
 الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 البحـث العلمــيوزارة التعليـم العالـي و 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 
 

 

 
 
 

 مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر أكاديمي 
 عنوان 

 
 
 
 
 
 

 :ةاألستاذإشراف                                                                         :   الطالب إعداد
 ةــــــــي غنيـــــبلعرب                                                                         ي مصطفىــــــبلعرب   

 
 جنة المناقشةل

 ئيسار  -أ–حماضر  أستاذ فاطمة الزهراءمهديد 
 مناقشا -أ–حماضر  ستاذأ  قطاف أمحدبن 

 شرفام -ب–حماضر  أستاذ غنيةبلعريب 
 

 

 0202/0202السنة الجامعية:

 

 

-ج بوعريريججامعة بر  –دراسة ميدانية لعينة من أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير   
  

 برج بوعريريج –جامعة محمد البشير اإلبراهيمي 
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 علوم التسييرقسم 

 تخصص: إدارة أعمال

 

Université Mohamed El bachir El-Ibrahimi – 

BBA Faculté des Sciences économiques, 

Commerciales etSciences  deGestion 

Département: Sciences de gestion 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 وتقدير الشكر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبحانه وتعالى الذي وفقنا في إنجاز هذا العملالحمد هلل  
كما يشرفنا أن نتقدم بخالص الشكر والعرف ان  

وبدون تردد اإلشراف    تي قبلالت"،"بلعربي غنيةةالكريمستاة لأل
على هذه المذكر ، وةلك بكثير من التشجيع والحرص على إتمام  

 الثمينة.  اوتوجيهاته  اا بنصائحهتبخل عليالعمل وإتق انه، حيث لم  
للذين  وأخيرا وليس آخرا، أشكر جزيل الشكر كل األحباب واألصدق اء ا

ون من  لععلى إتمام هذا العمل، دون أن ننسى من قدم لنا يد ا  نيشجعو 
كر والعرف ان  أهل الخير في سبيل تشجيع العلم والمعرفة، ف لهم جميل الش

 والتقدير...
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 الحمد هلل وكف والصال  على الحبيب المصطفى وأهله ومن وفى

 أما بعد
الحمد هلل الذي وفقني لتثمين هذه الخطو  في مسيرتي  

الدراسية في مذكرتي هاته ثمر  الجهد والنجاح بفضله تعالى  
 مهدا  إلى  
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 وإخوتي وأختي وإبن أخي
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 كل من أحبهم ق لبيوإلى كل من كان لهم أثر على حياتي وإلى  
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باعتبار اجلامعة عبارة عن منظمة وهي جزء ال يتجزأ من اجملتمع فهي تضع من بني أولوياهتا وانشغاالهتا 
أهم النهوض مبعارف ومهارات وخربات موردها البشري من خالل االهتمام به وتنميته واالستثمار فيه، ألنه يعد 

املداخيل الفعالة لرفع جودتـها وتفجيـــــر طاقاتــــها اإلبداعية مبا يتمـــاشـــــى ومتطلبات حتقيق أهداف اجلامعة وخدمة 
اجملتمع والرقي به، إضافة إىل كون اجلامعة متثل صرحا علميــا ومعرفيا وتكوينيا تراهن عليه الدولة باعتبارها الفضاء 

ي ليس هذا فحسب، بل معيارا يقاس به تقدم الدولة ،عن طريق حتسني األداء اجلامعي املناسب لالستثمار البشر 
ات والرقي مبستوياته ال سيما يف ظل البيئة التنظيمية املتغرية اليت تعيشها اجلامعة واليت تفرض عليها مواكبة التطور 

 .والتكيف مع املستجدات الراهنة

رجة األوىل بكفاءة أساتذهتا باعتبارهم حمور العملية التعليمية وأساس ولعل أداء اجلامعة بالذات إمنا يرتبط بالد
جناحها وجوهر النشاط العلمي واألكادميي هبا، إذ يتحمل األستاذ اجلامعي يف اجلامعات املسؤولية الرئيسية يف حتقيق 

 والبحثية وحىت اإلداري.أهدافها وتبليغ رسالتها وخدمة اجملتمع، فيقع بذلك على كاهله حتقيق األهداف التدريسية 

وباختصار فإن أداء اجلامعة لن يتأتى إال من خالل خنبة من األساتذة تؤدي مهامها األكادميية على أكمل 
وجه يف ظل مناخ عمل مدعوم مبوارد مادية ومعنوية حمفزة مرحية تعمل على رفع روحهم املعنوية وتزيد من رضاهم 

العلمي والعملي، واألجواء التنظيمية املناسبة لتأدية مهام أساتذهتا بارتياح إىل  وترفع من أدائهم من خالل توفري املناخ
جانب توفري هياكل ووسائل تعليميـــــــــة وحبثية مطابقة للمواصفات املطلوبة وجمهزة بالتكنولوجيات احلديثة، إضافة إىل 

والعاملية واالستفادة من خرباهتا، كما عليها  السهر على تدريب وتنمية مهارات أساتذهتا ملواكبة املستجدات العلمية
العمل جاهدة على توفري فرص لتنمية العالقات االجيابية القائمـــــة على االحتــــــــرام والثقـــــة واحلوار وأن تكون بذلك 

 .وطلبتهامستقبلية التوجه، دميقراطية املنحى، مشجعة على العمل والتفاعل االجيايب بني أساتذهتا وإدارييها 

إن األساتذة الباحثني يف خمتلف اجلامعات اجلزائرية يعانون من مشكالت تعرتضهم أثناء أداء مهامهم 
اخ تنظيمي إجيايب التدريسية والبحثية وتقلل من رضاهم ومن مستويات أدائهم فمنها ما يتعلق أساسا بغياب من

ه املناخ التنظيمي السائد باجلامعات اجلزائرية يف حني يبدو جليا الدور األساسي الذي يلعب ،مشجع على العمل
 مبختلف مكوناته يف التأثري على العديد من املتغريات التنظيمية على غرار األداء الوظيفي ألساتذهتا.

لذا ارتأينا أن نسلط الضوء على وجود هذا التأثري ودرجته من خالل واقع مناخ العمل السائد بكلية العلوم 
 ية وعلوم التسيري جبامعة حممد البشري اإلبراهيمي بربج بوعريريج.االقتصادية والتجار 

فتوفري املناخ التنظيمي املالئم واملريح  لألستاذ هو مفتاح النجاح للجامعة ككل ، كما أنه متغري ديناميكي ونظام 
واقع املناخ التنظيمي  مفتوح يتفاعل جدليا مع املعطيات احمليطة باملنظمة ، من هنا فإن االهتمام اجلدي بالتعرف على
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والعمل على حتسينه وتطويره إجيابيا بشكل مستمر يساعد يف حتقيق األهداف العامة واخلاصة للمنظمة بكفاية وعناية 
باعتباره وسيط بني متطلبات الوظيفة وحاجات الفرد، أوجب التعرف على ماهية وطبيعة املناخ التنظيمي السائد يف 

سياسات لتعزيز النواحي اإلجيابية وإلغاء النواحي السلبية أو احلد منها مما ينعكس  أية منظمة وذلك من أجل تبين
 إجيابا على حتقيق أهداف املنظمة والفرد على حد سواء .

ما  :تساؤل الرئيســـــي التالــــــيمن هذا املنحى وعلى ضوء ما تقدم تتبلور أبعاد اإلشكالية اليت نطرحها يف ال
مدى مساهمة المناخ التنظيمي في تحقيق األداء الوظيفي لألستاذ الجامعي بكلية العلوم االقتصادية التجارية 

 بجامعة محمد البشير اإلبراهيمي ؟وعلوم التسيير 

 األسئلة الفرعيــــــة التاليـــــة:ويتفرع عن هذا اإلشكــــــــال 

 اهليكل التنظيمي السائد يف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ؟ طبيعةما  -1
 هل يساعد نظام االتصال املطبق بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري على تدفق املعلومات الالزمة؟ -2
 ؟باألداء الوظيفي لألستاذ اجلامعيماهي عالقة املناخ التنظيمي  -3

 دراســـــــــــة:فرضيــــــات ال

 دراستنا على نظرا للدور الذي تلعبه الفروض يف حتديد معامل البحث وتوجيهه التوجيه السليـــــم فقد اعتمدنا يف
 :فرضية عامة مفادها

 يساهم املناخ التنظيمي يف حتسني األداء الوظيفي لألستاذ اجلامعي بالكلية؟ 

 :ت اليت ميكن حصرها فيما يلـــــيجمموعة من الفرضيالإلجابة على هذه التساؤالت اعتمدنا على 

 يتناسب اهليكل التنظيمي السائد بالكلية مع طبيعة مهام وواجبات األساتذة اجلامعيني. -1
 .املعلومات الالزمة ألداء األعماليساعد نظام االتصال التنظيمي املطبق يف الكلية على تدفق  -2
 فعالية األداء الوظيفي لألستاذ اجلامعي املناخ التنظيمي له تأثري مرتفع جدا على  -3

 اختيار موضوع البحث أسباب ومبررات 

 :تيارنا جندواملوضوعية اليت وقع عليها اخ من بني األسباب الذاتية

 .املوضوع من بني اهتمامات ختصصنا -1
 .قلة الدراسات يف هذا املوضوع -2
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حث عن إجياد احللول الكفيلة األستاذ اجلامعي والبحماولة لفت انتباه إدارة اجلامعة للمشاكل اليت يعاين منها  -3
 .لذلك

 التايل توفري مناخ تنظيمي مالئمبالنسبة للبحث والتحصيل العلمي وب اجلامعات بأمهية األستاذ اجلامعيحتسيس  -4
 يساهم يف رفع أدائه.

 :ـــــــــــة الدراســـــــــــةأهميـ

 يف واملتمثل احلديث التنظيمي يف الفكر األهم يعد موضوع على الضوء تسلط كوهنا يف الدراسة أمهية تكمن
واخلارجية وضرورة أن يتم تطوير  نظرا للتغيريات السريعة يف حميط البيئة الداخلية املناخ التنظيمي، الذي أصبح ضروريا

 ته سواءجماالت مستويا هذه املؤسسات وباخلصوص مؤسسات التعليم العايل بشكل يساير حركة هذا التغيري مبختلف
 إىل حتقيق الوصول من الثقافة التنظيمية لتتمكن منط االتصال واختاذ القرار وحىت التنظيمي، على مستوى اهليكل

 موفق. بشكل أهدافها

أال وهي اجلامعة هذا الصرح البحث العلمي والتطوير مبؤسسات  يرتبط مهما موضوعا تعاجل الدراسة كما أن
ومسامهتها يف التحصيل العلمي نتيجة البيئة  فعاليتها الضعف والقوة من ناحيةذبذبا بني العلمي الذي يشهد ت

لرفع من مستوى البحث  احمليط يعد كمحرك رئيسي االهتمام هبذا فإن التنظيمية اليت ينشط فيها األستاذ لذلك
 .العلمي

 استغل من اح متكنتوتطوير املناخ التنظيمي الذي يعمل فيه األساتذة بنج حتسني فإذا استطاعت اجلامعات
 دوران نسبة من هلا، والتقليل ووالئهم انتمائهم وحتقيق عليهم من احلفاظ مصلحتها ومتكنت ملا خیدم البشرية ملواردها

 والتغيري الذي التنظيم، داخل حتقيقها حتاول اجتماعية وأخرى اقتصادية أهداف مؤسسة لكل العمل( ألن العمل )ترك
 من أمهيته يستمد املوضوع وبالتايل استقرار األستاذ يف مكان عمله، ومنها الداخلية لبيئةا هبا تتأثر ملؤسسة هبا تقوم
 يف حتسني األداء الوظيفي. فعال دور ملا له من املؤسسة اجلامعية يف املناخ التنظيمي أمهية

 :ــــــــداف الدراســــــــــــةأه 

 اليت األسباب باختالف العلمية، اليت ختتلف احلقيقة إىل الوصول هو علمي حبث لكل األساسي اهلدف إن
 بلوغ إىل الدراسة هذه خالل من نسعى جديدة، من هنا إضافات من أجل تقدمي البحث إجناز إىل دفعت بالباحث

 :األهداف التاليــــــــــــة

التنظيمية للجامعة اليت يعملون فيها "جامعة حممد البشري اإلبراهيمي  البيئةحماولة معرفة وجهة نظر األساتذة يف  -
 وبالتحديد بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري" وعالقتها بأدائهم الوظيفي. 
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حماولة إبراز دور الوضعية االجتماعية لألستاذ و مكانته داخل جامعته لبحثه عن االستقرار  الوظيفي إىل جانب  -
تشخيص املعوقات اليت تعرتضه يف سبيل حتقيق أهدافه و طموحاته املهنيـة  وبالتايل أهداف اجلامعة ككل و الوصول 

 إىل أداء متميز.

 تثمني ومتكني دور األساتذة يف اجلامعة مع حماولة الكشف عن أسباب ونتائج ارتفاع أو اخنفاض أدائهم الوظيفي.  -

 هلاد يتعرض العمل اليت عن النامجة املعوقات أهم عرض طريق عن ه األستاذ اجلامعييعيش الذي الواقع حماولة حتليل -
 .أدائهم الوظيفي على شأهنا التأثري من واليت خارجه أو املهين وسط اخالل

 .الوظيفيفتح اآلفاق لدى الباحثني اجلامعيني للبحث يف العالقة بني أبعاد أخرى للمناخ التنظيمي واألداء  -

 جمال البحث العلميإثراء  -

 المنهج المتبع:
مبا أن طبيعة املوضوع حتدد لنا نوع املنهج املتبع، فقد مت االعتماد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي 
 التحليلي ألنه األنسب ملعاجلة موضوع املناخ التنظيمي ، كما نستخدمه لوصف وتفسري وفهم واقع البيئة التنظيمية

براهيمي  وعالقتها بفعالية األداء الوظيفي لألستاذ اجلامعي  وبالتايل نصل إىل وصف  اهليكل جبامعة حممد البشري اإل
التنظيمي وكيف تتم العملية االتصالية وصفا دقيقا كما وكيفا وذلك عن طريق مجع املعلومات النظرية واملعطيات 

 بات أو نفي فرضيات البحث .امليدانية عن املشكلة موضوع البحث مث تصنيفها وحتليلها للوصول إىل إث

" فالدراسة الوصفية تقوم على دراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بظاهرة معينة، ومن مث وصفها يف  
فرتة زمنية معينة بغية التوصل إىل امتيازات جديدة حملاولة تفسريها وحتليلها، وميكن للباحث 

 .(1)استخدام األسلوب اإلحصائي يف هذا النمط من البحث "
 حـــــــدود الدراســــــــــــــة :

حديد يف كلية العلوم جرت الدراسة يف جامعة حممد البشري اإلبراهيمي بربج بوعريريج وبالت اإلطار المكاني:
تمع مبحوثا ميثلون التمثيل النسيب جمل 05أين مت توزيع االستمارة على االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 

 البحث .

                                                 
 .31، ص 1993، دار إسهامات يف أدبيات املؤسسة ، تونس ،  قواعد ومناهج وتقنياتالبحوث والرسائل الجامعية حممد العزيز جناحي :.1
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وذلك ابتداءا من شهر أفريل  2521-2525متت هذه الدراسة خالل املوسم الدراسي :  الزمانــــــياإلطار  .1
 إىل غاية شهر سبتمرب .

