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الحمد هلل الذم أنار دربنا ككجينا نحك الطريؽ السميـ ككجينا إلى الطريؽ المستقيـ 
كجعمنا متقيف ككجينا إلتماـ ىذا العمؿ المتكاضع كالذم أختـ بو مشكارم 

 ...الدراسي

 َكَقَضى َربَُّؾ َأالَّ َتْعُبُدكْا ِإالَّ ِإيَّاُه َكِباْلَكاِلَدْيِف <<أىديو إلى مف قاؿ فييـ عز كجؿ 
ِإْحَسانان ِإمَّا َيْبُمَغفَّ ِعنَدَؾ اْلِكَبَر َأَحُدُىَما َأْك ِكاَلُىَما َفاَل َتُقؿ لَُّيَمآ ُأؼٍّ َكاَل َتْنَيْرُىَما َكُقؿ 

َكاْخِفْض َلُيَما َجَناَح الذُّؿِّ ِمَف الرَّْحَمِة َكُقؿ رَّبِّ اْرَحْمُيَما َكَما  *لَُّيَما َقْكالن َكِريمان 
ـْ ِإف َتُككُنكْا َصاِلِحيَف َفِإنَُّو َكاَف ِلألكَّاِبيَف * َربََّياِنى َصِغيران  ـُ ِبَما ِفي ُنُفكِسُك ـْ َأْعَم بُُّك رَّ

 >>... َ ُفكران 

 التي "معدن شريفة " كما أىدم ىذا العمؿ المتكاضع إلى األستاذة المشرفة 
لى كؿ رفقاء الدرب في الدراسة .... ساعدتني في إنجاز ىذا العمؿ كا 

 

 

 

 

 

 

 



 
 َربِّ َأْكِزْعِني َأْف َأْشُكَر ِنْعَمَتَؾ الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ َكَعَمٰى َكاِلَدمَّ <<

ا َتْرَضاُه َكَأْدِخْمِني ِبَرْحَمِتَؾ ِفي ِعَباِدَؾ  َكَأْف َأْعَمَؿ َصاِلحن
اِلِحيفَ   19النمؿ  >>الصَّ

أتقدـ بخالص عبارات الشكر كالعرفاف إلى كؿ مف ساعدني 
كشجعني في إتماـ ىذه المذكرة كأخص بالذكر إلى الكالديف 

الكريميف الذم ساعداني عمي الكصكؿ إلى ىذه المرتبة مف العمـ 
لى األستاذة المشرفة الدكتكرة القديرة   –شريفة معدن – كا 

لى الدكتكرة المحترمة   -أسماء سعادو– كا 
 

 

 

 

 

 



: فهرس المحتويات
الصفحة العنــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

 
 إهداء 

 الشكر والعرفان 
 ممخص الدراسة 

ب - أمقدمـــــــة 
 اإلطار التمهيدي لمدراسة 

I - 04إشكالية الدراسة 
II -  05فرضيات الدراسة 
III -  05أهمية الدراسة 
IV -  05أسباب اختيار الموضوع 
V -  06أهداف الدراسة 

V I - 06 تحديد مفاهيم الدراسة 
V II-  10الدراسات السابقة 

 المعوقات التنظيمية الوظيفية : الفصل الثاني
 16تمهيد 

I -17: المعوقات التنظيمية الوظيفية 
 17 (الوظيفية)مدخل مفاهيمي لممعوقات التنظيمية -1
 19. مصادر المعوقات التنظيمية- 2

II -20:  أنواع المعوقات التنظيمية الوظيفية 
 20. التخطيط اإلستراتيجي- 1
 24. الحوافز - 2
 27. االتصال التنظيمي - 3

III -30: أساليب مواجهة المعوقات التنظيمية الوظيفية 
 30. إدارة الوقت- 1
 33. إدارة األزمات- 2

 37خالصة 



 األداء الوظيفي : الفصل الثالث
 40تمهيد  

I -  41السيرورة التاريخية لألداء الوظيفي 
II -  41أساسيات حول األداء الوظيفي 
III - 45العوامل المؤثرة في األداء الوظيفي 
VI - 47عوامل تقيم األداء الوظيفي 
V- 48االتجاهات النظرية لألداء الوظيفي 

 50خالصة الفصل 
  اإلطار المنهجي لمدراسة: الفصل الرابع

 53تمهيد  

I - 54مجاالت الدراسة 
-II  57منهج الدراسة 
III -  58عينة الدراسة 

IV - 58أدوات الدراسة 
 61خالصة الفصل  

 لدراسة ا  لنتائجالتصور المنهجي: الفصل الخامس
 62تمهيد  

I - 63تصور النتائج 
 63مناقشة الفرضية األولى  - 1

 63مناقشة الفرضية الثانية - 2

 64مناقشة الفرضية الثالثة - 3
II -  64تصورات النتائج في ضوء الدراسات السابقة 

 65خالصة الفصل 
 67خاتمة 

 68قائمة المراجع 
 71 مالحق



 : ممخص الدراسة

التخطيط )اثر معكقات التنظيمية الكظيفية المتمثمة   ىدفت ىذه الدراسة لمكشؼ عف 
، كلتحقيؽ عمى األداء الكظيفي داخؿ المؤسسة (الحكافز. االتصاؿ التنظيمي. االستراتيجي

ىذا اليدؼ اعتمدنا عمى المنيج الكصفي التحميمي باعتباره األنسب، كقمنا ببناء استمارة 
 عامؿ بكمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية 55لجمع البيانات، كتطبيقيا عمى عينة مككنة مف 

 .بجامعة العربي بف مييدم اـ البكاقي

  كبسبب جائحة ككركنا لـ نتمكف مف اإلجراء الفعمي لمدراسة، كاكتفينا بكضع تصكر منيجي 
معرفة مجمكعة مف الكظائؼ حكؿ النتائج، كتكصمنا إلى تحقؽ الفرضيات الجزئية الثالث، ك

 التخطيط االستراتيجي عمى األداء الكظيفي لعامميف ، كمنو يؤثرالعكسية داخؿ المؤسسة
 ، ك ياب االتصاؿ التنظيمي يؤثر عمى األداء الكظيفي لعامميف، كما أف داخؿ المؤسسة

 .تتحكـ الحكافز في أداء العامميف داخؿ المؤسسة

 معكقات تنظيمية، األداء الكظيفي، المؤسسة: الكممات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 



Study abstract: 

 This study aimed to uncover the effect of functional organizational 

obstacles represented by (strategic planning, organizational 

communication, incentives) on job performance within the 

organization, and to achieve this goal, we depended on the descriptive 

analytical approach as the most appropriate, and we built a data 

collection form and applied it to a sample of 55 workers in the college 

Humanities and Social Sciences at Oum El-Bouaghi University. 

 Because of the Corona pandemic, we were not able to conduct the 

actual study, and we were satisfied with developing a systematic 

concept about the results, and we reached the verification of the three 

partial hypotheses, and knowledge of a group of opposite functions 

within the organization, from which strategic planning affects the job 

performance of workers within the organization, and the absence of 

organizational communication affects The job performance of two 

workers, and incentives control the performance of workers within the 

organization. 

Key words: organizational constraints, job performance, institution 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 :مقذمــــــة
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 :مقدمـــــــة

شيدت السنكات الماضية تطكرات ىائمة كانت انعكاسيا كبيرا عمى محاكلة تخفيؼ كمحاربة ىذه      
الكظائؼ العكسية كمحاكلة اتخاذ مجمكعة مف أساليب ك االجراءت الكفيمة بمكاجيتيا كمسيارتيا السيما 
كاف مكضكع المعكقات التنظيمية كأثرىا عمى األداء الكظيفي  لمعامميف مف المكضكعات إدارية الذم اخذ 

بحثنا خاصة مف  تأثر حيز كبير مف اىتماـ الباحثيف،كعميو فقد كاجينا مجمكعة مف الصعكبات، كقد
ناحية العممية بمجمكعة مف صعكبات التي أثرت بكجو الخصكص عمى محتكل المراد الكصكؿ إليو مف 
خالؿ كجكد صعكبات نذكر منيا نقص في المراجع  مؽ  المكتبات، كباء كركرنا الذم اثر عمى الجانب 
النفسي ك المعنكم لباحث  ياب اإلشراؼ المباشر مف طرؼ األستاذ كما يمعب دكره في التكجيو كتقيـ 
العمؿ ك استغالؿ بعض الفئة ىذه الظركؼ كبيع المراجع بمبالغ خيالية كؿ ىذه الصعكبات أثرت عمى 

 .جكدة ك محتكل العممي لبحث

. التخطيط االستراتيجي)كمف خالؿ دراستنا ىذه قمنا بدراسة اثر معكقات التنظيمية الكظيفية المتمثمة      
عمى األداء الكظيفي داخؿ المؤسسة كمحاكلة محاربة انعكاسات سمبية داخؿ  (الحكافز. االتصاؿ التنظيمي

 (الكظيفية )المؤسسة مف خالؿ إتباع أسمكب رشيد كمعاكف في التعرؼ عمى تمؾ المعكقات التنظيمية 
كتبياف مصادرىا ك تكقع أثارىا الضارة ك محاكلة السعي إلى التخفيؼ مف أثارىا، كىذا آلياتي إال مف 
كلقد .خالؿ بحث عممي كتكخي المكضكعية في عالجيا إذف مف ىذا المنطمؽ تـ تناكؿ مكضكع الدراسة 

تـ كضع إطار المنيجي حاكلنا فيو إبراز األشكاؿ المطركح لمدراسة ك تحديد الفرضية الرئيسية كالفرضيات 
التي انطمقت منيا، كأسباب كأىمية اختيار المكضكع ثـ األىداؼ التي تصبك إلييا ىذه الدراسة، كمنو 

تحديد المفاىيـ األساسية التي ارتكزت عمييا ىذه الدراسة ثـ عرض لمختمؼ الدراسات السابقة التي تناكلت 
مكضكع الدراسة كذلؾ انطمقت ىذه الدراسة مف إطار نظرم جاء في فصكؿ ىي الفصؿ الثاني كالفصؿ 

. الثالث كالفصؿ الرابع

كقد اخترناىا ليدؼ التعمؽ في  (الكظيفية)حيث تناكؿ الفصؿ الثاني كىك معكقات التنظيمية      
التخطيط  )المعكقات التنظيمية، حيث تطرقنا فيو إلى المفيـك كالمصادر كأيضا تناكلنا المعكقات التنظيمية 

( الكظيفية) كنظريات كأساليب مكاجية المعكقات التنظيمية  (االستراتيجي االتصاؿ التنظيمي الحكافز
، كفي الفصؿ الثالث قمنا بدراسة األداء الكظيفي، حيث تناكلنا فيو السيركرة (إدارة الكقت إدارة األزمات )

التاريخية لألداء الكظيفي أساسيات حكؿ األداء الكظيفي العكامؿ المؤثرة في األداء الكظيفي عكامؿ تقيـ 



 :مقذمــــــة
 

 ب
 

األداء كتناكلنا اتجاىات النظرية لألداء الكظيفي، كبعد ىذا اإلطار النظرم تناكلنا فصؿ االجراءت 
المنيجية لمدراسة الميدانية أيف تـ تحديد مجاالت الدراسة كالمنيج كاألدكات المستخدمة كضبط العينة 

كتناكلنا في الفصؿ الخامس تصكرات لنتائج ك تحميؿ دراسات السابقة، حيث كاف مف  كأسمكب تحدييا
المفترض إجراء ىذه الدراسة الميدانية في جامعة العربي بف مييدم أـ البكاقي، كاعتماد أسمكب المسح 

ثـ تـ عرض  (المالحظة المقابمة الحرة االستمارة)الشامؿ، كتطبيؽ مجمكعة مف األدكات كاف أىميا 
. النتائج أيف تـ اختبار الفرضيات تصكريا، إذ حالت الظركؼ الصحية جراء جائحة ككركنا دكف ذلؾ

.       كفي نياية البحث أكردت خاتمة تناكلت تصكرات لمنتائج البحث 
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I -اإلشكالية : 

 تسعى المؤسسات اليـك جاىدة إلى تحقيؽ أىدافيا التي أسست مف اجميا، كالتي تمثؿ الغرض      
األساسي مف إنشائيا، لذلؾ نجدىا تسعى إلى تحقيؽ االستقرار لدل المكظفيف يتسجد ذلؾ مف خالؿ 

إمكانيات المادية كالبشرية ، كيعتمد نجاحيا في التسير الجيد داخميا مرتبط بكفاءة المسريف كالعامميف  مف 
خالؿ طرؽ ك األساليب المنتيجة في تسيرىـ فقد عممت المؤسسات عمى تطكير ككضع الخطط المناسبة 

التي تؤثر في سير العمؿ داخميا مف خالؿ  (الكظيفية )ك العمؿ عمى مكاجية أىـ المعكقات التنظيمية 
ظيكر سمسمة مف االختالالت داخؿ المؤسسة التي أثرت بشكؿ كبير عمى سير ك تطكر المؤسسة كال 

. تتحقؽ محاكلة تخفيؼ مف ىذه الكظائؼ العكسية بجيد فردم كحده البد مف جيكد جماعية

    كيمعب التنظيـ دكرنا كبير في تنظيـ الكسائؿ التي تساىـ في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة عف طريؽ تجميع 
قامة العالقات بيف األعماؿ كالقائميف عمييا كتزكيد العامميف بالمعمكمات أكؿ  العمؿ، كتفرض السمطات كا 

.  بأكؿ، فإشكالية بحثنا تتمحكر حكؿ التأثير السمبي لممعكقات التنظيمية الكظيفية

    كمف خالؿ المتغيرات المككنة لمكضكع بحثنا سنحاكؿ تشخيص العكامؿ  ير الكظيفية التي تقؼ 
عائقا أماـ العمميات التنظيمية في ادئيا لكظائفيا فضعؼ أداء اإلدارة كالتسيير النتائج عف محدكدية 
الكفاءات كالقرارات االرتجالية التي ال تعتمد عمى تخطيط كال عمى الدراسة لإلمكانيات كالمعطيات 

كالمعمكمات المتكفرة ،باإلضافة إلى تغميب المصالح الخاصة عمى حساب المصمحة العامة كىي مجمكعة 
كظائؼ عكسية تؤثر في سيادة المصالح الخاصة كانخفاض في الكعي كالتحيز في تطبيؽ المكائح 

التنظيمية كالتسيير الغير عقالني لممكارد البشرية كعدـ كجكد رقابة صارمة عمى العماؿ في أدائيـ لمياميـ 
كانعداـ االتصاؿ بيف الكحدات التنظيمية ،كىذا ما يؤثر عمى أداء الكظيفي لمعامميف في تنفيذ الكظائؼ 
كمياـ التي تكمفيا بيا المؤسسة أك الجية التي تربط بيا، كلألداء مكانة خاصة داخؿ المؤسسة كيعتبر 
أحد كأىـ األىداؼ األساسية التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقيا فإذا كاف األداء مميزا في ظؿ بيتو عمؿ 
يسكدىا العدؿ كالمساكاة فإنو يساىـ في تحفيز صاحب العمؿ كىناؾ معكقات تتحكـ في أداء العامميف 

التي تؤثر كتؤدم إلى انخفاض مستكم العمؿ داخؿ  (كحافز، التخطيط اإلستراتيجي، االتصاؿ التنظيمي)
كىدا بدكره يجعمنا نتساءؿ عف مدل كجكد ىده المعكقات التنظيمية داخؿ المؤسسة ككيفية .المؤسسة

تحكميا في أداء العامميف كمنو إلى مدل يتأثر أداء العامميف بالمعكقات التنظيمية 
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:    كمف ىذا المنطمؽ نطرح التساؤؿ الرئيسي التالي

كيؼ تؤثر المعكقات التنظيمية عمي األداء الكظيفي داخؿ المؤسسة؟ 

: كمف خالؿ التساؤؿ الرئيسي نطرح التساؤالت الفرعية التالية

ىؿ  ياب االتصاؿ التنظيمي يؤثر عمي األداء الكظيفي لمعامميف داخؿ المؤسسة؟ - 1

ىؿ يؤثر التخطيط االستراتيجي عمى األداء الكظيفي لمعامميف داخؿ المؤسسة؟ - 2

ىؿ يؤثر الحافز عمى األداء الكظيفي لمعامميف داخؿ المؤسسة؟ - 3

II  -فرضيات الدراسة  :

.  ياب االتصاؿ التنظيمي يؤثر عمى األداء الكظيفي لمعامميف  داخؿ المؤسسة- 1

. يؤثر التخطيط االستراتجي عمى األداء الكظيفي لمعامميف داخؿ المؤسسة- 2

. يؤثر الحافز عمى األداء الكظيفي لمعامميف داخؿ المؤسسة- 3

III - أهمية الدراسة                                    :

    تحمؿ ىذه الدراسة أىمية كبيرة في دراسات عمـ اجتماع التنظيـ كالعمؿ، كالتي تعني بالبحث عف مدل 
تأثير المعكقات التنظيمية كأثرىا عمي األداء الكظيفي فيذا المجاؿ حساس استدعى اىتماـ مجمكعة مف 

