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ABSTRACT 

This quantitative study discussed the extent of the impact of the organizational climate to raise 

the job performance of administrative leaders in government institutions in the Governorate of 

Al Dakhiliyah in the Sultanate of Oman. The problem emerged in the need to raise the job 

performance of administrative leaders, and to address the factors that led to this (organizational 

structure, leadership style, incentives Bonuses, qualification and training), Where it aimed to 

measure the extent of the influence of the organizational climate on the job performance of 

administrative leaders in government institutions in the Governorate of Al-Dakhiliya in the 

Sultanate of Oman, the study followed the quantitative descriptive approach to achieve its 

objectives, and the questionnaire was built from (39) statements to collect data, and a simple 

stratified sample of (280) individuals The data were processed using multiple regression 

analysis, and the results showed an impact of the organizational climate at a rate of (45.7%) on 

the administrative leaders of government institutions in the Governorate of Al Dakhiliya on job 

performance, and among its most important recommendations is the implementation of similar 

studies on other governorates that may suffer from some challenges in job performance. Also, 

studies of the factors composing the independent variable are conducted in detail and are taken 

each one separately as independent variables and their impact on the independent variable. 

Keywords: the organizational climate, performance of administrative, leaders, Governorate of 

Al Dakhiliyah, Sultanate of Oman. 

 ميخص البحث
 املسلتتتت تتتا  يف سة  اسقادة اإلدا يني األداء اسوظثفي سرفع املناخ استنظثأتي انقشتتتته الد اسة التتتت  اس أتث   ة    ر

ب تتتتتتتتتتتتتيزن  ملشأتاة  برحل  املشتتتتتتتتتتتتت ي  يف احلاى  لق  فع األداء اسوظثفي سة  اسقادة  افظ  اسةاليث يف حماحل و ث  
اإلدا يني  و عتاةت  اسعوا تل اسد  د  لق  ستي واي كا ث تل استنظثأتي  و لتتتتتتتتتتتتتيو  اسقثتادة  واحلواف  وامل تافت    

قادة اإلدا يني األداء اسوظثفي سة  اس مليى   ر املناخ استنظثأتيلق قثاس  ة  اةفه واستأاثل واستة يب(  حثث 
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افاا  اتبعه اسة التتت  املنال اسو تتتفي اس أتي ستهقث   اة  ب تتتيزن  ملأتاة افظ  اسةاليث حبيف املسلتتت تتتا  احل و ث  
ة  ( فرداً  مته  عا280( ملبا ة ةأتع اسبثاان   و لل  ملثن  طبقث  ب تتتتتتتتتتتتثز     ك39ومت بناء االلتتتتتتتتتتتتتبا      ك

سة  ( %45.7ك سيأتناخ  استنظثأتي بن تتتب د   ر و وىاسبثاان  ابلتتتتمةال ليثل االرةا  املتعةد  و ظار  اسنتا ل 
نفثل د التتتتا  ت األداء اسوظثفي  و    ام تو تتتتثا ااسقادة اإلدا يني ابملسلتتتت تتتتا  احل و ث  لهافظ  اسةاليث  مليى 

ض استهةاي  يف األداء اسوظثفي  كلسي لىراء د التتتتتتتتتتتتتا   شتتتتتتتتتتتتتا   مليى حمافظا   لر  واسد  لا تعا     بع
سيعوا ل امل و   سيأتتغر امل تتتتتتتقل بشتتتتتت ل تفكتتتتتتثيي و تسلل كأتتغرا    تتتتتتتقي  كل مليى حةد و ة    راا مليى 

 املتغر امل تقل.
 املناخ استنظثأتي, األداء اسوضثفي, اسقادة, حمافض  اسةاليث , ليزن  ملأتاة. الكيمات املفتاحية:

 املقدمة
تواىه املسل ا  احل و ث  لةاي  ملةيةة  وخمتيف  واسد قة تس ر مليى لقث   اةافاا و فع  داء  داء اسعا يني فثاا  
سلسي توىاه بعض املسل ا  لق تزوير  نالاا استنظثأتي  واسعأتل مليى وضع احليول اةل ي  واملنالب   واسبهث 

 فع مليى ث ام   ولفاسد يعأتيوة  ااسعا يني  واملسلتتتتتتت تتتتتتتا  مل   فضتتتتتتتل اس تتتتتتتبل واسزرأ احلةيل  سرفع  داء كل     
ثال  توفر املناخ تعأتل مليى تبين لة كلرًا    املسل ا  مليى   تو  اسعامل إف تاىي  ومما ال شي فثه امل تو  اإل

 .(Sharaf,2018., Khalid,2016)   بتتاا اسة الا  احلةيل  وهنا جترب  انىه   س استنظثأتي املال م
احل و ث       قبل اسقادة اإلدا يني ابملسلتتتت تتتتا  املناخ استنظثأتيظر لق االحتثاىا  اإلدا ي  واملتعيق  بة التتتت  وابسن

  واسلي حيةد آسث   و ه احملرك اسر ث تتتتتتتتتتتتتيساإلبةاع فثاا  تتأتلل يف ا ث ل استنظثأتي  االاتأتال و   نامواسد تتزيب 
ة ثة اةاود رو لقث   اةاف املسلتتتت تتتت   كلسي  لتتتتيو  اسقثاداسعأتل بني  ى اء املسلتتتت تتتت   واسربي فثأتا بثناا ستوح

ثادي ة األلتتتتيو  اسقلاسلي يعة     ام  ا ميث  اسعأتل اإلدا ي  وميث  اسقا ة اسناىح مل  غرد    اسقثادا   حثث 
يوىاام و سيعأتل  ويس ر مليى لتتتتتتتتتتتتتيوك اسعا يني ل ابًثا      وبلسي يرفع    دافعث  األفراداسناىح يوسة ملأتال انىهاً 
  واحلواف  وامل تتافتت   اسد يتقتتاضتتتتتتتتتتتتتتاد اسقتتادة اإلدا يني  كتتلستتي استتتأاثتتل واستتتة يتتب استتلي رو لقث   اتتةاف حمتتةدة

و     ة لق  األداء املتأتث  وتز وبناًء مليى  سي مي   سيأتسلتتتتتت تتتتتت  حيكتتتتتتيوة مليثه و ة  االلتتتتتتتفادة     تا  ه  
 سوف  وجتعل املسلتتتت تتتت  واىا   داء يشتتتتا  لسثاا ابسبناة  وسقةل  اان ا  وتعأتل مليى تقةمي اةةية  واخلروج مل  املأ

اج  لتتتترمل  وكفاءة  تتبنه الد اسة التتتت  اسبهث يف بعض اةوا ب املتعيق  ابألداء اسوظثفي وايج ك ىودة وكأتث  اإل
 .جناحل  االست ال اسوظثفي(اإل
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 مشكية الدراسة 

 لحةا   حة  تزيبا  اسعكتتتتتتر احلةيث ملا ميليه      ر اب حل يف ابسعوا ل اسد حيويااو  األداء اسوظثفي واالاتأتال بهعة يش 
سالاتأتال  نيامل تتتتتسوسني واسقادة اإلدا ي رو تزوير اسعا يني واملسلتتتتت تتتتتا   األ ر اسلي يسكة حاى  اسنقي  اسنوملث  واستغثر

بضرو ة االاتأتال ابملناخ استنظثأتي ملا سه    ا ع الا  ل ابث   (Habib, L.M,Ghal,B.U,2018)و و ه د ال    به
مليى  دا ام اسوظثفي بش ل لاص  ومليى املسل   بش ل ملال  كأتا  رو األداء اسوظثفي سيأتوظفني بش ل لاص   و 

كشتتتتتمت املسمتر اسعاملي ءل راء األداءء واسد  فلته وحلا ة اخلة   املة ث  ب تتتتتيزن  ملشأتاة  مل  ضتتتتترو ة ل تتتتتني كفاءة األداء 
وح املباد ة    اسوظثفي سي واد  اسبشتتري  وسيأتسلتت تتا  احل و ث   و سي ب تتبب اسنتا ل واستهةاي  اسد تواىااا  وىعل

واالبت ا   واإلبةاع ضتتتتتتتتأت   وسواي ا لا ي تتتتتتتتام يف التتتتتتتتتةا   األداء والتتتتتتتتتأترا يته  ولا حيق  اسعا ة اإل ا  رو لقث  
 حول  ة    ر املناخ األداء اسوظثفي اباتأتال اسة التتتتتتتا  اسعيأتث  كأتا حظي األاةاف و  تتتتتتتتو  اخلة ا  املقة   

