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 : الملخص

والدور الذي يلعبه هذا األخير سواء بالنسبة للمنظمة هدفت هذه الدراسة إلى محاولة إعطاء صورة واضحة عن ظاهرة التغيير التنظيمي  
من خالل تمكينها من التكيف مع المتغيرات البيئية، وضمان بقائها واستمرارها في أداء نشاطها وتحقيق النتائج المرغوبة إما بالنسبة 

مهاراته وقدراته وذالك من خالل عدة جوانب  للمورد البشري فيظهر جليا دور التغيير التنظيمي عليه من خالل رفع وتحسين أدائه وتنمية  
ترتكز على التغيير النوعي لألفراد اعتمادا على برامج التدريب وتكوين لرفع مهارات وقدرات العاملين وإدراك النقائص التي تكون كانوا  

ئمة لرغبات وتطلعات العاملين يعانون منها عند أداء لوظائفهم ومهامهم كما يمكن أيضا التغيير في أنظمة الحوافز وجعلها أكثر مال
ومالئمة ألهم المستجدات الحاصلة وذالك الن التحفيز يتغير كما تتغير ميوالهتم ورغباهتم بتغير الوقت و الظروف واألشخاص وطبيعة 

نظمة القيام بتقويم العمل فكثير مايكون نقص في أداء الموارد البشرية نتيجة ضعف نظام الحوافز وعدم فعاليته لذلك يجب على اإلدارة الم
 دوري لنظام الحوافز وتجديده وفقا لمتطلبات كما يمكن إيضا إحداث التغيير في أنماط القيادة.

  :المقدمة

شغل مفهوم التغيير التنظيمي اهتمام العديد من الباحثين من خالل الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع باإلضافة إلى اهتمام العديد 
ل به خاصة تلك المنظمات التي تعيش و تنشط وسط منافسة حادة زيادة على التقلبات و التطورات التي تفرضها من منظمات األعما

البيئة المحيطة والتي تتميز بالحركية و عدم الثبات،كلها عوامل تضع المنظمة أمام حتمية القيام بالتغيير التنظيمي و الذي أصبح أمرا 
عنه و ذلك ألنه يمثل وسيلة المنظمة لالستمرار في نشاطها و تحقيق النمو و التطور و التكيف ضروريا ال يمكن للمنظمة االستغناء  

والتالؤم أكثر مع محيطها ووسيلتها لمواكبة مختلف التطورات و المستجدات الحاصلة و مواكبة العصرنة أكثر، لذلك أصبح وجوبا على  
اطاهتا و التي يجب أن تتم وفق أسس و ضوابط معينة و وفقا لمراحل وخطوات المنظمة تبني عملية التغيير التنظيمي في أعمالها و نش

تضمن السير الحسن لعملية التغيير و تؤدي إلى تجسيدها على أرض الواقع و تحقيق النتائج المرجوة، فنجاح عملية التغيير مرهون  
جب على إدارة المنظمة التعامل مع كل ما من شأنه أن  بمدى وضوح أهدافه و المشاركة في تنفيذه من قبل اإلدارة و العاملين، لذلك ي

يعيق تنفيذ برامج التغيير بالخصوص ما يعرف بمقاومة التغيير التي قد يقوم بها بعض األفراد نتيجة تخو فهم مما ستسفر عليه عملية 
تدابير و اإلجراءات الالزمة للتغلب التغيير مستقبال أو تعارض التغيير مع مصالحهم أو ألسباب أخرى وفي هذا الصميم ينبغي وضع ال

على مقاومة التغيير والعمل على إقناع األطراف المعارضة للتغيير بحاجة و ضرورة المنظمة للتغيير واألهداف التي سيحققها سواء  
 للعاملين أو المنظمة وبالتالي تصبح األطراف المعارضة للتغيير مؤيدة للتغيير و تعوهنم على إنجاحه. 