االتصاؿ )الباحثيف في اآلكنة األخيرة كأبرز المعكقات التنظيمية انطالقا مف كاقع كأداء العمميات التنظيمية 
كىذا البحث يساىـ إلى جانب  يره مف البحكث في ىذا المجاؿ  (التنظيمي، التخطيط اإلستراتيجي، الحافز

. تمييد األرضية السممية لكضع دعائـ كطرؽ التسيير البشرم

IV - أسباب اختيار الموضوع  :

    الشؾ أف اكتشاؼ أية مشكمة يبدأ بالمالحظة كالتي قد تككف عف طريؽ الصدفة أك عف طريؽ  
:  دراسات كمطالعات متكاصمة أك فيناؾ عدة أسباب جذبت اىتمامي ليذا المكضكع كلكف ىذه األسباب في

. االىتماـ بالمكضكع نظرنا النتمائنا لمجاؿ التنظيـ كالعمؿ- 1
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. الر بة ىنا لتجديد في ىذا النكع مف المكضكعات- 2

.    إبراز األىمية الكبيرة التي تمعبيا المعكقات التنظيمية كأثرىا عمي األداء الكطني لمعامميف في مؤسسة- 3

V - أهداف الدراسة  :

. التعرؼ عمي المعكقات التنظيمية كتأثيرىا عمي أداء العامميف- 1

. معرفة اآلثار السمبية لممعكقات التنظيمية عمي أداء العامميف- 2

التعرؼ عمي كيفية تعامؿ العامميف مع المعكقات التنظيمية كما ىي اإلجراءات المتخذة مف أجؿ - 3
. التخفيؼ منيا

. معرفة اآلثار السمبية لممعكقات التنظيمية ك أثرىا عمي أداء العامميف- 4

V I - تحــــــــديد مفاهيم الدراسة  :

 االتصـــــــــــــال التنظيمي  :

 ىي عممية مشتقة مف كممة التكاصؿ، كالتكاصؿ في المغة مف الكصؿ كيعني ربط شيئ :لغــــــــــة- 1 
. بشيئ أخر كيجب أف تككف ىناؾ لغة مشتركة بينيـ

 االتصاؿ التنظيمي ىك عممية يتـ عف طريقيا إيصاؿ المعمكمات مف أم نكع كمف أم :اصطالحا- 2 
عضك في الييكؿ التنظيمي لممنشأة إلى عضك أخرل قصد إحداث تغيرات فيك أداة أكلية مف أدكات 

(.                  35، ص 1989العفركم، )التأثير عمي الفاعميف ككسيمة فعالة األحداث التغير في سمككاتيـ 

بأنو العممية التي تيدؼ إلى تدفؽ  البيانات كالمعمكمات في صكرة حقائؽ :      يعرفو محمد منير حجاب
بيف كحدات المشركع المختمفة في مختمؼ االتجاىات بيف ىابطة كصاعدة كأفقية كعبر مراكز العمؿ 

(. 35، ص 2003حجاب،). المتعددة

إف االتصاؿ الذم يحدث ضمف التنظيـ ما ىك سكل عممية ىادفة تتـ بيف طريفيف أك :     يعرفو ركجرز 
(                                                                            141، ص 1992عشكم، ).   كاآلراء كالتأثير في المكاقؼ كاالتجاىات أكثر لتبادؿ المعمكمات
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كىك مجمؿ النشاطات كاألعماؿ كالسمككات المتخذة مف طرؼ الفاعميف لخمؽ عالقات فيما بينيـ : إجرائي
. في إطار رسمي أك  ير رسمي لمكصكؿ إلى أىداؼ المؤسسة

  مفهوم األداء  :

 >> <<perfo rmonce كممة األداء La Rousseيعتبر قامكس المغة الفرنسية : المفهوم المغوي- 1
كالتي تعني أتـ أك أنجز " .parfomée " كممة إنجميزية مشتقة مف الفرنسية القديمة المأخكذة مف كممة

.                                       (la rousse,2001,766). اكادل

    كيمكف تعريؼ األداء بأنو إنجاز األعماؿ كما يجب أف تنجز كىذا ينسجـ مع اتجاه بعض الباحثيف 
في التركيز عمي إسيامات الفرد في تحقيؽ أىداؼ المنظمة مف خالؿ درجة تحقيؽ إتماـ مياـ كظيفة 

 ( .35،ص2005الخاؼ،)حيث يعتبر األداء عف السمكؾ الذم تقاس بو قدرة الفرد  

    كنستنتج مف ىذا التعريؼ أف األداء مرتبط بفعؿ كمعرفة اجتماعية أم أنو مرتبط بقبكؿ اجتماعي 
. لألنشطة التي يقـك بيا الفرد أك تقـك بيا المؤسسة

    كما يعرفو لكرينك بأنو الفرؽ بيف القيمة المقدمة لمسكؽ كمجمكع القيـ المستيمكة كىي تكاليؼ مختمفة 
. تعتبر مستيمكة لممكارد كتسيـ سمبنا في األداء الكمي (مراكز تكمفة)األنشطة فبعض الكحدات 

كيعرفو دركر عمي أنو التكازف بيف رضا المساىميف كالعماؿ، حيث نستنتج مف ىذا التعريؼ أف األداء - 
يعد مقياس لمحكـ عمي مدل تحقيؽ المؤسسة ليدفيا الرئيسي كاستمرارىا في نشاطيا في ظؿ التنافس 

( . 104، ص 2013المحاسنة، )

ا لكؿ ما تقدـ نستطيع استخالص تعريؼ إجرائي لألداء الكظيفي .    كاستنتاجن

   ىك ذلؾ النشاط أك الميارة أك الجيد المبذكؿ مف طرؼ الفرد سكاء كاف ىذا الجيد عقمينا أك فكرينا مف 
أجؿ إتماـ مياـ الكظيفة المككمة لو، حيث يحدث ىذا السمكؾ تعبيرنا بكفاءة كفعالية يحقؽ مف خاللو 

. األىداؼ المسطرة مف قبؿ المنظمة

 يرتبط مفيـك األداء بسمكؾ الفرد كالمنظمة كيحتؿ مكانو خاصة داخؿ أم :المفهوم االصطالحي- 2
. مؤسسة باعتباره الناتج النيائي لمصمحة جميع األنشطة
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:     كقد عرؼ بعض الباحثيف األداء كمف ىذه التعاريؼ نذكر

بأف األداء ىك نتاج سمكؾ فالسمكؾ ىك النشاط الذم يقكـ بو األفراد أما نتاجات " كيعرفو نيكػػػػػػسكف   "
(  15 ص 2005درة، )السمكؾ فيي النتائج تمحظت عف تمؾ السمكؾ

كمايعرؼ األداء الكظيفي بأنو قدرة اإلدارة عمي تحكيؿ المدخالت الخاصة بالتنظيـ إلى عدد مف - 
. المنتجات لمكاصفات محددة

. بأنو الناتج الذم يحققو المكظؼ عند قيامو بأم عمؿ مف األعماؿ الماضي" كيعرفو ىػػانز"

(  14، ص 1990سمماف،)عمي تحقيؽ أىداؼ الكظيفة التي يشغميا " قدرة الفرد" كما يعرؼ األداء - 

.  بأنو إصدار حكـ عمي الشرعية االجتماعية" كيسر كمانديريك"كما عرفو كؿ مف 

  hussu، 1982) لقد عرؼ التخطيط بالكثير مف التعريفات فقد عرفو :مفهوم التخطيط االستتراتيجي 
( 03ص 

     بأنو جزء مف اإلدارة كعنصر حيكم مف عناصرىا ألنو يعبر عف إدراؾ المستقبؿ كتييئة مستمزمات 
بأنو عممية صيا ة كتقديـ مجمكعة مف القرارات   (4، ص ACKOFF ،1970)التعامؿ معو فيما عرفو 

ا بأنو عممية تييئة االلتزاـ بالمكارد بطريقة أكثر  متبادلة التأثير قبؿ القياـ بأم عمؿ فعمي، كعرؼ أيضن
اقتصادية كذلؾ بتكفير الظركؼ كالحاالت التي تسمح لتمؾ المكارد أف تتسـ بسرعة كبأقؿ كقت كأكثر 

تحديدا فالتخطيط االستراتيجي  يعني كضع أىداؼ المنظمة كتحديد الكسائؿ الالزمة لمكصكؿ إلييا بأحسف 
(                                           47-45 ص ص 2009ماىر، ). األحكاؿ

 ىك يكجو سمكؾ أك نشاط المنظمة في ضكء المكارد المتاحة كالممكنة لتحقيؽ األىداؼ :التعريف اإلجرائي
. المنظمة ككضع السياسات الكفيمة بتحقيقيا

 تعريف الحافز  :

     لقد كردت تعريفات كثيرة تكضح مفيـك الحافز تمتقي جميعيا بككنيا تعرؼ الحافز عمي أنو ذلؾ 
. المثير الذم يحرؾ الفرد نحك تحقيؽ ىدؼ معيف يتحقؽ مف خاللو أىداؼ المؤسسة كالفرد عمي حد سكاء



اإلطار التمهيذي للذراســــــــة:                                                          الفصل األول  

 

 
9 

كما عرفو برسمكف كستاير التحفيز عمي أنو شعكر داخمي لدل الفرد يكلد الر بة إلتخاذ نشاط أك سمكؾ 
. معيف ييدؼ لمكصكؿ إلى تحقيؽ أىداؼ محددة

. الحكافز ىي المؤثرات الخارجية التي تشجع اإلنساف أك تحفزه ألداء أفضؿ* 

فقد عرفيا بأنيا الر بة لإلنساف في االستجابة لمتطمبات المنظمة لرسالتيا " Dale beach"أما ديؿ بيش 
. كأىدافيا

بقكلو إنيا العكامؿ التي تعمؿ عمي إثارة القكة الحركية في اإلنساف :     كتعريؼ الدكتكر عمي السممي
. كتؤثر في سمككو

. أنيا األساليب المستخدمة لحث العامؿ عمي العمؿ المثمر:     الدكتكر عاطؼ محمد عبيد

أنيا العكامؿ التي تجعؿ األفراد ينيضكف بعمميـ عمي نحك أفضؿ كيبذلكف معو " Dimock"   أما تعريؼ 
( 175-170 ص ص 2010عباس، )جيدنا أكبر مما يبذلو  يرىـ  

نستنتج بأنو ذلؾ المثير الذم يحرؾ الفرد ذا تحقيؽ معيف يتحقؽ مف خالؿ :     كمف خالؿ التعريؼ
أىداؼ المنظمة كالفرد عمي حد سكاء كمف ىنا فإف تحفيز العامميف يبدأ مف ظيكر الحاجة، كأف أىمية 

. الحكافز تأتي لغرض تنمية دكافع التخاذ السمكؾ

 المعوقات التنظيمية الوظيفية  :

عاقو  . عاؽ، يعكؽ عكقنا، أم صرفو ك ثبطو كاخره عنو <<    حيث جاء في القامكس الجديد لمطالب 
. كجاء في لساف العرب البف منظكر كعاقو عف الشيء يعكقو عكقا صرفو كحبسو

 العكامؿ التي تؤدم إلى االنحراؼ عف النمكذج المثالي <<فيعرفيا بأنيا " أحمد مصطفى خاطر"    أما 
لمتنمية كتحكؿ دكف تحقيؽ األىداؼ التي يسعى إلييا التنظيـ المحمي كما إنيا تعني اتجاىات سمككيا سمبينا 

فالمخطط الذم يرسـ خطط التغير قد يصطدـ بأفراد المجتمع كسمككيـ الذم قد يعكؽ عف تحقيؽ أم 
( .                                             167 ص 2005مصطفى، ).  أنماط السمكؾ

(.       53، ص 1990الحسيني، )"  نتائج  ير متكقعة"يعرفيا أنيا "  ركبرت ميرتكف"أما 
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:  التعريف اإلجرائي

      يمكف تعريؼ المعكقات التنظيمية عمي أنيا مجمكعة الكظائؼ العكسية المتمثمة في  ياب التخطيط 
ك ياب االتصاؿ ك ياب الحكافز كذلؾ ما يؤثر عمي الممارسات، داخؿ المؤسسة كيعكد بالسمب عمي أداء 

 .العامميف داخؿ التنظيـ في المؤسسة

V II- الدراسات السابقة : 

:  الدراسة األولى/ أ

. المعكقات التنظيمية لمترقية الكظيفة لممرأة العاممة: عنكاف الدراسة- 

. نزيية شاكش: صاحب الدراسة- 

. شيادة دكتكراه : صفة الدراسة- 

. 2017-2016: سنة الدراسة- 

الجزائر . بسكرة : مكاف الدراسة- 

.  ماىي أىـ المعكقات التنظيمية التي تحكؿ دكف الترقية الكظيفية لممرأة العاممة:مشكمة الدراسة 

مف خالؿ فيـ كاقع الذم تعيشو المرأة في مجاؿ العمؿ لالف ىناؾ تفاكت كال مساكاة : ممخص اإلشكالية
كسعييا لمتقدـ إلى مناصب أعمى ليست بيدىا كال يتـ بنفس . في العمؿ مازلت قائمة كبدرجات مختمفة 

السيكلة التي بيا تقدميا في المستكيات اإلدارية الدنيا كتركزت في الميف الكسطى كالمتدنية في السمـ 
. الميني كينحصر عمميا النمطي في كظائؼ أنثكية كتككيميا األعماؿ الكتابية

:  فرضيات الدراسة

     يشكؿ عدـ استفادة المرأة العاممة مف دكارت تككنية كيشكؿ عدـ استفادة المرأة العاممة مف فرص 
. تفكيض السمطة كما يمعب ضعؼ تقيـ المسؤكليف لمجيكدات كنشاطات المرأة العاممة داخؿ المؤسسة

استخدمت الباحثة المنيج الكصفي   :منهج الدراسة
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. العينة العشكائية: عينة الدراسة

:  أهم النتائج

   مف خالؿ عدـ إسناد مناصب المسؤكلية لممرأة العاممة يمكف كراء عدـ استفادتيا مف فرص تفكيض 
. السمطة كيرجع سبب حرماف المرأة العاممة مف فرص الترقية إلى ضعؼ تقيـ المسؤكليف لعمميا 

مف خالؿ ىذه الدراسة نفيـ بأنيا ركزت عمي دراسة المعكقات التنظيمية لممرأة العاممة : تعميؽ عمي الدراسة
. في بيئة العمؿ

ىذه الدراسة تطرقت إلى دارسة المعكقات التنظيمية لممرأة العاممة في :    ما مكقع دراستنا مف ىذه الدراسة
. بيتو العمؿ المختمطة كىي كقفية التميز بيف النساء كالرجاؿ
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:  الدراسة الثانية

. المعكقات التنظيمية كأثرىا عمي فعالية الجماعات المحمية: عنكاف الدراسة- 

. الصالح ساكرم: صاحب الدراسة- 

. رسالة ماجستػػػػػير: صفة الدراسة- 

 2008: سنة الدراسػػػػػة- 

باتػػػػػػػػػػػػػػنة : مكاف الدراسػػػػػػػػة- 

. مدل تأثير الجماعات المحمية سمبينا بالمعكقات التنظيمية: مشكمة الدراســــــــــة

نظرا لتكسع المضطرد  ير المسبكؽ في كظائؼ الدكلة ك تعقدىا كزيادة متطمبات أفراد : ممخص اإلشكالية
أصبحت التنظيمات المحمية تحتؿ مكانة الصدارة ك باالعتماد عمى مجمكعة مف العمميات . المجتمع 

.  البد مف جيكد جماعية منظمة. التنظيمية ال يمكف اف تتحقؽ بالجيد الفردم كحده 

   :فرضيات الدراسة

     كمما تقمصت الالمركزية اإلدارية أدت إلى الحد مف فعالية الجماعة المحمية كمع عدـ اعتماد أساليب 
عممية متطكرة في تسير المكارد البشرية فغياب عممية التخطيط أدل ذلؾ الى الحد مف فعالية 

. المنيج الكصفي: منهج الدراســـــة

. العينة العشكائية البسيطة: عينة الدراسة

:  أهم النتائـــــــــج

    كجكد تشبث باإلجراءات كالتعقيدات اإلدارية مع إىماؿ المعايير العممية في التخطيط التنمكم في 
.  تسير المشاريع ظيكر سيادة القيـ الثقافية في بعض األحياف عند تعيف في المناصب النكعية

مف خالؿ قراءتي ليذه الدراسة تبيف أنيا دراسة  نية مف حيث المضمكف كقد :     تعميؽ عمي الدارسة 
ركزت عمي مكضكع حساس عمى اعتباره مكاضيع الحساسة في اإلدارات 
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ما مكقع دراستنا مف ىذه الدراسة تطرفت ىذه الدراسة إلى مكضكع المعكقات التنظيمية كأثرىا عمي فعالية 
. الجماعات المحمية كىذه الدراسة أضافو لنا مف معمكمات بالغة األىمية حكؿ المكضكع
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:   الدراسة الثالثـــــــــــــــــة

