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 تقييم العوامل البيئية وآثارها على أداء العاملين
 الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارةدراسة تطبيقية على  

 
 (2)محمود محمد عبد الهادي صبح -(1)نجالء شعبان محمد

 (3)صفوت صالح الدين على النحاس -(2)شوقي الشحات محمد الغيطانى
 رة،( كلية التجا2يئية، جامعة عين شمس معهد الدراسات والبحوث البطالبة دراسات عليا ب (1

 ( الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة3 جامعة عين شمس
 

 المستخلص
 تطبيقالبحث إلى الوصول إلى تقييم العوامل البيئية وآثارها على أداء العاملين بال هدف

ن تم بياولتحقيق أهداف البحث، تم تصميم استمارة است. على الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة
لغ ، والذي بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارةتوزيعها على عينة من المسئولين والعاملين ب

 اراتواستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي إلتمام البحث، واالختب .( مفردة250عددهم )
 .أسئلة البحث على واإلجابة الفرضيات صحة الختبار اإلحصائية المناسبة

امل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقييم العو  : بعض النتائج منها إلى توصلت وقد
قل ( وذلك عند مستوى معنوية أ27.599البيئية وتحسين أداء العاملين؛ حيث بلغت قيمة "ت" )

 اظ على(، كما تبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تقييم البيئة المادية والحف0.01من  )
 ( وذلك عند مستوى 13.699د من التلوث البيئي؛ حيث بلغت قيمة "ت" )سالمة العاملين والح

 (.0.01معنوية أقل من  )
وفى ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج خُلصت البحث لعدة توصيات أهمها: ضرورة 

ين ن تحستحسين البيئة اإلدارية والتنظيمية للعاملين وإشراكهم في عملية اتخاذ القرارات، لضما
داري وتطويره بشكل مستمر، وكذلك تضمين إدارة متخصصة للسالمة والصحة األداء اإل

وارد البيئية، وأخرى للبيئة لتحسين األداء البيئي والحفاظ على صحة وسالمة العاملين، والم
 المتاحة.

 ة.ة الماديلبيئي: تقييم األداء، العوامل البيئية الداخلية، البيئة التنظيمية، االكلمات المفتاحية
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 مقدمةال
 اتوالتطور  للتغيرات والعوامل البيئية تواجه المؤسسات اإلدارية تحديات كبيرة  نتيجة

 عن ثالبح المنظمات تلك على فكان لزاما المستمرة التي تواجهها المنظمات، العلمية والتقنية
 ،ودةالمنش وتحقيق األهداف التفوق، لها تضمن التي كافة العوامل البيئة الداخلية والخارجية

 ةالمنظم في األهم، المورد هو البشري  العنصر أن وبما وتحسين وتطور أداء العنصر البشرى.
 النفسية احتياجاته تلبية خالل من وذلك القصوى منه، جدًا االستفادة من المهم أصبح

 نجد هذال وإنتاجيته، وأدائه رضاه إيجابي على مما ينعكس بشكل والمادية والبيئية، واالجتماعية
ن مناسبة تساهم في تحسي عمل بيئة بخلق األخيرة في السنوات اهتمت لمنظمات المتطورةا أن

 وتطوير أداء العاملين.
 وبدأت األنظمة اإلدارية الحديثة في المنظمات المعاصرة في االهتمام بعملية تقييم

لة وسي عدالعوامل البيئية لما لها من أهمية كبيرة ودور فعال في تحسين أداء العاملين، حيث تُ 
أول اًل بإدارية حديثة ُتمكن اإلدارة من التعرف على قدرات ومهارات العاملين لتطوير أدائهم أو 

 (Ghauri, Ehtasham, 2012: p.12)  لصالح العمل.
اهدة جإن عملية تقييم العوامل البيئة من أهم المؤثرات المهمة في المنظمات التي  تسعى 

اجلها، والتي تمثل الغرض األساسي من إنشاؤها، لذلك إلى تحقيق أهدافها التي أسست من 
فإنها تسعى إلى تحقيق مستويات عالية من األداء الوظيفي، من خالل إتباع سياسات 

بن )رية. واستراتيجيات مختلفة بتوفير اإلمكانات  والموارد المادية والبشرية والمعلومات الضرو 
 (14ص :2014 رحمون،

الظروف  أو المادية العمل منظمة إلى بيئتين داخليتين هما: بيئةوتنقسم البيئة الداخلية لل
 إضاءة، من) العمل بمكان المحيطة البيئية الظروف بها ويقصد العمل،  لبيئة الفيزيقية

 العاملين تساعد التي الفنية ودرجة حرارة فضال عن التجهيزات  ونظافة، وتهوية، وضوضاء،
 الروح ورفع اإلنتاجية، وزيادة األداء كان العمل لتحسينم في منهم المطلوبة إنجاز المهام في
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: 2017 اإلنتاج. )عباس، تكاليف وتخفيض العمل، حوادث وتقليل بين األفراد، المعنوية
 (5ص

 اليبأس وإجراءات العمل، والبيئة الثانية هي بيئة العمل التنظيمية، والتي تتضمن أنظمة
 صدرم تكون  أن المادية واالجتماعية، العوامل إلى إضافة القيادة، أسلوب اإلدارة، وممارسات

 ؤسسةللم الداخلية البيئة تكون مصدرا للضغوط. وتعتبر قد كما للعاملين، بالنسبة وتحفيز رضا
 مباشر تأثير ذات المتغيرات من تحوي مجموعة كونها العمل، لضغوط والرئيس األول المصدر

 عاملون ال يواجه ما كثيرا أنه حيث العمل، هم فيوسلوكيات اتجاهاتهم وعلى البشرية الموارد على
 والقلق، االضطراب، لحاالت خاللها من مختلفة يتعرضون  وظروف مواقف البيئة هذه في

 أدائهم على ومنه وسلوكياتهم نفسيتهم على سلبا الذي يؤثر والغضب واإلحباط، والخوف،
 (12: ص2017 للعمل. )أحمد، هاجر،

 

 مشكله البحث
البشرى داخل الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة أهم مقومات العملية يمثل العنصر 

ي فاركة اإلدارية، مما يتطلب تهيئة بيئة إدارية صحية تقوم على التفاهم والحوار البناء والمش
ة إلدار جميع المستويات اإلدارية، وبالرغم من أن الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي للتنظيم وا

 ( عامال، إال أن الجهاز ال يهتم بوجود إدارة بيئية3421خدمي يضم )( قطاع 13يضم عدد )
أو إدارة للسالمة والصحة المهنية ضمن الهيكل التنظيمي للجهاز تكون مسئولة عن عملية 

لتي ئية االتقييم البيئي للمتغيرات والعوامل البيئية الداخلية، ورصد المشكالت والمعوقات البي
واجد تي تتاجهة التلوث البيئي الذي ُتحدثه بعض الكيانات التشغيلية التعرقل أداء العاملين، ومو 

سب، داخل محيط الجهاز، وتؤثر على العاملين بالسلب في القيام بمهام أعمالهم بالشكل المنا
ئي فضال عن مسئوليتها في بناء اإلستراتيجية البيئية للجهاز والخاصة بتحسين األداء البي

لجهاز ين بادية والبشرية والحد من التلوث البيئي الذي يعانى منه العاملللحفاظ على الموارد الما
 ويؤثر على أداء أعمالهم الوظيفية،
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 ي: وهو ما أظهرته نتائج البحث االستطالعية التي قام بها " الباحثون" والتي أظهرت ما يل
 على مستوى البيئة التنظيمية واإلدارية: -أ

جاز األدوات اإلدارية التي تساعد العاملين على إن هناك نقص بنسبة كبيرة جدا في توافر -
 مهام عملهم.

ية هناك شعور باإلحباط ينتاب غالبية عينة البحث نتيجة عدم االهتمام بالبيئة التنظيم -
 للعمل بما يليق برؤية وأهداف الجهاز اإلدارية.

 د فيتي تساعال تهتم إدارة العليا بتوفير بعض المساحات الخضراء / األشجار / الزهور  ال -
 نقاء األوكسجين داخل بيئة العمل.

ش هناك شعور بالضيق لغالبية عينة  البحث نتيجة التلوث البيئي الناتج عن أنشطة الور  -
 المختلفة داخل المبنى.

 على مستوى البيئة المادية: -ب
وجود عدد كبير من الورش داخل محيط مبنى الجهاز )ورش لتصليح وصيانة، ورش  -

كرة ، ورش غسيل وتشحيم، ورشة سروجي ، ورشة دهان سيارات، ورشة ميكانيكا، ورش سم
لدهان الجدران ومخزن خاص بها، ورشة للنجارة ومخزن خاص بها، مخازن للمعدات 

 قية(.المتهالكة والكهنة، مخازن للملفات الورقية المعدة لإلعدام، مطبعة للمطبوعات الور 
 ة.ى تركيز وكفاءة العاملين بدرجة كبير تؤثر بيئة العمل المادية ) التلوث البيئي( عل -
عية يعانى غالبية العاملين من التلوث السمعي  والبصري  والهوائي نتيجة األنشطة الصنا -

راض للورش التابعة للجهاز داخل المبنى، كما تبين إصابة العديد من العاملين ببعض األم
 نة داخل محيط العمل. الصدرية والحساسية والرمدية نتيجة وجود العديد من ورش الصيا

ومن هنا تكمن مشكلة البحث في وجود قصور باالهتمام بتقييم العوامل البيئية التي تؤثر 
على أداء العاملين بشكل مباشر، ومن ًثم األداء اإلداري على مستوى الجهاز ككل، فضاًل عن 