 يير التنظيميماهية التغ

يمثل التغيير التنظيمي ظاهرة حتمية تجبر المنظمة على التجديد و التغيير وذلك من أجل التكيف و التالؤم مع مختلف المستجدات 
والتطورات الحاصلة في البيئة المحيطة من أجل استمرار المنظمة في أداء نشاطها وضمان بقائها وتميزها كما أن التغيير التنظيمي 

 .يعتبر من الحلول التي تلجأ إليها المنظمة لحل بعض المشاكل القائمة كنقص األداء أو نتيجة الرتفاع التكاليف و نقص األرباح

قبل أن نعرف التغيير التنظيمي البد أن نعرف في بداية األمر ما هو التغيير و نذكر بعض   مفهوم التغيير التنظيمي و أهم خصائصه
 .مه أكثر ثم بعد ذلك نعرف التغيير التنظيمي و نذكر خصائصه التي تميزهخصائصه حتى  يتضح مفهو 
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التغيير هو استجابة و نتيجة طبيعية للحراك و النمو الذي يحدث في منظمات األعمال، و القدرة على التكيف و االستجابة، و هو حالة  
 حداث التغيير بمثابة محاولة إليجاد التوازن البيئي للمتغيرات طبيعية في حياة األفراد و كذلك المنظمات، حيث تعتبر محاولة المنظمات إل

 خصائص التغيير: 

: يقول علماء االجتماع إن الشيء الوحيد الذي ال يتغير هو التغيير نفسه ذلك أن التغيير أمر حتمي و ضروري و التغيير أمر حتمي
ودوام الحال من المحال و يتجلى هذا األمر في عالم اليوم حيث    الزم وهذا يتناسق مع طبيعة األمور واألشياء فال شيء يبقى على حاله

أصبح فيه التغيير قاعدة و ليس استثناء فالعصر الذي تحيى فيه المنظمات اآلن عصر مليء بالتغيير والديناميكية في شتى اجمالالت 
 .التغييراالجتماعية، السياسية، االقتصادية، القانونية، مما جعل الكثيرين يطلقون عليه عصر 

: أي أن حركة التغيير هي حركة ارتقائية بالضرورة و أن المنظمة بعملية التغيير تنتقل عبرسلسلة من المراحل و التغيير حركة تفاؤلية
الخطوات أو الحلقات التطويرية تقفز هبا من الوضع الحالي أو الراهن الذي تكون عنده في فترة زمنية معينة نحو الوضع المستهدف أو 

  نشود الذي تأمل في الوصول إليه مستقبال هذا االنتقال يشبه الخط المستمر.  الم

: هناك قاعدة تقول أن التغيير مسألة مستمرة على مر التاريخ فالتغيير حالة مستمرة يحصل بتخطيط مسبق أو  التغيير عملية مستمرة
يان الماء أو موسميا على قفزات نوعية أو كمية و قد يكون بصورة عشوائية استجابة للظروف البيئية كما قد يكون سريانه منظما كجر 

بطيئا أو سريعا, جذريا أو تدريجيا، فهو من الظواهر التي تتصف بالديمومة و االستمرار ذلك أن المنظمات تعمل ضمن بيئة داخلية و  
 .هي سمة التغيير المستمر خارجية تتصف بالحركية و عدم الثبات خاصة بيئة العصر الحالي إذ أن السمة الغالبة عليها

: إن اعتبار التغيير عملية شاملة يتماشى مع مفهوم النظم الذي يفضي بالنظرة الكلية و الشمولية أو النظام محل التغيير عملية شاملة
المنظ  إستراتيجية تسير  فالتغيير عبارة عن  باعتبارها نظاما كامال  بكليتها  المنظمة  التغيير مع  يتعامل  لذا  تسعى االعتبار  بأكملها  مة 

إلحداث تغييرات في كافة جوانبها و هو بذلك يختلف عن التطوير التنظيمي و التنمية اإلدارية التي تعتبر تغييرات جزئية كما أن النظرة  
في كافة  النظمية للتغيير تقضي بأن المنظمة باعتبارها تتكون من أنظمة فرعية متداخلة و متفاعلة بأن التغيير في إحدى أنظمتها يؤثر  

 .النظم األخرى بدرجات متفاوتة

 تعريف التغيير التنظيمي

 .هو خطة لتحسين جزء أو كل المنظمة و تأخذ في الحسبان دراسة البيئة المحيطة بها  لتحديد العالجات و التدخالت المناسبة

استجابة لقوى ضاغطة غالبا ما تكون كما يقصد به ذلك التحول الذي يحصل في نشاطات المنظمة و العمليات و األهداف,و العاملين  
 .خارجية, و يعتبر التغيير التنظيمي من الظواهر الصعبة في منظمات األعمال
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 خصائص التغيير التنظيمي:

 يمكن إجمال الخصائص التي يتمتع  بها التغيير التنظيمي فيما يلي:

عشوائي وال يحدث التغيير بمعزل عن األفراد، كما أن دور يحتاج التغيير التنظيمي إلى التخطيط واإلدارة فهو ال يحدث بشكل   •
المديرين في عملية التغيير ال يتوقف عند التخطيط و التنفيذ فحسب، بل يشمل توفير البيئة المناسبة للتغيير والتعلم والمخاطرة و  

 تطوير العاملين من أجل تحمل مسؤولية تحديد الحاجة للتغيير وتنفيذه. 
التغيير من عدة مراحل تتمثل في مرحلة االستكشاف. التخطيط, العمل و أخيرا مرحلة التكامل التي تبدأ بعد نجاح التغيير  يتكون   •

 .ليتم تثبيته
التغيير التنظيمي عملية مستمرة و عمل مخطط و مسؤولية إدارية و مبني على مفهوم النظم المفتوحة و يعتمد على مشاركة العاملين  •

 .مع اإلدارة

 س و مراحل التغيير التنظيمي:أس

 أسس التغيير التنظيمي

 توجد عدة أسس يجب على اإلدارة مراعاتها إلحداث التغيير بشكل فعال منها: 

يجب على المسؤول اإلداري أن يجري دراسة دقيقة لطبيعة المشكلة التي تستدعي إجراء تغيير، وأن يخطط للنتائج المرجو تحقيقها، و 
 .مشكلة و أسباب بقائهاأن يتعرف على بدء ال

يجب أن يدرك المسؤول دوافعه لمحاولة إحداث التغيير و األسس التي تبنى عليها رغبته في إدخال تغيير معين, كما يجب أن يكون  
 على وعي تام بقيمه و مواقفه و اتجاهاته التي لها عالقة بالتغيير، و أثر دوافعه على اآلخرين فالمسؤول ال يستطيع أن يتحرر من 

 .تحيزاته و أن يكون موضوعيا إال إذا كانت قيمه و دوافعه واضحة و محددة بشكل دقيق

محاولة التعرف على األسباب الظاهرة والكامنة لدى األفراد والتي تدعم التغيير أو تقاومه، حيث يركزالمسؤول اإلداري هنا على التحليل  
 .المستمر للقوى الدافعة والقوى المعيقة للتغيير

على اإلمكانيات المتوفرة لدى المسؤول لتقديم العون الالزم أو الدعم الذي تتطلبه عملية التغيير، فالمسؤول قد يواجه مشكلة تقييم   التعرف
إمكاناته وطاقاته الشخصية الالزم تقديمها من أجل دفع اآلخرين ومساعدهتم أثناء إجراء التغييرات وتوضيح هدف التغيير لألشخاص  

نظمة, ألن السرية والغموض يسببان الحيرة والقلق ويدعوان األفراد إلى مقاومة إفساح اجمال لآلخرين للتعبير عن مشاعرهم المعنيين في الم
و اعتراضهم اتجاه عملية التغيير بشكل صريح, فإعطاء الفرصة لكل فرد لكي يعبر عن اعتراضه سيؤدي إلى تخفيف حدة المقاومة 

حتى يجعل عملية التغيير مستقرة و محافظة على استمراريتها و ثباتها، الدعم والمساعدة لألشخاص   ومعرفة القائد لما يجب عليه عمله
الي  الذين سيتأثرون بالتغيير االهتمام بجانب المعلومات, حيث يعتبر تبادل المعلومات بين القائد واألفراد المتأثرين أمرا ضروريا, و بالت

 يير واإلجراءات المتعلقة به. فإنه يجب إطالع األفراد على أهداف التغ
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 أهداف التغيير التنظيمي

 هناك مجموعة من األهداف تتحقق من التغيير التنظيمي نذكر منها: 

 .زيادة قدرة المنظمة على التعامل و التكيف مع البيئة المحيطة هبا و تحسين قدرتها على البقاء و النمو .1
 .ات المتخصصة من أجل إنجاز األهداف العامة للمنظمةزيادة قدرة المنظمة على التعاون بين مختلف المجموع .2
 مساعدة األفراد على تشخيص مشكالتهم و تحفيزهم إلحداث التغيير و التطوير المطلوب. .3
 .تشجيع األفراد العاملين على تحقيق األهداف التنظيمية و تحقيق الر ضا الوظيفي لهم .4
 .نظمةالكشف عن الصراع بهدف إدارته و توجيهه بشكل يخدم الم .5
 بناء جو من الثقة و االنفتاح بين األفراد العاملين و المجموعات في المنظمة  .6
 .تمكين المدراء من إتباع أسلوب اإلدارة باألهداف بدال من أساليب اإلدارة التقليدية .7
 .ونتائجها مساعدة المنظمة على حل المشكالت التي تواجهها من خالل تزويدها بالمعلومات عن عمليات المنظمة المختلفة .8