. بيئة العمؿ الداخمية كأثرىا عمي األداء الكظيفي: عنكاف الدراسة- 

. سػػػػػػياـ بف رحمكف: صاحب الدراسػػػػػػػة- 

أطركحة مكممة شيادة دكتكراه  : صفة الدراسػػػػػػػػػػػة- 

. 2014: سنػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػة- 

. بسكرة:  مكاف الدراسة - 

. ما مدل تأثير بيئة العمؿ عمي األداء الكظيفي لالداريف في جامعة باتنة: مشكمــــــــــــة الدراســـــــــة- 

: فرضات الدراسة

ما مدل إستفاء بيئة  العمؿ الداخمية لعناصرىا كربط مستكل األداء الكظيفي إلدارييف في ظؿ عناصر 
. بيئة العمؿ الداخمية كما مدل رضا اإلدارييف عمى عناصر بيئة العمؿ 

. المنيج الكصفي : منهج الدارسة

. العينة القصديػػػػػػػػػة: عينة الدراسة

:  أهم النتائج

     القيادة اإلدارية كأسمكبيا ناجح كمتماشي مع معطيات كمتطمبات ظركؼ العمؿ كطبيعة العمؿ 
. كالتخصص مالئمة لمعمؿ كأداء الكظائؼ

لقد اىتـ الباحث بمكاضيع ميمة أال كىك البيئة الداخمية كأثرىا عمي األداء :     تعميؽ عمي الدراسة
. الكظيفي باعتباره مكضكع إدارم حيث أف طبيعة البيئة تؤثر عمي أداء الكظيفي

ما مكقع دراستنا مف ىذه الدراسة      

   ىذه الدراسة تطرقت إلى دراسة طبيعة البيئة كأثرىا عمي األداء الكظيفي فقد كضحت لنا معمكمات بالغة 
.   األىمية حكؿ المكضكع
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:  تمهيد

      في عصرنا ىذا، عصر التكسع الغير مسبكؽ في كظائؼ الدكلة كاإلدارة عددا كنكعنا كتعقيدنا حيث 
أصبحت تحتؿ مكاف الصدارة مف حيث ككنيا خط الدفاع األكؿ في صناعة التنمية إذا ما أحسف 

استغالليا كتكظيفيا، كتشير جميع التجارب كالتقارير عمي أىميتيا في ككنيا مياديف صالحة لتحقيؽ 
التنمية الشاممة، كقد تحددىا مشكالت كمعكقات تنظيمية تبعدىا عف أىدافيا كتقمؿ مف احتماالت نجاحيا 

في الكصكؿ إلى النتائج التي كانت تعمؿ مف أجميا، كتمثؿ تمؾ المعكقات عقبات تصطدـ بيا اإلدارة 
كتحاكؿ اإلدارة تفادييا أك االلتفاؼ حكليا لتجنب اآلثار الضارة كالناجمة عف االصطداـ، كتتبع مجمكعة 

مف األساليب لمكاجية ىذه المعكقات التنظيمية، كفي ىذا الفصؿ سكؼ نتطرؽ إلى مفيـك المعكقات 
تخطيط  )التنظيمية الكظيفية كمف خالؿ مختمؼ االتجاىات كسنحاكؿ التعرض لممعكقات التنظيمية 

. كاألساليب لمكاجية ىذه المعكقات التنظيمية الكظيفية  (االتصاؿ التنظيمي، الحكافز. إستراتيجي
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I -المعوقات التنظيمية  :

:  (الوظيفية)مدخل مفاهيمي إلى معوقات التنظيمية- 1

     إذا كاف التنظيـ نسقنا اجتماعيا مكجو نحك تحقيؽ أىداؼ محددة، فإنو يتعيف لتحقيؽ ىذه األىداؼ 
بكسائؿ عديدة كتدابير مختمفة ترسـ في النياية أبعاده البنائية التي تعبر عنيا الخصائص التنظيمية 

المتعارؼ عمييا، كال نستطيع تصكر دراسة األبعاد البنائية كالمتغيرات االجتماعية في التنظيـ دكف دراسة 
المعكقات صادرة في المحؿ األكؿ " المعكقات التي تحكؿ دكف تحقيؽ األىداؼ التنظيمية ذلؾ لالف ىذه 

"  عف عدـ االتساؽ الذم قد ينشأ بيف األبعاد البنائية كالمتغيرات االجتماعية 

النمكذج الذم صا و فيبر لمبيركقراطية يرتكز عمي خاصة الرشد المطمؽ، فإف ذلؾ قد أثار "    فإذا كاف 
التي تصاحب البيركقراطية  (المعكقات الكظيفية)بدكره مناقشات ك تساؤالت حكؿ النتائج  ير المتكقعة 

كقد احتمت ىذه القضية " التي تفرض إعادة النظر في خصائص التنظيـ الرشيد عمي نحك الذم حدده فيبر
حققو تنظيـ "جانبا كبيرا مف تراث عمـ  االجتماع التنظيـ في اآلكنة األخيرة، فالتحكؿ الكاضح الذم 

. المنظمة نحك البيركقراطية كاف مرتبط بكثير مف المعكقات كالقيكد 

حسب رأييـ أف فيبر قد أىمؿ محتكيات االجتماعية  " مع ركبرت ميرتكف " ىكبر سيمكف"     فمقد اتفؽ 
في تصكراتو العسكرية التي تأثر بيا  بحكـ " فيبر"كليس التنظيـ شيئا جامدا، أك نسقا ثابتا عمى متكىـ

. عممو كممارستو لكظيفتو في تنظيـ الجيش

    بمعني أنو اكتشؼ ما فيو  في قصكر أك ضمكر، كنظرنا لصرامتو كبخاصة حيف تيبط القكاعد الرسمية 
التي تتصؼ دائما منذ عمر فيبر كما بعده، بأنيا قكاعد ضا طة تتصؼ بالجمكد، مما يعكؽ كظيفة 

. التنظيـ البيركقراطي، كىذا ىك السبب الذم مف أجمو يتصؼ البناء البيركقراطي حسبو بالقصكر كالضمكر

    كلكف الشيء الكاضح مع ذلؾ، ىك أف فيبر لـ يخضع المعكقات الكظيفية ينفس النكع مف التحميؿ 
المنظـ الذم قدمو لمجكانب الكظيفية لمتنظيـ كما يمكف أف تسيـ بو في تحقيؽ أقصي درجات الكفاية كلقد 

كلكف بعد إجراء دراسة كاقعية عمي أحد المصانع فكشؼ عمي " ميرتكف"كما ذىب إليو " ألفف جكلدنر"أبد 
: أف ثمة تناقضا كامنا في النمكذج المثالي، يتمثؿ عمي كجو الخصكص بيف خاصيتيف أساسيتيف ىما

التسمسؿ الرئاسي كالمعرفة الفنية أم بيف اإلدارية القائمة عمي الخبرة الفنية، كتمؾ المستندة إلى النظاـ 
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كاالنضباط، حيث أكضح أنو حينما تتكافر ىاتاف الخاصيتيف في تنظيـ كاحد، فإنو يصعب عمى ىذا 
. التنظيـ أف يؤدم نشاطاتو في انسجاـ كاستقرار، ذلؾ لالف فرص حدكث الصراع سكؼ تككف كبيرة

المعكقات الكظيفية كالخطر " في تحميمو لنظاـ الديمقراطي في الكاليات المتحدة فيرل"  دم تككفيؿ"    أما 
الذم ييدد اإلدارة التي تتمتع بقدر كبير جدا بعدد مف األمثمة الكقيعة فنكر أنو حينما يككف كضع المكظؼ 
مؤقت  ير مستقر، فإنو يككف تحت رحمة رؤسائو السياسييف، كتحت رحمة الفساد كالرشكة المذيف يتخذاف 

.  كاف مدركا في نفس الكقت األخطار العامة الناجمة" تككفيؿ"شكؿ ممارسات نظامية،  بيدا أف 

دراسة إشباع التنظيـ "فقد اىتـ  ببحث الجانب التنظيمي لممعمكمات الكظيفية حيث حاكؿ " سمزنيؾ"   أما 
لحاجاتو، كصو كشؼ عف أف أجزاءه ككحداتو الفرعية تقاـك كتعارض كؿ األمكر التي لتخدـ أ رضيا 

أف البيركقراطية  تكجيو دائما حاجة إلى  تفكيض السمطة لألنساؽ الفرعية " سمزنيؾ"الخاصة، كما يرل 
، ص 2008الصالح ، ). داخؿ التنظيـ،  ير أف ذلؾ التفكيض يؤدم إلى تمييع األىداؼ العامة لمتنظيـ

( 128،137ص 

في دراسة لدكر الجماعات المحمية في  التنمية المحمية ، كمدل استجابة " احمد مصطفي خاطر"     أما
أفراد المجتمع المحمي لممشاركة في تنمية المجتمع تكصؿ إلى كجكد ضغكطات خارجية تحكؿ دكف تمؾ 

 ال تتكقع مف جماعات المجتمع االستجابة اإليجابية المباشرة لمعمؿ معنا <<المشاركة حيث يشير إلى أنو 
إلحداث التغير المر كب مف خالؿ المساعدة الذاتية في برامج تنمية المجتمع، كذلؾ لمعديد مف األسباب 

أك تعارض منجزات التغيير مع المصالح ... التي يمكف أف يككف مف أىميا عدـ اإلحساس بالمشكالت 
الشخصية لبعض جماعات المجتمع، كلذلؾ يغفؿ البعض أف يعتبر برامج تنصية المجتمع عمي أنيا مجرد 

تسييالت تقـك بعض الييئات عمي تكفيرىا لتحقيؽ التقدـ االجتماعي كاالقتصادم لكافة المجتمع، كما 
يشير في مكضكع أخر عمي أنو مف بيف إفرازات المعكقات التنظيمية ىك أف الصراع عمي السمطة كتمسؾ 
الرؤساء التقميدييف بالسمطة كالنفكذ يؤدم لظيكر النزاع كالصراع الذم  يظير اىتماـ كجيد أفراد المجتمع 

.       عف اليدؼ الرئيسي كىك االىتماـ بتنمية المجتمع
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فقد درسكا مفيـك المعكقات التنظيمية في ضكء الدكر الذم " كحضير كاظـ"ك " خميؿ محمد الشماع"   أما 
تمعبو القيـ الثقافية كالعادات كالتقاليد في المجتمع كما ينجـ عنو مف التأثير في سمكؾ المنضمات إذا يركف 

 أف البناء االجتماعي كالعالقات السائدة فيو كالقيـ كاألعراؼ كالتقاليد يؤثر بشكؿ كبير في طبيعة 
ا بالمتغيرات كاآلثار االجتماعية  المنظمات كاألفراد عمي حد سكاء، كما تتأثر اليياكؿ التنظيمية عمكمن

ك البنا ما تعالج الظكاىر كالمشكالت اإلدارية في إطار القيـ كاألعراؼ كالتقاليد الثقافية فالمعالجة بمعزؿ 
يتضح بجالء أف المنظمة ال تستطيع  عف ىذه المتغيرات تتجاكز االستجابة كالتكييؼ المطمكب، كمف ىنا

تحقيؽ النجاح إذا كانت اتجاىاتيا السمككية  ير مستجيبة لطبيعة اآلثار الثقافية كالحضارية لممجتمع الذم 
. تعمؿ فيو

يمكف  (الكظيفة)   كمف خالؿ ما تـ عرضو لمختمؼ الخمفيات النظرية حكؿ مفيـك المعكقات التنظيمية 
:    أف نتقدـ عمي أنو

ذلؾ الكؿ المركب مف القيـ كالعادات كالتقاليد السالبة، كانخفاض مستكيات التعميمية، كانخفاض الكعي 
التنظيمي كاإلجراءات الركتينية كالتعقيدات اإلدارية كتحيز في تطبيقيا كالضغكط الداخمية كالخارجية 

كطغياف المصالح الخاصة عمي حساب المصمحة العامة، كقمة  (الكصاية، أصحاب النفكذ كالمصالح)
االعتماد عمي المعايير العممية في األداء كتضخيـ حجـ المصالح كانعداـ المشاركة الداخمية كالخارجية في 

التخطيط اإلستراتيجي، )تفاعميا داخؿ النسؽ التنظيمي مما تحكؿ إلى حد ما دكف أداء العمميات التنظيمية 
(. 128،137، ص ص 2008الصالح ، :  )المصدر (...االتصاؿ التنظيمي، الحكافز

:     كمف خالؿ ىذا المفيكمة يمكف تحديد مصادر المعكقات فيما يمي

  (الكظيفة): مصادر المعوقات التنظيمية- 2

 (خارجية كداخمية)نستطيع حصر المعكقات التنظيمية في مصدريف 

 (البيئة الخارجية): المصادر الخارجية- أ

     البيئة ىي أكؿ مصدر لممعكقات التي تكاجو المنظمات في أم مجتمع في العالـ ففي البيئة المحيطة 
  تشمؿ كؿ <<باإلدارة تكجد قكل اجتماعية كعادات كتقاليد، كما تكجد منظمات كمؤسسات فالبيئة 
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العناصر التي تقع خارج حدكد المنظمة كالتي مف المحتمؿ أف يككف ليا تأثير عؿ المنظمة ككؿ أك عمى 
جزء منيا، كبيئة عامة تؤثر بشكؿ  ير مباشر عمي المنظمة كما تؤثر عمى  يرىا مف المنظمات 

. باإلضافة إلى ذكم المصالح كالنفكذ كماليـ مف تأثير عمى إعاقة تحقيؽ أىداؼ المنظمة

.  (البيئة الداخمية)المصادر الداخمية - ب

     يعتبر العنصر البشرم مف اىـ كأخطر المعكقات داخؿ اإلدارة المحمية، كتتبمكر المعكقات التي يثيرىا 
في ككنو يتمتع بإرادة مستقمة عف إرادة المنظمة بما تتصؼ بو ىذه اإلرادة مف ثقافة تنظيمية تمؾ التي 

 القيـ كالمعتقدات كالمفاىيـ كاألعراؼ السائدة بيف العامميف في المنظمة كىي  البنا ما تككف <<تعبر عف 
ا مف خالؿ مدل التزاـ أعضاء   ير مكتكبة كلكف يمكف التعرؼ عمييا مف خالؿ المالحظة، كأيضن

ا بمدل قدرتو  المنظمة بقيـ أخالقية كأنماط معينة لمسمكؾ كالتفاعؿ في إنجاز المياـ المككمة ليـ، كأيضن
-138، ص ص 2008. الصالح ):  المصدر. عمى التشبث أك المركنة في تنفيذ اإلجراءات اإلدارية

139 )

II -أنواع المعوقات التنظيمية الوظيفية :

 التخطيط االستراتيجي -1

:  مدخل مفاهيمي لمتخطيط اإلستراتيجي- أ

يعد التخطيط اإلستراتيجي العممية التي يتـ مف خالليا تحديد األىداؼ بعيدة المدل كما يتبعيا مف أىداؼ 
جراءات كقكاعد، كبرامج . متكسطة كقصيرة المدل كتحكيميا إلى سياسات، كا 

حيث تقـك المنظمات بتحميؿ األكضاع السائدة، كتدرس االحتياجات المتغيرة كبنائيا عمي أعماؿ المنظمة 
مكاناتيا الداخمية،  كما يعينو عمى ذلؾ مف فرض أك تيديدات كما تقكـ المنظمة بتشخيص قدراتيا كا 

كتتعرؼ إلى مكاقع القكة كالضعؼ بعدما تسعى المنظمة مف خالؿ كضع اإلستراتيجيات المالئمة لمتكيؼ 
  (.76عبد الميدم، ص )  : المصدر مع المعطيات كاستغالؿ الفرص المتاحة  
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:  أهمية التخطيط اإلستراتيجي -ب

:      تكمف أىمية التخطيط اإلستراتيجي في 

. االستخداـ األمثؿ لممكارد البشرية- 

. تقكيـ األداء كالرفع مف الكفاءة-

. تحقيؽ التكامؿ كالتنسيؽ- 

. تحديد األكلكيات بما يتفؽ مع االحتياجات-  

.  يساعد التخطيط اإلستراتيجي عمي تنسيؽ الجيكد البشرية بحيث تصب جميع األىداؼ- 

أىمية التخطيط اإلستراتيجي  (01)الشكؿ 

 

 

  

 

 

 

 

.( 10ص.ص.2019.صدار): المصدر

 

 

 

 أهميةالتخطيطاإلستراتيجي

تحديد 

 الخيارات

توظيف 

 الموارد
 تحسين  

 األداء   

تحسين 

 القرار 

تنسيق 

 األنشطة



المعكقات التنظيمية الكظيفية:                                                                 الفصل الثاني  

 

