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 بيئة العمل الداخمية وعالقتها بمستوى اداء العاممين 
 دراسة تطبيقية في الشركة األهمية لصناعة اإلسمنت

 
 محمود محمد بن مسعودد. 

 ليبيا /زليتن /الجامعة االسمرية اإلسالمية                                              
 اد والتجارة، قسم ادارة االعمالكمية االقتص                                              

 المستخمص
تناولت ىذه الدراسة عالقة بيئة العمل الداخمية برفع مستوى أداء العاممين بالشركة األىمية 

من البيئة الداخمية في رفع مستوى  كٌفٌة االستفادةالدراسة في  لصناعة اإلسمنت وقد تمثمت مشكمة
وقد شممت ىذه الدراسة مدراء اإلدارات  أداء العاممين في الشركة األىمية لصناعة اإلسمنت بزليتن

ورؤساء األقسام والعاممين بالمصنع، حيث تم تحديد العينة البحثية عمى أساس عينة عشوائية 
( مفردة من العاممين بالشركة األىمية لصناعة اإلسمنت وقد ُصممت استبانة 103طبقية حجميا )

بحيث يصل عدد االستمارات الموزعة ( Likert Scaleالدراسة تبعًا لمقياس ليكرث الخماسي )
استمارة استبيان صالحة لمتحميل أي  88( استمارة، وقد استرجع الباحث عدد 103عمى العاممين )

%(. وقد قام الباحث بجمع البيانات من خالل صحيفة االستبيان واستخدم الباحث 82.5بنسبة )
ئج المتحصل عمييا من التحميل تم ومن خالل النتا "،SPSSفي تحميل البيانات النظام االحصائي"

التعميق عمييا وتفسيرىا وقد خمصت الدراسة إلى جممة من النتائج التي تعكس واقع البيئة الداخمية 
لمشركة األىمية لصناعة اإلسمنت وعالقتيا برفع مستوى اداء العاممين. حيث أظيرت النتائج أن 

ويوضح ذلك الوزن النسبي لمبعد الخاص  مستوى اداء العاممين ايجابي وىو يميل الي المنخفض،
( وبانحراف معياري بمغ 2.79باألداء الوظيفي والمتوسط الحسابي العام لمفقرات والذي بمغ )

%( وىذا المستوى لو عالقة وداللة احصائية بتدني البيئة 46( درجة وبوزن نسبي )0.678)
( بين بيئة العمل 0.05عند المستوى ) الداخمية لمعمل. كما توجد عالقة ايجابية غير دالة إحصائياً 

(.  ووجد عالقة ايجابية 0.039التنظيمية واألداء الوظيفي لمعاممين حيث بمغ معامل االرتباط )
( بين العوامل المادية لبيئة العمل الداخمية واألداء الوظيفي 0.05دالة إحصائي عند المستوى )

ضح من النتائج وجود عالقة ايجابية دالة (، كما يت0.38لمعاممين وقد بمغ معامل االرتباط )
( نظام الحوافز واألداء الوظيفي لمعاممين حيث بمغ معامل االرتباط 0.05إحصائيًا عند المستوى )
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( بين نظام تقييم األداء 0.05(. وأن العالقة ايجابية و دالة إحصائي عند المستوى )0.26)
 والعوامل التي تؤثر في نظام التقييم. (0.32الوظيفي لمعاممين حيث بمغ معامل االرتباط )

 
 مدخل الدراسة 

 .المقدمة1.1
تيتم ىذه الدراسة بالتعرف عمى بيئة العمل الداخمية في الشركة األىمية لإلسمنت، وقياس 
المستويات الفعمية  لألداء لمعاممين، وقياس العالقة بين مكوناتيا في الشركة األىمية لإلسمنت 

، البيئة المادية، نظام الحوافز، نظام التقييم( ، ومدى تأثيرىا  عمى األداء وىي )البيئة التنظيمية
الوظيفي لمعاممين كمتغير ، وفي ىذا الصدد تم توزيع استبانة لجمع المعمومات من العاممين 
بالشركة األىمية لإلسمنت وىم )مدراء االدارات، ورؤساء األقسام، والفنيين، واإلداريين( الذكور 

استمارة، لمتحميل  (88)وقد تم جمع االستبانات الواردة بعد اإلجابة عمييا فكانت واإلناث، 
 اإلحصائي.

 إشكالية الدراسة .1.1
تؤثر المنظمة عمى سموك العاممين وأدائيم بما توجيو من مؤثرات ليؤالء العاممين قد 

يتوفر من فرص  تتمثل في  أسموب القيادة واإلشراف المتبع وكذلك نوعية العمل والحوافز وما
متاحة أمام العاممين كالترقية واالُسموب االجتماعي من العالقات األخوية والعالقات المرتبطة بين 

 ويمكن صياغة اشكالية الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:  1الرؤساء والمرؤوسين
ما عالقة بيئة العمل الداخمية بمستوى أداء العاممين في الشركة األهمية لصناعة اإلسمنت "

 بزليتن"؟
 ومن خالل ىذا التساؤل تفرعت منو مجموعة من التساؤالت وىي:   
ما ىي أىم عناصر البيئة التنظيمية لمعمل وما عالقتيا بمستوى األداء لمعاممين في  .1

 ت ؟الشركة األىمية لصناعة اإلسمن
ما ىي أىم عناصر البيئة المادية لمعمل وما عالقتيا بمستوى األداء لمعاممين في الشركة  .2

 األىمية لصناعة اإلسمنت ؟
ما ىي أىم عناصر البيئة المرتبطة بنظم التقييم ضمن بيئة العمل الداخمية وما عالقتيا  .3

 ؟بمستوى االداء الوظيفي لمعاممين في الشركة األىمية لصناعة اإلسمنت 
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ما ىي أىم عناصر البيئة المرتبطة بنظم الحوافز ضمن بيئة العمل الداخمية وما عالقتيا  .4
 بمستوى االداء الوظيفي لمعاممين بالشركة األىمية لإلسمنت

  . أهداف الدراسة1.1
 تيدف ىذه الدراسة إلى: 

األىمية التعرف عمى عالقة بيئة العمل الداخمية بمستوى أداء العاممين في إدارات الشركة  .1
 لإلسمنت. 

التعرف عمى عالقة البيئة الداخمية بكٍل من )البيئة المادية(، )البيئة التنظيمية( )نظام  .2
 التقييم(، )نظام الحوافز( بمستوى األداء الوظيفي لمعاممين بالمنظمة.

التوصل إلى تصور ُيمكن القيادة اإلدارية بالشركة من تحسين بيئة العمل الداخمية ودعم  .3
 الوظيفي لمعاممين. األداء 

 أهمية الدراسة. 1.1
 : بالنسبة لممنظمة:1.1.1

تتمثل في أىمية الموضوع  فيما تتوصل اليو من نتائج وما تقدمو من توصيات ومقترحات  يمكن 
أن تساعد مسؤولي الشركة األىمية لصناعة االسمنت عمى العوامل السمبية وااليجابية و تأثيرىا في 

ىمية بيئة العمل الداخمية وعناصرىا ومدى انعكاسيا عمى األداء لمعاممين. وتتمثل كذلك ىذه األ
فيما تتوصل إليو من نتائج وما تقدمو من توصيات ومقترحات ومن تم القضاء عمى السمبيات أو 

 الحد منيا عمى االقل وتعزيز االيجابيات لموصول الى مستوى أداء جيد. 
 -. بالنسبة لمباحث:2.4.1

االساليب تنمية ميارات الباحث العممية في مجال البحث العممي والقدرة عمى استخدام  -
 العممية في دراسة العوامل التي تواجو الشركة قيد الدراسة.

زيادة المام الباحث حول موضوع الدراسة من خالل الوصول الى جممة من النتائج والتي  -
عمى اساسيا يتم وضع التوصيات وصياغة المقترحات التي ترتقي بمستوى الصناعة التي تقدميا 

 الشركة االىمية لصناعة االسمنت.
 -.بالنسبة لمبحث العممي:3.4.1

مساىمة ىذه الدراسة في أحد حقول العمم المختمفة وخاصة في مجال الصناعة زيادة في  
ثراء المكتبة العممية بعنوان جديد يفيد الباحث والقاري في  الدراسات واألبحاث في ىذا المجال وا 

 العاممين في المنظمات الصناعية.عالقة بيئة العمل الداخمية بمستوى أداء  التعرف عمى
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 -بالنسبة لمشركات والمؤسسات بصفة عامة: -
مساعدة الشركات والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية عمى تنمية ميارات مدراء االدارات،  -

ورؤساء األقسام، والفنيين، واإلداريين وتزويدىم بالمعمومات والحقائق العممية من الواقع الميداني 
عرف عمى تأثير البيئة الداخمية عمى مستوى األداء وذلك لوضع وتخطيط ومساعدتيم في الت

 الحمول المناسبة لمرفع من مستوى اداء العاممين. 
 :منهجية الدراسة.1.1

 . أساليب تحميل البيانات:1.5.1
اعتمد الباحث عمى االساليب اإلحصائية الوصفية والتحميمية المناسبة لطبيعة البيانات التي تم 

(واألساليب  SPSSمن خالل الدراسة ،ولتحميل ىذه البيانات تم استخدام برنامج)جمعيا 
 االحصائية التالية:

األساليب الوصفية)التكرارات ، والنسب المئوية ،والمتوسط الحسابي ، واالنحراف المعياري(  -
قرات اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة تبات ف -وذلك بيدف عرض البيانات في صورة أكثر تعميقًا.