واسد  و ه بضرو ة االاتأتال به  (Alsulami,Y.M,2017., Khalid,2016)احلني استنظثأتي مليثه سة  اسعةية    اسب
وابسعوا ل اسد حيوياا  كلسي تناوسه بعض اسة التتتتتتتتتتا   بعاد املناخ استنظثأتي واسد مي    ة تس ر مليى األداء اسوظثفي 

  (Alhuniu,2015., Alwnas,2018)بشتتتتتتت ل  باشتتتتتتتر  لل بشعة استة يب وف   ا  شتتتتتتتا   لسثه ملةد    اسة التتتتتتتا  
  وبشعةاحلواف  (Abugunam, A.N,Faraj,Z.J,2017)وكلسي بشعة ا ث ل استنظثأتي  كأتا  شتتتتتتتتتتتتتا   لسثه د التتتتتتتتتتتتتا  

  سلا فإة الد اسة التت  (Almaliki,S.A,2017)   وكلسي بشعة األلتتيو  اسقثادي(Aljamil, N.S,2017) وامل اف  
يف  وا  اسد تعا   ناا املسلتتتت تتتتا  احل و ث  ب تتتتيزن  ملشأتاة يت اللتتتتت أتال اةاود اس تتتتابق  سيباحلني  وس تتتتة اسف 

 حمافظ  اسةاليث .
 أسئية الدراسة 

 سرفع ن  ملشأتاةب تتتتتتتتتيز حمافظ  اسةاليث يف سة  اسقادة اإلدا يني ابملسلتتتتتتتتت تتتتتتتتتا  احل و ث   املناخ استنظثأتي  ر  ة   ا 
  ؟ األداء اسوظثفي

 أهداف الدراسة 
 ب يزن  ملشأتاة  حمافظ  اسةاليثيف سة  اسقادة اإلدا يني ابملسل ا  احل و ث   استنظثأتياملناخ   ر  استهق      ة 

 . األداء اسوظثفي سرفع
 فرضيات الدراسة 

ألداء اسوظثفي سة  ا يس ر ل اابً مليى ب يزن  ملأتاة حمافظ  اسةاليث يف ابملسل ا  احل و ث   ابملناخ استنظثأتي االاتأتال
  اسقادة اإلدا يني.
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 الدراسة أمهية 
ا يتنالتتب  ع ل األداء اسوظثفي سة  اسقادة اإلدا ينيستزوير  مهث  اسة التت  احلاسث     حاى  املسلتت تتا  احل و ث  تنبع 

والا  ا كشتتتتتتفه ملنه استقا ير واسة التتتتتتا  اس تتتتتتابق   و يت التثا  املسلتتتتتت تتتتتتا  استزو  واستقةل است نوسوىي اس تتتتتتريع  
ة  بهث  وبلسي كاة البة سنا التتتتتتتتتتتت  احلاى  لق تزوير و فع األداء اسوظثفي  احل و ث  لهافظ  اسةاليث  كنأتو ج سة  

ا حيق   مليى لاإلبةاع اإلدا ي و   للج املناخ استنظثأتي   يف  ام اةوا ب اسد لتتتتتتتتتتوف تعثناا مليى  فع  سي امل تتتتتتتتتتتو 
ة  اسقادة اإلدا يني اسوظثفي سامل تتتتتواي  س داء اسوظثفي  كلسي تبهث اسة التتتت  يف   ر املناخ استنظثأتي مليى األداء 

ابملسل ا  احل و ث  لهافظ  اسةاليث   كأتا  يت األمهث  اسعأتيث  يف الد اسة ال  يف توفر احليول واإلىراءا  املنالب  
س تتتتتتتة اسلغرا   و عاة  استهةاي  اسد تعا   ناا اسقثادا  اإلدا ي  يف املسلتتتتتتت تتتتتتتا  احل و ث  يف حمافظ  اسةاليث  يف 

داء اسوظثفي   تث   سيعا ة اسلي حيكتتتتتتتتتتتل مليثه املوظمت  قابل اةاة اسلي يبلسه  كلسي اس شتتتتتتتتتتتمت مل   ام جمال األ
احليول املنالتتتتتتتتتب  ستزوير املناخ استنظثأتي يف بثيف  اسعأتل يف املسلتتتتتتتتت تتتتتتتتتا  احل و ث  لهافظ  اسةاليث     لالل ك تبين 

اىا  وبكتتو ة ملا    ام  وتبين لتتثالتت  استة يب وف  االحتثا ثي   استنظثأتث  املنالتتب   ولفث  اسعا يني املبةملني و ملايت
 ومما ل  األليو  اسقثادي املنالب واسلي يش ع اسعا يني مليى  فع  دا ام اسوظثفي وحب اسعأتل(.

 

 مصطيحات الدراسة 
 األداء الوظيفي 

لاا ام  مل  قثا ام اوج اةاة اسلي يبلسه اسقادة اإلدا يوة يف املسلتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتا  احل و ث  ب تتتتتتتتتتتتيزن  ملشأتاة  واسد تعر
وواىبا م اسوظثفث       ىل لقث   اةاف املسلتتت تتت   ولشتتتباع  تزيبا  اسوظثف   وتتأتلل يف اسة التتت  ب تتترمل  وكفاءة 

  اإلجناحل  وىودة وكأتث  األداء  واالست ال اسوظثفي.
 املناخ التنظيمي

 ل ىوا ب تتأتلل يف كا ث او و تتتتتتتتتتمت خلكتتتتتتتتتتا ا وممث ا  بثيف  اسعأتل اسةاليث  يف املسلتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتا  احل و ث     ملةة
 استنظثأتي  و ليو  اسقثادة  واحلواف  واسرتقثا   استأاثل واستة يب(  ةعياا بثيف  ىا ب  و كلر دافعث  سرفع األداء. 

 اإلطار النظري:
 األداء الوظيفي

ا ني املسلتت تت  لا حيق   اةاف و ضتت - يف جمال ختكتتكتتام كل    - يعر األداء اسوظثفي مل  اةاود اسد يبل ا اسعا يوة
فثاتا  ويتوقمت  ستي مليى اإل  تاان  املتتاحت  واست اث ا  و تة  توفر األىا ة واألدوا  احلتةيلت  اسالحل    وةاسد يعأتي

جناحل  كأتا يتوقمت كلسي مليى  اثل املوظفني واملساال  اسعيأتث  اسد حيأتيوهنا  واخلرا  اسد اكت تتتتتتتتتتتتتبواا  ستهقث  اإل
   والا  ا لتتوف ي تتاملة مليى لقث اسعأتل بشتت ل  تتهثح له لشتتراف كواد  واثيفا   ساي  وحمرتف و ة  مما لتت  

 .(Alsulami,Y.M,2017) اةافاا ب فاءة ملاسث  
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 مفهوم األداء الوظيفي 
 الا  ديشعة  فاول األداء اسوظثفي او    املفااثم اسد انسه حظاً وافراً    االاتأتال يف اسة الا  اإلدا ي   و   قبلش 

املوا د اسبشري  بش ل لاص   تث    مهث   سي املفاول مليى   تو  املنظأتا  واألفراد  وستعةد املس را  اسد تس ر مليى 
 اسوظثفي األداء  و اسبشري املو د اسلي يقول به داءابأل  األداء  فاول اسباحلني  عظم يبير  غاسبااألداء اسوظثفي  و 

   سلسي البة سنا  ة سيأتنظ يلاآلو  اس يي األداء لةية يف   ث ي ل شب ي ام  سبشريا  دااملو   داء ةأل و سي سيأتوظمت 
 .(Noone,2017)  يي اسضوء مليى  ام استعريفا  يف الا اجملال 

 ه قثال اسفرد ابملاال املمتيف  اسالحل   ألداء ملأتيه    لالل بلل ىاة  ي  وملث   عثن  ووف  وقة ملرف األداء اسوظثفي أب
ة منث   مني  عني  واو  ا يتثح لويل املةلال  لق خمرىا   ا   وا فا  حمةدة أبقل ىاة ووقه  ومي   سنا 

