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 المقدمة . 1

یة للعمل بحیویة یعد موضوع اداء الموارد البشریة من الموضوعات التي تحظى بأھمیة مرموقة في العملیة اإلداریة، فھو الوسیلة التي تدفع األجھزة اإلدار
ا مستلونشاط، حیث تجعل  بشكل  واجبات ومسؤولیات مرؤوسیھم  یتابعون  بفعالی رؤساء  للعمل  المرؤوسین  الموارد ال تنحصر وظائ ة. ومر، وتدفع  إدارة  ف 

یتعدى إلى أبعد من ذلك، ویتعلق األمر بتنمیة تلك الموارد البشریة وجعلھا    فحسب، بلالبشریة على االستقطاب والتحفیز و المحافظة على العنصر البشري  
ئف جدیدة لم تكن لھا وجود من قبل(مصطفى،  واستحداث لوظامل  الحدیثة ،من تغییر ألسالیب الع  یالم مع متطلبات الواقع الجدید الذي فرضتھ التكنولوجقتتأ

و).  2008 السیاسات  ورسم  الخطط  في وضع  تساعد  جمیعھا،  اإلداریة  العملیات  في  أھمیتھا  تكمن  ثروة  واالتصاالت  المعلومات  وتقییم افتكنولوجیا  لرقابة 
تمیزھا ونجاحھا، كما تعد تكنولوجیا المعلومات عامالً ھاماً من    صدراً مھما فيوم   ومات من الموارد الرئیسیة للمنظمةاألداء. لذلك أصبحت تكنولوجیا المعل

المنظمات لھ أھمیة واسعة، كونھا تساھم في    يعوامل تحسین كفاءة وفاعلیة األنشطة اإلداریة المختلفة، األمر الذي جعل من أنظمة تكنولوجیا المعلومات ف
). لذلك أخذت المنظمات تجھد نفسھا في البحث 2005تحسین األداء الوظیفي للعاملین ( البشابشة،  كفاءة عالیة و ز والمنظمات على القیام بأدائھا بتمیمساعدة  

ا كھدف استراتیجي  ت الشدیدة، وبعد أن أصبح مصیرھا مرھون باستمراریتھاعن سیاسات لتحسین األداء الوظیفي للعاملین واإلداري والتنظیمي بعد المنافس 
ا كافة  إلى    داف األخرى فيألھیطغى على  قد انصرفت  الجھود  الداخلیة، بمعنى أن  المنظمة  التنظیمي تجاوز حدود  الوظیفي  المنظمة، والبحث عن اإلبداع 

ً  داخلیاً وخارجیاً استراتیجیاً ھتركیز على نظم تكنولوجیا المعلومات باعتبارھا بعداً ل إیجاد أبعاد لھذا اإلبداع الوظیفي خارجیة وداخلیة، فكان ا   . اما
 مشكلة الدراسة . 2

إ یجاد  في محیط اقتصادي واجتماعي یعرف تحوالت عمیقة، وجدت المنظمات نفسھا تواجھ تحدیات كبرى وطرق مختلفة في تقدیم خدماتھا، تستدعي منھا 
لمة االقتصادیة، التي العوار  نتشخاصة مع ا .(Sethi, Chakrabarti, & Bhattacharjee, 2020) تیعاب ھذه التحدیات ورفعھاسسبل جدیدة تمكنھا من ا 

المت االعتماد  أن  إال  األداء.  في  والنوعیة  الجودة  لتحقیق  واالبتكار  واإلبداع  الخبرة  عن طریق  واألفضل،  الجدید  بتقدیم  مطالبة  تكنولوجیا جعلتھا  على  زاید 
المنظمةا البالغ في  لھ األثر  اإلداریة كان  الشكل والھیكل أو مالتصاالت  الخیارات اإلد ھة  ن ج، سواء من جھة  بتقدیم مجموعة من  أو من جھة أخرى  ارة، 

للمنظمة اإلداري  العمل  تحسین  بھدف  لمواجھتھا  الحیویةی  .االستراتیجیة  القطاعات  أھم  من  عمان  سلطنة  في  الزراعي  القطاع   ,.Moraetis et al) عد 
للزراعة وبالذات في    وتصلحساشعة    واراضيالسلطنة من مساحات    تلكھتما  لم  السمكیة  والثروةعلى قطاع الزراعة  ، تعتمد سلطنة عمان اعتماد كبیر  (2020

ة السمكیة. من المعروف عن سلطنة  وسواحل بحریة كبیرة من شأنھا ان تعطي السلطنة مساحة كبیرة تستفید منھا في قطاع الثر كما تمتلك    الشمالیة، المناطق  
الحدیثة في السلطنة. وقد تأثر قطاع الزراعة و الثروة   والمواردوذلك من قبل ظھور النفط    ، كلیا   ادا متن انھا تعتمد على صید األسماك اععمان من قدیم الزم

انجازا  من  یتضمن  لما  وذلك  المعلومات  تكنولوجیا  في  متسارعة  تطورات  من  حدث  بما  أھ   تالسمكیة  من  البشریة  الموارد  تعد  لذلك  علمیة،  م وابتكارات 
كن تحقیق أھداف المنظمة دون الموارد البشریة حیث یجب على الوزارة أن تسعى بكل امكاناتھا لالھتمام بھذه  یمالث  ی مواردھا، وأھم أصل من أصولھا، ح 

عل قادرة  لتكون  وكفاءتھا  مھاراتھا  وصقل  تنمیتھا  في  واالستثمار  مواجھة    ىالموارد،  على  تساعدھا  بفاعلیة  الوزارة  أھداف  والتطورات تحقیق  التغییرات 
وا  الھیكلیة،یات  دتحلالمتسارعة  والتنظیمیة  اإلداریة،  المعیقات  ومنھا  والثقافیة،  بالعمل  والخاصة  والفنیة  المالیة  العقبات  ومنھا  تواجھھا،  التي    والمعوقات 

للمعی أعمق  فھم  وجود  من  البد  لذلك  دراسة  قوالبیئیة  أما  التكنولوجیا،  ھذه  تطبیق  من  تحد  التي  (  ات  أن  2017النھدي  إلى  أشارت  فقد  لوجیا تكنو  ظمن ) 
ستخدام ھذه المعلومات ضرورة ملحة في جمیع مناحي الحیاة نتیجة التطور السریع والھائل في تكنولوجیا االتصاالت، مما انعكس إیجاباً بصورة واضحة ال

في تحسین الخدمات المقدمة  اعد  سوی  ف علیھا في وقت قصیر وبجودة عالیة إذ أنھ یساھم في إدارة البیانات والخدمات واإلشرا   ، النظم على النظام اإلداري 
الزراعة والثروة   للمستفیدین وتسھیل التواصل والترابط والتوجیھ داخل المنظمة، إال أن ھذا التطور في نظم االتصاالت یتطلب من اإلدارة العلیا في وزارة

