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 -شعبان وليد

رئيسا
مناقشا

السنة الجامعية 1026/1025

شكر و عرفان
امحلد و امشكر هلل اذلي و فقنا لإجناز ىذا امعمل و وسأهل عز وجل أن جيعهل يف مزيان
احلس نات خامطا موهجو امكرمي وأن يأخذ بأيدينا اإىل ما حيبو و يرضاه فيو ويل ذكل.
و ل يسعين اإل أن أتقدم ابمشكر اجلزيل و امعرفان امجليل اإىل أس تاذي املرشف أوشن بوزيد
اذلي أكن هل لك الاحرتام و امتقدير و اذلي مل يبخل عًل يف مد يد امعون و عىل هطاحئو و
توجهياتو اميت قادتين لإمتام ىذا امعمل .
و أوجو شكري اجلزيل اإىل مجيع أعضاء جلنة املناقشة عىل تفضليم مقراءة حبيث ىذا و تعهبم فيو
و تطويبو من امزنل و الخطاء.
كٌل أتوجو ابمشكر اجلزيل اإىل لك من مدان بيد املساعدة لإجناز ىذا امعمل و أخص ابذلكر لك
زماليئ امطلبة اذلين رافقوين طيةل املشوار ادلرايس .
و اإىل لك أساتذة و عٌلل و طلبة معيد علوم و تقنيات امنشاطات امبدهية و امرايضية و خاضة
قسم الإدارة و امتس يري امراييض جبامعة محمد بوضياف ابملس يةل.
امشكر موضول اإىل لك ىؤلء
وليد شعبان

قائمة الجداول و األشكال
-1

قائمة الجداول
العنوان

الرقم

الصفحة

10

يبني العدد اإلمجايل لألساتذة الدائمني باملعهد

45

10

يبني العدد اإلمجايل للطلبة باملعهد يقدر

45

10

يبني قائمة العاملني اإلداريني يف املعهد

46

10

يبني األداة و عدد عبارات كل حمور

49

10

يوضح االتساق الداخلي لفقرات احملور األول :القواعد و القيم املوجودة داخل املعهد

50

10

يوضح االتساق الداخلي لفقرات العالقات السائدة بني العمال و مشرفيهم داخل املعهد

51

10

يوضح االتساق الداخلي لفقرات الثقافة التنظيمية التكيفية باملعهد

52

10

يوضح صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة

53

10

يبني قيمة معامل ألفا كرونباخ ألداة الدراسة

54

01

يبني مدى مسايرة القوانني و طرق العمل يف املعهد.

58

00

ينب أن ىناك توافق إجيابيا بني قيم العاملني مبعىن النزاىة و االلتزام و الوفاء وقيم املعهد 59
الذي يعملون بو

00

يبني مدى مسامهة العاملني يف تغيري و تعديل بعض القواعد و اإلجراءات يف املعهد.

60

00

يبني مدى معرفة العاملني بسياسات املعهد املتعلقة بالعمل.

61

00

يبني مدى تعامل العملني بطرق جيدة مع القوانني و اإلجراءات داخل املعهد.

62

00

يبني ما إذا كانت اإلجراءات اإلدارية املطبقة يف املعهد تتسم بالعدالة.

63

00

يبني مسامهة الثقافة السائدة يف املعهد يف زيادة معدالت التماسك بني العاملني.

64

00

يبني إذا كانت القيم السائدة يف املعهد تعترب أن األفراد مورد ىام لو قيمتو.

17

00

ينب ملخص حتليل عبارات احملور األول

66

00

يبني مساعدة املوظفون بعضهم البعض و ختليهم عن املصاحل الشخصية.

68

01

يبني تأثري الزمالء يف العمل على األداء الوظيفي.

69

00

يبني مدى تقدير رئيس املصلحة للعامل يف حالة قيامو بعمل مميز أو إضايف.

70

00

يبني طبيعة العالقات بني الزمالء يف العمل .

71

00

يبني مدى توقع الرؤساء بأن يقوم املوظف بكافة مهامو وواجباتو طاملا أنو حيصل عل كافة 72
حقوقو الوظيفية.

00

يبني توجو املوظفني حنو ترسيخ عالقات عمل طيبة مع رؤسائهم لتحقيق حالة من 73
االنسجام و التوافق.

00

يبني مدى رضا العامل أثناء تقييمو من قبل رئيسو.

74

00

يبني رضا العامل عن أسلوب التواصل بني املوظف و اإلدارة العليا.

75

00

يبني حمافظة املوظفني على عالقات عمل طيبة تستند إىل مبدأ التعاون و التكامل يف اجناز 76
املهام.
77

00

ينب ملخص حتليل عبارات احملور الثاين

00

يبني أن املمارسات املهنية و اإلجراءات املعتمدة داخل املعهد توفر املناخ املالئم لتنفيذ 79
مهام و واجبات العمل.

01

يبني مالئمة الظروف املادية كاإلدارة و اإلضاءة و التهوية ألداء العمل بشكل جيد.

80

00

يبني توفر املعهد على كافة مستلزمات العمل.

81

00

يبني مدى رضا العامل عن املزايا و اخلدمات املقدمة من طرف املعهد.

82

00

يبني مساعدة اإلمكانات املتاحة يف املعهد على اجناز ما يسند إىل العامل من أعمال 83
بشكل جيد.

00

يبني مدى رضا العامل عن الراتب الذي يتقاضاه يف املعهد مقارنة بالرواتب يف األماكن 84
األخرى.

00

يبني رضا العامل عن منصب عملو.

85

00

يبني أن العمل الذي يقوم بو العامل يتماشى و قدراتو.

86

00

يبني أنو يتوفر لدى املوظفني املهارة و القدرة الكافية على التكيف مع املتغريات و 87
التطورات اجلديدة.

00

ينب ملخص حتليل عبارات احملور الثالث

88

00

ينب القواعد والقيم ودورىا يف حتقيق الرضا الوظيفي

90

01

ينب العالقات السائدة بني العمال ومشرفيهم ودورىا يف حتقيق الرضا الوظيفي

92

00

ينب الثقافة التنظيمية التكيفية ودورىا يف حتقيق الرضا الوظيفي

94

00

ينب دور املرتفع الثقافة التنظيمة يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني مبعهد 96
علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جبامعة املسيلة

-0

قائمة األشكال
الصفحة

الرقم

العنوان

10

يوضح تأثر الثقافة على األداء و الرضا الوظيفي

27

10

يوضح مسايرة القوانني و طرق العمل يف املعهد.

58

10

يوضح التوافق بني قيم العاملني وقيم املعهد الذي يعملون بو.

59

10

يوضح مسامهة العاملني يف تغيري و تعديل بعض القواعد و اإلجراءات يف املعهد.

60

10

يوضح املعرفة التامة للعاملني بسياسات املعهد املتعلقة بالعمل.

61

10

يوضح تعامل العاملني بطرق جيدة مع القوانني و اإلجراءات املوجودة داخل املعهد.

62

10

يبني أن إلجراءات اإلدارية املطبقة يف املعهد ال تتسم بالعدالة .

63

10

يوضح مسامهة الثقافة السائدة يف املعهد يف زيادة معدالت التماسك بني العاملني.

64

10

يوضح أن القيم السائدة يف املعهد تعترب أن األفراد مورد ىام لو قيمتو.

65

01

يوضح قيم كا  0احملسوبة اكرب من اجملدولة جلميع أسئلة احملور األول

66

00

يوضح مساعدة املوظفون بعضهم البعض و ختليهم عن املصاحل الشخصية.

68

00

يوضح تأثري الزمالء يف العمل على األداء الوظيفي.

69

00

:يوضح تقدير رئيس املصلحة للعامل يف حالة قيامو بعمل مميز أو إضايف.

70

00

يوضح طبيعة العالقات بني الزمالء يف العمل .

71

00

يوض ححح م ححدى توق ححع الرؤس ححاء ب ححأن يق ححوم املوظ ححف بكاف ححة مهام ححو وواجبات ححو طامل ححا أن ححو حيص ححل ع ححل كاف ححة 72

00

يوضح ح ححح توجح ح ححو املح ح ححوظفني حنح ح ححو ترسح ح ححيخ عالقح ح ححات عمح ح ححل طيبح ح ححة مح ح ححع رؤسح ح ححائهم لتحقيح ح ححق حالح ح ححة مح ح ححن 73

00

يوضح مدى رضا العامل أثناء تقييمو من قبل رئيسو.

74

00

يوضح رضا العامل عن أسلوب التواصل بني املوظف و اإلدارة العليا.

75

00

يوضح ح ححح حمافظح ح ححة املح ح ححوظفني علح ح ححى عالقح ح ححات عمح ح ححل طيبح ح ححة تسح ح ححتند إىل مبح ح ححدأ التعح ح ححاون و التكامح ح ححل يف 76

01

يوضح قيم كا  0احملسوبة اكرب من اجملدولة جلميع أسئلة احملور الثاين

00

يوض ح ححح أن املمارس ح ححات املهني ح ححة و اإلجح ح حراءات املعتم ح ححدة داخ ح ححل املعه ح ححد ت ح ححوفر املن ح ححاخ املالئ ح ححم لتنفي ح ححذ 79

00

يوضح مالئمة الظروف املادية كاإلدارة و اإلضاءة و التهوية ألداء العمل بشكل جيد.

80

00

يوضح توفر املعهد على كافة مستلزمات العمل.

81

00

يوضح أن العامل غري راض عن املزايا و اخلدمات املقدمة من طرف املعهد.

82

حقوقو الوظيفية.

االنسجام و التوافق.

اجناز املهام.

77

املهام و واجبات العمل.

00

يوض ح ححح مس ح ححاعدة اإلمكان ح ححات املتاح ح ححة يف املعه ح ححد عل ح ححى اجن ح ححاز م ح ححا يس ح ححند إىل العام ح ححل م ح ححن أعم ح ححال 83

00

يوض ح ححح ع ح ححدم رض ح ححا العام ح ححل ع ح ححن الرات ح ححب ال ح ححذي يتقاض ح ححاه يف املعه ح ححد مقارن ح ححة بالروات ح ححب يف األم ح ححاكن 84

00

يوضح رضا العامل عن منصب عملو.

85

00

يوضح أن العمل الذي يقوم بو العامل يتماشى و قدراتو.

86

00

يوض ح ح ححح أن ح ح ححو يت ح ح ححوفر ل ح ح ححدى امل ح ح ححوظفني امله ح ح ححارة و الق ح ح ححدرة الكافي ح ح ححة عل ح ح ححى التكي ح ح ححف م ح ح ححع املتغح ح ح حريات و 87

01

يوضح قيم كا  0احملسوبة اكرب من اجملدولة جلميع أسئلة احملور الثالث

88

00

يوضح ينب القواعد والقيم ودورىا يف حتقيق الرضا الوظيفي

91

00

يوضح ينب العالقات السائدة بني العمال ومشرفيهم ودورىا يف حتقيق الرضا الوظيفي

93

00

يوضح ينب الثقافة التنظيمية التكيفية ودورىا يف حتقيق الرضا الوظيفي

95

00

ي ححنب دور املرتف ححع الثقافح ححة التنظيم ححة يف حتقي ححق الرضح ححا ال ححوظيفي ل ححدى العح ححاملني اإلداري ححني مبعه ححد علح ححوم 96

بشكل جيد.
األخرى.

التطورات اجلديدة.

وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جبامعة املسيلة

فهرس انمحتىيات
العنوان

الصفحة

شكر
فهرس انمحتىيات
قائمة انجداول واالشكال
مقدمة

أ
انفصم األول
انخهفية اننظرية و اندراسات انسابقة

متهيد

30

-1-Iالثقافة التنظيمية
-1-1-Iمفهوم الثقافة التنظيمية
2-1-Iنظريات الثقافة التنظيمية
 -0 -1-Iأمهية الثقافة التنظيمية

30
30
30
30

-0 -1-Iأنواع الثقافات التنظيمية
-0 -1-Iمكونات الثقافة التنظيمية
 1-5 -1-Iمكونات الثقافة التنظيمية بصفة عامة

30
30
30

 2-5 -1-Iملكونات املادية للثقافة التنظيمية
3-5 -1-Iاملكونات غري املادية للثقافة التنظيمية
-6 -1-Iخصائص الثقافة التنظيمية
-0-1-Iوظائف الثقافة التنظيمية

11
11
11
10

-0 -1-Iآليات بناء الثقافة التنظيمية واحملافظة عليها
 -2-Iالرضا الوظيفي
-1 -2-Iمفهوم الرضا الوظيفي

10
10
10

-1 -2-Iطبيعية الرضا الوظيفي
 -0 -2-Iالنظريات املفسرة للرضا الوظيفي
 -0 -2-Iالعوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي
 -0 -2-Iمؤشرات عدم الرضا الوظيفي

16
10
11
10

 -6 -2-Iالعالقة بني نوع الثقافة التنظيمية و الرضا الوظيفي

16

 -3-Iالدراسات السابقة
مناقشة الدراسات السابقة و عالقتها بالدراسة احلالية

10
06

انفصم انثاني
اإلطار انعاو نهدراسة

-1-IIالكلمات الدالة يف الدراسة
 -2-IIإشكالية الدراسة

00
03

 -3-IIأهداف الدراسة
 -4-IIأمهية الدراسة
 -5-IIفرضيات الدراسة

01
01
01
انفصم انثانث
اإلجراءات انميدانية نهدراسة

متهيد
 -1-IIIالدراسة االستطالعية
-1 -IIIاملنهج املتبع يف الدراسة
 -3-IIIجمتمع و عينة الدراسة

00
00
00
00

 -4-IIIأدوات مجع البيانات و املعلومات
 -5-IIIإجراءات التطبيق امليداين
 -6-IIIاألساليب اإلحصائية

00
00
00

انفصم انرابع
عرض اننتائج وتفسيرها ومناقشتها

 1-IVعرض ومناقشة نتائج احملور األول
 مناقشة و تفسري نتائج احملور األول

00
60

 2-IVعرض ومناقشة نتائج احملور الثاين
 مناقشة و تفسري نتائج احملور الثاين
 3-IVعرض ومناقشة نتائج احملور الثالث
 مناقشة و تفسري نتائج احملور الثالث

60
00
00
00

اختبار الفرضيات الدراسة

03



انفصم انخامس
استنتاجات و اقتراحات
 -1-vاستنتاجات عامة

00

-2-vاقرتاحات
-3-vاألفاق املستقبلية
 -0 -vخامتة
-0-vاملراجع املعتمدة يف الدراسة

00
00
133
131

 -6-vاملالحق
-0-vملخص الدراسة

مقدمة
مقدمة

حيض موضوع الثقافة التنظيمية باىتمام كبري من قبل الباحثني وذلك لكوهنا تلعب دورا مهما يف صياغة اسرتاتيجيات

ادلنظمات بأشكاذلا ادلختلفة ويف بناء اذلياكل التنظيمية  ،ويف تشكيل اجتاىات العاملني يف ادلنظمات وىويتهم ومواقفهم ،
زيادة يف كوهنا تعطي ادلنظمة ميزة خاصة هبا وتساىم يف حتقيق أىدافها  ،كما تشكل إطارا مرجعيا وسلوكيا مرشدا يهتدي
بو العاملون يف ادلنظمة  ،على اعتبار أن الثقافة التنظيمية من احملددات الرئيسية لنجاح ادلنظمات أو فشلها على افرتاض
وجود عالقة ارتباطيو بني جناح ادلنظمة وتركيزىا على القيم وادلفاىيم اليت تدفع أعضائها إىل االلتزام والعمل اجلاد واالبتكار
وادلشاركة يف اختاذ القرارات  ،و تتصف ثقافة ادلنظمة بالتغيري والديناميكية حيث تتطور الثقافة التنظيمية و تتغري استجابة
للمتغريات اليت حتدث يف البيئة اخلارجية أو الداخلية للمنظمة أو يف تركيبة و خصائص أعضاء ادلنظمة ،فأصبح من غري
ادلمكن أن تعيش أي دولة أو مؤسسة أو دائرة يف معزل عن التغريات ،و كما أن الثقافة التنظيمية دتثل متغريا مهما يف التأثري
يف رضا العاملني يف ادلنظمات اليت يعملون هبا  ،وتنبع أمهية الرضا الوظيفي يف كونو يعترب احد مكونات السعادة والرضا عن
احلياة حبيث ميكن القول بان األفراد العاملني أكثر سعادة من األفراد غري العاملني وىذه احلقيقة تدفع إىل االعتقاد بان للرضا
الوظيفي عالقة مباشرة باإلنتاجية  ،وتتفق معظم الدراسات والبحوث اليت تناولت جوانب العمل والعاملني على وجود عالقة
اجيابية بني رضا الفرد عن عملو وبني نوعية وكمية إنتاجو من جهة أخرى.
والرضا الوظيفي يتمثل يف ذلك احلماس الذي يصدر من العمال حنو العمل الذي ينبع من قوة داخلية قائمة على
شعور داخلي لدى العامل  ،حيث ميكن إرجاع ىذا الشعور إىل جهات ثالثة :العالقة بني العامل وعملو  ،وموقفو من
العمل  ،والعالقة بني العامل واإلدارة  ،والعالقة بني العامل وزمالئو.
وقد مت ت قسيم دراستنا إىل مخسة فصول ،كان أوذلم يتعلق باخللفية النظرية للبحث اليت تناولنا فيو خمتلف النظريات
ادلفسرة لكل من الثقافة التنظيمية و الرضا الوظيفي،باإلضافة إىل ذكر بعض الدراسات السابقة اليت رأينا بأن ذلا عالقة
مبوضوع حبثنا.
يف حني جاء موضوع الفصل الثاين متعلقا باإلطار العام للدراسة ،حيث تطرقنا إىل التعريف اللغوي و االصطالحي و
اإلجرائي ألىم الكلمات ادلفتاحية و الدالة،و إىل إشكالية الدراسة و أىداف الدراسة وأمهيتها و إىل فرضيات الدراسة.
أما الفصل الثالث جاء بعنوان اإلجراءات ادليدانية للدراسة،حيث تطرقنا إىل الدراسة االستطالعية،وقد عرفنا فيها
منهج الدراسة  ،كما قمنا بتحديد رلتمع الدراسة و بينا كيفية اختيار العينة مث تطرقنا بعد ذلك للخصائص السيكومرتية ألداة
البحث ممثلة يف االستبيان و أساليب ادلعاجلة اإلحصائية اليت اتبعناىا يف الدراسة.
و الفصل الرابع فقد خصصناه لعرض و حتليل النتائج،ووضعناىا يف جداول توضيحية ،مث مناقشة ىاتو النتائج يف ضوء
فرضيات الدراسة و ربطها باخللفية النظرية و الدراسات السابقة ،يف حني الفصل اخلامس تناولنا فيو استنتاجات عامة و
اقرتاحات و األفاق ادلستقبلية للدراسة و ذكر ادلراجع ادلعتمدة و قائمة ادلالحق و ملخص الدراسة.
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تمهيد:

تعترب الثقافة التنظيمية من احملددات الرئيسية لنجاح أو فشل ادلنظمات فهي دبثابة العصب الرئيسي ذلا  ،حيث
تتمثل يف رلموعة من القيم التنظيمية وادلعتقدات والعادات والتقاليد وادلعايَت التنظيمية اليت ربدد وتضبط سلوك
ادلوظفُت لتحقيق أىداف التنظيم ،وكما تعد الثقافة التنظيمية عنصرا أساسيا يف ادلنظمات ادلعاصرة يفرض على
القادة و مديرىا أن يفهموا أبعادىا و عناصرىا الفرعية لكوهنا الوسط البيئي الذي تعيش فيو ادلنظمات.
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-1-Iالثقافة التنظيمية
-1-1-Iمفهوم الثقافة التنظيمية:
انبثق مفهوم الثقافة التنظيمية من أدبيات اإلدارة ومع ظهور ادلنظمات احلديثة وتزايد مشاكلها وتأثر ىذا
ادلفهوم بكل ىذه التطورات وبذلك دل يتوصل علماء التنظيم إذل تعريف زلدد ذلا وإظلا طوروا الكثَت من
التعاريف (ساطوح مهدية،2008،ص )11ويف ما يلي عرض متنوع لبعض التعاريف:
عرف  Reitzالثقافة التنظيمية":بأهنا رلموعة االعتقادات والقيم واالذباىات والفروض اليت يشًتك فيها
أعضاء ادلنظمة وربدد قواعد وأظلاط سلوكهم التنظيمي وتساعدىم يف التعامل مع البيئة الداخلية واخلارجية"( مجال
الدين زلمد ادلرسي،2000،ص)436
أما  Jonesفيقول":بأن الثقافة التنظيمية ما ىي إال رلموعة من القيم ادلشًتكة وادلعايَت".
فيما يعتربىا : Carolineبأهنا احلمض اآلميٍت للمؤسسة من قيم وأفكار منقولة ومعارف مستمدة دلواجهة
متغَتات بيئة ادلؤسسة".
كما يعرفها كل من(kenndyو" )Dealباهنا طريقة عمل األشياء ادلتعلقة بادلنظمة ،حيث أهنا تعرب عن
أسلوب فهم مشًتك ألىداف الشركة والسلوك ادلالئم وغَت ادلالئم فيها"( صلم عبود صلم،2004،ص .)9
وؽلكن تعريف الثقافة التنظيمية" بأهنا رلموعة القيم وادلبادئ وادلعايَت وادلعتقدات اليت ربكم إطار العمل
.وسلوكيات األفراد"
فيما تعرف الثقافة التنظيمية بأهنا" :رلموعة ما مت تعلمو أو اكتسابو من أظلاط السلوك وتشمل كل اجلوانب
العاطفية اإلدراكية والسلوكية من قيم وتقاليد"( عبد السالم أبو قحف،2002،ص .)243
نالحظ من التعاريف السابقة وادلتعددة بأهنا تصب يف باب واحد وعلى ىذا األساس ؽلكن أن نعترب بأن الثقافة
التنظيمية ىي :رلموعة القيم وادلعاين ادلشًتكة وادلفاىيم السائدة داخل التنظيم واليت ربدد بدرجة كبَتة سلوك
أفرادىا للتعامل مع متغَتات البيئة الداخلية واخلارجية ،كما ؽلكن اإلشارة إذل أن مفهوم الثقافة التنظيمية استخدم
كمظلة تأوي الكثَت من ادلفاىيم كالقيم ،النماذج االجتماعية وغَتىا من السمات اليت سبيز ادلؤسسة عن باقي
ادلؤسسات األخرى.ومهما تنوعت التعاريف وتعددت فإننا نالحظ أن مجيعها تشًتك يف عنصر القيم الذي يعكس
سلوك وتصرفات األفراد يف ادلنظمات ،وانطالقا من تكامل وجهات النظر السابقة وادلتعددة مت استخالص التعريف
التارل حيث ؽلكن تعريف ثقافة ادلنظمة بأهنا" :رلموعة من القيم وادلعتقدات الراسخة وادلعاين واالذباىات السائدة
بُت أفراد ادلنظمة اليت تؤثر على سلوكهم وتساعدىم على التكيف مع متغَتات البيئة الداخلية واخلارجية وذلك
للمحافظة على بقاء واستمرار ادلنظمة (".طارق طو،2007،ص .)80
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2-1-Iنظريات الثقافة التنظيمية:
أ-

نظرية القيم :

يعتقد أنصار ىذه النظرية ان الثقافة التنظيمية يف مضموهنا عبارة عن رلموعة زلدودة من القيم واالذباىات اليت
تشكل الواقع لدى احلاملُت لتلك الثقافة وحسب ) اويلر ( فان كل ثقافة توجد هبا رلموعة من القوى اليت يؤكد
أفراد اجلماعة على أعليتها  ،وتسيطر على تفاعل األفراد ،وربدد أظلاطهم الثقافية.
كما يرى أنصارىا أيضا وجود مبدا تكاملي واحد يسود الثقافة التنظيمية وػلافظ على اعليتها وربدد
لألفراد الكثَت من اخلصائص الثقافية  ).ماجد الغامدي 2008 ،.ص.) 47
ب-

نظرية روح الثقافة :

يرى أصحاب ىذه النظرية أن الثقافة التنظيمية تتميز بروح معينة تتمثل يف رلموعة اخلصائص  ،والسمات اجملردة،

واليت ؽلكن استخالصها من ربليل ادلعطيات الثقافية  ،وتسيطر تلك الروح على القادة والعاملُت يف ادلنظمة  ،أي
أن روح الثقافة تشَت إذل رلموعة من القيم التنظيمية اليت ينظر إليها على أهنا إطار مرجعي دلعظم أفراد مجاعة
التنظيم ،و ربدد أيضا النمو الثقايف ادلمكن ربقيقو من خالل ثقافة ادلنظمة ادلستمدة أصال من ثقافة اجملتمع ،وىذا
غلعل روح الثقافة ألية منظمة إدارية تتمثل يف جانبُت علا :
اجلانب االستمراري :وػلدد اإلطار ادلرجعي الدائم من القواعد العامة اليت ربكم العمليات الفكرية لألفراد
،و القادة يف التنظيم و اليت تزودىم بالقدرة على ادلبادرة و التخطيط و التنظيم و ازباذ القرارات ادلناسبة لتحقيق
أىداف معينة
اجلنب التطوري:و ػلدد برامج ظلو و تطور اإلطار ادلرجعي للثقافة و يكشف تدرغليا عن تاريخ ثقافة من
الثقافات وقد اىتم العلماء هبذا اجلانب و إن اختلفوا يف ربديد مراحل التطور الثقايف ) .الشلوى محد فرحان،
2005ص.) 39
ج-

نظرية التفاعل مع الحياة :

تتلخص وجهة نظر ىذه النظرية يف أن لكل فرد يف التنظيم طريقتو يف التعامل مع من حولو دبعٌت أن لو خارطة
إدراكية خاصة  ،واليت يقيم على أساسها مجيع ادلعطيات وؼلتلف أسلوب النظر للحياة عن أسلوب التفكَت  ،فهو
ؽلثل الصورة اليت يكوهنا أعضاء التنظيم  ،وتعكس ىذه الصورة قيم اجلماعة  ،ودرجة سبسكها  ،وأسلوب تعاملها
مع القادة و الزمالء داخل ادلنظمة  ،أي أن أسلوب النظر إذل احلياة ىو فكرة اإلنسان عن العادل
كما تتميز نظرية التفاعل مع احلياة بثالث خصائص ىي:
–عدم وجود حدود فاصلة بُت الثقافة وادلنظمة.
ػلافظ الفرد يف ادلنظمة على القيم الثقافية للمنظمة دون زلاولة تغيَتىا.-العالقة بُت أفراد التنظيم عالقة أخالقية تستند على القيم االجتماعية ) صاحل بن سعد ادلربع ، 008،ص.) 7
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نظرية سجية الثقافة :

تنطلق ىذه النظرية من فكرة اخلربة ادلكتسبة اليت يعطيها أعضاء التنظيم قيمة معينة مشًتكة  ،وتعرب ىذه اخلربة عن
الصيغة العاطفية للسلوك الذي يدور ظلطو حول احلالة االجتماعية  ،او يعرب عن رلموعة ادلشاعر  ،والعواطف ضلو
ادلعادل اليت تؤثر يف معظم سلوكيات أفراد ادلنظمة  ،وىذه اخلربات تنمو من خالل التدريب وادلمارسة اللذين يؤديان
إذل تراكم مكوناهتا لدى الفرد  ،وينتج ىذا الًتاكم شكل ادلهارة  ،وادلعرفة اليت تعد سلوك الفرد  ،وتؤثر فيو وتتجو
عناصر الثقافة يف ىذه اخلربات إذل نوع من االنسجام  ،والتوافق مع القيم واالذباىات العامة يف شخصيات األفراد
ويرى بعض العلماء من أمثال لينتون أن مركز الفرد داخل التنظيم يطبع شخصيتو بطابع معُت  ،وان دور الفرد
ادلهٍت  ،ومكانتو االجتماعية يرتبط دبجموعة من العوامل تتعلق دبا يلي:
البيئة األسرية باعتبارىا ادلؤسسة األوذل لنقل الثقافة·
البيئة االجتماعية الثقافية واليت تتضمن كل ادلوروث الثقايف ) العادات والتقاليد  ،اخلربات· وادلعرفة ،
القيم(.
وعليو فان سلوك األفراد داخل ادلنظمات يعترب انعكاسا للثقافة اليت توجد فيها ىذه ادلنظمات  ،فعن
طريق ادلوروث الثقايف يشكل اإلفراد إدراكا خاصا حول:
حقيقة بعض األشياء مثل ) الوقت  ،األمن  ،ادلنافسة  ،اجلودة· ( .
األشياء ذات القيمة ادلهنية.
.معايَت السلوك
وقد كشفت بعض الدراسات أن الثقافة التنظيمية الواحدة تسودىا سجية واحدة ،سبثل عامال واقعيا زلددا لسلوك
معظم األفراد يف اجملتمع الواحد ،و ينظر للخارجُت عليو على أهنم منحرفُت أو أشخاص غَت أسوياء ،يف حُت
أوضحت دراسات باتسون وجود ثنائية يف سجية الثقافة تعرب عن رلموعتُت من العواطف السائدة إحداعلا خاصة
بالذكور و األخرى خاصة بالنساء ،و أن ىناك تكامل بينهم( .بوبكر منصور  ، 2007 ،ص.)38- 37

ه-

نظرية التفاعل التنظيمي:

وتقول بأن ثقافة ادلنظمة تنشأ نتيجة لتفاعل الوظائف اإلدارية ( التخطيط ،التنظيم ،القيادة ،الرقابة) مع ادلكونات
التنظيمية (القواعد ،اإلجراءات ،القوانُت ،اذليكل التنظيمي ،التقنية ادلستخدمة ،العمليات) حيث تنتقل مسات و
عناصر الثقافة ادلتكونة من خالل اإلدارة العليا إذل طبيعة األداء و نوع اذليكل التنظيمي و العمليات(.مجال بن
فيجان الدوسري،2007،ص.)30
من خالل تعرضنا جلملة النظريات ادلفسرة للثقافة التنظيمية صلدىا ال زبتلف يف فحواىا إذ تعترب الثقافة التنظيمية
حسب جونس ما ىي إال رلموعة القيم ادلشًتكة وحسب رضيوي ( )2009فهي رلموعة السمات و اخلصائص

و األبعاد ادلتمثلة دبنظومة من األفكار و ادلعتقدات و التقاليد و القيم و أساليب التفكَت أظلاط السلوك و التوقعات
و ادلعايَت اليت يلتقي حوذلا أعضاء التنظيم و تؤثر يف سلوكهم يف ادلنظمة ،وتشكل شخصياهتم و تتحكم يف
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خرباهتم و تؤثر إنتاجية ادلنظمة ،وكفاءة قراراهتا ،وبالتارل فهي تشمل كل ما يدور داخل ادلنظمة و اليت سبيزىا عن
غَتىا من ادلنظمات(.رضيوي خوين،سندس،2009،ع 77ص ص )125 – 91:
و كل ىذه األمور تصدر عن الفرد و يشاركها مع اجلماعة و يتحكم فيها قائد أو مدير مؤسسة.
إال أن كل واحدة فيها(النظريات) سبيز بشق خاص ومنظور معُت و عليو صلد أن النظرية األقرب لدراستنا و اليت
زبدم موضوع حبثنا ىي نظرية القيم و نظرية روح الثقافة و كذلك نظرية التفاعل مع احلياة و كذلك كل من نظرييت
سجية الثقافة و التفاعل التنظيمي ،كوهنا ذبد يف الثقافة التنظيمية العنصر األساسي و ادلهم يف ربقيق الرضا
الوظيفي.
 -3 -1-Iأىمية الثقافة التنظيمية:

تعترب الثقافة التنظيمية عنصرا مهما يف التأثَت على السلوك التنظيمي.وزبتلف النظرة للثقافة التنظيمية  ،حيث
يتعامل معها البعض باعتبارىا عامال مستقال  ،و النظر للقيم بأهنا تنتقل بواسطة العاملُت اذل التنظيمات كأحد
نواتج التنظيم ادلتمثلة بالقيم  ،واللغة ادلشًتكة  ،والرموز والطقوس ادلختلفة اليت تتطور مع مرور الوقت .وتؤكد ىذه
النظرة على أعلية اإلمجاع و االتفاق على مفهوم الثقافة التنظيمية وجزئياهتا ادلختلفة من قبل ادلديرين و
العاملُت.فالثقافة التنظيمية عنصر أساس موجود جنبا إذل جنب مع مكونات التنظيم األخرى من  :األفراد و
األىداف  ،والتكنولوجيا واذلياكل التنظيمية .ووفقا ذلذه النظرية فان من الالزم إدارة الثقافة التنظيمية بشكل ػلقق
األىداف اليت تسعى إليها التنظيمات.
وتربز أعلية الثقافة التنظيمية يف عدد من العناصر أعلها:
 الثقافة التنظيمية سبثل القاعدة القوية و الثابتة اليت تقف عليها ادلنظمات دلواجهة التغَتات ادلتسارعة احمللية والعادلية يف ظل االنفتاح و التطور التكنولوجي ،و اندماج ادلنظمات.
–توفَت شعور بوحدة اذلوية من قبل العاملُت.
 الثقافة التنظيمية اإلطار الذي يسهم يف بناء و تطوير ادلنظمة و ارتقائها و مواكبة التغَتات و التطورات ،و يفادلقابل ىي األساس يف اضلسار ادلنظمة و تراجعها إذا ما كانت ىذه الثقافة سلبية.
–توفَت فهم أفضل دلا غلري يف التنظيم من أحداث  ،وما يتم تبنيو من سياسات.
–توفَت الدعم و ادلساندة للقيم التنظيمية اليت تؤمن هبا اإلدارة العليا  ) .زلمد قاسم القريويت 2009،
.ص) 171
–تساعد على إغلاد نظام فعال للرقابة على اذباىات وسلوكيات األفراد ) سيد زلمدجاب الرب 2009. ،
ص.)11
–ذبعل سلوك األفراد ضمن شروطها وخصائصها  .كذلك فان أي اعتداء على احد بنود الثقافة التنظيمية أو
العمل بعكسها سيواجو بالرفض  .وبناء على ذلك فان ذلا دورا كبَتا يف مقاومة من يهدف إذل تغيَت أوضاع
األفراد يف ادلنظمات من وضع إذل آخر.
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–تعمل على توسيع أفق وإدراك األفراد العاملُت حول األحداث اليت ربدث يف احمليط الذي يعملون بو ،أي أن
الثقافة التنظيمية تشكل إطارا مرجعيا يقوم األفراد بتفسَت األحداث و األنشطة يف ضوئو.
–تساعد يف التنبؤ بسلوك األفراد و اجلماعات  .فمن ادلعروف إن الفرد عندما يواجو موقفا معينا أو مشكلة معينة
فانو يتصرف وفقا لثقافتو  ،أي بدون معرفة الثقافة اليت ينتمي إليها الفرد يصعب التنبؤ بسلوكو .أيضا تتجلى أعلية
الثقافة التنظيمية يف كوهنا توفر إطارا لتنظيم وتوجيو السلوك التنظيمي  ،دبعٌت أن الثقافة التنظيمية تؤثر على
العاملُت وعلى تكوين السلوك ادلطلوب منهم داخل ادلنظمة .ؽلكن تلخيص أعلية الثقافة التنظيمية دبا يلي:
–بناء احساس بالتاريخ  :سبثل الثقافة منهج تارؼلي تعرض فيو حكايات االداء ادلتميز واالشخاص البارزين يف
ادلنظمة.
–ايجاد شعور بالتوحد  :عن طريقها تتوحد السلوكيات وتعطي معٌت لألدوار وتعزز القيم ادلشًتكة بُت العاملُت.
تطوير احساس بالعضوية واالنتماء  :تعطي االستقرار الوظيفي.-زيادة التبادل بين االعضاء  :ادلشاركة بالقرارات والتنسيق بُت االدارة واالفراد ) حمدان وادريس 2007 : ،

ص. (78
ونستنتج من ذلك ان الثقافة التنظيمية سبتاز بعدة صفات منها أهنا مشًتكة بُت العاملُت ويستطيعون تعلمها وؽلكن
أن تورث ذلم ( .بوبكر منصور ،مرجع سابق، 2007 ،ص.)410 -409
-4 -1-Iأنواع الثقافات التنظيمية:
أ -الثقافة القوية )البيروقراطية (تتصف بالًتكيز على التدرج اذلرمي للسلطة واألفراد حبيث توجو ادلنظمة من

طرف القائد الذي يعد رمزا ذلا والذي يتسم بالقوة وتظهر ىذه الثقافة يف ادلنظمات الريادية واليت هتم
باالتصاالت غَت الرمسية والثقة وتسود فيها روح االحًتام بُت الرئيس وادلرؤوس ،فالعمل يكون منظما و
موزع وىناك تنسيق بُت الوحدات ادلختلفة.

ب-

الثقافة اإلبداعية :يعترب ىذا النوع ديناميكي حيث يعمل على استقطاب الناس الطموحُت

ويشجع ادلوظفُت على ادلخاطرة يف ازباذ القرارات و مواجهة التحديات وتتميز بوجود بيئة عمل تساعد
على اإلبداع.
ج -الثقافة المساندة (التعاطف اإلنساني (:تركز على العالقات االجتماعية الطيبة حيث تتسم بيئة العمل
بالصداقة والتعاون حبيث يتولد لديهم إحساس بأهنم أسرة واحدة تعمل بانسجام وتعمل ادلنظمة على
خلق جو من الثقة وادلساواة والًتكيز على اجلانب اإلنساين يف التعامل.

