متوسط يف احلدود الدنيا للموافقة، ومنه الوزن  ]3.40 – 2.60]ينتمي إىل اجملال  2.63حسايب 

وقد بلغت قيمة  .1.213واحنراف معياري ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %52.6النس  يساوي 
  .%1مبستوى دالله معنوية  2.87-احملسوبة   )ت(

 ا يدل على أن أ لب أفراد العينة يف املؤسسات الثالث يرون أهنم مسؤولون على أعمال  ريهم، وأن        
صالحيايم ال تتناسب مع املسؤولية امللقاة عليهم وهدا يؤدي إىل يرب العاملني وعدم حتملهم ألي مسؤولية، 

 وابلتاي يؤدي هدا إىل اخنفاض األداء. 

لعدم املوافقة،  %29بينما كانت نسبة  %47، 1يف املؤسسة  5قة على الفقرة وقد كانت نسبة املواف       
داال على مستوى متوسط يف احلدود  ]3.40 – 2.60]ينتمي إىل اجملال   2.73واملتوسط احلسايب احملسوب قدره

راف معياري واحن ،%60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %54.6الدنيا للموافقة، ومنه الوزن النس  يساوي 
  .%1اجلدولية مبستوى دالله معنوية  )ت(وهي أقل من  2.29-احملسوبة   )ت(وقد بلغت قيمة  .1.179

لعدم  %18.3بينما كانت نسبة   %64.6فقد بلغت   2يف املؤسسة  البندأما نسبة املوافقة على ذات        
داال على مستوى ضعيف  ]2.60 – 1.80]ينتمي للمجال   2.52املوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب قدره

وابحنراف معياري ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %50.4ومنه الوزن النس  يساوي ، للموافقة
  .%1اجلدولية بداللة معنوية قدرها   )ت(وهي أقل من  3.65-مقدار  )ت(وبلغت  .1.178

لعدم  %13.3بينما كانت نسبة   %65.5فقد كانت نسبة املوافقة على نفس العبارة  3وابلنسبة للمؤسسة        
داال على مستوى ضعيف  ]2.60 – 1.80]ينتمي للمجال  2.14املوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب قدره 

ابحنراف معياري و ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %42.8ومنه الوزن النس  يساوي ، للموافقة
  .%1اجلدولية مبستوى دالله معنوية   )ت(وهي أقل من  7.01-احملسوبة  )ت(وقد بلغت قيمة  1.157
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وهدا يدل على أن العاملني يف املؤسسات حمل الدراسة يعيشون يف مناخ  ل نتيجة لعدم وجود حتدي يف        
 العمل، وال وجود جملال يبدع فيه العامل  ا يؤدي إىل نفور العامل واعتبار العمل عقوبة له. 

وافقة ومن  ة كان املتوسط لعدم امل %24و %52، 6على الفقرة  1وقد كانت نسبة موافقة عينة املؤسسة        
ومنه الوزن النس  يساوي ، داال على مستوى ضعيف للموافقة ]2.60 – 1.80]ينتمي للمجال   2.55احلسايب

احملسوبة  )ت(وقد بلغت قيمة  .1.149واحنراف معياري قدره ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  51%
  .%1اجلدولية مبستوى دالله معنوية  )ت(وهي أقل من  3.91-

لعدم املوافقة ومن  ة   %23.2و %50فقد كانت،  2أما نسبة املوافقة على نفس العبارة لعينة املؤسسة        
داال على مستوى متوسط يف احلدود الدنيا  ]3.40 – 2.60]ينتمي إىل اجملال   2.63كان املتوسط احلسايب

ابحنراف معياري قدره ، و %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %52.6للموافقة، ومنه الوزن النس  يساوي 
  .%1اجلدولية بداللة معنوية قدرها  )ت(وهي أقل من  2.64-مقدار  )ت(، وبلغت 1.252

لعدم املوافقة ومن  ة كان املتوسط  %20و %50، 3يف املؤسسة  البندوقد كانت نسبة املوافقة على نفس        
ومنه الوزن النس  يساوي ، داال على مستوى ضعيف للموافقة ]2.60 – 1.80] ينتمي للمجال  2.53احلسايب
 )ت(وقد بلغت قيمة ، 1.210ابحنراف معياري قدره ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  50.6%

  .%1مبستوى دالله معنوية اجلدولية  )ت(وهي أقل من  3.65-احملسوبة 

وهدا دال على أن العاملني يف املؤسسات حمل الدراسة ال مينح هلم الوقت الالزم ألداء مهامهم، فهم دائما        
مضغوطني ابلوقت؛ وهدا قد يسبب ارتباب وأخطار عديدة، خاصة أن بيئة هده املؤسسات شديدة اخلطر نتيجة 

 . لطبيعة األشغال  ا

ألنه ، 2.57قدره  فكانت من فضة مبتوسط حسايب 1ابلنسبة للمؤسسة للبعد  الكلية ابلدرجة يتعلق وفيما       
وهو  %51.4ومنه الوزن النس  يساوي  ،داال على مستوى ضعيف للموافقة ]2.60 – 1.80] ينتمي للمجال

، دال على درجة جتانس معت ة يف اإلجاابت. 0.66واحنراف معياري قدره  ،%60أقل من الوزن النس  احليادي 
مبستوى معنوية عند  16.97- ()تكما بلغت قيمة املقياس.   بني تشتتها واخنفا تركزت االستجاابتأي 

0.01. 
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متوسطة يف احلدود الدنيا أي القريبة للبعد فقد كانت  الكلية ابلدرجة يتعلق وفيما 2أما فيما خيص املؤسسة        
داال على مستوى متوسط  ]3.40 – 2.60]النتمائه للمجال  2.67قدره  مبتوسط حسايب من االخنفاض،

، واحنراف معياري قدره %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %53.4للموافقة، ومنه الوزن النس  يساوي 
 املقياس. بني تشتتها واخنفا تركزت االستجاابتأي ، دال على درجة جتانس معت ة يف اإلجاابت. 0.606
 .0.01عند معنوية  4.95-احملسوبة تساوي  )ت(وقيمة 

ينتمي إىل ، 2.58قدره  للبعد من فضة مبتوسط حسايب الكلية الدرجة فقد كانت 3وابلنسبة للمؤسسة        
وهو أقل من  %51.6 داال على مستوى ضعيف للموافقة، ومنه الوزن النس  يساوي ]2.60 – 1.80] اجملال

أي ، دال على درجة جتانس معت ة يف اإلجاابت. 0.63، واحنراف معياري قدره %60الوزن النس  احليادي 
 .0.01مبعنوية عند  6.27-)ت( يساوي وكان اختبار   املقياس. بني تشتتها واخنفا تركزت االستجاابت

   منط القيادة واختاذ القراراتالتحليل اإلحصائي لبعد  :املطلب الثاين
، فنجدددد اختددداذ القدددراراتو  مندددط القيدددادة بعدددد عدددن العيندددةت السدددتجااباجلددددول أدانه يعطدددي التحليدددل اإلحصدددائي       

 .)ت(املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة 
 23جدول رقم 

 اختاذ القرارات و  منط القيادة  نتائج إجاابت العمال حول بنود بعد

قم
ر
ل

 

 البنود

سس
املؤ

ة
 

 درجة الموافقة

غيننننننننر  موافق موافق جدا

 متأكد

غينننننننر  

 موافق

غينننننننننننننننر 

موافننننننننننق 

 إطالقا

المتوسط  )ت(

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

تعتمد اإلدارة في    7

قراراتها على أسلوب 

 مركزي متفرد؛

 

1 

ni 27 37 23 9 4 -6.86 
** 

2.26 1.079 

% 27 37 23 9 4 

2 ni 23 14 19 18 8 -2.1 
* 

2.68 1.351 

% 28 17.1 23.2 22 9.8 

3 ni 21 34 20 8 7 -4.87 
** 

2.40 1.169 

% 23.3 37.8 22.2 8.9 7.8 

تفننننوض اإلدارة العليننننا  8

بعض صنالحياتها إلنى 

المسننننتويات اإلداريننننة 

 األدنى؛

1 ni 06 12 28 35 19 -4.39 
** 

2.51 1.115 

% 06 12 28 35 19 

2 ni 11 07 23 18 23 -2.87 
** 

2.57 1.343 

% 13.4 8.5 28 22 28 

3 ni 17 11 19 32 11 -0.72 2.90 1.316 

% 18.9 12.2 21.1 35.6 12.2 

أعتمنننند علننننى رئيسنننني  9

المباشننر فنني أي قننرار 

 لمواجهة أي مشكلة؛

1 ni 18 32 24 20 6 -3.08 
** 

2.64 1.168 

% 18 32 24 20 6 

2 ni 24 22 15 14 7 -3.54 2.49 1.308 
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 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.

من خالل  1السائد يف املؤسسة  التنظيمي العاملني للمناخ نظر أن وجهة يتضح 23اجلدول  ابستقراء نتائج      
، حيث بلغت نسبة عدم املوافقة يف جمموعها 7الدي كان من فضا على الفقرة منط القيادة واختاذ القرارات  بعد
داال على  ]2.60 – 1.80]ينتمي للمجال  2.26ومبتوسط حسايب قدره  .%64بينما نسبة املوافقة كانت  13%

 ،%60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %45.2ومنه الوزن النس  يساوي ، مستوى ضعيف للموافقة
اجلدولية مبستوى   )ت(وهي أقل من  6.86-احملسوبة  )ت(، وقد بلغت قيمة 1.079واحنراف معياري يساوي 

  .%1دالله معنوية 

على نفس العبارة كان متوسطا يف حدوده الدنيا من اجملال على  2وابلنسبة لوجهة نظر أفراد عينة املؤسسة        
. ومبتوسط %45.1بينما نسبة املوافقة كانت  %31.8، حيث بلغت نسبة عدم املوافقة يف جمموعها 7الفقرة 

توسط يف احلدود الدنيا للموافقة، ومنه داال على مستوى م ]3.40 – 2.60]ينتمي إىل اجملال  2.68حسايب قدره 

% 29.3 26.8 18.3 17.1 8.5 ** 

3 ni 32 21 17 10 10 -4.25 
** 

2.39 1.363 

% 35.6 23.3 18.9 11.1 11.1 

تشننننننترك اإلدارة مننننننع  10

العنننننناملين فنننننني حننننننل 

 المشاكل؛

1 ni 7 15 25 35 18 -3.63 
** 

2.54 1.141 

% %7 %15 %25 %35 17% 

2 ni 04 21 16 31 10 -2.1 
* 

2.73 1.128 

% 4.9 25.6 19.5 37.8 12.2 

3 ni 11 19 23 33 4 0.00 3.00 1.122 

% 12.2 21.1 25.6 36.7 4.4 

تشنننننجع اإلدارة علنننننى  11

العمنننننننننل الجمننننننننناعي 

 والعمل بروح الفريق؛

1 ni 10 15 21 35 19 -3.07 
** 

2.62 1.237 

% 10 15 21 35 19 

2 ni 16 11 18 22 15 -0.7 2.89 1.388 

% 19.5 13.4 22 26.8 18.3 

3 ni 19 8 11 30 22 -2.00 
* 

2.69 1.474 

% 21.1 8.9 12.2 33.3 24.4 

  

12 

 

قرارات اإلدارة تطبق 

دون نقاش حتى لو 

 كانت خاطئة.

1 ni 22 39 20 11 8 -4.73 
** 

2.44 1.183 

% 22 39 20 11 8 

2 ni 20 18 26 11 7 -2.95 
** 

2.60 1.236 

% 24.4 22 31.7 13.4 8.5 

3 ni 30 15 22 13 10 -3.2 
** 

2.53 1.376 

% 33.3 16.7 24.4 14.4 11.1 

المتوسط واالنحراف المعياري 

 العام

1  **8.66- 2.50 0.56 

2  **5.24- 2.66 0.59 

3  **5.47- 2.65 0.60 
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، 1.351واحنراف معياري يساوي  ،%60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %53.6الوزن النس  يساوي 
 .%5دالة إحصائيا عند معنوية ب 2.1-مقدار   )ت(وبلغت 

بينما نسبة  %16.7كما يلي: نسبة عدم املوافقة يف جمموعها   البندعلى نفس  3أراء عينة املؤسسة جاءت و        
داال على مستوى  ]2.60 – 1.80]ينتمي للمجال  2.40ومبتوسط حسايب قدره . %61.1املوافقة كانت 
واحنراف معياري  ،%60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %48ومنه الوزن النس  يساوي  ،ضعيف للموافقة

  .%1مبستوى دالله معنوية  4.87-احملسوبة  )ت(، وقد بلغت قيمة 1.169يساوي 

 ا يعين أن أسلوب اختاذ القرار يف املؤسسات حمل الدراسة ال يساعد العاملني على حل مشاكل العمل        
ن اإلدارة بدل  ال تثق يف قدرات العاملني يف حل مشاكل العمل واختاذ القرارات املتناسبة مع املشكل، أاآلنية، و 

 وهدا يعت  أسلوب معيق ألداء العمل، ويفقد العامل انتمائه ملؤسسته.  

لعدم  %54بينما كانت نسبة  %18مقدار   1عينة املؤسسة يف  8الفقرة  على وافقةاملبلغت نسبة و        
داال على مستوى ضعيف  ]2.60 – 1.80]ينتمي للمجال   2.51املوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب قدره

ابحنراف معياري  ،%60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %50.2ومنه الوزن النس  يساوي  ،للموافقة
  .%1اجلدولية مبستوى دالله معنوية  )ت(وهي أقل من  4.39-احملسوبة  )ت(وقد بلغت قيمة  1.115

لعدم املوافقة،  %50على نفس العبارة، بينما كانت نسبة  %21.9بلغت نسبة املوافقة  2ويف املؤسسة       
 ،داال على مستوى ضعيف للموافقة ]2.60 – 1.80] ينتمي للمجال 2.57واملتوسط احلسايب احملسوب قدره 

وبلغت  1.343ابحنراف معياري  ،%60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %51.4ومنه الوزن النس  يساوي 
  .%1اجلدولية بداللة معنوية قدرها   )ت(وهي أقل من  2.87-مقدار  )ت(

بينما كانت نسبة  %31.1السابق مقدار  البندفقد بلغت نسبة املوافقة على نفس  3عينة املؤسسة  أما      
الدال على  ]3.40 – 2.60] ، ينتمي للمجال 2.90قدرهلعدم املوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب  47.8%

وابحنراف  ،%60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %58ومنه الوزن النس  يساوي  مستوى موافقة متوسطة،
  .%5عند مستوى معنوية  إحصائياوهي  ري دالة  0.72-احملسوبة   )ت(وقد بلغت قيمة  1.316معياري 
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تتوافق مع أرائهم يف الفقرة السابقة،  2واملؤسسة  1وهدا يدل على أن أراء املستجوبني خاصة يف املؤسسة       
 فعلى اإلدارة أن تكون أكثر مرونة يف تفويا بعا الصالحيات خاصة مع العاملني املؤهلني.  ،وابلتاي

أما نسبة عدم املوافقة فقد بلغت  ،%50ما مقداره  1فقد كانت نسبة املوافقة يف املؤسسة  9وابلنسبة للفقرة       
داال على مستوى متوسط يف احلدود  ]3.40 – 2.60]ينتمي إىل اجملال ، 2.64ومتوسط حسايب قدره  26%

وابحنراف معياري  ،%60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %52.8الدنيا للموافقة، ومنه الوزن النس  يساوي 
اجلدولية مبستوى دالله معنوية   )ت(وهي أقل من 3.08- احملسوبة   )ت(وقد بلغت قيمة ، 1.168يساوي 

1%.  

لعدم  %25.6بينما كانت نسبة  %56.1بلغت نسبة املوافقة على الفقرة السابقة مقدار  2ويف املؤسسة       
داال على مستوى ضعيف  ]2.60 – 1.80] ينتمي للمجال 2.49املوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب قدره 

ابحنراف معياري  ،%60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %49.8ومنه الوزن النس  يساوي  ،للموافقة
دالة على  .%1اجلدولية بداللة معنوية قدرها   )ت(وهي أقل من  3.54-مقدار   )ت(وبلغت  1.343

  الدراسة حول هده العبارة.فراد أل سلبية وجهات نظر

، أما نسبة عدم %58.9فقد ع ت عينتها على موافقة على العبارة السابقة بنسبة  3وابلنسبة للمؤسسة       
داال على مستوى  ]2.60 – 1.80]ينتمي للمجال  2.39ومتوسط حسايب قدره  %22.2املوافقة فقد بلغت 
وابحنراف  ،%60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %47.8ومنه الوزن النس  يساوي  ،ضعيف للموافقة
اجلدولية مبستوى دالله  )ت(وهي أقل من  4.25-احملسوبة   )ت(وقد بلغت قيمة ،  1.363معياري يساوي

  .%1معنوية 

يف املؤسسات حمل الدراسة على أن متكني العاملني ضعيف، وابلتاي  9وتدل النتائج السابقة حول العبارة        
 اخنفاض قدرات العاملني على مواجهة مشكالت العمل مبفردهم.

، أما عدم املوافقة فقد بلغ %22مقدار  1فقد كانت نسبة املوافقة عليها يف املؤسسة  10وابلنسبة للفقرة       
ومنه الوزن  ،داال على مستوى ضعيف للموافقة ]2.60 – 1.80]ينتمي للمجال  2.54ومبتوسط حسايب  52%

وقد بلغت قيمة ، 1.141واحنراف معياري  ،%60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %50.8النس  يساوي 
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توجهات سلبية ، واليت تدلل على %1اجلدولية مبستوى دالله معنوية   )ت(وهي أقل من  3.63-احملسوبة   )ت(
 هده العبارة. حنو

 %50، أما عدم املوافقة فقد بلغ %30.5السابق  البندفقد كانت نسبة املوافقة على  2أما يف املؤسسة       
داال على مستوى متوسط يف احلدود الدنيا للموافقة،  ]3.40 – 2.60]ينتمي إىل اجملال  2.73ومبتوسط حسايب 

، وبلغت 1.128واحنراف معياري ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %54.6ومنه الوزن النس  يساوي 
  .%5اجلدولية بداللة معنوية قدرها   )ت(وهي أقل من  2.1-مقدار   )ت(

على نفس العبارة السابقة، أما  %33.3فقد ع ت عينتها على نسبة موافقة قدرها  3ملؤسسة اب يتعلقوفيما       
داال على مستوى متوسط  ]3.40 – 2.60]ينتمي إىل اجملال  3ومبتوسط حسايب  %41.1عدم املوافقة فقد بلغ 

   )ت(و، 1.122واحنراف معياري وهو يساوي الوزن النس  احليادي،  %60للموافقة، ومنه الوزن النس  يساوي 
 .%5مستوى معنوية  احملسوبة  ري دالة إحصائيا عند

يف أ لبهم ال يشاركون اإلدارة يف حل مشكالت العمل،  1وتدل النتائج السابقة على أن أفراد عينة املؤسسة       
ف جاابيا جاءت متوسطة )حيادية( حول هده  3و 2وابلتاي يؤدي هدا إىل اخنفاض األداء. أما عينة املؤسسة 

 .]3.40 – 2.60]العبارة، النتماء متوسطايا إىل اجملال احليادي 

لعدم املوافقة،  %54بينما كانت نسبة   ،%25، 1بلغت نسبة املوافقة عليها من عينة املؤسسة  11والفقرة       
داال على مستوى متوسط يف احلدود  ]3.40 – 2.60]ينتمي إىل اجملال   2.62واملتوسط احلسايب احملسوب قدره

ابحنراف معياري ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %52.4ومنه الوزن النس  يساوي  الدنيا للموافقة،
  .0.01اجلدولية مبستوى دالله معنوية  )ت(وهي أقل من  3.07-احملسوبة  )ت(وقد بلغت قيمة  1.237

السابق حيث بلغت نسبة املوافقة  البندفقد كانت وجهة نظر عينتها حيادية على  2وابلنسبة للمؤسسة       
ينتمي للمجال   2.89لعدم املوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب قدره %45.1بينما كانت نسبة  ،32.9%

وهو أقل من الوزن  %57.8ومنه الوزن النس  يساوي للموافقة،  داال على مستوى متوسط ]3.40 – 2.60]
داللة إحصائيا عند وهي  ري  0.7-مقدار  )ت(وبلغت  1.388وابحنراف معياري ، %60النس  احليادي 
  .%5معنوية قدرها 
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بينما كانت نسبة  ،%30فقد بلغت نسبة املوافقة على العبارة السابقة مقدار  3أما فيما خيص املؤسسة       
داال على  ]3.40 – 2.60]ينتمي إىل اجملال  2.69 لعدم املوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب قدره 57.7%

وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %53.8ومنه الوزن النس  يساوي  مستوى متوسط يف احلدود الدنيا للموافقة،
اجلدولية مبستوى   )ت(وهي أقل من  2.0-احملسوبة  )ت(وقد بلغت قيمة  1.474ابحنراف معياري ، 60%

  .%5دالله معنوية 

، ر م انتماء متوسطهما 3و 1وتدل النتائج السابق على اخنفاض روح الفريق والعمل اجلماعي، يف املؤسسة        
لكنه يف احلدود الدنيا من اجملال، فأ لب األعمال تتم بشكل  ]3.40 – 2.60]إىل اجملال املتوسط أو احليادي 

 2لتعاون وابلتاي العمل اجلماعي، أما املؤسسة فردي، وهدا نتيجة ملمارسات اإلدارة  ري املشجعة على املشاركة وا
 فتعت  إجاابت أفرادها حيادية على هدا البعد.  

لعدم املوافقة ومن  ة كان املتوسط  %19و %61، 1يف املؤسسة  12وقد كانت نسبة املوافقة على الفقرة        
ومنه الوزن النس  يساوي  ،افقةداال على مستوى ضعيف للمو  ]2.60 – 1.80] ينتمي للمجال 2.44احلسايب 
  )ت(وقد بلغت قيمة  1.183ابحنراف معياري قدره ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  48.8%

 سلبية ، واليت تدلل على وجهات نظر%1اجلدولية مبستوى دالله معنوية   )ت(وهي أقل من  4.73-احملسوبة 
  فراد الدراسة حول هده العبارة.أل

لعدم املوافقة ومن  %21.9السابق و البندللموافقة على  %46.4فقد كانت نسبة  2أما أراء عينة املؤسسة        
داال على مستوى متوسط يف احلدود الدنيا  ]3.40 – 2.60]ينتمي إىل اجملال  2.60 ة كان املتوسط احلسايب 

ابحنراف معياري قدره ، %60س  احليادي وهو أقل من الوزن الن %52للموافقة، ومنه الوزن النس  يساوي 
  .%1داللة إحصائيا عند معنوية قدرها ب اجلدولية  )ت(وهي أقل من  2.95-مقدار   )ت(وبلغت  1.236

لعدم  %25.5و %50فقد كانت نسبة املوافقة على نفس الفقرة السابقة،  3وابلنسبة ألراء عينة املؤسسة        
داال على مستوى ضعيف  ]2.60 – 1.80]ينتمي للمجال  2.53املوافقة ومن  ة كان املتوسط احلسايب 

ابحنراف معياري قدره ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %50.6ومنه الوزن النس  يساوي  ،للموافقة
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، واليت %1اجلدولية مبستوى دالله معنوية   )ت(وهي أقل من  3.2-1احملسوبة  )ت(وقد بلغت قيمة  1.376
  .هده العبارة حنو توجهات سلبيةتدلل على 

، وهدا وكنتيجة ألراء العينة للفقرات السابقة فقد ختمت رأيها بتعسف اإلدارة وإصرارها يف تطبيق قرارايا       
سيولد لدى العاملني يف املؤسسات حمل الدراسة ضعف يف االنتماء وااللتزام جتاه هده املنظمات، وابلتاي سيتأثر 

 أدائهم نتيجة هلده املمارسات. 

يقع يف اجملال  2.50قدره  مبتوسط حسايب 1للبعد فكانت من فضة يف املؤسسة  الكلية درجةلل وابلنسبة       
وهو أقل من الوزن  %50الدال على درجة من فضة للموافقة، ومنه الوزن النس  يساوي  ]2.60 – 1.80]

تركزت أي ، دال على درجة جتانس معت ة يف اإلجاابت. 0.56، واحنراف معياري قدره %60النس  احليادي 
على نظرة سلبية  0.01عند معنوية  8.66-بودلت قيمة )ت( املقدرة املقياس.  بني تشتتها واخنفا االستجاابت

 للبعد.

ينتمي  2.66قدره  ، مبتوسط حسايب2متوسطة يف احلدود الدنيا يف املؤسسة  للبعد الكلية الدرجة كما كانت       
داال على مستوى متوسط يف احلدود الدنيا للموافقة، ومنه الوزن النس  يساوي  ]3.40 – 2.60] إىل اجملال

، دال على درجة جتانس معت ة 0.59، واحنراف معياري قدره %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  53.2%
بداللة معنوية  5.24-وقيمة )ت( تساوي املقياس.  بني تشتتها واخنفا تركزت االستجاابتأي يف اإلجاابت. 

 .0.01عند 

قدره  مبتوسط حسايبيف  ،متوسطة يف حدها األدىن أيضا للبعد الكلية الدرجة كانت  3لمؤسسة وابلنسبة ل      
داال على مستوى متوسط يف احلدود الدنيا للموافقة، ومنه الوزن النس   ]3.40 – 2.60]ينتمي إىل اجملال  2.65

، دال على درجة جتانس 0.60، واحنراف معياري قدره %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %53يساوي 
عند  5.47-وبلغ مقدار )ت(  املقياس. بني تشتتها واخنفا تركزت االستجاابتأي جاابت. معت ة يف اإل

 .0.01مستوى معنوية 
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 التحليل اإلحصائي لبعد العالقات واالتصاالت  :املطلب الثالث 
، فنجددد املتوسددط السددتجاابت العينددة عدن بعددد العالقددات واالتصدداالتاجلددول أدانه يعطددي التحليددل اإلحصددائي       

 .)ت(احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة 
 24جدول رقم 

 العالقات واالتصاالتنتائج إجاابت العمال حول بنود بعد 

قم
ر
ال

 

 البنود

سس
املؤ

ة
 

 درجة الموافقة

غيننننننننننر  موافق موافق جدا

 متأكد

غيننننننننننر  

 موافق

غينننر موافنننق 

 إطالقا

المتوسط  )ت(

 الحسابي

االنحننننراف 

 المعياري

وجود عالقات  عدم 13

مودة وثقة بين 

                             الزمالء؛

1 ni 22 30 24 19 5 -3.83 

** 

2.55 1.175 

% 22 30 24 19 5 

2 ni 17 31 12 14 8 -3.05 

** 

2.57 1.267 

% 20.7 37.8 14.6 17.1 9.8 

3 ni 15 27 23 11 14 -1.46 2.80 1.3 

% 16.7 30 25.6 12.2 15.6 

 العاملون يمارس 14

 – االجتماعية حياتهم

في   – الراحة أثناء

 متوافقة جماعات

 ومنسجمة ؛

1 ni 6 17 21 34 22 -4.13 

** 

2.51 1.185 

% 6 17 21 34 22 

2 ni 12 22 20 16 12 0.51 3.07 1.284 

% 14.6 26.8 24.4 19.5 14.6 

3 ni 16 19 31 17 7 1.78 3.22 1.178 

% 17.8 21.1 34.4 18.9 7.8 

 إدارة تتسم العالقة مع 15

والتعاون  باالنفتاح

 والثقة؛

1 ni 7 16 23 35 19 -3.66 

** 

2.53 1.174 

% 7 16 23 35 19 

2 ni 9 14 21 25 13 -1.7 2.77 1.23 

% 11 17.1 25.6 30.5 15.9 

3 ni 12 17 20 20 21 -1.63 2.77 1.358 

% 13.3 18.9 22.2 22.2 23.3 

تمنح اإلدارة للعاملين  16

الفرصة الكافية 

للتعبير عن أنفسهم 

 وأفكارهم؛

1 ni 8 18 19 39 16 -3.12 

** 

2.63 1.186 

% 8 18 19 39 16 

2 ni 11 10 29 20 12 -1.8 2.85 1.218 

% 13.4 12.2 35.4 24.4 14.6 

3 ni 13 17 30 24 6 0.64 3.08 1.144 

% 14.4 18.9 33.3 26.7 6.7 

يتم االتصال بحرية  17

ووضوح بين جميع 

 مستويات التنظيم؛

1 ni 4 14 21 42 19 -5.39 

** 

2.35 1.075 

% 4 14 21 42 19 

2 ni 7 15 23 22 15 -2.1 

* 

2.72 1.21 

% 8.5 18.3 28 26.8 18.3 

3 ni 14 19 25 21 11 0.33 3.04 1.253 

% 15.6 21.1 27.8 23.3 12.2 

  

18 

 أتواصل مع إدارة

 في الحاالت العمل

 الضرورة؛

 

1 ni 3 18 25 34 20 -4.56 

** 

2.50 1.096 

% 3 18 25 34 20 

2 ni 6 14 22 31 9 -2.3 

* 

2.72 1.103 

% 7.3 17.1 26.8 37.8 11 

3 ni 16 16 24 20 14 0.00 3.00 1.324 

% 17.8 17.8 26.7 22.2 15.6 

19 

 

تصغي اإلدارة 

لمشكالت ومطالب 

 العاملين.

1 ni 10 8 27 37 18 -3.83 

** 

2.57 1.175 

% 10 8 27 37 18 

2 ni 11 14 24 18 15 -1.03 2.85 1.287 
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 % 13.4 17.1 29.3 22 18.3 

3 ni 15 17 19 30 9 -0.08 2.99 1.268 

% 16.7 18.9 21.1 33.3 10 

المتوسط واالنحراف المعياري 

 العام

1  **11.13- 2.53 0.42 

2  **3.89- 2.79 0.48 

3  -0.30 2.98 0.45 

   المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.

