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 التنظيمي على األداء في المنظمة دراسة حالة شركة سكر كنانة الهيكل اثر 

 إعداد

 د . الهادي سليمان إسحق

 أستاذ مساعد قسم ادارة االعمال ــ جامعة النيل األبيض

 

 المستخلص :

هدفت و , تناولت الدراسة اثر المناخ التنظيمي على األداء في المنظمة دراسة حالة شركة سكر كنانة المحدودة 
 الجابةاالى التعرف على ابعاد المناخ التنظيمي وواقع األداء الوظيفي في الشركة , تمثلت مشكلة الدراسة في 

 المنهج في شركة سكر كنانة , اعتمدت الدراسة علىعلى السؤال : ما أثر المناخ التنظيمي على األداء الوظيفي 
و  الوصفي التحليلي وأهم ما توصلت اليه الدراسة ان الهيكل التنظيمي الموجود في شركة سكر كنانة مناسب

ة شركة كل االعمال الموجودكما توصلت الى ان  ستخدام للعاملينموجودة في الشركة سهلة الفهم واإلالتقنية ال
 هتماما  ا الشركةضرورة أن تولي إدارة سكر كنانة ال يتم انجازها باستخدام التقنية . أهم ما توصي به الدراسة 

 و ملينخاصا  بجميع عناصر المناخ التنظيمي باعتباره متغير هام يساهم في التأثير على األداء الوظيفي للعا
ورة األمور التي تتم بين العاملين من ترقيات وحوافز ومكافئات وغيره.و ضر تعزيز الشعور بالعدالة في كل 

ورة م و ضر مشاركة العاملون في تطوير معايير األداء المتعلقة بوظائفهم, وكذلك مشاركتهم في عملية تقييم أدائه
صورة بلة الحركة تحسين البيئة المادية للعمل وذلك من خالل ديكور واثاث المكاتب و التهوية, اإلضاءة, وسهو 

في . ديثةأفضل بحيث توفر الراحة النفسية والبدنية و التركيزعلىكفاءةوسائالالتصاالت واستخدامالتكنولوجياالح
 شركة سكر كنانة .
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Abstract: 

The study dealt with the impact of organizational climate on performance in the 
organization. The case study of Kanana Sugar Company Limited was aimed at 
identifying the dimensions of the organizational climate and the reality of the job 
performance in the company. The problem of the study was to answer the question: 
Study on descriptive analytical methodology and the most important findings of the 
study that the organizational structure located in the Kenana Sugar Company is 
suitable and the technology in the company is easy to understand and use for the 
employees and also found that all the existing work Kenana Sugar Company is not 
accomplished using technology. The most important recommendation of the study is 
that the management of the company should give particular attention to all elements 
of the organizational climate as an important variable that contributes to the impact 
on the job performance of the employees and enhance the sense of justice in all 
matters that are done among the employees of promotions, incentives, rewards and 
others. And the need for the participation of workers in the development of 
performance standards related to their functions, as well as their participation in the 
process of evaluating their performance and the need to improve the physical 
environment of work, through the decor and office furniture and ventilation, lighting, 
and ease of movement better to provide psychological and physical comfort and 
focus on the efficiency of communications and the use of Modern Technology i n 

Kenana Sugar Company.  
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 مقدمه :

ظل في ظل إستمرار التطور في علم اإلداره , فإن كل الدراسات و األدبيات تؤكد علي أن العنصر البشري سي
 فاءه وكهو العنصر الحيوي االكثر أهميه ألداء كافه وظائف المنظمه . مهما تقدمت وتطورت التكنولوجيا , فإن 

ب الرقي ي يتطلختلفه يرتبط إرتباطا  وثيقا بكفاءه وفعاليه هذا العنصر البشري اآلمر الذفعاليه أداء المنظمات الم
الوالء  ظيفي وبقدراته و إبداء الرعايه و اإلهتمام به وتوفير المناخ الالزم و المالئم الذي يتحقق معه الرضا الو 

 ياده وتحقيقه.الدائم للمنظمه وبالتالي تحقيق الهدف العام الذي تهدف المنظمه في ارت

و  البيئهإن موضوع المناخ التنظيمي قد نال قدرا  كبيا من اإلهنمام و الدراسه وهو يعتبر مجازي يتعلق عاده ب
 , وقد الطبيعه لموقع جغرافي يصف فصول السنه و التحوالت الجويه التي تميز ذلك الموقع من غيره من المواقع

به  أن التنظيم كيان مؤسسي يتفاعل مع عوامل البيئه المحيطه طبعه هذا اإلصطالح علي مكان العمل بإعتبار
ها فيؤثر عليها ويتأثر بها من ناحيه , كما انه كيان حركي تتفاعل عناصره البشريه وغير البشريه مع بعض

 البعض فتتآثر و تؤثر عن بعضها البعض.

 مشكله البحث :

ونها ي يشغلوتلبي إحتياجاتها و إحتياجات الوظيفه الت تهتم المنظمات المختلفه اهتماما كبيرا بالموارد البشريه
 بالتطوير و تنميه المهارات تنفيذ المهام الموكله اليهم علي اكمل وجه.

و  لمالئمولكي يمكن لعمليه التطوير أن تتحقق البد من وجود العديد من العناصر التي تدعم ذلك منها التدريب ا
ر هذه و أنماط السلطه اإلداريه ومتطلبات األداء الوظيفي , في إطا أسلوب االداره في التعامل مع العاملين

لين للعام المعطيات فإن مشكله البحث تتمثل السؤال الرئيسي ما مدي تأثير المناخ التنظيمي علي األداء الوظيفي
 -بشركه سكر كنانه؟ وينبثق من هذا السؤال األسئله التاليه:

 نه؟بين الهيكل التنظيمي و األداء الوظيفي للعامين بشركه سكر كنا هل هناك عالقه ذات دالله إحصائيه /1

 ه؟هل هناك عالقه ذات دالله إحصائيه بين وسائل التقنية و األداء الوظيفي للعاملين بشركه سكر كنان /2

 انه؟هل هناك عالقه ذات دالله إحصائيه بين القيادة االدارية و األداء الوظيفي للعاملين بشركه سكر كن/3
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 -يهدف هذا البحث الي تحقيق اآلتي:أهداف البحث : 

 التعرف علي المناخ التنظيمي العام لشركه سكر كنانه. /1

 التعرف علي ابرز أبعاد المناخ التنظيمي بشركه سكر كنانه. /2

 التعرف علي واقع األداء الوظيفي للعاملين بشركه سكر كنانه /3

 ي علي اآلداء الوظيفي بشركه سكر كنانه.التعرف علي مدي تأثير المناخ التنظيم /4

 أهميه البحث :

 الهدافتمثل هذه الدراسه احدي المحاوالت في معرفه مدي تأثير المناخ التنظيمي عن االداء الوظيفي وصوال  ل
ت التي تنشرها المنظمة المر الذي جعل المنظمات المختلفة تسعى جاهده في توفير مناخ تنظيمي يلبي رغبا

شركة وظيفي بويرتقي بأدائهم وتعتبر هذه الدراسة أول دراسة تتناول أثر المناخ التنظيمي على األداء الالعاملين 
ر ما توفكسكر كنانة كما وتنبع أهميتها في أنها توفر بيانات ومعلومات تفيد متخذي القرار بشركة سكر كنانة , 

 معلومات قد تساعد الباحثين في هذا المجال .

 فروض البحث:

 هذا البحث الى إختبار صحة الفروض التالية: يهدف

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الهيكل التنظيمي واألداء الوظيفي . .1
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين وسائل التقنية واألداء الوظيفي. .2
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة االدارية واألداء الوظيفي. .3

 الدراسة:مجال وحدود 

 تغطي هذه الدراسة مصنع سكر كنانة.المجال المكاني : 

 تغطي هذه الدراسة الموظفين الثابتين في مصنع سكر كنانة.المجال البشري : 

 . 2017تغطي هذه الدراسة الفترة المجال الزماني: 
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 أدوات جمع البيانات:

دم ما إستخكمتمثلة في الكتب والدراسات السابقة استخدم في هذه الدراسة المصادر الثانوية لتغطية الجزء النظري 
 اإلستبيان للحصول على البيانات الالزمة للدراسة الميدانية.