 الدراسات السابقــــــــــــة :
طع معه يف   هناك العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت جانب من جوانب موضوع الدراسة وأخرى تتقا

:بعض النقاط منها  
لثانوية عالقة المناخ التنظيمي بأسلوب إدارة الصراع في المدارس احتت عنوان :" الدراسة األولى 
لية اآلداب والعلوم "دراسة ميدانية بثانويات والية املسيلة ، مذكرة ماجستري يف علوم الرتبية ، كالجزائية العامة 

ظيمي ة إىل الكشف عن العالقة بني املناخ التن، حيث سعت هذه الدراس2559اإلنسانية ، مجعة احلاج خلضر باتنة 
وأن املناخ  السائد وأساليب إدارة الصراع حسب وجهة نظر هيئة التدريس ، وقد توصلت إىل وجود هذه العالقة

 التنظيمي املفتوح هو السائد 
، دراسة ميدانية العملاخ التنظيمي وعالقته بضغوط المن، حتت عنوان بن محد إبراهيمدراسة البدر : الدراسة الثانية

، جامعة اإلدارية ، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستري يف العلوم رية الدفاع املدين مبنطقة الرياضعلى ضباط مدي
، حيث سعت هذه الدراسة إىل التعرف على طبيعة وخصائص املناخ 2552نايف العربية للعلوم األمنية ، السعودية 

ل لدى الضباط العاملني للوقاية من املشاكل ، وقد توصلت إىل وجود عالقة عكسية التنظيمي وعالقته بضغوط العم
 .اخ تنظيمي صحي ومستوى ضغوط العملبني توافر من

بوقرة  احمددراسة حالة جامعة  –في  للعاملين الدراسة الثالثة :المناخ التنظيمي وتأثيره على األداء الوظي 
، ختصص تسيري املنظمات دة ماجستري يف العلوم االقتصاديةلنيل شهامن إعداد الطالبة شامي صليحة بومرداس 

عن املناخ التنظيمي السائد  اإلدارينيمن النتائج أن هناك تصور حمايد لدى معظم املوظفني  وخلصت الدراسة جملموعة
 فيها، هناك تصور سليب لدى معظم األساتذة عن املناخ التنظيمي السائد فيها .

 سواء موظفني إداريني أم مرتفع جدا بني عناصر املناخ التنظيمي وكفاءة األداء الوظيفي للعاملني كما أن هناك تأثري
 .أساتذة

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل األول
غتيررا  الدراةة واللقاةة اإلطار النظري مل

 برنهما
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 تمهيد
نظرا الرتباطه يعترب موضوع املناخ التنظيمي من بني املواضيع اليت استحوذت على جزء مهم من جهود الباحثني 

بعناصر تنظيمية عديدة ويرجع هذا االهتمام من الباحثني إىل أمهية مفهوم وتأثريات املناخ التنظيمي على سلوك 
العاملني يف املنظمات ولقد أكدت الدراسات على وجود عناصر وأبعاد املناخ التنظيمي حتدد مستوى املناخ التنظيمي 

نظيمي ومنط االتصال السائد يف املنظمة حيددان مستوى املناخ التنظيمي السائد السائد يف هذه املنظمات، فاهليكل الت
منها وكذلك يف املنظمة وطرق استخدامها دورا فعاال يف توفري متطلبات العمل وجو العمل املناسب، وسنعرض يف 

 هذا الفصل: أنواع املناخ التنظيمي، أبعاده، أهدافه وخصائصه.
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 األول: مدخل عام حول المناخ التنظيمي المبحث
 مفهوم المناخ التنظيمي :مطلب األولال

يرى العديد من الباحثني أن املناخ التنظيمي من املفاهيم اليت من الصعب االتفاق على حتديد تعريف علمي 
الختالف معارفهم وخلفياهتم العلمية  يفات اليت جاء هبا الباحثون تبعاوموحد هلا حيث استحوذ على العديد من التعر 

 ودراساهتم. وفيما يلي نورد بعضا منها:
املناخ التنظيمي بأنه: جمموعة اخلصائص واملميزات الداخلية اليت تصف  holpinet.croftيعرف مالني وكروفت ●

ن خالل مدى إدراك املنظمة ومتيز بينها وبني منظمة أخرى وتؤثر يف سلوكيات موظفيها.  إذ يتم قياس هذا املناخ م
 1وفهم املوظفني فيها هلذه اخلصائص الداخلية هبا.

فقد عرفا املناخ التنظيمي بأنه: "جمموعة من الصفات   solicimand.hellriegel….أما سلوكيم و ●
 يطة.املدركة عن تنظيم مهين وأنظمة الفرعية اليت تتولد من الكيفية اليت يتعامل هبا التنظيم مع أعضائه ومع البيئة احمل

 المناخ التنظيمي:وأهداف أهمية المطلب الثاني: 
 أهمية المناخ التنظيمي أوال:

السلوك األخالقي والوظيفي لألفراد العاملني من ناحية تشكيل وتعديل …. يلعب املناخ تنظيم دورا كبريا يف ●
 وتغيري القيم والعادات واالجتاهات والسلوك.
كما هو احلال يف إطار القيم والعادات والتقاليد االجتماعية السائدة واليت ويتسم املناخ التنظيمي بثبات النسيب  

تتسم بالبطء الشديد يف تغيريها وتعديلها أما بعض املتغريات اليت تسود البيئة التنظيمية األسعار والتغريات التكنولوجية 
معها وتطوير اإلمكانيات املادية والبشرية فإهنا تتسم بعدم االستقرار أو الثبات وهي تستدعي العمل دوما إىل املالئمة 

 2يف املنظمة.
فاملناخ التنظيمي الذي ال تتوفر فيه السبل املثلى يف االنسجام والتعاون والثقة يعاين من أبعاد سلبية وآثار سلوكية  ●

ية وزيادة التكاليف واخنفاض النوع اإلنتاجيةتبتسم بزيادة الدوران الوظيفي والالمباالة وعدم احليوية يف األداء وتدين 
 املقرتنة عادة باألداء املتدين.

                                                 
دراسة السلوك اإلنساين الفردي واجلماعي يف املنظمة املختلفة، الطبعة الثالثة، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، -السلوك التنظيمي،  ،مد قاسم القريويحم1

 .841ص  2002األردن، ،
 .503، ص8002لعميان حممود سلمان، السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال، الطبعة الرابعة، دار وائل،  2
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وان خلق التوازن اهلادف بني السلوك العام للمنظمة والبيئة اليت تعمل هبا بعد حصيلة فاعلة من الضرورات اليت  ●
 تطلبها املنظمة يف التكيف والتوازن واالستقرار.

احي اإلجيابية وتصويب النواحي السلبية، واالرتقاء يساعد املناخ التنظيمي على تبين سياسات من شأهنا تعزيز النو  ●
 بالصحة النفسية للعاملني.

يساهم يف التصرف على طبيعة السلوك التنظيمي لألفراد واجلماعات داخل املنظمة، وبالتايل العمل لتفسري هذا  ●
لة، واالهتمام املستمر بتوفري السلوك والتحكم به كما أن توفري املناخ املؤسسي املالئم هو مفتاح النجاح لإلدارة الفعا

 أبعاد وعناصر املناخ املؤسسي.
بني حتقيق عنصر الزم لتحقيق التقارب الواجب يق أهداف املنظمة بكفاءة وفعاليةيساهم يف تطوير األداء وحتق ●

 1أهداف املنظمة وأهداف العاملني فيها.

 المناخ التنظيمي اصرثانيا: ع

 للمناخ التنظيمي عناصر تتمثل يف:

 أقسامهاالعنصر الذي يوضح خطوط السلطة واملسؤولية والوحدات اإلدارية و  فهو. الهيكل التنظيمي: 2

 املستويات الوظيفية فاملنظمات احلديثة تعمل مبوجب هياكل تنظيمية مرنةاملختلفة، وكذلك أمناط االتصال و 

 قادرة على االستجابة للمتغريات البيئية احمليطة.

على سلوك املرؤوسني، هذا التأثري يعتمد على أشكال  وتعرف القيادة بقدرة القائد يف التأثري: . أسلوب القيادة0
اخلصائص الشخصية، فكل شكل يرتتب عليه اتباع منط سلوكي معني يف وقع الوظيفي، املعلومة، اخلربة و عدة، منها امل

االتصال املتبادل، شاركة، وتفويض الصالحيات و لى املالتعامل مع األفراد، فهناك السلوك القيادي الدميقراطي القائم ع
الرأي وزيادة األداء ومن مث حتسني جودة  إبداءدية يشجع األفراد على املشاركة و فهذا النمط من املمارسات القيا

 القرارات.

املفضل يعتمد على أسلوب القيادة، فإذا كانت  فاالتصال له أشكال عدة، ولكن النمط . أسلوب االتصال:2
 إبداء الرأي.يعطي للعاملني فرصة املشاركة و  دة دميقراطية، فإهنا سوف تعمل مبوجب االتصال الذيالقيا

                                                 
 .832م، ص 8002، دار إثراء للنشر والتوزيع، 00خطري كاظم وآخرون، السلوك التنظيمي مفاهيم معاصرة، ط 1
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 األخذ بأفكارهم يعزز جودة القرارإبداء رأي العاملني و فاملشاركة يف اختاذ القرار و  . المشاركة في اتخاذ القرار:1
 اإلداري.

أنت اآلن  البطء يفة وغري مالئمة يؤدي إىل امللل و ب قدميإن العمل القائم على استخدام أسالي . طبيعة العمل:1
 تدخل بصفة ضيف )تسجيل الدخول( نادره على االستجابة للمتغريات البيئية احمليصه.

وبصورة مكثفة يرتتب عليه اخنفاض الروح املعنوية لدى  إن استخدام التكنولوجيا يف العمل . مستوى التكنولوجيا:0
 العزلة.ويؤدي إىل البطالة و  العاملني،

 المناخ التنظيمي:وأنواع خصائص المطلب الثالث: 
 خصائص المناخ التنظيمي:أوال: 

 1اليت حتدد خصائص املناخ التنظيمي هي:…... توصل الباحثون إىل عدد من 
يراه العاملون وفق تصوراهتم اخلاصة وليس بالضرورة كما هو قائم فعال، أي أن  إدراكيأن املناخ التنظيمي عامل  ●

املناخ التنظيمي يعرب عن خصائص املنظمة كما يدركها العاملون هبا، وتكون اجتاهاهتم وسلوكياهتم ومستوى أدائهم 
 انعكاسات لتأثري ادراكاهتم لتلك اخلصائص البيئية. وإبداعهم

، مبعىن أن خصائصه تتسم بدرجة من استقرار إال أنه خاضع للتغيري عرب ….از بنوعية املناخ التنظيمي ميت إن ●
 الزمن وهذه اخلاصية مستمدة من أن املنظمة عمليه مكتسبة و تتأثر باملتغريات العديدة ذات العالقة. 

 يف منظمة ما يؤثر بشكل مباشر يف سلوكيات العاملني.……. أن املناخ التنظيمي ●
 ة للمناخ التنظيمي قد ختتلف ولكن تبقى هويته كما هي دائما.العناصر املكون ●
 يف نفس الوقت. أشخاصيشرتك يف املناخ التنظيمي عدة  ●

 ومن اخلصائص اليت أوردها إبراهيم بن حممد البدر ما يلي:
متييز  يعرب املناخ التنظيمي عن جمموعة من اخلصائص اليت متيز البيئة الداخلية للمنظمة واليت عن طريقها ميكن ●

 2.أخرىمنظمة عن 
يعكس املناخ التنظيمي التعامل بني املميزات الشخصية والتنظيمية ويعرب عن خصائص املنظمة كما يتم إدراكها  ●

 من قبل العاملني يف هذه املنظمة.
                                                 

 اإلسالميةركة الشغاالت الفلسطينية، رسالة ماجستري، كلية التجارة، جامعة العلوم إيهاب حممد: أثر املناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي دراسة حالة يف ش1

 .81، ص 2001بغزة فلسطني، 
 .501، ص  2002، دار النشر والتوزيع، عمان، 8حممد سلمان العميان، السلوك التنظيمي يف منظمة األعمال، ط2
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 نتعامل مع عامل إدراكي مبعىن أن مناخ منظمة معينة كما يراها املوظفون فيها وفقا إلدراكهم اخلاص وليس إننا ●
 البيئة تولد لديه حالة نفسية هلا تأثري مباشر يف اجتاهات ودوافع األفراد وبالتايل سلوكهم.

 كما أنه ليس مبصطلح بديل عنها.  املنظمة ثقافةاملناخ التنظيمي ال يعين  ●
، فإن إن املناخ التنظيمي خیتلف عن املناخ اإلداري، فبينما يعد املناخ التنظيمي أحد احملددات األساسية للسلوك  ●

 املناخ اإلداري يعد أحد احملددات األساسية للمناخ التنظيمي.
املناخ ال يعين البيئة، حيث تتعلق البيئة مبا يدور خارج وداخل التنظيم على املستوى الواسع، بينما يتعلق املناخ  ●

 التنظيمي مبا يدور داخل التنظيم على املستوى الضيق فقط.
بتأثري على العاملني يف املنظمة، فهو يؤدي إىل التحفيز أو اإلحباط ألنه يعمل  تكمن أمهية املناخ التنظيمي  ●

 كوسيط بني متطلبات وحاجات الفرد.
 املناخ التنظيمي السائد يف منظمة ما يؤثر بشكل كبري على سلوك العاملني هبا وله نتائج سلوكية قوية.  ●

 :أنواع المناخ التنظيميثانيا: 
عن اختالف صريح يف طبيعة  بأخر أوقدم الباحثون أنواع املتباينة من املناخ التنظيمي اليت عربت بشكل 

 1تلك األنواع وفيما يؤثر فكره موجزه عن بعض التصنيفات الكتاب لتلك األنواع:
 ا. تصنيف السامل صاحل يقسم املناخ التنظيمي إىل ستة أنواع:

 املشاركة وتفاعل يف السلوك بني العاملني أنفسهم، وبني اإلدارةالذي حيقق حالة  المناخ المفتوح: .8
والنفسية للعاملني مبا ينعكس إجيابيا على روحهم املعنوية  االجتماعيةالذي حيقق احلاجات  المناخ االستقاللي: .2

 ورضاهم عن العمل.
معدالت اإلنتاج للعاملني نظرا لألمهية اليت تعطى للعملية  ارتفاعالذي يؤدي إىل  المناخ المسيطر عليه: .5

 اإلنتاجية.
الذي يشجع على ظهور بعض السلوكيات غري املرغوب هبا كالكذب واالحتيال وهو مناخ  المناخ المألوف: .4

 معتدل وشخصي جدا والعاملني فيه يشبعون حاجاهتم اجتماعيا.
الرضا والروح املعنوية ويكون فيه القائد هو املبادر وبالتايل الذي يؤدي إىل اخنفاض مستوى  المناخ اآلسيوي: .1

 حيدد املهمات ويلزم اجلماعة بتنفيذها
                                                 

النفسي وااللتزام التنظيفي لدى رؤساء األقسام يف مديريات الرتبية والتعليم، دار اليازوري العلمية، عمان، اخلليل عوض القيسي: املناخ األخالقي وعالقته باالحرتاف 1
 48، ص 2519



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار النظري لمتغيرات الدراسة والعالقة بينهماالفصل األول  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 

الذي يؤدي إىل اخنفاض الروح املعنوية وشيوع بسلوكيات غري أصلية ومزيفة وبالتايل تكون  المناخ المغلق: .6
 ساكنة و راكدة.…. املنظمة