 نظر الثالث، بعد العالقات واالتصاالت، أن وجهة البعدأفراد العينة حول بنود  إجابة 24اجلدول  يبني     
حيث بلغت نسبة عدم  1يف املؤسسة  13السائد من خالله كان من فضا على الفقرة  التنظيمي العاملني للمناخ

 – 1.80]يقع يف اجملال  2.55. ومبتوسط حسايب قدره %52بينما نسبة املوافقة كانت  %24املوافقة يف جمموعها 

وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %51الدال على درجة من فضة للموافقة، ومنه الوزن النس  يساوي  ]2.60
  .%1مبستوى دالله معنوية  3.83-احملسوبة  )ت(، وقد بلغت قيمة 1.175، واحنراف معياري يساوي 60%

بينما نسبة املوافقة كانت  %26.9، 2بينما كانت نسبة عدم املوافقة على ذات العبارة يف املؤسسة       
الدال على درجة من فضة للموافقة،  ]2.60 – 1.80]يقع يف اجملال  2.57ومبتوسط حسايب قدره . 58.5%

، 1.267، واحنراف معياري يساوي %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %51.4ومنه الوزن النس  يساوي 
فراد سلبية أل، واليت تدلل على وجهات نظر %1مبستوى دالله معنوية  3.05-احملسوبة  )ت(وقد بلغت قيمة 

 هده العبارة. جتاه الدراسة 

السابق كانت متوسطة حيث بلغت نسبة عدم  البندعلى العاملني  نظر يتبني أن وجهة 3ويف املؤسسة       
ومنه الوزن النس   2.80. ومبتوسط حسايب قدره %46.7بينما نسبة املوافقة كانت  %27.8املوافقة يف جمموعها 

  )ت(، وقد بلغت قيمة 1.3، واحنراف معياري يساوي %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %56يساوي 
 .%5 فرضيدالله  عند مستوى إحصائياوهي  ري دالة  1.45-احملسوبة 

مبنية على أساس فردي  2واملؤسسة  1تدل النتائج السابقة على أن العالقات داخل التنظيم يف املؤسسة       
تن فا فيه العالقات الودية وتنتشر فيه الصراعات، وهدا انتج عن اخنفاض روح الفريق. أما استجاابت عينة 

 فقد جاءت حيادية. 3املؤسسة 
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لعدم املوافقة،  %56بينما كانت نسبة  %23، 1يف املؤسسة  14وبلغت نسبة املوافقة على الفقرة        
الدال على درجة من فضة للموافقة،  ]2.60 – 1.80]يقع يف اجملال  2.51واملتوسط احلسايب احملسوب قدره 

وقد  1.185ابحنراف معياري ، و %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %50.2ومنه الوزن النس  يساوي 
  حول هده العبارة. سلبيةوجهات نظر  مبينة .%1مبستوى دالله معنوية  4.13-احملسوبة  )ت(بلغت قيمة 

لعدم  %34.1بينما كانت نسبة  %41.4فقد بلغت   2يف املؤسسة  البندأما نسبة املوافقة على نفس       
الدال على مستوى موافقة  ]3.40 – 2.60]ينتمي للمجال  3.07املوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب قدره 

وابحنراف معياري ، %60وهو اك  من الوزن النس  احليادي  %61.4ومنه الوزن النس  يساوي متوسطة، 
  .%5معنوية وهي  ري دالة إحصائيا عند  0.51احملسوبة  )ت(وقد بلغت قيمة  1.284

لعدم املوافقة، واملتوسط احلسايب  %26.7بينما كانت نسبة  %38.9كانت نسبة املوافقة   3املؤسسة ويف       
ومنه الوزن النس  الدال على مستوى موافقة متوسطة،  ]3.40 – 2.60]ينتمي للمجال  3.22احملسوب قدره 

 )ت(وقد بلغت قيمة  1.178وابحنراف معياري ، %60وهو اك  من الوزن النس  احليادي  %64.4يساوي 
  .إحصائياوهي  ري دالة  1.78احملسوبة 

ليس يف  ،تتسم ابلتشاحن والتباعد 1النتائج السابقة أن العالقات االجتماعية بني العاملني يف املؤسسة  بينت      
 2أوقات العمل فقط بل ميتد أتثريه إىل خارج أوقات العمل، بينما جاءت إجاابت عينة كل من املؤسسة 

 حيادية.  3واملؤسسة 

أما نسبة عدم املوافقة فقد بلغت  %23، 1فقد كانت نسبة املوافقة عليها يف املؤسسة  15وابلنسبة للفقرة       
الدال على درجة من فضة للموافقة، ومنه  ]2.60 – 1.80] اجملال يقع يف 2.53ومتوسط حسايب قدره  54%

،  1.174وابحنراف معياري يساوي، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %50.6الوزن النس  يساوي 
  .%1مبستوى دالله معنوية  3.66-احملسوبة  )ت(وقد بلغت قيمة 

أما نسبة عدم  %28.1لنفس العبارة السابقة فقد كانت نسبة املوافقة  2أما ابلنسبة آلراء عينة املؤسسة        
الدال على مستوى  ]3.40 – 2.60]ينتمي للمجال  2.77ومتوسط حسايب قدره  %46.4املوافقة فقد بلغت 
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وابحنراف معياري ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %55.4ومنه الوزن النس  يساوي  موافقة متوسطة،
  .%5دالله معنوية  عند إحصائياوهي  ري دالة  1.7-احملسوبة  )ت(وقد بلغت قيمة ، 1.23يساوي 

أما نسبة عدم املوافقة فقد بلغت  ،%32.2فقد كانت نسبة املوافقة  15 للبندوابلنسبة  3املؤسسة  ويف      
الدال على مستوى موافقة متوسطة،  ]3.40 – 2.60]ينتمي للمجال  2.77 ومتوسط حسايب قدره  ،45.5%

 وابحنراف معياري يساوي، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %55.4ومنه الوزن النس  يساوي 
  .%5مستوى املعنوية االفرتاضي  احملسوبة  ري دالة عند  )ت(وقيمة ، 1.358

يغلب عليها الطابع الرمسي اجلامد، الدي ال  1تدل هده النتائج على أن عالقة العاملني إبداريم يف املؤسسة       
جمال فيه للعالقات الودية اليت تتسم ابلتعاون والثقة والتكامل، وهو ما سيؤدي إىل رد فعل سل  من العاملني  

 كالصراعات واخنفاض أدائهم.    

 %55، أما عدم املوافقة فقد بلغ %24ما مقداره  1يف املؤسسة  16املوافقة على الفقرة  وقد كانت نسبة       
داال على مستوى متوسط يف احلدود الدنيا للموافقة،  ]3.40 – 2.60] ينتمي إىل اجملال 2.63ومبتوسط حسايب 

وقد ، 1.186واحنراف معياري ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %52.6ومنه الوزن النس  يساوي 
  .%1مبستوى دالله معنوية  3.12-احملسوبة  )ت(بلغت قيمة 

، أما عدم املوافقة %25.6فقد كانت نسبة املوافقة على نفس العبارة السابقة مقدار  2وابلنسبة للمؤسسة        
الدال على مستوى موافقة متوسطة،  ]3.40 – 2.60]ينتمي للمجال  2.85ومبتوسط حسايب  %39فقد بلغ 

وقد  ، 1.218واحنراف معياري ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %57ومنه الوزن النس  يساوي 
  .إحصائيا ري دالة احملسوبة   )ت(قيمة  كانت

، أما عدم املوافقة فقد بلغ %33.3كما يلي: نسبة املوافقة   البندعلى ذات  3وقد كانت أراء عينة املؤسسة        
ومنه الدال على مستوى موافقة متوسطة، ] 3.40 – 2.60]ينتمي للمجال  3.08ومبتوسط حسايب  33.4%

 )ت(قيمة و ، 1.144واحنراف معياري ، %60وهو اك  من الوزن النس  احليادي  %61.6الوزن النس  يساوي 
 .إحصائيا ري دالة احملسوبة 
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ال مينح هلم جمال للمبادرة وطرح األفكار، وابلتاي  1النتائج السابقة أن أفراد العينة يف املؤسسة  اتضح من       
 حيادية. 3و 2يؤدي هدا إىل قتل روح املبادأة واالبتكار، وقد جاءت استجاابت عينة كل من املؤسسة 

لعدم  %61بينما كانت نسبة  %18ما مقداره  1يف املؤسسة  17وقد بلغت نسبة املوافقة على العبارة        
الدال على درجة من فضة  ]2.60 – 1.80]يقع يف اجملال  2.35املوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب قدره 

 1.075وابحنراف معياري ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %47ومنه الوزن النس  يساوي ، للموافقة
فراد سلبية أل ، واليت تدلل على وجهات نظر %1مبستوى دالله معنوية  5.39-احملسوبة  )ت(وقد بلغت قيمة 

  الدراسة حول هده العبارة.

لعدم  %45.1كانت نسبة و  %26.8 البندفقد بلغت نسبة املوافقة على نفس  2وابلنسبة للمؤسسة        
داال على مستوى متوسط  ]3.40 – 2.60]ينتمي إىل اجملال  ، 2.72املوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب قدره 

 ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %54.4يف احلدود الدنيا للموافقة ومنه الوزن النس  يساوي 
  .%5مبستوى دالله معنوية  2.1-احملسوبة  )ت(وقد بلغت قيمة  1.21وابحنراف معياري 

بينما كانت نسبة  %36.7على العبارة السابقة كانت كما يلي: بلغت نسبة املوافقة  3عينة املؤسسة  راءوآ        
الدال على  ]3.40 – 2.60]ينتمي للمجال  3.04لعدم املوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب قدره  35.5%

، %60وهو اك  من الوزن النس  احليادي  %60.8ومنه الوزن النس  يساوي مستوى موافقة متوسطة، 
واليت تدلل على  .%5مستوى املعنوية االفرتاضي  احملسوبة  ري دالة عند )ت(وقيمة  1.253وابحنراف معياري 

 .فراد الدراسة حول هده العبارةحيادية ألوجهات نظر 

إال يف  1وتدل النتائج السابقة على مجود العالقات األفقية والعمودية بني مستوايت ووحدات املؤسسة        
شكلها الرمسي اجلامد،  ا يؤدي إىل عدم التكامل وضياع اجلهود واىل الصراع والتنافس  ري الصحي بني مستوايت 

 فقد جاءت حيادية. 3و 2ووحدات التنظيم، وابلنسبة إلجاابت املؤسسة 

 ة كان املتوسط  لعدم املوافقة ومن %54و %21، 1يف املؤسسة  18 البندوقد كانت نسبة املوافقة على        
ومنه الوزن النس  يساوي  الدال على درجة من فضة للموافقة، ]2.60 – 1.80]يقع يف اجملال   2.50احلسايب
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احملسوبة  )ت(وقد بلغت قيمة  1.096ابحنراف معياري قدره ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  50%
  .%1مبستوى دالله معنوية  4.86-

لعدم املوافقة ومن  %48.8و %24.4فقد كانت نسبة املوافقة على الفقرة السابقة،  2وابلنسبة للمؤسسة        
ومنه الوزن الدال على مستوى موافقة متوسطة،  ]3.40 – 2.60]ينتمي للمجال  2.72 ة كان املتوسط احلسايب 

وقد بلغت  1.103وابحنراف معياري قدره ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %54.4النس  يساوي 
  .%5مبستوى دالله معنوية  2.3-احملسوبة  )ت(قيمة 

لعدم املوافقة ومن  ة كان  %37.8و %35.6كانت نسبة املوافقة على العبارة ذايا،   3املؤسسة  ويفأما        
ومنه الوزن النس  الدال على مستوى موافقة متوسطة،  ]3.40 – 2.60]ينتمي للمجال   3.00املتوسط احلسايب

 ري دالة  0.00تساوي احملسوبة  )ت(وقيمة  1.324احنراف معياري قدره ، %60يساوي الوزن النس  احليادي 
 دالة على توجهات حيادية حول العبارة. .%5مستوى املعنوية االفرتاضي  عند

يفضلون جتنب إداريم ألهنا تضح حواجز بينها  1وقد دلت النتائج السابقة على أن العاملني يف املؤسسة        
، و لبة سلوب الصراع والعداء على سلوب التعاون، وهو ما يكون له آثر واضح وبينهم  ا أدى إىل نفورهم منها

 قريبا حيادية )متوسطة(.ت 3و 2على أداء العاملني فيها. وقد جاءت استجاابت عينة املؤسسة 

ونسبة عدم املوافقة  ،%18ما مقداره  1فقد بلغت نسبة املوافقة عليها يف املؤسسة  19وابلنسبة للفقرة        
الدال على درجة من فضة للموافقة، ومنه  ]2.60 – 1.80]يقع يف اجملال  2.57مبتوسط حسايب قدرة  55%

وقد  1.175واحنراف معياري يساوي  ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %51.4الوزن النس  يساوي 
  .%1مبستوى دالله معنوية  3.83-احملسوبة  )ت(بلغت قيمة 

مبتوسط  %40.3ونسبة عدم املوافقة  %30.5كانت نسبة املوافقة على الفقرة السابقة،   2املؤسسة  ويف      
ومنه الوزن النس   الدال على مستوى موافقة متوسطة، ]3.40 – 2.60]ينتمي للمجال  2.85حسايب قدرة 

 )ت(وقد بلغت قيمة  1.287واحنراف معياري يساوي  وهو أقل من الوزن النس  احليادي،  %57يساوي 
 . %5عند معنوية وهي  ري دالة إحصائيا  1.03-احملسوبة 
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 %43.3ونسبة عدم املوافقة  %35.6نفسه،  البندفقد بلغت نسبة املوافقة على  3وابلنسبة للمؤسسة        

ومنه الوزن الدال على مستوى موافقة متوسطة،  ]3.40 – 2.60]ينتمي للمجال  2.99مبتوسط حسايب قدرة 
وقد بلغت  1.268واحنراف معياري يساوي  ،%60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %59.8النس  يساوي 

  .إحصائياوهي  ري دالة  0.08-احملسوبة  )ت(قيمة 

على إمهال اإلدارة لعامليها بشكل عميق يزيد من الصراع وعدم الرضا  1وتتدل أراء املستجوبني يف املؤسسة        
 حيادية.  3و 2لدى العاملني. وجاءت إجاابت عينة كل من املؤسسة 

ينتمي  2.53قدره  مبتوسط حسايب، 1للبعد فكانت من فضة يف املؤسسة  الكلية ابلدرجة يتعلق وفيما       
وهو أقل من  %50.6الدال على درجة من فضة للموافقة، ومنه الوزن النس  يساوي  ]2.60 – 1.80]للمجال 

أي ، دال على درجة جتانس معت ة يف اإلجاابت. 0.42واحنراف معياري قدره  ،%60الوزن النس  احليادي 
 .0.01مبستوى معنوية  11.13-وكانت قيمة )ت( تساوي املقياس.  بني تشتتها واخنفا تركزت االستجاابت

 ]3.40 – 2.60] ينتمي للمجال 2.79قدره  مبتوسط حسايب 2متوسطة يف احلدود الدنيا يف املؤسسة و        
وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %55.8ومنه الوزن النس  يساوي  الدال على مستوى موافقة متوسطة،

تركزت االستجاابت أي ، دال على درجة جتانس معت ة يف اإلجاابت. 0.48، واحنراف معياري قدره 60%
 .0.01عند معنوية  3.89-وبلغت )ت( مقدار املقياس.  بني تشتتها واخنفا

الدال على  ]3.40 – 2.60]ينتمي للمجال  2.98قدره  مبتوسط حسايب 3من فضة يف املؤسسة و        
، واحنراف %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %59.6ومنه الوزن النس  يساوي  متوسطة،مستوى موافقة 
 بني واخنفاض تشتتها تركزت االستجاابتأي ، دال على درجة جتانس معت ة يف اإلجاابت. 0.45معياري قدره 

 .إحصائياوقيمة )ت(  ري دالة  املقياس.
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 التحليل اإلحصائي لبعد احلوافز والعوائد   :املطلب الرابع
، فنجدد املتوسدط احلسدايب السدتجاابت العيندة عدن بعدد احلدوافز والعوائدديعطدي التحليدل اإلحصدائي  25اجلدول       

 .)ت(واالحنراف املعياري وقيمة 
 25جدول رقم 

 احلوافز والعوائدنتائج إجاابت العمال حول بنود بعد                     

قم
ر
ال

 

 البنود

سس
املؤ

ة
 

 درجة الموافقة

غيننننننننر  موافق موافق جدا

 متأكد

غيننننننر  

 موافق

غيننننننننر 

موافنننق 

 إطالقا

المتوسط  )ت(

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

تعامل اإلدارة  20

العاملين بشكل 

متساوي )ال تفرق 

بينهم ألسباب 

 شخصية(؛

1 ni 5 8 25 39 23 -6.24 

** 

2.33 1.074 

% 5 8 25 39 23 

2 ni 7 11 22 22 20 -3.3 

** 

2.55 1.239 

% 8.5 13.4 26.8 26.8 24.4 

3 ni 14 17 24 26 9 0.08 3.01 1.232 

% 15.6 18.9 26.7 28.9 10 

تقدم اإلدارة المكافآت  21

 للعاملين 

 بشكل عادل؛

1 ni 7 18 19 37 19 -3.61 

** 

2.57 1.191 

% 7 18 19 37 19 

2 ni 11 8 20 27 16 -2.5 

* 

2.65 1.280 

% 13.4 9.8 24.4 32.9 19.5 

3 ni 16 14 22 26 12 -0.32 2.96 1.306 

% 17.8 15.6 24.4 28.9 13.3 

تحترم اإلدارة  22

 العاملين وتشجعهم،

1 ni 7 21 17 38 17 -3.09 

** 

2.64 1.195 

% 4 21 19 38 17 

2 ni 6 19 21 21 15 -1.8 2.76 1.213 

% 7.3 23.2 25.6 25.6 18.3 

3 ni 14 13 26 26 11 -0.59 2.92 1.247 

% 15.6 14.4 28.9 28.9 12.2 

يكافأ العامل إلنجازاته  23

 ومهاراته؛

 

 

 

 

1 ni 6 9 20 39 26 -6.18 

** 

2.30 1.133 

% 6 9 20 39 26 

2 ni 8 15 21 18 20 -2.3 

* 

2.67 1.296 

% 9.8 18.3 25.6 22 24.4 

3 ni 10 18 23 24 15 -1.35 2.82 1.250 

% 11.1 20 25.6 26.7 16.7 

24  

الترقية تتم على أساس 

 إنجازات العمل؛

 

1 ni 2 10 26 38 24 -7.15 

** 

2.28 1.006 

% 2 10 26 38 24 

2 ni 5 11 22 21 23 -4.2 

** 

2.44 1.208 

% 6.1 13.4 26.8 25.6 28 

3 ni 11 16 20 30 13 -1.52 2.80 1.247 

% 12.2 17.8 22.2 33.3 14.4 

تطبق اإلدارة  25

إجراءات حازمة فيما 

يتعلق بإنجاز 

 األعمال؛

 

1 ni 5 15 21 42 17 -4.65 

** 

2.49 1.096 

% 5 15 21 42 17 

2 ni 8 12 20 20 22 -3.06 

** 

2.56 1.297 

% 9.8 14.6 24.4 24.4 26.8 

3 ni 16 12 16 32 14 -1.25 2.82 1.346 

% 17.8 13.3 17.8 35.6 15.6 
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 دورات تقدم اإلدارة 26

 للعاملين. تدريبية

1 ni 6 9 20 39 26 -6.18 

** 

2.38 1.179 

% 6 9 20 39 26 

2 ni 11 14 25 20 12 -0.71 2.90 1.243 

% 13.4 17.1 30.5 24.4 14.6 

3 ni 15 20 20 26 9 0.50 3.07 1.261 

% 16.7 22.2 22.2 28.9 10 

المتوسط واالنحراف 

 المعياري العام

1  **14.32- 2.41 0.41 

2  **6.47- 2.64 0.49 

3  -1.50 2.91 0.54 

 لبيانات البحث.المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي 

 نظر الرابع، بعد احلوافز والعوائد، أن وجهة البعدحول بنود  1للمؤسسة  أفراد العينة إجابة 25اجلدول  يبني     
، حيث بلغت نسبة عدم املوافقة يف 20السائد من خالله كان من فضا على الفقرة  التنظيمي العاملني للمناخ

 ]2.60 – 1.80]يقع يف اجملال  2.33ومبتوسط حسايب قدره  .%13، بينما نسبة املوافقة كانت %62جمموعها 
وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %46.6الدال على درجة من فضة للموافقة، ومنه الوزن النس  يساوي 

، 0.01مبستوى دالله معنوية  6.24-احملسوبة  )ت(، وقد بلغت قيمة 1.074، واحنراف معياري يساوي 60%
  حول هده العبارة. توجهات سلبيةواليت تدلل على 

بينما  %51بلغت نسبة عدم املوافقة يف جمموعها  كما يلي:  البندعلى نفس  2بينما كان رأي عينة املؤسسة        
الدال على درجة  ]2.60 – 1.80]يقع يف اجملال  2.55. ومبتوسط حسايب قدره %21.9نسبة املوافقة كانت 

، واحنراف معياري %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %51 من فضة للموافقة، ومنه الوزن النس  يساوي
 سلبية ، دالة على وجهات نظر%5مبستوى دالله معنوية  3.3-احملسوبة  )ت(، وقد بلغت قيمة 1.239يساوي 

 هده العبارة.  حنوفراد الدراسة أل

بينما نسبة املوافقة   ،%38.9بلغت نسبة عدم املوافقة على العبارة السابقة يف جمموعها  3املؤسسة  ويف      
الدال على مستوى موافقة  ]3.40 – 2.60]ينتمي للمجال  3.01. ومبتوسط حسايب قدره %34.5كانت 

، واحنراف معياري %60وهو أك  من الوزن النس  احليادي  %60.2ومنه الوزن النس  يساوي متوسطة، 
  هده العبارة.  ا يعين حيادية، إحصائياوهي  ري دالة  0.08احملسوبة  )ت(، وقد بلغت قيمة 1.232يساوي 
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تتحيز يف معاملتها للعاملني حسب  2و 1وتدل النتائج السابقة على أن إدارة املنجم يف كل من املؤسستني       
 3وجهات نظر أفراد العينة، وهو ما يولد عدم رضا العاملني، وابلتاي اخنفاض أدائهم. وجاءت إجاابت املؤسسة 

 حيادية.  

لعدم املوافقة،  %56بينما كانت نسبة  %25، 1بلغت نسبة املوافقة، ألفراد عينة املؤسسة  21 البندويف       
 الدال على درجة من فضة للموافقة، ]2.60 – 1.80]يقع يف اجملال  2.57واملتوسط احلسايب احملسوب قدره 

وقد  1.191ابحنراف معياري ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %51.4 ومنه الوزن النس  يساوي
  .%1مبستوى دالله معنوية  3.61-احملسوبة  )ت(بلغت قيمة 

 ،%23.2فقد كانت وجهة نظر العينة على نفس الفقرة كما يلي: بلغت نسبة املوافقة  2وابلنسبة للمؤسسة       
 – 2.60]ينتمي إىل اجملال  2.65لعدم املوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب قدره  %52.4بينما كانت نسبة 

وهو أقل من الوزن  %53ومنه الوزن النس  يساوي  داال على مستوى متوسط يف احلدود الدنيا للموافقة،] 3.40
مبستوى دالله معنوية  2.5-احملسوبة  )ت(وقد بلغت قيمة  1.280ابحنراف معياري ، %60النس  احليادي 

5%.  

بينما كانت نسبة  ،%33.4فقد بلغت نسبة موافقتهم على نفس العبارة السابقة  3أما أفراد عينة املؤسسة       
الدال على  ]3.40 – 2.60]ينتمي للمجال  2.96لعدم املوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب قدره  42.2%

، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %59.2ومنه الوزن النس  يساوي مستوى موافقة متوسطة، 
توجهات دال على  .%5مستوى املعنوية االفرتاضي  احملسوبة  ري دالة عند )ت(وقيمة  1.306وابحنراف معياري 

 الدراسة حول هده العبارة. ألفرادحيادية 

يرون أن إداريم تعطيهم مكافآت نضري  2واملؤسسة  1وتدل النتائج أعاله على أن العاملني يف املؤسسة       
، وجاءت جهودهم أقل  ا تعطي أفرادا آخرين يبدلون نفس اجلهد، وهو ما يتوافق مع رأيهم حول العبارة السابقة

 حيادية. 3أراء عينة املؤسسة 

أما نسبة عدم املوافقة فقد بلغت  ،%25، 1فقد كانت نسبة املوافقة يف املؤسسة  22وابلنسبة للفقرة       
داال على مستوى متوسط يف احلدود  ]3.40 – 2.60]ينتمي إىل اجملال  2.64ومتوسط حسايب قدره  ،55%
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وابحنراف معياري ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %52.8الدنيا للموافقة، ومنه الوزن النس  يساوي 
  .0.01مبستوى دالله معنوية  3.09-احملسوبة  )ت(وقد بلغت قيمة ، 1.195يساوي 

نسبة عدم املوافقة فقد بلغت و  ،%30.5فقد كانت نسبة املوافقة  البندعلى نفس  2أما أراء عينة املؤسسة       
الدال على مستوى موافقة متوسطة،  ]3.40 – 2.60]ينتمي للمجال  2.76ومتوسط حسايب قدره  ،43.9%

وابحنراف معياري يساوي ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %55.2ومنه الوزن النس  يساوي 
  .%5مستوى معنوية  عند إحصائيا ري دالة احملسوبة  )ت(قيمة و  .1.213

أما نسبة عدم  ،%30نسبة املوافقة السابقة أن  العبارةفقد رأى أفرادها عن ذات  3وابلنسبة للمؤسسة       
الدال على مستوى ] 3.40 – 2.60]ينتمي للمجال  2.92ومتوسط حسايب قدره  ،%41.1املوافقة فقد بلغت 
وابحنراف معياري ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %58.4ومنه الوزن النس  يساوي موافقة متوسطة، 

 عند مستوى املعنوية الفرضي. إحصائيا ري دالة  )ت(قيمة  وكانت  .1.247يساوي 

ال حترتم عامليها، حسب رأيهم، وال تشجعهم على األداء، وكانت  2و 1أن إدارة املؤسسة  تضح  ا سبقوي      
  حيادية. 3أراء عينة املؤسسة 

ومبتوسط  ،%55، أما عدم املوافقة فقد بلغ %15، 1فقد كانت نسبة موافقة عينة املؤسسة  23ويف الفقرة       
الدال على درجة إجاابت من فضة، ومنه الوزن النس  يساوي  ]2.60 – 1.80]يقع يف اجملال  2.3حسايب 

احملسوبة  )ت(وقد بلغت قيمة  .1.133واحنراف معياري ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  46%
  .%1مبستوى دالله معنوية  -6.18

، أما عدم املوافقة فقد %28.1فقد كانت نسبة موافقة عينتها على العبارة السابقة  2أما ابلنسبة للمؤسسة        
داال على مستوى متوسط يف احلدود  ]3.40 – 2.60]ينتمي إىل اجملال  2.67ومبتوسط حسايب  %46.4بلغ 

واحنراف معياري ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %53.4الدنيا للموافقة، ومنه الوزن النس  يساوي 
 . %5مستوى دالله معنوية عند  2.3-حملسوبة ا )ت(وقد بلغت قيمة  .1.296
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 %43.4، أما عدم املوافقة فقد بلغ %31.1، البندكانت نسبة املوافقة فيها على نفس   3ويف املؤسسة       

ومنه الوزن النس  الدال على مستوى موافقة متوسطة،  ]3.40 – 2.60]ينتمي للمجال  2.82ومبتوسط حسايب 
احملسوبة  ري   )ت(وقيمة ، 1.250واحنراف معياري ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %56.4يساوي 
  .%5مستوى املعنوية االفرتاضي  دالة عند

يرون أن إداريم ال يتم جملهودهم  2واملؤسسة  1يتبني أن أفراد العينة يف املؤسسة من خالل النتائج أعاله       
 فقد جاءت حيادية. 3واجنازهم، وابلتاي قد يؤدي هدا إىل اخنفاض األداء، أما آراء عينة املؤسسة 

لعدم املوافقة،  %62بينما كانت نسبة  ،%12، 1بلغت نسبة املوافقة يف املؤسسة  24وابلنسبة للفقرة       
الدال على درجة إجاابت من فضة،  ]2.60 – 1.80]يقع يف اجملال  2.28واملتوسط احلسايب احملسوب قدره 

وقد   1.006.ابحنراف معياري، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %45.6ومنه الوزن النس  يساوي 
حول  سلبية جدا وجهات نظرعلى واليت تدلل  ،%1مبستوى دالله معنوية  7.15-احملسوبة   )ت(بلغت قيمة 
 هده العبارة. 

لعدم املوافقة،  %53.6، بينما كانت نسبة البندعلى نفس  %19.5بلغت نسبة املوافقة  2املؤسسة  ويف      
الدال على درجة إجاابت من فضة، ] 2.60 – 1.80]يقع يف اجملال  2.44واملتوسط احلسايب احملسوب قدره 

وقد  .1.208ابحنراف معياري ، و %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %48.8ومنه الوزن النس  يساوي 
  .%1مبستوى دالله معنوية  4.2-احملسوبة   )ت(بلغت قيمة 

بينما كانت نسبة  %30بلغت نسبة املوافقة  فقد كانت إجاابت عينتها كما يلي: 3أما ابلنسبة للمؤسسة       
الدال على  ]3.40 – 2.60]ينتمي للمجال  2.80لعدم املوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب قدره  47.7%

وابحنراف ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %56ومنه الوزن النس  يساوي مستوى موافقة متوسطة، 
  .إحصائيا ري دالة احملسوبة    )ت(قيمة و  .1.247معياري 

يرون أن الرتقية تتم بشكل  ري عادل وال  2واملؤسسة  1دلت اإلجاابت السابقة على أن أراء عينة املؤسسة        
تستند إىل أسس موضوعية كاجناز األعمال، وهو ما قد يؤثر على أدائهم نتيجة لعدم العدالة اليت تتسم  ا إدارة 
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 3املؤسستني مع عامليها وهو ما يتوافق مع أراء العينة يف العبارات السابقة، بينما جاءت إجاابت عينة املؤسسة 
 حيادية.

لعدم املوافقة ومن  ة كان املتوسط  %59و %20، 1يف املؤسسة  25وقد كانت نسبة املوافقة على الفقرة        
الدال على درجة إجاابت من فضة، ومنه الوزن النس  يساوي  ]2.60 – 1.80]يقع يف اجملال  2.49احلسايب 
  )ت(وقد بلغت قيمة  1.096.ابحنراف معياري قدره ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  49.8%

 .%1مبستوى دالله معنوية  4.65-احملسوبة 

لعدم املوافقة ومن  ة كان  %51.2و %24.4، البندكانت نسبة املوافقة على نفس   2ويف املؤسسة        
ومنه الوزن النس   الدال على درجة إجاابت من فضة، ]2.60 – 1.80]يقع يف اجملال  2.56املتوسط احلسايب 

وقد بلغت قيمة  .1.297ابحنراف معياري قدره ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %51.2يساوي 
واليت تدلل على تباين وجهات نظر أفراد الدراسة حول هده  ، %5مبستوى دالله معنوية  3.06-احملسوبة   )ت(
 . العبارة

لعدم املوافقة ومن  %51.2و %31.1السابقة،  العبارةفقد كانت نسبة املوافقة على  3وابلنسبة للمؤسسة        
، %60قل من الوزن النس  احليادي  وهو أ %56.4ومنه الوزن النس  يساوي  2.82 ة كان املتوسط احلسايب 

 .%5مستوى دالله معنوية  ري دالة إحصائيا عند احملسوبة   )ت(قيمة  وكانت 1.346ابحنراف معياري قدره و 
 فراد الدراسة حول هده العبارة. حيادية ألدالة على وجهات نظر 

تعامل اجملتهد يف عمله معاملة الكسول  2واملؤسسة  1دلت النتائج السابقة على أن العاملني يف املؤسسة        
 3الصحية، وابلتاي يتأثر أدائهم، وجاءت آراء عينة املؤسسة  وهدا من شأنه أن يقتل فيهم روح املبادرة واملنافسة

 حيادية.

مبتوسط  %65ونسبة عدم املوافقة  %15، 1فقد بلغت نسبة املوافقة يف املؤسسة  26وابلنسبة للفقرة        
الدال على درجة إجاابت من فضة، ومنه الوزن النس   ]2.60 – 1.80] يقع يف اجملال  2.38حسايب قدرة 

وقد بلغت قيمة  1.179.واحنراف معياري يساوي  ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %47.6يساوي 
  .%1مبستوى دالله معنوية  6.18-احملسوبة  )ت(
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 %39ونسبة عدم املوافقة  ،%30.5 على البند السابق فقد بلغت نسبة املوافقة 2وابلنسبة للمؤسسة       
ومنه الوزن  الدال على مستوى موافقة متوسطة، ]3.40 – 2.60]ينتمي للمجال  2.90مبتوسط حسايب قدرة 

 )ت(قيمة و  .1.243واحنراف معياري يساوي  ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %58النس  يساوي 
   .%5مستوى دالله معنوية احملسوبة  ري دالة إحصائيا عند 

مبتوسط  %38.9ونسبة عدم املوافقة  ،%38.9فقد بلغت نسبة املوافقة  26 للعبارةوابلنسبة  3املؤسسة  ويف      
ومنه الوزن النس   الدال على مستوى موافقة متوسطة، ]3.40 – 2.60]ينتمي للمجال  3.07حسايب قدرة 

  )ت(وقيمة  .1.261 واحنراف معياري يساوي، %60وهو أك  من الوزن النس  احليادي  %61.4يساوي 
 .%5مستوى املعنوية االفرتاضي  احملسوبة  ري دالة عند

يعتقدون أهنم حمرومون من الدورات التدريبية،  1وتدل النتائج السابقة على أن ا لب أفراد العينة يف املؤسسة       
 3و 2وهدا ما سيؤثر على حتسني مهارايم وابلتاي اخنفاض أدائهم، بينما جاءت أراء عينة كل من املؤسسة 

 .حيادية

، يقع يف اجملال 2.41قدره  مبتوسط حسايب 1للبعد فكانت من فضة يف املؤسسة  الكلية الدرجة حالة يفو       
وهو أقل من الوزن  %48.2الدال على درجة إجاابت من فضة، ومنه الوزن النس  يساوي  ]2.60 – 1.80]

تركزت أي ، دال على درجة جتانس معت ة يف اإلجاابت. 0.41، واحنراف معياري قدره %60النس  احليادي 
عند مستوى معنوية  14.32-وابلنسبة لقيمة )ت( فقد بلغت املقياس.  بني تشتتها ضااالستجاابت واخنف

0.01. 

، 2.64قدره  للبعد متوسطة عند حدود اجملال الدنيا مبتوسط حسايب 2املؤسسة يف  الكلية كانت الدرجةو      
داال على مستوى متوسط يف احلدود الدنيا للموافقة، ومنه الوزن النس  ] 3.40 – 2.60] ينتمي إىل اجملال 

، دال على درجة 0.49، واحنراف معياري قدره %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %52.8يساوي 
 6.47-وبلغت قيمة )ت( املقياس.  بني تشتتها ضاواخنف تركزت االستجاابتأي جتانس معت ة يف اإلجاابت. 

