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 الفصل األول

 اإلطار التمهيدي لمبحث

 

 اإلطار العام لمبحث: 

 ـ المقدمة:1

تسعى المنظمات والمؤسسات اليوم جاىدة إلى تحقيق أىدافيا التي أسست من أجميا والتي تمثل الغرض 

إلى تحقيق مستويات عالية من األداء الوظيفي من خالل اتباع سياسات  األساسي من إنشائيا لذلك تسعى

 .واستراتيجيات مختمفة بتوفير اإلمكانات والموارد المادية والبشرية والمعمومات الضرورية

ويرتكز نجاح المنظمات والمؤسسات العامة والخاصة عمى العنصر البشري حيث يمثل األفراد فييا أىمية 

يجاد السبل الكفيمة بدعميم وتحسين أدائيم حيث أن  كبيرة من خالل العمل عمى الوفاء بمتطمباتيم وا 

و بنوعية العمل سمبًا أو االىتمام بالعنصر البشري يعتبر قوام العممية اإلدارية الذي يرتبط مستوى أدائ

إيجابًا, فاإلنسان يتفاعل مع الظروف المحيطة بو وعادة ما يستطيع أن يكيف سموكو طبقًا لنوع الظروف 

 التي يعيش من خالليا فاإلنسان العامل داخل المنظمات يتأثر بالبيئة التي يعمل فييا. 

تعتبر مقومًا أساسيًا لنجاح أية مؤسسة  والشك أن وجود بيئة عمل داخمية مالئمة لمعمل ومثالية ومشجعة

في القرن الحادي والعشرين فصناعة بيئة عمل داخمية جيدة تصنع فوائد جمة تعود عمى المؤسسة كزيادة 

 إنتاجيتيا وجودتيا وزيادة مستويات األداء الوظيفي فييا وتحسينو.

ام عمماء السموك اإلداري ويعد موضوع بيئة العمل من الموضوعات التي حظيت وما تزال تحظى باىتم

 ذلك أن بيئة العمل الداخمية تمثل إحدى التحديات الرئيسية التي ينبغي ألي منظمة مواجيتيا في إطار
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تحديد االستراتيجيات المستقبمية واألىداف الكمية لممنظمة بغض النظر عن نشاطاتيا أو نطاق عمميا أو 

  ثقافتيا مما ينعكس عمى معنويات وأداء العاممين.

وليذا السبب تتجو اإلدارة الحديثة إلى التنمية والمحافظة عمى مستوى عاٍل من تحسين بيئة العمل إذ 

نتاجية أفضل من جانب العاممين.  تفترض اإلدارة أن بيئة العمل الجيدة تؤدي إلى أداء وا 

 

 ـ مشكمة الدراسة:2

منظمة ألنو يسيم في تحقيق االىتمام بتطوير ورفع مستوى األداء الوظيفي أصبح ضرورة ألي إن 

األىداف المرسومة حيث يأخذ عدة أشكال واتجاىات من بينيا االىتمام بالموظف وتييئتو عمميًا وعمميًا 

إضافة إلى توفير ظروف عمل مناسبة ماديًا ومعنويًا تمكنو من إبراز قدراتو ومياراتو العممية والفنية في 

 الفاعمية.أداء وظائفو وعمى مستوى جيد من الكفاءة و 

فالبد من وجود العديد من العناصر التي تدعم ذلك منيا توافر المناخ والبيئة المناسبة التي تساعد الموارد 

 البشرية عمى القيام بدورىا مما يؤدي لمزيد من التقدم عمى مستوى المنظمة ككل.

والتي قد تؤدي إلى ومن ىنا برزت الحاجة إلى دراسة المشكالت التي تتعمق ببيئة العمل الداخمية, 

حيث أن تحسين انخفاض مستوى األداء في الجمعيات الخيرية عامًة وفي جمعية األنصار الخيرية خاصًة,

ظروف بيئة العمل الداخمية أصبح ضرورة اجتماعية واقتصادية ألن بيئة المنظمات تؤثر في سموك 

مكانات توجو  العاممين ليم والتي تشمل أسموب القيادة اإلدارية وفي أدائيم الوظيفي بما توفره من عوامل وا 

 وطبيعة العمل والعالقات اإلنسانية والظروف المادية فكل ىذه العناصر تشكل وتمثل بيئة العمل الداخمية

وبناًء عمى  ومدى رضاىم ومستوى أدائيم الوظيفي. إيجابًا أو سمباً  التي تؤثر في سموك األفراد العاممين

 الدراسة من خالل السؤال الرئيسي التالي:يتم صياغة مشكمة  ذلك

 بيئة العمل الداخمية عمى أداء العاممين في جمعية األنصار الخيرية؟ل هل يوجد أثر
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 وعمى ىذا األساس يتم طرح األسئمة الفرعية التالية:

 ىل تؤثر بيئة العمل المادية عمى أداء العاممين؟ .1

 عمى أداء العاممين؟ التنظيميةىل تؤثر بيئة العمل  .2

 عمى أداء العاممين؟ الوظيفية ىل تؤثر بيئة العمل .3

 

 ـ أهمية الدراسة:3

 األهمية العممية:-

تبرز أىمية الدراسة من كونيا تتناول مواضيع ميمة فيي تبحث من جية أىمية بيئة العمل الداخمية وما 

العاممين, كما تتضح أىميتيا من نتائج يمكن أن تمثمو تمك البيئة من انعكاسات كبيرة ومؤثرة عمى أداء 

العديد من الدراسات التي تشير إلى أن المنظمات ذات البيئة السميمة ىي األكثر نجاحًا في تحقيق 

أىدافيا, وذلك إدراكًا من ىذه المنظمات لمعالقة بين بيئة العمل ومستوى أداء العاممين فييا, األمر الذي 

 المنظمة ذاتيا.ينعكس إما إيجابًا أو سمبًا عمى 

 األهمية العممية:-

تتمخص فيما سوف تتوصل إليو الدراسة من نتائج وما سوف تطرحو من توصيات من شأنيا أن تبرز 

وكيفية تحسين تمك البيئة عمى النحو الذي ينعكس  األنصار الخيريةأىمية بيئة العمل الداخمية في جمعية 

 .بشكل إيجابي عمى أداء العاممين

 

 الدراسة:ـ أهداف 4

 تسعى الدراسة إلى توضيح العالقة بين بيئة العمل الداخمية واألداء الوظيفي من خالل: 
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 مدى رضا العاممين عن بيئة عمميم. دراسةـ 1

 مستوى أداء العاممين.دراسة ـ 2

 بيئة العمل الداخمية. عناصرأىم  البحث في ـ3

 العمل.أىم الوسائل التي تعزز من إيجابيات بيئة البحث عن ـ 4

 بيئة العمل الداخمية في تحسين أداء العاممين.دراسة تأثير ـ 5

 

  ـ الدراسات السابقة:5

 (2003( دراسة عبد العزيز إبراهيم التويجري )1

 البيئة الداخمية لمعمل ومستوى األداء الوظيفي في األجهزة األمنية

دراسة ميدانية تدور إشكاليتيا حول:  دراسة تطبيقية عن رضا المراقبين في مطار الممك خالد الدولي وىي

 ما عالقة البيئة الداخمية لمعمل بمستوى األداء الوظيفي لممراقبين الجمركيين في مطار الممك خالد الدولي؟

 ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مستوى رضا المراقبين الجمركيين عن:

مستوى و  والبيئة المادية المادية والمعنويةالحوافز إضافة إلى  أسموب اإلشراف المتبعو  بيئة عمميم الداخمية

 األداء الوظيفي.

 واتبعت ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع المعمومات والبيانات.

 

 westerman and simmon (2007)( دراسة 2

 تأثير بيئة العمل الداخمية في الشخصية وسمات األداء االجتماعية
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ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس العالقة بين الشخصية وسمات األداء االجتماعية وبيئة العمل وتأثير بيئة 

( من العاممين في 115العمل في شخصية العاممين وأدائيم االجتماعي وطبقت الدراسة عمى عينة بمغت )

ي ومن أىم أدوات جمع مصانع الصمب والحديد في الواليات المتحدة األميركية باستخدام المنيج المسح

البيانات المستخدمة استمارة االستبانة وكانت أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث وجود عالقة ذات داللة 

إحصائية بين العمل والسمات الشخصية لمعاممين وتأثير بيئة العمل بشكل إيجابي في أداء العاممين 

 االجتماعي وقيم االلتزام واألداء في المصانع.

 

 م(: تأثير بيئة العمل في األداء الوظيفي:2010دراسة محمد بن منصور البقمي ) (3

ىدفت الدراسة إلى تحديد نوع وقوة العالقة بين أبعاد بيئة العمل واألداء الوظيفي لموظفي إدارة جوازات 

 منطقة مكة المكرمة.

التحميمي وتكّون مجتمع  واستخدم الباحث في إعداد الجزء التطبيقي من ىذه الدراسة المنيج الوصفي

الدراسة من الموظفين العسكريين بإدارة الجوازات, وفي تحديد عيننة من الدراسة تعامل الباحث مع العينة 

 ( مفردة.3256( من مجتمع حجمو )383العشوائية التي تألفت من )

 وكانت أىم نتائج الدراسة:

 ة السبعة وبين األداء الوظيفي, وجود عالقة ارتباط متوسطة بين أبعاد بيئة العمل الداخمي

 وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا في المتغيرات الشخصية نحو أبعاد بيئة العمل الداخمية,

 وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا في المتغيرات الشخصية نحو أبعاد جودة األداء الوظيفي.