 .(Salihuh,S,2010) ألداءكأتث  اةاة املبلول  و وملث   سي اةاة  ومني ا  جاي   ال  طرأ سقثاس األداء
 حمكي  تفاملل  ال     وان    ث ث  اي اسةافعث   وقة ة اسفرد مليى  داء ملأتيه  و ناخ اسعأتل ه كأتا ملرف  يًضا أب

(Alhidad,J,2016) تأتلل لهكي  تفاملل اس يوك  ع اإلجناحل  واسلي يسدي لق لقث   تا ل حمةدة تقود لقكأتا ي 

  كلسي قة ة املسل   مليى لويل املةلال  لق خمرىا  ولقث  (Afana,J.A,2018)األاةاف استنظثأتث  املزيوب  
  .(Alsulami,Y.M,2017) األاةاف اسد ت عى املنظأت  سيو ول لسثاا مل  طري  اسعا يني

اء اسوظثفي ة األد ة ي وة  تقا اًب سة  اةأتثع وحيق   فس املضتتتتتتتتتتتتتأتوة  و  ة  فاول األداء اسوظثفي ي اد مليثه جنة  
عريمت األداء وبلسي مي   ت  لل ولثي   اأت  ستهقث  األاةاف وال مي   أبي حال    األحوال املتبا د اةفا   تقالمي

 ه املاا ا  واسقة ا  اسد يوظفاا األفراد دالل املسلتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ف ستهقث  األاةاف املزيوب   وف  اإل  اان  اسوظثفي أب
  ظأت  واسيوا ح احملةدة سيعأتل.املتاح  واأل

 األداء الوظيفي  أبعاد
تيي كتتتتتتتتتتتر مي   حيت وة األداء اسوظثفي    ملةة ملنا تتتتتتتتتتتر   ث تتتتتتتتتتتث  واسد مي      لال ا لقث  األداء اسوظثفي  و 

اسعنا ر ح ب اسة الا  واسبهو  اسد قة ه    قبل اسباحلني  حثث   ه ال مي   قثاس األداء اسوظثفي لال بتهق  
ثعاا سعوا ل يظار سنا التالف اسباحلني يف االتفاأ مليثاا وس   يبقى  ة مجتيي اسعوا ل املاأت   وسكعوب  لةية تيي ا

 تسدي لق لقث   اةاف  وحةة.
يف   (Habib, L.M,Ghal,B.U,2018., Alhidad,J,2016., albashir,T.M,2017)فقة  تتتتتتتنفاا ملةد    اسباحلني 

اسفنث  واملانث  اسد  املعا ف واملعيو ا  واملاا ا املعرف  لتزيبا  اسوظثف ج وتتأتلل يف جمأتومل    بع  ملوا ل تتأتلل يف 
د اك املوظمت  وملث  اسعأتلج وتشتتتتأتل ل  و ميتي اا املوظمت  واملعرف  اسشتتتتا ي  حول اسوظثف  واسوظا مت األلر  املرتبز   ا

لد دوة ثتتسعأتيتته و تتا يقول بتته و تتا ميتي تته     غبتت  و اتتا ا  وقثم واجتتتااتتا  واسقتتة ة مليى استنظثم واسقثتتال ابسعأتتتل وتنف
كأتثتت  اسعأتتتل املن  ج  قتتةا  اسعأتتتل استتلي ين  د املوظمت لتته اسظروف اسعتتاديتت  و قتتةا    وكتتلستتي  اسوقوع يف األلزتتاء

امللابرة واسو وأج وتتأتلل يف  قةا  تفا  املوظمت يف  داء  اا ه اسوظثفث  وبلل اةاة ولأتل   و يضتتتاً جناحللتتترمل  الا اإل
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وظمت سإل شتتتتتتتتتتاد   و قةا  حاى  املاً  تأتث   اً أتل يف اسوقه احملةد ولا حيق  اجناحل امل تتتتتتتتتتسوسث  واةةي  يف لقث   اةاف اسع
 يف  ال    ى اء وايج (Alhidad,J,2016., Fadil,F,2017)كل      خلكااكأتا    واستوىثه    قبل امل سوسني

 املوظمتج وتتأتلل يف  ا سة  املوظمت    ااتأتا ا  وقة ا  ول  اان  و عا ف واجتااا  وقثم. -1
  ج وتتأتلل يف  تزيبا  اسوظثف  واسفرص املتاح  واستهةاي  و مهثتاا واستو ثمت اخلاص  ا.اسوظثف -2
 ظأت  اإلدا ي  املوقمتج وتتأتلل يف اسبثيف  استنظثأتث  واسد لوي  ناخ اسعأتل ووفرة املوا د املتاح  واإلشراف واأل -3

 وا ث ل استنظثأتي.
ى املعاير األداء سيأتوظفني واسعأتل مليى تزويرد  وس   مل يتفقوا مليأ اسباحلني مليى ضتتتترو ة قثاس اتفا ويتضتتتتح مما لتتتتب 

ء   مي   لمجال اسعنا تتتر اسد لةد وتقثس األدااسد ملرضتتتهو   لالل اسبهو  واسة التتتا    احملةدة واملنالتتتب  سلسي
 حمافظ  اسةاليث  ب يزن  ملشأتاة  ايج  يف   واسد تتنالب  ع املسل ا  احل و ث اسوظثفي

و سي لد اًكا ألمهث  التتتتتغالل اسوقه واةاة واإل  اان  اسفردي     املعا ف واملاا ا  يف  ة األداء املنجزجودة وكمي
ومما   تنفثل املاال اسوظثفث  ب ل ىودة ولتقاة واسد تتأتلل يف  قةا   ا ين      ملأتل دالل املسلتتتت تتتتا  ويودة ملاسث 

ال شتتتتتي فثه فإة مليى املسلتتتتت تتتتتا   ة تبين  ا  سشتتتتترا  سقثاس األدء املن   وىودد  ع وضتتتتتح احلواف  سلسي واملتابع  
امل تتتتتأترة  ولة لد اك اسقادة اإلدا يني ملاا ام اسوظثفث  وامل تتتتسوسثا  اسد   ثزه  م لتتتتوف ت تتتتاملة مليى ىودة وحلايدة 

 .(Maslah,A,2015)األداء 
تمزثي مليى تنفثل  ملأتا م ب ل كفاءة ولتقاة وقة  م مليى اس اإلدا ي  واملتأتلل يف قة ة اسقثادا  ازجنسرعة وكفاءة اإل

   وبلسي تقاس ب أتث  اسعأتل املن   ولتتتتتترمل   سي اإلجناحل يف اسظروفولأتل امل تتتتتتسوسث  ولدا ة فرأ اسعأتل اسد يةيروهنا
 .(Alhidad,J,2016)اسعادي  

ة     ا اسقادة اإلدا يني متلل  حة اسركا   املاأت  يف قة  م مليى األجناحل  وبلسي الب وابستايل فإة اسقة ا  اسد يتأتتع
 اثيام وتة يبام بشتتتتت ل   تتتتتتأتر ابسزريق  املنالتتتتتب  و تابع   سي و ا ينع س مليثه    ل تاج  وختتيمت تيي اسقة ا  

رمل  تقيبا   لا تس ر مليى لتتتتتت   شتتتتتتما لق  لر  و   حل   لق  لر  كلسي بثيف  اسعأتل و ا يكتتتتتتهباا    تغرا  و 
وكفاءة اإلجناحل  وقة ت ية     سي ل ا  ا وىة  بثيف  تت م ابإلبةاع  وأبليو  قثادي انىح  ولفث  ملادل وشفاف  
وسيأتسل   اث ل تنظثأتي  نظم  وبلسي البة  ة ي وة األداء املن   ي اوي املزيو   و  مليى     سي  ووف  اسفرتة 

  .(Alsalayha,S.A,Abuhsayn,U.M)احملةدة سإلجناحل 
ت ال اسوظثفي اسلي   واالس ظأت  وااللتتتتتتتأترا ي  يف اسعأتلءواو ءقة ة اسقثادا  مليى االست ال ابملعاير واأل االلتزام الوظيفي

يتأتتع به اسقادة اإلدا يني ي ية    وال ام ملسل ا م  و الً  م لأل   داء ملايل  وبلسي يع حل  م فرص اسرتقي واسبقاء   
كأتا  ب  ة ي وة اإلست ال   تتتتتأتراً وسثثس فقي     ىل لقث  غااي  حمةدة  والست ال او ا تباو املوظمت لسلتتتت تتتتته 

