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 ملخص الدراسة:

التكنولوجيا(  -الحوافزوالمكافآت -نمط القيادة -أهتمت الدراسة علي تناول العالقة بين بيئة العمل بأبعادها المختلفة )الهيكل التنظيمي
ومستوى األداء لدى العاملين بالبورصة المصرية، في محاولة من الباحثين إليجاد صلة وثيقة بين بيئة العمل كأحد العوامل للعالقة 

مو بهدف الحث ء في البقاء والنالموجودة لحسن أستغاللها لتحقيق الميزة التنافسية للمتعاملين في البورصة لتحقيق أهداف مستوى أدا
ماهية بيئة العمل وأهميتها ودورها الهام في تنمية وتطوير ورفع قيمة األداء لهذا سيتم األجابة  هعلي األهتمام به ومن سمي تطوره وأبراز 

 خالل هذه الدراسة علي سؤاليين رئيسيين:

 رية؟ما هو دور بيئة العمل في تحقيق مستوى األداء في البورصة المص -أ

 ما هو تأثير المتغيرات الشخصية والوظيفية للعاملين علي متغيرى الدراسة ببيئة العمل، ومستوى األداء؟ -ب

ولإلجابة علي هذا السؤالين قمنا بأستعراض مفهوم بيئة العمل ومكوناته الرئيسية وأبعاده المختلفة ومدى مساهمته في أرتفاع مستوى 
راسة إلي مفهوم مستوى األداء وعناصرها وأبعادها والعوامل المؤثرة عليها وقد تم التواصل إلي األداء ومن واجهه أخرى تعرضت الد

أستنتاجات معينة وأقتراح بعض التوصيات الهادفة لتحقيق األستفادة القصوى من بيئة العمل بهدف تحسين دورها في تحقيق مستوى 
 األداء.

 األداء، البورصة المصرية.بيئة العمل، مستوى  الكلمات األفتتاحية:

 المقدمة : 1/1

تتميز األعمال المعاصرة بسرعة التحول الديناميكي، فقد أصبحت السمة المميزة لألعمال على حدة المنافسة بين منظمات العمل، 
مواجهة تلك اد حلول لاألمر الذي نتج عنه إفراز مشكالت معقدة ومتشابكة والتى بدورها تؤثر على المنظمات، وبالتالي َحتم عليها إيج

 المشكالت غير أن تلك الحلول ال تـأتي مصادفة، بل يتطلب توفير البيئة المنافسة لخلق مستوى األداء وفتح المجال للمنتج.
حيث تعمل تلك المنظمات على تنمية مستوى األداء في محيطها؛ لنجاح عملها وسببًا لقدرتها على البقاء ومواجهة تغيرات البيئة 

ة، كما يتوجب عليها أن تشكل نسيج ثقافتها التنظيمية لتكون داعمة ومشجعة لذلك مستوى األداء؛ الن الثقافة التنظيمية وما الخارجي
 توفره من قيم ومعتقدات تساعد على توجه سلوك األفراد إلى ما يجب وما ال يجب عمله في المنظمات.

أنشطة المنظمات، فمنها مستوى األداء لكونه أحد السبل المهمة التى تساعد على رفع ويمكن القول أن "الثقافة التنظيمية لها تأثير على 
وتحسين الكفاءة في المنظمات الخدمية واإلنتاجية"، وعلى الرغم من أن األفراد يحملون أفكارًا ومعتقدات خاصة بهم فإن ذلك سيؤثر 

 على التفاعل االجتماعي واالبداعي والثقافي داخل المنظمة.
تبرز حاجة المنظمات الملحة إلى مستوى األداء الذي هو بمثابة مفتاح المستقبل وبدونه ال تستطيع العبور مهما كانت كفاءتها كما 

 ؛الحالية، تحقيًقا للبناء والنمو في ظل بيئة متسارعة األحداث وكثيرة التغير من خالل إيجاد الحلول للمشكالت الداخلية والخارجية فيها
م كل ما هو جديد وتتمكن من االستمرار والبقاء في هذه البيئات الديناميكية، ويمكنها أيضًا من المنافسة وبالتالي زيادة لتستطيع ان تقد

 النمو واالزدهار. 
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فما هي بيئة العمل القائمة في أنشطة البورصه المصرية؟ وما هي األبعاد المستخدمة في اداراتها؟ وما هو التميز المعمول به لتحقيق 
 وى األداء؟مست

من هنا ارتأت الباحثة دراسة أثر بيئة العمل على مستوى اإلداء بالبورصة المصرية ، ومحاولة التغيير من خالل ما تتوصل إليه 
 الدراسة من نتائج ومقترحات .

 مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها : 1/2

 تعريفها، وهي:هناك بعض المصطلحات المتعلقة بالدراسة والتي ال بد من توضيحها و 
 تعريف بيئة العمل: 1/2/1

هو الموقع الذى يستخدم ألداء مهمة معينة حتي األنتهاء منها، وتشمل بيئة العمل المكان الجغرافي و المناطق التي تحيط بالعمل، 
مل، اصة في العمثل موقع المكاتب أو مبني المنشأة، كما قد تشمل مكونات أخرى مثل مستوى الضوضاء، والمميزات األضافية الخ

نافسون، الم -وتعرف بيئة العمل بأنها المحيط أو الحيز الذى يشمل المشروع أو المؤسسة بحيث تؤثر فيه وتتأثر به وتشمل:
 المستهلكين، الموردون، سوق العمالة، وغيرها...

 تعريف مستوى األداء: 1/2/2
 و يعكس الكيفية التي يحقق أو يشبع بها الفرد متطلبات الوظيفة.درجة تحقيق وإتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد، وه”األداء هو 

 تعريف البورصة المصرية: 1/2/3
ُتعتبر بورصة األوراق المالية من الموضوعات التي َتشغُل بال المختصين في مختلف دول العالم, فهي تمثل حلقة من حلقات إنماء 

ي للدول. بما تقوم به من تجميع للمدخرات, وجذب االستثمارات, وما تقدمه من النظام االقتصادي, وانعكاسًا لمستوى النشاط االقتصاد
 مصادر جيده لتمويل المشروعات.