 المطلب الرابع: أبعاد المناخ التنظيمي
ذ أن بدأ الكتاب والباحثون بدراسة املناخ التنظيمي و اخلالف قائم بينهم حول حتديد مفهومه و مناذجه من من

جهة، وحىت توحيد عدد و نوعية األبعاد املكونة له من جهة اخرى . ولعل هذا اخلالف سببه اختالف طبيعة البيئات 
 صوراهتم لتلك الظواهر االدارية.اليت متت دراستها من قبل الباحثني يف هذا اجملال وتباين ت

يعد املناخ التنظيمي البيئة الداخلية للمنظمة بكل خصائصها، عناصرها، تفاعالهتا، تشري اىل أن كل دراسة تناولت 
املناخ التنظيمي اال وجندها قد اشارت يف نفس الوقت اىل أبعاده واىل طريقة قياسه، لذا نستعض يف هذا املطلب أهم 

 ة للمناخ التنظيمياألبعاد املكون
 كاآلي:

إذ أن اهليكل التنظيمي هو الشكل العام للمنظمة حيدد اإلدارات واألقسام الداخلية املختلفة  أوال: الهيكل التنظيمي:
للمنظمة، فمن خالل اهليكل التنظيمي تتحدد خطوط السلطة وانسياهبا بني الوظائف وكذلك بني اهليكل التنظيمي 

 .الوحدات اإلدارية املختلفة اليت تعمل على حتقيق أهداف املنظمة
اهليكل التنظيمي عن خاصية االستقرار النسيب يف بيئة العمل يف املنظمة ويشكل نتيجة لفلسفة  كما يعرب

اإلدارة وممارساهتا باإلضافة إىل نظم وسياسات العمل وكذلك درجة تركيز العمل، وكما يهتم مبدى تعامل الرئيس مع 
، و اهليكل التنظيمي قد يكون له تأثري مرؤوسني ومدى تشجيعه هلم فضال عن منط العالقات السائدة بني العاملني

سليب يتمثل يف احلد من قدرة املنظمة يف حتقيق أهدافها، و اعاقة القدرات االبداعية للعاملني، و النظرة السلبية اىل 
 الرؤساء او النظرة السلبية للعاملني من قبل الرؤساء وعدم االتصال ويعود ذلك إىل أسباب منها املناخ غري السليم يف

 .1املنظمة 
أن أسلوب القيادة يعكس طريقة القائد يف التفاعل مع اآلخرين لتحقيق أهدافه وقد صنف کورت  ثانيا: نمط القيادة:

 لوين أساليب القيادة إىل أربعة أساليب هي:
ويقوم هذا على استخدام القائد التهديد والوعيد واخلوف حلمل العاملني على االلتزام  األسلوب الديكتاتوري: -1

 والعمل مبا يريد وعدم معارضة القرارات اليت يتخذها وهذا األسلوب حمبط للمرؤوسني.
األسلوب التسلطي: وهذا األسلوب مثل األسلوب الديكتاتوري من حيث أن القائد يتخذ مجيع القرارات ولكنه  -2
تخدم العقاب والثواب يف محل املرؤوسني على عمل ما يريد وما ال يريد والقائد يثق بنفسه ويعتز هبا وال يثق يس

 2باملرؤوسني.
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ويشار هلا بالقيادة املتنورة ويف هذا األسلوب فإن تعمل على أساس الثقة والنزاهة األسلوب الديمقراطي:  -3
 .ى أساس تشاركي ويشجع القرارات على أساس مجاعيواالستقامة واالنفتاح كما أن القائد يعمل عل

هذا األسلوب هو أسلوب األندية االجتماعية و املنظمات التطوعية حيث أن القائد يرتك  القيادة المتساهلة:-1
األفراد يف اجلماعة يعملون وفق ما يقررون ويرون أنه مناسب وهذا األسلوب أقل فاعلية وكفاءة يف العمل بصورة 

ود منط قيادي تسلطي استبدادي يف املنظمة يؤدي إىل مناخ تنظيمي غري صحي مما يؤثر سلبا على مستوى عامة، فوج
األداء و اإلنتاجية ويقتل روح اخللق و اإلبداع أما إذا كان منط القيادة دميقراطي تشاركي فإنه يتيح لألفراد حرية الفكر 

دي إىل خلق مناخ تنظيمي جيد و يساعد على االنتماء وزرع الثقة و النقد البناء ومناقشة القرارات قبل اختاذها مما يؤ 
 يف نفوس العاملني وبالتايل زيادة اإلنتاجية ومستوى األداء.

تعترب احلوافز من الوسائل املهمة اليت ميكن القيادات من تنظيم وتوجيه سلوك العاملني  ثالثا: حوافز العمل ومكافآته:
فاءة وفعالية وتؤثر درجة عدالة نظام احلوافز واملكافآت وارتباطه باألداء املستند لتحقيق أهداف وغايات املؤسسة بك

إىل معايري مفهومة وواضحة وموضوعية يف خلق مناخ تنظيمي يشجع على التنافس واالبداع بني العاملني مما حيقق 
 مصلحة املنظمة اوال واخريا. 

رة املنظمة على حتقيق وتلبية حاجات عامليها وهناك عدة ويشري هذا املفهوم إىل مدى قد رضا العاملين: رابعا:
مؤشرات القياس رضا العاملني مثل معدل دورات العمل الزائد وكثرة الغياب وفتور العالقة بني الزمالء كل هذا يدل 

 على عدم رضا العاملني داخل التنظيم. 
ى طبيعة املناخ التنظيمي فيها حيث أن يؤثر منط االتصاالت السائد داخل املؤسسة عل خامسا: نمط االتصاالت:

إىل مجود املنظمة وخلق مناخ تنظيمي غري صحي وقد يكون ن أعلى إىل أسفل ويف اجتاه واحد االتصال قد يكون م
جيد مشجعا على االنتماء  هناك منط اتصال مفت للعاملني االتصال أفقيا وعموديا مما خیلق جو و مناخ تنظيمی

 1ويساهم يف حتقيق األهداف املرجوة .وزيادة األداء وحتسينه 
إن املشاركة يف اختاذ القرارات تتيح فرصة إبداء الرأي وترشيد القرارات  سادسا: المشاركة في اتخاذ القرارات: 

 ويؤدي إىل رفع معنويات املرؤوسني وحتقيق االنسجام يف بيئة العمل.
لل واإلمهال وعدم االكرتاث والالمباالة وحو التحديث إن العمل الروتيين يقود إىل إحداث امل سابعا:طبيعة العمل:

 والتطوير بسبب عدم تشجيع اإلبداع وشعور الفرد بأن عمله ليس ذو أمهية.
حتقق التكنولوجيا الكثري من املزايا يف املنظمات إال أهنا تؤدي إىل مأخذ منها البطالة واالنعزالية  ثامنا: التكنولوجيا:

وليس مع عناصر بشرية كفريق عمل باإلضافة له اخنفاض الروح املعنوية ألن الفرد يشعر بأنه  ألن الفرد يتعامل مع آلة
 جمرد آلة بيولوجية يتعامل مع آلة ميكانيكية.

 
                                                 

، ص 2002، 8بني أحمد: االختراق النفسي والمناخ التنظيمي في المدارس، دار الحامد للنشر و التوزيع، األردن، ط  احمد محمد عوض1
44. 
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 األداء الوظيفي لألستاذ الجامعي المبحث الثاني: 
 تمهيد:

يعترب موضوع األداء الوظيفي من أهم املواضيع اليت حظيت باهتمام إدارة والباحثني يف جمال اإلدارة التصاله 
الوثيق بالعنصر البشري، الذي يعترب أهم مورد حتتاجه املؤسسة وتتسابق من أجل احلصول عليه فرغبة الفرد يف العمل 

بة إحدى املهمات الصعبة اليت تواجه اإلدارة واليت تنحصر يف  تعكس بالضرورة كفاءة أدائه، وبالتايل تصبح هذه الرغ
األداء  الذي حيقق األداء املطلوب، فقد أصبحت دراسة االجتاهرغبة الفرد العامل والسلوك الناتج عنها يف  إثارةكيفية 

رية الفردية األساسية املهمة يف سلسلة إدارة املوارد البشرية باعتباره واحدة من الوظائف اإلدا…الوظيفي وتقييمه أحد
فيها كونه يتوسط خمتلف وظائف إدارة املوارد البشرية واملنظمة ككل، ويعد تقييم األداء األفراد العاملني يف املنظمة 
مبثابة عملية مستمرة ومصاحبه لتنفيذ األنشطة واملهام والواجبات املكلفني هبا، فهو ضروري لتقدير اجلهود املبذولة من 

على نقاط القوة، وتعزيزها، ونقاط الضعف لتصحيحها للوصول إىل معدالت األداء مرضية ومقبولة طرفهم والوقوف 
 أحجامهاال يرفع من مستوى أداء العاملني أصبح يشكل هاجسا وحتديا كبريا ومشرتكا بني املنظمات على اختالف 

يه حىت تتمكن من حتقيق مستويات ومهامها، للوقوف على حقيقة هذا األداء ومعرفة العوامل اليت حتدده وتؤثر ف
 األداء املطلوبة.

 :مفهوم األداء الوظيفيالمطلب األول: 
يقصد باألداء إمتام العامل أو املوظف للمهام اليت مت حتديدها وميكن النظر لألداء أيضا على أنه استعداد 

 1للعمل والنتيجة املرتتبة من هذا التشغيل.
 التعريف اللغوي:أوال: 

كلمة األداء مشتقه من الفعل أدى ويشري املعىن اللغوي للفعل أدى إىل معىن املشي ليس بالسريع وال   
 وأدىوأدى الشيء، قام، ويقال أدى فالن الدين مبعىن قضاء وأدى فالن الصالة أي قام هبا يف وقتها  ءبالبطي

 2مة أدى هو قضاء الشيء أو القيام به.الشهادة أي أدىل هبا وهبذا فإن املعىن الوثيق يف اللغة العربية لكل
 التعريف االصطالحي:ثانيا: 

عرف مجال األداء على أنه نشاط ميكن األفراد من إجنازه ملهامه أو اهلدف املخصص له بنجاح، ويتوقف على 
املهام باألنشطة و د باألداء قيام الفرد املعقول للموارد املتاحة، وأثار عاشور إىل أنه يقص لالستخدامذلك القيود العادية 

                                                 
 ،8411توفيق مجيل: إدارة األعمال، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، القاهرة، 1
 .48، ص 2008القاهرة،  للتنمية اإلدارية،التدريب اإلداري املوجه لألداء واملنظمة العربية  عقلة حممد املبيطني2
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املختلفة اليت يتكون منها عمله، وميكن التمييز بني ثالثة أبعاد أو معايري هي كمية اجلهد املبذول، منط األداء، نوعية 
 1اجلهد فكمية اجلهد تعىن مبقدار الطاقة اجلسمانية أو العقلية اليت يبذهلا الفرد يف عمله خالل فرتة زمنية حمددة.

ألداء هو تصور املخرجات أو األهداف ظهورها وهو ناتج ملعدالت معطاة، ولكن هذه كما يرى محادي أن ا  
عليها من أجل إحراز هذا التصور  املدخالت تنوي هبا تفجري وجتنيد الطاقات املوضوعة داخل املنظمة لتسليط الضوء

 2الدور او املهام.الذي تسعى املنظمة إليه، كذلك لألثر الصايف جلهود الفرد اليت تبدأ بقدرات وإدراك 
وميثل األداء املقياس األساسي احلكم على فعالية األفراد واجلماعات واملنظمات ويستخدم إلبراز نقاط القوه والضعف 

 فيها.
 المطلب الثاني: أهمية وأهداف األداء الوظيفي

 أوال: أهمية األداء الوظيفي
املخرجات وحتقق األهداف املصممة هلا، كما تتألف أي عملية من عدة مراحل لكي خترج للوجود، وتشنج 

حتتاج لعدة موارد لتتفاعل هذه األخرية مع بعضها البعض، وتنتج مادة جديدة حتقق أهدافها، وقد تكون هذه العملية 
ملموسة مثل عمليات اإلنتاج الصناعي أو الغري ملموسة مثل: عمليات تقدمي اخلتمات يف جماالت خمتلفة، واألداء هو 

الرئيسي للعملية، وهو اجلزء احلي منها، ألنه مرتبط بالعنصر البشري الذي يثري العملية، وحيول املواد اخلام  املكون
واملوارد إىل مواد مصنعة ذات قيمة مادية يتم بيعها بقية أعلى من قيمة املوارد اليت استخست فيها، وقيمة وجهد 

ة املوارد وتفعيل إنتاجية العنصر البشري جيعلنا نصل إىل العنصر البشري ويلك حتقق الريح، وعليه فإن تيات كلف
أهداف املنظمة بأفضل فاعلية وأفضل قدرة وأقل تكلفة وأكثر رحبا، وهذا أحد احملاور الرئيسية اليت تدور حوهلا فكرة 

سكن  األداء البشري وكيفية حتسينه من حيث االرتقاء بقيمة عمل العنصر البشري يف مواقع العمل ألعلى مستوى
 لزيادة قيمته بالعمالية اإلنتاجية، مما ينعكس ردا على املنتج النهائي للمنظمة

إن الرتكيز على األداء يف العملية اإلنتاجية بفعنا إىل الرتكيز على كل ما يتعلق به مثل أسس التنظيم املنظمة 
نا إىل الرتكيز على حتصني هذا األداء نفسها واإلدارات واألقسام، وكل ما يتعلق بالعامل نفسه يف موقع العامل، ينفع

التميته وتطويره عن طريق التدخل والتحكم يف بعض العوامل احملركة الطاقة الكامنة به خاصة من الناحية العاطفية 
والنفسية واملعنوية، ألهنا احملرك الرئيسي للقيام باألعمال واستغالل الطاقة ملخرجات التعليم والتدريب ألقصى حد 

 3املعايري املناسبة اليت حتافظ على كيان الفرد وتعطينا يف نفس الوقت أفضل مردودا ممكن ضمن

 وميكن تلخيص أمهية األداء الوظيفي يف النقاط التالية 
                                                 

 .81، ط...، ص  2004املعشر عيسى إبراهيم عيسى، أثر ضغوط العمل على أداء العاملني، رسالة ماجستري، جامعة سوريا، 1
 .2000، ص 8، ط 2002بن عمر عثمان: مفاهيم أساسية يف علم االجتماع والعمل االجتماعي، دار الكتب الوطنية، بنغازي، 2
 .22-22، ص 8080المكتبة الوطنية، عمان، تكنولوجيا األداء البشري، فيصل عبد الرؤوف،  -3



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار النظري لمتغيرات الدراسة والعالقة بينهماالفصل األول  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16 

ت الصناعية كانت أو جتارية أو مخاتية، ويف أي آاألداء الوظيفي هو األساس الذي تقوم عليه مجيع املنظمات واملنش -
 أن تكون جمال كانت، ال ميكن

 عملية إنتاج أو تقشري خدمة دون أداء األفراد ألعماهلم وأنشطتهم اليت تسمح هلم باإلنتاجية 

األداء الوظيفي ميد األفراد العاملني باملثابرة واالجتهاد ليحوز على املهارة واكتساب خربة واالستفادة منها لتقدمي  -
 احلصول على الكفاءة املهارية عمل أو داء ذو قيمة، أي أنه يعطي لشخص أو ميكنه من

الوصول إىل اإليداع ال ياي من الفراغ بل بالعمل اجلاد الذي بؤنيه املوظف يف زيادة اإلنتاجية، وبالتايل فهذا األداء  -
 .يساهم يف عملية تطوير الذات، واكتساب الفرد أساليب جديدة متكنه من بناء مهارات تؤدي إىل اإلنتاج

، وأيضا جتاوز كل العراقيل املصادفة وامكانيات الفرد الظاهرة والكامنة واستغالهلا أحسن استغاللاستغالل الفرتات،  -
 لعمله، وذلك بإستثمار الفرص الساوحة له فيعمل ويتفاعل مع كل إنتاج يكون يف صاحل العامل.