ع  اةافاا بشت ل كيي  ومي   تكتنمت االت ال لق  ال     واع ايج االست ال اسوىةا  واو شتعو  اسقادة وتزاب   اةافه  
االدا ة ابال تباو لسلتتت تتتا م و عرف  لكتتتا ا ملأتيام  واالست ال امل تتتتأتر واوشتتتعو  اسقا ة اإلدا ي     قثأت  اإللتتتتلأتا  
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ترك  سي  واالست ال األلالقي واو شتتتتتتتتتتعو  اسقادة ل ا  لتتتتتتتتتتتأتر يف ملأتيه و ىتاة يف  سي  قابل  ا لتتتتتتتتتتوف يفقةد ل ا 
 ,Aljamil)اإلدا يني ابإل قثاد اسلايت رو  سلتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتا م واإل قثاد إلاةافاا  واسبقاء فثاا واالست ال أبلالقثا  املان  

N.S,2012). 
  املناخ التنظيمي

 مفهوم املناخ التنظيمي
ملا   وتزويردتنظثأتي ملناخ اساملسلتتت تتتا  احل و ث  لق االاتأتال ابيف ظل استغرا  املت تتتا مل   واملتزيبا  احلةيل  لتتتعه 

 وااتأتال  ناع اسقرا    سه    ا تباو و ث  بني املوظفني واسقادة اإلدا يني وليوكام و ا ينع س مليثه    األداء اسوظثفي

  كأتا (Almuhtasib,L.H,2017) لا اةا ب يشتتعرام حبب اسعأتل واال تباو اسو ث   لد املسلتت تتا  اسد يعأتيوة  ا 
 شتتتتتا  لق ضتتتتترو ة االاتأتال ابملناخ استنظثأتي وملوا يه املمتيف     حثث األلتتتتتيو  اسقثادي  وا ث ل استنظثأتي  و ظم 

املناخ استنظثأتي أب ه اسزرأ واأللتتتتتتتتتاسثب واسعنا تتتتتتتتتر  (Alwnas,M,2016) االتكتتتتتتتتتاال  امل تتتتتتتتتتمة    وملرف اسوانس
 ,Anithaكواألداو  واسعالقا  املتبادس  دالل املنظأت  بني األفراد  واسد متلل شتتتتتتتمكتتتتتتتث  املنظأت  اسناىه   و شتتتتتتتا   

   أبة املناخ استنظثأتي يعر مل  األداء اسلي يت وة    ملةة ملوا ل ترتبي ابألداء استنظثأتي سيأتوظفني  وسيأتسل (2014
 لواء كا ه  قةي   و غر  قةي .

أب ه لكتتتتتتتا ا بثيف  اسعأتل اسةاليث  سيأتسلتتتتتتت تتتتتتتا   املس رة يف لتتتتتتتيوك اسعا يني  (Afana,J.A,2018) كأتا ملرفه ملفا  
لوياا سد اس تتتتثالتتتتا  ااسزرأ و جمأتومل     اخلكتتتتا ا و و دا ام اسوظثفي  و  تتتتتنتل     سي أبة املناخ استنظثأتي او 

 .وتنظم ملأتيام  وتزو   دا ام  وتربزام لسل ا م وابسعا يني فثاا يوك اسعا يني وتس ر مليى ل اسعأتل  بثيف 
 أبعاد املناخ التنظيمي

ختتيمت  بعاد املناخ استنظثأتي سيأتسلتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتا  تبعاً اللتالفاا  و اةافاا  وبلسي يتهةد املناخ وفقاً س بعاد اسد يت وة 
تيي املنظأت  لسثاا سلسي البة    د التتتتتتتتتتاا بشتتتتتتتتت ل دقث   ناا  وتتفاو  تيي األبعاد     نظأت  لق آلر  وحاى  

والتتتمراىاا حت تتنالتتب  ع بثيف  اسة التت  واملتأتلي  يف املسلتت تتا  احل و ث  لهافظ  اسةاليث  وحلسي وفقاً ملشتت ي  
 اسة التتتت  اسد ت تتتتعى لق وضتتتتع احليول املنالتتتتب   ا  كأتا تفاوته تيي األبعاد وف  اسة التتتتا  اسد تناوسه اسبهث يف
 سي اجملال  فضتتتتتتالً مل   ظي  و ظرة اسباحلني كل  ح تتتتتتب بثيف  وملثن  د التتتتتتته و    ام األبعاد اليت لا  فثاا  وسيفي 

واسل تضتتتتتتتتتأت  ت تتتتتتتتتع   بعاد تتأتلل يف ك امل تتتتتتتتتسوسث   وا ث ل استنظثأتي  ( Litwin & stringer,1986اسباحلني منو ج ك
ا    اسةفء/ اسعالقا  استفامليث   اال تأتاء  واسةملم وامل تتتتتتتتتا ةة(    عاير األداء  االلتالف و استعامل افأة  املماطرة  

مليى  ة  بعاد املناح استنظثأتي تنة ج له ك ا ث ل استنظثأتي  واملأتا لتتتتتتتتتتتتا  اإلدا ي   (Steers,1977ككلسي حةداا 
األبعاد يف لتتت   قاو ( Tim& Perterson,1992وىثا اسعأتل(  و تتنفاا اسباحث كواس تتثالتتا   اسبثيف  اخلا ىث   وت ني

ايج املشتتتتتتا ك  يف اختا  اسقرا ا   واسلق   وامل تتتتتتا ةة واستشتتتتتت ثع  واسكتتتتتتراح  واسكتتتتتتةأ  واألداء اسعايل  واالتكتتتتتتاال  
يف د التتتتته بشتتتت ل  (Alwnas,M,2016)( كأتا  كراا اسوانس 1  2بلسي ترحل تيي األبعاد يف اةةول كاسكتتتتاملةة(  
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تيمت     سلتتتتتتت تتتتتتت  لق  لر  ح تتتتتتتب  تزيبا ا و حتثاىا ا  واألاةاف اسد  وى   و   املالحظ  ة تيي األبعاد خت
 ت عى لق لقثقاا.

 
 منا ج ألبعاد املناخ استنظثأتي(: 1)اجلدول 

 األبعاد النموذج م

1 
منو ج ايني وكروفتس 

 حمتو  اسوظثف . –اسنأتي اسقثادي  –طبثع  اسعالق  بني اسعا ل وحل ال ه يف اسعأتل  (1973ك

 –روح املعنوي  اس –اال فتاح  –األ اة واملماطرة  –استة يب  – رك ي  اسقرا   –امل أفأة واسعقا   -ا ث ل استنظثأتي  (1974وحل ال ه ككا بل  2
 املرو  . – كثة اإلجناحل  –استقةير واستغلي  اسراىع  

 و ج سوسر وحل ال ه  3
 (1974ك

 تنق م لق جمأتوملتني ك
 اختا  اسقرا   اسرمسث   استةالل بني األ ظأت . األوق ا ث ل استنظثأتيج  رك ي 

  واىا  اسكراملا . –امل اف    –اجملأتومل  اسلا ث ج مني اسقثادة 

منو ج دو  وحل ال ه  4
 املماطرة واال فتاح. –ا ث ل استنظثأتي  –امل اف    –اسةفء  –اختا  اسقرا ا   (1975ك

منو ج ىثيأتر وفو داا ة  5
 (1964ك

 د ى  تعقة اسنظم. –اجتااا  األاةاف  –مني اسقثادة  –ا ث ل استنظثأتي 

6 
منو ج كوحلسول ي 

 (1989ك
وملي اإلدا ة  –اإلشراف اس ا ة  –املشا ك   –امل سوسث   –فام اسوظثف   –احملالب  اسشمكث   –ا ث ل استنظثأتي 

 االتكاال . –استعاوة  –واإلح اس ابمل سوسث  

 (Alwnas,M,2016)املرىعج 
يف بعةي  مها احلواف  واسبثيف  ( Alhidad,J,2016) كأتا حةد  اسة التتا  اس تتابق   بعاد املناخ استنظثأتي  فقة حةداا 