 
22 

:  خصائص التخطيط اإلستراتيجي- ج

:  يتميز التخطيط اإلستراتيجي بخصائص التالية
. ييدؼ التخطيط اإلستراتيجي إلى إحداث تغيرات جكىرية ىامة في المنظمة: اآلثار الطكيمة األجؿ- 
يتطمب التخطيط اإلستراتيجي مشاركة كاسعة في كضعو ابتدأ مف اإلدارة العميا كنزكال : المشاركة الكاسعة- 

. إلى العامميف 

. يتميز التخطيط اإلستراتيجي بالمركنة لكي يستطيع مكاجية التغيرات المحتممة: المركنة- 

يسعى التخطيط لحشد جميع طاقات كتكجيييا نحك تحقيؽ األىداؼ : حشد الطاقات الكامنة كالمارد- 
. المرسكمة

 بالر ـ مف أنو  (futuring)ينظر التخطيط اإلستراتيجي إلى المستقبؿ فيك أسمكب مستقبمي : المستقبمية- 
. يعتمد عمي مؤشرات الماضي

مف الخصائص الميمة لمعمؿ اإلستراتيجي أنو يضع الخيارات أماـ المنظمة : ترتيب الخيارات األكلية- 
(.                                    81-80، ص، ص 2014الكرفي، ).  التي تسمكيا في خطتيا التنفيذية

( 02) شكل رقم خصائص التخطيط االستراتيجي: الشكؿ يكضح الخصائص أعاله
  
 

 

 

 

 

 

 .(10ص.ص.2019.صدار): المصدر

خصائصالتخطيط

 اإلستراتيجي

 حشدالطاقاتواألولويات

 المشاركـةالواسعة

 المرونة

 ترتيبالخيارات

 المستقبليـــــــــة

 اآلثارالطويلةاألجل
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: العوامل المؤثرة في التخطيط اإلستراتيجي - د

:  يمكف حصر العكامؿ المؤشرة عمي نجاح التخطيط اإلستراتيجي فيما يمي

 يجب أف تتكفر المكارد المالية لمقياـ بعممية التخطيط اإلستراتيجي: المكارد المالية .
 كمما كاف الييكؿ التنظيمي معقد كمما تعقدت عممية التخطيط : شكؿ الييكؿ التنظيمي

. االستراتيجي
 كمما ارتبط بتاريخ الشركة في التخطيط، كمما كانت عممية التخطيط بيا : تاريخ التخطيط بالشركة

عقبات  
 كمما تكافرت ميارات إدارية عالية، كمما ساعد ذلؾ عمي نجاح التخطيط : الميارات اإلدارية

. اإلستراتيجي
 كمما كاف المديركف قادركف  عمي تكفير الكقت الالـز لعممية التخطيط اإلستراتيجي كمما : الكقت

. تحققت الفائدة
 فتكفر نظـ المعمكمات جيد، يسيؿ الحصكؿ عمي المعمكمات: أنظمة المعمكمات .
 فكجكد فكر مشجع لمتخطيط اإلستراتيجي يؤدم لنجاحو: ثقافة المؤسسة .

: معوقات التخطيط اإلستراتيجي- ه

:        يكاجو التخطيط اإلستراتيجي معكقات متعددة منيا

     التغيير السريع في البيئة، كعدـ القدرة عمي تحديد األىداؼ كالمكارد المالية مع عدـ كضكح 
. المسؤكليات كالمعمكمات اإلحصائية

بما أف اإلستراتيجية ىي خطة بعيدة المدل فإنيا بحاجة إلى استقرار : التغير كالتبديؿ السريع في البيئة- 
الظركؼ التي تحبط بيا خالؿ ىذه الفترة كأف التغيرات السريعة تؤدم باإلستراتيجية إلى مكاجية كاقع جديد 

. يختمؼ عف الكاقع  الذم بنت عميو مما يؤدم إلى تعثرىا كربما فشميا
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بالر ـ مف أف اإلدارة قد يتكفر لدييا : عدـ قدرة اإلدارة عمي تحديد األىداؼ كبناء خطة إستراتيجية- 
إيماف كامؿ بأىمية التخطيط اإلستراتيجي كضركراتو كلكنيا التممؾ مقكمات كقدرات عمى كضع الخطة 
اإلستراتيجية كتحديد أىدافيا كخطتيا التنفيذية حيث أف الخطة ىي أكالن كأخيرا تعبر عف إمكانية المنظمة 

. الذاتية

إف أكؿ مياـ التخطيط اإلستراتيجي إحداث تغيرات في : مقاكمة بعض العناصر في المنظمة لمتغيير- 
جراءات ليذا الغرض كقد تعمؿ بعض العناصر في  عمؿ المنظمة نحك األفضؿ كتبنى بسياسات كبرامج كا 

.  المنظمة إلى رفض السياسات الجديدة

مف المعركؼ أف أية خطة إستراتيجية ميما كانت طمكحاتيا كحسف صيا تيا : المكارد المالية لممنظمة- 
فإنيا قد تصطدـ بعقبة المكارد المالية التي يتعيف عمي المخطط التفكير بيا منذ البداية ألف عدـ تكفر 

. األمكاؿ الالزمة لتغطية نفقات الخطة يؤدم بيا إلى التكقؼ كربما الفشؿ

إف عدـ تكزيع المسؤكليات :  عدـ كضكح المسؤكليات داخؿ المنظمة كضعؼ ىيكميا التنظيمي- 
كالصالحيات اإلدارية المختمفة في المنظمة مع كجكد ىيكؿ تنظيمي يمي حاجات العمؿ اإلستراتيجي يعتبر 

. إحدل أىـ العقبات التي تعرض الخطة اإلستراتيجية

إف إعطاء األعماؿ اليكمية االىتماـ : انشغاؿ المستكيات اإلدارية العميا بالمشكالت الركتينية اليكمية - 
األكؿ كعدـ االكتراث بالمشكالت اإلستراتيجية التي تنيض بالمنظمة كتعمؿ عمي تطكرىا بمـ المنظمة 

، ص 2016زدايرية، ): كبمنعيا مف االنحراؼ إلى كضع خطة إستراتيجية تنيض بيا إلى األماـ المصدر
 (28-27ص 

 :الحوافـــــــز- 2

    إف معني نظاـ الحكافز ىك المحكلة الربط بيف االنجاز كالمكافأة في محاكلة لزيادة اإلنتاج أكثر مف 
المعدؿ العادم كدفع مكافأة مقابؿ ذلؾ كقد ظيرت سياسة الحكافز عند بداية القرف الحالي بشكؿ كاضح، 
إذا أنيا لـ تكف كليدة ىذه القرف، فقد مرت بمراحؿ عديدة مف التنكع ك التطكر ابتداء مف خمؽ اإلنساف 
كمركرا بالعصكر التي كاف بيا الفرد عبيدا األصحاب رؤكس األمكاؿ حافزىـ الكحيد ىك الخالص مف 

. العقاب
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: تعريف الحوافز- أ

    لقد كرادتو تعار يؼ كثيرة تكضح مفيـك الحافز تمتقي جميعا بككنيا تعرؼ الحافز عمى أنو ذلؾ المثير 
الذم يحرؾ الفرد نحك تحقيؽ ىدؼ معيف 

:  كمف جممة ما كرد مف تعار يؼ ما يمي

. الحكافز ىي المؤثرات الخارجية التي تشجع اإلنساف أك نحفزه لألداء أفعؿ:  فقد عرفو برسمكف

بأنيا الر بة لإلنساف في االستجابة لمتطمبات المنظمة لرسالتيا  "  Dole Beachدبؿ ببش " أما 
. كأىدافيا

إذف نعرؼ الحافز بالتقاء التعريؼ جميعا بأنو ذلؾ المثير الذم يحرؾ الفرد إلى تحقيؽ ىدؼ معيف يتحقؽ 
مف خالؿ أىدؼ المنظمة كالفرد عمى حد سكاء كمف ىنا فإف تحفيز العامميف يبدأ مف ظيكر الحاجة كأف 

(  94ص. 2016.زدايرية):  المصدر.     أىمية الحكافز تأتي لغرض تنمية دكافع األفراد لالتخاذ السمكؾ

:  لنظـ الحكافز أىمية كبيرة تسعى المؤسسة لتحقيقيا كتأتي أىمية الحكافز في:أهمية الحوافز- ب

ك ذلؾ مف خالؿ رفع الكفاءة .زيادة في العكائد المتحققة لممنظمة عندما يككف نظـ الحكافز كفؤ- 
. اإلنتاجية

تقميص حجـ قكة العمؿ المطمكبة مف قبؿ المنظمة،ك ذلؾ بمساىمة نظـ الحكافز في تفجير قدرات -
. العامميف

. تحسيف الكضع المادم كالنفسي كاالجتماعي لمفرد، كتحقيؽ عممية ربط لممصالح الذاتية- 
( .     95 ص2013الكاللدة،)

 

 

 

                                               



المعكقات التنظيمية الكظيفية:                                                                 الفصل الثاني  

 

 
26 

:  ك في ما يمي عرض لبعض األسس :أسس إعطاء الحوافز- ج

يصعب أحيانا قياس ناتج العمؿ كذلؾ انو  ير مممكس ، ككاضح كما في أداء الكظائؼ : الجيد-
الحككمية أك لالف النتائج شيء احتمالي الحدكث  مثؿ الفكز بعرض إحدل المناقصات أك المسابقات 

كبالتالي فاف العبرة أحيانا بالمحاكلة ك ليس بالنتيجة أك قد يمكف األخذ بالحسباف مكافآت المجيكد 
. كاألسمكب

كيقصد بيا طكؿ الفترة التي قضاىا الفرد في العمؿ كىي تشير إلى حد ما إلى الكالء كاالنتماء : االقدمية
. كالذم يجب مكافأتو بشكؿ ما كىي تأتي بشكؿ عالكات في الغالب لمكافأة االقدمية في الحككمة

إف إشباع حاجات العامميف المادية منيا كالمعنكية في المنظمة يعكس صكرة مف االنطباع الجيد : الميارة 
لدل العماؿ فيشعر العامؿ بالكالء كاالستقرار كاالنتماء كيرتبط ىذا بزيادة كفاءة العامؿ اإلنتاجية ، فال شؾ 
إف قدرة العامؿ عمى اإلنتاج في ظؿ الر بات الفردية ك االحتياجات المعنكية ك المادية كبتحقيؽ اإلشباع 

 (  38 - 37 ،  ص 2006حمػػػػػػػػػػػػػزة،   ). ليذه االحتياجات نصؿ إلى حالة اإلرضاء النفسي 

  (العـــقــــاب): أنــــــــــوع الحــوافز الســمبية- د

   ىي الجزء الرادع المادم كالمعنكم الذم يعاقب بو مف خرج عف النظاـ، ضمانا لحسف سير العماؿ 
عادة مف ارتكب خطأ  كالتزما بسياسيو، كييدؼ ىذا النكع مف الحكافز إلي كقاية الفرد مف الكقكع في خطأ كا 
إلى  الصكاب كمعاقبة مف كقع في خطأ كأصر عميو كاستمر فيو، كحماية النظاـ المعمكؿ بو في المنظمة 
فيرل أف الحكافز السمبية ىي الكسائؿ إلى تستخدميا اإلدارة لمنع السمكؾ السمبي كالحد مف التصرفات  ير 

. االيجابية

:   كتستخدـ المنظمة نكعيف مف الحكافز السمبية ىما

السمبية المادية ىي العمؿ التأديبي الذم يتمثؿ في جزاءات مادية،  الحكافز: الحػػػػػكافز السػػػػمبية المػػػػادية-
كالحرماف مف  (الجانب المادم)كالخصـ مف الراتب، أك الحرماف مف العالكة، أك الحرماف مف الترقية 

المكافآت، كالميزات كالسكف المكصالت العالج، الحرماف مف المشاركة في األرباح، إيقاؼ الراتب 
.       التشجيعي



المعكقات التنظيمية الكظيفية:                                                                 الفصل الثاني  

 

 
27 

تشمؿ ىذه الحكافز تكجيو المـك كالتأديب لممكظفيف الذيف يقكمكف بأداء كاجبات : الحكافز السمبية المعنكية-
أك أعماؿ خاطئة، كالتكبيخ، التشيير، اإلنذارات الشفكية كالكتابية كالحرماف مف المشاركة في اتخاذ 

. القرارات التيديد باإليقاؼ، أك الفصؿ عف العمؿ

 :  إف نجاح تطبيؽ نظاـ الحكافز يتطمب تكفر المقكمات اآلتية: تطبيق أنظمة مناسبة من الحوافز- ه

. (شخصياتيـ، مشكالتيـ االجتماعية)دراسة اإلدارة لممكظفيف - 

قناعيـ بمزاياه- 3.احتيار مزيج الحكافز المناسبة-  . تقديـ نظاـ الحكافز بشكؿ كاضح لممكظفيف كا 

بف ). التقكيـ المستمر لمنظاـ مما يضمف تقديمو لنفس المستكل مف المزايا لكؿ مف اإلدارة كالمكظفيف- 
.( 209، ص 2018كميب، 

  :االتصال التنظيمي- 3

 :  تختمؼ كتتعدد التعاريؼ حكؿ االتصاؿ التنظيمي نذكر منيا:تعريف االتصال التنظيمي- أ

 االتصاؿ التنظيمي بأنو إرساؿ المعمكمات كاستقباليا في نطاؽ SANBORNك Redding  يعرؼ 
. االتصاؿ التنظيمي انو تدفؽ المعمكمات في منظمة األعماؿ  kalmمنظمة كيعرؼ 

ىذه التعاريؼ تشترؾ في أف االتصاؿ التنظيمي يككف في منظمة يتـ فييا نقؿ، كتبادؿ لممعمكمات، كذلؾ 
ىك عممية تسيير مف خالليا المعمكمة كتتغير بحسب اتجاه سيرىا في المنظمة إما أفقينا أك عمكدينا مف 

(. 77-76، ص ص 2014عناب ):  خالؿ النماذج  المصدر

:  أهداف االتصال التنظيمي- ب

. تحسيف نكعية القرار كسرعة حؿ المشكالت - 

. تقكية العالقات بيف العامميف كالكحدات التنظيمية في الداخؿ- 

. إعداد رسائؿ تسكيقية أكثر إقناع ككضكح لمعمالء- 

. تكجيو سمكؾ العامميف باتجاه تحقؽ أىداؼ المنظمة- 
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   .(27، ص 2015أبك زيتكف، )تعزز العالقة بيف المنظمة كأصحاب المصالح - 

:  أهمية االتصال التنظيمي- ج

حينما يسعى المديركف كاألفراد إلى كضع برامج عمميـ كخططيـ كقراراتيـ فإنو ال يمكف : تخطيط العمؿ- 
. كضعيا إلى حيز الكاقع ما لـ يتـ تحديدىا مف خالؿ اجتماعات كمقابالت

عند إتباع األسمكب المناسب لالتصاؿ حيث أف كجكد نظاـ : البعد عف التخميف كالتقدير الشخصي- 
. لالتصاؿ يخير المدير أك المسؤكؿ عمى استخداـ األسمكب المناسب

أف تسير أمكر العمؿ كتنفيذىا تحتاج مف األفراد كمديرىـ قدرات عالية عمي : التنفيذ الكؼء لمعمؿ- 
. الحديث كاالستماع كالمناقشة ككتابة التقارير

مف خالؿ أساليب االتصاؿ المختمفة يمكف جمع المعمكمات المناسبة التي تدؿ عمى : الرقابة عمي العمؿ- 
. مدل التزاـ العامميف كالمديريف بالخطط المكضكعية

تسعى أنظمة االتصاالت التنظيمية إلى جمع كتبكيب كتصنيؼ كتحميؿ : تكفير معمكمات متكاممة- 
. كعرض المعمكمات

يحقؽ نظاـ االتصاؿ اإلدارم كالتنظيمي نظاـ الشكرل كتبادؿ الرأم : تحقيؽ ديمقراطية العمؿ- 
(. 74-73، ص ص، 2008عبكم،)

:  معوقات االتصال التنظيمي- د

     يقصد بمعكقات االتصاؿ كافة المؤشرات التي تضع عممية تبادؿ المعمكمات أك تعطيميا أك تؤخر 
إرساليا أك استالميا أك تؤثر في كميتيا، فيي تعمؿ عمى تشتيت المعمكمات كتشكيشيا، فتقمؿ مف فعالية 

عممية االتصاؿ كبالتالي تسيـ في التقميؿ مف الكصكؿ إلى أىدافيا المنشكدة ىناؾ عديد مف معكقات 
: نذكر منيا

استخداـ الكممات مف قبؿ المتكمـ ربما يختمؼ عف استخداميا مف قبؿ المستقبؿ كتعكد :    مكض الرسالة
. األسباب أف كؿ فرد يختمؼ عف األخر
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ىناؾ عكائؽ تؤثر تأثير مباشر في مدل فاعمية االتصاؿ، كمف ىذه العكائؽ الحالة : العكائؽ النفسية- 
الخكؼ، التعصب، سكء العالقات بيف األفراد كما أشار الشيخ سالـ كآخركف : التي يككف عمييا الفرد مثؿ