 االستبانة.
 معامل االرتباط بيرسون لقياس االرتباط . -
 لمعرفة ما اذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد أم ال.T)  اختبارات ) -
 مجتمع الدراسة.  2.5.1  

استيدفت ىذه الدراسة الموظفين في الشركة األىمية لإلسمنت وقد شممت الدراسة مجتمع البحث 
 ( موظف.689ون من مدراء ، ومدراء إدارات ، ورؤساء اقسام ، وعاممين والبالغ عددىم )المتك

 . حجم عينة البحث3.5.1
( 689% مجتمع البحث في المصنع قيد الدراسة والبالغ عدده )15يمتل حجم عينة البحت 

م ( مفردة مقسمين عمى ثالثة مستويات ادارية. وقد ت103موظفًا  حيث كانت عينة البحث) 
تحديد حجم العينة لمبحث بحيث تكون ممثمة لممجتمع حيث بمغ حجم عينة فئة) اإلدارة العميا( 

( مدراء، حجم عينة فئة )اإلدارة الوسطى( 9وتضم مديري اإلدارات بالمصنع والبالغ عددىم )
( ( رئيس قسم، حجم عينة فئة )اإلدارة الدنيا21وتشمل رؤساء األقسام والمكاتب والبالع عددىم )

 (.73الة العادية والبالغ عددىم )والمتمثمة في اإلداريين والعمال الفنيين والعم
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 فرضيات الدراسة. 1.1 
(: توجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين مستوى أداء العاممين بالشركة األىمية لإلسمنت 1الفرضية)

 تنظيمي لألداء الوظيفي.والعوامل المرتبطة بالبيئة الداخمية لمعمل والتي ليا عالقة بالمستوى ال
والتي ليا  لمعمل (: توجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين عوامل البيئة المادية الداخمية2الفرضية)

 عالقة برفع مستوى األداء الوظيفي لمعاممين بالشركة األىمية لصناعة اإلسمنت قيد الدراسة.
(: توجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين عوامل البيئة المادية الداخمية لمعمل والمرتبطة 3الفرضية)

بنظام التقييم والتي ليا عالقة برفع مستوى األداء الوظيفي لمعاممين بالشركة األىمية لصناعة 
 اإلسمنت قيد الدراسة. 

ئة المادية الداخمية لمعمل والمرتبطة (: توجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين عوامل البي4الفرضية)
مية لصناعة بنظام الحوافز والتي ليا عالقة برفع مستوى األداء الوظيفي لمعاممين بالشركة األى

 اإلسمنت قيد الدراسة.
 حدود الدراسة . 1.1

 :الحدود المكانية - أ
 تتمثل الحدود المكانية لمدراسة في) الشركة األىمية لصناعة اإلسمنت(. 

 :البشريةالحدود  - ب
 يقتصر المجال البشري ليذه الدراسة عمى )مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام والعاممين بالمصنع( . 

 الحدود الزمنية: -ج 
 .2019وحتى شير فبراير، 2018تم اجراء الدراسة في الفترة الممتدة من شير فبراير، 

 المصطمحات المستخدمة في الدراسة" التعريفات اإلجرائية". 1.1
 البيئة تعني "المحيط الطبيعي واالجتماعي الذي يعيش فيو االنسان".  بيئة:ال

وتعني كافة الظروف السائدة داخل المنظمة وخارجيا والتي ليا تأثير عمى سموك  بيئة العمل:
 .العاممين وتحديد اتجاىاتيم نحو العمل 

وتعرف كذلك" بأنيا كل ما يحيط بالفرد في عممو ويؤثر في سموكو وأدائو وفي ميولو تجاه عممو 
 والمجموعة التي يعمل معيا واالدارة التي يتبعيا بل والمشروع الذي ينتمي لو". 

وتعني" البيئة التي تتكون من المتغيرات التي تكون داخل المنظمة وتستطيع ان  البيئة الداخمية:
 ". ييا المنظمةتؤثر ف
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بالمواصفات اإلدارة في تحويل المدخالت الخاصة بالتنظيم إلى عدد من المنتجات  ةقدر  ىو األداء:
 المحددة وبأقل تكمفة ممكنة".

ىم" المزاولون لإلجراءات او النشاطات الموكمة إلييم والتي تم تحديدىا بمجموعة من  العاممون:
 منظمة". الموائح والنظم وفقا لخطوات محددة يتم بيا ترجمة اىداف ال

 الدراسات السابقة.
( بعنوان تأثير عوامل البيئة الداخمية عمى فاعمية السياسات 2000دراسة )أبو راس،  .1

الدراسة إلى التعرف عمى تأثير عوامل البيئة الداخمية عمى فاعمية السياسات ىدفت ىذه  .االدرية
اإلدارية وىي دراسة ميدانية عمى المصارف التجارية بالدولة الميبية وقد استخدم الباحث في ىذه 

 الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وقد توصمت إلى عدة نتائج أىميا: 
 حميل البيئة الداخمية يؤثر عمى تحقيق المنظمة ألىدافيا.قمة إدراك اإلدارة العميا بأىمية ت -
انخفاض مستوى الكفاءات اإلدارية المتخصصة في مجال دراسة المتغيرات البيئية ورسم  -

 السياسات اإلدارية يؤدي إلى تدني مستوى فاعمية المنظمات.
عمال عدم وجود كوادر فنية مدربة عمى استخدام التقنيات وىي ال تستخدم إال في اال -

 الروتينية.   
( بعنوان "اثر بيئة العمل الداخمية عمى الوالء التنظيمي: دراسة 2010. دراسة القحطاني )2 

تطبيقية عمى ضباط حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بالمممكة العربية السعودية "ىدفت ىذه الدراسة 
، مع تحديد ألثر بعض إلى التعرف عمى مستوى الوالء التنظيمي وواقع بيئة العمل الداخمية

متغيرات بيئة العمل الداخمية وتحديد اثر بعض المتغيرات الشخصية عمى الوالء التنظيمي لمضباط 
العاممين في حرس الحدود بالمنطقة الشرقية. ولتحقيق ىذه األىداف فقد استخدمت االستبانة من 

بانات بنسبة ( است304( ضابط تم استرداد )410اجل جمع البيانات، وقد وزعت عمى )
%(. وبعد إجراء التحميل اإلحصائي واختبار الفرضيات توصمت الدراسة إلى عدة نتائج 74.15)

منيا )وجود والء تنظيمي لدى أفراد العينة وىناك أسموب إشراف يعكس اتجاىًا متوازنا بين نظرية 
(x, y الشييرة لدوجالس ماك روجر في بيئة العمل الداخمية بالقطاعات التي يعمل بيا أفراد )

 %( من أفراد المجتمع 83.55مجتمع الدراسة تبعا إلمكانات وقدرات المرؤوسين، وما نسبتو )
(. ووجود حوافز x( األوتوقراطي، وأسموب مباشر)yيمارسون األسموب اإلشرافي المتوازن ضمن )

  ي بيئة العمل الداخمية وبالتالي فان ىناك بيئة عمل داخمية مشجعة نوعا ما.مرتفعة ف
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( بعنوان الحوافز وأثرىا عمى فاعمية أداء العاممين؛ ىدفت ىذه الدراسة 2013. دراسة العباني )3
الى التعرف عمى الحوافز وأثرىا عمى فاعمية أداء العاممين كدراسة تطبيقية عمى الخطوط الجوية 

، وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا: "وجود الميبية
عالقة خطية بين عوامل التحفيز والعوامل المؤثرة عمى فاعمية األداء لمعاممين. ىناك حاالت 
تشتكي انخفاض معدالت التحفيز باإلضافة إلى عدم حاجات االمن الوظيفي مما أسيم في ارتفاع 

 دوران العمل".معدالت 
استعراض الباحث لمدراسات السابقة والتي تتعمق جميعيا بالبيئة الداخمية واستخدمت من خالل 

المنيج الوصفي التحميمي. يالحظ تشابو الدراسة الحالية والدراسات السابقة في طبيعة الموضوع قيد 
في بعض األىداف  الدراسة وىو مجال االداء، وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة

واالبعاد، وتختمف الدراسة الحالية معيا في كونيا اكثر خصوصية من خالل تركيزىا عمى البيئة 
الداخمية لمعمل ولم تتناول أثر البيئة الخارجية وذلك بيدف اظيار العالقة بين البيئة الداخمية 

 واالداء الوظيفي.
سمنت لما ليذه المنظمة من قيمة اقتصادية اجريت ىذه الدراسة عمى الشركة األىمية لصناعة اإل

بالمنطقة. وتتمثل استفادة الباحث من الدراسات السابقة في صياغة المشكمة واثراء الموضوع من 
 الجوانب االدبية وكذلك صياغة اداة البحث بما يتناسب مع البيئة المحمية.

 اإلطار النظري لمدراسة - 1
 . بيئة العمل1.1

سواء أكانت إنتاجية او خدمية في مجتمع او موقع ما عن  نجاحيا في  يختمف نجاح المنظمات
مجتمع أو موقع اخر بنفس الكفاءة، والسبب يرجع إلى اختالف بيئة العمل الخارجية في التنظيم 
والمتمثمة في )العوامل االقتصادية، السياسية، االجتماعية، الثقافية السائدة والتي تؤثر في التنظيم( 

 مطًا معينا يتفق مع تمك االبعاد.بحيث يأخذ ن
.1.1.2 :   مفهوم بيئة العملًً

وتعرف بيئة العمل بأنيا "العناصر من البيئة الخارجية المنظمة والمرتبطة أو المحتمل ارتباطيا 
بوضع األىداف والوصول إلييا، وتشمل المنافسين والمستيمكين والموردين والعمالء كالمنظمات 

 2المنظمة واالتحادات المختمفة والحكومة"تمارس رقابة عمى  التي
 أنواع بيئة العمل : 2.1.2. 

 :اىتّم عمم اإلدارة في تقسيم بيئة العمل في الُمنشآت الُمختمفة إلى عّدة أنواع، أىّميا
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 بيئة العمل العامة (أ 
ىي البيئة التي تتضّمن كافة األبعاد الُمحيطة بالُمنشأة أو تنظيم العمل، وتمتمك القدرة عمى 

لتأثير عمى نشاطاتو، وال توجد ضرورة الرتباطيا مع أّي عناصر داخل الُمنشأة، ومنيا بيئات ا
العمل الطبيعّية )المناخ والطبيعة، والبيئة االقتصادّية مثل أنظمة االقتصاد، والبيئة التكنولوجّية 

البيئة الثقافّية مثل مثل التطور والمعرفة، والبيئة االجتماعّية مثل الطبقات واألدوار االجتماعّية، و 
 :.3التقاليد والعادات(

 بيئة العمل الخاصة (ب 
ىي البيئة التي تكون فييا الُمنشأة بمفردىا، وال ُتشاركيا فييا الُمنشآت اأُلخرى، ومنيا    ) النظام 
الداخمّي لمُمنشأة، وأسموب اإلدارة الُمطبقة والخاصة بيا(. وتعّد العالقة بين كلٍّ من بيئتي العمل 

رىا عمى الُمنشآت بشكٍل العاّمة والخاصة غير واضحة في حدودىا ومعالميا بسبب التداخل في تأثّ 
 عام. 