يف ملةة ملوا ل تتأتلل اب ث ل استنظثأتي  ومني اسقثادة  املشتتتتتتتتتتتا ك   ومني  (Afana,J.A,2018)املادي  سيعأتل  وحةداا 
يف لت  ملوا ل اي ا ث ل استنظثأتي   (Alsulami,Y.M,2017)اا االتكال  واحلواف   و  ا ةة وتزوير اسعأتل  وحةد

واالتكاال   و  ظأت  و ىراءا  اسعأتل  ومني اسقثادة  واحلواف   واستة يب  ومي   اسقول  ة اسعوا ل اسر ث ث  اسد مي   
يى احلاى   ا  وملا ملاالملتأتاد مليثاا كعوا ل يف قثاس املناخ استنظثأتي سيأتسلتت تتا  احل و ث  لهافظ  اسةاليث  وقثالتتاً 

 يرجتى  ة لققه     اةاف وايج
 اهليكل التنظيمي 

اإلطا  اسعال اسلي يوضتتح ت تتي تتل اإلدا ا  واألق تتال دالل املسلتت تت  وطريق  ا  تتثابث  اس تتيز   و   لالسه يف  يتأتلل
ستنظثأتي ا يتم استعرف مليى لزوو اس تتتتتتتتتتتتتيز  وا  تتتتتتتتتتتتتثا ا بني اسوظا مت  كلسي مي      لالسه استعرف مليى ا ث ل

سيأتسلتتتتت تتتتت  كياا لمتيمت تق تتتتتثأتا ا  واسشتتتتت ل اسلي ميلل ا ث ل استنظثأتي سيأتسلتتتتت تتتتت  او اسلي حيةد مني اس تتتتتيز  
  واإلىراءا  واسعأتيثا  املتبع   و ة االاتأتال به ولتقا ه يف املسلتتتتتتت تتتتتتتا  احل و ث  يسدي لق و لتتتتتتتيو  اختا  اسقرا ا 

 . (Abugunam, A.N,2917)و فع األداء اسوظثفي اسرضا اسوظثفي مما ينتل ملنه اإلبةاع اإلدا ي 
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 أبة ا ث ل استنظثأتي يتأتلل يف (Altarawana,H.K,,2016., Musaeidah, M.A,2013)كأتا  شتتتا  بعض اسباحللني 
ح تتب حاىتاا  واألاةاف اسد  اسبعض مل  بعضتتاا خمتيف    اأتا  فراداا سشتتغل ا  املنظأت  توحلعجمأتومل     اسزرأ 
  ثفث  توحليع املاأتا ك  وضحومي    ة يكو  ا ث ل استنظثأتي مليى ش ل لا ط  ت  استن ث  بثنااو  تزأتح لق لقثقاا 
و شتتا   وب  أبة   ولةد اسعالقا  اسرمسث  بثناأتا واملسلتت تتا  األق تتال واألفراد دالل املنظأت و  اسةوا ر وامل تتسوسثا  بني
م تق تتتتتتتثم اسعأتل قةا  وح ل يعر ملنه و ة الا استعقثة  لدا ة تكتتتتتتتمت    لطا  استنظثم ود ى  تعقةدي ا ث ل استنظثأت

 ى  لملتأتاد استنظثم مليى دفتتأتلل يف يف استن تتتتث     ا اسرمسث   لةاي  و عوقا ملأتوداي  و  فقثا واسلي قة يرتتب مليثه 
يف   سيأتوظفني اس تتتتتيوك استنظثأتي و تابع    تتتتتا    ستوىثهاستنظثأتث  واإلىراءا  اسالحل اةوا ب و  اسقوا ني واستشتتتتتريعا  
    .امل تواي  اإلدا ي  اسعيثا سة  ا ختا  اسقرا  ل د ى  و  تو  اسرتكث  يف ليز  حني تشر املرك ي  لق

 أسيوب القيادة 
سعا يني ينع س ايتأتلل يف األليو  اسقثادي اسلي ميا له امل سوسوة مليى  وظفثام  و   لالل األليو  املتبع مليى 

اسر ي  والا  ا لتتتتتتتتتتوف  اءيتثح اجملال   ال اسعا يني سيأتشتتتتتتتتتتا ك  ولبة اسلي األداء  و لال  سي األلتتتتتتتتتتيو  اسةميقراطي
د ة لتتتتتتتتتتبةادي يعأتل مليى تنفر اسعا يني وملةل  غبتام يف املبايشتتتتتتتتت ع املوظمت مليى  وح املباد ة  بثنأتا األلتتتتتتتتتيو  اال

ام يف اسعأتل  ة يس ر مليى املوظفني سةيه وترغثب  ليو  اسقثادة ي تزثع اسقا ة واالبتعاد مل   وقع اس يز   و   لالل 
 املوظفنيمليى  ادة اإلدا ينيقيس ر  ا اس  نظأت  و تقن ملأتيث    واسقثادة وبلسي ترتفع   ب  تقبيام س وا ر اسد تكة   نه

الد  تنفثلويقول اسقا ة ب متالتتت اً عياا  كلر   لتتتيو أب  سلتتت تتتا وتوىثه امل و جمأتومل     األاةاف  ستهقث  اةف 
 (.Sharma and Jain,2013)املعا ف اسد سةيه  واملاا ا  اسقثادي  اسد ميتي اا  اسعأتيث     لالل تزبث 

سلسي مليى اسقا ة لي  ىو لبةاملي ومما ل  ح ثأت  سيقثادة يشعر فثه اسعا يوة ابال تأتاء سيأتسل    ويشركام يف اختا  
واسقا ة اسناىح   املوظفني ابال تأتاء مما  لل ابملناخ استنظثأتي رو اإل ابث  شتتتتتتتتتعر   ىواء ل ابث  يش اسقرا ا    ةف لي  

او اسشتتتتما اسلي ال ييتكتتتت  مليى  لتتتتيو  لدا ي واحة فقي بل ينوع بني تيي األلتتتتاسثب  كأتا يوظمت األلتتتتاسثب 
ا ب  عني يف لتتيو  اسلي مي   تزبثقه يف ىة األأب اسثقني مليثهاإلدا ي  احلةيل     املشتتا ك   وتفويض اس تتيز   كأتا 

ني ل ا   وبلسي ت وة  تث   اسقثادة يف حاست  اة  ا قة ال يتنالب  ع  فس احلة  يف   اة آلر وفرتة حل نث   لر 
 ة ت وة فاشتتتتتتتتتي  و دييف  و ة  املال واةاة   و ت وة انىه  ويشتتتتتتتتتا  لسثاا ابسبناة  ويف كيتا احلاستني فإة اسقثادة انا 

 .(Balku,M,2016., EbnALdeen,N,2018) ف  اسقا ة تع س 
  واملكافآت احلوافز

مت اسةاملم اسر ث تتتتتتي ستهفث   داء املوظفني    لالل اسعالوا  واسرتقثا  اسد يتأتتع  ا كل  وظ وامل اف   لل احلواف متش 
 هنا متلل جناحل اسلي حيققه  واالاتأتال  ا يس ر مليى  داء املوظفني واسلي ينع س ل ابًثا دالل املسل    كأتا  قابل اإل

ل احلواف  شتتعو  املوظفني بنظا ةلحقا س ل  وظمت  ت  ا اتبع امل تتا  اسكتتهثح وف  اخلزي واألاةاف اسد وضتتعه  
 كة  و واسرتقثا  وا تباطاا لعةال  األداء ي ية سةيام اسلق  واال تأتاء سيأتسلتتتت تتتت   ويشتتتت ع مليى بلل امل ية    اةاة  
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كلر    اسباحلني ضتتتترو ة اإلاتأتال ابحلواف  وامل اف   واسعةاس  فثاا  لتتتتواء يف احلواف  املادي   و املعنوي   واسشتتتتفافث  يف 
  .(Ghanim, F.A,2015) حت لق   بتغااا واألاةاف اسد وضعه     ىياا سي 

ة   (Alsharim,A.A,2017., Sulayman,A,2017., Ali, A.M,2016)سة  اسباحلني  و  بته كلر    اسة التتتتتتتتا 
   األاتتةافث  وبتتلستتي البتتة     بي  ظتتال احلواف  بتهق فع األداء اسوظثفي ستتةياماستهفث  يع حل    قتتابيثتت  األفراد لق 