عیل ھذه النظم في النظام اإلداري ألن الجھل بھ وعدم القناعة لتف  تراابعة لھا أن تمتلك المعلومات والمھلسمكیة في سلطنة عمان واإلدارات في المدیریات التا ا
 .خدمات المقدمةلعلى النظام اإلداري وتمیزه وبالتالي سینعكس بالسلب على أداء الموارد البشریة، وعلى جودة ا سلبیافي تطبیقھ سینعكس 

بوضوإ یحدد  تنظیمي  ھیكل  وجود  عدم  الرن  السلطة  وخطوط  االتصال  مراكز  )،  Al, Gibreel, Akaichi, Zaibet, & Zekri, 2020(  فیھ  ةمیسح 
تعتمد على االتصال   ةوالذي أشار إلى أن القیادات اإلداری  2016بتاریخ    19/  234وبحسب التقریر الصادر من وزارة الزراعة الثروة السمكیة الصادر برقم  

). وقد یكون التخصص، وھو 2016ھدافھ مع األھداف التنظیمیة (السمكیة,  في أ  انیات والذي ال یتفق في كثیر من األحغیر الرسمي للحصول على المعلوم
الفنیون والمتخصصون جما فیھا  المعلومات، حیث یشكل  التنظیم، من معوقات تكنولوجیا  یقوم علیھا  التي  الخاصة  عأحد األسس  لغتھا  متباینة لكل منھا  ات 

صصین. وعدم وجود سیاسة واضحة لدى الموارد البشریة في الوزارة تعبر عن نوایا اإلدارة لمتخان  ی، فیصعب علیھا االتصال بغیر الفنیوأھدافھا الخاصة 
ان ت المادیة، وعدم االستقرار التنظیمي، یؤدی اإلمكانا  ). وقلةAlSarmi & Puttaswamy, 2019العلیا تجاه تكنولوجیا المعلومات أو قصور ھذه السیاسة (
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إلى عدم استقرار نظام تك حجم نطاق اإلشراف وكثرة المستویات اإلداریة، وعدم وجود ھیكل تنظیمي یشیر   وكذلك كبرجیا المعلومات بالوزارة.  و ولنأیضاً 
لومات في الوزارة ي المنشأة التي توضح أھداف تكنولوجیا المعتصاالت فنظام االإلى وضوح االختصاصات والصالحیات، أیًضا غیاب السیاسة الواضحة ل

 . سلطة والصالحیات والمسؤولیات وتمنع التداخل بین الوحدات التنظیمیةلا دوتساعد على تحدی 
 الدراسة  ھدف. 3

 . یةن االعم أداء الموارد البشریة في وزارة الزراعة ومصاید األسماكو القیود التنظیمیة فھم العالقة بین 
 البحثي  اإلطار. 4

 نموذج البحثي التالي:تقدم الدراسة الحالیة ال 
 : االطار البحثي 1شكل 

 
 ت األدبیامراجعة . 5

لتباین   أو  الصالحیات  تحدید  وعدم  األدوار  كغموض  السائدة  التنظیمیة  بالبیئة  كثیراً  المعلومات  تكنولوجیا  مراكز تتأثر  لبعد  أو  واالختصاصات  المستویات 
أثبتت دراسة أجریت   یثصحیحة ح تساع نطاقھا في وصول المعلومات بطریقة  ویات االداریة واویؤثر تعدد المست  فھذا یؤدي إلى ضیاع المعلومات   ذی التنف

بأ  100حول   وقد وجد  االتصال  في عملیة  المعلومات  فقدان  بنسبة  شركة عن  اختزلت  العاملین. و30نھا  إلى  العمل  رئیس  مكتب  من  انتقالھا  عند  داد زت% 
ح مراكز االتصال وخطوط السلطة ضویحدد بو ). كما أن عدم وجود ھیكل تنظیمي  2009(العالق،  المنظمة.  الجغرافي لفروع    المشكلة أكثر بزیادة التشتت

تصال وتمنع التداخل ال والصالحیات وعدم وجود سیاسة واضحة لدى العاملین في المنظمة تعبر عن نوایا اإلدارة العلیا تجاه ا  الرسمیة ویحدد االختصاصات
الوحدات ا   السیاسة یؤثرور ھذه  التنظیمیة أو قص  بین  یتیح نشاط  أھدافھا. مما  أحیانا معت  التصاال في تحقیق  أھدافھا  تتفق  الرسمیة والتي ال  األھداف   غیر 

وذلك  الرسمیة.التنظیمیة   االتصال،  معوقات  من  التنظیم  علیھا  یقوم  التي  األسس  أحد  وھو  التخصص  الفنی  ویعتبر  فیھا  یشكل  التي  الحاالت  ون  في 
 ). 78، 2010، (نجم االتصال بغیر الفنیین المتخصصین  ھاصعب علیمنھا لغتھا الخاصة وأھدافھا الخاصة فی اعات متباینة لكلوالمتخصصون جم

النھایـة ختلفـة ترسـم في  ـداف بوسـائل عدیـدة وتـدابیر مھنحـو تحقیـق األھـداف المحـددة فإنـھ یسـتعین لتحقیـق ھـذه األ   جھاذا كان التنظیم نسقاً اجتماعیاً موإ
الخصـائص  أبعـاده  عنھـا  تعـبر  الـتي  المیالتنظی  البنائیـة  االتصـال،  قنـوات  العمـل،  تقسـیم  الرئاسـي،  التسلسـل  مثـل  علیھـا  المتعـارف  توجیـھ ـة  تخطـیط، 

یقتصـ ال  الخصـائص  ھـذه  دور  أن  إال  التنسـیق،  أھـداف    رالرقابـة،  لتحقیـق  ارتباطھـا  تـعلـى  فھـي  ذلــالتنظـیم  بعــد  عملیــات ـرتبط  أو  بمتغــیرات  ك 
ً رتباطــاجتماعیــة ا وال نســـتطیع تصـــور دراســـة األبعـــاد البنائیـــة    ). 2014خاصــاً یعــبر في النھایــة عــن قــدرة التنظــیم وكفاءتھ وفاعلیتھ ( حسیني،    ا

وقات صادرة في المقام األول  معھذه ال  ل دون تحقیق األھداف التنظیمیة لذلك إنلمعوقات التي تحو م دون دراســـة ارات االجتماعیـــة في التنظـــی یـ والمتغــ
البن األبعـاد  بـین  ینشـأ  قـد  الـذي  االتسـاق  عـدم  إلى عدم  عن  الدرجـة  بـنفس  تعـود  أنھا  كمـا  االجتماعیـة  والمتغـیرات  البنائیة ألھداف المائیـة  الظروف  ئمة 