اجباته ومسؤولياته اجتاه استثمار الوقت وذلك بإنضباط املوظف واإللتزام بساعات العمل، أين يدرك العامل مجيع و 
 عمله، ويتفاىن يف عطاء كل ما لديه لتقدمي األفضل.

 ثانيا: أهداف األداء الوظيفي
 :1ينبغي أن يتم من خالل عملية األداء التوصل إىل النتائج التالية

وضع أهداف واضحة للمنظمة وحتديد عملية صحيحة لتعريف وتطوير وقياس ومراجعة هذه األهداف. تكامل  -
اف املنظمة اليت يتم وضعها بواسطة اإلدارة العليا مع أهداف األفراد العاملني. ضمان قدر أكرب من الوضوح أهد

 بشأن أهداف املنظمة وما تطمح إىل حتقيقه.
تطوير ما يطلق عليه ثقافة األداء اليت متنح النتائج من خالهلا أولوية أكرب من اجلوانب الشكلية للوظائف املنظمية  -

 فق مع اإلجراءات القياسية.مثل التوا
إنشاء نوع من احلوار املستمر بني اإلدارة واملوظفني وما ينتج عن ذلك من تأكيد أكرب على احتياجات تطوير  -

 األفراد:
تطوير بيئة عمل تعليمية أكثر انفتاحا يتم من خالهلا تقدمي احللول واألفكار ومناقشتها بطريقة عادية وما ينتج عن  -

 للثقافة التعليمية.ذلك من تطوير 
جعل املنظمة جهة فاعلة حيث يتم القيام ببعض األشياء والتوصل إىل بعض النتائج. التشجيع على التطوير  -

 الذاي.

                                                 
 42باري كشواي، مرجع سابق، ص: 1
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من ناحية أخرى، على الرغم من أن النتائج السابقة تبدو وكأهنا دريا من الكمال ولن يتم حتقيقها مجيعا إىل املستوى 
كن من خالهلا حتقيق بعض التطورات امللموسة يف حالة ما إذا مت تنفيذ العملية على وجه األمثل فإهنا متثل جزئيات مي

صحيح كما هتدف كذلك إدارة األداء إىل توفري وسائل ميكن من خالهلا حتقيق نتائج أفضل للمنظمة عن طريق فهم 
خالل مقاييس ومتطلبات الكفاءة  وإدراك إدارة األداء داخل إطار عمل متوافق مع األهداف اليت مت التخطيط هلا من

املطلوبة. يتضمن ذلك تطوير عمليات تأسيس الفهم املشرتك عما يراد حتقيقه ومفهوم اإلدارة وتطوير األفراد بأسلوب 
 .1يزيد من االحتماالت اليت ميكن حتقيقها على املدى البعيد والقصري. وذلك من خالل اإلدارة املباشرة

 وأنواع األداء الوظيفيالمطلب الثالث: محددات 
 أوال: محددات األداء الوظيفي

باعتباره العنصر املؤثر والفعال  ، ترتبط فاعلية أي منظمة بكفاءة العنصر البشري وقدرته على العمل ورغبته فيه
البشرية املتاحة، وتعتمد اإلدارة يف تعليم النتائج، وترشيد استخدام املوارد املادية و  ، يف استخدام املوارد املادية املتاحة

وقد يصعب ترشيد استخدام العنصر البشري، لدرجة تزيد من صعوبة قدرة اإلدارة على ترشيد استخدام هذا العنصر، 
وهو األمر الذي جعل املشكلة الرئيسية اليت تواجه اإلدارة يف أي منظمة هي التعرف على املتغريات احملددة ألداء 

 الء األفراد الذين ميثلون قدرة العمل يف املنظمةالعاملني، واليت تنعكس على سلوك هؤ 
وحيت يتسين إدارة األفراد بكفاءة وفاعلية البد من فهم  ،إن أداء الفرد حيدد بالعديد من احملددات املرتابطة واملتداخلة

ي إىل أهم العوامل واحملددات اليت من شأهنا حتديد طبيعة السلوك الذي سيسلكه علم اإلدارة وعلم النفس الصناع
وقد خلصوا على أن أداء الفرد حيدث نتيجة التفاعل ما بني القدرة على العمل والدافعية  ، حتديد أهم تلك احملددات

 :2يف العمل ودرجة الدعم التنظيمي، كما يف املعادلة التالية
 الدعم التنظيمي xالقدرة  xأداء الفرد = الدافعية 

ء القرد ال يتحدد نتيجة توفر أو عدم توفر أحد هذه احملددات وإمنا يتحدد  وبالنظر إىل املعادلة السابقة جند أن أدا
 ة حملصلة التفاعل بينها مجيعا.كنتيج

 الدافعية:
تعرف الدافعية بأهنا "مثري السلوك ووقود األداء وتشري إىل مدى قوة الرغبة لدى الفرد للقيام مبهام العمل 

 هذه املهام".احملددة، واالندفاع الذاي والغوري ألداء 
إن حتقيق الدافعية لدى األفراد من أهم أهداف اإلدارة، وذلك من خالل تفعيلها وحتويلها من طاقة كامنة غري فعالة 
إىل قوة حمركة تدفع سلوك العاملني يف االجتاهات املتوافقة مع أهداف املنظمة. وتعرف الدافعية على أهنا منبع السلوك 

واالندفاع الذاي والفوري ألداء هذه  ، ى قوة الرغبة لدى الفرد للقيام مبهام العمل احملددةوتشري إىل مد ، ووقود األداء

                                                 
 .842مايكل أرمسترونج، مرجع سابق، ص: 1

2
Robbins, S., & Judge, T., (2013), "OrganizationalBehavior", 15th Edition, Pearson, New Jersey, USA 
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كما تعرف على أهنا جمموع العمليات اليت تؤثر على مستوى اإلثارة واالجتاه واحلفاظ على السلوكيات ذات ،  املهام
 العالقة بأماكن العمل.

قدراهتم وإمنا يعتمد يف نفس الوقت على ما لديهم من دافعيه وهذه كما أن أداء األفراد ال يعتمد فقط على 
الدافعية ال تعتمد بصفة عامة )إال بنسبة بسيطة على ظروف العمل املادية(، وإمنا تعتمد على الظروف االجتماعية يف 

 التفاعل مع حاجات األفراد فاحلاجات املشبعة ال تدفع السلوك.
 القدرة:

ئص الشخصية اليت يستخدمها الفرد العامل يف أداء عمله، مثل القدرة على القيام القدرات عبارة عن اخلصا
بالعمل كما هو خمطط له القدرة على االتصال التحسني النتائج من خالل اكتساب أكرب قدر من املعلومات، القدرة 

 تتغري عرب فرتة زمنية على االستيعاب والتهم الصحيح ملا هو مطلوب للقيام بالعمل بشكل صحيح، وهذه القدرات ال
قصرية، وميكن بناء القدرات من خالل عملية التدريب، التعلم، وجيب أن تكون هذه القدرات تتناسب مع الوظيفة 

 .1اليت يتم أداؤها
يعتمد حتقيق مستويات عالية من األداء على مدى التفاعل واالتساق ما بني الدافعية يف العمل والقدرة على 

هود دعم وحتفيز األفراد وحو األداء املتميز تكون غري جمدية مامل تتوفر لديهم القدرات واملهارات مبعىن أن ج ،أدائه
والعكس صحيح. وتشري القدرة إىل كل ما يستطيع الفرد أداءه من أنشطة أو ، واملعارف الالزمة ألداء مهام الوظيفة

 سواء كان ذلك نتيجة تدريب أو دون تدريب.، حركية أو سلوكية
 م التنظيمية:الدع

من خالل معاملتهم بعدالة  أعضاءهاويشري الدعم التنظيمي إىل القدر الذي هتتم فيه املنظمة برعاية ورفاعية 
ومساعدهتم يف حال ما يواجهون من مشكالت واإلنصات لشكواهم، ومبعىن أخر فالدعم التنظيمي ينعكس يف صورة 

وتبدو  ، والعناية هبم وبصحتهم النفسية ، اهتمام القيم التنظيمية باألفراد العاملني، وتقدمي املساعدات واملسامهات
 مما ينعكس يف صورة إدراك األفراد هلذا التأييد والدعم. ،  استمرارية العناية واالهتمام ومشوهلاإجيابية وفاعلية املنظمة يف

 الل تفاعله مع املتغريين اآلخرينإن كل عامل من العوامل الثالثة ال يؤثر يف األداء بشكل مستقل، وإمنا من خ
العوامل الثالثة إجيابية، أي إذا كانت لدى  وإن مستوى األداء سيكون نتيجة تفاعل تلك العوامل معا. فإذا كانت

األفراد دافعية مرتفعة وقدرة عالية على العمل يف بيئة مناسبة ذات مناخ متفتح، فإن حمصلة األداء ستكون مرتفعة، أما 
تعهم إذا كانت العوامل السابقة مجيعها متدنية فإن حمصلة األداء ستكون منخفضة. ويف حالة تدين دافعية األفراد مع مت

 .2بدرجة عالية من القدرات وتوفر البيئة املناسبة فإن األداء سيكون متوسطا

                                                 
أثر تطبيق اإلدارة اإللكترونية على األداء الوظيفي: دراسة ميدانية على موظفات العمادات " ,(2085عائشة أحمد الحسيني, شذا عبد المحسن الخيال )1

 ۔213(، مصر، ص80، المجلة العلمية القطاع كليات التجارة جامعة األزهر، العدد )"في جامعة الملك عبد العزيز بجدة
2
Saragih, S., (2011), "The effects of jobautonomy on workoutcomes:selfefficacy as an intervening 

variable",International Research Journal of Business Studies, Vol. 4 No. 3, P. 203 
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كما أن األداء الوظيفي ينتج من تفاعل عامل القدرة والدوافع املرتبطة بالسلوك البشري، وميتل كل من القدرة والدوافع 
القدرات العمل، ولكن بدون توافر  متغريين رئيسيني من أجل األداء الوظيفي، فقد تنطوي مكونات الفرد على أعظم

الدافع للعمل ستنعدم العالقة بني القدرات واألداء الوظيفي ، والعكس صحيح فقد يتوافر لدى الفرد الدافع القوي 
للعمل ولكن دون قدرة على العمل ستنعدم العالقة بني الدافع واألداء الوظيفي، وعليه ميكن القول أن السلوك 

ألداء الوظيفي، وهو حمصلة التفاعل بني طبيعة الفرد ونشأته واملوقف الذي يوجد فيه، واألداء ال اإلنساين هو احملدد ل
يظهر نتيجة القوى أو ضغوط نابعة من داخل الفرد نفسه فقط، ولكن نتيجة لعملية التفاعل والتوافق بني القوى 

العمل يتفاعالن معا يف حتديد مستوى األداء، أي أن الداخلية الفرد والقوى اخلارجية احمليطة به. وأن املقدرة والرغبة يف 
تأثري املقدرة على العمل على مستوى األداء يتوقف على درجة رغبة الشخص يف العمل، وبالعكس فإن تأثري الرغبة 

 يف العمل على مستوى األداء يتوقف على مدى مقدرة الشخص على القيام بالعمل.

 ثانيا: أنواع األداء الوظيفي
 يار المصدر: وحسب مع

 .1وفقا هلذا املعيار ميكن تقسيم األداء إىل نوعني، األداء الذاي أو األداء الداخلي واألداء اخلارجي
 /األداء الداخلي:أ

ويطلق على هذا النوع من األداء أداء الوحدة، أي أنه ينتج ما متلكه املؤسسة من املوارد فهو ينتج أساس ما 
 يلي: 

هو أداء أفراد املؤسسة الذي ميكن اعتباره موردا اسرتاتيجي قادر على صنع القيمة وحتقيق  األداء البشري: -
 األفضلية التنافسية من خالل تسيري مهاراهتم. 

 .على استعمال استثمارها بشكل فعالويتمثل يف قدرة املؤسسة  ي:ناألداء التق -
 .ويكمن يف فاعلية هتيئة واستخدام الوسائل املالية املتاحة :األداء المالي -

 ب/ األداء الخارجي

هو األداء الناتج عن املتغريات اليت حتدث يف احمليط اخلارجي للمؤسسة فاملؤسسة ال تتسبب يف إحذائه ولكن 
احمليط اخلارجي هو الذي يولده، فهذا النوع بصفة عامة يظهر يف النتائج اجليدة اليت حتصل عليها املؤسسة، كارتفاع 

باإلجياب أو بالسلب، وهذا النوع من األداء يفرض على سعر البيع وكل هذه املتغريات تنعكس على األداء سواء 
 وحتديد أثارها.املؤسسة حتليل نتائجها وهذا مهم إذ يتعلق األمر مبتغريات الكمية أين ميكن قياسها 

 : األداء الكلى واألداء اجلزئي.نوعني مها وحسب هذا املعيار ميكن تقسيم األداء إىل :وحسب مبار الشمولية
 

                                                 
 .6-3، ص8008معة بسكرة، ، جااالقتصاديةرسالة ماجستير، معهد العلوم األداء المالي للمؤسسة، قياس وتقييم، عادل علي،  -1
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 ي:أ/األداء الكل
ألنظمة الفرعية للمؤسسة هو الذي يتجسد يف االجنازات اليت سامهت فيها مجيع العناصر والوظائف أو ا

وال ميكن نسب اجنازها إىل أي عنصر من دون مسامهة باقي العناصر، يف هذا النوع من األداء ميكن  لتحقيقها
 احلديث عن مدى وكيفية بلوغ املؤسسة أهدافها الشاملة كاالستمرارية والشمولية والريح والنمو.

 األداء الجزئي:-ب
إىل عدة انواع ختتلف باختالف  وهو الذي يتحقق على مستوى األنظمة الفرعية للمؤسسة، ينقسم بدوره

املعيار املعتمد لتقييم عناصر املؤسسة، حيث ميكن أته ينقسم حسب معيار الوظيفة إىل: أداء الوظيفية املالية، أداء 
 .1وظيفة األفراد، اداء وظيفة التموين، أداء وظيفة اإلنتاج، أداء وظيفة التسويق

 العوامل المؤثرة في األداء -1
عوامل داخلية تكون ضمن سيطرة اإلدارة وأخرى خارجية تكون خارج نطاقها ر وتتأثر بعناصر و ان املؤسسة تؤث

 يلي:تلك السيطرة وميكن ذكر أهم هذي العوامل فيما
 طبيعة اإلدارة: 1-2

هو نفسه صاحب رأس ماهلا كية فاذا كان من يشري املؤسسة و ختتلف طبيعة إدارة املؤسسة حسب طبيعة املل
 حتقق عائدا على االستثمار األعلىفان املؤسسة 

 : أبعاد األداء الوظيفيالمطلب الرابع
وتعين باألداء الوظيفي قيام الفرد باألنشطة واملهام اليت يتكون منها عمله، "ولقد تعددت وجهات نظر 

ذلك من جهة الباحثني يف حتديد أبعاده، بسبب تعدد جماالت الدراسة اليت تناولته واالستبانات اليت طورت من أجل 
ومن جهة أخرى لكونه مستمد من تقاطع علم اإلدارة وإدارة املوارد البشرية وعلم النفس الصناعي باإلضافة إىل 

 2السلوك التنظيمي.
زمالئه أدت إىل خروج و  organالدراسات اليت تناولت موضوع األداء الوظيفي أمثال حبوث إن كثرة البحوث و 

فقد  توسعا وعلى هذا األساسللمهمة إىل مقاربة أكثر مشولية و األداء الوظيفي من مقاربته القائمة على اإلجناز اآلين 
 األحباث على أن األداء الوظيفي قد يقسم إىل قسمنياتفقت العديد من الدراسات و 

:BormanوMotowidloهماو 
3 

                                                 
 .36، ص 0222دار العربية للكتاب، طرابلس، علم النفس اإلداري، عمر محمد التومي،  -1

2Audrey charbonnier et autres," versunemesure de la performance contextuelle au travail de l'individuétudeexploratoire «. 