لصياغة مشكلة عدم وجود منهجية لالهتمام بالُبعد البيئي، األمر الذي  دفع " الباحثون " 
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البحث وتحديدها بهدف الوصول لحلول لها عبر فاعلية وأهمية تقييم العوامل البيئية وتأثيرها 
 على أداء العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة.
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 أسئلة البحث
يم ما أهمية تقي"اعتمادًا على ما سبق يمكن بلورة مشكلة البحث في تساؤل رئيس مؤداه 

ا ذويتفرع من ه ،"؟ةية وآثارها على أداء العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدار العوامل البيئ
 السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية التالية:

 ما واقع العوامل البيئية داخل بيئة العمل؟ -1
 هل هناك عوامل بيئية تؤثر على أداء العاملين ؟ -2
 ؟ هل هناك أهمية للقيام بعملية تقييم العوامل البيئية -3
 عاملين؟اء الما العالقة االرتباطية بين تقييم العوامل البيئية الداخلية وآثارها على تحسين أد -4
 ما أنواع التلوث البيئي التي يتعرض لها العاملين؟ -5
 توجد معوقات تواجه عملية تقييم العوامل البيئية؟ -6

 

 أهداف البحث
 يئية وآثارها على أداءتسعى هذه البحث إلى التعرف على أهمية " تقييم العوامل الب

 وذلك من خالل تحقيق األهداف التالية:. العاملين"
 التعرف على واقع بيئة العمل الداخلية المحيطة بالعاملين. -1
 رصد اآلثار السلبية لبيئة العمل ومدى تأثيرها على أداء العاملين. -2
 دراسة مدى أهمية عملية تقييم العوامل البيئية في تحسين أداء العاملين. -3
 يان العالقة بين تقييم العوامل البيئية وآثارها على أداء العاملين.ب -4
 تحديد أنواع التلوث البيئي التي تؤثر على أداء العاملين. -5
 إبراز المعوقات التي تواجه عملية تقييم العوامل البيئية. -6
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 فروض البحث
ن خالل في ضوء مشكلة وأهداف الدراسة يحاول الباحثون اختبار صحة فروض الدراسة م

 الفروض التالية:
سين وتح ة الداخلية"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقييم العوامل البيئي الفرض األول:

 ". أداء العاملين
داء ن األ"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقييم البيئة التنظيمية وتحسي الفرض الثاني:

 المؤسسي للجهاز".
اء األد داللة إحصائية بين تقييم البيئة اإلدارية وتحسين "توجد عالقة ذات الفرض الثالث:
 اإلداري للعاملين".

مة لى سالعتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقييم البيئة المادية والحفاظ " الفرض الرابع:
 ". العاملين والحد من التلوث البيئي

 

 البحث متغيرات

 (لبيئيةالعوامل ا تقييم( هو المستقل المتغير يكون  البحث في تناولها تم التي الفروض على بناء
 (.أداء العاملين(  هو التابع والمتغير

 

 أهميه البحث
 تكمن أهمية البحث في جانبين هما الجانب العلمي والجانب التطبيقي كما يلي:

تنبثق أهمية البحث علي المستوي األكاديمي، وذلك لمحاولتها دراسة  األهمية العلمية:
مجال تقييم العوامل البيئية بوجه عام ومدى تأثيرها على أداء العاملين بوجه  موضوع هام في

خاص نظرًا لقلة مثل هذه الموضوعات في المكتبة العربية بشكل عام والمكتبة المصرية بشكل 
حديثًا نسبيًا في مجال اإلدارة البيئية بالنسبة  تقييم العوامل البيئيةخاص؛ حيث يعتبر مفهوم 
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دارية داخل مصر، باإلضافة إلي  الربط بين تقييم العوامل البيئية وتحسين األداء للمؤسسات اإل
 البيئي وانعكاسات ذلك علي تحسين البيئة التنظيمية والمادية للعاملين. 

قديم لتها تيستمد هذا البحث أهميته علي المستوي التطبيقي، وذلك لمحاو  األهمية التطبيقية:
 نتاجات التي تفيد المسئولين عن المؤسسات العامة بوجه عامالتوصيات والمقترحات واالست

و والتنظيمات اإلدارية بوجه خاص، مما يساهم في تطور وتحسين األداء البيئي للمؤسسة، وه
 ما يؤدى إلى زيادة فاعلية أداء العاملين، بهدف الوصول إلى أعلى أداء إداري.

 

 مصطلحات البحث
امل العو  معوقات وتحديد قدرات العاملين والكفاءات وتحديدهي عملية تحديد ال تقييم األداء:

 تحقيقالشخصية والبيئية والتنظيمية لتحسبين المستوى التنافسي للمنظمة ودعم اتخاذ القرار ل
 (Joel & Kelly, 2017, p.206)  الهداف المنظمة. 

ة اإلداري ظيميةلتنتنقسم العوامل البيئية الداخلية إلى العوامل ا العوامل البيئية الداخلية:
ل لعواموالعوامل البيئية المادية التي تؤثر على إنتاجية العامل والمنظمة ككل، فاالهتمام با
 منظمةالبيئية من قبل المديرين يؤدى إلى خفض التكلفة وتحسين اإلنتاجية واألداء المؤسسي لل

 Narungsun, 2018: p.119)) 
لداخلية انشطة لذي تتفاعل فيه كافة الفعاليات واألهو المجال ا البيئة التنظيمية واإلدارية:

إلى  تؤدى للنظام ، وترتبط البيئة التنظيمية واإلدارية ارتباط وثيق بتحسين أداء العاملين؛ حيث
تواصل واالتصال بين الرؤساء لزيادة الرضا الوظيفي وانخفاض التغيب عن العمل وزيادة ا

  (Jacqueline, Milton, 2019: p.368) والمرؤوسين.
 واإلضاءة العمل: كالتهوية مكان في السائدة المناخية الظروف تشمل البيئة المادية:

 وفترات الراحة، حيث العمل ساعات وعدد والضجيج ومساحات العمل العمل وضغط والنظافة
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العمل.  في وفاعليته أدائه وفي وصحته، البشري  العنصر سالمة على الظروف هذه تنعكس
 ( 15ص: 2011)المشوط،

 

 دراسات سابقة
 نعكاسهاوا الداخلية البيئة جاءت الدراسة بعنوان "عوامل: (2017دراسة )عبد الرحمن، ثامر: 

 ."ميدانيبحث  أداء العاملين تقييم عملية في
على  واستهدفت الكشف عن العوامل البيئية التي تؤثر على تقييم أداء العاملين، والتعرف

ائج رت نتوأظه .تواجه عملية تقييم أداء العاملينوالمعوقات التي  مستوى وعوامل البيئة الداخلية
، املينالدراسة وجود عالقة ارتباطيه  إحصائية بين العوامل البيئة الداخلية وتقييم أداء الع

مما  وكذلك تبين أن هناك مركزية إدارية في اتخاذ القرارات مما يعوق مشاركة العاملين فيها
 يتسبب في عدم اإلبداع.
 وأداء الداخلية العمل بيئة بين جاءت الدراسة بعنوان " العالقة: (2017دراسة )سامر ستان: 

 .الموظفين" من وجهة نظر مدينة الخليل في العاملين
 وجهة من مدينة الخليل في العاملين الداخلية وإنتاجية البيئة بين العالقة واستهدفت معرفة

 في لينالعام اتخاذ القرار وأداء في العاملين مشاركة بين العالقة نظر الموظفين، والتعرف على
 .في مدينة الخليل العاملين وأداء العمل طبيعة بين العالقة على الخليل، والتعرف مدينة

 ظيميالهيكل التن في المتمثلة الداخلية البيئة لعناصر تأثير وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك
 يجابيةإ داخلية منخفضة لتوفير بيئة بين أن هناك درجة، كما ت العاملين؛ إنتاجية على والقيادة

 .التنظيمي يتعلق بالهيكل فيما للموظفين
مكاتب جاءت الدراسة بعنوان "تأثير البيئة الداخلية لل :(Minsung, et al : 2016دراسة )

 . على أداء العاملين وحالتهم النفسية في كوريا الشمالية
باب العوامل البيئية التي تؤثر على العاملين وهدفت الدراسة إلى التعرف على أس

 .ينوتصيبهم باالكتئاب، وكذلك التعرف على العوامل النفسية التي تؤثر على أداء العامل
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وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عوامل بيئية مختلفة تؤثر على الحالة النفسية للعاملين، كما 
 وتؤدى إلى خفض اإلنتاجية. تبين أن تؤثر العوامل البيئية على أداء العاملين

 جاءت الدراسة بعنوان " فهم الموظفين وتفاعلهم :( (Estimo & Aguilar: 2017دراسة 
 .مع بيئة العمل واألنشطة المفضلة لديهم"

 في العاملين والتفاعالت وأنشطة والبيئة المفضلة العمل قيم على التعرف واستهدفت
ة ر بيئلبيئية المؤثرة في أداء العاملين، ومدى تأثيالمؤسسة البحرية، والتعرف على العوامل ا

رام أعلى قيمة لالحت يضعون  وأظهرت نتائج الدراسة أن الموظفين .العمل على إبداع العاملين
 الفعالة ةوالتماسك والقياد القوي  الدعم ونظام المفتوح والتواصل األهداف إلى المتبادل والوصول

ناك هكذلك ل تؤثر في إبداع العاملين وإنتاجيتهم في العمل، و والشفافية ، كما تبين أن بيئة العم
 عوامل بيئية إيجابية وأخرى سلبية تؤثر في أداء العاملين.