فھـم    ومصالحھا.جماعات  ال ضـرورة  التنظیمـات  دراسـة  على  یفرض  كلھ  ذلك  یجـرولعل  أعضـاؤه   يمـا  بھا  یـؤمن  الـتي  القـیم  ضـوء  في  التنظـیم  في 
األعضا والتوقعـات   أمـور یطورھا  تحقیقھـا، وھـي  إلى  یطمعـون  الـتي  والنتـائج  إزاءه  یحملونھا  مختلفة    ءالـتي  بمصادر  احتكاكھم  أن من خالل  تلبث  وما 

 . )2009، ومحمود، (المشاع  مھونشاطات  قویا من خالل أدائھم لوظائفھم ومھامھمرس علیھم تأثیراً تما
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نظیم، فلقد أھمل  وك اإلداري لكل ت اعد المنظمة للسلــنمط التقلیــدي في وضــع القول ا  فلقــد اتفــق ''ھیربــرت ســیمون''  مع ''وربــیرت میرتــون'' في رفــض
تـوھم ''فیثـبرتج اتـھ االحسب رأیھم فیبر محتوی  ثابتـاً علـى مـا  أو نسـقاً  جامـداً  الـتي تـأثر بھـا بحكم ماعیـة ولـیس التنظـیم شـیئاً  '' في تصـوراتھ العسـكریة 
ذـت فعملـھ وممارسـتھ لوظی تنظـیم جـیش األلمـان  الصـارما  يھ في  التقالیـد  أنـھ  فیـھ مـن قصور أو ضمور ونظرة، بمعـنى  مـا  لصرامكتشـف  وخاصة   ھتاً 

روقراطـي، یب لـده بأنھا قواعـد ضـاغطة تتصـف بـالجمود ممـا یعـوق وظیفـة التنظـیم احـین تھـبط القواعـد الرسمیـة الـتي تتصـف دائمـاً منـذ ''فیـبر'' ومـا بع
 . )2012 حلبي،  ھ (ركتح نظرا لكونھ مستتر وانعدام بالقصوربیروقراطي حسبھ یتصف البناء ال الذيوھـذا ھـو السـبب  

 : ) وھي2012)، ( الشماع، وحمود، 2013ھنالك عدة مصادر للمعوقات التنظیمیة كما أشار كل من ( مسلم، 

 :المصادر الخارجیة (البیئة الخارجیة-أوال •
قــوى اجتماعیــة وعــادات    یــة توجــدة المحل ارد اإلعـالم ففـي البیئـة المحیطـة بــمجتمـع في ھـذا الالمنظمـات في أي    ة الذي تواجھ  األولالمصدر  ي  ھـ  ةـئالبی 

ئـة تشـمل كـل العناصـر الـتي  فیـة فالبیا قثــات ومؤسســات حكومیـة وسـلطات تشـریعیة ووسـائل لإلعـالم التعلیمیـة والوتقالیــد حضــاریة، كمــا توجــد منظم
المنظمـة والـتي مـن المحتمتقـع خـ تتفاعـل معھـعلـى المنظمـأثیرا  ت  ـالھـل أن یكـون  ارج حـدود  بیئـة خاصـة  ا ـة ككـل أو علـى جـزء منھـا والمنظمة لھا 

أھـدافھا وبیئ تحقیـق  القـدرة علـى  ب  ةبشـكل مباشـر وتأثیرھـا مباشـرة علـى  تأثر  تأثر ععامة  المنظمة كما  المنظمات  شكل غیر مباشر على  لى غیرھا من 
) مسلم،  ت  ). 2013األخرى   فيیاسیى سقود  وجكما  أھلیة    ة  أحزاب وجمعیات  مسـیرتھ، بكثیر  تھتمشكل  في  التـأثیر  وتحـاول  المحلـي  المجتمـع  من شؤون 

ظمـة المحلیـة  ا یتواجـد في البیئـة المحیطـة بالمنقـة تحقیـق األھـداف التنظیمیـة، كمـات علـى إعاریثباإلضـافة إلى ذوي المصـالح والنفـوذ ومـا لھـم مـن تـأ
ل لجلـب أو دفـع الدولـة ومنـھ اإلدارة المحلیـة في اتجاھات  ة تعكـس تـأثیر مجتمعـات أجنبیـة في مجـاالت الحیـاة المختلفـة وتعمـرات خارجیــر ومـؤثصاعن

 ). 2012، دوحمانب (الشماع، وقـات التنظیمیـة الناجمـة عن ھذا الجى إلى تحقیقھـا بوسـائل شـتى، والمعوھا التي تسعحلا تتناسب مع مص
 

 ): الداخلیة (البیئةثانیاً: المصادر الداخلیة  •
نـ الوظیفیـة مـن  للمعوقـات  المحلیـة مصـدرا  تتفاعـل معھـا اإلدارة  التي  المدخالت  أنواع  العنصـر خـاص، ولكـن    عویعتبر كل نوع من  مقـدمتھا  یـأتي في 

للمنظمة  و البشـري   تتبلـوالوأھم المعوقات    اخطـرالـذي عـادة مـا یسـبب  البشـري وذلـك بكونـھ یتمتـع بـإرادة مسـتقلة عـن  رر في تأثیتي  ھـا علـى المـورد 
الثقافــ إ في  المتمثلــة  اإلرادة  بھــذه  یتمتــع  وكــذلك  المنظمــة،  ا  ةرادة  والمعتقـالتنظیمیــة  القــیم  عــن  تعــبر  السـائدةلــتي  واألعـراف  والمفـاھیم  بـین   ـدات 

حظـة اللغـة وتقالیـد التعامـل السـائدة بـین العـاملین ـا مـا تكـون غـیر مكتوبـة ولكـن یمكـن التعـرف علیھـا مـن خـالل مالوھـي غالب  المنظمـة،   فيالعـاملین  
وكلـة لـھ، ومـا لوك المـة للسـینیم أخالقیـة وأنمـاط معـدى التـزام أعضـاء المنظمـة بقـعـل في إنجـاز األعمـال  خـالل مالتفاحالل    مـن  اـضفي المنظمـة وأی 
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ألھداف  ھداف الخاصة واألا  افة إلى اإلمكانیـات التعلیمیـة والخبراتیة ومدى إمكانیة موازنتھ بینیـنعكس ذلـك علـى مختلـف مجـاالت التنمیـة المحلیـة باإلضـ
المحلیـة   للجماعة  باالعتالعامة  وعیــھ  مــدى  علـى  المعــاییروكـذلك  علــى  إع لعلمیــ ا  مــاد  في  علــى  ة  قدرتــھ  مــدى  في  وأیضــا  التنمویــة  الخطــط  ــداد 