      ا ل ا مل ي   اناك  بي بني احلاف  وا ةف فتكتتتبح ال فا ةة  ناامليى امل تتتتو  اسفردي  ومليى   تتتتو  املسلتتت تتت 
 لتتتتتس و عاير و قايثس  وضتتتتتوملث  ملنح تيي املنح واحلواف   لق ضتتتتترو ة وىود يف د التتتتتته (Ali, A.M,2016)و شتتتتتا  

ت أت  و يشتتتغياا األفراد  وتنفل بشتتت ل ملادل بني مجثع اسعا يني   واسرتقثا  وف  التكتتتا تتتا  وواىبا  اسوظا مت اسد
ى حة اس تتتتواء  واملوظفني ملي  ينياإلدا  اسقادة  مجثع األطراف اسعا ي  لتتتتواءً ابإلاتأتال اسباسغ     مهث  احلواف  وامل اف   

  وتوفر عثشتتتتتتته حلايدة   تتتتتتتو   ةف اسرفع  نه و  مليثهي تتتتتتعى سيهفا   اسلي ةللابسن تتتتتتب  سيأتوظمت اسفثأتلل األىر 
واألداء املبلول     ج فق      فقا  اإل تا  سيقادة اإلدا يني فإ ه ميلل    ا ابسن تتتتب  املمتيف  ولشتتتتباع حاىاته تزيباته  

اسقثادا  و اسعا يني اس فاءا     لق ىل   احلواف  واسن اف      تكتتتأتثم اث ل  سلتتت تتتا  ةف امل قبيام  وبلسي
سلتتتتتتت تتتتتتتا  وملةل اسبهث مل   سلتتتتتتت تتتتتتتا  اسقو  اسعا ي  دالل امل بقاء احلفا  مليىكلسي    املساي اإلدا ي  املتأت ن  و 
تشتتتتت ثع األداء املبلول  و و  لا يتنالتتتتتب  ع اسعأتل ولةية احلواف  وامل اف  لقث  اسعةاس  يف دفع و    لر   كلر لفث اً 

 ال    ي   املسلتتتتتت تتتتتتا   ة تراملالبة  وبلسي    ية    األداء املتأتث  مجثع املنت تتتتتتبني يف املسلتتتتتت تتتتتتا  احل و ث  سبلل
قةا    بة  امل تتتتتتتاواة  ي امل تتتتتتتاواة بني   كلسي واي  بة  اسعةاس احلواف  وامل اف    سنظاليف تكتتتتتتتأتثأتاا   اأت  بادئ 

   و يبث  ث ة ت وة األىو  كافواي  بة  اس فاي  املبلول  و لراً اسعأتل واسواىبا  وامل تتتتتتتتتتتتسوسثا  و  احلواف  وامل اف  
 .(Rbayieih,A.M,2003)  سة  مجثع اسعا يني وح اته املعثش  غبا و  ستزيعا 

 التأهيل والتدريب

ويقكتتتتتة به تزوير اس واد  اسبشتتتتتري  واسعأتل مليى  فع قة ا  اسعا يني سال تقاء ابسعأتل  ويعتر استة يب يف املسلتتتت تتتتا  
سل   ووف  االحتثاىا  استة يبث  دالل املاحلةيل  او األداة اسناىه  وااللتلأتا  امل تقبيي ل ا  ا  ح   توظثفه وف  

يشتتتاة اسعامل   و  تاجحاى  اسعا يني فثاا  والا  ا لتتتوف يع حل     فع قة ا  األفراد ويرفع   تتتتو  وكفاءة األداء واإل
تزو اً  ت تتتتتا ملاً يف كاف  جماالته مما حيتم مليى املسلتتتتت تتتتتا  تزوير قة ا   وظفثااف حت ت تتتتتتزثع  واكب   سي استزوير 

 (.2015ا  املعا ف واملاا ا  اسضرو ي  ستنفثل  اا ام اسوظثفث  كاحلقبا   واكت 

لالل  حةا  تغثر يف ليوك األفراد     ةف ل شاو خمزي و نظم أبة استة يب يتأتلل يف ( Nassazi, 2013)و شا  
 مي  و  ملاسث  بفعاسث  الاملا جناحلواسقة ا  اسالحل   إل  واالجتااا   واملاا ا عا ف  برا ل و  شز  تسدي لق لكت ا  امل

ي تمة وة  يعيام ولا   لمتيمت ختككا م املكأتأت  ستغثر ليوك املوا د اسبشري  ة استة يب ميلل تيي اسعأتيث أباسقول 
امل تقبيث  يف  ملأتا م احلاسث  و  ستنفثلاا  اا ا املو   عا فاملت املةام مليى اكت ا    تزو ة  لاسثب وطرأ ىةيةة و 

  كلر فعاسث .   وىعيه دا ام     ىل  فع
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 ة سيتة يب وح تتتتتتتتت  التثا  التتتتتتتتترتاتث ثا  استة يب املنالتتتتتتتتتب    راً مليى تزوير قة ا  اسعا يني   (Jery, 2013كو كة 
وابستايل  فع      تتتتتتتتتتتتتو  األداء اسوظثفي  و ة اناك ملالق  بني املادة اسعيأتث  املقة   سيأتتة بني واملتة بني  و و تتتتتتتتتتتتى 

اجملال   ة    جتا   اسةول املتقة   يف الابضتتتتتترو ة  واكب  األلتتتتتتاسثب واسزرأ احلةيل  يف استة يب  وكلسي االلتتتتتتتفاد
وياتم استة يب ل تتتتتتتتتتتقبل اسعا يني واملسلتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتا  احل و ث      لالل تزبث   ا مت اكت تتتتتتتتتتابه     عا ف و اا ا  

واسد    شتأهنا تزو  يف لتيوكثا م وت ثمت  ناا  وتتال م  ع املتزيبا  اسضترو ي  يف املسلت تا  احل و ث   واجتااا   
 ا  وف  اسوظا مت احلاسث   و امل تتتتتتتتتتقبيث   وبلسي التيفه اسنظرة احلاسث  سيأتسلتتتتتتتتت تتتتتتتتتا  احل و ث  لق اسد خيضتتتتتتتتتعوة 

بشتتتتتتتتتتتتتريتت  استعيم واستتتة يتتب واستنأتثتت   ومجثعاتتا تتعي  بتنأتثتت  املوا د اس ج اياستتتة يتتب حثتتث ينظر لسثتته يف  ال تت  ىوا تتب 
قة ي تتتتتأتر استأاثل و  األفراد املنت تتتتبني لسثاا   و اثيام  كلسي تتعي  حباى  املسلتتتت تتتتا  احل و ث  لق  اثل وتة يب

س فقي ومي   سيأتسلتتتت تتتت   ة ت تتتتتفثة    استأاثل واستة يب سث  واستة يب    قبل استعثني لق استقاملة  و ترك اسعأتل  
يف تزوير املوظفني  واسقتادة اإلدا يني فثاتا  بتل يتعتة   ستي يف  عرفت  بعض املتزيبتا  اسقتاد ت   تا  لتل استوظثمت و ا 
اي اسشتتتتتتتتتتتتتروو اسالحل   سلسي وطريق  استأاثل وتة يب امليتهقني فثاا ب اف  امل تتتتتتتتتتتتتتواي   و وملث  املساال  واسرا ل 

 . (Aqyly,2005)استة يبث  سيأتيتهقني فثاا 
 منهجية الدراسة

عأتل مليى واسلي يدقثق   سيهكول مليى و مت اسظاارة بكو ة  اس أتي املنال اسو في املتأتة اسة ال  احلاسث  مليى
ا يني بكو ة سة  اسقادة اإلد املناخ استنظثأتيمليى االلتنتاىا   واستعرف مليى  و مت اسواقع احلايل كأتا او واحلكول

ياا األداء اسوظثفي سةيام  و سي ابلتمةال االلتباان  وليث  فع كلر تف رًا و وضوملث  ووضوًحا  و  ر  سي يف 
ةا  املنال اسو في يكمت  ويعيل  ويالحظ  وحييل األح لا فإةسسيو ول لق اسنتا ل     ىل لقث   اةاف اسة ال   

و ة    راا مليى اسواقع  ملالوة مليى  سي ينظم املعيو ا  ويكنفاا ويعر ملناا بزريق  كأتث  وكثفث   حبثث يكل 
     حثث وىوداا وطبثعتاا  دوة تةلل اسباحث فثاا ابسباحث لق فام اسعالقا  اسظاارة  ع غراا    اسظواار

(Hassan,2016).  