على  وبيئة العمل جاءت الدراسة بعنوان" أثر دافعية العمل :( Setyo et. al: 2017دراسة )
 . أداء الموظفين"

مل ظفين، ومعرفة مدى تأثير دوافع العواستهدفت معرفة أثر بيئة العمل تجاه أداء المو 
لى بير عوأظهرت نتائج الدراسة أن بيئة العمل ودوافع العمل لهما تأثير ك .تجاه أداء الموظفين

 أداء العاملين، كما تبين وجود تأثير متزامن بين عملية التحفيز وبيئة العمل على أداء
 . ياتهمؤثر على أداء العاملين وإنتاجالعاملين، وأن العوامل البيئية الداخلية لبيئة العمل ت

بيئة و جاءت الدراسة بعنوان " تقييم شامل لعادات نمط : ( Aklyoshe et. al: 2020دراسة )
 .العمل وتأثيرها على راحة العاملين اإلداريين"

واستهدفت الدراسة  التعرف على مدى تأثير بيئة العمل على نمط وحياة العاملين، وتقييم 
ل أنماط وعادات نمط بيئة العمل، وكذلك التعرف على العوامل البيئة التي تؤثر المتغيرات حو 

على أداء العاملين، وأظهرت نتائج الدراسة أن لكل عامل نظام للنوم والراحة مختلف عن 
اآلخر، بما ُيعنى أن هناك حجم تأثير مختلف على وقت النوم والراحة على ذهن العاملين 
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ن هناك تأثير  للعوامل البيئية داخل العمل على نمط وحياة العامل، عمالهم، كما أوأدائهم أل
 مما يؤدى إلى التأثير على أداء العاملين داخل العمل.

 الحالية: والدراسة السابقة الدراسات بين االختالف والتميز أوجه
 ئية تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها تبحث في تقييم العوامل البي

ة" سواء التنظيمية أو المادية، ومدى تأثيرها في أداء العاملين حيث لم تتوصل "الباحث
ى ي إحدلدراسة  تهدف مباشرة إلى تقييم العوامل البيئية من الناحية التنظيمية والمادية ف

 القطاعات الحكومية الخدمية سواء في الداخل أو الخارج.
  نها عانى موتحلياًل شامال للعوامل البيئية التي تتتميز الدراسة الحالية بأنها تقدم تقييما

م القطاعات الحكومية الخدمية وانعكاساتها على أداء العاملين من خالل من عملية تقيي
العوامل البيئة في بيئة عمل إحدى المؤسسات الحكومية الهامة داخل جمهورية مصر 

 العربية ) الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة(. 
 ة داخل لبيئية الحالية التأثيرات السلبية، واإليجابية الناتجة عن تقييم العوامل اتبرز الدراس

 بيئة العمل، وأهم المعوقات التي يعانى منها العاملين والتي تؤثر على أدائهم.
 

 اإلطار النظري للبحث
 دارةإل الرئيسيةو  المهمة األعمال أحد األداء تقييم ُتعتبر عملية األداء: أواًل: مفهوم تقييم

 سوف ولذا األفراد كفاءة مدى معرفة أجل من االعتماد عليها الواجب الخطوات أهم من األفراد،
 وفوائده تقيمه وطرق  وكذا أنواع المنظمة داخل وأهميته األداء تقييم تعريف إلي نتطرق 

  ومجاالت استخدامه.
رد البشرية تستخدم هي عملية أساسية وجزء مهم من عملية إدارة الموا :األداء تقييم تعريف

لتقييم جودة وفاعلية أداء الموظف التخاذ مجموعة من القرارات الخاصة به، وكذلك التعرف 
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 ,Adofo & Patrick على كيفية تحقيق الموظف لألهداف التنظيمية للمنظمة في المستقبل )

2011: p.22  ) 
مية وجود على أه المنظمة نجاح يعتمد ثانيًا: عوامل )عناصر( بيئة العمل الداخلية:

ستند تعوامل بيئية داخلية فاعلة، فمن دونها فإن العمليات التنظيمية تسير بشكل فوضوي، وال 
 إلى أساس علمي متين. 

العوامل البيئية الداخلية أن ( ,p. 121) Joaquin, Kenneth :2017 حيث أشار
ا تأثير له بين العاملين( الثقافة السائدة –الهيكل التنظيمي  –نظم المعلومات  –التكنولوجيا )

خلية الدا على مستوى أداء العاملين بالمؤسسة، فضاًل عن هدر الموارد البشرية والمادية، فالبيئة
 راراتقغير المالئمة يترتب عليها آثار سلبية من حيث تدنى معنويات وفاعلية العاملين واتخاذ 

 :نهام ونذكر غير سليمة وتزايد النزاعات التنظيمية والوظيفية،
 مدى حيث من العمل بيئة عناصر من أهم التنظيمي الهيكل ُيعتبر: التنظيمي الهيكل -1

 تحقيق في ومساهمته المنظمة وتخصصها واستيعابها الحتياجاتها عمل مجال مع تناسبه
العمل. )عبد العزيز،  في بيئة كعنصر إيجابي أهميته تتجلى فبذلك المنظمة، أهداف
 (73: ص2003

ام القي و الكيفية التي ترتب بها الواجبات والمهام واستخدامها للعمل الذي يجبكما أنه يمثل ه
  به وهو يمثل بذلك العالقات والمستويات الهرمية والمسئولية وآليات حل المشاكل.

((Quangyen & Tian,2013 : p.329 

 دارة،اإل مجلس  العليا القيادية اإلدارية العناصر المنظمة في تمثل القيادةنمط القيادة:  -2
 اإلجمالية ومسؤولياتها القيادية بصفتها العناصر وان هذه )األعلى للمنظمة الرئيس

 يالذ القيادي النمط الن ذلك في بيئة المنظمة، مباشر تؤثر بشكل المنظمة في والشاملة
مة. للمنظ عناصر البيئة الداخلية من هاما عنصرا العليا يمثل القيادة تستخدمه أو تتبعه

 (260: ص2001، )نعسانى
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تلعب االتصاالت دورا هاما داخل المنظمات في المحافظة على تدفق  نمط االتصاالت: -3
 وانسياب و ارتفاع كفاءة العمل، فكلما كانت هناك أنظمة جيدة لالتصاالت،  فاالتصال

 ر.الجيد هو االتصال باالتجاهين ألنه يتيح للعاملين فرص إبداء الرأي والتعلم والتطو 

lamb, et al, 2016: P. 104)) 

رارات ُتعتبر إتاحة الفرص للعاملين للمشاركة في اتخاذ الق المشاركة في اتخاذ القرارات: -4
ن منظمة أحد العوامل الهامة التي تؤدى إلى رفع الروح المعنوية لديهم،وتعميق انتمائهم للم
ن لهم يبذلو خالل شعورهم بأنهم شركاء حقيقيون في صنع القرارات داخل المنظمة، مما يجع

كل جهد مستطاع لتطوير العمل واالرتقاء بالمنظمة إلى أفضل مستوى ممكن، كما تؤدى 
المشاركة في اتخاذ القرارات إلى تقليص الصراعات داخل المنظمة والذي ينشأ نتيجة 

 (45: ص2006)عبد الرحمن،  تضارب القرارات والمركزية في اتخاذها.
تضمن ما إذا كان روتينيًا تقليديُا أم غير روتيني ي ُيقصد بطبيعة العمل طبيعة العمل:  -5

ث التجديد واالبتكار، فالعمل الروتيني يقود إلى إحداث الملل واإلهمال وعدم االكترا
يس لوالالمباالة نحو التحديث والتطوير بسبب عدم تشجيع اإلبداع وشعور الفرد بان عمله 

ى وتؤد نية التي تتسم بالتجديد والتطويربذي أهمية، بينما على النقيض األعمال غير الروتي
لعمل التحسين األداء، ألن العامل يحس بقيمته وبأنه ًينجز مما يقوى ثقته بنفسه، فطبيعة 

 (26: ص2019ُتعتبر عاماًل هامًا في حفز أو إحباط العاملين. )عبد هللا، 
لزراعية، اقتحمت التكنولوجيا جميع مجاالت الحياة الصناعية، وا تكنولوجيا العمل: -6

ن لما أوالتجارية،، والتعليمية، وأصبح العالم اليوم يختلف عن عالم السنوات السابقة، وطا
ئة التكنولوجيا قد دخلت جميع المنظمات وأصبحت جزءًا منها فإنها ُتعد أخد عناصر البي

لتنظيمية لهذه المنظمات، لذا يجب أن تفيد هذه المنظمات من مميزات وحسنات 
: 2000 مانع،)وتنشر اتجاهات ايجابية نحوها وتستثمرها االستثمار األمثل. التكنولوجيا، 

 (48ص
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 في مةواألنظ اللوائح تطبيق يستند بالعاملين: المنظمة عالقة تحكم التي واألنظمة اللوائح -7
 لنظاما تطبيق ويواجه أو المسئول، المدير بها يتمتع التي اإلدارية إلى الصالحية المنظمة
 في متسه أو المتوقعة، تحقيقها للنتائج دون  التي تحول والقيود الموانع نم عدد واللوائح
 ، العاملين نفور إلى المنظمة وتؤدي عمل تعرقل التي والصعوبات المشكالت بعض ظهور
 نفيذهات وطريقة  األنظمة واللوائح هذه بنوع تتعلق ألسباب المقاومة أو السلبي الرفض منها

 (53: ص2004 )السيد، العاملين. صفوف بين واالنقسام التوتر خلق إلى هذا ويؤدي
يساهم التدريب في تنمية خبرات وزيادة كفاءة العاملين من خالل التطور التدريب:  -8

فية التكنولوجي في طرق التدريب الحديثة؛ حيث يزود العاملين بالمهارات التقنية والمعر 
 (   (Yang, et al, 2007: p.75الالزمة وزيادة مهارة االبتكار لديهم.