المرون  أو  بصفالتشبث  بھ  المنوطة  المھام  ومنھ  والمكتبیة  اإلداریة  اإلجراءات  تنفیذ  في  ھــذ   ةة  وكــل  ععامة.  قــادراً  إمــا  یجعلــھ  مــا  االســتجابة ا  لــى 
دارة المحلیــة ممــا تحــول دون االنحــراف عنھــا وإتبــاع أســالیب في العمــل ال تتماشــى وأھــداف اإل   ــاء أوـا إن شھـداریــة وااللتــزام بللتعلیمــات اإل

 ). 2013 ، إشــباع حاجات ورغبات المجتمع (مسلم 
 

 :ثالثاً: الھیكل التنظیمي للمنظمة •
تعب عن  ھو  أقسامھیر  جمیع  أي  مكوناتھ  جمیع  بین  العالقات  وتلك  تحدید  وعـدم  إداراتھو  مجموعات  المعلومات  بإرسال  تقوم  التي  تقوم   المستویات  التي 

ین یخضعون ة، كذلك فإن عـدم تحدید عدد المرؤوسین الذمسؤولیلاوباستقبالھا، یحدث سوء فھـم بین أفراد التنظیم نتیجة لعدم وضوح االختصاصات والسلطة  
وأوجھ القصور التي تؤدي إلى عدم وجود ھیكل تنظیمي یحـدد   .)2008(العطاس،    تاالتصاال فاعلیة  ن  یؤدي إلى اإلقالل م  ممالإلشراف المباشر لرئیس  

ي ال  ل غیر الرسمي الذتعتمد على االتصا  جعل القیادات اإلداریـة، مما یةمظبوضـوح مراكـز االتصال وخطوط االتصال وخطوط السلطة الرسمیة في المن 
عدم تحقیقـھ لوظائفـھ بسـبب تـدخل   ) ویتضح قصور الھیكل التنظیمي من خالل2006ظیمیة. (النمر،  داف التن مع األھـ  ھیتفق في كثیر من األحیان في أھداف

ادة  بالدرجـة المحققة النتظام سیر العمل، وزی  ة وافتقارھا إلى التنسیق وصـعوبة المراقبةاإلداری  تاالختصاصات والمسؤولیات والصالحیات، وتعدد الوحدا
 ). 2012والمستویات الدنیا وتشتت االتصال بسبب اختالل الھیكل التنظیمي. (حمود، العلیـا اإلدارة   نالبعد بـی

عدة في تنفیذ الخطط و اتخاذ القرارات ق أھدافھـا بكفاءة وفاعلیة, من خالل المسا ي تحقی لع  یعتبر الھیكل التنظیمي ألي مؤسسة وسیلة أو أداة ھادفة لمساعدتھا
األفوتحد ادوار  وتحقیقارید  ومناالنسجا   د  وغیرھا  واالختناقات  واالزدواجیة  التداخل  وتفادي  واألنشطة,  الوحدات  مختلف  بین  للھیكل    م  فان  أخرى  ناحیة 

األفر سلوك  علي  كبیر  تأثیر  الجم  دا التنظیمي  والتخصصو  العمل  فتقسیم  المؤسسات,  فـي  و  اعـات  للفرد,  محددة  وواجبات  مھام  إسناد  االلتزامات  یتضمن 
لھیكل المؤسسة أو شكل یوضح بالرسم كافة    توقعاتھ نتیجة لذلك قد توفر لھ الشعور بالرضا عن العمل، یمثل الھیكل التنظیمي صورةالفرد و  رتبة عليتمال

مؤسسة أجزاء ال  نالتي تربط بی  دات ببعضھا البعض وخطوط السلطة والمسؤولیةإلداریة والعالقات التي تربط بین تلك الوححدات ا ولاالوظائف الرئیسیة و 
 ). 2010ألبعاد األفقیة لنطاق اإلشراف ( حریم، وا

ى تحقیق درجة عالیة من التكیف والتطابق  ھا علتردیعتمد نجاح المنظمة في بناء ھیكل تنظیمي ناجح على قدرتھا في العمل علي إیجاد بیئة عمل مناسبة وق
وكذلوال وأھدافھا،  التنظیمي  ھیكلھا  بین  العن موائمة  كفاءة  التنظیمي  وكفاءة    البشري،   رصك  الھیكل  وجود  أھمیة  ذلك  خالل  من  ویتبین  المادیة  مواردھا 

ظیمیة واالتصاالت  ھیكل تنظیمي جید ومناسب فإن العملیات التن  ن دونمف  ھومھ وتعریفھ باعتباره اإلطار الذي یحدد اإلدارات واألقسامللمؤسسة، من حیث مف
 یث تتخبط المؤسسة وتنحرف عن مسارھا وعن أھدافھا فتصبح عدیمة الفائدة وتتجھ لالنحداري متین حأساس علم  يال یستند إل  اإلداریة تسیر بشكل فوضوي

العاملین واتخاذ   یةیث تدني معنویات وحافزمي غیر المالئم یترتب علیھ أثار سلبیة من حالتنظی  لوالتراجع إضافة إلي ھدر الموارد البشریة والمادیة، فالھیك
ل والمسئولیة التي تحملھا اإلدارة ت التنظیمیة والوظیفیة وانخفاض الطموح واإلبداع وتزاید النفقات، ولھذا فان عبء العمالنزاعا  ة وتزایدمیقرارات غیر سل

 ). 2009یرة (حراحشة، قد زاد زیادة ملحوظة في السنین األخمؤسسات ت والائیالعلیا في الوزارات والھ 
 :(2012اإلداري في المؤسسات ألنھ یحقق اآلتي (العمیان، فاعلیة االتصال  وات زیادةبر أحد خطعتإال إن تطویر الھیاكل التنظیمیة ی

 .والتعاونن المشاركة ید مزملإعادة توزیع السلطات والمسؤولیات بما یضمن تقلیص مركزیة السلطة وا .1
  .االختصاصاتج في ھذه واكز المسؤولیة وإنھاء التعقید واالزد توضیحھا لتحدید مراتحدید االختصاصات و .2
  .معاتبسیط إجراءات العمل وتسھیل حركة سیرھا بین الفروع واألقسام والوحدات بحیث تتحقق سرعة االنجاز وسھولة الرقابة  .3
 .المحلیةزاریة ووحدات القطاع العام والسلطة یة المالئمة بین مختلف الوزارات واللجان الونسیقتلا إیجاد الصیغة  .4
 ت والبیانات من خالل االتصاالت األفقیة والعمودیة الصاعدة والنازلة.مافق المعلوتدضمان   .5
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وجیا المعلومات لظ أن تكنوحمن المال  المعنى،للموارد البشریة. في ھذا    االستراتیجیة ومیزتھا التنافسیة على اإلدارة  رة نجاح أعمالھا  صاعتبني المنظمات الم
الموارد   أنھا شریك استراتیجي إلدارة  تبین  المو  البشریة، واالتصاالت  إدارة  القبول والتنفیذ یحدد ھیكل نظام  البشریة اإللكوأن مستوى  ني. یتضمن ورتارد 