(   تتتتتتسول 700ك  فراداا واسلي يبيغ جمأتوع املسلتتتتتت تتتتتتا  احل و ث  لهافظ  اسةاليث   مليىاسة التتتتتت   وبلسي طبقه
 280ك د متليه يفواساسب تتتتتتتثز    زبقث مت التثا  اسعثن  ابسزريق  اسبناًء مليى لحكتتتتتتتا ثا  وحلا ة اخلة   املة ث    لدا ي 

 .( سضأتاة لق  اسعةداً فرد
 الدراسةأداة 

  تتتتتتب األدوا  يف الد اسة التتتتتت  و سي    لالل    وتعتر    بثاان االلتتتتتتتبا   ست وة  داة مجع اس تناوسه اسة التتتتتت 
م وبناًء مليى  سي مت تق تتتتتتتث االلتتتتتتتتفادة    اسة التتتتتتتا  اس تتتتتتتابق  واسد تناوسه د التتتتتتت  اةوا ب اإلدا ي  بشتتتتتتت ل ملال 

 جااللتأتا ة لق ى  ني   ث ني مها
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وحيتوي مليى اسبثاان  اسةميوغرافث  واي كاةنس  واسعأتر  واملسال اسة التتتتي  ولتتتتنوا  اخلرة  واسوظثف   القسمممم األول:
 احلاسث (.

 املناخ استنظثأتي(ك احملور األولوينق تتتتتتتتتم لق حمو ي   كل حمو  ميلل  قثالتتتتتتتتتاً ملتغر واحة  وتتأتلل يفج  القسمممممممم ال ا :
( فقرا   5ع  ملوا ل واملتأتلي  يف ا ث ل استنظثأتي وحيتو  مليى ملةد كواسلي ميلل املتغر امل تتتتتتتتقل  ويشتتتتتتتتأتل مليى   ب

( فقرا   و لتتتتتتيو  استأاثل 7( فقرا   واحلواف  واسرتقثا  وحيتو  مليى ملةد ك6و لتتتتتتيو  اسقثادة وحيتو  مليى ملةد ك
 ( فقرة.23( فقرا    ي ل أتوع ك5واستة يب وحيتو  مليى ملةد ك

جناحل فاءة اإلرمل  وكلتتتتتتتتي ميلل املتغر استابع  ويتضتتتتتتتتأت  ل تتتتتتتت  ملوا ل خمتيف  وايج واسل (األداء اسوظثفيك  ال ا وراحمل
  ( فقرا 5ويت وة    ك االست ال اسوظثفي( فقرا   و 6ىودة وكأتثتتت  األداء ويت وة    كو ( فقرا   5ويت وة    ك
   كاف  املتغرا ( فقرة  وحلمل  مليى  39و لا ي وة اجملأتوع اس يي سفقرا  االلتبا   ك  ( فقرة16 ي ل أتوع ك

 ثبات االستبانة
و سي ساللتتتتتتفادة    تيي اسنتا ل  ةف استه تتتتتني واستزوير  اً فرد 50مت التثا  ملثن   وسث  ملةداا  سقثاس  با  األداة

 امل تتتتتتتقل تراوحه  عا ل اسلبا  سعوا ل املتغر ة سةينا   وتالحظ يف االلتتتتتتتبا   ولا يضتتتتتتأت   با ا ملنة استزبث  اسفعيي
( واتتلا ميلتتل د ىتت  ملتتاسثتت     0.930ك سيأتنتتاخ استنظثأتي( كتتلستتي د ىتت  اسلبتتا  اس يي 0.940و 0.929بني ك

ة د ى  اسلبا  اس يث  س داء  ( و 0.937( وك0.929سعوا ل املتغر استابع بني كتراوحه د ى  اسلبا  اسلبا   كأتا 
سن تتتتتتتتب      ا ابوتضتتتتتتتتأت   با  اسبثاان  ل ا  ا  ملثة تزبثقاا  رة  لر   سلبا ا( وتيي د ى  ملاسث  0.932اسوظثفي ك

وبعة تزبث   عا ل  سفا كرو باخ مليى  تغرا  اسة التتتتتتت  كا ه اسنتا ل كأتا (  0.926سيلبا  اس يي ساللتتتتتتتتبا   اي ك
 جييي
 

  عا ل  سفا كرو باخ سعوا ل االلتبا  (: 2)دول اجل

 اخكرونبقيمة ألفا   املتغريات عدد الفقرات م

 0.930  قثاس املناخ استنظثأتي ك املتغر امل تقل ( 23 1
 0.929 ا ث ل استنظثأتي 5 2
 0.932  ليو  اسقثادة 6 3
 0.942 احلواف  واسرتقثا  7 4
 0.940 استأاثل واستة يب 5 5
 0.932  قثاس األداء اسوظثفي ك املتغر استابع ( 16 6
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 0.929 لرمل  وكفاءة االجناحل 5 7
 0.937 ىودة وكأتث  اإل تاج 6 8
 0.937 االست ال اسوظثفي 5 9

 0.926 د ى  اسلبا  اس يي ساللتبا   10

 
 

 حتييل البياانت وتفسريها
يس ر   تتتتيزن  ملأتاةب حمافظ  اسةاليث يف ابملسلتتتت تتتتا  احل و ث   ابملناخ استنظثأتي  كتتتته اسفرضتتتتث  األوق أبة ءاالاتأتال

األداء اسوظثفي سة  اسقادة اإلدا ينيء  والتتتتمة ه اسة التتت  يف ليثل الد اسفرضتتتث  ليثل االرةا  املتعةد  ل اابً مليى
 سيبهث يف  ة  استباي  يف املتغر استابع واسد يف تتتر ويع      لالل املتغرا  امل تتتتقي   كلسي ية س   ر املتغرا 

ر املتغرا  الس  اإلحكا ث  سالرةا  املتعةد    لالل امل تو  اسعال ك  امل تقي  مليى املتغر استابع  سلا يتم التبا  اسة
امل تتتتتتتتتتقي  مليى املتغر استابع( ومليى امل تتتتتتتتتتو  اسفرملي    لالل   ر املتغرا  امل تتتتتتتتتتقي   نفكتتتتتتتتتي  مليى املتغر استابع 

(Ibrahim,M,2018). 
( فإ ه 0.05فإ ا كا ه  قل    ك (P-valueاسفا ث  ك والختا  اسقرا  حول استهق      تث   اسفرضتتث  مت األلل ابسن تتب 

ترفض اسفرضتتتتتتتتتث  اسكتتتتتتتتتفري  ويسلل ابسفرضتتتتتتتتتث  اسبةيي  واسد تنا مليى وىود ملالق  و  ر سيأتتغر امل تتتتتتتتتتقل مليى استابع  
 مليى سة  اسقادة اإلدا يني ابملسلتتتتت تتتتتا  احل و ث  لهافظ  اسةاليث  املناخ استنظثأتي واسع س يف  سي  واللتبا    ر
   بع اسفرضتتتتتتتتتث  اسر ث تتتتتتتتتث ينة ج له و   (Afana,J.A,2917) املتعةد اخلزي االرةا  األداء اسوظثفي التتتتتتتتتتمةل ليثل

 جاملناخ استنظثأتي كاآليتبعاد      اً حثث تة س كل فرضث  بعةفرملث   فرضثا  

 ة  اسقادة اإلدا يني.ساألداء اسوظثفي مليى ل اابً يس ر ا ث ل استنظثأتي ابملسل ا  احل و ث  لهافظ  اسةاليث   -1

 ادة اإلدا يني.سة  اسقاألداء اسوظثفي مليى  ل اابً ابملسل ا  احل و ث  لهافظ  اسةاليث  قثادة يس ر  ليو  اس -2

 ة  اسقادة اإلدا يني.ساألداء اسوظثفي مليى  ل اابً يس ر احلواف  واسرتقثا  ابملسل ا  احل و ث  لهافظ  اسةاليث   -3

 ة  اسقادة اإلدا يني.ساألداء اسوظثفي مليى  ل اابً يس ر استأاثل واستة يب ابملسل ا  احل و ث  لهافظ  اسةاليث   -4
( واي قثأت  0.676ة  عا ل اال تباو بني املتغرا  امل تتتتتتقي  واملتغر استابع ت تتتتتاوي ك  (3يتضتتتتتح سةينا    اةةول ك

