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 ليات تنمية مهارات العاملينآ  العالقة بين
 داء الوظيفي بالمؤسسات العماليةألا  وتحسين

 دراسة وصفية مطبقة على المؤسسة العمالية فرع بنى سويف
 

 (3)شادية ربيع ذكي -(2)مصطفى إبراهيم عوض -(1)رضوى محمد مختار
 (4)عصمت سيد سليمان 

سات ( كلية الدرا2، جامعة عين شمس لبيئية، كلية الدراسات والبحوث اطالبة دراسات عليا (1
لية ك( 4 ( المعهد العالي للخدمة االجتماعية بالقاهرة3 ، جامعة عين شمسوالبحوث البيئية

 التجارة، جامعة بني سويف
 

 المستخلص
 التحليلية بهدف الكشف عن طبيعة العالقة ينتمي هذا البحث إلى نمط البحوث الوصفية

ت أليا ية مهارات العاملين بالمؤسسات العمالية، وذلك من خالل تحديدبين األداء الوظيفي وتنم
ء والتعرف على سياسات وإجراءات المؤسسة في تحسين أدا مهارات العاملين بالمؤسسة،تنمية 

ح بالمؤسسة. وأنتهج البحث منهج المس معوقات األداء الوظيفي للعاملينتحديد و  العاملين.
 عينة المؤسسة العمالية بفرع بنى سويف، وتمثلت عينة البحث فياالجتماعي بالعينة للعاملين ب

ن ع( مفردة، وأعتمد البحث في أدواته لجمع البيانات على استبيان 83عشوائية بسيطة بلغت )
أهمية تنمية المهارات العاملين  مهارات األداء الوظيفي للعاملين، وكانت أهم نتائجه:

ود وجوالتحفيز وتحسين أدائهم الوظيفي، كما أكد على بالمؤسسات العمالية من خالل التدريب 
يفي ( بين األداء الوظα ≤0.05عالقة طردية قوية جوهرية دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )

ت لدى بناء المهاراوأليات تنمية مهارات العاملين بالمؤسسات العمالية، وأوصي البحث بأهمية 
، وضرورة العمل على امتالك بعض العاملين العاملين للقيام باألنشطة داخل المؤسسة

يئة ل البللمهارات الالزمة لتنمية أداءهم، والعمل على توافر الموارد واإلمكانيات الالزمة داخ
 المحيطة بالمؤسسة، وتوجيه العاملين في األنشطة التي تناسب قدراتهم داخل المؤسسة.

 هارات العاملين.م -تنمية   -أليات  -داء الوظيفياأل الكلمات الدالة:
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 المقدمة
 البشرى كأحد أهم عناصر التنمية واإلنتاج، واألساس في رفع بالمورديأتي االهتمام 

 ن اإلنسان هوأوتحقيق أهدافها ولذلك كان البد من التأكيد المستمر على  المؤسسةكفاءة 
 ما هي إالفالموارد األخرى من أموال ومعدات وآالت  ،أي مؤسسةالمحور الحقيقي والهام في 

 (200: 2004)عثمان& رمضان،  .مساعدةعوامل 
 العناصرأهم  وأحد المؤسسات موارد أهم أنه من على إليه ينظر أصبح البشري  الموردف
 تلجأ يةالبشر  خاصة مواردها على للحفاظ منها الكلي للمؤسسة، وسعياً  األداء في كثيراً  المؤثرة

ذا ريب ووضع برامج واستراتيجيات للحفاظ على هتنمية مهاراتهم من خالل التد إلى المؤسسات
 (3: 2015)بوسعيد، .المورد الهام، ورفع كفاءة مهارات أدائهم داخل المؤسسات العمالية

 ومن هنا جاء التركيز على إدارة هذه المؤسسات بصورة تضمن لها الوصول إلى أهدافها
كل ذلك يتطلب من  ،لتطورمن خالل رفع مستوى األداء لتضمن لها االستمرارية والنمو وا

 االمثل ستخدامالمن خالل ا المؤسسة المؤسسات التركيز على العنصر البشري لتحقيق أهداف
ستوى مالفرص المتاحة والطاقات المتوفرة، كل هذه الدوافع تتطلب رفع  وكذلك المتاحة مواردلل

 (24: 2008قديم الخدمات بسرعة وجودة عالية.)البلوي،األداء البشري من أجل ت
فالوصول إلى أداء وظيفي متميز للعاملين مرهون بمدى توفر مستوى مقبول من الرضا 

 (18 : 2010الوظيفي عن الخدمات وعن العمل وعن العدالة المادية والمعنوية. )جاد الرب، 
كما أن األداء الوظيفي يحتل مكانه خاصة داخل أي مؤسسة كانت، باعتباره الناتج 

طة بها، وذلك على مستوى الفرد والمؤسسة، ذلك أن المؤسسة تكون النهائي لمحصلة األنش
أكثر استقرارا وأطول بقاء حين يكون أداء العامين أداء متميزا وبشكل عام فان اهتمام اإلدارة 
وقيادتها بمستوى األداء عادة ما يفوق االهتمام بالعاملين بها، ولذلك يمكن القول بأن األداء 
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اخل المنظمة، وفي أي جزء منها ال يعد انعكاسا لدوافع وقدرات على أي مستوى تنظيمي د
 بل هو انعكاس لدوافع وقدرات الرؤساء والقادة أيضًا. ،المرؤوسين فحسب

 (2004:14الشريف،)
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 مشكلة البحث
 مهمة مكانة حتّلت،أ تكوينها في المؤّثرة والعوامل اإلنسانية الشخصّيةمما الشك فيه أن 

 فّيةوكي الشخصّية، هذه مكّونات على التعّرف بقصد وذلك واالجتماعية، ةالنفسيّ  الدراسات في
 نم الرغم وعلى .وتطّورها الشخصّية نمو يتيح وبما المحيطة، البيئة مع وتفاعلها تكّيفها

 ردالف لتصّرفات وكمحّرك جهة، من جتماعيا كنتاج وتكاملها الشخصّية هذه وحدة على تفاقالا
 جوانب من إليها للنظر تبعاً  للشخصية رؤيتنا وتختلف أخرى، هةج من الحياتية ومواقفه
  متعّددة.

أحد بالبشر ك هتمامالاالعالمية اليوم، مبدأ  المؤسساتوقد تبنت اإلدارة في الكثير من 
ي المؤثرات القوية التي تكسبها ميزة تنافسية، خاصة مع دخول القرن الحادي والعشرين الذ

اء عة لبقراد ذوي المعرفة والمهارات هم القوة الدافألفمعتبرًا أن ايركز على اقتصاد المعرفة، 
 .المؤسسةواستمرار 

 التفاعالت طبيعة تحدد التي المهمة العناصر من كونها إلى المهاراتباالهتمام  ويعزى 
من  تصافها بالكفاءةأ ةحالفي  تعد والتي المختلفة السياقاتفي  مع المحيطين به للفرد اليومية
لتوافق النفسي على المستوى الشخصي والمجتمعي وداخل المؤسسات. فقد توصلت ركائز ا

 تتوافر برامج على بناء الموظفين اختيار ضرورةعلى  "2004الهيتي والمعشر "دراسة كل من 
 أساليب تبني وضرورة الثاني الصف بقيادات االهتمام وضرورة واإلدارية القيادية المهارات افيه

" 2007الجريد ". أما دراسة تدريبية دورات عقد جلأ من مؤسسة إنشاء قتراحاو  للتطوير داخلية
. أما دراسة العاملين لدى الوظيفي الرضا تحقيق في التحفيز دورفقد أكدت على أهمية 

Munjuri "2011" رفع في األكبر األثر له كان باألداء المرتبط األجر أن إلى توصلت 
 الدورات من االستفادة مدى على" 2014الغامدى"سة . كما أكدت دراالعاملين أداء مستوى 

فأكدت  "2015" جبارة هللا ئهم بها، أما دراسةداأ رفعل الموظفون  عليها يحصل التي التدريبية
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 ,Shaukat "2015"منكل  دراسة وأكدت .العاملين وتنمية التدريب ببرامج هتمامالا على
Ashraf, Ghafoor وأكدت الموظفين أداء على البشرية دالموار  إدارة ممارسات على تأثير .

من تطوير الموظفين " على أهمية االهتمام بDavidescu &Apostu "2020 من دراسة كل 
 اً للرضا الوظيفي تأثير " إلى أن Loan "2020. كما توصلت دراسة نالوقت والمكا خالل مرونة

وتوصلت دراسة  .للعاملين التنظيمي لتزامالاتم التحكم في يعلى األداء الوظيفي عندما  اً إيجابي
فع الداخلي او تأثير ضئيل للد " إلى هناكAli & Kumari  &Abbas "2021كل من 

&  Cabarcosكما أكدت دراسة كل من . الموظف والخارجي على األداء
Rodríguez"2022 تأثيرات مشتركة لعوامل بيئة العمل وسلوكيات القيادة إلى " على أن هناك

مية تمكين الموظفين من خالل ، كما اكدت على أهوجود )أو غياب( األداء الوظيفي للموظفين
ومن خالل النتائج والتوصيات التي  ،من خالل الطرح السابقتقديم الدعم االجتماعي لهم. و 

الدراسات السابقة، والمنطلقات النظرية للدراسة الحالية أمكن تحديد مشكلة توصلت إليها 
وتنمية مهارات وظيفي داء الألا "ما طبيعة العالقة بين الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي

 ؟".بالمؤسسات العمالية العاملين
 

 البحث  أهداف
 تحديد أهدافه على النحو التالي: التساؤل الرئيسي للبحث يمكنمن  انطالقاً 

 مهارات العاملين بالمؤسسةتنمية  أليات الكشف عن -1
 في تحسين أداء العاملين. ةوإجراءات المؤسس سياساتالتعرف على  -2
 بالمؤسسة. داء الوظيفي للعاملينمعوقات األتحديد   -3
األداء الوظيفي وتنمية مهارات العاملين عناصر بين الكشف عن طبيعة العالقة  -4

 .بالمؤسسات العمالية

https://sciprofiles.com/profile/96738
https://sciprofiles.com/profile/599335
http://m.growingscience.com/beta/authors/Le+Thi+Minh+Loan/
http://www.ijol.cikd.ca/?_action=article&au=400496&_au=Jawad++Abbas
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296321008110#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296321008110#!
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 أهمية البحث
في العالقة بين األداء الوظيبالكشف عن  قد يضيف معرفة بآنهيستمد هذا البحث أهميته 