تحدث آثار ذات   المنظمة، ل تقنیات جدیدة في  إدخایر وع تطوم  أي  البشریة، لكترونیة تغییًرا في أنشطة إدارة الموارد  مفھوم إدارة الموارد البشریة اإلتطبیق  
إدارة   .(Rohilla, 2017 #123) المنظمةصلة على سیاسات وممارسات إدارة الموارد البشریة المطبقة في   البشری ملاأنشطة  الموارد وارد  ة مثل تخطیط 

لومات ، وتوظیف واختیار المرشحین المحتملین عبر نظمة المعمعاصرة وأالل تخطیط العرض والطلب) من خالل تطبیق األسالیب الكمیة  البشریة (من خال
دیدة  تصمیم أكثر شموالً لوظائف ج  -ل  وتغییر طبیعة العم   ، تیار اإللكتروني)  وظیف اإللكتروني واالخاإلنترنت والشبكات االجتماعیة واإلنترانت وغیرھا (الت
مھارات جدیدة من خالل التدریب المھني من خالل تطبیق التعلم اإللكتروني ب معارف و، واكتسا   دةوإعادة تصمیم الوظائف الحالیة ، وإدخال وظائف جدی

الكمبیوتر   ب  -ومحاكاة  سوى  لیست  أنشطھذه  أشكال  من  اعض  الموارد  إدارة  لتشبلة  خضعت  التي  تكنولوجیا  ریة  تطبیق  خالل  من  المعلومات  حوالت 
 .(Zheng, 2017) إدارة الموارد البشریة على أنشطةوتأثیرھا ت واالتصاالت. یوضح الجدول الثاني بعض التقنیا

على القضاء على أماكن عمل معینة ى حد كبیر  لإ  والتي تؤثر  منظمة، الیمكن أن تكون تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت دعًما مھًما الستراتیجیة تقلیص حجم  
التنظیمیةوتقلی المستویات  عدد  أكبر بت  تسب .(Garg, Srivastav, & Gupta, 2018) ل  وھو  العمل  ومناصب  الوظائف  بعض  فقدان  في  العملیات  ھذه 

ة  ض بعض الموظفین لضغوط في العمل بسبب عدم القدرعرتی  قد أخرى،من ناحیة  مخاوف الموظفین الذین یخشون أن یفقدوا وظائفھم بسبب التقنیات الجدیدة. 
  -كبیر مع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في الشعور بأعراض تایلور الرقمیة  لون بشكل  الذین یعمن  قد یبدأ الموظفو  أیًضا، على إدارة التقنیات الجدیدة.  

 .ى ذلكھواتف والسجالت والملفات وما إلد اإللكتروني والیربمرار عبر رسائل ال ألنھم یدركون أن المدیرین یمكنھم مراقبتھم باست
اتقنیات تك  استخدام  نم  )، أن ھناك معوقات تحد2013وتظھر دراسة "طبش "(   المعلومات في خدمة  المتعلقة  نولوجیا  المعوقات  القرار وأكثرھا ھي  تخاذ 

قات الشخصیة متمثلة في(عدم الصیانة الوقائیة) یلیھا المعوعلیھا، وعدم توفر    نیمستوى تدریب العاملبتقنیة االتصال وھى( قلة تقنیات االتصال، وانخفاض  
والقصور االتصال،  في  ومھارات    يف  الرغبة  وعدم  االتصال،  اإلداریة،  المستویات  (تعدد  في  المتمثلة  التنظیمیة  المعیقات  ثم  العاملین)  مع  العالقات  سوء 

نظام الموجود   وضوح  ااالتصال  المعلومات  وقلة  ااكل،  العمل  وضغط  العاملین  ملة،  إشراك  وعدم  أظھرت لمتزاید،  كما  المنظمة).  حجم  وكبر  الموجودین، 
أ أن  عالمقترحا   مھالدراسة  لتحسین  المعلومت  تكنولوجیا  تقنیات  الستخدام  الالزمة  بالمھارات  وتزویدھم  العاملین  مھارات  تنمیة  كانت  االتصال  ات،  ملیة 

 باستمرار بحیث تتمشى مع التطورات.  االتصال، وتحدیث وسائل االتصالحة في مجال تقنیة ور طة لتنفیذ الخطط الموتخصیص موازن
تحولت إدارة    ذلك، عالوة على   .(Troshani et al.  ،2011) ة الیوم بشكل كبیر على أداء إدارة الموارد البشریةاد المعرففي اقتص  يمییعتمد النجاح التنظ

إلى تركیزھا ھاًما في اإلدارة االس  ملة، عاالى مشاركة المعرفة والتحلیل االستراتیجي للقوى  لع  الموارد البشریة مؤخًرا  تیجیة ارتوأصبحت تدریجیًا مساھماً 
فإن الغرض    لذلك، تراتیجیات التنظیمیة. أن أدوات تكنولوجیا المعلومات متوافقة مع األھداف واالس  E-HRM تضمن .(Troshani et al. ،2011) تنظیمیةال

من البشریة  دإ  الرئیسي  الموارد  الظروارة  تھیئة  ھو  البشریة  اإللكترونیة  الموارد  واستراتیجیات  وأھداف  الشركة  أھداف  بین  التوازن  لتحقیق  (صادق  ف 
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 ). 2016 حقشیناس، 
) نظریة e-HRM (1ي للدراسات حول  ) ، اإلطار النظرRuël -Kaap   ،2012  ؛ Marler-Fisher 2013عندما یتم فحص األدبیات (على سبیل المثال:  

 Afacanیھا على أنھا مبنیة على النظریة المؤسسیة الجدیدة () یُنظر إل4) نظریة تكلفة المعاملة (3) نظریة الرؤیة القائمة على الموارد ؛ (2الطوارئ ، (
Fındıklı-Bayarçelik  ،2015  ھذه ضوء  في  أن    المعلومات، ).  تطبیجب  على  قادرة  المؤسسة  المتغیتكون  جمیع  بیانات  الداخلیة اریق  البیئة  في  ت 