 بيئة العمل الخارجّية (ج 
ىي كافة األشياء التي توجد خارج حدود المنظمة، كما تشمل جميع الُمتغيرات الخارجّية الُمؤثرة 
عمى الُمنشآت بشكٍل عام، والتي ال تستطيع المنظمة التحكم بيا وتعتمد بيئة العمل الخارجّية عمى 

 )العوامل التكنولوجّية، والعوامل االجتماعّية، والعوامل االقتصادّية(. عّدة عوامٍل أساسّية، وىي 
 بيئة العمل الداخمّية  (د 

"ىي مجموعٌة من الُنُظم، والتشريعات العاممة داخل بيئة الُمنشأة وتعتمد عمييا في عمميا". ومن 
الداخمية والتي يكون ليا الممكن تعريف بيئة العمل الداخمّية "بأنيا الخصائص المميزة لبيئة العمل 

 .4تأثير عمى أداء ودرجة رضا ومظاىر السموك الوظيفي األخرى الخاصة بأعضاء المنظمة"
  األداء الوظيفي. 1.1

يعتبر موضوع األداء الوظيفي من الموضوعات التي نالت اىتمامًا كبيرًا من قبل المنظمين 
المنظمات كما أن مفيوم األداء من المفاىيم اإلداريين حيث أنو يعد الوسيمة الجيدة لتحقيق أىداف 

التي نالت نصيبًا وافرًا من االىتمام والبحث في الدراسات اإلدارية بشكل عام وبدراسات الموارد 
البشرية بشكل خاص، وذلك ألىمية المفيوم عمى مستوى الفرد والمنظمة ولتداخل المؤثرات التي 

ىذا الموضوع ىو تسميط الضوء عمى أىم التعريفات تؤثر عمى األداء وتنوعيا، لذلك فالغرض من 
 التي ُقدمت:
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 مفهوم األداء الوظيفي عمى الساحة اإلدارية. 1.1.1
يقصد بمفيوم األداء المخرجات واألىداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقيا عن طريق العاممين  

فييا، ولذا فيو مفيوم يعكس كاًل من األىداف والوسائل الالزمة لتحقيقيا، أي أنو مفيوم يربط بين 
م بيا أوجو النشاط وبين األىداف التي تسعى إلى تحقيقيا المنظمات عن طريق ميام وواجبات يقو 

. كما يشير مفيوم األداء في المغة إلى "عمل أو انجاز أو تنفيذ، 5العاممون داخل تمك المنظمات
واألداء ىو الفعل المبذول أو النشاط الذي تم إنجازه لذلك يمكن القول ان األداء ىو نتاج جيد 

مى انو القيام معين قام ببذلو فرد او مجموعة إلنجاز عمل معين ويمكن التعبير بمصطمح األداء ع
 .6باألعباء الوظيفية من مسؤوليات وواجبات وفقا لممعدل المطموب من العمل الكفء

 ابعاد األداء الوظيفي. 1.1.1
ىناك عدة ابعاد لألداء الوظيفي والتي في معظميا تكون أبعاد البيئة الداخمية لمعمل وىي تتمثل 

 :7في االتي
العامة، الميارات، الجوانب الفنية، والمينية المعرفة بمتطمبات العمل: )وتشمل المعارف  -

 وما يمتمكو الفرد من خبرات عن العمل(.
نوعية العمل وتتمثل في: )ما يدركو الفرد عن عممو وما يمتمكو من رغبة وميارات فنية  -

 وبراعة وقدرة عمى التنظيم وتفيد العمل دون الوقوع في األخطاء(.
عمل في الظروف العادية لمعمل ومقدار سرعة  كمية العمل المنجز ما ينجزه الموظف من -

 اإلنجاز.
 محددات األداء الوظيفي. 1.1.1

 : 8ىناك مجموعة عوامل تؤثر عمى مستوى أداء الفرد لعممو، وتعمل كمحدد لذلك األداء وىي
 عوامل فنية. ( أ

تؤثر وىي تمك العوامل التقنية المستخدمة في األداء وتصميم العمل وطرق وأساليب االنتاج حيث 
 تمك العوامل بالزيادة أو باالنخفاض عمى مستوى أداء الفرد.

 عوامل إنسانية. ( ب
وتتمثل اىم العوامل في القدرة عمى أداء العمل ، الرغبة في أداء العمل وىي تتأثر) بالظروف 

 المادية، االجتماعية، حاجات األفراد(.
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 العوامل المؤثرة عمى األداء الوظيفي. 1.1.1
 .المحددة أ( غياب األهداف

فالمنظمة التي ال تمتمك خططًا شمولية وتفصيمية لعمميا وأىدافيا، ومعدالت اإلنتاج المحددة، 
فإنيا لن تستطيع قياس ما تحقق من إنجازات أو محاسبة موظفييا عمى معدالت انتاجيا او 

ال  مستوى أدائيم لعدم وجود معيار محدد مسبقًا او خطط تفصيمية محددة لذلك، فان المنظمة
تمتمك معايير أو مؤشرات لإلنتاج واألداء الجيد، فعندىا يتساوى الموظف ذو األداء الجيد مع 

 .9الموظف ذي األداء الضعيف
 ب( عدم المشاركة في اإلدارة.

إن عدم مشاركة العاممين في المستويات اإلدارية المختمفة في التخطيط وصنع القرارات يساىم في 
دارية والموظفين في المستويات الدنيا، وبالتالي يؤدي إلى ضعف الشعور وجود فجوة بين القيادة اإل

بالمسؤولية والعمل الجماعي لتحقيق أىداف المنظمة، وىو يؤدي إلى تدني مستوى األداء لدى 
 .10ىؤالء الموظفين

 ج( اختالف مستويات األداء.
التي تربط بين معدالت  من العوامل المؤثرة عمى أداء الموظفين عدم نجاح األساليب اإلدارية

 األداء والمردود المادي والمعنوي الذي يحصمون عميو.
 د( مشكالت الرضا الوظيفي.

فالرضا الوظيفي من العوامل األساسية المؤثر عمى مستوى األداء لمموظفين، فعدم الرضا الوظيفي 
نتاجية أقل  .11أو انخفاضو يؤدي إلى أداء ضعيف وا 

 هـ( التسيب اإلداري:
ب اإلداري في المنظمة يعني ضياع ساعات العمل في أمور غير منتجة بل قد تكون مؤثرة فالتسي

بشكل سمبي عمى أداء الموظفين اآلخرين، وقد ينشأ التسيب اإلداري نتيجة ألسموب القيادة أو 
ث األشراف، أو لمثقافة التنظيمية السائدة في المنظمة وباإلدارة او القيادة العمياء يحتذى بيم من حي

 السموك واالنتماء والحماس.
 . تقييم األداء الوظيفي1.1

تعد عممية تقييم أداء العاممين من العمميات االستراتيجية في منظمات األعمال، وذلك 
ألنيا تساعد عمى مدى تحقيق معدالت ومعايير أداء العاممين المستيدف، والتعرف عمى جوانب 
القوة والعمل عمى تعظيميا، والتعرف عمى جوانب الضعف ومحاولة عالجيا، وتقييم أداء العاممين 
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نما ىو أداة ضرورية لمتحسين المستمر سواء عمى مستوى أداء الفرد أو أداء ليس ىدف ًا بحد ذاتو وا 
 . 12العاممين الكمي لممنظمة

 . تقييم أداء العاممين1.1.1
يعد تقييم أداء العاممين أداة أساسية يعتمد عمييا في جميع المنظمات العامة والخاصة والمختمطة، 

البرامج التي تتبعيا ىذه المنظمات من ناحية، وعمى فعالية وذلك لمحكم عمى دقة السياسات و 
وكفاءة أداء العاممين من ناحية أخرى، حيث يركز مفيوم تقييم أداء العاممين عمى معرفة وتحميل 

 الفروقات بين ما ىو مخطط وما تحقق ، أي بين األداء الفعمي واألداء المطموب.
 . أهمية تقييم أداء العاممين1.1.1

تعد عممية تقييم أداء العاممين أحد األسس العممية والعممية والتي تيدف إلى الوصول إلى نتائج 
 جيدة تبنى عمييا العديد من القرارات اإلدارية وتتمخص أىمية تقييم أداء العاممين في النقاط التالية: 

الوصول يتم اتخاذ قرارات ميمة في معظم المنظمات بيدف  مساندة القرارات اإلدارية: -
إلى نتائج جيدة ويجب أن تبنى مثل ىذه القرارات عمى أساس تقييم منظم لنتائج أداء العاممين، 
وذلك فيما يتعمق بقرارات من يجب ترقيتو، أو فصمو أو من يجب إعادة وضعو إلى مكان آخر 

 وما ىو الراتب الذي يجب أن يحصل عميو الفرد؟ ... وغيرىا.
تقييم أداء العاممين توثيقًا جيدًا لألسباب التي أدت إلى توفر سجالت  توفير التوثيق: -

اتخاذ القرارات والتصرفات اإلدارية، وكذلك تساعد أيضا في تقديم التوصيات والمقترحات المناسبة 
لإلدارة، حيث تخضع القرارات اإلدارية في كثير من األحيان إلى المراجعة من قبل طرف ثالث 

د اتخاذ مثل ىذه القرارات أن تكون عمى أساس سميم قائم عمى تقييم من الخارج، و عمى اإلدارة عن
 موضوعي لألداء.