د -ثقافة العمليات :يتم الًتكيز فيها على طريقة االصلاز والعمل ليس على النتائج اليت مت ربقيقها ،تتميز
بأهنا كالسيكية وبَتوقراطية عادة ما تكون يف بعض البنوك وادلنظمات احلكومية وشركات التأمُت.كما
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ينتشر احلذر و احليطة بُت األفراد و الذين يعملون على محاية أنفسهم  ،و الفرد الناجح ىو الذي يكون
أكثر دقة و تنظيما و الذي يهتم بالتفاصيل يف عملو (.محمد فرج محمود علي،2005،ص)12
ه -ثقافة المهمة :تكون موجهة ضلو ربقيق اذلدف واصلاز العمل والًتكيز على النتائج كما تعطي أعلية
خاصة الستخدام ادلوارد بطريقة مثالية لتحقيق أفضل النتائج وبأقل تكلفة وتركز على اخلربة اليت تلعب
دورا بارزا يف التأثَت على صناعة القرارات.
و -ثقافة الدور :تؤكد ىذه الثقافة على نوعية التخصصات الوظيفية لألفراد والعاملُت وتعطي أعلية للقواعد
واألنظمة وتًتكز قوة ىذه الثقافة بادلستويات العليا حيث يتم التحكم يف باقي أجزاء ادلنظمة بواسطة
رلموعة من كبار ادلديرين ويظهر ىذا النمط يف األنشطة التصنيعية ذات بيئة عمل مستقرة وآمنة.
ز -ثقافة الفرد :يعترب األفراد ىم الركيزة يف ىذا النوع ويكون لألفراد توجها ذاتيا حيث ينصب اىتمامهم
على أنفسهم ويعملون ويفكرون بدرجة من االستقاللية وغالبا ما يستعان هبذا النمط يف ادلؤسسات
ادلهنية مثل :ادلؤسسات االستشارية واذلندسية ادلعماري.كما يشَت "ظاظا" بأهنا الثقافة اليت سبيز ظلوذج
اإلدارة الواعي حيث ػلدد األفراد اذليكل التنظيمي بشكل مجاعي الطريقة اليت ستسَت فيو ادلنظمة.
ح -الثقافة المالئمة:
ذكر "شالز"و "جونز" بأهنا عبارة عن استخدام الثقافة ادلالئمة للمتطلبات اخلارجية و الوحدات التنظيمية
اليت تشكل رلموع وحدات ادلنظمة ككل فالوحدات التنظيمية داخل ادلنظمة قد تتطلب ىياكل تنظيمية
سلتلفة وبعضها يعمل يف بيئة مستقرة يكون التغيَت فيها زلددا يف حن يتعرض البعض اآلخر للتبديل و

التغيَت سواء يف مهام العمل أو يف طريقة إصلاز العمل ،شلا يتطلب احلاجة دلداخل سلتلفة لإلدارة الثقافات
ادلتباينة يف الوحدات التنظيمية ادلختلفة (.مصطفى زلمود أبو بكر،2000،ص.)145
-5 -1-Iمكونات الثقافة التنظيمية:
 1-5 -1-Iمكونات الثقافة التنظيمية بصفة عامة:
أ -القيم التنظيمية :

تعرف باهنا تلك ادلعتقدات اليت يعتقد أصحاهبا بقيمتها ويلتزمون دبضامينها فهي ربدد السلوك ادلقبول و ادلرفوض
 ،و الصواب و اخلطأ اما القيم التنظيمية فهي القيم اليت تعكس او سبثل القيم يف مكان أو بيئة العمل حبيث تعمل
ىذه القيم على توجيو سلوك العاملُت ضمن الظروف التنظيمية ادلختلفة  ،ومن ىذه القيم على سبيل ادلثال
ادلساواة بُت العاملُت ،االىتمام بإدارة الوقت  ،االىتمام باإلنتاج واإلنتاجية  ،عدم قبول الرشوة  ،العالقات
التعاونية بُت العاملُت ،ويؤكد "بيًتو وترمان" أن مصدر النجاح الدائم ألي منظمة يكمن يف قدرهتا على أنتاج
قيمة زلورية و رئيسية لتشكل مصدر تعبوي لكل اجملهودات على كافة ادلستويات.
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تلك القيم احملورية يعد الفضل يف تعزيزىا إذل القيادة اإلدارية للمنظمة لتوحيد السلوكيات ،حيث تعزز القيم
ادلشًتكة من طرفها ،و يوضح ما ىو مهم من خالل قيادة تفاعلية مع أعضاء التنظيم ،وتعطي قواعد عامة
للسلوك.
ب -المعتقدات التنظيمية :

ادلعتقدات بشكل عام عبارة عن أفكار مشًتكة متعلقة بطبيعة الفرد و حياتو االجتماعية  ،اما ادلعتقدات التنظيمية
فهي عبارة عن افكار مشًتكة حول طبيعة العمل واحلياة االجتماعية يف بيئة العمل وكيفية اصلاز العمل وادلهام
التنظيمية.
ومن ىذه ادلعتقدات على سبيل ادلثال أعلية ادلشاركة يف صنع القرارات  ،ادلساعلة يف العمل اجلماعي ،ويقول
توماس واتسون ادلدير بشركة يف" كتابو منظمة العمل ومعتقداهتا"( تنبثق ادلعتقدات اليت تشكل ادلنظمات العظيمة
عن شخصية وخربات و قناعات شخص واحد)
ج -األعراف التنظيمية :

األعراف بشكل عام عبارة عن معايَت يلتزم هبا العاملون يف التنظيم العتقادىم بأهنا صحيحة و ضرورية ذلم بغض
النظر عن فائدهتا أو فاعليتها.
أما األعراف التنظيمية فهي معايَت يلتزم هبا العاملون يف التنظيم على اعتبار أهنا معايَت مفيدة للتنظيم وبيئة العمل
 ،ومن ىذه األعراف على سبيل ادلثال  :التزام التنظيم بعدم تعيُت اخوين اثنُت يف نفس التنظيم أو األب وابنو ،
أو الشخص الذي يتزوج من أجنبية ال يسمح لو بالعمل يف بعض التنظيمات  ،ومن اجلدير بالذكر أن األعراف
يفًتض ان تكون غَت مكتوبة وواجبة اإلتباع.
د -التوقعات التنظيمية :

تتمثل التوقعات التنظيمية بالتعاقد السيكولوجي غَت ادلكتوب و الذي يعٍت رلموعة من التوقعات ػلددىا ويتوقعها
الفرد أو ادلنظمة كل منهما من اآلخر خالل فًتة عمل الفرد يف ادلنظمة  ،مثال ذلك توقعات الرؤساء من
ادلرؤوسُت  ،والزمالء من الزمالء اآلخرين يف التنظيم  ،وادلرؤوسُت من الرؤساء وادلتمثلة باالحًتام والتقدير ادلتبادل ،
ىذا باإلضافة إذل توفَت بيئة تنظيمية تساعد وتدعم احتياجات ادلوظف النفسية واالقتصادية ) .العميان زلمود
سلمان  ، 2005 ،ص. ( 313 -312

كما أن ىناك تصنيف آخر دلكونات الثقافة التنظيمية و الذي حدده الدكتور :بالل خلف السكرا ن في كتابو
":التطوير التنظيمي واإلداري والذي قسم فيو مكونات الثقافة التنظيمية إذل مكونات مادية وغَت مادية وادلوروث
الثقايف.
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 2-5 -1-Iلمكونات المادية للثقافة التنظيمية :
أ -الطقوس و العادات التنظيمية:
وتتمثل يف األحداث و األنشطة اليت يقوم هبا العمال يف ادلنظمة و اليت تعكس القيم و ادلثاليات األساسية يف
ادلنظمة كطقوس التحاق موظف جديد بادلنظمة أو ترقية مسؤول أو اجتماع غذاء أسبوعي غَت رمسي أو فًتات
اسًتاحة لتناول القهوة أو الشاي  ،وىذا يؤدي إذل تعميق الًتابط والتكامل بُت العمال .كذلك طريقة ربضَت و
إدارة االجتماعات وطريقة الكالم و الكتابة  ،وكيفية مقاطعة احلديث  ،ومناداة األفراد  ،أو إجراء احتفال سنوي
لتكرمي أفضل موظف  ،أو تكرمي ادلتقاعدين  ،و بالتارل زيادة الشعور باالنتماء إذل ادلنظمة ،وىذا يعٍت تثبيت
الثقافة التنظيمية.
ب -الرموز:
واليت تكون عادة يف شكل لون أو صورة أو حركة تستخدم للتعبَت عن معاين معينة  ،وتظهر يف ادلنظمة يف شكل
أشياء و أفعال كاألسهم التجارية للمنظمة  ،وتصميم ادلباين و ادلكاتب ونوع األثاث وظلط اللباس  ،و اليت ربمل
رموزا ترتبط بقيم ادلنظمة .وأحسن مثال على ذلك شركة":دانون " فشعار الشركة يتمثل يف دائرة داخل طفل يرفع
رأسو باذباه النجمة فهو رمز معروف يف العادل و اليت ػلمل معاين األمل و النمو و التطور ،وىذا يعٍت أن وجود
مثل ىذه الرموز يؤدي إذل وجود نوع من التجانس واالنسجام بُت عمال ادلنظمة.
3-5 -1-Iالمكونات غير المادية للثقافة التنظيمية :
أ -القيم التنظيمية:
وىي اليت تسمح لكل فرد من ادلنظمة بتقييم األشياء أو احلكم عليها وتتجسد أعليتها يف كوهنا عبارة عن الدستور
أو ادلرجع و ادلعرب عنو من خالل القانون الداخلي للمؤسسة واليت يسمح بتصور القرار  ،والتعبَت عن اإلدراك
احلسن من السيئ يف السلوكيات.
ب -المعتقدات التنظيمية:
وىي عبارة عن أفكار مشًتكة حول طبيعة العمل و احلياة االجتماعية يف بيئة العمل وكيفية اصلاز العمل  ،وصلد أن
ىناك من ادلعتقدات ما ىو سليب  ،وما ىو اغلايب  ،وىنا تكمن مسؤولية اإلدارة يف تعزيز وتقوية ادلعتقدات
االغلابية لألفراد  :كالصداقة  ،والتقدير  ،والوالء التنظيمي ،والسعي من اجل التخلص من ادلعتقدات السلبية ،
واألنانية وغَتىا.
ج -الموروث الثقافي للمنظمة :

وىي تلك األحداث و ادلواقف اليت مرت هبا ادلنظمة منها ما ىو اغلايب و اليت رباول ادلنظمة الًتكيز عليو ونشره
باعتباره مرجع زلفز لألفراد  ،ومنها ما ىو سليب رباول ادلنظمة التغاضي عليو كتعرض احد ادلنتجات اذل عيوب
أثناء مراحل إنتاجو شلا غلعلو غَت مطابق للمواصفات ادلطلوبة يف السوق دبنتجات بديلة يف السوق ) السكران
بالل خلف، 2009،ص .)374-373
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-6 -1-Iخصائص الثقافة التنظيمية:

تتصف الثقافة التنظيمية دبجموعة من اخلصائص اليت تستمدىا من خصائص الثقافة العامة من ناحية ،من
خصائص ادلنظمات اإلدارية من ناحية أخرى ،و تتفاوت ىذه اخلصائص الثقافية للتنظيمات من منظمة ألخرى

وؽلكن ربديد ىذه اخلصائص و السمات باآليت:
أ -الثقافة إنسانية (درجة المبادرة الفردية):فاإلنسان ىو مصدر الثقافة و صانعها ادلتفاعل معها ،و الثقافة
تتصف باإلنسانية أل هنا تتشكل من ادلعارف و العلوم و احلقائق و القيم اليت يأيت هبا األفراد إذل ادلؤسسة
،أو تلك اليت تتكون لديهم خالل تفاعلهم داخليا.
ب -الثقافة نظام مركب :حيث يتكون من رلموعة من ادلكونات أو األجزاء الفرعية ادلتفاعلة فيما بينها يف
تكوين ثقافة اجملتمع أو ادلنظمة أو ثقافة ادلديرين و تشتمل على العناصر التالية:
-

األفراد.

الجانب المعنوي  :ويتمثل يف النسق ادلتكامل من األخالق و القيم و ادلعتقدات و األفكار اليت ػلملها

-

الجانب السلوكي :ويتمثل يف عادات و تقاليد أفراد اجملتمع ،اآلداب و ادلمارسات العلمية ادلختلفة.

-

الجانب المادي :وىو كل ما ينتجو أفراد اجملتمع من أشياء ملموسة كادلباين و األدوات و

ادلعدات....اخل (.العميان،زلمود سلمان،2002،ص)310
ج -الثقافة نظام متكامل :فهي تشكل كال متكامال و تسعى إذل خلق انسجام بُت رلموعة عناصرىا ،فأي
تغيَت يطرأ على أي العناصر يؤثر يف النمط الثقايف دلنظمة و اجملتمع.
د -الثقافة نظام تراكمي ومستمر :يتصف باالتصال و االستمرار ،حيث يعمل كل جيل من أجيال
ادلنظمة على تسليمها لألجيال الالحقة و يتم تعلمها و توريثها عرب األجيال عن طريق التعلم و احملاكاة.

ه -الثقافة التنظيمية نظام مكتسب متغير و متطور :فاالستمرارية ال تعٍت فقط تناقل الثقافة عرب األجيال
كما ىي بل أهنا تغيَت مستمر حيث تدخل عليها مالمح جديدة.

و -للثقافة خاصية التكيف :فالثقافة التنظيمية تتصف بادلرونة و القدرة على التكيف استجابة دلطالب
اإلنسان ،فهي مالئمة للبيئة اجلغرافية و تطوير الثقافات احمليطة بالفرد من جانب و استجابة خلصائص
بيئة ادلنظمة و ما حدث فيها تغيَت من جانب أخر.
ز -الثقافة عملية مكتسبة :أي تكتسب من خالل التفاعل بُت األفراد يف بيئة معينة ،و عندما يكتسبها
الفرد يف ادلنظمة تصبح جزء من سلوكو ،من خالل الثقافة نستطيع أن نتنبأ بسلوك األفراد معتمدين على
ثقافتهم ( .السكران ،بالل خلف،مرجع سابق،2009،ص .)159
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-7-1-Iوظائف الثقافة التنظيمية:

يرى الباحثان "كينيكي و كرينًت" أن الثقافة التنظيمية زبدم أربعة وظائف ىي :
 -تعطي األفراد العاملُت ىوية مجاعية أو ىوية ادلنظمة ،و إعالمها جلميع األعضاء خبلق عادات و قيم مشًتكة و

إدراك األفراد ذلذه ادلعاين لتنمي الشعور باذلدف.
 تعزيز استقرار النظام اجلماعي من خالل تشجيع الثقافة على التكامل و التعاون بُت أعضاء ادلنظمة و تطابقاذلوية.
 تشكل السلوك التنظيمي فتعمل على حدوث األشياء بطريقة واحدة بُت أعضاء النسق و فهم ادلعاين دبفهومواحد.
 تسهل االلتزام اجلماعي :بنمو الغرض العام عن طريق اتصاالت قوية ،وقبول الثقافة (.حسنحرمي،2003،ص.)17
فمن خالل ربقيق الوظائف السابقة تعمل الثقافة التنظيمية دبثابة الصمغ  /اإلمسنت الذي يربط أفراد ادلنظمة
بعضهم البعض ،و يساعد على تعزيز السلوك العقالين داخل ادلنظمة ،و تصبح ثقافة ادلنظمة تعكس صورة
ادلنظمة داخليا و خارجيا فهي تساىم بدرجة كبَتة يف ربسُت صورة ادلنظمة  ،بتنمية عالقات الثقة مع شركائها و
تثقيف العاملُت و إكساهبم ثقافة لتصبح ادلنظمة مؤسسة تربوية كالعائلة و ادلدرسة.
-8 -1-Iآليات بناء الثقافة التنظيمية والمحافظة عليها

إن عملية بناء ثقافة ادلنظمة تتبلور يف تكوين منظومة قيم ومعتقدات مشًتكة تتفاعل مع مكونات ادلنظمة من أفراد
وىياكل ونظم لتنتج أعراف وتقاليد سلوكية مساعدة يف رسم صورة ادلنظمة وربديد طريقة أداء األعمال ،ويرجع
صلاح ذلك البناء إذل نوع االسًتاتيجية ادلعتمدة يف تكوين الثقافة ،وؽلكن تشبيو عملية بناء الثقافة التنظيمية
بالتنشئة االجتماعية للطفل فكلها كانت القيم مغروسة مبكرا كانت أمنت وأقوى وكذلك األمر يف ادلنظمات.
وفيما يلي ربديد للعوامل اليت تساىم يف بناء وبقاء الثقافات يف ادلنظمات:
 اإلدارة العليا) دور المؤسسين):

ىناك اتفاق عام على أن ثقافة ادلنظمة تتشكل بدرجة كبَتة بواسطة اإلدارة العليا اليت تقوم بتحديد ادلعايَت
السلوكية واليت تتضمن التوجهات حول العمل وفلسفة اإلدارة العليا يف كيفية معاملة العاملُت .وسياسة اإلدارة

حول تنفيذ القواعد واألنظمة والتعليمات .
فإذا ما حافظت اإلدارة العليا على سياساهتا وفلسفتها يف مجيع النواحي اليت زبص ادلنظمة ككل فإن ذلك
سيعكس تكوين ثقافة منظمة متينة تعكس قيم ادلؤسسُت للمنظمات (. .مجال الدين زلمد ادلرسي،مرجع
سابق،2000 ،ص.) 440
 اختيار الموظفين

02

الفصل ا ألول

اخللفية النظرية وادلراسات السابقة

تعترب عملية اختيار ادلوظفُت خطوة رئيسية يف تشكيل الثقافة التنظيمية فاذلدف من عملية االختيار ىو ربديد
واستخدام األفراد الذين تتوفر لديهم رلموعة من الصفات واألظلاط السلوكية واخللفيات الثقافية وادلعرفة واخلربات
والقدرات اليت غلب أن تتفق مع قيم ادلنظمة السائدة وعملية تعيُت ادلوظف تعطيو فرصة للتعرف على مدى
التوافق بُت قيمتو وبُت الواقع العملي ،دبعٌت آخر ال غلب أن يكون ىناك تناقضا بُت ثقافات األفراد يف ادلنظمة من
أجل احملافظة على ثقافة ادلنظمة متماسكة ألنو قد يتأثر األداء والفعالية يف .ادلنظمة بسبب تأثَت األفراد اجلدد
الذين ػلملون ثقافة ال تتناسب مع ثقافة أفراد ادلنظمة احلاليُت.
 التطبيع االجتماعي
تعيُت األفراد ادلرشحُت تأيت عملية تدريبهم وىي نوع من ادلخالطة االجتماعية لغرض تدريب العاملُت وتزويدىم
بادلعرفة الثقافية وشلازجتها مع خرباهتم ادلتجددة وغالبا ما يتم ذلك من خالل دورات تدريبية توجيهية تساعد
العمال على التأقلم مع القيم الثقافية السائدة والتكيف معها.
باإلضافة إذل التدريب توجد عدة طرق تستعمل لدعم الثقافة التنظيمية واليت من خالذلا يتم اكتساب القيم
وادلعتقدات وادلعايَت اخلاصة بثقافة ادلنظمة والتأقلم معها ومن أىم ىذه الطرق :
مكافأة العاملُت الذين يلتزمون بقيم ومعايَت ثقافة ادلنظمة وترقيتهم.تصميم أدلة وإرشادات عن كيفية االلتزام دبعايَت وقيم ادلنظمة.معاقبة من ال يلتزم دبعايَت الثقافة التنظيمية.تقدمي حكايات وقصص معربة عن الثقافة التنظيمية.استخدام ادلؤسسُت القدامى للمنظمة لكي ػلكوا قصص داعمة لثقافة ادلنظمة.إقامة حفالت التكرمي للعاملُت ادللتزمُت بالثقافة التنظيمية (.أمحد ماىر،2007،ص .)184ومن خالل ما سبق يتبُت بأن ترسيخ الثقافة التنظيمية وتعزيز وجودىا يتم عن طريق عملية التأقلم االجتماعي
لألفراد بدرجة كبَتة وسبر ىذه العملية بعدة مراحل :
-مرحلة ما قبل االلتحاق :ىي مرحلة ما قبل دخول ادلوظف إذل ادلنظمة للعمل هبا وفيها يتم فرز وتصنيف مجيع

ادلتقدمُت النتقاء من ال تتعارض ثقافتهم مع ثقافة ادلنظمة.

 -مرحلة المواجهة :مرحلة دخول ادلوظف ادلنظمة وهتيئتو للعمل اجلديد والثقافة اجلديدة وتسمى مرحلة التصادم

بُت الثقافتُت.

 مرحلة التحول أو التوافق :مرحلة تغيَت مهارات وسلوكيات وتوقعات ادلوظف اجلديد وتوظيف ىذا التغيَتخلدمة أىداف ادلنظمة.
تؤثر ىذه ادلراحل الثالثة يف إنتاجية ادلوظف وأيضا يف سرعة أو بطئ تكيفو االجتماعي والثقايف مع مجاعة العمل
اليت انظم إليها وأيضا ذلا تأثَت خاص على قراراتو بالبقاء يف ادلنظمة من عدمو (.أمحد ماىر،مرجع
سابق،2007،ص .)185
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 -2-Iالرضا الوظيفي :

يعترب العمل جزءا معلوما من حياتنا فمن خاللو يشكل كل فرد رلموعة من اآلراء وادلعتقدات وادلشاعر حول ىذا
العمل أو الوظيفة ادلوكلة إليو وىذا األخَت ما يطلق عليو بالرضا الوظيفي ويبدأ كل إنسان بتكوين حصيلة الرضا

من ادلعرفة واخلربات وادلعلومات حول الوظيفة والظروف واألجواء السائدة فيها شلا يشكل وجدانا ومشاعر لدى
الفرد ذباه عملو بشكل معُت.
فيظهر يف أسلوب تعاملو مع الزمالء يف تغيبو ويف تأخره وتركو للعمل يف طريقة احًتامو للرئيس وأنظمة
ادلؤسسة .....اخل.
وعندما تكون ىذه ادلشاعر واألحاسيس يشعر الفرد من خالذلا إما برضاه عن العمل أو استيائو اذباىو وذلك
الرتباط ظاىرة الرضا الوظيفي بعوامل متعددة وصعوبة قياسو.
-1 -2-Iمفهوم الرضا الوظيفي:
يشَت مفهوم الرضا الوظيفي إذل تلك الظاىرة ادلتعددة األبعاد واليت ربتوي على أجزاء سلتلفة حبيث زبتلف األجزاء
ادلكونة حلالة الرضا الوظيفي من دراسة إذل أخرى كما استخدمت عبارة أخرى مثل الروح ادلعنوية واالذباىات ضلو
الوظيفية وان اختلفت مدلوالهتا فإهنا تشَت إذل تلك االذباىات الوجدانية ادلوجودة عند األفراد ضلو الوظائف اليت
يشغلوهنا حاليا حبيث أن االذباىات االغلابية ضلو الوظيفة تعادل الرضا عن الوظيفة واالذباىات السلبية تعادل عدم
الرضا عن الوظيفية.
يشَت مفهوم الرضا الوظيفي إذل مستوى االنطباع الذي ىو نتيجة دلختلف عناصر العمل والذي ينتج درجة معينة
من ادلشاعر الوجدانية لدى الفرد اذباه عملو أو قد سبثل مشاعر الفرد ذباه جوانب وعناصر زلددة يف عملو  ،أي
أن رضا ومشاعر الفرد ؽلكن أن يعرب عنو بدرجة رضاه الكلي أو العام وقد ؽلكن التعبَت بالرضا عن جوانب جزئية
معينة من العمل تتكون منها مشاعره ذباه الوظيفية.
كما يعرف بأنو" :عنصر يشارك يف بعث االرتياح لدى الفرد وىو حالة الكائن عندما تشبع حاجة من حاجتو".
وىناك من يرى أن الرضا الوظيفي" :ىو شعور الفرد دبدى إشباع حاجاتو اليت يرغب يف أن يشبعها من خالل
عملو".
ويعرفو ىرتز بارغ :يؤكد تعريف على أعلية ادلشاعر العاطفية اليت يكنها الفرد ضلو اجلوانب ادلختلفة للعمل سواء
احمليطة منها أو اخلاصة ،حيث يرى أن الرضا ؽلكن أن يشَت إذل ادلشاعر العاطفية ادلتصلة ببعض األىداف أو
ادلواضيع يف إطار العمل.
أما فرانسيس  :يعرف الرضا على "أنو حالة وجدانية يقوم من خالذلا العامل بتقييم عوائد ونتائج العمل الذي
يؤديو" ( .بوظريفة محو وآخرون ،2007،ص)18

04

الفصل ا ألول

اخللفية النظرية وادلراسات السابقة

تعريف زلمد عوض :حسب ىذا الباحث فان الرضا "عملية ديناميكية مستمرة تسمح للفرد بتحقيق تالؤم بينو

وبُت البيئة ادلهنية وكذلك االجتماعية  ،فهو يضيف إذل اجلانب الوجداين للرضا جانب أخر يتمثل يف أعلية الرضا
كعامل يساعد على تكيف العامل مع بيئتو ادلهنية".

وعرفو آخرون" :على انو قدرة عمل الفرد على اشبع احلاجات األساسية لديو واليت من شاهنا تشعره بتحقيق ذاتو
كما يتضمن التقدير واالصلاز واإلبداع واحًتام الذات وربمل ادلسؤولية وادلنفعة اليت تعبد عليو من جراء القيام
بالعمل نفسو" ( .زلمد عبد اجمليد،2005،ص )259
من خالل التع اريف السابقة ،طللص إذل إن الفرد يقوم بدوره الذي يشغلو ويوفر لو فرص االستفادة من مهاراتو
وقدراتو ويوفر لو األمن ،ىذه األمور تؤدي بو للشعور بالرضا الذي ىو مرتبط بعمل الفرد وطريقة أدائو ،حيث
كلما كان ىناك تناسب بُت الوظيفة وقدراتو وميولو كلما كان الشعور بالرضا اكرب ،فالرضا يقوم أساسا على ما
ينشده الفرد وما ػلصل عليو.
إجرائيا :يعترب رضا الفرد عن العمل زلصلة لعدد من اخلربات احملبوبة وغَت احملبوبة ادلرتبطة بالعمل ،ومن تقديره
للعمل وإدارتو ومدى صلاحو الشخصي أو فشلو يف ربقيق األىداف الشخصية يف احلياة.

-2 -2-Iطبيعية الرضا الوظيفي:
ىناك عدد من ادلصطلحات اليت شاع استخدامها للتعبَت عن ادلشاعر النفسية اليت يشعر هبا الفرد اذباه عملو
فهناك الروح ادلعنوية واالذباه النفسي ضلو الوظيفة ،وىناك أيضا الرضا الوظيفي وىذه ادلصطلحات وان اختلفت
تفصيالت مدلوالهتا إال أهنا تشَت بصفة ع امة إذل رلموع ادلشاعر الوجدانية اليت يشعر هبا الفرد ضلو الوظيفة اليت
يشغلها حاليا وىذه ادلشاعر قد تكون سلبية أو قد تكون اغلابية وىي تعبَت عن مدى اإلشباع الذي تصور الفرد
انو حققو من وظيفتو ,فكلما كان تصور الفرد بان وظيفتو ربقق لو إشباعا كبَتا حلاجاتو كلما كانت مشاعره ضلو
ىذا العمل اغلابية أي كل كان راضيا عن وظيفتو.
وكلما كان تصور الفرد بأن عملو ال ػلقق لو اإلشباع ادلناسب حلاجاتو أو كلما تصور الفرد أن عملو ػلرمو من ىذا
اإلشباع كلما كانت مشاعره ضلو ىذه الوظيفة سلبية دبعٌت انو غَت راض عن عملو.
والرضا الوظيفي على وجو التحديد يتضمن تقومي ادلوظف لظروف عملو أو أحاسيسو ذباه ظروف عملو.
ودرجة الرضا عن العمل هبذا ادلعٌت سبثل سلوكا ضمنيا أو مستًتا يكمن يف وجدان الفرد وقد تظل ىذه ادلشاعر
كامنة يف نفس الفرد وقد تظهر يف سلوكو اخلارجي الظاىر ويتفاوت األفراد يف الدرجة اليت تنعكس هبا اذباىاهتم
النفسية الكامنة على سلوكهم اخلارجي ( .امحد صقر عاشور،1979،ص .)138
فرضا الفرد عن عملو ال يرتبط فقط بطبيعة وظروف العمل وشروطو وإظلا يتعداىا إذل التوقعات اليت ػلصل عليها
األفراد من عملهم وما يقدم ذلم العمل فعال.
إن الرضا عن العمل غلعل الفرد يبذل جهدا اكرب التزاما دبواعيد عملو وأكثر ارتباطا بادلنظمة وأىدافها وكذا ربسُت
العالقة بُت زمالئو ومشرفيو  ،وىذا لتحقيق مزيد من اإلشباعات.
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وؽلكن القول بصفة عامة أن قوة ادلشاعر ودرجة تراكمها تؤثران يف درجة انعكاسهما على سلوك الفرد اخلارجي
فكلما كانت مشاعر االستياء من العمل قوية كلما زاد احتمال ظهور ىذا االستياء على سلوك الفرد أين تتجلى
يف حبثو عن عمل أخر أو زلاولتو االنتقال إذل قسم أخر أو بزيادة نسبة تغيبو أو بزيادة معدل تأخره  ....اخل.
وكلما تراكمت مشاعر االستياء لفًتة طويلة كلما زاد من احتمال قيامو بالسلوك ادلذكور الذي غلنبو ىذا العمل( .
امحد صقر عاشور ، 1979،مرجع سابق ،ص.)139
 -3 -2-Iالنظريات المفسرة للرضا الوظيفي:
نظرا ألعلية موضوع الرضا عن العمل ومدى تأثَته على أداء العامل وكذا تأثَته على العملية اإلنتاجية وعلى
ادلنظمة  ،ىذا ما أدى بالعلماء إذل دراستو ووضع النظريات اخلاصة بو وقد ارتأينا يف دراستنا ىذه عرض أىم ىذه
النظريات األكثر تداوال حسب ما أمجعت عليو ادلراجع ادلتخصصة يف ىذا ادلوضوع وىذه النظريات ىي :
أ -نظرية تدرج الحاجات (ماسلو)  :1943تربط نظرية احلاجة بُت إشباع احلاجة أو احلرمان منها وتكون
حالة الرضا أو السخط ذلك الن احلرمان يولد توترا نفسيا وجسميا يف الفرد ،وىذا التوتر ىو السخط
نفسو يف حُت أن غياب ىذا التوتر ىو الذي يكون رضا الفرد وىذا الرأي سبثلو الدراسات الكالسيكية يف
إطار نظريات احلاجات  ( .مصطفى عشوي ، 1982،ص).133
وأساس ىذه النظرية ىو إشباع احلاجات ادلتعلقة بالفرد وىذا اإلشباع يؤدي إذل التوتر وبالتارل ػلصل الرضا عند
الفرد أما إذا حرم الفرد من إشباع حاجاتو يولد لديو التوتر فينتج عنو السخط وعدم الرضا .
أما (ماسلو) بدا فقد تطرق يف نظريتو إذل انو ىناك مخسة حاجات لإلنسان وىذه احلاجات تصنف حسب
األعلية واألولوية منظمة يف شكل ىرم بدءا باحلاجات الفيزيولوجية مث حاجات األمن واالستقرار وتليها احلاجات
االجتماعي ة بعدىا احلاجة إذل التقرير مث احلاجة إذل ربقيق الذات وحسب اعتقاد (ماسلو) أن احلاجة اليت سبثل
األعلية األوذل يسعى الفرد إذل إشباعها قبل سعيو وراء احلاجة الثانية  ( .مصطفى عشوي،نفس ادلرجع، 1982،
ص.)135
قد حدد (ماسلو) احلاجات على النحو التارل:
 الحاجات الفيزيولوجية األساسية :فاحلاجات الفيزيولوجية ىي حاجات أساسية وىامة بالنسبة للفرد مثل:
الطعام وادلاء ،واذلواء ،وادلأوى ألنو غلب عليو توفَتىا قبل التفكَت يف احلاجات األخرى فالفرد ال ؽلكن أن يفكر

يف الًتقية مثال قبل أن يفكر يف حل مشكلة السكن واإليواء ( . .بوظريفة محو وآخرون، 2007،مرجع
سابق،ص)22
 الحاجة إلى األمن واالستقرار :يتحول اىتمام الفرد إذل اإلشباع احلاجة إذل األمن واالستقرار فور إشباع
حاجاتو الفيزيولوجية بعبارة أخرى ال يكون العامل راض عن عملو حسب (ماسلو) إذا دل يوفر لو عملو الشعور

باألمن اجلسمي واالنفعارل وكذلك الشعور باالستقرار .
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الحاجة االجتماعية :بعد إشباع احلاجات الفيزيولوجية األساسية واحلاجة إذل األمن واالستقرار  ،ينتقل

الفرد إذل إشباع حاجاتو إذل االنتماء واحلب واليت تشمل التعاون مع اآلخرين واالنتماء للجماعة والعيش فيها
وتكوين عالقات وصداقات مع اآلخرين.


الحاجة إلى االحترام والتقدير  :يقصد هبذا النوع من احلاجات قبول اجلماعة للعامل حبيث يشعر

باحًتام وتقدير زمالئو جملهوداتو وقدراتو ،وبالتارل يطمح إذل إشباع احلاجات الذاتية مثل الشعور بتقدير الذات
والنجاح حيث يسعى الفرد إذل نيل الشكر وادلدح واإلعجاب وكذا احلصول على مكافآت أو عالوات ( .بوظريفة
محو وآخرون، 2007،مرجع سابق،ص)23


الحاجة إلى تحقيق الذات  :وتظهر احلاجة دلا يرغب الفرد يف ربقيق ما يتالءم مع قدراتو أي رغبة الفرد

يف أن يكون ما يود أن يكونو.

ومفهوم التسلسل لدى (ماسلو) يعٍت أن كل احلاجات ليس لديها نفس األعلية وتظهر تدرغليا حيث ان
ربقيق احلاجة األوذل يًتك ادلكان دلا بعدىا فاحلاجات إذن متدرجة وال تطفو احلاجة ادلوجودة يف أعلى السلم إال
بعد أن يتحقق الرضا اليت سبقتها.
وؽلكن أن نتصور كيفية إشباع ىذه احلاجات يف ادلؤسسة.
 احلاجات الفيزيولوجية  :تشبع باألجر الكايف واالمتيازات ادلعيشية ادلتنوعة وادلكانة ادلادية ادلختلفة .
حاجات األمن واالستقرار :ربقيقها عن طريق ظروف العمل ادلادية ادلالئمة باإلضافة إذل الضمانات

والتأمينات ضد العجز والشيخوخة والبطالة.
احلاجات االجتماعية :وتشبع بتنمية روح العمل اجلماعي عن طريق اللقاءات الدورية مع ادلرؤوسُت

وتنظيم العمل بالطريقة اليت سبكن األفراد من االتصال والتفاعل.
حاجات ادلكانة والتقدير :يتم ربقيقها عن طريق االعًتاف واالصلازات وإشراك العمال يف ازباذ القرارات

وسبكينهم من احلصول على فرص الًتقية.