 التنظيمية العوامل عن الناتجة مخاطر بيئة العمل: 
 التنظيمية. العالقات وضوح وعدم التنظيمي الهيكل اختالل -
 .والترقية والنقل والمكافآت األجور وسياسات نظم في التنظيمية العدالة تحقيق عدم -
 .المؤقت التشغيل سياسات إتباع ظل في خاصة الوظيفي األمان إلى االفتقار -
  رؤساء. عدة أو واحد رئيس عن الصادرة اإلدارية األوامر تضارب -
 واإلدارية. المهنية والتنمية للتطوير فعالة تنظيمية سياسات وجود عدم -
 والتعيين. االختيار عملية في والالمباالة اإلهمال -
 ارةإلدا والعاملين في والمالحظين المشرفين وإهمال العليا التنظيمية المواقع على التركيز -

 .والتنفيذية الوسطى
 والشكاوى. والتظلمات لالقتراحات فعالة ونظم سياسات إلى االفتقار -
 (23: ص2016 )شرارة، النامية. الدول في خاصة العمالية النقابات دور وقصور ضعف -
  تهتم المنظمات عالية الموثوقية في مراعاة سالمة  :عناصر( بيئة العمل المادية)عوامل

ة لمنع الحوادث الكارثية التي يمكن أن يكون لها عواقب إنسانية بيئة العمل المادي
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 :Joaquin, Kenneth, 2017) واقتصادية وبيئية خطيرة على العاملين والمنظمة.

p.121) 
 وتتكون بيئة العمل المادية من:

 للحصول اصطناعية مصادر عن اإلضاءة الناتجة بأنها وُتعرف االصطناعية: اإلضاءة -1
 الطبيعية اإلضاءة تكون  عندما الطبيعية، عن اإلضاءة عوضاً  ، ستخدموتُ  الضوء، على
 الوظيفي، األداء لتعزيز المهمة؛ العوامل من االصطناعية اإلضاءة كافية، وُتعد غير

: 2013)السنبانى، وآخرون، .مناسبة للعمل ونفسية صحية بيئة وتوفير اإلنتاج، وزيادة
 (51ص

 لكل مكتب تخصيص على الحديثة المؤسسات حرصت :العمل مكان في والنظافة األثاث -2
 تبالمكا أثاث اختيار في يراعى أن يجب لذا في أعماله المكتبية، الستعماله ومقعد موظف
 للحاسب ومكتب العادي ألن هناك المكتب عمل الموظف، المكتب لطريقة سطح مالئمة
 األثاث اختيار ييراعى ف أن يجب كما الخ،...لجهاز الكمبيوتر والطابعة ومكتب اآللي
تنظيمه  ليسهل األثاث بساطة وكذلك إداري إلزالة التفرقة لكل مستوى  التصميم وحدة

  (53وتنظيفه. )المرجع السابق: ص
 قد التي العمل أماكن في المخاطر ازدادت التكنولوجي التطور ازدياد عم والسالمة: األمن -3

 بيئة لتوفير والسالمة، األمن ات إجراء اتخاذ جداً  المهم من فأصبح لها العاملون، يتعرض
 العمل بيئة المنظمات بأمن اهتمت لهذا واإلصابات، الحوادث من آمنة خالية عمل

األفراد  خصائص بين ما التوازن  لتحقيق عمل؛ نظام تصميم خّلل وذلك من وسالمته،
 وتحقيق والنفسية، الجسدية سالمة األفراد إلى سيؤدي ذلك أن العمل، حيث ومتطلبات

 .Mei, et al, 2010: p)وزيادة إنتاجيتهم.  أدائهم مستوى  الوظيفي، وتحسين لرضاا

)1093 
 :مخاطر البيئة الناتجة عن العوامل المادية ( حددGouiran: 2010: p.148 على ) أنها" 

 بالتحسين يسمح بما والمواد العمالة، األساليب المعدات، العمل، لظروف الدقيق التحليل
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، ومدى  اإلنتاجية واإلجراءات الالزمة الحتياجات األدوات وكفاية عملال لجودة المستمر
  للمؤسسة ومن أمثلة تلك المخاطر: الشامل األداء تحسين على ذلك انعكاس

 لىع القدرة لديها التي األجسام حركة عن تنشأ التي المخاطر وهي الميكانيكية: المخاطر -1
 إصابة األفراد.

 ميستلز  ما وهوK الفيزيائية الظواهر مختلف عن المخاطر هذه تنشأ الفيزيائية: المخاطر -2
 سالمة على يؤثر ما كل العمل جو في الطبيعية بالمخاطر وقائي، وُيقصد تدابير اتخاذ

 ء،الضوضا أو البرودة، أو الرطوبة، ،أو الحرارة مثل طبيعية نتيجة عوامل وصحته العامل
 يجرى  الذي الجوي  الضغط في النقص وأ الزيادة أو الضارة، أو اإلشعاعات اإلضاءة، أو
 المؤينة. وغير المؤينة، اإلشعاعات عن المخاطر الناجمة العمل، وكذلك فيه

 في العمل مخاطر وأعقد أصعب من الكيميائية المخاطر ُتعتبر الكيميائية: المخاطر -3
ر(، جااالشتعال، االنف السموم،) معها التعامل بخطورة الكيميائية المواد الصناعة، وتتصف

 ناتجة مخاطر -العمل جو في األتربة عن ناتجة )مخاطر إلى الكيميائية المخاطر وتنقسم
 العمل(. جو في العضوية المذيبات عن ناتجة مخاطر -العمل جو في الغازات عن

 وعلى اإلنسان على المخاطر من يخلو ال الكهرباء استخدام إن المخاطر الكهربائية: -4
 األجهزة واستعمال وصيانة توصيالت في الوجود أكيدة ئيةالممتلكات، واألخطار الكهربا

 ولكن التكاليف باهظ أو صعبا ليس الكهرباء مخاطر والسيطرة على معظم الكهربائية
 .والممتلكات لألشخاص كثيرة أضرارا يسبب الكهرباء إجراءات الحماية من وإهمال تجاهل

 وتتكون  والصهر، كاالحتراق :ملالع جو في واألبخرة واألدخنة الغازات عن ناتجة مخاطر -5
 مثل به وتتعلق الجو في وتتصاعد المعادن المنصهرة الغازات بجزيئات اختالط نتيجة
 تسرب نتيجة دقيقة جزيئات من الغازات فتتكون  أما الغازات كالرصاص والزرنيخ، أكاسيد

 غازاتال انتشار لقوانين الجو طبقا في وتتصاعد تبخر السوائل، أو الغازات المنصهرة
 القصبة في أو المخاطي لألنف الغشاء في أو الجهاز التنفسي في تؤثر وهى وتتعلق به،
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 مثل الزمن مدة من بعد تؤثر أو والكلور النشادر سريعا مثل مباشرا تأثيرا الهوائية والرئتين
 والنتروجين.  غاز األكسجين

 في تؤثر حي ل،العم بيئة في تنتشر التي الموجات من خليط هو الضوضاء الضوضاء: -6
 من الطويل المدى على تحدثه ما إلى باإلضافة إنتاجيتهم، فتقلل من نشاط العاملين
 من نوعين الكامل، وللضوضاء الصم إلى انتهى السمع وربما قوة في ضعف تدريجي

 ((Emil, et al. 2018: p.114سمعية(.   غير تأثيرات - سمعية )تأثيرات التأثيرات:
 

 للبحث  اإلجراءات المنهجية
من  البحث أهداف اعتمد الباحثون على المنهج الوصفي التحليلي، لتحقيق منهج البحث:

 حقيقلت الالزمة البيانات الثانوية على والحصول الميدانية، والدراسة النظرية خالل الدراسة
 ون الباحث اعتمد والدراسات السابقة، كما العلمية الدوريات استقراء خالل من أهداف البحث،

عداد إ الميدانية  الدراسة إلجراء الالزمة البيانات األولية لجمع االستقصاء أسلوب قوائم ىعل
، وقد تم تصميم تلك القائمة بطريقة تؤدي إلى تحقيق Questionnaireقائمة استقصاء 

 أهداف البحث، وتساعد في اختبار فروضه.
 مجتمع البحث: 

  :هم ، وذلك لكونلمركزي للتنظيم واإلدارةالمسئولون والعاملين بالجهاز االمجال البشرى
 أصحاب اآلراء الموثقة المتعلقة بأهداف وتساؤالت البحث. 

 .المجال المكاني: المبنى اإلداري الرئيسي للجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة 
( مفردة من المسئولين والعاملين بالجهاز 250: اشتملت عينة البحث على )عينة البحث

 واإلدارة. المركزي للتنظيم 
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 تم تصميم قائمة استقصاء، وتكونت من: أدوات البحث:
ليا في  ( فقرات لتقييم آراء عينة البحث ) اإلدارة الع10: تحتوى على عدد )المجموعة األولى -

 .عملية تقييم العوامل البيئية الداخليةمدى االهتمام ب
طى )اإلدارة الوسالبحث  ( فقرة لتقييم آراء عينة36المجموعة الثانية: تحتوى على عدد ) -

 دارية.ة واإلوالعاملين( في مدى اهتمام اإلدارة العليا بعملية تقييم العوامل البيئية التنظيمي
ي مدى عينة البحث )العاملين( ف( فقرات لتقييم آراء 10المجموعة الثالثة: تحتوى على عدد ) -

 تأثير البيئة المادية على أدائهم.
 إلحصائيا البرنامج على باالعتماد الباحثون  قام المطبقة: اإلحصائية المعالجة أساليب

(SPSS V. 25) لتحليل المناسب اإلحصائي لتفريغ البيانات وجدولتها وإجراء التحليل 
 اإلحصاء أساليب بعض تطبيق ذلك وتطلب البحث، فروض صحة والختبار البيانات،

  التحليلي كما يلي: الوصفي واإلحصاء
المتوسط المرجح واالنحراف  تم االعتماد على الوصفي: ي اإلحصاءالمقاييس المستخدمة ف -

المعياري لتوصيف متغيرات البحث من حيث النزعة المركزية والتشتت، مع زيادة اإليضاح 
 Person. وكذلك معامل االرتباط الخطي لبيرسون Chartsباستخدام الرسوم البيانية 

Correlation Coefficientقة سوف يتم تحديد درجة واتجاه ، ومن خالل هذه  العال
 وداللة عالقات االرتباط البسيط بين متغيرات البحث.