يحتاج العاممون عادة إلى معرفة مستوى فعالية  إمداد العاممين بتغذية مرتدة عن األداء: -
أدائيم بالمقارنة مع ما كان متوقعًا منيم، وذلك من خالل تعميقات المشرفين اليومية التي تؤدي 

 زيادة المالحظات في نوعية العمل الذي يقومون بو، ورواتبيم وىل يجب ترقيتيم أم ال. عادة إلى
 أثر بيئة العمل الداخمية عمى مستوى األداء. 1.1

 . مفهوم البيئة الداخمية لمعمل  1.1.1  
ينصرف مفيوم بيئة العمل الداخمية إلى مجموعة الخصائص المميزة لمعمل داخل المنظمة والتي 

ا تأثير أو انعكاس عمى أداء ودرجة رضا ومظاىر السموك الوظيفي الخاصة بأعضاء يكون لي
 .13المنظمة
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كما وتعرف البيئة الداخمية لمعمل بأنيا: "مجموع العوامل الداخمية المتحكم بيا والمسيطر عمييا من 
 .14قبل المنظمة وتستطيع أن تغيرىا حسب المستجدات في السوق"

 الداخمي . ابعاد بيئة العمل 1.1.1
ومن خالل اطالع الباحث عمى األدبيات التي تناولت المناخ التنظيمـي وبيئـة العمل وجد أن ىناك 

 شبو اتفاق عمى عدد من االبعاد الداخمية التي تتشكل منيـا بيئـة العمل وىي:
 العوامل الخاصة ببيئة العمل الداخمية والمؤثرة عمى األداء: (أ 

مجموعة العوامل والظروف المحيطة بالعمل ، ويمكن تحديد ىذه يختمف تأثير بيئة العمل وفقا ل
 :15العوامل المتعمقة ببيئة العمل الداخمي والمؤثرة عمى أداء الفراد في انجاز أعماليم في االتي

 العوامل الشخصية في بيئة العمل الداخمية والمؤثرة عمى األداء وىي تتضمن:
  استجابة الفرد وتفاعمو مع االخرين واختيار نمط المكونات الفكرية: وىي التي تحدد كيفية

السموك وتتمثل في )القيم واالتجاىات، والتفتح الذىني، ومدى أىمية العمل والمنطق ودرجة 
 المرونة والخبرات السابقة، وعامل الوقت(.

  ،الجيد الذىني: ويعني الحاجة إلى التركيز الدائم، التدقيق، واستخدام الحواس بدرجة كبيرة
 تحميل واالستنتاج. وال
  الجيد البدني: ويقصد بو القوة الجسمانية المطموبة والمبذولة ونوع اآلالت المستخدمة وما

تحتاجو من جيد متكرر ومتطمبات العمل من المالبس الخاصة او بعض األجيزة التي تزيد من 
 كفاءة الجيد البشري المطموب.

 -والمؤثرة عمى األداء وىيالعوامل اإلدارية لبيئة العمل الداخمية  ( ب
 أسموب القيادة واالشراف. -

تعتبر عممية القيادة من بين اكثر العمميات تأثيرا عمى دافعية األفراد لألداء واتجاىاتيم النفسية 
المحور الرئيسي لمعالقة بين الرؤساء  العمل وتعد القيادة بصفة عامة ىيورضاىم عن 
 والمرؤوسين.

 نظيم.طبيعة العالقات داخل الت -
تتسم المنظمات اإلدارية بسيطرة البعد اإلنساني واالجتماعي عمى مدخالت ومخرجات ىذه 
المنظمات فالعنصر الميم في مجال العالقات ىو االنسان نفسو وىو الذي يمعب الدور األكثر 

 أىمية في جميع مستويات اإلداء التنظيمي في أي منظمة.
 طبيعة العمل.  -
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يؤديو العاممون في المنظمات يسيم في رفع المعنويات ليم وتنمية الشعور أن طبيعة العمل الذي 
 لدييم بأىمية العمل المناط بيم.

 االطار التطبيقي لمدراسة. 1
 . عرض بيانات البحت وتحميمها وتفسيرها 1.1

يتناول ىذا الجانب منيج البحث المستخدم وىو يوضح مجتمع البحث واختيار العينة كما يتطرق 
اء أداة البحث واإلجراءات التي اتبعيا لمتحقق من صدقيا وثبوتيا. لمتعرف عمى عالقة بيئة إلى بن

 العمل الداخمية بمستوى أداء العاممين بالشركة األىمية لإلسمنت.
 . مجتمع البحث 1.1

استيدفت ىذه الدراسة الموظفين في الشركة األىمية لإلسمنت وقد شممت الدراسة مجتمع البحث 
( موظف. ونظرا 689المتكون من مدراء، ومدراء إدارات ورؤساء اقسام وعاممين والبالغ عددىم )

%من ىذا المجتمع كعينة لتمثيل مجتمع 15لكبر حجم مجتمع الدراسة فقد تم تحديد ما نسبتو 
(مفردة والشكل التالي يبين توزيع الفأة عي مكونات مجتمع 103سة حيث بمغت ىذه النسبة )الدرا

 البحث.
 (1رقم) جدول

 يبين فأت العينة المختارة 
 النسبة% العدد الفئات المختارة ت

 %8.7 9 فئة االدارة العميا 1

 20.4 21 فئة االدارة الوسطى 2

 70.9 73 فئة االدارة الدنيا 3

 %100 103 المجموع

 
 . حجم عينة البحث1.1

( 689% مجتمع البحث في المصنع قيد الدراسة والبالغ عدده )15يمتل حجم عينة البحت 
( مفردة مقسمين عمى ثالثة مستويات ادارية. وقد تم 103موظفًا  حيث كانت عينة البحث) 
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اإلدارة العميا(  تحديد حجم العينة لمبحث بحيث تكون ممثمة لممجتمع حيث بمغ حجم عينة فئة)
( مدراء، حجم عينة فئة )اإلدارة الوسطى( 9وتضم مديري اإلدارات بالمصنع والبالغ عددىم )
( رئيس قسم، حجم عينة فئة )اإلدارة الدنيا( 21وتشمل رؤساء األقسام والمكاتب والبالع عددىم )

 (.73م )والمتمثمة في اإلداريين والعمال الفنيين والعمالة العادية والبالغ عددى

 . تصميم عينة البحث1.1
( مفردة من العاممين 103تم تحديد العينة البحثية عمى أساس عينة عشوائية طبقية حجميا )

    (Likert Scale)  . وقد صممت استبانة الدراسة تبعا لمقياس ليكرثبالشركة األىمية لإلسمنت 
رة  وقد استرجع الباحث عدد ( استما103بحيث يصل عدد االستمارات الموزعة عمى العاممين )

مارة استبيان غير است15%( ، واستبعدت 82.5استمارة استبيان صالحة لمتحميل أي بنسبة )  88
 صالحة لمتحميل.

 (2جدول)
 يبين عدد االستمارات الموزعة والمسترجعة ونسبة االستمارات الصالحة ونسبة الفاقد منيا

 االستمارات الصالحة الفاقد ونسبتو  االستمارات المسترجعة االستمارات الموزعة

103 88 
استمارة  اي بنسبة  15

 (17)% 

88 

(85.4)% 

  
 أداة الدراسة.1.1

تم أعداد استبانة لمحصول عمى البيانات المتعمقة بموضوع الدراسة حول" عالقة بيئة العمل 
جزئيين  ومن      الداخمية برفع مستوى أداء العاممين في الشركة األىمية لإلسمنت وىي تتكون من

 ( فقرة موزعة كما يمي:46) 
األول:  مكون من بيانات شخصية عن المستجوب وتشمل )الجنس، مستوى التعميم، المسمى 

 الوظيفي، سنوات الخبرة(.
الثاني: ويتضمن المؤشرات المتعمقة ببيئة العمل الداخمية كمتغير مستقل وعالقتو باألداء كمتغير 

 (.1االت والمبينة بالشكل )تابع ويتكون من خمسة مج
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 (1شكل)
 يبين المتغير المستقل و بالمتغير التابع 

 
 
 
 
 
 

 ( فقرات.10التنظيمية ويتكون من )بيئة العمل  .1
 ( فقرات.10العوامل المادية لبيئة العمل الداخمية ويتكون من ) .2
 ( فقرات.5نظام الحوافز المادية ويتكون من ) .3
 ( فقرات.6نظام التقييم ويتكون من ) .4
 ( فقرة 15األداء الوظيفي لمعاممين ويتكون من ) .5

الخماسي الذي يعطي خمسة إجابات لكل فقرة من   وفي ىذه الدراسة تم اعتماد مقياس ليكرت
فقرات االستبانة وتحدد من خالليا مستوي موافقتيم عمييا وكذلك تحدد اوزانًا رقمية تمثل درجة 

 اإلجابة عمى الفقرة والجدول التالي يوضح ذلك:
 (3جدول رقم )

 أداة الدراسة وفق مدرج ليكرث
 غير موافق بشدة موافقغير  محايد موافق موافق بشدة االتجاه
 1 2 3 4 5 الدرجة
( درجات ويتم االعتماد عمى قيمة المتوسط 5-1(ان اإلجابات تتراوح بين )3الجدول ) حيوض

الحسابي والوزن النسبي بشكل أساسي لتحديد مستوى موافقة افراد عينة الدراسة عمى الفقرات 
 ومجالت االستبيان عمى النحو التالي.

 (4جدول رقم )
 جدول المتوسطات واالوزان النسبية وفق تدرج ليكرث الخماسي

 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع مرتفع جدا م الموافقة
الوسط 
 الحسابي

 1.8اقل من  2.59إلى 1.80 3.39إلى2.60 4.19إلى 3.4 4.2أكبر من 
الوزن 
 النسبي

 %3اقل من  51% إلى%36 %67.9إلى52 .83% إلى 68 %84أكبرمن 

 المتغٌرات المستقلة

 بيئة العمل التنظيمية 

 العوامل المادية لبيئة العمل الداخلية

 نظام الحوافز المادية

 نظام التقٌٌم

 المتغٌر التابع

األداء الوظٌفً 

 للعاملٌن
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( يتضح أن المتوسطات الحسابية واالوزان النسبية يمكن 4بالنظر إلى الجدول السابق رقم )

( تدل 1.80االعتماد عمييا إلعطاء داللة ترجيحية واضحة عمى أن المتوسطات التي تقل عن )
عمى وجود درجة منخفضة جدًا من الموافقة عمى فقرات ومجاالت االستبانة، اما المتوسطات 

( فيي تدل عمى وجود درجة منخفضة من الموافقة عمى 2.59إلى  1.80بين ) التي تتراوح
( فيي تدل عمى 3.39إلى 2.66فقرات ومجاالت االستبانة بينما المتوسطات التي تتراوح بين )

( فيي تدل عمى درجة 4.19إلى  3.40التوسط من الموافقة بينما المتوسطات التي تتراوح بين )
( فيدل عمى وجود درجة مرتفعة جدًا من الموافقة  4.20ما يزيد عن ) مرتفعة من الموافقة اما 

 وفق مقياس ليكرت الخماسي الذي اعتمد لتصحيح ىذه الدراسة. 
 . األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:1.1

في (SPSS) تم االعتماد في ىذه الدراسة عمى استخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية
 وتحميل البيانات باإلضافة إلى األساليب واالختبارات اإلحصائية االتية:معالجة 

- Alpha Cronbach)  .معامل الثبات معامل الفا كرنباخ لقياس الثبات ) 
 معامل االرتباط لقياس صدق لمفقرات. -
 التكرارات والنسب المئوية تستخدم في وصف البيانات الشخصية. -
وانخفاض استجابات مفردات الدراسة عن االبعاد المتوسط الحسابي لقياس مدى ارتفاع  -

 األساسية.
االنحراف المعياري لمتعرف عمى مدى أنحراف استجابات مفردات الدراسة لكل فقرة عن وسطيا -

 الحسابي.
 . صدق المقياس1.1

تم حساب االتساق الداخمي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من 
 ت االستبانة والدرجة الكمية لممجال نفسو وكانت النتائج عمى النحو التالي:فقرات مجاال
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 ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 5جدول رقم )
 )بيئة العمل التنظيمية( والدرجة الكمية 

 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة ت
معامل 
االرتباط 
 بيرسون

القيمة 
 االحتمالية

تقوم إدارة الشركة األىمية لإلسمنت بإشراك العاممين في اتخاد مختمف  1
 القرارات

0.65 *0.00 

لإلسمنت فرص المشاركة في تقييم وتعديل نظم تتيح إدارة الشركة األىمية  2
 الحوافز المطبقة.