 وكانت أىم توصيات الدراسة:

حجم ومسؤوليات كل وظيفة, االىتمام بمراجعة إجراءات  منح سمطات أكثر لمموظفين بما يتناسب مع

 ,العمل الداخمية, مشاركة الموظفين اتخاذ القرارات المتعمقة بالعمل
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إعادة النظر في نظام المكافآت الحالي, وزيادة استخدام الوسائل التقنية الحديثة التي تساعد في دقة 

 وسرعة إنجاز العمل. 

 

 (2011/ جامعة مؤتة ) ( دراسة خالد أحمد الصرايرة4

 األداء الوظيفي لدى أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية الرسمية

ىدفت الدراسة إلى تعرف مستوى األداء الوظيفي ألعضاء الييئات التدريسية في الجامعات األردنية 

 الرسمية من وجية نظر رؤساء األقسام فييا.

( رئيس قسم أكاديمي تم 77الدراسة وطبقت عمى عينة مكونة من )حيث قام الباحث بتطوير استبانة 

اختيارىم بالطريقة العشوائية البسيطة وبينت نتائج الدراسة أن مستوى األداء الوظيفي ألعضاء الييئات 

 التدريسية كانت مرتفعة ودلت النتائج عمى عدم وجود فروق ذات داللة تعود لممتغيرات.

امعات بتعزيز األداء الوظيفي ألعضاء الييئات التدريسية فييا وأن تتعرف وأوصى الباحث بأن تقوم الج

شباعيا وأن توفر نظام حوافز تشجيعية مادية ومعنوية لما  إلى حاجاتيم ورغباتيم لتحقيق الممكن منيا وا 

 ليا من أثر إيجابي في المحافظة عمى مستوى األداء الوظيفي المرتفع.

 

 (2013( دراسة الصبحي )5

اء من وجهة نظر منسوبي إدارة الدفاع المدني بالعاصمة دالعمل الداخمية وعالقتها بتحسين األبيئة 

 المقدسة:

أجريت ىذه الدراسة بمنطقة مكة المكرمة وىدفت إلى التعرف عمى عالقة كل من نمط القيادة والييكل 

األداء من وجية نظر منسوبي التنظيمي والعالقات اإلنسانية السائدة والحوافز المادية والمعنوية بتحسين 

الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وطبقت الدراسة عمى منسوبي إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة 
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( مفردة 274( فردًا بينما بمغت العينة الفعمية لمدراسة )853( ضابطًا و)93وتكّون مجتمع الدراسة من )

 يا:وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج من أىم

أن , كما أن أفراد الدراسة موافقون عمى أن توفير السكن أو بدل السكن يساعد عمى االستقرار الوظيفي

أفراد الدراسة موافقون عمى أن تنمية العالقات اإلنسانية اإليجابية بين الزمالء يساعد عمى حل مشكالت 

أن أفراد , و ى رفع مستوى األداءالعمل كما أن العالقات اإلنسانية بين الرؤساء والمرؤوسين تساعد عم

الدراسة موافقون عمى أن منح العالوات الفنية وتقديم المكافآت التشجيعية يساعد عمى رفع مستوى جودة 

 العمل.

 

 (2015( دراسة سعيد صالح عبد اهلل )6

 أثر البيئة الداخمية في األداء الوظيفي لمعاممين بالمصارف السودانية

أثر عوامل البيئة الداخمية متمثل في الييكل التنظيمي والثقافة التنظيمية والموارد ىدفت الدراسة إلى معرفة 

المتاحة عمى األداء الوظيفي لمعاممين بالمنظمة. وقد تم قياس ذلك عمى مجتمع الدراسة متمثاًل في 

ي موظفي بعض المؤسسات المصرفية التجارية السودانية.وقد تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي ف

 الدراسة بتوزيع عدد من االستمارات.

توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج وىي وجود عالقة إيجابية بين البيئة الداخمية وااللتزام التنظيمي 

 دعمت جزئيًا عالقة إيجابية بين البيئة الداخمية والرضا الوظيفي.
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 عالقة الدراسة بالدراسات السابقة:-6

أشارت بعض الدراسات إلى أن بيئة العمل الداخمية ليا أثر كبير وعالقة إيجابية في تحسين أداء العاممين 

العالقات اإلنسانية بين الرؤساء وزيادة عطائيم وىذه الدراسة تتوافق مع بعض الدراسات في ذلك وعمى أن 

سائل التقنية الحديثة التي تساعد في زيادة استخدام الو  , كما أنوالمرؤوسين تساعد عمى رفع مستوى األداء

حيث  دقة وسرعة إنجاز العمل, والحوافز أيضًا ليا دور كبير في رفع معنويات العاممين وتحسين أدائيم,

كما توافقت الدراسة أيضًا مع معظم الدراسات السابقة توافقت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في ذلك, 

دام االستبيان كطريقة لجمع المعمومات وتحميميا, لكنيا اختمفت في خفي المنيج التحميمي الوصفي واست

ومكونات بيئة العمل الداخمية, حيث ركزت ىذه الدراسة  الدراسة والعينة والمجتمع التي طبقت عميو مجتمع

عمى ثالثة مكونات فقط, في حين تحدثت الدراسات السابقة عن مكونات البيئة الداخمية بشكل أوسع في 

 . القطاعاتمختمف 

 

 ـ فرضيات الدراسة:7

 تستند الدراسة إلى فرضية أسياسية مفادىا :

 .في جمعية األنصار الخيرية األداء الوظيفي عمىالداخمية العمل  لبيئة  داللة إحصائيةأثر ذو وجد ال ي

 

 التالية:الفرعية الفرضيات  ىذه الفرضية نعيتفرع  

 األداء الوظيفي.عمى المادية  العمل لبيئة داللة إحصائية وذ أثروجد ال ي_ 

 األداء الوظيفي.عمى  التنظيميةالعمل داللة إحصائية لبيئة  وذ أثروجد يال  _

 األداء الوظيفي.عمى  لوظيفيةاالعمل  لبيئةداللة إحصائية  وذ أثروجد يال _ 
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 الدراسة: يةـ منهج8

الظاىرة كما توجد في الواقع وييتم بوصفيا تم اعتماد المنيج الوصفي التحميمي الذي يعتمد عمى دراسة 

 وصفًا دقيقًا ويعبر عنيا تعبيرًا كيفيًا وكميًا أي وصفًا ومقدارًا.

كما أن ىذا المنيج يعمل عمى تحميل الظاىرة وكشف العالقات بين أبعادىا المختمفة لتفسيرىا والتوصل 

 الستنتاجات تحسن الواقع وتطوره.

 

  ـ حدود الدراسة:9

اقتصرت الدراسة عمى عينة من إطارات العاممين في جمعية األنصار الخيرية في مدينة لبشرية:الحدود ا

 .دمشق

 .األنصار الخيريةجمعية  فياقتصرت الدراسة عمى التطبيق :الحدود المكانية

 م.2317م  إلى 2316طبقت الدراسة خالل الفترة من تاريخ  الحدود الزمانية:

 

 :متغيرات الدراسة -10

 (.البيئة الوظيفية ,التنظيميةالبيئة البيئة المادية, بيئة العمل الداخمية ) المتغيرات المستقمة:

 األداء الوظيفي. المتغيرات التابعة:
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 الفصل الثاني

 بيئة العمل الداخمية

 

 مفيوم بيئة العمل.المبحث األول: 

 أنواع بيئة العمل.المبحث الثاني: 

 .الداخمية ومكوناتيا بيئة العمل أىميةالمبحث الثالث: 

 .الداخمية عناصر بيئة العملالمبحث الرابع: 

 المبحث الخامس: بيئة العمل اإليجابية.
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 ( بيئة العمل:1

من خالل ىذه الدراسة سوف يتم التركيز عمى جانب بيئة العمل الداخمية لمعرفة مدى تأثيرىا عمى 

من خالل ىذا المدخل معرفة تأثير العوامل البيئية داخل المنظمة معنويات العاممين في المنظمات. ويتم 

وتفاعميا فيما بينيا, وذلك لفيم أبعاد ىذا التفاعل وانعكاساتو عل أداء العاممين في المنظمة لتوفير بيئة 

 مالئمة تؤدي إلى تحقيق التوافق بين أىداف العاممين والمنظمة.

 مفهوم البيئة: -

 ط باإلنسان ويؤثر فيو ويتأثر بو, وقد عرفت البيئة عدة تعاريف أىميا:تعني البيئة كل ما يحي

Howley  حيث عرف البيئة بأنيا جميع الظواىر خارج المنظمة وتؤثر أو لدييا إمكانات التأثير عمى

     (.46م, ص2003)حريم,  المنظمة

المادية والمعنوية والسموكية وتعرف أيضًا بأنيا كل ما يحيط بالمنظمة داخميًا وخارجيًا من المكونات 

وتأثيراتيا وتفاعالتيا المتداخمة, حيث تشمل البيئة مختمف الجوانب االجتماعية والطبيعية واالقتصادية 

 (.55م, ص2009) العواممة,   والسياسية والنفسية والتكنولوجية

دية )البشرية منيا وغير فالبيئة ىي الوسط المحيط باإلنسان والذي يشمل كافة الجوانب المادية وغير الما

البشرية(, فالبيئة تعني كل ما ىو خارج عن كيان اإلنسان وكل ما يحيط بو من مجيودات, والبيئة في 

 أبسط تعريفاتيا ىي الحيِّز الذي يمارس فيو البشر مختمف أنشطة حياتيم.