 .0.01مبستوى معنوية 
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ينتمي ، 2.91قدره  متوسطة مبتوسط حسايبللبعد فكانت  الكلية ابلدرجة يتعلق وفيما 3أما يف املؤسسة      
وهو أقل من  %58.2ومنه الوزن النس  يساوي الدال على مستوى موافقة متوسطة، ] 3.40 – 2.60]للمجال 

أي ، دال على درجة جتانس معت ة يف اإلجاابت. 0.54واحنراف معياري قدره ، %60الوزن النس  احليادي 
 .إحصائياوجاءت قيمة )ت(  ري دالة  املقياس. بني تشتتها ضاتركزت االستجاابت واخنف

أن إجاابت  ،يف املؤسسات الثالث املناخ التنظيميأبعاد لفقرات يالحظ املرء من خالل التحليل اإلحصائي       
ويف أحسن األحوال كانت حيادية، خاصة إذا اعت  املرجع  ،أفراد العينات على كل العبارات تقريبا إل تكن اجيابية

، وهدا مفاده أن العاملني يشعرون أبن منط املناخ التنظيمي يف املؤسسات اليت 3احليادي للمتوسط احلسايب هو 
 يعملون  ا  ري اجيايب.

 املبحث الثاين: حتديد منط املناخ التنظيمي
حتديدد مندط  سديتم، الدراسدة قيددالعدام ألبعداد املنداخ التنظيمدي يف املؤسسدات  التحليل اإلحصدائي  ا علىاعتماد      

املتوسددط احلسددايب واالحنددراف املعيدداري واختبددار األدوات املسددت دمة املندداخ التنظيمددي السددائد يف كددل مؤسسددة، فنجددد 
 T.  )ت(

  (شركة مناجم الفوسفات )اجلزائر يف السائد التنظيمي املناخ منط :املطلب األول
 ألبعاد املناخ واختبار )ت( املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات 26يوضح اجلدول  1ابلنسبة للمؤسسة       

 التنظيمي.
 26جدول رقم 

 1التنظيمي للمؤسسة  املناخ ألبعاد املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات
       

 

 

 
 

 .1.66اجلدولية تساوي   )ت( قيمة            
 املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبياانت البحث.          
   

المتوسط  األبعاد الرئيسية الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 اختبار

 (t) ت

 المعنوية

 0.00 16.97- 0.66 2.57 الهيكل التنظيمي 1

 0.00 8.66- 0.56 2.50 نمط القيادة واتخاذ القرارات 2

 0.00 11.13- 0.42 2.53 العالقات واالتصال 3

 0.00 14.32- 0.41 2.41 الحوافز والعوائد 4

 0.00 16.98- 0.29 2.50 المقياس ككل 
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حصل على أعلى استجابة لدى أفراد العينة مقارنة  اهليكل التنظيميأن بعد  26رقم  يتضح من اجلدول       
، وهدا 0.66واحنراف معياري يساوي  2.57ابألبعاد األخرى التابعة حملور املناخ التنظيمي، مبتوسط حسايب قدره 

. ودلت قيمة )ت( على التوجهات الدالة على مستوى ضعيف للموافقة ]2.60 – 1.80]املتوسط يقع يف جمال 
، مبعىن أنه توجد توجهات سلبية ألفراد العينة 16.97-عد مبعامل أقل من القيمة اجلدولية يساوي السلبية هلدا الب

 كأحد أبعاد حمور املناخ التنظيمي.  اهليكل التنظيميحنو 
وقد حظي بعد العالقات واالتصال على الرتتيب الثاين لتوجهات العينة حنو حمور املناخ التنظيمي، مبتوسط        

] 2.60 – 1.80]، حيث يقع املتوسط احلسايب يف الفئة 0.42واحنراف معياري قدره  2.53حسايب يساوي 

لبية هلدا البعد مبعامل أقل من القيمة . ودلت قيمة )ت( على التوجهات السالدالة على مستوى ضعيف للموافقة
، مبعىن أنه توجد توجهات سلبية ألفراد العينة حنو العالقات واالتصال كأحد أبعاد حمور 11.13-اجلدولية يساوي 
 املناخ التنظيمي.

 2.50على متوسط حسايب قدره  منط القيادة واختاذ القراراتوابلنسبة للرتتيب الثالث فقد حصل بعد        

. الدالة على مستوى ضعيف للموافقة ]2.60 – 1.80]، واملتوسط يقع يف الفئة  0.56واحنراف معياري يساوي 
، مبعىن أنه 8.66-ودلت قيمة )ت( على التوجهات السلبية هلدا البعد مبعامل أقل من القيمة اجلدولية يساوي 

 دارة كأحد أبعاد حمور املناخ التنظيمي.توجد توجهات سلبية ألفراد العينة حنو اختاذ القرارات وأسلوب اإل

 – 1.80]يقع يف الفئة  2.41أما بعد احلوافز والعوائد فقد حظي ابلرتتب األخري مبتوسط حسايب يساوي       

. ودلت قيمة )ت( على التوجهات 0.41، وابحنراف معياري قدره الدالة على مستوى ضعيف للموافقة ]2.60
، مفاده وجود  توجهات سلبية ألفراد العينة 14.32-قل من القيمة اجلدولية يساوي السلبية هلدا البعد مبعامل أ

 جتاه احلوافز والعوائد كأحد أبعاد حمور املناخ التنظيمي.

 املناخ تصف الدراسة استجاابت جمتمع وفيما خيص متوسط الدرجة الكلية حملور املناخ التنظيمي ف ن  البية      
. ذل  ألن 0.29واحنراف معياري قدره  2.50حسايب يساوي  مبتوسط لالنغالق، مييل أبنه املؤسسة يف التنظيمي

. ودلت قيمة )ت( على الدالة على مستوى ضعيف للموافقة ]2.60 – 1.80]املتوسط متضمن يف الفئة 
 داللة ذات فروقا هناب ،  ا يعين أن16.98-التوجهات السلبية للمحور مبعامل أقل من القيمة اجلدولية يساوي 

 يف (3)النظري  املتوسط لصاحل لفرقاوهدا  احملسوب، املتوسط وبني املناخ ملقياس النظري املتوسط بني إحصائية
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 على وبناء السلب، حنو يتجه يف املؤسسة السائد املناخ أن يعين  ا ككل، املقياس مستوى وعلى األبعاد كل
 بصفة املؤسسة حمل الدراسة يف العام املناخ أن جند التنظيمي املناخ ملستوايت الدراسة هده يف املعتمد التصنيف

 .املغلق املناخ مستوى يف يقع عامة

إىل االنغالق، هو أن إدارة املؤسسة تفتقر للمبادئ  1ومرد ميل منط املناخ التنظيمي السائد يف املؤسسة        
األساسية لتكوين وتنمية مناخ تنظيمي إجيايب، كالصدق والثقة املتبادلة بني مستوايت املؤسسة، والشفافية 
والتشجيع على العمل واالجناز والعدالة بني أطراف العمل واملشاركة وفتح ابب احلوار واالتصال العمودي واألفقي، 

 ها من السياسات التقليدية اليت ما زالت تتسم  ا املؤسسات اجلزائرية خاصة العامة منها.  و ري 

 )تونس(شركة فوسفات قفصة  يف السائد التنظيمي املناخ منط :املطلب الثاين
 ألبعاد واختبار )ت( املعيارية واالحنرافات احلسابية يوضح اجلدول أدانه املتوسطات 2ابلنسبة للمؤسسة        
 التنظيمي. املناخ

 27جدول رقم 
 2التنظيمي للمؤسسة  املناخ ألبعاد املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات                      

       

 

 
 
 
 
 
 .1.664قيمة )ت( اجلدولية تساوي      

 املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبياانت البحث.     
 

أن بعد العالقات واالتصال حصل على أعلى استجابة لدى أفراد العينة  نالحظ 27ابلوقوف على اجلدول      
، 0.48واحنراف معياري يساوي  2.79مقارنة ابألبعاد األخرى التابعة حملور املناخ التنظيمي مبتوسط حسايب قدره 

قرب منه إىل أ يف حدوده الدنيا الدالة على مستوى متوسط للموافقة ]3.40 – 2.60] املتوسط يقع يف جمالوهدا 
،  3.89-الضعف، ودلت قيمة )ت( على التوجهات السلبية هلدا البعد مبعامل أقل من القيمة اجلدولية يساوي 

المتوسط  األبعاد الرئيسية الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 اختبار

 t ()ت

 المعنوية

 0.00 4.95- 0.606 2.67 الهيكل التنظيمي 1

 0.00 5.24- 0.59 2.66 نمط القيادة واتخاذ القرارات 2

 0.00 3.89- 0.48 2.79 العالقات واالتصال 3

 0.00 6.47- 0.49 2.64 الحوافز والعوائد 4

 0.00 9.28- 0.30 2.69 المقياس ككل 
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العالقات واالتصال كأحد أبعاد حمور املناخ مبعىن أنه توجد توجهات حمايدة يف حدودها الدنيا ألفراد العينة حنو 
 التنظيمي.

على الرتتيب الثاين لتوجهات العينة حنو حمور املناخ التنظيمي مبتوسط  اهليكل التنظيميوقد حظي بعد        
 ]3.40 – 2.60]، حيث يقع املتوسط احلسايب يف الفئة 0.606واحنراف معياري قدره  2.67حسايب يساوي 
. ودلت قيمة )ت( على التوجهات السلبية هلدا البعد مبعامل توى متوسط يف حدوده الدنيا للموافقةالدالة على مس

، مبعىن انه توجد توجهات حمايدة أو متوسطة اقرب منها إىل الضعف 4.95-أقل من القيمة اجلدولية يساوي 
 كأحد أبعاد حمور املناخ التنظيمي.  اهليكل التنظيميألفراد العينة حنو 

على متوسط حسايب مقارب للبعد  منط القيادة واختاذ القراراتوابلنسبة للرتتيب الثالث فقد حصل بعد       
الدالة على  ]3.40 – 2.60] ، واملتوسط يقع يف الفئة0.59اوي واحنراف معياري يس 2.66السابق مقداره 

مة )ت( على التوجهات ، ودلت قيمستوى متوسط يف حدوده الدنيا )قريب من املستوى الضعيف( للموافقة
، مبعىن أنه توجد توجهات متوسطة ألفراد العينة 5.24-السلبية هلدا البعد مبعامل أقل من القيمة اجلدولية يساوي 

 اختاذ القرارات كأحد أبعاد حمور املناخ التنظيمي.منطالقيادة حنو 

 – 2.60]يقع يف الفئة  2.64أما بعد احلوافز والعوائد فقد حظي ابلرتتب األخري مبتوسط حسايب يساوي       

، ودلت قيمة ت 0.49، وابحنراف معياري قدره الدالة على مستوى متوسط يف حدوده الدنيا للموافقة ]3.40
مفاده وجود  توجهات متوسطة  6.47-ساوي على التوجهات السلبية هلدا البعد مبعامل أقل من القيمة اجلدولية ي
 ألفراد العينة جتاه احلوافز والعوائد كأحد أبعاد حمور املناخ التنظيمي.

 املناخ تصف الدراسة عينة استجاابت توسط الدرجة الكلية حملور املناخ التنظيمي ف ن  البيةمب يتعلقوفيما       
متضمن يف الفئة  2.69حسايب يساوي  مبتوسط إىل االنغالق(،احلياد )قريب  مييل أبنه املؤسسة يف التنظيمي

ودلت قيمة )ت( على  .0.30واحنراف معياري قدره  الدالة على مستوى متوسط للموافقة ]3.40 – 2.60]
 داللة ذات فروقا هناب ،  ا يعين أن9.28-التوجهات السلبية هلدا البعد مبعامل أقل من القيمة اجلدولية يساوي 

 يف (3)النظري  املتوسط لصاحل لفرقاوهدا  احملسوب، املتوسط وبني املناخ ملقياس النظري املتوسط بني إحصائية
 أن الر م وعلى .السلب حنو يتجه املؤسسة السائد املناخ أن يعين  ا ككل، املقياس مستوى وعلى األبعاد كل
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 املناخ ملستوايت الدراسة هده يف املعتمد التصنيف على وبناء أنه إال السلب حنو يتجه احملسوب املتوسط هدا
 بني يقع الدي احملايد املناخ مستوى يف يقع عامة بصفة املؤسسة حمل الدراسة يف العام املناخ أن جند التنظيمي
  .واملفتوح املغلق املناخني

ال )أي قريب من إىل احلياد يف حدوده الدنيا من اجمل 2ميل منط املناخ التنظيمي السائد يف املؤسسة  إن      
اليت ال تدعم مناخ تنظيمي صحي يركز على املشاركة والتعاون والشفافية والعدالة  ، ارسات اإلدارة سببهاالنغالق( 

 بني أطراف العمل وفتح ابب احلوار واالتصال العمودي واألفقي. 

  )املغرب( تملكتب الشريف للفوسفااب السائد التنظيمي املناخ منط :املطلب الثالث
 املناخ ألبعاد واختبار )ت( املعيارية واالحنرافات احلسابية يوضح اجلدول أدانه املتوسطات 3ابلنسبة للمؤسسة      

 التنظيمي.
 28جدول رقم 

  3 التنظيمي للمؤسسة املناخ ألبعاد املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات                        
       

 

 

 

 

 1.662قيمة )ت( اجلدولية تساوي          
 املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبياانت البحث.          

 

أن بعد العالقات واالتصال حصل على أعلى استجابة لدى أفراد العينة مقارنة جند  28 اجلدول بتفحص     
، وهدا 0.45واحنراف معياري يساوي  2.98ابألبعاد األخرى التابعة حملور املناخ التنظيمي مبتوسط حسايب قدره 

دالة ، وقد جاءت قيمة ت  ري دالة على مستوى متوسط للموافقة ]3.40 – 2.60]املتوسط يقع يف جمال 
إحصائيا، مبعىن أنه توجد توجهات حمايدة يف حدودها الدنيا ألفراد العينة حنو العالقات واالتصال كأحد أبعاد 

 حمور املناخ التنظيمي.

المتوسط  األبعاد الرئيسية الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 اختبار

 t(  )ت

 المعنوية

 0.00 6.27- 0.63 2.58 الهيكل التنظيمي 1

 0.00 5.47- 0.60 2.65 نمط القيادة واتخاذ القرارات 2

 0.764 0.30- 0.45 2.98 العالقات واالتصال 3

 0.136 1.50- 0.54 2.91 الحوافز والعوائد 4

 0.00 7.02- 0.293 2.78 المقياس ككل 
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وقد حظي بعد احلوافز والعوائد على الرتتيب الثاين لتوجهات العينة حنو حمور املناخ التنظيمي، مبتوسط        
 ]3.40 – 2.60]، حيث يقع املتوسط احلسايب يف الفئة 0.54معياري قدره  واحنراف 2.91حسايب يساوي 

ت(  ري دالة إحصائيا، مبعىن أنه توجد توجهات حمايدة )، وقد جاءت قيمة الدالة على مستوى متوسط للموافقة
 كأحد أبعاد حمور املناخ التنظيمي.  اهليكل التنظيميأو متوسطة ألفراد العينة حنو 

على متوسط حسايب مقارب للبعد  منط القيادة واختاذ القراراتوابلنسبة للرتتيب الثالث فقد حصل بعد        
الدالة على  ]3.40 – 2.60] ، واملتوسط يقع يف الفئة0.60اوي واحنراف معياري يس 2.65السابق مقداره 

ودلت قيمة )ت( على التوجهات ، مستوى متوسط يف حدوده الدنيا )قريب من املستوى الضعيف( للموافقة
مبعىن أنه توجد توجهات متوسطة ألفراد العينة  ،5.47-السلبية هلدا البعد مبعامل أقل من القيمة اجلدولية يساوي 

 كأحد أبعاد حمور املناخ التنظيمي.  منط القيادة واختاذ القراراتحنو 

-1.80]يقع يف الفئة  2.58حسايب يساوي  فقد حظي ابلرتتب األخري مبتوسط اهليكل التنظيميأما بعد       

، ودلت قيمة )ت( على التوجهات 0.63، وابحنراف معياري قدره الدالة على مستوى ضعيف للموافقة] 2.60
، مفاده وجود  توجهات من فضة ألفراد العينة 6.27-السلبية هلدا البعد مبعامل أقل من القيمة اجلدولية يساوي 

 كأحد أبعاد حمور املناخ التنظيمي.جتاه احلوافز والعوائد  

 احلياد، إىل مييل أبنه املؤسسة متوسط الدرجة الكلية حملور املناخ التنظيمي يفالدراسة  عينةتصف  البية و       
واحنراف  الدالة على مستوى متوسط للموافقة ]3.40 – 2.60]متضمن يف الفئة  2.78حسايب يساوي  مبتوسط

ودلت قيمة )ت( على التوجهات السلبية للمحور مبعامل أقل من القيمة اجلدولية يساوي  .0.293معياري قدره 
 احملسوب، املتوسط وبني املناخ ملقياس النظري املتوسط بني إحصائية داللة ذات فروقا هناب ،  ا يعين أن7.02-

 مستوى وعلى واختاذ القراراتومنط القيادة وبعد اهليكل التنظيمي بعد  يف النظري املتوسط لصاحل لفرقاوهدا 
 احملسوب املتوسط هدا أن الر م وعلى السلب، حنو يتجه املؤسسة يفالسائد  املناخ أن يعين  ا ككل، املقياس
 العام املناخ أن جند التنظيمي املناخ ملستوايت الدراسة هده يف املعتمد التصنيف على وبناء أنه إال السلب حنو يتجه
 .واملفتوح املغلق املناخني بني يقع الدي احملايد املناخ مستوى يف يقع عامة بصفة الدراسةاملؤسسة حمل  يف
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 ا سبق يتضح أن أمناط املناخ التنظيمي يف املؤسسات الثالث إل ترقى إىل املناخ املفتوح، وفقا للتصنيف       
إىل احلياد يف  3أي ميل منط املناخ التنظيمي السائد يف املؤسسة  ،ويعزى ذل  حسب الباحث ،األمنوذجاملقرتح يف 

 2و 1حدوده الدنيا من اجملال )أي قريب من االنغالق(، إىل العوامل نفسها اليت سامهت يف ميل مناخ املؤسسة 
  .إىل االنغالق أي افتقار إدارة املؤسسة للمبادئ األساسية لتكوين وتنمية مناخ تنظيمي اجيايب

 ستوى أبعاد أداء املوارد البشرية ملث الثالث: التحليل اإلحصائي املبح
يتم يف هدا املبحث قياس مستوى أبعاد األداء الوظيفي، تبعا لوجهات نظر العاملني يف كل مؤسسة من        

 ، عن طريق كل بعد من األبعاد اليت مت قياسه  ا كل على39إىل  27مؤسسات الدراسة من خالل العبارات من 
 . ةحد

 احلسابية واملتوسطات والنسب املئوية التكراراتالتحليل اإلحصائي من خالل:  الباحث است دم      
 يلي وفيما. الدراسة تشملها األداء الوظيفي اليت أبعاد مستوى مجيع على ، للتعرف)ت(وقيمة  املعيارية واالحنرافات

 .أبعاد الدراسة عن العينة الستجاابت تفصيلي وصف

 االنضباط يف العملبعد التحليل اإلحصائي ل :املطلب األول
، فنجدد املتوسددط االنضدباط يف العمدلبعددد  عدن العيندة السددتجاابتاجلددول أدانه يعطدي التحليدل اإلحصدائي       

 .)ت(احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة 
 29جدول رقم 

 االنضباط يف العملنتائج إجاابت العمال حول بنود بعد 

قم
ر
ال

 

 البنود

سس
املؤ

ة
 

 درجة الموافقة

غينننننننننننننر  موافق موافق جدا

 متأكد

غيننننننننر  

 موافق

غيننر موافننق 

 إطالقا

المتوسط  )ت(

 الحسابي

االنحننراف 

 المعياري

قوم بانجاز ا 27

األعمال التي أكلف 

 بها في وقتها؛

1 ni 4 11 25 38 22 **5.89- 2.37 1.070 

% 4 11 25 38 22 

2 ni 6 18 12 26 20 **3.11- 2.56 1.278 

% 7.3 22 14.6 31.7 24.4 

3 ni 17 22 18 20 13 0.78 3.11 1.345 

% 18.9 24.4 20 22.2 14.4  

أواظب على أوقات  28

العمل الرسمي دون 

 أي تأخير؛

1 ni 8 22 24 32 12 -1.73 2.80 1.155 

% 8 22 24 32 12 

2 ni 12 15 15 19 21 -1.72 2.73 1.406 

% 14.6 18.3 18.3 23.2 25.6 

3 ni 13 22 21 18 16 -0.16 2.98 1.324 

% 14.4 24.4 23.3 20 17.8 

 ni 13 20 18 36 13 -1.27 2.84 1.261 1أتقيد بالقواعد  29
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واإلجراءات 

 وتنظيمات العمل؛
% 13 20 18 36 13 

2 ni 18 13 13 11 27 -1.12 2.80 1.575 

% 22 15.9 15.9 13.4 32.9 

3 ni 17 18 20 24 11 0.48 3.07 1.314 

% 18.9 20 22.2 26.7 12.2 

أثناء أوقات العمل  30

التزم بمكان عملي 

وال أضيع الوقت 

 في ما ال يفيد العمل.

 

1 ni 10 24 21 28 17 -1.43 2.82 1.258 

% 10 24 21 28 17 

2 ni 9 22 9 19 23 -1.95 2.70 1.411 

% 11 26.8 11 23.2 28 

3 ni 17 11 19 32 11 -0.72 2.90 1.316 

% 18.9 12.2 21.1 35.6 12.2 

المتوسط واالنحراف 

 المعياري العام

1  **5.1- 2.70 0.57 

2  **73.8- 2.69 0.70 

3  0.16 3.01 0.79 

 التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.المصدر: نتائج 

نظدر العداملني  ، أن وجهدةاالنضدباط يف العمدلبعدد حول بنود  1أفراد العينة للمؤسسة  إجابة 29اجلدول  بنيي     
، حيددث بلغددت نسددبة عدددم املوافقددة يف جمموعهددا 27مددن خاللدده كددان من فضددا علددى الفقددرة ملسددتوى أدائهددم الددوظيفي 

وهدو أقدل  %47.4ومنه الوزن النس  يساوي  2.37مبتوسط حسايب قدره  %15بينما نسبة املوافقة كانت  ،60%
 5.89-احملسدددوبة  )ت(وقدددد بلغدددت قيمدددة  .1.070، واحندددراف معيددداري يسددداوي %60مدددن الدددوزن النسددد  احليدددادي 

 هده العبارة. حنو سلبيةواليت تدلل على وجهات نظر  .%1مبستوى دالله معنوية 

بينمددا  .%56نسددبة عدددم املوافقددة علددى نفددس العبددارة يف جمموعهددا بلغددت أن فقددد تبددني  2وابلنسددبة للمؤسسددة        
وهددو أقددل مددن  %51.2ومندده الددوزن النسدد  يسدداوي  2.56. ومبتوسددط حسددايب قدددره %29.3نسددبة املوافقددة كانددت 
مبسدتوى  3.11-احملسدوبة  )ت(وقدد بلغدت قيمدة  .1.278، واحندراف معيداري يسداوي %60الوزن النس  احليدادي 

  فراد الدراسة حول هده العبارة.أل عيفةضة على نظر  ةلاد ،%1دالله معنوية 

بينمدا نسدبة املوافقدة كاندت  السدابق، البنددعلدى  %36.6نسدبة عددم املوافقدة يف جمموعهدا بلغت  3املؤسسة  ويف      
وهدو أكد  مدن الدوزن النسد  احليدادي  %62.2ومنده الدوزن النسد  يسداوي  3.11، ومبتوسط حسايب قددره 43.3%
الفرضددي  املعنويددةاحملسددوبة  ددري دالددة إحصددائيا عنددد املسددتوى  )ت(وقيمددة  .1.345، واحنددراف معيدداري يسدداوي 60%
5%. 
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يف  ددالبيتهم ال يهتمددون ابلوقددت امل صددص  2واملؤسسددة  1علددى  أن أفددراد عينددة املؤسسددة تدددل النتددائج السددابقة       
للعمددل، وقدددد يتحججدددون أبن الوقددت ال يكفدددي ألداء مدددا طلدددب مددنهم، وقدددد يكدددون سددبب عددددم كفايدددة الوقدددت ألداء 
املهام، هو عدم  اسهم ألدائه، ألنه ال شيء يشجع على ذل ، خاصة منداخ العمدل، لددل  فالعداملني سديكون رد 

 حيادية. 3وجاءت إجاابت عينة املؤسسة فعلهم التحجج بعدم كفاية الوقت. 

لعدم املوافقة، واملتوسط  %44بينما كانت نسبة  %30، 1يف املؤسسة  28 البندوبلغت نسبة املوافقة على        
 ،%60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %56ومنه الوزن النس  يساوي ، 2.80احلسايب احملسوب قدره 

واليت تدلل  ،%5 يضالفر  عنويةامل عند إحصائيا ري دالة احملسوبة  )ت(قيمة  جاءتوقد  .1.155ابحنراف معياري 
 وجهات نظر أفراد الدراسة حول هده العبارة.  حياديةعلى 

لعدم املوافقة،  %48.8بينما كانت نسبة  ،%32.9بلغت نسبة املوافقة على نفس العبارة  2املؤسسة  ويف      
وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %54.6ومنه الوزن النس  يساوي ، 2.73واملتوسط احلسايب احملسوب قدره 

 . %5 ري داللة إحصائيا عند مستوى داللة  )ت(قيمة و  .1.406ابحنراف معياري ، و 60%

 %37.8بينما كانت نسبة  %38.8كانت نسبة املوافقة على الفقرة السابقة،    3وابلنسبة لعينة املؤسسة       

وهو أقل من الوزن  %59.6ومنه الوزن النس  يساوي  2.98لعدم املوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب قدره 
 املعنويةاحملسوبة  ري دالة إحصائيا عند املستوى  )ت(وقيمة  .1.324ابحنراف معياري ، و %60النس  احليادي 

 . %5الفرضي 

تدل النتائج أعاله على أن أ لب العاملني يف املؤسسات حمل الدراسة جاءت إجاابيم يف اجملال املتوسط،        
 . %60، والوزن النس  أقل من الوزن احليادي 3ر م أن املتوسطات احلسابية أقل من املتوسط املعياري 

أما نسبة عدم املوافقة فقد بلغت  %33، 1فقد كانت نسبة املوافقة عليها يف املؤسسة  29وابلنسبة للفقرة       
وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %56.8ومنه الوزن النس  يساوي  2.84، واملتوسط حسايب قدره 49%
  .إحصائيا ري دالة احملسوبة  )ت(قيمة  كانتوقد   .1.261وابحنراف معياري يساوي ، 60%
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 %46.3أما نسبة عدم املوافقة فقد بلغت  ،%37.9بلغت نسبة املوافقة على العبارة السابقة  2ويف املؤسسة       

، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %56ومنه الوزن النس  يساوي ، 2.80ومتوسط حسايب قدره 
دال على ، %5داللة معنوية  مستوىعند  إحصائيا ري دالة  احملسوبة )ت(، و1.575وابحنراف معياري يساوي 

  تباين وجهات نظر أفراد الدراسة حول هده العبارة.

أما نسبة عدم املوافقة فقد بلغت  %38.9فقد كانت نسبة املوافقة  29 للبندوابلنسبة  3ويف املؤسسة       
وهو أك  من الوزن النس  احليادي  %61.4ومنه الوزن النس  يساوي  3.07واملتوسط احلسايب قدره  ،38.9%
الفرضي  املعنويةاحملسوبة  ري دالة إحصائيا عند املستوى  )ت(وقيمة ، 1.314وابحنراف معياري يساوي ، 60%
دلت النتائج السابقة على أن إجاابت أفراد العينة يف املؤسسات حمل الدراسة جاءت حيادية )متوسطة(  وقد .5%

 النتمائها إىل اجملال املتوسط لإلجاابت. 

ومبتوسط  %45، أما عدم املوافقة فقد بلغ %34، 1فقد كانت نسبة املوافقة يف املؤسسة  30ويف الفقرة        
واحنراف معياري ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %56.4لنس  يساوي ومنه الوزن ا 2.82حسايب 
  .إحصائيا ري دالة احملسوبة  )ت(قيمة  جاءتوقد ، 1.258

 %51.2أما عدم املوافقة فقد بلغ ، %37.8 مقدار 2يف املؤسسة  البندبلغت نسبة املوافقة على نفس و       

واحنراف ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %54ومنه الوزن النس  يساوي  2.70ومبتوسط حسايب 
 حياديةنظر  ، دالة على وجهات%5إحصائيا عند مستوى   ري دالة )ت(قيمة  كانتوقد   .1.411معياري 

 فراد الدراسة حول هده العبارة. أل

أما عدم املوافقة فقد بلغ  ،%31.1فقد كانت نسبة املوافقة على العبارة السابقة،  3وابلنسبة للمؤسسة       
وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %58.04ومنه الوزن النس  يساوي  2.902ومبتوسط حسايب  47.8%
  .إحصائيالة ا ري داحملسوبة  ()تقيمة و ، 1.316واحنراف معياري ، 60%

ر م أن  ]3.40 – 2.60]تدل النتائج السابقة على أن إجاابت أفراد العينة جاءت تنتمي إىل اجملال املتوسط      
 يف حدوده الدنيا من اجملال.  1املتوسط احلسايب للمؤسسة 
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يقع ضمن  2.70قدره  فكانت متوسطة، مبتوسط حسايب 1للبعد يف املؤسسة  الكلية ابلدرجة يتعلق وفيما      
، واحنراف %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %54ومنه الوزن النس  يساوي  ،]3.40 – 2.60] اجملال 

 تشتتها واخنفا تركزت االستجاابت مبعىن أن، دال على درجة جتانس معت ة يف اإلجاابت. 0.57معياري قدره 
 . 0.01عند مستوى داللة  5.11-وبلغت )ت( قيمة املقياس.  بني

 2.69قدره  للبعد متوسطة أيضا يف حدودها الدنيا، مبتوسط حسايب الكلية كانت الدرجة  2ويف املؤسسة       
وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %53.8، ومنه الوزن النس  يساوي ]3.40 – 2.60]يقع ضمن اجملال 

 تركزت االستجاابتأي ، دال على درجة جتانس معت ة يف اإلجاابت، 0.70، واحنراف معياري قدره 60%
 .0.01عند مستوى داللة  3.87-وبلغت )ت( قيمة املقياس.  بني تشتتها واخنفا

يقع ضمن اجملال  3.01قدره  متوسطة كدل ، مبتوسط حسايب 3املؤسسة  يف للبعد الكلية الدرجة كانتو       
، واحنراف معياري %60وهو أك  من الوزن النس  احليادي  %60.2والوزن النس  يساوي  ،]3.40 – 2.60]

 املقياس. بني تشتتها واخنفا تركزت االستجاابتأي ، دال على درجة جتانس معت ة يف اإلجاابت، 0.79قدره 
 .إحصائيا ري دالة احملسوبة  )ت(قيمة  جاءتوقد 

 لعملهاهتمام العامل وإتقانه بعد التحليل اإلحصائي ل :املطلب الثاين
، فنجددد اهتمددام العامددل وإتقاندده لعملددهبعددد  عددن السددتجاابت العينددةاجلدددول التحليددل اإلحصددائي يعددرض هدددا     

 .)ت(املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة 
 30جدول رقم 

 اهتمام العامل وإتقانه لعملهنتائج إجاابت العمال حول بنود بعد 

قم
ر
ال

 

 البنود

سس
املؤ

ة
 

 درجة الموافقة

غيننننننننر  موافق موافق جدا

 متأكد

غيننننننننر  

 موافق

غيننر موافننق 

 إطالقا

المتوسط  )ت(

 الحسابي

االنحننراف 

 المعياري

اعتمد على نفسي في  31

انجاز األعمال التي 

 أكلف بها؛

1 ni 8 22 20 34 16 *2.32- 2.72 1.207 

% 8 22 20 34 16 

2 ni 12 20 17 14 19 -0.63 2.90 1.393 

% 14.6 24.4 20.7 17.1 23.2 

3 ni 14 19 25 21 11 0.33 3.04 1.253 

% 15.6 21.1 27.8 23.3 12.2 

لدي الرغبة الكاملة  32

في انجاز مهامي على 

 أكمل وجه؛

1 ni 5 23 20 36 16 **3.04- 2.65 1.149 

% 5 23 20 36 16 

2 ni 8 16 21 22 15 -1.77 2.76 1.243 
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% 9.8 19.5 25.6 26.8 18.3 

3 ni 9 16 26 20 19 *2.00- 2.73 1.261 

% 10 17.8 28.9 22.2 21.1 

احرص على القيام  33

بمهامي بكل دقة 

 وإتقان؛

1 ni 7 24 25 25 19 *2.05- 2.75 1.218 

% 7 24 25 25 19 

2 ni 11 18 20 20 13 -0.51 2.93 1.284 

% 13.4 22 24.4 24.4 15.9 

3 ni 15 17 19 30 9 -0.08 2.99 1.268 

% 16.7 18.9 21.1 33.3 10 

ال احتاج إلى من  34

 العمل؛ على يحثني

 

 

 

 

1 ni 8 23 21 30 18 *2.19- 2.73 1.230 

% 8 23 21 30 18 

2 ni 12 19 12 32 7 -0.26 2.96 1.252 

% 14.6 23.2 14.6 39 8.5 

3 ni 14 17 24 26 9 0.08 3.01 1.232 

% 15.6 18.9 26.7 28.9 10 

35  

 أو األخطاء، نسبة

الجيد،  غير اإلنتاج

 نادرة وقليلة.