Université de Toulouse, pl 
3korkaewjankingthnong and suthineeRurkkhum, op. cit. p 116 
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واليت طاملا اعتربمها العديد من الباحثني أهنما ميثالن يف حد ذاهتما أبعاد األداء أداء املهمة واألداء السياقي 
 الوظيفي.

 :la performance a la tacheبعد أداء المهمة  أوال:
مبجموعة حمددة من  يعترب هذا البعد مؤشر واضح اجتاه قابلية ومهارة األفراد من خالل معرفة مدى وفاء الفرد

 رة بوظيفته.املهام املتصلة مباش
بانه:" يتضمن سلوك األفراد أو جمموعة من األنشطة اجلوهرية اليت متكنهم من القيام  Motowildoعرفه 

املساعدة كالتموين والتوزيع أو باقي  بأعماهلم وذلك من خالل األنشطة اإلنتاجية )التنفيذية( أو من خالل األنشطة
األداء الذي يشمل أمناط معينة من سلوك الفرد واليت  ه " ذلكاخلدمات بغرض حتقيق أهداف املنظمة " كما يقصد ب

 1"ليات التنظيمية األساسية للمنظمةاألنشطة اليت تدعم بطريقة مباشرة العم تساهم مباشرة يف إنتاج السلع واخلدمات
: اجلانب األول يعكس 2داء املهمة يتضمن ثالثة جوانب من السلوكياتأإىل أن  Befortو hatrup"ويشري 

األنشطة التحويلية األساسية كالقيام بالواجبات املتعلقة بالعمل )الوظيفة( مثال، واجلانب الثاين يعكس اجلوانب اليت 
ختدم األنشطة التحويلية األخرى كقلة أخطاء العمل مثال، وأما اجلانب الثالث فيتعلق باالتصاالت املكتوبة و الشفهية 

 اليت توصل معلومة لتأدية مهمة.
التعاريف السابقة لبعد أداء املهمة نستنتج أنه : ميثل املهارة بصفة عامة اليت يتمتع هبا املوظفون  من خالل

ألداء أنشطتهم الرمسية و اليت تشكل جزءا من وظيفتهم، و اليت تساهم يف العمليات الرئيسية للمنظمة سواء كان 
منظمة، كعمليات البيع واإلنتاج و تقدمي اخلدمة أو ذلك بشكل مباشر مثل العمليات التقنية و اإلنتاجية الرئيسية لل

بشكل غري مباشر مثل األنشطة املساعدة كعمليات اإلمداد باملواد اخلام أو التوزيع او التنسيق أو التسيري أو االدارة 
وقد يعكس أداء املهمة بكل اختصار، كيف يؤدي املوظفني نشاطاهتم املخصصة هلم، اي انه يشري إىل ما يسمى 

 .يتعلق بإكمال الواجبات احملددة للفرد العامل الدور الداخلي واجلوانب اجلوهرية لوظيفة الفرد. وبذلك فهوب
واليت تؤثر بشكل  وإجناز املسؤوليات احملددة يف الوصف الوظيفي للوظيفة والقيام باملتطلبات الرمسية ألداء الوظيفة

 مباشر على تقييم أداء املوظف داخل املنظمة.

 

 
                                                 

 .ط، مجلة دراسات العلوم اإلداريةن خالل التحكم المدرك كمتغير وسيعلى األداء الوظيفي م ةأثر الشعور والمسؤولية الوظيفي "محمد السعيد مرسي، 1
، 58، العدد 1ألداء الوظيفي الشامل، المجلة العراقية للعلوم اإلدارية، المجلد سعد علي العنزي وعامر العطوي، فهم الهيكل الكامل لمحددات تقييم ا2

 .06جامعة كربالء العراق، ص  2082
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 la performance contextuelleبعد األداء السياقي:  ثانيا:
اليت أشارت إىل أن املنظمات اليت تعتمد على قيام األفراد  CATZ"تنطلق أمهية هذا البعد من مالحظة 

" حيث غالبا ما حتتاج إىل 1مبهامهم الرمسية فقط هي منظمات ضعيفة و غري قادرة على الصمود يف األجل الطويل
 فراد مبهام تتجاوز دورهم الرمسي و هو ما أطلق عليه الباحثني األداء السياقي.قيام األ

 لقد تعددت التعاريف اليت تناولت مفهوم األداء السياقي، ولعل من أمهها:
تلك اجلهود و السلوكيات الفردية املبذولة من أجل حتقيق أنشطة » أنه ميثل: Bormanو  Motowildoبريی

 املنظمة بفعالية، و اليت تعزز اجلانب النفسي واالجتماعي للفرد وحو املنظمة و زمالء العمل"
 :2القد حدد بعض الباحثني مخس جوانب لألنشطة اليت تشكل بعد األداء السياقي وهي

  املهام بنجاح. بذل جهود إضافية إلكمال 
 املبادرة للقيام باألنشطة التطوعية اإلضافية اليت ال تدخل ضمن املهمة الرئيسية 
 التعاون ومساعدة الزمالء 
 .اإللتزام باإلجراءات التنظيمية املعمول هبا 
 .االهتمام بتحقيق أهداف املنظمة والدفاع عنها 

التنظيمية الرمسية )ال  واليت ال ترتبط مباشرة بالوظائف: " جمموعة اجلهود الفردية 3وقد يشري األداء السياقي إىل
أو اإلطار النفسي واالجتماعي  تعد جزءا من املهمة الرمسية(، ولكنها حتظى بأمهية بالغة نظرا ألهنا تشكل السياق

عة من يضم جممو طة اليت تنطوي عليها املهمة "، و الذي يعترب كعامل حمفز مهم واساسي للعمليات واألنشوالتنظيمي و 
السلوكيات واألنشطة اليت ترتبط بالتعاون بني الزمالء، االحرتام املتبادل، تقدمي أعمال تطوعية، اإللتزام باإلنباط يف 

 مسعتها.االهتمام بتحقيق أهداف املنظمة و العمل، 
عرفه على أنه: " السلوك التطوعي االختياري الذي ال يندرج حتت نظام احلوافز الرمسي يف  organكما جند أن 

 Bormanو  Motowildoشري يكذلك   4املنظمة واهلادف إىل تعزيز أداء املنظمة و زيادة فعاليتها و كفاءهتا
بالضبط عن  ية املوكلة للموظف، يعربمباشرة باملهمة الرمس إىل أن " أداء املهمة املتمثل يف األنشطة الرئيسية املرتبطة

أداء املهمة من مهنة إىل أخرى، يف حني األداء السياقي  األنشطة التحويلية، التنفيذية، اإلنتاجية، لذلك فقد خیتلف
أثناء ممارسته  ضمين، كونه يعرب عن السلوكيات وتصرفات واألنشطة االختيارية والتطوعية اليت يبديها املوظف نوعا ما

ضمن مجيع املهن  متشاهبة ه وال تندرج ضمن املهمة الرمسية، اليت يشغلها املوظف، وعليه فهذه السلوكياملهمت
 .5الوظائف اليت قد يشغلها املوظف"و 

                                                 
 02، ص  السابق المرجع ،سعد علي العنزي وعامر العطوي، فهم الهيكل الكامل لمحددات تقييم األداء الوظيفي الشامل1

2 Audrey charbonnier et autres," op. Cite. P 06 
3Sylvie saint Ongeet Victor haines. Op. cit, p 110   
4korkaewjankingthnong and suthineeRurkkhum, op. cit. p 117 

 5سعد علي العنزي وعامر علي العطوي، مرجع سابق، ص2.
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أشار من خالل تعريفه لألداء السياقي على أنه يضم يف Motowlidoمن خالل التعارف السابقة جند أن
 طياته اجتاهني :

على القيام  النفسي للعمل والذي يتجسد من خالل سلوكيات وتصرفات الفرد السياق جانب الفرد: اجتاه يشكل
 التعاون معهم،اجلهود اإلضافية إلمتام املهام ومساعدة الزمالء و باألعمال التطوعية و 

يتجسد من خالل  الذي: و الجانب النفسي االجتماعي للعملاجتاه آخر يتمثل يف من أجل حتقيق اهلدف العام، و 
أهداف المنظمة  االهتمام بتحقيقك احرتام القوانني املعمول هبا و سلوكيات التعاون وحو املنظمة مبا يف ذلتصرفات و 

 سمعتها.و 

 المطلب الخامس: العالقة بين المناخ التنظيمي واألداء الوظيفي
تأثري العناصر التالية سنقوم يف هذا املطلب بدراسة تأثري املناخ التنظيمي على األداء الوظيفي من خالل دراسة 

 )اهليكل التنظيمي ومنط االتصاالت وطرق اختاذ القرار(

تيعابه عد اهليكل التنظيمي أهم عناصر املناخ التنظيمي املؤثرة يف األداء الوظيفي باملنظمة من خالل اسيو 
ارات والتوجيهات ق انسياب القر حتقيدرته على تبسيط اجراءات العمل، و التخصصات، وقالحتياجاهتا من الوظائف و 

يد نظم حتدت العمل من العالقات الوظيفية، و مدى وفائه باحتياجاالوسطى اىل الدنيا، و  إىلالعليا  اإلدارةاألوامر من و 
كلما أسهم ا األفراد عند اختاذ القرارات، و مدى تركيز السلطة و درجة احلرية اليت يشعر هبالعمل و معدالت األداء، و 

ة ا يف تلك اخلصائص للهيكل التنظيمي باملنظمة، أدى ذلك إىل التأثري اإلجيايب املباشر يف فاعلياملناخ التنظيمي اجيابي
يكل يعترب اهليكل التنظيمي أحد الوسائل لتحقيق أهداف املنظمة، و لكي حيقق اهلاألداء الوظيفي للعاملني هبا و 
املتوازنة بني ف بالتوازن الذي حيقق معه العالقات الفعالية يف اجناز املهام، البد أن يتصالتنظيمي للمنظمة الكفاءة و 

كذلك التوازن يف نطاق االشراف و خطوط االتصاالت الوظيفية باإلضافة املسؤوليات املمنوحة للفرد و الصالحيات و 
 ستمدة تبعا للتغريات الداخليةحاجة اهلياكل التنظيمية اىل املرونة حبيث تستطيع استيعاب التعديالت التنظيمية امل

على استشراف التغريات املستقبلية دون أن تتعرض اىل تغريات جوهرية  اخلارجية اىل جانب قدرة اهلياكل التنظيميةو 
 متكررة من شأهنا أن تربك العمل. 

أن اهلياكل التنظيمية اليت تتسم بالسمات واخلصائص السابقة من شأهنا أن تتيح للعاملني املشاركة يف القرارات 
رفع روحهم املعنوية. وميكن األفراد و حتقيق سبل االبتكار يف إطار مناخ تنظيمي قادر على حتفيز ورسم السياسات و 

والئهم، فمثال ميكن تنظيم العمل على طاقات األفراد و من خالل تعديل وتطوير اهلياكل التنظيمية واالستفادة من 
تتميز بدرجة عالية من التفاعل نسجام و مجاعة أو أكثر تتسم باال أساس اجلماعات حبيث يصبح كل فرد أو عضو يف

 .العاملنيالذي يصب يف مصلحة األداء الوظيفي هلؤالء 
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 تأثير نمط االتصاالت على األداء الوظيفي:ثانيا: 

وتساهم االتصاالت بصورة فعالة يف تكوين املناخ التنظيمي وحتديد خصائصه، إن فعالية االتصاالت تعين 
قد أضيفت للمناخ التنظيمي، أما بطء اإلتصاالت وعدم فعاليتها تعين من ناحية ببساطة أن هناك خاصية إجيابية 

 أخرى أن هناك خلال هاما يف املناخ التنظيمي.

اإلجتماعي ر كثريا يف حتديد البعد النفسي و إن اإلتصاالت مبثابة اجلهاز العصيب للتنظيم، وهي بذلك تؤث 
ؤشرا هاما على وجود مناخ تنظيمي جيد مؤثر إجيابيا يف فاعلية فعالة يعد م اتصاالتإن وجود  للمناخ التنظيمي،

 اختاذواملسامهة يف  االبتكارو خلق مناخ تنظيمي مالئم لإلبداع األداء الوظيفي فبوجود منط إتصاالت فعال ميكن 
ات واآلراء يتم من خالهلا التفاهم بني األفراد ويتم نقل املعلومات والبيان اجتماعيةوسيلة  االتصالالقرار، ألن 

تعتمد على العديد من العوامل املتعلقة بطبيعة العمل  االتصالواألفكار بغرض حتقيق األداء املستهدف، إن كفاءة 
والعالقات غري الرمسية من شأهنا أن  االتصالواملناخ التنظيمي السائد يف املنظمة فهي تؤثر وتتأثر به ، كما أن أمناط 

هادفة بني األفراد وتنشيط دورهم وأدائهم يف جممل العمليات اهلادفة. إن  تفاعالت ختلق مناخا تنظيميا مالئما خللق
يف  االتصالأمناط اإلتصال اجليد والذي يؤثر يف اجتاهني حبيث يتيح للعاملني فرص إبداء اآلراء والتعلم والتطور، أما 

إجتاه واحد )تنازل( فقط بإصدار األوامر والتعليمات من أعلى إىل أسفل يؤدي بالعاملني إىل اخلمول يف التفكري وعدم 
أن أفكارهم وآرائهم ال قيمة هلا، وألن العاملني يسعون إىل حتقيق ذاهتم وذلك ال يتمدون حصوهلم  باعتباراملباالة 

دام أنواع متعددة من اإلتصال اجليد ترفع من كفاءة العامل وفعاليته وتؤدي على املعلومات. ومما ال شك منه أن إستخ
إىل تنمية روح التعاون والتفاهم والتقارب بينهم وبني اإلدارة، كما أن مرونة األنظمة واإلجراءات توفر جماال من احلرية 

يف أساليب اإلنتاج واألداء. وهذه تشجع العاملني على اإلبتكار والبحث عن أساليب جديدة تواكب التغريات التقنية 
املرونة تتيح قدرا واسعا من الثقة يف قدرات العاملني مما يدفع كل فرد إىل تقدمي أقصى جهده لتحمل مسؤولية اإلجناز 
وتتفوق األنظمة اليت ينتمي إليها وبالتايل يدفعهم إىل التكيف مع متغريات البيئة، اخلارجية والتعامل معها بقدرة عالية 

 .1توازنة لتساهم يف حتسني األداءوم

 تأثير طرق إتخاذ القرار على األداء الوظيفي: ثالثا:

تقليص الصراع و رفع الروح املعنوية ثريا واضحا يف حتسني طرق العمل و إن ملشاركة العاملني يف اختاذ القرارات تأ
وتكمن أمهية هذه العملية يف أن النشاطات اليت متارسها املنظمة يف  للعاملني و رفع مستوى االنسجام يف بيئة العمل.