 منهج الدراسة :

 استخدمت في هذه الدراسة المناهج التالية :

ختبار صحة فروض  .1 منهج المسح االجتماعي لدراسة ووصف الظاهره موضوع الدراسة كما  ونوعا  وا 
 الدراسة .

ذلك ملين و هج التاريخي لتتبع وتأصيل الظاهره موضوع الدراسة في دراسة الحوافز بأنواعها وأداء العاالمن .2
 من خالل المراجع والدراسات السابقة كتتبع الظاهره موضوع الدراسة لهدف تأصيلها.

 مصطلحات البحث :

ة , نظمات خدمية او صناعيالمناخ التنظيمي بإختالف بيئة العمل للمنظمات سواء كانت مالمناخ الوظيفي: 
مؤسسات عامة أو خاصة ,ولذلك هناك قسم المناخ التنظيمي إلى ستة هي )نمط اإلتصال , إتخاذ القرار , 
اإلهتمام بالعاملين , مدى تاثير العاملين على مجريات األمور في المنظمة , إستخدام التكنلوجيا , 

ة , الثقافية , واإلجتماعية(وعوامل داخلية )المركزي والحوافز(وآخرون اجملوها في عوامل خارجية )البيئة
خ المنا التقنية(وعوامل شخصية )نمط القيادة , والرعاية , والتحفيز(  في حين إقتصر البعض في تحديده ألبعاد

 (1)التنظيمي على الهيكل التنظيمي والتنظيم األهداف

يمات ي للمنشأة حيث يوضح التقسيمات والتنظيقصد به البناء الذي يحدد التركيب الداخلالهيكل التنظيمي: 
عة والوحدات الفرعية التي تؤدي مختلف األعمال واألنشطة الالزمة لتحقيق أهداف المؤسسة, كذلك يحدد طبي
تلف العالقة بين أقسامها وطبيعة الصالحيات والمسؤليات للعاملين فيها وتحديد طرق سير المعلومات بين مخ

 (.2لمنظمة)المستويات اإلدارية في ا



9العدد                                                                          دراسات و البحوث                         للبيض النيل األمجلة    

14 
 

 ماعية التيية والجتمثل اإلدارة محورا  مهما   في العملية اإلدارية حيث عرفة بانها )القيادة اإلنساننمط القيادة: 
ة في تتضمن التفاف  الجماعة حول القائد الذي يمثلهم كنموزج في تحقيق زواتهم ويعبر عن طموحاتهم المشروع

 .( 3)إطار الوالء واإلخالص فيه(

اء يث البقحتعمل التكنلوجيا على إحداث تغير في حياة اآلخرين وكذلك حياة المنظمات اإلدارية من جيا: التكنلو 
جيا لتكنلو واإلستمرارية ومواكبة المستجدات في البيئات الخارجية , خاصة واننا نعيش ثورة معلومات, فإستخدام ا

 . (4) العمل في المنظماتيعود بالفائدة على الفرد والمنظمة معا  وهى ضرورة من ضرورات 

ك عمل وذليقصد به دراسة وتحليل أداء العاملين لعملهم ومالحظة سلوكهم وتصرفاتهم أثناء الاألداء الوظيفي: 
قدم ي والتللحكم على مدى نجاحهم ومستوى كفاءتهم في القيام بأعمالهم الحالية والحكم على إمكانية النمو المهن

 . (5)للفرد في المستقبل وتحمله لمسؤوليات أكبر أو ترقيه لوظيفة أخرى 

 دراسات السابقة :ال

هدفت الدراسة الى معرفة أثر المناخ التنظيمي فى مؤسسة المناطق الحرة :  م2012موسى حسينالبطوش دراسة 
األردنية, و عالقة كل من المناخ التنظيمى و أداء بعض الخصائص الشخصية و الوظيفة ) العمر, المؤهل 

فى المؤسسة (. تكون مجتمع الدراسة من كافة  العلمى, التخصصو المسمى الوظيفى, و عدد سنوات الخدمة
( موظفآ و موظفة فى كافة مناطق المملكة. لتحقيق 367العاملين فى مؤسسة المناطق الحرة و البالغ عددهم )

أهداف الدراسة و إختبار فرضياتها تم تطوير أداة خاصة )إستبانة( لقياس أثر متغيرات الدراسة و باإلعتماد على 
( فقرة . و جرى التحقق من صدق األداة 63ياس المناخ التنظيمى, و إشتملت هذه األداة على )نموزج كامبل لق

إن  -بعرضها على مجموعة من المختصين فى مجال اإلدارة . توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
ستوى أداء العاملين فى مستوى تصورات العاملين للمناخ التنظيمى فى مؤسسة المناطق الحرة كان متوسطآ. إن م

مؤسسة المناطق الحرة األردنية كان متوسطأ. شكلت الحوافز المرتبة األولى بالنسبة ألبعاد المناخ التنظيمى 
األخرى فى مؤسسة المناطق الحرة األردنيةو فى حين شكل الهيكل التنظيمى المرتبة الدنيا. إن عملية إتخاذ 

لحرة األردنية ال تتم دائمآ من قبل أشخاص مؤهلين ذوى عالقة بموضوع القرارات التى تتم فى مؤسسة المناطق ا
القرار. إن درجة توافق الهيل التنظيمى مع طبيعة عمل و مهام مؤسسة المناطق الحرة األردنية غير مرضيةو و 

دراسة , قدمت إن العاملين ال يدركون تمامآ مرونة النظم و اللوائح التنظيمية. و فى النتائج التى توصلت إليها ال
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ضرورة العمل على إعادة بناء الهيكل التنظيمى لمؤسسة المناطق الحرة  -مجموعة من التوصيات أهمها:
األردنية. ضرورة التركيز على عملية إتخاذ القرارات فى مؤسسة المناطق الحرة الردنيةو و تحديد الجهات 

 (.    6بدقة ) المسؤولة عن عملية إتخاذ القرارو وتحديد مسؤوليات العاملين

فى  تسعى هذه الدراسة إلى تقصى أثر المناخ التنظيمى على الرضا الوظيفى للعاملينم: 2008دراسة إيهاب 
دى مشركة اإلتصاالت الفلسطينية, حيث كانت عناصر المناخ التنظيمى هى ) الهيكل التنظيمى, نمط القيادة, 

لتعرف انلوجيا المستخدمة (كما تهدف الدراسة أيضآ إلى مشاركة العاملين, نمط اإلتصال, طبيعة العمل, و التك
على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية فى إتجاهات العاملين نحو تأثير عناصر المناخ التنظيمى على 

انة م إستبالرضا الوظيفى تعزى للخصائص الديموغرافية لفراد مجتمع الدراسة. قد تم جمع بيانات الدراسة بغستخدا
ية ( موظفآ و موظفة , و تم إستخدام األساليب اإلحصائ320( فقرة تم توزيعها عشوائيآ على )80مؤلفة من )

حو نسة توجهى عامآ اظهرت الدرا -المناسبة لمالجة البيانات و تحليلها و قد تم الوصول إلى النتائج التالية :
 داللة ود عالقة إيجابية قوية ذاتالموافقة على توافر مناخ تنظيمى إيجابى بشركة اإلتصاالت الفلسطينية. وج

إحصائية بين توافر مناخ تنظيمى جيد و مستوى الرضا الوظيفى للعاملين بشركة اإلتصاالت الفلسطينية. 
جود أظهرت الدراسة أن هناك مستوى جيد من الرضا الوظيفى بين العاملين فى شركة اإلتصاالت الفلسطينية. و 