0.63 *0.00 

تتيح ا إدارة الشركة األىمية لإلسمنت لمعاممين حرية التعبير عن أثرائيم  3
 فيما يتعمق بمشكالت العمل

0.84 *0.00 

 0.00* 0.86 أكمف بمسؤوليات ال تتناسب مع صالحياتي داخل العمل. 4

 0.00* 0.79 روتينية ال تسمح بحرية التفكير وأتخاد القرارات.ان ميام عممي  5

 0.00* 0.69 تتناسب السمطات الممنوحة لي مع مسؤوليتي الوظيفية 6

ىناك فرص كثيرة لمترقية والتقدم في إدارة الشركة األىمية لإلسمنت  7
 بإشراك

0.75 *0.00 

عمى كفاءة الفرد في إدارة الشركة األىمية لإلسمنت الترقية أساسا  تعتمد 8
 أداء عممو.

0.67 *0.00 

 0.00* 0.64 تعتمد الترقية بدرجة كبيرة عمى االقدمية 9

تخبرنا إدارة الشركة األىمية لإلسمنت مسبقا بالمسارات الوظيفية لمعرف  10
 الترقيات المستقبمية ومدة كل منيا.

0.87 *0.00 

 
فقرات )بيئة العمل التنظيمية( والدرجة الكمية ،  ( معامل االرتباط لكل فقرة من5يوضح جدول رقم )

( حيث تراوح 0.05وتظير في الجدول  أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية )
 ا المجال صادقًا لما وضع لقياسو.( وبذلك يعتبر ىذ0.87إلى 0.63معامل االرتباط بين ) 

 قرات ( معامل االرتباط بين كل فقرة من ف6جدول رقم )
 )العوامل المادية لبيئة العمل الداخمية( والدرجة الكمية 

 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة ت
معامل 
ارتباط 
 بيرسون

القيمة 
 االحتمالية

 0.00* 0.83 العمل اليوميتقدم إدارة الشركة األىمية لإلسمنت لمعاممين وجبات أثناء  1

 0.00* 0.68 توفر إدارة الشركة األىمية لإلسمنت لمعاممين سكنا مالئمًا. 2

لى  3 توفر إدارة الشركة األىمية لإلسمنت لمعاممين وسائل مواصالت من وا 
 المستشفى 

0.57 *0.00 

 0.00* 0.73 توفر إدارة الشركة األىمية لمعاممين الخدمات الصحية والعالجية  4

توفر إدارة الشركة األىمية لإلسمنت لمعاممين الخدمات التعميمية والتفافية  5
 كالمكتبات والشرائط التعميمية  

0.58 *0.00 
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 ( 6تابع الجدول ) 

توفر إدارة الشركة األىمية لإلسمنت لمعاممين الرعاية االجتماعية والنفسية  6
 كالنوادي والحفالت الترفييية.

0.55 *0.00 

 0.00* 0.74 أن اإلضاءة المتوفرة في مكان العمل مناسبة لمظروف الصحية. 7

 0.00* 0.48 أن درجة التيوية المتوفرة في مكان العمل مناسبة لظروفي الصحية. 8

 0.00* 0.56 أن مكان عممي مكتظ بالعاممين )األدوات والتجييزات( 9

 0.00* 0.53 الستقبال الزائرين.إدارة الشركة األىمية المكان الالئق  توفر 10
 

 
( معامل االرتباط  بين كل فقرة من فقرات )العوامل المادية لبيئة العمل 6يوضح جدول رقم )

الداخمية( والدرجة الكمية ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
( وبذلك يعتبر ىذا المجال صادقًا 0.83إلى  0.53( حيث تراوح معامل االرتباط بين ) 0.05)

 لما وضع لقياسو.
 (7جدول رقم )

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد  الثالث
 )نظام الحوافز المادية وعالقتو باألداء( والدرجة الكمية لممجال

معامل  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة ت
ارتباط 
 بيرسون

القيمة 
 0.00* 0.68 أن الحوافز التي احصل عمييا ترتبط بالجيد الذي أبدلو. 1 االحتمالية

لمعاممين تتنوع بين حوافز أن الحوافز التي تقدميا إدارة الشركة األىمية لإلسمنت  2
 مادية ومعنوية.

0.67 *0.00 

 0.00* 0.72 تقدم إدارة الشركة األىمية لإلسمنت الحوافز لمعاممين في الوقت المحدد نظاميًا. 3

أن الحوافز التي تقدميا إدارة الشركة األىمية لإلسمنت تمنح عمى أسس  4
 موضوعية. 

 
 

0.69 *0.00 

 0.00* 0.75 عمييا تؤثر إيجابيا في أدائي.أن الحوافز التي احصل  5

 
( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات )نظام الحوافز المادية( والدرجة 7يوضح جدول رقم )

( حيث تراوح 0.05الكمية ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية )
 يعتبر ىذا المجال صادقًا لما وضع لقياسو.( وبذلك 0.75إلى  0.67معامل االرتباط بين )
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 (8الجدول رقم )
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 
 )نظام التقييم بالمصانع( والدرجة الكمية 

معامل ارتباط  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة ت
 بيرسون

القيمة 
 االحتمالية

أن نظام تقييم األداء الوظيفي في القسم الذي أعمل فيو يعكس بوضوح  1
 مستوى األداء الوظيفي الفعمي الذي أقوم بو. 

0.57 *0.00 
 

 0.00* 0.55 أن عناصر تقييم األداء الوظيفي المستخدمة في نموذج التقييم واضحة. 2

 0.00* 0.52 البداء في عممية التقييم. يوضح لي رئيسي نقاط عممية التقييم قبل 3

 0.00* 0.39 يناقشني رئيسي في مستوى أدائي بعد إتمام عممية التقييم.  4

أن نظام تقييم األداء الوظيفي في القسم الذي أعمل بو يؤثر إيجابيًا في  5
 أدائي لألعمال المكمف بيا.

 
 

0.67 *0.00 

 0.00* 0.65 بعدالة دون تحيز.أشعر بأن نظام التقييم المتبع يتم  6

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات  )نظام التقييم بالمصنع( والدرجة 8يوضح جدول رقم )
( حيث تراوح 0.05الكمية ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية )

 المجال صادقًا لما وضع لقياسو.( وبذلك يعتبر ىذا 0.67إلى  0.39معامل االرتباط  بين ) 
 (9جدول رقم )

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 
 )األداء الوظيفي لمعاممين( والدرجة الكمية 

معامل  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة ت
ارتباط 
 بيرسون

القيمة 
 االحتمالية

 0.00* 0.65 أعتقد بأن ميام عممي ليا معنى وقيمة بالنسبة لألخرين. 1

 0.00* 0.56 أعمم أن سمطاتي ومسؤولياتي الوظيفية عمى وجو اليقين 2

 0.00* 0.62 تمنحني وظيفتي مسؤوليات متنوعة ال تتناسب مع سمطاتي. 3

 0.00* 0.59 بفاعمية واتقاناعتقد أن خبرتي ومياراتي تمكنني من أنجاز ما أكمف بو  4

اشعر بالرضا عما أنجزتو من أعمال وتكميفات في ضل ظروف عمل بمصنع  5
 اإلسمنت

0.53 *0.00 
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 ( 9تابع الجدول ) 

 0.00* 0.53 اسعى نحو انجاز الميام والمسؤوليات المكمف بيا في الوقت المحدد ليا 6

 0.00* 0.39 عممي بكفاءةأحتاج إلى الدعم والتوجيو كي أتمكن من تنفيد  7

 0.00* 0.45 احتاج إلى التدريب المستمر كي أتمكن من أداء عممي بكفاءة. 8

اتعاون مع زمالئي من أعضاء فريق العمل بالمصنع في انجاز مختمف  9
 األعمال والميام.

0.61 *0.00 

 0.00* 0.77 اعمل عمى تقييم نتائج عممي باستمرار وبموضوعية. 10

 0.00* 0.69 بمسؤوليات وميام ال تتناسب مع تخصصي العممي.أكمف  11

إن الميام والمسؤوليات التي أكمف بيا تعتبر تقميدية وال تحتاج إلى ميارات  12
 وخبرات نوعية.

0.61 *0.00 

اعتمد عمى الوسائل التكنولوجية الحديثة بما يمكنني من إنجاز عممي بطريقة  13
 فعالة.