 مفهوم بيئة العمل: -

الكمية ولكنيا تشكل قوى ذات تأثير عمى تعرف بيئة العمل بأنيا مجموعة العناصر المستمدة من البيئة 

 المنظمة وىي مرتبطة بعناصر داخل حدود المنظمة.
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وتعرف أيضًا أنيا العناصر من البيئة الخارجية المنظمة والمرتبطة أو المحتمل ارتباطيا بوضع األىداف 

 والوصول إلييا, وتشمل المنافسين والمستيمكين والموردين والعمالء

 (.10صم, 2008) مبارك,  ارس رقابة عمى المنظمةوالمنظمات التي تم

ومن خالل التعاريف السابقة نستنتج أّن بيئة العمل ىي جميع الظروف المحيطة بالعاممين في وقت  

 ومكان العمل وتتضمن الظروف المعنوية والمادية والزمانية والمكانية.

 

 ( أنواع بيئة العمل:2

أنواع بيئة العمل بشكل عام وبيئة العمل الداخمية بشكل خاص,  يوجد العديد من التصنيفات التي تتناول

 فتقسم بيئة العمل إلى عامة وبيئة خاصة, بيئة داخمية وبيئة خارجية.

 فالبيئة العامة : 

عمى أنشطتيا, وقد ال ترتبط ىذه العناصر ويمكن أن تؤثر  تتكون من األبعاد المختمفة والمحيطة بالمنظمة

 المنظمة.مباشرة بعناصر 

, 2008مبارك,  )ومن أنواع ىذه البيئة: البيئة الطبيعية, والبيئة االقتصادية, والبيئة التكنولوجية 

 (.10ص

 :والبيئة الخاصة 

بيا كاألنظمة الداخمية لممنظمة وأسموب فيي التي تعيش فييا المنظمة بمفردىا وال يشاركيا أحد في التأثر  

   (.17صم, 2007) الظاهري, اإلدارة فييا 

والبيئة الخاصة تتمثل باألبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعاونية والمناخية والطبيعية التي تؤثر 

 مباشرة عمى المنظمة.
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 :وبيئة العمل الخارجية 

والمتغيرات الفاعمة والمؤثرة عمى المنظمة وتقع  ىي كل ما يقع خارج حدود المنظمة, وىي كل القوى 

 (.26,25م, ص2001) بومخموف, خارج حدودىا 

وتشمل البيئة الخارجية عدة عوامل أىميا االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية, فتشمل ىذه العوامل 

وات والتقنيات الوضع االقتصادي في الوقت الحاضر والمستقبل وقيم واتجاىات العاممين والعمالء واألد

 التي تؤدي إلى التغير التكنولوجي, فالمنظمة تتأثر وتؤثر بيذه العوامل.

 :أما بيئة العمل الداخمية 

يضاح عالقة ىذه البيئة  المتغيروىي البيئة التي سيتم التركيز عمييا لكونيا  المستقل ليذه الدراسة, وا 

باألداء الوظيفي, حيث تعتبر عاماًل ميمًا في تحقيق أىداف وطموحات المنظمة, خاصة إذا كانت 

واضحة المعالم والحدود حيث يحدث فييا التفاعل واالحتكاك باآلخرين, وبالتالي تؤثر في مستوى أداء 

 ة دافعيتو وروحو المعنوية ومستوى ارتياحو وانتماءه ليا.الفرد الذي ينتمي لممنظمة وفي قو 

 لذا سنتعرف عن ىذه البيئة ومدى أىميتيا وتأثيرىا في األداء الوظيفي.

 مفهوم بيئة العمل الداخمية: -

م( بأنيا ليست المحيط والحّيز الذي يعمل فيو الفرد فحسب, بل تشمل جميع 2339يعرفيا النعيمي )

 العمل والتنظيم الذي يعمل فيو مع األفراد اآلخرين ولياالمكائن واآلالت وطرق 

 (.24م, ص2009) النعيمي, عالقة مباشرة بالفرد من حيث قدراتو وقابميتو 

م( بيئة العمل الداخمية أنيا البيئة المحصورة في إطار المنظمة وما تحتويو من 2313يعرف الغامدي )

جراءات العمل والمناخ التنظيمي السائد وطبيعة التجييزات  ظروف مادية ووسائل كاإلضاءة والتيوية وا 
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م, 2010) الغامدي,  البيئة الداخمية ومدى كفاءتيا, كما أن الثقافة المنظمة تعد جزءًا من مكونات

 (.29ص

فبيئة العمل الداخمية تعد البوتقة التي تنصير فييا جميع الوظائف واألنشطة والميام واألعمال الالزمة 

المنظمة في ضوء الثقافة التنظيمية السائدة لتؤدي في النياية إلى مخرجات تعبر عن أداء لتحقيق أىداف 

 المنظمة وأداء العاممين فييا.

 

ومن خالل التعريفات السابقة نالحظ أن بيئة العمل تعني مجموع العوامل والمتغيرات التي تؤثر عمى 

ألداء األعمال في داخل المنظمة كطرق أداء  المنظمة من الداخل وتتمثل في الناحية الفنية واإلجرائية

العمل واآلالت والمعدات واألدوات المستعممة ويدخل في البيئة الداخمية النظم والقوانين الخاصة بالمنظمة 

بما فييا الييكل األساسي واإلداري والتنظيم الرسمي وغير الرسمي وبالتالي بيئة العمل الداخمية تتكون 

 مختمفة. وتتضمن جممة من عناصر

 

 ( أهمية بيئة العمل الداخمية:3

إن التعرف عمى بيئة العمل يكون وسيمة ميمة لتحسين األداء ورفع إنتاجية العاممين واجتذابيم نحو 

منظماتيم, لذلك فإن اإلدارة الناجحة ىي التي تسعى إلى التعرف عمى مكونات ىذه البيئة وعالقتيا 

جراءات لدعم الجوانب اإليجابية في  بالمتغيرات األخرى, وىذا األمر يتطمب أن تتبنى اإلدارة سياسات وا 

 المنظمة والقضاء عمى السمبيات لموصول إلى

م, 2010) القبالن, بيئة عمل إيجابية, وىي التي توفر حقوق العاممين قبل أن تطالبيم بأداء واجباتيم 

 (.8ص
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فالبيئة الداخمية تؤثر عمى سموك وتصرفات الجماعات واألفراد في المنظمة, وليا تأثير عمى السموك   

 اإلداري والنفسي لدى العاممين بالمنظمة بمختمف أنواعيا وأنشطتيا.

كما أن ثقافة المنظمة تسيم في تغيير العديد من العادات والتقاليد وأنماط السموك من خالل التعامل مع 

 ممين واالىتمام بيم.العا

 

 من أهم مكوناتها:

 البيئة المادية: -1

تعتبر البيئة المادية من المكونات الميمة في البيئة الداخمية, حيث أنيا تميزىا عن غيرىا من البيئات 

األخرى لمعمل, فإذا كانت ضرورة مالئمة العامل لطبيعة عممو وطريقة أداء األعمال شرط من شروط 

وتحقيق اإلنتاج الفعال, فإن ىناك أيضًا ظروف العمل المادية المناسبة التي تساعد النجاح في العمل 

 العامل عمى األداء.

 وتتضمن كل المكونات المادية الموجودة في المنظمة كتصميم المكاتب والتيوية والحرارة

 .واقفوالضوضاء ودرجة الحرارة واألدوات المكتبية والمرافق المساندة كالمسجد والمكتبة والم

 

 :التنظيميةالبيئة -2

تكفل عممية تنظيميا وتسييرىا, إال أن ىذه العناصر قد  نظيميةتإن بيئة العمل الداخمية تتضمن عناصر 

 تؤثر بشكل إيجابي إذا حسن تسييرىا وتؤثر بشكل سمبي إذا أسيئت طريقة تسييرىا.