لعمل إلستجابات أفراد العينة تعزى لتغيرى الجنس و مكان ا 0.05نوية فروق ذات داللة إحصائيةعند مستوى مع
د إلستجابات أفرا 0.05لصالح الذكور و لفئة العاملين. وجودفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

من سنة فأكثر و لصالح الفئة  46فئة و بين ال 35 -26سنة فأقل و  25العينة تعزى لمتغير العمر بين الفئتين 
شكل إلستجابات أفراد العينة ب 0.05سنة فأكثر. عدم و جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  46

بلوم دعام تعزى لتغير المستوى التعليمى بإستثناء مجال القيادة, حيث ظهرت فروق حوله بين طبقتى توجيهى و 
ى اإلدارة العليا المناخ التنظيمى بجميع رورة أن تولض -و لصالح فئة دبلوم. و من أهم التوصيات كانت :

عد ما يساممكوناته و عناصره اإلهتمام الآلزم كونه متغير مهم يساهم فى التأثير على الرضا الوظيفى للعاملين, 
نها فى تحقيق أهداف الشركة. ضرورة تفعيل مشاركة العاملين فى البرامج الجيدة القررة و خاصة ما يتعلق م

 اإلعتراف بمقدراتهم فى وضع األهداف المرحلية التى تساهم فى تحقيق أهداف و غاياتبمعايير األداء و 
ئة الشركة. العمل على رفع مستوى رضا العاملين من خالل إعادة النظر فى نظام ساعات العمل و تحسين البي

 (.       7المادية ألماكن العمل )
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لتعرف اقة بين المناخ التنظيمى و الرضا الوظيفى و هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العالم: 2015دراسة بندر 
ن أجل على العالقة بين الرضا الوظيفى و العوامل الديمغرافية فى مجموعة من منظمات األعمال األردنية. و م
 توصلت تحقيق تلك األهداف, تم اإلعتماد على اإلستبانة لغاية جمع البيانات و إختبار فرضيات الدراسة, و قد

يجابية ذات داللة إحصائية بين المناخ وجود عالقة إ-( موظفآ إلى نتا~ج من أهمها :259لتى شملت )الدراسة ا
 التنظيمى و الرضا الوظيفى. كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية فى الرضا الوظيفى تعزى

لدراسة إلى مجموعة من للمركز الوظيفى و المؤهل العلمى للموظفين. و بناءآ على تلك النتائج, خلصت ا
اركة التوصيات التى تهدف إلى توفير مناخ تنظيمى داعم للعاملين, كإتباع أسلوب الالمركزية اإلدارية و مش

 (.       8الموظفين فى صنع القرارات)

وظيفي هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر المناخ التنظيمي على األداء الو أيمن م:  2015دراسة يوسف
كانت عناصر األداء التنظيمي للعاملين فى الجامعة اإلسالمية بغزة , حيث كانت عناصر المناخ حيث 

التنظيمى, هي الهيكل التنظيمي, نمط القيادة, طبيعة العمل, مدى مشاركة العاملين , نمط اإلتصال , 
ية في إتجاهات التكنولوجيا المستخدمة. وهدفت كذلك إلى معرفة إلى أى مدى وجود فروق ذات صلة إحصائ

تمع العاملين نحو تأثير عناصرالمناخ التنظيمي على االداء الوظيفي تعزى للخصائص الديمغرافية الفراد مج
ملين ( من العا215( فقرة  وزعت على )80الدراسة. قد تم جمع بيانات الدراسة بإستخدام إستبانة مؤلفة من )

لتالية تائج ابة لمعالجة البيانات و تحليلها و الوصول إلى النالموظفين . تم إستخدام األساليب اإلحصائية المناس
وية سة توجها  عاما  نحو الموافقة على توافر مناخ تنظيمي إيجابي وكذلك وجود عالقة إيجابية قأظهرت الدرا -:

ين ملبين توافر مناخ تنظيمي جيد ومستوى االداء الوظيفي للعا 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
م ين, عدبالجامعة اإلسالمية  , كما أظهرت الدراسة أيضا  ان هناك مستوى جيد جدا  من األداء الوظيفي للعامل

ناخ وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية فى آراء أفراد العينة حول درجات تأثير عناصر الم
 لدراسةو المؤهل العلمى و لمكان العمل. قدمت ا التنظيمى على األداء الوظيفى للعاملين تعزى للجنس و العمر

 لى الجامعة إهتمامآ خاصآ بجميع عناصر المناخ التنظيمى بإعتباره متغيرآضرورة أن تو  -عدة توصيات أهمها :
الئهم يادة و ز مهمآ يساهم فى التأثير على األداء الوظيفى للعاملين, مما سيؤدى إلى إرتفاع الروح المعنوية لهم و 

ن متتمكن ائهم للجامعة. تطوير الجامعة للهياكل التنظيمية و تصميم هياكل جديدة تتسم بالمرونة و ذلك لو إنتم
 ( .9تعزيز قدرتها على التكيف مع الظروف الطارئة.)
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 اإلطار النظري :

يتتتة انطلقتتت جتتذور مفهتتتوم المنتتاخ التنظيمتتتي متتن مدرستتة العالقتتتات اإلنستتانية التتتتي أكتتدت أهميتتة أثتتتر العوامتتل االجتماع      
من ضتتت(, وفتتتي بدايتتتة الستتتتينيات بتتتدأ االهتمتتتام بدراستتتة ارتباطتتتات هتتتذا الموضتتتوع 10والتنظيميتتتة والنفستتتية فتتتي إنتاجيتتتة الفتتترد )

مجموعتتتة متتن البتتاحثين إلتتتى أن المنتتاخ التنظيمتتي هتتتو عبتتارة عتتن مجموعتتتة  (. ويشتتير11الستتلوك التنظيمتتي ونظريتتتة التنظتتيم)
 (. 12الخصائص المميزة لبيئة العمل الداخلية التي يؤدي بها العاملون واجباتهم وأعمالهم )

 وللمنتتاخ التنظيمتتي الستتائد أهميتتة بالغتتة حيتتث إن معظتتم النظريتتات التتتي تناولتتته اعتبرتتته ظتتاهرة بيئيتتة تنظيميتتة ذات أثتتر فتتي 
 ,Agisson)(. ويؤكتد 13رضتا العتاملين التوظيفي, وأكتدت تلتك النظريتات فتي أهميتة تلتك الظتاهرة لتفستير الستلوك التوظيفي )

( أن عناصتتر البيئتتة التنظيميتتة المتعلقتتة بالمنتتاخ التنظيمتتي والثقافتتة التنظيميتتة تتفاعتتل متتع بعضتتها بصتتورة تبادليتتته 14)(1994
يحتدد المنتاخ التنظيمتتي ستلوك العامتل التوظيفي وأخالقياتته فتي العمتل ويتؤثر فتتي لتتؤثر فتي الستلوك التوظيفي للعتاملين, حيتث 

( . هتذا فضتال  عتن أن المنتاخ التنظيمتي الصتحي يستاعد علتى نجتاح المنظمتة ويعتزز 15قيمه واتجاهاته ورضاه عتن العمتل )
العمتتتتل. وتشتتتكل االنطباعتتتتات الفاعليتتتة التنظيميتتتة ويتتتتؤثر فتتتي المخرجتتتتات التنظيميتتتة كالعقتتتتاب ودوران العمتتتل والدافعيتتتتة نحتتتو 

 واإلدراكات التي يكونها العاملون عن المناخ التنظيمي حافزا  لهم للعمل واإلنجاز ورفع مستوى الروح المعنوية. 