إلى معكقات االتصاؿ بأف نظاـ االتصاالت كأم مف األنظمة اإلدارية يكاجو صعكبات كمشاكؿ  (1995)
. باستمرار، كعدـ التنبو ليا يخمؽ سكء فيـ في عمميات االتصاؿ كيمكف تحديد المعكقات حسب رأيو

عدـ كجكد تخطيط كافي لعممية االتصاؿ كتفكير مسبؽ مف قبؿ المرسؿ كتحديد الغرض مف قبؿ - 
. المرسؿ كتحديد الغرض مف الرسالة التي ينكم إيصاليا

. عدـ القدرة عمى التعبير مما يخمؼ الكثير ـ االرتباؾ- 

. الضعؼ في إصغاء المتحدث- 

. كثرة التشكيش الناتج عف المؤشرات المتعددة- 

. عدـ الثقة بيف الرؤساء كالمرؤكسيف الشعكر بالتيديد بينيـ- 

: فيحدد أىـ المعكقات في عممية االتصاؿ (2000)أما القكيكتي - 

حيث أف تفسير الرسالة يتكقؼ عمي حالة الفرد النفسية كطريقة تفكيره :  المعكقات النفسية كاالجتماعية- 
دكافع الفرد يتعمؽ بالمعكقات االجتماعية، حيث تعتبر التجييزات االجتماعية مف عكائؽ االتصاالت 

. الرئيسة ألنيا تؤدم إلى ظيكر األنانية

مف بينيا  مكض األدكار كعدـ تحديد الصالحيات، كمركزيو : المعكقات الناشئة عف طبيعة التنظيـ- 
. التنظيـ، عدـ المستكيات اإلدارية، عدـ تجانس الجماعة

:  ىناؾ معكقات أخرل التي تقمؿ مف فعالية االتصاؿ كالتي منيا

. المغة بسبب عدـ فيـ معاني المغة كطريقة استخداـ- 

الميكؿ، االستيعاب، ينجذب الفرد في كثير مف األحياف إلى المعمكمات التي تتكافؽ مع  :الر بات- 
. ر باتو، كميكلو

. القدرة عمي الفيـ كاالستيعاب حيث يتفاكت األفراد فيما بينيـ في القدرة عمى السرعة كالفيـ- 



المعكقات التنظيمية الكظيفية:                                                                 الفصل الثاني  

 

 
30 

:  ، أف معكقات االتصاؿ تتمثؿ في(2012)ترل مناؿ ىالؿ المزاىرة 

كالتي تنشا مف مجمكعة مف العكامؿ أىميا ما يتصؿ بالنكاحي النفسية كاالجتماعية : الشخصية العقبات- 
. لمفرد كالقائمة عمى مدل حكمة العاتب عمي األشياء، كحالتو النفسية

. كىي نتيجة استخداـ الرمكز داخؿ الكممات: الحكافز التعبيرية- 

.   مما قد يؤدم إلى تفاكت المعنى أم أنيا تؤدم إلى العديد مف معاني كيرجع ىذا االختالؼ في الشخصية

.         قد يحدث تغير في المعنى المقصكد، فقد يفسره الشخص حسب طريقة تفكيره: تغير المعنى- 

يتطمب األمر الحصكؿ عمى النتائج المرجكة كذلؾ مف خالؿ كصكؿ الرسالة في نفس الكقت : التكقيت- 
. لكؿ األفراد

: فترل الباحثة أنو مف كؿ ما سيؽ يمكف تقسيميا إلى ثالث فئات رئيسية

. تضمف عدـ تكفر الثقة بيف أعضاء التنظيـ أك في الشخص نفسو كفي عممو: معكقات نفسية- 

 .تعدد المستكيات اإلدارية عدـ إشراؾ المرؤكسيف في اتخاذ القرارات: معكقات تنظيمية- 

. كىي الصراعات بيف األفراد داخؿ المنظمات صعكبة التفاىـ بيف المرؤكسيف: معكقات اجتماعية- 
(  94-92، ص ص 2014عناب، ): المصدر

III -  أساليب مواجهة المعوقات التنظيمية داخل المؤسسة

:  إدارة الوقت- 1

 إدارة الكقت سكاء في العمؿ أك خارجو تعتبر مف المفاىيـ المتكاممة، الشاممة ألم :مفهوم إدارة الوقت-أ
زماف أك مكاف أك إنساف، ألف إدارة الكقت ال تقتصر عمي شا مي كظائؼ معينة بذاتيا كال يقتصر 

تطبيقيا عمي مكاف بذاتو، كعمى الر ـ عمي ارتباط مفيـك إدارة الكقت بالعمؿ اإلدارم، إال أف ىذا المفيـك 
ا، كقد ارتبطت كممة اإلدارة بالكقت مف خالؿ كجدكد  يمتد ليشمؿ إدارة كقت الفرد داخؿ عممو كخارجو أيضن

. عممية مستمرة مف التخطيط كالتحميؿ المستمر
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:      كمف تعريفات إدارة الكقت نذكر

. إدارة الكقت ىي قدرة الشخص عمي استخداـ الكقت إلنجاز المياـ في التكقيت المحدد ليا- 

إدارة الكقت ىي الطرؽ كالكسائؿ التي تعيف اإلنساف عمى االستفادة القصكل مف كقتو في تحقيؽ - 
.  أىدافو

ترجع جذكر إدارة الكقت بشكؿ عاـ إلى جيكد فريدريؾ تايمكر في محاكالتو لتحقيؽ زيادة اإلنتاج المعركفة 
. بدراسة الحركة كالزمف، حيث كانت محاكالت تايمكر كأتباعو تتركز عمي زيادة اإلنتاج كاألرباح

:  كقد بدأ التركيز عمي مكضكع إدارة الكقت بالمفيكـ الشامؿ المتعارؼ عميو حالينا

. إذا كنت تشعر بنقص في الكقت أثناء عممؾ فيذا مؤشر عمي أف ميارتؾ اإلدارية تتجو نحك العدـ

في بداية األمر إدارة الكقت التقميدية تؤكد عمي كيفية أداء المزيد مف المياـ في فترة محدكدة مف الكقت 
عف طريؽ تحدد المياـ كأداء الكثير بالقميؿ، أما اآلف فقد أصبح التركيز عمي كيفية األشياء المناسبة 

أبك النصر، ). بطريقة أفضؿ، فعف طريؽ تنظيـ جيكدؾ ستجد أنؾ بالفعؿ تجد الكقت الذم تحتاج إليو
(. 63-62، ص ص 2015

كقد عرؼ ماكيزم مضيعات الكقت بأنيا كؿ ما يضيع مف تحقيؽ األىداؼ بشكؿ : مضيعات الوقت- ب
: فعاؿ، كيمكف حصر مضيعات الكقت في مجاالت التالية

: مجال التخطيط- 

. القياـ بأكثر مف عمؿ في كقت كاحد- 1

. عدـ تحديد األىداؼ- 2

. التسرع كعدـ الصبر- 3

 :مجال التنظيم - 

. تعدد الرؤساء كعدـ التنظيـ الشخصي- 1
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. عدـ مالئمة المعدات- 2

. سكء نظاـ الممفات- 3

األعماؿ الكرقية - 4

 : مجال التوظيف- 

 .التغيب، التػخير- 1

. المديركف الغير المدربيف  ير األكفياء- 2

. إتكالية المكظفيف- 3

 مجال االتصال- 

االتصاالت الداخمية - 1

(.                                         45-14،ص ص، 2006يحي، ): المصدر. االجتماعات- 2

 تبرز أىمية إدارة الكقت مف خالؿ اىتماـ الباحثيف كرجاؿ الفكر اإلدارم إلى بمكرة :أهمية إدارة الوقت- ج
فمسفتيـ كاىتماميـ بالكقت، لدرجة أف العديد مف الكتاب كتبكا حكؿ إدارة الكقت ىادفيف، تكضح أىمية 

بالنسبة لممدير العصرم، كحيث أف الكقت محدد كسريع االنقضاء، كال يمكف استرجاعو أك تعكيضو، فإنو 
:  يتكجب عمي المدير استغالؿ كؿ ثانية منو عمى الكجو األمثؿ، كتكمف أىمية إدارة الكقت في

. تساعد المدير في تنفيذ ميامو كأعمالو اليامة، بأقؿ جيد كأقصر كقت- 1

نجاز أىـ األعماؿ- 2 . تمكنو مف تحديد األكلكيات كا 

،ص 2006يحي،): كسيمة ناجحة لمتغمب عمي اإلجياد كاإلحباط الذم يقمؿ مف كفاءة العمؿ المصدر- 3
24 .)
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حيث أف العمؿ اإلدارم يشمؿ عدة كظائؼ أساسية لذا كؿ ىذه الكظائؼ ترتبط بشكؿ كثيؽ بمسألة إدارة 
رافد ):  الكقت ككما أنيا تساعد رجاؿ اإلدارة في إيجاد الكقت لمتفكير كالتخطيط كحؿ المشكالت  المصدر

.( 215، ص 2011

.  ىناؾ العديد مف األساليب التي يمكف استغالليا مف طرؼ مديرم المؤسسات:أساليب إدارة الوقت -د

كيقكـ ىذا األسمكب في اإلدارة عمى مبدأ تحقيؽ األىداؼ بغض النظر عمي درجة : اإلدارة باألىداؼ- 
االلتزاـ بالقكانيف كالمكائح الداخمية، كىك األسمكب الكحيد الذم يساعد عمي تحقيؽ القكة الذاتية، كأكؿ مف 

. نادل بيذا األسمكب بيتردركر في كتابة اإلدارة في التطبيؽ العاـ

كيقكـ ىذا األسمكب في اإلدارة عمى مبدأ بناء الثقة بيف اإلدارة كاألفراد العامميف في : اإلدارة بالثقة - 
المؤسسة، مف خالؿ إبراـ عقد  ير مكتكب بيف الطرفيف كيعتمد نجاح األسمكب عمي مدل تحقيؽ 

. مجمكعة مف التكقعات اإليجابية، كأكؿ مف نادل بيذا األسمكب ركسمفت

كيقكـ ىذا األسمكب في اإلدارة عمي مبدأ إشاعة الخكؼ بيف العامميف في المؤسسة : اإلدارة بالتخكيؼ- 
. نحك كسيمة ضبط

كيقكـ ىذا األسمكب في اإلدارة عمي مبدأ التفكيض المرؤكسيف ببعض المياـ كمنحيـ : اإلدارة بالتفكيض
.(  27، ص 2006يحي، ): المصدر. سمطة اتخاذ القرار

. CRISIS management: مفهوم إدارة األزمـات- 2

    إف إدارة األزمات ىك نشاط ىادؼ يقـك عمي البحث كالحصكؿ عمي المعمكمات الالزمة التي تمكف 
اإلدارة مف التنبؤ بأماكف كاتجاىات األزمة المتكقعة، كتييئة المناخ المناسب لمتعامؿ معيا عف طريؽ 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمتحكـ في األزمة المتكقعة كالقضاء عمييا أك تغير مسارىا لصالح المنظمة، 
دارة األزمة ىي كيفية التغمب عمييا باألدكات العممية اإلدارية المختمفة كتجنب سمبياتيا كاالستفادة مف  كا 

(. 77، ص2012رافد، ): المصدر. إيجابياتيا

 قد اختمفت التعريفات بحكـ تبايف التخصصات كتنكع األفكار إذ أف ىذا المكضكع :تعريف إدارة األزمات-أ
يمثؿ االىتمامات المشتركة بيف اإلدارييف، عمماء النفس، كاالجتماع كمف الطبيعي تختمؼ كجيات النظر 

( 25ص.2002الشعالف، )كيعرؼ 
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إدارة األزمة بأنيا عممية إدارية خاصة مف شأنيا إنتاج استجابة إستراتيجية لمكاقؼ األزمة كيرل بعض أف 
إدارة األزمة تعني رفع كفاءة كقدرة نظاـ صنع القرارات سكاء عمي مستكل الجماعي أك الفردم   

( 25-24، ص ص 2011الجعبرم،)

:  مراحل إدارة األزمات ونماذجها- ب

:      ىناؾ بعض النماذج العممية إلدارة األزمة كالحد منيا نذكر أحد ىذه النماذج

:  تقسـ دكرة حياة األزمة في عالقتيا بالمؤسسة إلى المراحؿ التالية : (ستيؼ البريخت)نمكذج - 

:  مرحمة ما قبؿ األزمة- 

:  ترتكز جيكد اإلدارة عمي أداء المياـ التالية

 جمع المعمكمات عف ىذه األزمة. 
 أخذ العبرة مف خبرات األخرىيف. 
 اتخاذ اإلجراءات الكقائية الالزمة. 

:  تتفاقـ األزمة في اإلدارة عندما تتكفر فييا السمات اآلتية: مرحمة تفاقـ األزمة-

 بطء عممية صنع القرارات كالبيركقراطية. 
  ضعؼ ركح االنتماء كسيادة الالمباالة 
 ضعؼ شبكات االتصاؿ بيف اإلدارات. 

 : كتشمؿ المياـ التالية" احتكاء األزمة"كيمكف أف يطمؽ عمييا مرحمة :  مرحمة إدارة األزمة 

 االعتراؼ باألزمة. 
 كضع خطة طارئة لمتغمب عمي األزمة. 
 تخصيص مكارد معينة كفريؽ لمتعامؿ مع األزمة. 
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:  مرحمة ما بعد األزمة-

. تقييـ تأثير األزمة عمي العالقات الداخمية كثقافة بيئة العمؿ* 

. التعمـ مف الخبرات السابقة كتحديث خطة إدارة األزمات* 

ص .، ص 2011الجعبرم، ): كضع أسس جديدة كتعديؿ الخطة لمكاجية األزمات القادمة المصدر* 
26-27 .)

:  أساليب التعامل مع األزمات- ج

تتميز األساليب التقميدية بطابعيا الخاص المستمد مف خصكصية األزمة، كىذه : األساليب التقميدية- 
:  األساليب استخدمت عبر العصكر، كىذه األساليب ىي 

كىي أبسط الطرؽ التقميدية، حيث يعمؽ المسئكؿ أكجو القرار اإلدارم أنو ال تكجد أم : تجاىؿ األزمة- 
. أزمات

كتتـ عممية الكبت مف خالؿ إ الؽ كافة المنافذ التي يكف أف تدخؿ منيا قكل صنع : كبت األزمة- 
. األزمة 

تستخدـ ىذه الطريقة عندما ال تتكفر معمكمات عف القكل الحقيقية التي : تشكيؿ لجنة لبحث األزمة- 
. صنعت ىذه األزمة

حيث يتـ تصنيؼ قكل صنع األزمة إلى قكل صانعة كأخرل مؤيدة كثالثة : عزؿ قكل صنع األزمة- 
. ميتمة

. كىي الطرؽ بالغة العنؼ التي تقـك عمى الصداـ العمني كالصريح مع كافة القكل: إخماد األزمة- 
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كىي األساليب التي ظيرت بسبب طبيعة التطكرات العصرية، كتـ إكتشاؼ : األساليب الغير تقميدية 
:  بعضيا كتشمؿ

يككف ىناؾ أكثر مف خبير متخصص في مجاالت مختمفة لكي يتـ يتـ حساب كؿ : طريقة فرؽ العمؿ- 
. عامؿ

تستخدـ ىذه الطريقة عندما تتصؿ األزمة باألفراد أك يككف محكرىا : طريقة المشاركة الديمقراطية- 
. عنصرنا بشرينا

تعتمد ىذه الطريقة عمي محاصرة األزمة أك حصرىا في نطاؽ محدكد، كتجميدىا : طريقة احتكاء األزمة- 
. عند المرحمة التي كصمت إلييا

كتستخدـ ىذه الطريقة عندما تككف األزمات التي يكاجييا متخذ القرار  ير : طريقة تصعيد األزمة- 
(.   47-40، ص ص2011الجعبرم، ): المصدر. كاضحة كتثير إلى العديد مف االحتماالت
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: خالصة الفصل

مف خالؿ دراستنا ليذا الفصؿ تعرفنا عمي بعض المعكقات التنظيمية الكظيفية التي تؤثر عمي العمؿ     
داخؿ المؤسسة كتعمؿ عمي عرقمة السير الجيد لمعمؿ، فقد شغمت ىذه المعكقات المفكريف كركاد كعممكا 

 .عمي إيجاد أساليب لمكاجية ىذه المعكقات داخؿ المؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