 عا ل استهةية ة    ا تباو قوي  بني املتغر امل تتتتتتتتقل واملتغر استابع  و  ا  دالس  لحكتتتتتتتا ث   مما يشتتتتتتتر لق وىود ملالق
ة املتغرا  امل تتتتتقي  تف تتتتر حوايل  ا   تتتتبته ك  ( والا يشتتتتر لق 0.457 ربع  عا ل اال تباو ي تتتتاوي ك واستأتلل يف 

 .غرا   لر اا  ت  و ة بقث  اسن ب  تف ر (    استباي  يف األداء اسوظثفي واي   ب   ا  دالس   عنوي 45.7%
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 ىةول اال تباو(: 3) اجلدول

 R احملور
 Sig اخلطأ املعياري املقدر مربع معامل االرتباط املعدل مربع معامل االرتباط معامل االرتباط

 مستوى الداللة
1 0.676 0.457 0.449 0.460 0.000 

 

 قل  ي   ااستنظثأتي واسد تشتتر لق  ة اسقثأت  املعنو اإلحكتتا ث  ةأتثع ملوا ل املناخ قثأت  اسةالس   يف تتر سنا( 4واةةول ك
ر استتأ ر (  وح تتتتتتتتتتتتتتب  تث ت  بثتتا واسد تف تتتتتتتتتتتتتتس ر مليى املتغر استتابع ك األداء اسوظثفي مجثعاتا( وبتلستي 0.05   ك

ألداء ااال فرادي سعوا ل املناخ استنظثأتي مليى املتغر استابع يتضتتتتتتتتتتتتتح  ة  لتتتتتتتتتتتتتيو  اسقثادة ميلل  كر اسعوا ل   راً مليى 
(  كأتا  شتتتتتتتتتتتا    تث   اسبهث  ة ستأاثل %28.5( مث تيثه احلواف  واسرتقثا  بن تتتتتتتتتتتب  ك%47.6اسوظثفي بن تتتتتتتتتتتب  ك

 واستة يب دالس  لحكا ث  وس    ا  ملالق   مل  ث   ع األداء اسوظثفي.
   ر املتغرا  امل تقي  مليى املتغر استابع (:4) اجلدول

 
 العوامل

 
 tقيمة 

Sig 
 B مستوى الداللة

  عا ل االرةا 
 قثأت  اإلرراف املعثا ي

Beta 
(Constant) 1.53 1.25  12.27 0.000 

 0.010 2.6 0.157 0.044 0.115 التنظيمي اهليكل
 0.000 8.25 0.476 0.039 0.319 القيادة أسيوب

 0.000 5.03 0.285 0.037 0.187 والرتقيات احلوافز

 0.048 1.99 - 0.116 - 0.038  0.076 - والتدريب التأهيل

 

اةفه لق  عرف  املناخ استنظثأتي اس تتتتتتتتتتا ة يف واسد  (Khalid,K.K,2016) د التتتتتتتتتت واتفقه الد اسة التتتتتتتتتت   ع  تا ل 
ي واسد تو تتتتتتتيه لق وىود   ر سيأتناخ استنظثأتي مليى األداء اسوظثفي  كلساملنظأت  اخلة ث  و  رد مليى األداء اسوظثفي  

وىود ملالق   و دالس  لحكتا ث  بني كل    احلواف  وبثيف  اسعأتل واملادي  واألداء اسوظثفي سة  اسعا يني  كلسي  شتا   
اا ابستهفث  املوظفوة فثاسة التتتتتتت  لق ضتتتتتتترو ة توفر بثيف  ملأتل  نالتتتتتتتب  ب اف  االحتثاىا  اسالحل   ألداء اسعأتل يشتتتتتتتعر 

يف  تث   د التتتتتته والا  ا يشتتتتتر لق  (Salman et al.,2015كوامل اف    قابل األداء اسلي ين  و ه   والا  ا  كةد 
ضتتتتتتتتتتتتترو ة االاتأتال ب اف  ىوا ب املناخ استنظثأتي سضتتتتتتتتتتتتتأتاة   رد اإل ا  مليى  داء اسعا يني  ولقث  اسنتا ل اسد تتوقع 

ا  واإل تقاء أبدا ام رو استأتث  وبلسي مليى اسقثادا  اإلدا ي  لهافظ  اسةاليث  االلتفادة    املسل ا  احلكول مليثا
واملزبق  مليى اسشتتتتتركا   ( Naom W. et al., 2017كتيي اسنتا ل وتوظثفاا ابسشتتتتت ل املزيو   و ية   سي د التتتتت  

ني و ة   و شتتتتتتتتتتتتتتا   اإلدا ة  ة لرتل املوظفاحل و ثتت  يف كثنثتتا  ل  توىتتة ملالقتت  بني املنتتاخ استنظثأتي واألداء اسوظثفي
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 S.RAJA et al., 2019كتعا يام بعةاس  حت ي وة ستقثثم األداء   راً ل ابثاً وىةو  يف  فع قة ا م  وكشتتتفه د التتت  

مل  وىود   ر سعوا ل املناخ استنظثأتي مليى  داء املوظمت ولف ام  وبلسي  و تتته اسة التتت  أبة ت ثمت اسة التتت   ع  (
 & Fuك  وكلسي مي   سيباحلني ملأتل د التتتتتتتتتتتتتا   قا     شتتتتتتتتتتتتتا    ا  كأتا تزرأ MNCاسعال واخلاص و  اسقزاع

Deshpande,2014)  يف د التتتته لق  فس األاةاف حثث التتتتمةل تقنث  اسنأتلى  اسبنا ث  يف ليثل اسبثاان  والتتتتنتل
 .استأ ني ابسكني ة سيأتناخ استنظثأتي   ر  باشر وغر  باشر مليى األداء اسوظثفي يف شركا  

واسد  ظار  بعةل وىود ملالق    ر سيأتناخ استنظثأتي مليى  (Alwnas,M,2016)ومل تتف  اسة التتتتت  احلاسث   ع د التتتتت  
األداء اسوظثفي سة   لتتتتتتتتتتتتتاتلة استعيثم اةا عي يف كيثا  اسعيول االىتأتاملث  واإل  تتتتتتتتتتتتتا ث   والا دسثل مليى  ة املناخ 
 استنظثأتي اس تتتتا ة يف تيي املسلتتتت تتتتا  مل ي   فعااًل ابسشتتتت ل املزيو   وقة يرىع  سي لق لتتتتثالتتتت  املسلتتتت تتتتا   و

واسد  شتتتتتا   يف  تا  اا بعةل وىود   ر  (Aljuri,2015)اةوا ب اسشتتتتتمكتتتتتث  سيعا يني  كلسي مل تتف   ع د التتتتت  
 س ل    بعةي ا ث ل استنظثأتي  واحلواف  وامل اف   مليى األداء اسوظثفي سيعا يني يف وحلا ة اس  امل  اس و ي .

 توصيات الدراسة 
  حت  فاءةتوافر املناخ استنظثأتي املنالتتتب ول تتتتو  ملالل    اس  و قاف  تيي استو تتتثا  يف ضتتترو ة  فع   تتتتو  تتأتلل

تواي  اإلدا ي   امل تتتتتتتتتتت مجثعوضتتتتتتتتتتتوح املاال اسوظثفث  بني   كلسي تت ا ل املنظو   بني اةا ب اسنظري واةا ب اسعأتيي
  اسقثادي    األلتتتيو  االلتتتتفادة  لضتتتاف  لق  سي ووف  ا ث ل استنظثأتي س ل  سلتتت تتت   وملةل االحلدواىث  فثأتا بثناا

اسلي يتأتتع به اسقادة  يف تزوير كاف  ىوا ب املسلتتتتتتت تتتتتتت   ويف استعا ل  ع األفراد ضتتتتتتتأت  اسبثيف  اسةاليث  سيأتسلتتتتتتت تتتتتتت  
  كلسي تنفثل د الا   شا   مليى حمافظا   لر  واسد  لا تعا     بعض استهةاي  يف األداء اسوظثفي   ولا ىاا

امل و   سيأتتغر امل تقل بش ل تفكثيي  حبثث تسلل كأتتغرا    تقي  كل مليى حةة كلسي لىراء د الا  سيعوا ل 
 و ة    راا مليى املتغر امل تقل.
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