ظل السباق العلمي والتكنولوجي واحلضاري تتطلب رؤية واضحة يف اختاذ القرار وفقا لطبيعة األداء املناط بأي منهم 

                                                 
 .241فليه فاروق عبده، السيد محمد عبد المجيد، مرجع سابق، ص1
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العاملني إلجناح هذه القرارات  العاملني يف إختاذ القرارات تزيد من سبل اإللتزام بالتنفيذ وحماولة يف العمل إذ أن مبشاركة
 وإخنفاض األداء وتدهور اإلنتاجية. وتبنيها، وإنطالقا من كون القوى العاملة تعد يف جمموعها مصدر احلركة التحمد

ظهر االهتمام بقضايا القوى العاملة، وكانت العناية بتدبري األساليب الكفيلة حبسن إستخدامها وتدريبها 
املناخ التنظيمي يف املنظمات بتوفري بيئة عمل مناسبة حتفز أفراد القوى العاملة على النمو والتطور وتنميتها. إن إهتمام 

وتعمل على اإلستخدام األمثل لقدراهتم ومهاراهتم وإستكشاف طاقاهتم اإلبداعية سوف يؤدي إىل تنمية قدرات مجيع 
 تميز.العاملني، ويوفر الثقة والطمأنينة هلم وحيفزهم على األداء امل

منط املناخ التنظيمي السائد فيها. كما وجود عالقة بني فاعلية املنظمة و إن كثريا من نتائج الدراسات تشري إىل 
 يؤكد العلماء أن جناح املنظمة يعتمد إىل حد كبري على مدى مالئمة بنائها التنظيمي للبيئة احمليطة.

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 الفصل الثاني

 تأثررها الغتنظرمي ىلع األداء الوظرفي لألةغتاذ الجاملي
 -برج بوعريريج- اإلبراهرميجاملة محمد البشرر 
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 أوال؛ وصف عينة الدراسة
 الحالة العائليةتوزيع أفراد العينة حسب متغير  -22-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 58.0 29 ذكر
 34.0 17 أنثى

 8.0 4 بدون إجابة
 0، 100 05 اجملموع

 (51)امللحق رقم SPSS: خمرجات برنامج المصدر

من أفراد العينة ذكور وهي النسبة األعلى؛ تليها فئة االناث  % 04بأن  -51-يتبني من اجلدول رقم 
 اإلجابة عن هذا السؤال. %54. كما امتنع % 38بنسبة 

 السنتوزيع أفراد العينة حسب متغير  -20-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 4.0 2 سنة 35أقل من 

 60.0 30 سنة 85سنة إىل أقل من  35من 
 30.0 15 سنة 05سنة إىل أقل من  85من 

 2.0 1 سنة 05أكثر من 
 4.0 2 بدون إجابة

 0، 100 05 اجملموع
 (51)امللحق رقم SPSS: خمرجات برنامج المصدر

سنة وهي النسبة  85و 35من أفراد العينة ترتاوح أعمارهم بني  %25بأن  -52-يتبني من اجلدول رقم 
. كما بلغت نسبة األفراد الذين % 35سنة بنسبة  05و 85األعلى. تليها فئة األفراد الذين ترتاوح أعمارهم بني 

. كما %52سنة بلغت نسبتهم  05. أما األفراد الذين جتاوزت أعمارهم %58سنة بنسبة  35تقل أعمارهم عن 
 اإلجابة عن هذا السؤال. %58تنع ام
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 المستوى الدراسيتوزيع أفراد العينة حسب متغير  -22-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 22 11 ماجستري
 0، 66 33 دكتوراه

 0، 4 2 أستاذ التعليم العايل
 0، 8 4 بدون إجابة

 0، 100 05 اجملموع
 (51)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

من أفراد العينة حاصلون على شهادة الدكتوراه وهي النسبة  % 22بأن  -53-يتبني من اجلدول رقم 
.كما بلغت نسبة أساتذة التعليم العايل % 22األعلى؛ تليها فئة األفراد احلاصلون على شهادة املاجستري بنسبة 

اإلجابة  %54. كما امتنع % 52بنسبة  أستاذ التعليم العايل. أما النسبة األقل متثلت يف فئة األفراد مبستوى 8%
 عن هذا السؤال.

 الرتبة العلميةتوزيع أفراد العينة حسب متغير  -21-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 4 2 أستاذ تعليم عايل
 0، 40 20 أستاذ حماضر أ

 0، 26 13 أستاذ حماضر ب
 0، 18 9 أستاذ مساعد قسم أ
 0، 8 4 أستاذ مساعد ب

 0، 4 2 بدون إجابة
 0، 100 05 اجملموع

 (51)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

"؛ وهي النسبة األعلى. تليها أستاذ حماضرأمن أفراد العينة برتبة " %85بأن  -58-يتبني من اجلدول رقم 
. أما فئة األساتذة %14األساتذة املساعدين قسم أ . كما بلغت نسبة %22فئة األساتذة احملاضرين قسم ب بنسبة 

كما امتنع . %58. مت تسجيل أقل نسبة على مستوى أساتذة التعليم العايل بنسبة %54املساعدين قسم ب بلغت 
 .اإلجابة عن هذا السؤال 58%
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 سنوات الخبرةتوزيع أفراد العينة حسب متغير  -21-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 4 2 أقل من سنة

 0، 20 10 سنوات 0سنة إىل 1من 
 0، 30 15 سنوات 15سنة إىل  2من 

 0، 38 19 سنوات 15أكثر من 
 0، 8 4 بدون إجابة

 0، 100 01 اجملموع
 (51)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

سنوات؛وهي النسبة األعلى. تليها  15من أفراد العينة جتاوزت خربهتم %34بأن -50-يتبني من اجلدول رقم 
 50و 51سنوات. كما بلغت نسبة األفراد الذين ترتاوح خربهتم بني  15و 52فئة األفراد الذين ترتاوح خربهتم بني 

اإلجابة عن هذا  %54كما امتنع . أما النسبة األقل متثلت يف فئة األفراد الذين تقل خربهتم عن سنة.  %25سنوات 
 .السؤال
 : الثقافة التنظيميةالثاني تحليل استجابات عينة الدراسة تجاه المحورثانيا؛ 

 أداء األستاذ لعملهباالرتياح أثناء  الشعور -20-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 76 38 نعم
 0، 20 10 ال

 0، 4 2 بدون إجابة
 0، 100 05 اجملموع

 (52)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

م؛ وهي النسبة لعمله همباالرتياح أثناء أداء من العينة يشعرون %62بأن  -52-يتبني من اجلدول رقم 
 %58كما امتنع ؛وهي النسبة األقل.  يشعرون باالرتياح أثناء أداءهم لعملهم ال العينة أفراد من%25األعلى. مقابل 

 .اإلجابة عن هذا السؤال
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 الوظيفة أكثر مما تتطلبه اضافيةالقيام بأعمال  -27-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 64 32 نعم
 0، 32 16 ال

 0، 4 2 بدون إجابة
 0، 100 05 اجملموع

 (52)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

 ؛ وهيأكثر مما تتطلبه الوظيفة إضافيةبأعمال  يقومونمن العينة  %28بأن -56-يتبني من اجلدول رقم 
؛ وهي النسبة األقل.  يقومون بأعمال اضافية أكثر مما تتطلبه الوظيفةمن أفراد العينة ال  %32مقابل  .النسبة األعلى

 اإلجابة عن هذا السؤال. %58كما امتنع 
 إدارة الكلية انضباط األساتذة في العمل البيداغوجي متابعة -28-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 58 29 نعم
 0، 34 17 ال

 0، 8 4 بدون إجابة
 0، 100 05 اجملموع

 (52)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

انضباط األساتذة يف العمل  تتابع إدارة الكلية صرحوا بأن من العينة %04بأن -54-يتبني من اجلدول رقم 
تتابع انضباط األساتذة يف ال صرحوا بأن إدارة الكلية من أفراد العينة  %38مقابل  .البيداغوجي؛ وهي النسبة األعلى

 اإلجابة عن هذا السؤال. %54؛ وهي النسبة األقل. كما امتنع العمل البيداغوجي
 عميد الكلية اجتماعات مفتوحة مع األساتذة للنقاش وتبادل اآلراء في مواضيع مختلفة عقد -22-رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 20 10 نعم
 0، 74 37 ال

 0، 6 3 بدون إجابة
 0، 100 05 اجملموع

 (52)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

اجتماعات مفتوحة مع ال يعقد من العينة صرحوا بأن عميد الكلية  %68بأن -59-يتبني من اجلدول رقم 
من أفراد العينة صرحوا بأن  %25األساتذة للنقاش وتبادل اآلراء يف مواضيع خمتلفة؛ وهي النسبة األعلى. مقابل 
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عميد الكلية ال يعقد اجتماعات مفتوحة مع األساتذة للنقاش وتبادل اآلراء يف مواضيع خمتلفة؛ وهي النسبة األقل.  
 اإلجابة عن هذا السؤال. %52كما امتنع 

 توفر الكلية على مناخ آمن من األخطار واألضرار الصحية -22-الجدول رقم

 املئويةالنسبة  التكرار  
 0، 40 20 نعم
 0، 52 26 ال

 0، 8 4 بدون إجابة
 0، 100 05 اجملموع

 (52)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

توفر الكلية على مناخ آمن من األخطار واألضرار  ال يرون من العينة %02بأن -15-يتبني من اجلدول رقم 
يرون توفر الكلية على مناخ آمن من األخطار واألضرار من أفراد العينة  %85؛ وهي النسبة األعلى. مقابل الصحية
 اإلجابة عن هذا السؤال. %54؛ وهي النسبة األقل. كما امتنع الصحية

 يسود الكلية جو من التعاون بين األقسام المختلفة -22-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 60 30 نعم
 0، 36 18 ال

 0، 4 2 بدون إجابة
 0، 100 05 اجملموع

 (52)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

؛ الكلية جو من التعاون بني األقسام املختلفةبيسود  يرون بأنه من العينة %25بأن -11-يتبني من اجلدول رقم 
؛ بني األقسام املختلفة الكلية جو من التعاونبيسود  ال يرون بأنهمن أفراد العينة  %32وهي النسبة األعلى. مقابل 

 اإلجابة عن هذا السؤال. %58وهي النسبة األقل. كما امتنع 
 الهيكل التنظيمي الحالي للكلية يساعد على انجاز المهام بكفاءة -20-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 42 21 نعم
 0، 54 27 ال

 0، 4 2 بدون إجابة
 0، 100 05 اجملموع

 (52)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر
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يساعد على اجناز ال اهليكل التنظيمي احلايل للكلية يرون بأن  من العينة %08بأن -12-يتبني من اجلدول رقم 
يرون بأن اهليكل التنظيمي احلايل للكلية يساعد من أفراد العينة  %82؛ وهي النسبة األعلى. مقابل املهام بكفاءة

 اإلجابة عن هذا السؤال. %58؛ وهي النسبة األقل. كما امتنع املهام بكفاءةعلى اجناز 
إدارة الكلية إلى التعديل من هيكلها التنظيمي بما يتوافق مع التغيرات في البيئة  لجوء -22-الجدول رقم

 المحيطة

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 32 16 نعم
 0، 64 32 ال

 0، 4 2 بدون إجابة
 0، 100 05 اجملموع

 (52)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

إىل التعديل من هيكلها التنظيمي  تلجأ إدارة الكليةال يرون بأن  من العينة %28بأن -13-يتبني من اجلدول رقم 
إدارة الكلية تلجأ يرون بأن من أفراد العينة  %32؛ وهي النسبة األعلى. مقابل مبا يتوافق مع التغريات يف البيئة احمليطة

 %58؛ وهي النسبة األقل. كما امتنع إىل التعديل من هيكلها التنظيمي مبا يتوافق مع التغريات يف البيئة احمليطة
 اإلجابة عن هذا السؤال.

إدارة الكلية بعض من صالحيتها للمستويات اإلدارية بما يتناسب مع متطلبات  تفويض -21-الجدول رقم
 العمل

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 50 25 نعم
 0، 42 21 ال

 0، 8 4 بدون إجابة
 0، 100 05 اجملموع

 (52)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

بعض من صالحيتها للمستويات  تفوض إدارة الكليةيرون  من العينة %05بأن -18-يتبني من اجلدول رقم 
ال  إدارة الكليةيرون بأن من أفراد العينة  %82؛ وهي النسبة األعلى. مقابل اإلدارية مبا يتناسب مع متطلبات العمل

؛ وهي النسبة األقل. كما امتنع بعض من صالحيتها للمستويات اإلدارية مبا يتناسب مع متطلبات العمل تفوض
 اإلجابة عن هذا السؤال. 54%
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 القرارات حرص المدير على إشراك األساتذة في عملية اتخاذ -21-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 28 14 نعم
 0، 70 35 ال

 0، 2 1 بدون إجابة
 0، 100 05 اجملموع

 (52)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

على إشراك األساتذة يف عملية اختاذ  حريص املديريرون بأن  من العينة %65بأن -10-يتبني من اجلدول رقم 
حريص على إشراك األساتذة يف ليس املدير يرون بأن من أفراد العينة  %24وهي النسبة األعلى. مقابل ؛ القرارات

 اإلجابة عن هذا السؤال. %52وهي النسبة األقل. كما امتنع  عملية اختاذ القرارات؛
 للعمل األستاذ وحماس ماهتما زيادة المشاركة في اتخاذ القرار من مساهمة -20-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 92 46 نعم
 0، 8 4 ال

 0، 100 05 اجملموع
 (52)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

؛ وهي النسبة األعلى. مقابل باالرتياح أثناء األداء للعمل يشعرون من العينة %92بأن -12-يتبني من اجلدول رقم 
 وهي النسبة األقل.؛ أثناء األداء للعمليشعرون باالرتياح ال من أفراد العينة  54%

 : محتوى وساعات العملالثالث تحليل استجابات عينة الدراسة تجاه المحورثالثا؛ 
 األستاذ متلكهايعمل مع القدرات والمهارات التي ال توافق -27-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 76 38 نعم
 0، 22 11 ال

 0، 2 1 بدون إجابة
 0، 100 05 اجملموع

 (53)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر
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؛ وهناتوافق مع القدرات واملهارات اليت ميتلكي همعمليرون بأن  من العينة %62بأن -16-يتبني من اجلدول رقم 
 ؛اليت ميتلكوهنايتوافق مع القدرات واملهارات ال عملهم يرون بأن من أفراد العينة  %22وهي النسبة األعلى. مقابل 

 اإلجابة عن هذا السؤال. %52وهي النسبة األقل. كما امتنع 
 في األسبوع العمل بالرضا عن عدد أيام الشعور -28-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 80 40 نعم
 0، 18 9 ال

 0، 2 1 بدون إجابة
 0، 100 05 اجملموع

 (53)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

؛ وهي النسبة بالرضا عن عدد أيام العمل يف األسبوع يشعرون من العينة %45بأن -14-يتبني من اجلدول رقم 
وهي النسبة األقل. كما  ؛بالرضا عن عدد أيام العمل يف األسبوع ال يشعرونمن أفراد العينة  %14األعلى. مقابل 

 اإلجابة عن هذا السؤال. %52امتنع 
 الوظيفي ءدااألمن  التحسينعدد ساعات العمل في اليوم  االعتقاد بإمكانية -22-رقم الجدول