األداء الوظيفي : الفصل الثالث
تمهيد  

I -  السيرورة التاريخية لألداء الوظيفي

II -  أساسيات حول األداء الوظيفي

III - العوامل المؤثرة في األداء الوظيفي

VI - عوامل تقيم األداء الوظيفي

V- االتجاهات النظرية لألداء الوظيفي

 خالصة
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:  تمهيد

     يعد األداء الكظيفي مف أىـ األنشطة التي تعكس كال مف األىداؼ كالكسائؿ الالزمة لتحقيقيا، كما 
يعبر عف مدل كفاءة اإلدارة كفعاليتو في بمكغ مستكل اإلنجاز المر كب في العمؿ لذلؾ يتـ تكميؼ األفراد 
األكفاء الالزميف لمقياـ باألعماؿ المختمفة، كتكفير ليـ المكاف كالجك المالئـ ألداء األعماؿ بكفاءة كفعالية 

. أكبر

    كنظرنا ألىمية األداء الكظيفي في المؤسسات باعتباره المعيار الذم يحدد مدل تحقيؽ أىدافيا، ككما 
سبؽ نتطرؽ إلى سيركرة التاريخية لألداء الكظيفي كأىـ أساسيات كالعكامؿ المؤثرة كتقيـ لألداء الكظيفي 
في مؤسسات كسكؼ نتعرؼ عمي أىـ النظريات التي تطرقت مف خالؿ التكجيات المختمفة لركاد ىاتو 

.   النظريات، كسنتعرؼ عمي كيفية اىتماميا بدراسة األداء الكظيفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



األداء الىظيــــــــــــفي :                                                                   الفصل الثالث  
 

 
41 

I -السيرورة التاريخية لألداء الوظيفي  :

:  نظرة تاريخية ألداء الوظيفي- 1

     إف المتتبع التاريخي لألداء كاالىتماـ بيو كتطكير مؤشرات قياس لو قديمة قدـ الحضارة اإلنسانية 
كالرقي في معالـ ىذه الحضارة إف الشكاىد كانت تشير إلى أف البابميكف كالفراعنة كقدامي الصينيكف كانكا 

ييتمكف بتقديـ  مة الكاحد مف الحاصالت الزراعية، كفؽ اعتبارات نكعية التربة كتكفر المياه كحماس 
. الفالحيف كخبرتيـ في العمؿ

دارتو جاء عمى مراحؿ متعاقبة سكاء في العالـ الصناعي كمنظمات       إف التطكر الحاصؿ في األداء كا 
أعماؿ أك منظمات دكلية، ككذلؾ في باقي الدكلة األخرل، كالمالحظ إف ىذا التطكر الحاصؿ في المجاؿ 
التطبيقي عمي المؤشرات المالية أكال كفؽ اعتبارات تأثرىا باالشتراطات كالظركؼ اإلنسانية كاالجتماعية 
كفي إطار الممارسات، كفي إطار الممارسات الحككمية في الكاليات المتحدة األمريكية كالدكؿ األكركبية 

حاكلت اإلدارة الحككمية أف تثبت اإلجراءات كاآلليات المؤدية إلى تككيف المكازنات الحككمية، إف األفكار 
(.                                              48، ص 2015خكلة،).  كاألطركحات المبكرة ألداء ساعدت المديريف عمي طبيعة العمؿ

II - أساسيات حول األداء الوظيفي :

 ىناؾ مستكيات عديدة كىي كاألتي: مستويات األداء الوظيفي   :

. كالذم يبيف الحقكؽ في األداء ضمف القناعة عف المدل البعيد كالعقكد المربحة: األداء االستثنائي- 

إمتالؾ كضع مالي / كالتي تبيف قيادة الصناعة كالحصكؿ عمى عدة عقكد عمؿ كبيرة: األداء البارز- 
. متميز

. كالتي تبيف مدل صالبة األداء، كتكفر الدالئؿ المستقبمية كضع مالي جيد: األداء الجيد جدنا- 

. كالتي تمثؿ أك تبيف التميز باألداء كفؽ المعدالت السائدة، مع تكازف نقاط القكة كضعؼ: األداء الجيد- 

كالتي تمثؿ صيركرة األداء دكف المعدؿ، كتغمب نقاط الضعؼ عمي نقاط القكة في : األداء المعتدؿ- 
. المنتجات كالخدمات
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كالذم يمثؿ األداء دكف المعدؿ بكثير مع كضكح لنقاط الضعؼ في جميع المحاكر : األداء الضعيؼ- 
. تقريبنا

كبالتالي ىناؾ عامؿ متميز في أداء، كىناؾ عامؿ ضعؼ ككسكؿ في أداءه أم العامؿ ذك األداء 
( .54-53، ص ص 2015خكلة،): المصدر. الضعيؼ

 محددات األداء الوظيفي          :

:  نجد أف محددات األداء تكضح بما يمي

إلى الطاقة الجسمانية كالعقمية التي  (الحكافز)يشير إلى النتائج مف حصكؿ الفرد عمي التدعيـ : الجيد- 
. يبذليا الفرد لألداء ميمتو فبمقدار ما يكثؼ الفرد جيده بمقدار ما يعكس ىذا درجة دافعية ألداء العمؿ 

ىي الخصائص الشخصية المستخدمة ألداء الكظيفة بحيث أف ىذه القدرات ال تتغير كال تتبدؿ : القدرات- 
. عبر فترة زمنية قصيرة

يشير إلى االتجاه الذم يعتقد الفرد أنو مف الضركرم تكجيو جيكده في العمؿ مف خاللو : إدراؾ الدكر- 
(. 48ص . .2017إبتساـ، ). كتقـك األنشطة كالسمطات التي يعتقد الفرد بأىميتيا في أداء ميامو

لألداء الكظيفي عناصرا كمككنات أساسية مف خالليا يمكننا قياس كتحديد : عناصر األداء الكظيفي
:  مستكل أداء المكظفيف في المؤسسة

كىي ما يمتمكو المكظؼ مف معرفة كميارات كاىتمامات كقيـ كاتجاىات كدكافع، أما : المكظؼ ككفاءاتو- 
كفاءاتو فتعي ما لدل المكظؼ مف معمكمات كميارات كاتجاىات كقيـ التي تمثؿ الخصائص األساسية 

. التي تنتج أداء فعاؿ، باإلضافة إلى التفاني كالجدية في العمؿ

كتشمؿ المياـ كالمسؤكليات كاألدكار كالميارات كالخبرات التي يتطمبيا الكظيفة كما : العمؿ كمتطمباتو- 
. تتصؼ بو مف متطمبات كتحديات كما تشمؿ الدقة كالنظاـ كاإلتقاف كالبراعة كسرعة اإلنجاز

تتككف مف عكامؿ داخمية كأخرل خارجية، العكامؿ الداخمية كىي التي تؤثر في : البيئة التنظيمية كمركباتيا
األداء كتتضمف التنظيـ كىيكمتو، أما العكامؿ الخارجية التي تشكؿ بيئة التنظيـ التي تؤثر في األداء الفعاؿ 

.( 47، ص 2017ابتساـ، ): المصدر. كىي العكامؿ االقتصادية، االجتماعية، التكنكلكجية،القانكنية
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: أنـــــــــــواع األداء-2

يمكننا اآلف عرض أنكاع األداء الكظيفي ىذا األخير الذم يمكف تصنيفو ك تقسيمو كغيره مف الظكاىر 
التنظيمية، كبالتالي ىنا يمكف أف نقسـ أنكاع األداء حسب معيار التقسيـ كمف ثمة يمكف تقسيـ األداء إلى 

أنكاع حسب معايير التالية   

 كيطمؽ عمي ىذا النكع مف األداء أداء الكحدة: األداء الداخمي. 
 ىك أداء أفراد المؤسسة الذم يمكف اعتبارىـ مكردنا استراتيجي قادر عمي صنع القيمة: األداء البشرم. 
 الذم يتمثؿ في قدرة المؤسسة عمي استعماؿ استثماراتيـ بشكؿ فعاؿ: األداء التقني. 
 يكمف في فعالية تييئة كاستخداـ الكسائؿ: األداء المالي. 

ىك األداء الناتج عف المتغيرات التي تحدث في المحيط الخارجي  فالمؤسسة ال تتسبب : األداء الخارجي
في إحداثو كلكف المحيط الخارجي ىك الذم يكلده، فيذا النكع بصفة عامة يظير مف النتائج الجيدة التي 
. تتحصؿ عمييا المؤسسة كارتفاع السعر، كؿ ىذه المتغيرات تنعكس عمي األداء سكاء باإليجاب أك بالسمب

 (06-05، ص ص 2002عادؿ،)

:  أبعاد األداء الوظيفي-أ

نعني باألداء لكظيفي قياـ الفرد باألنشطة كالمياـ المختمفة التي يتككف منيا عممو كيمكننا أف نميز ثالثة 
:  أبعاد

تعبر عف مقدار الطاقة الجسمانية أك العقمية التي يبذليا الفرد خالؿ فترة معينة : كمية الجيد المبذكؿ- 
. معبرة عف البعد الكمي لمطاقة المبذكلة

فيعني مستكل بعض األنكاع لألعماؿ، قد ال ييتـ كثيرنا بسرعة األداء أك كميتو بقدر ما : الجيد المبذكؿ- 
. ييتـ بنكعيتو

يقصد بو أسمكب أك الطريقة التي تؤدم بيا أنشطة العمؿ فعمي أساس نمط األداء يمكف : نمط األداء- 
 قياس الترتيب الذم يمارس الفرد أداء حركات أك أنشطة إذا كاف العمؿ جسمانينا بالدرجة األكلى كما يمكف

ا قياس الطريقة التي يتـ الكصكؿ بيا إلى حؿ قرار لمشكمة معينة كاألسمكب الذم يتبع في إجراء  أيضن
                                                        (55، ص 2020بركاني،).   بحث أك دراسة
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. كىك يعبر عف اإلشعاع الذم تكفره بيئة العمؿ الداخمية، كىك إحساسو بالرضا عف عممو: مناخ العمؿ

يتضح مما سبؽ عدـ كجكد اتفاؽ مكحد بيف الكتاب كالباحثيف حكؿ محددات أك معايير األداء كيعكد ذلؾ 
: إلي عدة أسباب

أف محددات أداء فئة معنية مف األفراد ليست ىي محددات أداء فئة أخرل - 

(                                                    37 ، ص2013زكي، ): المصدر. إف العكامؿ البيئة الخارجية ليا تأثير في محددات األداء- 

:  أهمية األداء الوظيفي-ب

يحتؿ األداء الكظيفي مكانة خاصة داخؿ أم منظمة كانت باعتباره الناتج النيائي لمحصمة جميع 
األنشطة بيا، كذلؾ عمى مستكم الفرد كالمنظمة كالدكلة، ذلؾ أنا لمنظمة تككف أكثر استقرار آك أطكاؿ 

بقاء حيف يككف أداء العامميف أداء متميزنا كمف ثـ يمكف القكؿ بشكؿ عاـ إف اىتماـ إدارة المنظمة كقيادىا 
بمستكل األداء عادة ما يفكؽ اىتماـ العامميف بيا، كعمى ذلؾ فإنو يمكف القكؿ بأف األداء عمى مستكم 

. تنظيمي داخؿ المنظمة كفي أم جزء منيا

لذلؾ فإف إدارة المنظمة تكلي اىتمامات بالغا لمستكل األداء فييا، كنسعى إلى تطكير أدائيا بصكرة 
: مستمرة لكصكؿ إلى أىدافيا كترجع أىمية األداء الكظيفي لما يحققو مف الفكائد التالية

يعتبر األداء الكظيفي كسيمة لتحقيؽ أىداؼ المنظمة  - 

يسيـ األداء الكظيفي في معرفة الطاقات كالقدرات الكامنة لدل العامميف  - 

: المصدر. يعتبر تقكيـ األداء الكظيفي أساسا جكىريا لعمميات التطكير اإلدارم داخؿ المنظمة- 
(  34،ص2013زكي،)
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III - العوامل المؤثرة في األداء

العوامل المؤثرة في األداء - 1

ىناؾ الكثير مف العكامؿ المؤثرة عمى األداء الكظيفي، منيا العكامؿ الداخمية لممنظمة كلتي يككف لمفرد أك 
ف  المنظمة دكر ميـ، أك العكامؿ الخارجية المحيطة بالمنظمة كما تحتكيو مف قيـ كعادات كتقاليد، كا 
" مراعاة المنظمة ليذه العكامؿ كحرصيا الدائـ عمى تحسيف أداتيـ كىناؾ عكامؿ تؤثر في أداء الكظيفي

 :عوامل إدارية تنظيمية مثل- أ

.  عدـ تكفر مناخ يساعد عمى العمؿ- 

.                                         اإلشراؼ السيئ كالنقص في التدريب- 

. عدـ تحديد كاجبات المكظؼ- 

. نقص في المكرد المادية أك تأخر كصكليا- 

: عوامل بيئية خارجية- ب

. الصراع بيف القيـ كاالتجاىات التي يحمميا المكظؼ كبيف القيـ كاالتجاىات السائدة في المجتمع- 

. األحكاؿ االقتصادية كظركؼ سكؽ العمؿ- 

. الضطراب السياسي- 

: عوامل تتعمق بالموظف- جـ

. نقص في الر بة كالدافعية لمعمؿ- 

. تغيب مستمر عف العمؿ - 

مشكالت عائمية  - 

ضعؼ في الشخصية أك قصكر في قدرات المكظؼ العقمية - 
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 أف أداء الفرد يتككف مف عكامؿ داخمية كأخرل خارجية (03)يكضح الشكؿ رقـ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 52-51، ص ص 2013زكي، ): المصدر
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VIعوامل تقيم األداء الوظيفي   :

كىي العكامؿ التي تؤثر عمى أداء العامؿ مباشرة كيقيـ عمى أساسيا الفرد، مثؿ كمية اإلنتاج كنكعية 
الخدمة المقدمة لمعمالء، كيركز تقيـ األداء الفعاؿ عمى العكامؿ التي يمكف مالحظتيا مثؿ سمكؾ العامميف 

:  أثناء العماؿ كالنتائج التي يحققكنيا، كىناؾ مجمكعة مف العكامؿ

: عوامل الشخصية-1

عمي الر ـ مف أف الشخصية تعتبر عنصرا أساسية لمنجاح في أداء العمؿ إال أنو مف الصعكبة  بمكاف 
: تقيـ عكامؿ الشخصية لألسباب التالية

.  مكض العبارات التي تصؼ الشخصية- 

. ليس ىناؾ أتفاؽ عاـ عمى عكامؿ الشخصية التي تؤثر عمى أداء- 

:  كيتـ تقييـ نتائج األداء مف خالؿ العكامؿ التالية: عكامؿ النتائج- 

. ما ىك حجـ ما تـ إنجازه بالمقارنة ما كاف متكقعنا: الكمية

. ما ىي نكعية العمؿ الذم أنجز بالمقارنة مع النكعية المتكقعة: الجكدة 

. ما ىي تكمفة تحقيؽ النتائج ؟ مع االىتماـ ببعض العناصر مثؿ مكاد الخاـ، اآلالت كالمعدات:التكمفة 

. ىؿ أنجز العامؿ العمؿ المطمكب منو في الكقت المحدد: الكقت المحدد لإلنجاز

بالر ـ أنو ال يمكف قياس عكامؿ السمكؾ ك فيما يمي نعرض أمثمة لعدد مف عكامؿ : عكامؿ السمكؾ- 
:  السمكؾ التي يتـ تقيميا

. ما ىي القدرة عمي النظر إلى األماـ، ككضع برنامج عمؿ ناجح: التخطيط- 

. مدل تكفيؽ المكظؼ بيف العمؿ المطمكب كالمكارد المتاحة بأسمكب فعاؿ: التنظيـ- 

. اإلىتماـ بر بة المكظؼ كقدرتو عمي تحديد كتكزيع العمؿ: التفكيض- 

. اإلىتماـ بنكعية العامؿ في الحكـ عمي األمكر: إتخاذ القرارات- 
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.  االىتماـ بميارة المكظؼ في التعبير الشفكم عف أفكاره بكضكح كفعالية:االتصاالت الشفكية

. التعامؿ مع اآلخريف: فعالية العالقات الشخصية- 

:  كفيما يمي أىـ األسس الشائعة تستخدـ في عممية المقارنة: أسس المقارنة في التقييـ- 

. تعتبر تكقعات المشرؼ لألداء العامؿ أساس شائع  كصادؽ لممقارنة: تكقعات الرئيس -

إف إحدل أسس الممتازة لمقارنة العمؿ  الفعمي خالؿ فترة زمنية ىي األىداؼ التي : األىداؼ الحالية- 
. يفترض أف يحققيا

( 59-53ص ص . ،2016صالح،).   مثؿ معدالت األداء في كضعيا بشكؿ جيد: معدالت األداء- 

V-االتجاهات النظرية ألداء الوظيفي  :

إف تتبع االتجاىات يكضح أف األداء الكظيفي أك األداء بصفة عامة كاف أىـ ما شغؿ باؿ ركاد الفكر 
اإلدارم كالتنظيمي، حيث اىتمكا بو كثيرنا كبكيفية تحسينو كزيادتو كؿ حسب اتجاىو كتصكره كمنيجو سكاء 