 الدراسات السابقة : 1/3
 ( دراسة سابقة باللغة العربية كما تم تقسيم الدراسة إلي أربع محاور كما يلي:16أطلعت الباحثة علي عدد )

 ( 5محور بيئة العمل شمل عدد) 
  (4مستوى األداء شمل عدد  )محور 
 ( 4محور أنشطة البورصة المصرية شمل عدد) 
 ( 3محور العالقة بين بيئة العمل و مستوى األداء شمل عدد) 
 المحور األول : الدراسات السابقة المتعلقة ببيئة العمل: 1/3/1
 ( بعنوان:2014دراسة )آل جمعان ،  1/3/1/1

 الوظيفي" "بيئة العمل الداخلية وعالقتها بالرضا
 )دراسة مسيحية ألفراد العاملين بالقوة الخاصة ألمن الطرق بمنطقة الرياض(

 أهداف الدراسة: -أ
 . بيان واقع بيئة العمل الداخلية بالقوة الخاصة المن الطرق بمنطقة الرياض 
  .بيان عالقة واقع بيئة العمل الداخلية بمستوي الرضا الوظيفي من وجهة نظر المبحوثين 
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 النتائج التي توصلت إليها الدراسة: -ب
 . اظهرت نتائج الدراسة ان واقع بيئة العمل الداخلية مناسبة بدرجة قليلة 
  اظهرت الدراسة ان بيئة العمل الداخلية لها تأثير كبير جدا على الرضا الوظيفي لدي االفراد العامين بالقوة الخاصة المن الطرق 

 بمدينة الرياض .
عن وجود عالقة ارتباطية طردية موجبة ذات داللة احصائية بين واقع بيئة العمل الداخلية ومستوي الرضا  كشفت نتائج الدراسة

 الوظيفي لالفراد العاملين بالقوة الخاصة المن الطرق بمنطقة الرياض.
 التوصيات: -ج
 العمل على زيادة عدد فرص الترقية ألفراد أمن الطرق  .1
 مل )تصميم المبنى الجيد، إضاءة، تكييف، تهوية(توفير التجهيزات المادية لبيئة الع .2
 تأمين تقنيات األتصال الالزمة لتبادل األوامر والتعليمات بين الدوريات والقيادة .3
 ( بعنوان:2013دراسة )العبيدي ،  1/3/1/2

 "دور بيئة العمل فى تعزيز الرضا الوظيفى"
 )دراسة تطبيقية في معمل بغداد للغازات(

 أهداف الدراسة: -أ
  . التعرف على مستوي رضا العاملين 
  . التعرف على اي عوامل اكثر تأثيرا على الرضا الوظيفي الفراد العينة 
 النتائج التي توصلت إليها الدراسة: -ب

 اظهرت النتائج ان هناك رضا وظيفي الى حد ما لدي العاملين بالمصنع محل البحث
  االولي فى درجات الرضا ثم تاله محور طبيعة ومحتوي الوظيفة ثم جاء محور حيث احتل محور اسلوب القيادة واالشراف المرتبة

 ثقافة المنظمة بالمرتبة الثالثة واخيرا محور ظروف العمل المادية .
 التوصيات: -ج

لتقييم  لوضع نظم للحوافز سواء المادية أو المعنوية بحيث تكفل حث األفراد على العمل و رفع مستوى األداء لديهم، ووضع نظام عاد
العاملين بحيث يعتمد التقييم علي األداء، والعمل علي تحسين بيئة العمل من خالل وضع نظم كاملة من أدوات ووسائل وبرامج 

 ومعدات تسهل علي العاملين عملهم وتوفر لهم كافة اإلمكانيات للعمل بطرق مريحة.
 ( بعنوان:2013دراسة )الصبحي ،  1/3/1/3

 وعالقتها بتحسين االداء من وجهة نظر منسوبي ادارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة""بيئة العمل الداخلية 
 أهداف الدراسة:  -أ
 .. عالقة نمط القيادة بتحسين االداء من وجهة نظر منسوبي ادارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 
  عمل المدني بالعاصمة المقدسة وتوجهاتهم نحو بيئة التحليل الفروق بين المتغيرات الشخصية والوطيفية لمنسوبي ادارة الدفاع

 الداخلية وعالقتها بتحسين االداء 
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 النتائج التي توصلت إليها الدراسة: -ب
 .اظهرت الدراسة ان افراد العينة موافقون على عالقة نمط القيادة السائد بتحسين االداء 
  طبيعة العالقات االنسانية السائدة بتحسين االداء .اظهرت الدراسة ان افراد عينة الدراسة موافقون على عالقة 
  ، لخدمةعدد سنوات اعدم وجود فروق ذات داللة احصائية فى اتجاهات افراد عينة الدراسة تعزي لمتغير ) الرتبة ، المؤهل العلمي ،

 عامًا. 25من طبيعة العمل ( بينما اظهرت النتائج وجود فروق باختالف متغير العمر لصالح الفئة العمريه اقل 
 التوصيات:

 الحرص علي جعل بيئة العمل الداخلية بيئة محببة لرجل الدفاع المدني من حيث توفر الخدمات وتنوع النشاطات. .1
عقد الدورات والمحاضرات والندوات التي تساهم في تطوير أداء رجل الدفاع المدني واألستفادة من الخبرات العالمية في هذا  .2

 المجال.
 ( بعنوان: 2012ة )عبدالرحمن ومجيد ، دراس 1/3/1/4

 "بيئة العمل المادية واثرها فى تحسين اداء العاملين، دراسة استطالعية في الشركة العامة للصناعات الكهربائية"
 أهداف الدراسة:  -أ
  لفاعل واالمن االستخدام اقياس مدي استخدام الشركة المبحوثة لقواعد الهندسة البشرية فيما يخص بيئة العمل المادية للوصول الى

 الداء العاملين .
  بيان عالقة االرتباط واالثر بين متغيرات الدراسة ) بيئة العمل المادية واداء العاملين ( ومحاولة قياسها احصائيًا للتوصل الى