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 82 41 نعم
 0، 18 9 ال

 0، 100 05 اجملموع
 (53)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

بإمكانية عدد ساعات العمل يف اليوم التحسني من  يعتقدون من العينة %42بأن -19-يتبني من اجلدول رقم 
بإمكانية عدد ساعات العمل يف اليوم  ال يعتقدونمن أفراد العينة  %14؛ وهي النسبة األعلى. مقابل األداء الوظيفي

 وهي النسبة األقل. ؛التحسني من األداء الوظيفي
 تقيد بأوقات العملال -02-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 96 48 نعم
 0، 4 2 ال

 0، 100 05 اجملموع
 (53)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر
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؛ وهي النسبة األعلى. بأوقات العمل يعتقدون بأهنم متقيدون من العينة %92بأن -25-يتبني من اجلدول رقم 
 النسبة األقل.وهي  ؛يعتقدون بأهنم متقيدون بأوقات العملال من أفراد العينة  %58مقابل 

العمل بروح الفريق الجماعي على رفع الجهد المبذول في أداء العمل في  مساهمة -02-الجدول رقم
 الجامعة

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 88 44 نعم
 0، 10 5 ال

 0، 2 1 بدون إجابة
 0، 100 05 اجملموع

 (53)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

على رفع اجلهد  يساعد العمل بروح الفريق اجلماعييعتقدون بأن  من العينة %44بأن -21-اجلدول رقم يتبني من 
بأن العمل بروح يعتقدون ال من أفراد العينة  %15؛ وهي النسبة األعلى. مقابل املبذول يف أداء العمل يف اجلامعة

 %52وهي النسبة األقل.كما امتنع  ؛اجلامعةالفريق اجلماعي يساعد على رفع اجلهد املبذول يف أداء العمل يف 
 اإلجابة عن هذا السؤال.
 المسؤول لألساتذة الحرية في العمل بالطريقة التي يرونها مناسبة اتاحة -00-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 66 33 نعم
 0، 32 16 ال

 0، 2 1 بدون إجابة
 0، 100 05 اجملموع

 (53)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

لألساتذة احلرية يف العمل بالطريقة اليت  يتيح املسؤوليعتقدون بأن  من العينة %22بأن -22-يتبني من اجلدول رقم 
املسؤول يتيح لألساتذة احلرية يف بأن يعتقدون ال من أفراد العينة  %32؛ وهي النسبة األعلى. مقابل يروهنا مناسبة

 اإلجابة عن هذا السؤال. %52وهي النسبة األقل.كما امتنع  ؛بالطريقة اليت يروهنا مناسبةالعمل 
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 القيادة اإلدارية واالتصال: الرابع تحليل استجابات عينة الدراسة تجاه المحوررابعا؛ 
 اإلدارة على استخدام الوسائل الحديثة في االتصال باألساتذة اعتماد -02-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 60 30 نعم
 0، 34 17 ال

 0، 6 3 بدون إجابة
 0، 100 05 اجملموع

 (58)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

؛ الوسائل احلديثة يف االتصال باألساتذة تعتمد اإلدارةيرون بأن  من العينة %25بأن -23-يتبني من اجلدول رقم 
 ؛تعتمد الوسائل احلديثة يف االتصال باألساتذةال يرون بأن اإلدارة من أفراد العينة  %38وهي النسبة األعلى. مقابل 

 اإلجابة عن هذا السؤال. %52كما امتنع  وهي النسبة األقل.
 ع العميد المناقشة الجماعية ألساليب العمليشجت -01-الجدول رقم

 
 النسبة املئوية التكرار

 0، 30 15 نعم
 0، 64 32 ال

 0، 6 3 إجابةبدون 
 0، 100 05 اجملموع

 (58)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

؛ وهي تشجيع العميد املناقشة اجلماعية ألساليب العمليرون  ال من العينة %28بأن -28-يتبني من اجلدول رقم 
وهي النسبة  ؛ألساليب العملتشجيع العميد املناقشة اجلماعية  يرونمن أفراد العينة  %35النسبة األعلى. مقابل 

 اإلجابة عن هذا السؤال. %52كما امتنع  األقل.
 األساتذة باإلدارة تواصل سهولة -01-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 84 42 نعم
 0، 16 8 ال

 0، 100 05 اجملموع
 (58)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر
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؛ وهي النسبة األعلى. مقابل تواصل باإلدارةيف سهولة جيدون  من العينة %48بأن -20-يتبني من اجلدول رقم 
 وهي النسبة األقل. ؛جيدون سهولة يف تواصل باإلدارةال من أفراد العينة  12%

 اإلدارة إلزالة المعوقات التي تعيق عملية االتصال بها سعي -00-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 46 23 نعم
 0، 50 25 ال

 0، 4 2 بدون إجابة
 0، 100 05 اجملموع

 (58)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

اإلدارة إلزالة املعوقات اليت  وجود جمهودات من قبلعدم يرون  من العينة %05بأن -22-يتبني من اجلدول رقم 
رون وجود جمهودات من قبل اإلدارة يمن أفراد العينة  %82؛ وهي النسبة األعلى. مقابل تعيق عملية االتصال هبا

 اإلجابة عن هذا السؤال. %58وهي النسبة األقل.كما امتنع  ؛إلزالة املعوقات اليت تعيق عملية االتصال هبا
 األداء الوظيفي لألستاذ الجامعي: الخامس تحليل استجابات عينة الدراسة تجاه المحورخامسا؛ 

 مؤهالت العلمية لبلوغ األهداف البيداغوجيةالخبرات و الف كل يتوظ -07-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 86 43 نعم
 0، 14 7 ال

 0، 100 05 اجملموع
 (50)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

كل اخلربات واملؤهالت العلمية لبلوغ األهداف   يوظفون من العينة %42بأن -26-يتبني من اجلدول رقم 
يوظفون كل اخلربات واملؤهالت العلمية لبلوغ من أفراد العينة  %18؛ وهي النسبة األعلى. مقابل البيداغوجية

 وهي النسبة األقل. ؛األهداف البيداغوجية
 الوظيفةبذل جهد إضافي إلكمال بعض مهام  -08-الجدول رقم

 املئويةالنسبة  التكرار  
 0، 84 42 نعم
 0، 16 8 ال

 0، 100 05 اجملموع
 (50)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر
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 همجهد إضايف إلكمال بعض مهامصرحوا بأهنم يبذلون  من العينة %48بأن -24-يتبني من اجلدول رقم 
يبذلون جهد إضايف إلكمال بعض ال صرحوا بأهنم من أفراد العينة  %12؛ وهي النسبة األعلى. مقابل البيداغوجية

 وهي النسبة األقل. ؛مهامهم البيداغوجية
 م أعمال تطوعية إضافية في إطار التعاون مع الكليةيتقد -02-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 70 35 نعم
 0، 30 15 ال

 0، 100 05 اجملموع
 (50)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

؛ وهي أعمال تطوعية إضافية يف إطار التعاون مع الكلية يقدمون من العينة %65بأن -29-من اجلدول رقم  يتبني
وهي  ؛يقدمون أعمال تطوعية إضافية يف إطار التعاون مع الكليةال من أفراد العينة  %35النسبة األعلى. مقابل 

 النسبة األقل.
 نظام تقييم األداء الوظيفي على معايير واضحة وعادلة شمول -22-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 12 6 نعم
 0، 82 41 ال

 0، 6 3 بدون إجابة
 0، 100 05 اجملموع

 (50)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

معايري واضحة  ال يشمل الوظيفينظام تقييم األداء يرون بأن  من العينة %42بأن -35-يتبني من اجلدول رقم 
يرون بأن نظام تقييم األداء الوظيفي يشمل معايري واضحة من أفراد العينة  %12؛ وهي النسبة األعلى. مقابل وعادلة
 اإلجابة عن هذا السؤال. %52كما امتنع  وهي النسبة األقل. ؛وعادلة

 االستعداد والقدرة على التكيف مع الحاالت واألزمات الطارئة )أزمة كورونا نموذج( وجود -22-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 88 44 نعم
 0، 8 4 ال

 0، 4 2 بدون إجابة
 0، 100 05 اجملموع
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 (50)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

وجود االستعداد والقدرة على التكيف مع احلاالت صرحوا  من العينة %44بأن -31-يتبني من اجلدول رقم 
وجود بعدم صرحوا من أفراد العينة  %54؛ وهي النسبة األعلى. مقابل واألزمات الطارئة )أزمة كورونا منوذج(

وهي النسبة األقل.كما امتنع ؛االستعداد والقدرة على التكيف مع احلاالت واألزمات الطارئة )أزمة كورونا منوذج(
 اإلجابة عن هذا السؤال. 58%

 الحالي راجع إلى المناخ السائد بالكلية األداء مستوى -20-الجدول رقم

 النسبة املئوية التكرار  
 0، 40 20 نعم
 0، 58 29 ال

 0، 2 1 بدون إجابة
 0، 100 05 اجملموع

 (50)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برنامج المصدر

راجع إىل املناخ ليس مستوى األداء احلايل يعتقدون بأن  من العينة %04بأن -32-يتبني من اجلدول رقم 
يعتقدون بأن مستوى األداء احلايل راجع إىل املناخ من أفراد العينة  %85؛ وهي النسبة األعلى. مقابل السائد بالكلية
 اإلجابة عن هذا السؤال. %52كما امتنع  وهي النسبة األقل. ؛السائد بالكلية
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 خاتمة:
، حبيث أن التنظيمي ويف األخري ميكن القول بان لبيئة العمل ومجاعة العمل وعالقات العمل تأثري على املناخ

جديدة من أجل أداء عملهم بصورة مناسبة وتتمثل هاته األجواء يف حتسني األفراد العاملني حباجة إىل أجواء عمل 
نوعية املناخ التنظيمي من توفري بيئة مادية وفيزيقية مناسبة للعمل وهذا من أجل كسب العمال للمؤسسة والعمل على 

 حتقيق أهدافها وجناحها، وهذا ما تبني لنا يف اجلداول.
عل العامل يتعلق بالعمل أكثر وتدفعه إىل بذل جهود كبرية يف العمل كذلك بالنسبة جلماعة العمل فهي جت

 .والرضا عنه
ضف إىل ذلك، إن عالقات العمل سواء كانت بني العمال فيما بينهم أو بني العمال ومسؤوهلم فهي تؤثر بشكل  

عور بالواجب واملسؤولية كبري يف سلوك العامل والتزامه وحو املؤسسة كذلك االمتثال القوانني املؤسسة وتبنيها والش
 اجتاهها.

وبالتايل فإن املناخ التنظيمي املالئم يعد من أكثر العوامل أمهية يف حتسني وتطوير كفاءة األفراد مما ينعكس 
إجيابا على املنظمة، ونظرا لكون العملية التحسينية والتطوير يف اجواء العمل ليست هنائية، فكلما استجدت ظروف 

ألمر إجراء بعض التحسينات املطلوبة على املناخ التنظيمي للعمل، وعليه فإنه كلما كان املناخ معينة كلما تطلب ا
حها وحتقيق أهدافها التنظيمي جيدا كان العمال أكثر التزاما للمؤسسة ويعملون على ضمان بقائها واستمرارها وجنا

 وهبذا توصلنا إىل النتائج التالية: وأهدافهم معا
 النتائج :

  إذ يشجع األساتذة على ر عام لتحديد العالقات التنظيميةميكن اعتبار اهليكل التنظيمي مبثابة إطا ،
 .يساهم يف زيادة أدائهم الوظيفي االجتهاد واإلبداع من أجل حتسني العمل وتطويره مما

   ترتفع كفاءة ، و تعمل على تدفق وانسياب املعلوماتتلعب االتصاالت دورا هاما داخل حميط اجلامعة، فهي
 .فاءة املسؤولني يف اجلامعة عاليةاألداء الوظيفي كلما كانت هناك أنظمة جيدة لالتصاالت وكانت ك

  املشاركة يف صنع القرارات تتيح لألساتذة فرص إبداء الرأي واألفكار واالقرتاحات واليت من شأهنا أن تؤدي
 يف اختاذ القرارات لألساتذة إذ أن هذا اإلسهام يف املشاركةإىل حتسني طرق العمل بتقليص الصراع ورفع الروح املعنوية 

ة يف من قبل األساتذة جتعل سبل االلتزام بالتنفيذ واجب منوط بأي منهم وميثل أعلى صور البناءات التنظيمية النامج
 .الوقت احلاضر

 :التوصيات

 كل عن بعيدا وهذا حمدودة، غري إبداعية طاقة أنه على لديها لألستاذ النظرة اجلامعة تتبىن أن ضرورة
 .هوتثقفي بقدراته تؤمن أن جيب كما الوظيفي، مركزه أو هتكوين أو األستاذ االعتبارات املتعلقة خبربة هذا
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  منح الثقة وإعطاء الفرصة لألساتذة إلظهار مهاراهتم إىل جانب تفويض بعض من صالحياهتم هلم األمر
 الذي يشعرهم مبكانتهم وبثقة اإلدارة فيهم وبالتايل يتضاعف نشاطهم ويؤثر إجيابا على أدائهم الوظيفي 

 جلانب املهين واالجتماعي لألستاذاالهتمام با. 
 .سلوك العاملني ألداء وظيفي فعال حول املناخ التنظيمي وتأثريه على توجيه إجراء العديد من الدراسات

رون يف لقد أثار انتباهنا ووحن خنتتم هذه املذكرة عدة مواضيع أخرى حبذا لو يعاجلها باحثون آخ :راسةآفاق الد
 : املستقبل وتتمثل فيما يلي

  األساتذة اجلامعينياالبتكار لدى دور املناخ التنظيمي يف حتقيق اإلبداع و. 
 حلراك املهين لألساتذة اجلامعينياملناخ التنظيمي وأثره على ا. 
 املؤسسةزام التنظيمي للعمال يفأثر املناخ التنظيمي على االلت . 
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يـــــــي والبحث العلمـــــــم العالـــــــــوزارة التعلي  
-برج بوعريريج -محمد البشير اإلبراهيمي جامعة   

التسييروعلوم والتجارية كلية العلوم االقتصادية   
م التسييرو م علـــــقس  

 تخصص إدارة أعمال
 
 
 

 
 استمـــارة بحث حـــول

 
 

 
 

 
 
 

 

يف إطار التحضري لنيل شهادة املاسرت ختصص إدارة أعمال أود منكم املشاركة يف إثراء هذا املوضوع من خالل 
لة من األسئلة املوجودة هبذه االستمارة وبكل موضوعية سعيا منا ملعرفة وجهة نظركم  تفضلكم باإلجابة على مج

( يف اخلانة اليت ×كـأساتذة حول موضوع " املناخ التنظيمي واألداء الوظيفي لألستاذ اجلامعي" ، وذلك بوضع عالمة )
 العلمي .تعرب عن رأيكم مؤكدين لكم أن هذه املعلومات ال تستخدم إال ألغراض البحث 

 
 

 شكرا جزيال لتعاونكم
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  بلعربي مصطفى 

 
 
 
 

 املناخ التنظيمي  دور[

 اجلامعي يف حتسني األداء الوظيفي لألستاذ 
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Statistiques 

 سنوات الخبرة الرتبة العلمية المؤهل العلمي السن الجنس  

N Valide 50 50 50 50 50 

Manquant 0 0 0 0 0 

       

       Table de fréquences 

    

 الجنس       

 

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 
 Valide 0، 58 0، 58 0، 58 29 ذكر 