حاجات ربقيق الذات :وتشبع بتكيف األفراد بأعمال تناسبهم أي تناسب قدراهتم ورغباهتم وسبكينهم

من احلصول على ادلعلومات الضرورية ألداء مهامهم.
ب-

نظرية ألدرفير:

نتيجة االنتقادات اليت وجهت إذل نظرية "ماسلو" فقد بذل العديد من العلماء جهود للحد من نظرية ماسلو وكان
من أوائل العلماء ألدرفَت،الذي اقًتح استبدال مستوى احلاجات لدى ماسلو من مخسة مستويات إذل ثالث
مستويات ،وعرفت نظريتو بالرموز ()E.R.Gوىي على النحو التارل:


حاجة البقاءExistence Need :
وىي من احلجات الضرورية اليت يعمل اإلنسان على ربقيقها لضمان بقاء حياتو و يتم إشباعها من خالل

عوامل البيئة ،مثل احلاجات الفيزيولوجية و حاجات األمن ،كاحلاجة إذل الطعام و ادلأوى.
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حاجة االرتباطRelatedness Need:



حاجات النموGrowth Need:

وىي عبارة عن درجة االرتباط الفرد مع البيئة احمليطة،و العالقة القائمة ما بُت الفرد و أفراد اجملتمع الذي يعيش فيو
"العالقات الشخصية" (.صادق زلمد عفيفي و أخرون،1981،ص )294
وىي مجيع ما يتصل بتطور قدرات اإلنسان و استعداداتو فيما يف ذلك احلاجة إذل تقدير و ربقيق الذات على
ادلستوى األعلى عند ماسلو و بالرغم من اتفاقو مع ماسلو يف تدرج احلاجات إال أنو ؼلتلف عنو يف أمرين
أساسيُت علا:
أن اإلنسان عندما يفشل يف الوصول إذل احلاجة العليا فإن ذلك يدفعو للوصول إذل احلاجة الدنيا.
بينما تقتصر نظرية ماسلو على أن الفرد يسعى لتحقيق حاجة واحدة يف وقت فإن ألدرفَت يرى أن الفرد
ؽلكنو ربقيق حاجتُت يف وقت واحد.
وقد سبيزة ىذه النظرية بسهولة و بساطة افًتاضاهتا و تعترب ىذه النظرية رد فعل دلا قدمو ماسلو من حيث زلاولة
ربسينها و تطويرىا بشكل أفضل و إن كانت يف رلملها تعرب عن فكرة واحدة يف أن زلرك العمل و الرضا لدى
العاملُت ىو مدى إشباع احلاجات لديهم (.عفيفي صادق زلمد و آخرون، 1981،مرجع سابق،ص )294
ج -نظرية القيم (لوك):

تعرف ىذه النظرية الرضا كحالة عاطفية سارة ناذبة عن إدراك ادلوظف بأن وظيفتو تتيح لو ربقيق شلارسة القيم
الوظيفية اذلامة ،يف تصور ىذا ادلوظف بشرط أن تكون ىذه القيم منسجمة مع حاجات الفرد.
وىذا يعٍت أن لوك قد ميز بُت القيمة و احلاجة و اعترب احلاجات كعناصر استمرارية يف حياة الفرد من الناحية
البيولوجية ،كما انو اعترب احلاجات موجودة بذاهتا بشكل موضوعي دبعزل عن رغبات الفرد ،و من ناحية أخرى
يعتقد أن القيم تتصف ب الفردية أو غَت ادلوضوعية حيث سبثل ما يرغبو الفرد سواء كان ذلك دبستوى الوعي أو
الالوعي.
كما ذكر لوك بأن الرضا الوظيفي ليس رلرد رلموع بسيط حلاالت الرضا للفرد عن اجلزئية أو الفردية اليت تكون
فيو الوظيفة ،و عليو فإن أقرب إذل ادلعقول أن يتوقع دورا يف ربديد رضائك الكلي أكثر من عالقات الزمالء
الطيبة.
وىذا يعٍت أن باإلمكان التنبؤ بطريقة أكثر دقة عن الرضا الكلي للفرد ،عندما يقوم باحتساب وزن كل عنصر من
عناصر الرضا ذلذا الفرد يف الوظيفة اليت يشغلها حسب عناصر الرضا ،األعلية اليت ػلددىا ىذا ادلوظف لكل من
العناصر ادلذكورة(.ادلسلم بسامة،1993،ص )35
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د -نظرية العاملين (ىيزبرغ) :1959

اليت تسمى بنظرية العاملُت و ىي ترتبط أصال بتطبيق نظرية "ماسلو" للحاجات يف مواقع ويرى صاحب ىذه
النظرية (فريدريك ىيزبرغ) أن ىناك نوعُت من مشاعر الدافعية وىي الرضا واالستياء  ،وان العوامل ادلؤدية إذل
الرضا زبتلف سباما عن العوامل ادلؤدية إذل االستياء.
 العوامل الدافعة :ىي تلك العوامل اليت تؤدي إذل محاس الدافعية واذل سلوك ينتهي دبشاعر الرضا ،وىذه العواملموجودة يف تصميم الوظيفة وزلتواىا فهي سبس العمل ذاتو والفرد وكيانو ،وتتمثل يف اصلاز وأداء العمل ويف مسؤولية

الفرد عن عملو وعمل اآلخرين واحلصول على تقدير اآلخرين واحًتامهم ،وفرص التقدم والنمو يف العمل ،أداء
عمل ذي أعلية وقيمة للمدرسة .
العوامل الوقائية :ىي تلك العوامل اليت تقي الفرد من مشاعر االستياء وربميو من السخط الناجم عن عدمالرضا ،فهي أشياء سبس بيئة العمل وما ػليط بو إذ أن توفرىا بشكل جيد يؤدي إذل اختفاء مشاعر االستياء وعدم
الرضا كما أن عدم توفرىا بشكل جيد أو توفرىا بشكل سيء سيؤدي إذل ظهور مشاعر االستياء واذل عدم الرضا
عن العمل لدى األفراد إذ أن توفر العوامل الوقائية بشكل جيد ىو الشرط األساسي لظهور اثر العوامل الدافعة
وتتمثل ىذه العوامل يف ظروف العمل ادلادية ،العالقات مع الرؤساء ،العالقات مع ادلرؤوسُت  ،اإلشراف ،بيئة
العمل  ( .امحد ماىر،2000،ص)227 – 225
ه -نظرية التوقع فروم :1964
تنطلق ىذه النظرية من فكرتُت:

األوذل :أن األفراد ػلددون قيمة النتائج ادلتوقعة مث يفاضلون بينها.
الثانية :أن تفسَت سلوك األفراد ادلوجو ضلو ىدف معُت ينبغي أن يضع يف احلسبان الغايات اليت يرغبون بلوغها ،
ومدى إؽلاهنم أن اجلهد اخلاص لو دور يف ربقيق النتائج.
وقد وضح (فروم) أن الرضا ينتج من خالل حبث الفرد عن ىدف معُت  ،فهو ػلدد السلوك الذي يقود إذل
النتائج ادلرغوبة وبسهولة  ،وبذلك ال يتوقع أن ىناك صعوبات ستواجهو  ،يف ىذه احلالة سيستمر يف سلوكو
لتحقيق اذلدف ،ويرى (فروم) أن درجة التحفيز تعتمد على عاملُت علا :
أ-احلوافز وأعليتها بالنسبة للعامل :وىي ما ػلصل عليها العامل عند صلاحو أو إخفاقو يف اصلاز مهمة.
وقد تكون ىذه احلوافز اغلابية من حيث إهنا تشبع حاجتو -كزيادة الراتب – وقد تكون سلبية – كخصم من
الراتب -إال أن الناس لديه م احتياجات سلتلفة ،فأعلية احلوافز ستكون سلتلفة من شخص إذل آخر فقد يرى
البعض أن ادلال حافز بينما يرى البعض اآلخر أن القبول واالصلاز أىم .
ب  -التوقعات حول اجلهد ادلبذول :
يشكل ىذا العامل أمرين:
األول :معتقدات الفرد حول مستوى األداء الذي يبذلو :ويتعلق بقدرات الفرد وثقتو بنفسو .
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الثاين :توقعات الفرد حول احلوافز اليت سيناذلا ويتعلق بادلنظمة إذا كانت ستعطيو احلوافز اليت يستحقها أم ال،
فاجلهد ادلبذول إلصلاز مهمة ليس العامل الوحيد لتحديد مستوى األداء ،فهناك عوامل أخرى مثل وجود أىداف
واضحة ومفهومة ومدى توفر معلومات ومهارات .
وفقا دلا جاء بو (فروم) فإن الفرد يسلك سلوكا معينا بناءا على توقعو لنتائج ىذا السلوك ،و أن قوة تفضيل الفرد
لنتيجة معينة دون أخرى يدعى بالتكافؤ .
كما أن اعتبار الفرد أن تصرف معُت يؤدي إذل نتائج زلددة يدعى بالتوقع ،فإذا كان الفرد غَت متأكد من
سلوك معُت فانو سيؤدي إذل النتيجة ادلطلوبة ،و أن التوقع يف ىذه احلالة يساوي صفر ،أما إذا كان متوقع ربقيق
النتائج ادلرغوبة ومتأكدا منها فان التوقع يساوي واحد (.سهيلة زلمد عباس، 2006،ص .)64
و -نظرية التكيف الوظيفي(:قرين و لويس):

يرى أصحاب ىذه النظرية أن الرضا ىو زلصلة التوافق و التكيف ما بُت حاجيات الفرد اليت تعززىا دوافع احلاجة
لتحقيق الذات يف إطار نظام العمل ،فالنظرية تقوم على االنسجام ما بُت الشخصية ادلطلوبة للعمل و بيئة العمل
النفسية ،و يعد االنسجام العامل الرئيسي يف تفسَت تكيف الفرد مع بيئة العمل ،كما يتجسد يف شعوره بالرضا و
القناعة و االستقرار يف الوظيفة(شنواين صالح،1992،ص .)48
وير البعض أن التنظيم البد أن يقدم بعض ادلغريات ادلادية و ادلعنوية الستقطاب العاملُت ،و احملافظة على
استمراريتهم و لكسب والئهم و توجيو سلوكهم دلا يكفل تعاوهنم للمساعلة يف ربقيق أىداف التنظيم ،لكن
تعاون العاملُت يعتمد بدرجة كبَتة على ربقيق التوازن بُت ادلغريات اليت يقدمها التنظيم يف شكل حوافز مادية و
معنوية و بُت ادلساعلات اليت يقدمها ىؤالء العاملُت يف شكل رلهودات عضلية وذىنية ،فعملية ربقيق التوازن بُت
ادلغريات و ادلساعلات عملية سهلة و إظلا تعترب أدق فأخطر مهمة يواجهها التنظيم(السلمي علي،1982،ص
.)191
من خالل ما مت عرضو عن سلتلف النظريات اليت تناولت الرضا الوظيفي صلد أن النظرية األنسب دلوضوع
حبثنا ىي نظرية تدرج احلاجات دلاسلو ونظرية العاملُت وكذلك نظرييت التوقع لفروم و نظرية التكيف الوظيفي
كوهنا ترى يف الرضا الوظيفي بأهنا ادلواقف العاطفية من قبل األفراد ضلو الوظائف و يتوقف ذلك على ادلالئمة و
االنسجام بُت ادلكافآت اليت تقدمها بيئة العمل للفرد و أولويات الفرد ذلذه الوظائف ،كما أنو احلالة اليت يتكامل
فيها الفرد مع وظيفتو و عملو ،و يصبح إنسانا تستغرقو الوظيفة ،و يتفاعل معها من خالل طموحو الوظيفي و
رغبتو يف النمو و التقدم و ربقيق أىدافو االجتماعية من خالذلا.
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 -4 -2-Iالعوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي:

كنتيجة لتطور الدراسات اليت تناولت موضوع الرضا الوظيفي والعوامل ادلؤثرة فيو واليت نذكر من بينها الدراسة اليت
قام هبا (ىوبوك) عام  1935واليت كانت منطلقا لكثَت من الدراسات والبحوث الالحقة ،باإلضافة إذل تلك
الدراسات واألحباث اليت قام هبا رلموعة من الباحثُت دبركز األحباث التابع جلامعة ميتشغن واليت كانت هتدف إذل

التعرف على العوامل ادلرتبطة بالرضا الوظيفي (.إبراىيم العمري، 1998،ص )158

ونتيجة لكل ىاتو الدراسات واألحباث وغَتىا أمكن فصل رلموعة من العوامل تعترب دبثابة أسس وزلددات تؤثر

سلبا أو إغلابا على مستوى رضا العمال عن وظائفهم وسوف نتناول فيما يلي أىم العوامل:


األجر :يعرف األجر على أنو" :الثمن الذي ػلصل عليو العامل نظَت اجلهد اجلسماين أو العقلي الذي

يبذلو يف العمل".

كما يعرف أيضا بأنو ":نصيب العامل من إنتاج اجملتمع معربا عنو تعبَتا نقديا ومقسما حسب مقدار ونوعية
العمل الذي قام بو الفرد" ( .منصور فهمي ،1976،ص)113


الحوافز:

ىي اإلمكانات ادلتاحة يف البيئة للشخص واليت ؽلكن احلصول عليها الستخدامها لتعويض النقص يف إشباع
حاجاتو  ،وىي أيضا رلموعة القيم ادلادية وادلعنوية ادلمنوحة للعمال يف قطاع معُت واليت تشبع احلاجة لديهم
وتدفعهم إذل سلوك الرضا الوظيفي .
وقد اتفقت كل الدراسات واأل حباث على أن احلوافز من أىم ادلتغَتات ادلستقلة للرضا كما إهنا تؤثر على سلوك
العامل بوجو عام وليس على الرضا فحسب ( .مراد زعيمي ،2008،ص)119


محتوى العمل:

دل يظهر ىذا العنصر يف دراسة زلتوى الرضا الوظيفي إال حديثا ولقد اعتربه بعض العلماء ومن بينهم (ىارزبَتغ)
دب ثابة احملدد الوحيد للرضا الوظيفي وسبثل ادلسؤولية اليت ربتويها الوظيفة وطبيعة أنشطتو ،وفرص االصلاز اليت توفرىا
والنمو والرقي اليت تتيحو للفرد والتقدير وتعرف ادلسؤولُت على أداء الفرد دبثابة ادلتغَتات والعناصر اليت ربدد زلتوى
العمل والذي أصبح من العناصر اذلامة اليت تناولتها البحوث بالدراسة والتجريب .


فرص الترقية:

ىي نقل الفرد من وظيفتو احلالية إذل وظيفة أخرى يف مستوى تنظيمي أعلى ذلا مسؤوليات وواجبات اكرب ويدفع
ذلا اجر اكرب .
كما تعرف بأهنا نقل العامل إذل وظيفة أعلى من وظيفتو طادلا تتوفر فيو شروط لشغل الوظيفة الشاغرة
مع مالحظة أن العنصر احلاكم يف الًتقية قد يكون األقدمية أو االختبار حسب السياسة اليت تتبعها ادلنظمة( .
زلمد السَتيف ،2003،ص)327
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ويرى الدكتور (زلمد حلمي) أن الًتقية تعٍت نقل العامل من وضع وظيفي اقل إذل وضع وظيفي اكرب
وذلك عن طريق نقلو إذل وظيفة أعلى أو فئة أعلى.
والغرض من إجراء الًتقيات ىو استغالل قدرات ومهارات األفراد الذين ابدوا استعدادات اكرب خالل فًتة
تدبرىم  ،وشلارستهم للعمل ( .صالح الدين الشنواين ،1999،ص)68


نمط اإلشراف:

لقد توصلت الدراسات اليت أقيمت حول ظلط اإلشراف الذي يتبعو الرئيس مع مرؤوسيو إذل وجود عالقة
بُت ظلط اإلشراف والرضا الوظيفي للمرؤوسُت  ،وتؤكد دراسات جامعة ميتشغن وجامعة والية أوىايو إذل أن
ادلشرف الذي غلعل مرؤوسيو زلورا الىتمامو ويكسب والء مرؤوسيو يكون الرضا الوظيفي للعمال عال وعلى
العكس فادلشرف الذي يقتصر اىتمامو على اإلنتاج وأىدافو وعلى اجلوانب الفنية فقط.
ويعترب مرؤوسيو رلرد أدوات لتحقيق أىداف العمل ال يكسب والء مرؤوسيو وغلعل مشاعر االستياء تنتشر بينهم ،
وان كان ذلك يتوقف نوعا ما على درجة سيطرة ادلشرف على احلوافز ووسائل اإلشباع وعلى اخلصائص الشخصية
للمرؤوسُت أنفسهم وذلذا فكلما كان ادلشرف معتمدا يف تأثَته على العمال على خرباتو الذاتية والعلمية وعلى
قدراتو أكثر من اعتماده على التسلط ،كلما أدى ذلك إذل ربقيق مستوى عال من الرضا الوظيفي بُت العمال من
خالل العالقات ادلبنية على الثقة واالحًتام ادلتبادلُت ( .صالح الدين الشنواين،1999،مرجع سابق ص).68


جماعة العمل:

تؤثر مجاعة العمل على رضا الفرد سلبا أو اغلابيا وكلما كان تفاعل الفرد مع إفراد مجاعتو ػلقق تبادل دلنافع بينو
وبينهم كلما كانت اجلماعة مصدرا للرضا الوظيفي للفرد وكلما كان تفاعل الفرد مع مجاعتو يعوق إشباع حاجاتو
أو وصولو إذل أىدافو كلما كانت مجاعة العمل سببا يف استياء العامل يف عملو  ( .امحد صقر عاشور1979،
،مرجع سابق،ص )149
ويشَت (مجال الدين زلمد مرسي) إذل أعلية اجلماعة وتأثَتىا على سلوك األفراد بصفة عامة  ،وعلى رضاىم بصفة
خاصة حيث تأثر مجاعة العمل على األداء والعالقات الشخصية واالتصاالت والدافعية وكلها ذات عالقة متعدية
بالرضا الوظيفي.


ساعات العمل :

من ادلؤكد إن توزيع أوقات العمل اليت تتخللها فًتات راحة تؤثر تأثَتا مباشرا على رضا العامل عن العمل،
فالعمل الذي تتناسب فيو أوقات الراحة مع التوزيع العام ألوقات العمل والذي يوفر للعامل حرية استخدام أوقات
الراحة ،ىذا العمل يتيح قدرا كافيا من الرضا للعامل  ،وان كان ذلك يتوقف على األعلية النسبية اليت ينظر هبا
األفراد لوقت الراحة باإلضافة إذل أن أعلية التوزيع اجليد لساعات العمل ،يكمن يف اثر ىذه على اإلجهاد والتعب
اللذان قد يشعر هبما العامل  ،فكلما طال وقت العمل كلما زاد اإلجهاد وبالتارل قل الرضا الوظيفي وكلما زادت
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كثافة اجلهد ادلبذول يف كل وحدة عمل زمنية كلما اثر ذلك على اإلجهاد والتعب وبالتارل نقص درجة الرضا
وارتفاع درجة االستياء بادلقابل ( .امحد صقر عاشور ، 1979،مرجع سبق  ،ص )151


ظروف العمل المادية:

يعرف الدكتور (صالح الدين الشنواين) الظروف ادلادية أو الفيزيقية للعامل بأهنا كل ما ػليط بالفرد يف عملو
ويؤثر يف سلوكو وأدائو للعمل وميولو اذباه عملو واجملموعة اليت يعمل معها واإلدارة وادلشروع الذي ينتمي إليو.
أما الدكتور (عادل حسن) فيعرفها بأهنا الظروف اليت ربيط بالفرد أثناء قيامو بأعمال وظيفية واليت تؤثر بدرجة
ملموسة على مقدرتو الذىنية واجلسمية اليت ال يستطيع احلكم فيها كاحلرارة والربودة والضوضاء  ،واألتربة والتهوية
واالىتزازات  ...اخل( .صالح الدين الشنواين ، 1999،مرجع سبق  ،ص).205
 -5 -2-Iمؤشرات عدم الرضا الوظيفي:

ألي ظاىرة مؤشرات خاصة هبا ،واليت تتجسد يف سلوكات معينة يسلكها األفراد وللرضا عن العمل مؤشرات ،وقد

قيمت على أهنا مؤشرات عالنية ويف اغلب األحيان كانت ىذه ادلؤشرات تتمثل يف الظواىر التالية:

(التغيب بسبب أو بدون سبب  ،ترك اخلدمة واالستقاللية من العمل للبحث عن أخر يف رلال أخر واإلكثار من
اإلجازات العادية أو ادلرضية وكثرة الشكاوى والالمباالة وبروز ظاىرة اإلضراب) وغَتىا من ادلظاىر ادلثَتة إذل
فقدان شعور العاملُت بأعلية العمل الذي يؤدونو  ،وفيما يلي ربليل أىم مؤشرات عدم الرضا عن العمل:


التغيب

وال شك أن التغيب لو تأثَت سيء على األعمال وعلى أصحاب العمل على السواء فإذا كان العمل يتم طبقا
لنظام الفريق  ،فان غياب احد العمال يؤدي إذل إشارة األفراد وىبوط ادلعنويات ،وقد تضطر اإلدارة على
االحتفاظ بعدد من العمال االحتياطيُت تدفع ذلم أجورىم ليحلوا زلل الغائبُت شلا يزيد من تكلفة اإلنتاج.
ادلقصود بو "عدم حضور العامل ليمارس عملو يف الوقت احملدد للعمل وادلفروض أن يكون فيو ويؤدي العمل طبقا
لنظام اإلنتاج ألسباب أو أعذار غَت مقبولة" ( .عبد ادلنعم عبد احلي 1984،ص.)104


دوران العمل:

وقد أثبتت العديد من الدراسات ارتباط كل من الرضا الوظيفي ودوران العمل وبينت نتائجها أن ىناك عدة
متغَتات تتحكم يف االستمرار أو ترك العمل ومنها ،االذباه ضلو العمل ،واختالف أقسام العمل ،واختالف
الرؤساء ،واختالف طبيعة العمل ،ظروف العمل ،سن العامل والفرص ادلتاحة لاللتحاق بعمل آخر (عباس زلمد
عوض،1985،ص.)64
ويفسر ىذا انو كلما أثرت ىذه ادلتغَتات سلبا أدى إذل دوران العمل ونقص الرضا الوظيفي ،وكلما أثرت
اغلابيا أدت إذل االستمرار يف العمل وربقيق الرضا الوظيفي.
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التمارض:

تربز كظاىرة من ظواىر عدم الرضا واإلحباط النفسي الذي يواجهو العامل وذلك من خالل احلاالت ادلرضية
ادلقنعة اليت يلجا إليها العامل لالبتعاد عن العمل أو دبا ؽلن تسميتو بانسحاب العامل من العمل ،وىذا هتربا من
الواقع ادلعاش داخل التنظيم الصناعي الذي ينتمي إليو أو للتقليل من االنعكاسات السلبية اليت يواجهها أثناء
تأديتو لعملو يف وظيفتو ،وىذا سواء نفورا من الوظيفة حبد ذاهتا ،أو ادلشرفُت ادلباشرين لو أو جلماعة العمل بصفة
عامة (.ضياف زين الدين ،2000 ،ص).80


اإلصابات:

ىي تعبَت جزئي عن عدم رضا الفرد ،وبالتارل انعدام الدافع على أداء العمل بكفاءة وعدم الرغبة يف العمل،
وعليو يفًتض الباحثون وجود عالقة سلبية بُت درجة الرضا الوظيفي وبُت معدالت احلوادث واإلصابات يف العمل
وتفسر ىذه الظواىر بان العامل الذي ال يشعر بدرجة عالية من الرضا صلده اقرب إذل اإلصابة ،وىذا ما يسبب
االبتعاد عن جو العمل الذي ال ػلبو  ،غَت ان ىذا التفسَت غَت مقبول من طرف بعض الباحثُت حيث يرى
"فروم" بان اإلصابات ىي مصدر من مصادر عدم الرضا وليس العكس ( .زلمد سعيد أنور،

 ،2003ص)205


الشكاوي:

أظهرت دراسات (ىاريس) و (فليش مان)  1962أن ارتفاع الشكاوى والتظلمات يظهر كثَتا يف منظمات
يغلب عليها عدم الرضا من ظلط اإلشراف ،فاألستاذ يستعمل وسيلة التظلم والشكوى كآخر إجراء للتعبَت عن
تذمره ذباه األسباب اليت جعلتو يف حالة عدم الرضا عن عملو وىذا هبدف جلب اىتمام ادلشرفُت واإلداريُت
لدراسة وضعيتو بغ ض النظر عن موضوعية ىذه الشكوى من عدم موضوعيتها ،فان اإلدارة مطالبة باالىتمام
ودراستها وربليلها بدقة من اجل تفادي االضطرابات والتوترات اليت تظهر وتؤثر سلبا على أدائها( .أندرودي
سيالزالي ومارك ومارك جي والس ،1991 ،ص)433


اإلضراب:

يعترب اإلضراب من أىم مؤشرات عدم الرضا والتذمر فاإلضراب شكل من إشكال التعبَت يلجا إليو
األساتذة سواء كانوا رلموعة صغَتة أو عددىم كبَت للمطالبة ببعض احلقوق يرون أهنا مهضومة  ،والوضعية اليت
يعيشون فيها تعاكس طموحاهتم وتطلعاهتم وقد تكون ىذه ادلطالب مادية حبتة كزيادة يف األجور وربسُت ظروف
العمل ،أو ادلطالبة بتغَت بعض ادلسَتين ،واألظلاط التسَتية للتنظيم الًتبوي .إذن اإلضراب ىو شكل من أشكال
االحتجاج والتذمر وعدم الرضا (.ضياف زين الدين ، 2000،مرجع سبق  ،ص)81


الالمباالة و التخريب:

يعيش العامل داخل نسق اجتماعي وصناعي وتربوي يتفاعل معو  ،ومع كل التأثَتات االغلابية والسلبية ذلذا
التنظيم ،و األستاذ ادلنسجم مع أىداف ادلنظمة تكون معنوياتو مرتفعة وبالتارل أداؤه جيد  ،ولكن يف احلاالت اليت
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ال يستطيع األستاذ ربقيق طموحاتو وربقيق ذاتو  ،واالنس جام مع احمليط الذي يعمل داخل إطاره فان ذلك يؤثر
سلبا على أدائو ونتيجة ذلك ىو عدم رضاه عن عملو الشيء الذي ينعكس بالسلب على عدم اىتمامو وانضباطو
أثناء تأدية واجباتو  ،وبالتارل تظهر عدة أشكال من أعلها اإلعلال والالمباالة  ،وؽلكن أن يصل األمر إذل أقصى
حدود عد م الرضا ويتحول إذل زبريب متعمد ألدوات اإلنتاج أو اإلنتاج وىذا ما ؽلكن مالحظتو يف ربطم اآلالت
وعطبها ادلتواصل ،وذلذا فان ىذه السلوكات اليت ؽلكن اعتبارىا عدوانية والناذبة عن عدم الرضا تؤثر تأثَتا كبَتا يف
السَت احلسن للمنظمة وتكبدىا خسائر فادحة ( .ضياف زين الدين ، 2000،مرجع سبق  ،ص.)81
 -6 -2-Iالعالقة بين نوع الثقافة التنظيمية و الرضا الوظيفي:
بالرغم من عدم اتفاق الباحثُت حول اجلوانب الوضعية للمؤسسة إال أهنم أمجعوا على أنو حىت تقوم الثقافة
بوظائفها فإنو البد أن تكون ثقافة قوية.
فالثقافة القوية ترتبط دبستوى عارل من اإلنتاجية و الرضا الوظيفي لدى العاملُت و العكس يف حالة الثقافة
الضعيفة تقل اإلنتاجية و يقل الرضا الوظيفي لدى العاملُت ،فكلما زادت عناصر الثقافة قوة و اغلابية كلما قلت
درجة اإلحباط الوظيفي لدى العاملُت و العكس صحيح( .مجال الدين زلمد مرسي،2006،ص )15
الشكل التارل يوضح تأثَت الثقافة على األداء و الرضا الوظيفي:
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عناصر موضوعية
ادلبادرات الفردية
درجة ادلخاطرة
التوجيو
التكامل

عارل

ثقافة

+

نظم ادلكافآت
ظلاذج االتصال
نظم دعم اإلدارة
الرقابة
_
الشكل رقم (: )11يوضح تأثر الثقافة على األداء و الرضا الوظيفي
( ضياف زين الدين ، 2000،مرجع سبق  ،ص.)81
العناصر الموضوعية:
منخفض
ادلبادرة الفردية :مدى احلرية و االستقاللية و الصالحيات ادلتوافرة لعضو التنظيم.
ربمل ادلخاطر :مدى تشجيع األعضاء على االبتكار و ربمل ادلخاطر و ادلغامرات.
إن

االذباه :مدى قيام التنظيم بتحديد أىداف و معاير واضحة.
التكامل :مدى قيام اإلدارة بتشجيع التعاون و التنسيق بُت الوحدات التنظيمية ادلختلفة.
نظم ادلكافآت :مدى زبصيص ادلكافأة و احلوافز وفقا لألداء وليس العتبارات شخص أخر.
ظلاذج االتصال :مدى اقتصار عمليات االتصال على القنوات الرمسية لالتصال من عدمو.
نظم دعم القيم :مدى قيام اإلدارة بتوفَت الدعم و ادلساندة وإتاحة ادلعلومات و تشجيع أعضاء التنظيم.
الرقابة :عدد ادلواعد و اإلجراءات و كمية اإلشراف ادلباشر على تصرفات و سلوكيات العاملُت.
الثقافة القوية تؤدي إذل زيادة فعالية ادلؤسسة و الًتابط االجتماعي و مجاعية العمل و فعالية نظام االتصال

واالتفاق فيما يتعلق بالقيم و ادلبادئ ،حيث أن الثقافة الضعيفة تعوق الفعالية التنظيمية القوية و تؤدي على
االنعزالية و الكراىية بُت األفراد و الشعور باالغًتاب و الالمباالة(.مجال الدين زلمد مرسي، 2006،مرجع
سابق)17 – 16،
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 -3-Iالدراسات السابقة:
 الدراسة االولى :
عنوان الدراسة :اثر الثقافة التنظيمية على الرضا الوظيفي  ،دراسة حالة فئة االفراد شبو الطبيين بالمؤسسة
العمومية االستشفائية ترابي بوجمعة ببشار ،رسالة ماجستَت  ،من إعداد الطالب عيساوي وىيبة،مدرسة دكتوراه
:إدارة األفراد و حوكمة الشركات ،زبصص حوكمة الشركات ،جامعة أبو بكر بالقايد تلمسان .2012

ىدف الدراسة:

معرفة تأثَت الثقافة التنظيمية على الرضا الوظيفي لدى األفراد العاملُت يف الشبو الطيب بادلؤسسة العمومية
االستشفائية ترايب بومجعة ببشار.

مشكلة الدراسة :كيف تؤثر الثقافة التنظيمية يف الرضا الوظيفي لألفراد شبو الطبيُت بادلؤسسة االستشفائية ؟
المنهج الدراسة:

واستخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي للتحقيق من أىداف الدراسة ،واستخدمت االستبيان كأداة للدراسة  ،أما
رلتمع البحث فيضم  239فردا  ،مت اخذ  60فردا كعينة للدراسة.
أىم النتائج المتوصل إليها:
ومن النتائج ادلتوصل إليها يف ىذه الدراسة  :إن الثقافة التنظيمية السائدة تؤثر يف الرضا الوظيفي
فبالنسبة لشبو الطبيُت العاملُت بادلؤسسة االستشفائية وجدنا أن التصور االغلايب لثقافتهم التنظيمية والذي بلغ
متوسطها احلسايب )  ( 3.345وىو ما يعٍت ان معدل الرضا ؽليل لالطلفاض وادلقدر بادلتوسط (.(2.921
وىذا يًتجم مدى تأثَت الثقافة التنظيمية على الرضا الوظيفي حيث بلغت قيمة معامل االرتباط
الثنائي (. ( 0.692
 الدراسة الثانية:
عنوان الدراسة ":الثقافة التنظيمية في المنظمات األمنية و دورىا في تطبيق الجودة الشاملة " دراسة ربليلية
مقارنة بُت اإلدارة العامة للمرور و اإلدارة العامة للجنسية واجلوازات و اإلقامة بوزارة الداخلية دبملكة البحرين،
دراسة من إعداد الطالب حسام بن فيحان الدوسري ،أطروحة دكتوراه كلية الدراسات العليا قسم العلوم اإلدارية
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية الرياض .2007
ىدف الدراسة:

معرفة دور الثقافة التنظيمية يف ادلنظمات األمنية يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر العاملُت باإلدارة

العامة للمرور و اإلدارة العامة للجنسية للجوازات و اإلقامة دبملكة البحرين.
المنهج المتبع  :ىو ادلنهج الوصفي التحليلي و قد استخدمت االستبيان كأداة جلمع البيانات ادليدانية من
العاملُت.
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أىم النتائج المتوصل إليها:

دبوج األنظمة و اللوائح التنظيمية و التزام العاملُت بأسلوب "ضلن يف خدمة ادلستفيد " عند العمل من
اجلمهور اخلارجي ،و ىناك اعتقاد عام لدى العاملُت بان التغيَت يف النظم العمل و آلياتو سوف يكون لصاحلهم .
-

أخَتا عدم وجود نظام فعال للحوافز يعتمد على معايَت موضوعية.
 الدراسة الثالثة:

عنوان الدراسة :الثقافة التنظيمية وعالقتها بسوء السلوك التنظيمي في اإلدارة العمومية الجزائرية ،رسالة
ماجستَت غَت منشورة جامعة منتوري  ،من إعداد الطالب بوبكر منصور ،قسنطينة اجلزائر.2007
ىدف الدراسة :معرفة العالقة بُت الثقافة التنظيمية من جهة وسوء السلوك التنظيمي كمسار ؼلتاره الفرد بكيفية

واعية أو غَت واعية .
مشكلة الدراسة:

ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت الثقافة التنظيمية  ،وسوء السلوك التنظيمي يف أجهزة ادلصاحل اخلارجية
للدولة بوالية الوادي ؟
منهج الدراسة :استخدم الباحث ادلنهج الوصفي االرتباطي للتحقق من أىداف الدراسة واستخدم االستبيان
كأداة لدراسة عينة قصدية من رلتمع الدراسة ػلتوي على  3154موظف ينتمون إذل  28مديرية والئية  ،ومت
اختيار  220موظف كعينة للدراسة.
أىم النتائج المتوصل إليها:

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الثقافة التنظيمية السائدة بُت أفراد عينة الدراسة .
أن مستوى كل من الثقافة التنظيمية وسوء السلوك التنظيمي وجود مستوى منخفض للثقافة التنظيمية
السائدة يف أجهزة ادلصاحل اخلارجية للدولة بوالية الوادي.
 الدراسة الرابعة :
عنوان الدراسة:الثقافة التنظيمية ومساىمتها في تحقيق األداء المتميز لدى إطارت وزارة الشباب و
الرياضة .رسالة ماجستَت  ،إعداد الطالب سادل العياشى ،معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
،زبصص اإلدارة و التسيَت الرياضي ،جامعة ادلسيلة اجلزائر .2014
ىدف الدراسة  :معرفة مساعلة الثقافة التنظيمية اليت تتسم ب ( العمل اجلماعي و اإلبداع و ادلشاركة يف ازباذ
القرارات و القدرة على التكيف ) يف ربقيق األداء ادلتميز لدى إطارات وزارة الشباب و الرياضة

مشكلة الدراسة :ىل تساىم الثقافة التنظيمية يف ربقيق األداء ادلتميز لدى إطارات وزارة الشباب و الرياضة ؟
منهج الدراسة  :استخدم الباحث ادلنهج الوصفي للتحقق من أىداف الدراسة .و استخدم الباحث االستبيان
كأداة للدراسة عينة مسحية لإلطارات العاملة دبختلف ادلديريات الفرعية على مستوى وزارة الشباب و الرياضة
باجلزائر العاصمة (اإلدارة ادلركزية )وكان عددىم  50إطار.
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أىم النتائج المتوصل إليها:
-

يوجد حرص من القائمُت على الوزارة للعمل بروح الفرق ألداء ادلهام.
ينظر ادلسئولون إذل األساليب اجلديدة يف اصلاز ادلهام نظرة تقدير عالية.
يوجد تفويض للسلطة يشجع ادلوظفُت على ربمل ادلسئولية ،وعدم انتظار التعليمات للقيام بادلهام

الضرورية
تعمل الوزارة بشكل مستمر على توفَت أحدث النظم و التقنيات لضمان السرعة و الدقة يف اصلاز ادلهام.
-

يتوفر للموظفُت فرص التكوين و الًتبص بغرض االحتكاك و اكتساب خربات لرفع كفاءة أدائهم.

أىم االقتراحات و التوصيات:

التأكد على أن العمل اجلماعي و روح الفريق ،و اعتبار ربقيق أىداف الوزارة مسئولية مجاعية يشًتك
فيها مجيع العاملُت.
االىتمام بعامل التحفيز لتشجيع العملُت ادلتميزين من خالل مكافأة األداء ادلتميز.
منح فرص التوظيف لذوي الكفاءات العلمية العليا و ادلختصُت يف اجملال الرياضي أي ضرورة االىتمام
بادلؤىل و التخصص العلمي للموظف ووضعو يف ادلكان ادلناسب حىت ينتج و يبدع يف ميدان عملو.
 الدراسة الخامسة:

عنوان الدراسة :دور بعض عناصر الثقافة التنظيمية في تحسين مستوى األداء الوظيفي لدى العمال
اإلداريين لديوان مركب متعدد الرياضات  ،رسالة ماسًت ،معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و
الرياضية،زبصص إدارة و تنظيم ،إعداد الطالبة سبايب فاطمة الزىرة ،جامعة ادلسيلة اجلزائر .2014
ىدف الدراسة  :معرفة دور بعض عناصر الثقافة التنظيمية يف ربسُت مستوى األداء الوظيفي لدى عمال ديوان
مركب متعدد الرياضات لوالية ادلسيلة .

مشكلة الدراسة  :ىل لعناصر الثقافية التنظيمية دور يف ربسُت مستوى األداء الوظيفي لدى عمال ديوان مركب
ادلتعدد الرياضات ؟
منهج الدراسة :است خدم الباحث ادلنهج الوصفي للتحقيق من أىداف الدراسة ،و استخدم االستبيان كأداة
للدراسة عينة مسحية جلميع األفراد العاملُت بديوان ادلركبات الرياضية لوالية ادلسيلة و كان عددىم  14إداري.
أىم النتائج المتوصل إليها:
-

أن ادلعتقدات و األفكار السائدة لدى العاملُت أسهمت يف ربسُت مستوى األداء ،و ىذا من خالل

األفكار و ادلقًتحات اليت يقدموهنا.
أن السياسات و اإلجراءات ادلتبعة يف ادلؤسسة واضحة و زلددة و تساىم يف توفَت ادلناخ ادلالئم ألداء
ادلهام الوظيفية.
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لعناصر الثقافة التنظيمية دور يف ربسُت مستوى األداء الوظيفي لدى عمال ديوان مركب متعدد
الرياضات.
أىم االقتراحات و التوصيات:
العمل على تنمية و تطوير القدرات اإلبداعية و اإلبتكارية لدى ادلوظفُت لكي تتولد لديهم القدرة على
توليد األفكار اإلبداعية.
العمل على زيادة مشاركة ادلوظفُت يف عملية ازباذ القرارات لرفع مستوى التنسيق و التشاور و التكامل.
البشري.

العمل على تطوير ادلسار الوظيفي للعاملُت و ذلك من خالل تنمية و تطوير قدرات مهام العنصر

 الدراسة السادسة:
عنوان الدراسة :الثقافة التنظيمية و عالقتها بدوافع التعليم الذاتي لدى العاملين بقطاع حرس الحدود
بالخفجي،رسالة ماجستَت ،إعداد زلمد غالب ادلطَتي،جامعة نايف للعلوم األمنية ،الرياض .2013
ىدف الدراسة :التعرف على مكونات الثقافة التنظيمية السائدة بقطاع حرس احلدود باخلفجي من وجهة نظر
ادلبحوثُت .
وكذلك التعرف على ما إن كانت ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بُت مكونات الثقافة التنظيمية و دوافع التعلم
الذايت للمبحوثُت.
مشكلة الدراسة  :ما عالقة مكونات الثقافة التنظيمية بدوافع التعلم الذايت بقطاع حرس احلدود باخلفجي ؟.
منهج الدراسة :استخدم الباحث ادلنهج الوصفي للتحقق من أىداف الدراسة ،ة استخدم االستبيان كأداة
للدراسة عينة مسحية جلميع العاملُت بقطاع حرس احلدود باخلفجي ،وكان عددىم  94فرد.