 النظري بعديه  في تهويمكن إيضاح أهمي، وتنمية مهارات العاملين بالمؤسسات العمالية
 :التاليعلى النحو  والتطبيقي

  :األهمية نظرية -1
ر والقاد عتبر األغلى واالهم، يمورد بشري العاملين كمن أهمية  ا البحثتنبع أهمية هذ -أ

البيئية  خاصة في ظل اشتداد حدة المنافسة والتغيرات المؤسسات،على تحقيق أهداف 
  مواكبتها باستمرار. لمؤسساتاالسريعة التي تفرض على 

الل دور إدارة الموارد البشرية من خأهمية في التعرف على  البحث اتتجلى أهمية هذكما  -ب
 بما يحقق ميزة تنافسية للمؤسسة.وأهمية تطبيق هذه الممارسات  مجموعة من الممارسات

 .لمؤسساتاالعاملين في العالقة بين ممارسات إدارة الموارد البشرية وأداء  الضوء على إبراز اءلقإ -ج
 فيماالعلوم االنسانية  مجال في علمية ضيف معرفةيبأنه قد  أهميته البحث اهذ ستمدي -د

 بمهارات العاملين وأدائهم الوظيفي. يتعلق
 :ألهمية التطبيقيةا -2

العاملين في تطوير مهارات  أهمية التعرف على فيالباحثين  البحث اقد تفيد نتائج هذ -أ
 .ية وعالقتها بتحسين األداء الوظيفيبعض المؤسسات العمال

 اإلجراءات يتخذون بناء عليه واقعاً البشرى المجال تنمية وتطوير تكشف للمسئولين في  -ب
ء والتدابير الالزمة لدى العاملين في بعض المؤسسات العمالية وعالقتها بتحسين األدا

  .لدى العاملين الوظيفي
 البحوث المستقبلية.  فيمنه  ستفادةااليمكـن  نظرياً  إطاراً  البحثهذه  وفريقد  -ت
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 فروض البحث
 هذا البحث الختبار صحة الفرض الرئيسي التالي: " ال توجد عالقة جوهرية بين يسعى 

 .تنمية مهارات العاملين بالمؤسسات العماليةأليات و  األداء الوظيفي
 ويمكن اختبار صحة هذا الفرض من خالل الفروض الفرعية التالية:

 القة جوهرية بين األداء الوظيفي وألية التدريب كأحد أليات تنمية مهاراتال توجد ع -1
 .بالمؤسسة العمالية فرع بنى سويفالعاملين 

ت ال توجد عالقة جوهرية بين األداء الوظيفي وألية التحفيز كأحد أليات تنمية مهارا  -2
 .بالمؤسسة العمالية فرع بنى سويفالعاملين 

 هاراتألداء الوظيفي وألية تحسبن االداء كأحد أليات تنمية مال توجد عالقة جوهرية بين ا -3
 .بالمؤسسة العمالية فرع بنى سويفالعاملين 

 

 الدراسات السابقة  
 ء علىتأثير االستقطاب والبقابعنوان : " 2004دراسة كل من الهيتي والمعشر " -

 .األداء الوظيفي في وظائف اإلدارة العليا
 ،واقع الوظائف المهمة في الجهاز الحكومي األردنيعلى التعرف هدفت هذه الدراسة 
تائج وعالقة ذلك بالن ،العام والمتغيرات الوظيفية بها العام والمدير والمتمثلة بمنصب األمين

ارة وقد أجريت الدراسة على جميع كبار الموظفين الذين يشغلون منصب عام وز . المتحققة واألداء
بلغ و  .ومساعديهم وجميع نوابهم، لون منصب مدير عام دائرةشغيأو أمين عام ديوان، وكذلك الذين 

أهم نتائج  وأظهرت ( فرداً 71) استجـاب منهم( فردًا 120)عدد الذين شاركوا في هذه الدراسة
 طارتبا عالقة وأن هناك العاملين، لدى الوظيفي تحقيق الرضا في الدراسة  أهمية دور التحفيز

 الوظيفي للعاملين بمؤسساتهم.  والرضا ق الحوافزتطبي بين إحصائية داللة ذات طرديه
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 لدى الرضا الوظيفي تحقيق في ودورة بعنوان: التحفيز" 2007دراسة الجريد " -
 الجوف، منطقة بشرطة العاملين

، هدفت الدراسة إلى الوقوف على أنواع الحوافز المادية والمعنوية المقدمة للعاملين
لمطبقة على العاملين بشرطة منطقة الجوف وبين والكشف عن العالقة بين نظم الحوافز ا

من مجتمع الدراسة والذى  %25الرضا الوظيفي لهؤالء العاملين، وتكونت عينة البحث من 
 وقد أكدت ( فردًا من العاملين بهيئة الشرطة بالمملكة العربية السعودية،212يتكون من )

 عالقة وأن هناك العاملين، لدى الوظيفي الرضا تحقيق في التحفيز دورالدراسة على أهمية 
 هم.للعاملين بمؤسسات الوظيفي والرضا الحوافز تطبيق بين إحصائية داللة ذات طرديه ارتباط

سين تح تأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية في " بعنوان:Munjuri "2011راسة د -
 .التعليم العالي أداء الموظفين في المؤسسات الكاثوليكية في

ميم إلى تحديد تأثير التدريب واألجر المرتبط باألداء وتمكين الموظفين وتص سعت الدراسة
 ينيا.كالوظائف واألمن الوظيفي على أداء الموظفين في المؤسسات الكاثوليكية للتعليم العالي في 

كان تصميم البحث المستخدم هو تصميم البحث الوصفي المسحي. كان السكان المستهدفون هم 
ت بيانام للمؤسسة. تم استخدام طريقة أخذ العينات العشوائية الطبقية. تم جمع الجميع موظفي الدع

م ية. توالنسب المئو  التكرارات باستخدام االستبيانات وتحليلها باستخدام اإلحصاءات الوصفية مثل
 اءية وأدممارسات إدارة الموارد البشر  إجراء تحليل االرتباط واالنحدار لتأسيس العالقة بين مختلف

 داءأ رفع مستوى  في األكبر األثر له كان باألداء المرتبط األجر أن إلى توصلت الدراسة الموظف.
 أما ن،أداء الموظفي مستوى  زيادة على تأثير لما له من أيضاً  الموظف وتمكين والتدريب العاملين،

 أجل من بأنه وأوصت الدراسة األداء على تأثيراً  األقل فهي الوظيفي واألمن الوظيفة تصميم
 فأةكمكا والحوافز الوظيفي والعالوات األمن للموظفين توفر أن المؤسسة على يجب األداء، تحسين

 أهدافها تحقيق على للعاملين
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لعام ا التدريب في رفع كفاءة أداء موظفي القطاع بعنوان:" 2014دراسة الغامدى" -
 (،)وزارة الشؤون االجتماعيةحالة دراسة 

على  تدريب في رفع كفاءة أداء موظفي القطاع العام، دراسة حالةدور ال الدراسة  اولتتن
ات بمنطقة الباحة، وقد تمثلت مشكلة الدراسة في أن أغلب القطاع االجتماعيةوزارة الشؤون 

ها الحكومية تواجه نقص كبير في عملية التدريب لموظفيها العاملين، وقد يقتصر التدريب في
 رى، وقد أستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لوصفعلى مستويات إدارية معينة دون أخ

وفحص  والمالحظات المقابالتالظاهرة محل الدراسة، واستخدم لجمع البيانات المختلفة 
، وقد بلغ مجموع عينة البحث أربعين عينة موزعة على فروع مكاتب الضمان السجالت

 لتدريبأفراد عينة البحث على دور ابمنطقة الباحة، وتمثلت أهم النتائج في موافقة  االجتماعي
 رة ربطوحاجتهم إليه لتطوير أدائهم. أما أهم التوصيات فتمثلت في ضرو  األداءفي زيادة كفاءة 

 الترقيات والمهمات الخارجية وبعض أنواع الحوافز والمكافآت بالسجل التدريبي للموظفين
مج ند اجتياز بعض أنواع البرابالوزارة، كما أوصت الدراسة بمنح حوافز مالية للمتدربين ع

 .التدريبية بتفوق 
لموارد االتخطيط االستراتيجي وأثره على أداء بعنوان :" 2015" جبارة هللا دراسة -

 ،(دراسة حالة شركة سودابت)لقطاع النفط  البشرية
إلى إبراز أهمية التخطيط االستراتيجي وتبيان دوره في تنمية الموارد  ت هذه الدراسةهدف
أحتوى البحث على ثالثة فروض  ،وتحسين كفاءتها وزيادة فعاليتها في عملية التنمية البشرية،
 التحليلي الوصفيالمنهج  استخدام. تم ياالستراتيجالبحث وعالقتها بواقع التخطيط  فيألثباتها 

، (موظف من مجتمع العينة )شركة سودابت( 100كان عدد أفراد العينة )و ألثبات الفروض، 
 التدريب ببرامج واالهتمام االستراتيجي، بالتخطيط االهتمام اهمية علىاسة الدر  و توصلت

 على والتفصيلية االستراتيجية الخطط اشتمال وضرورة التخطيط مجال في وتنمية العاملين
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 األداء حسن من للتأكد المؤسسة في العاملين ألداء ومحددة معايير واضحة
تأثير ممارسات  :بعنوان Shaukat, Ashraf, Ghafoor "2015"منكل  دراسة -

 إدارة الموارد البشرية على أداء الموظفين
ا الغرض من هذه الدراسة هو استكشاف مساهمة ممارسات إدارة الموارد البشرية( بمكان 

ة في ذلك االختيار والتدريب والتخطيط الوظيفي والتعويضات وتقييم األداء وتعريف الوظيف
المتصور. قيمت هذه الدراسة بشكل شامل الروابط بين ومشاركة الموظف في أداء الموظف 

أنظمة ممارسات العمل عالية األداء وأداء الشركات. تستند النتائج إلى عينة وطنية من 
تشير إلى أن هذه الممارسات لها تأثير اقتصادي وإحصائي مهم على أداء  الشركات

 في األهم دائماً  هو البشري  العنصر أن من الرغم على أنه إلى الدراسة وتوصلتالموظفين. 
 بيئة في تحصل التي التغيرات بسبب المستقبل في تزداد األهمية سوف هذه أن إال أي منظمة

 زيادة مشاركة خالل من البشرية الموارد أنظمة وتجديد مراجعة وإصالح العمل، كما ينبغي
 والتحفيز ،والتعويض ،واالختيار ،للتدريب أهمية وأعطا العامل

