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 الممخص
 

 ويتمثل .العمل ترك ونية التنظيمي، ماااللتز  في التنظيمي المناخ أثر معرفة إلى سةاالدر  هذه تهدف
 عينة أما .السورية العربية الجمهورية في الربحية غير المنظمات في العاممين في البحث مجتمع
 التحميمي، الوصفي المنهج عمى االعتماد تم البحث، أهداف لتحقيق. عاملا  333 بمغت فقد البحث

 من مجموعة إلى الباحث توصل وقد. األولية البيانات لجمع الرئيسة البحث أداة االستبيان شكل وقد
 :أهمها من النتائج،

 ماااللتز  في (واالنسجام ية،لاالستقل اإلبداع،) التنظيمي لممناخ معنوية داللة ذو ايجابي أثر يوجد. 1
 (. الدعم واإلنصاف، العدالة الثقة، التقدير،) األبعاد لبقية أثر هناك يكن لم حين في العاطفي

 في ريااالستمر  ماااللتز  في (والتقدير الثقة،) التنظيمي لممناخ معنوية داللة ذو ايجابي أثر يوجد. 2
 (.الدعم واإلنصاف، العدالة االنسجام، لية،االستقل اإلبداع،) األبعاد لبقية أثر هناك يكن لم حين

 المعياري ماااللتز  في (ليةواالستقل اإلبداع) التنظيمي لممناخ معنوية داللة ذو ايجابي أثر يوجد. 3
 (.الدعم واإلنصاف، العدالة الثقة، التقدير، االنسجام،) األبعاد لبقية أثر هناك يكن لم حين في

 العمل ترك نية في (واإلنصاف والعدالة الدعم) التنظيمي لممناخ معنوية داللة ذو سمبي أثر يوجد. 4
 (. الثقة التقدير، االنسجام، لية،االستقل اإلبداع،) األبعاد لبقية أثر هناك يكن لم حين في

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

                          
                     

                           
 

Abstract 
 

This study investigates the impact of the organizational climate on the 

organizational commitment ، and the intention to leave. The population of the 

study consists of the employees in the non-profit organizations in the Syrian 

Arab Republic. A total sample of 300 was selected. To achieve the objective 

of the study ، descriptive analysis approach was used. The questionnaire was 

used as a main tool for collecting the data. 

The main results of the study are: 

1. Organizational climate (Innovation ، Autonomy ، and Cohesion) 

significantly positively affect emotional commitment whereas Trust، 

Recongition ، Support ، and Fairness does not significantly affect the 

emotional commitment. 

2. Organizational climate (Trust ، and Recognition) significantly positively 

affect continuous commitment whereas Innovation، 

Autonomy ، Cohesion ، and Support does not significantly affect the 

continuous commitment. 

3. Organizational climate (Innovation ، and Autonomy) significantly 

positively affect normative commitment whereas Cohesion ، Trust، 

Recongnition ، Fairness ، and Support does not significantly affect the 

normative commitment. 

4. Organizational climate (Support ، and Fairness) significantly negatively 

affect intention to leave whereas Cohesion ، Trust ، Recongnition ، and 

Fairness does not significantly affect intention to leave. 

 