تحقق المثالیة " ". والخارجیة بدقة وفي نفس الوقت وضمان االنسجام الرأسي واألفقي بین االستراتیجیات التنظیمیة وممارسات إدارة الموارد البشریة بطریقة  
ات  معروف، كما ھو   إلى  األفقیة  المحاذاة  المو تشیر  ممارسات  أو  البشریة  ساق سیاسات  الموارد یب   للمؤسسة، ارد  نظام  توافق  إلى  الرأسیة  المحاذاة  تشیر  نما 

 ). Armstrong ،2016( االستراتیجیةالبشریة مع المیزات التنظیمیة األخرى مثل 

 منھجیة الدراسة . 8
ة. واستخدم الباحث المنھج یكلزراعة والثروة السمأداء الموارد البشریة في وزارة االغرض الرئیسي من ھذه الدراسة ھو تحدید أثر المعوقات التنظیمیة على  

أو تس بتقییم االتجاھات،  التي تعنى  فالدراسات  أكثر من غیره.  المشكالت  العدید من  التحلیلي یالئم  الوصفي  المنھج  التحلیلي وإن  للوقوف على الوصفي  عى 
عمل ووسائلھ، كلھا أمور یحسن معالجتھا من خالل  لالى التعرف على ظروف  دیمغرافیة عن األفراد، أو ترمي إ وجھات النظر، أو تھدف إلى جمع البیانات ال

لألشیاء القائم  الوضع  من مجرد عملیة وصف  أكثر  یتطلب  فھو  یبدو،  قد  كما  لیس سھالً،  التحلیلي  الوصفي  والمنھج  التحلیلي.  الوصفي  یرتبط ھذا المنھج   .
الطرق العلمیة المزدوجة، ومنھا یمكن دراسة الظاھرة من أوجھھا المختلفة    يد دراستھ، والتي تبن المتفرعة عن البحث العلمي المرا  المنھج بعدد من المناھج

(الشریف،  الدقیقة  العلمیة  النتائج  الى  لیمتد في تحدید 2013والوصول  الظاھرة،  یتعدى وصف خصائص  ). وھو منھج تقریري في جوھره والذي یمكن أن 
(النجا المتغی بالظاھرة  العالقة  الظاھرة على شكل مت)، وی2009ر وآخرون،  رات ذات  الواقعیة والدقیقة عن  البیانات  المنھج بعدد من االھداف لجمع  ثل ھذا 

 ) 2002مجموعة من التعلیمات، ومن ثم بناء علیھا أسس وقواعد للتصورات النظریة، للخروج بالمقترحات والتوصیات العلمیة (قندیلجي، 
الباحث   تحدید  البحثبعد  أداةوفر   لمشكلة  تحدید  وقبل  الدراسةا  ضیاتھ  مجتمع  تحدید  من  لھ  بد  ال  المعلومات،  جمع  أو  ، ألن Population Study لقیاس 

ألفراد أو صیاغة الفرضیة تكون على شكل عبارة تتكون من متغیرات تدل على سمات أفراد أو أشیاء تشكل المجتمع اإلحصائي والذي یعرف بأنھ جمیع ا
 بحث. ل ان یكونون موضوع مشكلة األشخاص أو األشیاء الذی

عوبة في التعامل وإذا استطاع الباحث إجراء دراستھ على جمیع أفراد المجتمع، فإن دراستھ تكون ذات نتائج أقرب للواقع وأكثر دقة، ولكن الباحث قد یجد ص 
المجموعة نسمیھا عینة   هذمن مجتمع الدراسة، وھ  ه إلجراء الدراسة على مجموعة جزئیةمع كل مشاھدة من مشاھدات المجتمع لعدة أسباب، مما سیضطر

الدولة ومحافظ عینة وقد تم اختیار وزارة الزراعة والثروة السمكیة في سلطنة عمان مجاالً للدراسة انطالقاً من الدور المھم الذي یقوم بھ مكتب وزیر  .الدراسة
) موظف حسب آخر إحصائیة 1590المجتمع البالغ عددھم (  دالدراسة على كافة افرا   یرغب الباحث في تعمیم  .الباحث فیھاظفار للمجتمع العماني، ولمعرفة  

العینات سوف یقوم   بالوزارة، ونظراً لكبر حجم المجتمع والبعد الجغرافي للمنطقة فإنھ سوف یقوم بإجراء ھذه الدراسة على اإلدارات الرئیسیة أما فیما یخص
،  (Krejcie & Morgan, 1970) (1970جدول تحدید العینة لكیرسي ومورجان (  ى) موظف بناء عل310مھا (في اختیار عینة عشوائیة میّسره قواالباحث  

  .) سنة60-18وتوزیع أداة الدراسة على جمیع العینات المختارة من الرجال والنساء التي تتراوح أعمارھم ما بین (
المعوقات التنظیمیة باإلضافة إلى استخدام مقیاس استبانة ألداء  سا التي من خاللھا یمكن قیل اجراء كامل التعدیالت المطلوبة وواستخدم الباحث استبانة من أج

الباحث باألخذ التعدیالت علیھا وسیقوم  الذین سیجرون بعض  المحكمین ذوي االختصاص  قائمة من  البشریة، وعرض ھذه االستبانات على  برأي   الموارد 
البیئةالمحكمی مع  یتماشى  بما  وتوصیاتھم،  اال  ن  تظھر  حتى  برنامج  تس المبحوثة  استخدام  تم  النھائیة.  بصیغتھا  للبیانات   SPSSبانة  االزمة  التحالیل  لعمل 
  .المجمعة

 النتائج والمناقشة  . 9
ساطة كعامل وسیط، ختیار وتعیین الموظفین من خالل الوتقوم ھذه الدراسة على عدد من المتغیرات المستقلة المتعلقة بالمبادئ والقیم االسالمیة وأثرھا على إ

وفقاً    موت الدراسة  مجتمع  ویمكن تصنیف  الوظیفیة،  المواقع  من ھذه  الدراسة  مجتمع  (  لخمستحدید  االستجابة،  متغیرات  التعلیمي، معدل  المستوى  الجنس، 
لدراسة حسب ا  توزیع أفراد عینة  ضحیو  1الجدول  الوظیفة، سنوات الخبرة). وفیما یلي توضیح لخصائص أفراد الدراسة في ضوء المتغیرات الدیموغرافیة.  