مرونة العمل والرضا  :بعنوان "Davidescu &Apostu "2020 من  كل دراسة -
على إدارة الموارد اآلثار المترتبة  -الوظيفي واألداء الوظيفي بين الموظفين الرومانيين 

 البشرية المستدامة
إلى التحقيق في الصلة بين تطوير الموظفين ووقت العمل ومرونة  الدراسةتهدف هذه 

مساحة العمل كخصائص ذات صلة إلدارة الموارد البشرية المستدامة والرضا الوظيفي واألداء 
ارد البشرية في مواجهة الوظيفي بين الموظفين من أجل تحديد كيفية إعادة تصميم إدارة المو 

 -"العمل المستقبلي" "التحديات. باإلضافة إلى ذلك، دراسة تأثير األنواع المختلفة من المرونة 
من أجل تسليط الضوء على أهمية  -التعاقدية والوظيفية ووقت العمل ومرونة مساحة العمل 

ة المستدامة في زيادة تطوير الموظفين ومرونة الموظفين كجوانب مهمة إلدارة الموارد البشري

https://sciprofiles.com/profile/96738
https://sciprofiles.com/profile/599335
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. سلطت نتائج تحليل المراسالت المتعددة الضوء على للموظفالمستوى العام الرضا الوظيفي 
 فقط ثلثهم أظهر حيث مقابلتهم، تمت الذين الموظفين هؤالء بين المرونة منمستوى متوسط 

 دور إلى اللوجستي االنحدار لتحليل التجريبي التحليل أشار. المرونة من عالية مستويات
 في المركب المرونة مؤشر جانب إلى العمل مساحة ومرونة العمل ووقت الوظيفية المرونة

، إذا كان التحدي هو إعادة تصميم إدارة لرضا الوظيفي لدى الموظفين. لذلكيادة مستوى از 
فيجب أن يكون االهتمام على مزيج ، الموارد البشرية الفعلية من أجل تضمين مفهوم االستدامة

مما يؤدي إلى زيادة رضا الموظف ، الوقت المرن واألماكن المرنة -ن تطوير الموظفين م
الوظيفي والتنظيمي. األداء كنتائج مهمة إلدارة الموارد البشرية المستدامة. مشاهدة النص 

 الكامل
تأثير االلتزام التنظيمي على األداء الوظيفي للموظفين: بعنوان:  "Loan "2020دراسة  -

 دور الوسيط في الرضا الوظيفي
تأثير االلتزام التنظيمي على األداء الوظيفي من خالل  هدفت هذه الدراسة الكشف عن

الدور الوسيط للرضا الوظيفي. لهذا الغرض، تم تطوير أربع فرضيات، توقعت الثالثة األولى 
القات إيجابية بين االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي واألداء الوظيفي، واقترحت األخيرة ع

موظًفا في الشركات الفيتنامية. دعمت نتائج  547التأثير الوسيط للرضا الوظيفي. تم مسح 
كان  الوظيفي؛كان لاللتزام التنظيمي أثر إيجابي على األداء  وعليه،الدراسة جميع الفرضيات. 

كان للرضا الوظيفي تأثير إيجابي على  الوظيفي؛لتزام التنظيمي تأثير إيجابي على الرضا لال
، مما يشير إلى الدور الوسيط للرضا تم التحكم في االلتزام التنظيمياألداء الوظيفي عندما 

في ضوء النتائج، ُيقترح أن مجرد العالقة اإليجابية بين االلتزام التنظيمي واألداء و الوظيفي. 
األداء الوظيفي. لذلك فإن سر  -الوظيفي قد ال تقود صاحب العمل تلقائًيا إلى تحقيق النتيجة 

النجاح يكمن في تحسين الرضا الوظيفي من خالل حلول تعزز االلتزام التنظيمي وبالتالي 

http://m.growingscience.com/beta/authors/Le+Thi+Minh+Loan/
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 زيادة األداء الوظيفي.
فحص دور التحفيز بعنوان " Ali & Kumari  &Abbas "2021دراسة كل من  -

 .والمكافأة في األداء الوظيفي للموظفين من خالل التأثير الوسيط للرضا الوظيفي
فية يستخدم البحث الحالي مبادئ نظرية التعزيز للدافع ونظرية تقرير المصير ويتحرى كي

ت على األداء الوظيفي للموظفين. يتم فحص الدافع والمكافآت من تأثير الدافع والمكافآ
 المنظورات الجوهرية والخارجية، بينما يتم قياس األداء الوظيفي من جوانب أداء المهام

ء األداو والسياق. تم أيًضا التحقيق في التأثير الوسيط للرضا الوظيفي بين التحفيز والمكافآت 
جمع الباحثون البيانات من الموظفين ، ت ذي الخمس نقاطالوظيفي. باستخدام مقياس ليكر 

اإلداريين وغير اإلداريين العاملين في شركات التصنيع والخدمات. تم اتباع أسلوب أخذ 
معة استجابة تجريبية. تم تحليل البيانات المج 422العينات غير االحتمالية المالئمة لجمع 
بشكل  ؤثرانشارت النتائج إلى أن المكافأة والتحفيز يباستخدام تقنية نمذجة المعادلة الهيكلية. أ

ع ، أشار تحليل األبعاد إلى تأثير ضئيل للدافلى أداء الموظف الوظيفي. ومع ذلكإيجابي ع
آت لمكافالداخلي والخارجي على األداء السياقي. إلى جانب ذلك، تثبت النتائج أن العالقة بين ا

 قيمة تمد على الرضا الوظيفي. يوفر البحث الحالي رؤى والتحفيز واألداء الوظيفي للموظفين تع
 دائهملإلدارة العليا لشركات التصنيع والخدمات حول كيفية تعزيز الرضا الوظيفي لموظفيهم وأ

 من خالل اتباع نهج تحفيزية ومكافأة مختلفة في شركات مختلفة الحجم.
نهج لألداء الوظيفي بعنوان  "Cabarcos  &Rodríguez"2022دراسة كل من  -

 .للموظفين من خالل متغيرات بيئة العمل وسلوكيات القيادة
دراسة في كيف تؤدي التأثيرات المشتركة لعوامل بيئة العمل وسلوكيات تبحث هذه ال

القيادة إلى وجود )أو غياب( األداء الوظيفي للموظفين الصناعيين من خالل تطبيق التحليل 
 -(. تم استخدام عينة مكونة من ثنائيات مشرف fsQCAالمقارن النوعي لمجموعة ضبابية )

http://www.ijol.cikd.ca/?_action=article&au=400496&_au=Jawad++Abbas
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296321008110#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296321008110#!
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اسة. أظهرت النتائج أن أهم المتغيرات هي القيادة التحويلية مرؤوس الختبار مقترحات هذه الدر 
والدعم االجتماعي. يبدو أن تمكين الموظف وأهمية المهمة يلعبان دوًرا ثانوًيا في قيادة األداء 
الوظيفي للموظف. تدعم هذه النتائج حاجة المديرين إلى استخدام القيادة اإليجابية إلدارة 

ه الورقة في النهوض بمعرفة األداء الوظيفي للموظف من خالل الموارد البشرية. تساهم هذ
تحديد مجموعات الشروط التي يمكن أن تؤدي إلى وجود أو عدم وجود هذه النتيجة التنظيمية 

 الهامة. يتم التعليق على اتجاهات الدراسات المستقبلية في نهاية الورقة.
 

   للبحثالنظري    اإلطار
 :يما يليللبحث ف اإلطار النظري  يتحدد

 أواًل: المفاهيم االساسية للبحث.
 :داء الوظيفيألا -1

العمل  مع وحدات العامليقوم بها  التيالممارسات المتنوعة " يعرف األداء الوظيفي بأنه
 .تواجههم وتلبية احتياجاتهم المختلفة التيلتنمية قدراتهم على حل المشكالت  المهني

(Zastrow,2000,p.67) 
م وتمكنه من تنفيذ المها العامليقوم بها  التينشطة المهنية الجهود واأل"  أنه أو

لى عذلك  فيمعتمدًا  زمنيتلقى على عاتقه بأعلى معدالت إنجاز وأقل توقيت  التيوالتكليفات 
 (558: 2005)هاشم، .وقيم ،وخبرات ،ومهارات ،معارفما لديه من 

فية م طبقًا لمحددات وظييقو  للعامل مهنيعلى أنه قدرة وسلوك  إلى " أيضاً كما يشير 
 التياءة وتتحدد درجة هذا األداء طبقًا للكف، يعمل به الذيتتحدد طبقًا للمجال  محددة،ومهنية 

 (364: 2003.)أحمد، يتمتع بها
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 ويعرف األداء الوظيفي إجرائيًا وفق هذه الدراسة بأنه:
لعمالية، جهود وأنشطة مهنية تعتمد على ممارسات متنوعة للعاملين بالمؤسسات ا

كمحصلة تفاعل العاملين بالمؤسسة مع بعضهم البعض أو مع بيئة المؤسسة، وتقوم على 
بها، وتتحد درجة األداء  تحسين أداء العاملين نفسها بهدف سياسات وإجراءات المؤسسة

ب الوظيفي طبقًا للكفاءة التي وصل أليها العامل من خالل تنمية مهاراته عن طريق التدري
    لية. حسين االداء، لتحقيق أقصى استفادة من أداء العاملين داخل مؤسساتهم العماوالتحفيز وت

 التنمية: -2
 بها يقوم مخطط اجتماعي تغيير عمليةبأنها " التنمية االجتماع علم قاموس يعرف

وإمكانياته  ،احتياجاته مع يتفق وبما أفضل وضع إلى وضع من بالمجتمع لالنتقال اإلنسان
 (74: 1998.)الجوهرى،والفكرية ،جتماعيةواال ،االقتصادية

 ،اجتماعيةأو  ،قتصاديهاعملية تغير جذري في المجتمع من نواح مختلفة سواء "أو أنها 
 (Chodak,2014: 15) ."أو غيرها ،ثقافيةأو 

 إكساب بهدف معين مجتمع في الجذرية التغيرات من مجموعة إحداث"  بها يقصدكما 
 نوعية في المتزايد التحسن يضمن بمعدل المستمر الذاتي طورالت على القدرة المجتمع ذلك

 اتوالحاج األساسية للحاجات االستجابة على المجتمع قدرة زيادة بمعنى. أفراده لكل الحياة
 مرالمست الترشيد طريق عن الحاجات تلك إشباعه زيادة تكفل التي بالصورة ألعضائه المتجددة
 :2010)والى، ."االستغالل ذلك عائد توزيع وحسن. حةالمتا االقتصادية الموارد الستغالل