1 ni 5 16 29 33 17 **3.72- 2.59 1.102 

% 5 16 29 33 17 

2 ni 9 18 13 22 20 *2.12- 2.68 1.351 

% 11 22 15.9 26.8 24.4 

3 ni 16 14 22 26 12 -0.32 2.96 1.306 

% 17.8 15.6 24.4 28.9 13.3 

المتوسط واالنحراف 

 المعياري العام

1  **6.16- 2.69 0.50 

2  *2.46- 2.84 0.56 

3  -0.99 2.94 0.51 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.  

، حيدث 31الفقدرة ، ابلنسدبة اهتمدام العامدل وإتقانده لعملدهبعدد أفدراد العيندة حدول بندود  إجابدة 30اجلددول  يبدني      
. ومبتوسدددط %50بينمدددا نسدددبة عددددم املوافقدددة كاندددت  %30، 1بلغدددت نسدددبة املوافقدددة يف جمموعهدددا عليهدددا يف املؤسسدددة 

، واحندددراف %60وهدددو أقدددل مدددن الدددوزن النسددد  احليدددادي  %54.4ومنددده الدددوزن النسددد  يسددداوي  2.72حسدددايب قددددره 
  .%1مبستوى دالله معنوية  2.32-احملسوبة  )ت(وقد بلغت قيمة  .1.207معياري يساوي 

كاندددت يف جمموعهدددا   السدددابقة العبدددارةاجلددددول السدددابق بدددني أن نسدددبة املوافقدددة علدددى  فددد ن  2وابلنسدددبة للمؤسسدددة       
 %58ومندده الددوزن النسدد  يسدداوي  2.90، ومبتوسددط حسددايب قدددره %40.3بينمددا نسددبة عدددم املوافقددة كانددت  39%

- احملسددوبة )ت(، وقددد بلغددت قيمددة 1.393، واحنددراف معيدداري يسدداوي %60وهددو أقددل مددن الددوزن النسدد  احليددادي 
  .%5وهي  ري داللة إحصائيا عند مستوى داللة  0.63

بينمدا نسدبة عددم املوافقدة   ،%36.7 تساوي السابق يف جمموعها البندعلى  ةوافقاملكانت نسبة   3املؤسسة  ويف      
وهددو أكدد  مددن الددوزن النسدد   %60.8ومندده الددوزن النسدد  يسدداوي  3.04ومبتوسددط حسددايب قدددره  ،%35.5كانددت 
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 املعنويددةاحملسددوبة  ددري دالددة إحصددائيا عنددد املسددتوى  )ت(وقيمددة  .1.253، واحنددراف معيدداري يسدداوي %60احليددادي 
  .%5الفرضي 

 2و 1جاءت إجاابت عينة املؤسسات حمل الدراسة تنتمي إىل اجملال املتوسط، ر م أن عينة كل مدن املؤسسدة       
يف احلدود الدنيا من اجملال، وهدا يدل على أن ا لدب أفدراد العيندة يف كلتدا املؤسسدتني يعتمددون علدى  دريهم يف إمتدام 

ل ولكندده مددن ابب عدددم االهتمددام والددتحجج بصددعوبة أعمدداهلم، وهدددا لدديس مددن ابب التعدداون اجلمدداعي الجندداز األعمددا
 املهام، و موضها. 

لعدم املوافقة، واملتوسط  %52بينما كانت نسبة  %28، 1يف املؤسسة  32وبلغت نسبة املوافقة على العبارة       
، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %53ومنه الوزن النس  يساوي  2.65احلسايب احملسوب قدره 

  .%1مبستوى دالله معنوية  3.04-احملسوبة  )ت(وقد بلغت قيمة  .1.149ابحنراف معياري 

لعدم  %44.1بينما كانت نسبة  ،%29.4، البندفقد بلغت نسبة املوافقة على نفس  2وابلنسبة للمؤسسة       
وهو أقل من الوزن النس   %55.2ومنه الوزن النس  يساوي  2.76املوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب قدره 

وهي  ري داللة إحصائيا عند  1.77- احملسوبة )ت(وقد بلغت قيمة  .1.243ابحنراف معياري ، %60احليادي 
 . %5مستوى داللة 

لعدم  %43.3بينما كانت نسبة  %27.8مقدار  3نفسها يف املؤسسة  الفقرةوبلغت نسبة املوافقة على       
وهو أقل من الوزن النس   %54.6ومنه الوزن النس  يساوي  2.73املوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب قدره 

 . %5 معنويةلة الد مبستوى 2.00-تساوياحملسوبة  )ت(وقيمة  1.213ابحنراف معياري ، %60احليادي 

يتنب من خالل النتائج السابقة أن إجاابت عينة املؤسسات الثالث حمل الدراسة جاءت متوسطة يف       
وهو ما يتوافق مع الفقرات السابقة، أي أن العاملني يف املؤسسات حمل الدراسة يتهربون حدودها الدنيا من اجملال، 

 من إمتام اجناز أعماهلم، فتؤجل أو تتم من طرف مساعدين له.
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أما نسبة عدم املوافقة فقد بلغت  %13، 1فقد كانت نسبة املوافقة عليها يف املؤسسة  33ابلنسبة للفقرة و       
وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %55ومنه الوزن النس  يساوي  2.75ومتوسط حسايب قدره  ،44%
 .%5مبستوى دالله معنوية  2.05-.احملسوبة )ت(وقد بلغت قيمة  .1.218وابحنراف معياري يساوي ، 60%

أما نسبة عدم  ،%35.4نفسها، فقد كانت نسبة املوافقة عليها تساوي  للعبارةوابلنسبة  2أما يف املؤسسة        
وهو أقل من الوزن  %58.6ومنه الوزن النس  يساوي  2.93ومتوسط حسايب قدره  %40.3املوافقة فقد بلغت 
وهي  ري  0.51- احملسوبة )ت(وقد بلغت قيمة  .1.284وابحنراف معياري يساوي ، %60النس  احليادي 

  .%5داللة إحصائيا عند مستوى داللة 

أما نسبة عدم املوافقة فقد بلغت  ،%35.6السابق،  البندكانت نسبة املوافقة على   3ويف املؤسسة       
وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %59.8ومنه الوزن النس  يساوي  2.99ومتوسط حسايب قدره  ،43.3%
  .إحصائيا ري دالة احملسوبة  )ت(قيمة  كانتوقد   .1.268وابحنراف معياري يساوي ، 60%

أن إجاابت العاملني يف املؤسسات الثالث جاءت متوسطة النتمائها إىل اجملال دلت النتائج أعاله على       
جاءت يف احلدود الدنيا من اجملال،  ا يعين أن العاملني ال يتقنون  1املتوسط، ر م أن إجابة عينة املؤسسة 

 أعماهلم فاإلبداع  ري معرتف به يف مؤسستهم، وابلتاي ملاذا يكلفون نفسهم عناء اجلد. 

لعدم املوافقة،  %48بينما كانت نسبة  %31مقدار  1يف املؤسسة  34بلغت نسبة املوافقة على الفقرة       
وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %54.6ومنه الوزن النس  يساوي  2.73واملتوسط احلسايب احملسوب قدره 

  .%5مبستوى دالله معنوية  2.05-احملسوبة  )ت(وقد بلغت قيمة  .1.230ابحنراف معياري ، 60%

بينما كانت نسبة  %37.8فقد بلغت نسبة املوافقة على نفس العبارة السابقة  2وابلنسبة للمؤسسة       
وهو أقل من  %59.2ومنه الوزن النس  يساوي  2.96لعدم املوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب قدره  47.5%

  .إحصائيا ري دالة  )ت( قيمةو  .1.252ابحنراف معياري ، %60الوزن النس  احليادي 
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لعدم  %38.9بينما كانت نسبة  %33.5السابق مقدار البندبلغت نسبة املوافقة على  3ويف املؤسسة       
وهو أك  من الوزن النس   %60.2ومنه الوزن النس  يساوي   3.01املوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب قدره

 .إحصائيا ري دالة  )ت(قيمة  كانت  .1.232ابحنراف معياري ، %60احليادي 

يتبني من النتائج السابقة أن إجاابت عينة املؤسسات حمل الدراسة جاءت متوسطة تنتمي إىل اجملال        
وهدا يدل على أن أ لب العاملني  .جاءت يف احلدود الدنيا من اجملال 1املتوسط، ر م أن إجاابت عينة املؤسسة 

 دوافع لدل ، وإداريم إل تشجعهم على ذل .فهم ال يتمتعون ب ،يف هده املؤسسة ال يعملون من تلقاء أنفسهم

ومبتوسط  %50، أما عدم املوافقة فقد بلغ %21، 1يف املؤسسة  35وكانت نسبة املوافقة على العبارة        
واحنراف معياري ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %51.8ومنه الوزن النس  يساوي  2.59حسايب 
  .%1مبستوى دالله معنوية  3.72-احملسوبة  )ت(وقد بلغت قيمة ، 1.102

 %51.2أما عدم املوافقة فقد بلغ ، %33، البندفقد كانت نسبة املوافقة على نفس  2ويف املؤسسة       
واحنراف ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %53.6ومنه الوزن النس  يساوي  2.68ومبتوسط حسايب 

  .%5عند مستوى داللة  2.12- احملسوبة )ت(وقد بلغت قيمة ، 1.351معياري 

، أما عدم املوافقة فقد بلغ %33.4ما مقداره  35فقد بلغت نسبة املوافقة فيها على الفقرة  3أما املؤسسة      
، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %59.2ومنه الوزن النس  يساوي  2.96ومبتوسط حسايب  42.2%

 .%5الفرضي  املعنويةاحملسوبة  ري دالة إحصائيا عند املستوى  )ت(وقيمة  .1.306واحنراف معياري 

، يرون أهنم خيطئون كثريا يف أداء مهامهم، وهدا رمبا 2و 1دلت النتائج السابقة على أن العاملني يف املؤسسة       
يعود إىل عدم استغراقهم يف الوظيفة، وعدم مبااليم، وسبب ذل  مرده أساليب اإلدارة وعدم وجود حمفز، وقلة 

 متوسطة )حيادية(.  3التدريب. وجاءت إجاابت عينة املؤسسة 

فقد كانت متوسطة يف احلدود الدنيا من اجملال، مبتوسط  1للبعد يف املؤسسة  الكلية ابلدرجة يتعلق وفيما      
وهو أقل من الوزن  %53.8ومنه الوزن النس  يساوي ، ]3.40 – 2.60]يقع ضمن اجملال  2.69قدره  حسايب
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تركزت أي ، دال على درجة جتانس معت ة يف اإلجاابت. 0.50، واحنراف معياري قدره %60النس  احليادي 
 .0.01عند مستوى معنوية  6.16-وكانت قيمة )ت( تساوي املقياس.  بني تشتتها ضاواخنف االستجاابت

يقع ضمن اجملال   2.84قدره  للبعد متوسطة مبتوسط حسايب الكلية كانت الدرجة  2وابلنسبة للمؤسسة       
، واحنراف %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %56.8ومنه الوزن النس  يساوي ، ]3.40 – 2.60]

 بني تشتتها واخنفا تركزت االستجاابتأي ، دال على درجة جتانس معت ة يف اإلجاابت. 0.56معياري قدره 
 .0.05مبستوى معنوية  2.46-وبلغت قيمة )ت( احملسوبة املقياس. 

يقع ضمن  2.94قدره  فقد كانت متوسطة مبتوسط حسايب 3املؤسسة للبعد يف  الكلية ابلدرجة يتعلق وفيما      
، واحنراف %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %58.8ومنه الوزن النس  يساوي  ،]3.40 – 2.60]اجملال 

 بني تشتتها واخنفا تركزت االستجاابتأي ، دال على درجة جتانس معت ة يف اإلجاابت. 0.51معياري قدره 
 .إحصائياوجاءت قيمة )ت(  ري دالة  املقياس.

 بعد مشاركة وتعاون العاملني يف اجناز األعمالالتحليل اإلحصائي ل :املطلب الثالث
بعددددد مشدددداركة وتعدددداون العدددداملني يف اجندددداز  عددددن السددددتجاابت العينددددةيعطددددي التحليددددل اإلحصددددائي  التدددداياجلدددددول     

 .)ت(، فنجد املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة األعمال
 31جدول رقم 
 مشاركة وتعاون العاملني يف اجناز األعمالنتائج إجاابت العمال حول بنود بعد 

قم
ر
ال

 
 البنود

سس
املؤ

ة
 

 درجة الموافقة

غيننننننننر  موافق موافق جدا

 متأكد

غيننننننننر  

 موافق

غينننر موافنننق 

 إطالقا

المتوسط  )ت(

 الحسابي

االنحننراف 

 المعياري

أقدم يد العون  36

والمساعدة لزمالئي 

 النجاز األعمال؛

1 ni 13 20 25 31 11 -0.57 2.93 1.217 

% 13 20 25 31 11 

2 ni 16 18 15 14 19 -0.15 2.98 1.457 

% 19.5 22 18.3 17.1 23.2 

3 ni 16 16 24 20 14 0.00 3.00 1.324 

% 17.8 17.8 26.7 22.2 15.6 

ال أجد مشكلة في  37

انجاز العمل حين 

إلى  انتقالي من قسم

 آخر داخل المؤسسة؛

1 ni 14 24 23 27 12 0.08 3.01 1.251 

% 14 24 23 27 12 

2 ni 9 11 28 17 17 -1.94 2.73 1.248 

% 11 13.4 34.1 20.7 20.7 

3 ni 11 17 24 27 11 -0.87 2.89 1.213 

% 12.2 18.9 26.7 30 12.2 

 ni 11 27 27 25 10 0.92 3.04 1.171 1أتواصل مع الزمالء  38
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 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.

مشاركة وتعاون العاملني يف اجناز األعمال، ففي املؤسسة  بعدأفراد العينة حول بنود  إجابة 31اجلدول  يبني     
، ومبتوسط حسايب %42بينما نسبة عدم املوافقة كانت  %33، 36بلغت نسبة املوافقة يف جمموعها على الفقرة  1

، واحنراف معياري %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %58.6ومنه الوزن النس  يساوي  2.93قدره 
  .إحصائياكانت  ري دالة احملسوبة   )ت(وقيمة  .1.217يساوي 

بينما نسبة عدم املوافقة   ،%41.5السابقة  العبارةبلغت نسبة املوافقة يف جمموعها على  2ويف املؤسسة       
وهو أقل من الوزن النس   %59.6ومنه الوزن النس  يساوي  2.98. ومبتوسط حسايب قدره %40.3كانت 
لة إحصائيا عند مستوى داللة اد  ري احملسوبة )ت(قيمة  و .1.457، واحنراف معياري يساوي %60احليادي 

5%.  

بينما نسبة عدم املوافقة كانت  %،35.6 البندفقد كانت نسبة املوافقة على نفس  3أما يف املؤسسة       
، واحنراف معياري %60ومنه الوزن النس  يساوي الوزن النس  احليادي  3ومبتوسط حسايب قدره . 37.8%

ن التعاون وروح وتدل أب .%5دالله معنوية احملسوبة  ري دالة إحصائيا عند مستوى   )ت(وقيمة  .1.324يساوي 
 العمل اجلماعي لدى العاملني يف املؤسسات حمل الدراسة كانت متوسطة، مبتوسطات حسابية متقاربة.

وأستشيرهم النجاز 

 العمل بكفاءة؛
% 11 27 27 25 10 

2 ni 15 21 15 18 13 0.56 3.09 1.363 

% 18.3 25.6 18.3 22 15.9 

3 ni 16 17 21 25 11 0.16 3.02 1.298 

% 17.8 18.9 23.3 27.8 12.2 

والمهارة لدي القدرة  39

على التكيف مع 

الحاالت الطارئة في 

 العمل.

 

 

1 ni 9 22 30 27 12 -0.95 2.89 1.154 

% 9 22 30 27 12 

2 ni 12 24 10 16 20 -0.61 2.90 1.437 

% 14.6 29.3 22 19.5 24.4 

3 ni 9 17 26 30 8 -1.02 2.88 1.130 

% 10 18.9 28.9 33.3 8.9 

المتوسط واالنحراف 

 المعياري العام

1  -0.2 2.98 0.73 

2  -0.93 2.92 0.74 

3  -0.73 2.95 0.69 
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لعدم املوافقة،  %39بينما كانت نسبة  %38، 1يف املؤسسة  37 البندبلغت نسبة املوافقة على وقد        
وهو أك  من الوزن النس  احليادي  %60.2ومنه الوزن النس  يساوي  3.01واملتوسط احلسايب احملسوب قدره 

  .%5 ري دالة إحصائيا عند مستوى داللة احملسوبة  )ت(قيمة  وجاءت .1.251ابحنراف معياري ، 60%

لعدم  %41.4بينما كانت نسبة  %،24.4بلغت نسبة املوافقة على الفقرة السابقة  2وابلنسبة للمؤسسة       
وهو أقل من الوزن النس   %54.6ومنه الوزن النس  يساوي  2.73املوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب قدره 

 .إحصائيافهي  ري دالة  )ت( ابلنسبة لقيمةو  .1.248ابحنراف معياري ، %60احليادي 

لعدم  %42.2بينما كانت نسبة  ،%31.1فقد بلغت نسبة املوافقة على العبارة السابقة  3أما يف املؤسسة       
وهو أقل من الوزن النس   %57.8والوزن النس  يساوي  2.89املوافقة، واملتوسط احلسايب احملسوب قدره 

  إحصائيا ري دالة احملسوبة  )ت(قيمة  كانتوقد   .1.213ابحنراف معياري ، %60احليادي 

قد تقاربت نسبة املوافقة وعدم تدل النتائج أعاله على أن إجاابت عينة الدراسة يف املؤسسات حمل الدراسة       
املوافقة فيها حول هده الفقرة بني األفراد املستجوبني، أي أن االنتقال من قسم إىل أخر ال يهمهم. ر م أن 

 كان يف حدوده الدنيا من اجملال.  2املتوسط احلسايب يف املؤسسة 

، أما نسبة عدم املوافقة فقد %38تساوي  1فقد كانت نسبة املوافقة عليها يف املؤسسة  83وابلنسبة للفقرة       
وهو أك  من الوزن النس  احليادي  %60.8والوزن النس  يساوي  3.04، ومتوسط حسايب قدره %35بلغت 

 .إحصائيا ري دالة احملسوبة  )ت(قيمة و  .1.171وابحنراف معياري يساوي ، 60%

أما نسبة عدم  ،%43.9السابقة تساوي  العبارةفقد كانت نسبة املوافقة فيها على  2وابلنسبة للمؤسسة       
وهو أك  من الوزن  %61.8والوزن النس  يساوي ، 3.09ومتوسط حسايب قدره  %37.9املوافقة فقد بلغت 
لة إحصائيا عند ا ري د احملسوبة )ت(قيمة  وجاءت .1.363وابحنراف معياري يساوي ، 60%النس  احليادي 
 . %5مستوى داللة 

أما نسبة عدم املوافقة فقد بلغت  %36.7فقد كانت نسبة املوافقة  83 للبندوابلنسبة  3ويف املؤسسة       
وهو أك  من الوزن النس  احليادي  %60.4ومنه الوزن النس  يساوي  3.02ومتوسط حسايب قدره  ،40%
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دالله معنوية احملسوبة  ري دالة إحصائيا عند مستوى   )ت(وقيمة  .1.295وابحنراف معياري يساوي ، 60%
فقد جاءت إجاابت العاملني يف املؤسسات حمل الدراسة حيادية )متوسطة(،  وحسب هده النتائج .5%

 .3.00مبتوسطات حسابية قريبة من 

، %39، أما عدم املوافقة فقد بلغ %31مقدار  1يف املؤسسة  39 وكانت نسبة املوافقة على العبارة      
واحنراف ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %57.8ومنه الوزن النس  يساوي  2.89ومبتوسط حسايب 

  .إحصائيا ري دالة احملسوبة  )ت(قيمة  كانتوقد   .1.154معياري 

، أما عدم املوافقة فقد بلغ أيضا %43.9السابقة  الفقرةفقد كانت نسبة املوافقة على  2وابلنسبة للمؤسسة       
، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %58والوزن النس  يساوي  2.90ومبتوسط حسايب  ،43.9%

 .%5لة إحصائيا عند مستوى داللة ا ري د  احملسوبة )ت(قيمة و  .1.437واحنراف معياري 

 ،%42.2، أما عدم املوافقة فقد بلغ %28.9مقدار  3يف املؤسسة  البندقة على نفس وبلغت نسبة املواف     
واحنراف ، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %57.6والوزن النس  يساوي ، 2.88ومبتوسط حسايب 

النتائج على أن إجاابت أفراد العينة يف وتؤكد هده  .إحصائيا ري دالة احملسوبة  )ت(قيمة و  .1.130معياري 
وحليادية قيمة )ت(  ]3.40 – 2.60]للمجال ء متوسطها احلسايب املؤسسات حمل الدراسة جاءت متوسطة النتما

 .إحصائيا ري دالة  أي

يقع ضمن  2.98قدره  مبتوسط حسايب 1للبعد فكانت متوسطة يف املؤسسة  الكلية ابلدرجة يتعلق وفيما      
، %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %59.6ومنه الوزن النس  يساوي ، ]3.40 – 2.60] اجملال 

 واخنفا تركزت االستجاابتأي ، دال على درجة جتانس معت ة يف اإلجاابت. 0.73واحنراف معياري قدره 
 .إحصائياوجاءت قيمة )ت(  ري دالة املقياس.  بني تشتتها

يقع ضمن اجملال  2.92قدره  للبعد متوسطة كدل  مبتوسط حسايب الكلية كانت الدرجة  2ويف املؤسسة       
، واحنراف معياري %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %58.4والوزن النس  يساوي  ،]3.40 – 2.60]

املقياس.  بني تشتتها واخنفا تركزت االستجاابتأي ، دال على درجة جتانس معت ة يف اإلجاابت. 0.74قدره 
 .إحصائياوقيمة )ت( احملسوبة  ري دالة 
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يقع  2.95قدره  للبعد متوسطة أيضا مبتوسط حسايب الكلية فقد جاءت الدرجة 3أما ابلنسبة للمؤسسة       
، واحنراف %60وهو أقل من الوزن النس  احليادي  %59والوزن النس  يساوي ، ]3.40 – 2.60]ضمن اجملال 
 بني تشتتها واخنفا تركزت االستجاابتأي ، دال على درجة جتانس معت ة يف اإلجاابت. 0.69معياري قدره 

 .إحصائيانسبة ملقدار )ت( فقد كانت  ري دالة لواب املقياس.

املتوسطات أن  لعينات الدراسة يتضح أداء املوارد البشريةأبعاد لعبارات من خالل التحليل اإلحصائي       
مستوى أن  ا يعينم و، وهإل ترقى إىل املستوى االجيايب بل كانت إما ضعيفة أو حياديةجاابت احلسابية أل لب اإل

  .األداء بشكل عام  ري مقبول أو يف مستوى متوسط

 البشرية يف املؤسسات حمل الدراسة حتديد مستوى أداء املوارد :املبحث الرابع
، وذلدد  العدام ألبعدداد أداء املدوارد البشدرية يف املؤسسدات حمدل الدراسدةاجلدداول أدانه تعطدي التحليدل اإلحصدائي       

 يف كل مؤسسة، فنجد املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري. مستوى أداء املوارد البشريةلتحديد 

  (شركة مناجم الفوسفات )اجلزائر يف املوارد البشريةمستوى أداء  :املطلب األول
األداء  ألبعاد اختبار)ت(و املعيارية  واالحنرافات احلسابية املتوسطات 32يوضح اجلدول  1ابلنسبة للمؤسسة     

 البشري.
 32جدول رقم    

 1للمؤسسة األداء  ألبعاد املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات                         

المتوسط  األبعاد الرئيسية الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المعنوية t اختبار )ت(

 0.00 5.1- 0.57 2.70 االنضباط في العمل 1

 0.00 6.16- 0.50 2.69 اهتمام العامل وإتقانه لعمله 2

 0.83 0.2- 0.73 2.98 مشاركة وتعاون العاملين في انجاز األعمال 3

 0.00 6.11- 0.35 2.78 ككلالمقياس  

 .1.66قيمة )ت( اجلدولية تساوي 
 املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبياانت البحث.

أن بعد مشاركة وتعاون العاملني يف اجناز األعمال حصل على أعلى استجابة لدى  32 يتضح من اجلدول      
واحنراف معياري  2.98أفراد العينة مقارنة ابألبعاد األخرى التابعة حملور األداء الوظيفي مبتوسط حسايب قدره 
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، وجاءت قيمة افقةالدالة على مستوى متوسط للمو  ،]3.40 – 2.60]، وهدا املتوسط يقع يف جمال 0.73 مقداره
)ت(  ري دالة إحصائيا، مبعىن أنه توجد توجهات حيادية )متوسطة( ألفراد العينة حنو مشاركة وتعاون العاملني يف 

 اجناز األعمال كأحد أبعاد حمور األداء الوظيفي.

على الرتتيب الثاين يف توجهات أفراد العينة حنو احملور حيث بلغ املتوسط  االنضباط يف العملوقد حظي بعد       
الدالة  ]3.40 – 2.60]، حيث يقع املتوسط احلسايب يف جمال الفئة 0.57واالحنراف املعياري  2.70احلسايب 

يمة ، ودلت قيمة )ت( على التوجهات السلبية هلدا البعد مبعامل أقل من القعلى مستوى متوسط للموافقة
 .االنضباط يف العملحنو الضعف  القريبة منتوسطة امل العينةتوجهات  وهو ما يوضح، 7.02-اجلدولية يساوي 

واحنراف  2.69فقد حل يف الرتتيب الثالث مبتوسط حسايب قدره  اهتمام العامل وإتقانه لعملهوابلنسبة لبعد       
. ودلت الدالة على مستوى متوسط للموافقة ]3.40 – 2.60]واملتوسط يقع ضمن الفئة  ،0.50معياري يساوي 

  ا يدل على، 6.16-ت( على التوجهات السلبية هلدا البعد مبعامل أقل من القيمة اجلدولية يساوي )قيمة 
  .اهتمام العامل وإتقانه لعملهتوجهات متوسطة مائلة إىل الضعف ألفراد العينة حنو 

 مبتوسط ،أبنه متوسط  متوسط الدرجة الكلية حملور األداء الوظيفي الدراسةعينة  استجاابت  البية تصفو       
الدالة  ]3.40 – 2.60]، ذل  ألن املتوسط متضمن يف الفئة 0.35واحنراف معياري قدره  2.78حسايب يساوي 

، ودلت قيمة )ت( على التوجهات السلبية هلدا البعد مبعامل أقل من القيمة على مستوى متوسط للموافقة
 األداء وبني ملقياس النظري املتوسط بني إحصائية داللة ذات فروقا هناب ،  ا يعين أن6.11- مقدارهاجلدولية 
اون العاملني يف مشاركة وتع ، ما عدا بعداألبعاد كل يف النظري املتوسط لصاحل لفرقاوهدا  احملسوب، املتوسط

 حنو يتجه املؤسسةالوظيفي يف  مستوى األداءأن ويدل ذل   ككل، املقياس مستوى اجناز األعمال، وعلى
 هده يف املعتمد التصنيف على وبناء أنه إال السلب حنو يتجه احملسوب املتوسط هدا أن الر م وعلى السلب،
 املستوى يف يقع عامة بصفة املؤسسة حمل الدراسة يف مستوى األداء البشري أن جند األداء ملستوايت الدراسة
  .املتوسط
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   )تونس(شركة فوسفات قفصة  يف مستوى أداء املوارد البشرية :املطلب الثاين
ابلنسبة  األداء البشري ألبعاد اختبار)ت(و  املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات 33يوضح اجلدول      

 .2للمؤسسة 
 33جدول رقم 

 2األداء للمؤسسة  ألبعاد املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات                       

 1.664قيمة )ت( اجلدولية تساوي      
 املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي     

جناز األعمال حصل على أعلى استجابة إأن بعد مشاركة وتعاون العاملني يف يتبني  33 اجلدولخالل من      
واحنراف معياري  2.92لدى أفراد العينة مقارنة ابألبعاد األخرى التابعة حملور األداء الوظيفي مبتوسط حسايب قدره 

، وجاءت الدالة على مستوى متوسط للموافقة ،]3.40 – 2.60]، وهدا املتوسط يقع يف جمال 0.73يساوي 
ا، مبعىن أنه توجد توجهات حيادية )متوسطة( ألفراد العينة حنو مشاركة وتعاون قيمة )ت(  ري دالة إحصائي

 العاملني يف اجناز األعمال كأحد أبعاد حمور األداء الوظيفي.
على الرتتيب الثاين يف توجهات أفراد العينة حنو احملور حيث بلغ  اهتمام العامل وإتقانه لعملهوقد حظي بعد       

 ]3.40 – 2.60]، حيث يقع املتوسط احلسايب يف جمال الفئة 0.56واالحنراف املعياري  2.84املتوسط احلسايب 

، ودلت قيمة )ت( على التوجهات السلبية هلدا البعد مبعامل أقل من القيمة الدالة على مستوى متوسط للموافقة
كأحد أبعاد حمور األداء الوظيفي   االنضباط يف العملأفراد العينة حنو توجهات  أنه أي، 2.46-اجلدولية يساوي 

 متوسطة مائلة إىل الضعف.

واحنراف معياري  2.69فقد حل يف الرتتيب الثالث مبتوسط حسايب قدره  االنضباط يف العملوابلنسبة لبعد       
. ودلت قيمة الدالة على مستوى متوسط للموافقة ]3.40 – 2.60]واملتوسط يقع ضمن الفئة  ،0.7يساوي 

المتوسط  األبعاد الرئيسية الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المعنوية t اختبار )ت(

 0.00 3.87- 0.70 2.69 االنضباط في العمل 1

 0.016 2.46- 0.56 2.84 اهتمام العامل وإتقانه لعمله 2

 0.35 0.93- 0.73 2.92 نجاز األعمالإمشاركة وتعاون العاملين في  3

 0.00 4.26- 0.36 2.82 المقياس ككل 
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، مبعىن أنه توجد توجهات 3.87-التوجهات السلبية هلدا البعد مبعامل أقل من القيمة اجلدولية يساوي )ت( على 
 كأحد أبعاد حمور األداء الوظيفي.  اهتمام العامل وإتقانه لعملهمتوسطة مائلة إىل الضعف ألفراد العينة حنو 

حسايب  مبتوسط ،أبنه متوسطالدرجة الكلية حملور األداء الوظيفي  الدراسة جمتمع استجاابت  البيةوتصف       
الدالة على  ]3.40 – 2.60]. ذل  الن املتوسط متضمن يف الفئة 0.36واحنراف معياري قدره  2.82يساوي 

، ودلت قيمة )ت( على التوجهات السلبية هلدا البعد مبعامل أقل من القيمة اجلدولية مستوى متوسط للموافقة
 املتوسط األداء وبني ملقياس النظري املتوسط بني إحصائية داللة ذات فروقا هناب ،  ا يعين أن4.26- يساوي

مشاركة وتعاون العاملني يف اجناز  ، ما عدا بعداألبعاد كل يف النظري املتوسط لصاحل لفرقاوهدا  احملسوب،
 يتجه املؤسسةالوظيفي يف  ستوى األداءأن م يعين  ا ككل، املقياس مستوى األعمال الدي جاء حياداي، وعلى

 هده يف املعتمد التصنيف على وبناء أنه إال السلب حنو يتجه احملسوب املتوسط هدا أن الر م وعلى السلب، حنو
 املستوى يف يقع عامة بصفة املؤسسة حمل الدراسة يف مستوى األداء البشري أن جند األداء ملستوايت الدراسة
 .املتوسط

 )املغرب( تاملكتب الشريف للفوسفا يف مستوى أداء املوارد البشرية :الثالثاملطلب 
 ألبعاد  )ت( اختبارو  املعيارية واالحنرافات احلسابية يوضح اجلدول أدانه املتوسطات 3ابلنسبة للمؤسسة     

 األداء البشري.
 34جدول رقم 

 3األداء للمؤسسة  ألبعاد املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات                       

 .      1.662 الجدولية تساوي( ت)قيمة     
  المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.   