0.65 *0.00 

 =د

*0.00 

 0.00* 0.57 ال اىتم بالمشاركة في صنع القرارات التي تخص مسؤولياتي في العمل 14

 0.00* 0.68 اسعى نحو األخذ باألسباب التي تمكنني من إنجاز عممي بفاعمية. 15

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الخامس )األداء الوظيفي 9يوضح جدول رقم )
الكمية لممجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى لمعاممين ( والدرجة 

( وبذلك يعتبر ىذا المجال 0.77إلى  0.39( حيث تراوح معامل االرتباط بين ) 0.05معنوية )
 .صادقًا لما وضع لقياسو

 . الثبــــــــــــات1.1
-Alphaا باستخدام معامل تم حساب قيم معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية وتم حسابي

Cormpach   تي:آلنتيجة كما ىي مبينة في الجدول ا. وكانت ال 
 ( قيم معامل الثبات لالستبيان وابعاده10جدول رقم )

 معامالت الثبات عدد العبارات البـــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ت

 98.9 10 بيئة العمل التنظيمية وعالقتيا باألداء  1

 9.0 10 العوامل المادية لبيئة العمل الداخمية في عالقتيا باألداء  2

 9809 5 نظم الحوافز المادية في عالقتيا باألداء  3

 9800 6 نظم التقييم بالشركة األىمية لإلسمنت 4

 98.6 15 األداء الوظيفي لمعاممين 5



 م 9102  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 ( 998 ) صفحة                                                                                                    العدد الثالث
 

  
،  0.75( أن معامالت الثبات ألبعاد االستبيان تراوحت بين )10يتضح من الجدول رقم )

0.89 .) 

 معامالت ثبات  ابعاد المقياسوأن معامل ثبات المقياس = 
  عدد أبعاد المقياس

ويالحظ ان كل المعامالت مرتفعة  0.832=   

وتشير إلى تمتع االستبيان بدرجة عالية من الثبات والصدق وأن معامل الثبات العام مرتفع. وحيث 
أن صدق وتباث االستبيان قد تحقق لذلك بقدرة اهلل تكون البيانات المتحصل عمييا من االستبيان 

 سة واختبار فرضياتيا .الدراصالحة لتحميل النتائج واالجابات عن أسئمة 
 . تحميل االستبيان3.1

 تحميل البيانات العامة )خصائص العينة(
 ( 11جدول رقم ) 

 التوزيع التكراري لخصائص الجنس  لعينة الدراسة
 النسبة المئوية التكرار الجنس ت
 %100 103 ذ كر 1
 %0 ــــــــــــــــ انثى 2

 %100 103 المجموع

جميعيم من  103( ان إجمالي عينة العاممين بالشركة األىمية لإلسمنت 11) يظير الجدول رقم
 جنس الذكور وىذا يرجع إلى طبيعة العمل التي يؤديو العاممين بالمصنع.

 
 ( 12جدول رقم ) 

 التوزيع التكراري لسنوات الخبرة ألفراد  لعينة الدراسة
 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة ت
 %19.4 20 سنواتاقل من خمس  1
 %14.5 15 سنوات  10إلى اقل من  5من  2
 %24.3 25 سنوات 15إلى اقل من  10من  3
 %24.3 25 سنوات 20إلى اقل من 15من 4
 %17.5 18 سنة فأكثر  20من  5

 %100 103 المجموع
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الخبرة إلى خمس فئات كما يبينيا الجدول حيث أن اكبر يبين تقسيم سنوات ( 12رقم )جدول  
سنة(،  15سنوات إلى 10نسبة من سنوات الخبرة ألفراد العينة تتركز ضمن الفئتين التاليتين)من

 فرد.  25فرد وكذلك الثانية  25ى سنة( حيث كان عدد الفئة االول20سنة إلى 15من )
 ( 13جدول رقم )

 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب فئات المؤىل العممي 
النسبة  التكرار المستوى التعميم ت

 %38.8 40 الشيادة اإلعدادية فما دون 1 المئوية
 %34.0 35 دبموم معيد متوسط 2
 شيادة جامعية 3

 

25 24.3% 
 %2.9 03 د كتوراه –ماجستير  4

 %100 103 المجموع
( ان اغمب المؤىالت العممية لعينة الدراسة كانت من حممة الشيادة 13رقم ) يوضح الجدول

% اما المؤىالت 34% وبمغت نسبة حممة الدبموم المتوسط 38.8االعدادية حيث بمغت نسبتيم 
 (.27.2الجامعية فما فوق فقد بمغ مجمعًا )

 (14جدول رقم )
 العمر يبين التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب فئة

النسبة  التكرار فئات العمر   ت
 %0 0 سنة25اقل من  1 المئوية

 سنة 30سنة ، اقل25من 2

 

20 19% 
 %24.3 25 سنة 35، اقل  30من سنة  3
 %18.4 19 سنة  40سنة ،اقل 35من  4
 %43 35 سنة  45سنة  ، اقل  40من  5

 %989 3 سنة 50سنة  ، اقل 45من  6

 %9890 1 سنة  50 7

 %100 103 المجموع
 40( ان توزيع الفئة العمرية لعينة الدراسة كانت اعمى فئة عمرية من )14يوضح الجدول رقم )

سنة( حيث كانت  35سنة  إلى  30% تم تمييا فئة من)35سنة ( حيث كانت نسبتيا 45سنة إلى 
 بالجدول.% والجدول يوضح التوزيع لمفئات العمرية حسب النسب المبينة 24.3نسبتيا 
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 . تحميل البيانات المتعمقة بالدراسة1..1
من دراسة االبعاد المتعمقة )ببيئة العمل الداخمية( كمتغير مستقل والتي تمتل أسئمة صحيفة 

( فقرة وعالقتيا بالمتغير التابع )مستوى 46االستبيان المتعمقة بموضوع الدراسة والتي تتضمن )
 األداء لمعاممين(.

 التنظيمية وعالقتها باألداء.بيئة العمل  -1
 ( 15جدول رقم )

 يبين استجابة عينة الدراسة عن الفقرات المحور االول) بيئة العمل التنظيمية وعالقتيا باألداء(

 رقم الفقرة ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن 

 النسبي

 قيمة

 (T) 

مستوى 
 الترتيب الداللة

درجة 
 الموافق

األىمية لصناعة تقوم الشركة  1
اإلسمنت بأشراك العاممين في 

 اتخاد القرارات
 منخفض  10 0.00* 20.34 36% 0.675 2.30

تتيح إدارة الشركة األىمية  2
لإلسمنت فرص المشاركة في 
تقييم وتعديل نظم الحوافز 

 المطبقة.

 منخفض 0  0.00* 24.29 51% 0.684 9809

تتيح إدارة الشركة األىمية  3
لمعاممين حرية التعبير لإلسمنت 

عن أراءىم فيما يتعمق بمشكالت 
 العمل

2.92 0.653 52% 

 

 متوسط 3 0.00* 14.65

أكمف بمسؤوليات ال تتناسب مع  4
 صالحياتي داخل العمل.

 منخفض 0 0.00* 27.75 52%  0.643 2.60

ان ميام عممي روتينية ال تسمح  5
 بحرية التفكير وأتخاد القرارات.

 منخفض . 0.00* 11.58 36% 0.587 2.50

تتناسب السمطات الممنوحة لي  6
 مع مسؤوليتي الوظيفية

 منخفض 6 0.00* 17.41 51% 0.653 2.59

ىناك فرص كثيرة لمترقية والتقدم  7
في إدارة الشركة األىمية 

 لإلسمنت 
 منخفض 9 0.00* 19.44 36% 0.575 2.57
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 ( 10تابع الجدول ) 

األىميـــــــــة تعتمـــــــــد إدارة الشـــــــــركة  8
ـــــى  لإلســـــمنت الترقيـــــة أساســـــا عم

 كفاءة الفرد في أداء عممو.
 متوسط 4 0.00* 18.46 52% 0.674 2.98

تعتمد الترقية بدرجة كبيرة عمى  9
 مرتفع 1 0.00* 19.64 %68 0.657 3.50 االقدمية

تخبرنــــــــا إدارة الشــــــــركة األىميــــــــة  10
لإلســـــــــمنت مســـــــــبقا بالمســـــــــارات 
الوظيفيــــــــــة لمعــــــــــرف الترقيــــــــــات 

 المستقبمية ومدة كل منيا.

 متوسط 9 0.00 18.85 67% 0.632 3.39

  0.00 19.24 %46.5 0.678 2.79 االجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

 *دالة احصائيًا                  

 
( وبوزن نسبي يتراوح ما 3.50، 2.30( أن المتوسطات تتراوح بين )15يتبين من الجدول رقم )

%( حسب الوزن النسبي المبين في مدرج ليكرت وأن جميع ىذه العبارات دالة 68%، 36بين )
ومستوى الداللة أقل من ، المحسوبة اكبر من قيمتيا الجدوليةT)( وأن قيمة )0.05عند المستوى )

(0.05). 
من خالل عرض النتائج ذات الصمة بالبعد االول لمدراسة )بيئة العمل التنظيمية وعالقتيا باألداء( 

( وبانحراف 2.79%( ومتوسط حسابي عام )46.5بمغ اجمالي الوزن النسبي لمجمل فقرات البعد )
 (، مما يدل عمى أن استجابات أفراد العينة كانت متقاربة وغير متشتتة 0.678معياري بمغ )

وكانت تميل إلى إجابة )متوسط( وىي تشير إلى أن بيئة العمل التنظيمية الحالية ال تساىم بشكل 
 جيد في تحسين أداء العاممين مما يستدعي اعادة النظر في البيئة التنظيمية. 
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 العوامل المادية لبيئة العمل الداخمية وعالقتها باألداء. -1
 

 (16جدول رقم )
 د عينة الدراسة عن الفقرات التي تتضمنيا يبين استجابة افرا

 العوامل المادية لبيئة العمل الداخمية وعالقتيا باألداء()

 رقم الفقرة ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن 

 النسبي

 قيمة

 (T) 

مستوى 
 الداللة

 الترتيب
درجة 
 الموافق

تقدم الشركة األىمية لإلسمنت  1
الدوام وجبات غذائية اثناء 

 بالمصنع

2.80 0.652 52%  (1*)0.00 5 
 موافق

 متوسط

توفر إدارة الشركة األىمية  2
لإلسمنت سكنا الئقًا لمن تكون 

 كم50مسافاتيم ابعد من  

9806 0.673 52% 22.59 *0.00 0 
 موافق

 متوسط

توفر الشركة األىمية لصناعة  3
اإلسمنت وسيمة مواصالت من 

لى المصنع   وا 

3.68 0.672 
52% 

 
17.65 *0.00 9 

موافق 

 مرتفع

توفر الشركة األىمية لصناعة  4
اإلسمنت التأمين الطبي مع 
العيادات الصحية والعالجية 
 لمعاممين من خالل توقيع عقود 

3.65 0.653 52% 26.75 *0.00 4 
موافق 

 مرتفع

توفر الشركة األىمية لصناعة  5
اإلسمنت الخدمات التعميمية 

كالمكتبات والوسائل والثقافية 
 الترفييية .