 إجراءات الدراسة الميدانية
 أواًل: تصميم استمارة الدراسة:

ناخ ثر المتصميم استبانه لمعرفة أمن أجل الحصول على المعلومات والبيانات األولية لهذه الدراسة قام الباحث ب
ميز التنظيمي على األداء الوظيفي ,  واالستبانه هي من الوسائل المعروفة لجمع المعلومات الميدانية وتت

 بإمكانية جمع المعلومات من مفردات متعددة من عينة الدراسة ويتم تحليلها للوصول للنتائج المحددة.
لفة  كة المخترة   من اإلداريين , والموظفين , والفنيين بأقسام وادارت الشر ( استبانه على عينة ميس50تم توزيع )

 % .100( استبانه بنسبة 50, استردت الت)
 ثانيا" تقييم أدوات القياس:

رجتة ديقصتد بثبتات المقتاييس درجتة خلتو المقتاييس متن األخطتاء أي  اختبارات الثبات )درجة مصداقية البيانات(:
فس االتساق الداخلي بين العبارات المختلفة والتي تقيس متغير ما , والثبات يعنى االستقرار أي الحصول على ن

ي كل ف القيم عند إعادة استخدام أداة القياس وبالتالي فهو يؤدى إلى الحصول على نفس النتائج أو نتائج متوافقة
دى تتوافر مرة يتم فيها إعادة المقيتاس . وكلمتا زادت درجتة الثبتات واستتقرار األداة كلمتا زادت الثقتة فيته. الختبتار مت

 استعمل الباحث طريقة معامل الفا كرونباخ .الثبات بين اإلجابات على األسئلة 
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 ( : نتائج اختبار الفا كرونباخ لعبارات محاور الدراسة :3جدول )

 م2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان 

 القيم توافر% وتعني هذه 60نالحظ من الجدول اعاله ان  نتائج اختبار الثبات لفرضيات البحث  اكبر من 
%( 81درجة عالية من الثبات الداخلي لجميع المحاور حيث بلغت قيمة الفا كورنباخ لعبارات المحور االول )

( وعبارات %63( وعبارات المحور الرابع )%70( وعبارات المحور الثالث )%66وعبارات المحور الثاني )
يها يع المحاور و ان المقاييس التي اعتمد عل(  اذن نفسر ان مستوى الثبات مرتفع لجم%70المحور الخامس )

ي فجابات الباحث لقياس المحاور  تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها مما يمكن الباحث من االعتماد على هذه اال
 تحقيق اهداف البحث .

 رابعًا :تحليل بيانات الدراسة الميدانية
 التوزيع التكراري للمعلومات الشخصية :

 العينة حسب النوع:. توزيع أفراد 1
 (: التوزيع التكراري ألفراد المجتمع المدروس وفقا لمتغير النوع.4جدول )

 النسبة التكرار النوع

 %56 29 ذكر

 %44 21 أنثى

 معامل الثبات محورال الرقم

 %(81) الهيكل التنظيمي 1

 %(66) التقنية 2

 %(70) القيادة  3

 %(63) االتصاالت 4

 %(70) األداء الوظيفي 5
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 %100 50 المجموع

 2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان 

و هذا يؤكد بأن الشركة فى  .% إناث 44% من أفراد عينة الدراسة ذكور , 56( أن 4يتضح من الجدول )
ا خصائه سياستها الخاصة باإلختيار و التعيين أفردت حيزآ للعنصر النسائى فى الوظائف التى تالئم مقدراتها و

 و إن كان عددهن أقل من الرجال .

 . توزيع أفراد العينة حسب العمر .2
 لمتغير العمر(: التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث وفقا  5جدول )

 النسبة التكرار العمر                       

 %24 12 سنة 30 - 20

 %36 18 سنة 40 – 31

 %24 12 سنة50 – 41

 %16 8 سنة فاكثر 50

 %100 50 المجموع

 م. 2017المصدر: إعداد الباحث, باالعتماد على بيانات االستبيان ,   
 % منهم تتراوح36سنة و 30افراد عينة الدراسة اعمارهم اقل من % من 24( اعاله ان 5يبين الجدول رقم )

سنة  50% اعمارهم اكثر من 16( و 50 – 41% منهم تتراوح اعمارهم بين )24( و40 – 31اعمارهم بين )
د و . يتضح من هذا الجدول أن الشركة تعتمد على عنص الشباب حيث الحيوية و المقدرة على التحمل و التجدي

 سنة . 50 – 30% للذين تتراوح أعمارهم بين  60طاء , حيث أن النسبة بلغت  البذل و الع
 . توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية3

 (: التوزيع التكراري ألفراد العينة وفقا  لمتغير الحالة االجتماعية6جدول )
 النسبة التكرار الحالة االجتماعية

 %46 23 متزوج
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 %34 17 عازب

 %20 10 اخرى

 %100 50 المجموع

 م2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان 

% اخرى . و 20% غير متزوجين, و 34% من أفراد عينة الدراسة متزوجين , 46( أن 6يتضح من الجدول )
 % . 46هذا يفسر لنا أن هناك إستقرارأ عائليأ فى الشركة إذ بلغت نسبة المتزوجين 

 التكراري ألفراد العينة وفقا  لمتغير المؤهل العلمي(: التوزيع 7جدول )
 النسبة التكرار المؤهل العلمي 

 %16 8 ثانوي

 %24 12 دبلوم فوق الثانوي

 %42 21 جامعي

 %18 9 دراسات عليا

 %100 50 المجموع

 م2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان 

و  % دبلوم فوق الثانوي,24% من أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمي ثانوي , 16( أن 7يتضح من الجدول ) 
% مؤهلهم فوق الجامعي . تعتمد الشركة ف سياساتها النشغيلية على حملة 18% مؤهل جامعي , و42

ا و ظيفى يتناسب مع هذالمؤهالت  الجامعية ويعزى ذلك للتطور و التقدم التكنولوجى و الذى يتطلب كادر 
 التقدم .  

 
 
 

 (: التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث وفقا  لمتغير سنوات الخبرة8جدول )
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 النسبة التكرار سنوات الخبرة                

 %12 6 سنة 5اقل من 

 %26 13 سنة 10 – 5

 %20 10 سنة15 – 10

 %20 10 سنة20 – 15

 %22 11 سنة فاكثر 20

 %100 50 المجموع

 م. 2017المصدر: إعداد الباحث, باالعتماد على بيانات االستبيان ,   
% 26سنوات و 5% من افراد عينة الدراسة سنوات خبراتهم العملية اقل من 12( اعاله ان 8يبين الجدول رقم )

% منهم 20( و15 – 10% منهم تتراوح سنات خبرتهم بين )20( و10 – 5منهم تتراوح سنوات خبرتهم بين )
من هذا الجدول ان معظم  سنة . يتضح 20% خبراتهم اكثر من 16( و 20 – 15تتراوح سنات خبرتهم بين )

 سنة مما يؤكد الهمية التى توليها اإلدارة للخبرة .   20 – 5أفراد العينة تتراوح خبراتهم  بين 
 التوزيع التكراري لعبارات المحاور

 (: التوزيع التكراري لعبارات محور الهيكل التنظيمي9جدول )
 بشدة ال أوافق أوافق محايد أوافق اوافق بشدة المقياس العبارة

هنالك توافق للوظائف مع  .1
طبيعة الهيكل التنظيمي للشركة 

. 

 8 9 8 15 10 التكرار

 %16 %18 %16 %30 %20 النسبة

الهيكل التنظيمي الموجود  .2
 بالشركة مناسب .

 1 2 2 10 35 التكرار

 %2 %4 %4 %20 %70 النسبة

يتوافق الهيكل التنظيمي مع  .3
 طبيعة عمل الشركة 

 - 7 3 20 20 التكرار

 - %14 %6 %40 %40 النسبة
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الهيكل التنظيمي يؤدي الى  .4
سرعة انجاز العمل بجودة عالية 

 . 

 2 5 5 23 15 التكرار

 %4 %10 %10 %46 %30 النسبة

الهيكل التنظيمي للشركة يحتاج  .5
 الى تطوير . 