حصل على أعلى استجابة لدى أفراد العينة مقارنة ابألبعاد  االنضباط يف العملأن بعد  34 يبني اجلدول      
، وهدا املتوسط 0.79واحنراف معياري يساوي  3.01األخرى التابعة حملور األداء الوظيفي مبتوسط حسايب قدره 

المتوسط  األبعاد الرئيسية الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المعنوية tاختبار )ت( 

 0.87 0.16 0.79 3.01 االنضباط في العمل 1

 0.32 0.99- 0.51 2.94 اهتمام العامل وإتقانه لعمله 2

 0.47 0.73- 0.69 2.95 مشاركة وتعاون العاملين في انجاز األعمال 3

 0.47 0.72- 0.4 2.97 المقياس ككل 
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، وجاءت قيمة )ت(  ري دالة إحصائيا، الدالة على مستوى متوسط للموافقة ،]3.40 – 2.60]يقع يف جمال 
توجد توجهات متوسطة ألفراد العينة حنو مشاركة وتعاون العاملني يف اجناز األعمال كأحد أبعاد حمور  مبعىن أنه

 األداء الوظيفي.
على الرتتيب الثاين يف توجهات أفراد العينة حنو   وقد حظي بعد مشاركة وتعاون العاملني يف اجناز األعمال      

، حيث يقع املتوسط احلسايب يف جمال الفئة 0.69راف املعياري واالحن 2.95احملور حيث بلغ املتوسط احلسايب 
 ومنه هناب، وجاءت قيمة )ت(  ري دالة إحصائيا، الدالة على مستوى متوسط للموافقة ]3.40 – 2.60]

 كأحد أبعاد حمور األداء الوظيفي.  االنضباط يف العملتوجهات متوسطة ألفراد العينة حنو 

مددع بعددد مشدداركة وتعدداون العدداملني يف اجندداز األعمددال، مبتوسددط  متقدداراب العامددل وإتقاندده لعملددهاهتمددام بعددد كددان و       
الدالدددة علدددى  ]3.40 – 2.60]واملتوسدددط يقدددع ضدددمن الفئدددة  ،0.51واحندددراف معيددداري يسددداوي  2.94حسدددايب قددددره 

د توجهددات متوسددطة ألفددراد و وجدد  ددا يدددل علددى، وجدداءت قيمددة )ت(  ددري دالددة إحصددائيا، مسددتوى متوسددط للموافقددة
 كأحد أبعاد حمور األداء الوظيفي.  اهتمام العامل وإتقانه لعملهالعينة حنو 

 مبتوسط ،أبنه متوسط ستجاابت تصفهاال توسط الدرجة الكلية حملور األداء الوظيفي ف ن  البيةمل وابلنسبة      
الدالة  ]3.40 – 2.60]تضمن يف الفئة . ذل  الن املتوسط م0.4واحنراف معياري قدره  2.97حسايب يساوي 

على مستوى  حيادية توجهات أراء العينة أي، وكانت قيمة )ت(  ري دالة إحصائيا، على مستوى متوسط للموافقة
 احملور وعلى مستوى أبعاده.

من خالل ما سبق ميكن للمرء أن يالحظ أن مستوى أداء املوارد البشرية يف املؤسسات الثالث إل يكن       
فهو أقل من  3 ابملتوسط احليادي مقارنتهذا مت إفهو متوسط، أما  ]3.40 – 2.60]جيابيا، ف ذا مت مقارنته ابجملال إ

مستوى األداء البشري وكدل  مستوى أبعاده يف املؤسسات قيد  ارتفاعاحملتملة لعدم  األسباب. ومن املتوسط
 الدراسة، عدم إجيابية )عدم انفتاح( املناخ التنظيمي. وهو ما سيتم اختباره يف الفصل الالحق.
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 خالصة الفصل:

التنظيمي مت يف هدا الفصل است دام التحليل اإلحصائي لبياانت االستبيان، ومن  ة التعرف على منط املناخ       
يف املؤسسات حمل الدراسة، وكدل  التعرف على مستوى األبعاد املكونة له، وأيضا التعرف إىل مستوى أداء املوارد 

 البشرية يف املؤسسات الثالث ومستوى األبعاد املكونة له.

 أن منط تتسم ابلضعف، ومن  ة فقد تبني 1فقد وجد أن مستوى كل أبعاد املناخ التنظيمي يف املؤسسة       
متوسطا  2كما كان مستوى كل أبعاد املناخ التنظيمي يف املؤسسة   .املناخ التنظيمي السائد يف هده املؤسسة مغلق

فقد  3وابلنسبة للمؤسسة  .يف احلد األدىن، وتبني أن منط املناخ التنظيمي السائد فيها حيادي مائل إىل االنغالق
فقد كان ضعيفا، وتوضح أن  اهليكل التنظيميوجد أن مستوى مجيع أبعاد املناخ التنظيمي متوسطا ما عدا بعد 

 منط املناخ التنظيمي فيها حيادي.

متوسط مائل إىل الضعف، وأن مستوى كل أبعاده  1وجد أن مستوى األداء الوظيفي يف املؤسسة و       
متوسط أيضا، وكدل  مستوى كل أبعاده. ويف  2العاملني يف املؤسسة متوسطة. كما تبني أن مستوى أداء 

 اتضح أن مستوى األداء كان متوسط، وأيضا مستوى كل أبعاده. 3املؤسسة 
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 الفصل السابع: اختبار فرضيات الدراسة

 

ن معطيات أسليم بشالقرار على ال يرتكزنتائج عملية موثوق فيها  إىلوالوصول  الدراسة أهدافحتقيق  إن        
تقدمها معطيات العينة املسحوبة من  أدلةمن خالل  ،نفي الفرضيات أو أتكيد ومن مث على الظاهرة املدروسة،

  تطبيقه. ءاتاوإجر املناسب  اإلحصائياالختبار  ابست دامجمتمع الدراسة. وذل  

بدعم الفرضيات أو رفضها حسب جمال  وذل  ،)العدمية( هدا الفصل اختبار فرضيات الدراسة سيتناولو        
 يف الفروق داللة حتديدمن خالل  وذل . %5أي مبستوى معنوية يساوي  %95ب الثقة احملدد يف هده الدراسة 

ملتغري األبعاد الش صية والوظيفية )اجلنس، السن، احلالة  تبعا التنظيمي املناخ منط حول استجاابت العاملني
أداء  مستوى حول استجاابت العاملني يف الفروق داللة حتديد وأيضا .االجتماعية، األقدمية، املستوى الدراسي(

ملتغري األبعاد الش صية والوظيفية )اجلنس، السن، احلالة االجتماعية، األقدمية، املستوى  تبعا املوارد البشرية
 .الدراسي(

بني املناخ التنظيمي وأبعاده وبني أداء املوارد البشرية ارتباط عالقة  وجودسيتم اختبار  من خالل هدا الفصل       
سيتم دراسة نتائج الدراسة ابلنسبة للمتغريات املدروسة:  كما  املؤسسات حمل الدراسة. كل مؤسسة من  وأبعاده، يف
يف كل مؤسسة  واألداء البشري التنظيمي السائد يف كل مؤسسة ابعتباره املتغري املؤثر أو املستقل، منط املناخ

 املؤسسات حمل الدراسة. ملتغريين وأبعادمها يفابعتباره املتغري املتأثر أو التابع، ومن مث العالقة اليت تربط ا
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 األوىل الرئيسيةاملبحث األول: اختبار الفرضية 
 متوسطات يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال وتنص الفرضية على:       

تبعا ملتغري األبعاد الش صية  املناخ التنظيمي مقياس أبعاد على املؤسسات حمل الدراسة اتعين أفراد استجاابت
 .والوظيفية )اجلنس، السن، احلالة االجتماعية، األقدمية، املستوى الدراسي(

 (One Way Anova)مت است دام أسلوب حتليل التباين األحادي وللتحقق من صحة الفرضيات        

-Two-Sample T) بني متوسطني، كما مت است دام اختبار)ت(  للفروق 2للمتغريات اليت تزيد عدد فئايا عن 

Test ) ولتحديد اجتاهات الفروق إن وجدت مت حساب  اختبار شيفيه ، 2للمتغريات اليت عدد فئايا يساوي
وفيما أييت عرض لنتائج الفروق يف مستوايت طبيعة املناخ التنظيمي  لتحديد صاحل الفروق.  (LSD) البعدي

 حبسب اختالف املتغريات املستقلة الوظيفية والش صية التالية:

املطلب األول: االختالف يف وجهات نظر أفراد الدراسة للمناخ التنظيمي بناء على اختالف 
 متغري اجلنس

 . واليت تنص على: 1.1التالية:  اجلزئية العدمية ةيتم يف هدا املطلب اختبار الفرضيس       
 1.1( 0H :اتعين أفراد استجاابت متوسطات يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال 

  .تبعا ملتغري اجلنس املناخ التنظيمي مقياس أبعاد على حمل الدراسة الثالثة اتاملؤسس
 35جدول رقم 

 نتائج إجاابت الفئات وفق متغري اجلنس حول واقع املناخ التنظيميالفرق بني              

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.

 0.9ومستوى داللته  0.3تساوي  1قيمة )ت( ملتغري اجلنس يف املؤسسة  يتبني أن 35من خالل اجلدول      
تبعا للجنس  ري  واقع املناخ التنظيمي،  ا يدل على أن الفروق يف 0.05وهي أك  من مستوى الداللة االفرتاضي 

متغيننننننننننننننننننر 

 الدراسة

االنحراف  المتوسط الحسابي N الجنس المؤسسة

 المعياري

درجنننننننننننننننننة  قيمة )ت(

 الحرية

مسنننننننننتوى 

 الداللة

المنننننننننننننننننناخ 

 التنظيمي

 0.900 98 0.3 0.29 2.506 98 ذكر 1

 0.3 2.44 2 أنثى

 0.06 80  0.215- 0.292 2.69 75 ذكر 2

 0.404 2.72 7 أنثى

 0.057 88 1.036- 0.30 2.77 82 ذكر 3

 0.46 2.88 8 أنثى
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  .دالة إحصائيا
ومستوى داللته  0.215-قيمة )ت( ملتغري اجلنس تساوي  أنفقد أظهرت النتائج  2وابلنسبة للمؤسسة        
واقع املناخ ، وهدا يعين أن الفروق يف ر م أنه قريب منه 0.05وهي أك  من مستوى الداللة االفرتاضي  0.06

  .تبعا للجنس  ري دالة إحصائيا التنظيمي
 أك   0.057ستوى داللة مب 1.036-قيمة )ت( ملتغري اجلنس تساوي   بينت النتائج أن 3ملؤسسة ا يفو       

خالل ما سبق ومن  . ري دالة إحصائياوابلتاي، فالفروق تبعا للجنس  ،0.05من مستوى الداللة االفرتاضي 
 .1.1تبين الفرضية العدمية يتضح 

ومرد النتيجة إىل أن هناب تشابه يف تصورات الدكور واإلانث يف إدراكهم لواقع املناخ التنظيمي يف       
نفسها يم، وهو ما يعكس رؤيتهم الواضحة لتعامل اإلدارة وأنظمتها وقوانينها، فهم يتعرضون للمؤثرات امؤسس

 حمل الدراسة. اتالداخلية واخلارجية للبيئة التنظيمية يف املؤسس

املطلب الثاين: االختالف يف وجهات نظر أفراد الدراسة للمناخ التنظيمي بناء على اختالف 
 متغري السن

 واليت تنص على: .2.1التالية:  اجلزئية العدمية ةيتم يف هدا املطلب اختبار الفرضيس   
 .12) 0Hاتعين أفراد استجاابت متوسطات يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق توجد : ال 

 .تبعا ملتغري السن املناخ التنظيمي مقياس أبعاد على حمل الدراسة الثالثة اتاملؤسس
 36جدول رقم 

 الفرق بني نتائج إجاابت الفئات العمرية حول واقع املناخ التنظيمي
متغيننننننننننننننننننر 

 الدراسة

مجمننننننننننوع  مصدر التباين المؤسسة

 المربعات

درجنننننننننننننات 

 الحرية

متوسننننننننط 

 المربعات

مسننننننننننننننتوى  قيمة )ف(

 الداللة

المنننننننننننننننننناخ 

 التنظيمي

 0.117 2.018 0.197 3 0.500 المجموعات بين 1

 0.083 96 7.930 المجموعات داخل

 99 8.430 المجموع

 0.788 0.428 0.040 4 0.159 المجموعات بين 2

 0.093 77 7.129 المجموعات داخل

 81 7.287 المجموع

 0.9 0.168 0.015 4 0.06 المجموعات بين 3

 0.089 85 7.602 المجموعات داخل

 89 7.662 المجموع

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.  
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 تساوي سااملقي مستوى على 1يف املؤسسة  احملسوبة )ف( قيمة أن نالحظ 36اجلدول  ابلوقوف على     
 وجود عدم يعين  ا ، 0.05ب احملددة الفرضية داللة مستوى منأك   وهي ،0.117 داللة مبستوى 2.018

 إىل املتوسطات يف الفروق ترق إل حيث ،تعزى ملتغري السن املقياس مستوى على العينة أفراد متوسطات يف فروق
فقد أظهرت النتائج أيضا أنه ال توجد فروق تعزى ملتغري السن ألن  2وابلنسبة للمؤسسة  .املعنوية الداللة مستوى

  .0.05وهو أك  من املستوى االفرتاضي  0.788 )ف( احملسوبة تساوي مستوى داللة
مبستوى معنوية  0.168 قيمة )ف( تساوي فقد تبني من خالل اجلدول السابق أن 3لمؤسسة وابلنسبة ل       

 على وبناء .تعزى ملتغري السن 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة . ومنه 0.9قدرها 
. يف املؤسسات الثالثة الكلي املستوى على معنوية فروق وجود لعدم 2.1 الصفرية الفرضية قبول مت النتيجة هده

يف إدراكهم لواقع املناخ التنظيمي يف  الفئات العمريةأن هناب تشابه يف تصورات خمتلف و ا سبق يتضح 
  ات حمل الدراسة.املؤسس

االختالف يف وجهات نظر أفراد الدراسة للمناخ التنظيمي بناء على اختالف  املطلب الثالث:
 متغري احلالة االجتماعية.

  . واليت تنص على:3.1سيتم يف هدا املطلب اختبار الفرضيات العدمية التالية:       
3.1 ) 0H: أفراد متوسطات استجاابت يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال 

  .تبعا ملتغري احلالة االجتماعية املناخ التنظيمي مقياس أبعاد على حمل الدراسة الثالثة اتاملؤسس اتعين
 37جدول رقم 

 املناخ التنظيمي الفرق بني نتائج إجاابت الفئات االجتماعية حول واقع
متغيننننننننننننننننننر 

 الدراسة

مجمننننننننننننننوع  مصدر التباين المؤسسة

 المربعات

درجننننننننننننننات 

 الحرية

متوسنننننننننننننننط 

 المربعات

مسننننننننننننننتوى  قيمة )ف(

 الداللة

المنننننننننننننننننناخ 

 التنظيمي

 0.791 0.235 0.020 2 0.041 المجموعات بين 1
 0.086 97 8.389 المجموعات داخل

 99 8.430 المجموع

 0.883 0.219 0.020 3 0.061 المجموعات بين 2
 0.093 78 7.227 المجموعات داخل

 81 7.287 المجموع

 0.93 0.144 0.013 3 0.038 المجموعات بين 3
 0.089 86 7.624 المجموعات داخل

 89 7.662 المجموع

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث
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، تبعا 1أن إدراب أفراد العينة املناخ التنظيمي، ابلنسبة للمؤسسة  37أظهرت النتائج من خالل اجلدول        
وهي  0.791مبستوى داللة قدرها  0.235تساوي  ن قيمة )ف(أل  ري دال إحصائيا،ملتغري احلالة االجتماعية 

  االفرتاضية. 0.05ك  من أ
كد  أوهدي  0.883مبعنويدة تسداوي  0.219مقددارها قيمدة )ف(  أن النتدائجفقد بينت  2وابلنسبة للمؤسسة        

 دري دال إحصددائيا االجتماعيددة  تبعددا ملتغدري احلالدة  دراب أفدراد العيندة للمندداخ التنظيمديوابلتداي، فددمدن املعنويدة الفرضددية. 
  .أيضا

وهي اك  من املعنوية الفرضية  0.93 احملسوبة تساوي )ف(مستوى داللة تبني أن  3املؤسسة  ويف       
  ا سبق يتضح . ري دال إحصائياإدراب أفراد العينة املناخ التنظيمي تبعا ملتغري احلالة االجتماعية . أي أن (0.05)

  .3.1تبين الفرضية العدمية 
 أفراد متوسطات استجاابت يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق وجود ، عدمومرد ذل        

تقارب  ،تبعا ملتغري احلالة االجتماعية املناخ التنظيمي مقياس أبعاد على حمل الدراسة ات الثالثعينة املؤسس
تصورات وإدراكات العاملني للمناخ التنظيمي، مع اختالف حااليم االجتماعية، نظرا لوقوعهم حتت أتثري نفس 

لظروف  ري اجليدة اليت أدت إىل ويف ظل هده ا ،وابلتاي .ظروف البيئة التنظيمية والقوانني واألنظمة والتعليمات
مناخ مغلق،  ا أدى ابلضرورة إىل تكوين تصورات متقاربة حول واقع املناخ التنظيمي بني خمتلف فئات احلالة 

 االجتماعية.

املطلددب الرابددع: االخددتالف يف وجهددات نظددر أفددراد الدراسددة للمندداخ التنظيمددي بندداء علددى اخددتالف 
 متغري األقدمية.

   واليت تنص على:. 4.1التالية:  اجلزئية العدمية ةهدا املطلب اختبار الفرضيسيتم يف        
.14) 0H: أفراد استجاابت متوسطات يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال 

 .تبعا ملتغري األقدمية املناخ التنظيمي مقياس أبعاد على حمل الدراسة الثالث اتاملؤسس اتعين
 
 
 



248 
 

 38 رقمجدول 
 الفرق بني نتائج إجاابت فئات األقدمية حول واقع املناخ التنظيمي

متغيننننننننننننننننننر 

 الدراسة

مجمننننننننننننننوع  مصدر التباين المؤسسة

 المربعات

درجننننننننننننننات 

 الحرية

متوسنننننننننننننننط 

 المربعات

مسننننننننننننننتوى  قيمة )ف(

 الداللة

المنننننننننننننننننناخ 

 التنظيمي

 0.575 0.728 0.063 4 0.251 المجموعات بين 1
 0.086 95 8.179 المجموعات داخل

 99 8.430 المجموع

 0.908 0.251 0.023 4 0.094 المجموعات بين 2
 0.093 77 7.193 المجموعات داخل

 81 7.287 المجموع

 0.32 1.190 0.102 4 0.406 المجموعات بين 3
 0.085 85 7.256 المجموعات داخل

 89 7.662 المجموع

 اإلحصائي لبيانات البحث. المصدر: نتائج التحليل

 تعزى ملتغري %5يتبني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  38من خالل اجلدول        
وهو أك  من املستوى  0.575عند مستوى معنوية  0.728)ف( حيث بلغت قيمة  ،1يف املؤسسة  األقدمية

  الفرضي احملدد.
ستوى داللة مب 0.251 )ف(قيمة ن أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق تعزى ملتغري اخل ة أل 2ملؤسسة ويف ا       

، وهدا يعين أنه ال يوجد فروق يف تصورات أفراد العينة تبعا  0.05وهو أك  من املستوى االفرتاضي  0.908
 . 2مل تلف سنوات اخل ة يف إدراكهم لواقع املناخ التنظيمي يف املؤسسة 

تعزى  %5أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أيضا ، يتبني 3ابلنسبة للمؤسسة و       
  .4.1تبين الفرضية العدمية  دلت النتائج السابقة على .0.32ن مستوى داللة )ف( بلغ أل األقدمية، ملتغري

بناء على اختالف املطلب اخلامس: االختالف يف وجهات نظر أفراد الدراسة للمناخ التنظيمي 
 متغري املستوى الدراسي.

  . واليت تنص على:5.1التالية:  اجلزئية العدمية ةسيتم يف هدا املطلب اختبار الفرضي      
.15 ) 0H: أفراد استجاابت متوسطات يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال 

 .تبعا ملتغري املستوى الدراسي املناخ التنظيمي مقياس أبعاد على حمل الدراسة الثالثة اتاملؤسس اتعين
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 39جدول رقم 
 الفرق بني نتائج إجاابت الفئات التعليمية حول واقع املناخ التنظيمي

متغيننننننننننننننننننر 

 الدراسة

مجمننننننننننننننوع  مصدر التباين المؤسسة

 المربعات

درجننننننننننننننات 

 الحرية

متوسنننننننننننننننط 

 المربعات

مسننننننننننننننتوى  قيمة )ف(

 الداللة

المنننننننننننننننننناخ 

 التنظيمي

 0.304 1.229 0.104 4 0.415 المجموعات بين 1
 0.084 95 8.015 المجموعات داخل

 99 8.430 المجموع

 0.621 0.661 0.060 4 0.242 المجموعات بين 2
 0.091 77 7.042 المجموعات داخل

 81 7.287 المجموع

 0.027 2.90 0.230 4 0.920 المجموعات بين 3
 0.079 85 6.742 المجموعات داخل

 89 7.662 المجموع

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.   

، تبعا ملتغري 1أن إدراب أفراد العينة املناخ التنظيمي، ابلنسبة للمؤسسة  39أظهرت النتائج يف اجلدول       
الدي يعت   0.304عند مستوى داللة  1.229فقد بلغت قيمة )ف( مقدار   ري دال إحصائيا،املستوى الدراسي 

 وابلتاي فهناب .فيما يتعلق  ده املؤسسة 5.1أي تبين الفرضية العدمية . 0.05ك  من مستوى املعنوي الفرضي أ
الدراسي ، سواء كان مستواهم 1السائد يف املؤسسة  تصورات وإدراكات العاملني للمناخ التنظيمييف تقارب 

  .من فا أو مرتفع
عند  0.661 قيمة )ف( تساوي أن 39فقد بينت النتائج املوضحة يف اجلدول  2وابلنسبة للمؤسسة       

إدراب أفراد العينة للمناخ التنظيمي يف أي أن . 0.05 بك  من املعنوية احملددة أوهو  0.621مستوى داللة قدره 
 فيما يتعلق 5.1 ري دال إحصائيا أيضا، ومن  ة تبين الفرضية العدمية ، تبعا ملتغري املستوى الدراسي 2للمؤسسة 

تصورات وإدراكات العاملني للمناخ التنظيمي ابملستوى التعليمي، فهم يواجهون أتثر  عدم  ة ومن . ده املؤسسة
  .ومنط حوافز واحد هيكل تنظيمي عالقات واتصاالت وأسلوب قيادة ومصدر اختاذ قرار

 0.05 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود 3بينت النتائج يف اجلدول أعاله ابلنسبة للمؤسسة       
أي رفا الفرضية  ،متغري املستوى الدراسي واقع املناخ التنظيمي ابختالف الدراسة حول أفراد اجتاهات يف فأقل،

 من فئتني كل بني صاحل الفروق ولتحديد . البديلة وتبين الفرضية يف شقها الدي خيص هده املؤسسة 5.1العدمية 
 رقم اجلدول يوضحها شيفيه. والنتائج اختبار الباحث البعد است دم هدا حول االجتاه حنو املستوى الدراسي فئات
 :التاي
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 40اجلدول رقم    
 3لمؤسسة ليفيه  لتحديد اجتاه صاحل الفروق نتائج اختبار ش

دون  المستوى التعليمي

 مستوى

 جامعي ثانوي متوسط ابتدائي

     - دون مستوى

    -  ابتدائي

  * - *  متوسط

  -    ثانوي

 - *    جامعي

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث. 

، بدددني مدددن 0.05إىل وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى املعنويدددة  40تشدددري نتدددائج اجلددددول رقدددم        
مسددتواهم التعليمددي االبتدددائي وذوي املسددتوى املتوسددط  لصدداحل ذوي التأهيددل االبتدددائي، وبددني ذوي املسددتوى الثددانوي 

دائي واثنددوي وذوي املسددتوى املتوسددط واجلددامعي لصدداحل املسددتوى الثددانوي.  ددا يوضددح أن مددن مسددتواهم التعليمددي ابتدد
 يدركون أن املناخ التنظيمي يف مؤسستهم حيادي مائل إىل االنغالق، مقارنة ببقية املستوايت التعليمية. 

يتبني من خالل النتائج السابقة أن اختالف املتغريات الش صية والوظيفية املدروسة إل تؤثر يف تصورات        
ما عدا متغري املستوى الدراسي الدي كانت  ،الدراسة للمناخ التنظيمي السائد فيها قيدأفراد العينة يف املؤسسات 

 .3اختالفاته ذات أتثري متباين على املناخ التنظيمي ابلنسبة للمؤسسة 

 الثانية يسيةئالر املبحث الثاين: اختبار الفرضية 
أداء  متوسطات يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق ال توجدوتنص الفرضية على:        

ملتغري األبعاد الش صية والوظيفية )اجلنس، السن، احلالة االجتماعية،  تبعا املؤسسات حمل الدراسة اتعين
 .األقدمية، املستوى الدراسي(

 One Way Analysis Of) مت است دام أسلوب حتليل التباين يف اجتاه واحدللتحقق من صحة الفرضية         

Variance)  كما مت است دام اختبار)ت( 2للمتغريات اليت تزيد عدد فئايا عن ، t للفروق بني متوسطني(Two-

Sample T-Test ) وفيما أييت عرض لنتائج الفروق يف مستوايت األداء 2للمتغريات اليت عدد فئايا يساوي .
 التالية:البشري حبسب اختالف املتغريات املستقلة الوظيفية والش صية 
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املطلدددب األول: االخدددتالف يف وجهدددات نظدددر أفدددراد الدراسدددة ألدائهدددم بنددداء علدددى اخدددتالف متغدددري 
 اجلنس

 واليت تنص على: ، 1.2سيتم يف هدا املطلب اختبار الفرضيات العدمية التالية:       
 (1.2 0H: اتاملؤسس اتأداء عين متوسطات يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق ال توجد 

 .ملتغري اجلنس تبعا حمل الدراسة
  41جدول رقم 

 الفرق بني نتائج إجاابت الفئات وفق متغري اجلنس حول مستوى األداء                  

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.  

ك  من املعنوية أوهي  0.21عند معنوية قدرها  1.006قيمة )ت( تساوي  يتبني أن 41من خالل اجلدول   
  .تعزى ملتغري اجلنس %5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  . ومنه(0.05)الفرضية 

)ت( فقددد أظهددرت النتددائج أيضددا أندده ال توجددد فددروق تعددزى ملتغددري اجلددنس الن مسددتوى داللددة  2وابلنسددبة للمؤسسددة       
أن قيمدددة )ت( احملسدددوبة بدددني تفقدددد  3وفيمدددا خيدددص املؤسسدددة   .0.05وهدددو أكددد  مدددن املسدددتوى االفرتاضدددي  0.65يسددداوي 
ال توجددد فدددروق ذات  (. ومندده0.05) كددد  مددن املعنويددة الفرضددديةأوهددي  0.22 عنددد معنويدددة قدددرها 1.320- تسدداوي

 .1.2 العدميةتبين الفرضية تبني النتائج السابقة وابلتاي  .تعزى ملتغري اجلنس %5 داللة إحصائية عند مستوى داللة

 املطلب الثاين: االختالف يف وجهات نظر أفراد الدراسة ألدائهم بناء على اختالف متغري السن 
 واليت تنص على:   .2.2العدمية التالية:  ةسيتم يف هدا املطلب اختبار الفرضي      
.22 ) 0H: ات املؤسس اتأداء عين متوسطات يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق ال توجد

 .ملتغري السن تبعا حمل الدراسةالثالثة 
 42جدول رقم 

متغيننننننننننننننننننر 

 الدراسة

المتوسنننننننننننننننننننننط  N الجنس المؤسسة

 الحسابي

االنحننراف 

 المعياري

درجنننننننننننننننننة  قيمة )ت(

 الحرية

مسنننننننننننننتوى 

 الداللة

المنننننننننننننننننناخ 

 التنظيمي

 0.21 98 1.006 0.346 2.79 98 ذكر 1

 0.652 2.53 2 أنثى

 0.65 80 0.513- 0.38 2.81 75 ذكر 2

 0.34 2.89 7 أنثى

 0.22 88 1.320- 0.41 2.95 82 ذكر 3

 0.28 3.15 8 أنثى
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 الفرق بني نتائج إجاابت الفئات العمرية حول مستوى األداء البشري
متغيننننننننننننننننننر 

 الدراسة

مجمننننننننننننننوع  مصدر التباين المؤسسة

 المربعات

درجننننننننننننننات 

 الحرية

متوسنننننننننننننننط 

 المربعات

مسننننننننننننننتوى  )ف(قيمة 

 الداللة

أداء المنننوارد 

 البشرية

 0.98 0.053 0.007 3 0.02 المجموعات بين 1
 0.127 96 12.16 المجموعات داخل

 99 12.18 المجموع

 0.646 0.625 0.09 4 0.361 المجموعات بين 2
 0.144 77 11.10 المجموعات داخل

 81 11.46 المجموع

 0.28 1.27 0.204 4 0.817 المجموعات بين 3
 0.160 85 13.62 المجموعات داخل

 89 14.44 المجموع

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.  

ك  من أوهي  0.98مبستوى داللة قدرها  0.053قيمة )ف( تساوي يتبني أن  42من خالل اجلدول        
تعزى ملتغري السن يف  %5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  . ومنه(0.05)املستوى الفرضي 

   .1املؤسسة 
 ن مسدددتوى داللدددةفقدددد أظهدددرت النتدددائج أيضدددا أنددده ال توجدددد فدددروق تعدددزى ملتغدددري السدددن أل 2وابلنسدددبة للمؤسسدددة       

  .0.05ك  من املستوى االفرتاضي أوهو  0.646 )ف( يساوي

كددد  مدددن املعنويدددة أ 0.28مبسدددتوى معنويدددة قددددرها  1.27تسددداوي قيمدددة )ف(  أن 3املؤسسدددة نتدددائج  وضدددحتأ      
أي تبددين  .تعددزى ملتغددري السددن %5ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى داللددة . ومندده (0.05)الفرضددي 

   .2.2الفرضية العدمية 

االختالف يف وجهات نظر أفراد الدراسة ألدائهم بناء على اختالف متغري احلالة  املطلب الثالث:
 االجتماعية.

 واليت تنص على:  .3.2العدمية التالية:   ةسيتم يف هدا املطلب اختبار الفرضي      
.23 ) 0Hات املؤسس اتأداء عين متوسطات يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق : ال توجد

 .احلالة االجتماعية تبعا حمل الدراسةالثالثة 
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 43جدول رقم 
 الفرق بني نتائج إجاابت الفئات االجتماعية حول مستوى األداء البشري

متغيننننننننننننننننننر 

 الدراسة

مجمننننننننننننننوع  مصدر التباين المؤسسة

 المربعات

درجننننننننننننننات 

 الحرية

متوسنننننننننننننننط 

 المربعات

مسننننننننننننننتوى  قيمة )ف(

 الداللة

أداء المنننوارد 

 البشرية

 1.00 0.00 0.00 2 0.00 المجموعات بين 1
 0.126 97 12.18 المجموعات داخل

 99 12.18 المجموع

 0.39 1.004 0.142 3 0.426 المجموعات بين 2
 0.141 78 11.034 المجموعات داخل

 81 11.46 المجموع

 0.61 0.601 0.099 3 0.297 المجموعات بين 3
 0.164 86 14.14 المجموعات داخل

 89 14.44 المجموع

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.  

