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 : المقدمة

المنظمة. وبالتالي، ُينظر إلى الموظفين على أنهم (، يتم تحسين األداء من خالل موظفي  HRMوفًقا الفتراضات إدارة الموارد البشرية )
افز  أصول قّيمة للجميع لتحسين األداء. قبل العقود األخيرة من القرن العشرين، كان ُينظر إلى األداء على أنه نتيجة مزيج من الكفاءة والح

( بأقصى  HRعندما يتم استخدام الموارد البشرية )  عند منح الموارد الكافية، وبالتالي أصبح تحفيز الناس جانًبا مهًما في معظم اإلدارة.
طاقتها، فقد تحقق الشركة إنتاجية وكفاءة وأداء غير محدود. قد ال يعمل جميع الموظفين بالطريقة نفسها ألن لديهم أساليب عمل مميزة. 

التعزيز   المكافأة، بينما يستفيد آخرون من  النظر عن  أكبر بغض  الحين واآلخر. يتم تحديد أداء  يتمتع بعض األفراد بإمكانيات  بين 
الموظف من خالل استعداده وانفتاحه إلكمال وظائفه. عالوة على ذلك، إذا كان الموظفون مستعدين ومنفتحين إلنجاز وظائفهم ، فمن 

 الممكن أن تنمو إنتاجيتهم، مما سيسهم في تحسين األداء.

ت بالموارد المطلوبة لألداء، بغض النظر عن مواهبهم وخبراتهم. "تقييم األداء  من ناحية أخرى، يجب تزويد الموظفين والمعدات واإلمدادا
  يؤثر بشكل مباشر على المهام العاطفية للغاية في الحياة المهنية، والحكم على التزام الشخص وكفاءته،". وفًقا للعديد من األكاديميين، 

بالغ األهمية لعملية نجاح الشركة. ووفًقا لذلك، تركزت الصعوبة الرئيسية   يعد تنفيذ إطار عمل جيد التحديد لتحليل أداء الموظفين أمًرا
 للشركات على تحسين أداء الموظفين بكفاءة حتى تظل مصداقيتهم في المقدمة.

السلبية أو تلعب بيئة العمل دوًرا مهًما في أداء الموظفين. ُيقال أن بيئة العمل تؤثر بشكل كبير على أداء الموظفين سواء تجاه النتائج  
البيئات  داخل  حياتهم  بالمائة من  الناس خمسين  يقضي معظم  الموظفين.  تناقش حقوق  دولية  منظمات  هناك  العالم،  في  اإليجابية. 
 الداخلية، مما يؤثر بشكل كبير على حالتهم العقلية وأفعالهم وقدراتهم وأدائهم. من المفترض أن تكون النتائج األفضل وزيادة اإلنتاجية 

لتحسين بيئة مكان العمل. ستعمل البيئة المادية األفضل في المكتب على تعزيز الموظفين وتحسين إنتاجيتهم في نهاية المطاف.   نتيجة
، أشارت األدبيات المختلفة المتعلقة بدراسة العديد من المكاتب والمباني المكتبية إلى أن عوامل مثل عدم الرضا، وأماكن العمل المزدحمة

 ية تلعب دوًرا رئيسًيا في فقدان إنتاجية الموظفين.والبيئة الماد

في التسعينيات، تغيرت عوامل بيئة العمل بسبب التغيرات في عدة عوامل مثل البيئة االجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات، والطرق المرنة 
بة في العمل وستزيد نتائج أدائهم. عالوة على  لتنظيم إجراءات العمل. عندما يكون الموظفون الئقين جسدًيا وعاطفًيا، فستكون لديهم الرغ

ذلك، تساعد بيئة مكان العمل المناسبة في تقليل عدد حاالت التغيب وبالتالي يمكن أن تزيد من أداء الموظفين مما يؤدي إلى زيادة 
 اإلنتاجية في مكان العمل.