 - - 5 18 27 التكرار

 - - %10 %36 %54 النسبة

 م2017بيانات االستبيان المصدر : إعداد الباحث من 

 ( ما يلي : 9يتضح من الجدول )

كة أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على أن هنالك توافق للوظائف مع طبيعة الهيكل التنظيمي للشر  .1
حددة م(% أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات 34(% ,والذين ال يوافقون على ذلك بلغت نسبتهم )50)

 (%.16)فقد بلغت نسبتهم
 ,(% 90أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على أن الهيكل التنظيمي الموجود بالشركة مناسب بلغت ) .2

غت (%, أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بل6بينما نسبة غير الموافقين على ذلك )
 (% .4نسبتهم)

(% 80نظيمي يتوافق مع طبيعة عمل الشركة بلغت )أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على أن الهيكل الت .3
لغت ب(% , أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد 14بينما نسبة غير الموافقين على ذلك )

 (%.6نسبتهم)
الية . أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على أن الهيكل التنظيمي يؤدي الى سرعة انجاز العمل بجودة ع4
قد بلغت ف(%, أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة 14بينما نسبة غير الموافقين على ذلك ) (% ,76)

 (% .10نسبتهم)

ا أفراد (% , أم90. أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على أن الهيكل التنظيمي للشركة يحتاج الى تطوير )5
 (% .10بتهم)العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نس

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات محور الهيكل التنظيمي10جدول )
 النتيجة الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي العبارة

. هنالك توافق للوظائف مع طبيعة الهيكل التنظيمي 1
 للشركة .

 أوافق 5 1.8 3.43
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 أوافق بشدة 1 77. 4.82 . الهيكل التنظيمي الموجود بالشركة مناسب . 2

 أوافق بشدة 3 1.06 4.60 .يتوافق الهيكل التنظيمي مع طبيعة عمل الشركة 3

.الهيكل التنظيمي يؤدي الى سرعة انجاز العمل بجودة 4
 عالية . 

 أوافق 4 1.2 4.08

 أوافق بشدة 2 0.88 4.79 .الهيكل التنظيمي للشركة يحتاج الى تطوير . 5

 أوافق  1.12 4.35 المتوسط

 م2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان 

 ( ما يلي : 10يتضح من الجدول) 
 بلغ أهم عبارة  من عبارات المحور هي العبارة )الهيكل التنظيمي الموجود بالشركة مناسب( , حيث .1

( وأقل عبارة من حيث 0.77( وبانحراف معياري )4.82متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )
رة العبا الموافقة هي العبارة )هنالك توافق للوظائف مع طبيعة الهيكل التنظيمي للشركة( حيث بلغ متوسط

 (1.8( بانحراف معياري )3.43)
ات التي دل على أن إفراد العينة يوافقون على جميع العبار ( وهذا ي4.35كما بلغ متوسط جميع العبارات ) .2

ذه ه( , مما يشير إلى تجانس إجابات المستطلعين تجاه 1.12تقيس الفرضية االولى, بانحراف معياري )
 العبارات.

 
 (: التوزيع التكراري لعبارات محور التقنية .11جدول )

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة المقياس العبارة

معظم االعمال الموجودة بالشركة  .1
 تنجز باستخدام التقنية

 11 19 5 9 6 التكرار

 2%2 %38 %10 %18 %12 النسبة

.التقنية الموجودة في الشركة سهلة 2
 الفهم واالستخدام للعاملين

 - 1 4 8 37 التكرار

 - %2 %8 %16 %74 النسبة
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.ساعدت التقنية الموجودة في الشركة 3
 على تقليل جهد االداء  

 2 8 1 12 27 التكرار

 %4 %16 %2 %24 %54 النسبة

.ساهمت التقنية الموجود في الشركة 4
 في سرعة انجاز العمل    

 

 - 5 5 15 25 التكرار

 - %10 10% 30% 50% النسبة

 م2017الدراسة الميدانية المصدر : إعداد الباحث من واقع بيانات 
 ( ما يلي :11يتضح من الجدول )

ية التقن أعلى نسبة من أفراد العينة ال يوافقون على أن معظم االعمال الموجودة بالشركة تنجز باستخدام .1
يوافقون  (% , والذين10(% , أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم)60بلغت )

 (% .30بلغت نسبتهم) على ذلك فقد
دام أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على أن التقنية الموجودة في الشركة سهلة الفهم واالستخ  .2

بدوا ي(%, أما أفراد العينة الذين لم 2(% , بينما نسبة غير الموافقين على ذلك )90للعاملين بلغت )
 (%. 8إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم)

ء االدا د العينة يوافقون على أن ساعدت التقنية الموجودة في الشركة على تقليل جهدأعلى نسبة من أفرا .3
 ال(% , والذين 2(% , أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم)78بلغت )

 (%.20يوافقون على ذلك فقد بلغت نسبتهم)
لعمل االتقنية الموجود في الشركة في سرعة انجاز أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على أن ساهمت  .4

ابات (%, أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إج10(% , بينما نسبة غير الموافقين على ذلك )80بلغت )
 (%.10محددة فقد بلغت نسبتهم)

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات محورالتقنية12جدول )

 العبارة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النتيجة الترتيب

 الأوافق 4 1.57 2.20 .معظم االعمال الموجودة بالشركة تنجز باستخدام التقنية1

 أوافق بشدة 1 0.84 4.80 .التقنية الموجودة في الشركة سهلة الفهم واالستخدام للعاملين 2

 أوافق 3 1.25 4.11 .ساعدت التقنية الموجودة في الشركة على تقليل جهد االداء   3
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 أوافق بشدة 2 1.04 4.69 .ساهمت التقنية الموجود في الشركة في سرعة انجاز العمل     4

 أوافق  1.15 3.90 المتوسط

 م2017المصدر : إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
 ( ما يلي12الجدول )يتضح من 

( , عاملينأهم عبارة  من عبارات المحور هي العبارة )التقنية الموجودة في الشركة سهلة الفهم واالستخدام لل.1
 ( وأقل عبارة من حيث0.84( وبانحراف معياري )4.80حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )

( 2.20رة )الموجودة بالشركة تنجز باستخدام التقنية( حيث بلغ متوسط العباالموافقة هي العبارة )معظم االعمال 
 (1.57بانحراف معياري )

لتي ا( وهذا يدل على أن إفراد العينة يوافقون على جميع العبارات 3.90كما بلغ متوسط جميع العبارات ) .2
ه ت المستطلعين تجاه هذ( , مما يشير إلى تجانس إجابا1.15تقيس الفرضية الثانية, بانحراف معياري )

 العبارات.
 
 
 
 

 (: التوزيع التكراري لعبارات محور القيادة . 13جدول )
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة المقياس العبارة

يتعامل المسؤول المباشر مع العاملين بعدل  .1
 ومساواة  . 

 1 5 10 15 19 التكرار

 %2 10% %20 %30 %38 النسبة

يساعد المسؤول المباشر العاملين في تنفيذ  .2
 مهام العمل الموكلة اليهم.

 - 5 2 18 25 التكرار

 - %10 %4 %36 %50 النسبة

يبادر المسؤول المباشر بتفويض بعض  .3
 صالحياته االدارية للعاملين . 

 - - 4 14 32 التكرار

 - - %8 28% %64 النسبة
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تعمل الشركة على تدعيم اواصر العالقات  .4
 االجتماعية وسط العاملين . 