 أبعاد و جوانب التغيير التنظيمي

 يمكن تقسيم التغيير التنظيمي الذي تقوم به المنظمة إلى عدة أنواع اعتمادا على معايير معينة كما أن له مداخل متعددة يمكن من خاللها 
التغيير ناشئة عن أسباب و دوافع داخلية أو   التغيير و تكون عملية  المنظمة اتخاذ التعرف على مجال  خارجية و يبقى على عاتق 

 .اإلجراءات و التدابير الالزمة إلنجاح التغيير تجنبا للعوامل التي فد تؤدي إلى فشله

 أنواع التغيير التنظيمي و أهم مداخله:

كل مدخل يضم مجاالت  تصنف عملية التغيير التنظيمي إلى أنواع عديدة تبعا للمعيار المعتمد كما أن التغيير التنظيمي له عدة مداخل
 معينة تتم فيها عملية التغيير 

 :أنواع التغيير التنظيمي

 يتطلب نجاح عملية التغيير فهما لطبيعة التغيير وأنواعه فهناك عدة أنواع من التغيير حسب المعيار المستخدم في التصنيف:  

: إذا اعتمدنا درجة شمول التغيير معيارا نستطيع أن نميز بين التغيير الجزئي الذي يقتصر على التغيير الشامل والتغيير الجزئي •
تغيير اآلالت واألجهزة, والتغيير الشامل الذي يشتمل على كافة أو معظم الجوانب واجمالالت في  جانب واحد أو قطاع واحد ك

المنظمة والخطورة في التغيير الجزئي أنه قد ينشأ من عدم التوازن في المنظمة بحيث تكون بعض الجوانب متطورة وأخرى ال مما 
أدوات اإلنتاج إلى تغيير في عمليات اإلنتاج وأساليب التسويق وتدريب يقلل من فاعلية التغيير, فعلى سبيل المثال يحتاج تغيير  

 .العمال وغير ذلك
: إذا أخذنا موضوع التغيير أساسا يمكن التمييز بين التغيير المادي مثل التغيير الهيكلي والتكنولوجي  التغيير المادي و المعنوي  •

النفسي واالجتماعي على سبيل المثال ،قد نجد المنظمات لديها معدات وأجهزة جديدة ولكن أنماط سلوك   والتغيير المعنوي مثل 
 العاملين وأساليب العمل فيها تقليدية وهذا النوع من التغيير شكلي وسطحي وغير فعال. 
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  : يوجد تقسيم آخر ألنواع التغيير حسب سرعته وهو يشمل التغيير البطيء والسريع و على الرغم التغيير السريع والتغيير التدريجي •
من أن التغيير التدريجي يكون أكثر رسوخا من التغيير المفاجئ إال أن اختيار السرعة المناسبة إلحداث التغيير يعتمد على طبيعة 

 الظرف. 

 مداخل التغيير التنظيمي

التغيير لعدة   إن مجاالت التغيير حضيت بالكثير من الدراسات واألبحاث من قبل المهتمين بمجال التغيير التنظيمي ألهميتها ويتطرق 
سوف نستعرض مجاالت التغيير التنظيمي في   مجاالت مختلفة في المنظمة كما أنه قد يشمل أكثر من مجال واحد في الوقت نفسه،و

 المداخل التالية: 

عامة لها   : و يهتم بفلسفة و رسالة وأهداف وإستراتيجية المنظمة ويقصد بفلسفة المنظمة ما تتمتع به المنظمة من قيمالمدخل الوظيفي
 خصوصيتها و تميزها عن المنشآت األخرى وتمثل ثوابتها ويركز هذا المدخل على إحداث التغيير فيما يلي:

: إن تغيير فلسفة المنظمة يكون ضروريا إما كنتيجة لتغيير الرسالة واألهداف واإلستراتيجيات أو  تغيير فلسفة ورسالة المنظمة .1
شيد استخدامها بما يساهم في بلوغ أهداف جديدة وتخفيض التكاليف أو تحسين الجودة و بشكل مستقل وإعادة تطوير الموارد وتر 