والتقنية المستخدمة والعالقات السائدة ومن ىذه العناصر:  األنظمة واإلجراءات وأنماط القيادة واالتصاالت 

 في بيئة العمل والييكل التنظيمي والقيم واالتجاىات السائدة في المنظمة وضغوط العمل.
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 البيئة الوظيفية: -3

تختص فيما يتعمق بالعاممين من أجور وحوافز مادية ومعنوية وجزاءات وسياسات إدارة الموارد البشرية 

)العواممة,  ووصف لموظائف وتصميميا وتصنيفيا إضافة إلى التدريبمن: استقطاب واختيار وتعيين 

 .(95م, ص1995

   

 ( عناصر بيئة العمل الداخمية:4

 يمكننا التعرف عمى العناصر وتفصيميا كما اتفق عمييا الباحثون عمى النحو التالي:

 الموائح واألنظمة التي تحكم عالقة المنظمة بالعاممين: -1

واألنظمة في المنظمة إلى الصالحية اإلدارية التي يتمتع بيا المدير أو المسؤول, يستند تطبيق الموائح 

ومصطمح الصالحية ال يكتمل وال يفيم بعمق إال إذا ربط بمصطمح المسؤولية, أي االلتزام من قبل 

ام بمحاسبة المتمتع بالصالحية ألن يؤدي واجباتو وفقًا لمصيغ القانونية والمعايير المينية واألخالقية, والقي

العاممين في المنظمة وفقًا ليذه المعايير.ويقابميا استسالمًا أو طاعة أو قبول من جانب آلخر, وىم 

المرؤوسون مع ىذا المدير والصالحية تظل حقًا رسميًا يمارس ضمن المنظمة, أنيا حقوق شرعية محددة 

ري يعبر عنو المرؤوسين بالتعاون مع بالقوانينوىي قدرة سموكية تختبر بالممارسة واستعداد فطري أو حضا

 رؤسائيم, وتقبل الصالحيات الصادرة ليم من منطمقات عدة منيا:

نظام التنشئة االجتماعية والحضارية التي تمقن وتعمم, ونظام الثواب والعقاب المصاحب لمقبول أو الرفض, 

والوالء واالنتماء لممنظمة وأىدافيا وأنشطتيا, وخبرات ومؤىالت الرؤساء وقدراتيم المميزة, ودائرة التوقع 

 (.46,45م, ص1998) الكبيسي, من قبل المرؤوسين لما يصدر ليم 
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 التصاالت داخل المنظمة:ا -2

تعتمد فعالية الكثير من اإلدارات عمى أنواع االتصاالت التنظيمية التي تستخدميا, فاستخدام المنظمات 

ألساليب متقدمة من االتصاالت اإلدارية والتنظيمية يمّكنيا من اإلسيام في تحقيق أىدافيا, ذلك ألن ىذه 

 (.37م, ص2003ماهر,  )مات األساليب تساعد عمى توفير تدفق فعال لممعمو 

 

 نوع التكنولوجيا المستخدمة في التنظيم: -3

إن نوع التكنولوجيا المستخدمة في المنظمات ليا تأثيرات إيجابية أو سمبية منيا انخفاض الروح المعنوية 

أقل والدافعية لدى العاممين في المنظمات المعقدة تكنولوجيًا مقارنة بزمالئيم العاممين في ظل تكنولوجيا 

)  تعقيدًا. كما أن معدالت الرضا والتفاعل بين العاممين قد تتدنى في المنظمات المعقدة تكنولوجياً 

 (.25م, ص2007الظاهري, 

 

 العالقات السائدة داخل المنظمة: -4

ييتم ىذا النوع من عالقات العمل بالجوانب اإلنسانية واالجتماعية في المنظمة, وىي بذلك تستيدف 

الوصول بالعاممين إلى أفضل إنتاج في ظل أفضل ما يمكن أن يؤثر عمى الفرد من عوامل نفسية 

 (.56م, ص2006)النمر,  ومعنوية باعتباره إنسانًا وجدانيًا وانفعاليًا أكثر منو رشيدًا أو منطقيًا 

 

 الحوافز المادية والمعنوية: -5

فرق )ىرزبيرج( بين الحوافز الوقائية المخفضة من عدم الرضا, والحوافز التشجيعية التي تزيد من الرضا, 

فاألولى تشمل الراتب وظروف العمل واألمن الوظيفي ووظيفة اإلشراف. أما الثانية فتشمل التقدير والترقية 
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ة المسؤولية. فالحوافز ىي التي يؤدي حضورىا في المنظمة إلى تحقيق الرضا والشعور باإلنجاز وزياد

 (.47م, ص1998) الكبيسي, واالرتياح واالرتباط بالمنظمة بينما يؤدي غيابيا إلى العكس 

 

 أسموب القيادة واإلشراف: -6

تعد عممية القيادة من أكثر العمميات تأثيرًا عمى دافعية األفراد لألداء واتجاىاتيم النفسية ورضاىم عن 

العمل والقيادة بصفة عامة ىي المحور الرئيس لمعالقة بين الرؤساء والمرؤوسين, وتمعب القيادة اإلدارية 

) الهيتي ويونس, أس المفكر لممنظمة دور أساسي وىام في العمميات اإلدارية, فالقيادة اإلدارية ىي الر 

 (.7م, ص1997

 

 إيجابية:وجعمها بيئة العمل تطوير  (5

لقد أصبح من الضرورة في وقتنا الحالي لما نمضيو من ساعات طويمة في أعمالنا وجود بيئة عمل 

وسعو إيجابية صحية يستطيع الموظف من خالليا ميما كانت وظيفتو ومسؤولياتو, أن يقدم أفضل ما في 

 وما لديو من ميارات وخبرات.

وىناك عدة أمور يمكن لممسؤولين القيام بيا لجعل بيئة العمل لدييم إيجابية وممتعة يسودىا التعاون 

 :التي تجعل بيئة العمل إيجابية ىي والعمل الجماعي بين الموظفين. وأىم األمور

 بناء الثقة:-1

. فعندما اء مناخ من الثقة يعتبر خمق بيئة عمل إيجابيةفيي النقطة األساسية لجميع العالقات, حيث إن بن

تكون الكممات والسموك متطابقة يتحقق بذلك تعزيز الثقة بين المسؤولين وموظفييم, رغم إن ذلك قد 
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 رأوا أن مسؤولييم ثابتين فسوف تبنى فإذا ,يستغرق بعض الوقت لمموظفين لمعرفة مصداقية مسؤولييم

 .الثقة

 

 وانفتاح: التواصل بإيجابية-2

من أجل خمق بيئة عمل إيجابية يحتاج الموظفون الشعور باالحترام من خالل إعطائيم الوقت الكافي في 

االستماع واإلصغاء لما يقولونو وتكريميم إذا تطمب ذلك رغبة في تحفيزىم في إبداء آرائيم واالستفادة منيا 

 .في تطوير العمل ورقيو

 

 توقع األفضل من الموظفين:-3

كان ىناك توقعات عالية من الموظفين في أدائيم وقدراتيم, يجب معاممتيم كما لو أنيم قادرون عمى إذا 

تحقيق ذلك, ألن ذلك من شأنو أن يشجعيم عمى ىذا النحو, وبالتالي سيرتفعون إلى مستوى الحدث 

 .ويكونون ممتازين وأكفاء يستطيعون تحقيق التحديات متى ما منحت ليم الفرصة في ذلك

 

 مق روح الفريق:خ-4

أحد أىم احتياجات الموظفين األساسية ىو الشعور باالنتماء إلى شيء أكبر من أنفسيم, ويتحقق ذلك من 

 .خالل الشعور إنيم جزء من مجموعة عمل داعمة وقوية
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 استخدام الثناء والتقدير:-5

عمى موظفييم سيكون ليا توفير التقدير لمموظفين ميم جدًا, حيث إن كممات بسيطة يثني بيا المسؤولون 

 .األثر الكبير من رفع معنوياتيم وتشجيعيم عمى التميز واإلبداع كل في مجالو

 

 سهولة التواصل مع اآلخرين:-6

ظيار الرغبة في ذلك من خالل  من الضروري دائمًا سيولة تواصل المسؤولين مع الموظفين والعمالء, وا 

 باختالف المواقف والظروفنزوليم إلى ميادين العمل والتحدث مع اآلخرين 

 .(www.albayan.ae) وباختالف مستوياتيم الوظيفية والثقافية
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 .عناصر األداء الوظيفيالمبحث الثالث: 
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تركز المنظمات الحديثة جيودىا لالرتقاء المستمر بمستوى أداءىا وأداء العاممين فييا, وتخصص الكثير 
الكفيمة برفع األداء وتحقيق مستويات إنتاجية عالية.من ميزانيتيا إليجاد السبل   

 

 مفهوم األداء الوظيفي: (1
يعد األداء الوظيفي من أىم األنشطة التي تعكس كاًل من األىداف والوسائل الالزمة لتحقيقيا, ويعبر عن 

األكفاء كفاءة اإلدارة وفعاليتيا في الوصول لمستوى اإلنجاز المرغوب في العمل, فيتم تكميف األفراد 
 الالزمين لمقيام باألعمال المختمفة, وتوفير المكان والجو المالئم ألداء األعمال بكفاءة وفعالية أكبر.

 
 :تعريف األداء الوظيفي 

يعرف بأنو: كيفية إنجاز أو إحراز نشاط ما, وتحديد الطريقة التي تم تنفيذه بيا, أي أنو يشير إلى كفاية 

ية استخداميا لمواردىا في ضوء معايير الفعالية والكفاءة, أي أن األداء المؤسسة في إحراز أىدافيا وكيف

 الوظيفي ىو ما يمكن أن يتخذ من إجراءات وتصرفات

 (.89,ص43م, ص2008) رباح,  لتحقيق نتيجة محددة لعمل معين

 ويعرف أيضًا أنو النتائج واإلنجازات التي يحققيا العاممون حسب الميام والواجبات المكمفين

 (.24م, ص2012)البقمي, بيا 

فاألداء الوظيفي ىو األساس الذي تقوم عميو المنظمات, ومن خاللو تحقق أىدافيا, وعمى ضوئو تحدد 
 خططيا واستراتيجيتيا المستقبمية, لذلك يحظى باىتمام كبير من قبل عمماء اإلدارة والسموك اإلداري.
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 ( أهمية تقييم األداء:2

عممية منظمة تيدف إلى تقييم قدرة الموظف وقابميتو لتحقيق الميم المطموب من  األداء تقييم يعتبر

, ونمو شخصيتو وتطور أداءه, وتنظر المنظمات المعاصرة إلى تمك العممية كأداة ىامة تساعد في إنجازىا

 :لتاليةالمتعمقة بشؤون الموظفين, وتكمن مجاالت األىمية في النقاط االعديد من ميام التخطيط والتنظيم 

 الترقية والنقل: -1

ئف أعمى, كما تساعد عن قدرات العاممين وبالتالي يتم ترقيتيم إلى وظا حيث تكشف عمميات تقييم األداء

 .في نقل ووضع كل فرد في الوظيفة التي تناسب قدراتو

 

 تقييم المشرفين والمديرين: -2

تنمية وتطوير أعضاء الفريق الذي  مدى فاعمية المشرفين والمديرين فيحيث تساعد العممية في تحديد 

 يعمل تحت إشرافيم وتوجيياتيم.