 - - 7 15 28 التكرار

 - - %14 30% %56 النسبة

.تعمل االدارة على تحسين النمط القيادي 5
 المتبع

 - 2 4 24 20 التكرار

 - %4 %8 %48 %40 النسبة

 م .2017 المصدر : إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية
 ( ما يلي :13يتضح من الجدول )

لغت ب اعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على ان يتعامل المسؤول المباشر مع العاملين بعدل ومساواة   .1
دة فقد (%, أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محد12(% , بينما نسبة غير الموافقين على ذلك )68)

 (%.20بلغت نسبتهم)
كلة ل المو بة من أفراد العينة يوافقون على أن المسؤول المباشر يساعد العاملين في تنفيذ مهام العمأعلى نس .2

إجابات  (%, أما أفراد العينة الذين لم يبدوا10(% , بينما نسبة غير الموافقين على ذلك )86اليهم بلغت )
 (%.4محددة فقد بلغت نسبتهم)

ة أن المسؤول المباشر يبادر بتفويض بعض صالحياته االداريأعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على  .3
 (%.8(% ,أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم)92للعاملين بلغت )

سط أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على أن الشركة تعمل على تدعيم اواصر العالقات االجتماعية و  .4
 (%.14أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم)(% , 86العاملين بلغت )

 (% ,88)أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على أن االدارة تعمل على تحسين النمط القيادي المتبع بلغت  .5
لى ذلك ع(% بينما نسبة غير الموافقين 8أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم)

(4 . %) 
 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات محور القيادة .14جدول )

 النتيجة الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي العبارة

 أوافق 5 1.78 4.12 .يتعامل المسؤول المباشر مع العاملين بعدل ومساواة  . 1

.يساعد المسؤول المباشر العاملين في تنفيذ مهام العمل 2
 الموكلة اليهم. 

 أوافق بشدة 3 1.34 4.69
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.يبادر المسؤول المباشر بتفويض بعض صالحياته 3
 االدارية للعاملين . 

 أوافق بشدة 1 1.01 4.85

.تعمل الشركة على تدعيم اواصر العالقات االجتماعية 4
 وسط العاملين . 

 أوافق بشدة 4 1.58 4.65

 أوافق بشدة 2 1.17 4.77 تعمل االدارة على تحسين النمط القيادي المتبع. .5

 أوافق بشدة  1.28 4.80 المتوسط

 م2017المصدر : إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
 ( ما يلي :14يتضح من الجدول )

ة المسؤول المباشر بتفويض بعض صالحياته االداريأهم عبارة  من عبارات الفرضية هي العبارة )يبادر  .1
قل ( وأ1.01( وبانحراف معياري )4.85للعاملين( , حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )

 متوسط عبارة من حيث الموافقة هي العبارة )يتعامل المسؤول المباشر مع العاملين بعدل ومساواة( حيث بلغ
 ( .1.78ف معياري )( بانحرا4.12العبارة )

لتي ا( وهذا يدل على أن إفراد العينة يوافقون على جميع العبارات 4.80كما بلغ متوسط جميع العبارات ) .2
ذه ( , مما يشير إلى تجانس إجابات المستطلعين تجاه ه1.28تقيس الفرضية الثالثة , بانحراف معياري )

 العبارات.
 
 
 
 
 االتصاالت . (: التوزيع التكراري لعبارات محور 15)

أوافق  المقياس العبارة
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق
 بشدة

.توجد سهولة في االتصال بين العاملين لتبادل 1
 االراء والمعلومات .

 - - 2 20 28 التكرار

 - - %4 %40 %56 النسبة

 - 2 2 15 31 التكرار.تنجز االعمال عبر االتصال بين الرؤساء 2
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 - %4 %4 %30 %62 النسبة والمرؤوسين بسرعة عالية .

.االتصاالت داخل الشركة تسير في كل االتجاهات 3
. 

 - 1 7 10 32 التكرار

 - %2 %14 %20 %64 النسبة

.يتم استخدام االتصاالت الحديثة في نقل 4
 المعلومات .

 - 4 7 13 26 التكرار

 - %8 %14 %26 %52 النسبة

 م .2017واقع بيانات الدراسة الميدانية المصدر : إعداد الباحث من 
 ( ما يلي :15يتضح من الجدول )

 . اعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على ان هنالك سهولة في االتصال بين العاملين لتبادل االراء1
 (%.4(% , أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم)96والمعلومات بلغت )

ة بسرع على نسبة من أفراد العينة يوافقون على أنه تنجز االعمال عبر االتصال بين الرؤساء والمرؤوسين.  أ2
بات محددة (%, أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجا4(% , بينما نسبة غير الموافقين على ذلك )92عالية بلغت )

 (%.4فقد بلغت نسبتهم)

(% 84لى أن االتصاالت داخل الشركة تسير في كل االتجاهات بلغت ).أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون ع3
ت (%, أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغ2, بينما نسبة غير الموافقين على ذلك )

 (%.14نسبتهم)

(% , 78غت ).أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على أن استخدام االتصاالت الحديثة في نقل المعلومات بل4
(%, أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت 8بينما نسبة غير الموافقين على ذلك )

 (%.14نسبتهم)

 

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات محور االتصاالت .16جدول )

 النتيجة الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي العبارة

 أوافق بشدة 1 68. 4.79.توجد سهولة في االتصال بين العاملين لتبادل االراء 1
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 والمعلومات . 

.تنجز االعمال عبر االتصال بين الرؤساء 2
 والمرؤوسين بسرعة عالية .

 أوافق بشدة 2 74. 4.77

 أوافق بشدة 3 81. 4.61 .االتصاالت داخل الشركة تسير في كل االتجاهات .3

 أوافق بشدة 4 89. 4.58 استخدام االتصاالت الحديثة في نقل المعلومات ..يتم 4

 أوافق بشدة  77. 4.59 المتوسط

 م2017المصدر : إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
 ( ما يلي :16يتضح من الجدول )

ات( لمعلومالعاملين لتبادل االراء وا.أهم عبارة  من عبارات المحور هي العبارة )توجد سهولة في االتصال بين 1
ث .( وأقل عبارة من حي68( وبانحراف معياري )4.79, حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )

( 4.58الموافقة هي العبارة )يتم استخدام االتصاالت الحديثة في نقل المعلومات( حيث بلغ متوسط العبارة )
 .( .89بانحراف معياري )

لتي ( وهذا يدل على أن إفراد العينة يوافقون على جميع العبارات ا4.59بلغ متوسط جميع العبارات ) .كما2
.( , مما يشير إلى تجانس إجابات المستطلعين تجاه هذه 77تقيس الفرضية الثالثة , بانحراف معياري )

 العبارات. 
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 (: التوزيع التكراري لعبارات محور األداء الوظيفي . 17) 
أوافق  المقياس العبارة

 بشدة
ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق

 بشدة

.يلتزم العاملون داخل الشركة بساعات 1
 العمل الرسمية  . 

 5 5 4 14 22 التكرار

 %1010 %10 %8 %28 %44 النسبة

ونظم العمل .يلتزم العاملون بالشركة بلوائح 2
. 

 - 5 2 30 13 التكرار

 - %10 %4 %60 %26 النسبة

.يقدم العاملون مصلحة العمل على 3
 مصالحهم الشخصية .

 - 7 6 13 24 التكرار

 - %14 %12 %26 %48 النسبة

.يوجد تعاون بين العاملين النجاز االهداف 4
 العامة للشركة  .