 .زيادة اإلنتاج
: تقوم بعض المنظمات بإجراء تعديالت في أهدافها وفي اإلستراتيجيات المطبقة لتحقيق تلك األهداف  تغيير األهداف واإلستراتيجيات .2

البيئة المحيطة، وقد يحدث هذ المنظمة بتغيير أهدافها واستجابة لتغيرات  التغيير في جانب من الجوانب اإلستراتيجية فقد تقوم  ا 
 .اإلستراتيجية أو تغيير أهدافها العامة للمنافسة مثل: التمايز أو التركيز أو القيادة في التكاليف

 ين بالعمل على ناحيتين أساسيتان هما:: ركز الكثير من الكتاب والباحثين عند إحداث التغيير من خالل األفراد القائمالمدخل اإلنساني

 .التغيير المادي لألفراد من خالل االستغناء عن بعض العاملين أو إحالل غيرهم محلهم .1
التغيير النوعي لألفراد و ذلك بالتركيز على رفع المهارات وتنمية القدرات أو تعديل أنماط السلوك من خالل نظم التدريب أو تطبيق   .2

 اءات التنظيمية.قواعد المكافآت والجز 

: وهو ذلك المدخل الذي يعمل على إحداث التغيير من خالل إجراء تعديل وتغيير في الهيكل التنظيمي للمنظمة ويعرف المدخل الهيكلي
الهيكل التنظيمي بأنه اإلطار المؤسس الواضح لمكونات المنظمة وما تضمه من األقسام والفروع التي تتبعها والمحدد للمستويات التي 

 تتدرج عليها واالتصاالت التي ينبغي أن تتعامل عن طريقها واألنشطة التي تنهض هبا، وللمستويات والصالحيات التي تعطى لها.

: وهو المدخل الذي يتم التركيز فيه على إحداث التغيير من خالل إعادة تر تيب وتدفق العمل وعلى أنماط العمل المدخل التكنولوجي
على الوسائل المستخدمة في أداء العمل أو إدخال معدات وأدوات وأساليب جديدة في العمل كما أن العوامل التنافسية وأساليبه وطرقه أو  

 فرضت على وكالء التغيير ابتداع وسائل ومعدات وأساليب عمل جديدة تمكنهم من إحراز السبق على غيرهم من المنظمات المنافسة.
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شمل تغيير المسافات والترتيبات في موقع العمل، كما يجب أن يكون التركيب الداخلي لموقع العمل : ويدخل عبر تغيير الترتيبات المادية 
 بعيدا عن العشوائية وأن تأخذ اإلدارة بعين االعتبار متطلبات العمل ومتطلبات التفاعل الرسمي والحاجات االجتماعية حينما يتخذ القرار

 حول ترتيب العمل و التصميم الداخلي. 

 نجاح التغيير التنظيمي وأسباب فشله:عوامل 

 هناك عوامل تؤدي إلى نجاح التغيير التنظيمي كما أن هناك عوامل وراء فشل التغيير التنظيمي:

 عوامل النجاح: هناك مجموعة من العوامل التي تساعد على إنجاح برامج التغيير تتمثل في: 

 .التنظيمية بأسلوب علميمعرفة مصادر التغيير وتشخيص المشاكل  .1
 إشراك األفراد و الجماعات الذين سيتأثرون بالتغيير في رسم أهداف التغيير والتخطيط له وتنفيذه.  .2
 .توفير الموارد البشرية و المادية و الفنية التي هتيئ للتغيير و تساعد على تنفيذه .3
 .تشخيص عوامل مقاومة التغيير و مركزها .4
 .عنوية التي تعود على األفراد من عملية التغييربيان الفوائد المادية و الم .5
تشجيع سلوكيات األفراد التي تكون مطابقة للتغيير المطلوب و ذلك بين جميع العاملين ألن التجانس و االنسجام بين مفاهيم العاملين   .6

 .يساعد في سرعة إحداثه
 .ري أن يكون المديرون قدوة في ممارسة التغيير في كافة مناحي سلوكهم اإلدا .7

 أسباب فشل التغيير التنظيمي

كما يوجد وراء كل عملية تغيير ناجحة عدد من األسباب فكذلك يوجد عدد من األسباب وراء فشل كل عملية تغيير و فيما يلي نذكر 
 :البعض منها