3.69 0.576 52% 11.58 *0.00 1 
موافق 

 مرتفع

توفر الشركة الرعاية االجتماعية  6
والنفسية كالنوادي والحفالت 

 الترفييية
2.78 0.653 36% 17.41 *0.00 6 

 موافق

 متوسط
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 ( 16تابع  الجدول ) 

اإلضاءة في مكان العمل مناسبة  7
 جدًا لمعاممين.

3.39 0.575 53% 19.44 *0.00 3 
 موافق

 متوسط

درجــــة التيويــــة مناســــبة لمظــــروف  8
 الصحية 

1.80 0.674 36% 18.46 *0.00 19 
منخفض 

 جدا  

مكان العمل مزدحم ) بالعاممين  9
 واألدوات والتجييزات(

2.64 0.657 52% 19.64 *0.00 . 
 موافق

 متوسط

تـــــــوفر الشـــــــركة المكـــــــان الالئـــــــق  10
 الزائرينباستقبال 

 منخفض 9 0.00 18.85 36% 0.632 2.56

 مرتفع 0.00 19.24 %46.2 0.654 2.77 االجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي 

 ا( *دالة احصائي1)
 

، 1.80افراد عينة البحث تتراوح بين )( أن المتوسطات الستجابات 16يتبين من الجدول رقم )
%( حسب االوزان النسبية وفق مدرج ليكرث الخماسي وجميع ىذه 46.2( وبوزن نسبي )3.69)

المحسوبة اكبر من قيمتيا الجدولية، ومستوى T)( وأن قيمة )0.05العبارات دالة عند المستوى )
 (.0.05الداللة أقل من )

بعد الثاني لمدراسة )لبيئة العمل الداخمية وعالقتيا باألداء من خالل عرض النتائج ذات الصمة بال
( وبانحراف 2.77%( ومتوسط حسابي عام )46بمغ اجمالي الوزن النسبي لمجمل فقرات البعد )

( مما يدل عمى أن استجابات أفراد العينة كانت متقاربة وغير متشتتة وتشير 0.654معياري بمغ)
وىذا يشير إلى أن بيئة العمل الداخمية الحالية ال تساىم  إلى إجابة محايد وىي بدرجة متوسط

 بشكل جيد في تحسين أداء العاممين مما يتطمب اعادة النظر في ىذه العوامل. 
 
 
 
 



 م 9102  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 ( 999 ) صفحة                                                                                                    العدد الثالث
 

 نظام الحوافز المادية وعالقتها باألداء -1
 (17جدول رقم )

 يبين استجابة افراد عينة الدراسة عن الفقرات التي يتضمنيا البعد 
 الحوافز المادية  وعالقتيا باألداء()نظام 

المتوسط  رقم الفقرة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن 

 النسبي

 قيمة

 (T) 

مستوى 
 الداللة

درجة  الترتيب
 الموافق

الحوافز التي احصل عمييا   1
تمنح مقابل الجيد الذي 

 ابدلو 

3.596 0.652 51% 21.45 (1*)0.00 2 
 موافق

 مرتفع

التي تقدم من الحوافز  2
مصنع اإلسمنت لمعاممين 

متنوعة بين المادي 
 والمعنوي.

489.9 0.673 3% 22.59 *0.00 3 
موافق 

 متوسط

تعطى الحوافز في الوقت  3
 المحدد نظاميًا.

 

 

3.403 0.672 68% 17.65 *0.00 4 
 م

وافق 

الحوافز التي تقدم من  4 مرتفع
مصنع اإلسمنت لمعاممين 
 تمنح عمى اسس موضوعية

 

 

2.437 0.653 68% 26.75 *0.00 0 

غ 

 موافق

 منخفض

الحوافز التي تقدم من  5
مصنع اإلسمنت لمعاممين 
 تؤثر ايجابيا في ادائي.

3.978 0.576 68% 11.58 *0.00 1 
موافق 

 مرتفع

 متوسط 9899* 10.65 %52 0.587 3.534 االجمالي

، 2.43( أن المتوسطات الستجابات افراد عينة البحث تتراوح بين )17يتبين من الجدول رقم )
%( حسب االوزان النسبية وفق مدرج ليكرث الخماسي وجميع ىذه 52( وبوزن نسبي )3.97)

المحسوبة اكبر من قيمتيا الجدولية، ومستوى T( وأن قيمة 0.05العبارات دالة عند المستوى )
 (.0.05من )الداللة أقل 

من خالل عرض النتائج ذات الصمة بالبعد الثالث لمدراسة )نظام الحوافز المادية وعالقتيا باألداء( 
( وبانحراف 3.53%( ومتوسط حسابي عام )52بمغ اجمالي الوزن النسبي لمجمل فقرات البعد )

كانت متقاربة  مما يدل عمى أن استجابات أفراد العينة 0.6(  وىو يقترب من 0.587معياري بمغ)
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وغير متشتتة وتشير إلى إجابة) موافق مرتفع( وىذا يشير إلى أن نظام الحوافز يساىم بشكل جيد 
 في تحسين أداء العاممين مما يتطمب تدعيم ىذا العامل.

 نظام التقييم االداء الوظيفي وعالقتيا باألداء -4
 (18جدول رقم )

 التي يتضمنيا بعد: يبين استجابة افراد عينة الدراسة عن الفقرات
 الوظيفي( لألداء)نظام التقييم 

المتوسط  رقم الفقرة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن

 النسبي

 قيمة

(T) 

مستوى 
 الداللة

درجة  الترتيب
 الموافق

نظام تقييم االداء الوظيفي في  1
القسم الذي أعمل فيو يعكس 
بوضوح مستوى االداء الفعمي 

 الذي أقوم بو 

2.394 0.652 51% 21.45 (1*)0.00 4 
 موافق

 منخفض

عناصر تقييم األداء الوظيفي  2
المستخدمة في نموذج التقييم 

 واضحة. 

18.90 0.673 36% 22.59 *0.00 0 
موافق 

 منخفض

يوضح  لي رئيسي نقاط عممية  3
التقييم قبل البداء في عممية 

 التقييم 

 

 

3.563 0.672 68% 17.65 *0.00 4 
موافق 

 مرتفع

يناقشني رئيسي في مستوى  4
 أدائي بعد تمام عممية التقييم .

 

 

3.673 0.653 68% 26.75 *0.00 9 
غ 

 موافق

نظام تقييم االداء الوظيفي في  5
القسم الذي أعمل بو يؤثر 
إيجابيًا في أدائي لألعمال 

 المكمف بيا.

3.765 0.576 68% 11.58 *0.00 1 
موافق 

 مرتفع

التقييم المتبع أشعر بأن نظام  6
 يتم بعدالة دون تحيز

1.74 0.654 3% 11.45 *0.00 6 
منخفض 

 جدا  

 متوسط 9899* 10.65 %52 0.587 3.334 اجمالي 

، 1.74( أن المتوسطات الستجابات افراد عينة البحث تتراوح بين )18يتبين من الجدول رقم )
%( حسب االوزان النسبية وفق مدرج ليكرث الخماسي وجميع ىذه 52( وبوزن نسبي )3.76)

المحسوبة اكبر من قيمتيا الجدولية، ومستوى T ( وأن قيمة 0.05العبارات دالة عند المستوى )
 (.0.05من ) الداللة أقل
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من خالل عرض النتائج ذات الصمة بالبعد الرابع لمدراسة )نظام تقييم االداء الوظيفي( بمغ 
( وبانحراف 3.33%( ومتوسط حسابي عام )52اجمالي الوزن النسبي لمجمل فقرات البعد )

مما يدل عمى أن استجابات أفراد العينة كانت  0.6(  وىو يقترب من 0.587معياري بمغ)
متقاربة وغير متشتتة وتشير إلى إجابة بدرجة متوسط إلى المنخفض وىذا يشير إلى أن نظام 
التقييم لألداء الوظيفي ال يساىم بشكل جيد في تحسين أداء العاممين مما يتطمب اعادة النظر في 

 ىذا العامل.
 األداء الوظيفي -1

 (91جدول رقم )
 امساستجابة عينة الدراسة عمي فقرات المحور الخ

 المتوسط العبارة ت
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب الداللة tقيمة  النسبي

1 
ميام عممي ليا قيمة بالنسبة 

 لألخرين.
2.79 0.654 65% 12.78 

*
0.00 6 

2 
اعرف سمطاتي ومسئولياتي عمى 

 وجو الدقة.
3.65 0.634 80% 13.34 *9899 2 

3 
نمارس من خالل وظيفتي 

تتناسب مع  مسؤوليات مختمفة ال
 سمطاتي

2.34 0.626 67% 6.65 *9899 11 

4 
اعمم ان خبرتي ومياراتي تمكنني 
 من أنجاز ما نكمف بو بفاعمية .

3.68 0.567 82% 13.46 *9899 1 

5 
اشعر يالرضا عما اعممو من 

اعمال وتكميفات في ظل ظروف 
 العمل بالمصنع.

2.43 0.675 58% 7.56 *9899 10 

6 
الميام اسعي إلى انجاز 

والمسؤوليات المكمف بيا في الوقت 
 المحدد

2.87 0.574 67% 11.54 *9899 5 

7 
احتاج إلى الدعم والتوجيو كي 
 أتمكن من تنفيد عمل بكفاءة

1.27 0.564 38% 35.62 *9899 13 

8 
اتعاون مع زمالئي من أعضاء 
فريق العمل بالمصنع في أنجاز 

 مختمف األعمال والميام.
1.25 0.654 3% 15.23 *9899 14 

9 
اعمل عمي تقييم نتائج عممي 

 باستمرار وبموضوعية.
1.87 0.654 51% 7.123 *9899 12 
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 (19تابع الجدول ) 

10 
أكمف بمسؤوليات وميام ال تتناسب 

 مع تخصصي العممي .
2.69 0.543 52% 5.23 *9899 7 

11 
الميام والمسؤوليات التي أكمف بيا 

إلى  تعتبر تقميدية وال تحتاج
 ميارات وخبرات نوعية.