53) 
تلك العمليات المتشابكة التي يتم عن طريقها توفير المناخ المناسب للمواطن من "  أو

ما  أقصي إليلكي ينمو  ستقراراو حرية وعدالة وطمأنينة وتكامل ومشاركة ورعاية ورفاهية 
مع المجتمع الذي يعيش فيه، ويحدث به  يناميكياً د تسمح به إمكانياته وقدراته لكي يتكيف تكيفاً 
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 (16: 1993)أبوكريشة، ."من المتغيرات ما يراه الزما باألساليب الديمقراطية في حدود النظام
 األلية:مفهوم  -3

 ىالتــ طريقــةاله أو مــا شــابهها، أو يــليــة لغويــًا بأنــه "طبيعــة تركيــب األجــزاء مــن ألألتعــرف ا
 (Baalbak,1995, p.164يدار بها الشيء". )

كمـــا يعـــرف مفهـــوم االيـــة بأنهـــا" الوســـائل والتكنيكـــات التـــي نســـتخدمها فـــي تحقيـــق أهـــداف 
 (62: 2014)عبد الفتاح، .محددة وفق اختصاصات محددة

 :مهارات العاملين -4
ث تمارس بشكل منتظم بحي يوالت ةعمال المتعلمألمجموعه من الخبرات وا" هاأنب تعرف 

اجتماعيًا،  غير المقبولةعن االستجابات السلبية  يبالتخل تعديل السلوك، وذلك يتسهم ف
 ." اجتماعيًا كالتقليد، والتعاون، والمشاركة ةيجابية المقبولوممارسة االستجابات اإل

 (94: 2005)صوفى،
عر بالتفاعل مع ااخرين، والتعبير عن المشا ة على المبادأ  القدرة" أنهابتعرف كما 

ب مع ، وبما يتناسيمواقف التفاعل االجتماع يه فانفعاالتوضبط زاءهم إيجابية واإل السلبية،
مع  تصالالواالقدرة على القيادة "  نهاأأو ( 16، ص1998)عبد الرحمن، ."طبيعة الموقف

 (148: 2003)أبو هاشم،  ." هداف محددةأ نجاز فراد ااخرين إلاأل
، فظية، عن مشاعرهيعبر، بصورة لفظية وغير ل قدرة الفرد على أن " كما تعرف بأنها

ية الوقت نفسه الرسائل اللفظية وغير اللفظ يفكاره لآلخرين، وأن ينتبه ويدرك فأرائه و آو 
 ةتوجيه سلوكه حيالهم، وأن يتصرف بصورة مالئم يالصادرة عنهم، ويفسرها على نحو يسهم ف

عدله فيها وي يوغير اللفظ يسلوكه اللفظ يمعهم، ويتحكم ف يمواقف التفاعل االجتماع يف
 (52: 2003)شوقي، ." هدافهأ لمتطلباتها على نحو يساعد على تحقيق  كدالة
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 وتعرف مهارات العاملين إجرائيًا وفق هذه الدراسة بأنها:
ب ليات كالتدريألالقائمة على مجموعة من او  ين،مجموعة الخبرات التي يكتسبها العامل

 سة التي يعملون بها بتنفيذ هذهغرض تحسين االداء الوظيفي لهم، وتقوم المؤسبوالتحفيز 
داء الوظيفي للعاملين، بهدف تحقيق أقصى عائد ألا لرفع اهليات ضمن أنشطتها وبرامجألا
 ستفادة من العاملين بها، بما يؤدى إلى تحسين أداء المؤسسة ككل.   او 

 المنطلقات النظرية للبحث:ثانيًا: 
 ":هرتسبيرج لفردريك" نظرية العاملين( 1)

 يف األول النوع يتمثل حيث العوامل من نوعين بين الفصلالنظرية على أهمية  تقوم هذه
 أمراً  توفرها يعتبر التحفيزية التي أو الدافعية عوامل في الثاني النوع يتمثل كما يةئالوقا العوامل

 هامًا. وتقوم هذه النظرية على المسلمات والفرضيات التالية:
 الرؤساء مع والعالقات المادية العمل ظروف وتشمل الرضا عدم مشاعر تجنبل -أ

 بالمؤسسة. العمل وأهمية وقيمة للعمل المادية والظروف واألشراف المرؤوسينو 
 سلوك تنشيط في البدء قبل يتحقق وأن البد العوامل هذه إشباع أن هرتسبيرج يرى   -ب

 .اإلنتاجية من مزيد على حفزهم أو األفراد
 الفرد بأهمية االعترافو  المسئولية، مهم، عملل باإلنجاز الشعورو  نفسه، العمل طبيعة -ج

  .العمل في والتقدم الرقي في الفرصة وأخيراً 
 املعو  تشكل ال الوقاية عوامل أن، و الحوافز أخذ من البد الوظيفة من اإلشباع يتحقق لكي -د

 إلى يقود وجودها عدم ولكن وظيفيًا، إشباعاً  يولد ال وجودها أن أي المؤسسات في تحفيزية
 . الرضا بعدم رالشعو 

 شباعواإل بالرضا الشعور إلى يقود وجودها وإن الوظيفي العمل في جداً  قوي  تأثير لحوافزل -ه
 (286: 2006.)الطائي& الفضل، صحيح والعكس
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 العامل يكون  أن الممكن من فانه مترابطين وغير منفصلين الرضا وعدم الرضا أن وبما
 على التركيز وجب الوظيفي الرضا عدم الةإز  الهدف كان فاذا الوقت، بنفس راض وغير راض

 .عةالداف العوامل على التركيزوجب  الوظيفي الرضا زيادة الهدف كان إذا أما الوقاية عوامل
 (125:2012)أبو النصر، 

 أوجهه االستفادة من النظرية: -
 مسببات تكون  قد نفسها يه العامل لدى العمل عن الرضا مسببات أن سبق مما يالحظ

 وأ المادي العائد فمثال الواقع، عن الفرد لدى التوقعات اختلفت ما إذا وذلك ا،الرض لعدم
 يحققو  العمل بهذا اللتحاقه دافعاً  يكون  قد العمل من عليه الحصول الفرد يتوقع الذي المعنوي 

 فعل،بال عليه يحصل الذي الفعلي العائد أو الدخل الفرد توقعات فاقت ما إذا ولكن الرضا، له
 أن ذلك ومعنى عنه، رضاه لعدم سبباً  األقل على أو العمل هذا عن لعزوفه دافعاً  ذلك كان
 دةالوحي والنظرية عدمه، أو الرضا عوامل من عامال يكون  قد الفرد يتوقعه كما العنصر توفر
 هي الرضا عدم وعوامل الرضا عوامل بين الفصل أساس على العمل عن الرضا فسرت التي

 ما،بين نفسه العمل أو بالوظيفة ترتبط عوامل هي الرضا عوامل أن ى ير  الذي هرتسبيرج نظرية
 طبيعة وليست العمل أو بالوظيفة المحيطة الظروف تسببها عوامل هي الرضا عدم عوامل

 .نفسه العمل أو الوظيفة
 اء العاملين بالمؤسسات العمالية:محددات وعناصر أد  -1

 ،والمهام الدور، إدراكو  بالقدرات، تبدأ التي الفرد جهود أثر عن األداء مفهوم يعبر
 قياس مكني، و الفرد لوظيفة المكونة المهام وإتمام تحقيق درجة إلى يشير األداء فمفهوم وبالتالي

 :ما يلي خالل من العاملين أداء

 العمل في دالفر  يبذلها التي العقلية أو الجسمانية، الطاقة مقدار تعنىالمبذول:  الجهد كمية -أ
 .العمل أداء في السرعة كذلك معينة، زمنية فترة خالل
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 الجهد مطابقة درجةو  العمل، إنجاز في الجودة مستوى  وتعنى المبذول: الجهد نوعية -ب
 أو ،األداء كمية على فيها التركيز يتم ال األعمال فبعض معينة، نوعية المبذول لمواصفات

 اإلنتاج ابقةمط مدىو  األخطاء، من األداء خلو درجة يتم التركيز على إنما سرعته،
 .المطلوبة للمواصفات

 نمط خالل من فمثاًل يمكن العمل، أنشطة تأدية بها تتم التي الطريقة هي:األداء نمط -ج
 .معينة لمشكلة اقرار أو حل، إلى بها الوصول يتم التي الطريقة األداء، وقياس

 لموظفا اءةكف مدى لمعرفة الموظف انتاجية بزيادة المقيم يقوم بأن وتعنى األداء: معدالت -د
 ملالع بمقارنة ذلك يتمو  محددة، زمنية فترة خالل من والكمية الجودة، حيث من في العمل

 (213: 2004المنجز. )سلطان،
 به ميقو  الذي األداء سلوك نجد إنللعاملين،  الوظيفي األداء محدداتوبالنظر إلى   -2

 :هي رئيسة عوامل ثالثة يحدده العامل
 قةحقي يمثل المبذول فالجهد عمله، ألداء العامل انسجام ةدرج يعكس هو المبذول: الجهد -أ

 .عمله ألداء العامل درجة
 فعالية درجة تحدد التي السابقة وخبراته العامل قدرات يمثل الفردية: والخصائص القدرات -ب

 .الجهد المبذول
 نهام يتكون  التي األنشطة عن وانطباعاته العامل تصورات يعني لوظيفته: العامل إدراك -ج

 .المنظمة في دوره بها يمارس أن ينبغي التي الكيفية له، وعنعم
 ومحدداته: العاملين داءأالعوامل المؤثرة في   -3

تقسم مؤثرات األداء الفردي لمهام الوظيفية إلى عوامل معينة يتميز بها الفرد نتيجة 
ي في سابقة، أو التدريب الداخل اتتدريب التميز في شخصية داخلية مثل كفايات، أو دورات

الشخصية من خالل المطالعة وقراءة كل ما هو جديد يتعلق بالوظيفة،  المؤسسة والدراسة
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 (19: 1999)الصواف، :إلى ثالثة أنواع هيويمكن تقسيم محددات 
ة : وتشمل المعرفة بالحقائق، واألساسيات، واألهداف والمعرفة الذاتيمعرفة تقريرية  -أ

 والورقة، وبشكل تقريري. وظيفة ما، وتقاس بواسطة القلم بمتطلبات
ين : وهذه المعرفة تتعلق بما يجب أداؤه فعال، وهي خليط بمعرفة إجرائية ومهارية -ب