 التأثير السلبي الذي يسببه التغيير على طرق التفكير األساسية في المنظمة. .1
 مواجهة تحديات التغيير و اإلجهاد الذي يصاحب هذا التغيير.  عدم قدرة قيادة المنظمة على .2
 عدم وضوح أهداف التغيير وغياب التخطيط والنظرة إلى التغيير باعتباره تغيير قصير المدى فقط. .3
 االتفاق على أن برمجة التغيير في المنظمات القائمة أكثر صعوبة في المنظمات قيد التأسيس. .4
 االلتزام الكافي والتنفيذ السريع لبرامج التغيير.البداية الخاطئة كعدم توفر  .5
 اعتبار التغيير مجرد خيار أي أن تنفيذه ليس واجبا  .6

  ماهية األداء

يلعب أداء الفرد دورا هاما في التأثير على أداء المنظمة, فالتصرفات واألنشطة التي يقوم هبا الفرد في المنظمة من انتظامه في العمل 
انفعاالته ورضاه عن العمل و قيامه بأداء مهامه تعتبر حجر األساس و النواة األولى لما تحققه المنظمة من   و اتصاله مع اآلخرين و

 أداء وعليه فإن نجاح المنظمة و تحقيقها ألداء جيد و مميز مرهون بمدى كفاءة و فعالية مواردها البشرية.
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تبدأ بالقدرات وإدراك الدور أو المهام و الذي يشير إلى درجة إتمام و تحقيق  يعبر مفهوم األداء عن األثر الصافي لجهود الفرد التي  
و  المهام المكونة لوظيفة الفرد  كما يعرف بأنه قيام الفرد بالنشاطات المختلفة المستقرة الضمنية أو الظاهرة المحسوسة التي تكون عمله  

 المحدد ألبعاد ثالثة هي كمية العمل و نوعيته و نمطه.

 األداءعناصر 

 من التعاريف السابقة لألداء يتضح أن األداء بالنسبة للمورد البشري يتكون من عناصر هي:

 وتشمل المعارف العامة,و المهارات الفنية و المهنية والخلفية العامة عن الوظيفة والمجاالت المرتبطة بها. المعرفة بمتطلبات الوظيفة:

الفرد عن عمله الذي يقوم به وما يمتلكه من رغبة ومهارات فنية و براعة وقدرة على التنظيم وتنفيذ  : وتتمثل فيما يدركه  نوعية العمل
 العمل دون الوقوع في األخطاء.

 : أي مقدار العمل الذي يستطيع الموظف انجازه في الظروف العادية للعمل، و مقدار سرعة اإلنجاز. كمية العمل المنجز

ية والتفاني في العمل وقدرة الموظف على تحمل المسؤولية وإنجاز األعمال في أوقاتها المحددة ومدى  : وتشمل الجدالمثابرة والوثوق 
 حاجة الموظف لإلرشاد والتوجيه من قبل المشرفين وتقييم نتائج عمله

ج أداء فعاال : تعني ما لدى الموظف من معلومات ومهارات واتجاهات وقيم، وهي تمثل خصائصه األساسية التي تنتكفايات الموظف
 يقوم به ذلك الموظف. 

: و هي تشمل المهام و المسؤوليات أو األدوار و المهارات و الخبرات التي يتطلبها عمل من األعمال أو وظيفة من متطلبات العمل
 الوظائف.

ء الفعال أي التنظيم و هيكله  : وهي تتكون من عوامل داخلية وأخرى خارجية,و تتضمن العوامل الداخلية التي تؤثر على األدابيئة التنظيم
 و أهدافه وموارده و مركزه االستراتيجي واإلجراءات المستخدمة,أما العوامل الخارجية التي تشمل بيئة التنظيم وتؤثر على األداء الفعال

 والعوامل االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والسياسية والقانونية.

 محددات األداء 

 ورد البشري فيما يلي: تتمثل محددات أداء الم

 : ويشير الجهد إلى الطاقة الجسمانية و العقلية التي يبذلها الفرد ألداء مهمته. الجهد .1
 : وهي الخصائص الشخصية ألداء الوظيفة و تتقلب هذه القدرات عبر فترات زمنية معينة.القدرات .2
جهوده في العمل من خالله، ولتحقيق مستوى مرضي من  : يشير إلى االتجاه الذي يعتقد الفرد أنه من الضروري توجيه  إدراك الدور .3

األداء البد من وجود حد من اإلتقان في كل محددات األداء بمعنى أن األفراد عندما يبذلون جهود فائقة و يكون لديهم قدرات متفوقة  
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ن يكون موجها في الطريق الصحيح، ولكنهم ال يفهمون أدوارهم فإن أدائهم لن يكون مقبوال من وجهة نظر اآلخرين و بالتالي عملهم ل
 نفس الشيء إذا كان الفرد تنقصه القدرات أو الجهد الالزم لألعمال، و الشكل التالي يوضح محددات االداء الوظيفي.