 - 10 5 14 21 التكرار

 - %20 %10 %28 %42 النسبة

 م .2017المصدر : إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
 ( ما يلي :17يتضح من الجدول )

لغت ب.اعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على ان العاملون داخل الشركة يلتزمون بساعات العمل الرسمية 1
قد بلغت أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة ف(% أما 20(% , بينما نسبة غير الموافقين على ذلك )72)

 (%.8نسبتهم)

 ,(% 86. أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على أن العاملون بالشركة يلتزمون بلوائح ونظم العمل بلغت )2
 (%, أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت10بينما نسبة غير الموافقين على ذلك )

 (%.4نسبتهم)

.أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على أنه يقدم العاملون مصلحة العمل على مصالحهم الشخصية  بلغت 3
(%, أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت 14(% , بينما نسبة غير الموافقين على ذلك )74)

 (%.12نسبتهم)
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لغت ب ركة  ون على أنه يوجد تعاون بين العاملين النجاز االهداف العامة للش.أعلى نسبة من أفراد العينة يوافق4
قد بلغت ف(%, أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة 20(% , بينما نسبة غير الموافقين على ذلك )70)

 (%.10نسبتهم)

 

 اء الوظيفي .(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات محور األد18جدول )

 النتيجة الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي العبارة

 أوافق  3 87. 4.56 .يلتزم العاملون داخل الشركة بساعات العمل الرسمية  . 1

 أوافق بشدة 1 66. 4.75 .يلتزم العاملون بالشركة بلوائح ونظم العمل . 2

 أوافق 2 80. 4.61 .يقدم العاملون مصلحة العمل على مصالحهم الشخصية 3

 أوافق 4 87. 4.44 .يوجد تعاون بين العاملين النجاز االهداف العامة للشركة  4

 أوافق  77. 4.32 المتوسط

 م2017المصدر : إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
 ( ما يلي :18يتضح من الجدول )

ط متوس .أهم عبارة  من عبارات المحور هي العبارة )يلتزم العاملون بالشركة بلوائح ونظم العمل( , حيث بلغ1
عبارة .( وأقل عبارة من حيث الموافقة هي ال66( وبانحراف معياري )4.75إجابات أفراد العينة على العبارة )

عياري ( بانحراف م4.44يث بلغ متوسط العبارة ))يوجد تعاون بين العاملين النجاز االهداف العامة للشركة( ح
(87. ). 

لتي ( وهذا يدل على أن إفراد العينة يوافقون على جميع العبارات ا4.32.كما بلغ متوسط جميع العبارات )2
.( , مما يشير إلى تجانس إجابات المستطلعين تجاه هذه 77تقيس الفرضية الثالثة , بانحراف معياري )

 العبارات.
 : اختبار الفرضيات خامساً 

ألداء (: اختبار عبارات الفرضية األولى : توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الهيكل التنظيمي وا19جدول )
 الوظيفي .
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 العبارة
قيمة مربع كاي 

 المحسوبة
درجات 
 الحرية

 التفسير الداللة اإلحصائية

 دالة 0.01 4 28.0 . هنالك توافق للوظائف مع طبيعة الهيكل التنظيمي للشركة .1

 دالة 0.00 4 23.6 . الهيكل التنظيمي الموجود بالشركة مناسب . 2

 دالة 0.00 4 24.5 .يتوافق الهيكل التنظيمي مع طبيعة عمل الشركة 3

 دالة 0.02 4 32.3 .الهيكل التنظيمي يؤدي الى سرعة انجاز العمل بجودة عالية . 4

 دالة 0.00 4 29.9 .الهيكل التنظيمي للشركة يحتاج الى تطوير . 5

 دالة 0.02 4 27.5 المؤشر العام إلختبار الفرضية

 م2017المصدر : إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
 ( ما يلي :19يتضح من الجدول )

درجات  ( عند28.0الدراسة للعبارة األولى )بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة  .1
 %( , وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة5( وهي أقل  من )0.01( ومستوى داللة )4حرية )

 ة .إحصائية بين إجابات أفراد العينة ,على ان هنالك توافق للوظائف مع طبيعة الهيكل التنظيمي للشرك
د درجات ( عن23.6لة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية )بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لدال .2

 %( , وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة5( وهي أقل  من )0.00( ومستوى داللة )3حرية )
 إحصائية بين إجابات أفراد العينة ,على ان الهيكل التنظيمي الموجود بالشركة مناسب 

د درجات ( عن24.5المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة )بلغت قيمة مربع كاى  .3
 %( , وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة5( وهي أقل  من )0.00( ومستوى داللة )2حرية )

 إحصائية بين إجابات أفراد العينة , على أن الهيكل التنظيمي يتوافق مع طبيعة عمل الشركة 
د درجات ( عن32.3لغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة )ب .4

 %( , وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة5( وهي أقل  من )0.02( ومستوى داللة )3حرية )
 الية .عة انجاز العمل بجودة عإحصائية بين إجابات أفراد العينة , على أن الهيكل التنظيمي يؤدي الى سر 

د درجات ( عن29.9بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة ) .5
 %( , وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة5( وهي أقل  من )0.00( ومستوى داللة )3حرية )

 أن الهيكل التنظيمي للشركة يحتاج الى تطوير .إحصائية بين إجابات أفراد العينة , على 
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تخدمة (: اختبار عبارات الفرضية الثانية: توجد عالقة ذات داللة احصائية بين وسائل التقنية المس20جدول )
 واألداء الوظيفي .

 العبارة
قيمة مربع كاي 

 المحسوبة
درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 التفسير

 ليست دالة 0.39 3 65.3 الموجودة بالشركة تنجز باستخدام التقنية.معظم االعمال 1

.التقنية الموجودة في الشركة سهلة الفهم واالستخدام 2
 للعاملين 

 دالة 0.00 3 46.4

.ساعدت التقنية الموجودة في الشركة على تقليل جهد 3
 االداء   

 دالة 0.00 3 44.9

.ساهمت التقنية الموجود في الشركة في سرعة انجاز 4
 العمل     

 دالة 0.00 3 50.3

 دالة 0.03 3 48.5 المؤشر العام الختبار الفرضية

 م2017المصدر : إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
 ( ما يلي:20يتضح من الجدول )

درجات  ( عند65.3بين أفراد عينة الدراسة للعبارة األولى )بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق  .1
%( , وعليه فإن ذلك يشير إلى عدم وجود فروق ذات 5( وهي أكبر  من )0.39( ومستوى داللة )3حرية )

دام داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة , على ان ليست كل االعمال الموجودة بالشركة تنجز باستخ
 التقنية 

د درجات ( عن46.4ة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية )بلغت قيم .2
 %( , وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة5( وهي أقل  من )0.00( ومستوى داللة )3حرية )

 ن .لعامليلفهم واالستخدام إحصائية بين إجابات أفراد العينة , على ان التقنية الموجودة في الشركة سهلة ال
د درجات ( عن44.9بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة ) .3

 %( , وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة5( وهي أقل  من )0.00( ومستوى داللة )4حرية )
 اء   .تقنية الموجودة في الشركة ساعدت على تقليل جهد االدإحصائية بين إجابات أفراد العينة على ان ال
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د درجات ( عن50.3بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة ) .4
 %( , وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة5( وهي أقل  من )0.00( ومستوى داللة )3حرية )

 مل .إجابات أفراد العينة , على أن التقنية الموجود في الشركة ساعدت في سرعة انجاز الع إحصائية بين
و  دارية(: اختبار عبارات الفرضية الثالثة  : توجد عالقة ذات داللة احصائية بين أسلوب القيادة اال21جدول )

 االداء الوظيفي . 

 العبارة
قيمة مربع كاي 

 المحسوبة
 التفسير اإلحصائيةالداللة  درجات الحرية

 دالة 0.00 4 30.4 .يتعامل المسؤول المباشر مع العاملين بعدل ومساواة  . 1

.يساعد المسؤول المباشر العاملين في تنفيذ مهام العمل 2
 الموكلة اليهم. 

 دالة 0.00 4 34.7

.يبادر المسؤول المباشر بتفويض بعض صالحياته االدارية 3
 للعاملين . 

 دالة 0.03 4 40.2

.تعمل الشركة على تدعيم اواصر العالقات االجتماعية 4
 وسط العاملين . 