 تحليل نتائج االستخدام من عدمه .
 النتائج التي توصلت إليها الدراسة: -ب
  ارتباط معنوية بين المتغير المستقل بيئة العمل المادية على المستوي الكلي والفردي وبين المتغير المعتمد اثبتت النتائج وجود عالقة

 تحسين اداء العاملين .
  قاد اختبار التأثير وجود عالقة تأثير معنوية بين المتغير المستقل بيئة العمل المادية على المستوي الكلي والفرعي وبين المتغير

 اداء العاملين . المعتمد تحسين
 التوصيات: -ج

 تطبيق قواعد الهندسة البشرية فيما يخص بيئة العمل المادية وإعادة ترتيب صياغة أعمالها بما يساهم في رفع فاعلية األداء للعاملين.
 ( بعنوان:2012دراسة )القحطاني ،  1/3/1/5

 بالرياض" "بيئة العمل الداخلية وعالقتها بمعنويات العاملين بمعهد الجوازات
 أهداف الدراسة:  -أ

 . التعرف على اهم خصائص بيئة العمل الداخلية بمعهد الجوزات بالرياض 
 . التعرف على اهم السبل التي تعزز من االيجابيات وتحد من السلبيات التي تعكسها بيئة العمل على معنويات العاملين 
 النتائج التي توصلت إليها الدراسة: -ب
 ل العاملين اكثر رغبة فى العمل ، كما يشعرهم بالثقة فى عالقاتهم بالزمالء .العمل الجماعي يجع 
 . تحرص االدارة على تنمية قدرات العاملين وتنوع البرامج التدريبية 
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عدم وجود فروق ذات داللة احصائية فى اتجاهات افراد مجتمع الدراسة حول اهم خصائص بيئة العمل الداخلية بمعهد الجوزات 
 باختالف متغير الرتبة او الدرجة وعدد سنوات الخبرة وعدد الدورات التدريبية.بالرياض 

 التوصيات: -ج
 نقل مقر العمل الحالي بمعهد الجوازات بالرياض إلي مكان أخر مناسب. .1
 زيادة فرص الحصول علي الحوافز المعنوية للعاملين بمعهد الجوازات بالرياض. .2
 د الجوازات بالرياض.زيادة وتنويع البرامج التدريبية بمعه .3
 الدراسات السابقة المتعلقة بمستوى األداء: : المحور الثاني 1/3/2
 ( بعنوان :2015دراسة )المجلة الدولية للعلوم واألبحاث ،  1/3/2/1

 "أثر بيئة العمل علي أداء الموظفين في قطاع الصناعة في الهند"
 أهداف الدراسة: -أ

  .هدفت هذه الدراسة إلي تأثير بيئة العمل علي أداء الموظفين 
  .هدفت إلي محاولة وصف بعض عناصر بيئة العمل التى قد تؤثر على أـنتاجية العامل 
 النتائج التي توصلت إليها الدراسة: -ب
   طاع مستوى أداء الموظفين في قنتائج الدراسة أن عوامل البيئة مسئولة عن تحسين أنتاجية العاملين ولها تأتثير كبير علي

 .الصناعه في الهند
 التوصيات: -ج

أعتبار بيئة عمل هذه المصالح مساعدة )لما لها من خصائص مرغوبة كاألستقاللية في العمل، العالقات الجيدة بين الموظفين 
 تصمصم مكان العمل.والرؤساء، بساطة وديناميكية العمل التقني( غير أنها بحاجة إلي اإلهتمام علي وجه الخصوص ب

 : ( بعنوان2014دراسة )عيسى حمد ،  1/3/2/2
 "تأثير المناخ التنظيمي علي األداء الوظيفي للعاملين"

 أهداف الدراسة: -أ
  هدفت هذه الدراسة إلي دراسة تأثير المناخ التنظيمى علي األداء الوظيفي للعاملين في أدارة المنافذ بشؤون الجنسية والجوازات و

 في وزارة الداخلية بمملكة بالبحرين. األقامة
 النتائج التي توصلت إليها الدراسة: -ب
 .تعزيز أنظمة الحوافز المادية والمعنوية للموظفين المتميزين والمجتهدين في عملهم 
 .تحقيق الموازنة المطلوبة لمبدأ الثواب والعقاب في أطار العدالة و المساواة 
  ركزت الدراسة علي تقليص الفجوة بين المؤهالت الدراسية للعاملين 
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 التوصيات: -ج
تعزيز أنظمة الحوافز المادية والمعنوية للموظفين المتميزين والمجتهدين في عملهم، وتحقيق الموازنة المطلوبة لمبدأ الثواب والعقاب  .1

 في إطار من العدالة والمساواة.
المؤهالت الدراسية للعاملين، من خالل إتاحة الفرصة للعاملين ذوى المؤهالت المتوسطة والدنيا ألستكمال تقليص الفجوة بين  .2

 دراستهم، ألن ذلك من شأنه تطور العمل.
التوجه نحو الألمركزية، والعمل علي منح بعض الصالحيات اإلدارية للموظفين بدرجات الدنيا، ضمن حدود مدروسة دون الرجوع  .3

 إلي المسؤولين.بشكل دائم 
 ( بعنوان :2013دراسة )الحالبية غازى ،  1/3/2/3

 "أثر الحوافز في تحسين األداء لدى العاملين في مؤسسات القطاع العام في األردن"
 أهداف الدراسة: -أ
 .هدفت هذه الدراسة إلي أثر الحوافز في تحسين األداء لدى موظفي أمانة عمان الكبرى 
  بين الحوافز وتحسين األداء.هدفت إلي تحديد العالقة 
 النتائج التي توصلت إليها الدراسة: -ب
  نتائج الدراسة التأكيد علي ضرورة دعم وتعزيز عالقات العمل األيجابية بين الموظفين و ترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد

 كحافز معنوى للوصول لمستويات األداء المخطط لها.
 التوصيات: -ج
 وتعزيز عالقات العمل اإليجابية بين الموظفين) الرسمية، وغير الرسمية(، وتوجيهها بشكل ينسجم مع أهداف األمانة.ضرورة دعم  .1
 ترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد كحافز معنوي للوصول لمستويات األداء المخطط لها. .2
 ( بعنوان :2011دراسة )أسيخار شاندر ،  1/3/2/4