 العوامل المؤثرة على األداء: 

مييزها, و إلى جانب تعدد واختالف يتأثر أداء الفرد بمجموعة متعددة من العوامل المختلفة و المتشابكة التي يصعب عمليا تحديدها و ت
العوامل المؤثرة على األداء، فإهنا تختلف باختالف المكان و الزمان و مرحلة حياة الفرد كما أن االختالف يالحظ في شدة تأثيرها فبعض 

لى األداء بينما البعض هذه العوامل تؤدي إلى رفع األداء في حين يؤدي البعض اآلخر إلى خفضه، كما أن للبعض منها تأثيرا مباشرا ع
 اآلخر لها تأثير غير مباشر على األداء وبعرض التبسيط يمكن تقسيم هذه العوامل إلى نوعين هما: 

 العوامل الخارجية:  .1

 و تتمثل العوامل الخارجية المؤثرة على األداء فيما يلي:

بالمنظمة مثل اإلضاءة،التهوية،الضظروف العمل المادية النظافة، ترتيب اآلالت، : تتمثل في مناخ العمل  وضاء، الرطوبة، الحرارة، 
 الوجبات الغذائية، وهي ذات تأثير كبير على الصحة البدنية و النفسية للفرد وأدائه الوظيفي،لما لها من دور في جو عمل آمن ومريح. 

واإلنتاج, حيث يكون لها دور في أداء األفراد، ألن : تتمثل في نوعية اآلالت والمعدات واألساليب المستخدمة في العمل  العوامل الفنية
ذلك يتوقف على طبيعة و خصائص النشاط الذي يمارسه الفرد،ألنه قد يضع أفرادا لديهم قدرات عالية و تدريب جيد في مواقف تحول 

 دون القيام بالعمل عندما ال يتم إعطاؤهم الموارد الالزمة لألداء الفعال للمهام.

: تتمثل في ظروف العمل االجتماعية والتي أثبتت تجارب الهاوثرون في ثالثينيات القرن الماضي أثرها الهام على  عيةالعوامل االجتما
 أداء الفرد, ولعل من أهمها التنظيم غير الرسمي لجماعات العمل, نمط القيادة واإلشراف، و العالقات الرسمية داخل جماعات العمل.

 العوامل الذاتية .2

تي ترتبط بسلوك الفرد في العمل الذي يمثل أدائه الوظيفي, هذا األخير ينتج من تفاعل القدرة على العمل والدافعية للعمل وهي العوامل ال
 لدى الفرد في ظل البيئة أو الظروف التي يمارس فيها العمل و يمكن شرحها كما يلي: 

تي تحدد درجة فعالية و كفاءة الجهد الذي يبذله في العمل و : تتمثل القدرة على العمل في قدرات الفرد الشخصية الالقدرة على العمل
 يمكن تقسيم هذه القدرات الى: 

: وهي قدرات يمتلكها الفرد أصال و يجلبها إلى الوظيفة معه, لذلك تسمى باالستعدادات وهي إما أن تكون بدنية قدرات فطرية أو موروثة
 ل ضبط النفس المبادرة، حسن الخلق و غيرها.مثل الصحة, اللياقة, حدة السمع و البصر أو شخصية مث

: يحصل عليها الفرد بالممارسة والتدريب والتعلم وتتمثل في المؤهالت والخبرات العلمية، ومعرفة الفرد كيف ينبغي أن  القدرات المكتسبة
 فصال عن القدرة. يمارس دوره في المنظمة، لذلك يطلق عليها مهارات إدراك الدور الوظيفي والذي قد يعتبره البعض من
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: تشير الدافعية إلى الطاقة الكامنة داخل الفرد والتي تحركه و توجهه للتصرف بطريقة معينة، كما تمثل قوة الحماس التي  الدافعية للعمل
التوتر وبالتالي تحقيق  يتصف بها الفرد للقيام بمهام العمل، أي أهنا قوة تدفع الفرد إلعطاء اتجاه لحاجاته التي تحدد سلوكه هبدف تقليل  

التوازن لديه و هي تعبر عن الرغبة في العمل وتنعكس في شكل جهد يبذله الفرد في العمل و في درجة مثابرته و استمراره فيه، معنى 
 آخر الدافعية تحدد مدى استخدام الفرد لقدراته في العمل.