رات وكيفية األداء والقدرة على ذلك، وتشمل مهارات إدراكية أي معرفية، أو المها معرفة
، ، والتحفيز، والبناءةالدافعيتتطلب استخدام عضالت الجسم في العمل،  العملية التي

 والتداول وتنسيقها.
لألداء،  االختيار: هي تأثير مشترك من إحدى سلوكيات ثالث هي الدافعية والتحفيز -ج

 الجهد المبذول، واستمرار الجهد المبذول أي االصرار. مستوى 
 :يتكون األداء من مجموعة من العناصر أهمها :عناصر األداء الوظيفي -4
فية والخل ،العامة، والمهارات الفنية، والمهنية: وتشمل المعارف المعرفة بمتطلبات الوظيفة  -أ

 .عن الوظيفة والمجاالت المرتبطة بها العامة
كه : وتتمثل في مدى ما يدركه الفرد عن عمله الذي يقوم به، وما يمتلنوعية العمل -ب

 .ومهارات وبراعة، وقدرة على التنظيم وتنفيذ العمل دون الوقوع في األخطاء من رغبة
دية : أي مقدار العمل الذي يستطيع الموظف إنجازه في الظروف العاجزكمية العمل المن  -ج

 .ومقدار سرعة هذا اإلنجاز للعمل،
ل وتشمل الجدية والتفاني في العمل وقدرة الموظف على تحمل مسئولية العم المثابرة:  -د

ل األعمال في أوقاتها المحدد، ومدى حاجة هذا الموظف لإلرشاد والتوجيه من قب وإنجاز
 (24: 2010شرخ، أبو ).رفينالمش
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 : البشرية الموارد أداء مستوى  استخدام مجاالت تحديد -5
 الجديد العامل لدى الكفاءة درجة التقويم يبين حيث للوظيفة، الموظف صالحية تحديد -أ

 .التسريح أو التثبيت قرار اتخاذ على يساعد مما الفعلي العمل أثناء اختباره خالل من
 ن يستحقو  الذين األفراد التقويم يحدد حيث والترقية، النقل عند بالتقويم االسترشاد -ب

 لتقييما أن إلى باإلضافة. التدريبية واالحتياجات المطلوب األداء مستوى  وتحديد المكافأة،
 التدريبية الدورات تحديد يتم ذلك ضوء وفي الموظف لدى والقوة الضعف نقاط يبين

 .المالئمة
 ياالمزا يستحقون  الذين األفراد التقويم يحدد فآت،المكا منح عند بالتقويم االسترشاد -ج

 .ألعمالهم إتقانهم درجة حسب والعالوات
 .للموظف الموكلة والمهام الوظيفة في والتعيين االختيار سالمة مدى على الحكم -د

(Armstrong, 2006:507) 
 

 لبحثل  اإلجراءات المنهجية
اع ة التحليلية لكونه أنسب أنو الوصفي البحوثإلى نمط  البحث انتمي هذي نوع الدراسة: -1

 ه.مالئمة لطبيعة موضوع البحوث
المسح االجتماعي  الوصفي وذلك من خالل منهجالينتهج البحث الحالي منهج البحث:  -2

 بالمؤسسة العمالية.  للعاملينبالعينة 
 مهاراتاستبيان عن  اعتمدت الدراسة في جمع بياناتها من الميدان على البحث:أدوات  -3

 .للعاملينظيفي االداء الو 
لى عمطبق  عن مهارات االداء الوظيفي للعاملينستبيان اإعداد  تم: تصميم أداه الدراسة -4

  التالية: وفقًا للخطوات العمالية،  بالمؤسسة العاملين 
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شمل تحديد موضوع االستبيان وأبعاده والتأكد من قابليته لجمع البيانات بصورة صحيحة. و  .أ
 -المؤسسةبمهارات العاملين أليات تنمية  -األولية البيانات)لية التااالستبيان على المحاور 

معوقات األداء الوظيفي  -وإجراءات المؤسسة في تحسين أداء العاملين  سياسات
 للعاملين(.

يك الرجوع إلى بعض النظريات العلمية المتعلقة بالدراسة ومنها نظرية العاملين "لفردر  .ب
ا ومنهة الدراسات السابقة والكتابات النظري، وكذلك نيةنظرية العالقات اإلنسا، و هرتسبيرج"
 (، ودراسة2007( ودراسة )الجريد،2004كل من )الهيتي والمعشر،دراسة 

(2011،Munjuri) ،،( 2015،جبارة هللا) ( ودراسة2014ودراسة )الغامدى 
اختبار الصدق الظاهري لالستبيان بعرضه على مجموعه من المحكمين ال تقل درجتهم  .ج

)مدى ارتباط األسئلة حيث لمية عن أستاذ، وذلك بغرض تحكيم االستبيان من الع
 (بالموضوع واألهداف وقدرتها على تحقيق أهداف البحث

دة طريقة )إعا من خالل ،التعديل بناء على نتائج الصدق الظاهري ثبات االداة بعد إجراء  -
( مفردة، ثم إعادة 30وعددهم )بمجتمع الدراسة االختبار( حيث تم تطبيقه على عينة 

على العينة نفسها بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ التطبيق  االستبيانتطبيق 
األول، وتم حساب معامل االرتباط بين درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق الثاني 

الستبيان، وتبين أنها معنوية عند مستويات الداللة المتعارف اللتحقق من مدى ثبات 
 -التالي: مقبول، كما يتضح في الجدول  الثباتمعامل عليها، وأن 
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 30ن=   بيرسون حساب معمل االرتباط لمحاور االستبيان باستخدام معامل  :(1جدول )
 معامل االرتباط المتغير

 **0.657 .مهارات العاملين بالمؤسسةأليات تنمية 
 **0.714 .وإجراءات المؤسسة في تحسين أداء العاملين سياسات

 **0.732 .قات األداء الوظيفي للعاملين بالمؤسسةمعو 
 **0.712 االستمارة ككل

 (α ≤0.01(              ** داله عند مستوى معنوية )α ≤ 0.05* دالة عند مستوى معنوية )
دالة عند مستويات الداللة  االستبيانيتضح من الجدول السابق أن معظم محاور 

ومن ثم يمكن القول إن درجات العبارات تحقق الحد  المتعارف عليها لكل محور على حدة،
 ومن ثم تحقق مستوى الثقة في األداة واالعتماد على نتائجها.  هاالذي يمكن معه قبول

 مجاالت الدراسة: -5
ويف، سالمؤسسة العمالية بمحافظة بنى في  للدراسة المكاني المجال حددت :المجال المكاني .أ

رشيح عة لها، وهى وزارة القوى العاملة والتي قامت بتوذلك من خالل مخاطبة الجهات التاب
 هذه المؤسسة.

بلغ حجم إطار المعينة للعاملين بالمؤسسة العمالية بفرع بنى  :المجال البشري  .ب
( عامل وموظف ومن خالل استخدام قانون الحجم االمثل للعينة بلغ حجم 480سويف)
 ( مفردة على النحو التالي:83العينة )

n= 

 حيث أن
 n               حجم العينة المطلوبة 

 N              حجم المجتمع المطلوب أخذ عينة منه 
   P               = 0.05مؤشر السكان 

         
 

   XNP ( 1 – P )  

     d ( N – 1 ) + X   P(1-P) 
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  X               3.841= 0.05( لدرجة حرية واحدة عند مستوي معنوية 2قيمة )كا 
. d                = 0.50نسبة الخطأ الذي يمكن التجاوز عنه وذكر متغير له. 

( مفردة، ويتم اختيار مفردتها من خالل أسلوب 83)وبذلك يكون حجم عينة الدراسة 
 العينة العشوائية البسيطة كأحد أساليب العينات االحتمالية. 

تى ح 2021 /2/5وهى الفترة من  جمع البيانات من الميدان: تمثل في فترة المجال الزمنى .ج
 والتي بلغت تقريبًا سته شهور. 12/11/2021

 

   لبحثا  نتائج
  :المرتبطة بوصف خصائص مجتمع الدراسة ةنتائج الدراس -1

 طبقًا للخصائص االجتماعية العاملين بالمؤسسةتوزيع مجتمع الدراسة من : (2جدول )
 (83العاملين )ن= االستجابات م المتغيرات

 النسبة% ك

 59.0 49 ذكر 1 النوع
 41.0 34 أنثي 2

 السن
 14.5 12 عام 25أقل من  1
 36.1 30 35-25من  2
 49.4 41 سنة فأكثر 35 3

 الحالة االجتماعية
 10.8 9 أعزب 1
 77.1 64 متزوج 2
 7.2 6 مطلق 3
 4.8 4 أرمل 4

 المؤهل العلمي
 14.5 12 مؤهل متوسط.     1
 25.3 21 مؤهل فوق متوسط. 2
 50.6 42 مؤهل عال. 3
 9.6 8 دراسات عليا. 4
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 يةطبقًا للخصائص االجتماع العاملين بالمؤسسةتوزيع مجتمع الدراسة من : (2جدول )تابع 

 االستجابات م المتغيرات
 (83العاملين )ن=

 النسبة% ك

 المستوى االقتصادي
 32.5 27 منخفض 1
 50.6 42 متوسط 2
 16.9 14 مرتفع 3

 لعمل بالمؤسسةطبيعة ا

 4.8 4 عضو مجلس أدارة 1
 3.6 3 رئيس قطاع 2
 9.6 8 مدير أدارة 3
 22.9 19 رئيس قسم 4
 59.0 49 موظف 5

عدد سنوات العمل داخل 
 المؤسسة

 14.5 12 سنوات 10أقل من  1
 51.8 43 15أقل من 10 2
 18.1 15 20أقل من  15 3
 8.4 7 25أقل من  20 4
 7.2 6 25أكثر من  5

 م(، يليه%59ية مجتمع الدراسة من الذكور بنسبة )بأكدت نتائج الجدول السابق أن غال
سنة فأكثر(  35(، أما بالنسبة للسن جاء غالبيتهم من الفئة العمرية)%41) االناث بنسبة

(، وجاء في المرتبة %36.1عام( بنسبة ) 35-25من (، يليها الفئة العمرية )%49.4بنسبة)
(. وأشارت نتائج الحالة االجتماعية %14.5( بنسبة )عام 25أقل من الفئة العمرية ) االخيرة
(، يليها المطلق %10.8(، يليها أعزب بنسبة )%77.1المتزوجين بنسبة ) من تهميبأن غال
ية بأن غال الحالة التعليميةأكدت نتائج (، كما %4.8(، يليها االرمل بنسبة )%7.2بنسبة )