أىم نتائج الدراسة:
بلغ ادلتوسط العام دلكونات الثقافة التنظيمية السائدة  3،8واحتلت التوقعات ادلرتبة األوذل دبتوسط قدره
3،86القيم دبتوسط  3،82ادلعتقدات  3،81مث األعراف .3،51وبلغ متوسط العام لدوافع التعلم الذايت
للعاملُت  3،19و احتل الدافع الديٍت ادلرتبة األوذل متوسط  4،46مث الدافع ادلعريف 4،37و يليو الشخصي
 4،22فاالجتماعي .4،19
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت مكونات الثقافة التنظيمية السائدة و دوافع التعلم الذايت لدى
العاملُت حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بَتسون  0،363بدرجة متوسطة.
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 الدراسة السابعة:
عنوان الدراسة:عالقة الثقافة التنظيمية بمستوى األداء الوظيفي للموظفين في اإلدارة الرياضية دراسة
ميدانية بمديريات الشباب و الرياضة لواليات (المسيلة ،برج بوعريريج ،باتنة ) ،رسالة ماسًت  ،إعداد الطالبة

بن سعيد زىية ،معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية ،زبصص إدارة و تنظيم رياضي ،جامعة
ادلسيلة اجلزائر .2014
ىدف الدراسة:معرفة طبيعة العالقة بُت الثقافة التنظيمية و مستوى األداء الوظيفي يف اإلدارات الرياضية.
التعرف على واقع الثقافة التنظيمية و مستوى أداء ادلوظفُت يف اإلدارات الرياضية اجلزائرية.
مشكلة الدراسة :ما عالقة الثقافة لتنظيمية دبستوى األداء الوظيفي للموظفُت يف اإلدارات الرياضية ؟.
منهج الدراسة :استخدم الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي للتحقق من أىداف الدراسة،و استخدم االستبيان
كأداة للدراسة غينة مسحية لرؤساء ادلصاحل و ادلكاتب دلديريات الشباب و الرياضة لكل من واليات(ادلسيلة،برج
بوعريريج ،باتنة ) والذي كان عددىم  64فرد.
أىم النتائج المتوصل إليها:
ىناك اثر اغلايب للثقافة التنظيمية على مستوى األداء الوظيفي يف اإلدارات الرياضية ،و ذلك نظرا ألعلية
الدور احليوي الذي تقوم بو عناصر الثقافة التنظيمية ،و دورىا الفعال يف ذبسيد و تطوير الفكر اإلداري احلديث
الذي ساىم يف رفع مستوى األداء الوظيفي.
توصلت الدراسة إذل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات ادلبحوثُت تعزى للمتغَتات
الشخصية و ىي ( اجلنس،ادلؤىل العلمي،ادلستوى الوظيفي،سنوات اخلربة).
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد عينة البحث حول الثقافة التنظيمية و األداء
الوظيفي تعزى دلتغَت اجلنس.
أىم االقتراحات و التوصيات:
-

دراسة معوقات الثقافة التنظيمية داخل اإلدارة اليت ربول دون فاعليتها و يبل ادلواجهة.
زيادة درجة االىتمام دبجال الثقافة اإلغلابية من قبل اإلدارات ،و ىذا يتم من خالل ربديد نقاط القوة

لعناصر الثقافة التنظيمية و العمل على تعزيزىا ،و ربديد نقاط الضعف و العمل على تطويرىا.
العمل على تطوير ادلسار الوظيفي للموظفُت ،و ضرورة عقد الربامج التدريبية الفعالة ،ليتمكن ادلوظفُت
من أداء ادلهام و ادلسؤوليات ادلوكلة إليهم.
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 الدراسة الثامنة:
عنوان الدراسة :درجة مالئمة الثقافة التنظيمية السائدة العتماد إدارة الجودة الشاملة باإلدارة
الرياضية .رسالة ادلاسًت ،إعداد الطالب احلسن سللوفية ،معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية،شعبة

اإلدارة و التسيَت الرياضي ،زبصص إدارة و تنظيم يف الرياضة ،جامعة ادلسيلة اجلزائر .2014

ىدف الدراسة :التعرف على درجة مالئمة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة باإلدارة الرياضية اجلزائرية يف ظل الثقافة
التنظيمية السائدة هبا.
مشكلة الدراسة:ما درجة مالئمة تطبيق إدارة اجلودة باإلدارة الرياضية اجلزائرية يف ظل الثقافة التنظيمية السائدة
هبا؟
منهج الدراسة :استخدم الباحث ادلنهج الوصفي للتحقق من أىداف الدراسة،و استخدم االستبيان كأداة
للدراسة عينة قصدية جلميع أفراد رلتمع الدراسة و كان عددىم  34إداري.
أىم النتائج المتوصل إليها:
-

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد عينة البحث حول مالئمة الثقافة التنظيمية السائدة

العتماد إدارة اجلودة الشاملة باإلدارة الرياضية اجلزائرية تعزي دلتغَتات السن،الصفة اإلدارية ،ادلؤىل العلمي ،اخلربة
،اجلنس.
وجود عالقة ارتباطيو بُت مالئمة الثقافة التنظيمية السائد العتماد إدارة اجلودة الشاملة بإدارة الرياضية
اجلزائرية.
الثقافة التنظيمية احلالية تدعم تبٍت مفهوم إدارة اجلودة الشاملة باإلدارة الرياضية اجلزائرية ،لكن وجب هتيئة
ادلناخ لذلك.
أىم االقتراحات و التوصيات:
نشر ثقافة اجلودة يف ادلؤسسات الرياضية ومنح أكرب قدر من الالمركزية و مشاركة العاملُت يف جهود
التحسُت ادلستمر بغية االستغالل األمثل لقدراهتم و مهاراهتم.
االستعانة خبرباء سلتصُت يف اجملال اإلداري من أجل إرساء معادل ادلفهومُت داخل ادلؤسسة الرياضية.
االىتمام أكثر دبوضوع الثقافة التنظيمية و ازباذ التدابَت الالزمة لرفع مستواىا عند العاملُت دبا يتالءم مع
متطلبات إدارة اجلودة الشاملة.
االىتمام أكثر بالعميل من خالل إنشاء قنوات اتصال أكثر سالسة دلعرفة ما يصبو إليو العمالء.
-

22

الفصل ا ألول

اخللفية النظرية وادلراسات السابقة

 الدراسة التاسعة:
عنوان الدراسة:الثقافة التنظيمية و تأثيرىا على أداء العاملين داخل المؤسسة االقتصادية دراسة ميدانية
لمؤسسة – إرياض سطيف – مطاحن سيدي عيسى،رسالة ماسًت،إعداد الطالبة لعيشي أم اخلَت،كلية العلوم
اإلنسانية و االجتماعية ،قسم علم االجتماع زبصص تنظيم و عمل ،جامعة ادلسيلة اجلزائر .2014

ىدف الدراسة:معرفة مدى تأثَت الثقافة التنظيمية على أداء العاملُت داخل ادلؤسسة االقتصادية.
معرفة مدى مستوى األداء لدى العاملُت داخل ادلؤسسات الصناعية.
مشكلة الدراسة:ما طبيعة تأثَت الثقافة التنظيمية على أداء العاملُت داخل ادلؤسسة االقتصادية؟
منهج الدراسة :استخدمت الباحثة ادلن هج الوصفي للتحقيق من أىداف الدراسة ،و استخدمت ادلقابلة و
االستبيان كأداة للدراسة عينة عشوائية و اليت كان عددىا  40عامل.
أىم النتائج المتوصل إليها:
-

كلما كان عامل يكتسب قيم العمل إغلابية كلما كان أداءه فعال.
كلما كان العامل لديو معتقدات أكثر مالئمة مع طبيعة ادلنظمة كان أداؤه فعاال.

-

كلما كان للعامل معارفة متميزة كان أداؤه فعاال.

أىم االقتراحات و التوصيات:
-

ادلشاركة اجلماعية يف وضع األىداف للوحدات التنظيمية .

ضرورة تكوين العمال و تدريبهم و فسح اجملال ذلم لتحمل بعض ادلسؤوليات و تشجيع حرية التعبَت و
تقدمي االقًتاحات و إصدار القرارات ادلناسبة.
زيادة درجة االىتمام دبجال الثقافة التنظيمية اإلغلابية من قبل إدارة الشركة و العاملُت.
العمل على توفَت برامج تدريبية ذات صفة إبتكارة هتدف إذل الرفع من مستوى األداء.
 الدراسة العاشرة:
عنوان الدراسة :التحفيز ودوره في تحقيق الرضا الوظيفي لدى موظفي مديرية الشباب و الرياضة.رسالة
ماسًت ،إعداد الطالب الشيخ عبد الوىاب،معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية،زبصص التنظيم و
اإلدارة ،جامعة ادلسيلة اجلزائر .2013
ىدف الدراسة:التعرف على مدى توافر حوافز دلوظفي مديرية الشباب و الرياضة
معرفة العالقات بُت احلوافز و رضا ادلوظف عن العمل.

مشكلة الدراسة:ىل للتحفيز دور يف ربقيق الرضا الوظيفي لدى موظفي مديرية الشباب و الرياضة؟
منهج الدراسة:استخدم الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي للتحقيق أىداف الدراسة ،و استخدم الباحث
االستبيان كأداة للدراسة عينة مكون من  24موظف دبديرية الشباب و الرياضة.
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أىم النتائج المتوصل إليها:
-

احلوافز ادلعنوية تقدم بدرجة متوسطة دلوظفي مديرية الشباب و الرياضة.
احلوافز ادلادية تستخدم دائما مع موظفي مديرية الشباب و الرياضة.

-

يرى أغلب ادلوظفُت أن ربسُت مستوى العمل يؤدي إذل زيادة الرضا الوظيفي.

أىم االقتراحات و التوصيات:
-

االىتمام بتفعيل احلوافز ادلادية و ادلعنوية خاصة اليت حصلت على رتب متدنية وفق نتائج البحث.

-

االىتمام بعملية ربسُت بيئة العمل الوظيفية.
 الدراسة الحادي عشر:

عنوان الدراسة :دور النمط القيادي الديمقراطي في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين بمديرية الشباب
والرياضة ،رسالة ماسًت ،إعداد الطالبة معَتش أمال ،معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية ،زبصص
إدارة و تنظيم يف الرياضة ،جامعة ادلسيلة اجلزائر .2015

ىدف الدراسة  :معرفة النتائج ادلًتتبة على عمل القيادة الرياضية و مدى إسهامها يف ربقيق الرضا الوظيفي لدى
العاملُت داخل مديريات الشباب و الرياضة.
مشكلة الدراسة :ىل للنمط القيادي الدؽلقراطي دور يف ربقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت دبديريات الشباب و
الرياضة؟

منهج الدراسة:استخدم الباحث ادلنهج الوصفي للتحقيق من أىداف الدراسة ،و استخدم الباحث االستبيان
كأداة للدراسة عينة مكونة من  26فرد من مديرية الشباب و الرياضة لوالية مسيلة.
أىم النتائج المتوصل إليها:
العالقات اإلنسانية بُت الرئيس و ادلرؤوسُت ػلقق رضا العاملُت داخل مديرية الشباب و الرياضة.
ادلشاركة يف ازباذ القرار ذبعل أغلبية ادلبحوثُت يشعرون برضاىم عن العمل داخل ادلؤسسة،و ىذا ما يزيد
من ربسُت األوضاع ادلتعلقة هبا و بالتارل زيادة والئهم و انتمائهم للمؤسسة.
تفويض بعض السلطات للمرؤوسُت من قبل رئيسهم لبعض ادلسؤوليات ضمن صالحياهتم يولد لديهم
رضا وظيفي.
أىم االقتراحات و التوصيات:
-

تعميم النمط القيادي الدؽلقراطي على كافة ادلؤسسات الرياضية و إشراك العاملُت يف عملية إزباذ القرار و

تفويض ذلم بعض السلطات ليربز إبداعهم و ليشعروا باالنتماء و الرضا عن العمل.
نقًتح أن تكون عملية اختيار ادلدراء قائمة على دراسة علمية و أسس موضوعية ،أي من يتوذل مسؤولية
اإلشراف أن يكون ذا خربة عالية و مستوى علمي و لديو صفات القائد الناجح حىت يتمكن من إدارة األمور
بشكل فعال.
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 مناقشة الدراسات السابقة و عالقتها بالدراسة الحالية:

إن للدراسات السابقة أعلية معتربة للباحث،دلا ذلا من أعلية و مرتكزات يعتمد عليها يف بناء حبثو و تركيبو من
ناحية اإلطار و ادلعلومات،فالدراسات اليت تناوذلا الباحث كلها تصب يف مصب واحد و ىو الثقافة التنظيمية و
الرضا الوظيفي ،و اتضح من خالل الدراسات السابقة أن موضوع الثقافة التنظيمية و الرضا الوظيفي،تعترب من
ادلوضوعات اليت نالت اىتمام الباحثُت  ،وقد تبُت مايلي:
أن كل من ىذه قد استهدفت التعرف على أحد اجلوانب اذلامة ادلتعلقة بالثقافة التنظيمية و الرضا
الوظيفي سعيا لفهم عميق حول العناصر ادلكونة ذلذا ادلفهومُت ،أو العوامل ادلؤثرة فيو،أو ادلعوقات اليت ربد من
وجوده و بذلك استطاعت أن تفسر ما ػليط هبذين ادلفهومُت من غموض و تأكيد اجرائيتو و واقعيتو و ترمجة
عناصرعلا و مفرداهتما دبا يتالءم مع العمل يف ادليدان اإلداري.
كما أن بعض الدراسات ىدفت إذل معرفة دور الثقافة التنظيمية من جهة و الرضا الوظيفي من جهة
أخرى ولقد خلصت معظم ىذه الدراسات إذل أن للثقافة التنظيمية دور كبَت داخل اإلدارة.
و جل الدراسات استخدمت ادلنهج الوصفي ،و أساليب إحصائية متعددة لتحليل و تفسَت البيانات
وذلك الختالف مواضيع و أىداف الدراسة ،إال أن معظمها استخدم برنامج الرزم اإلحصائية.
أما من حيث ادلنهج وأد اة الدراسة فقد اتبعت الدراسة احلالية ادلنهج الوصفي التحليلي و االستبيان
كأداة جلمع البيانات حيث تتشابو مع مجيع الدراسات السابقة.
-

 مجاالت االستفادة و التميز من الدراسات السابقة:

حاول الباحث يف ىذه الدراسة معرفة الدور اليت تلعبو الثقافة التنظيمية يف ربقيق الرضا الوظيفي دبعهد

علوم وتقنيات البدنية و الرياضية بادلسيلة.
ساعلت الدراسات السابقة يف اختيار و ربديد الباحث لألساليب اإلحصائية ادلناسبة مع متطلبات
البحث.
استفاد الباحث من اختيار منهج البحث حيث اختار الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي و كذلك يف
اختيار عينة البحث.
يف كيفية احلصول على بيانات االستبيان و أدوات دراسة متغَتات البحث كما أن زلاور االستبيان يف
ىذه الدراسة سلتلفة عن باقي الدراسات.
استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف تصميم أدوات مجع ادلعلومات الالزمة و يف مقارنة النتائج اليت
وردت يف الدراسات السابقة،دبا سوف تفسر عنو نتائج الدراسة احلالية.
ساعلت سلتلف الدراسات السابقة يف عملية ربديد و صياغة مشكلة البحث بأبعادىا و جوانبها ادلختلفة
وأىم مفرداهتا و تكوين إطار مرجعي نظري حول موضوع البحث.
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الفصل الثاين
-1-IIالكلمات الدالة في الدراسة:
-1 -1-IIالثقافة التنظيمية:


الثقافة :

ٍ
ٍ
ف  :ثَ َقافةً :ثَِقف  .ثقافة مص،ج

ف ثَ ْق ًفا و ثَ َق ًفا صار حاذقا ماىرا (ثَقف عامل) ثَ ُق َ
لغة :ثقف ثَق َ
ثقافات ُّ
متكن من العلوم و الفنون و اآلداب(.املنجد يف اللغة العربية املعاصرة ،1002 ،ص ) 261
ثقف الشيئ ثقفا و ثقافا و ثقوفة :حذق و رجل ثقف:حاذق فهم و تدل على سرعة الفهم والتعلم(ابن
منظور و أخرون،1001،ج،3ص)12


اصطالحا :حسب تايلر فان الثقافة ىي ذلك الكل املركب الذي يشتمل على املعرفة و املعتقدات والفن



أما تعريف كوفالرون الذي يرى أهنا "تشمل القيم املادية و الالمادية اليت خيلقها اإلنسان يف سياق تطوره

و األخالق و القانون و العادات  ،أو أي قدرات يكتسبها اإلنسان بصفتو عضوا يف اجملتمع

االجتماعي و جتربتو التارخيية ،و ىي تعرب عن مستوى التقدم التكنلوجي و اإلنتاج الفكري و املادي و التعليم
والعلم و األدب و الفن الذي وصل إليو اجمل تمع يف مرحل معينة من مراحل منوه االجتماعي و االقتصادي و جبملة
موجزة ىي إجنازات اإلنسان اليت يعرب هبا من خالل حياتو و طرائقو يف التفكري و السلوك و العمل واليت تأيت
نتاجا لتفاعلو مع الطبيعة و غريىا من البشر"(عبد العزيز صاحل بن جيتور،1002،ص)292


التنظيم:



مصدر فعل نظم ،و النظم والتأل يف ،وضم شيئ إىل أخر ،و نظم اللؤلؤ ينظمو نظما و نظاما أي مجعو

لغة :نظم نَظَ َم نَظْ ًما :ألف األشياء و ضم بعضها إىل بعض (نَظَم الآلىل)ألف كالما موزونا ُمقفى (:نظَم

قصيدة) (،نَظَم أمره)  ،نظْم :ترتيب تنسيق (نظْم لؤلؤ) (،نظم َزىر يف عقد)(.املنجد يف اللغة العربية
املعاصرة،مرجع سابق ،1002،ص )2211
فانتظم( الفريوز أبادي،1003،ص )2002


اصطالحا :ىو ترتيب األشياء يف أماكنها الصحيحة و توزيع االختصاصات و املسؤوليات بطريقة منظمة

حبيث ال حيدث تضارب (.حسن أمحد الشافعي،1003،ص)00


التعريف االصطالحي للثقافة التنظيمية:



عرفها كريت ليوين بأهنا "جمموعة من االفرتاضات و االعتقادات و القيم و القواعد و املعاير اليت يشرتك

هبا أفراد املنظمة ،وىي مبثابة البيئة اإلنسانية اليت يؤدي املوظف عملو فيها ،و الثقافة شيئ ال يشاىد وال حيس
ولكنو حاضر و يتواجد يف كل مكان ،وىي كاهلواء حييط بكل شيء يف املنظمة و يؤثر فيو"


أما ماهر فقد عرف الثقافة التنظيمية على أهنا "جمموعة من االجتاىات النفسية السائدة يف املنظمة والقيم

و العادات و التقاليد و معايري السلوك املتعارف عليها داخل املنظمة بالرغم أن ىذه األمور غري ملموسة و ال
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ديكن مشاىدهتا بوضوح إال أنو حني استقرارىا يف املنظمة يكون هلا تأثري كبري على سلوك العاملني و املنظمة ككل
 (.ماىر أمحد،1001،ص)231


يف حني اللوزي ( )1000عرف الثقافة التنظيمية بأهنا ":الكل املتكامل من مظاىر السلوك املكتسب

الذي يظهر و ديارس بواسطة األفراد يف أي جمتمع ".أو ىي ":كل مركب يتضمن املعرفة و املعتقدات و الفنون
واألخالق و القانون و األعراف و غري ذلك من اإلمكانيات و العادات اليت يكتسبها اإلنسان باعتباره عضوا يف
اجملتمع"(.اللوزي ،موسى،1000.ص)111



و يعرفها اليو جاك"بأهنا طريقة التفكري و السلوك االعتياد و التقليدي و تكون مقسمة و مشرتكة بني

أعضاء املنظمة وتعلم شيئا فشيئا لؤلعضاء اجلدد من أجل قبوهلم يف املنظمة (الياس سالم،2002،ص)12
 التعريف االجرائي للثقافة التنظيمية:

ىي جمموعة من القيم و املفاىيم األساسية واملمارسات و املعتقدات السائدة بني العاملني يف املعهد و ذلك من

أجل توجيو سلوك العاملني أثناء سري العمل لتحقيق أىداف املعهد و العاملني.
 -2 -1-IIتعريف الرضا الوظيفي:
ورضوا ٌن ،ومرضاةٌ مبعىن زال استياءه واستعاد ىدوئو".رضي بعد أن قبض اكراميتو"
لغة :من فعل رضى،رضاءٌُ ،

متشك و متذمر مما ىو فيو و راض عن الشيء مبعىن اقتنع بو ( .املنجد يف
راض مجع رضاة مبعىن قانع بشيئ غري
َ

اللغة العربية املعاصرة،1002،مرجع سابق ،ص )162



.اصطالحا:
يعرف إدوين لوك الرضا الوظيفي بأنو " احللة العاطفية اإلجيابية الناجتة عن تقييم الفرد لوظيفتو أو ما

حيصل عليو من تلك الوظيفة".
أما ستون فيعرفو بأنو " احلالة اليت يتكامل فيها الفرد مع وظيفتو و عملو ،ويصبح أنسانا تستغرقو الوظيفة

و يتفاعل معها من خالل طموحو الوظيفي و رغبتو يف النمو و التقدم و حتقيق أىدافو االجتماعية من
خالهلا"(.حممد سعيد سلطان،1002،ص.)291



و لقد عرف فروم فكثور الرضا الوظيفي بأنو " اجتاه اجيايب من الفرد إىل عملو الذي ديارسو".

أما بلجن فيعرف الرضا الوظيفي بأنو " شعور الفرد اجتاه وظيفتو و أن ىذا الشعور يعكس درجة التفاعل

بني خصائص الفرد و الوظيفة و املؤسسة"(.حممد فتحي عكاشة،2999،ص .)222


إجرائيا  :الرضا الوظيفي ىو شعور العامل باالرتياح النفسي نتيجة حتقيق حاجاتو سواء مادية أو معنوية

وىو كذلك حالة من القبول و القناعة للفرد اجتاه وظيفتو اليت ديارسها يف املعهد وكذلك االرتياح أو السعادة
إلشباع احلاجات و الرغبات والتوقعات من العمل نفسو و بيئة العمل

39

الاطار العام لدلراسة

الفصل الثاين
 -2-IIإشكالية الدراسة:

تعترب املنظمة الرياضية جمتمع مصغر يضم جمموعة من األفراد داخل بناء ىرمي و يف اتصال و تفاعل
مستمر مبا حيملو كل فرد من قيم و دوافع و مبادئ و اجتاىات و طرق التفكري  ،مستند أساسا من خواص و
سيمات اجملتمع الذي ينتمي إليو فإن ىذا التفاعل املستمر تتبلور عنو مجلة من القيم و املفاىيم املشرتكة جتمع بني
أغلب ىذه األفراد على اختالف طموحاهتم و مساعيهم كل ىذا يشكل لنا ما أصبح يعرف مؤخرا مبصطلح
الثقافة التنظيمية(.سلطان حممد أنور ،1003،ص )103
ولقد أعطى الباحثون أمثال "ىوفستيد"و "لبرتز و ووترمان" اىتماما كبريا بالثقافة التنظيمية ودراستها
وذلك ملا هلا من أمهية داخل التنظيم من حيث التأثري يف أداء وسلوك العاملني يف املنظمة  ،كما أهنا تشكل إطارا
إرشاديا للعاملني فيها وتشمل الثقافة التنظيمية القيم واملعايري اليت تساعد على النجاح كاالنضباط  ،الصرامة
،تشجيع االقرتاحات  ،املعتقدات السائدة يف أذىان املنظمة  ،وتشجيع املبادرات الفردية ،ودرجة حتمل املخاطرة ،
وتقبل االختالف  .إذ أن الثقافة التنظيمية متثل متغري مهم يف التأثري يف الرضا الوظيفي للعاملني  ،والذي تتضح
أمهيتو من خالل العنصر البشري الذي يكون ألفراده جمموعة من االنفعاالت واملشاعر إزاء العمل الذي يؤديو ،
فالرضا الوظيفي يعرب عن درجة من التفاعل التأثريي الذي جيعل الفرد يف حالة من االنتعاش املادي واملعنوي حبيث
تبعد اآلثار السلبية من اإلحساس الذي تبقى مراكزه تعمل بصورة اجيابية دون تواتر وصوال ملرحلة االرتفاع بالروح
املعنوية إىل الدرجة القصوى  ،ومنو فان للبيئة وظروف العمل  ،عدم التغيب والتأخر عن العمل  ،كفاية اإلشراف
املباشر ،طبيعة العمل نفسو  ،العالقة مع الزمالء يف العمل  ،حتقيق األىداف التنظيمية  ،العدالة و املوضوعية يف
العمل كلها مؤشرات واليت من خالهلا نقيس درجة الرضا الوظيفي.
كما أن اجلهود اليت تبذهلا املؤسسات من حوافز ومكافآت وعالوات وترقيات ال تكون لوحدىا ىي العامل
املهم يف رضا العاملني الوظيفي  ،بل ىناك عامل آخر لو دور أال وىو" الثقافة التنظيمية.
ومن مث فان ىذه الدراسة ستهتم بتقصي دور الثقافة التنظيمية يف حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني اإلداريني
مبعهد علوم وتقنيات النشاطات الرياضية والبدنية جبامعة املسيلة.
ومنه نطرح إشكالية الدراسة في السؤال العام التالي:

ىل للثقافة التنظيمية دور يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية
والرياضية جبامعة املسيلة؟
التساؤالت الجزئية:
-

ىل القواعد و القيم املوجودة داخل املعهد تؤدي إىل حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني ؟
ىل تساىم العالقات السائدة بني العمال ومشرفيهم يف حتقيق الرضا الوظيفي باملعهد؟

-

ىل للثقافة التنظيمية التكيفية دور يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني باملعهد؟
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 -3-IIأهداف الدراسة:
-

معرفة دور القواعد و القيم املوجودة داخل املعهد يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني.
معرفة دور العالقات السائدة بني العاملني و مشرفيهم يف حتقيق الرضا الوظيفي باملعهد.
معرفة دور الثقافة التنظيمية التكيفية يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني باملعهد.

 -4-IIأهمية الدراسة:
تكتسب ىذه الدراسة أمهيتها من حماولة الباحث التعريف مبفاىيم و نظريات الثقافة التنظيمية اليت متثل
جانبا مهما من البيئة الداخلية ألي منظمة .كما أهنا تعد من املوضوعات املهمة يف ميدان اإلدارة ،إذ تتناول
مفهومني مهمني مها الثقافة التنظيمية و الرضا الوظيفي.
كما قد تساىم ىذه الدراسة يف التوصل إىل فهم لطبيعة العالقة بني الثقافة التنظيمية يف املعهد و الرضا
الوظيفي لدى العاملني اإلداريني هبا .و كذلك تعزيز فهم العاملني ألمهية الثقافة التنظيمية و الرضا الوظيفي.
 -5-IIفرضيات الدراسة:
الفرضية العامة:

للثقافة التنظيمية دور اجيايب يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني مبعهد علوم وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية جبامعة املسيلة.
الفرضيات الجزئية:
-

القواعد و القيم املوجودة داخل املعهد تؤدي إىل حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني .
تساىم العالقات السائدة بني العمال ومشرفيهم يف حتقيق الرضا الوظيفي باملعهد.
للثقافة التنظيمية التكيفية دور يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني باملعهد.
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الإجراءات امليدانية لدلراسة

الفصل الثالث
تمهيد:

انطالقا من دراسيت دلوضوع دور الثقافة التنظيمية يف ربقيق الرضا الوظيفي دبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية
و الرياضية،سنحاول إجياد حل لإلشكالية ادلطروحة سابقا و ذلك بإثبات صحة فرضيات الدراسة أو نفيها ،ذلذا
عمد الباحث إىل وضع خطة ذبلت معادلها على النحو التايل:
ىذا الفصل سيخصص للطريقة ادلنهجية ادلستخدمة يف البحث و اإلجراءات ادليدانية أبرز من خاللو منهج البحث
الذي سوف يستخدمو ،ضبط متغًنات البحث إجرائيا و من مث التطرق إىل رلتمع و عينة الدراسة و شرح ألدوات
البحث ادلعتمدة يف مجع البيانات و ادلعلومات وكذلك إجراءات التطبيق ادليداين للدراسة و األساليب
اإلحصائية،دراسة صدق و ثبات األدوات اليت سيتم توظيفها و إيضاح أىم القواعد و االعتبارات اليت ينبغي
مراعاهتا حٌن التنفيذ.
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 -1-IIIالدراسة االستطالعية:

تعد الدراسة االستطالعية اخلطوة اليت تساعد الباحث يف إلقاء نظرة عامة حول جوانب الدراسة ادليدانية للبحث
حيث يقوم الباحث بتنظيم زيارات دليدان الدراسة باإلطالع على دراستو أو اإلطالع على بعض جوانب دراستها
ادليدانية(.رشيد زروايت ،2002،ص )23
وعلى ىذا األساس تعترب الدراسة االستطالعية من أىم ادلراحل اليت جيب على الباحث القيام هبا قصد التأكد من
مالئمة مكان الدراسة للبحث و مدى صالحية األداة ادلستعملة حول موضوع البحث ،وذلذا قمنا بدراسة
استطالعية على مستوى معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية جبامعة ادلسيلة وقد كان اذلدف من
ىذه الدراسة مجع ادلعلومات اليت ذلا ارتباط ويثق و مباشر دبتغًنات الدراسة .
 المجال المكاني و الزماني:
 -المجال المكاني :يتمثل اجملال ادلكاين الذي سبت فيو الدراسة االستطالعية اليت قمنا هتا على  08عامل

إداري يعملون دبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية جبامعة ادلسيلة و الدراسة ادليدانية على باقي
العاملٌن اإلداريٌن و ادلقدر عددىم ب ـ ـ  30:إداري.
نشأة المعهد :
أنشئ ادلعهد العلوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية دبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم 10/38ادلؤرخ يف
09صفر 1431ادلوافق ل  25يناير سنة  2010ادلعدل و ادلتمم للمرسوم التنفيذي رقم  274/01ادلؤرخ يف
 30مجادى الثاين عام  1422ادلوافق ل  18سبتمرب سنة  2001ادلتضمن إنشاء جامعة ادلسيلة و ال سيما
ادلادة األوىل منو اليت ربدد عدد الكليات و ادلعاىد اليت تتكون منها جامعة ادلسيلة (.مصلحة التمدرس،معهد
 STAPSمسيلة).
األقسام التابعة للمعهد:
 قسم اإلدارة و التسيًن الرياضي قسم النشاط الرياضي ادلكيف قسم التدريب الرياضي قسم الرتبية البدنية قسم اإلعالم و االتصال الرياضياألساتذة الدائمٌن بادلعهد حسب الرتب:
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اجلدول رقم ( )01يبٌن العدد اإلمجايل لألساتذة الدائمٌن بادلعهد يقدر ب ـ ـ ـ  97:أستاذ(مصلحة ادلستخدمٌن،
معهد  STAPSادلسيلة)
الرتبة

العدد

أستاذية

05

أستاذ زلاضر قسم – أ -

25

أستاذ زلاضر قسم – ب –

22

أستاذ مساعد قسم – أ -

17

أستاذ مساعد قسم – ب -

28

عدد الطلبة بالمعهد :
اجلدول رقم ( )02يبٌن العدد اإلمجايل للطلبة بادلعهد يقدر ب ـ ـ ـ  2330:طالب (مصلحة التخطيط و
اإلحصاء،معهد STAPSادلسيلة)
العدد

القسم
التكوين القاعدي

765

قسم اإلدارة و التسيًن الرياضي

280

قسم النشاط الرياضي ادلكيف

299

قسم التدريب الرياضي

400

قسم الرتبية البدنية

386

قسم اإلعالم و االتصال الرياضي

200

الفروع و التخصصات المفتوحة في المعهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
 الليسانس

 تربية حركية-

تدريب رياضي
نشاط بدين رياضي مكيف
إعالم و اتصال رياضي اإلدارة و التنظيم يف الرياضة
التسيًن ادلايل و احملاسيب يف الرياضة
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 الماستر

 ربضًن بدين و ذىين التعلم احلركي النشاط البدين الرياضي ادلكيف و الصحة إدارة و تنظيم يف الرياضة -إعالم رياضي مسعي بصري

 الماجستير
 ماجستًن يف اإلدارة و التسيًن ماجستًن يف الرتبية احلركيةقائمة العاملين اإلداريين في المعهد:
اجلدول رقم( )03يبٌن قائمة العاملٌن اإلداريٌن يف ادلعهد(:مصلحة ادلستخدمٌن،معهد STAPSادلسيلة)
التخصص يف العمل

العدد

ادلدير الفرعي لإلدارة و ادلالية

02

مصلحة الوسائل و الصيانة

05

مصلحة ادلستخدمٌن

03

مصلحة ادليزانية و احملاسبة

04

مصلحة التعليم والتقييم

03

مصلحة التمدرس

04

وكيل احملاسبة بادلعهد

02

أمانة األقسام

03

مصلحة البحث العلمي

01

مصلحة التخطيط و اإلحصاء

02

عمال ادلكتبة

04

مصلحة الشهادات

01

مصلحة النشاطات الثقافية و الرياضية

01

أمانة مدير ادلعهد

01

مصلحة ما بعد التدرج

01

مسؤل األمن

01
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المقترحات وفق آفاق المعهد:
سباشيا مع التطور السريع و تعدد ادلهمات البيداغوجية نقرتح:
 إنشاء منصب مسؤول الوحدات التطبيقية يتابع ادلهام التالية: -متابعة الوحدات التطبيقية جبميع األطوار و ما يتطلبها

 توفًن الوسائل البيداغوجية و التعليمية اعداد تقارير أسبوعية عن سًن احلصص التطبيقية خاصة ما يتعلق منها باحرتام توزيع القاعات. التنسيق الدائم مع مديرية الدراسات يف مجيع ادلهام ادلرتبطة بسًن الوحدات التطبيقية -المجال الزمني:تتمثل الفرتة الزمنية اليت مت خالذلا اصلاز الدراسة االستطالعية ،و لقد امتدت فرتة ىذه

الدراسة اليت قمنا هبا من  25فيفري  2016إىل غاية  02مارس ، 2016و الدراسة ادليدانية إبتداء من
 05مارس إىل غاية  15مارس .2016

-2 -IIIالمنهج المتبع في الدراسة:
ال ميكن ألي باحث االستغناء عن منهج الدراسة ألي موضوع كان ،وال ميكن أن يتوصل إىل نتائج صادقة و
موضوعية ما مل يعتمد على منهج معٌن،فادلنهج ىو الطريق أو عبارة عن رلموعة من العمليات و اخلطوات اليت
يتبعها الفرد الباحث بغية ربقيق حبثو(رشيد زروايت، 2002،مرجع سابق،ص)191
و قد اعتمدت دراستنا على استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي الذي حياول وصف الظاىرة موضوع البحث و
يفسر ويقارن و يقيم أمالً يف الوصول إىل تعميمات مفيدة يزيد هبا رصيد ادلعرفة عن تلك الظاىرة موضوع البحث
الذي ينفذ من احلاضر إىل ادلاضي الستخالص العرب وتبصر احلاضر لتشخيص جوانب القوة و الضعف لتدعيم
مجيع جوانب القوة و مواجهة جوانب الضعف ،و ينفذ من احلاضر إىل ادلستقبل زلاوالً أن يستخلص من واقع
الدراسة تنبؤات دبا حيتمل أن يؤول إليو أمرىا،وما يتخذ بشأهنا من قرارات(أبو حطب فؤاد،و صادق آمال:
،1991ص)102
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 -3-IIIمجتمع و عينة الدراسة:

لكي يكون البحث مقبوال و قابل لالصلاز البد من تعريف رلتمع البحث الذي نريد دراستو وأن نوضح ادلقاييس
ادلستعملة من أجل حصر ىذا اجملتمع ،ورلتمع الدراسة يتكون من العاملٌن اإلداريٌن دبعهد علوم وتقنيات
النشاطات البدنية و الرياضية جبامعة ادلسيلة و البالغ عددىم  38عامل إداري حسب ادلعلومات اليت ربصلت
عليها من رئيس مصلحة ادلستخدمٌن.
و رلتمع الدراسة كما يعرفو عبيدات ذوقان :بأنو مجيع مفردات الظاىرة اليت يدرسها ،و بذلك فإن رلتمع الدراسة
ىو مجيع األفراد أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة الدراسة(.عبيدات ذوقان و أخرون،2001،ص)131
أما العينة فهي من األدوات األساسية يف البحوث العلمية و اذلدف األساسي للحصول على معلومات و بيانات
على اجملتمع األصلي للبحث ،حسب ما قالو زلمد حسن عالوي أن ينظر إىل العينة على أهنا جزء من الكل أو
البعض من اجملتمع تتخلص يف زلاولة الوصول إىل تعميمات لظاىرة معينة(زلمد حسن عالوي،1999،ص)134
حيث اعتمدت يف ىذه الدراسة على طريقة ادلسح الشامل ،و ذلك لصغر حجم رلتمع الدراسة و الذي يقدر
كما ذكرنا سابقا  38عامل إداري،و ىذا ما سهل علينا توزيع االستبيان على مجيع العاملٌن،و تكونت عينة
الدراسة من  30عامل من العاملٌن اإلداريٌن دبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية جبامعة ادلسيلة- .
ضبط متغيرات الدراسة:
استنادا إىل فرضية الدراسة تبٌن لنا جليا أن ىناك متغًنين اثنٌن أحدمها مستقل و األخر تابع.
المتغير المستقل :الثقافة التنظيمية
المتغير التابع:الرضا الوظيفي
 -4-IIIأدوات جمع البيانات و المعلومات :
االستبيان:مت االعتماد يف الدراسة على استمارة استبيان جلمع البيانات ادليدانية  ،و ميكن تعريفها بأهنا :عبارة عن
منوذج يضم رلموعة من األسئلة توجو إىل ادلبحوثٌن من أجل احلصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة أو
موقف يتم مألىا مباشرة و تسمى االستبيان ،يطلب من ادلبحوث اإلجابة عليها مباشرة،و قد ترسل عن طريق
الربيد فتسمى االستبيان الربيدي(زلمد حسن عالوي ،مرجع سابق،1999،ص )22
من خالل الدراسات السابقة انطلق الباحث من إعداد إستبانة حول ادلوضوع "دور الثقافة التنظيمية يف ربقيق
الرضا الوظيفي دبعهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية جبامعة ادلسيلة" و اليت تعد األداة الرئيسية
للدراسة ادليدانية للحصول على ادلعلومات و البيانات اليت جيرى تعبئتها من قبل ادلستجيب.
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وقد قسمت االستمارة إىل ثالثة زلاور،وىي كالتايل:

 المحور األول :و يتضمن أسئلة تدور حول "القواعد و القيم ادلوجودة داخل ادلعهد تؤدي إىل ربقيقالرضا الوظيفي لدى العاملٌن اإلداريٌن" و قد اشتمل ىذا احملور على  08أسئلة و كانت على شكل
أسئلة مغلقة.
 المحور الثاني :و يتضمن أسئلة تدور حول "تسهم العالقات السائدة بٌن العمال و مشرفيهم يف ربقيقالرضا الوظيفي بادلعهد" وقد اشتمل ىذا احملور على  09أسئلة و كانت على شكل أسئلة مغلقة.
 المحور الثالث:و يتضمن أسئلة تدور حول "للثقافة التنظيمية التكيفية دور يف ربقيق الرضا الوظيفيلدى العاملٌن اإلداريٌن بادلعهد" وقد اشتمل ىذا احملور على  09أسئلة و كانت على شكل أسئلة

مغلقة.
 حساب الخصائص السيكوميترية لألداة:
يعترب الثبات و الصدق أحد أىم شروط سالمة أداة القياس و مها مرتبطان ببعضهما البعض و يف ىذا يقول
كورتون "الصدق مظهر الثبات"(أمحد زلمد الطيب،1999،ص .)292
جدول رقم ( :)04يبٌن األداة و عدد عبارات كل زلور
احملاور

عدد العبارات

احملور األول :القواعد و القيم ادلوجودة داخل ادلعهد تؤدي إىل ربقيق الرضا الوظيفي لدى
العاملٌن اإلداريٌن

08

احملور الثاين :تساىم العالقات السائدة بٌن العمال و مشرفيهم يف ربقيق الرضا الوظيفي

09

بادلعهد
احملور الثالث :للثقافة التنظيمية التكيفية دور يف ربقيق الرضا الوظيفي لدى العاملٌن
اإلداريٌن بادلعهد

09

 صدق اإلستبيان:
صدق اإلستبيان يعين التأكد من أنو سوف يقيس ما أُع ّد لقياسو(فاطمة عوض صبر ،وميرفت على

خفاجة،ص.)761

أ /صدق احملكمٌن تستمد األداة صدقها الظاىري من صدق التحكيم ذلا،و بناء على ذلك مت عرض األداة يف
صورهتا األولية على أساتذة زلكمٌن عددىم( )05حب االختصاص و ادللحق رقم( )03يوضح قائمة األساتذة
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احملكمٌن،حيث طلبنا منهم إبداء أرائهم و مالحظاهتم حول مناسبة فقرات االستبيان ،و كذلك وضوح صياغتها
اللغوية ،كما موضح يف ادللحق رقم (.)01
ب /صدق االتساق الداخلي:مت اجراء التحقيق من صدق االتساق الداخلي لالستبيان عن طريق تطبيق استمارة
االستبيان على عينة قوامها ( )08أفراد من اجملتمع األصلي ،و ذلك عن طريق حساب معامالت االرتباط بًنسون
 Personمن خالل الربامج اإلحصائية  Spssبٌن درجة كل زلور من احملاور الثالثة و الدرجة الكلية
لالستبيان،كما ،قمنا حبساب معامالت االرتباط بٌن درجة كل عبارة و الدرجة الكلية للمحور و كذا الدرجة
الكلية لالستبيان والقاعدة العامة للداللة ادلعنوية ىي:
 إذا كانت  rاحملسوبة أكرب من  rاجلدولية  ،فانو يوجد ارتباط معنوي
 أو قاعــدة أخــرى  :إذا كانــت قيمــة االحتمــال اخلطــأ ) (Sig. or P-valueأقــل مــن أو تســاوي
مستوى الداللة 0.05، 0.01فانو يوجد ارتباط معنوي .و اجلداول التالية توضح ذلك:
الجدول رقم ( )50يوضح االتساق الداخلي لفقرات احملور األول :القواعد و القيم ادلوجودة داخل ادلعهد

1

ىناك مسايرة القوانٌن و طرق العمل يف ادلعهد مناسبة

**0,816

Sig
(مستوى ادلعنوية)

النتيجة

0,000

دال

2

ىناك توافق اجيابيا بٌن قيمك دبعىن النزاىة و االلتزام و الوفاء
و قيم ادلعهد الذي تعمل يو

1*50,6

320,0

دال

3

سامهت يف تغيًن أو تعديل بعض القواعد و اإلجراءات يف
ادلعهد

4**00,8

0,000

دال

4

لديك ادلعرفة التامة بسياسات ادلعهد ادلتعلقة بالعمل

*0,640

0,010

دال

5

تتعامل بطريق جيدة مع القوانٌن و اإلجراءات داخل ادلعهد

6

اإلجراءات اإلدارية ادلطبقة يف ادلعهد تتسم بالعدالة

4*70,6

0,000

دال

0,015

دال

7

تشعر بأن الثقافة السائدة يف ادلعهد تساىم يف زيادة
معدالت التماسك بٌن العاملٌن

5**90,7

0,002

دال

88**7,0

0,005

دال

الرقم

8

معامل
االرتباط

الفقرة

تعتقد بأن القيم السائدة يف ادلعهد تنظر إىل األفراد كمورد
ىام لو قيمتو

**0,884
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** تعين مقارنة قيمة( (مستوى ادلعنوية) sigأو قيمة االحتمال اخلطأ ( ))P-valueدبستوى داللة
0.01
* تعين مقارنة قيمة ( (مستوى ادلعنوية) sigأو قيمة االحتمال اخلطأ ( ))P-valueدبستوى داللة
0.05
يتضح من خالل اجلدول أعاله بان مجيع فقرات ترتبط مع احملـور األول :القواعـد و القـيم ادلوجـودة داخـل ادلعهـد:
أي أن فقراتـو دالـة إحصـائيا  ،حيـث صلـد أن معـامالت االرتبـاط احملسـوبة لكـل فقـرة مـن فقراتـو اكـرب مـن قيمـة r
اجلدولية ،كما أن قيمة ( SIGمستوى ادلعنوية) اقل مـن دبسـتوى داللـة  0.05، 0.01يف مجيـع فقـرات القواعـد
و القــيم ادلوجــودة داخــل ادلعهــد :أي يوجــد ارتبــاط معنــوي ومنــو تعتــرب فق ـرات بعــد القواعــد و القــيم ادلوجــودة داخــل
ادلعهد :صادقة ومتسقة داخليا ،دلا وضعت لقياسو.
الجدول رقم ( )56يوضح االتساق الداخلي لفقرات العالقات السائدة بٌن العمال و مشرفيهم داخل ادلعهد
Sig
(مستوى ادلعنوية)

النتيجة

معامل
االرتباط

0,000

دال

ذبد تقدير من رئيس مصلحتك يف حالة قيامك بعمل شليز أو إضايف **0,871

0,000

دال

عالقتك مع زمالئك جيدة و حسنة

0**90,7

0,000

دال

00,00

دال

3**790,

00,00

دال

الرقم

الفقرة

09

يساعد ادلوظفون يف ادلعهد بعضهم ويتخلون عن ادلصاحل الشخصية

10

يؤثر زمالئك يف العمل على أدائك الوظيفي

11
12
13
14

يتوقع الرؤساء بأن يقوم ادلوظف بكافة مهامو وواجباتو طادلا أنو
حيصل على كافة حقوقو الوظيفية
يتجو ادلوظفٌن ضلو ترسيخ عالقات عمل طيبة مع رؤسائهم لتحقيق
حالة من االنسجام و التوافق شلا يساعد على ربقيق مزيدا من
التقدم و اإلصلاز

9**790,
**0,812

**0,876
4*50,6

15

تقييم رئيسك ألدائك جيلب لك الرضا

16

أنت راض عن أسلوب التواصل بٌن ادلوظف و اإلدارة العليا

**0,865

17

حيافظ ادلوظيفٌن على عالقات عمل طيبة تستند إىل مبدأ التعاون و
التكامل يف اصلاز ادلهام

9*60,6

00,00

دال

520,0

دال

0,000

دال

0,017

دال
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** تعين مقارنة قيمة( (مستوى ادلعنوية) sigأو قيمة االحتمال اخلطأ ( ))P-valueدبستوى داللة
0.01
* تعين مقارنة قيمة ( (مستوى ادلعنوية) sigأو قيمة االحتمال اخلطأ ( ))P-valueدبستوى داللة
0.05
يتضح من خالل اجلدول أعاله بان مجيـع فقـرات تـرتبط مـع احملـور الثـاين :العالقـات السـائدة بـٌن العمـال
و مشرفيهم داخل ادلعهد  :أي أن فقراتو دالة إحصائيا  ،حيث صلـد أن معـامالت االرتبـاط احملسـوبة لكـل
فقرة من فقراتو اكرب من قيمة  rاجلدولية ،كمـا أن قيمـة ( SIGمسـتوى ادلعنويـة) اقـل مـن دبسـتوى داللـة
 0.05، 0.01يف مجيــع فق ـرات احملــور  :02أي يوجــد ارتبــاط معنــوي ومنــو تعتــرب فق ـرات زلــور العالقــات
السائدة بٌن العمال و مشرفيهم داخل ادلعهد :صادقة ومتسقة داخليا ،دلا وضعت لقياسو.
الجدول رقم ( )51يوضح االتساق الداخلي لفقرات الثقافة التنظيمية التكيفية بالمعهد
الرقم
18

يوفر ادلمارسات ادلهنية و اإلجراءات ادلعتمدة داخل ادلعهد
مناخ مالئم لتنفيذ مهام و واجبات العمل

معامل
االرتباط

Sig
(مستوى ادلعنوية)

النتيجة

**0,811

0,000

دال

81**80,

0,000

دال

**0,877

0,000

دال

0,000

دال
دال

19

ترى أن الظروف ادلادية كاإلدارة و اإلضاءة و التهوية مالئمة
ألداء عملك بشكل جيد

20

ذبد بأن ادلعهد يتوفر على كافة مستلزمات العمل

21

أنت راضي عن ادلزايا و اخلدمات ادلقدمة من طرف ادلعهد

**0,820

22

تساعد اإلمكانات ادلتاحة يف ادلعهد على اصلاز ما يسند
إليك من أعمال بشكل جيد

2**9,70

00,00

23

الراتب الذي تتقاضاه مقارنة بالرواتب يف أماكن أخرى يعد
مرضيا لك

67*60,

0,028

دال

24

أنت راض عن منصب عملك

**0,781

25

تعتقد بأن العمل الذي تقوم بو يتماشى و قدراتك

*0,659

0,002

دال

0,034

دال

26

يتوفر لدى ادلوظفٌن ادلهارة و القدرة الكافية على التكيف مع
ادلتغًنات و التطورات اجلديدة

*0,786

0,017

دال
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** تعين مقارنة قيمة( (مستوى ادلعنوية) sigأو قيمة االحتمال اخلطأ ( ))P-valueدبستوى داللة
0.01
* تعين مقارنة قيمة ( (مستوى ادلعنوية) sigأو قيمة االحتمال اخلطأ ( ))P-valueدبستوى داللة
0.05
يتضــح مــن خــالل اجلــدول أعــاله بــان مجيــع فق ـرات ت ـرتبط مــع احملــور الثالــث :الثقافــة التنظيميــة التكيفيــة
بادلعهـد :أي أن فقراتـو دالـة إحصـائيا  ،حيـث صلـد أن معـامالت االرتبـاط احملسـوبة لكـل فقـرة مـن فقراتـو
اكــرب مــن قيمــة  rاجلدوليــة ،كمــا أن قيمــة ( SIGمســتوى ادلعنويــة) اقــل مــن دبســتوى داللــة 0.01
 0.05،يف مجي ــع فقرات ــو  :أي يوج ــد ارتب ــاط معن ــوي ومن ــو تعت ــرب فقـ ـرات احمل ــور الثال ــث ص ــادقة ومتس ــقة
داخليا ،دلا وضعت لقياسو.
 صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة:
يعتــرب صــدق االتســاق البنــائي أحــد مقــاييس صــدق أداة الدراســة ،حيــث يقــيس مــدى ربقــق األىــداف الــيت
تســعى األداة الوصــول إليهــا ،ويبــٌن صــدق االتســاق البنــائي مــدى ارتبــاط كــل زلــور مــن زلــاور أداة الدراســة بالدرجــة
الكلية لفقرات االستبيان رلتمعة ،واجلدول التايل يوضح ذلك.
جدول رقم ( :)50يوضح صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة
معامل
االرتباط

Sig

النتيجة

1

احمل ــور األول :القواع ــد و الق ــيم ادلوج ــودة داخ ــل
ادلعهد

**0,885

0,000

دال

2

احملــور الثــاين :العالقــات الســائدة بــٌن العمــال و
مشرفيهم داخل ادلعهد

**0,851

0,000

دال

3

احملور الثالث :الثقافة التنظيمية التكيفية بادلعهد

**0,791

0,000

دال

زلاور االستبيان

زلاور االستبيان
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مــن خــالل اجلــدول أعــاله صلــد معــامالت االرتبــاط بــٌن كــل احملــور وادلعــدل الكلــي لفقـرات االســتبيان دالــة
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 الثبات:

يعرف ثبات االختبار بأنو درجة التماسك اليت ميكن لوسيلة القياس ادلستخدمة لتطبيقها،كما تعين مدى اتساق
االختبار و مدى الدقة اليت نقيس هبا اختبار لظاىرة موضوع القياس ،كما ميكن القول بأن مدى الدقة و اتساق
القياسات اليت يتم احلصول عليها فيما يقيسو االختبار.
و غالبا ال يتم الضبط الدقيق يف القياس شلا يؤدي إىل وجود شوائب أو دخول بعض ادلتغًنات اليت تؤثر على
ظاىرة موضوع القياس،شلا يؤثر على الدرجة اليت حيصل عليها فال تعرب بدقة عن تلك القدرة أو اخلاصية أو السمة
ادلقاسة،و عندما حيدث قدرا من اخلطأ يؤثر على الدرجة فقد يكون ىذا اخلطأ موجبا يؤدي إىل زيادة الدرجة أو
سالبا فتصبح درجة الفرد أقل من الواقع،أي غًن معربة عن األداء الفعلي للفرد نتيجة عدم الضبط الدقيق للقياس
فتسمى تباين اخلطأ،لذلك يتم حساب الثبات للتعرف على الدرجة احلقيقية لالختبار أو ادلقياس و قد عرف
"جليفورد"الثبات بأنو نسبة التباين احلقيقي يف الدرجة ادلستخلصة من اختبارىا ،حيث أن تباين الدرجة على
ادلقياس ىي مؤشر لألداء الفعلي لألفراد،و تعرب تلك ادلعادلة عن درجة ادلقياس(.ليلى السيد
فرحات،2001،ص)144
وقد مت تقدير ثبات االستبيان على عينة بلغ عدد أفرادىا ( )08فردا و ذلك باستخدام معامل ألفا كرونباخ
استخدمنا معادلة ألفا كرونباخ و ىي طريقة مالئمة ألداة الدراسة احلالية كوهنا تشمل على أبعاد متعددة و يفضل
استخدام ىذا ادلعامل عندما يكون اذلدف تقدير معامل ثبات مقاييس اجلوانب الشخصية نظرا ألهنا تشمل على
مقاييس متدرجة ال توجد هبا اجابة صحيصة و أخرى خاطئة(.زلمد سعيد عبد الفتاح – وزلمد فريد الصحن
،2003،ص .)24
جدول رقم( : )50يبين قيمة معامل ألفا كرونباخ ألداة الدراسة
عدد
معامل ألفا كرونباخ
الفقرات

زلاور االستبيان

زلاور االستبيان

النتيجة

1

احمل ـ ــور األول :القواع ـ ــد و الق ـ ــيم ادلوج ـ ــودة
داخل ادلعهد

0,823

8

ثابت

2

احمل ـ ـ ــور الث ـ ـ ــاين :العالق ـ ـ ــات الس ـ ـ ــائدة ب ـ ـ ــٌن
العمال و مشرفيهم داخل ادلعهد

0,873

9

ثابت

0,921

9

ثابت

0,959

26

ثابت

3

احمل ــور الثال ــث :الثقاف ــة التنظيمي ــة التكيفي ــة
بادلعهد

ثبات مجيع الفقرات

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج SPSS .V 23
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نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن معامل ألفا كرونباخ لعبارات احملور األول :القواعد و القيم ادلوجودة
داخل ادلعهد بلغ ( ) 0,823و احملور الثاين :العالقات السائدة بٌن العمال و مشرفيهم داخل ادلعهد بلغ
( )0,873و احملور الثالث :الثقافة التنظيمية التكيفية بادلعهد بلغ ( )0,921وىي معامالت مرتفعة ،وكذلك
معامل ألفا جلميع زلاور االستبيان معا بلغ ( )0,959وىذا يدل على أن قيمة الثبات ألداة الدراسة ذات ثبات
كبًن شلا جيعلنا على ثقة تامة بصحة االستبيان وصالحيتو لتحليل وتفسًن نتائج الدراسة واختبار فرضياهتا.
ذبدر اإلشارة إىل أن معامل الثبات ألفا كرونباخ ،ترتاوح بٌن (  ،)1-0وكلما أقرتب من الواحد؛ دل على وجود
ثبات عال ،وكلما اقرتب من الصفر؛ دل على عدم وجود ثبات .وان احلد األدىن ادلتفق عليو دلعامل ألفا كرونباخ
ىو . 0.6 :
ومنو نستنتج أن أداة الدراسة اليت أعددناه دلعاجلة ادلشكلة ادلطروحة ىي صادقة وثابتة يف مجيع فقراهتا وىي
جاىزة للتطبيق على عينة الدراسة.
 -5-IIIإجراءات التطبيق الميداني:
بعد إكمالنا للجانب النظري توجهنا للجانب التطبيقي الذي قمنا فيو بضبط استمارة االستبيان اخلاصة بالعاملٌن
اإلداريٌن دبعهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية جبامعة ادلسيلة،حيث قمنا بتوزيع  30استمارة ابتدءا
من  05مارس  2016إىل غاية  09مارس من نفس السنة ألخذ معرفة رأيهم حول دور الثقافة التنظيمية يف
ربقيق الرضا الوظيفي دبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية.
و مت اسرتجاع االستبيان ادلوزع عليهم ابتدءا من  10مارس  2016إىل غاية  15مارس من نفس السنة وبعد
ذلك قمنا بتفريغ البيانات ووضعها يف جداول،مث حللنا النتائج ادلتحصل عليها دلعرفة ما إذا كانت فرضيتنا زلققة
أو عكس ذلك.
 -6-IIIاألساليب اإلحصائية:
 احلزم اإلحصائية : Spssىي أحد وأىم و أشهر حزم الربامج اجلاىزة يف رلال ادلعاجلة اإلحصائيةللبيانات،اذ يتمتع ىذا الربنامج بالعديد من اخلصائص الفريدة اليت سبيزه عن باقي الربامج ادلماثلة،و أىم
ىذه اخلصائص بساطة االستخدام و سهولة الفهم(.أسامة أمٌن ربيع،2007،ص)199
كم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت بتفري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ وربلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبيان م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل  :برن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامج التحلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اإلحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي
(  ، ،)SPSS V23حيث قمت باستخدام األدوات اإلحصائية التالية:
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 -10اختبار ألفا كرونباخ دلعرفة ثبات فقرات استمارة االستبيان.

 -10التكرارات والنسب ادلئوية لتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة وتعرف على اذباىاهتم ضلـو أسـئلة وعبـارات
أداة الدراسة.
 -10اختبار كاي تربيع لداللة اإلحصائية على وجود فروق يف إجابات العينة على أسئلة أداة الدراسة
(
)
∑
 :foالتكرارات ادلشاىدة
 : feالتكرارات النظرية وىي ناتج قسمة رلموع التكرارات ادلشاىدة على عدد فئات ادلتغًن النوعي وىي نفسها
بالنسبة لكل اخلانات .
 والقاعدة العامة يف ربليل إجابة أفراد العينة الدراسة أي يف داللة اإلحصائية إلجابات على األسئلة
االستبيان يف وجود فروق بٌن اإلجابات
دالة اذا كان كا 2احملسوبة اكرب من كا 2اجملدولة
غًن دالة اذا كانت كا 2احملسوبة اقل من اجملدولة
 -10ادلتوسـط احلســاه:وىو متوســط رلموعــة مـن القــيم ،أو رلمــوع القــيم ادلدروسـة مقســوم علــى عــددىا ،وذلــك
بغي ــة التع ــرف عل ــى متوس ــط إجاب ــات ادلبح ــوثٌن ح ــول االس ــتبيان وألن التنق ــيط يـ ـرتاوح م ــن( )01إىل (،)03
حيــث نعطــي درجــة  3للبــديل موافــق  ،زلايــد  ، 2غــًن موافــق  1مــن أجــل ازبــاذ الق ـرار خبصــوص دور النشــاط
البدين ادلكيف
 -10االضلراف ادلعياري :وذلك من أجل التعـرف علـى مـدى اضلـراف اسـتجابات أفـراد الدراسـة ويوضـح التشـتت
يف استجابات أفراد الدراسة فكلما اقرتبت قيمتو مـن الصـفر فهـذا يعـين تركـز اإلجابـات وعـدم تشـتتها ،وبالتـايل
تكون النتائج أكثر مصداقية .
 -10ادلدى لتحديد طول الفئة  :حلساب رلال ادلتوسط
 النسب ادلئوية -معامل االرتباط لتحديد معامل الثبات و االتساق الداخلي.
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الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها
 1-IVعرض ومناقشة نتائج المحور األول
 مناقشة و تفسير نتائج المحور األول
 2-IVعرض ومناقشة نتائج المحور الثاني

 مناقشة و تفسير نتائج المحور الثاني

 3-IVعرض ومناقشة نتائج المحور الثالث
 مناقشة و تفسير نتائج المحور الثالث

 اختبار الفرضيات الدراسة

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
 1-IVعرض ومناقشة نتائج المحور األول:

المحور األول :القواعد والقيم الموجودة داخل المعهد تؤدي إلى تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين اإلداريين
عبارة رقم (:)10ىناك مسايرة للقوانين و طرق العمل في المعهد.
الغرض من العبارة:معرفة ما إذا كانت ىناك مسايرة للقوانين و طرق العمل في المعهد.
جدول رقم (:)01يبين مدى مسايرة القوانين و طرق العمل في المعهد.
كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre

اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

3

10,00

زلايد

6

20,00

موافق

21

70,00

اجملموع

30

100.00

احملسوبة
18,600

اجملدولة
5,991

SIG
(مستوى
ادلعنوية)

درجة
احلرية

0,000

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول
من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :ىناك مسايرة القوانني و طرق العمل يف ادلعهد مناسبة ''
كانت لصاحل موافق بقيم تكرار  21وبنسبة   70,00بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل زلايد بقيم تكرار 6

أي بنسبة   20,00ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  3وبنسبة   10,00وىو ما يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  18,600وىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية ، 02
وأيضا قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,000اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر
تكرار  :موافق وبنسبة  70,00
ومن ىنا نستنتج أن ىناك مسايرة للقوانني و طرق العمل يف ادلعهد ،وىذا ما أكده "السكارنو" فالطريقة اليت يتم هبا مسايرة

القوانني و طرق العمل ،رتيعها عوامل تساعد على حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني بادلعهد.
70,00
20,00

10,00

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم( )02يوضح مسايرة القوانني و طرق العمل يف ادلعهد.
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عبارة رقم ( :)10ىناك توافق إيجابيا بين قيمك بمعنى النزاىة و االلتزام و الوفاء و قيم المعهد الذي تعمل بو.
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان ىناك توافق إيجابيا بين قيم العاملين بمعنى النزاىة و االلتزام و الوفاء وقيم المعهد
الذي يعملون بو.
الجدول ( :)00ينب أن ىناك توافق إجيابيا بني قيم العاملني مبعىن النزاىة و االلتزام و الوفاء وقيم ادلعهد الذي يعملون بو.
اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

3

10,00

زلايد

2

6,67

موافق

25

83,33

اجملموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
اجملدولة

احملسوبة
33,800

5,991

SIG
(مستوى
ادلعنوية)

درجة
احلرية

0,000

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول
من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :ىناك توافق اجيابيا بني قيمك مبعىن النزاىة و االلتزام و الوفاء
و قيم ادلعهد الذي تعمل يو '' كانت لصاحل موافق بقيم تكرار  25وبنسبة   83,33بينما بقية أفراد العينة كانت

إجابتهم لصاحل زلايد بقيم تكرار  2أي بنسبة   6,67ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  3وبنسبة   10,00وىو
ما يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  33,800وىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية ، 02
وأيضا قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,000اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر
تكرار  :موافق وبنسبة  83,33
ومن ىنا نستنتج أن ىناك توافق بني قيم العاملني مبعىن النزاىة و االلتزام و الوفاء و قيم ادلعهد الذي يعملون بو يؤدي إىل حتقيق
الرضا الوظيفي لدى العاملني.وىذا ما أكده بيترو وترومان أن مصدر النجاح الدائم ألي منظمة يكمن يف قدرهتا على إنتاج قيم
زلورية و رئيسية لتشكل مصدر تعبوي لكل اجملهودات على كافة ادلستويات.
83,33
10,00

6,67

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم ( )03يوضح التوافق بني قيم العاملني وقيم ادلعهد الذي يعملون بو.
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عبارة رقم( )10ساىمت في تغير أو تعديل بعض القواعد و اإلجراءات في المعهد.

الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان العاملين يساىمون في تغيير أو تعديل بعض القواعد و اإلجراءات في المعهد.
الجدول (:)00يبين مدى مساىمة العاملين في تغيير و تعديل بعض القواعد و اإلجراءات في المعهد.
كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre

اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

7

23,33

زلايد

6

20,00

موافق

17

56,67

اجملموع

30

100.00

احملسوبة
7,400a

اجملدولة
5,991

SIG
(مستوى
ادلعنوية)
0,025

درجة
احلرية

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول
من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :سامهت يف تغيري أو تعديل بعض القواعد و اإلجراءات يف

ادلعهد '' كانت لصاحل موافق بقيم تكرار  17وبنسبة   56,67بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل زلايد بقيم
تكرار  6أي بنسبة   20,00ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  7وبنسبة   23,33وىو ما يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  7,400aوىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية ، 02
وأيضا قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,025اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر
تكرار  :موافق وبنسبة  56,67
ومن ىنا نستنتج أن العاملني يسامهون يف تغيري و تعديل بعض القواعد و اإلجراءات يف ادلعهد.
56,67
20,00
23,33

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم ( )04يوضح مسامهة العاملني يف تغيري و تعديل بعض القواعد و اإلجراءات يف ادلعهد.

06

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
عبارة رقم (:)10لديك المعرفة التامة بسياسات المعهد المتعلقة بالعمل.

الغرض من العبارة:معرفة ما إذا كان لدى العاملين المعرفة التامة بسياسات المعهد المتعلقة بالعمل.
الجدول (:)00يبين مدى معرفة العاملين بسياسات المعهد المتعلقة بالعمل.
اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

6

20,00

زلايد

5

16,67

موافق

19

63,33

اجملموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
احملسوبة
12,200

اجملدولة
5,991

SIG
(مستوى
ادلعنوية)

درجة
احلرية

0,002

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول
من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :لديك ادلعرفة التامة بسياسات ادلعهد ادلتعلقة بالعمل ''

كانت لصاحل موافق بقيم تكرار 19وبنسبة   63,33بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل زلايد بقيم تكرار 5
أي بنسبة   16,67ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  6وبنسبة   20,00وىو ما يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  12,200وىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية ، 02
وأيضا قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,002اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر
تكرار  :موافق وبنسبة  63,33
ومن ىنا نستنتج أن العاملني لديهم ادلعرفة التامة بسياسات ادلعهد ادلتعلقة بالعمل .
63,33
16,67
20,00

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم ( )05يوضح ادلعرفة التامة للعاملني بسياسات ادلعهد ادلتعلقة بالعمل.

06

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
العبارة رقم(:)10تتعامل بطرق جيدة مع القوانين و اإلجراءات داخل المعهد.

الغرض من العبارة:معرفة ما إذا كان العاملين يتعاملون بطرق جيدة مع القوانين و اإلجراءات داخل المعهد.
الجدول(:)00يبين مدى تعامل العملين بطرق جيدة مع القوانين و اإلجراءات داخل المعهد.
اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

4

13,33

زلايد

0

0,00

موافق

26

86,67

اجملموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
اجملدولة

احملسوبة
16,133

3.841

SIG
(مستوى
ادلعنوية)
0,000

درجة
احلرية

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول
من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :تتعامل بطريق جيدة مع القوانني و اإلجراءات داخل ادلعهد

'' كانت لصاحل موافق بقيم تكرار  26وبنسبة   86,67بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل زلايد بقيم تكرار
 0أي بنسبة   0,00ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  4وبنسبة   13,33وىو ما يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  16,133وىي اكرب من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية ، 02
وأيضا قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,000اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر
تكرار  :موافق وبنسبة  86,67
ومن ىنا نستنتج أن العاملني يتعاملون بطرق جيدة مع القوانني و اإلجراءات ادلوجودة داخل ادلعهد.

86,67

13,33

0,00

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم( )06يوضح تعامل العاملني بطرق جيدة مع القوانني و اإلجراءات ادلوجودة داخل ادلعهد.

06

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
عبارة رقم(:)10اإلجراءات اإلدارية المطبقة في المعهد تتسم بالعدالة.

الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كانت اإلجراءات اإلدارية المطبقة في المعهد تتسم بالعدالة.
الجدول(:)00يبين ما إذا كانت اإلجراءات اإلدارية المطبقة في المعهد تتسم بالعدالة.
اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

8

26.66

زلايد

17

56,67

موافق

5

16,67

اجملموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
اجملدولة

احملسوبة

5,991

7,800

SIG
(مستوى
ادلعنوية)

درجة
احلرية

0,020

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول
من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :اإلجراءات اإلدارية ادلطبقة يف ادلعهد تتسم بالعدالة '' كانت

لصاحل زلايد بقيم تكرار  17أي بنسبة  56,67بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل موافق بقيم تكرار 5
وبنسبة   16,67ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  8وبنسبة   26.66وىو ما يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  7,800وىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية  ، 02وأيضا
قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,020اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر تكرار :
زلايد وبنسبة  56,67
ومنو نستنتج أن إلجراءات اإلدارية ادلطبقة يف ادلعهد ال تتسم بالعدالة وىذا ما أكدتو سبايب فاطمة الزىرة يف مذكرهتا 2014
أن السياسات و اإلجراءات ادلتبعة يف ادلؤسسة واضحة و زلددة و تساىم يف توفري ادلناخ ادلالئم ألداء ادلهام الوظيفية .

56,67
16,67
26,66

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم(:)07يبني أن إلجراءات اإلدارية ادلطبقة يف ادلعهد ال تتسم بالعدالة .

06

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع

عبارة رقم(:) 10تشعر بأن الثقافة السائدة في المعهد تساىم في زيادة معدالت التماسك بين العاملين.
الغرض من العبارة:معرفة ما إذا كانت الثقافة السائدة في المعهد تساىم في زيادة معدالت التماسك بين العاملين.
الجدول(:)00يبين مساىمة الثقافة السائدة في المعهد في زيادة معدالت التماسك بين العاملين.
اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

8

26,67

زلايد

1

3,33

موافق

21

70,00

اجملموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
اجملدولة

احملسوبة
20,600

5,991

SIG
(مستوى
ادلعنوية)
0,000

درجة
احلرية

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول
من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :تشعر بأن الثقافة السائدة يف ادلعهد تساىم يف زيادة

معدالت التماسك بني العاملني '' كانت لصاحل موافق بقيم تكرار  21وبنسبة   70,00بينما بقية أفراد العينة كانت
إجابتهم لصاحل زلايد بقيم تكرار  1أي بنسبة   3,33ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  8وبنسبة   26,67وىو
ما يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  20,600وىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية ، 02
وأيضا قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,000اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر
تكرار  :موافق وبنسبة  70,00
ومنو نستنتج أن الثقافة السائدة يف ادلعهد تساىم يف زيادة معدالت التماسك بني العاملني وىذا ما أكده صالح المربع0112

يرى أن الثقافة التنظيمية دتثل الصورة اليت يكوهنا أعضاء التنظيم،و تعكس ىذه الصورة قيم اجلماعة ،و درجة دتسكها ،و أسلوب
تعاملها مع القادة و الزمالء داخل ادلنظمة.
70,00
3,33
26,67

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم(:)08يوضح مسامهة الثقافة السائدة يف ادلعهد يف زيادة معدالت التماسك بني العاملني.
06

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع

عبارة رقم(:)12تعتقد بأن القيم السائدة في المعهد تعتبر أن األفراد مورد ىام لو قيمتو.

الغرض من العبارة:معرفة ما إذا كانت القيم السائدة في المعهد تعتبر أن األفراد مورد ىام لو قيمتو.
الجدول(:)00يبين إذا كانت القيم السائدة في المعهد تعتبر أن األفراد مورد ىام لو قيمتو.
اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

5

16,67

زلايد

7

23,33

موافق

18

60,00

اجملموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
احملسوبة
9,800

اجملدولة
5,991

SIG
(مستوى
ادلعنوية)

درجة
احلرية

0,007

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول
من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :تعتقد بأن القيم السائدة يف ادلعهد تنظر إىل األفراد كمورد
ىام لو قيمتو '' كانت لصاحل موافق بقيم تكرار  18وبنسبة   60,00بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل زلايد

بقيم تكرار  7أي بنسبة   23,33ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  5وبنسبة   16,67وىو ما يوضحو الشكل
أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  9,800وىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية  ، 02وأيضا
قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,007اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر تكرار :
موافق وبنسبة  60,00
ومنو نستنتج بأن العاملني يعتقدون أن القيم السائدة يف ادلعهد تعترب أن األفراد مورد ىام لو قيمتو.
60,00
23,33
16,67

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم(:)09يوضح أن القيم السائدة يف ادلعهد تعترب أن األفراد مورد ىام لو قيمتو.

08

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع

وبصفة عامة من خالل عرض حتليل إجابات إفراد العينة على أسئلة احملور األول :القواعد و القيم ادلوجودة داخل ادلعهد
تؤدي إىل حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني صلد :
جدول رقم : 02يبن ملخص تحليل عبارات المحور األول
رقم

السؤال

البديل أكثر تكرار

نتيجة داللة كا2

.0

ىناك مسايرة القوانني و طرق العمل يف ادلعهد مناسبة

موافق

توجد فروق لصاحل موافق

.0

ىناك توافق اجيابيا بني قيمك مبعىن النزاىة و االلتزام و الوفاء و قيم ادلعهد
الذي تعمل يو

موافق

توجد فروق لصاحل موافق

.0

سامهت يف تغيري أو تعديل بعض القواعد و اإلجراءات يف ادلعهد

موافق

توجد فروق لصاحل موافق

.0

لديك ادلعرفة التامة بسياسات ادلعهد ادلتعلقة بالعمل

موافق

توجد فروق لصاحل موافق

.0

تتعامل بطريق جيدة مع القوانني و اإلجراءات داخل ادلعهد

موافق

توجد فروق لصاحل موافق

.0

اإلجراءات اإلدارية ادلطبقة يف ادلعهد تتسم بالعدالة

زلايد

توجد فروق لصاحل زلايد

.0

تشعر بأن الثقافة السائدة يف ادلعهد تساىم يف زيادة معدالت التماسك بني
العاملني

موافق

توجد فروق لصاحل موافق

.2

تعتقد بأن القيم السائدة يف ادلعهد تنظر إىل األفراد كمورد ىام لو قيمتو

موافق

توجد فروق لصاحل موافق

الشكل رقم ( )10يوضح قيم كا  2احملسوبة اكرب من اجملدولة جلميع أسئلة احملور األول
40
35
30
25
20
15
10
5
السؤال  08السؤال  07السؤال  06السؤال  05السؤال  04السؤال  03السؤال  02السؤال 01
18,6
33,8
7,4
12,2
16,133
7,8
20,6
9,8
5,991
5,991
5,991
5,991
3,841
5,991
5,991
5,991

0
كاي تربيع المحسوبة
كاي تربيع المجدولة

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010

00

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
 مناقشة و تفسير نتائج المحور األول في ضوء الفرضية الجزئية األولى:

بعد اإلطالع على نتائج االستبيان من أجل معرفة صدق ىذه الفرضية،و اليت صيغت على النحو التايل:
القواعد والقيم ادلوجودة داخل ادلعهد تؤدي إىل حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني.
حيث احتوى على ذتانية أسئلة مرقمة من ( 01إىل )08
الذي أردنا من خاللو أن نبني أن القواعد والقيم ادلوجودة داخل ادلعهد تؤدي إىل حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني.
ومدى التطبيق ا لفعلي ذلا و ىذا بعد عملية فرز و تفريغ و ترتيب و حتليل النتائج ادلتحصل عليها إحصائيا باستخدام نظام احلزم
اإلحصائية .Spss
من اجلداول رقم ()01و () 02صلد بأن جل العاملني اإلداريني يرون أن ىناك مسايرة للقوانني و طرق العمل يف ادلعهد،كما يرون
أن ىناك توافق إجيابيا بني قيمهم مبعىن النزاىة و االلتزام و الوفاء وقيم ادلعهد الذي يعملون بو ،ومن خالل نتائج اجلداول ()03و
( )04يتضح أن العاملني اإلداريني يسامهون يف تغيري و تعديل بعض القواعد و اإلجراءات يف ادلعهد كما لديهم ادلعرفة التامة
بسياسات ادلعهد ادلتعلقة بالعمل ،ومن خالل نتائج اجلدول ( )05يتبني أن العاملني اإلداريني يتعاملون بطرق جيدة مع القوانني و
اإلجراءات ادلوجودة داخل ادلعهد،أما من خالل نتائج اجلدول ( )06صلد أن العاملني يرون أن اإلجراءات اإلدارية ادلطبقة يف
ادلعهد تتسم بالعدالة ،ومن خالل اجلداول ( )07و ( ) 08يتبني أن رتيع العاملني يشعرون بأن الثقافة السائدة يف ادلعهد تساىم
يف زيادة معدالت التماسك بينهم و كما يعتقدون بأن القيم السائدة يف ادلعهد تعترب أن األفراد موردا ىاما لو قيمتو يف ادلعهد.
من خالل اجلدول أعاله والشكل صلد أن معظم أسئلة احملور األول دالة إحصائيا لصاحل اإلجابة أكثر تكرارا موافق عند مستوى
داللة ( ،)0.05حيث كا 2احملسوبة اكرب من اجملدولة يف معظمها  ،وذلك ما يثبت أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني
إجابات أفراد عينة الدراسة لصاحل القيمة أكثر تكرار موافق أي يوافقون على أن القواعد و القيم ادلوجودة داخل ادلعهد تؤدي إىل
حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني
ومن خالل ىذه النتائج ميكن القول أن القواعد والقيم ادلوجودة داخل ادلعهد تؤدي إىل حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني
اإلداريني.وىذا ما أكدتو دارسة سبايب فاطمة الزىرة من خالل النتائج دراستها اليت توصلت إىل:أن ادلعتقدات و األفكار
السائدة لدى العاملني أسهمت يف حتسني مستوى األداء،و ىذا من خالل األفكار ز ادلقرتحات اليت يقدموهنا.و إن السياسات و
اإلجراءات ادلتبعة يف ادلؤسسة واضحة و زلددة و تساىم يف توفري ادلناخ ادلالئم ألداء ادلهام الوظيفية.
و عليو نستنتج أن الفرضية األوىل قد حتققت.