تم استخدام تحليل االنحدار  التحليلي لفروض البحث: المقاييس المستخدمة في اإلحصاء -
، وذلك الختبار فروض البحث ببناء نموذج يوضح Simple Regressionالبسيط 

مية لتنظيييم العوامل البيئية( والتي تنقسم إلى البيئة االعالقة بين المتغير المستقل ) تق
 لبحث.اواإلدارية، والبيئة المادية، والمتغير التابع ) أداء العاملين( لكل فرض من فروض 
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وذلك  Regression Multiple Linearكذلك تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد 
 ساليب علي المتغير التابع، ومن أهم األببناء نموذج يوضح أكثر المتغيرات المستقلة تأثيراً 

 .(T test)، واختبار  (F test)، واختبار R2المستخدمة في تحليل االنحدار معامل التحديد 
 اعتمد الباحثون على إجراء نوعين من :مقياس صدق وثبات المحتوى لمتغيرات الدارسة

املي لبحث هما: )التحليل العالتحليل لقياس صدق قوائم االستقصاء وثبات المحتوى لمتغيرات ا
لقياس صدق وثبات  Cronbach's Alpha معامل كرونباخ ألفا -لتحديد متغيرات البحث 

 االستبيان لمتغيرات االبحث(.
 لى علىاستخدام التحليل العاملي من الدرجة األو  :التحليل العاملي لتحديد متغيرات البحث

ستكشافي، بطريقة المكونات الرئيسة عبارات المقياس، عن طريق التحليل العاملي اال
Principal Component (PC) وفق محك كايزر ،Kaiser مع التدوير المتعامد بطريقة ،

( للكشف 0.3)ودون تحديد العوامل(، مع حذف المفردات تحت تشبع ) Varimaxالفاريماكس 
 عن التكوين العاملي للمقياس.



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 نجالء شعبان محمد جمعة وآخرون 
 

 2021يونيو ، الرابعالجزء ، سادسال العددون، لخمسا لمجلدا
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

488 

 يم العوامل البيئية الداخليةعملية تقي" صدق البنية لعبارات مقياس متغير " 
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 "عملية تقييم العوامل البيئية الداخليةالرسم البياني الخاص بمتغير " :(1شكل )

 تشبعات مفردات متغير "عملية تقييم العوامل البيئية الداخلية" :(1جدول )
 العامل األول المفردات

1 0.973 
2 0.968 
3 0.943 
4 0.926 

 3.631 القيمة المميزة
 %90.76 نسبة التباين المفسرة بواسطة كل عامل

 %90.76 نسبة التباين الكلي
(، 4، 3، 2، 1يتضح من الجدول السابق تشبع خمس عبارات على العامل األول وهي )

ة ع بدرج"عملية تقييم العوامل البيئية الداخلية" يتمت وُتظهر نتائج التحليل الحالي أن متغير
 في البحث الحالية. صدق عاليه تتيح استخدامه
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 جهاز" "تقييم البيئة التنظيمية واإلدارية للعاملين بال صدق البنية لعبارات مقياس متغير 
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 "الجهازبالرسم البياني الخاص بمتغير "تقييم البيئة التنظيمية واإلدارية للعاملين  :(2شكل )

 "متغير "تقييم البيئة التنظيمية واإلداريةتشبعات مفردات  :(2جدول )
 العامل األول المفردات

1 0.929 
2 0.925 
3 0.885 
4 0.884 
5 0.856 

 4.017 القيمة المميزة
 %80.33 نسبة التباين المفسرة بواسطة كل عامل

 %80.33 نسبة التباين الكلي
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، 4، 3، 2، 1يتضح من الجدول السابق تشبع خمس عبارات على العامل األول وهي )
جة بدر  يتمتع "تقييم البيئة التنظيمية واإلدارية" ليل الحالي أن متغير(، وُتظهر نتائج التح5

 صدق عاليه تتيح استخدامه في الدراسة الحالية.
  ين تقييم البيئة المادية وتأثيرها على أداء العامل"صدق البنية لعبارات مقياس متغير

 بالجهاز" 
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املين ادية وتأثيرها على أداء العالرسم البياني الخاص بمتغير "تقييم البيئة الم :(3شكل )

 بالجهاز"
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 "متغير " تقييم البيئة المادية وآثارها على العاملينتشبعات مفردات  :(3جدول )
 العامل الثاني العامل األول المفردات

1 0.943  
2 0.921  
3 0.903  
4 0.88  
5 0.857 0.431 
6 0.846 0.471 
7 0.842 0.48 
8 0.841 0.481 
9 0.807  
10 0.748 0.477 

 1.211 7.405 القيمة المميزة
 %12.110 %74.047 نسبة التباين المفسرة بواسطة كل عامل

 %86.157 نسبة التباين الكلي
كما تشبع خمس رات على العامل األول، يتضح من الجدول السابق تشبع جميع العبا

حليل (، وُتظهر نتائج الت10،  8،  7، 6، 5وهي ) متغير" تقييم البيئة المادية"عبارات على 
 الحالي أن المتغير يتمتع بدرجة صدق مقبولة تتيح استخدامه في الدراسة الحالية.

 معامل كرونباخ الفا استخدامCronbach's Alpha  بهدف قياس معامل الثبات )درجة
االعتمادية(، والصدق الذاتي الذي يمثل )الجذر التربيعي لمعامل الثبات( وذلك على 

 مستوى جميع المتغيرات.
 من عدد المشرفين، وعلى على القوائم بعرض الباحثون  قام: الظاهري  الصدق قياس -

 الصياغة اإلجرائية للعبارات. سالمة من التأكد بهدف البحث، مجتمع مفردات
:  Cronbach's Alphaالفالمعامل كرونباخ  االستقصاء وفقاً  لقوائم والثبات الصدق قياس -

 الصدق معامالت أن وتبين لمحاور قائمة االستقصاء، والثبات الصدق يمعامل حساب تم
 .ذلك يوضح التالي ككل، والجدول االستبيان ألسئلة مقبولة والثبات
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ثارها معامالت الصدق والثبات إلجمالي أبعاد " مقياس  تقييم العوامل البيئية وآ :(4جدول )
 على أداء العاملين "

 الصـدق ـــاتالثبـ عدد العبارات األبعاد
 0.920 0.847 10 ُبعد عملية تقييم العوامل البيئية الداخلية

 0.976 0.954 36 ُبعد تقييم البيئة التنظيمية واإلدارية
 0.949 0.902 10 ُبعد تقييم البيئة المادية
 0.924 0.854 56 إجمالي أبعاد "المقياس "
 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

 تفع (، ما يدل على الثبات المر 0.854معامل الثبات  إلجمالي المقياس، قد بلغ ) تبين أن
 ( طبقا آلراء عينة الدراسة.0.924الذي انعكس أثره على الصدق الذاتي فبلغ  )

  ( "7.( وهي أكبر من )0.847أن قيمة معامل " الثبات "عملية تقييم العوامل البيئية, ).
قييم علي تلك المقاييس ،وقيمة معامل " الصدق " لعملية تمما يعني القدرة علي االعتماد 

تلك  .(، مما يعني القدرة علي االعتماد علي,7( وهي أكبر من )0.920العوامل البيئية" ) 
( 0.954" ) المقاييس، كما تبين أن قيمة معامل " الثبات " لتقييم البيئة التنظيمية واإلدارية

 "علي االعتماد علي تلك المقاييس ،وقيمة معامل  .( مما يعني القدرة,7وهي أكبر من )
ي .(، مما يعن,7( وهي أكبر من )0.976الصدق " لتقييم البيئة التنظيمية واإلدارية" ) 

يئة القدرة علي االعتماد علي تلك المقاييس، كما أن قيمة معامل " الثبات " لتقييم الب
رة علي االعتماد علي تلك .( مما يعني القد,7.(وهي أكبر من )0.902المادية" ) 

.( ,7( وهي أكبر من )0.949المقاييس ،وقيمة معامل " الصدق " لتقييم البيئة المادية" ) 
 مما يعني القدرة علي االعتماد علي تلك المقاييس.
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 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة:
 لعواملتقييم الية قياس آراء عينة الدراسة )اإلدارة العليا( في مدى االهتمام بعم :(5جدول )

 البيئية الداخلية 

المتوسط  العنصر
 المرجح

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

ترتيب 
األهمية 
 النسبية %

ترتيب 
 األهمية

 ُبعد تقييم البيئية التنظيمية
هناك خطة إستراتيجية لتقييم العوامل 
البيئية الداخلية للجهاز بهدف تحسين 

حقيق ن أوال بأول وتأداء العاملي
 أهداف الجهاز

4.26 0.600 14.1 85.2 4 

توجد إدارة خاصة بالمتابعة وتقييم 
 1 90.8 11.1 0.503 4.54 أداء العاملين بالجهاز

لدى الجهاز الخبرات العلمية في تقييم 
أداء العاملين والبيئة المحيطة بهم 

اإلدارة العليا في عملية تستعين بهم 
 التقييم

4.34 0.479 11.0 86.8 3 

قييم العوامل تهتم اإلدارة العليا بت
 1 90.8 12.8 0.579 4.54 البيئة المادية(البيئية الداخلية )