مؤهل فوق (، يليها الحاصلين على %50.6لين على مؤهل عال بنسبة )حاص مجتمع الدراسة
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 (، يليها%14.5بنسبة ) مؤهل متوسطالحاصلين على  (، يليها%25.3بنسبة ) متوسط
أن المستوى االقتصادي نتائج (. كما أشارت %9.6) عليا بنسبةدراسات  على الحاصلين

ها من ذوى الدخل ، يلي(%50.6)ذوى الدخل المتوسط بنسبة غالبية مجتمع الدراسة من 
مجتمع كما جاء غالبية  (.%16.9، يليها من ذوى الدخل المرتفع بنسبة )(%32.5المنخفض )

(، يليها رؤساء األقسام بنسبة %59.0من تمثلت طبيعة عملهم بموظف بنسبة ) الدراسة
بة (، يليها أعضاء مجلس اإلدارة بنس%9.6مديري االدارات بنسبة ) (، يليها22.9%)
طبقًا  غالبية مجتمع الدراسة (. كما جاءت%3.6) بنسبة(، يليها رؤساء القطاعات 4.8%)
من  (، يليها%51.8( بنسبة )15أقل من 10من قضوا) عدد سنوات العمل داخل المؤسسةل

( بنسبة سنوات 10أقل من (، يليها من قضوا )%18.1بنسبة ) (20أقل من  15قضوا )
أكثر من من قضوا ) (، يليها%8.4بنسبة ) (25أقل من  20من قضوا ) (، يليها14.5%)

 (.%7.2عام( بنسبة ) 25
 :للعاملين الوظيفي االداءتنمية مهارات  بألياتعرض جداول الدراسة المرتبطة  -2
وظيفي األداء ال تنمية مهارات تم حساب توزيع مجتمع الدراسة طبقًا ألليات: التدريبألية  -أ

 المجموع المرجح والمتوسط المرجح والنسبة المرجحة حسب ألية التدريب، وذلك من خالل
قلهم واالنحراف المعياري وفى حالة تساوى العبارات في النسبة المرجحة يتم الرجوع إلى أ

 .في االنحراف المعياري 
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  االداء الوظيفي للعاملين بالمؤسسة لتنمية مهارات يوضح التدريب كألية: (3جدول )

 العبارات م
جح

مر
ع ال

مو
مج

ال
جح 

مر
ط ال

وس
لمت

ا
حة 

مرج
ة ال

سب
الن

ي   ر
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

تقوم المؤسسة بوضع برامج تدريبة فعالة إلكساب  1
 0.542 59.04 1.8 147 العاملين مهارات وخبرات جديدة اثناء العمل.

 تنفيذ يساهم في حديث اتصاالت المؤسسة نظام تمتلك 2
 0.551 61.04 1.8 152 عمل الفريق. لتعزيز تدريبية برامج

 المناسب لجميع التدريب المؤسسة متطلبات توفر 3
 0.547 60.24 1.8 150 والفنية للعاملين. االدارية المستويات

 تساعد في التدريب التي لبرامج مستمر تحديث هناك 4
 0.555 61.85 1.9 154 بها. والنهوض الوظائف وتطوير نمو

 0.588 68.27 2.0 170 وهادفة. مستمرة كعملية المؤسسة التدريب تتبنى 5
االداء  تنمية مهارات أكدت نتائج الجدول السابق أن ألية التدريب كأحد أهم أليات

بنسبة  مستمرة وهادفة كعملية مؤسسة التدريبال تبنى للعاملين حيث تمثلت في الوظيفي
 الوظائف وتطوير نمو تساعد في التدريب التي لبرامج مستمرال تحديث(، يليها ال668.27%)

المؤسسة نظام اتصاالت حديث يساهم في  (، يليها امتالك%61.85بنسبة ) بها والنهوض
 المؤسسة متطلبات توفر (، يليها%61.04بنسبة ) تدريبية لتعزيز عمل الفريقبرامج تنفيذ 

قوم ت يليها (،%60.24بنسبة ) والفنية للعاملين االدارية المستويات المناسب لجميع التدريب
نسبة ب رامج تدريبة فعالة إلكساب العاملين مهارات وخبرات جديدة اثناء العملالمؤسسة بوضع ب

(59.04%.) 
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لوظيفي األداء ا تنمية مهارات تم حساب توزيع مجتمع الدراسة طبقًا أللياتألية التحفيز:  -ب
ة حسب ألية التحفيز، وذلك من خالل المجموع المرجح والمتوسط المرجح والنسبة المرجح

قلهم ألمعياري وفى حالة تساوى العبارات في النسبة المرجحة يتم الرجوع إلى واالنحراف ا
 .في االنحراف المعياري 

 االداء الوظيفي للعاملين بالمؤسسة لتنمية مهارات يوضح التحفيز كألية: (4جدول )

 العبارات م

وع 
جم

الم
جح

مر
ال

ط  
وس

لمت
ا

جح
مر

ال
بة  

نس
ال

حة
مرج

ال
ف  

حرا
االن

ي  ر
عيا

الم
 

 على العاملين لتحفيز ومكافأة سة برامج متنوعةالمؤس توفر 1
 0.112 61.85 1.9 154 المتميز. األداء

 على والمؤسسة ودوافع العاملين حاجات الحوافز نظام يلبي 2
 0.971 62.65 1.9 156 سواء. حد

مشاركة اإلنجازات التي تم تحقيقها مع تهتم المؤسسة ب 3
 0.915 62.65 1.9 156 .العاملين

 على التأثير اإليجابي على قادر فعال نظام التحفيز يعتبر 4
 0.964 65.46 2.0 163 العاملين. وأداء كفاءة مستوى 

 جهدهم قصارى  بذل على العاملين التحفيز نظام يشجع 5
 1.217 59.44 1.8 148 وقدراتهم. خبراتهم من لالستفادة

االداء  نمية مهاراتت أكدت نتائج الجدول السابق أن ألية التحفيز كأحد أهم أليات
 على التأثير اإليجابي على قادر فعال نظام زالتحفي للعاملين حيث تمثلت في اعتبار الوظيفي
مشاركة اإلنجازات التي تهتم المؤسسة ب يليها (،%65.46العاملين بنسبة ) وأداء كفاءة مستوى 

 نظام يلبي ا، يليه(0.915بانحراف معياري ) (%62.65بنسبة ) .تم تحقيقها مع العاملين
بانحراف معياري  (%62.65سواء بنسبة ) حد على والمؤسسة ودوافع العاملين حاجات الحوافز

المتميز  األداء على العاملين لتحفيز ومكافأة برامج متنوعة المؤسسة توفر (، يليها0.971)
 لالستفادة جهدهم بذل قصارى  على العاملين التحفيز نظام يشجع، يليها (%61.85بنسبة )
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 (.%59.44بنسبة ) خبراتهم وقدراتهم من
وظيفي األداء ال تنمية مهارات تم حساب توزيع مجتمع الدراسة طبقًا ألليات: داءتحسين األ -ج

حسب ألية تحسين األداء، وذلك من خالل المجموع المرجح والمتوسط المرجح والنسبة 
وع لمرجحة يتم الرجالمرجحة واالنحراف المعياري وفى حالة تساوى العبارات في النسبة ا

 .إلى أقلهم في االنحراف المعياري 
 ةاالداء الوظيفي للعاملين بالمؤسس لتنمية مهارات كألية تحسين األداءيوضح  :(5جدول )

 العبارات م

جح
مر

ع ال
مو

مج
ال

جح 
مر

ط ال
وس

لمت
ا

حة 
مرج

ة ال
سب

الن
ي   ر

عيا
الم

ف 
حرا

االن
 تعمل استراتيجيات تطوير الموارد البشرية على تخفيض 1 

 0.366 48.78 1.5 120 حجم التكاليف.
 0.374 53.66 1.6 132 يؤدي تدريب العاملين الى زيادة اإلنتاجية في المؤسسة. 2
تحسين أداء العاملين يعمل على زيادة مستوى رضا  3

 0.358 44.71 1.3 110 العمالء.
ارتفاع مستوى أداء العاملين يعمل على زيادة مستوى  4

 0.367 49.59 1.5 122 االبداع.
توفر المؤسسة لظروف العمل المشجعة للعاملين على  5

 0.361 46.34 1.4 114 األداء المتميز.
يساهم أداء العاملين بدقة والتزام الى تحسين خدمة  6

 0.358 45.12 1.4 111 العمالء.
يشكل نظام الحوافز في المؤسسة دافعًا قويًا لتحقيق  7

 0.357 44.31 1.3 109 التميز في األداء.
تساهم جهود وقدرات العاملين المتميز على تحسين  8

 0.358 44.72 1.3 110 جودة األداء.

 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 رضوى محمد مختار وآخرون 
 

 2022يوليو الجزء األول،  السابع، العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

29 

االداء  أكدت نتائج الجدول السابق أن ألية تحسين األداء كأحد أهم أليات تنمية مهارات
 يؤدي تدريب العاملين الى زيادة اإلنتاجية في المؤسسةالوظيفي للعاملين حيث تمثلت في 

بنسبة  ارتفاع مستوى أداء العاملين يعمل على زيادة مستوى االبداع، يليها (%53.66بنسبة )
 تعمل استراتيجيات تطوير الموارد البشرية على تخفيض حجم التكاليف، يليها (49.59%)

 توفر المؤسسة لظروف العمل المشجعة للعاملين على األداء المتميز، يليها (%48.78بنسبة )
بنسبة  م الى تحسين خدمة العمالءزايساهم أداء العاملين بدقة والت، يليها (%46.34بنسبة )

بنسبة  تساهم جهود وقدرات العاملين المتميز على تحسين جودة األداء، يليها (45.12%)
 تحسين أداء العاملين يعمل على زيادة مستوى رضا العمالء، يليها (44.72%)

 افز في المؤسسة دافعًا قويًا لتحقيق التميز في األداءيشكل نظام الحو (، يليها %44.71بنسبة)
 .(%44.31بنسبة)

 :وإجراءات المؤسسة في تحسين أداء العاملين سياساتبالدراسة المرتبطة  نتائج -3
سياسات وإجراءات المؤسسة في تحسين أداء لتم حساب توزيع مجتمع الدراسة طبقًا 

سط المرجح والنسبة المرجحة واالنحراف العاملين، وذلك من خالل المجموع المرجح والمتو 
راف وفى حالة تساوى العبارات في النسبة المرجحة يتم الرجوع إلى أقلهم في االنح المعياري 
 .المعياري 
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 بها سياسات وإجراءات المؤسسة في تحسين أداء العاملينيوضح (: 6جدول )

 العبارات م

جح
مر

ع ال
مو

مج
ال

جح 
مر

ط ال
وس

لمت
ا

حة 
مرج

ة ال
سب

الن
 

اال 
ي  ر
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يوجد التزام واضح من قبل الموظفين بسياسات  1
 0.389 62.60 1.9 154 وإجراءات العمل المعتمدة في المؤسسة.