 متغیرات الدراسة. 
 معدل االستجابة  9.1

استبیان تم توزیعھا على   310، كان ھناك  1ود فعل صحیحة من المستجیبین. وفقًا للجدول  تم استخدام معدل االستجابة في الدراسة لغرض التأكد من وجود رد
نات المرتجعة غیر قابلة لالستخدام بسبب عدم ملء االستبیانات. وخالصة ا یمن االستب  5كان ھناك  استبیان من المستجیبین، و  295مستجیب. تم رجوع    310

المرتجعة والقابل لذا فإن معدل االستجابة لالستبیانات 93.5بنسبة    290ة لالستعمال  القول، كانت االستبیانات  الدراسة.  ٪، وھو معدل صالح لالستخدام في 
 اسة. صالحة الستكمال اختبارات الدر

 تجابة سالا : معدل1جدول 

 معدل األستجابة 

 310 اإلستبیانات الموزعة 

 295 اإلستبیانات العائدة 

 5 لإلستخدام إستبیانات غیر قابلة  

 290 إستبیانات عائدة و قابلة لإلستخدام 

 %95.16 معدل اإلستجابة 
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 %93.55 معدل اإلستجابة القابل لإلستخدام 

 
 الجنس 9.2
 

%. یدل ذلك على نسبة الذكور تمثل 32أي بنسبة        92) مستجیب من الذكور بینما عدد االناث تقریباً    198عدد (ل  %68) یبین أن ما نسبتھ  2الجدول رقم (
 ثر من االناث. ر أكیقتصر على الذكو نسبة أكبر   مقارنة بعدد االناث ویعزو الباحث ذلك الى ان طبیعة وثقافة المجتمعات العربیة من حیث العمل والوظیفة

  
  تعلیمي وى التس مال 9.3

) مستجیب من موظفي مصلحة االحوال  170%، بعدد (59) یستعرض توزیع أفراد العینة حسب المؤھالت العلمیة، حیث یبین أكثر نسبة  2الجدول رقم (
شھادة الدبلوم،    حملونی  %25أي بنسبة    290لعینة  اد امستجیب من إجمالي افر  73المدنیة بطرابلس یحملون الشھادات الجامعیة (البكالوریوس)، یلي ذلك  

 مستجیب على التوالي.  13و 34% لعدد 4% و 12بینما الذین یجملون شھادة الماجستیر والدكتوراه یمثلون 
 
 الوظیفة  9.4
 

الموظفین أعلى نسبة    یستعرض)   (2الجدول رقم   الوظیفة، حیث تمثل نسبة  العینة حسب  أفراد  ً 60توزیع  تقریبا فراد  أ  يالمستجیب من إجم  175د  لعد  % 
 25% لعدد  9%. ومن خالل نتائج الدراسة وجد  23رئیس قسم بنسبة    65مصلحة االحوال المدنیة بطرابلس، بینما تمثل عدد    من موظفيموظف    290العینة  

 فروع المصلحة. دراء من م 15% لعدد 5مستجیب یمثلون مدراء اإلدارات، إضافة إلى مدراء الفروع الذین یمثلون  290من إجمالي 
 
 سنوات الخبرة  9.5
 

سنوات، یلي ذلك نسبة    10مستجیب من أفراد عینة الدراسة یمتلكون خبرة عملیة أكثر من    125% لعدد  43أكثر نسبة    2) (یتضح من خالل الجدول رقم  
سنوات    5من سنة الى    ھیمل% یمتلكون خبرة ع26  سبتھبنمستجیب أي ما    75سنوات، بینما عدد    10إلى    5مستجیب یمتلكون خبرة ما بین    90% لعدد  31

 وھي النسبة االقل.  
 

 السكانیة للعینة  : الخصائص2جدول 

الخصائص  
 عدد ونسبة االستجابة  الخصائص الدیموغرافیھ  عدد ونسبة االستجابة  الدیموغرافیھ 

 الوظیفة  المؤھل العلمي

 %9, 25 مدیر ادارة  %25, 73 دبلوم 
 %5, 15 عر فردیم %59,  170 جامعي

 %23, 65 رئیس قسم  %12 ,34 ماجستیر 
 %60,  175 موظف  %4, 13 دكتوراة 

 الجنس  سنوات الخبرة 

 %68,  198 ذكر %26, 75 سنوات  5أقل من 

 %32, 92 انثى  %31, 90   10الى  5من 

  %43,  125 سنوات 10اكثر من 
 
 (اختبار الموثوقیة)إختبار ألفا كرأنباخ  9.6

ض إیجاد مؤشرات الموثوقیة والتأكد من االتساق الداخلي بین عناصر المتغیرات. یستخدم ھذا االختبار عاملین رغل  سةر الموثوقیة في الدراختباا  تم استخدام 
 .تم قبولھاحتى ی 0.7یجب أن تكون قیمة موثوقیة كرونباخ الفا فوق  ، (Hair et al. ،2017) المركب. وفقًا لـ والثباتھما كرونباخ الفا 

). حیث وجد ان قیمة  القیود التنظیمیة وأداء الموارد البشریةانھ یوجد اتساقًا داخلیًا كبیًرا مع قیم كرونباخ الفا للمتغیرین (  تائجنلا   رتأظھ  3دًا إلى الجدول  ستناا
 .  ، مما یشیر الى موثوقیة مناسبة ومقبولة لمكونات نموذج الدراسة0.824و 0.812كرونباخ الفا تراوحت بین 

 : اختبار الموثوقیة 3جدول 
عدد  ل ماعوال

 الفقرات 

 قیمة معامل ألفا كر ونباخ 

 0.824 6 المكون الوجداني 

 0.812 7 اختیار و تعیین الموظفین 
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 ) Normality Distribution Testاختبار التوزیع الطبیعي ( 9.7
للبیانات. استخدم اختبار التوزیع    عی زوت  خدم لغرض التأكد من وجود الذي یست ي  اختبار التوزیع الطبیعي ھو أحد االختبارات الرئیسیة للتحلیل األول طبیعي 

(االلتواء عاملین، ھما  (Skewnessالطبیعي  و    (Kurtosis  ) لـ  وفقًا   . قیم Hair  ،Sarstedt  ،Ringle ،  & Mena  ،2012التفرطح)  تكون  أن  )، یجب 
Skewness    النطاق النطاق  ف  Kurtosisبینما یجب أن تكون قیم    ، 2و    2  -في  ق  3و    3  -ي  للجدول    .اھلبولیتم  القیود التالي، حصلت المتغیرات (  4وفقًا 

البشریة الموارد  أداء  بین  التنظیمیة  االلتواء  قیم  تراوحت  حیث   ، مقبولة  نتائج  على  بین    0.999 –  و 1.157 –)  التفرطح  قیم  تراوحت  بینما  و    0.912، 
1.757 . 