 0، 92 0، 34 0، 34 17 أنثى 

 X 4 8 ،0 8 ،0 100 ،0 

 Total 50 100 ،0 100 ،0   

 

 السن       

 

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 
 Valide  0، 4 0، 4 0، 4 2 سنة 50أقل من 

 سنة 00سنة إلى أقل من  50من  
30 60 ،0 60 ،0 64 ،0 

 سنة 30سنة إلى أقل من  00من  
15 30 ،0 30 ،0 94 ،0 

 0، 96 0، 2 0، 2 1 سنة 30أكثر من  

 X 2 4 ،0 4 ،0 100 ،0 

 Total 50 100 ،0 100 ،0   

 

 المؤهل العلمي       

 

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 
 Valide 0، 22 0، 22 0، 22 11 ماجستير 

 0، 88 0، 66 0، 66 33 دكتوراه 

 0، 92 0، 4 0، 4 2 أستاذ التعليم العالي 

 X 4 8 ،0 8 ،0 100 ،0 

 Total 50 100 ،0 100 ،0   

 

 الرتبة العلمية       

 

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 
 Valide 0، 4 0، 4 0، 4 2 أستاذ تعليم عالي 

 0، 44 0، 40 0، 40 20 أستاذ محاضر أ 

 0، 70 0، 26 0، 26 13 أستاذ محاضر ب 

 0، 88 0، 18 0، 18 9 أستاذ مساعد قسم أ 

 0، 96 0، 8 0، 8 4 أستاذ مساعد ب 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحق 

 

X 2 4 ،0 4 ،0 100 ،0 

 Total 50 100 ،0 100 ،0   

 

 سنوات الخبرة       

 

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 
 Valide 0، 4 0، 4 0، 4 2 أقل من سنة 

 سنوات 3سنة إلى 0من  
10 20 ،0 20 ،0 24 ،0 

 سنوات 00سنة إلى  6من  
15 30 ،0 30 ،0 54 ،0 

 سنوات 00أكثر من  
19 38 ،0 38 ،0 92 ،0 

 X 4 8 ،0 8 ،0 100 ،0 

 Total 50 100 ،0 100 ،0   

 

        
Table de fréquences 

   

 هل تشعر باالرتياح أثناء أدائك للعمل؟      

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 76 0، 76 0، 76 38 نعم 

 0، 96 0، 20 0، 20 10 ال

X 2 4 ،0 4 ،0 100 ،0 

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 هل تقوم بأعمال أكثر مما تتطلبه وظيفتك؟      

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 64 0، 64 0، 64 32 نعم 

 0، 96 0، 32 0، 32 16 ال

X 2 4 ،0 4 ،0 100 ،0 

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 هل تتابع إدارة الكلية انضباط األساتذة في العمل البيداغوجي؟      

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 58 0، 58 0، 58 29 نعم 

 0، 92 0، 34 0، 34 17 ال

X 4 8 ،0 8 ،0 100 ،0 

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 عميد الكلية اجتماعات مفتوحة مع األساتذة للنقاش وتبادل اآلراء في مواضيع مختلفة؟هل يعقد       

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحق 

 

Valide 0، 20 0، 20 0، 20 10 نعم 

 0، 94 0، 74 0، 74 37 ال

X 3 6 ،0 6 ،0 100 ،0 

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 هل تتوفر الكلية على مناخ آمن من األخطار واألضرار الصحية؟      

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 40 0، 40 0، 40 20 نعم 

 0، 92 0، 52 0، 52 26 ال

X 4 8 ،0 8 ،0 100 ،0 

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 جو من التعاون بين األقسام المختلفة؟هل يسود الكلية       

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 60 0، 60 0، 60 30 نعم 

 0، 96 0، 36 0، 36 18 ال

X 2 4 ،0 4 ،0 100 ،0 

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 على انجاز المهام بكفاءة؟هل الهيكل التنظيمي الحالي للكلية يساعد       

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 42 0، 42 0، 42 21 نعم 

 0، 96 0، 54 0، 54 27 ال

X 2 4 ،0 4 ،0 100 ،0 

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 بما يتوافق مع التغيرات في البيئة المحيطة؟ هل تلجأ إدارة الكلية إلى التعديل من هيكلها التنظيمي      

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 32 0، 32 0، 32 16 نعم 

 0، 96 0، 64 0، 64 32 ال

X 2 4 ،0 4 ،0 100 ،0 

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 صالحيتها للمستويات اإلدارية بما يتناسب مع متطلبات العمل؟هل تفوض إدارة الكلية بعض من       

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 50 0، 50 0، 50 25 نعم 

 0، 92 0، 42 0، 42 21 ال

X 4 8 ،0 8 ،0 100 ،0 

Total 50 100 ،0 100 ،0   

      



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحق 

 

 إشراك األساتذة في عملية اتخاذ القرارات؟هل يحرص المدير على 

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 28 0، 28 0، 28 14 نعم 

 0، 98 0، 70 0، 70 35 ال

X 1 2 ،0 2 ،0 100 ،0 

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 اهتمامك وحماسك للعمل؟هل المشاركة في اتخاذ القرار تزيد من       

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 92 0، 92 0، 92 46 نعم 

 0، 100 0، 8 0، 8 4 ال

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 
 

Table de fréquences 

   

 هل يتوافق عملك مع القدرات والمهارات التي تمتلكها؟      

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 76 0، 76 0، 76 38 نعم 

 0، 98 0، 22 0، 22 11 ال

X 1 2 ،0 2 ،0 100 ،0 

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 هل تشعر بالرضا عن عدد األيام في األسبوع؟      

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 80 0، 80 0، 80 40 نعم 

 0، 98 0، 18 0، 18 9 ال

X 1 2 ،0 2 ،0 100 ،0 

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 هل تعتقد بأن عدد ساعات العمل في اليوم تحسن من أدائك الوظيفي؟      

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 82 0، 82 0، 82 41 نعم 

 0، 100 0، 18 0، 18 9 ال

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 هل تتقيد بأوقات العمل؟      

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحق 

 

Valide 0، 96 0، 96 0، 96 48 نعم 

 0، 100 0، 4 0، 4 2 ال

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 هل العمل بروح الفريق الجماعي يساعدك على رفع الجهد المبذول في أداء العمل في الجامعة؟      

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 88 0، 88 0، 88 44 نعم 

 0، 98 0، 10 0، 10 5 ال

X 1 2 ،0 2 ،0 100 ،0 

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 هل المسؤول يعطي لألساتذة الحرية في العمل بالطريقة التي يرونها مناسبة؟      

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 66 0، 66 0، 66 33 نعم 

 0، 98 0، 32 0، 32 16 ال

X 1 2 ،0 2 ،0 100 ،0 

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 
 

Table de fréquences 

   

 هل تعتمد اإلدارة على استخدام الوسائل الحديثة في االتصال باألساتذة؟      

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 60 0، 60 0، 60 30 نعم 

 0، 94 0، 34 0، 34 17 ال

X 3 6 ،0 6 ،0 100 ،0 

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 هل يشجع العميد المناقشة الجماعية ألساليب العمل؟      

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 30 0، 30 0، 30 15 نعم 

 0، 94 0، 64 0، 64 32 ال

X 3 6 ،0 6 ،0 100 ،0 

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 هل يجد األساتذة سهولة في االتصال باإلدارة؟      

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 84 0، 84 0، 84 42 نعم 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحق 

 

 0، 100 0، 16 0، 16 8 ال

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 المعوقات التي تعيق عملية االتصال بها؟هل تبذل اإلدارة جهدا إلزالة       

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 46 0، 46 0، 46 23 نعم 

 0، 96 0، 50 0، 50 25 ال

X 2 4 ،0 4 ،0 100 ،0 

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 
Table de fréquences 

   

 خبراتك ومؤهالتك العلمية لبلوغ األهداف البيداغوجية؟هل توظف كل       

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 86 0، 86 0، 86 43 نعم 

 0، 100 0، 14 0، 14 7 ال

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 هل تبذل جهد إضافي إلكمال بعض مهام وظيفتك؟      

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 86 0، 84 0، 84 42 نعم 

 0، 100 0، 16 0، 16 8 ال

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 هل تقدم أعمال تطوعية إضافية في إطار التعاون مع الكلية؟      

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 70 0، 70 0، 70 35 نعم 

 0، 100 0، 30 0، 30 15 ال

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 هل يشمل نظام تقييم األداء الوظيفي على معايير واضحة وعادلة؟      

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 12 0، 12 0، 12 6 نعم 

 0، 94 0، 82 0، 82 41 ال

X 3 6 ،0 6 ،0 100 ،0 

Total 50 100 ،0 100 ،0   

     

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحق 

 

 هل لك االستعداد والقدرة على التكيف مع الحاالت واألزمات الطارئة )أزمة كورونا نموذج(؟

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 88 0، 88 0، 88 44 نعم 

 0، 96 0، 8 0، 8 4 ال

X 2 4 ،0 4 ،0 100 ،0 

Total 50 100 ،0 100 ،0   

 هل تعتقد بأن رضاك على مستوى أدائك الحالي راجع إلى المناخ السائد بالكلية التي تعمل بها؟      

  Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0، 40 0، 40 0، 40 20 نعم 

 0، 98 0، 58 0، 58 29 ال

X 1 2 ،0 2 ،0 100 ،0 

Total 50 100 ،0 100 ،0   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس املحغتويا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهرس المحتويات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الصفحة المحتويات سفهر 
  شكر 
  اهداء

  قائمة احملتويات
  قائمة اجلداول

 ب-أ مقدمة
 الفصل األول: اإلطار النظري ملتغريات الدراسة والعالقة بينهما

  : مدخل عام حول المناخ التنظيمياألول املبحث
 7 متهيد

 8 : مفهوم المناخ التنظيمياألول املطلب
 8 : أهمية وعناصر المناخ التنظيميالثاين املطلب

 8 أمهية املناخ التنظيمي أوال:
 2 ثانيا: عاصر املناخ التنظيمي

 22 : خصائص وأنواع المناخ التنظيميالثالث املطلب
 22 أوال: خصائص املناخ التنظيمي:

 22 :التنظيميأنواع املناخ ثانيا: 
 20 : أبعاد المناخ التنظيميالرابع املطلب

 20 أوال: اهليكل التنظيمي:
 20 ثانيا: منط القيادة:

 22 ثالثا: حوافز العمل ومكافآته
 22 رابعا: رضا العاملني:

 22 خامسا: منط االتصاالت
 22 سادسا: املشاركة يف اختاذ القرارات

طبيعة العمل سابعا:  22 
التكنولوجيا:ثامنا:   22 

 21 : األداء الوظيفي لألستاذ الجامعياملبحث الثاين
 21 متهيد

 21 : مفهوم األداء الوظيفياملطلب األول
 21 التعريف اللغوي:أوال: 
 21 التعريف االصطالحي:ثانيا: 

 21 : أهمية وأهداف األداء الوظيفياملطلب الثاين
 21 أوال: أمهية األداء الوظيفي

 20 أهداف األداء الوظيفي ثانيا:



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهرس المحتويات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 27 : محددات وأنواع األداء الوظيفياملطلب الثالث
 27 أوال: حمددات األداء الوظيفي

 22 ثانيا: أنواع األداء الوظيفي
 02 : أبعاد األداء الوظيفي والعوامل المؤثرة فيهالرابع املطلب

 la performance a la tache: 02بعد أداء املهمة  أوال:
 la performance contextuelle 00بعد األداء السياقي:  ثانيا:

 02 : عالقة المناخ التنظيمي باألداء الوظيفي لألستاذ الجامعي برج بوعريريجاخلامس املطلب
 02 أوال: تأثري اهليكل التنظيمي على األداء الوظيفي:

 01 تأثري منط االتصاالت على األداء الوظيفي:ثانيا: 
 01 تأثري طرق إختاذ القرار على األداء الوظيفي: ثالثا:

جامعة حممد -األداء الوظيفي لألستاذ اجلامعي  الفصل الثاين: اجلانب التطبيقي للدراسة امليدانية حول تأثريها التنظيمي على
 -برج بوعريريج-البشري اإلبراهيمي

 متهيد
 07 أوال : وصف عينة الدراسة

 02 ثانيا : حتليل استجابة عينة الدراسة جتاه احملور الثاين 
 21 ثالثا : حتليل استجابات عينة الدراسة جتاه احملور الثالث
 27 رابعا : حتليل استجابات عينة الدراسة جتاه احملور الرابع

 22 خامسا : حتليل استجابة عينة الدراسة جتاه احملور اخلامس
 22 خامتة :
 20 املصادر واملراجعقائمة 
 - مالحق
 - فهرس

 - مالحق
 - فهرس

 - ملخص

 
 



 

 

 : ملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع املناخ التنظيمي في جامعة محمد البشير إلابراهيمي من وجهة نظر أساتذة كلية العلوم 

أستاذ،وزعت عليهم 153مبحوث من  05الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير وشملت الدراسة على التمثيل النسبي لعينة البحث املقدرة ب 

 .الاستمارة املعدة خصيصا لتشمل مختلف أبعاد املناخ التنظيمي: بعد الثقافة التنظيمية، بعد الاتصاالت واتخاذ القرار، الهيكل التنظيمي

أبعاد  ،ألاول منها يشمل البيانات الشخصية والثاني محاور الاستمارة املوزعة علىلباحث الاستمارة التي شملت قسمينوقد صمم ا

 .لتنظيمياملناخ ا

وأظهرت نتائج الدراسة أن جامعة محمد البشير إلابراهيمي تولي أهمية بالغة لتحسين ألاداء الوظيفي لألساتذة من خالل توفير البيئة 

ة يعملون على احترام بالجامعة والبحث العلمي، كما أن غالبية أساتذة الجامع فجير طاقاتهم واملساهمة في الرقيالتنظيمية املالئمة من أجل ت

قوانين العمل باالنضباط في عملهم البيداغوجي،كما يلحون أيضا على توفير تكنولوجيات عالية التطور خاصة مع ألاوضاع الراهنة)أزمة 

 كورونا( أين تطلب التعليم عن بعد .

: ة وأهمهاباط باملؤسسة الجامعيرتوتوصلت الدراسة ملجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحسين املناخ التنظيمي وتقوية الا   

 .تمام بمشكالت ألاساتذة الجامعيينالاه -

 .جال أمام املشاركة في صنع القرارإفساح امل -

 .املحكم للتحكم في انفالت الجامعةتحديث التنظيم  -

Summary: 

The studyaimed to identify the reality of the organizationalclimateat Muhammad Al-Bashir 

Al-IbrahimiUniversityfrom the point of view of the professors of the Faculty of Economic, 

Commercial and Management Sciences. Organizational culture, after communication and 

decision-making, organizational structure. 

The researcherdesigned the form, whichincludedtwo parts, the first of 

whichincludespersonal data and the second of the questionnaire's axes distributed on the 

dimensions of the organizational climate. 

The results of the studyshowedthat Muhammad Al-Bashir Al-IbrahimiUniversity attaches 

great importance to improving the job performance of professors by providing the 

appropriateorganizationalenvironment in order to explodetheirenergies and contribute to the 

advancement of the university and scientificresearch. To providehighlydeveloped technologies, 

especiallywith the current conditions (the Corona crisis), where distance educationisrequired. 

The studyreached a set of recommendationsaimedatimproving the organizationalclimate 

and strengthening the connectionwith the university institution, the most important of whichare: 

- Paying attention to the problems of universityprofessors. 

- Allowspace for participation in decision-making. 

-Updating the tightorganization to control the university's chaos. 

 