تسهم السياسات واإلجراءات المتبعة في تحقيق  2
 0.371 52.03 1.6 128 أهداف المؤسسة.

هناك معرفة لدي الموظفين بطبيعة اإلجراءات  3
 0.385 60.16 1.8 148 ة.والسياسات المعتمد

تراعي السياسات واإلجراءات ثقافة الموظفين داخل  4
 0.386 60.57 1.8 149 المؤسسة.

تسهم السياسات واإلجراءات المتبعة في تحقيق  5
 0.369 50.41 1.5 124 معايير الجودة المطلوبة.

توفر السياسات واإلجراءات المعتمدة مناخ مالئم  6
 0.378 56.10 1.7 138 ت الموظف.لتنفيذ مهام وواجبا

تساعد السياسات واإلجراءات المتبعة في تعزيز الوالء  7
 0.381 57.32 1.7 141 واالنتماء للمؤسسة.

تتسم السياسات واإلجراءات المتبعة بالوضوح التام  8
 0.398 68.29 2.0 168 لدى الموظفين.

تتسم السياسات في  لينسياسات وإجراءات المؤسسة في تحسين أداء العام تمثلت
يوجد التزام واضح (ـ يليها %68.29بنسبة ) واإلجراءات المتبعة بالوضوح التام لدى الموظفين

، يليها (%62.60بنسبة ) من قبل الموظفين بسياسات وإجراءات العمل المعتمدة في المؤسسة
هناك يليها  ،(%60.57بنسبة ) تراعي السياسات واإلجراءات ثقافة الموظفين داخل المؤسسة
ساعد ، يليها ت(%60.16بنسبة ) معرفة لدي الموظفين بطبيعة اإلجراءات والسياسات المعتمدة

، يليها (%57.32بنسبة ) السياسات واإلجراءات المتبعة في تعزيز الوالء واالنتماء للمؤسسة
 بنسبة توفر السياسات واإلجراءات المعتمدة مناخ مالئم لتنفيذ مهام وواجبات الموظف



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 رضوى محمد مختار وآخرون 
 

 2022يوليو الجزء األول،  السابع، العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

31 

بنسبة  تسهم السياسات واإلجراءات المتبعة في تحقيق أهداف المؤسسة، يليها (56.10%)
 تسهم السياسات واإلجراءات المتبعة في تحقيق معايير الجودة المطلوبة (، يليها52.03%)

 .(%50.41بنسبة )
 :للعاملين األداء الوظيفي المرتبطة بمعوقات تحسين الدراسة نتائج -4
األداء  معوقات تحسينطبقًا  البحثتم حساب توزيع مجتمع : لينمعوقات راجعة للعام -أ

راجعة للعاملين، وذلك من خالل المجموع المعوقات ال حسب الوظيفي طبقًا للعالمين
ارات المرجح والمتوسط المرجح والنسبة المرجحة واالنحراف المعياري وفى حالة تساوى العب

 .االنحراف المعياري في النسبة المرجحة يتم الرجوع إلى أقلهم في 
 األداء الوظيفي طبقًا للمعوقات الراجعة للعالمين يوضح معوقات تحسين: (7جدول )

المجموع  العبارات م
 المرجح

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
 المرجحة

االنحراف 
 المعياري 

غياب أدراك العاملين بأهمية تحسين أدائهم  1
 0.401 70.73 2.1 174 الوظيفي.

 0.395 66.26 2.0 163 د تنمية المهارات للعاملين.عدم وضوح فوائ 2
عدم توافر المهارات لدى بعض العاملين للقيام  3

 0.408 76.02 2.3 187 باألنشطة داخل المؤسسة.

صعوبة امتالك بعض العاملين للمهارات  4
 0.402 71.14 2.1 175 الالزمة.

عدم استعداد أو رغبة العاملين في تطوير  5
 0.411 77.64 2.3 191 أدائهم.

عدم استعداد  في معوقات راجعة للعاملينطبقًا ل األداء الوظيفي معوقات تحسينتمثلت 
عدم توافر المهارات لدى بعض (، يليها %77.64بنسبة ) أو رغبة العاملين في تطوير أدائهم

صعوبة امتالك بعض (، يليها %76.02بنسبة )العاملين للقيام باألنشطة داخل المؤسسة 
غياب أدراك العاملين بأهمية تحسين (، يليها %71.14بنسبة ) عاملين للمهارات الالزمةال
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 عدم وضوح فوائد تنمية المهارات للعاملين(، يليها %70.73بنسبة )أدائهم الوظيفي 
 (.%66.26بنسبة)

قات معو طبقًا  البحثتم حساب توزيع مجتمع : للبيئة المحيطة بالمؤسسةمعوقات راجعة  -ب
، سسةالمعوقات الراجعة للبيئة المحيطة بالمؤ  حسب داء الوظيفي طبقًا للعالميناأل تحسين

ي وذلك من خالل المجموع المرجح والمتوسط المرجح والنسبة المرجحة واالنحراف المعيار 
وفى حالة تساوى العبارات في النسبة المرجحة يتم الرجوع إلى أقلهم في االنحراف 

 .المعياري 
 األداء الوظيفي طبقًا للبيئة المحيطة بالمؤسسة ات تحسينيوضح معوق :(8جدول )
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عدم توافر الموارد واإلمكانيات الالزمة داخل البيئة  1
 0.408 76.02 2.3 187 المحيطة بالمؤسسة.

القتصادية للعاملين عدم اهتمام بيئة المؤسسة بالنواحي ا 2
 0.403 71.95 2.2 177 داخلها.

 0.401 70.33 2.1 173 عدم توافر الخبراء والمتخصصين لتدريب العاملين. 3
 0.413 79.67 2.4 196 ضعف التفاعل بين المؤسسة والبيئة المحيطة بها. 4
قلة الدعم المادي الذي تتالقاه المؤسسة من البيئة  5

 0.402 71.95 2.2 177 المحيطة بها.
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ضعف  األداء الوظيفي طبقًا للبيئة المحيطة بالمؤسسة في معوقات تحسينتمثلت 
عدم توافر الموارد (، يليها %79.67) التفاعل بين المؤسسة والبيئة المحيطة بها بنسبة

قلة الدعم (، يليها %76.02) واإلمكانيات الالزمة داخل البيئة المحيطة بالمؤسسة بنسبة
( بانحراف %71.95) بنسبة ذي تتالقاه المؤسسة من البيئة المحيطة بهاالمادي ال

 عدم اهتمام بيئة المؤسسة بالنواحي االقتصادية للعاملين داخلها بنسبة(، يليها 0.402معياري)
عدم توافر الخبراء والمتخصصين لتدريب  ، يليها(0.403( بانحراف معياري )71.95%)

 (.%70.33) بنسبة العاملين
األداء  معوقات تحسينطبقًا  البحثتم حساب توزيع مجتمع : للمؤسسةت راجعة معوقا -ج

، وذلك من خالل المجموع المعوقات الراجعة للمؤسسة حسب الوظيفي طبقًا للعالمين
ارات المرجح والمتوسط المرجح والنسبة المرجحة واالنحراف المعياري وفى حالة تساوى العب

 .ى أقلهم في االنحراف المعياري في النسبة المرجحة يتم الرجوع إل
 األداء الوظيفي راجع للمؤسسة يوضح معوقات تحسين :(9جدول )
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 0.391 63.82 1.9 157 لمسئولياتهم. عدم متابعة المؤسسة للعاملين أثناء أدائهم 1
لعاملين في األنشطة التي تناسب عدم وجود توجيه ل 2

 0.403 72.36 2.2 178 قدراتهم داخل المؤسسة.
 0.401 70.33 2.1 173 عدم تقييم المؤسسة للعاملين بصفة دورية. 3
 0.404 72.76 2.2 179 عدم وضوح الهدف من العمل بالنسبة للعاملين . 4
تضارب أراء االدارة العليا حول أهمية دور تنمية أداء  5

 0.410 77.24 2.3 190 عاملين.ال

 عدم االلتزام بتعليمات ولوائح والقوانين الخاصة بالمؤسسة 6
 0.396 67.07 2.0 165 أثناء العمل.
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األداء الوظيفي راجع للمؤسسة بقيمة عامة متوسطة بنسبة  جاءت معوقات تحسين
 نسبةبأداء العاملين (، وتمثلت في تضارب أراء االدارة العليا حول أهمية دور تنمية 70.60%)
(، يليها %72.76) عدم وضوح الهدف من العمل بالنسبة للعاملين بنسبة(، يليها 77.24%)

 عدم وجود توجيه للعاملين في األنشطة التي تناسب قدراتهم داخل المؤسسة بنسبة
مل عدم االلتزام بتعليمات ولوائح والقوانين الخاصة بالمؤسسة أثناء الع(، يليها 72.36%)
 عدم متابعة المؤسسة للعاملين أثناء أدائهم لمسئولياتهم (، يليها%67.07) نسبةب

 (.%63.82)بنسبة
 

   لبحثا  اختبار فروض
 اليةتنمية مهارات العاملين بالمؤسسات العمليات آو  بين األداء الوظيفيطبيعة العالقة 

 (.تحسين االداء – التحفيز - التدريب) طبقُا أللية كل من
ين ليات تنمية مهارات العاملعة العالقة بين األداء الوظيفي وآلكشف عن طبيا :(10جدول )

( تحسين االداء -التحفيز -بالمؤسسات العمالية طبقًا أللية كل من ) التدريب
 Spearmanباستخدام معامل 
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ألية اختبار صحة الفرض الفرعي االول " ال توجد عالقة جوهرية بين األداء الوظيفي و 
 ".بالمؤسسة العمالية فرع بنى سويف التدريب كأحد أليات تنمية مهارات العاملين 

لتي األداء الوظيفي وألية التدريب وا باط بينأكدت نتائج الجدول أن قيمة معامل االرت
. ومن هنا يتأكد رفض (α ≤0.05( وهى موجبة ودالة عند مستوى معنوية)0.752تساوى)