ركاد االتجاه الكالسيكي أك الحديث أك المعاصر في الفكر اإلدارم أك التنظيـ، كلقد تناكلنا االتجاىات 
النظرية نظرنا الختالؼ االىتمامات الخاصة بتحسيف اإلنتاجية كاألداء حيث أف كؿ رائد اىتـ بشؽ معيف 

فمنيـ مف اىتـ بالجكانب المادية كاألجر كاآلالت كمعدات كالتقنيات كمنيـ كمف مف اىتـ بالجكانب 
. المعنكية كالتحفيز كالتشجيع كمنيـ مف اىتـ بالجكانب اإلدارية كالتسير كطبيعة القيادة

 عالج أثر تقسيـ العمؿ داخؿ الكحدة اإلنتاجية عمي رفع مستكل A.Smethحيث نجد العالـ أدـ سميث 
األداء لدل العامؿ كتكصؿ إلى تخصيص كؿ عامؿ األداء عمؿ ما يجعمو يمـ بكؿ جكانبو كيصؿ إلى 

. نتائج مرضية

اإلدارة العممية كىي مف أقدـ النظريات التي اعتمدت عمى  (F.taylor ,1856-1915)فريد بريؾ تايمكر 
رصد الظكاىر اإلدارية كدراستيا بطريقة عممية لمعرفة القكانيف كالعكامؿ التي تتحكـ في أداء العامميف 

حيث أمف تايمكر بأف العامميف يمكف برمجتيـ ألداء فعاؿ في المؤسسات الصناعية كذلؾ لدراسة الحركة 
كالزمف في العمؿ حتى يكشؼ عف الكسائؿ كالعكامؿ المساعدة عمي رفع اإلنتاج كتكصمو إلى ضركرة 

. التنظيـ اإلدارم كاإلشراؼ المركزم كتحديد الميمات بدقة كتدريب العامميف
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كنظريتو التقسيمات اإلدارية ركز عمي  أىمية تقسيـ العمؿ  (H.Fayol 1841-1925 )أما ىنرم فايكؿ 
ككحدة السمطة كاالنضباط ك خضكع المصالح الفردية لممصمحة العامة لممؤسسة في تحسيف اإلنتاج 

كاألداء لدل العامميف  

االتجاىات اإلدارية  كنظرية العالقات اإلنسانية قدـ انتقادات (ـ1949- آـ1880 )E.mayo التكف مايك 
العممية خاصة بعد أف شعر أصحاب األعماؿ بأف مبادئ اإلدارة السائدة في مؤسساتيـ بالر ـ مف حزميا 

كضبطيا لمعامميف كبالر ـ مف الحكافز المادية المغرية لمعماؿ أصبحت اإلدارة الكالسيكية عاجزة عف 
المحافظة عمي مستكل جيد ألداء كاإلنتاج كفي نظر مايك أف تحسيف اإلنتاج كاألداء ال يتحقؽ إال مف 

عادة النظر في معنى المسؤكلية  خالؿ تحكيال الفكر اإلدارم باتجاه تقرير الثقة كعدـ السمطة المستبدة كا 
شراكيـ في  أم االتجاه نحك اإلدارة الديمقراطية  ير المتساىمة كمحاكلة إشراؾ العماؿ في اتخاذ قرارات كا 

.    إدارة المؤسسة

النظريات المعاصرة ذات االتجاه السمككي اإلدارم كالتنظيمي جمعت جميع االتجاىات السابقة  ير أنيا 
أضافت إلييا بعض األفكار كالمبادة كالحقائؽ، كيمكف  اعتبارىا أيضا امتداد لنظيرة العالقات اإلنسانية 
حيث أف ىذا االتجاه ال يؤمف بأف الركح المعنكية كتنمية العالقات اإلنسانية بيف العماؿ يمكف تكفيرىا 

بسيكلة بؿ يرل أنيا تخضع لمبحث العممي التفسير المكضكعي كذلؾ بإثارتيا بالحكافز كتعزيزييا بتأثير 
. العامميف كتمبية المزيد مف حاجاتيـ

قد يككف مف الصعب  أف تحصي جميع االتجاىات التي ظيرت في إلدارة كاىتمت باإلنتاج كاألداء 
كتحقيؽ األىداؼ بشكؿ فعاؿ، كما أننا ال نريد أف نحصي كؿ النظريات في ىذه الدراسة  كيككف بمثابة 

 (    92 90،ص ص 2014سياـ،).حشك لمجانب النظرم ال أكثر
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:  خالصة الفصل

      مف خالؿ ىذا الفصؿ المتعمؽ باألداء الكظيفي كالذم تناكلنا فيو السيركرة التاريخية، أساسيات، 
العكامؿ، األداء الكظيفي ىك كسيمة لتحقيؽ األىداؼ كاألداء الكظيفي مظاىر كأشكاؿ تحدد مستكل رضاء 
. العامؿ، كقد شغؿ العديد مف المفكريف كقد عممكا عمى تحسيف التاريخ كمستكل الفعالية كنجاح المؤسسات
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: تمهيد

 بعد التفرغ مف الجانب النظرم رسـ لنا الطريؽ لمعرفة أىـ النظريات التي تناكلت معكقات 
إلى  (الدراسة الميدانية )التنظيمية كتأثيرىا عمى األداء الكظيفي سنتطرؽ في ىذا الجانب مف الدراسة 

اإلجراءات المنيجية المساعدة في إتماـ الدراسة كىذا مف خالؿ التطرؽ إلى التعريؼ لمجاالت الدراسة 
. كيفية اختيار مجتمع الدراسة، المنيج المستخدـ األدكات المستخدمة في ،البحث لجمع البيانات 
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I -مجاالت الدراسة: 

يتضمف أم بحث ميداني مجمكعة عناصر، أك لمتكضيح أكثر مجمكع خطكات متبعة مف أجؿ اإلجابة 
: عمى تساؤالت الدراسة المطركحة، كسيتـ ذكر مجاالت الدراسة الميدانية فيما يمي

:  المجال المكاني- 1

 كمدرسة عميا لألساتذة، ثـ انشىء بالمكازاة ليا المعيد العالي لمتعميـ 1983أنشئت الجامعة في عاـ   
 تـ تحكيؿ المعيديف إلى مركز جامعي يضـ أربعة معيد، 1997كفي عاـ . 1984لمميكانيؾ في في عاـ 

كارتقي المركز الجامعي ليصبح . 1999 في عاـ العربي بن مهيديتـ فييا بعد تسميتيا باسـ الشييد 
، صدر مرسـك تنفيذم أصبحت مف خاللو جامعة العربي بف 2013كفي عاـ . 2009جامعة في عاـ 

مييدم تضـ سبعة كميات كثالثة معاىد مكزعة عمى خمسة فركع لمجامعة، ثالثة منيـ بمدينة أـ البكاقي 
.  ككاحدة بمدينة عيف البيضاء كأخرل بمدينة عيف مميمة

:  الكميات-أ

كمية العمـك كالعمـك التطبيقية 

كمية العمـك الدقيقة كعمـك الطبيعة كالحياة 

كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية 

كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير  

كمية اآلداب كالمغات  

كمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية 

كمية عمـك األرض كاليندسة المعمارية 
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المعاهد -ب

 معيد تسيير التقنيات الحضرية

معيد عمـك كتقيات النشاطات البدنية كالرياضية  

معيد العمـك كالتقنيات التطبيقية  

   20658ليسانس) في التدرج 25523 منيـ 26370 استاذ كيبمغ عدد طالبيا 962كتضـ الجامعة 
.  بعد فيما التدرج 847ك  ( 1018كماستر

 تعتبر كمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية حديثة عيد بجامعة أـ البكاقي، فقد تـ تأسيس أقساميا في 
-09بدية األمر باسـ كمية اآلداب كالمغات كالعكـ االجتماعية كاإلنسانية بمقتضى المرسـك التنفيذم رقـ 

 لتتحكؿ إلى التسمية الحالية 2009 يناير سنة 4ق المكافؽ 1430 محـر عاـ 07 المؤرخ في 06
 15ق المكافؽ 1434 جمادل الثانية عاـ 04 المؤرخ في 163 – 13بمقتضى المرسـك التنفيذم رقـ 

. 2013أبريؿ سنة 

 جكاف 05 المؤرخ في 431:  إف كمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية تضـ كفقا لمقرار الكزارم رقـ
(: 02) المتضمف إنشاء األقساـ بالكمية قسميف 2013

 قسـ العمـك اإلنسانية. 
 قسـ العمكـ االجتماعية. 

 طالب 3921حيث يقدر عدد الطمبة أزيد مف : كتتضمف الكمية عددا معتبرا مف األساتذة كالطمبة
 أستاذ دائـ باإلضافة إلى مجمكعة مف األساتذة المتعاقديف، كعدد مف العماؿ اإلدارييف 105يؤطرىـ 

.  عامؿ كىك سكؼ يككنكف عينة الدراسة55كالذم بمغ عددىـ 

إف كمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية تضـ قاعتيف لإلعالـ اآللي حيث تحكم أكثر مف أربعيف 
جياز باإلضافة إلى مخبر خاص بطمبة األرطكفكنيا يضـ أجيزة جد متطكرة، كتنكم الجامعة إنشاء  (40)

مقعد  (300)مركز لمسمعي البصرم خاص بطمبة قسـ العمـك اإلنسانية يقع القسماف عمى مستكل مجمع 
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 كاندرجا تحت كمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية ابتداء مف أفريؿ 2009بيدا كجي، حيث أنشأ سنة 
2013 .

كآخر مدتو – ليسانس - سنكات (03)يضمف كؿ مف القسميف تككينا أكاديميا لمطمبة مدتو ثالث 
حيث تككف الشيادات المتحصؿ عمييا مف طرؼ خريجي تخصصات قسـ - ماستر– حمس سنكات 

القطاع العاـ، القطاع الخاص، التعميـ، الصحافة : العمـك اإلنسانية مقبكلة مف مختمؼ قطاعات التكظيؼ
باإلضافة إلى المتاحؼ كالمكتبات، أما الشيادات المتحصؿ عمييا مف طرؼ خريجي تخصصات قسـ 
العمكـ االجتماعية فيي مقبكلة مف مختمؼ قطاعات التكظيؼ، القطاع العاـ، القطاع الخاص، التعميـ، 

. قطاع الصحة

: المجال الزماني- 2

 2020 إلى  اية جانفي 2019 سبتمبر بالنسبة لمجانب النظرم فقد كانت بداية الدراسة مف شير 
. كالذم ضـ ثالثة فصكؿ نظرية

تنقؿ أك جمع البيانات فقد قمنا بالتخطيط لمجانب اؿأما بالنسبة لمجانب التطبيقي بسب جائحة لـ نستطيع 
مف خالؿ المكاقع االلكتركنية ك اعداد  الجامعةالتطبيقي مف خالؿ جمع البيانات حكؿ المجاؿ المكاني 

استمارة البحث ك ىذا خالؿ شير مام ، كالذم أخذ بدكره فترة زمنية مع تكقؼ الدراسة ك مؽ الجامعة 
 أكت 24أما في الفترة الممتدة بيف .  كالتي عطمت سير الدراسةCOVID19تزامنا مع جائحة ككركنا 

 سبتمبر تحكيـ االستمارات مف طرؼ أستاذة  في عمـ االجتماع عف طريؽ االنترنت ، 07 إلى 2020
 بشكؿ نيائي  لالستماراتكمف ىنا تـ التحضير 

: المجال البشري- 3

 تمت الدراسة بجامعة أـ البكاقي التي تشمؿ عدة كميات كقد تـ اختيار كمية عمكـ االجتماعية 
كعينة لبحث ، لسيكلة االتصاؿ مع العماؿ ك قد ساىمت عالقة صداقة  التي تربطنا بمجمكعة مف العماؿ 

:  يكضح كصؼ عينة الدراسة01كالجدكؿ رقـ . في الحصكؿ عمى البيانات المراد الكصكؿ إلييا
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يوضح وصف عينة الدراسة : 01جدول رقم 

عمال إداريين في قسم العموم اإلنسانية عمال إداريين في قسم العموم االجتماعية  
ذكر أنثى ذكر أنثى 
18 12 15 10 

 25 30المجموع 
 فرد مكزعيف عمى قسميف قسـ العمـك 55 أف العينة تضمنت 01المالحظ مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

 10 فرد منيـ 25 أنثى، كاشتمؿ قسـ العمـك اإلنسانية عمى 18 ذككر ك12  فرد منيـ 30: االجتماعية بػ
.  أنثى15ذككر ك

-II منهج الدراسة :

  ال يكتسب أم بحث أك دراسة الصفة العممية إال إذا اعتمد عمى منيج عممي يضبط خطكاتو كينظميا 
لمكصكؿ، إلى المعرفة العممية كاكتشاؼ القكانيف كليذا فقد عرؼ المنيج بأنو األسمكب الذم يستخدمو 

الباحث في دراستو طاىرة معينة، كالذم مف خاللو يتـ تنظيـ األفكار المتنكعة بطريقة تمكنو مف عالج 
. المشكمة البحث 

    كما يعرؼ بأنو أسمكب التفكير كالعمؿ يعتمده الباحث لتنظيـ أفكاره كتحميميا كعرضيا كبالتالي 
كنظرا  (35، ص2019المحمكدم ،). الكصكؿ إلى النتائج كحقائؽ  معقكلة، حكؿ طاىرة مكضكع الدراسة

عمى األداء الكظيفي  (الكظيفية)تأثير المعكقات التنظيمية " إلي إف الدراسة الحالية تيدؼ إلى الدراسة 
ألنو كفيؿ بدراسة كتكضيح المنهج الوصفي التحميمي فانو يستدعي استخداـ " لمعامميف في مؤسسة 

. الغمكض، كدراسة كاقع الظاىرة

كمية _ العربي بف مييدم "    تحقيؽ اليدؼ كما أف معرفة كتحميؿ النمط السائد داخؿ مؤسسة الجامعية 
ال يتـ إال في إطار كصؼ كتحميؿ الكاقع الذم تكجد فيو _ أـ البكاقي _ العمـك اإلنسانية كاالجتماعية 

. كصفا كاقعيا 

     كيعد المنيج الكصفي أكثر مناىج البحث مالئمة لمكاقع االجتماعي كسبيؿ لفيـ ظكاىره كاستخالص 
  .  (60،ص 1999قاسـ ، ). سماتو  
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III -عينة الدراسة  :

يعبر عف المعطيات التى يتـ تجميعيا مف مفرادات المجتمع اإلحصائي ميدانيا، : أسموب المسح الشامل
كيتـ تككيف المسح الشامؿ أما مف خالؿ شمكؿ كافة المفردات المجتمع اإلحصائي عندىا يسمي المسح 

. الشامؿ أك التعداد أك بشمكؿ جزء مف المجتمع اإلحصائي كيطمؽ عميو المسح
.(maktadtk.com،2020/08/13،10:45)    

 عامؿ، كقد 55تـ تطبيؽ الدراسة عمى العامميف اإلدارييف لمعمكـ االجتماعية كاإلنسانية كالذم بمغ عددىـ 
.  عامؿ55تـ اختيار جميع مفردات المجتمع كىـ 

IV -أدوات الدراسة :

 تعتبر المقابمة مف أىـ األدكات المنيجية المستعممة لجمع البيانات ك أكثرىا استعماال كما :المقابمة-أ
تقدمو مف فائدة في الحصكؿ عمى البيانات المتعمقة بسمكؾ األفراد كقيميـ ك اتجاىاتيـ كما تقدمو لمباحث 
مف تسييالت لتجاكز مشكمة عدـ التجاكب مف طرؼ المبحكثيف مف خالؿ تدخمو لشرح األسئمة كتبسيطيا 

. كمناقشة معيـ 

 تعتبر المالحظة مف األدكات الرئيسية في البحث االجتماعي، فيمكف القكؿ أف كؿ بحث :المالحظة-ب
اجتماعي يستخدـ المالحظة، فالعمـ يبدأ بمالحظة ثـ يرجع إلييا لمتحقؽ مف صحة النتائج التي نتكصؿ 
إلييا، كبالتالي تصبح مصدر أساسيا لجمع البيانات ر ـ أنيا تعكس كجية نظر الباحث إلى حد ما إال 

، ص ص 2008ساكري، )أنيا تمكننا مف اخذ صكرة حية لمظاىرة فيي تصكر الحدث كالمكقؼ مباشرة  
225  226 .)