، 1أن إدراب أفراد العينة ملستوى األداء البشري، ابلنسبة للمؤسسة  43أظهرت النتائج من خالل اجلدول       
قل من مستوى أ (0.05)ن مستوى املعنوية الفرضي وذل  أل . ري دال إحصائياتبعا ملتغري احلالة االجتماعية 

 . 1.00معنوية )ف( احملسوب الدي يساوي 
 0.39 مبسدتوى داللدة قددره 1.004قيمدة )ف( احملسدوبة تسداوي فقد بينت النتدائج أن  2وابلنسبة للمؤسسة        
  .0.05ك  من الداللة الفرضي أوهو 

، أداء أفدددراد العيندددةتدددؤثر  يف ال  االجتماعيدددة احلالدددة اختالفددداتفقدددد بيندددت النتدددائج أن  3ملؤسسدددة اب يتعلدددقوفيمدددا       
يتضدح مددن النتددائج  .(0.61)أقددل مددن مسدتوى معنويددة )ف( احملسددوب  (0.05)ن مسددتوى املعنويددة الفرضدي وذلد  أل

  .3.2 أي تبين الفرضية العدمية .االجتماعية ال يتأثر مبتغري احلالة ات يف املؤسسات الثالثةأداء أفراد العينأن  أعاله

االخدددتالف يف وجهدددات نظدددر أفدددراد الدراسدددة ألدائهدددم بنددداء علدددى اخدددتالف متغدددري  املطلدددب الرابدددع:
 األقدمية.

  واليت تنص على:. 4.2العدمية التالية:  ة اجلزئيةسيتم يف هدا املطلب اختبار الفرضي      
.24 ) 0H: ات املؤسس اتأداء عين متوسطات يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق ال توجد

 .ملتغري األقدمية تبعا حمل الدراسةالثالثة 
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 44 جدول رقم
 الفرق بني نتائج إجاابت فئات األقدمية حول مستوى األداء البشري

متغيننننننننننننننننننر 

 الدراسة

مجمننننننننننننننوع  مصدر التباين المؤسسة

 المربعات

درجننننننننننننننات 

 الحرية

متوسنننننننننننننننط 

 المربعات

مسننننننننننننننتوى  قيمة )ف(

 الداللة

أداء المنننوارد 

 البشرية

 0.97 0.113 0.014 4 0.058 المجموعات بين 1
 0.128 95 12.12 المجموعات داخل

 99 12.18 المجموع

 0.49 0.861 0.123 4 0.49 المجموعات بين 2
 0.142 77 10.97 المجموعات داخل

 81 11.46 المجموع

 0.84 0.343 0.057 4 0.229 المجموعات بين 3
 0.167 85 14.21 المجموعات داخل

 89 14.44 المجموع

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.  

 تعزى ملتغري %5يتبني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  44من خالل اجلدول        
 . 0.05ك  من املعنوية الفرضية أوهو  0.97مستوى داللة )ف( احملسوب يساوي  أن إذ .األقدمية
هناب تشابه يف أراء خمتلف اخل ات يف إدراكهم ملستوى فقد أظهرت النتائج أيضا أن  2وابلنسبة للمؤسسة       
وهو أك  من  0.908 )ف( احملسوب يساوي ال توجد فروق تعزى ملتغري اخل ة ألن مستوى داللة ، أيأدائهم

 .(0.05)املستوى االفرتاضي 
عند مستوى معنوية قدرها  0.343أن قيمة )ف( احملسوبة تساوي  3ملؤسسة اب وتبني من النتائج اليت تتعلق      
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . أي (0.05)ك  من مستوى املعنوية الفرضي أوهي  0.84
  .4.2تبين الفرضية العدمية  إىل . تشري النتائج األنفة الدكراألقدمية تعزى ملتغري %5داللة 

املطلددب اخلددامس: االخددتالف يف وجهددات نظددر أفددراد الدراسددة ألدائهددم بندداء علددى اخددتالف متغددري 
 املستوى الدراسي.

  واليت تنص على:. 5.2العدمية التالية:  ة اجلزئيةسيتم يف هدا املطلب اختبار الفرضي     
.25 ) 0H: ات املؤسس اتأداء عين متوسطات يف 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق ال توجد

 .ملتغري املستوى الدراسي تبعا حمل الدراسةالثالثة 
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 45جدول رقم 
 الفرق بني نتائج إجاابت الفئات التعليمية حول مستوى األداء البشري

متغيننننننننننننننننننر 

 الدراسة

مجمننننننننننننننوع  مصدر التباين المؤسسة

 المربعات

درجننننننننننننننات 

 الحرية

متوسنننننننننننننننط 

 المربعات

مسننننننننننننننتوى  قيمة )ف(

 الداللة

أداء المنننوارد 

 البشرية

 0.74 0.49 0.062 4 0.247 المجموعات بين 1
 0.126 95 11.934 المجموعات داخل

 99 12.181 المجموع

 0.37 1.08 0.152 4 0.609 المجموعات بين 2
 0.141 77 10.85 المجموعات داخل

 81 11.46 المجموع

 0.38 1.061 0.172 4 0.687 المجموعات بين 3
 0.162 85 13.75 المجموعات داخل

 99 14.44 المجموع

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.   

، سواء  1ملؤسسة االنسبة يف  تقارب تصورات العاملني ملستوى أدائهم 45أظهرت النتائج من خالل اجلدول      
ك  من املعنوية أوهو  0.74ن مستوى معنوية )ف( يساوي وذل  ألكان مستواهم الدراسي من فا أو مرتفع. 

  . ري دال إحصائياتبعا ملتغري املستوى الدراسي . وابلتاي، ف دراب أفراد العينة ملستوى أدائهم (0.05)الفرضي 

تبعا ملتغري املستوى  2فقد بينت النتائج أن إدراب أفراد العينة ألدائهم يف للمؤسسة  2وابلنسبة للمؤسسة      
أقل من مستوى معنوية )ف( احملسوب  (0.05)ن مستوى املعنوية الفرضي أل  ري دال إحصائيا أيضا،الدراسي 

(0.38). 

 . ري دال إحصائياإدراب أفراد العينة ملستوى أدائهم تبعا ملتغري املستوى الدراسي أن  3ملؤسسة انتائج  أكدت      
ك  من املعنوية الفرضية أوهو  0.38عند مستوى معنوية قدره  1.061حيث كانت قيمة )ف( احملسوبة تساوي 

 .5.2 ا سبق يتضح تبين الفرضية العدمية  .(0.05)

بشكل دال يتبني من خالل النتائج السابقة أن اختالف املتغريات الش صية والوظيفية املدروسة إل تؤثر      
 يف تصورات أفراد العينة يف املؤسسات حمل الدراسة على أدائهم. 0.05ى معنوية و عند مست إحصائيا
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  الثالثة الرئيسيةاختبار الفرضية املبحث الثالث: 
يف هدا املبحث سيتم حماولة الكشف عن العالقة بني املناخ التنظيمي وأداء املوارد البشرية من خالل اختبار        

 التنظيمي املناخ بني إحصائية داللة ذات ارتباطيه موجبة عالقة توجدنصت على: ال الثالثة واليت  يسيةئالر الفرضية 
 البشرية.أداء مواردها  يف املؤسسات حمل الدراسة وبني لسائدا

  ابألداء البشري اهليكل التنظيميعالقة  :املطلب األول
 اليت تنص على: .1.3اجلزئية العدمية  يةسيتم يف هدا املطلب اختبار الفرض  
(1.3 0H:  اهليكل  بعد بني 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات ارتباطيه موجبة عالقة توجدال

 .أداء مواردها البشرية وبني الدراسة املؤسسات الثالثة قيديف  التنظيمي
بعد اهليكل مت است دام معامل ارتباط بريسون ومعامل االحندار البسيط بني  ةوللتحقق من صدق الفرضي  

 التالية: اجلداولوهو ما توضحه  وبني األداء البشري التنظيمي
 46جدول رقم 

 واألداء البشري اهليكل التنظيمي الت ارتباط بريسون بني معام
 األداء الوظيفي    

 الهيكل التنظيمي

االنضننباط  بعنند

 في العمل

اهتمنننام العامنننل  بعننند

 وإتقانه لعمله

مشاركة وتعاون بعد 

 العاملين في انجاز

 األعمال

األداء محننننننننننننننننننور 

 الوظيفي  

 **0.44 **0.72 0.05  0.8- 1المؤسسة 

 0.062 0.177 -0.2 0.08 2المؤسسة 

 0.023 0.8- 0.04 0.08 3المؤسسة 

  المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.  

سدالبا  االنضدباط يف العمدل وبعدد 1ي يف املؤسسدة التنظيماهليكل بعد ط بني أن االرتبا 46يتضح من اجلدول      
مشدداركة  بعددد و ددري دال إحصددائيا، وقددوي مددع  اهتمددام العامددل وإتقاندده لعملدده ضددعيف مددع بعدددو ددري دال إحصددائيا، و 

ذا ارتبدداط موجددب  وأيضددا، %1عنددد مسددتوى داللددة  0.72مبعامددل ارتبدداط قدددره  وتعدداون العدداملني يف اجندداز األعمددال
فيمدا  1.3وابلتاي رفا الفرضدية العدميدة  .%1مبستوى داللة  0.44األداء مبعامل قدره حمور مع  أقل من املتوسطو 

 يتعلق  ده املؤسسة.
أهندا أبعداد األداء  دري اهليكدل التنظيمدي مدع  بعدد ارتباط بني هناب عالقة أن 2للمؤسسة  ابلنسبة اجلدول ويبني      
يشدري  كمدا  .2فيمدا يتعلدق ابملؤسسدة  1.3. ومنه قبول الفرضية العدمية %5دالة إحصائيا عند مستوى داللة ليست 



257 
 

عنددد   ددري دال إحصددائياأيضددا  3يف املؤسسددة  مددع مجيددع أبعدداد األداء يالتنظيمدداهليكددل بعددد أن االرتبدداط بددني  اجلدددول
 1.3قبدددول الفرضدددية العدميدددة  إىل. وهدددو مدددا يقدددود األداء العددداممدددع وكددددل   ،%5مسدددتوى الداللدددة املعنويدددة الفرضدددي 

 ملؤسسة.هلده اابلنسبة 
 :املواي وضحها اجلدوليمت حتليل االحندار اخلطي البسيط وقد جاءت النتائج كم  النتيجة كيدأولت      

 47اجلدول رقم 
 األداء الوظيفي حمور التنظيمي و  اهليكل لبعدنتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط 

          

 

 

 

 

       
 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.

 

يف  مدددع حمدددور األداء بعدددد اهليكدددل التنظيمددديلعالقدددة ملعامدددل االحنددددار  Fيالحدددظ أن قددديم  47مدددن اجلددددول رقدددم      
أك  مدن املعنويدة  Fفالعالقة  ري دالة إحصائيا ألن مستوى معنوية  2، وابلنسبة للمؤسسة دالة إحصائيا 1املؤسسة 
وهدو مدا يتوافدق  دري دالدة إحصدائيا.  3والعالقدة بدني بعدد اهليكدل التنظيمدي وحمدور األداء يف املؤسسدة  .0.05الفرضي 

مددع نتددائج معددامالت ارتبدداط بريسددون. وحلسدداب درجددة التددأثري يددتم حسدداب معامددل التحديددد الدددي يوضددحه اجلدددول 
 1املواي:

 
 

                                                           
ويعت  مقياسا جلودة توفيق النموذج وكلما اقرتب من   2Rأهم مؤشر لنموذج االحندار ورمزه  )Coefficient Of Determiation)يعت  معامل التحديد  (1

للمتغري  دل ذل  على جودة توفيق النموذج، ويتصف معامل التحديد أبنه لو أضيف متغري مستقل للنموذج فان قيمته سرتتفع حىت لو إل تكن هناب أمهية 100%
تحديد، أما اخلطاء املعياري املستقل يف النموذج، ومعامل التحديد املصحح أيخد ابالعتبار النقصان احلاصل يف درجات احلرية وقيمته دائما اقل من قيمة معامل ال

ودة متثيل خط االحندار التقديري فيقيس تشتت القيم املشاهدة عن خط االحندار وان احلصول على قيمة صغرية هلدا املؤشر يعين صغر األخطاء العشوائية وابلتاي ج
)بغداد: املعهد العريب للتدريب والبحوث  -ار العاشراإلصد -SPSS دليلك إىل الربانمج اإلحصائي لنقاط شكل االنتشار. انظر: سعد ز لول بشري، 

 .155-154( و و. 2003اإلحصائية، 

مجموع  -  الهيكل التنظيمي

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  Fقيمة 

 الداللة

 0.000 24.05 2.40 1 2.4 االنحدار 1المؤسسة 

- 9.781 98 0.1 - - 

 - - - 99 12.181 المجموع

 0.580 0.309 0.044 1 0.04 االنحدار 2المؤسسة 

- 11.416 80 0.143 - - 

 - - - 81 11.46 المجموع

 0.827 0.048 0.008 1 0.008 االنحدار 3المؤسسة 

- 14.434 88 0.164 - - 

 - - - 89 14.442 المجموع
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 48جدول رقم 
 على األداء الوظيفي  اهليكل التنظيميمعامل التحديد )التفسري( لتأثري 

 الخطاء المعياري التقديري معامل التحديد المصحح R 2R النموذج 

 الهيكل التنظيمي

 

 

 0.316 0.189 0.197 0.444 1المؤسسة 

 - - - - 2المؤسسة 

 - - - - 3المؤسسة 

  المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.     

إىل أن قددوة  48ول وحمددور األداء الددوظيفي يف اجلددد اهليكددل التنظيمددي بددني املصددحح معامددل التحديددد ةتشددري قيمدد      
التنظيمدددددي يفسدددددر  اهليكدددددلأن أي . 0.189يسددددداوي  1علدددددى األداء البشدددددري يف املؤسسدددددة  أتثدددددري اهليكدددددل التنظيمدددددي

  .من التغري احلاصل يف مستوى األداء الوظيفي% 18.9

  ابألداء البشري القراراتمنط القيادة واختاذ  عالقة :الثايناملطلب 
 اليت تنص على: .2.3اجلزئية العدمية  يةسيتم يف هدا املطلب اختبار الفرض  

.32( 0H:  منط القيادة  بعد بني 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات ارتباطيه موجبة عالقة توجدال
 .مواردها البشريةأداء  وبني املؤسسات الثالثة قيد الدراسةيف  واختاذ القرارات

 واجلداول املتغريينمت است دام معامل ارتباط بريسون ومعامل االحندار البسيط بني  ةصدق الفرضي والختبار   
 :تبني ذل  التالية

 49جدول رقم 
 واألداء البشري  منط القيادة واختاذ القرارات بعدالت ارتباط بريسون بني معام
 األداء الوظيفي    

 اختاذ القرارات
 وأسلوب اإلدارة 

االنضباط  بعد

 في العمل

اهتمنننام العامنننل  بعننند

 وإتقانه لعمله

مشاركة وتعاون بعد 

 العاملين في انجاز

 األعمال

األداء محننننننننننننننننننور 

 الوظيفي  

 0.12 0.05 0.17 0.02- 1المؤسسة 

 0.165 0.2 0.035- 0.084 2المؤسسة 

 **0.31 1.4- **0.52 0.106 3المؤسسة 

  المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.  

يف املؤسسدة عالقتده أببعداد األداء البشدري  أن مندط القيدادة واختداذ القدرارات بعددبعدد لابلنسدبة  49 اجلدول يبني       
 .بعدادهأمدع األداء و  عند مستوى املعنويدة الفرضدي أتثري ا يدل أن هدا البعد ليس له أي  ،كلها  ري دالة إحصائيا  1

منددط القيددادة واختدداذ  بعددد أن االرتبدداط بددني اجلدددول هلددده املؤسسددة. كمددا يوضددح 2.3وابلتدداي قبددول الفرضددية العدميددة 



259 
 

ومندده أيضددا قبددول الفرضددية  .%5عنددد مسددتوى داللددة أيضددا أبعدداد األداء  ددري دالددة إحصددائيا و  2يف املؤسسددة  القددرارات
         املؤسسة.ابلنسبة هلده  2.3العدمية 

ببعدددددي االنضددددباط يف العمددددل  منددددط القيددددادة واختدددداذ القددددراراتبعددددد  ةفقددددد كانددددت عالقدددد 3وابلنسددددبة للمؤسسددددة        
، ودال إحصدددائيا مبعامدددل %5ومشددداركة وتعددداون العددداملني يف اجنددداز األعمدددال  دددري دالدددة إحصدددائيا عندددد مسدددتوى داللدددة 

مدع األداء العدام  وضدعيفمع بعد اهتمام العامل وإتقانه لعمله، وذا ارتباط دال إحصائيا موجب  0.52ارتباط قدره 
 .3فيما يتعلق ابملؤسسة  2.3رفا الفرضية العدمية  إىلوهو ما يقود  .0.31مبعامل ارتباط يساوي 

حتليل االحندار اخلطي البسيط وقد جاءت النتائج كم يوضحها اجلدول  من خالل النتيجة ميكن تعزيزو        
 املواي:

 50اجلدول رقم 
 األداء الوظيفيحمور و  منط القيادة واختاذ القرارات لبعداالحندار اخلطي البسيط نتائج حتليل         

 

 

 

 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.      

 
 

 1يف املؤسسددة  مددع حمددور األداء منددط القيددادة واختدداذ القددرارات بعدددلعالقددة  F معامددل االحندددارأن قدديم  50 يبددني     
أك  مدن املعنويدة  Fفالعالقة  ري دالة إحصائيا كدل  ألن مستوى معنوية  2، وابلنسبة للمؤسسة دالة إحصائيا ري 

دالددة إحصددائيا مبعامددل  3وحمددور األداء يف املؤسسددة  منددط القيددادة واختدداذ القددرارات بعدددوالعالقددة بددني  .0.05الفرضددي 
يدد يف اجلددول املدواي معامدل التحديبدني و وهدو مدا يتوافدق مدع نتدائج معدامالت ارتبداط بريسدون. . 9.324احندار قدره 
  .درجة التأثري

 
 

مجموع  - اختاذ القرارات وأسلوب اإلدارة  

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  Fقيمة 

 الداللة

 0.249 1.345 0.165 1 0.165 االنحدار 1المؤسسة 

- 12.016 98 0.123 - - 

 - - - 99 12.181 المجموع

 0.137 2.251 0.314 1 0.314 االنحدار 2المؤسسة 

- 11.147 80 0.139 - - 

 - - - 81 11.46 المجموع

 0.003 9.324 1.384 1 1.384 االنحدار 3المؤسسة 

- 13.059 88 0.148 - - 

 - - - 89 14.442 المجموع
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 51جدول رقم 
 على األداء الوظيفي  منط القيادة واختاذ القراراتالتحديد لتأثري معامل 

 الخطاء المعياري التقديري معامل التحديد المصحح R 2R النموذج 

اتخنننناذ القننننرارات 

 وأسلوب اإلدارة  

 

 - - - - 1المؤسسة 

 - - - - 2المؤسسة 

 0.385 0.086 0.096 0.31 3المؤسسة 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.    

 منددط القيددادة واختدداذ القددرارات بعدددأن قددوة أتثددري  معامددل التحديددد املصددحح ةقيمدد تبددني 51مددن خددالل اجلدددول       
 مدددددن التغددددري احلاصدددددل يف مسددددتوى األداء الدددددوظيفي%  8.6 ومنددددده هدددددا البعدددددد يفسددددر مدددددا مقددددداره . 0.086يسدددداوي 
 .3للمؤسسة 

  ابألداء البشري العالقات واالتصال عالقة الثالث:املطلب 
 اليت تنص على: .3.3اجلزئية التالية: العدمية سيتم يف هدا املطلب اختبار الفرضيات   

.33( 0H:  العالقات  بعد بني 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات ارتباطيه موجبة عالقة توجدال
 .أداء مواردها البشرية وبني املؤسسات الثالثة قيد الدراسةيف  واالتصال

وهو ما توضحه  ة.للتحقق من صدق الفرضي مت است دام معامل ارتباط بريسون ومعامل االحندار البسيط
 التالية: اجلداول

 52جدول رقم 
 واألداء البشري  لعالقات واالتصالاالت ارتباط بريسون بني معام

 األداء الوظيفي    

 العالقات واالتصال

االنضننباط  بعنند

 في العمل

اهتمنننام العامنننل  بعننند

 وإتقانه لعمله

مشاركة وتعاون بعد 

 العاملين في انجاز

 األعمال

األداء محننننننننننننننننننور 

 الوظيفي  

 **0.46 0.004 **0.62 *0.24 1المؤسسة 

 -0.011 0.013 -0.022 -0.014 2المؤسسة 

 **0.34 **0.37 **0.32 0.016 3المؤسسة 

  المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.  

االنضدباط يف ببعدد  بعدد العالقدات واالتصداالت أن ارتبداط 1اجلدول ابلنسدبة للمؤسسدة   52 يتبني من خالل     
 متوسددطمبعامددل ارتبدداط  اهتمددام العامددل وإتقاندده لعملدده، وموجبددا أيضددا مددع بعددد %1موجبددا عنددد مسددتوى داللددة  العمددل
مشداركة وتعداون العداملني يف اجنداز ، وبعالقة ضعيفة و ري دالة إحصائيا مدع بعدد %1عند مستوى داللة  0.62قدره 
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ومندده رفددا الفرضددية  .%1عنددد مسددتوى داللددة  0.46األداء موجددب مبعامددل قدددره  حمددور ، وكددان ارتباطدده مددعاألعمددال
 .1فيما يتعلق ابملؤسسة  3.3العدمية 

 ددري دالددة إحصددائيا عنددد فهددي  2يف املؤسسددة أبعدداد األداء و  العالقددات واالتصددال بعددد اط بددنياالرتبدد أمددا عالقددة       
بعدد بدني أن االرتبداط بدني ت . كمدا2ابلنسدبة للمؤسسدة  3.3وهو ما يعين قبدول الفرضدية العدميدة  .%5مستوى داللة 

اهتمددام العامددل  ددري دال إحصددائيا، وموجبددا مددع بعددد  3ابلنسددبة املؤسسددة  االنضددباط العمددلببعددد  العالقددات واالتصددال
دالددة إحصدائيا مددع أيضدا ، وبعالقددة موجبدة %1عندد مسددتوى داللدة  0.32قددره  ضددعيفمبعامددل ارتبداط  وإتقانده لعملده

، وكددان ارتباطدده مددع األداء العددام موجددب 0.37مبعامددل ارتبدداط قدددره  اجندداز األعمددالمشدداركة وتعدداون العدداملني يف بعددد 
 .3فيما يتعلق ابملؤسسة  3.3. ومن مث قبول الفرضية العدمية %1عند مستوى داللة  0.34مبعامل قدره 

 اجلدول املواي: من خاللالنتيجة  يؤكد حتليل االحندار اخلطي البسيطو      
 53اجلدول رقم 

 األداء الوظيفي حمور و  العالقات واالتصال لبعد حتليل االحندار اخلطي البسيطنتائج 
  

 

 
 
 
 

 

 البحث.المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات              

 مددع حمددور األداء العالقددات واالتصددالبعددد عالقددة أن   53اجلدددول رقدم خددالل مددن  F معامددل االحندددارتبدني قدديم      
أكدد  مددن  Fفالعالقددة  ددري دالددة إحصددائيا ألن مسددتوى معنويددة  2، وابلنسددبة للمؤسسددة دالددة إحصددائيا 1يف املؤسسددة 

وهدو مدا دالدة إحصدائيا.  3وحمدور األداء يف املؤسسدة  واالتصدالالعالقدات بعدد والعالقدة بدني  .0.05املعنوية الفرضي 
يتوافدددق مدددع نتدددائج معدددامالت ارتبددداط بريسدددون. وحلسددداب درجدددة التدددأثري يدددتم حسددداب معامدددل التحديدددد الددددي يوضدددحه 

 اجلدول املواي:

مجموع  - العالقات واالتصال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  Fقيمة 

 الداللة

 0.000 26.838 2.619 1 2.619 االنحدار 1المؤسسة 

- 9.562 98 0.098 - - 

 - - - 99 12.181 المجموع

 0.920 0.010 0.001 1 0.001 االنحدار 2المؤسسة 

- 11.459 80 0.143 - - 

 - - - 81 11.46 المجموع

 0.001 11.022 1.608 1 1.608 االنحدار 3المؤسسة 

- 12.835 88 0.146 - - 

 - - - 89 14.442 المجموع
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 54جدول رقم 
 على األداء الوظيفي  العالقات واالتصاللتأثري معامل التحديد )التفسري( 

 الخطاء المعياري التقديري معامل التحديد المصحح R 2R النموذج 

العالقنننننننننننننننننننننننات 

 واالتصال 

 0.312 0.207 0.215 0.464 1المؤسسة 

 - - - - 2المؤسسة 

 0.382 0.101 0.111 0.334 3المؤسسة 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.    

وحمددددور األداء  العالقددددات واالتصددددال بددددني 1للمؤسسددددة  54يف اجلدددددول  معامددددل التحديددددد املصددددححتشددددري قدددديم       
مدددن التغدددري احلاصدددل يف  % 20.7، أي أن هددددا البعدددد يفسدددر  0.215إىل أن قدددوة أتثدددري هددددا البعدددد قددددرها  الدددوظيفي

أن قدوة أتثدري بعدد العالقدات  إىل 2ابلنسدبة للمؤسسدة  معامدل التحديدد املصدحح قديم تددل. كما مستوى األداء الوظيفي
 من التغيري احلاصل يف األداء البشري. %10.1واالتصال على األداء يف املؤسسة مبعامل حتديد فسر نسبة 

  ابألداء البشري العوائد واحلوافزعالقة  الرابع:املطلب 
 اليت تنص على: .4.3اجلزئية التالية: العدمية سيتم يف هدا املطلب اختبار الفرضيات   

.34( 0H:  العوائد واحلوافز بعد بني 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات ارتباطيه موجبة عالقة توجدال 
 .أداء مواردها البشرية وبني املؤسسات الثالثة قيد الدراسةيف 

متغريي مت است دام معامل ارتباط بريسون ومعامل االحندار البسيط بني  ةوللتحقق من صدق الفرضي   
 التالية: اجلداولوهو ما توضحه  الدراسة

 55جدول رقم 
 واألداء البشري  العوائد واحلوافزالت ارتباط بريسون بني معام

 األداء الوظيفي    

 العوائد واحلوافز

االنضننباط  بعنند

 في العمل

اهتمنننام العامنننل  بعننند

 وإتقانه لعمله

مشاركة وتعاون بعد 

 العاملين في انجاز

 األعمال

األداء محننننننننننننننننننور 

 الوظيفي  

 **0.36 -0.01 **0.30 **0.39 1المؤسسة 

 0.045 0.15 -0.096 -0.010 2المؤسسة 

 **0.32 **0.3 **0.43 -0.05 3المؤسسة 

  المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.  
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ودالدة إحصدائيا  0.39كان ذا عالقدة ارتبداط موجبدة قددرها   احلوافز والعوائدبعد  أنيتبني  55اجلدول  بتفحص     
 اهتمددام العامددل وإتقاندده لعملددهمددع بعددد  0.30قدددره  االنضددباط يف العمددل، ومبعامددل ارتبداطمددع بعددد  %1عندد مسددتوى 

ومدع ارتبداط  مشداركة وتعداون العداملني يف اجنداز األعمدال،مدع بعدد ، وبعالقدة  دري دالدة إحصدائيا %1بداللة إحصدائية 
 4.3رفدا الفرضدية العدميدة  إىل. وهدو مدا يقدود األداء حمدور مدع %1عند مسدتوى داللدة  0.36موجب مبعامل قدره 
 .1فيما يتعلق ابملؤسسة 

أبعداد األداء  دري دالدة إحصدائيا عندد و  2يف املؤسسدة  احلوافز والعوائد بعد أن االرتباط بني يتضح من اجلدولو        
ذا  احلددوافز والعوائدددبعددد  وكددان ملؤسسددة. هلددده اابلنسددبة  4.3. وهدددا يعددين قبددول الفرضددية العدميددة %5مسددتوى داللددة 

 ، ومبعامددل ارتبددداط3يف املؤسسددة  االنضددباط يف العمددلمددع بعددد  %5عالقددة ارتبدداط  ددري دالددة إحصددائيا عنددد مسددتوى 
مددع ، وبعالقدة ارتبدداط دالدة إحصدائيا %1بداللددة إحصدائية  اهتمدام العامددل وإتقانده لعملدهمددع بعدد  0.43موجدب قددره 

، وكددان %1عنددد مسددتوى داللددة  0.3عامددل موجددب مبعامددل قدددره مشدداركة وتعدداون العدداملني يف اجندداز األعمددال مببعددد 
. وابلتدداي رفددا الفرضددية العدميددة %1عنددد مسددتوى داللددة  0.31معامددل ارتبدداط البعددد مددع األداء العددام موجددب قدددره 

 .3ابلنسبة للمؤسسة  4.3
 مت حتليل االحندار اخلطي البسيط وقد جاءت النتائج كم يوضحها اجلدول املواي: السابقة النتيجة كيدأولت      

 56اجلدول رقم 
 األداء الوظيفي حمور و  العوائد واحلوافزنتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط 

 

     

 

 
 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.           

يف املؤسسدة  مدع حمدور األداء العوائدد واحلدوافز بعددلعالقدة ملعامدل االحنددار  Fيالحظ أن قيم  56من اجلدول رقم      
اكد  مدن املعنويدة الفرضدي  Fفالعالقة  ري دالة إحصائيا ألن مستوى معنويدة  2، وابلنسبة للمؤسسة دالة إحصائيا 1

مجموع  - العوائد واحلوافز

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  Fقيمة 

 الداللة

 0.000 14.302 1.551 1 1.551 االنحدار 1المؤسسة 

- 1063 98 0.108 - - 

 - - - 99 12.181 المجموع

 0.687 0.164 0.023 1 0.023 االنحدار 2المؤسسة 

- 11.437 80 0.143 - - 

 - - - 81 11.46 المجموع

 0.003 9.453 1.401 1 1.401 االنحدار 3المؤسسة 

- 13.041 88 0.148 - - 

 - - - 89 14.442 المجموع
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وهددددو مددددا يتوافددددق مددددع نتددددائج دالددددة إحصددددائيا.  3وحمددددور األداء يف املؤسسددددة  العوائددددد واحلددددوافزوالعالقددددة بددددني بعددددد  .0.05
 املواي: وحلساب درجة التأثري يتم حساب معامل التحديد الدي يوضحه اجلدول معامالت ارتباط بريسون.

 57جدول رقم 
 األداء الوظيفي  التحديد )التفسري( لتأثري العوائد واحلوافز علىمعامل 

 الخطاء المعياري التقديري معامل التحديد المصحح R 2R النموذج 

 0.33 0.118 0.127 0.357 1المؤسسة  العوائد والحوافز

 - - - - 2المؤسسة 

 0.385 0.087 0.097 0.311 3المؤسسة 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.      

الديت بني بعد العوائدد واحلدوافز واألداء الدوظيفي  ،57من خالل اجلدول  ،معامل التحديد املصححوتؤكد قيمة        
 .1يف املؤسسة  من التغري احلاصل يف مستوى األداء الوظيفي % 11.8يفسر  هدا البعدإىل أن  0.118تساوي 
علدى األداء قددرها العوائدد واحلدوافز إىل أن قوة أتثدري بعدد  3للمؤسسة  معامل التحديد املصححقيم  تشريكما      

 من التغيري احلاصل يف األداء البشري. %8.7تفسر نسبة  ،0.087

  ابألداء البشري املناخ التنظيمي منطعالقة  اخلامس:املطلب 
 اليت تنص على: .5.3اجلزئية التالية: العدمية سيتم يف هدا املطلب اختبار الفرضيات   

.35( 0H:  حمور املناخ التنظيمي بني 0.05عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات ارتباطيه موجبة عالقة توجدال 
 .أداء مواردها البشرية وبني املؤسسات الثالثة قيد الدراسةيف 

 متغريي الدراسةمت است دام معامل ارتباط بريسون ومعامل االحندار البسيط بني  ةصدق الفرضي وإلثبات   
 وهو ما توضحه األشكال التالية:

 58جدول رقم 
 واألداء البشري  املناخ التنظيميالت ارتباط بريسون بني معام

 األداء الوظيفي    

 املناخ التنظيمي

االنضننباط  بعنند

 في العمل

اهتمنننام العامنننل  بعننند

 وإتقانه لعمله

مشاركة وتعاون بعد 

 العاملين في انجاز

 األعمال

األداء محننننننننننننننننننور 

 الوظيفي  

 **0.60 **0.42 **0.45 0.18 1المؤسسة 

 0.126 *0.255 -0.17 0.072 2المؤسسة 

 **0.443 0.16 **0.41 **0.3 3المؤسسة 

  المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.  
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وذات داللدة إحصدائية،  متوسدطةموجبدة )طرديدة( و  خطيدة هناب عالقة ارتباطيتبني أن  58ابلتمعن يف اجلدول       
اهتمام العامدل وإتقانده  بني منط املناخ التنظيمي السائد كما يدركه العاملون يف مؤسسة الفوسفات اجلزائرية وبني بعد

مشداركة وتعداون العداملني أيضدا مدع بعدد  متوسدط، وابرتباط %1مبستوى داللة عند  0.45مبعامل ارتباط قدره  لعمله
، يف حددددني جنددددد أن ارتبدددداط املندددداخ %1دال إحصددددائيا عنددددد مسددددتوى  0.42مبعامددددل ارتبدددداط قدددددره  يف اجندددداز األعمددددال

 كان ضعيف وليس ذا داللة إحصائية.  ببعد االنضباط يف العملالتنظيمي 

منددط املندداخ التنظيمددي السددائد كمددا يدركدده العدداملون يف مؤسسددة الفوسددفات اجلزائريددة وبددني عالقددة ارتبدداط كمددا أن        
عنددد مسددتوى داللددة قدددره  0.6مبعامددل ارتبدداط قدددره  وذات داللددة إحصددائية متوسددطةرديددة( و أداء عامليهددا موجبددة )ط

يوضدح العالقدة بدني املتغدريين يف هدده  أدانه والشكل .1ابلنسبة للمؤسسة  5.3ومن مث رفا الفرضية العدمية . 1%
 املؤسسة.