 

 تعديل المرتبات واألجور:-3

حيث تساىم في اقتراح المكافآت المالية المناسبة لمعاممين, واقتراح زيادة مرتبات وأجور العاممين أو 

 إنقاصيا, واقتراح نظام حوافز معينة.

 

 تقديم المشورة:-4

لتقييم جوانب الضعف في أداء العاممين واقتراح إجراءات لتحسين ذلك األداء عن حيث تشكل وسيمة 

 .(266, 265) الهيتي, ص طريق التدريب مثالً 
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 ( عناصر األداء الوظيفي:3
لألداء الوظيفي عناصر أساسية ال يمكن التحدث بدونيا عن وجود أداء فعال, ويعود ذلك ألىميتيا في 

 لمعاممين في المنظمات, وقد حدد الباحثون أىم العناصر وىي:قياس وتحديد مستوى األداء 
 

 كفايات الموظف: -1
وتعني ما لدى الموظف من معمومات وميارات واتجاىات وقيم, تمثل خصائصو األساسية التي تنتج أداًء 

 فعااًل يقوم بو الموظف.
 

 متطمبات العمل )الوظيفية(: -2
والميارات والخبرات التي يتطمبيا عمل من األعمال, أو وظيفة من وتشمل الميام والمسؤوليات, أو األدوار 

 الوظائف.
 

 بيئة التنظيم:-3
 تتضمن العوامل الداخمية التي تؤثر في األداء الفعال, وىي:

 التنظيم وىيكمو وأىدافو وموارده ومركزه االستراتيجي, واإلجراءات المستخدمة, والعوامل الخارجية مثل:
 (.96م, ص2003) درة,  واالجتماعية والتقنية والحضارية والسياسية والقانونية العوامل االقتصادية

 

 نوعية العمل:-4

الفرد عن عممو الذي يقوم بو وما يمتمكو من رغبة وميارات فنية وبراعة وقدرة  تتمثل في مدى ما يدركو

 .(72م, ص1994الحسيني,)  عمى التنظيم وتنفيذ العمل دون الوقوع في أخطاء
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 ( العوامل المؤثرة في األداء الوظيفي:4  

 من أىم العوامل التي تعد ليا تأثير كبير عمى أداء العاممين تجاه وظائفيم ىي:

 تحديد أهداف المنظمة:-1

أن إن المنظمات التي تعمل دون أن يكون لدييا خطط واضحة ومعدالت إنتاج محددة, فإنيا ال تستطيع 

 وىذا بدوره ينعكس عمى أداء الموظفين فييا.تقيس مدى ما تحقق من إنجازات, 

 

 مشاركة المستويات اإلدارية المختمفة في التخطيط وصنع القرار:-2

ساىم في إيجاد فجوة الشك أن ضعف مشاركة المستويات اإلدارية المختمفة في التخطيط صنع القرارات, 

 .( 49, ص2010) بظاظو, المنظمة ككلينعكس بدوره عمى أداء والموظفين, والذي  بين اإلدارة العميا

 

 الرضا الوظيفي:مشكالت -3

, والرضا الوظيفي ال يقتصر في تدني معدالت األداء إن انخفاض الرضا يعتبر من العوامل األساسية

 فالرضا الوظيفي يتأثر بعدد من عمى الحوافز المادية وحدىا بل يتأثر بالحوافز المعنوية عمى حد سواء,

, كما يتأثر بعوامل معنوية داخل البيئة كالترقي والتكميف بمسؤوليات االجتماعية واالقتصاديةالعوامل 

, إضافة إلى المشاركة في العمل وأسموب التعامل, وعوامل مادية كالراتب والحوافز وغيرىا أكبر

 . (78م, ص1994الشقاوي, )
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 التسيب اإلداري:-4

انخفاض معدالت أداء الموظفين, يعتبر التسيب اإلداري من الظواىر اإلدارية التي ليا تأثير كبير في 

فالتسيب اإلداري يعني ضياع ساعات ميدورة من العمل يقضييا المسؤول أو الموظف خارج نطاق العمل 

 .(300م, ص1997) محمود,  أو في أعمال ليس ليا صمة بو

 

 التنظيمي:التطور مشكالت -5

في انخفاض معدالت أداء الموظفين, إذ أن  ليا أثر واضحإن المشكالت الناتجة عن التطور التنظيمي 

اليدف األسمى لمتطوير التنظيمي ىو تحسين آليات حل المشكالت التنظيمية المعقدة ومعالجة األمراض 

شاعة الثقافة  الفنية والتي تعاني منيا المنظمات بيدف جمب بيئة مناسبة لالبتكار واإلبداع بين العاممين وا 

  (.54م, ص1998) الكبيسي, دخل والتجريب بيدف تحسين األداء والحضارة وتطبيق تقنيات الت

 

 البيئة المادية:-6

من ناحية اإلضاءة أو العمل عمى المنظمات بمختمف أنواعيا ببيئة العمل المادية المناسبة  تيتم الكثير من

تحسين ظروف العمل, لتدفئة واالىتمام بالنظافة بيدف إقالل الضوضاء وتوفير اليدوء لمعاممين والتيوية وا

, يترك آثارًا سيئة في نفوس العاممين, عجز المنظمة عن توفير بيئة عمل مادية مناسبة لمعاممين حيث أن

 .(35م, ص1998) بدر,  مما يؤدي إلى ضعف مستوى أدائيم الوظيفي
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 نطاق اإلشراف:-7

يترتب عمى عدم وجود اإلشراف يمعب نطاق اإلشراف دورًا ىامًا في التأثير عمى األداء الوظيفي, حيث 

 فين, وخمق جو من عدم الثقة وبالتالي يترك أثرًا عمى أداء الموظفين.الجيد انخفاض الروح المعنوية لمموظ

 

 نظام الحوافز:-8

إن نظام الحوافز عمى اختالف أنواعيا يسيم في تحفيز العاممين, ويساىم في حثِّيم عمى رفع كفاءة أدائيم 

 (. 49, ص2010) بظاظو, ىم عن العمل ويزيد من درجة رضا

 

 

 ( طرق تحسين أداء العاممين:5

 تقييم الوضع العام:-1

ىل يتم التواصل مع العاممين لتحفيزىم؟ ىل لدى العاممين خمفية عن ىل بيئة العمل محفزة لمعمل؟ 

 العمل جيدًا؟ استراتيجية المؤسسة وأىدافيا وأولوياتيا؟ ىل تتوفر بالمؤسسة اإلمكانات الالزمة إلنجاز

 

 تسويق األهداف:-2

عالنياىداف التنظيمية و األد يحديجب ت عمى دراية بيا, ويمكن ليم العمل عمى تحقيقيا  ليصبحو لمعاممين ا 

 فرديًا وجماعيًا.
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 التحدي والتحفيز:-3

التحديات المشاركة, ومواجية البد من دفع العاممين لموصول إلى آفاق إنتاجية متقدمة, وتعزيز ثقافة 

 لتحقيق أقصى درجات النجاح.

 

 المكافأة:-4

وشكرىم يرتفع مستوى أداء العاممين بحصوليم عمى المكافآت المعنوية والمادية, ويتضمن ذلك اإلشادة بيم 

 ليا مفعول السحر عمى مستوى األداء. أمام اآلخرين, وتقديم المكافآت المالية, والترقيات, وجميعيا

 

 التغذية الراجعة:-5

تقارير واضحة لمعاممين عن مستوى أدائيم وجوانب القوة والضعف لدييم, واقتراح الحمول إن تقديم 

المناسبة يعزز األداء الجيدو ويعالج المشكالت التي تواجو كل فرد منيم, إضافة إلى تصحيح أوجو 

ين من أداء العمل بطريقة القصور لدييم بصورة فورية, وتحديد البرامج التدريبية المالئمة التي تمكِّن العامم

 (. okaz.com) صحيحة 
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 تأثير البيئة الداخمية عمى األداء الوظيفي:( 6

لكل منظمة بيئة عمل داخمية خاصة بيا تتكون من أبعاد وخصائص تتفاعل معًا لتحدد تأثيره اإليجابي أو 

 بيا. عمى األداء الوظيفي السمبي

ورغبات العاممين, وعمى تشكيل اتجاىاتيم نحو العمل  حاجاتومن أىم األبعاد التي تؤثر عمى إشباع 

 ذلك عمى اإلنتاجية والدافعية وعمى مدى كفاءة األداء والعالقات الوظيفية الرسمية وغير الرسمية, وانعكاس

 وفعاليتو:

 تأثير الهيكل التنظيمي عمى األداء الوظيفي: -1

المؤثرة في األداء من خالل استيعابياالحتياجاتيا من يعد الييكل التنظيمي أىم عناصر البيئة الداخمية 