 أهمية تقييم األداء: 

غنى عنها ألية منظمة تسعى للتطور والتميز في األداء و تترتب عن عملية تقييم األداء    تعتبر عملية تقييم األداء عملية ضرورية ال
اء قرارات كثيرة في مجال إدارة الموارد البشرية مثل تثبيت العاملين و استحقاقهم للترقية، أو تنزيل درجاهتم أو رواتبهم أو حتى االستغن

يات تنظيمية البد للتنظيم من التثبت في قدرهتم على القيام بالمهام المطلوبة منهم  عنهم, فالعاملون عناصر إنتاجية و وسائل لتحقيق غا
 و تعتبر عملية تحليل العمل األساس الذي تنطلق منه عملية تقييم األداء و البد من التأكيد أن هناك منهجان لتقييم األداء يستند األول 

لثاني إلى فلسفة تنمية وتطوير العامل نفسه و يكون التركيز في المنهج األول إلى تقديم معلومات لمتخذ القرار في المنظمة، و يستند ا
على وصف أداء الموظف من خالل تقييم أدائه في الماضي و االستفادة من تلك المعلومات التخاذ القر ار المناسب بشأن استمراره في  

اته، أما في المنهج الثاني فيكون التركيز على إرشاد الموظف و  العمل أو ترقيته و تحديد المكافآت و العالوات المناسبة أو إهناء خدم
 تحديد األهداف المطلوبة منه من خالل االتصال المباشر بينه و بين رئيسه هبدف إثارة الدافعية لديه ألداء العمل بشكل جيد في المستقبل

 من   حيث زيادة المعرفة و المهارات. و استخدام معلومات الموظف في الجهة المناسبة أو معرفة احتياجاته التدريبية

 الخاتمة

تزايد اهتمام المؤسسات ومنظمات األعمال بالمورد البشري و الذي يعد الركيزة األساسية و العنصر الفعال في تحقيق أهداف المنظمة  
وجعلها أكثر كفاءة وفعالية في إنجاز وتحقيق النمو والتطور حيث أصبحت المنظمات تسعى للعمل على تحسين أداء مواردها البشرية  

ج مختلف المهام واألعمال الموكلة بها، ألن األداء الجيد للمورد البشري يخدم األداء الكلي للمنظمة و بالتالي الوصول إلى تحقيق النتائ
ء العاملين وتحقيق معدالت أداء  المرغوبة األمر الذي يؤدي بالمنظمة إلى اتخاذ اإلجراءات و األساليب الالزمة التي من شأهنا رفع أدا

الوقوف على   المتوقع و  للعاملين مقارنة باألداء  الفعلي  تقييم دوري لألداء من خالل مقارنة األداء  القيام بعملية  إلى  عالية باإلضافة 
م بحاجة إلى رفع و تحسين االنحرافات في األداء والتعرف على مستوى أداء كل فرد و من ثم يتبن من عملية تقييم األداء األفراد الذين ه

ناولنا أدائهم و اتخاذ التدابير الالزمة لذلك و التعرف على األفراد الذين لديهم أداء جيد و القيام بمكافئتهم أو ترقيتهم على أدائهم كما ت
 مفهوم األداء و عناصره و محدداته باإلضافة إلى أهم أنواع األداء التي صنفت حسب مجموعة من المعايير. 
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Abstract: 

This study aimed to try to give a clear picture of the phenomenon of organizational change and the role that the latter plays, 

both for the organization by enabling it to adapt to environmental changes, and to ensure its survival and continuity in 

performing its activity and achieving the desired results. Raising and improving his performance and developing his skills 

and abilities through several aspects based on the qualitative change of individuals depending on training programs and 

training to raise the skills and capabilities of workers and realize the deficiencies that they were suffering from when 

performing their jobs and tasks. It is also possible to change incentive systems and make them more suitable for the desires 

and aspirations of workers It is appropriate to the most important developments that have occurred, because motivation 

changes as their tendencies and desires change with the change of time, circumstances, people and the nature of work. Change 

in leadership styles. 
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