تستخدم اإلدارة العليا أدوات ومقاييس 
إدارية حديثة في عملية تقييم العوامل 

 البيئية
4.5 0.505 11.2 90 2 
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تقييم دى االهتمام بعملية قياس آراء عينة الدراسة )اإلدارة العليا( في م :(5جدول )تابع 
 العوامل البيئية الداخلية

المتوسط  العنصر
 المرجح

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

ترتيب 
األهمية 
 النسبية %

ترتيب 
 األهمية

 ُبعد تقييم البيئة اإلدارية
تهتم اإلدارة العليا بتقييم العوامل 

 3 82.8 23.4 0.969 4.14 البيئية الداخلية
لتنظيمي للجهاز يتناسب مع الهيكل ا

اإلدارات واألفرع التابعة له وحجم 
 العمل الذي يقوم به

3.96 0.903 22.8 79.2 4 

ًتشرك اإلدارة العليا العاملين بالجهاز 
في عملية التقييم الداخلية لضمان 

ى نتائج حقيقية عن عملية الوصول إل
 التقييم

2.62 1.193 45.5 52.4 5 

ى إجراء علتحرص اإلدارة العليا 
على العاملين التقويم اإلداري الالزم 

 تقييمبناًء على نتائج عملية ال
4.34 0.717 16.5 86.8 2 

تهتم اإلدارة العليا بعملية التدريب 
المستمر للعاملين بالجهاز لتطوير 

 وتحسين أدائهم بكفاءة وفاعلية
4.44 0.501 11.3 88.8 1 

 - 78 22.0 0.857 3.9 إجمالي ُبعد تقييم العوامل البيئية
 )المصدر: من نتائج التحليل اإلحصائي(

(،  3.9أن المتوسط العام لبعد "تقييم األداء" بلغ )  يتضح من الجدول السابق ما يلي:
داء" (، وهذا يعني أن اتجاهات مفردات العينة نحو بعد "تقييم األ0.857واالنحراف المعياري )

 ايجابية، وقد كانت أراء العينة على النحو التالي:
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توجد إدارة خاصة بالمتابعة وتقييم أداء العاملين ضمن الهيكل  :: تقييم البيئة التنظيميةأوالً 
(. 4.54التنظيمي للجهاز، وتهتم اإلدارة العليا بتقييم العوامل البيئية الداخلية بمتوسط حسابي )

 لعليا أدوات ومقاييس إدارية حديثة في عملية تقييم العوامل البيئيةتليها تستخدم اإلدارة ا
(. تليها لدى الجهاز الخبرات العلمية المتخصصة في تقييم أداء العاملين 4.5) بمتوسط حسابي

(. 4.34) والبيئة المحيطة بهم تستعين بهم اإلدارة العليا في عملية التقييم بمتوسط حسابي
جية لتقييم العوامل البيئي الداخلية للجهاز بهدف تحسين أداء العاملين وأخيرا هناك خطة إستراتي

 (.4.26بمتوسط حسابي ) أوال بأول وتحقيق أهداف الجهاز
 بالجهاز املينتدريب المستمر للع: تهتم اإلدارة العليا بعملية ال: تقييم البيئة اإلداريةثانياً 

(. 4.44طور التكنولوجي بمتوسط حسابي )لتطوير وتحسين أدائهم بكفاءة وفاعلية لمواكبة الت
 سابيعلى العاملين بمتوسط حى إجراء التقويم اإلداري الالزم تليها تحرص اإلدارة العليا عل

(. 4.14) (. تليها تهتم اإلدارة العليا بتقييم العوامل البيئية الداخلية بمتوسط حسابي4.34)
م ذي يقو واألفرع التابعة له وحجم العمل التليها الهيكل التنظيمي للجهاز يتناسب مع اإلدارات 

 (. وأخيرا هناك خطة إستراتيجية لتقييم العوامل البيئي الداخلية3.96) به متوسط حسابي
 بمتوسط حسابي للجهاز بهدف تحسين أداء العاملين أوال بأول وتحقيق أهداف الجهاز

(2.62.) 
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لعاملين( في مدى اهتمام اإلدارة العليا قياس آراء عينة الدراسة )اإلدارة الوسطى وا :(6جدول )
 بعملية تقييم العوامل البيئة التنظيمية واإلدارية

المتوسط  العنصر
 المرجح

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

ترتيب 
األهمية 

 %النسبية

ترتيب 
 األهمية

 ُبعد الهيكل التنظيمي
يشتمل الهيكل التنظيمي للجهاز على إدارة 

 2 83.2 27.8 1.158 4.16 ييم أداء العاملينخاصة لمتابعة وتق
مع المهام اإلدارية  التنظيمي الهيكل يتوافق

 1 87.1 21.1 0.918 4.36 المكلف بها الجهاز
 مع العاملين بالجهاز مؤهالت تتناسب
وظائفهم المعينين  وواجبات مهام طبيعة

 عليها
3.33 1.645 49.4 66.6 4 

اإلدارات  بين التنسيق من كبيرة توجد درجة
 3 83 21.4 0.890 4.15 المختلفة بالهيكل التنظيمي للجهاز

 ُبعد نمط القيادة
ة اإلدارة العليا بالرؤية الواضحة والمستقبلي تتميز

 1 75.2 38.9 1.464 3.76 نحو تحسين أداء العاملين وتحقيق أهداف الجهاز
ي يمتاز المديرين باإلدارة العليا بالنمط الديمقراط

حذ طاقة العاملين وُيحسن ويطور من الذي يش
 أدائهم

2.80 1.272 45.4 56 3 

بات يبدى المديرين باإلدارة العليا اهتماما كبيرا برغ
العاملين ويناقشونها معهم مما يؤدى إلى رفع 

 الروح المعنوية
2.79 1.376 49.1 55.9 4 

هناك مرونة من قبل اإلدارة العليا في تفويض 
 2 61.8 46.2 1.429 3.09 لسرعة األداءالصالحيات للمرؤوسين 
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قياس آراء عينة الدراسة )اإلدارة الوسطى والعاملين( في مدى اهتمام اإلدارة  :(6جدول )تابع 
 العليا بعملية تقييم العوامل البيئة التنظيمية واإلدارية

المتوسط  العنصر
 المرجح

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

ترتيب 
األهمية 

 %النسبية

ترتيب 
 األهمية

 ُبعد مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات
اإلدارة العليا للعاملين اتخاذ القرارات  تتيح

 3 33.7 60.1 1.015 1.69 التنظيمية واإلدارية لصالح العمل
يملك العاملين القدرة والصالحيات القانونية على 

 4 32.4 54.5 0.883 1.62 اتخاذ القرارات
لوسطى مشاركة العاملين في وضع تتيح اإلدارة ا

 2 66.8 40.7 1.358 3.34 تيجية التي يهدف الجهاز إلنجازهاالخطط اإلسترا
عاملين في وضع األهداف العليا ال ُتشرك اإلدارة

 1 78.1 27.4 1.073 3.91 المستهدفة
 - 62.2 42.7 1.328 3.11 إجمالي ُبعد البيئة التنظيمية واإلدارية

 ج التحليل اإلحصائي()المصدر: من نتائ
بلغ  "البيئة التنظيمية"أن المتوسط العام لبعد  يتضح من الجدول السابق ما يلي:

(، وهذا يعني أن اتجاهات مفردات العينة نحو بعد 1.328(، واالنحراف المعياري )3.11)
 "البيئة التنظيمية واإلدارية" ايجابية، وقد كانت أراء العينة على النحو التالي:

توسط ملجهاز ايتوافق الهيكل التنظيمي مع المهام اإلدارية المكلف بها  :: الهيكل التنظيميأوالً 
داء (. تليها يشتمل الهيكل التنظيمي للجهاز على إدارة خاصة لمتابعة وتقييم أ4.16حسابي )

ختلفة (. تليها "توجد درجة كبيرة من التنسيق بين اإلدارات الم4.36) العاملين بمتوسط حسابي
ز (. وأخيرا تتناسب مؤهالت العاملين بالجها4.15الهيكل التنظيمي للجهاز بمتوسط حسابي)ب

 (. 3.33) وظائفهم المعينين عليها بمتوسط حسابي وواجبات مع طبيعة مهام
: تتميز اإلدارة العليا بالرؤية الواضحة والمستقبلية نحو تحسين أداء العاملين : نمط القيادةثانياً 

(. تليها هناك مرونة من قبل اإلدارة العليا في 3.76لجهاز بمتوسط حسابي )وتحقيق أهداف ا
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(، تليها يمتاز المديرين باإلدارة العليا  3.09) تفويض الصالحيات للمرؤوسين بمتوسط حسابي
(، وأخيرا يبدى المديرين باإلدارة العليا اهتماما كبيرا 2.80) بالنمط الديمقراطي بمتوسط حسابي

 (.2.79لين ويناقشونها بمتوسط حسابي)برغبات العام
ألهداف وضع ا العليا العاملين في ُتشرك اإلدارة: : مشاركة العاملين في اتخاذ القراراتثالثاً 

ة (. تليها تتيح اإلدارة الوسطى مشارك3.91المستهدفة التي تريد تحقيقها بمتوسط حسابي )
ا اإلدارة العلي (. تليها تتيح3.34) العاملين في وضع الخطط اإلستراتيجية بمتوسط حسابي

را (. وأخي1.69) للعاملين اتخاذ القرارات التنظيمية واإلدارية لصالح العمل.بمتوسط حسابي
يق ف تحقيملك العاملين القدرة والصالحيات القانونية على اتخاذ القرارات وتحمل مسؤوليتها بهد

 (.1.62بمتوسط حسابي ) مصالح العمل
 ئهمعينة الدراسة )العاملين( في مدى تأثير البيئة المادية على أداقياس آراء  :(7جدول )