 " بوجود عالقة طردية قوية دالة إحصائيًا عند مستوى  الفرض الصفري وقبول الفرض البديل
لين يات تنمية مهارات العامبين األداء الوظيفي وألية التدريب كأحد أل (α ≤ 0.05)معنوية 

 بالمؤسسات العمالية.
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اختبار صحة الفرض الفرعي الثاني " ال توجد عالقة جوهرية بين األداء الوظيفي وألية 
 ".بالمؤسسة العمالية فرع بنى سويف التحفيز كأحد أليات تنمية مهارات العاملين 

تي وال التحفيزظيفي وألية أكدت نتائج الجدول أن قيمة معامل االرتباط بين األداء الو 
(. ومن هنا يتأكد رفض α ≤0.05( وهي موجبة ودالة عند مستوى معنوية)0.632تساوى)

 وجود عالقة طردية قوية دالة إحصائيًا عند مستوى بالفرض الصفري وقبول الفرض البديل " 
ين لعاملكأحد أليات تنمية مهارات ا التحفيز( بين األداء الوظيفي وألية α ≤ 0.05معنوية )

 بالمؤسسات العمالية.
اختبار صحة الفرض الفرعي الثالث " ال توجد عالقة جوهرية بين األداء الوظيفي وألية 

 ".بالمؤسسة العمالية فرع بنى سويف تحسين االداء كأحد أليات تنمية مهارات العاملين 
ء تحسين االداة أكدت نتائج الجدول أن قيمة معامل االرتباط بين األداء الوظيفي وألي

(. ومن هنا يتأكد α ≤0.05( وهي موجبة ودالة عند مستوى معنوية)0.733تساوى) والتي
وجود عالقة طردية قوية دالة إحصائيًا عند برفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل " 

كأحد أليات تنمية تحسين االداء ( بين األداء الوظيفي وألية α ≤ 0.05مستوى معنوية )
 العاملين بالمؤسسات العمالية.مهارات 

داء ومما سبق يتأكد رفض الفرض الصفري القائل " ال توجد عالقة جوهرية بين األ
رض ول الف". وقببالمؤسسة العمالية فرع بنى سويف الوظيفي وأليات تنمية مهارات العاملين 

وى البديل القائل " بأنه توجد عالقة طردية قوية جوهرية دالة إحصائيًا عند مست
ة بالمؤسس(  بين  األداء الوظيفي وأليات تنمية مهارات العاملين α ≤ 0.05معنوية)

 " العمالية فرع بنى سويف 
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 لبحثا  مناقشة نتائج
كشفت نتائج البحث والمرتبطة بوصف خصائص مجتمع الدراسة أن غالبية مجتمع 

أشارت و سنة فأكثر(،  35)من الذكور، أما بالنسبة للسن فجاء غالبيتهم من الفئة العمرية البحث
ة أن نتائج الحالة االجتماعية أن غالبيتهم من المتزوجين، كما أكدت نتائج الحالة التعليمي

 حاصلين على مؤهل عال، وأشارت نتائج المستوى االقتصادي أن غالبية غالبية مجتمع البحث
وظف من الم من ذوى الدخل المتوسط، كما جاء غالبية مجتمع البحث مجتمع البحث

 (.15إلى أقل من 10بالمؤسسة والذين بلغ عدد سنوات العمل داخل المؤسسة من )
 الوظيفي للعاملين أن هذه االداءتنمية مهارات  أكدت نتائج البحث المرتبطة بأليات
لعمل وا مستمرة وهادفة كعملية مؤسسة التدريبال تبنىاالليات تمثلت في ألية التدريب من حيث 

. بها والنهوض الوظائف وتطوير نمو تساعد في التدريب التي لبرامج رمستمال تحديثعلى ال
بار الوظيفي للعاملين في ألية التحفيز من حيث اعت االداءتنمية مهارات  أيضا تمثلت أليات

هتم تالعاملين، كما  وأداء كفاءة مستوى  على التأثير اإليجابي قادر على فعال نظام زالتحفي
رات تنمية مها أيضا تمثلت أليات .ت التي تم تحقيقها مع العاملينمشاركة اإلنجازاالمؤسسة ب

ة يؤدي تدريب العاملين الى زيادالوظيفي للعاملين في ألية تحسين األداء من حيث  االداء
 .ارتفاع مستوى أداء العاملين يعمل على زيادة مستوى االبداع، و اإلنتاجية في المؤسسة

 " والتي أكدت على ضرورة2004الهيتي والمعشر "وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من 
وكذلك ننفق مع  واإلدارية. القيادية المهارات فيه تتوافر برامج على بناء اختيار الموظفين
 العاملين، لدى الوظيفي تحقيق الرضا في " على أهمية دور التحفيز2007دراسة الجريد "

رفع  في األكبر األثر له كان ءباألدا المرتبط األجر أن حول "Munjuri "2011ودراسة 
أداء  مستوى  زيادة على تأثير لهم أيضاً  الموظف وتمكين والتدريب العاملين، أداء مستوى 

 من الدورات االستفادة مدى على التعرف " فى2014الموظفين. وكذلك دراسة الغامدى"
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كل  اسةدر  األداء، وكذلك رفع في التدريب ودور عليها الموظفون  يحصل التي التدريبية
 ،للتدريب أهمية أعطا إلى والتي توصلت Shaukat, Ashraf, Ghafoor "2015"من

 والتحفيز، لدى العاملين.  ،والتعويض ،واالختيار
تمثلت  سياسات وإجراءات المؤسسة في تحسين أداء العاملينكما أكدت نتائج البحث أن 

ح من يوجد التزام واض، و موظفينتتسم السياسات واإلجراءات المتبعة بالوضوح التام لدى الفي 
 .قبل الموظفين بسياسات وإجراءات العمل المعتمدة في المؤسسة

 بالتخطيط االهتمام " التي أكدت على2015" جبارة هللاوهو ما يتفق مع دراسة 
 يةاالستراتيج الخطط اشتمال وضرورة التخطيط مجال في وتنمية العاملين االستراتيجي
 حسن من للتأكد المؤسسة في العاملين ألداء ومحددة واضحةمعايير  على والتفصيلية

  األداء.
األداء الوظيفي العاملين تمثلت في معوقات  معوقات تحسينكشفت نتائج الدراسة أن 

راجعة للعاملين من حيث عدم استعداد أو رغبة العاملين في تطوير أدائهم، وعدم توافر 
اجعة ة داخل المؤسسة، أما بالنسبة للمعوقات الر المهارات لدى بعض العاملين للقيام باألنشط

عدم للبيئة المحيطة بالمؤسسة فتمثلت في ضعف التفاعل بين المؤسسة والبيئة المحيطة بها، و 
وقات توافر الموارد واإلمكانيات الالزمة داخل البيئة المحيطة بالمؤسسة، أما بالنسبة للمع

 املينرة العليا حول أهمية دور تنمية أداء العالراجعة للمؤسسة فتمثلت في تضارب أراء االدا
 بها، وعدم وضوح الهدف من العمل بالنسبة.

 واجهت التي المشاكل إلى لوصولا ألهمية " في2014دراسة الغامدى" مع قوهو ما يتف
 المنظمة أهداف تحقيق في تساعد وتوصيات والضعف القوة ونقاط العملية التدريبية

 رفع لىإ تؤدي والتطوير التي التدريب عمليات خالل من متميز أداء للوصول إلى المدروسة
 .بها الموظفين والعاملين أداء كفاءة
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وجد وقبول الفرض البديل القائل " بأنه ت ،الفرض الصفري أكدت نتائج الدراسة عدم قبول 
(  بين  األداء α ≤ 0.05عالقة طردية قوية جوهرية دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية)

 ي وأليات تنمية مهارات العاملين بالمؤسسات العمالية" الوظيف
 تحقيق الرضا في " على أهمية دور التحفيز2007دراسة الجريد "كذلك ينفق مع 

بيق تط بين إحصائية داللة ذات طرديه ارتباط عالقة وأن هناك العاملين، لدى الوظيفي
 الوظيفي للعاملين بمؤسساتهم. والرضا الحوافز
 

 توصيات البحث
 توصيات راجعة للعاملين:  -1
 .العاملين في تطوير أدائهملدى ستعداد أو رغبة تنمية اال -أ

  ين للقيام باألنشطة داخل المؤسسة.لدى بعض العامل بناء المهارات  -ب
  .لتنمية أداءهم امتالك بعض العاملين للمهارات الالزمة ضرورة العمل على -ج
 راجعة للبيئة المحيطة بالمؤسسة: توصيات-2
  .التفاعل بين المؤسسة والبيئة المحيطة بهاويه تق -د
 مة داخل البيئة المحيطة بالمؤسسة.توافر الموارد واإلمكانيات الالز  العمل على -ه
 . الدعم المادي الذي تتالقاه المؤسسة من البيئة المحيطة بهاتوفير  -و
 توصيات راجعة للمؤسسة.-3
 ة دور تنمية أداء العاملين.ل أهميتضارب أراء االدارة العليا حو العمل على عدم  -أ

 الهدف من العمل بالنسبة للعاملين.وضوح  -ب
 التي تناسب قدراتهم داخل المؤسسة.وجود توجيه للعاملين في األنشطة  -ج
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ABSTRAC 

This research belongs to the type of descriptive analytically 

research's, with the goals of revealing the nature of the relationship 

between job performance and developing the skills of workers in labor 

institutions. This is done by identifying the mechanisms for developing 

the skills of the employees of the organization, and identifying the 

policies and procedures of the institution in improving the performance 

of employees. Determining the obstacles to the job performance of the 

employees of the institution.The research followed the method of social 

survey by sample for workers in the workers establishment in the "Bani 

Sweif" branch. The research sample consisted of a simple random 

sample of (83) individuals.The research relied on its tools for collecting 
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data on a questionnaire about the job performance skills of employees. 

Its most important results were: the importance of developing the skills 

of workers in labor's institutions through training, motivation, and 

improving their job performance. It also confirmed the existence of a 

strong, intrinsic, and statistically significant direct relationship at the 

level of significance (α ≤ 0.05) between job performance and the 

mechanisms of developing the skills of workers in labor institutions .

The research recommended the importance of building skills for 

employees to carry out activities within the organization. And the need 

to work on the possession of some employees with the skills necessary 

to develop their performance and to work on the availability of the 

necessary resources and capabilities within the environment 

surrounding the institution, and directing employees in the activities 

that suit their capabilities within the institution. 

Key words: job performance - mechanisms - development - workers' 

skills. 

 