الوظائف والتخصصات, وقدرتو عمى تبسيط إجراءات العممو وتحقيق انسياب القرارات والتوجييات 

, ومدى وفئو باحتياجات العمل من العالقات الوظيفية, ألوامر من اإلدارة العميا إلى الوسطى إلى الدنياوا

ت األداء, ومدى تركيز السمطة ودرجة الحرية التي يشعر بيا األفراد عند اتخاذ وتحديد نظم العمل ومعدال

البيئة الداخمية إيجابيًا في تمك الخصائص لمييكل التنظيمي بالمنظمة, أدى ذلك  القرارات وكمما أسيمت

 (.80م, ص1995)الموسى, إلى التأثير اإليجابي المباشر في فاعمية األداء الوظيفي لمعاممين بيا 

 

 تأثير نمط االتصاالت عمى األداء الوظيفي:-2

االتصاالت بصورة فعالة في تكوين البيئة الداخمية وتحديد خصائصيا, حيث إن فعالية االتصاالت تساىم 

تعني ببساطة أن ىناك خاصية إيجابية قد أضيفت لمبيئة الداخمية, أما بطء االتصاالت وعدم فعاليتيا 

خماًل ىامًا في بيئة العمل, فاالتصاالت تعد بمثابة الجياز العصبي أخرى أن ىناك تعني من ناحية 

لمتنظيم, وبذلك تؤثر كثيرًا في تحديد البعد النفسي واالجتماعي لمبيئة, فوجود اتصاالت فعالة يعد مؤشرًا 
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, 1992) سميمان, عمى وجود مناخ تنظيمي جيد مؤثر إيجابيًا في فاعمية األداء الوظيفي ىاماً 

 (.101ص

 

 تأثير العالقات الداخمية عمى األداء الوظيفي:-3

ن كانت تنشأ وتتشكل نتيجة لتفاعل عوامل أخرى في المنظمة,  إن العالقات الداخمية في المنظمة وا 

تأثرىا بالسمات والخصائص الشخصية لمرؤساء والعاممين إلى حد كبير, تسيم في صورتيا  إضافة إلى

لمبيئة الداخمية نحو التفاعل اإليجابي, كما أنيا تشكل بذاتيا حافزًا  اإليجابية في تحفيز العناصر األخرى

تطوير أدائيم بغض النظر عما يكشف المناخ التنظيمي عن سمبيات, أما إذا كانت لمعاممين نحو 

فإن تأثيرىا السمبي ال يدور في مجاليا فحسب بل يكون مضاعفًا من حيث العالقات تغمب عمييا السمبية 

الذي  معدالت الصراع والتنافس وتنازع االختصاصات والصالحيات في المنظمة, األمرتحفيز ورفع 

 (.234ص م,1988)القباني, بيئة داخمية تتسم بالتوتر والصراع  يؤدي إلى إيجاد

 

 تأثير التحفيز والسياسات الداخمية عمى األداء الوظيفي:-4

بمعدالت األداء يعمق في نفوس العاممين الثقة إن شعور العاممين بموضوعية نظام الحوافز وارتباطيا 

, ويشجع الجيود المبدعة ويحد من السموكيات السمبية, ويشجعيم عمى تحمل المسؤولية, واالنتماء لعمميم

عنصر من العناصر  التي تؤثر في عممية التحفيز, فالعامل الذي يسعى فالمناخ التنظيمي بحد ذاتو 

بما يسود بيئة العمل من دافعية ول عمى حافز مادي أو معنوي يتأثر ألداء عممو بكفاءة وفاعمية لمحص

 (.188م, ص1993) فرحات, إيجابية تقدر الجيد المبذول في األداء 
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 الرابع الفصل

 الدراسة الميدانية

 

 األنصار الخيريةالمبحث األول: نبذة تعريفية عن جمعية 

 المبحث الثاني: اإلجراءات الميدانية

 الثالث: تحميل البيانات واختبار الفرضياتالمبحث 
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 :األنصار الخيرية( نبذة تعريفية عن جمعية 1

الخيرية بجيود من مؤسسيا الراحل سماحة الشيخ أحمد كفتارو رحمو اهلل, فكانت تأسست جمعية األنصار 

استقطب اآلالف المؤلفة الراعية لنشاطات مجمع الشيخ أحمد كفتارو التربوية والدعوية والعممية, والذي 

إلى نشاطيا الخيري واالجتماعي في رعاية باإلضافة , من طالب العمم من مشارق األرض ومغاربيا

, فكانت الرائدة في العمل الخيري واإلنساني األيتام والفقراء والمساكين والمنكوبين الذي تفرغت لو حالياً 

 ومازال العطاء مستمرًا فييا.

 .وناجحة, وفي التنمية الشاممة لممجتمع مساعدة الناس في تحقيق حياة كريمةيتركز العمل عمى و 

لبناء مجتمع فاضل ينظر بإيجابية لمناس والمجتمع ويريد أن  حيث تتمثل رؤية الجمعية بالمساىمة الفعالة

  يكون ىو اليد العميا التي تأخذ باليد السفمى لما فيو ازدىار وصالح المجتمع القوي المتوازن.

 من أىم قيم ىذه الجمعية: و 

أن تكون األعمال دقيقة في مواصفاتيا العممية بمطابقتيا لمعايير الجودة والتميز, وأن تتولد  :التميُّز-1

 .دائمًا لدى كل الجيات التي تتعامل مع الجمعية حالة من الرضا عن خدماتيم

واألعمال الحالية متاحة تكون فييا المعمومات المتعمقة بالظروف والقرارات مبدأ خمق بيئة  الشفافية:-2

 ومنظورة ومفيومة.

 المساىمة في تحسين أوضاع المستفيدين وتحقيق نتائج معيم. التنمية:-3

 نظام متكامل لتحريك العاممين وحمميم عمى المبادرة والعمل. التحفيز:-4

حيث تقوم الدار عمى رعاية الفتيات صحيًا وتربويًا ليذه الجمعية  ةة اليتيمات تابععد دار الرحمة لرعايتو 

 وتطويرىم وتقديم كل ما ىو مفيد ونافع ليم. ومتابعتيم دراسياً جسديًا وتعميميًا ونفسيَا, دعميم و 
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 ة:حال( إجراءات دراسة ال2

يتم في ىذا الفصل تناول وصفًا لمطريقة واإلجراءات التي أتبعيا في تنفيذ ىذا البحث, ويشمل ذلك وصفًا 

البحث, وطريقة إعداد أداة البحث, واإلجراءات التي اتخذت لمتأكد من صدقيا وثباتيا, لمجتمع وعينة 

 النتائج.والمعالجات اإلحصائية التي تم بموجبيا تحميل البيانات واستخراج 

 :مجتمع وعينة البحث 

بمجتمع البحث المجموعة الكمية من العناصر التي يسعى الباحث أن يعمم عمييا النتائج ذات يقصد 

في  األنصار الخيريةفي جمعية  الموظفينبالمشكمة المدروسة, ويتكون مجتمع البحث ىنا من العالقة 

 مدينة دمشق.

( 60حيث قمت بتوزيع عدد ) بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة,أما عينة الدراسة فقد تم اختيارىا 

( 35), وقد أعادوا األنصاراستمارة استبيان عمى المستيدفين وىم بعض اإلداريين والموظفين في جمعية 

 االستبيانات بعد ممئيا بالمعمومات المطموبة.من 

 ألفراد عينة البحث:وفيما يمي وصفًا مفصاًل 

 المؤهل العممي: .1

 يوضح الجدول التالي التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث وفق متغير المؤىل العممي:

 النسبة المئوية تكرارال المؤهل العممي

 %51.42 18 إجازة جامعية

 %37.14 13 ثانوية

 %11.42 4 أخرى

 %100 35 المجموع
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( 18, حيث بمغ عددىم )الجامعيةأفراد عينة البحث ىم من حممة الشيادة يتضح من الجدول أن غالبية 

من %( 37.14( فردًا بنسبة )13) من العينة الكمية, وتضمنت العينة أيضاً  (%51.42)يمثمون فردًا 

 .(%11.42فكانت نسبة أفرادىا ) (4تضمنت ) حممة الشيادة الثانوية, أما المؤىالت األخرى

 :أداة البحث 

عن موضوع البحث, ويوجد العديد من ىي الوسيمة التي يستخدميا الباحث في جمع المعمومات الالزمة 

األدوات المستخدمة في مجال البحث العممي لمحصول عمى المعمومات والبيانات الالزمة لمبحث, وقد 

 اعتمدت عمى االستبيان كأداة رئيسية لجمع المعمومات من عينة البحث.

 :احتوى االستبيان عمى قسمين رئيسينوصف االستبيان: 

 :تضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة البحث, حيث يحتوي ىذا الجزء عمى المؤىل  القسم األول

 العممي.