06

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
 2-IVعرض ومناقشة نتائج المحور الثاني

المحور الثاني:تساىم العالقات السائدة بين العمال و مشرفيهم في تحقيق الرضا الوظيفي بالمعهد

عبارة رقم(:)10يساعد الموظفون في المعهد بعضهم و يتخلون عن المصالح الشخصية.

الغرض من العبارة:معرفة ما إذا كان الموظفون في المعهد يساعدون بعضهم و يتخلون عن المصالح الشخصية.

الجدول(:)01يبين مساعدة الموظفون بعضهم البعض و تخليهم عن المصالح الشخصية.
اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

8

26,67

زلايد

1

3,33

موافق

21

70,00

اجملموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
اجملدولة

احملسوبة
20,600

5,991

SIG
(مستوى
ادلعنوية)

درجة
احلرية

0,000

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول
من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :يساعد ادلوظفون يف ادلعهد بعضهم ويتخلون عن ادلصاحل
الشخصية '' كانت لصاحل موافق بقيم تكرار  21وبنسبة   70,00بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل زلايد

بقيم تكرار  1 :أي بنسبة   3,33ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  8وبنسبة   26,67وىو ما يوضحو الشكل
أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  20,600وىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية ، 02
وأيضا قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,000اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر
تكرار  :موافق وبنسبة  70,00
ومنو نستنتج أن ادلوظفون يف ادلعهد يساعدون بعضهم و يتخلون عن ادلصاحل الشخصية.وىذا ما أكده محمد فرج محمود
الثقافة التنظيمية ترتكز على العالقات االجتماعية الطيبة حيث تتسم بيئة العمل بالصداقة و التعاون.
70
3,33
26,67

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل(:)11يوضح مساعدة ادلوظفون بعضهم البعض و ختليهم عن ادلصاحل الشخصية.
05

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
عبارة رقم (:)10يؤثر زمالئك في العمل على أدائك الوظيفي

الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان الزمالء في العمل يؤثرون على األداء الوظيفي فيما بينهم.
الجدول(:)01يبين تأثير الزمالء في العمل على األداء الوظيفي.
اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

8

26,67

زلايد

1

3,33

موافق

21

70,00

اجملموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
اجملدولة

احملسوبة
20,600

5,991

SIG
(مستوى
ادلعنوية)

درجة
احلرية

0,000

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول
من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :يؤثر زمالئك يف العمل على أدائك الوظيفي '' كانت لصاحل

موافق بقيم تكرار  21وبنسبة   70,00بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل زلايد بقيم تكرار 1 :أي بنسبة
  3,33ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  8وبنسبة   26,67وىو ما يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  20,600وىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية ، 02
وأيضا قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,000اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر
تكرار  :موافق وبنسبة  70,00
ومنو نستنتج أن الزمالء يف العمل يؤثرون على األداء الوظيفي فيما بينهم و ىذا ما أكده أحمد صقر عاشور حيث أنو تؤثر
رتاعة العمل على رضا الفرد سلبا أو إجيابا و كلما كان تفاعل الفرد مع أفراد رتاعتو حيقق تبادل دلنافع بينو وبينهم كلما كانت
اجلماعة مصدرا للرضا الوظيفي للفرد.

70,00
3,33
26,67

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم(:)12يوضح تأثري الزمالء يف العمل على األداء الوظيفي.

05

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع

عبارة رقم(:)10تجد تقدير من رئيس مصلحتك في حالة قيامك بعمل مميز أو إضافي.
الغرض من العبارة:معرفة تقدير رئيس المصلحة للعامل في حالة قيامو بعمل مميز أو إضافي.
الجدول(:)00يبين مدى تقدير رئيس المصلحة للعامل في حالة قيامو بعمل مميز أو إضافي.
اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

5

16,67

زلايد

7

23,33

موافق

18

60,00

اجملموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
احملسوبة
9,800

اجملدولة
5,991

SIG
(مستوى
ادلعنوية)

درجة
احلرية

0,007

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول
من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :جتد تقدير من رئيس مصلحتك يف حالة قيامك بعمل شليز

أو إضايف '' كانت لصاحل موافق بقيم تكرار  18وبنسبة   60,00بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل زلايد
بقيم تكرار  7أي بنسبة   23,33ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  5وبنسبة   16,67وىو ما يوضحو الشكل
أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  9,800وىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية  ، 02وأيضا
قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,007اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر تكرار :
موافق وبنسبة  60,00
ومنو نستنتج أنو ال يوجد تقدير من رئيس ادلصلحة للعامل يف حالة قيامو بعمل شليز أو إضايف ،و ىذا ما أكده ىيزبورغ0101

أن العوامل الدافعة ىي تلك العوامل اليت تؤدي إىل زتاس الدافعية إىل سلوك ينتهي مبشاعر الرضا ،وتتمثل يف ‘صلاز و أداء العمل
ويف مسؤولية الفرد عن عملو و عمل األخرين و احلصول على تقدير اآلخرين و احرتامهم.
60,00
23,33
16,67

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم (:)13يوضح تقدير رئيس ادلصلحة للعامل يف حالة قيامو بعمل شليز أو إضايف.
66

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
عبارة رقم(:)10عالقتك مع زمالئك جيدة وحسنة
الغرض من العبارة:معرفة طبيعة العالقات بين الزمالء ما إذا كانت جيدة وحسنة.
الجدول(:)00يبين طبيعة العالقات بين الزمالء في العمل .
كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre

اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

2

6,67

زلايد

2

6,67

موافق

26

86.66

اجملموع

30

100.00

اجملدولة

احملسوبة
38,400

5,991

SIG
(مستوى
ادلعنوية)

درجة
احلرية

0,000

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول
من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :عالقتك مع زمالئك جيدة و حسنة '' كانت لصاحل موافق

بقيم تكرار  26وبنسبة  86.66بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل زلايد بقيم تكرار  2أي بنسبة 6,67
 ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  2وبنسبة   6,67وىو ما يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  38,400وىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية ، 02
وأيضا قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,000اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر
تكرار  :موافق وبنسبة  86,67
ومنو نستنتج أن ىناك عالقات جيدة و حسنة بني الزمالء يف العمل داخل ادلعهد.

86,66

6,67

6,67

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم ( :)14يوضح طبيعة العالقات بني الزمالء يف العمل .

66

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع

عبارة رقم(:) 10يتوقع الرؤساء بأن يقوم الموظف بكافة مهامو وواجباتو طالما أنو يحصل عل كافة حقوقو الوظيفية.

الغرض من العبارة:معرفة مدى توقع الرؤساء بأن يقوم الموظف بكافة مهامو وواجباتو طالما أنو يحصل عل كافة حقوقو

الوظيفية.

الجدول(:) 00يبين مدى توقع الرؤساء بأن يقوم الموظف بكافة مهامو وواجباتو طالما أنو يحصل عل كافة حقوقو
الوظيفية.

اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

8

26,67

زلايد

4

13,33

موافق

18

60,00

اجملموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
اجملدولة

احملسوبة
10,400

5,991

SIG
(مستوى
ادلعنوية)
0,006

درجة
احلرية

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول
من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :يتوقع الرؤساء بأن يقوم ادلوظف بكافة مهامو وواجباتو طادلا
أنو حيصل على كافة حقوقو الوظيفية '' كانت لصاحل موافق بقيم تكرار  18وبنسبة   60,00بينما بقية أفراد العينة

كانت إجابتهم لصاحل زلايد بقيم تكرار  4أي بنسبة   13,33ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  8وبنسبة 26,67
 وىو ما يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  10,400وىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية ، 02
وأيضا قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,006اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر
تكرار  :موافق وبنسبة  60,00
ومنو نستنتج أن الرؤساء يتوقعون بأن يقوم ادلوظف بكافة مهامو وواجباتو طادلا أنو حيصل عل كافة حقوقو الوظيفية.
60
13,33
26,67

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم(:)15يوضح مدى توقع الرؤساء بأن يقوم ادلوظف بكافة مهامو وواجباتو طادلا أنو حيصل عل كافة حقوقو الوظيفية.

66

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع

عبارة(:)10يتوجو الموظفين نحو ترسيخ عالقات عمل طيبة مع رؤسائهم لتحقيق حالة من االنسجام و التوافق مما يساعد
على تحقيق مزيدا من التقدم و اإلنجاز.
الغرض من العبارة:معرفة توجو الموظفين نحو ترسيخ عالقات عمل طيبة مع رؤسائهم لتحقيق حالة من االنسجام و التوافق
الجدول(:)00يبين توجو الموظفين نحو ترسيخ عالقات عمل طيبة مع رؤسائهم لتحقيق حالة من االنسجام و التوافق.
اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

4

13,33

زلايد

3

10,00

موافق

23

76,67

اجملموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
احملسوبة
25,400

اجملدولة
5,991

SIG
(مستوى
ادلعنوية)
0,000

درجة
احلرية

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :يتجو ادلوظفني ضلو ترسيخ عالقات عمل
طيبة مع رؤسائهم لتحقيق حالة من االنسجام و التوافق شلا يساعد على حتقيق مزيدا من التقدم و اإلصلاز '' كانت لصاحل موافق
بقيم تكرار  23وبنسبة   76,67بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل زلايد بقيم تكرار  3أي بنسبة 10,00

 ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  4وبنسبة   13,33وىو ما يوضحو الشكل أدناه.وأن كا 2احملسوبة بلغت
 25,400وىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية  ، 02وأيضا قيمة مستوى ادلعنوية
( )SIG=0,000اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر تكرار  :موافق وبنسبة 
76,67
ومنو نستنتج أن ادلوظفني يتوجهون ضلو ترسيخ عالقات عمل طيبة مع رؤسائهم لتحقيق حالة من االنسجام و التوافق شلا يساعد
على حتقيق مزيدا من التقدم و اإلصلاز و ىذا أكده قرين و لويس حيث يقول أن الرضا ىو زلصلة التوافق و التكيف ما بني
حاجات الفرد اليت تعززىا دوافع احلاجة لتحقيق الذات يف إطار نظام العمل ،فالنظرية تقوم على انسجام ما بني الشخصية ادلطلوبة
للعمل وبيئة العمل النفسية. .
76,67
10,00

13,33

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم(:)16يوضح توجو ادلوظفني ضلو ترسيخ عالقات عمل طيبة مع رؤسائهم لتحقيق حالة من االنسجام و التوافق.
66

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
عبارة رقم(:)10تقييم رئيسك ألدائك يجلب لك الرضا
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان تقييم الرئيس للعامل يجلب لو الرضا.
الجدول( :)00يبين مدى رضا العامل أثناء تقييمو من قبل رئيسو.
اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

4

13.34

زلايد

1

3,33

موافق

25

83,33

اجملموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
اجملدولة

احملسوبة

5,991

34,200

SIG
(مستوى
ادلعنوية)

درجة
احلرية

0,000

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول
من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :تقييم رئيسك ألدائك جيلب لك الرضا '' كانت لصاحل

موافق بقيم مشاىدة  25وبنسبة   83,33بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل زلايد بقيم تكرار  1أي بنسبة
  3,33ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  4وبنسبة   13.34وىو ما يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  34,200وىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية ، 02
وأيضا قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,000اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر
تكرار  :موافق وبنسبة  83,33
ومنو نستنتج أن تقييم العمال من قبل رئيسو جيلب لو الرضا.
83,33

13,34

3,33

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم(:)17يوضح مدى رضا العامل أثناء تقييمو من قبل رئيسو.
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الفصل الرابع
عبارة رقم(:)12أنت راض عن أسلوب التواصل بين الموظف و اإلدارة العليا.

الغرض من العبارة:معرفة ما إذا كان العامل راض عن أسلوب التواصل بين الموظف و اإلدارة العليا.
الجدول(:)00يبين رضا العامل عن أسلوب التواصل بين الموظف و اإلدارة العليا.
اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

5

16,67

زلايد

7

23,33

موافق

18

60,00

اجملموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
احملسوبة
9,800

اجملدولة
5,991

SIG
(مستوى
ادلعنوية)

درجة
احلرية

0,007

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول
من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :أنت راض عن أسلوب التواصل بني ادلوظف و اإلدارة العليا

'' كانت لصاحل موافق بقيم تكرار  18وبنسبة   60,00بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل زلايد بقيم تكرار
 7أي بنسبة   23,33ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  5وبنسبة   16,67وىو ما يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  9,800وىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية  ، 02وأيضا
قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,007اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر تكرار :
موافق وبنسبة  60,00
ومنو نستنتج أن العامل راض عن أسلوب التواصل بني ادلوظف و اإلدارة العليا.
60,00
23,33
16,67

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم(:)18يوضح رضا العامل عن أسلوب التواصل بني ادلوظف و اإلدارة العليا.
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الفصل الرابع

عبارة رقم :) 11يحافظ الموظفين على عالقات عمل طيبة تستند إلى مبدأ التعاون و التكامل في انجاز المهام.

الغرض من العبارة:معرفة ما إذا كان الموظفون يحافظون على عالقات عمل طيبة تستند إلى مبدأ التعاون و التكامل في

انجاز المهام.

الجدول(:)00يبين محافظة الموظفين على عالقات عمل طيبة تستند إلى مبدأ التعاون و التكامل في انجاز المهام.
كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre

اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

3

10,00

زلايد

3

10,00

موافق

24

80,00

اجملموع

30

100.00

اجملدولة

احملسوبة

5,991

29,400

SIG
(مستوى
ادلعنوية)
0,000

درجة
احلرية

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول
من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :حيافظ ادلوظيفني على عالقات عمل طيبة تستند إىل مبدأ
التعاون و التكامل يف اصلاز ادلهام '' كانت لصاحل موافق بقيم تكرار  24وبنسبة   80,00بينما بقية أفراد العينة كانت
إجابتهم لصاحل زلايد بقيم تكرار 3 :أي بنسبة   10,00ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  3وبنسبة  10,00
وىو ما يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  29,400وىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية ، 02
وأيضا قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,000اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر
تكرار  :ابدا وبنسبة  80,00
ومنو نستنتج أن ادلوظفون حيافظون على عالقات عمل طيبة تستند إىل مبدأ التعاون و التكامل يف اصلاز ادلهام و ىذا ما أكده
محمد فرج محمود  0110أن الثقافة ادلساندة تركز على العالقات االجتماعية الطيبة حيث تتسم بيئة العمل بالصداقة و التاون
حبيث يتولد لديهم إحساس بأهنم أسرة واحدة تعمل بانسجام و تعمل ادلنظمة على خلق جو من الثقة و ادلساواة و الرتكيز على
اجلانب اإلنساين يف التعامل.
80,00
10,00

10,00

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم( )19يوضح زلافظة ادلوظفني على عالقات عمل طيبة تستند إىل مبدأ التعاون و التكامل يف اصلاز ادلهام.
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الفصل الرابع

وبصفة عامة من خالل عرض حتليل إجابات إفراد العينة على أسئلة احملور الثاين :تساىم العالقات السائدة بني العمال و
مشرفيهم يف حتقيق الرضا الوظيفي بادلعهد صلد :

جدول رقم : 02يبن ملخص تحليل عبارات المحور الثاني
رقم

السؤال

البديل أكثر تكرار

نتيجة داللة كا2

.1

يساعد ادلوظفون يف ادلعهد بعضهم ويتخلون عن ادلصاحل الشخصية

موافق

توجد فروق لصاحل موافق

 .01يؤثر زمالئك يف العمل على أدائك الوظيفي

موافق

توجد فروق لصاحل موافق

 .00جتد تقدير من رئيس مصلحتك يف حالة قيامك بعمل شليز أو إضايف

موافق

توجد فروق لصاحل موافق

 .00عالقتك مع زمالئك جيدة و حسنة

موافق

توجد فروق لصاحل موافق

يتوقع الرؤساء بأن يقوم ادلوظف بكافة مهامو وواجباتو طادلا أنو حيصل على
.00
كافة حقوقو الوظيفية

موافق

توجد فروق لصاحل موافق

يتجو ادلوظفني ضلو ترسيخ عالقات عمل طيبة مع رؤسائهم لتحقيق حالة من
.00
االنسجام و التوافق شلا يساعد على حتقيق مزيدا من التقدم و اإلصلاز

موافق

توجد فروق لصاحل موافق

 .00تقييم رئيسك ألدائك جيلب لك الرضا

موافق

توجد فروق لصاحل موافق

 .00أنت راض عن أسلوب التواصل بني ادلوظف و اإلدارة العليا

موافق

توجد فروق لصاحل موافق

حيافظ ادلوظيفني على عالقات عمل طيبة تستند إىل مبدأ التعاون و التكامل
.00
يف اصلاز ادلهام

موافق

توجد فروق لصاحل موافق

الشكل رقم ( )20يوضح قيم كا  2احملسوبة اكرب من اجملدولة جلميع أسئلة احملور الثاين

السؤال
09
29,4
5,991

السؤال
08
9,8
5,991

السؤال
07
34,2
5,991

السؤال
06
25,4
5,991

السؤال
05
10,4
5,991

السؤال
04
38,4
5,991

السؤال
03
9,8
5,991

السؤال
02
20,6
5,991

السؤال
01
20,6
5,991

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
كاي تربيع المحسوبة
كاي تربيع المجدولة

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
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الفصل الرابع
 مناقشة و تفسير نتائج المحور الثاني في ضوء الفرضية الجزئية الثانية:

بعد االطالع على نتائج االستبيان ومن أجل معرفة صدق ىذه الفرضية اليت صيغت على النحو التايل:
تساىم العالقات السائدة بني العمال و مشرفيهم يف حتقيق الرضا الوظيفي بادلعهد ،حيث احتوى على تسعة أسئلة مرقمة من 09
إىل.)17
من اجلداول رقم ( )15(، )14يتبني أن ادلوظفون يف ادلعهد يساعدون بعضهم البعض و يتخلون عن ادلصاحل الشخصية عند إصلاز
ادلهام و أن الزمالء يف العمل يتأثرون فيما بينهم وىذا يؤثر على األداء الوظيفي الذي يقومون بو ،ومن خالل اجلدول ( )16تبني
أنو يوجد تقدير من رئيس ادلصلحة للعامل يف حالة قيامو بعمل شليز أو إضايف.و كذلك من خالل اجلداول ()19(،)18(،)17
تبني أن ىناك عالقات جيدة و حسنة بني الزمالء يف العمل داخل ادلعهد،و كذلك يرون بأن الرؤساء يتوقعون بأن يقوم ادلوظف
بكافة مهامو وواجباتو طادلا أنو حيصل عل كافة حقوقو الوظيفية،و كما يؤكدون أن ادلوظفني يتوجهون ضلو ترسيخ عالقات عمل
طيبة مع رؤسائهم لتحقيق حالة من االنسجام و التوافق شلا يساعد على حتقيق مزيدا من التقدم و اإلصلاز.ومن خالل
اجلداول( )22(،)21(،)20يتبني أن تقييم العمال من قبل رئيسو جيلب لو الرضا و أن العامل راض عن أسلوب التواصل بني
ادلوظف و اإلدارة العليا و تبني أيضا أن ادلوظفون حيافظون على عالقات عمل طيبة تستند إىل مبدأ التعاون و التكامل يف اصلاز
ادلهام،
من خالل اجلدول أعاله والشكل صلد أن معظم أسئلة احملور الثاين دالة إحصائيا لصاحل اإلجابة أكثر تكرارا موافق عند مستوى
داللة ( ،)0.05حيث كا 2احملسوبة اكرب من اجملدولة يف معظمها  ،وذلك ما يثبت أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني
إجابات أفراد عينة الدراسة لصاحل القيمة أكثر تكرار موافق أي يوافقون على انو تساىم العالقات السائدة بني العمال و
مشرفيهم يف حتقيق الرضا الوظيفي بادلعهد.
ومن خالل ىذه النتائج ميكن القول و نستنتج أن العالقات السائدة بني العمال و مشرفيهم تساىم يف حتقيق الرضا الوظيفي
بادلعهد.وىذا ما أكدتو دراسة الطالبة معيرش أمال يف دراستها من خالل النتائج اليت توصلت إليها و ادلتمثلة يف العالقات
اإلنسانية بني الرئيس و ادلرؤوسني حيقق رضا العاملني داخل مدرية الشباب و الرياضة،و تفويض بعض السلطات للمرؤوسني من
قبل رئيسهم لبعض ادلسؤوليات ضمن صالحياهتم يولد لديهم رضا وظيفي.وكذلك دراسة سالم العياشي اليت توصلت إىل أنو
يوجد حرص من القائمني على الوزارة للعمل بروح الفرق ،ونظر ادلسئولون إىل األساليب اجلديدة يف أصلاز ادلهام نظرة تقدير عالية.
و عليو نقول أن الفرضية الثانية قد حتققت.

65

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
 3-IVعرض ومناقشة نتائج المحور الثالث:

المحور الثالث:للثقافة التنظيمية التكيفية دور في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين اإلداريين بالمعهد.
عبارة رقم(:) 10توفر الممارسات المهنية و اإلجراءات المعتمدة داخل المعهد مناخ مالئم لتنفيذ مهام و واجبات العمل.
الغرض من العبارة:معرفة ما إذا كانت الممارسات المهنية و اإلجراءات المعتمدة داخل المعهد توفر المناخ المالئم لتنفيذ
المهام و واجبات العمل.
الجدول(:) 01يبين أن الممارسات المهنية و اإلجراءات المعتمدة داخل المعهد توفر المناخ المالئم لتنفيذ مهام و
واجبات العمل.
اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

5

16,67

زلايد

6

20,00

موافق

19

63,33

اجملموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
احملسوبة
12,200

اجملدولة
5,991

SIG
(مستوى
ادلعنوية)
0,002

درجة
احلرية

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :يوفر ادلمارسات ادلهنية و اإلجراءات
ادلعتمدة داخل ادلعهد مناخ مالئم لتنفيذ مهام و واجبات العمل '' كانت لصاحل موافق بقيم تكرار  19وبنسبة  63,33

بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل زلايد بقيم تكرار  6أي بنسبة   20,00ولصاحل غري موافق بقيم تكرار 5
وبنسبة   16,67وىو ما يوضحو الشكل أدناه .وأن كا 2احملسوبة بلغت  12,200وىي اكرب من كا 2اجملدولة
 5.991عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية  ، 02وأيضا قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,002اقل من مستوى
الداللة  ، 0.05أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر تكرار  :موافق وبنسبة  63,33
ومنو نستنتج أن ادلمارسات ادلهنية و اإلجراءات ادلعتمدة داخل ادلعهد توفر ادلناخ ادلالئم لتنفيذ مهام و واجبات العمل.
63,33
20,00
16,67

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم( :)21يوضح أن ادلمارسات ادلهنية و اإلجراءات ادلعتمدة داخل ادلعهد توفر ادلناخ ادلالئم لتنفيذ ادلهام و واجبات العمل.
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الفصل الرابع

عبارة رقم (:)10ترى أن الظروف المادية كاإلدارة و اإلضاءة و التهوية مالئمة ألداء عملك بشكل جيد.
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كانت الظروف المادية كاإلدارة و اإلضاءة و التهوية مالئمة ألداء العمل بشكل جيد.
الجدول(:)01يبين مالئمة الظروف المادية كاإلدارة و اإلضاءة و التهوية ألداء العمل بشكل جيد.
اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

8

26,67

زلايد

1

3,33

موافق

21

70,00

اجملموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
اجملدولة

احملسوبة
20,600

5,991

SIG
(مستوى
ادلعنوية)
0,000

درجة
احلرية

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :ترى أن الظروف ادلادية كاإلدارة و
اإلضاءة و التهوية مالئمة ألداء عملك بشكل جيد '' كانت لصاحل موافق بقيم تكرار 21وبنسبة   70,00بينما بقية
أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل زلايد بقيم تكرار  1 :أي بنسبة   3,33ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  8وبنسبة

  26,67وىو ما يوضحو الشكل أدناه .وأن كا 2احملسوبة بلغت  20,600وىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند
مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية  ، 02وأيضا قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,000اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي
توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر تكرار  :موافق وبنسبة  70,00

ومنو نستنتج أن الظروف ادلادية كاإلدارة و اإلضاءة و التهوية مالئمة ألداء العمل بشكل جيد و ىذا ما أكده عادل حسن
حيث يعرف ظروف العمل ادلادية بأهنا الظروف اليت حتيط بالفرد أثناء قيامو بأعمال وظيفية و اليت تؤثر بدرجة ملموسة على قدرتو

الذىنية و اجلسمية اليت ال يستطيع احلكم فيها كاحلرارة و الربودة و الضوضاء و التهوية .

70,00
3,33
26,67

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم(:)22يوضح مالئمة الظروف ادلادية كاإلدارة و اإلضاءة و التهوية ألداء العمل بشكل جيد.

56

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
عبارة رقم(:)10تجد بأن المعهد يتوفر على كافة مستلزمات العمل.
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان المعهد يتوفر على كافة مستلزمات العمل.
الجدول( :)00يبين توفر المعهد على كافة مستلزمات العمل.
اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

8

26,67

زلايد

4

13,33

موافق

18

60,00

اجملموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
اجملدولة

احملسوبة
10,400

5,991

SIG
(مستوى
ادلعنوية)

درجة
احلرية

0,006

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :جتد بأن ادلعهد يتوفر على كافة
مستلزمات العمل '' كانت لصاحل موافق بقيم تكرار  18وبنسبة   60,00بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل

زلايد بقيم تكرار  4أي بنسبة   13,33ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  8وبنسبة   26,67وىو ما يوضحو
الشكل أدناه .وأن كا 2احملسوبة بلغت  10,400وىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة
حرية  ، 02وأيضا قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,006اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي توجد داللة إحصائية لصاحل
القيمة أكثر تكرار  :موافق وبنسبة  60,00
ومنو نستنتج أن ادلعهد يتوفر على كافة مستلزمات العمل.
60,00
13,33
26,67

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم ( :)23يوضح توفر ادلعهد على كافة مستلزمات العمل.

56

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
عبارة رقم(:)10أنت راضي عن المزايا و الخدمات المقدمة من طرف المعهد.

الغرض من العبارة:معرفة ما إذا كان العامل راض عن المزايا و الخدمات المقدمة من طرف المعهد.
الجدول( :)00يبين مدى رضا العامل عن المزايا و الخدمات المقدمة من طرف المعهد.
اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

17

56.66

زلايد

5

16,67

موافق

8

26,67

اجملموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
احملسوبة
7,800

اجملدولة
5,991

SIG
(مستوى
ادلعنوية)
0,020

درجة
احلرية

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :أنت راضي عن ادلزايا و اخلدمات
ادلقدمة من طرف ادلعهد '' كانت لصاحل غري موافق بقيم تكرار  17وبنسبة  56.66بينما بقية أفراد العينة كانت

إجابتهم لصاحل زلايد بقيم تكرار  5 :أي بنسبة  16,67و لصاحل موافق بقيم تكرار  8وبنسبة   26,67وىو ما
يوضحو الشكل أدناه .وأن كا 2احملسوبة بلغت  7,800وىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند مستوى الداللة 0.05
وبدرجة حرية  ، 02وأيضا قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,020اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي توجد داللة إحصائية
لصاحل القيمة أكثر تكرار  :غري موافق وبنسبة  56,67
ومنو نستنتج أن العامل غري راض عن ادلزايا و اخلدمات ادلقدمة من طرف ادلعهد.

.
16,67
26,67
56,66

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم( :)24يوضح أن العامل غري راض عن ادلزايا و اخلدمات ادلقدمة من طرف ادلعهد.

56

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع

عبارة رقم (:)10تساعد اإلمكانات المتاحة في المعهد على انجاز ما يسند إليك من أعمال بشكل جيد.
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كانت اإلمكانات المتاحة في المعهد تساعد على انجاز ما يسند إلى العامل من أعمال
بشكل جيد.
الجدول(:)00يبين مساعدة اإلمكانات المتاحة في المعهد على انجاز ما يسند إلى العامل من أعمال بشكل جيد.
كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre

اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

6

20,00

زلايد

8

26,67

موافق

16

53,33

اجملموع

30

100.00

احملسوبة
5,600

اجملدولة
5,991

SIG
(مستوى
ادلعنوية)
0,061

درجة
احلرية

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :تساعد اإلمكانات ادلتاحة يف ادلعهد
على اصلاز ما يسند إليك من أعمال بشكل جيد '' كانت لصاحل موافق بقيم تكرار  16وبنسبة   53,33بينما بقية أفراد
العينة كانت إجابتهم لصاحل زلايد بقيم تكرار  8أي بنسبة   26,67ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  6وبنسبة
  20,00وىو ما يوضحو الشكل أدناه .وأن كا 2احملسوبة بلغت  5,600وىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند
مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية  ، 02وأيضا قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,061اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي
توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر تكرار  :موافق وبنسبة  53,33
ومنو نستنتج أن اإلمكانات ادلتاحة يف ادلعهد تساعد على اصلاز ما يسند إىل العامل من أعمال بشكل جيد.
53,33
26,67
20,00

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم (:)25يوضح مساعدة اإلمكانات ادلتاحة يف ادلعهد على اصلاز ما يسند إىل العامل من أعمال بشكل جيد.

56

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع

عبارة رقم(:)10الراتب الذي تتقاضاه مقارنة بالرواتب في أماكن أخرى يعد مرضيا لك.
الغرض من العبارة:معرفة ما إذا كان العامل راض عن الراتب الذي يتقاضاه في المعهد مقارنة بالرواتب في األماكن
األخرى.
الجدول( :) 00يبين مدى رضا العامل عن الراتب الذي يتقاضاه في المعهد مقارنة بالرواتب في األماكن األخرى.
اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

18

60,00

زلايد

1

3,33

موافق

11

36,67

اجملموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
احملسوبة
14,600

اجملدولة
5,991

SIG
(مستوى
ادلعنوية)
0,001

درجة
احلرية

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :الراتب الذي تتقاضاه مقارنة بالرواتب يف
أماكن أخرى يعد مرضيا لك '' كانت لصاحل موافق بقيم تكرار  11وبنسبة   36,67بينما بقية أفراد العينة كانت
إجابتهم لصاحل زلايد بقيم تكرار  1أي بنسبة   3,33ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  18وبنسبة   60,00وىو
ما يوضحو الشكل أدناه .وأن كا 2احملسوبة بلغت  14,600وىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند مستوى الداللة
 0.05وبدرجة حرية  ، 02وأيضا قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,001اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي توجد داللة
إحصائية لصاحل القيمة أكثر تكرار  :غري موافق وبنسبة  60,00
و منو نستنتج أن العامل غري راض عن الراتب الذي يتقاضاه يف ادلعهد مقارنة بالرواتب يف األماكن األخرى و ىذا ما أكده

فروم  0100في نظرية التوقع حيث تطرق إىل احلوافز و أمهيتها بالنسبة للعامل و ادلتمثلة يف ما حيصل عليها العامل عند صلاحو
أو إخفاقو يف إصلاز مهمة و قد تكون ىذه احلوافز إجيابية من حيث إهنا تشبع حاجاتو كزيادة الراتب. .
3,33
36,67
60,00

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل(:)26يوضح عدم رضا العامل عن الراتب الذي يتقاضاه يف ادلعهد مقارنة بالرواتب يف األماكن األخرى.

56

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
عبارة رقم( :)10أنت راض عن منصب عملك.
الغرض من العبارة:معرفة ما إذا كان العامل راض عن منصب عملو.
الجدول(:)00يبين رضا العامل عن منصب عملو.
اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

9

30,00

زلايد

2

6,67

موافق

19

63,33

اجملموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
اجملدولة

احملسوبة

5,991

14,600

SIG
(مستوى
ادلعنوية)

درجة
احلرية

0,001

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :أنت راض عن منصب عملك '' كانت
لصاحل موافق بقيم تكرار  19وبنسبة   63,33بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل زلايد بقيم تكرار  2أي

بنسبة   6,67ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  9وبنسبة   30,00وىو ما يوضحو الشكل أدناه .وأن كا2
احملسوبة بلغت  14,600وىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية  ، 02وأيضا قيمة
مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,001اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر تكرار  :موافق
وبنسبة  63,33
ومنو نستنتج أن العامل راض عن منصب عملو

63,33
6,67
30,00

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم ( :)27يوضح رضا العامل عن منصب عملو.

58

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
عبارة رقم ( :)12تعتقد بأن العمل الذي تقوم بو يتماشى و قدراتك.
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان العمل الذي يقوم بو العامل يتماشى و قدراتو.
الجدول( :)00يبين أن العمل الذي يقوم بو العامل يتماشى و قدراتو.
اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

9

30,00

زلايد

2

6,67

موافق

19

63,33

اجملموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
اجملدولة

احملسوبة

5,991

14,600

SIG
(مستوى
ادلعنوية)

درجة
احلرية

0,001

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :تعتقد بأن العمل الذي تقوم بو يتماشى
و قدراتك '' كانت لصاحل موافق بقيم تكرار 19وبنسبة   63,33بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل زلايد
بقيم تكرار  2 :أي بنسبة   6,67ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  9وبنسبة   30,00وىو ما يوضحو الشكل
أدناه .وأن كا 2احملسوبة بلغت  14,600وىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية 02
 ،وأيضا قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,001اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر

تكرار  :موافق وبنسبة  63,33
ومنو نستنتج أن العمل الذي يقوم بو العامل يتماشى و قدراتو.
63,33

6,67
30,00

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم(:)28يوضح أن العمل الذي يقوم بو العامل يتماشى و قدراتو.