 دالة 0.00 4 33.5

 دالة 0.00 4 30.4 .تعمل االدارة على تحسين النمط القيادي المتبع 5

 دالة 0.00 4 33.3 المؤشر العام الختبار الفرضية

 م2017 المصدر : إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية
 ( ما يلي : 21يتضح من الجدول )

جات حرية ( عند در 30.4بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة األولى ) .1
 %( , وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية5( وهي أقل  من )0.00( ومستوى داللة )3)

 المسؤول المباشر يتعامل مع العاملين بعدل ومساواة .على أن ,  بين إجابات أفراد العينة
رجات حرية ( عند د34.7بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية ) .2

 %( , وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية5( وهي أقل  من )0.00( ومستوى داللة )3)
 ليهم .بين إجابات أفراد العينة , على أن المسؤول المباشر يساعد العاملين في تنفيذ مهام العمل الموكلة ا
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رجات حرية ( عند د40.2بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة ) .3
 ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية %( , وعليه فإن5( وهي أقل  من )0.03( ومستوى داللة )3)

 .المسؤول المباشر يبادر بتفويض بعض صالحياته االدارية للعاملين على أن بين إجابات أفراد العينة , 
رجات حرية ( عند د33.5بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة ) .4

 %( , وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية5( وهي أقل  من )0.00) ( ومستوى داللة3)
 .  الشركة تعمل على تدعيم اواصر العالقات االجتماعية وسط العاملينعلى أن بين إجابات أفراد العينة , 

رجات حرية ( عند د30.4)بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة  .5
 %( , وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية5( وهي أقل  من )0.00( ومستوى داللة )3)

 االدارة تعمل على تحسين النمط القيادي المتبع . على أن بين إجابات أفراد العينة , 
 واللة احصائية بين اسلوب االتصاالت (: اختبار عبارات الفرضية الثالثة  : توجد عالقة ذات د22جدول )

 االداء الوظيفي  . 
 

 العبارة
قيمة مربع كاي 

 المحسوبة
درجات 
 الحرية

 التفسير الداللة اإلحصائية

.توجد سهولة في االتصال بين العاملين لتبادل االراء 1
 والمعلومات . 

 دالة 0.02 3 35.2

والمرؤوسين .تنجز االعمال عبر االتصال بين الرؤساء 2
 بسرعة عالية .

 دالة 0.00 3 49.5

 دالة 0.02 3 28.3 .االتصاالت داخل الشركة تسير في كل االتجاهات .3

.يتم استخدام االتصاالت الحديثة يساهم في نقل 4
 المعلومات .

 دالة 0.00 3 30.8

 دالة 0.00 3 39.1 المؤشر العام الختبار الفرضية

 م2017واقع بيانات الدراسة الميدانية المصدر : إعداد الباحث من 
 ( ما يلي : 22يتضح من الجدول )
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درجات  ( عند35.2. بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة األولى )1
 %( , وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة5( وهي أقل  من )0.02( ومستوى داللة )3حرية )

  لمعلوماتهنالك سهولة في االتصال بين العاملين لتبادل االراء واعلى أن إحصائية بين إجابات أفراد العينة , 
درجات  ( عند49.5.بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية )2

%( , وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة 5( وهي أقل  من )0.00( ومستوى داللة )3حرية )
 ة ة عاليإحصائية بين إجابات أفراد العينة , على أن االعمال تنجز عبر االتصال بين الرؤساء والمرؤوسين بسرع

د درجات ( عن28.3. بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة )3
%( , وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة 5( وهي أقل  من )0.02( ومستوى داللة )3)حرية 

يمة .بلغت ق4االتصاالت داخل الشركة تسير في كل االتجاهات  على أن إحصائية بين إجابات أفراد العينة , 
( 3)( عند درجات حرية 30.8مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة )

 %( , وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين5( وهي أقل  من )0.00ومستوى داللة )
 استخدام االتصاالت الحديثة يساهم في نقل المعلومات .على أن إجابات أفراد العينة , 

 النتائج :

 اسبتت الهيكل التنظيمي الموجود في شركة سكر كنانة من1

 تت التقنية الموجودة في شركة سكر كنانة سهلة الفهم واالستخدام للعاملين2

 تت ليست كل االعمال الموجودة شركة سكر كنانة تنجز باستخدام التقنية3

 تتت يبادر المسؤول المباشر في الشركة بتفويض بعض صالحياته االدارية للعاملين 4

 لتبادل االراء والمعلوماتتتت توجد سهولة في االتصال بين العاملين 5

 التوصيات :

فلستتفة  إجتراء المزيتد متن الدراستات حتتول المنتاخ التنظيمتي لتشتمل أبعتتادا  أوستع متن األبعتاد التتتي تناولتهتا الدراستة كتنمط -1
إن  اإلدارة وأستلوبها, نمتط العالقتات االجتماعيتتة, نمتط تشتجيع العمتل الجمتتاعي, الهيكتل التنظيمتي, نطتاق األشتتراف, إذ

ك شتتأنه اإلحاطتتة بتتأهم العوامتتل التتتي تتتوفر المنتاخ التنظيمتتي المالئتتم, ويتتوفر قاعتتدة ينطلتتق متتن خاللهتتا الستتلو ذلتك متتن 
 اإلبداعي. 
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فتتق زيتادة االهتمتتام بالعناصتر البشتترية فتي شتتركة ستكر كنانتتة والعمتتل علتى تحليتتل احتياجتاتهم التدريبيتتة بشتكل مستتتمر وو  -2
 يتناسب معها.أسس موضوعية, ثم تصميم البرامج التدريبية بشكل 

ير ي التأثاهتماما  خاصا  بجميع عناصر المناخ التنظيمي باعتباره متغير هام يساهم ف الشركةضرورة أن تولي إدارة  -3
 على األداء الوظيفي للعاملين, مما سيؤدي إلى ارتفاع الروح المعنوية لهم وزيادة والئهم وانتمائهم .

 ألفراد وتشجيعهم على التغيير واإلبداع واالبتكار.استمرار القيادة في شركة سكر كنانة بتحفيز ا -4
 تعزيز الشعور بالعدالة في كل األمور التي تتم بين العاملين من ترقيات وحوافز ومكافئات وغيره. -5
 مشاركة العاملون في تطوير معايير األداء المتعلقة بوظائفهم, وكذلك مشاركتهم في عملية تقييم أدائهم -6
ورة عمل وذلك من خالل ديكور واثاث المكاتب و التهوية, اإلضاءة, وسهولة الحركة بصتحسين البيئة المادية لل -7

 أفضل بحيث توفر الراحة النفسية والبدنية. 
 في شركة سكر كنانة . التركيزعلىكفاءةوسائالالتصاالت واستخدامالتكنولوجياالحديثة -8

 المصادر والمراجع :

نة بين ة للمقار ", دراسة ميدانيالمناخ التنظيمي وعالقتة بالمتغيرات الشخصية والوظيفية نادر ابو شيخة ,  /1
 . 3,العدد19القطاعين الخاص والعام ,مجلة الملك عبد العزيز المجلد 

 192(,ص 2004", )عمان:دار الميسره للنشر والتوزيع , اإلدارة اإلستراتيجية عبدالعزيز صالح بن حبتور,  /2
,  التوزيعو ", )القاهره:مكتبة إبن سينا للنشر تكنولوجيا األداء من التقييم إلى التحسينطارق البدري,  /3

2005.,) 
جرات العملموسى اللوزي,  /4   (,.2002", )عمان:دار وائل للنشر , التنظيم وا 
ية:الدار سكندر ", )اال ليةإدارة الموارد البشرية من الناحية العلمية والعم/ صالح الدين محمد عبد الباقي,  5

 (,2002الجامعية , 
سالة موسى حسين البطوش, أثر المناخ التنظيمى على أداء العاملين فى مؤسسة المناطق الحرة األردنية, ر  /6

 ( م . 2112ماجستير غير منشورة , )
ية ة, مقدمة لكلإيهاب محمود عايش,أثر المناخ التنظيمى على الرضا الوظيفى, رسالة ماجستير غير منشور  /7

    (.2008العلوم اإلدارية, الجامعة اإلسالمية غزة )
ية, بندر كريم أبوتايه, العالقة بين المناخ التنظيمى و الرضا الوظيفى فى بعض منظمات األعمال األردن/8

 .(2015األردن) -رسالة ماجستير غير منشورة لكلية التخطيط و اإلدارة, جامعة البلقاء التطبيقية, السلط
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