المتوسط  العنصر
 المرجح

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

ترتيب 
األهمية 

 %النسبية

ترتيب 
 األهمية

 ُبعد الحفاظ على سالمة العاملين
 يتوفر داخل اإلدارة الوسائل والتجهيزات

 -مكاتبالمكتبية  الالزمة ألداء عملي )
 -دواليب لحفظ المستندات -كراسي

 الحاسب اآللي( -ماكينة التصوير
4.61 0.755 16.4 92.2 3 

اإلضاءة  عملي مكان في تتوافر
 والمناسبة لطبيعة االصطناعية الكافية

 عملي
4.77 0.422 8.8 95.4 1 

 بسبب عملي انجاز في صعوبة أجد
 مكان العمل في الحرارة المرتفعة  درجة

 لدخول الهواء في كافية ود نوافذلعدم وج
 النقي

1.95 1.060 54.4 39 10 

ارة نظيفة عدد دورات المياه داخل اإلد
 7 66.3 46.9 1.558 3.32 ومناسبة لعدد العاملين
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 لى أدائهمقياس آراء عينة الدراسة )العاملين( في مدى تأثير البيئة المادية ع :(7تابع جدول )

المتوسط  العنصر
 المرجح

حراف االن
 المعياري 

معامل 
 االختالف

ترتيب 
األهمية 

 %النسبية

ترتيب 
 األهمية

 ُبعد الحد من التلوث البيئي
أشعر بالقلق بسبب المخاطر المهنية 

الناتجة عن أنشطة الورش المساعدة داخل 
النجارة  –الجهاز )ورش صيانة السيارات 

 المطبعة( –السروجي  -الدهان –
4.62 0.754 16.3 92.4 2 

شعر بالضيق من التلوث السمعي أ
 والبصري والهوائي الناتج عن أنشطة ورش

 الصيانة الكائنة في مبنى الجهاز
4.53 0.633 14.0 90.6 4 

يئي الناتج عن أنشطة ورش التلوث الب
يؤثر على صحتي وصحة  الصيانة

 زمالئي في العمل
4.12 1.064 25.8 82.4 6 

توفير تقوم إدارة السالمة والصحة المهنية ب
الالفتات اإلرشادية واإلجراءات السليمة 

 للحفاظ على سالمة العاملين
2.80 1.421 50.8 56 8 

يتوفر داخل بيئة العمل )أجهزة إنذار 
خراطيم مياه  –يات طفا-واستشعار من بعد

 للوقاية من الحريق جرادل رمل( –
4.49 0.567 12.6 89.8 5 

تهتم إدارة السالمة والصحة المهنية 
بيق اإلجراءات االحترازية على كافة بتط

العاملين في ظل انتشار األوبئة 
 -والفيروسات المعدية )أنفلونزا الطيور

 (فيروس كورونا  -نفلونزا الخنازيرأ

2.54 1.333 52.5 50.7 9 

إجمالي ُبعد تأثير البيئة المادية على أداء 
 - 87.35 16.2 1.407 4.37 العاملين بالجهاز

 ليل اإلحصائي(حتائج الت)المصدر: من ن
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ء الى أدأن المتوسط العام لبعد " تأثير البيئة المادية ع يتضح من الجدول السابق ما يلي:
اتجاهات (، وهذا يعني أن 1.407(، واالنحراف المعياري )4.37العاملين بالجهاز "بلغ )
ت أراء د كانايجابية وق تأثير البيئة المادية على أداء العاملين بالجهاز"مفردات العينة نحو بعد "
 العينة على النحو التالي:

 افيةاإلضاءة االصطناعية الك عملي مكان في تتوافر :: الحفاظ على سالمة العاملينأوالً 
(. تليها يتوفر داخل اإلدارة الوسائل 4.77عملي بمتوسط حسابي ) والمناسبة لطبيعة

ياه (. تليها عدد دورات الم4.61) يوالتجهيزات المكتبية  الالزمة ألداء عملي بمتوسط حساب
مياه (. تليها عدد دورات ال3.32داخل اإلدارة نظيفة ومناسبة لعدد العاملين بمتوسط حسابي )

 في صعوبة (. وأخيرا أجد2.80) داخل اإلدارة نظيفة ومناسبة لعدد العاملين بمتوسط حسابي
ول لدخ في كافية م وجود نوافذلعد مكان العمل في الحرارة المرتفعة  درجة بسبب عملي انجاز
 (.1.95) بمتوسط حسابي النقي الهواء
ن عناتجة أشعر بالقلق بسبب المخاطر المهنية الجاءت فقرة " :: الحد من التلوث البيئيثانياً 

(. تليها أشعر بالضيق من 4.62) أنشطة الورش المساعدة داخل الجهاز" بمتوسط حسابي
ز لناتج عن أنشطة ورش الصيانة الكائنة في مبنى الجهاالتلوث السمعي والبصري والهوائي ا

 -(. تليها يتوفر داخل بيئة العمل )أجهزة إنذار واستشعار من بعد4.53بمتوسط حسابي )
(. 4.49جرادل رمل( للوقاية ومكافحة الحريق بمتوسط حسابي ) –خراطيم مياه  –طفايات 

يؤثر على صحتي وصحة زمالئي في تليها التلوث البيئي الناتج عن أنشطة ورش الصيانة  
ات (. تليها تقوم إدارة السالمة والصحة المهنية بتوفير الالفت4.12العمل بمتوسط حسابي )

صحة ة والاإلرشادية واإلجراءات السليمة للحفاظ على سالمة العاملين،. تليها تهتم إدارة السالم
 (. 2.54متوسط حسابي )المهنية بتطبيق اإلجراءات االحترازية على كافة العاملين ب
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 التحليل اإلحصائي ونتائج البحث
 لبيئية"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقييم العوامل ا :الفرض األولاختبار صحة 

 .لنتائج كما يوضحها الجدول التالي"، وجاءت اوتحسين أداء العاملين
ن وتحسي ييم العوامل البيئيةنموذج االنحدار الخطي البسيط لتحديد معنوية تأثير تق :(8جدول )

 أداء العاملين

 المتغير المستقل
 المعلمات
 المقدرة

i 

T. test F. test 

R2 مستوى  القيمة
مستوى  القيمة المعنوية

 المعنوية
 %79.1 **0.001 761.71 **0.01 19.790 3.379 الجزء الثابت

    **0.01 27.599 1.534 تقييم العوامل البيئية
 (.   0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من )**

 يتضح من الجدول السابق مجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها:
  معامل التحديد:(R2) " ( %79.1يفسر ) تقييم العوامل البيئية"نجد أن المتغير المستقل

طأ ى الخالنسبة يرجع إل من التغير الكلي في المتغير التابع )تحسين أداء العاملين(، وباقي
العشوائي في المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان من المفروض 

 إدراجها ضمن النموذج.
 باستخدام اختيار : اختبار معنوية المتغير المستقل(T. test) تقلنجد أن المتغير المس 

" ن(، حيث بلغت قيمة "تتقييم العوامل البيئية"، ذو تأثير معنوي على )أداء العاملي"
 (.0.01( وذلك عند مستوى معنوية أقل من  )27.599)

 :لر معنوية جودة توفيق النموذج ككالختبا اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار ،
( وهي 761.71هي ) (F-test)، وحيث أن قيمة اختبار (F-test)تم استخدام اختبار 

 ، وهو ما يدل على جودة تأثير نموذج االنحدار (0.01ذات معنوية عند مستوى أقل من )
 على أداء العاملين. 
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 شكل معادلة النموذج: بعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن صياغة معادلة االنحدار بال
 التالي:

Y =3.379+1.534*X+ ε 
 حيث:

X   تقييم العوامل البيئية 
Yتحسين أداء العاملين 
ε الخطأ العشوائي 

حة الفرض األول "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقييم العوامل مما سبق يتضح ص
 البيئية وتحسين أداء العاملين".

ية ملتنظيا: "توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بين تقييم البيئة اختبار صحة الفرض الثاني
 .لنتائج كما يوضحها الجدول التاليوجاءت ا ."وتحسين األداء المؤسسي للجهاز

ة على نموذج االنحدار الخطي البسيط لتحديد معنوية تأثير تقييم البيئة التنظيمي :(9جدول )
 تحسين األداء المؤسسي للجهاز

 المتغير المستقل
 المعلمات
 المقدرة

i 

T. test F. test 

R2 مستوى  القيمة
مستوى  القيمة المعنوية

 المعنوية
 %67.4 **0.001 165.118 **0.01 8.765 2.666 الجزء الثابت

    **0.01 12.85 1.17 تقييم البيئة التنظيمية
 (.   0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من )**

 يتضح من الجدول السابق مجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها:
  معامل التحديد:(R2) ( 67.4نجد أن المتغير المستقل "تقييم البيئة التنظيمية" يفسر. )%

لى إمن التغير الكلي في المتغير التابع " تحسين األداء المؤسسي"، وباقي النسبة يرجع 
وض من المفر  الخطأ العشوائي في المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان

 .إدراجها ضمن النموذج
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 باستخدام اختيار : اختبار معنوية المتغير المستقل(t.test) تقييم  المستقل نجد أن المتغير"
ت" ، ذو تأثير معنوي على "تحسين األداء المؤسسي"؛ حيث بلغت قيمة ""البيئة التنظيمية

 (.0.01(، وذلك عند مستوى معنوية أقل من  )12.85)
 :تم  اختبار معنوية جودة توفيق النموذج ككل اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار ،

( وهي 165.118هي ) (F-test)أن قيمة اختبار ، وحيث (F-test)استخدام اختبار 
( ، مما يدل على جودة تأثير نموذج االنحدار 0.01ذات معنوية عند مستوى أقل من )

 على تحسين األداء المؤسسي للجهاز. 
 شكل معادلة النموذج: بعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن صياغة معادلة االنحدار بال