 على أداء المنظمة في منظمات القطاع العام""بيئة العمل وأثرها 
 أهداف الدراسة: -أ
 .بيان أن بيئة العمل تؤثر علي معنويات الموظفين وأنتاجيتهم ومشاركتهم في كال الجانبين األيجابي والسلبى 
 بيان أن مكان العمل وأدوات العمل جزء ال يتجزءا ال يتجزا من العمل نفسه 
 جين لزيادة أرباح المنظمات والمؤسسات والمشاريع الصغرى.خلق بيئة عمل فيها موظفين منت 
 النتائج التي توصلت إليها الدراسة: -ب
 .أظهرت نتائج هذه الدراسة أن بيئة العمل تلعب دورا هاما في تحفيز الموظفين ألداء العمل 
 .مشاركة الموظفين في تحديد الهدف المتبادل وتوضيح ألدوارهم المطلوب أنجازها 
  الدراسة علي أن المنظمات في القطاع العام تؤمن بيئة عمل جيدة لموظفيها.توصلت 
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 التوصيات: -ج
 توصلت الدراسة أن المنظمات في القطاع العام تؤمن ببيئة عمل جيدة لموظفيها وهذا كان له تأثير أيجابي علي أداء عملهم.

 بين بيئة العمل ومستوى األداء:المحور الثالث : الدراسات السابقة المتعلقة ب العالقة  1/3/3
 ( بعنوان:2002دراسة عبدالعزيز، )  1/3/3/1

 "بيئة العمل ومناسبتها ألداء العاملين"
 )دراسة تطبيقية علي العاملين بفرع الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالمنطقتين الوسطى والشرقية(

 أهداف الدراسة: -أ
هدفت الدراسة إلي التعرف علي خصائص بيئة العمل الحالية لجهاز هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكشف عن مدى  

أختالف خصائص بيئة العمل بأختالف المكان، ومن ثم الكشف عن مدى مناسبة بيئة العمل ألداء العاملين بجهاز الرقابة، ومعرفة 
 العمل الحالية وكذلك أهم المعوقات الألزمة لرفع مستوى األداء. أبراز المعوقات الناتجة عن بيئة

 النتائج التي توصلت إليها الدراسة:  -ب
 .بيئة العمل غير مناسبة بدرجة كافية للعاملين 
 .الغالبية العظمى غير راضين عن نظام الحوافز 
 .ندرة فرص التدريب المالئمة لطبيعة العمل لمعظم العاملين 
 التوصيات: -ج
 شاء معاهد متخصصة إلعداد العاملين بصورة تليق بأهمية العمل.إن .1
 ربط جميع الفروع بشبكة أتصاالت حديثة وأنظمة حاسب آلي متطورة لسرعة أتخاذ القرارات لحل المشكالت العديدة. .2
 كبير. هممهم لبذل جهدتوفير الحوافز المادية والمعنوية لجذب الكفاءات للعمل بالهيئة من وجهة ورفع معنويات العاملين وشحذ  .3

 ( بعنوان: 2014دراسة )المركز الكندى للعلوم والثقافة ،  1/3/3/2
 "أثر عوامل بيئة العمل علي األداء الوظيفي "
 )دراسة مطبقة علي قطاع الفنادق في أنجلترا(

 أهداف الدراسة: -أ
  العمل ومدى ارتباط هذه العالقة بحافز العمل علي عينة أختيار العالقة بين عوامل بيئة العمل واألداء الوظيفى من خالل حوافز

 من العاملين في فنادق انجلترا.
 النتائج التي توصلت إليها الدراسة: -ب
  هناك عالقة واضحة بين عوامل بيئة العمل واألداء الوظيفي كما توسط الحافز علي العمل العالقة بين ظروف بيئة العمل واألداء

 الوظيفي.
  واضحة بين حافز العمل واألداء الوظيفي لعمال الفنادقهناك عالقة 

 أشارت إلي أهمية ظروف العمل و حوافز العمل في تفسير األداء الوظيفي لعمال الفنادق.
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 التوصيات: -ج
 توفير بيئة عمل ذات مواصفات عالية وقياسية للعاملين بالفنادق. .1
 أدارة المعرفة. العمل علي تفعيل األتصال الوظيفى وطرح القواعد لبناء .2
 تنويع برامج الحوافز المادية والمعنوية وتفعيلها لما لها من أثر كبير في األداء الوظيفى. .3
 ( بعنوان:2004دراسة )المرنخ ،  1/3/3/3

                            "تقييم مدى تأثير بيئة العمل علي الرضا الوظيفي للعاملين وأدائهم ألعمالهم في منشأت القطاع الصناعي في قطاع غزة"        
 )دراسة تطبيقية(

 أهداف الدراسة: -أ
 .تقييم مدى تأثير بيئة العمل على الرضا الوظيفي للعاملين 
 النتائج التي توصلت إليها الدراسة: -ب

 وقد توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج، كان أبرازها:
  القطاع الصناعي، ومستوى الرضا لديهم ومستوى أدائهم ألعمالهم.وجود عالقة بين المؤهل العلمي للعاملين في منشأت 
 .وجود فروق دالة بين بعض عناصر بيئة العمل الداخلية ونوع العمل الذى يمارسه العاملون في منشأت القطاع الصناعي 
 في توى الرضا الوظيوجود عالقة ذات داللة بين بعض عناصر بيئة العمل المادية للعاملين في منشأت القطاع الصناعي، ومس

 لديهم، ومستوى أدائهم ألعمالهم.
 التوصيات: -ج

ضرورة رفع مستوى األهتمام بالعاملين وبمشاكلهم، والعمل علي إذابة المسافة بين صاحب العمل واألجير في المنشأة، وإيجاد بيئة 
العايير التي يحاسب علي أساسها  52وتوضيح  عمل جيدة تقوم علي أساس األحترام والتقدير المتبادل بين العاملين وأصحاب العمل،

 كل فرد، وضرورة تحسين البيئة المادية ألماكن العمل والتركيز علي شراء األألت الحديثة والمتطورة.
 ( بعنوان:2003دراسة )التويجرى ،  1/3/3/4