 الدراسات السابقة

حالة معهد اإلدارة المالية بمنطقة دار السالم: يجب على المنظمات   -موظفين  ، تأثير بيئة العمل على أداء الBushiri( ،2014)دراسة  
الخروج من أدوارها التقليدية ومناطق الراحة للنظر في طرق جديدة للعمل. يجب عليهم إنشاء بيئة عمل حيث يستمتع الناس بما يفعلونه، 

مكاناتهم. هدفت الدراسة إلى تقييم تأثير بيئة العمل على أداء الموظفين ويشعرون أن لديهم هدًفا، ويفتخرون بما يفعلونه ، ويمكنهم تحقيق إ
في معهد اإلدارة المالية في منطقة دار السالم. لغرض هذه الدراسة تم استخدام تصميم بحث وصفي. تم استخدام تقنية بسيطة ألخذ 

( مكوًنا من خمسة وعشرين 50جيبين لهذه الدراسة خمسين )العينات العشوائية على التوالي الختيار المستجيبين للدراسة. كان عدد المست
 .( موظًفا مبتدًئا. تم استخدام االستبيانات المنظمة لجمع البيانات25( موظًفا كبيًرا وخمسة وعشرين )25)
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ة أيًضا أن الموظفين تشير نتائج الدراسة إلى أن بيئة عمل المنظمة كان لها تأثير على األعضاء فيما يتعلق بالمستجيبين. وكشفت الدراس
سيحسنون أدائهم إذا عالجت اإلدارة المشكالت التي تم تحديدها أثناء البحث. تتمثل المشكالت في مرونة بيئة العمل، وإلهاء ضوضاء 
العمل، وعالقة المشرف الشخصية مع المرؤوسين، ووجود المساعدة الوظيفية، واستخدام مالحظات األداء، وتحسين حوافز العمل في  

 لمنظمة لتحفيز الموظفين على أداء وظائفهم.ا

في الختام، وبناًء على النتائج، أوصت الدراسة بضرورة قيام المنظمة بعقد اجتماعات دورية مع الموظفين لتقديم شكاواهم إلى اإلدارة 
موظفيها من أجل تحقيق ما تعمل  والعمل كعامل محفز للموظفين. يجب أن تجد اإلدارة طرًقا ووسائل إيصال أهدافها واستراتيجياتها إلى

 المنظمة من أجله، ورسالتها ورؤيتها. 

، أهمية بيئة العمل في تحقيق اإلبداع الوظيفي: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية بيئة العمل ( ٢٠٢٠دراسة منى خالد عكر، )
المنظمة الوظيفية وزيادة وتطوير اإلبداع الوظيفي   في العمل. كما نعلم جميًعا ، هناك العديد من مجاالت للموظفين والعاملين داخل 

االبتكار الوظيفي، سواء كان ذلك في صياغة االستراتيجيات أو الخطط ، أو ابتكار األساليب واألنظمة، أو تنظيم مهارات وقدرات القوى  
ديد من المجاالت إلى فرص إبداعية ضخمة العاملة، أو في أحدث استجابة للمتطلبات البيئية من حيث السلع والخدمات. يمكن تحويل الع

وتعظيم قدرة وإمكانات المنظمات اإلدارية. ومع ذلك ، بالنسبة للمديرين ، فإن تصميم طريقة جديدة لتطبيق نظرية اإلدارة والحصول على  
 نتائج جيدة هو ابتكار.

في شكل إبداع وظيفي وإداري ، وهو قدرة الموظف يمكن للموظف المبدع أن يحل مشاكله اإلدارية بأقل الخسائر وبطرق غير تقليدية  
على تنظيم األفكار والخطوات وأساليب العمل دون التسبب في التباس وتأخير عملية اإلنتاج. يرتبط مفهوم اإلبداع الوظيفي باالبتكار 

 الذي يبحث عن طرق جديدة لتوفير الوقت والطاقة وتحقيق فوائد للمنظمة. 