كقد تمت المالحظة بصفة منظمة كمنيجية كذلؾ مف خالؿ الدراسة االستطالعية التي مكنتنا مف 
معرفة  نكع العالقة السائدة بالكمية كبيف العامميف اإلدارييف لمقسميف االجتماعية كاإلنسانية بحيث برز 
ىناؾ عالقات قائمة عمى االحتراـ، كما برز ىناؾ مجمكعة عالقات قائمة عمى العداكة أك بمعنى آخر 

. عالقات منافرة كانعداـ االحتكاؾ بيف مجمكعة العامميف

 تعد االستمارة  كسيمة مف كسائؿ جمع المعمكمات، كقد يستخدـ عمى إطار كاسع ليشمؿ :االستمارة -ج
األمة أك في إطار ضيؽ عمى نطاؽ المدرسة، كبطبيعة الحاؿ فيك يختمؼ في طكلو كدرجة تعقيده، إف 
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الجيد الكبير في االستمارة  ينصب عمى بناء فقرات جيدة، كالحصكؿ عمى استجابات كاممة، كبعد ذلؾ 
ك الذيف أفادكنا  (226 225ص ص .2008.ساكرم)عرضت عمى األستاذ المشرؼ كبعض األستاذة

بتصكيباتيـ كنصائحيـ مع األخذ بعيف االعتبار التعديالت كاالقتراحات التي قدميا األستاذ المشرؼ ثـ 

   : سؤاؿ مكزعة عمى أربعة  محاكر ىي27صيغت االستمارة في صكرتيا النيائية كقد احتكت عمى 

. ( أسئمة 05)بيانات شخصية : المحور األول

ذكػػػػػػػػػػػػر                                             أنثى  :   النػػػػػػػػػػػػػػكع

:  المستكل العممي 

 متكسط                                         ثانكم                              جامعي 

: ................. السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

18-25                                  25 - 35 

 فما فكؽ 45                                  35-45

. ( أسئمة 06)بيانات حول التخطيط االستراتيجي :المحور الثاني

. نظاـ المعمكمات ك تحكمو في تحديد الخطة اإلستراتيجية  - 

. عدـ تكفر األمكاؿ الالزمة لعممية التخطيط االستراتيجي - 

 التركيز عمى العمميات كالممارسات اليكمية ك إىماؿ العمميات التخطيطية- 

. ( سؤال  11)بيانات حول الحوافز :  المحور الثالث

. يتقاضى العاممكف أجرنا يتكافؽ مع جيد العامؿ- 

. تقدـ المؤسسة خدمات اجتماعية- 

تكفر المؤسسة تأمينات  - 



اإلطار المنهجي للذراسة:                                                               الفصل الرابع  
 

 
60 

 تـ اشتراؾ العامميف في عمميو اتخاذ القرارات- 

. ( اسئمة 05 )بيانات حول االتصال التنظيمي: المحور الرابع

.  المعمكمات المقدمة لؾ مف طرؼ اإلدارية تفيـ بسيكلة- 

. تتصؿ بؾ المؤسسة خالؿ فترات منتظمة أثناء أدائؾ لعممؾ- 

. تتمقى األكامر مف طرؼ المشرؼ المباشر- 
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: خالصة الفصل

مجاؿ  )      لقد قمنا في ىذا الفصؿ بالتطرؽ إلى اإلجراءات المنيجية لمدراسة منيا مجاالت الدراسة 
. كالمنيج المستخدـ في الدراسة كمجتمع الدراسة كأدكات جمع البيانات (مكاني كالزماني كالبشرم
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تمهيد  

I - تصور النتائج

مناقشة الفرضية األولى  - 1

مناقشة الفرضية الثانية - 2
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تمهيد 

كأثرىا عمى أداء الكظيفي لعامميف بالمؤسسة مف خالؿ  (الكظيفية)إف دراستنا لمكضكع المعكقات التنظيمية 
تصكر قمنا بو كانت مبنية عمى فرضية عامة كتندرج تحتيا ثالث فرضيات فرعية لجممة مف العمميات 

 :التنظيمية ،كمف خالؿ تصكرنا تكصمنا إلى نتائج التالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



التصىر المنهجي لنتائج الذراسة:                                                     الفصل الخامس  
 

 
64 

-I تصور نتائج الدراسة :

مف خالؿ دراستنا لمكضكع تأثير المعكقات التنظيمية عمى األداء الكظيفي داخؿ المؤسسة كالذم 
عمى األداء الكظيفي داخؿ  (الكظيفية )تمحكر حكؿ إشكالية مفادىا كيؼ تؤثر المعكقات التنظيمية 

المؤسسة تمكنا مف معرفة مجمكعة مف الكظائؼ العكسية داخؿ المؤسسة الجامعية العربي بف مييدم أـ 
 .البكاقي 

:  مناقشة الفرضية األولى- 1

 :تأثير التخطيط االستراتيجي عمى األداء الوظيفي لعاممين داخل المؤسسة - 

   مف خالؿ دراستنا تكصمنا إلى مجمكعة مف النتائج أف عدـ كجكد ككادر متخصصة كانخفاض في 
مستكل التعميمي ك ألخبراتي لمدراء ك االدرايف أدل بشكؿ كبير في عدـ تحديد احتياجات مف المكارد 

البشرية، ك ياب تاـ لمصمحة خاصة لمتخطيط االستراتيجي خاصة في جانب االحصائيات، كعدـ تكفرىا 
عمى كامؿ المعطيات، تشبت المدراء باإلجراءات كالتعقيدات االدراية مما أدل في بعض االحياف إلى 
عرقمة العامميف، عدـ اعتماد المعايير العممية في التخطيط كالتسيير كمف ىذه النتائج نمخص إلى أنيا 

. بمثابة كظائؼ عكسية لعممية التخطيط االستراتيجي

: مناقشة الفرضية الثانية- 2

 :غياب االتصال التنظيمي يؤثر عمى األداء الوظيفي لعاممين - 

كفيما يخص االتصاؿ التنظيمي ىناؾ عالقة تجمعو مع األداء الكظيفي فعدـ كجكد نظاـ اتصاؿ فعاؿ ال 
يسمح لمفرد بمعرفة اليدؼ الذم يعمؿ مف اجمو كىذا ما يجعؿ تحقيؽ فعالية األداء الكظيفي أمر يصعب 

. تحقيقو، االتصاؿ التنظيمي يمعب دكر كبير في نقؿ المعمكمات  ك التعبير عف األفكار المراد إيصاليا
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: مناقشة الفرضية الثالثة- 3

 :الحوافز وتأثيرها عمى األداء الوظيفي لعاممين -

كبناء عمى التحميؿ تتحكـ الحكافز في أداء العامميف داخؿ المؤسسة حيث نرل عدـ رضى العماؿ عمى 
األجكر اليكمية ، ير كافية كال تسد حاجايتيـ، نظاـ الترقية كالعالكات الذم يمعب دكر كبير في تحفيز 

.  العماؿ حيث معظـ العماؿ لـ يتحصمكا عمى عالكات فردية كجماعية

كىذا ما يدؿ عمى أف االدراة إلتراعي في الفركؽ الفردية كالجماعية بيف العماؿ، حيث يرل العماؿ أف 
. عممية الترقية تتـ عف طريؽ العالقات الشخصية مما يؤدم إلى انخفاض ركحيـ المعنكية

II - تصورات النتائج في ضوء الدراسات السابقة: 

، كدراسة بف رحمكف (2017)كدراسة شاكش  (2008)تتفؽ نتائج دراستنا  مع كؿ مف دراسة ساكرم  
 :، حيث تكصمنا إلى ضركرة(2014)

العمؿ عمى ثقافة نشر الحكار كالنقاش بيف العماؿ كمحاكلة تجاكز ضعؼ التفاعؿ داخؿ المؤسسة  -

 (ادراة الكقت ، ادراة االزمات  )تطبيؽ أساليب لمكاجية ىذه المعكقات التنظيمية - 

. إشراؾ أصحاب االختصاص ك ككادر في عممية التخطيط داخؿ المؤسسة- 

. محاكلة مراجعة نظاـ الحكافز داخؿ المؤسسة الذم يؤثر أداء العامميف خاصة مف ناحية المعنكية - 

. عدـ استفادتيا مف فرص تفكيض السمطة كيرجع السبب الى البيركقراطية المسؤكليف-

كجكد تشبث باإلجراءات كالتعقيدات اإلدارية مع إىماؿ المعايير العممية في التخطيط التنمكم في  -  
.  تسير المشاريع ظيكر سيادة القيـ الثقافية في بعض األحياف عند تعيف في المناصب النكعية

القيادة اإلدارية كأسمكبيا ناجح كمتماشي مع معطيات كمتطمبات ظركؼ العمؿ كطبيعة العمؿ   -  
. كالتخصص مالئمة لمعمؿ كأداء الكظائؼ
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 : خالصة الفصل

      لقد قمنا في ىذا الفصؿ بالتطرؽ إلى التصكر المنيجي لمدراسة حيث قمنا بتصكر نتائج الدراسة 
. كاإلجابة عمى الفرضيات كالكصكؿ إلى نتائج مف خالؿ الدراسات السابقة
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  :خاتمة

مف خالؿ تطرقنا لمكضكع تأثير المعكقات التنظيمية عمي األداء الكظيفي لمعامميف داخؿ المؤسسة 
كمحاكلة الباحثيف كالمفكريف أيجاد حمكؿ كطرؽ تساعد المؤسسات عمي تخفيؼ كتقميؿ مف ىذه الكظائؼ 

، كما تحدثو مف خمؿ كظيفي داخؿ منظمات كتمعب ىذه المعكقات دكر كبير في تحكـ (الكظيفية)العكسية 
األداء الكظيفي حيث تسبب ىذه الكظائؼ خمؿ في التكازف داخؿ التنظيـ مما يؤدم إلى مشكالت 

... تنظيمية، قمة األجكر، ضعؼ االتصاؿ 

. كالقائمة ال تعد كال تحصى، فجؿ ىذه المعكقات تأثر سمبنا عمي األداء الكظيفي كعمي مردكدية المؤسسة

كأداء الكظيفي  (الكظيفية)كقد حاكلت الدراسة أف تطرح رؤية عف كؿ مف المتغيريف معكقات التنظيمية 
كركزت عمى معرفة العالقة بينيما حيث أصبحت المعكقات التنظيمية، مف أىـ المكاضيع التي تستقطب 

اىتماما كبير مف المفكريف كالباحثيف كذلؾ لتأثيرىا الكبير عمى صعيد المؤسسات كقصد التخفيؼ مف ىذه 
المعكقات تتكقؼ عمى مدل تجسيد لمختمؼ االقتراحات كاألساليب لحد منيا داخؿ التنظيـ المؤسساتي، 

فاألداء الكظيفي يعتبر أىـ عنصر يتأثر بيذه المعكقات التنظيمية ك يجب عمى المدراء مراعاة ىذه 
عطاء بعض الحرية  المعكقات، كالعمؿ عمى رفع أداء العامميف عف طريؽ تكفير بيئة داخمية كخارجية كا 
لممارسة نشاطيـ، كعمكما فاف ىذه الدراسة أدت  رضيا كلك بشكؿ نسبي لالف البحث عف المعكقات 

التنظيمية كأثرىا عمى األداء الكظيفي لمعامميف داخؿ المؤسسة ىي عممية شائكة كمعقدة كذلؾ راجع لعدة 
عكامؿ مف بينيا تعقد الظاىرة االجتماعية كتتداخؿ كتشابؾ عكامؿ ال حصر ليا في تككيف المعكقات 

التنظيمية كفي األخير يمكف القكؿ أف تصكرات  النتائج التي تـ التكصؿ إلييا ىي نتائج جزئية لذا البد 
. مف إعداد بحكث أخرل تسمح بالحصكؿ عمى نتائج أكثر تفصيال 

 

 

 

 

 

 خاتمة
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 2020/2021:السنـــــــــــــــــــــــــة الجامعيـــــــة

. املعوقات التنظيمية وأثزها علي ألاداء الوظيفي للعاملـــــــــــــين

 -دارسة ميدانــــة بجامعة أم البواقـــــــي- 

 عزيزي املبحوث كن علي يقين أن بيانات هذه الاستمارة سزية ولن تستعمل إال ألغزاض البحث العلمي



 

 

. كمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية- 

. قسـ العمكـ االجتماعية- 

استمارة بحث عممي : المكضكع- 

. عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ: تخصص- 

 تحية طبيبة السالـ عميكـ كرحمة اهلل تعالى كبركاتو. 

أخي المكظؼ، أختي المكظفة 

المعكقات التنظيمية : االستمارة التي بيف يديؾ جزء مف متطمبات إنجاز البحث العممي المرسـك بعنكاف
ف فظمكـ في اختيار اإلجابة المناسبة التي سيككف ليا  كأثرىا عمي األداء الكظيفي لمعامميف في المؤسسة، كا 
األثر الكبير في القياـ بدراسة عممية دقيقة، مف أجؿ إثراء الجانب التطبيقي مف حيث النتائج المكضكعية 

( x)التي سأتكصؿ ليا بفضؿ مساىمتكـ الصادقة، مف خالؿ اإلجابة عمي فقرات االستمارة بكضع إشارة 
أنو ال تكجد عبارة صحيحة   (ة)أختي المكظؼ/عمي الخيار الذم يمثؿ كجية نظرؾ، ككنعمي يقيف أخي

. كأخرل خاطئة

. كفي صدد ذلؾ يتقدـ الباحث بأسمى عبارات الشكر لتعاكنكـ في نجاح ىذه الدراسة  
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ذكػػػػػػػػػػػػر                                             أنثى  :   النػػػػػػػػػػػػػػكع

:  المستكل العممي 

 متكسط                                         ثانكم                              جامعي 

: ................. السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

18-25                                  25 - 35 

 فما فكؽ 45                                  35-45

: الحالػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

           أعػػػػػػػػػػػزب                      متػػػػػػػػػػػػػػػزكج                          مطمؽ  

: ......................... طبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعة العمؿ كنكعيتو

مستكل الدخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

 35000-24000                                مف 24000أقؿ مف 

35000 – 50000  

:   الخبرة المينية سنكات 

  10- 5 سنكات                                           5أقؿ مف 

 25- 20 سنكات                                         15 – 10

 

 

 



 

 

أماـ كؿ  (X)أرجكا أف تقرأ السؤاؿ بعناية كتختار الخانة التي تمتمؾ كذلؾ بكضع  (ة)عزيزم المكظؼ
: جممة مف اإلجابة التالية

التخطيط االستراتيجي   : المحكر الثاني 

 ير  عبارة مكافؽ بشدةالعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات  الرقـ  
مكافؽ 

مكافؽ مكافؽ  محايد  
بشدة 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

 

06 

نظاـ المعمكمات ك تحكمو في تحديد - 

. الخطة اإلستراتيجية  

عدـ تكفر األمكاؿ الالزمة لعممية - 

. التخطيط االستراتيجي 

التركيز عمى العمميات ك الممارسات - 

. اليكمية ك إىماؿ العمميات التخطيطية

تكلي المؤسسة أىمية كبيرة لتخطيط - 

. أثناء كضع البرامج 

تقـك اإلدارة بتحميؿ عكامؿ البيئة - 

الداخمية في المؤسسة لمتعرؼ عمى 

. مصادر القكة 

. عدـ االلتزاـ بالخطة المكضكعية - 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافز  : المحكر الثالث

 ير  عبارة مكافؽ بشدةالعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات  الرقـ  
مكافؽ 

مكافؽ مكافؽ  محايد  
بشدة 

الحكافز 
المادية 

يتقاضى العاممكف أجرنا يتكافؽ - 7
. مع جيد العامؿ

. تقدـ المؤسسة خدمات اجتماعية- 8
تكفر المؤسسة تأمينات  - 9

تـ اشتراؾ العامميف في عمميو - 10
اتخاذ القرارات  

     
 
 
 
 
 

الحكافز 
الفردية  

تقدـ المؤسسة عالكات حسي  – 11
. األداء العامؿ

تخصص المؤسسة عالكات - 12
. لفئة العامميف المتميزيف فقط 

 

     
 
 
 
 

الحكافز 
الجماعية 

تصنع المؤسسة العالكات - 13
. لجميع العامميف

تقـك المؤسسة باستدراؾ جميع - 14
العامميف في اتخاذ القرار  

     
 
 
 

الحكافز  
السمبية 

تقدـ المؤسسة أجكر العامميف - 15
. المتغيبيف

 تعاقب المؤسسة العامميف 16
. المقصريف في عمميـ

تكجو المؤسسة إنذارات - 17
. كتحذيرات لمعامميف المقصريف

 

     
 



 

 

 

 

. االتصاؿ التنظيمي: المحكر الرابع 

 ير  عبارة مكافؽ بشدةالعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات  الرقـ  
مكافؽ 

مكافؽ مكافؽ  محايد  
بشدة 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 

المعمكمات المقدمة لؾ مف طرؼ - 
.  اإلدارية نفيـ بسيكلة

تتصؿ بؾ المؤسسة خالؿ فترات - 
. منتظمة أثناء أدائؾ لعممؾ

تتمقى األكامر مف طرؼ المشرؼ - 
. المباشر

اىتماـ اإلدارة باقتراحات يساىـ في - 
. إخالصؾ في العمؿ 

تقـك اإلدارة بإعالنات لمحاكلة - 
. اتصاؿ المعمكمات بسرعة 

يقـك المشرؼ المباشر في عمؿ - 
. استماع لعماؿ كحؿ مشاكميـ

 

     
 
 
 
 
 

 

 

                        

 

 



 

 

 

 