 "البيئة الداخلية للعمل ومستوى األداء الوظيفي في األجهزة األمنية"
 أهداف الدراسة: -أ
  هدفت هذة الدراسة إلي معرفة مستوى رضا العاملين عن أسلوب األشراف المتبع 
 .هدفت إلي معرفة مستوى رضا العاملين عن الحوافز المادية والمعنوية 
 النتائج التي توصلت إليها الدراسة: -ب
 .المراقبين الجمركيين راضين بدرجة متوسطة عن بيئة عملهم الداخلية 
  راضين بدرجة متوسطة عن نوع العمل النوط بهم.المراقبين الجمركيين 
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 التوصيات: -ج
تطبيق تجارب أجهزة الجمارك الناجحة والخاصة بتحسين بيئة العمل الداخلية، والتي سبقنا اليه العالم المتحضر، وذلك عن طريق  .1

 األعالم.أرسال بعثات، أو أستضافة الخبراء، أو المحاضرات والندوات واألجتماعات ووسائل 
ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين األفراد سواء من حيث العمر أو المؤهل العلمي أو الحالة األجتماعية أو القدرات، وتوجيههم  .2

 للعمل بما يتناسب مع تلك المتغيرات.
و متعلقة حث المشرفين علي بذل المزيد من الجهود لمساعدة مرؤوسيهم في التغلب علي ما يواجههم من مشكالت خاصة أ .3

 بالعمل.
 المحور الرابع : الدراسات السابقة المتعلقة بأنشطة البورصة المصرية: 1/3/4

 بينما الجزء الرابع تناول الدراسات المتعلقة بأنشطة البورصة المصرية 
 ( بعنوان:2013دراسة )شندى ،  1/3/4/1

 "األسواق المالية وأثرها في التنمية األقتصادية"
 لألوراق المالية دراسة حالة()سوق العراق 

 أهداف الدراسة: -ج
 التعرف علي ماهية السوق المالية وأدواتها ومؤشراتها. .1
 بيان أثر سوق العراق لألوراق المالية علي النشاط األقتصادى. .2
 قياس األثر من خالل مؤشرات سوق العراق لألوراق المالية وربطها بالناتج المحلي األجمالى. .3
 توصلت اليها الدراسة:النتائج التي  -ب
 أنعدام العالقة بين سوق العراق لألوراق المالية تحقيق أى معدل نمو أقتصادى يذكر لهذا السوق. -
 التوصيات: -ج
أنشاء أسواق السندات األقليمية وبأخذ التعاون علي صعيد هذه السوق أشكاآل عدة تشجيع المستثمرين المحليين علي األكتساب  .1

بالسندات إلي أنشاء مراكز أقليمية وما يتطلبه من وجود نظام أقليمي للمقاصة والتسوية والتداول واألدراج ومعاملة واألستثمار 
 ضريبية منسقة وعمله متفق عليها لألصدار.

لي سوق إيتطلع السوق إلي أختبار نظام تداول ألكتروني يتناسب مع البنية العراقية بعيد عن المستجدات الحديثة أمال في الوصول  .2
 عالمية بعد أجراء عدد من التشريعات والتعليمات واألنظمة والبرامجيات المتطورة.

 ( بعنوان:2009دراسة ) الحسن ،  1/3/4/2
 "شركات استثمار األموال)البورصات العالمية(، وتحليل األسباب واآلثار المترتبة علي أنهيارها في األردن".

 أهداف الدراسة: -أ
 اق المالية، وشركات أستثمار األموال.التعرف بأهمية األسو  .1
 إلقاء الضوء علي بعض شركات استثمار األموال التي انهارت في األردن. .2
 معرفة حقيقة نشاطات شركات أستثمار األموال في األردن. .3
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 النتائج التي توصلت إليها الدراسة: -ب
 وعدم وجود قوانين وتشريعات تنظم تعاملها في البورصات األجنبية. .1
 توفر الثقافة األستثمارية لدى المستثمرين والتوجه نحو الكسب السريع.عدم  .2
 قلة خبرة القائمين علي عمل تلك الشركات وعدم الوعي لمخاطر مثل هذا النوع من األعمال. .3
 التوصيات: -ج
 األخالقية.أن تقوم الجهات الحكومية والجامعات والمؤسسات األجتماعية أوآل بتوعية المجتمع المحلي وتعزيز القيم  .1
ضرورة تنفيذ برامج تعليمية وتوعية عبر كافة الوسائل المتاحة، من وسائل إعالم وصحف ومجالت لضمان وصول هذا الهدف إلي  .2

 أكبر شريحة من المجتمع.
 إعادة دراسة بنود القانون الجديد المؤقت وتعديالته ليكون قابآل للتطبيق ويتالئم مع أحتياجات وواقع السوق األردني. .3
 ( بعنوان:2015دراسة ) السراحنة ،  1/3/4/3

 "دور بورصة فلسطين في تنمية األستثمارات المحلية من وجهة نظر المستثمرين المحليين"
 أهداف الدراسة: -أ
 تحديد دور بورصة فلسطين في تنمية األستثمارات المحلية من وجهة نظر المستثمرين المحليين. -

 األهداف الفرعية:
 تفعيل بورصة فلسطين للتأثير في النشاط األقتصادى.البحث في سبل  .1
 تعزيز فرص تنشيط األستثمارات المحلية عبر بورصة فلسطين لمواجهة البطالة المرتفعة. .2
 أستكشاف آليات لتفعيل آثار تبعية األقتصاد الفلسطيني لألقتصاد األسرائيلى. .3
 النتائج التى توصلت إليها الدراسة: -ب
 ليين مرخصين من قبل.عدم وجود مستشارين ما .1
 ضعف التكامل بين القطاع المالي والمصرفي. .2
 عدم وجود إعالم أقتصادى قادر علي توفير بيانات موضوعية. .3
 التوصيات: -ج
 تشجيع األكتتابات األولية لتحويل الشركات العائلية إلي شركات مساهمة عامة لتحقيق الرقابة وتحفيز األستثمار. .1
 األقتصادي ووسائل التوعية األستثمارية المتوفرة.تفعيل دور األعالم  .2
 أعادة النظر في سن قوانين التمويل. .3
 مراجعة األدبيات : 1/3/5