2.47 0.564 51% 6.34 *9899 9 

12 
اعتمد عمى الوسائل التكنولوجية 
الحديثة بما يمكنني من إنجاز 

 عممي بطريقة فعالة.
3.18 0.342 65% 12.25 *9899 4 

13 
ال أىتم بالمشاركة في صناعة 

القرارات التي تخص مسؤولياتي في 
 العمل.

3.23 0.564 54% 8.64 *9899 3 

14 
نأخذ باألسباب التي تمكنني من 

 إنجاز عممي بفاعمية.
2.67 0.632 52% 14.03 *9899 8 

 9899* 12.23 %51 0.663 2.59 اإلجمالي

51% 
غير موافق 
 منخفض

 
( أن المتوسطات الستجابات افراد عينة البحث لمبعد الخامس األداء 91يتبين من الجدول رقم )
%( حسب االوزان النسبية وفق مدرج 53( وبوزن نسبي )3.68، )1.27)الوظيفي  تتراوح بين 

المحسوبة اكبر T( وأن قيمة ))0.05ليكرث الخماسي وجميع ىذه العبارات دالة عند المستوى )
 (.0.05من قيمتيا الجدولية، ومستوى الداللة أقل من )

اجمالي الوزن النسبي من خالل عرض النتائج ذات الصمة بالبعد الخامس األداء الوظيفي بمغ 
(  وىو 0.663( وبانحراف معياري بمغ)2.59%( ومتوسط حسابي عام )53لمجمل فقرات البعد )

مما يدل عمى أن استجابات أفراد العينة كانت متقاربة وغير متشتتة وتشير إلى  0.6اكبر من 
الوظيفي ضعيف إجابة متوسط او محايد بدرجة منخفضة و يشير المتوسط العام إلى ان األداء 

 %(.51)محايد( حيث أن نسبتو بمغت )
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 (20جدول)
 يبين متوسطات ونسب استجابة العينة عمى محاور الدراسة

 الترتيب المتوسطات البـــــــــــــــــعــــــد 
 3 2.79 بيئة العمل التنظيمية وعالقتيا باألداء.

 4 2.77 الداخمية.العوامل المادية لبيئة العمل  
 1 3.53 نظام الحوافز المادية وعالقتيا باألداء. 
 2 3.33 نظام التقييم بالمصنع اإلسمنت . 
 5 2.59 األداء الوظيفي لمعاممين. 

 
 
 (12جدول)

 معامل االرتباط بين االداء الوظيفي لمعاممين وابعاد الدراسة

بيئة العمل   
 التنظيمية

العوامل المادية البيئة 
 العمل الداخمية

 نظام التقييم نظام الحوافز

األداء 
 الوظيفي

 0.35)**( 0.27)**( 0.381)**( 0.039 معامل االرتباط

 الداللة

 

0.520 0.000 0.000 0.00 

 (0.05عند المستوى ) ة**دال 
 

( 0.05عند المستوى) ( ان ىناك عالقة ايجابية غير دالة إحصائياً 12يتضح من الجدول رقم )
  (.0.039بين بيئة العمل التنظيمية و األداء الوظيفي لمعاممين حيث بمغ معامل االرتباط )

( بين العوامل المادية لبيئة 0.05كما توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية عند المستوى)
 (.0.38)العمل الداخمية واألداء الوظيفي لمعاممين حيث بمغ معامل االرتباط 

( نظام الحوافز واألداء الوظيفي 0.05توجد عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية عند المستوى)
 (.0.26لمعاممين حيث بمغ معامل االرتباط )

( بين نظام تقييم واألداء 0.05وأيضا توجد عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية عند المستوى) 
 (.0.32) الوظيفي لمعاممين حيث بمغ معامل االرتباط
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 النتائج والتوصيات. 1
توصمت ىذه الدراسة إلى النتائج والتوصيات التي اتضحت بناًء عمى تحميل وتفسير البيانات التي  

تم جمعيا من خالل الدراسة الميدانية وعن طريق عينة الدراسة المحددة كما افرزت ىذه الدراسة 
 جممة من التوصيات بناًء عمى ما توصل اليو الباحث من نتائج وىي عمى النحو التالي:

 : اًل: النتائجاو 
أظيرت بيانات الدراسة ان العاممين بمصنع اإلسمنت لدييم مستويات ايجابية وىي تميل الي  

درجة موافق منخفض ويوضح ذلك الوزن النسبي لمبعد الخاص باألداء الوظيفي حيث كان ويمثل 
ا ( درجة مم0.663( وبانحراف معياري بمغ)2.59% وبمتوسط حسابي عام لمفقرات  بمغ )51

يشير إلى أن االجابات عمى تمك الفقرات تميل إلى الغير موافق وبدرجة منخفض اما بخصوص 
 ( يوضح تسمسل االىمية لكل عنصر من عناصر البعد.20االىمية والترتيب فالجدول رقم )

وأظيرت الدراسة ان عالقة العوامل المادية لبيئة العمل الداخمية باألداء الوظيفي لمعاممين  تميل 
درجة اجابة المحايد ،ويوضح ذلك الوزن النسبي لمبعد الخاص باألداء الوظيفي والمتوسط  الي

( درجة وبوزن نسبي 0.654( وبانحراف معياري بمغ)2.77الحسابي العام لمفقرات والذي بمغ )
% ( مما يشير إلى أن االجابات عمى تمك الفقرات تميل إلى اجابة المحايد، وىي حققت 46)

وىذا يشير  إلى أن بيئة العمل الداخمية الحالية ال تساىم بشكل جيد في تحسين  ابع(الترتيب )الر 
 أداء العاممين مما يتطمب اعادة النظر في ىذه العوامل. 

وحقق البعد الثالث  والخاص " نظام تقييم االداء الوظيفي  وعالقتيا باألداء الوظيفي لمعاممين "   
متوسط حسابي عام لألبعاد الدراسية ليذا المحور  مغ اجماليالترتيب )االول( في االىمية حيث ب

( وىو يقترب 0.587وبانحراف معياري بمغ ) %(65( والوزن النسبي لمجمل فقرات البعد )3.53)
مما يدل عمى أن استجابات أفراد العينة كانت متقاربة وتشير إلى إجابة الموافق وبدرجة  0.6من 

ني (وىذا يشير إلى أن نظام تقيم االداء ال يساىم بشكل جيد في مرتفعة  وقد حققت الترتيب) الثا
 تحسين أداء العاممين مما يتطمب اعادة النظر وتدعيم ىذا العامل.

حقق البعد الخاص بعالقة بيئة العمل التنظيمية باألداء الوظيفي الترتيب الثالث حيث بمغ اجمالي  
%( وبذلك يكون قد حقق 54وبوزن نسبي بمغ ) (2.79المتوسط الحسابي الستجابات افراد العينة )

الترتيب )الثالث( من االىمية وبالنظر إلى تحميل عناصر ىذا البعد نظام تقييم األداء المستخدمة 
 ( يعترييا شيء من القصور والضعف .7،6،4،2،1نجد ان ىناك مجموعة من ىذه العناصر)
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 مستوى األداء الوظيفي لمعاممين الترتيب التقييم في تأثيره عمىحقق البعد الخاص بعالقة نظام  
( وبوزن نسبي بمغ 3.33الثاني ، حيث بمغ اجمالي متوسط الحسابي الستجابات افراد العينة)

 %( وىي تشير الى الموافق بدرجة المتوسط حسب مدرج ليكرت . 52)
نشير إلى إن  من ىذه النتائج المتحصل عمييا من تحميل التساؤالت الواردة في الدراسة يمكننا ان

ىناك عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين البيئة الداخمية المتمثمة في االبعاد التالية)البيئة 
التنظيمية، العوامل المادية ،نظم الحوافز ،نظم التقييم( ورفع مستوى أداء العاممين بالشركة األىمية 

إلى المتوسط ولو عالقة مباشرة لإلسمنت حيث اظيرت الدراسة أن أداء العاممين بالمصنع يميل 
 بتدني مستوى البيئة الداخمية التي اوضحتيا االبعاد المكونة ليا.

 ثانيًا: التوصيات :
 اعتمادًا عمى النتائج التي توصمت الييا الدراسة تخمص إلى جممة من التوصيات وىي:

 االداء. العمل عمى تدريب وتطوير الميارات العممية والفنية لمعاممين لرفع مستوى-1
   العمل عمى استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة لتقميص الجيد المبذول واختصار عامل  -2ب

 الوقت وزيادة الفاعمية ورفع الروح المعنوية.
 تكميف العاممين بميام تتناسب وصالحياتيم. - 3
 االبتعاد عن العمل الروتيني ما امكن واستخدام برامج تدوير العمل. - 4
         ان تكون الحوافز المادية والمعنوية المقدمة لمعاممين تتناسب مع الجيد المبذول وان تقدم  -ـ 5

 في الوقت المناسب وان وترتبط بالتميز في االداء.
 العمل عمى وضع اسس واضحة وموضوعية لتوزيع الحوافز. -6
 عمميم بنتائج التقييم .ان يتم توضيح معايير التقييم لمعاممين من قبل الرئيس لمرؤوسيو وان ي - 7
 ان تعكس نماذج عممية التقييم مستوى االداء الفعمي لمعاممين. -8
والتأكيد التأكد بشكل مستمر عمى توفر التيوية واالضاءة المناسبة في كل اماكن العمل  -9

 عمى نظافتيا من مخمفات العمل.
 ضرورة توفير الخدمات الصحية والعالجية والمواصالت الجيدة. -10
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 الهوامش
                                                           

عجذ انعسَس اثراهُى انزىَجرٌ ، انجُئخ انذاخهُخ نهعًم ويسزىي االداء انىظُفٍ فٍ االجهسح  1

االيُُخ )انسعىدَخ : أكبدًَُخ َبَف انعرثُخ نهعهىو االيُُخ، كهُخ انذراسبد انعهُب ، رسبنخ يبجسزُر 

 .74، ص1002غُر يُشىرح ، 

 
، عهً 1002يجبرن، هبٍَ، دورح االدارح االسزرارُجُخ ، انمبهرح، يركس األثحبس وانزًُُخ،  2

 انًىلع االنكزروٍَ االرٍ:
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