 التالي:
Y =2.666+1.17*X+ ε 

 حيث:
X تقييم البيئة التنظيمية 
Y   تحسين األداء المؤسسي للجهاز 
ε الخطأ العشوائي 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقييم البيئة مما سبق يتضح صحة الفرض الثاني "
 ".التنظيمية وتحسين األداء المؤسسي للجهاز

ة إلدارين تقييم البيئة ا"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بي :اختبار صحة الفرض الثالث
 .لنتائج كما يوضحها الجدول التاليوجاءت ا .وتحسين األداء اإلداري للعاملين"
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على  نموذج االنحدار الخطي البسيط لتحديد معنوية تأثير تقييم البيئة اإلدارية :(10جدول )
 تحسين األداء اإلداري للعاملين 

 المتغير المستقل
 المعلمات
 المقدرة

i 

T. test F. test 

R2 مستوى  القيمة
مستوى  القيمة المعنوية

 المعنوية
 %57.3 **0.001 265.27 **0.01 12.889 4.589 الجزء الثابت

    **0.01 16.287 1.582 تقييم البيئة اإلدارية
    (.0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من ) **

 ن النتائج التي تم التوصل إليها:يتضح من الجدول السابق مجموعة م
  معامل التحديد(R2): ( 57.3نجد أن المتغير المستقل "تقييم البيئة اإلدارية" يفسر. )%

رجع سبة يمن التغير الكلي في المتغير التابع " تحسين األداء اإلداري للعاملين"، وباقي الن
مستقلة أخرى كان من  إلى الخطأ العشوائي في المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات

 المفروض إدراجها ضمن النموذج .
 باستخدام اختيار : اختبار معنوية المتغير المستقل(t.test) ل "تقييم نجد أن المتغير المستق

ة ت قيم، ذو تأثير معنوي على "تحسين األداء اإلداري للعاملين"؛ حيث بلغ"البيئة اإلدارية
 (.0.01أقل من  )(، وذلك عند مستوى معنوية 16.287"ت" )

 :ل ، الختبار معنوية جودة توفيق النموذج كك اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار
( وهي 265.27هي ) (F-test)، وحيث أن قيمة اختبار (F-test)تم استخدام اختبار 

( ، مما يدل على جودة تأثير نموذج االنحدار 0.01ذات معنوية عند مستوى أقل من )
 ألداء اإلداري للعاملين. على تحسين ا

 شكل معادلة النموذج: بعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن صياغة معادلة االنحدار بال
 التالي:
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Y =4.589+1.582*X+ ε 
 حيث:

X  تقييم البيئة اإلدارية 
Y تحسين األداء اإلداري للعاملين 
ε الخطأ العشوائي 

ذات داللة إحصائية بين تقييم البيئة مما سبق يتضح صحة الفرض الثالث "توجد عالقة 
 ".وتحسين األداء اإلداري للعاملين اإلدارية

ة لماديبين تقييم البيئة ا توجد عالقة ذات داللة إحصائية" اختبار صحة الفرض الرابع:
دول لنتائج كما يوضحها الجوالحفاظ على سالمة العاملين والحد من التلوث البيئي"، وجاءت ا

 .التالي
على  نموذج االنحدار الخطي البسيط لتحديد معنوية تأثير تقييم البيئة المادية :(11جدول )

 الحفاظ على سالمة العاملين والحد من التلوث البيئي

 المتغير المستقل
 المعلمات
 المقدرة

i 

T. test F. test 

R2 مستوى  القيمة
مستوى  القيمة المعنوية

 المعنوية
 %48.7 **0.001 187.675 **0.01 10.979 4.766 الثابتالجزء 

    **0.01 13.699 1.539 تقييم البيئة المادية
 (.   0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من )** 

 يتضح من الجدول السابق مجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها:
  معامل التحديد(R2): ( من %.48.7المادية" يفسر ) نجد أن المتغير المستقل "تقييم البيئة

 يئي"،الحفاظ على سالمة العاملين والحد من التلوث البلتغير الكلي في المتغير التابع "ا
 ستقلةوباقي النسبة يرجع إلى الخطأ العشوائي في المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات م

 أخرى كان من المفروض إدراجها ضمن النموذج.
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  باستخدام اختيار : المستقلالمتغير اختبار معنوية(t.test)  تقييم  المستقلنجد أن المتغير"
ث ، ذو تأثير معنوي على "الحفاظ على سالمة العاملين والحد من التلو البيئة المادية"

 (.0.01( وذلك عند مستوى معنوية أقل من  )13.699البيئي"؛ حيث بلغت قيمة "ت" )
 بعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن  :اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار

 صياغة معادلة االنحدار بالشكل التالي:
Y =4.766+1.539*X+ ε 

 حيث:
X  تقييم البيئة المادية 
Y  الحفاظ على سالمة العاملين والحد من التلوث البيئي 
ε الخطأ العشوائي 

ادية تقييم البيئة الم مما سبق يتضح صحة الفرض الرابع "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين
 والحفاظ على سالمة العاملين والحد من التلوث البيئي".

 

 البحث نتائج
 -توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها اآلتي :

 :نتائج عامة للدراسة التطبيقية 
ة ى بيئتساهم عملية تقييم العوامل البيئية الداخلية في تحسين أداء العاملين، والحفاظ عل -

 . ن التلوث البيئي الناتج عن أنشطة الورشة المتواجدة داخل مقر الجهازالعمل والحد م
سبب هناك استياء من الكثير من العاملين من أنشطة الورش المساعدة التي تتبع الجهاز، ب -

مصادر التلوث المختلفة الناتجة عنها، مما أدى إلصابة البعض منهم بأمراض تنفسية، 
 .داخل المقر الرئيسي للجهاز وهو ما ينذر بخطورة الوضع البيئي
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ة هناك قصور في أداء العاملين المختصين بالسالمة والصحة المهنية؛ حيث ال توجد إدار  -
ى بالمفهوم الكامل ضمن الهيكل التنظيمي للجهاز للسالمة والصحة المهنية، وهو ما يؤد

 لحدوث مخاطر وأضرار في العنصر البشرى والمادي.
 لدراسة:نتائج خاصة باختبار فروض ا 
ين؛ لعاملتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقييم العوامل البيئية الداخلية وتحسين أداء ا -

 (.0.01( وذلك عند مستوى معنوية أقل من  )27.599حيث بلغت قيمة "ت" )
 بين تقييم البيئة التنظيمية وتحسين األداء المؤسسي توجد عالقة ذات داللة إحصائية -

 (.0.01( وذلك عند مستوى معنوية أقل من  )12.85مة "ت" )؛ حيث بلغت قيللجهاز
ين؛ لعامللتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقييم البيئة اإلدارية وتحسين األداء اإلداري  -

 (.0.01( وذلك عند مستوى معنوية أقل من  )16.287حيث بلغت قيمة "ت" )
ين العاملية والحفاظ على سالمة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقييم البيئة الماد -

( وذلك عند مستوى معنوية أقل 13.699؛ حيث بلغت قيمة "ت" )والحد من التلوث البيئي
 (.0.01من  )

 

 توصيات البحث
 :التالية التوصيات من مجموعة تقديم يمكن فإنه البحث إليها توصل التي النتائج ضوء في
 ييم لى تحسين أداء العاملين من خالل التقاالستفادة من نتائج البحث الحالية، والعمل ع

 المستمر لبيئة العمل الداخلية باستخدام المقاييس المناسبة لعملية التقييم.
  ، لضمان  تحسين البيئة اإلدارية والتنظيمية للعاملين وإشراكهم في عملية اتخاذ القرارات

 تحسين األداء اإلداري وتطويره بشكل مستمر.
 لسالمة والصحة البيئية، وأخرى للبيئة لتحسين األداء البيئي تضمين إدارة متخصصة ل

 والحفاظ على صحة وسالمة العاملين، والموارد المتاحة.



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 نجالء شعبان محمد جمعة وآخرون 
 

 2021يونيو ، الرابعالجزء ، سادسال العددون، لخمسا لمجلدا
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

508 

   ضرورة نقل أنشطة الورش المساعدة لخارج الجهاز لما تمثله من خطورة بيئية؛ حيث
ئية ثة بيتستخدم بعض المواد الكيميائية القابلة لالشتعال، وهو ما يؤدى تؤدى لحدوث كار 

 مستقبال.
 

 المراجع
 بحث. مية على األداء الوظيفي للعاملينأثر البيئة التنظي :(2017)أحمد محمد، هاجر على 
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ABSTRACT 
The study aimed to reach an assessment of the environmental 

factors and their effects on the performance of employees in the 

application of the Central Agency for Organization and Administration. 

To achieve the objectives of the research, a questionnaire was designed 

that was distributed to a sample of officials and employees of the 

Central Organization for Organization and Administration, whose 

number reached (250) individuals. The researchers used the descriptive 

and analytical approach to complete the study, and the appropriate 

statistical tests to test the validity of the hypotheses and answer the 

study's questions.  

The study reached some results, including that there is a 

statistically significant relationship between evaluating environmental 

factors and improving the performance of workers. Where the value of 

"T" was (27,599), at a significant level less than (0.01), and a 

statistically significant relationship between the evaluation process and 

the impact of the physical environment on the performance of workers 
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was found. As the value of “T” reached (13,699) at a significant level 

less than (0.01).  

In light of the results of the study, the study concluded several 

recommendations, the most important of which are: The need to 

improve the administrative and organizational environment for workers 

and involve them in the decision-making process, to ensure the 

improvement and development of administrative performance on an 

ongoing basis, as well as including a specialized department for 

environmental safety and health, and another for the environment, to 

improve environmental performance and maintain the health and safety 

of workers and available resources. 

Key words: performance evaluation, internal environmental factors, 

regulatory environment, physical environment. 