 غیرات الدراسة لمت  طحرفلتوا : معامل االلتواء  4جدول 

 التفرطح  االلتواء  عدد المشاركین ة یسی ئرلالعوامل ا

 القیود التنظیمیة 
290 -1.157 1.757 

 أداء الموارد البشریة 
290 -0.999 0.912 

 الوصفي  التحلیل 9.8
متوسط حسابي   ىلع  تأداء الموارد البشریة) حصل  لتنظیمیةا  ) یتضح ان المتغیرات (القیود5بناء على نتائج التحلیل االحصائي المتضمنة في الجدول التالي (

على  القیود التنظیمیةعلى التوالي. مما یعني ذلك ان المشاركین كانوا على وفاق مع العناصر المخصصة لكل متغیر. وھذا یؤكد دور   3.688و 3.889یساوي 
 .يعلى التوال  0.612و  0.818ي اري یساوعیحصلت المتغیرات على انحراف م  ذلك، . عالوة على الموارد البشریةأداء 

 لمتغیرات الدراسة  الوصفيالتحلیل  :5دول رقم جلا

 االنحراف المعیاري  المتوسط  حجم العینة  المتغیرات 

 0.818 3.889 290 القیود التنظیمیة 

 0.612 3.688 290 أداء الموارد البشریة 

 تحلیل االرتباط  9.9
تم استخدام اختبار االرتباط لمعرفة تأثیر المتغیرات   البحث، لبحث. في ھذا  ا  تایرنوع العالقات التي تظھر بین متغلتحدید    اطعادة ما یستخدم اختبار االرتب

ذه  لھلحصول علیھا متبوعة بتفسیرات  النتائج التي تم ا  6المستقلة على المتغیر التابع لمعرفة ما إذا كانت فرضیات البحث مدعومة أم ال. یوضح الجدول التالي  
 .ئجالنتا 

 :نتیجة االرتباط تكشف التالي
و  عالقة ذات داللة احصائیة بین القیود التنظیمیة وأداء الموارد البشریة في وزارة الزراعة ومصاید األسماك العمانیة، بینما االرتباط ھ  كانھ •

)P≤0.01) و ، (r = 0.737 0.000() والداللة االحصائیة .( 

 : تحلیل االرتباط 6جدول رقم 
ارد البشریة داء الموأ   

التنظیمیة القیود  تباط بیرسون را لاممع   .737** 1 
  000. الداللة االحصائیة 

 تحلیل االنحدار   9.10
ألسماك  اید ا التنظیمیة) على أداء الموارد البشریة في وزارة الزراعة ومصیتم استخدام اختبار االنحدار في ھذا البحث الستنتاج تأثیر المتغیر المستقل (القیود  

، مما یؤكد أن ھذا النموذج یشرح أداء الموارد البشریة في وزارة الزراعة ومصاید األسماك   0.672موذج ھو  نلل  دلالمع R2 أن  7لعمانیة. یوضح الجدول  ا
 .٪) بواسطة متغیرات أخرى32.8ر (٪ ، بینما یتم تحدید باقي التفسی67.2العمانیة بنسبة 

 ) أن؛ 7یكشف الجدول (
،   β = 0.218  ،t = 5.110ارد البشریة في وزارة الزراعة ومصاید األسماك العمانیة (و ملاء  على أداأثیرا عالیا وایجابیا  تؤثر  نظیمیة تد التالقیو •

p = 0.000 .( 

 : تحلیل اإلنحدار7جدول 

 
الداللة االحصائیة  المعامالت غیر المعیاریة 

 تي
الداللة االحصائیة 

 بي
 العالقة الخطیة 

اء الخط معامل قیمة بیتا   Tolerance VIF 
1 (Constant) 

.434 .128 3.375 .001   

أھداف التخطیط   
 3.406 294. 000. 5.110 043. 218. االستراتیجي 

 %67.2 معامل ار سكویر المعدل 
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 الخالصة   10

عي  یبط لا   إلحصاء الوصفي والموثوقیة والتوزیعین وامشاركاالختبارات والتحالیل في الدراسة الحالیة لغرض دراسة البیانات السكانیة للتم عمل العدید من  
الخا  النتائج  الحالي  القسم  یناقش  واالنحدار.  االرتباط  اختبار  في  متمثلة  الدارسة  بفرضیات  المتخصصة  االختبارات  عمل  تم  كما  بفرضیللبیانات.  ات  صة 

لموارد البشریة في وزارة ا   ءاأدعلى  القیود التنظیمیة  لفحص تأثیر    SPSS  رنامجب) باستخدام  االرتباط واالنحدارمن خالل نتائج الدراسة (تحلیل   الدراسة.
األسماك   ومصاید  إیجابي    ، العمانیة الزراعة  أثر  وجود  االحصائي  التحلیل  النتائج  أظھرت  بین    وذاتحیث  إحصائیة  الموارد  داللھ  وأداء  التنظیمیة  القیود 

تأتي نتائج ھذه الدراسة  المحددة.اما مع المعاییر  مت  تاء جمیع القیم تدل على مطابقھ جیده ج  وكانت  ، نیةالعماالبشریة في وزارة الزراعة ومصاید األسماك  
) بشكل أساسي التعرف على درجة وجود معوقات االتصال اإلداري بالمنظمة اإلرشادیة،  2013(على  استھدفت دراسة  نتائج الدراسات السابقة حیث  مواكبھ ل

تأثیر وجود ھذ الموكذلك درجة  ومقت  عوقاته  للعاملین  الوظیفي  األداء  أا  تارحعلى  البحث على شاملة رؤساء  أجري  وقد  المعوقات.  تلك  قسام  لتغلب على 
عددھم   والبالغ  الدلتا  بمحافظات  الزراعیة  باإلدارات  الزراعي  المعوقات   84اإلرشاد  احتلت  ھي:  البحث  لھا  توصل  التي  النتائج  أھم  وكانت  قسم،  رئیس 

ات المتعلقة بالعاملین في ،%بینما جاءت المعوق  99,85داري من حیث الوجود بمتوسط نسبى  إلا  اللى من بین المعوقات الرئیسیة لالتصاألو  مرتبةاإلداریة ال
الثانیة بمتوسط نسبى   الثالثة بمتوسط نسبى    61,70المرتبة  عة  الرابرتبة  ،%واحتلت المعوقات التنظیمیة الم  94,56،%وجاءت المعوقات الفنیة في المرتبة 

ناحیة تأثیر وجودھا على األداء الوظیفي للعاملین   ت اإلداریة في المرتبة األولى من بین المعوقات الرئیسیة مناقوعلمجاءت ا   -. %    79,50بمتوسط نسبى  
لمرتبة الثالثة بمتوسط نسبى في ا  ظیمیة%، ثم جاءت المعوقات التن   80,48،%یلیھا المعوقات الفنیة في المرتبة الثانیة بمتوسط نسبى    00,49بمتوسط نسبى  

 . 77,39نسبى ت المعوقات المتعلقة بالعاملین في المرتبة الرابعة بمتوسط  ءاجو،% 47,46
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