 7شكل رقم                                            
 1شكل االنتشار لبيان نوع العالقة بني املناخ التنظيمي واألداء البشري يف املؤسسة 

 
          

 األداء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المناخ التنظيمي

 تبانةسلتحليل اال SPSSاملصدر: خمرجات برانمج  
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أن عالقدددة االرتبددداط بدددني املنددداخ التنظيمدددي وأداء املدددوارد البشدددرية هدددي عالقدددة  7يبدددني توزيدددع االنتشدددار يف الشدددكل       
 . مع مالحظة بعا القيم الشاذة.خطية طردية ومتوسطة

هنددداب عالقدددة ارتبددداط وحيددددة ذات داللدددة إحصدددائية بدددني املنددداخ التنظيمدددي العدددام وبعدددد ف 2وابلنسدددبة للمؤسسدددة       
وتوجددد عالقددة  ،%5مسددتوى معنويددة عنددد  0.255مشدداركة وتعدداون العدداملني يف اجندداز األعمددال، مبعامددل ارتبدداط قدددره 

واألداء املنداخ التنظيمدي حموري  بني %5دالة إحصائيا عند مستوى معنوية و ري  0.126ضعيفة مبعامل قدره ارتباط 
والشكل التاي يبني نوع العالقة بدني املتغدريين  .2ابلنسبة للمؤسسة  5.3وهدا يعين قبول الفرضية العدمية  الوظيفي.

 يف شركة فوسفات قفصة.
 8شكل رقم                                            

 2شكل االنتشار لبيان نوع العالقة بني املناخ التنظيمي واألداء البشري يف املؤسسة 

    
ة بشدكل عشدوائي يشدبه دائدرة  دا يبدني النقداط منتشدر  أنالدي يوضدح  8توزيع االنتشار يف الشكل  من خالل       

يف  0.05ضددعيفة ال ترقددى إىل مسددتوى الداللددة الفرضددي  بددني املندداخ التنظيمددي وأداء املددوارد البشددريةعالقددة االرتبدداط أن 
 .2املؤسسة 

 األداء  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المناخ التنظيمي      

                                                                                                    تبانةسلتحليل اال SPSSاملصدر: خمرجات برانمج  
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وذا داللدددة  0.3موجدددب قددددره  ببعدددد االنضدددباط يف العمدددلأن ارتبددداط املنددداخ التنظيمدددي  3كمدددا جندددد يف مؤسسدددة        
 0.4مبعامددل ارتبداط قدددره  اهتمددام العامدل وإتقاندده لعملده ، وكدان موجددب متوسدط مددع بعدد%1إحصدائية عندد مسددتوى 

مشداركة وتعداون مدع بعدد  %5، وابرتبداط  دري دال إحصدائيا عندد مسدتوى الداللدة االفرتاضدي %1مبستوى داللة عند 
وذات داللددة إحصددائية، بددني منددط املندداخ  متوسددطة)طرديددة( هندداب عالقددة ارتبدداط موجبددة  ،العدداملني يف اجندداز األعمددال

 .%1عندد مسدتوى داللدة قددره  0.45التنظيمي السائد كما يدركه العاملون وبني أداء عامليهدا، مبعامدل ارتبداط قددره 
 ويوضدح شدكل توزيدع االنتشدار ندوع العالقدة وقويدا .3فيما يتعلق ابملؤسسة  5.3 ا يقود إىل رفا الفرضية العدمية 

 بني املتغريين يف املكتب الشريف للفوسفات.
 9شكل رقم                                            

 3شكل االنتشار لبيان نوع العالقة بني املناخ التنظيمي واألداء البشري يف املؤسسة 

 
أن عالقة االرتباط بني املناخ التنظيمي وأداء املوارد البشرية هي عالقة  9توزيع االنتشار يف الشكل يوضح        

 قل من املتوسط. مع مالحظة بعا القيم الشاذة.أخطية طردية و 
 يوضحها اجلدول املواي: اكم  النتيجة كديؤ  حتليل االحندار اخلطي البسيطو       

 األداء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              المناخ  التنظيمي                                                                                                             

                                       تبانةسلتحليل اال  SPSSاملصدر: خمرجات برانمج



268 
 

 59اجلدول رقم 
 األداء الوظيفي حمور و  حمور املناخ التنظيميبني نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط 

 

   

         

 

      

 لمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.اا

مددع حمددور  املندداخ التنظيمدديلعالقددة ملعامددل االحندددار  Fيالحددظ أن قدديم ميكددن للمددرء أن  59مددن اجلدددول رقددم  
أكد   Fفالعالقدة  دري دالدة إحصدائيا الن مسدتوى معنويدة  2، وابلنسدبة للمؤسسدة دالة إحصدائيا 1يف املؤسسة  األداء

وهدو مدا يتوافدق دالدة إحصدائيا.  3 وحمدور األداء يف املؤسسدة املناخ التنظيميوالعالقة بني  .0.05من املعنوية الفرضي 
 مع نتائج معامالت ارتباط بريسون.

 وحلساب درجة التأثري يتم حساب معامل التحديد الدي يوضحه اجلدول املواي:        
 60جدول رقم 

 على األداء الوظيفي  حمور املناخ التنظيميلتأثري معامل التحديد )التفسري( 
معامل التحديد  R 2R النموذج 

 المصحح

الخطاء المعياري 

 التقديري

معامل 

 التغير

 0.72 0.282 0.354 0.36 0.60 1المؤسسة  المناخ التنظيمي

  - - - - 2المؤسسة 

 0.6 0.363 0.187 0.196 0.443 3المؤسسة 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث.    

بدددني حمدددور املنددداخ التنظيمدددي واألداء الدددوظيفي  التحديدددد املصدددححمعامدددل تؤكدددد قيمدددة  60مدددن خدددالل اجلددددول         
مدددن التغدددري احلاصدددل يف مسدددتوى األداء  % 35.4إىل أن املنددداخ التنظيمدددي يفسدددر  40.35الددديت تسددداوي  1للمؤسسدددة 

وتشدري قيمدة معامدل التغدري أن حتسدني املنداخ . مندوذجاألالوظيفي، والتأثري البداقي إىل عوامدل أخدرى مهمدة إل تضدمن يف 
 وحدة. 0.72ب التنظيمي بوحدة واحدة يؤدي إىل حتسن األداء 

مجموع  - المناخ التنظيمي

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  Fقيمة 

 الداللة

 0.000 55.246 4.391 1 4.391 االنحدار 1المؤسسة 

- 7.790 98 0.079 - - 

 - - - 99 12.181 المجموع

 0.258 1.298 0.183 1 0.183 االنحدار 2المؤسسة 

- 11.277 80 0.141 - - 

 - - - 81 11.46 المجموع

 0.000 21.507 2.836 1 2.836 االنحدار 3المؤسسة 

- 11.606 88 0.132 - - 

 - - - 89 14.442 المجموع
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 بدددني حمدددوري املنددداخ التنظيمدددي واألداء البشدددري معامدددل التحديدددد املصدددححجددداءت قيمدددة  3وابلنسدددبة للمؤسسدددة       
والتدددأثري  .مدددن التغدددري احلاصدددل يف مسدددتوى األداء الدددوظيفي %18.7أن املنددداخ التنظيمدددي يفسدددر  أي ،0.187تسدداوي 

وتشددري قيمددة معامددل التغددري أن حتسددني املندداخ  .منددوذجاأليف  نةتضددمم املددؤثرة يف األداء  ددري خددرىاألعوامددل والالبدداقي إىل 
 وحدة. 0.6ب التنظيمي بوحدة واحدة يؤدي إىل حتسن األداء 

يددددؤثر اجيابيددددا علددددى  مسددددتوى أداء  2و 1يف كددددل مددددن املؤسسددددة  التنظيمدددديمسددددتوى املندددداخ حتسددددني  ددددا يعددددين أن       
العاملني، كما أن اخنفاض مستوى املناخ التنظيمدي يدؤدي إىل اخنفداض مسدتوى األداء البشدري، فهدي عالقدة ارتباطيده 

 تعين أن التحسني يف املناخ التنظيمي يؤدي إىل حتسني مستوى أداء العاملني. 
متغددريات املتغددري املسددتقل ) املندداخ التنظيمددي وأبعدداده( هلددا أتثددري ملمددوس مددن خددالل هدددا املبحددث مت اسددتنتاج أن       

 على متغريات املتغري التابع ) أداء املوارد البشرية وأبعاده(. وهو ما أثبتته معامالت االرتباط ودرجات التأثري احملسدوبة
إل تكددن ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى  2بددني املتغددريين يف املؤسسددة  ددري أن عالقددة االرتبدداط  .3و 1يف املؤسسددة 

 .0.05املعنوية احملدد مسبقا يف الفرضية أي 

 املبحث الرابع: نتائج الدراسة 
بعد تطبيق الدراسة ميدانيا وحتليل نتائج االستمارة اليت وزعت على العاملني يف املؤسسات قيد الدراسة،       

 النتائجوحتليل النتائج وتفسريها ابست دام األساليب اإلحصائية املناسبة واختبار الفرضيات توصلت الدراسة إىل 
 :التالية

 تنظيمي(نتائج املتغري املستقل )املناخ ال :املطلب األول
 لقد أثبتت الدراسة امليدانية املطبقة على املؤسسات الثالث ما يلي:     

هنداب وجدود مدن فا ملسدتوى املنداخ التنظيمدي وابلتداي فدالنمط أن  تبدني: الفوسدفات منداجم شدركةابلنسدبة ل (1
السددائد هددو املندداخ املغلددق، أكدتدده إجدداابت عينددة الدراسددة، إذ بلددغ املتوسددط احلسددايب احملسددوب للمسددتوى الكلددي 

 .2.50للمناخ التنظيمي الدي يدركه العاملني 
 وقد وجد أن أهم مسبباته حسب الدراسة هي:   

 ؛2.41مبتوسط حسايب قدره  احلوافز والعوائد -

 ؛2.50مبتوسط حسايب قدره  منط القيادة واختاذ القرارات -
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 ؛2.53مبتوسط حسايب قدره  العالقات واالتصال -

 .2.57مبتوسط حسايب قدره  يالتنظيماهليكل  -
وفيما يتعلق بتأثري املتغريات الش صية والوظيفية على املناخ التنظيمي، فقدد أثبتدت الدراسدة عددم وجدود فدروق 
دالة إحصائيا بني نتدائج إجداابت العيندة يف متوسدطات املنداخ التنظيمدي بدني العداملني علدى أسداس السدن عندد مسدتوى 

عينددة الدراسددة يف متوسددطات املندداخ التنظيمددي بددني  . وعدددم وجددد فددروق دالددة إحصددائيا بددني نتددائج إجدداابت0.05داللدة 
. ووفدق الدراسدة ف نده ال يوجدد فدروق دالدة إحصدائيا 0.05العاملني على أساس املستوى التعليمدي عندد مسدتوى داللدة 

بددني نتددائج إجدداابت عينددة الدراسددة يف متوسددطات املندداخ التنظيمددي بددني العدداملني علددى أسدداس األقدميددة. كمددا ال يوجددد 
إحصدددائيا بدددني نتدددائج إجددداابت عيندددة الدراسدددة يف متوسدددطات املنددداخ التنظيمدددي بدددني العددداملني علدددى أسددداس  فدددروق دالدددة

اجلددنس. وال يوجددد هندداب فددروق دالددة إحصددائيا بددني نتددائج إجدداابت عينددة الدراسددة يف متوسددطات املندداخ التنظيمددي بددني 
 العاملني على أساس احلالة االجتماعية.

مسددتوى املندداخ التنظيمددي متوسددط يف حددده األدىن وابلتدداي فددالنمط أن  تبددني: فوسددفات قفصددة لشددركةابلنسددبة  (2
السائد هدو املنداخ احملايدد مائدل إىل االنغدالق، أكدتده إجداابت عيندة الدراسدة، إذ بلدغ املتوسدط احلسدايب احملسدوب 

 .2.69للمستوى الكلي للمناخ التنظيمي الدي يدركه العاملني 
 هي:وقد وجد أن أهم مسبباته حسب الدراسة  

 ؛2.64مبتوسط حسايب قدره  احلوافز والعوائد -

 ؛2.66مبتوسط حسايب قدره  منط القيادة واختاذ القرارات -

 ؛ 2.67مبتوسط حسايب قدره  يالتنظيماهليكل  -

 .2.79مبتوسط حسايب قدره  العالقات واالتصال -
تأثري االختالف يف املتغريات الش صدية والوظيفيدة علدى املنداخ التنظيمدي، فقدد أكددت الدراسدة عددم ل وابلنسبة       

وجود فروق دالة إحصائيا بني نتدائج إجداابت العيندة يف متوسدطات املنداخ التنظيمدي بدني العداملني علدى أسداس اجلدنس 
عينددة الدراسددة يف متوسددطات املندداخ . وعدددم وجددد فددروق دالددة إحصددائيا بددني نتددائج إجدداابت 0.05عنددد مسددتوى داللددة 

. ووفدق الدراسدة ف نده ال يوجدد فدروق 0.05التنظيمي بني العاملني على أسداس املسدتوى التعليمدي عندد مسدتوى داللدة 
دالة إحصائيا بني نتدائج إجداابت عيندة الدراسدة يف متوسدطات املنداخ التنظيمدي بدني العداملني علدى أسداس السدن. كمدا 
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ئيا بددني نتدددائج إجدداابت عيندددة الدراسددة يف متوسدددطات املندداخ التنظيمدددي بددني العددداملني علدددى ال يوجددد فدددروق دالددة إحصدددا
أساس االقدمية. وال يوجد هناب فروق دالة إحصائيا بني نتائج إجاابت عينة الدراسة يف متوسدطات املنداخ التنظيمدي 

 بني العاملني على أساس احلالة االجتماعية.

مسدددتوى املنددداخ التنظيمدددي متوسدددط يف حدددده األدىن وابلتددداي أن  بدددنيتت: للمكتدددب الشدددريف للفوسدددفاابلنسدددبة  (3
فددالنمط السددائد هددو املندداخ احملايددد مائددل إىل االنغددالق، أكدتدده إجدداابت عينددة الدراسددة، إذ بلددغ املتوسددط احلسددايب 

 .2.78احملسوب للمستوى الكلي للمناخ التنظيمي الدي يدركه العاملني 
 وقد وجد أن أهم مسبباته حسب الدراسة هي:   

 ؛ 2.58مبتوسط حسايب قدره  يالتنظيماهليكل  -

 ؛2.65مبتوسط حسايب قدره  منط القيادة واختاذ القرارات -

 ؛ 2.91مبتوسط حسايب قدره  احلوافز والعوائد -

 .2.98مبتوسط حسايب قدره  العالقات واالتصال -
أتثددري االختالفددات الش صددية والوظيفيددة للعدداملني علددى املندداخ التنظيمددي، فقددد بينددت الدراسددة عدددم  فيمددا خيددصو        

وجود فروق دالة إحصائيا بني نتدائج إجداابت العيندة يف متوسدطات املنداخ التنظيمدي بدني العداملني علدى أسداس اجلدنس 
إدراب العدداملني للمندداخ راسددي أتثددر يف الفددروق أو االختالفددات يف متغددري املسددتوى الدوأن . 0.05عنددد مسددتوى داللددة 
، 0.05لوجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى املعنويددة ، تاملكتددب الشددريف للفوسددفاالتنظيمددي السددائد يف 

بني من مستواهم التعليمي االبتدائي، وذوي املستوى املتوسط،  لصداحل ذوي التأهيدل االبتددائي، وبدني ذوي املسدتوى 
. ووفدق الدراسدة ف نده ال يوجدد فدروق دالدة إحصدائيا املتوسط واجلامعي لصاحل املسدتوى الثدانوي الثانوي وذوي املستوى

بني نتائج إجاابت عينة الدراسة يف متوسطات املناخ التنظيمي بني العداملني علدى أسداس السدن. كمدا ال يوجدد فدروق 
بني العداملني علدى أسداس االقدميدة. وال  دالة إحصائيا بني نتائج إجاابت عينة الدراسة يف متوسطات املناخ التنظيمي

يوجدد هنداب فدروق دالدة إحصدائيا بدني نتدائج إجدداابت عيندة الدراسدة يف متوسدطات املنداخ التنظيمدي بدني العداملني علددى 
 أساس احلالة االجتماعية.
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  (املوارد البشريةأداء نتائج املتغري التابع ) :املطلب الثاين
 امليدانية املطبقة على املؤسسات الثالث ما يلي:لقد أثبتت الدراسة       
االخنفداض ملسدتوى األداء البشدري،  إىلهنداب وجدود متوسدط مائدل أن  تبني: الفوسفات مناجم شركةابلنسبة ل (1

 .2.78أكدته إجاابت عينة الدراسة، إذ بلغ املتوسط احلسايب احملسوب للمستوى الكلي لألداء الوظيفي 
 وقد وجد أن أهم مسبباته حسب الدراسة هي:   

 ؛2.69مبتوسط حسايب قدره  اهتمام العامل وإتقانه لعمله -

 ؛2.70مبتوسط حسايب قدره  االنضباط يف العمل -

 .2.98مبتوسط حسايب قدره  مشاركة وتعاون العاملني يف اجناز األعمال -
وفيمددا يتعلددق بتددأثري املتغددريات الش صددية والوظيفيددة علددى أداء املددوارد البشددرية، فقددد أثبتددت الدراسددة عدددم وجددود 
فددروق دالددة إحصددائيا بددني نتددائج إجدداابت العينددة يف متوسددطات األداء البشددري بددني العدداملني علددى أسدداس السددن عنددد 

ابت عينددددة الدراسددددة يف متوسددددطات األداء . وعدددددم وجددددد فددددروق دالددددة إحصددددائيا بددددني نتددددائج إجددددا0.05مسددددتوى داللددددة 
. ووفدق الدراسدة ف نده ال يوجدد فدروق 0.05الوظيفي بدني العداملني علدى أسداس املسدتوى التعليمدي عندد مسدتوى داللدة 

دالة إحصائيا بني نتائج إجاابت عينة الدراسة يف متوسطات األداء البشري بني العداملني علدى أسداس األقدميدة. كمدا 
إحصائيا بني نتائج إجاابت عينة الدراسة يف متوسطات األداء بني العاملني على أسداس اجلدنس.  ال يوجد فروق دالة

وال يوجد هناب فروق دالة إحصائيا بني نتدائج إجداابت عيندة الدراسدة يف متوسدطات األداء بدني العداملني علدى أسداس 
 احلالة االجتماعية.

مستوى أداء املوارد البشرية متوسدط، أكدتده إجداابت عيندة الدراسدة، أن  تبني: لشركة فوسفات قفصةابلنسبة  (2
 .2.82إذ بلغ املتوسط احلسايب احملسوب للمستوى الكلي ألداء املوارد البشرية 

 وقد وجد أن أهم مسبباته تصاعداي حسب الدراسة هي:   

 ؛2.69مبتوسط حسايب قدره  االنضباط يف العمل -

 ؛2.84مبتوسط حسايب قدره  اهتمام العامل وإتقانه لعمله -

 .2.92مبتوسط حسايب قدره  مشاركة وتعاون العاملني يف اجناز األعمال -
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وفيما خيص أتثري االختالف يف املتغريات الش صدية والوظيفيدة علدى أداء املدوارد البشدرية، فقدد أثبتدت الدراسدة         
ات املندداخ التنظيمددي بددني العدداملني علددى أسدداس عدددم وجددود فددروق دالددة إحصددائيا بددني نتددائج إجدداابت العينددة يف متوسددط

. وعددم وجدد فدروق دالدة إحصدائيا بدني نتدائج إجداابت عيندة الدراسدة يف متوسددطات 0.05اجلدنس عندد مسدتوى داللدة 
. ووفق الدراسة ف نه ال يوجد فدروق دالدة 0.05أداء املوارد البشرية بني العاملني على أساس السن عند مستوى داللة 

تدددائج إجددداابت عيندددة الدراسدددة يف متوسدددطات أداء املدددوارد البشدددرية بدددني العددداملني علدددى أسددداس املسدددتوى إحصدددائيا بدددني ن
التعليمي. كما ال يوجد فروق دالدة إحصدائيا بدني نتدائج إجداابت عيندة الدراسدة يف متوسدطات أداء املدوارد البشدرية بدني 

نتدائج إجداابت عيندة الدراسدة يف متوسدطات  العاملني على أساس االقدميدة. وال يوجدد هنداب فدروق دالدة إحصدائيا بدني
 أداء املوارد البشرية بني العاملني على أساس احلالة االجتماعية.

مسددتوى أداء املددوارد البشددرية متوسددط، أكدتدده إجدداابت عينددة أن  تبددنيت: للمكتددب الشددريف للفوسددفاابلنسددبة  (3
 .2.97الدراسة، إذ بلغ املتوسط احلسايب احملسوب للمستوى الكلي ألداء املوارد البشرية 

 وقد وجد أن أهم مسبباته حسب الدراسة هي:  

 ؛2.94مبتوسط حسايب قدره  اهتمام العامل وإتقانه لعمله -

 ؛2.95مبتوسط حسايب قدره  از األعمالمشاركة وتعاون العاملني يف اجن -

 .3.01مبتوسط حسايب قدره  االنضباط يف العمل -
وابلنسبة لتأثري االختالفات الش صية والوظيفية للعاملني على األداء، فقدد أثبتدت الدراسدة عددم وجدود فدروق        

دالة إحصائيا بني نتائج إجاابت العينة يف متوسطات املناخ التنظيمي بني العاملني على أسداس اجلدنس عندد مسدتوى 
ت عينددة الدراسددة يف متوسددطات أداء املددوارد البشددرية . وعدددم وجددد فددروق دالددة إحصددائيا بددني نتددائج إجددااب0.05داللددة 

. ووفددق الدراسددة ف ندده ال يوجددد فددروق دالددة إحصددائيا بددني 0.05بددني العدداملني علددى أسدداس السددن عنددد مسددتوى داللددة 
نتائج إجاابت عينة الدراسدة يف متوسدطات أداء املدوارد البشدرية بدني العداملني علدى أسداس املسدتوى التعليمدي. كمدا ال 

وق دالددة إحصددائيا بددني نتددائج إجدداابت عينددة الدراسددة يف متوسددطات أداء املددوارد البشددرية بددني العدداملني علددى يوجددد فددر 
أسدداس االقدميددة. وال يوجددد هندداب فددروق دالددة إحصددائيا بددني نتددائج إجدداابت عينددة الدراسددة يف متوسددطات أداء املددوارد 

 البشرية بني العاملني على أساس احلالة االجتماعية.
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 نتائج عالقة املناخ التنظيمي ابألداء البشري :الثالثاملطلب 
واختبار الفرضيات املتعلقة ابلعالقة بني متغريي الدراسة )املناخ التنظيمي  اإلحصائية املعاجلات خالل من      

 :التالية مت التوصل إىل النتائج وأداء املوارد البشرية(
لقد أثبتت الدراسة أن هناب عالقدة ارتبداط موجبدة ذات داللدة إحصدائية بدني  :الفوسفات مناجم ابلنسبة لشركة  (1

حيدث بلدغ معامدل  املتوسدط يف احلددود الددنيا، أداء املوارد البشدريةمستوى و  الدي يتسم ابالنغالق املناخ التنظيمي
النسددبة يف هددده  ومندده يتبددني أن ،%36.1، ومبعامددل تفسددري قدددره 0.01عنددد مسددتوى داللددة  0.6ارتبدداط بريسددون 

يف هدده املؤسسدة، كمدا تؤكدد هدده النتيجدة أيضدا  التنظيمدي خانغدالق املندا  اخنفاض مستوى األداء يعدزى سدببها إىل
كمدا أن هنداب عالقدة ارتبداط موجبدة )طرديدة( وقويدة   .أداء العداملنيمسدتوى كلما حتسن املناخ التنظيمي، ارتفع   أنه

  كمددا يدركدده العدداملون يف مؤسسددة الفوسددفات اجلزائريددة  )املغلددق( وذات داللددة إحصددائية، بددني منددط املندداخ التنظيمددي
، ووجدود عالقدة ارتبداط مشداركة وتعداون العداملني يف اجنداز األعمدالوبعدد  ي اهتمام العامل وإتقانده لعملدهوبني بعد

 وبعد االنضباط يف العمل.ضعيفة و ري داللة إحصائية بني املناخ التنظيمي 
االنضدباط  وبعدد يالتنظيمداهليكدل بعدد ط سدالبة و دري دال إحصدائيا بدني ود عالقدة ارتبداوجدوبيندت الدراسدة           

ط ووجدود عالقدة ارتبدا و دري دال إحصدائيا، اهتمام العامل وإتقانده لعملده ضعيفة مع بعدط عالقة ارتباو  يف العمل،
وجددود عالقدة ارتبدداط موجبددة وقويددة  بعددد مشداركة وتعدداون العدداملني يف اجنداز األعمددال، كمددا بيندت الدراسددةقويدة بيندده 
 .  %1مبستوى داللة  0.44واألداء العام مبعامل قدره  يالتنظيماهليكل  بني بعد

أن عالقتدده أببعدداد األداء البشددري كلهددا  ددري  منددط القيددادة واختدداذ القددراراتوقددد أثبتددت الدراسددة ابلنسددبة لبعددد           
 دالة إحصائيا  ا يدل أن هدا البعد ليس له أي عالقة تدكر مع األداء وأبعاده.  

االنضدباط يف وكدل مدن بعدد  بعد العالقات واالتصداالت موجبة بني ارتباطكما بينت الدراسة وجود عالقة             
بعددددد العالقددددات ووجددددود عالقددددة ضددددعيفة و ددددري دالددددة إحصددددائيا بددددني  ،لعملددددهاهتمددددام العامددددل وإتقاندددده وبعددددد  العمددددل

واألداء العدام هددا البعدد ، وعالقدة ارتبداط موجبدة بدني مشاركة وتعاون العاملني يف اجناز األعمالبعد و  واالتصاالت
 .%1عند مستوى داللة  0.46مبعامل قدره 

االنضددباط يف وكددل مددن بعددد  احلددوافز والعوائدددبعددد  وقددد وضددحت الدراسددة وجددود عالقددة ارتبدداط موجبددة بددني          
وبعدد وبعالقدة  احلوافز والعوائددبني بعد  ري دالة إحصائيا وجود عالقة ، و اهتمام العامل وإتقانه لعملهبعد و  العمل
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عندددد  0.36وعالقدددة ارتباطددده ابألداء العدددام موجبدددة م مبعامدددل قددددره  مشددداركة وتعددداون العددداملني يف اجنددداز األعمدددال،
 . %1مستوى داللة 

 ابلنسبة لشركة فوسفات قفصة: (2
أبعددداد األداء  دددري دالدددة إحصدددائيا عندددد بيندددت الدراسدددة أن عالقدددة االرتبددداط بدددني مجيدددع أبعددداد املنددداخ التنظيمدددي و          

مشدداركة ؛ مددا عدددا عالقددة ارتبدداط وحيدددة ذات داللددة إحصددائية بددني املندداخ التنظيمددي العددام وبعددد %5مسددتوى داللددة 
كمدددا بيندددت أن عالقدددة ،  %5مبسدددتوى معنويدددة  0.255وتعددداون العددداملني يف اجنددداز األعمدددال، مبعامدددل ارتبددداط قددددره 

 .%5االرتباط بني املناخ التنظيمي وأداء املوارد البشرية  ري دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 

 :تابلنسبة للمكتب الشريف للفوسفا (3
هندداب عالقددة ارتبدداط موجبددة )طرديددة( وقويددة وذات داللددة إحصددائية، بددني منددط مددن خددالل الدراسددة تبددني أن       

كمدا يدركده العداملون يف املؤسسدة وبدني أداء عامليهدا، مبعامدل ارتبداط   احملايد يف حدوده السلبية، ،املناخ التنظيمي
)متوسدددط( يفسدددر أن حياديدددة   %19.6يسددداوي  حتديددددومبعامدددل  ، %1عندددد مسدددتوى داللدددة قددددره  0.45قددددره 

وأن أي تغددددري  صددددل يف األداء فسددددببه يعددددود للتغددددري التنظيمددددي  خمسددددتوى األداء يعددددزى سددددببها إىل حياديددددة املنددددا 
والتغددددريات الباقيددددة لعوامددددل أخددددرى  ددددري متضددددمنة يف  ددددده النسددددبة ، ةاحلاصددددل يف املندددداخ التنظيميددددة، بعالقددددة طرديدددد

وذا داللدة إحصدائية  0.3موجدب قددره  اط يف العمدلببعدد االنضدبكما وجد أن ارتباط املناخ التنظيمي .  النموذج
موجبدددة ودالدددة  اهتمدددام العامددل وإتقانددده لعملددده ، وأيضدددا كاندددت عالقدددة املندداخ التنظيمدددي مدددع بعدددد%1عنددد مسدددتوى 

مشدداركة وتعدداون ، بينمددا وجددد أن عالقددة االرتبدداط بددني املندداخ التنظيمددي وبعددد 0.4إحصددائيا مبعامددل ارتبدداط قدددره 
 . %5 ري دال إحصائيا عند مستوى الداللة االفرتاضي  ألعمالالعاملني يف اجناز ا

مددع  يالتنظيمدداهليكددل بعددد بددني  %5عنددد مسددتوى املعنويددة الفرضددي  تبددني وجددود ارتبدداط  ددري دال إحصددائيا          
 األداء العام.مع مجيع أبعاد األداء، وكدل  

وكدددل مدددن بعدددد االنضدددباط يف العمدددل وبعدددد مشددداركة  مندددط القيدددادة واختددداذ القدددراراتبعدددد عالقدددة االرتبددداط بدددني          
،  بينمددا عالقددة االرتبدداط بددني بعددد %5وتعدداون العدداملني يف اجندداز األعمددال  ددري دالددة إحصددائيا عنددد مسددتوى داللددة 
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وبعددد اهتمددام العامددل وإتقاندده لعملدده قويددة موجبددة دالددة إحصددائيا مبعامددل ارتبدداط قدددره  منددط القيددادة واختدداذ القددرارات
 .0.31عالقة بني هدا البعد واألداء العام موجبة وذات داللة إحصائية، مبعامل ارتباط يساوي ،  وال0.52

 دري دال إحصددائيا،  االنضددباط يف العمدلببعدد  أثبتدت الدراسدة أن عالقددة ارتبداط بعدد العالقددات واالتصداالت         
، وأيضدا  %1عندد مسدتوى داللدة  0.32مبعامل ارتباط متوسط قددره  اهتمام العامل وإتقانه لعملهوموجبة مع بعد 

بعددد العالقددات كددان ارتبدداط   مشدداركة وتعدداون العدداملني يف اجندداز األعمددال، كمددابعددد بددني مددع موجبددة دالددة إحصددائيا 
 .%1عند مستوى داللة  0.34مع األداء العام موجب مبعامل قدره  واالتصاالت

مددع  %5عنددد مسددتوى  احلددوافز والعوائدددبدداط بددني بعددد بينددت الدراسددة عدددم وجددود داللددة إحصددائية لعالقددة االرت        
بعدد ومدع  ،اهتمدام العامدل وإتقانده لعملدهمدع بعدد  موجبة للبعد االنضباط يف العمل، بينما توجد عالقة ارتباطبعد 

مدع  احلدوافز والعوائدد عالقدة ارتبداط موجبدة ودالدة إحصدائيا لبعددمشاركة وتعاون العاملني يف اجنداز األعمدال، وأيضدا 
 . 0.31داء العام مبعامل قدره األ

 خالصة الفصل:
مت التوصدددل يف هددددا الفصدددل مدددن خدددالل االختبدددار اإلحصدددائي للفرضددديات إىل نتدددائج مهمدددة يف هدددده الدراسدددة،  
حبيث مت الكشف على العالقة بني املتغريين )املناخ التنظيمي وأداء املوارد البشرية( يف املؤسسات حمدل الدراسدة، فقدد 

الفوسددفاط واملكتددب الشددريف  مندداجم عالقددة ارتبدداط موجبددة وقويددة بددني املتغددريين، يف كددل مددن شددركةوجددد أن هندداب 
 ارتباطيده، إذ أن املناخ التنظيمدي يدؤثر علدى أداء املدوارد البشدرية بعالقدة ارتبداط طرديدة، وعددم وجدود عالقدة تللفوسفا

  ذات داللة إحصائية بني املتغريين يف شركة فوسفات قفصة. 
إىل التعرف على العالقة اليت تدربط بدني املتغدريات الش صدية والوظيفيدة ومسدتوى املنداخ التنظيمدي يف  ابإلضافة 

كل مؤسسة ومستوى األداء البشري فيها، ومن هنا يتضح أمهية املناخ التنظيمي كمحدد سلوكي تتأثر به املؤسسدة، 
 ويتأثر به متغري مهم  بع هو األداء الوظيفي.