بعض من هذه الدراسات ركزت علي بيئة العمل والبعض اآلخر ركز علي مستوى األداء في مجاالت عديدة والبعض األخر ركز علي 
م في هذا البحث سيتم دراسة أثر بيئة العمل علي مستوى األداء بالبورصة المصرية العالقة بين بيئة العمل ومستوى األداء ولك
 بالتطبيق علي أنشطة البورصة المصرية .
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 مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 1/4
لمصرية فقد القد أصبحت حاجة التنظيمات لمستوى األداء مطلبًا ملحًا ومهمًا لكل المؤسسات العالمية والعربية ومنها أنشطة البورصة 

سعت للوصول الى التميز فى األداء والمحافظة على استمراريتها فى بيئة تنافسية خاصة فى الوقت الحاضر اذ ان التنافس الشديد 
على تنمية العنصر البشري باعتبار ان االنسان هو حجر األساس فى العملية االبداعية وحتى تتبنى المؤسسات هذا المفهوم ال بد من 

 ة تنظيمية خاصة تهدف الى رعاية مستوى األداء وتنمية المناخ التنظيمي المناسب له.توافر بيئ
 -وبناًء على ذلك تتمثل مشكلة البحث بوجود قصور في مستوى اإلداء بالبورصة المصرية، ومن ذلك يمكن اثارة التساؤالت التالية:

 ما مدي أهمية بيئة العمل فى أنشطة البورصة المصرية؟ 
  وجود مستوى األداء بالبورصة المصرية؟إلي أي مدي 
 هل يوجد أثر لبيئة العمل على مستوى األداء بالبورصة المصرية؟ 
 أهمية الدراسة: 1/5
 االهمية العلمية: 1/5/1
  يعتبر مستوى اإلداء وبيئة العمل من الموضوعات المهمة في مجال اإلدارة وقد أشار العديد من الباحثين إلى ضرورة إجراء المزيد

 من البحوث حوله.
 .وجود قصور في الكتابات العربية والدراسات عن عالقة بيئة العمل على مستوى األداء عمومًا والفلسطيني خصوصًا 
 سابقة، على حد علم الباحث، تربط بين بيئة العمل بكامل أبعادها وبين  يستمد البحث أهميته من حيث أنه ال توجد دارسات

 مستوى األداء.
 العملية : األهمية 1/5/2
 مدى على والوقوف من صعوبات, تعانيه وما بيئة العمل في أنشطة البورصة المصرية، تقييم يسهم البحث في أن المتوقع من 

 .ورفع قدرة مستوى األداء لديهم العاملين الحتياجات هذه التكنولوجيا مالئمة
  مستوى األداء بإجـراء دراسة ميدانية بالتطبيق على أنشطة يتم في هذا البحـث قياس أثر فعالية بيئة العمل في تطويـر ثقافـة

 البورصة المصرية.
  يساعد البحـث فى التعرف على مؤشرات قياس مستوى األداء بالبورصة المصرية، بما يساهم فى تطوير وتحسين أداء األفراد في

 هذه الشركة.
 أهداف الدراسة: 1/6

التعرف على أثر بيئة العمل على مستوى اإلداء بالبورصة المصرية وذلك من خالل تحقيق ان الهدف االساسي لهذه الدراسة يتمثل فى 
 األهداف الفرعية التالية:

 تحديد مدي وجود مستوى األداء بالبورصة المصرية. 1/6/1
 تحديد مدي أهمية بيئة العمل فى أنشطة البورصة المصرية. 1/6/2
 ى األداء بالبورصة المصرية.تحديد أثر عوامل بيئة العمل على مستو  1/6/3
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 منهجية الدراسة : 1/7
 سوف تتبع الدراسة المناهج البحثية األتية:

 المنهج الوصفي التحليلي: 1/7/1
يتفق هذا المنهج مع طبيعة المشكلة البحثية المطروحة وأغراض الدراسة، وذلك من خالل المراجعات التحليلية والمراجع العلمية من 

وأبحاث ودوريات وندوات علمية ومقاالت ومواقع شبكة المعلومات الدولية سواء باللغة العربية أو باللغة األنجليزية ذات كتب ودراسات 
 األهتمام بموضوع الدراسة، وتحليل البيانات اإلحصائية.

 المنهج التاريخي : 1/7/2
ت دراسة أوجة الشبه واألختالف وأوجه األستفادة من الدراسابتتبع الدراسات السابقة حول موضوع الدراسة ومقارنتها بالدراسة الحالية و 

 السابقة.
 منهج دراسة الحالة:  1/7/3

وأعتمدنا منهج دراسة الحالة في الدراسة التطبيقية حيث قمننا بإسقاط الجانب النظرى علي الشركة محل الدراسة وتحليل الدراسة 
 .إحصائيا
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 الدراسة :نموذج ومتغيرات  1/8

 
 

 ( نموذج متغيرات البحث1شكل رقم )

 المصدر: إعداد الباحثة

 

 

 

 

المتغيرات الديموغرافية

النوع*

العمر*

المستوى التعليمي*

المستوى الوظيفى*

الخبرة العملية*

المتغير التابع

مستوى األداء

المتغير المستقل

بيئة العمل

الهيكل التنظيمي*

نمط القيادة*

الحوافز والمكافآت*

التكنولوجيا*
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 فروض الدراسة : 1/9

 كما يلي:( فروض فرعية بيانهم 9( فرض رئيسي انبثق عنهما عدد )(2صاغت الباحثة عدد 
 الفرض الرئيسى األول : 1/9/1

 األداء بأنشطة البورصة المصرية""هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين بيئة العمل تؤثر في مستوى 
 :وينبثق منه الفروض الفرعية األتية

 .هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين البعد الهيكل التنظيمي لبيئة العمل يؤثر في مستوي األداء 
 .هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد نمط القيادة لبيئة العمل يؤثر في مستوي األداء 
 ة إحصائية بين البعد الحوافز والمكافأت لبيئة العمل يؤثر في مستوي األداء.هناك عالقة ذات دالل 
 .هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين البعد التكنولوجيا لبيئة العمل يؤثر في مستوي األداء 
 الفرض الرئيسى الثاني : 1/9/2
"هناك فروق ذات داللة إحصائية للقيم المدركة من العاملين بالبورصة المصرية لمتغيرى الدراسة طبقا لخصائصهم الشخصية  