، أثر بيئة العمل الداخلية على نية التسرب الوظيفي دراسة ميدانية في شركة عبد  (٢٠١٩جحي عاتي، )دراسة محمد بن حسين بن را
اللطيف جميل: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير بيئة العمل الداخلية على نية الدوران، في ضوء متغيرات بيئة العمل وهي 

( عاماًل 133يا المستخدمة، والرواتب والمزايا، ونية الدوران(. تكون مجتمع الدراسة من ) )الهيكل التنظيمي، والقيادة اإلدارية، والتكنولوج
( في األساليب اإلحصائية لفحص SPSSv.25.0في شركة عبداللطيف جميل بجدة. استخدم الباحث التحليل اإلحصائي على برنامج )

يارية حسب دقة االستبيان من خالل معامل ألفا كرونباخ وتحليل فرضيات الدراسة وأسئلتها وكذلك لحساب المتوسطات واالنحرافات المع
 جوتمان.-االنحدار، وفًقا لمعامالت االرتباط بيرسون وسبيرمان براون 

البيئة الداخلية السائدة في شركة عبد اللطيف جميل من وجهة نظر  الدراسة أن هناك اتجاهات عالية تجاه أبعاد  ووجدت نتائج هذه 
اه إيجابي تجاه البيئة الداخلية والقيادة اإلدارية، والتكنولوجيا، وكان معتدلة في الحوافز ونية لترك الوظيفة. كما أظهرت موظفيها وهناك اتج

 النتائج وجود عالقة عكسية بين تأثير بيئة العمل الداخلية على نية الدوران. 
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 اإلطار النظري 

 تعريف بيئة العمل 

تتكون داخل محيط معين وهو المؤسسة او الوظيفة، ويمكن لإلدارة المسؤولة التحكم بها وبشكل مباشر هي مجموعة متغيرات واحداث قد  
واكيد، وكل بيئة عمل تختلف عن األخرى. وهي كل مكان يتواجد فيه األشخاص للعمل مقابل الحصول على المال والرزق، ويستطيع 

 ة من خالل اسلوبه مع الموظفين واألوامر التي يشير بها. المدير العام التحكم في اداء العاملين وخلق بيئة مختلف

 بيئة العمل واإلنتاجية 

سيبحث هذا القسم في تعريف اإلنتاجية على أنها عدد المخرجات التي تم الحصول عليها من مستوى معين من المدخالت، والتي تتأثر 
والمؤهالت الرسمية، ومستويات التحفيز، والمبادرة، ومهارات   بمجموعة متنوعة من المهارات والخصائص والمواقف، بما في ذلك التدريب

استخدام   سيتم  العمل.  وروح  العامة،  والمواقف  االتصال،  ومهارات  المهام،  متعددة  والقدرات  والحكم،  التفاصيل،  بـ  واالهتمام  الفريق، 
رشادي مع المزارعين والزيادة الناتجة في إنتاج الغذاء "اإلنتاجية" في هذه الحالة لإلشارة إلى عدد ساعات العمل التي يقضيها المسؤول اإل

 في المزرعة. 

تتكون بيئة العمل من مباني الموظف والمواقع األخرى التي يشارك فيها الموظفون في أنشطة متعلقة بالعمل أو يتواجدون كشرط لتوظيفهم. 
مواد التي يستخدمها الموظف أثناء عمله أو عملها. يحدد بيئة ال تشمل بيئة العمل المواقع المادية فحسب، بل تشمل أيًضا المعدات أو ال

العمل "من خالل دمج األبعاد النفسية واالجتماعية مثل العالقات بين الموظف وصاحب العمل، والتحفيز والتقدم، ومتطلبات العمل،  
ين في أي مؤسسة معينة وصاحب العمل.  والدعم االجتماعي. تشير العالقات بين صاحب العمل والموظف هنا إلى العالقة بين الموظف

أشر إلى أن عالقة صاحب العمل / الموظف الناجحة تتضمن تحقيق توازن في المصالح. واستمروا في القول بأن المصلحة الرئيسية 
ى لصاحب العمل هي أن تستمر المنظمة في النجاح، في حين أن مصلحة الموظف هي تأمين أفضل ظروف عمل ممكنة والتمتع بمستو 

 معيشي جيد. 