50

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع

عبارة رقم(:)11يتوفر لدى الموظفين المهارة و القدرة الكافية على التكيف مع المتغيرات و التطورات الجديدة.
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كانت تتوفر لدى الموظفين المهارة و القدرة الكافية على التكيف مع المتغيرات و
التطورات الجديدة.
الجدول(:)00يبين أنو يتوفر لدى الموظفين المهارة و القدرة الكافية على التكيف مع المتغيرات و التطورات الجديدة.
اإلجابات

التكرارات

%

غري موافق

4

13.34

زلايد

4

13,33

موافق

22

73,33

اجملموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
احملسوبة
21,600

اجملدولة
5,991

SIG
(مستوى
ادلعنوية)
0,000

درجة
احلرية

2

االستنتاج
اإلحصائي

دال

ادلصدر :من إعدادنا اعتماد إجابات العينة وسلرجات برنامج  SPSSإصدار 23
التعليق على اجلدول من خالل اجلدول أعاله صلد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة  '' :يتوفر لدى ادلوظفني ادلهارة و القدرة
الكافية على التكيف مع ادلتغريات و التطورات اجلديدة '' كانت لصاحل موافق بقيم تكرار  22وبنسبة   73,33بينما بقية
أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل زلايد بقيم تكرار  4أي بنسبة   13.34ولصاحل غري موافق بقيم تكرار  4وبنسبة
  13,33وىو ما يوضحو الشكل أدناه .وأن كا 2احملسوبة بلغت  21,600وىي اكرب من كا 2اجملدولة  5.991عند
مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية  ، 02وأيضا قيمة مستوى ادلعنوية ( )SIG=0,000اقل من مستوى الداللة  ، 0.05أي
توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر تكرار  :موافقون وبنسبة  73,33
و منو نستنتج أنو يتوفر لدى ادلوظفني ادلهارة و القدرة الكافية على التكيف مع ادلتغريات و التطورات اجلديدة وىذا ما أكده طارق

طو  2007بأن ثقافة ادلنظمة ىي رلموعة من القيم و ادلعتقدات الراسخة و ادلع ي و االجتاىات السائدة بني أفراد ادلنظمة اليت
تؤثر على سلوكهم و تساعدىم على التكيف مع متغريات البيئة الداخلية و اخلارجية .
73,33
13,33

13,34

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
شكل رقم(:) 29يوضح أنو يتوفر لدى ادلوظفني ادلهارة و القدرة الكافية على التكيف مع ادلتغريات و التطورات اجلديدة.
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الفصل الرابع

وبصفة عامة من خالل عرض حتليل إجابات إفراد العينة على أسئلة احملور الثالث :للثقافة التنظيمية التكيفية دور يف حتقيق
الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني بادلعهد د صلد :

جدول رقم :02يبن ملخص تحليل عبارات المحور الثالث
رقم

البديل أكثر تكرار

السؤال

نتيجة داللة كا2

يوفر ادلمارسات ادلهنية و اإلجراءات ادلعتمدة داخل ادلعهد مناخ مالئم لتنفيذ
.02
موافق
مهام و واجبات العمل

توجد فروق لصاحل موافق

ترى أن الظروف ادلادية كاإلدارة و اإلضاءة و التهوية مالئمة ألداء عملك
.01
موافق
بشكل جيد

توجد فروق لصاحل موافق

 .01جتد بأن ادلعهد يتوفر على كافة مستلزمات العمل

موافق

توجد فروق لصاحل موافق

 .00أنت راضي عن ادلزايا و اخلدمات ادلقدمة من طرف ادلعهد

غري موافق

توجد فروق لصاحل غري موافق

تساعد اإلمكانات ادلتاحة يف ادلعهد على اصلاز ما يسند إليك من أعمال
.00
موافق
بشكل جيد

توجد فروق لصاحل موافق

غري موافق

توجد فروق لصاحل
موافق

 .00أنت راض عن منصب عملك

موافق

توجد فروق لصاحل موافق

 .00تعتقد بأن العمل الذي تقوم بو يتماشى و قدراتك

موافق

توجد فروق لصاحل موافق

يتوفر لدى ادلوظفني ادلهارة و القدرة الكافية على التكيف مع ادلتغريات و
.00
موافق
التطورات اجلديدة

توجد فروق لصاحل موافق

.00

الراتب الذي تتقاضاه مقارنة بالرواتب يف أماكن أخرى يعد مرضيا لك

الشكل رقم ( )30يوضح قيم كا  2احملسوبة اكرب من اجملدولة جلميع أسئلة احملور الثالث

السؤال
09
29,4
5,991

السؤال
08
9,8
5,991

السؤال
07
34,2
5,991

السؤال
06
25,4
5,991

السؤال
05
10,4
5,991

السؤال
04
38,4
5,991

السؤال
03
9,8
5,991

السؤال
02
20,6
5,991

السؤال
01
20,6
5,991

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
كاي تربيع المحسوبة
كاي تربيع المجدولة

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامج EXCEL.v2010
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الفصل الرابع
 مناقشة و تفسير نتائج المحور الثالث في ضوء الفرضية الجزئية الثالثة:

بعد االطالع على نتائج احملور الثالث و من أجل صدق ىذه الفرضية و اليت صيغت على النحو التايل:
للثقافة التنظيمية التكيفية دور يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني بادلعهد.
حيث احتوت على تسعة أسئلة مرقمة من ( 18إىل )26
الذي أردنا من خاللو أن نبني أن للثقافة التنظيمية التكيفية دور يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني بادلعهد.
من خالل اجلداول( )25(،)24(،)23تبني أنو توفر ادلمارسات ادلهنية و اإلجراءات ادلعتمدة داخل ادلعهد ادلناخ ادلالئم لتنفيذ
مهام و واجبات العمل و حيث نرى أن الظروف ادلا دية كاإلدارة و اإلضاءة و التهوية مالئمة ألداء العمل بشكل جيد وكما نرى
أن ادلعهد يتوفر على كافة مستلزمات العمل ،و من خالل اجلدول ( )26يتضح أن العامل راض عن ادلزايا و اخلدمات ادلقدمة من
طرف ادلعهد،ومن خالل اجلدول ( )27نرى أن اإلمكانات ادلتاحة يف ادلعهد تساعد على اصلاز ما يسند إىل العامل من أعمال
بشكل جيد ،ومن خالل اجلدول() 28تبني أن العامل راض عن الراتب الذي يتقاضاه يف ادلعهد مقارنة بالرواتب يف األماكن
األخرى ومن خالل اجلداول ( )31(،)30(،)29تبني أن العامل راض عن منصب عملو و كذلك العمل الذي يقوم بو العامل
يتم اشى و قدراتو و نرى أيضا أنو يتوفر لدى ادلوظفني ادلهارة و القدرة الكافية على التكيف مع ادلتغريات و التطورات اجلديدة.
من خالل اجلدول أعاله والشكل صلد أن معظم أسئلة احملور الثالث دالة إحصائيا لصاحل اإلجابة أكثر تكرارا موافق عند مستوى
داللة ( ،)0.05حيث كا 2احملسوبة اكرب من اجملدولة يف معظمها  ،وذلك ما يثبت أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني
إجابات أفراد عينة الدراسة لصاحل القيمة أكثر تكرار موافق أي يوافقون على انو للثقافة التنظيمية التكيفية دور يف حتقيق الرضا
الوظيفي لدى العاملني اإلداريني بادلعهد.
ومن خالل ىذه النتائج مينكن القول أن للثقافة التنظيمية التكيفية دور يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني بادلعهد.و
ىذا ما أكدتو دراسة سالم العياشي  2014اليت توصلت إىل النتائج اليت تقول أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على توفري أحدث
النظم و التقنيات لضمان السرعة و الدقة يف اصلاز ادلهام ،وكما يتوفر للموظفني فرص التكوين و الرتبص بعض االحتكاك و
اكتساب خربات لرفع كفاءة أدائهم
و عليو نقول أن الفرضية الثالثة قد حتققت .
و من خالل النتائج اليت توصلنا إ ليها يف االستبيان اخلاص بالعاملني اإلداريني مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
بادلسيلة و اليت أثبتت صحة الفرضيات اجلزئية الثالثة ميكننا أن نقول بأن للثقافة التنظيمية دور إجيايب يف حتقيق الرضا الوظيفي
لدى العاملني اإلداريني مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية جبامعة ادلسيلة ومنو حتقق الفرضية العامة لدراستنا.
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الفصل الرابع
 اختبار فرضيات الدراسة:
 فرضية الفرعية األولى:

 للقواعد و القيم ادلوجودة داخل ادلعهد دور يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني .لالختبار الفرضية  :ضلاول معرفة اآلراء واجتاىات أفراد العينة من خالل حتليل باستخدام:
 ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري للمحور ككل لتحديد دور ومسامهة القواعد والقيم يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى
العاملني اإلداريني ىل ىو مرتفع  ،متوسط  ،لدى ادلوظفني مبعهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية بادلسيلة.
 ضلدد طول الفئة باستخدام ادلدى حيث 0.6 =3/)1-3 ( :أي حيث ضلصل على رلاالت كما يلي :
من  01إىل 1.66

رلال ادلتوسط احلسايب

منخفضة
اقل من %55.33
س = %55.33

القواعد والقيم
النسبة ادلئوية
% 100 -------3
 -----1.66س

من  1.66إىل 2.33

من  2.33إىل 3

متوسطة
من  %55.34إىل%77.66

مرتفعة
أكثر من %77.67

جدول رقم  : 01يبن القواعد والقيم ودورىا في تحقيق الرضا الوظيفي
ادلتغريات

ادلتوسط
احلسايب

االضلراف
ادلعياري

القواعد والقيم ودورىا
يف حتقيق الرضا

2,4500

 0,48977من  2.33إىل 3

ادلتوسط ضمن اجملال

النتيجة

النسبة ادلئوية
 816667

دور مرتفع

س =  816667

% 100 ---------3
 -----2,4500س

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج SPSS .V 23
من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لدور ،دور ومسامهة القواعد والقيم يف حتقيق الرضا الوظيفي
لدى

العاملني

اإلداريني

بلغ

وباضلراف

2,4500

معياري

0,48977

وىو

( يقرتب من  )0شلا يع ي تركز إجابات أفراد العينة حول ادلتوسط وعدم تشتتها .
إذن فادلتوسط احلسايب ىو ضمن رلال ''مرتفع'' أي من  2.33إىل  3وبنسبة مئوية للمسامهة يف حتقيق الرضا
الوظيفي قدرت بـ ـ   816667وىي ضمن رلال ''مرتفع '' أكثر من  %77.67وبالتايل فمسامهة القواعد والقيم يف حتقيق
الرضا الوظيفي ىي بدرجة مرتفعة لدى ادلوظفني مبعهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية بادلسيلة.
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الفصل الرابع
الشكل رقم ( )31يوضح ينب القواعد والقيم ودورىا يف حتقيق الرضا الوظيفي

2,800

دور مرتفع
2,200
2,450
1,600

1,000

دور القواعد والقيم
2,450

دور متوسط
دور منخفض

تحقيق الرضا الوظيفي

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامجEXCEL.v2010
استنتاج :
 نقبل الفرضية القائلة بأنو  :للقواعد و القيم ادلوجودة داخل ادلعهد دور يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني.
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الفصل الرابع
 فرضية الفرعية الثانية:

 تساىم العالقات السائدة بني العمال ومشرفيهم يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني بادلعهد.لالختبار الفرضية  :ضلاول معرفة اآلراء واجتاىات أفراد العينة من خالل حتليل باستخدام:
 ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري للمحور ككل لتحديد دور ومسامهة العالقات السائدة بني العمال ومشرفيهم يف
حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني ىل ىو مرتفع  ،متوسط  ،لدى ادلوظفني مبعهد علوم و تقنيات النشاطات
البدنية و الرياضية بادلسيلة.
 ضلدد طول الفئة باستخدام ادلدى حيث 0.6 =3/)1-3 ( :أي حيث ضلصل على رلاالت كما يلي :
من  01إىل  1.66من  1.66إىل 2.33

رلال ادلتوسط احلسايب

من  2.33إىل 3

مرتفعة
متوسطة
العالقات السائدة بني العمال ومشرفيهم منخفضة
اقل من  %55.33من  %55.34إىل %77.66أكثر من %77.67
النسبة ادلئوية
س = %55.33
% 100 -------3
 -----1.66س
جدول رقم  :01يبن العالقات السائدة بين العمال ومشرفيهم ودورىا في تحقيق الرضا الوظيفي
ادلتغريات

ادلتوسط
احلسايب

االضلراف
ادلعياري

ادلتوسط ضمن
اجملال

العالقات السائدة بني العمال ومشرفيهم
ودورىا يف حتقيق الرضا

2,5444

0,60038

 816دور
من  2.33إىل
مرتفع
 667
3

% 100 ---------3
 -----2,5444س

النسبة ادلئوية

النتيجة

س =  8468133

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج SPSS .V 23
من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لدور دور ومسامهة العالقات السائدة بني العمال ومشرفيهم
يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني بلغ  2,5444وباضلراف معياري  0,60038وىو ( يقرتب من  )0شلا يع ي
تركز إجابات أفراد العينة حول ادلتوسط وعدم تشتتها .
إذن فادلتوسط احلسايب ىو ضمن رلال ''مرتفع'' أي من  2.33إىل  3وبنسبة مئوية للمسامهة يف حتقيق الرضا
الوظيفي قدرت بـ ـ   8468133وىي ضمن رلال ''مرتفع '' أكثر من  %77.67وبالتايل فمسامهة العالقات السائدة بني
العمال ومشرفيهم يف حتقيق الرضا الوظيفي ىي بدرجة مرتفعة لدى ادلوظفني مبعهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
بادلسيلة.
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الفصل الرابع

الشكل رقم ( )32يوضح ينب العالقات السائدة بني العمال ومشرفيهم ودورىا يف حتقيق الرضا الوظيفي

2,8

2,2

2,5444

دور العالقات السائدة بين العمال
ومشرفيهم
2,5444

دور مرتفع

1,6

دور متوسط

1

دور منخفض

تحقيق الرضا الوظيفي

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامجEXCEL.v2010
استنتاج :
 نقبل الفرضية القائلة بأنو  :تساىم العالقات السائدة بني العمال ومشرفيهم يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملنياإلداريني بادلعهد.
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الفصل الرابع
 الفرضية الفرعية الثالثة:

 للثقافة التنظيمية التكيفية دور يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني بادلعهدلالختبار الفرضية  :ضلاول معرفة اآلراء واجتاىات أفراد العينة من خالل حتليل باستخدام:
 ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري للمحور ككل لتحديد دور ومسامهة الثقافة التنظيمية التكيفية يف حتقيق الرضا
الوظيفي لدى العاملني اإلداريني ىل ىو مرتفع  ،متوسط  ،لدى ادلوظفني مبعهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و
الرياضية بادلسيلة.
 ضلدد طول الفئة باستخدام ادلدى حيث 0.6 =3/)1-3 ( :أي حيث ضلصل على رلاالت كما يلي :
رلال ادلتوسط احلسايب
الثقافة التنظيمية التكيفية
النسبة ادلئوية
% 100 -------3
 -----1.66س

من  01إىل 1.66
منخفضة
اقل من %55.33
س = %55.33

من  1.66إىل 2.33

من  2.33إىل 3

متوسطة
من  %55.34إىل%77.66

مرتفعة
أكثر من %77.67

جدول رقم : 00يبن الثقافة التنظيمية التكيفية ودورىا في تحقيق الرضا الوظيفي
ادلتغريات

ادلتوسط
احلسايب

االضلراف
ادلعياري

ادلتوسط
اجملال

الثقافة التنظيمية التكيفية ودورىا يف حتقيق
الرضا

2,2556

0,68751

 756دور
من  2.33إىل 3
مرتفع
 187

% 100 ---------3
 -----2,2556س

ضمن

النسبة ادلئوية

النتيجة

س =  756187

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج SPSS .V 23
من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لدور دور ومسامهة الثقافة التنظيمية التكيفية يف حتقيق الرضا
الوظيفي لدى العاملني اإلداريني بلغ  2,2556إذن فادلتوسط احلسايب ىو ضمن رلال ''مرتفع'' أي من  2.33إىل  3وبنسبة
مئوية للمسامهة يف حتقيق الرضا الوظيفي قدرت بـ ـ   756187وىي ضمن رلال ''مرتفع '' أكثر من  %77.67وبالتايل
فمسامهة الثقافة التنظيمية التكيفية يف حتقيق الرضا الوظيفي ىي بدرجة مرتفعة لدى ادلوظفني مبعهد علوم و تقنيات النشاطات
البدنية و الرياضية بادلسيلة.
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الفصل الرابع

الشكل رقم ( )33يوضح ينب الثقافة التنظيمية التكيفية ودورىا يف حتقيق الرضا الوظيفي

2,8

2,2
2,2556

دورالثقافة
التنظيمية التكيفية
2,2556

دور مرتفع

1,6

دور متوسط

1

دور منخفض

تحقيق الرضا الوظيفي

ادلصدر :من إعدادنا باالعتماد على سلرجات برنامج  SPSS.v23وبرنامجEXCEL.v2010
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عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
 خالصة نتائج الفرضيات

جدول رقم : 00يبن دور المرتفع الثقافة التنظيمية في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين اإلداريين بمعهد علوم

وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة المسيلة

ادلتوسط احلسايب

اضلراف ادلعياري

مستوى التوفر

ترتيب دول كل متغري
يف حتقيق الرضا

.1

القواعد و القيم ادلوجودة

2,4500

0,48977

مرتفع

02

.2

العالقات السائدة بني العمال ومشرفيهم

2,5444

0,60038

مرتفع

01

.3

الثقافة التنظيمية التكيفية

2,2556

0,68751

مرتفع

03

2,4154

0,57886

مرتفع

الرقم

الثقافة التنظيمة
من خالل اجلدول أعاله  :يتبني لنا

 ان دور ومسامهة العالقات السائدة بني العمال ومشرفيهم حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني مبعهد علوم وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية جبامعة ادلسيلة حسب وجهة نظرىم احتل ادلرتبة أوىل من حيث دوره يف حتقيق الرضا يليو القواعد
و القيم ادلوجودة وىذا يليو الثقافة التنظيمية التكيفية.
الشكل رقم ()34ينب دور ادلرتفع الثقافة التنظيمية يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني اإلداريني مبعهد علوم وتقنيات
النشاطات البدنية والرياضية جبامعة ادلسيلة

2,4154

2,2556

2,5444

2,45

الثقافة

لمثقافة

العالقات

القواعد و

التنظيمة

التنظيمية

السائدة بين

القيم

2,4154

2,2556

التكيفية

العمال

الموجودة

ومشرفيهم
2,5444

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2,45

مستوى التوفر بالمؤسسة
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الفصل الخامس
استنتاجات و اقتراحات
 -1-vاستنتاجات عامة
-2-vاقتراحات
-3-vاألفاق المستقبلية
-4-vالمراجع المعتمدة في الدراسة
 -5-vالمالحق
-6-vملخص الدراسة

اس تنتاجات واقرتاحات

الفصل اخلامس
 -1-vاستنتاجات عامة:

يف ضوء أىداف الدراسة و إجابات عينة الدراسة مت التوصل إىل أىم االستنتاجات التالية:
 للثقافة التنظيمية دور اجيايب يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت مبعهد علوم و تقنياتالنشاطات البدنية و الرياضية جبامعة ادلسيلة
 إن الثقافة التنظيمية من احملددات الرئيسية لنجاح أو فشل ادلنظمة و كما تسعى ادلنظمة لتغيَت ثقافتهااستجابة للتغَتات اليت حتدث يف البيئة اخلارجية أو الداخلية ذلا.
 تعترب الثقافة التنظيمية عامل من عوامل التأثَت على الرضا الوظيفي،من خالل تأثَت اجلانب ادلعنوي مثلالقيم،و اجلانب السلوكي كالعادات و التقاليد،و اجلانب ادلادي و ادلتمثلة يف البيئة ادلادية للعمل.
 القيم و القواعد السائدة وادلوجودة داخل ادلعهد تؤدي إىل حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت. للثقافة التنظيمية التكيفية و االىتمام بالبيئة ادلادية للعمل وما ذلا من تأثَت على الطريقة ادلنهجية ألداءادلوظفون لعملهم،تشجع التعاون يف مكان العمل لتعزيز قدرة ادلؤسسة على التفكَت،توىل احتياجات
ادلوظفُت األساسية اىتماما بالغا ،مثل اإلضاءة و نوعية اذلواء الداخلي و الراحة ،وىي عوامل ذلا دور يف
حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت .
-2-vاقتراحات:
بناءا على ما توصلنا إليو من خالل النتائج ادلتحصل عليها يف دراستنا ىاتو،و الذي تناولنا فيها موضوعا ىاما من
مواضيع اإلدارة و التنظيم و ىو دور الثقافة التنظيمية يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت مبعهد علوم
وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية وتبُت ضرورة تقدمي رلموعة من االقًتاحات التالية:
 دراسة معوقات الثقافة التنظيمية داخل اإلدارة اليت حتول دون فعاليتها و سبل ادلواجهة. العمل على مشاركة ادلوظفُت يف اختاذ القرارات ،لرفع مستوى التنسيق و التشاور و التكامل بُتادلستويات اإلدارية ادلختلفة ،وىذا ما يساىم يف تطوير عالقات العمل بُت الرؤساء و ادلرؤوسُت.
 االىتمام أكثر مبوضوع الثقافة التنظيمية و اختاذ التدابَت الالزمة لرفع مستواىا عند العاملُت مبا حيقق الرضاالوظيفي بادلؤسسات الرياضية.
 ضرورة توفَت اخلدمات االجتماعية و الًتفيهية للعاملُت ،وإقامة لقاءات و ملتقيات و تشجيع الطقوساجلماعية،و اليت من شأهنا أن تعزز من روابط الصداقة و احملبة بُت العاملُت.
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اس تنتاجات واقرتاحات

الفصل اخلامس
 -زيادة االىتمام مبعارف األفراد و مقًتحاهتم و تشجيعهم على إخراجها.

 ضرورة العمل على زيادة وعي و معرفة العاملُت بالثقافة التنظيمية السائدة بادلعهد. ضرورة إدراك ادلعهد مدى أمهية توفَت بيئة عمل مناسبة،و االىتمام بتنمية القيم بُت العاملُت ،دلا لذلكمن انعكاس إجيايب على العاملُت وىذا ما يؤدي إىل شعورىم بالرضا الوظيفي.
 نقًتح على القائمُت على تسيَت معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جبامعة ادلسيلة حتسُتالثقافة التنظيمية التكيفية لزيادة الرضا الوظيفي بقيمة أعلى شلا ىو موجود لدى العاملُت اإلداريُت حاليا
حىت تكون حتفيز للعاملُت لتقدمي اخلدمات يف مستوى أعلى للطلبة ادلعهد.
-3-vاألفاق المستقبلية :
 إجراء ادلزيد من الدراسات و البحوث اليت هتتم مبجال تطوير و تعزيز الثقافة التنظيمية و مسامهتها يفحتقيق الرضا الوظيفي يف ادلؤسسات الرياضية.
 واقع الثقافة التنظيمية باإلدارة الرياضية اجلزائرية. عالقة الثقافة بالتغيَت التنظيمي باإلدارة الرياضية. دور القيادة اإلدارية يف تطوير الثقافة التنظيمية بادلنظمات الرياضية. إجراء ادلزيد من الدراسات و البحوث اليت تبحث يف رلال الثقافة التنظيمية و دورىا يف رفع مستوىالكفاءة اإلدارية يف ادلؤسسات الرياضية.
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اس تنتاجات واقرتاحات

الفصل اخلامس
-4-vخاتمة:

انطلقت دراستنا من إشكالية ىل للثقافة التنظيمية دور يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت

مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جبامعة ادلسيلة؟،مث قمنا بوضع فرض عام يتمحور حول أن
للثقافة التنظيمية دور اجيايب يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت مبعهد علوم وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية جبامعة ادلسيلة .و للتحقيق من صحة أو بطالن فرضيات البحث قمنا باستعمال استمارة
استبيان مقسمة إىل ثالث زلاور رئيسية  -القواعد و القيم ادلوجودة داخل ادلعهد تؤدي إىل حتقيق الرضا
الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت ،تساىم العالقات السائدة بُت العمال ومشرفيهم يف حتقيق الرضا الوظيفي
بادلعهد ،للثقافة التنظيمية التكيفية دور يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت بادلعهد.
و بعد مجع ادلعطيات و النتائج و تفريغ النتائج و مناقشتها من خالل التعليق على اجلداول ،حتصلنا على
رلموعة من النتائج ،فالفرضية األوىل توصلنا من خالذلا إىل أن القواعد والقيم ادلوجودة داخل ادلعهد تؤدي إىل حتقيق
الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت.
أما الفرضيتُت الثانية و الثالثة فقد توصلنا من خالذلا أيضا إىل أن العالقات السائدة بُت العمال و مشرفيهم تساىم
يف حتقيق الرضا الوظيفي بادلعهد ،وكما أن للثقافة التنظيمية التكيفية دور يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت

بادلعهد.

ومن خالل ما تقدم وانطالقا من اإلشكالية ادلطروحة و ادلعاجلة ادليدانية مبعهد علوم وتقنيات
النشاطات البدنية و الرياضية و بعد عرضنا لنتائج و مناقشتها خبصوص موضوع دور الثقافة التنظيمية
يف حتقيق الرضا الوظيفي مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية يتبُت لنا أن ىذه النتائج
يف رلملها منطقية  ،و من خالل زلاولتنا طرح ىذا ادلوضوع و ما توصل اليو علماء االجتماع و
التنظيم ،صلد بأنو كان من الضروري الًتكيز على العنصر البشري و ضرورة مراعاة ميولو ورغباتو  ،و
توفَت اجلو االجتماعي لو يف العمل و ادلعاملة احلسنة و عالقات االحًتام اليت حيظى هبا داخل
ادلؤسسة  ،كل ذلك من شأنو ادلسامهة يف حتقيق الرضا الوظيفي لو  ،و خلق بيئة عمل تسودىا ثقافة
تنظيمية قوية تعمل على تعزيز الرضا الوظيفي لو و حتقيق أىدافها.
و تبقى النتائج ادلتوصل إليها نسبية تتغَت بتغَت األوقات و الظروف ادلستقبلية احلاصلة.
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اس تنتاجات واقرتاحات

الفصل اخلامس
-5-vالمراجع المعتمدة في الدراسة:
-1

ادلنجد يف اللغة العربية ادلعاصرة ،دار ادلشرق و ادلكتبة الشرقية لتوزيع بَتوت لبنان ،ط .2001 ، 2

-2

ابن منظور وآخرون ،لسان العرب ،الطبعة الرابعة ،دار صدار ،بَتوت ،اجمللد.2005 ،،05

-3

أبو حطب،فؤاد وصادق آمال:مناىج البحث العلمي وطرق التحليل اإلحصائي يف العلوم النفسية و
الًتبوية و االجتماعية ،مكتبة االصللو ادلصرية،القاىرة.1991،

-4

إبراىيم العمري:اإلدارة دراسة نظرية تطبيقية ،دار النشر للكتاب،القاىرة،مصر ط.1998 ،2

-5

.أمحد ماىر ،تطوير ادلنظمات ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية. 2007،

-6

امحد ماىر :السلوك التنظيمي مدخل بناء ادلهارات ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية .2000 ،

-7

أمحد زلمد الطيب :اإلحصاء يف الًتبية و علم النفس،ط،1ادلكتب اجلامعي،احلديث،االسكندرية،مصر
.1999،

-8

أمحد صقر عاشور :إدارة القوى العاملة،دار النهضة العربية للنشر،ط،2بَتوت.1979،

-9

أسامة أمُت ربيع:التحليل اإلحصائي للمتغَتات ادلتعددة،ط ،2مكتبة األصللو مصرية،القاىرة،
مصر.2007،

 -10أندرودي سيالزالي ومارك ومارك جي والس:السلوك،ترمجة أبو القاسم أمحد (معهد اإلدارة
العامة)،السعودية .1991،
 -11العميان،زلمود سلمان،السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال ط 1دار وائل للنشر  ،عمان األردن، ،
.2002
 -12العميان زلمود سلمان ,السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال  .ط  3,دار وائل ,األردن.2005،

 -13السكران ،بالل خلف،دراسات إدارية معاصرة،ط1دار ادلسَتة للنشر و التوزيع و الطباعة عمان األردن
.2009
 -14اللوزي موسى:التنظيم و إجراءات العمل،ط،2دار وائل للنشر عمان – األردن .2007،
 -15السلمي علي:السلوك اإلنساين يف اإلدارة،دار ادلغارف ،القاىرة ،مصر .1982،
 -16ادلسلم بسامة:الرضا الوظيفي لدى القوى الوطنية العامة يف الكويت،مطبوعات جامعة الكويت .1993
 -17الفَتوز أبادي:رلد الدين زلمد بن يعقوب :القاموس احمليط ،ط،2دار احياء الًتاث العريب
،بَتوت.2003،
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الفصل اخلامس

 -18بوظريفة محو وآخرون :عوامل الرضا لدى أساتذة التعليم الثانوي ،ط ،1سلرب الوقاية واألرغنوميا،
اجلزائر.2007،
 -19حسن حرمي:إدارة ادلنظمات – منظور كلي ،دار حامد للنسر و التوزيع.2003،
 -20حسن أمحد الشافعي:إ ج ش يف الًتبية البدنية و الرياضية ،دار الوفاء ،اإلسكندرية،مصر.2003،
 -21مجال الدين زلمد ادلرسي ،السلوك التنظيمي :نظريات ومناذج وتطبيق عملي إلدارة السلوك يف ادلنظمة،
الدار اجلامعية ،اإلسكندرية. 2000 ،
 -22مجال الدين زلمد مرسي،إدارة الثقافة التنظيمية و التغيَت،الدار اجلامعية للنشر و التوزيع.2006،
 -23خاد زلمد بٍت محدان ،وائل زلمد أدريس:االسًتاتيجة و التخطيط االسًتاتيجي ،دار اليازوري للنشر و
التوزيع عمان،االردن .2007
 -24عبد العزيز صاحل بن جيتور :اإلدارة اإلسًتاتيجية ،إدارة جديدة يف عامل متغَت ،دار ادلسَتة للنشر و التوزيع
،عمان .2004
 -25عبد السالم أبو قحف ،إدارة األعمال الدولية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية. 2002 ،
 -26عائشة مصطفى ادلناوي ،سلوك ادلستهلك ،الطبعة الثانية ،دار مكتبة عُت الشمس ،القاىرة. 1998 ،
 -27عباس زلمد عوض :دراسات يف علم النفس الصناعي ادلهٍت ،دار ادلعارف اجلامعية ادلصرية ،اإلسكندرية
.1985
 -28عبد ادلنعم عبد احلي :علم االجتماع الصناعي ،ادلكتب اجلامعي احلديث ،زلطة الرمل ،اإلسكندرية،
.1984
 -29عبيدات ذوقان و آخرون :البحث العلمي مفهومو و أدواتو و أساليبو ،ط،6دار الفكر للطباعة و النشر
و التوزيع ن األردن .2001،
 -30ليلى السعيد فرحات:القياس و االختبار يف الًتبية الرياضية،ط ،1مركز الكتاب للنشر،القاىرة
،مصر.2001،
 -31رشيد زروايت :تدريبات على منهجية البحث العلمي و العلوم االجتماعية ،دار
ىومة،ط،1اجلزائر.2002،
 -32زلمد عبد اجمليد :السلوك التنظيمي يف إدارة ادلؤسسات التعليمية ،ط ،1دار ادلسَتة للنشر والتوزيع
والطباعة ،عمان2005 ،م.
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 -33مصطفى زلمود أبو بكر ،دليل التفكَت االسًتاتيجي وإعداد اخلطة اإلسًتاتيجية ،الدار اجلامعية،
اإلسكندرية. 2000 ،
 -34مصطفى عشوي:أسس علم النفس الصناعي التنظيمي،ادلؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر.1982،
 -35ماىر أمحد:التنظيم ،ط،1دار اجلامعية اإلسكندرية مصر.2005،
 -36زلمد سعيد سلطان ،السلوك اإلنساين يف ادلنظمات ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية. 2004 ،
 -37مراد زعيمي :إدارة األفراد ،ط ،1دار قرطبة للنشر والتوزيع ،احملمدية ،اجلزائر.2008 ،
 -38زلمد السَتيف :إدارة ادلوارد البشرية (ادلفاىيم وادلبادئ)  ،دار ادلناىج ،عمان  ،األردن .2003 ،
 -39زلمد سعيد انور :السلوك التنظيمي ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،مصر.2003 ،
 -40زلمد حسن عالوي و أسامة كمال راتب :البحث العلمي يف الًتبية الرياضية و علم النفس الرياضي ،دار
الفكر العريب  ،القاىرة .1999،
 -41زلمد قاسم القريويت :السلوك التنظيمي دراسة السلوك اإلنساين الفردي اجلماعي يف منظمات األعمال
،ط، 5دار وائل للنشر و التوزيع ،عمان،األردن.2009،
 -42زلمد فتحي عكاشة ،علم النفس الصناعي ،مطبعة اجلمهورية ،اإلسكندرية.1999،
 -43زلمد سعيد عبد الفتاح ،وزلمد فريد الصحن:اإلدارة العامة ادلبادئ و التطبيق،الدار اجلامعية،اإلسكندرية
،مصر .2003،
 -44منصور فهمي :إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية ،ط ،3دار الشعب ،القاىرة.1976 ،
 -45سيد زلمد جاب الرب  ،االجتاىات احلديثة يف إدارة ادلوارد البشرية  ،مصر . 2009،
 -46سهيلة زلمد عباس:إدارة ادلوارد البشرية ،مدخل إسًتاتيجي،دار وائل للنشر.2006،
 -47سلطان زلمد أنور:السلوك التنظيمي ،دار اجلامعة اجلديدة ،ط،1اإلسكندرية.2003،
 -48فاطمةة عةوض صةابر ومَتفةت علةي خفاجةة ،أسةس و مبةادئ البحةث العلمي ة ،مكتبةة اإلشةعاع الفنيةة ةط 1ة
االسكندرية2002،
 -49صالح الدين الشنواين :إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية،
.1999
 -50صادق زلمد عفيفي و آخرون:اإلدارة يف مشروعات األعمال ،مؤسسة دار الكتاب،الكويت.1981،
 -51طارق طو ،السلوك التنظيمي يف بيئة العودلة واالنًتنت ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية. 2007 ،
 -52صلم عبود صلم ،ادلدخل الياباين إىل إدارة العمليات ،الوراق للنشر والتوزيع ،ط ، 1األردن. 2004 ،
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 -53شنواين صالح:إدارة األفراد و العالقات اإلنسانية،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية.1992،
الدورات و المجاالت العلمية:
 -54رضيوي خوين سندس:قياس العالقات ما بُت العودلة و الثقافة التنظيمية،رللة االدارة و االقتصاد ،بغداد
ع ،77ص ص .2009، 125-91
 -55معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية جامعة ادلسيلة ،مصلحة ادلستخدمُت،ومصلحة
التعليم و االحصاء.2016/04/11،
األطروحات و الرسائل العلمية:
 -56عيساوي وىيبة :اثر الثقافة التنظيمية على الرضا الوظيفي  ،دراسة حالة فئة االفراد شبو الطبيُت بادلؤسسة
العمومية االستشفائية ترايب بومجعة ببشار ،رسالة ماجستَت ،مدرسة دكتوراه:إدارة األفراد و حوكمة
الشركات ،ختصص حوكمة الشركات ،جامعة أبو بكر بالقايد تلمسان .2012
 -57حسام بن فيحان الدوسري :الثقافة التنظيمية يف ادلنظمات األمنية و دورىا يف تطبيق اجلودة الشاملة "
دراسة حتليلية مقارنة بُت اإلدارة العامة للمرور و اإلدارة العامة للجنسية واجلوازات و اإلقامة بوزارة
الداخلية مبملكة البحرين ،أطروحة دكتوراه كلية الدراسات العليا قسم العلوم اإلدارية جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية الرياض .2007
 -58بوبكر منصور :الثقافة التنظيمية وعالقتها بسوء السلوك التنظيمي يف اإلدارة العمومية اجلزائرية ،رسالة
ماجستَت غَت منشورة جامعة منتوري ،قسنطينة اجلزائر.2007
 -59سامل العياشى :الثقافة التنظيمية ومسامهتها يف حتقيق األداء ادلتميز لدى إطارت وزارة الشباب و الرياضة.
رسالة ماجستَت ،معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية،ختصص اإلدارة و التسيَت الرياضي،
جامعة ادلسيلة اجلزائر .2014
 -60سبايب فاطمة الزىرة : :دور بعض عناصر الثقافة التنظيمية يف حتسُت مستوى األداء الوظيفي لدى
العمال اإلداريُت لديوان مركب متعدد الرياضات  ،رسالة ماسًت مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و
الرياضية،ختصص إدارة و تنظيم ،جامعة ادلسيلة اجلزائر .2014
 -61زلمد غالب ادلطَتي :الثقافة التنظيمية و عالقتها بدوافع التعليم الذايت لدى العاملُت بقطاع حرس احلدود
باخلفجي،رسالة ماجستَت ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،الرياض .2013
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 -62بن سعيد زىية :عالقة الثقافة التنظيمية مبستوى األداء الوضيفي للموظفُت يف األدارة الرياضية دراسة
ميدانية مبديريات الشباب و الرياضة لواليات (ادلسيلة ،برج بوعريريج ،باتنة ) ،رسالة ماسًت ،جامعة
ادلسيلة اجلزائر .2014
 -63احلسن سللوفية :درجة مالئمة الثقافة التنظيمية السائدة العتماد إدارة اجلودة الشاملة باإلدارة
الرياضية.رسالة ادلاسًت ،معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية،شعبة اإلدارة و التسيَت
الرياضي ،ختصص إدارة و تنظيم يف الرياضة ،جامعة ادلسيلة اجلزائر .2014
 -64لعيشي أم اخلَت :الثقافة التنظيمية و تأثَتىا على أداء العاملُت داخل ادلؤسسة اإل قتصادية دراسة ميدانية
دلؤسسة – إرياض سطيف – مطاحن سيدي عيسى،رسالة ماسًت ،كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية
،قسم علم االجتماع ختصص تنظيم و عمل ،جامعة ادلسيلة اجلزائر .2014
 -65الشيخ عبد الوىاب :التحفيز ودوره يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى موظفي مديرية الشباب و
الرياضة.رسالة ماسًت ،معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية،ختصص التنظيم و اإلدارة،
جامعة ادلسيلة اجلزائر .2013
 -66معَتش أمال :دور النمط القيادي الدميقراطي يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت مبديرية الشباب و
الرياضة،رسالة ماسًت  ،معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية ،ختصص إدارة و تنظيم يف
الرياضة ،جامعة ادلسيلة اجلزائر .2015
 -67جاسم بن فيحان الدوسري:الثقافة التنظيمية يف ادلنظمات األمنية و دورىا يف تطبيق اجلودة
الشاملة،أطروحة دكتوراه الفلسفة يف العلوم األمنية ،كلية الدراسات العليا،جامعة نايف للعلوم
األمنية،الرياض،م ع السعودية .2007
 -68صاحل بن سعد ادلربع :القيادة اإلسًتاتيجية ودورىا يف تطوير الثقافة التنظيمية يف األجهزة األمنية) دراسة
ميدانية مقارنة على ادلديرية العامة للجوازات وادلديرية العامة للدفاع ادلدين( أطروحة دكتوراه،كلية
الدراسات العليا،قسم العلوم اإلدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،ادلملكة العربية السعودية،
.2008
 -69الشلوي محد فرحان :الثقافة التنظيمية وعالقتها باالنتماء التنظيمي،دراسة ميدانية على منسويب كلية
ادللك خالد العسكرية ،رسالة ماجستَت ( دراسة غَت منشورة ) ،قسم العلوم اإلدارية ،جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية ،السعودية . 2005،
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 -70بوبكر منصور :الثقافة التنظيمية و عالقتها بسوء السلوك التنظيمي يف اإلدارة العمومية اجلزائرية،مذكرة
ماجستَت قسم علم النفس،كلية األدب و العلوم االنسانية ،جامعةمنتوري ،قسنطينة ،اجلزائر.2007،
 -71ساطوح مهدية ،الثقافة التنظيمية والتماسك االجتماعي،رسالة ماجستَت ختصص :تنمية وتسيَت ادلوارد
البشرية ،قسم ىلم االجتماع ،كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية ،جامعة اجلزائر. 2008 ،
 -72ضياف زين الدين :السلوك اإلشرايف وعالقتو بالرضا الوظيفي يف التنظيم الصناعي( ،رسالة ماجستَت غَت
منشورة) كلية اآلداب و العلوم االجتماعية ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،اجلزائر .2000 ،
 -73ماجد الغامدي:الثقافة التنظيمية السائدة يف الكليات التقنية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة،دراسة ميدانية
على الكلية التقنية بال ،رسالة ماجستَت غَت منشورة،قسم اإلدارة الًتبوية والتخطيط ،الكلية الًتبوية،
جامعة أم القرى ،ادلملكة العربية السعودية . 2008،
 -74سامل إلياس  ،تاثَت الثقافة التنظيممية على أداء ادلوارد البشرية ،دراسة حالة الشركة اجلزائرية الدلنويوم
 ALGALوحدة  ،EARAرسالة ماجستَت يف العلوم التجارية  ،غَت منشورة ،جامعة ادلسيلة  ،كلية
العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيَت  ،اجلزائر .2006
 -75زلمد فرج زلمود علي ،تأثَت الثقافة التنظيمية على التخطيط االسًتاتيجي يف منظمات األعمال ،مشروع
تنمية مهارات البحث العلمي ،مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث ،كلية اذلندسة ،جامعة القاىرة،
.2005
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 -6-vالمالحق:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة محمد بوضياف المسيلة
معهد العلوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
قسم اإلدارة و التسيير الرياضي
استمارة استبيان للتحكيم

اسم األستاذ الفاضل.................................................................... :
قسم .................................................................................:
الوظيفة................................................................................:
استمارة استطالع رأي السادة اخلرباء حتية طيبة و بعد االستمارة ادلعروضة على سيادتكم بشأن رأيكم يف استبيان
لدراسة مذكرة حتت عنوان":دور الثقافة التنظيمية يف حتقيق الرضا الوظيفي دراسة ميدانية مبعهد علوم و تقنيات
النشاطات البدنية و الرياضية بادلسيلة.
فادلشرف و الباحث يشكران مسبقا تفضلكم بالتعاون العلمي يف إعطاء رأيكم و إثراء البحث يف رلال اإلدارة
الرياضية – اختصاص اإلدارة و التسيَت الرياضي –
الدرجة العلمية :ماستر إدارة و تنظيم في الرياضة.
اذلدف من استطالع الرأي حول عبارات االستبيان ادلوجودة يف االستبيان ادلعروض عليكم ،يأمل الباحث من
سيادتكم التفضل بادلساعدة يف استكمال خطوات و إجراءات التحكيم بالتعديل و احلذف.
كما أعلم سيادتكم أن ىذا االستبيان يقدم للعاملُت اإلداريُت مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
بادلسيلة
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عنوان الدراسة:

دور الثقافة التنظيميةة فةي تحقيةق الرضةا الةوظيفي لةد العةامليا اإلداريةيا بمعهةد علةوم و تقنيةات النشةاطات
البدنية و الرياضية دراسة ميدانية بجامعة المسيلة.
تساؤالت الدراسة:
التساؤل العام:
ىل للثقافة التنظيمة دور يف حتقيةق الرضةا الةوظيفي لةدى العةاملُت اإلداريةُت مبعهةد علةوم وتقنيةات النشةاطات البدنيةة
والرياضية جبامعة ادلسيلة؟
التساؤالت الجزئية:
 ىل القواعد و القيم ادلوجودة داخل ادلعهد تؤدي إىل حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت ؟ ىل تساىم العالقات السائدة بُت العمال ومشرفيهم يف حتقيق الرضا الوظيفي بادلعهد؟ ىل للثقافة التنظيمية التكيفية دور يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت بادلعهد؟فرضيات الدراسة:
الفرضية العامة:
للثقافة التنظيمة دور اجيايب يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت مبعهد علوم وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية جبامعة ادلسيلة.
الفرضيات الجزئية:

 القواعد و القيم ادلوجودة داخل ادلعهد تؤدي إىل حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت . تساىم العالقات السائدة بُت العمال ومشرفيهم يف حتقيق الرضا الوظيفي بادلعهد. -للثقافة التنظيمية التكيفية دور يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت بادلعهد.