 والوظيفية" 
 وينبثق منه الفروض الفرعية التالية :

  للنوع.هناك فروق ذات داللة إحصائية للقيم المدركة من العاملين بالبورصة المصرية لمتغيرى الدراسة طبقا 
 .هناك فروق ذات داللة إحصائية للقيم المدركة من العاملين بالبورصة المصرية لمتغيرى الدراسة  طبقا للعمر 
 .هناك فروق ذات داللة إحصائية للقيم المدركة من العاملين بالبورصة المصرية لمتغيرى الدراسة طبقا للمستوى التعليمي 
  المدركة من العاملين بالبورصة المصرية لمتغيرى الدراسة طبقا للمستوى الوظيفي.هناك فروق ذات داللة إحصائية للقيم 
 .هناك فروق ذات داللة إحصائية للقيم المدركة من العاملين بالبورصة المصرية لمتغيرى الدراسة طبقا للخبرة العملية 
 مصادر جمع البيانات : 1/10
 المصادر الثانوية : 1/10/1
 ة واألجنبية.الكتب والمراجع العربي 
 .الدوريات والنشرات والمقاالت 
 .األبحاث المنشورة والغير منشورة 
 المصادر األولية : 1/10/2
 .األستبيان للحصول علي البيانات الالزمة لهذه الدراسة 
 مجتمع وعينة الدراسة: 1/11
 مجتمع الدراسة : 1/11/1

 بالنسبة للعاملين:
( موظف وقد تم أستخدام  البرامج األحصائية واألساليب األحصائية لتحديد 175وعددهم ) يشمل مجتمع الدراسة العاملين في البورصة

 (.120حجم العينة لتكون )
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 عينة الدراسة : 1/11/2
 بالنسبة للعاملين :

 ( مفردة للعاملين بالمستويات اإلدارية المختلفة بمقر البورصة.120سيتم دراسة عينة كلية بإجمالي عدد )
 الدراسة :حدود  1/12
 حدود بشرية: 1/12/1
 .سوف يتم إجراء الدراسة علي العاملين األداريين بالبورصات المصرية 
 حدود مكانية: 1/12/2
 .الحدود المكانية اقتصرت الدراسة على الشركات العاملة في البورصات المصرية 
 :حدود زمنية 1/12/3
  2020الي عام اكتوبر  2019اكتوبر الحدود الزمنية هي الفترة الزمنية الواقعة بين عام. 
 حدود علمية: 1/12/4

يعتمد الباحث علي ما أورده في الدراسة على اثر بيئة العمل بأبعادها األربعة )الهيكل التنظيمي، نمط القيادة، الحوافز والمكافآت، 
 التكنولوجيا( على مستوى األداء بأنشطة البورصة المصرية.

  هيكل الدراسة : 1/13
 كاألتى: الدراسة علي أربع فصول رئيسية تغطي األطار العام واألطار النظرى للدراسة والدراسة الميدانيةتحتوى 

 الفصل األول: األطار النظرى للدراسة:  1/13/1
 ) المقدمة، المفاهيم والمصطلحات، مشكلة الدراسة، أهداف الدراسة، فروض الدراسة، حدود الدراسة، منهجية الدراسة، مصادر جمع

 البيانات، مجتمع وعينة الدراسة، الدراسات السابقة، مراجعة األدبيات، هيكل الدراسة(.
 الدراسة النظرية: الفصل الثاني: 1/13/2
 :بيئة العمل المبحث اآلول 
 .المبحث الثانى: ماهي مستوى األداء 
 .المبحث الثالث: عالقة بيئة العمل بمستوى األداء 
  الفصل الثالث: 1/13/3
  استطالعية داخل البورصة المصرية ويتضمن مبحثين:دراسة 
  المبحث اآلول: نبذة عن البورصة المصرية 
 المبحث الثاني: اإلجراءات المنهجية وتوصيف عينة الدراسة 
  الفصل الرابع: 1/13/4

 الدراسة الميدانية ويتضمن تحليل وتفسير نتائج الدراسة الميدانية:
  الفصل الخالصة 
 ( قائمة 1ملحق :)استبيان للعاملين بشركات البورصة المصرية 
 النتائج والتوصيات : 1/13/5
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 النتائج:
 األهتمام بتوفير البيئة المنافسة لخلق مستوى األداء ليساعد علي رفع وتحسين الكفاءة في البورصة المصرية. .1
 يوجد تأثير كبير لكل بعد من أبعاد بيئة العمل علي الدرجة الكلية لرفع مستوى األداء. .2
 يوجد تأثير للمتغيرات الشخصية والوظيفية علي كال من بيئة العمل بأبعادها المختلفة وتحقيق مستوى األداء. .3
 الدعم الدائم للعاملين بالبورصة باألعتماد علي بيئة العمل يعتبر المصدر الرئيسي لتحقيق وتطوير مستوى أداء. .4
 ذو مهارة عالية لتحقيق مستوى األداء الجيد. تنشأ بيئة العمل للشركة من خالل األعتماد علي العاملين .5

 التوصيات: 
 ضرورة األهتمام ببيئة العمل بالبورصة المصرية لكي يساعد علي نمو الثروة األقتصادية وتحسين مستوى أداء جيد. .1
علي معنويات  لضرورة األهتمام بالتعرف علي أهم السبل التي تعزز من األيجابيات وتحد من السلبيات التي تعكسها بيئة العم .2

 العاملين.
 من خالل األتي:ضرورة بناء قاعدة فكرية متينة للرفع من قيمة وكفاءة البورصة  .3
وضع معايير عالية للعاملين في البورصة والعمل علي تطويرها من خالل مقارنة الوضع الحالي للبورصة مع الهدف الذى تسعي   .4

 للوصول إليه.
 العاملين من خالل تكليفهم بمهام جديدة تتسم بالصعوبة.القيام بتطوير كفاءات وقدرات  .5
 أستقطاب أعضاء لمجلس األدارة ممن يمتلكون مواهب فكرية متنوعة. .6
ضرورة األهتمام ببيئة العمل ألى بورصة من خالل فسح المجال أمام الموظفين والعاملين بها ألبداء أرائهم ومقترحاتهم حول  .7

الحوار المباشر بين إدارة الشركة وبينهم بغرض أنضاج األفكار المبدعة ويتم ذلك في لقاءات تطوير العمل بالبورصة، مع تشجيع 
 ودية تمكن الموظفين من أطالق أفكارهم وتكون المحصلة النهائية لذلك رفع مستوى أداء البورصة. 