 تأثير عالقات الموظفين على اإلنتاجية 

تعريف عالقات الموظفين على أنها العالقة بين المنظمة وموظفيها ، والتي تتضمن النطاق الكامل للتفاعالت واالتصاالت بين الطرفين  
الحال في العالقات بين المشرفين   والعمليات التي يتكيفون من خاللها مع احتياجات ورغبات كل منهما. لسوء الحظ، لم يكن هذا هو

ر والمرؤوسين في مجال اإلرشاد بوزارة الزراعة، حيث وفًقا للمشاركين الذين تمت مقابلتهم في اجتماع مناقشة المجموعة البؤرية، هناك تنم
كن تحقيقها إال من خالل  متفشي يقابله ضباط اإلرشاد من قبلهم. المشرفين. هناك اعتقاد واسع النطاق بأن تحسينات اإلنتاجية ال يم

إصالح جذري في مجال عالقات الموظفين، مما يعني أنه ال يمكن المبالغة في التأكيد على الحاجة إلى الحفاظ على عالقات الموظفين 
شرط للنجاح التنظيمي. كما أن عالقات الموظفين القوية   -الصحية ألن عالقات العمل الصحية في المنظمة هي أمر مسبق واضح.  

 طلوبة لتحقيق إنتاجية عالية ورضا اإلنسان. م

يجب أن تكون جودة الوظيفة هدًفا رئيسًيا ألي صاحب عمل ألن الموظفين السعداء يخلقون عمالء سعداء، والذين بدورهم يعرضون  
دخالت أمن العمل؛ أعمااًل متكررة. ويوضحون كذلك أن المحددات الرئيسية لجودة الوظيفة تشمل وتيرة العمل وضغوط العمل؛ فرص الم
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توازن الحياة مع العمل؛ العالقات في مكان العمل التطور الفردي وظروف العمل الجسدية. يبحث الموظفون أيًضا عن مزايا الموظفين  
 الممتازة، والرواتب التنافسية، والجداول الزمنية المرنة، والتركيز على وضع الرفاهية الشخصية للموظف في المقدمة والوسط. 

 اإلبداع تعريف

هو القدرة على الحصول لحل مناسب لمشكلة ما ال يوجد حل لها، وبطريقة جديدة وفريدة وهو ايضا النظر الى األشياء والظواهر واألحداث 
 بمنظور مختلف يحتوي الكثير من الذكاء وهو ال يكون لدى أي شخص.

 اإلبداع الوظيفي

فاوت وتتباين من شخص آخر، لكن هناك فئة معينة تهتم بإثبات ذاتها وتهوى تحقيق  القدرات اإلبداعية والمهارات واألفكار المبتكرة تت
أهدافها ومحبة االبتكار وصنع أفكار جديدة تؤدي الى الرقي بالمجتمع الى نحو أفضل، واذا كان هذا الشخص مبدع في مجال معين ال  

 ل افضل. يكتفي بعلمه ومعرفته بل يسعى جاهدا لتنميتها وتدريبها وتنشئتها بشك

 ما هي عناصر اإلبداع 

للقدرة االبتكارية مكونات أو عناصر أساسية ال يمكن التحدث عن اإلبداع الفعال بدونها، تكمن أهميته في تحديد قياس ومستوى اإلبداع 
 على المستوى الفردي والمجتمعي والتنظيمي.

 اإلصالة -1

ن حوله ومعيار الحكم على الفكرة باألصالة في عدم االنصياع لألفكار بمعنى أن المبدع هو التفكير األصيل، أي أنه ال يكرر أفكار م
نتشار المتداولة والمعترف بها والخروج من التقليد والتمييز وتميزهم، أي كلما زادت درجة إنتاج األفكار الجديدة، وكلما قلت درجة الفكرة وا

ل للمشكلة أو المشاكل بطريقة مختلفة عن تلك الخاصة باآلخرين، بشرط الفكرة. النمط التقليدي درجة مصداقية الفكرة قد أتت بأفكار وحلو 
 أن تكون مفيدة وعلمية وعملية. 