  :القسم الثاني 

ليكرت الخماسي , وقد طمبت من أفراد العينة أن يحددوا إجاباتيم وفق مقياس ( عبارة25يحتوي عمى )

 والذي يتكون من خمسة مستويات:المتدرج 

متغيرات )      غير موافق, غير موافق بشدة (, وقد تم توزيع العبارات ) موافق بشدة, موافق, محايد, 

 كما يمي: ( ضمن االستبيان البحث

 ( عبارات.15بيئة العمل الداخمية تتضمن )المحور األول: 

 عبارات. (4المكونات المادية لبيئة العمل )

 عبارات. (6التنظيمية لبيئة العمل ) المكونات

 ( عبارات.5المكونات الوظيفية لبيئة العمل )

 ( عبارات.10األداء الوظيفي يتضمن ) المحور الثاني:
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 اختبار صدق وثبات أداة البحث: -7

الختبار الصدق والثبات اإلحصائي لالستبيان, ويعني أنو يعطي نفس النتائج إذا ما استخدم أكثر من مرة 

 .تحت ظروف مماثمةواحدة 

 مما يقيسو االختبار.أيضًا بأنو مدى الدقة واالتساق التي يتم الحصول عمييا الثبات ويعرف 

 , وكانت النتيجة:(cronpach alphaاستخدام معادلة )تم وقد 

 (1الجدول )

Reliability  Statistics    

 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.947 25 

 

وىي نسبة مقبولة حيث يدل عمى أنو يمكن االعتماد عمى البيانات التي جمعت بواسطة أداة  (94.7%)

 وىذا يدل عمى أن الثبات محقق والعبارات متوافقة فيما بينيا, وىذا يحقق الدراسة التي تم إعدادىا,

 أغراض البحث, ويجعل التحميل اإلحصائي سميم ومقبول.

 

 تطبيق أداة الدراسة: -8

حيث تم , spssتم توزيعو عمى عينة الدراسة واستخدم برنامج من ثبات وصدق االستبيان بعد التأكد 

, 5إلى خيارات كمية ) ) موافق بشدة, موافق, محايد, غير موافق, غير موافق بشدة (,  تحويل الخيارات

 ( عمى الترتيب وتم تفريغ البيانات في جداول خاصة. 1, 2, 3, 4
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  الدراسة:التحميل الوصفي لمتغيرات 

 بيئة العمل الداخمية: غير المستقل:تالم (1

والتجانس بين اإلجابات المتعمقة  لمعرفة اتجاه آراء عينة الدراسة بخصوص كل عبارة من العبارات

كما في  ط واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى كل عبارةمتوسبالمتغير, تم حساب ال

 (2الجدول)                            الجدول التالي:

 N Mean Std. Deviation عبارات االستبانة

 857. 2.17 35 المكاتب مجيزة بتصميمات حديثة

 873. 2.34 35 أنظمة األمن والسالمة حديثة تقنياً 

 832. 2.11 35 إضاءة وتيوية المكتب مناسبة

 954. 2.17 35 (يتم استخدام التقنية الحديثة )أي تقنية

 874. 2.00 35 نظام العمل واضح

 993. 2.31 35 يتم اتباع أسموب المشاركة في اتخاذ القرارات

 906. 2.06 35 االتصاالت اإلدارية تعتمد عمى التقنية الحديثة

 891. 1.97 35 وجود التعاون والروح المعنوية بين العاممين

 758. 1.89 35 التشجيع عمى اإلبداع من الرؤساء

 765. 2.06 35 تبني األفكار المتميزة المقدمة من العاممين يتم

 951. 2.09 35 يتم صرف الرواتب وفقًا لممعايير المحددة

 881. 2.40 35 تعتمد الرقابة عمى النقد البناء

 906. 2.06 35 يتم تقييم األداء وفقًا لمعايير محددة

 1.017 2.29 35 يتم ترقية العاممين المتميزين

 1.011 2.09 35 الشخص المناسب في المكان المناسبتوظيف 
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 يتضح من الجدول ما يمي:

و  (2تراوحت بين )أي أنيا  (2.14ىو ) المتغير المستقل )البيئة الداخمية(ب متوسط اإلجابات المتعمقةأن 

عبارات البيئة مما يعني أن غالبية األفراد موافقون عمى ( 2لكنيا أقرب ل )( أي بين الموافق والحيادي 3)

 الداخمية.

( وىذا يدل عمى 1.02,0.76كما نالحظ أن االنحرافات المعيارية ألجوبة المتغير المستقل تراوحت بين )

 .بدرجة كبيرة أن التجانس في اإلجابات كبير ومتفقون عمييا
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 ( المتغير التابع: األداء الوظيفي:2

 لإلجابات المتعمقة بيذا المتغير كما في الجدول:تم حساب المتوسط واالنحراف المعياري 

 (3الجدول)

 N Mean Std. Deviation عبارات االستبانة

 944. 1.86 35 الحرص عمى إنجاز الميام بكفاءة

 873. 1.94 35 تستخدم أدوات التقنية الحديثة بكفاءة في العمل

 923. 1.97 35 يوجد التزام وجدية في العمل

 868. 1.80 35 والتقدير في العالقة مع الرؤساءيسود االحترام 

 860. 1.71 35 يوجد اىتمام بالتطوير الذاتي في العمل

 873. 1.94 35 يوجد حرص عمى االعتناء بممتمكات المنظمة

 857. 1.83 35 وضوح المسؤوليات يقمل من أخطاء العاممين

 832. 1.69 35 يسيم التشجيع عمى اإلبداع في زيادة حماس العاممين

 817. 1.74 35 يسيم توفير الحوافز في زيادة الرضا الوظيفي لمعاممين

 919. 1.91 35 تعزيز التنافس اإليجابي بين العاممين

    

 

مما يعني أن  2( = 1.84نستنتج من الجدول أن المتوسط لغالبية اإلجابات عمى عبارات المتغير التابع )
 غالبية أفراد العينة موافقون عمى عبارات األداء الوظيفي.

( ونرى من خالل ىذه 0.94, 0.82كما أن االنحراف المعياري ألجوبة المتغير التابع تراوحت بين )
 اإلجابات أن التجانس كبير بين إجابات األسئمة وأفراد العينة متفقون جدًا عمييا.
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 :فرضيات البحث تحميل البيانات واختبار (2

 الفرضيات األساسية التي قام عمييا البحث ىي:

الفرضيات الفرعية  ويتفرع عنياال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمبيئة الداخمية عمى األداء الوظيفي, 

 التالية:

 المادية عمى األداء الوظيفي. العمل ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبيئة -

 التنظيمية عمى األداء الوظيفي.العمل ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبيئة  -

 الوظيفية عمى األداء الوظيفي.العمل ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبيئة  -

لمتحقق من صحة ىذه الفرضيات نقوم باختبار معامل االرتباط, ومعامل االنحدار لبيانات االستبيان 

 اخمية أثر عمى األداء الوظيفي أم ال.إلثبات ىل لبيئة العمل الد

 دراسة العالقة بين متغيرات البحث.ل SPSSحيث تم إدخال بيانات االستبيانات عمى برنامج

 

 الفرضية الرئيسية: -9

                                     ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبيئة العمل الداخمية عمى األداء الوظيفي في جمعية األنصار الخيرية:

 

 (4الجدول )       

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .595 .242  2.463 .019 

 000. 5.251 675. 114. 599. بيئةالعمل
a. Dependent Variable: اداءالوظيفي 
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 (5الجدول)
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .675a .455 .439 .612 
a. Predictors: (Constant), بيئةالعمل 

 

 نستنتج من الجداول ما يمي:

  كمتغير وجود عالقة ارتباط موجبة وجيدة بين بيئة العمل الداخمية كمتغير مستقل واألداء الوظيفي

 (.R= 0.675تابع, حيث بمغت قيمة معامل االرتباط )

 (وقد بمغت قيمة معامل التحديدR2= 0.455 ويدل ذلك عمى أن بيئة العمل الداخمية كمتغير ,)

 ( في األداء الوظيفي كمتغير تابع.%45.5مستقل يساىم ب )

 ( وبمقارنةsig 0.000)  ( وبناًء عمى ذلك 0.05نرى أنيا أصغر من ) فيشرالمتعمقة باختبار

الداخمية عمى األداء  العمل يوجد أثر لبيئةنرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديمة ) 

 (.الوظيفي

 ( معادلة االنحدار الخطي البسيط بفرض أن المتغير المستقلx( والمتغير التابع )y:) 

Y= 0.595 +0.599x 

 بداللة بيئة العمل.ىذه المعادلة نستطيع أن نستخدميا بالتنبؤ بمعدل األداء 

 .(0.599)ل األداء بنسبة دمع تحسنكمما  بمقدار وحدة واحدةبيئة العمل  تحسنتأي أنو كمما 
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 األولى:الفرعية مناقشة نتائج الفرضية  -13

أثر لمبيئة المادية عمى األداء ال يوجد أنو  عمىالفرعية تنص الفرضية األولى من فرضيات البحث 

 :الوظيفي

سيتم استخدام أسموب االنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج, حيث أن لمتأكد من صحة ىذه الفرضية 

( وذلك كما في yواألداء الوظيفي كمتغير تابع ممثل ب )( x1كمتغير مستقل ممثل ب )البيئة المادية 

 الجدول:

 

 (6الجدول)

Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:   تابع   

Equation 
Model Summary 

Parameter 
Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .326 15.976 1 33 .000 .569 .578 
The independent variable is 1مستقل. 