متميزة، البشرية ذات القدرات المعرفية اليجب علي البورصة أن تزيد جهودها في دعم عمليات األبداع واألبتكار واألحتفاظ بالموارد  .8
وذلك من خالل التخلص من قيود ومعوقات تحد من قدرة األفراد علي األبتكار، حيث تخصهم بنوع خاص من األهتمام والمكافآت 

 التشجيعية، وأفساح المجال لهم من أجل اإلبداع في العمل.
 المراجع

 المراجع باللغة العربية: -أ
(، أثر الحوافز في تحسين األداء لدى العاملين في مؤسسات القطاع العام في األردن، دراسة تطبيقية علي 2013)الحالبية، غازي، 

 أمانة عمان الكبرى، رسالة ماجيستير منشورة، جامعة الشرق األوسط.
عة في االقتصادي اإلسالمي، الطبد.أحمد محيي الدين, أسواق األوراق المالية وآثارها اإلنمائية، سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية 

 هـ. 1415سنة 
د.أسامة أحمد المناعسة ، جالل محمد الزعبي، حايل الهواوشة، جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت, دراسة مقارنة ، الطبعة األولى ، دار 

 .2001وائل للطباعة والنشر، األردن، 
ي من الخداع, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, الطبعة الثانية, د.أشرف توفيق شمس الدين, الحماية الجنائية لالئتمان المصرف
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 .2001د. جميل عبد الباقي الصغير، الجوانب اإلجرائية للجرائم المتعلقة باالنترنت، دار الفكر العربي، ألقاهرة ، 
، مطابع 209د.حسين عبد المطلب األسرج، آليات تفصيل البورصة العربية الموحدة ، كتاب صادر عن األهرام االقتصادي ، العدد 

 . 2005األهرام التجارية، قليوب ، 
 -ارنةقدراسة م–د.خالد موسى تونى, المسئولية الجنائية عن ترويج البيانات والمعلومات غير الصحيحة في سوق األوراق المالية 

 .2008الطبعة االولى، دار النهضة العربية، مصر، 
 .2000د.طارق عبد العال حماد, بورصة األوراق المالية, الدار الجامعية, االسكندرية, 

د.سمير عبد الحميد رضوان، أسواق األوراق المالية ودورها في تمويل التنمية، دراسة مقارنة في النظم الوضعية وأحكام الشريعة 
  .1996مية، المعهد العالي للفكر االسالمي، االسال

 .2005د.شعبان البراوي، بورصة األوراق المالية،  دار الفكر، دمشق، سوريا، 
 .2000د. طارق عبد العال حماد, بورصة األوراق المالية, الدار الجامعية, االسكندرية, 

د. عبد الباسط وفاء محمد حسن, بورصة األوراق المالية ودورها في تحقيق أهداف تحول مشروعات قطاع األعمال إلى الملكية 
 .  1996الخاصة, دار النهضة العربية, القاهرة, مصر , طبعة 

 .2006عربية، أ. عنايات النجار وأ. وفاء شريف ، دليل المتعاملين في بورصة األوراق المالية، جامعة الدول ال
 .1996د. محسن الخضيري، كيف تتعلم البورصة ، أبتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .2004د. محمد حلمي عبد التواب، البورصة المصرية والبورصات العالمية، دار الطوبجي ، 
 1992اهرة، د. محمد سويلم, إدارة البنوك وبورصات األوراق المالية، الشركة العربية للنشر والتوزيع، الق

 . 1997د. محمد صالح الحناوي, أساسيات االستثمار في بورصة األوراق المالية, االسكندرية, الدار الجامعية,  
 . 1982د. محمد صالح جابر، االستثمار في األسهم والسندات وتحليل األوراق المالية، دار الرشيد للنشر، بغداد، 

دية وأثرها في إنتاجية رضا والتزام العاملين بمكان العمل، دراسة ميدانية. رسالة ماجستير، ( ، بيئة العمل الما2009أبو غزالة، مي، )
 المعهد العالي دارة األعمال، دمشق، سورية.

(، تأثير بيئة العمل في األداء الوظيفى، دراسة ميدانية علي موظفى جوازات منطقة مكة المكرمة، كلية 2010البقمى، محمد، )
 واإلدارة، جامعة الملك بن عبدالعزيز بجدة.األقتصاد 
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Abstract: 

This study focused on dealing with the relationship between the working environment and its various dimensions 

(organizational structure_ leadership pattern_ incentives and rewards_ technology) and the performance level of the staff 

working on the Egyptian stock exchange، in an attempt by researchers to find a close connection between the working 

environment as one of the factors in the relationship that exist for good use to achieve the competitive advantage of 

exchange dealers to achieve the goals of a performance level in survival and growth with a view to stimulating interest in 

it and its known development and prominence. 

What is the working environment, its importance and its important role in developing, developing and upgrading 

performance that is why two key questions will be answered in this study? 

- What is the role of the working environment in achieving performance on the Egyptian stock exchange? 

- What is the impact of the personal and functional variables of the employees on the variables of the study in the work 

environment and the level of performance? 

To answer these two questions, we have identified the concept of the working environment, its main components, its 

different dimensions and the extent to which it contributes to the high level of performance from another interface, the 

study was exposed to the concept of the level of performance and its elements and dimension and factors affecting it 

certain conclusions have been communicated and some recommendations have been proposed to achieve maximum 

benefits from the working environment in order to improve their role in achieving the level of performance. 

Keywords: Working Environment, Performance Level, Egyptian Stock Exchange. 

 

http://www.ajsp.net/