 

 

 
 
 
 
 
 

 الخاتمة 

 



278 
 

 اخلامتة:
هدا البحث بدراسة عالقة ابلغة األمهية، إذ حاولت الربط بني متغري رئيس مستقل  مشكلةلقد ارتبطت 

وهو املناخ التنظيمي، وأداء املوارد البشرية أو األداء الوظيفي كمتغري  بع، إضافة الحتوائها على جمموعة من 
من  ،ة متغري املناخ التنظيميكما بينت الدراسة أمهيالفرضيات القابلة لالختبار ابألساليب اإلحصائية املناسبة.  

خالل دوره يف تبين السلوكات اليت من شأهنا إحداث نوع من التفاعل ورفع مستوى األداء البشري يف املؤسسات 
املنجمية للفوسفات املدروسة، ولدل  حاولت الدراسة تسليط األضواء على املناخ التنظيمي واألداء البشري 

 ا.وإمكانية وجود عالقة ارتباط بينهم
من كافة جوانبها؛ ففي الفصل األول مت  املشكلةومن خالل الفصول السبعة للبحث، متت معاجلة تل         

 نتاج األنشطة استعراض املفاهيم النظرية املرتبطة ابملناخ التنظيمي ابعتباره إدراب العاملني جملموعة خصائص متثل
تتجلى أمهيته انطالقا من التأثري على سلوب داخل املنظمة،  اإلداري والتنظيم والتفاعالت بني األعضاء )العاملني(

األفراد وحتسينه خبلق جو من العالقات اإلنسانية املناسبة، وتوفري احلوافز املالئمة وحتديث وسائل االتصال والقيادة 
 وطرق الت طيط واإلشراف، وحتديد املهمات والوظائف ضمن توصيف وظيفي مينع االزدواجية والتضارب يف

 األداء. 

 نوأل املوضوعية أو/والوصفية،  ابملقاييس  الدي يتمويف الفصل الثاين مت التعرض إىل قياس املناخ التنظيمي        
ف ن طريقة  ،املناخ هلدا املعايشني نظر بوجهة مرهوان يبقى التنظيمي املناخ انغالق انفتاح أو مدى على احلكم
له، ومنها:  املكونة امل تلفة األبعاد خالل من التنظيمي قياس املناخ يتمومن  ة  مناسبة أكثر، الوصفي القياس
واحلوافز والعوائد، ومن خالل هده األبعاد  العالقات واالتصاالتمنط القيادة واختاذ القرارات،  مي،يالتنظ اهليكل

 امناخأو  اعائلي امناخأو  اموجه امناخ أو مناخا مفتوحا أو مناخ اإلدارة الداتيةيتحدد منط أو نوع املناخ فيكون 
  .امغلق امناخأو  أبواي

ابعتباره من ، املوارد البشريةداء التعرف على املفاهيم املرتبطة أبأما يف الفصل الثالث فقد حاولت الدراسة        
النجاح، االستمرار و  إىل حتقيق اليت تسعى املنظمات، على اختالفها، لدى املفاهيم الرئيسة اليت حتظى ابهتمام ابلغ

وأداء املوارد   الفرد و/أو جمموعة أفراد،  ا يقوم والسلوكيات اليت األنشطة مجيع حملصلة النهائي الناتج ابعتباره
البشرية يتحدد نتيجة لقوى تقع ضمن نطاق حيز احلياة وظروف بيئة العمل اليت يعيشها العاملون، ومن مث 
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إىل حتقيق التقارب بني  تنميته وحتسينهتؤدي عملية حيث م ومؤثر يف حتديده، فللمناخ التنظيمي أببعاده دور حاس
 أهداف املنظمة وأهداف العاملني.

ويف الفصل الرابع التعرف على كيفية تقييم األداء والطرق املتبعة يف ذل ، وذل  ألن تقييم األداء الوظيفي        
من العوامل الرئيسة لنجاح املنظمات، وتعدد طرق تقييم األداء ومعايريه ووسائل القياس والقائمني عليه، ميكن 

تزويدهم بتغدية عكسية عن أدائهم، كما توفر نتائج املنظمة من توفري نظم معلومات شاملة عن أداء العاملني، و 
 تقييم املنظمة ألداء مواردها البشرية املعلومات الالزمة الختاذ القرارات اليت ختص تنمية وتطوير العاملني. 

واختبار فروضها تتضمنها الفصول الثالث األخرية؛ إذ تضمن الفصل  ،إشكالية البحث املطروحة معاجلةإن         
مبينا مؤسسات الدراسة وخصائص العينات  ،مس اإلطار املنهجي للدراسة كمرحلة متهيدية أساسية هلااخلا

 سبل معاجلة البياانت واألدوات املساعدة على التحليل اإلحصائي.إىل املدروسة، ابإلضافة 

ى املناخ التنظيمي ويف الفصل السادس مت معاجلة بياانت االستمارة إحصائيا، ومن  ة التعرف على مستو         
 مبجموعها تكون أساسية أبعاد أربعة هنابأن حيث اتضح  واألداء البشري يف كل مؤسسة من مؤسسات الدراسة،

، بعد منط القيادة واختاذ القرارات، يالتنظيماهليكل بعد  ، وهي:يف املؤسسات حمل الدراسة السائد التنظيمي املناخ
 قيداملؤسسات  يف من خالل العمل العاملون يتوقعها احلوافز والعوائد اليتبعد و  بعد العالقات واالتصاالت

من ثالثة أبعاد، يتكون حمور األداء البشري  واملالحظ أن. املنظمات األخرى بقية على ينسحب قد وهدا ،الدراسة
 العاملني يف اجناز األعمال.مشاركة وتعاون بعد و  بعد اهتمام العامل وإتقانه لعمله، االنضباط يف العملوهي: بعد 

املغلق، وأن  املناخ التنظيمي مستوى يف يقع تالفوسفا مناجم شركة يف السائد التنظيمي املناخ تبني أن       
تبني أن املناخ التنظيمي السائد  شركة فوسفات قفصةمستوى كل أبعاده تقع يف اجملال ضعيف االستجابة. ويف 

فيها حمايد مييل إىل االنغالق، وأن مستوى كل أبعاده تقع يف اجملال املتوسط )احملايد( يف احلدود الدنيا. كما وجد 
يقع يف املستوى احملايد املائل لالنغالق، وأن كل أبعاده   تاملكتب الشريف للفوسفاأن املناخ التنظيمي السائد يف 

وابلتاي يالحظ تقارب  فقد كان ضعيفا. اهليكل التنظيميتقع يف املستوى احملايد )املتوسط( من اجملال ما عدا بعد 
 مستوى املناخ التنظيمي يف املؤسسات املدروسة.
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متوسط مائل إىل الضعف، وأن مستوى كل  تفوسفاال مناجم شركةاتضح أن مستوى األداء الوظيفي يف        
متوسط أيضا، وكدل  مستوى كل  شركة فوسفات قفصةأبعاده متوسطة، كما وجد أن مستوى أداء العاملني يف 

وميكن وجد أن مستوى األداء كان متوسط، وأيضا مستوى كل أبعاده. ت املكتب الشريف للفوسفاأبعاده، ويف 
 األداء البشري يف املؤسسات املدروسة.مالحظ تشابه يف مستوى 

أن  ويف الفصل السابع مت من خالله اختبار الفرضيات والتوصل إىل نتائج الدراسة، واليت اتضح من نتائجها       
 االختالف يف األبعاد الش صية والوظيفي التالية: اجلنس، السن، احلالة االجتماعية، األقدمية واملستوى الدراسي

الدراسة  عينة أفراد نظر وجهة من ككل املقياس مستوى على السائد واقع املناخ التنظيمي إدراب يف أتثري ليس هلا
 .تلمكتب الشريف للفوسفالابلنسبة  متغري املستوى الدراسيبعد  يف املؤسسات الثالث، عدا يف

احلالة االجتماعية، األقدمية االختالف يف األبعاد الش صية والوظيفي املدروسة )اجلنس، السن، أما        
 أفراد نظر وجهة من ككل املقياس مستوى على مستوى األداء الوظيفي يف أتثري هلا فال يوجد واملستوى الدراسي(

 الدراسة يف املؤسسات الثالث.   عينة

ومجيع األبعاد املكونة له ترتبط بعالقة  تالفوسفا مناجم شركةيف  السائد التنظيمي أن املناخ جليا تبني       
بني  عالقة دالة إحصائيا تبني عدم وجودكما  أداء مواردها البشرية. علىإحصائية  داللةوب أتثري واضح ذات طردية

ن املناخ التنظيمي وجد أأداء مواردها البشرية.  وأبعاده وبني شركة فوسفات قفصةيف  السائد املناخ التنظيمي
أداء مواردها  علىدالة إحصائيا  مؤثرة ترتبط بعالقة طرديةومجيع أبعاده   تاملكتب الشريف للفوسفا السائد يف

 البشرية.     

 :االستنتاجات
مدددن خدددالل أدبيدددات الدراسدددة والتطبيدددق امليدددداين هلدددا أمكدددن التوصدددل لدددبعا االسدددتنتاجات الددديت يدددتم إجيازهدددا يف 

 اآليت:
ويضمن  ،الصالحيات مبا يتناسب وقدرات العاملني توزيع إعادة على يشجع تنظيمي هيكل إن وضع -1

 تبادل وانسيابية املعلومات يسهل مبا االتصال نظم يعززو  عدم  موض وتضارب يف املهام واملسؤوليات،
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القرارات، من الشروط األساسية للوصول إىل مناخ تنظيمي  اختاذ صناعة يف املركزية وتقليل ودقة بسرعة
 .إحداث التطوير ورضا العاملني وابلتاي حتسن أدائهمعلى يساعد مفتوح صحي 

إن تدددوافر قندددوات جيددددة لالتصدددال الفعدددال بدددني كافدددة العددداملني داخدددل املنظمدددة أفقيدددا )بدددني العددداملني يف نفدددس  -2
ويف شدىت االجتاهدات، حبيدث  املسدتوايت( ورأسديا )بدني املسدتوايت العليدا والددنيا(، وفدتح هدده القندوات دائمدا

يع للمعلومددات بددني أجددزاء املنظمددة، ابإلضددافة إىل حددل أي اختناقددات ميكددن أن تعددرتي تضددمن التدددفق السددر 
اجيابيدددة يف املنددداخ  مبدددا  قدددق ،هدددده القندددوات، ميكدددن أن يسددداهم بشدددكل فعدددال يف تبدددادل األفكدددار واملقرتحدددات

 .يف األداء التحسني التنظيمي ومن مث
ل، فددال تعتمددد املعلومددات بشددكل جيددد دون ثقددة الثقددة هددي الدعامددة الرئيسددية الدديت تبددىن عليهددا قنددوات االتصددا -3

ذاتده ومدن منظمتده، لديده  علدى إبدداء مدا لديده وإبدراز قدراتده، فالعامدل الواثدق مدن تبعث الر بة داخل كل فدرد
 .ر بة متجددة تدفعه الكتشاف آفاق جديدة لتطوير العمل وحتسني األداء

، إىل رفع روحهم املعنوية وإشدعارهم بني العاملنيحلوافز وتكافؤ الفرو تؤدي العدالة واملوضوعية يف توزيع ا -4
أبهنم جزء من املؤسسة، ودفعهم ملزيد من العطاء والتفاين يف خدمة املنظمة الديت ينتمدون إليهدا. كمدا تدؤدي 

  .ال امج التدريبية اليت تستهدف تنمية قدرات العاملني يف التعامل مع مشكالت العمل إىل رفع أدائهم
وتفعيدل االتصدال اإلنسداين بدني  القدرارات اختداذ يف أكد  بشدكل وإشدراكهم العداملني تدؤدي مشداركة ومتكدني -5

املسؤولني والعاملني، إىل رفع معنواييم، وحتسني العالقدات االجتماعيدة بدني العداملني، ضدمن نطداق العمدل 
النفسددية مددن الرمسدي و ددري الرمسدي، مددن خدالل األنشددطة  ذات الطدابع الثقددايف والرتفيهدي لتلبيددة االحتياجدات 

 .ءدااألرفع وحتسني  وابلتاي وهو ما يقود إىل مناخ تنظيمي أكثر انفتاحا، االحرتام وحتقيق الدات،
إن الرتكيز على النواحي السلوكية والنفسية للعاملني من العناصر الرئيسية املؤثرة يف فعالية أدائهم  -6

وكفاءيم، بوصفها عوامل تدعم تفعيل القوى العاملة فيها، واتضح أن املناخ التنظيمي يف املؤسسات 
م، إذ تقف يف سبيل حتقيق املدروسة  توي على مجيع العوائق اليت تؤثر على سلوب العاملني وعلى أدائه

أهداف املؤسسات وعملية التطوير السليم، الدي يقوم على توفري مناخ مناسب، يقدم كل الدعم لتطوير 
 مستوى أداء العاملني وحتفيزهم على املشاركة الفعالة.  
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يف  ،للفت أنظار أصحاب القرار ،التوصياتمبجموعة من ميكن اخلروج من استنتاجات ق و ا سب
 تنظيمي عال.أداء ألمهية املناخ التنظيمي يف حتقيق أداء بشري ومن مث  واملؤسسات الشبيهة هلا، املؤسسات الثالث

 :التوصيات
 يرق إىل إل ،امليدانية الدراسة نتائج حسب ،املؤسسات الثالث يف السائد التنظيمي مستوى املناخ أن مبا       

مؤسسة مناجم الفوسفات  –أدى إىل اخنفاض مستوى األداء البشري فيها  الدي بدورهاملفتوح،  املناخ مستوى
 لتحسني العامة العملية التوصيات وضع مت ،وعليه -)اجلزائر( واملكتب الوطين الشريف للفوسفات )املغرب(

  .مواردها البشرية أداء مستوى وحتسني يف هده املؤسسات التنظيمي املناخ مستوى وتطوير
أداء بشري مرتفع  تاج من مديري املؤسسات اخلروج من الدهنية التقليدية لإلدارة إىل مواكبة  إن حتقيق       

ومن  ة اإلحاطة معرفيا  ،وخباصة منها إدارة املوارد البشرية والسلوب التنظيمي ،التطورات احلاصلة يف علم اإلدارة
 إتباعن فيها يعلى املدير وتطبيقيا بطرق وكيفيات حتسني املناخ التنظيمي يف تل  املؤسسات، ولتحقيق هده الغاية 

 ما يلي:

االضطالع على فهم واجبايم و  يساعد العاملنيف وظيفي يوصتوضع و  ،العمل أنظمة ترتيب إعادة -
ابلشكل الدي يتالئم مع القدرات،  والواجبات واحلقوق اتاملسؤولي انطالقا من توزيع مبسؤوليايم

 ،يف املؤسسات الثالث ةالبشري للموارد املستوايت الوظيفيةخمتلف  على الكفاءات وأيضا الر بات
 ،ومينع الغموض هده املؤسسات داخل اإلنسانية والعالقات االتصال مستوى تعزيزوبشكل يسمح ب

  .التضارب واالرتباب والصراع فيها

 مبدأ إبدخال ولية،ؤ املس يف كشركاء  معهم والتعامل ،بني اإلدارة والعاملني املتبادلة الثقة بناء ثقافة ترسيخ -
املبين على  اجلماعي العمل تشجيع، و املفتوح الباباحلوار و  أسلوب تطبيق، و القرارات اختاذ يف املشاركة
 .التعاون

توزيع العوائد واحلوافز بشكل عادل بني العاملني، وزايدة امل صصات منها هلم ابلشكل الدي يسمح  -
 .األرابحهلم ابلعي  الكرمي وبطريقة شفافة، ابعتبارهم شركاء يف حتقيق 

اليت يلزمها تنمية قدرايا، بشكل فردي  بشكل مستمر ولكل الفئات يب والتأهيلر زايدة دورات التد -
 .يزيد من أمهية العمل التشاركي من خالل فرق العمل وبشكل مجاعي



283 
 

 استقصاء أرائهممن خالل  حنو املناخ التنظيمي السائد يف املؤسسات الثالث اجتاهات العاملني حتديد -
ألجل والوقوف على مكامن اخللل  ،يف أبعاد املناخ التنظيمينقاط الضعف لتش يص بشكل دوري، 

املوجودة يف مناخ تل  تعزيز نقاط القوة عليها وتفاديها مستقبال، وأيضا  القضاءإصالحها و  العمل على
  املؤسسات.
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 االستمارة
 

 وزارة التعليم العاي والبحث العلمي
 1جامعة سطيف 

 العلوم االقتصادية العلوم التجارية وعلوم التسيريكلية 
 

          

أخي العزيز أخيت العزيزة سالم هللا عليكم. يسرين أن أضع بني أيديكم هده االستمارة لغرض إجناز أطروحة الدكتوراه          
 - SOMIPHOS- الفوسفات مناجم شركةدراسة مقارنة بني املوسومة بد: "املناخ التنظيمي وأثره على أداء املوارد البشرية: 

 )املغرب(.  -OCP-ت)تونس( واملكتب الشريف للفوسفا - CPG -شركة فوسفات قفصة )اجلزائر(، 

وإلجناز هدا العمل، يتطلب مين مجع ما أمكن من املعلومات حول املناخ التنظيمي ومدى أتثريه على أداء املوارد البشرية يف         
مؤسسات دول املغرب العريب الثالثة السالف ذكرها انطالقا من وجهة نظر العاملني للتأكد من دور املناخ التنظيمي يف اخنفاض أو 

 خل منظمايم. ارتفاع أداء العاملني  دا

وعليه، أطلب مساعدتكم ي وتعاونكم معي يف اإلجابة على حمتوايت هده االستمارة إلمتام هدا العمل. وأؤكد لكم أبن ما         
تدلون به من معلومات ووجهات نظر ستبقى يف سرية  مة ولن تست دم إال أل راض البحث العلمي، فلكم مين خالص الشكر 

   .والتقدير

                                                                                                         

                                                                                                        

 

 الباحث                   
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 يف اخلانة املناسبة  Xمالحظة: يرجى وضع عالمة 

 اجلزء األول: بياانت شخصية.
   ، أنثى         اجلنس:  ذكر( 1
 .       جامعي   املستوى الدراسي: أمي      ،   ابتدائي        ،    متوسط      ،   اثنوي      ، ( 2
 سنة     ،    40 -31سنة      ،   من  30 -21سنة     ، من  20السن: أقل من ( 3

 سنة   50سنة      ،   أك  من  50 -41من           
 سنوات  10 -6سنوات     ، من  5-3سنة       ، من  2األقدمية يف العمل: أقل من  ( 4

 سنة 15سنوات      ، أك  من  15 -11من                        
 ( احلالة االجتماعية: متزوج       ،    أعزب       ، مطلق       ، أرمل  5

 اجلزء الثاين : البياانت األساسية )اخلاصة ابلدراسة(
 احملور األول: املناخ التنظيمي 

رقم
ال

 

موافق  البنود
 جدا

 ري  موافق
 متأكد

 ري موافق   ري موافق
 إطالقا

 اهليكل التنظيمي
      مسؤوليايت ومهامي حمددة؛ 1
      كمية العمل امللقاة علي تتناسب مع قدرايت واستعدادي؛ 2
      أتلقى أوامر ومهام من مسؤول واحد؛ 3
      تطابق صالحيايت مع مسؤوليايت؛ 4
       لة وفيها جمال لإلبداع؛األعمال اليت أقوم  ا أعماال  ري  5
      وقت العمل امل صص يسمح أبداء ما هو متوقع مين. 6

 منط القيادة واختاذ القرارات
      ال تعتمد اإلدارة يف قرارايا على أسلوب مركزي متفرد؛ 7
تفوض اإلدارة العليا بعا صالحيايا إىل املستوايت اإلدارية  8

 األدىن؛
     

      على رئيسي املباشر يف أي قرار ملواجهة أي مشكلة؛ ال أعتمد 9
      تشرتب اإلدارة مع العاملني يف حل املشاكل؛ 10
      تشجع اإلدارة على العمل اجلماعي والعمل بروح الفريق؛ 11
      قرارات اإلدارة تنقاش وال تطبق لو كانت خاطئة. 12
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 احملور الثاين: أداء املوارد البشرية

رقم
ال

 

موافق  البنود
 جدا

 ري  موافق
 متأكد

 ري موافق   ري موافق
 إطالقا

 يف العمل االنضباط

      قوم ابجناز األعمال اليت أكلف  ا يف وقتها؛ ا 27
      أواظب على أوقات العمل الرمسي دون أي أتخري؛ 28
      أتقيد ابلقواعد واإلجراءات وتنظيمات العمل؛ 29
أثناء أوقات العمل التزم مبكان عملي وال أضيع الوقت يف ما ال  30

 يفيد العمل.
     

  اهتمام العامل وإتقانه لعمله
      اعتمد على نفسي يف اجناز األعمال اليت أكلف  ا؛ 31
      على أكمل وجه؛لدي الر بة الكاملة يف اجناز مهامي  32
      احرو على القيام مبهامي بكل دقة وإتقان؛ 33

 العالقات واالتصال
      مودة وثقة بني الزمالء؛يوجود عالقات  13
 يف مجاعات  – الراحة أثناء – االجتماعية حيايم العاملون ميارس 14

 ومنسجمة ؛ متوافقة
     

      والتعاون والثقة؛ ابالنفتاح إدارة تتسم العالقة مع 15
      متنح اإلدارة للعاملني الفرصة الكافية للتعبري عن أنفسهم وأفكارهم؛ 16
      االتصال حبرية ووضوح بني مجيع مستوايت التنظيم؛يتم  17
      الضرورة؛ يف إال العمل إبدارة االتصال أجتنب 18
      تصغي اإلدارة ملشكالت ومطالب العاملني. 19

 احلوافز والعوائد
تعامل اإلدارة العاملني بشكل متساوي )ال تفرق بينهم ألسباب  20

 ش صية(؛ 
     

      تقدم اإلدارة املكافآت للعاملني بشكل عادل؛  21
      حترتم اإلدارة العاملني وتشجعهم، 22
      يكافأ العامل إلجنازاته ومهاراته؛ 23
      الرتقية تتم على أساس إجنازات العمل؛ 24
      تطبق اإلدارة إجراءات حازمة فيما يتعلق إبجناز األعمال؛ 25
      للعاملني. تدريبية دورات تقدم اإلدارة 26
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      العمل؛ على ال احتاج إىل من  ثين 34
      اجليد، اندرة وقليلة.  ري اإلنتاج أو األخطاء، نسبة 35

 مشاركة وتعاون العاملني يف اجناز األعمال
      األعمال؛أقدم يد العون واملساعدة لزمالئي الجناز  36
ال أجد مشكلة يف اجناز العمل حني انتقاي من قسم إىل آخر  37

 داخل املؤسسة؛
     

      أتواصل مع الزمالء وأستشريهم الجناز العمل بكفاءة؛ 38
      لدي القدرة واملهارة على التكيف مع احلاالت الطارئة يف العمل. 39

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 

 املراجع
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 :امللخص

ومستوى أداء مواردها   -SOMIPHS- شركة مناجم الفوسفات اجلزائريةهده الدراسة إىل التعرف على منط املناخ التنظيمي يف  هدفت       
 -OCP - واملكتب الشريف للفوسفات املغربية -CPG - ومقارنة ذل  مع شركة فوسفات قفصة التونسية . مث العالقة اليت تربط املتغريين،البشرية

 وأيضا التعرف على أتثري املتغريات الش صية والوظيفية على املتغري املستقل والتابع يف املؤسسات قيد الدراسة.
متوسط مائل إىل  فيها أن مستوى األداء الوظيفيو  ،مغلق تالفوسفا مناجم شركة يف السائد التنظيمي املناخمنط  أن الدراسة وقد أظهرت       

كان البشري فيها  وجد أن مستوى األداء كما   ،ويف شركة فوسفات قفصة تبني أن املناخ التنظيمي السائد فيها حمايد مييل إىل االنغالق الضعف،
فيها مستوى أداء العاملني وكان  ،يقع يف املستوى احملايد املائل لالنغالقت فوسفا، كما وجد أن املناخ التنظيمي السائد يف املكتب الشريف للامتوسط
لواقع املناخ فروق ذات داللة إحصائية يف إدراب العاملني  ال توجد هأما فيما يتعلق بتأثري العوامل الش صية، فقد توصلت الدراسة إىل أن.  أيضا امتوسط

 تبنيو  ت.ملكتب الشريف للفوسفايف ا للمناخ التنظيمي بعد متغري املستوى الدراسي ابلنسبة الثالث، عدا يفاملؤسسات يف  األداء الوظيفيالتنظيمي و 
 ،أداء مواردها البشرية إحصائية مع داللة وذات ومجيع األبعاد املكونة له ترتبط بعالقة طردية تالفوسفا مناجم يف شركة السائد التنظيمي أن املناخ جليا
ن املناخ وجد أ ،أداء مواردها البشرية يف شركة فوسفات قفصة وأبعاده وبني السائد بني املناخ التنظيمي عالقة دالة إحصائيا وجودتبني عدم كما 

 ومجيع أبعاده  ترتبط بعالقة طردية دالة إحصائيا مع أداء مواردها البشرية.    تاملكتب الشريف للفوسفا التنظيمي السائد يف

Abstract:  

       This study aimed to identify the pattern of the organizational climate in the Algerian SOMIPHS, 

the level of performance of their human resources. and there is a relationship between two variables, 

and compared it with each of the Tunisian CPG, the Moroccan OCP. and also identify the impact of 

personal and functional variables on each of the independent variable in the organizations under study.    

    The study showed that the organizational climate prevailing in SOMIPHS is closed, job 

performance level average slant to weakness. In CPG was found that the prevailing organizational 

climate was neutral and tended to be closed, and the level of human performance was found to be 

moderate. Also it found that the prevailing organizational climate in OCP was neutral and tended to be 

closed. level of performance was average. 

      With regard to the impact of personal factors, the study found that there are differences in 

statistical significance in the perception of the workers of the reality of the organizational climate and 

functionality in the three institutions, except in a variable of school level for organizational climate in 

OCP.  

      Clearly The study shows that the organizational climate prevailing in the SOMIPHS and all its 

component dimensions are related to a statistically significant positive relationship with the 

performance of human resources. As it turns out the lack of statistically significant relationship 

between organizational climate prevailing in the CPG and its dimensions and the performance of its 

human resources. the organizational climate in the OCP and all dimensions associated with 

statistically significant positive relation with the performance of human resources. 
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	2) بالنسبة لشركة فوسفات قفصة: تبين أن مستوى المناخ التنظيمي متوسط في حده الأدنى وبالتالي فالنمط السائد هو المناخ المحايد مائل إلى الانغلاق، أكدته إجابات عينة الدراسة، إذ بلغ المتوسط الحسابي المحسوب للمستوى الكلي للمناخ التنظيمي الذي يدركه العاملين 2.69.
	وقد وجد أن أهم مسبباته حسب الدراسة هي:
	- الحوافز والعوائد بمتوسط حسابي قدره 2.64؛
	- نمط القيادة واتخاذ القرارات بمتوسط حسابي قدره 2.66؛
	- الهيكل التنظيمي بمتوسط حسابي قدره 2.67؛
	- العلاقات والاتصال بمتوسط حسابي قدره 2.79.
	وبالنسبة لتأثير الاختلاف في المتغيرات الشخصية والوظيفية على المناخ التنظيمي، فقد أكدت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين نتائج إجابات العينة في متوسطات المناخ التنظيمي بين العاملين على أساس الجنس عند مستوى دلالة 0.05. وعدم وجد فروق دالة إحص...
	3) بالنسبة للمكتب الشريف للفوسفات: تبين أن مستوى المناخ التنظيمي متوسط في حده الأدنى وبالتالي فالنمط السائد هو المناخ المحايد مائل إلى الانغلاق، أكدته إجابات عينة الدراسة، إذ بلغ المتوسط الحسابي المحسوب للمستوى الكلي للمناخ التنظيمي الذي يدركه العاملي...
	وقد وجد أن أهم مسبباته حسب الدراسة هي:
	- الهيكل التنظيمي بمتوسط حسابي قدره 2.58؛
	- نمط القيادة واتخاذ القرارات بمتوسط حسابي قدره 2.65؛
	- الحوافز والعوائد بمتوسط حسابي قدره 2.91؛
	- العلاقات والاتصال بمتوسط حسابي قدره 2.98.
	وفيما يخص تأثير الاختلافات الشخصية والوظيفية للعاملين على المناخ التنظيمي، فقد بينت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين نتائج إجابات العينة في متوسطات المناخ التنظيمي بين العاملين على أساس الجنس عند مستوى دلالة 0.05. وأن الفروق أو الاختلافات...
	المطلب الثاني: نتائج المتغير التابع (أداء الموارد البشرية)
	لقد أثبتت الدراسة الميدانية المطبقة على المؤسسات الثلاث ما يلي:
	1) بالنسبة لشركة مناجم الفوسفات: تبين أن هناك وجود متوسط مائل إلى الانخفاض لمستوى الأداء البشري، أكدته إجابات عينة الدراسة، إذ بلغ المتوسط الحسابي المحسوب للمستوى الكلي للأداء الوظيفي 2.78.
	وقد وجد أن أهم مسبباته حسب الدراسة هي:
	- اهتمام العامل وإتقانه لعمله بمتوسط حسابي قدره 2.69؛
	- الانضباط في العمل بمتوسط حسابي قدره 2.70؛
	- مشاركة وتعاون العاملين في انجاز الأعمال بمتوسط حسابي قدره 2.98.
	وفيما يتعلق بتأثير المتغيرات الشخصية والوظيفية على أداء الموارد البشرية، فقد أثبتت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين نتائج إجابات العينة في متوسطات الأداء البشري بين العاملين على أساس السن عند مستوى دلالة 0.05. وعدم وجد فروق دالة إحصائيا بين نتائ...
	2) بالنسبة لشركة فوسفات قفصة: تبين أن مستوى أداء الموارد البشرية متوسط، أكدته إجابات عينة الدراسة، إذ بلغ المتوسط الحسابي المحسوب للمستوى الكلي لأداء الموارد البشرية 2.82.
	وقد وجد أن أهم مسبباته تصاعديا حسب الدراسة هي:
	- الانضباط في العمل بمتوسط حسابي قدره 2.69؛
	- اهتمام العامل وإتقانه لعمله بمتوسط حسابي قدره 2.84؛
	- مشاركة وتعاون العاملين في انجاز الأعمال بمتوسط حسابي قدره 2.92.
	وفيما يخص تأثير الاختلاف في المتغيرات الشخصية والوظيفية على أداء الموارد البشرية، فقد أثبتت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين نتائج إجابات العينة في متوسطات المناخ التنظيمي بين العاملين على أساس الجنس عند مستوى دلالة 0.05. وعدم وجد فروق د...
	3) بالنسبة للمكتب الشريف للفوسفات: تبين أن مستوى أداء الموارد البشرية متوسط، أكدته إجابات عينة الدراسة، إذ بلغ المتوسط الحسابي المحسوب للمستوى الكلي لأداء الموارد البشرية 2.97.
	وقد وجد أن أهم مسبباته حسب الدراسة هي:
	- اهتمام العامل وإتقانه لعمله بمتوسط حسابي قدره 2.94؛
	- مشاركة وتعاون العاملين في انجاز الأعمال بمتوسط حسابي قدره 2.95؛
	- الانضباط في العمل بمتوسط حسابي قدره 3.01.
	وبالنسبة لتأثير الاختلافات الشخصية والوظيفية للعاملين على الأداء، فقد أثبتت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين نتائج إجابات العينة في متوسطات المناخ التنظيمي بين العاملين على أساس الجنس عند مستوى دلالة 0.05. وعدم وجد فروق دالة إحصائيا بين ن...
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