 الحساسية تجاه المشاكل  -2

فالمبدع قادر على التعرف على األزمات والمشكالت في المواقف المختلفة أكثر من غيره ولمس أكثر من أزمة أو مشكلة تحث على  
الشعور بالمشكلة أن يكون المخترع قادًرا على تحديد جميع أبعاد المشكلة أو األزمة لفهم تداعياتها وفهم أوجه  البحث عن حل. يتطلب  

 القصور واألخطاء وتعزيز اإليجابيات من خالل فهم عميق لطبيعة األزمة أو المشكلة المعنية.

 المرونة  -3

التكيف بسرعة مع   إنها قدرة الشخص على تحويل اتجاه تفكيره أو مقاربته للمشكلة من موقف إلى آخر، وهذا يعني قدرة الفرد على 
ير التطورات والمواقف الجديدة. تشير المرونة إلى تنوع األفكار التي يجلبها الفرد المبدع، وبالتالي فهي مؤشر على درجة السهولة التي يغ

 بها الفرد وجهة نظر أو موقف ذهني معين. 
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 القدرة التحليلية -4

داعي أو المبتكر الذي يتضمن اختيار واختيار وتنسيق أي عمل جديد، وحدات بسيطة إلعادة تنظيمها. الشخص المبدع يعني اإلنتاج اإلب
قادر على تحليل وفهم عناصر األشياء فهم العالقات بين هذه العناصر ولديه القدرة على إعادة تنظيم األفكار ومن خالل ذلك، من 

 ممارسة.الممكن إحداث أي تغيير أو تجديد في ال

 الطالقة  -5

القدرة على إيجاد عدد كبير وقيم من األفكار في زمن معين. يتفوق الشخص المبدع على كمية األفكار التي يقترحها في فترة زمنية معينة 
ر  حول موضوع معين. هذا يعني أن عنصر الطالقة متوفر لدى الفرد كلما كان قادًرا على استدعاء أكبر رقم كلما زادت األفكار بمرو 

 الوقت وكلما زادت القدرة، زاد اإلبداع وزادت درجة النمو.

 ما هي بيئة العمل السامة وما تعريفها؟ 

هي أي بيئة عمل تشعرك بالخوف وعدم االستقرار؛ سواء من ضغط العمل، أو المناخ العام للمكان، أو األشخاص، أو كل تلك العوامل  
يقلل من طاقتك اإلنتاجية، ويفقدك التوازن بين حياتك الوظيفية والشخصية. أي إنها مجتمعة. ويمتد تأثيرها إلى حياتك الشخصية؛ مما  

 تؤدي إلى اضطرابات في جميع نواحي حياتك، وتؤثر في صحتك النفسية، والجسمانية، والعقلية، وقد تصل بك إلى الوفاة.

وأساسي يؤّثر على إنتاجّيته في موقعه الوظيفي، وطبعَا  مما ال شك فيه، أّن الوضع النفسي للموّظف في بيئة العمل، هو عامل مهم  
على نفسّيته، وتحديدًا اذا كانت بيئة العمل سامة. فالضرر النفسي الذي يشكو منه البعض هو حقيقي، ويظهر على شكل قلق، توتر، 

منها الموظفون، فإن الكثير منهم يلقون اللوم  اكتئاب، قّلة الثقة بالنفس، اإلجهاد والتذمر لكن مهما اختلفت الحاالت النفسّية التي يعاني  
على بيئة العمل السامة، التي تترك تداعيات نفسّية، طويلة األمد، على مستقبلهم المهني. فما هي األسباب التي تجعل بيئة العمل سامة؟  

 وهل من حلول لهذا الموضوع؟ 

 أسباب تجعل بيئة العمل سامة: 