 

 ( نالحظ في الجدول أعاله أن معامل التحديدR2= 0.326 أي أن بيئة العمل المادية تساىم ب )

 ( في األداء الوظيفي.%32.6)

 ( المتعمقة باختبار 0.000وبمقارنة )( وبناًء عمى ذلك نرفض 0.05نرى أنيا أصغر من ) فيشر

 يوجد أثر لبيئة العمل المادية عمى األداء الوظيفي(.فرضية العدم ونقبل الفرضية البديمة ) 

  عمى الشكل التالي: )  االنحداروتكون معادلة(Y=b0+ b1x1 

(Y=0.569+0.578x1) 
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كمما ارتفع مستوى األداء بمقدار  بمقدار وحدة واحدة حيث أنو كمما ازدادت إيجابية البيئة المادية

(0.578). 

 

 :مناقشة الفرضية الثانية 

عمى األداء  التنظيميةال يوجد أثر لمبيئة عمى أنو الفرعية تنص الفرضية الثانية من فرضيات البحث 

 الوظيفي:

لمتأكد من صحة ىذه الفرضية سيتم استخدام أسموب االنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج, حيث أن 

( وذلك كما في yواألداء الوظيفي كمتغير تابع ممثل ب )( x2البيئة المادية كمتغير مستقل ممثل ب )

  الجدول:

 (7الجدول )                                          

Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:   تابع 

Equatio
n 

Model Summary 
Parameter 
Estimates 

R 
Square F df1 df2 Sig. 

Consta
nt b1 

Linear .514 34.846 1 33 .000 .469 .669 
The independent variable is 2مستقل. 

 

 ( نالحظ ىنا أن معامل التحديدR2= 0.514)  حيث أن ىذه القيمة تدل عمى أن بيئة العمل

 %( في األداء الوظيفي.51.4التنظيمية تساىم ب )
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 ( المتعمقة باختبار 0.000وبمقارنة )( وبناًء عمى ذلك نرفض 0.05نرى أنيا أصغر من ) فيشر

 األداء الوظيفي(. يوجد أثر لمبيئة التنظيمية عمىفرضية العدم ونقبل الفرضية البديمة ) 

 

  ( :نستنتج من الجدول معادلة االنحدار(Y=b0+ b2x2 

(Y=0.469+0.669X2) 

تحسن األداء بمقدار  بمقدار وحدة واحدة بيئة العمل التنظيمية  تحسنتوتدل ىذه المعادلة عمى أنو كمما 

(0.669). 

 

 :مناقشة الفرضية الثالثة 

 تنص الفرضية الثالثة من فرضيات البحث عمى أنو ال يوجد أثر لمبيئة الوظيفية عمى األداء الوظيفي:

لمتأكد من صحة ىذه الفرضية سيتم استخدام أسموب االنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج, حيث أن 

( وذلك كما في yواألداء الوظيفي كمتغير تابع ممثل ب )( x3كمتغير مستقل ممثل ب )البيئة المادية 

 الجدول:

 

 (8الجدول)

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   تابع   

Equatio

n 

Model Summary 

Parameter 

Estimates 

R 

Square F df1 df2 Sig. 

Constan

t b1 

Linear .449 26.869 1 33 .000 .563 .585 

The independent variable is 3مستقل. 
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 ( يبين الجدول معامل التحديدR2= 0.449( حيث أن بيئة العمل الوظيفية تساىم ب )44.9 )%

 في األداء الوظيفي.

 ( المتعمقة باختبار 0.000وبمقارنة )( وبناًء عمى ذلك نرفض 0.05نرى أنيا أصغر من ) فيشر

 يوجد أثر لمبيئة الوظيفية عمى األداء الوظيفي(.فرضية العدم ونقبل الفرضية البديمة ) 

 ( :معادلة االنحدارY= b0+ b3x3) 

(Y= 0.563+0.585x3) 

 (0.585األداء بمقدار ) بمقدار وحدة واحدة تحسنبيئة العمل الوظيفية  تحسنتفإذا 
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 الخاتمة

 النتائج:

 من العرض النظري وتحميل البيانات توصمت الباحثة إلى النتائج التالية:

 .أن بيئة العمل الداخمية في جمعية األنصار الخيرية تؤثر عمى األداء الوظيفي لدى العاممين 

 فقد أثرت في كفاءة الوظيفي لإلداريين ىو تأثير قوي األداء مدى تأثير بيئة العمل الداخمية عمى ,

  ودافعية ورغبة اإلداريين في العمل وفي أدائيم لوظائفيم بالشكل المطموب المحقق لألىداف.

 .أن بيئة العمل التنظيمية كمما كانت متالئمة مع العمل كمما زاد الرضا واألداء الوظيفي 

  م.ينعكس إيجابًا عمى أدائيم والتزاميأن مشاركة العاممين في اتخاذ القرارات ودعميم في تطبيقيا 

 والموضوعي لمحوافز يساىم بشكل ممحوظ في زيادة مستوى األداء الوظيفي التوزيع العادل. 

 

 التوصيات:

 :يجب طرح بعض التوصيات لألخذ بيا بعين االعتبار لتطبيقيا

داخمية مثالية ومالئمة ومتجددة ومتطورة حتى يشعر العامل يجب االىتمام بتوفير بيئة عمل  -1

 وبالتالي يقدم أفضل ما لديو من أداء. باالرتياح والرضا

 إدارة ناجحة وفعالة. توفير بيئة عمل مثالية تحت إشراف -2

العمل عمى تحسين طرق اتخاذ القرارات, بحيث يتم إشراك جميع العاممين في ىذه العممية من  -3

اتخاذ , لألخذ باقتراحاتيم نحو مسؤولين وأصحاب قرار مع العاممين بكافة المستويات اإلدارية

 القرارات المتعمقة بسير عمميم.
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 ائل االتصاالت الحديثة, لتحسين عممية االتصال وتداول المعمومات بين العاممين.توفير وس -4

 العمل عمى تحديد االختصاصات بما يتناسب مع كفاءة وخبرة العاممين. -5

  

 رأي الباحثة:

ببيئة العمل الداخمية في وقتنا  واالىتمام وبناء عمى ما سبق توصمت الباحثة إلى أنو البد من التركيز

الحالي بمكوناتيا الثالثة, لما يمر بو العاممين من ظروف ليا تأثير عمى أدائيم, حيث أن توفير بيئة 

مادية مريحة في عمميم تحسن من األداء بشكل واضح, كما أن دعميم ورفع معنوياتيم من خالل 

, في المنظمة ويعزز الروح المعنوية بين الرؤساء والمرؤسينًا ينعكس إيجاب مشاركتيم واألخذ بآرائيم

توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب يجعمو مبدعًا في عممو مما يؤدي إلى تطور والتركيز عمى 

  , مما يساىم في دعم وتطوير العمل لموصول لتحقيق األىداف المرجوة بكفاءة وفعالية.مستمر
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 حقالمم

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 استبيان عن أثر بيئة العمل الداخمية عمى األداء الوظيفي

االقتصاد اإلسالمي وترجو شاكرة منكم تقوم الباحثة بإعداد مشروع لمحصول عمى إجازة في 
ملء ىذه االستمارة, عممًا أن اإلجابات ستستخدم ألغراض البحث العممي وستعامل بسرية 

 تامة.

 شاكرين تعاونكم

 

 أمام ما تراه مناسبًا:)فضاًل ضع إشارة )

 المؤهل العممي:

 )   ( , أخرى )    ( ثانوية )     ( , إجازة جامعية )     ( , ماجستير )     ( , دكتوراه

 المحور األول: بيئة العمل الداخمية:

موافق  العبارة
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 المكونات المادية لبيئة العمل

( المكاتب مجيزة بتصميمات 1
 حديثة

     

     ( أنظمة األمن والسالمة حديثة 2
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 تقنياً 

( إضاءة وتيوية المكتب 3
 مناسبة

     

( يتم استخدام التقنية الحديثة 4
 )أي تقنية(

     

 المكونات التنظيمية لبيئة العمل

      ( نظام العمل واضح1

( يتم اتباع أسموب المشاركة 2
 في اتخاذ القرارات

     

( االتصاالت اإلدارية تعتمد 3
 عمى التقنية الحديثة

     

( وجود التعاون والروح المعنوية 4
 العاممينبين 

     

( التشجيع عمى اإلبداع من 5
 الرؤساء

     

( يتم تبني األفكار المتميزة 6
 المقدمة من العاممين

     

 المكونات الوظيفية لبيئة العمل

( يتم صرف الرواتب وفقًا 1
 لممعايير المحددة

     

      ( تعتمد الرقابة عمى النقد البناء2

لمعايير ( يتم تقييم األداء وفقًا 3
 محددة

     

      ( يتم ترقية العاممين المتميزين4
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( توظيف الشخص المناسب 5
 في المكان المناسب

     

 

 المحور الثاني: األداء الوظيفي:

موافق  العبارة
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      ( الحرص عمى إنجاز الميام بكفاءة1
الحديثة  ( تستخدم أدوات التقنية2

 بكفاءة في العمل
     

      يوجد التزام وجدية في العمل( 3
( يسود االحترام والتقدير في العالقة 4

 مع الرؤساء
     

( يوجد اىتمام بالتطوير الذاتي في 5
 العمل

     

( يوجد حرص عمى االعتناء 6
 بممتمكات المنظمة

     

( وضوح المسؤوليات يقمل من 7
 أخطاء العاممين

     

( يسيم التشجيع عمى اإلبداع في 8
 زيادة حماس العاممين

     

( يسيم توفير الحوافز في زيادة 9
 الرضا الوظيفي لمعاممين

     

( تعزيز التنافس اإليجابي بين 13
 العاممين
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