 .يل الموّظف غير الكفوء على حساب الموظف الكفوء بسبب "الواسطة" أو المحسوبّيةالتمييز بين الموظفين، وتحديدًا تفض •
 .التعرض للتنّمر من قبل الزمالء أو من قبل المدراء •
 .تداخل شؤون العمل مع الحياة الشخصّية •
 .من إفالس الشركة انعدام األمن الوظيفي بسبب عدم االستقرار أو التعرض للتهديد بالصرف من الوظيفة بشكل مستمر أو الخوف •
 .التعامل مع مدير متسّلط وحاد الطبع، ال يحترم الموظف ويهينه مع أو بدون مبّرر •
 التعّرض لالنتقاد الدائم والمستمّر من قبل المسؤول في العمل، من دون التنويه على إنجازات الموظف وإنتاجّيته الجّيدة.  •
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 عالمات بيئة العمل السامة: 

ُتصنع القيادة بالقوة، والتقليل من اآلخرين. فال يحق لمديرك، أو أي شخص أعلى منك منصًبا أو أكثر خبرة، اإلدارة المستبدة: ال   -1
 أن يقلل منك ومن عملك. 

تعارض اإلدارة مع قيم الشركة: عندما تجد مديرك يتحدث بشكل سيئ عن الشركة، وال يحترم قيمها؛ مما يثير المشاكل والضغائن   -2
 أقسامها. في باقي 

زمالء العمل غير مهنيين: ربما تجد بعض زمالء العمل غير مهنيين؛ ال يكترثون بالعمل وال يلتزمون بقواعده، ولكنهم بارعون في  -3
الشكوى ويعشقون القيل والقال، وقد يتعاملون بخبث معك!  مثل هؤالء الزمالء يسهمون في خلق بيئة العمل السامة، ويتسببون في 

 عمل.انهيار كيان ال
المدير المتنمر: يشعرك دائًما بالتقصير، ويكثر المنَّ بإبقائك في العمل. يرفض منحك أياًما للراحة، ويوجه لك الكثير من اإلنذارات  -4

 والتهديدات بال سبب، وال يحترم حدود مهامك الوظيفية. 
ة؟ هل تجد عقلك منشغاًل بالعمل حتى التوازن بين الحياة الشخصية والوظيفية: هل تشعر بأن عملك يطغى على حياتك الشخصي -5

خارج مواعيده الرسمية؟ هل تضطر إلكمال بعض مهام عملك بالمنزل؟  هل تشعر باختالل التوازن في حياتك حتى أنك لم تعد  
 تشعر بأي متعة عند الخروج مع األصدقاء والعائلة؟ أنت إًذا في بيئة العمل السامة! 

  - وال تجد فرصة لتطوير نفسك؟! تطلب مراًرا زيادة أجرك أو الحصول على مزايا أفضل   ال تتقدم في عملك: ال تترقى في عملك، -6
 دون استجابة، بينما يحصل اآلخرون على ذلك مع أنهم ال يقدمون للعمل مثل ما تقدم أنت؟! -بحكم سنوات خبرتك 

في بيئة العمل السامة التي ال تسمح   تمرض باستمرار: يؤثر الضغط النفسي والذهني المستمر سلًبا على صحتك، ويعرضك وجودك -7
 لك بفترات من الراحة إلى األمراض أكثر من غيرك. 

تتأثر حياتك الشخصية: تصبح محبًطا في عملك وفي حياتك، وال تستمتع في أوقات راحتك. تكثر الشكوى من العمل عند حديثك   -8
 ضرر حياتك الشخصية. مع أحبائك وتبدي تذمرك منه. هذا بالطبع يؤثر سلًبا عليهم أيًضا، وتت

مشاركة المشاعر السلبية مع زمالء العمل: قد تلوم نفسك على تأثير عملك في حياتك، وتشعر بالضيق من ذلك. ولكن إذا كان   -9
 زمالء العمل أيًضا يشعرون بنفس المشاعر السلبية؛ فهذا دليل على بيئة العمل السامة. 

بينما يترقى زميلك بالعمل عند أداء نفس المهام بنفس الكيفية! عدم تقدير عملك،    عدم المساواة والتقدير: تتعرض للتوبيخ والتعنيف، -10
واإلصرار على التقليل منه مهما بذلت من جهد، كل هذا يخلق بيئة العمل السلبية ويصبح التنافس غير أخالقي، ويؤدي إلى صراع  

 على السلطة والنفوذ.

 نصائح لمواجهة بيئة العمل السامة: 

 .تنجرف وراء السلبّية في العمل، بل رّكز على بذل أفضل ما بوسعكم، وال تسمح للجوانب السلبّية أن تؤّثر عليكال  -1
 .ارسم خطة لعملك، وحّدد المهام التي يجب أن تنجزها، ورّكز عليها بدل التركيز على بيئة العمل السيئة -2
ن هادئ يصلح للعمل، لكن اذا لم تستطع فعل ذلك، بسبب التواجد  تجّنب األشخاص السلبيين في العمل قدر اإلمكان، عبر إيجاد رك -3

 .في مكتب مشترك مع الزمالء الباقين مثاًل، واذا اضطررت للتعامل معهم، فاختصر الوقت وانسحب باحترام إلكمال عملك بسالم
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خرين، بل تحدث عما يزعجك بهدف  تحدث إلى الموارد البشرّية عن مشاكلك في العمل، لكن من دون توجيه الُتهم المباشرة إلى اآل -4
 إيجاد حلول وتحسين الوضع العام.

 أثر بيئة العمل على اإلبداع اإلداري 

يتمتع المدير في المؤسسة بالسلطة العليا التي إذا أدت وظيفتها وأبدعت وابتكرت نقلت المؤسسة إلى مستوى عالي جًدا ومن أهم اآلثار 
 ما يأتي: 

 .موظفين وخاصة المدير على إتمام مهامهم وابتكار طرق جديدة لزيادة اإلنتاجية للمؤسسةتساعد ظروف العمل المناسبة ال •
 .تؤثر بيئة العمل بشكل مباشر على نفسية الموظفين فبالتالي تؤثر على مدى تفاعلهم مع اإلدارة التي تؤدي بدورها حماية المؤسسة •
واالبتكار الالزم لتطوير المؤسسة والحفاظ على العالقة بين اإلدارة  إن بيئة العمل إذا لم تكن مالئمة وفيها من مقومات اإلبداع   •

 .والموظفين يؤدي ذلك إلى تشتتها وتشتت هدفها وبالتالي فشلها
إن بيئة العمل يجب أن تكون آمنة صحية سليمة بعيدة عن المخاطر وذات جو هادئ ليستطيع كل فرد من أفراد هذه المؤسسة بدءا   •

 .موظفين على أداء مسؤولياتهمن المدير وانتهاء بال
تؤثر بيئة العمل المناسبة من جميع الجهات مثل توفير بنية تحتية جيدة وطقس جيد ومرافق عامة وحوافز وغيرها على أداء المدير   •

 .في المؤسسة وكيف يستطيع أن يستثمر مواهب العمال وبالتالي تحقيق أقصى درجات اإلبداع للمدير وأفراد المؤسسة
الناجح في المؤسسة وأن اإلبداع على اإلدا • رة أن تعي تماما مدى تأثير بيئة العمل على موظفين فهي المحرك األساسي للعمل 

 اإلداري ال يتحقق إال من خالل هؤالء الموظفين الذين يعملون من أجل المؤسسة وتطويرها. 

 العالقة المباشرة بين مفهوم القيادة اإلدارية اإلبداعية وجودة بيئة العمل

إن بيئة العمل تشمل الهيكل التنظيمي والحوافز وظروف العمل المختلفة التي إذا نظرنا إليها مجتمعة وتحققت بشروط وكفاءة عالية يؤدي 
 ذلك إلى تحقق مفهوم اإلبداع اإلداري وتكوين قيادة إدارية قادرة على مواجهة الظروف الصعبة التي تحيط بالمؤسسة. 

ناخ صحي من جميع االتجاهات سواء في المبنى أو الطقس أو المكونات المادية كان على اإلدارة العامة كلما كانت بيئة العمل ذات م
 فيها تحقيق أقصى درجات اإلبداع واإلتقان في العمل. 

 الخاتمة

اإلدارية في الوصول إلى  يحتاج العمل اإلداري إلى األفراد القادرين عليه حتى يكتمل ويصبح جاهًزا ومناسًبا، وتكمن ضرورة األعمال  
هدف معين أو إنجاز أمر ما ضمن فترة زمنية محددة وضمن خطة العمل اإلداري، والعمل اإلداري ناتج عن جهود العديد من األفراد  

ل بعكس الكثير من األعمال التي ينجزها فرد واحد، وهو ما يعرف بالتخصص، وتكون المسؤولية مشتركة في العمل اإلداري بعكس األعما
 الفردية. 

تحتاج األعمال اإلدارية إلى وجود تناغم بين المدير والموظفين في مكان العمل إلنجاز أهداف العمل باالعتماد على الموارد المتوفرة 
 باإلضافة إلى الظروف المحيطة والكفاءة، كما يوجد العديد من الوظائف للمدير ومنها: 
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أو المؤسسة للعديد من المشاكل ويأتي دور المدير في البحث عن حلول للمشكالت   : تتعرض الشركةإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل •
 .ويتطلب ذلك وجود مهارات لدى المدير تمكنه من ذلك

: تحفيز الموظفين على العمل وتوفير أجواء مناسبة للموظفين في العمل لتنمية روح العمل لديهم وتشجيعهم على  تحفيز الموظفين •
 . ك على رضا الموظفين وبالتالي اإلنتاجيةاإلبداع؛ إذ ينعكس ذل

 .: سواء كان التواصل مع الموظفين أو مع المدراء اآلخرينالتواصل الفعال •
تقنية والفنية • الموظفين واإلشراف عليهم وتحقيق  مهارات  المدير من توجيه  يتمكن  أهمية كبيرة حتى  ذات  الفنية  المهارات  تعد   :

 .مستويات أعلى من النجاح
 : يأتي دور المدير في ابتكار وتطوير أفضل المنتجات والخدمات الجديدة إلرضاء العمالء وازدياد عددهم. االبتكار •

 :المصادر والمراجع
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(، أثر بيئة العمل الداخلية على نية التسرب الوظيفي دراسة ميدانية في شركة عبد اللطيف ٢٠١٩محمد بن حسين بن راجحي عاتي، )
 جميل، المجلة العربية للنشر العلمي، العدد العاشر.

الة منشورة على مدونة موضوع، متوفرة على الرابط اإللكتروني التالي:  (، أثر بيئة العمل على اإلبداع اإلداري، مق ٢٠٢٢أسماء يعقوب، )
https://mawdoo3.com :صباحًا.  ٠٤:٠٦، الساعة: ٢٠٢٢-١١- ١٨، تمت الزيارة بتاريخ 

(، تأثير بيئة العمل على تحقيق اإلبداع اإلداري، مقالة منشورة على مدونة إي عربي، متوفرة على الرابط اإللكتروني ٢٠٢١نورس عتوم، )
 مساءًا. ٠٦:٠٣، الساعة:  ٢٠٢٢-١١-١٨، تمت الزيارة بتاريخ: https://e3arabi.comالتالي: 

 (. عالقة بيئة العمل بالرضا الوظيفي للعمال.2017أهناني، نجاح. )

Bushiri, C. P. (2014). The impact of working environment on employees’ performance: the case of institute of finance 

management in Dar Es Salaam region. Unpublished Ph. D. Dissertation. Tanzania: The Open University of Tanzania. 

Available online also at: https://core. ac. uk/download/pdf/33424874.Pdf 

 

 

 

http://www.ajsp.net/
https://mawdoo3.com/
https://e3arabi.com/