مالحظة :مفتاح االستبيان.
موافق

محايد

غير موافق
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المحور الثاني :القواعد و القيم الموجودة داخل المعهد تؤدي إلى تحقيق الرضا الوظيفي لد العامليا
اإلدارييا
العبارة

الرقم
01

ىناك مسايرة القوانُت و طرق العمل يف ادلعهد مناسبة

02

ىناك توافق اجيابيا بُت قيمك مبعٌت النزاىة و االلتزام و
الوفاء و قيم ادلعهد الذي تعمل يو

03

سامهت يف تغيَت أو تعديل بعض القواعد و اإلجراءات يف
ادلعهد

04

لديك ادلعرفة التامة بسياسات ادلعهد ادلتعلقة بالعمل

05

تتعامل بطريق جيدة مع القوانُت و اإلجراءات داخل
ادلعهد

06

اإلجراءات اإلدارية ادلطبقة يف ادلعهد تتسم بالعدالة

07

تشعر بأن الثقافة السائدة يف ادلعهد تساىم يف زيادة
معدالت التماسك بُت العاملُت

08

تعتقد بأن القيم السائدة يف ادلعهد تنظر إىل األفراد كمورد
ىام لو قيمتو

مناسبة

غَت
مناسبة

أرى التعديل كاأليت
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المحور الثاني :تساهم العالقات السائدة بيا العمال و مشرفيهم في تحقيق الرضا الوظيفي بالمعهد
الرقم
09

العبارة
يساعد ادلوظفون يف ادلعهد بعضهم ويتخلون عن
ادلصاحل الشخصية

10

يؤثر زمالئك يف العمل على أدائك الوظيفي

11

جتد تقدير من رئيس مصلحتك يف حالة قيامك
بعمل شليز أو إضايف

12

عالقتك مع زمالئك جيدة و حسنة

13

يتوقع الرؤساء بأن يقوم ادلوظف بكافة مهامو
وواجباتو طادلا أنو حيصل على كافة حقوقو الوظيفية

14

يتجو ادلوظفُت ضلو ترسيخ عالقات عمل طيبة مع
رؤسائهم لتحقيق حالة من االنسجام و التوافق شلا
يساعد على حتقيق مزيدا من التقدم و اإلصلاز

15

تقييم رئيسك ألدائك جيلب لك الرضا

16

أنت راض عن أسلوب التواصل بُت ادلوظف و
اإلدارة العليا

17

حيافظ ادلوظيفُت على عالقات عمل طيبة تستند
إىل مبدأ التعاون و التكامل يف اصلاز ادلهام

مناسبة

غَت
مناسبة

رأي التعديل كتأيت
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المحور الثالث :للثقافة التنظيمية التكيفية دور في تحقيق الرضا الوظيفي لد العامليا اإلدارييا بالمعهد
الرقم
18

العبارة
يوفر ادلمارسات ادلهنية و اإلجراءات ادلعتمدة
داخل ادلعهد مناخ مالئم لتنفيذ مهام و واجبات
العمل

19

ترى أن الظروف ادلادية كاإلدارة و اإلضاءة و
التهوية مالئمة ألداء عملك بشكل جيد

20

جتد بأن ادلعهد يتوفر على كافة مستلزمات العمل

21

أنت راضي عن ادلزايا و اخلدمات ادلقدمة من
طرف ادلعهد

22

تساعد اإلمكانات ادلتاحة يف ادلعهد على اصلاز ما
يسند إليك من أعمال بشكل جيد

23

الراتب الذي تتقاضاه مقارنة بالرواتب يف أماكن
أخرى يعد مرضيا لك

24

أنت راض عن منصب عملك

25

تعتقد بأن العمل الذي تقوم بو يتماشى و قدراتك

26

يتوفر لدى ادلوظفُت ادلهارة و القدرة الكافية على
التكيف مع ادلتغَتات و التطورات اجلديدة

مناسبة

غَت
مناسبة

أرى التعديل كاأليت
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قائمة األستذة المحكميا:
المحكم

الدرجة العلمية

االختصاص الدقيق

الجامعة

سعد سعود فؤاد

أستاذ محاضر – أ-

جذع مشترك

جامعة المسيلة

مرنيز أسامة

أستاذ محاضر – ب-

إدارة و تسيير رياضي

جامعة المسيلة

منجحي مخلوف

أستاذ محاضر – ب -

إدارة و تسيير رياضي

جامعة المسيلة

سعيد بلبار

أستاذ محاضر – أ -

إدارة و تسيير رياضي

جامعة المسيلة

صدراتي حبيب

أستاذ محاضر – أ -

إدارة و تسير رياضي

جامعة المسيلة
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وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة محمد بوضياف المسيلة
معهد العلوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
قسم اإلدارة و التسيير الرياضي
تخصص إدارة و تنظيم في الرياضة

إستمارة إستبيان
سيدي المحترم:
السالم عليكم و رحمة اهلل تعالى و بركاته

أضع بُت يدي سيادتكم أنتم العاملُت يف معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية إستبانة و اليت ختص
البحث الذي أقوم بإعداده حتت عنوان  ":دور الثقافة التنظيمية في تحقيق الرضا الوظيفي دراسة ميدانية
بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية بجامعة المسيلة" و ذلك استكماال دلتطلبات نيل شهادة

ادلاسًت يف التخصص ادلذكور أعاله.
ويشرفٍت أن أتقدم لكم برجائي بتكرمكم و قراءة كل عبارة من عبارات اإلستبانة ،و أمل منكم التفضل علي جبزء
من وقتكم و ذلك بوضع عالمة (×) يف اخلانة اليت دتثل وجهة نظركم وما يتفق ومرئياتكم ،ومع العلم بأنو
سوف يتم التعامل مع اإلجابة مبنتهى السرية.
وفي األخير تقبلوا فائق و أسمى االحترام و التقدير
و شكرا
الطالب :شعبان وليد

السنة الجامعية 2016/2015:

اس تنتاجات واقرتاحات
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المحور األول :القواعد و القيم الموجودة داخل المعهد تؤدي إلى تحقيق الرضا الوظيفي لد العامليا
اإلدارييا

العبارة

الرقم
01

ىناك مسايرة للقوانُت و طرق العمل يف ادلعهد

02

ىناك توافق اجيابيا بُت قيمك مبعٌت النزاىة و االلتزام و الوفاء و
قيم ادلعهد الذي تعمل يو

03

سامهت يف تغيَت أو تعديل بعض القواعد و اإلجراءات يف ادلعهد

04

لديك ادلعرفة التامة بسياسات ادلعهد ادلتعلقة بالعمل

05

تتعامل بطريق جيدة مع القوانُت و اإلجراءات داخل ادلعهد

06

اإلجراءات اإلدارية ادلطبقة يف ادلعهد تتسم بالعدالة

07

تشعر بأن الثقافة السائدة يف ادلعهد تساىم يف زيادة معدالت
التماسك بُت العاملُت

08

تعتقد بأن القيم السائدة يف ادلعهد تعترب إىل األفراد مورد ىام لو
قيمتو

موافق

غَت موافق زلايد
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المحور الثاني :تساهم العالقات السائدة بيا العمال و مشرفيهم في تحقيق الرضا الوظيفي بالمعهد
الرقم
09

العبارة
يساعد ادلوظفون يف ادلعهد بعضهم ويتخلون عن ادلصاحل
الشخصية

10

يؤثر زمالئك يف العمل على أدائك الوظيفي

11

جتد تقدير من رئيس مصلحتك يف حالة قيامك بعمل شليز أو
إضايف

12

عالقتك مع زمالئك جيدة و حسنة

13

يتوقع الرؤساء بأن يقوم ادلوظف بكافة مهامو وواجباتو طادلا أنو
حيصل على كافة حقوقو الوظيفية

14

يتجو ادلوظفُت ضلو ترسيخ عالقات عمل طيبة مع رؤسائهم
لتحقيق حالة من االنسجام و التوافق شلا يساعد على حتقيق
مزيدا من التقدم و اإلصلاز

15

تقييم رئيسك ألدائك جيلب لك الرضا

16

أنت راض عن أسلوب التواصل بُت ادلوظف و اإلدارة العليا

17

حيافظ ادلوظيفُت على عالقات عمل طيبة تستند إىل مبدأ التعاون
و التكامل يف اصلاز ادلهام

موافق

غَت
موافق

زلايد
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المحور الثالث :للثقافة التنظيمية التكيفية دور في تحقيق الرضا الوظيفي لد العامليا اإلدارييا بالمعهد
الرقم
18

العبارة
يوفر ادلمارسات ادلهنية و اإلجراءات ادلعتمدة داخل ادلعهد مناخ
مالئم لتنفيذ مهام و واجبات العمل

19

ترى أن الظروف ادلادية كاإلدارة و اإلضاءة و التهوية مالئمة
ألداء عملك بشكل جيد

20

جتد بأن ادلعهد يتوفر على كافة مستلزمات العمل

21

أنت راضي عن ادلزايا و اخلدمات ادلقدمة من طرف ادلعهد

22

تساعد اإلمكانات ادلتاحة يف ادلعهد على اصلاز ما يسند إليك
من أعمال بشكل جيد

23

الراتب الذي تتقاضاه مقارنة بالرواتب يف أماكن أخرى يعد
مرضيا لك

24

أنت راض عن منصب عملك

25

تعتقد بأن العمل الذي تقوم بو يتماشى و قدراتك

26

يتوفر لدى ادلوظفُت ادلهارة و القدرة الكافية على التكيف مع
ادلتغَتات و التطورات اجلديدة

موافق

غَت
موافق

زلايد

الفصل اخلامس
وثيقة إثبات إجراء الدراسة الميدانية
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SPSS مخرجات برنامج

RELIABILITY
/VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,803

8

RELIABILITY
/VARIABLES=B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,920

9

RELIABILITY
/VARIABLES=C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,926

9

Frequency Table
A1
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

غيرموافق

3

10,0

10,0

10,0

محايد

6

20,0

20,0

30,0

موافق

21

70,0

70,0

100,0

Total

30

100,0

100,0
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A2

Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

غيرموافق

3

10,0

10,0

10,0

محايد

2

6,7

6,7

16,7

موافق

25

83,3

83,3

100,0

Total

30

100,0

100,0

A3
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

غيرموافق

7

23,3

23,3

23,3

محايد

6

20,0

20,0

43,3

موافق

17

56,7

56,7

100,0

Total

30

100,0

100,0

A4
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

غيرموافق

6

20,0

20,0

20,0

محايد

5

16,7

16,7

36,7

موافق

19

63,3

63,3

100,0

Total

30

100,0

100,0

A5
Frequency
غيرموافق
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

4

13,3

13,3

13,3

موافق

26

86,7

86,7

100,0

Total

30

100,0

100,0

A6
Frequency
غيرموافق
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

8

26,7

26,7

26,7

محايد

17

56,7

56,7

83,3

موافق

5

16,7

16,7

100,0

Total

30

100,0

100,0
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A7

Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

غيرموافق

8

26,7

26,7

26,7

محايد

1

3,3

3,3

30,0

موافق

21

70,0

70,0

100,0

Total

30

100,0

100,0

A8
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

غيرموافق

5

16,7

16,7

16,7

محايد

7

23,3

23,3

40,0

موافق

18

60,0

60,0

100,0

Total

30

100,0

100,0

B9
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

غيرموافق

8

26,7

26,7

26,7

محايد

1

3,3

3,3

30,0

موافق

21

70,0

70,0

100,0

Total

30

100,0

100,0

B10
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

غيرموافق

8

26,7

26,7

26,7

محايد

1

3,3

3,3

30,0

موافق

21

70,0

70,0

100,0

Total

30

100,0

100,0

B11
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

غيرموافق

5

16,7

16,7

16,7

محايد

7

23,3

23,3

40,0

موافق

18

60,0

60,0

100,0

Total

30

100,0

100,0
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B12

Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

غيرموافق

2

6,7

6,7

6,7

محايد

2

6,7

6,7

13,3

موافق

26

86,7

86,7

100,0

Total

30

100,0

100,0

B13
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

غيرموافق

8

26,7

26,7

26,7

محايد

4

13,3

13,3

40,0

موافق

18

60,0

60,0

100,0

Total

30

100,0

100,0

B14
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

غيرموافق

4

13,3

13,3

13,3

محايد

3

10,0

10,0

23,3

موافق

23

76,7

76,7

100,0

Total

30

100,0

100,0

B15
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

غيرموافق

4

13,3

13,3

13,3

محايد

1

3,3

3,3

16,7

موافق

25

83,3

83,3

100,0

Total

30

100,0

100,0

B16
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

غيرموافق

5

16,7

16,7

16,7

محايد

7

23,3

23,3

40,0

موافق

18

60,0

60,0

100,0

Total

30

100,0

100,0
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B17

Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

غيرموافق

3

10,0

10,0

10,0

محايد

3

10,0

10,0

20,0

موافق

24

80,0

80,0

100,0

Total

30

100,0

100,0

C18
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

غيرموافق

5

16,7

16,7

16,7

محايد

6

20,0

20,0

36,7

موافق

19

63,3

63,3

100,0

Total

30

100,0

100,0

C19
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

غيرموافق

8

26,7

26,7

26,7

محايد

1

3,3

3,3

30,0

موافق

21

70,0

70,0

100,0

Total

30

100,0

100,0

C20
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

غيرموافق

8

26,7

26,7

26,7

محايد

4

13,3

13,3

40,0

موافق

18

60,0

60,0

100,0

Total

30

100,0

100,0

C21
Frequency
غيرموافق
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

17

56,7

56,7

56,7

محايد

5

16,7

16,7

73,3

موافق

8

26,7

26,7

100,0

Total

30

100,0

100,0
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C22

Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

غيرموافق

6

20,0

20,0

20,0

محايد

8

26,7

26,7

46,7

موافق

16

53,3

53,3

100,0

Total

30

100,0

100,0

C23
Frequency
غيرموافق
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

18

60,0

60,0

60,0

محايد

1

3,3

3,3

63,3

موافق

11

36,7

36,7

100,0

Total

30

100,0

100,0

C24
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

غيرموافق

9

30,0

30,0

30,0

محايد

2

6,7

6,7

36,7

موافق

19

63,3

63,3

100,0

Total

30

100,0

100,0

C25
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

غيرموافق

9

30,0

30,0

30,0

محايد

2

6,7

6,7

36,7

موافق

19

63,3

63,3

100,0

Total

30

100,0

100,0

C26
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

غيرموافق

4

13,3

13,3

13,3

محايد

4

13,3

13,3

26,7

موافق

22

73,3

73,3

100,0

Total

30

100,0

100,0
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Chi-Square Test
Frequencies
C18
Observed N

Expected N

Residual

غيرموافق

5

10,0

-5,0

محايد

6

10,0

-4,0

موافق

19

10,0

9,0

Total

30

C19
Observed N

Expected N

Residual

غيرموافق

8

10,0

-2,0

محايد

1

10,0

-9,0

موافق

21

10,0

11,0

Total

30

C20
Observed N

Expected N

Residual

غيرموافق

8

10,0

-2,0

محايد

4

10,0

-6,0

موافق

18

10,0

8,0

Total

30

C21
Observed N
غيرموافق

Expected N

Residual

17

10,0

7,0

محايد

5

10,0

-5,0

موافق

8

10,0

-2,0

Total

30

C22
Observed N

Expected N

Residual

غيرموافق

6

10,0

-4,0

محايد

8

10,0

-2,0

موافق

16

10,0

6,0

Total

30
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C23

Observed N
غيرموافق

Expected N

Residual

18

10,0

8,0

محايد

1

10,0

-9,0

موافق

11

10,0

1,0

Total

30

C24
Observed N

Expected N

Residual

غيرموافق

9

10,0

-1,0

محايد

2

10,0

-8,0

موافق

19

10,0

9,0

Total

30

C25
Observed N

Expected N

Residual

غيرموافق

9

10,0

-1,0

محايد

2

10,0

-8,0

موافق

19

10,0

9,0

Total

30

C26
Observed N

Expected N

Residual

غيرموافق

4

10,0

-6,0

محايد

4

10,0

-6,0

موافق

22

10,0

12,0

Total

30

Test Statistics
C18
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

C19

12,200

a

C20

20,600

a

C21

10,400

a

C22

7,800

a

C23

5,600

a

C24

14,600

a

C25

14,600

a

C26

14,600

a

21,600

a

2

2

2

2

2

2

2

2

2

,002

,000

,006

,020

,061

,001

,001

,001

,000

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 10,0.
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Chi-Square Test
Frequencies
A1
Observed N

Expected N

Residual

غيرموافق

3

10,0

-7,0

محايد

6

10,0

-4,0

موافق

21

10,0

11,0

Total

30

A2
Observed N

Expected N

Residual

غيرموافق

3

10,0

-7,0

محايد

2

10,0

-8,0

موافق

25

10,0

15,0

Total

30

A3
Observed N

Expected N

Residual

غيرموافق

7

10,0

-3,0

محايد

6

10,0

-4,0

موافق

17

10,0

7,0

Total

30

A4
Observed N

Expected N

Residual

غيرموافق

6

10,0

-4,0

محايد

5

10,0

-5,0

موافق

19

10,0

9,0

Total

30

A5
Observed N
غيرموافق

Expected N

Residual

4

15,0

-11,0

موافق

26

15,0

11,0

Total

30
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A6

Observed N
غيرموافق

Expected N

Residual

8

10,0

-2,0

محايد

17

10,0

7,0

موافق

5

10,0

-5,0

Total

30

A7
Observed N

Expected N

Residual

غيرموافق

8

10,0

-2,0

محايد

1

10,0

-9,0

موافق

21

10,0

11,0

Total

30

A8
Observed N

Expected N

Residual

غيرموافق

5

10,0

-5,0

محايد

7

10,0

-3,0

موافق

18

10,0

8,0

Total

30

Test Statistics
A1
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

A2

18,600

a

A3

33,800

a

A4

7,400

a

A5

12,200

a

A6

16,133

b

A7

7,800

a

A8

20,600

a

9,800

a

2

2

2

2

1

2

2

2

,000

,000

,025

,002

,000

,020

,000

,007

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 10,0.
b. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 15,0.
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Chi-Square Test
Frequencies
C18
Observed N

Expected N

Residual

غيرموافق

5

10,0

-5,0

محايد

6

10,0

-4,0

موافق

19

10,0

9,0

Total

30

C19
Observed N

Expected N

Residual

غيرموافق

8

10,0

-2,0

محايد

1

10,0

-9,0

موافق

21

10,0

11,0

Total

30

C20
Observed N

Expected N

Residual

غيرموافق

8

10,0

-2,0

محايد

4

10,0

-6,0

موافق

18

10,0

8,0

Total

30

C21
Observed N
غيرموافق

Expected N

Residual

17

10,0

7,0

محايد

5

10,0

-5,0

موافق

8

10,0

-2,0

Total

30

C22
Observed N

Expected N

Residual

غيرموافق

6

10,0

-4,0

محايد

8

10,0

-2,0

موافق

16

10,0

6,0

Total

30
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C23

Observed N
غيرموافق

Expected N

Residual

18

10,0

8,0

محايد

1

10,0

-9,0

موافق

11

10,0

1,0

Total

30

C24
Observed N

Expected N

Residual

غيرموافق

9

10,0

-1,0

محايد

2

10,0

-8,0

موافق

19

10,0

9,0

Total

30
C25
Observed N

Expected N

Residual

غيرموافق

9

10,0

-1,0

محايد

2

10,0

-8,0

موافق

19

10,0

9,0

Total

30
C26
Observed N

Expected N

Residual

غيرموافق

4

10,0

-6,0

محايد

4

10,0

-6,0

موافق

22

10,0

12,0

Total

30
Test Statistics
C18

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

C19

12,200

a

C20

20,600

a

C21

10,400

a

C22

7,800

a

C23

5,600

a

C24

14,600

a

C25

14,600

a

14,600

a

2

2

2

2

2

2

2

2

,002

,000

,006

,020

,061

,001

,001

,001

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 10,0.

Descriptives
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

AAAA

30

1,63

3,00

2,4500

,48977

BBBB

30

1,33

3,00

2,5444

,60038

CCCC

30

1,11

3,00

2,2556

,68751

ABC

30

1,46

3,00

2,4154

,57886

Valid N (listwise)

30
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التخصص  :إدارة و تنظيم في الرياضة

فرع :إدارة و تسيير رياضي

الملخص :
بالعربية
عنوان الدراسة:دور الثقافة التنظيمية يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت مبعهد علوم وتقنيات
النشاطات البدنية و الرياضية جبامعة ادلسيلة.
الهدف ما الدراسة:

معرفة ما إذا كان للثقافة التنظيمية دور يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت مبعهد علوم وتقنياتالنشاطات البدنية و الرياضية جبامعة ادلسيلة.
 معرفة دور القواعد و القيم ادلوجودة داخل ادلعهد يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت. معرفة دور العالقات السائدة بُت العاملُت و مشرفيهم يف حتقيق الرضا الوظيفي بادلعهد.مشكلة الدراسة:ىل للثقافةة التنظيميةة دور يف حتقيةق الرضةا الةوظيفي لةدى العةاملُت اإلداريةُت مبعهةد علةوم وتقنيةات
النشاطات البدنية والرياضية جبامعة ادلسيلة؟

فرضيات الدراسة:
الفرضية العامة:

للثقافة التنظيمية دور اجيايب يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت مبعهد علوم وتقنيات النشاطات

البدنية والرياضية جبامعة ادلسيلة.
الفرضيات الجزئية:
 القواعد و القيم ادلوجودة داخل ادلعهد تؤدي إىل حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت . تساىم العالقات السائدة بُت العمال ومشرفيهم يف حتقيق الرضا الوظيفي بادلعهد. للثقافة التنظيمية التكيفية دور يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت بادلعهد.عينة الدراسة:تكونت عينة الدراسة من  30عامل من العاملُت اإلداريُت مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية
و الرياضية جبامعة ادلسيلة .و ىي عينة قصدية (عمدية).
المنهج و األدوات المستعملة في الدراسة:

و قد اعتمدت دراستنا على استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي،و الذي ىو عبارة عن استقصاء ينصب على
ظاىرة من الظواىر،و تصنيف ىذه ادلعلومات و تنظيمها،و التعبَت عنها كما و كيفا ،ولقد اعتمدنا يف دراستنا
ىذه على أداة االستبيان كوسيلة جلمع ادلعلومات.
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أهم االستنتاجات:

 للثقافة التنظيمية دور اجيايب يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت مبعهد علوم و تقنياتالنشاطات البدنية و الرياضية جبامعة ادلسيلة
 القيم و القواعد السائدة وادلوجودة داخل ادلعهد تؤدي إىل حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت. للثقافة التنظيمية التكيفية و االىتمام بالبيئة ادلادية للعمل وما ذلا من تأثَت على الطريقة ادلنهجية ألداءادلوظفون لعملهم،تشجع التعاون يف مكان العمل لتعزيز قدرة ادلؤسسة على التفكَت،توىل احتياجات
ادلوظفُت األساسية اىتماما بالغا ،مثل اإلضاءة و نوعية اذلواء الداخلي و الراحة ،وىي عوامل ذلا دور يف
حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت .

أهم االقتراحات:

 دراسة معوقات الثقافة التنظيمية داخل اإلدارة اليت حتول دون فعاليتها و سبل ادلواجهة. العمل على مشاركة ادلوظفُت يف اختاذ القرارات ،لرفع مستوى التنسيق و التشاور و التكامل بُتادلستويات اإلدارية ادلختلفة ،وىذا ما يساىم يف تطوير عالقات العمل بُت الرؤساء و ادلرؤوسُت.
 االىتمام أكثر مبوضوع الثقافة التنظيمية و اختاذ التدابَت الالزمة لرفع مستواىا عند العاملُت مبا حيقق الرضاالوظيفي بادلؤسسات الرياضية.
 ضرورة توفَت اخلدمات االجتماعية و الًتفيهية للعاملُت ،وإقامة لقاءات و ملتقيات و تشجيع الطقوساجلماعية،و اليت من شأهنا أن تعزز من روابط الصداقة و احملبة بُت العاملُت.
 -ضرورة العمل على زيادة وعي و معرفة العاملُت بالثقافة التنظيمية السائدة بادلعهد.

كلمات المفاتيح:
الثقافة التنظيمية
الرضا الوظيفي
جاء هذا البحث في فصول
الفصل األول :الخلفية النظرية و الدراسات السابقة
وتناول الفصل الثاني :اإلطار العام للدراسة
أما الفصل الثالث :اإلجراءات الميدانية للدراسة
الفصل الرابع  :عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها
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 -ما أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة :

 للثقافة التنظيمية دور اجيايب يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت مبعهد علوم و تقنياتالنشاطات البدنية و الرياضية جبامعة ادلسيلة
 القيم و القواعد السائدة وادلوجودة داخل ادلعهد تؤدي إىل حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت. للثقافة التنظيمية التكيفية و االىتمام بالبيئة ادلادية للعمل وما ذلا من تأثَت على الطريقة ادلنهجية ألداءادلوظفون لعملهم،تشجع التعاون يف مكان العمل لتعزيز قدرة ادلؤسسة على التفكَت،توىل احتياجات
ادلوظفُت األساسية اىتماما بالغا ،مثل اإلضاءة و نوعية اذلواء الداخلي و الراحة ،وىي عوامل ذلا دور يف
حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت .
توصلت الباحث للعديد ما التوصيات أهمها :

 إجراء ادلزيد من الدراسات و البحوث اليت هتتم مبجال تطوير و تعزيز الثقافة التنظيمية و مسامهتها يفحتقيق الرضا الوظيفي يف ادلؤسسات الرياضية.
 واقع الثقافة التنظيمية باإلدارة الرياضية اجلزائرية. عالقة الثقافة بالتغيَت التنظيمي باإلدارة الرياضية. دور القيادة اإلدارية يف تطوير الثقافة التنظيمية بادلنظمات الرياضية. إجراء ادلزيد من الدراسات و البحوث اليت تبحث يف رلال الثقافة التنظيمية و دورىا يف رفع مستوىالكفاءة اإلدارية يف ادلؤسسات الرياضية.

توصل الباحث لمقترحات عديدة أهمها :
 دراسة معوقات الثقافة التنظيمية داخل اإلدارة اليت حتول دون فعاليتها و سبل ادلواجهة. العمل على مشاركة ادلوظفُت يف اختاذ القرارات ،لرفع مستوى التنسيق و التشاور و التكامل بُتادلستويات اإلدارية ادلختلفة ،وىذا ما يساىم يف تطوير عالقات العمل بُت الرؤساء و ادلرؤوسُت.
 االىتمام أكثر مبوضوع الثقافة التنظيمية و اختاذ التدابَت الالزمة لرفع مستواىا عند العاملُت مبا حيقق الرضاالوظيفي بادلؤسسات الرياضية.
 ضرورة توفَت اخلدمات االجتماعية و الًتفيهية للعاملُت ،وإقامة لقاءات و ملتقيات و تشجيع الطقوساجلماعية،و اليت من شأهنا أن تعزز من روابط الصداقة و احملبة بُت العاملُت.
 -ضرورة العمل على زيادة وعي و معرفة العاملُت بالثقافة التنظيمية السائدة بادلعهد.
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Résumé :
Titre de l'étude:
Le rôle de la culture organisationnelle pour atteindre la satisfaction
professionnelle des membres du personnel administratif à l'Institut des
sciences et des activités physiques et sportives à l'Université de m'sila.
Le but de l'étude:
La connaissance du fait que le rôle de la culture organisationnelle dans la
réalisation de la satisfaction professionnelle des membres du personnel
administratif à l'Institut des sciences et des activités physiques et
sportives à l'Université de m'sila.
-Connaître le rôle des règles et des valeurs contenues dans l'Institut
pour atteindre la satisfaction professionnelle des membres du personnel
administratif.
-Connaissance du rôle des relations qui existent entre les travailleurs et
leurs superviseurs pour obtenir satisfaction institut de travail.
Problème Étude:
Est-ce que le rôle de la culture organisationnelle dans la réalisation de la
satisfaction professionnelle des membres du personnel administratif à
l'Institut des Sciences et techniques des activités physiques et sportives à
l'Université de m'sila?
hypothèses:
Hypothèse générale:

La culture organisationnelle rôle positif dans la réalisation de la
satisfaction professionnelle des membres du personnel administratif à
l'Institut des Sciences et techniques des activités physiques et sportives à
l'Université de m'sila.
Hypothèses partielles:
- Normes et valeurs au sein de l'Institut mènera à la satisfaction
professionnelle des membres du personnel administratif.
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- les relations Dominantes entre les travailleurs et leurs superviseurs
contribuent à l'institut de la satisfaction au travail.
- Organisation rôle culture adaptative dans la réalisation de la
satisfaction professionnelle des membres du personnel administratif de
l'institut.
L'échantillon de l'étude: L'échantillon de l'étude comprenait 30
travailleurs du personnel administratif à l'Institut des activités physiques
et sportives en sciences et technologie de l'Université liquéfié. Et est un
échantillon délibérée (intentionnelle).
Méthodologie et outils utilisés dans l'étude:
Et notre étude est fondée sur l'utilisation de l'approche descriptive et
analytique, qui est une enquête axée sur un phénomène, ainsi que la
classification de ces informations et de l'organisation, et de les exprimer
au fur et à Kiva, et nous avons adopté dans cette étude est un outil de
sondage comme un moyen de collecte d'informations.
Les conclusions les plus importantes:

- La culture organisationnelle rôle positif dans la réalisation de la
satisfaction professionnelle des membres du personnel administratif de
l'Institut pour la science et les activités physiques et sportives à
l'Université de techniques liquéfiés
- Les valeurs et les règles en vigueur et au sein de l'institut mènera à la
satisfaction professionnelle des membres du personnel administratif.
- Organisation d'adaptation de la culture et de l'attention à
l'environnement physique au travail et leur impact sur la méthodologie
de la performance du personnel pour leur travail, d'encourager la
coopération dans le lieu de travail afin d'améliorer la capacité de
l'organisation à penser, a pris les besoins fondamentaux des employés
une grande importance, tels que l'éclairage et de la qualité de l'air
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intérieur et le confort, les facteurs ont rôle dans la satisfaction du travail
au sein du personnel administratif.
Les suggestions les plus importantes:
- Etudier les obstacles culture organisationnelle au sein du ministère qui
inhibent leur efficacité et les moyens de confrontation.
- Les travaux sur la participation du personnel à la prise de décision,
d'élever le niveau de coordination et de consultation et d'intégration
entre les différents niveaux administratifs, et cela est ce qui contribue
aux travaux de développement entre les supérieurs et les relations avec
les subordonnés.
- Une plus grande attention à la question de la culture organisationnelle
et de prendre les mesures nécessaires pour être mis à jour lorsque l'on
travaille pour obtenir satisfaction au travail des institutions sportives.
- La nécessité de fournir des services sociaux et des travailleurs de loisirs,
la mise en place des réunions et des forums, et d'encourager rituel
collectif, et qui va renforcer les liens d'amitié et d'amour entre les
travailleurs.
- La nécessité de travailler pour augmenter les travailleurs de
sensibilisation et de connaissance du règne institut de la culture
organisationnelle.
Mots clés :
Culture organisationnelle:
satisfaction au travail
Ce mémoire et contienne de trois « 03 » chapitre
Chapitre 1: Contexte théorique et études antérieures.
Chapitre 2 : Cadre général pour l'étude.
Chapitre 3 : Méthodes sur le terrain pour l'étude.
Chapitre 4: Résultats et interprétation et discussion.
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Chapitre5: Conclusions et suggestions.
Résultat essentielle que le chercheure à conclue :
A la lumière des objectifs de l'étude et des exemples de réponses, il a été
atteint les principales conclusions suivantes:
- La culture organisationnelle rôle positif dans la réalisation de la
satisfaction professionnelle des membres du personnel administratif de
l'Institut pour la science et les activités physiques et sportives à
l'Université de techniques liquéfiés
- La culture organisationnelle des déterminants clés de la réussite ou
l'échec de l'organisation et l'organisation cherche aussi à changer la
culture en réponse aux changements de l'environnement extérieur, ou
son intérieur.
- La culture organisationnelle est considérée comme un facteur
d'influence sur les facteurs de satisfaction au travail, grâce à des valeurs
morales, comme un effet secondaire, et côté comportemental KADAT
et traditions, et l'aspect physique et l'environnement physique du travail.
- Les valeurs et les règles en vigueur et au sein de l'institut mènera à la
satisfaction professionnelle des membres du personnel administratif.
- Organisation d'adaptation de la culture et de l'attention à
l'environnement physique au travail et leur impact sur la méthodologie
de la performance du personnel pour leur travail, d'encourager la
coopération dans le lieu de travail afin d'améliorer la capacité de
l'organisation à penser, a pris les besoins fondamentaux des employés
une grande importance, tels que l'éclairage et de la qualité de l'air
intérieur et le confort, les facteurs ont rôle dans la satisfaction du travail
au sein du personnel administratif.
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-7-Vملخص الدراسة:
عنوان الدراسة :دور الثقافة التنظيمية يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت مبعهد علوم وتقنيات
النشاطات البدنية و الرياضية جبامعة ادلسيلة.
الهدف ما الدراسة:
معرفة ما إذا كان للثقافة التنظيمية دور يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت مبعهد علوم وتقنياتالنشاطات البدنية و الرياضية جبامعة ادلسيلة.
 معرفة دور القواعد و القيم ادلوجودة داخل ادلعهد يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت. معرفة دور العالقات السائدة بُت العاملُت و مشرفيهم يف حتقيق الرضا الوظيفي بادلعهد.مشكلة الدراسة :ىل للثقافة التنظيمية دور يف حتقيق الرضا الةوظيفي لةدى العةاملُت اإلداريةُت مبعهةد علةوم وتقنيةات
النشاطات البدنية والرياضية جبامعة ادلسيلة؟
فرضيات الدراسة:
الفرضية العامة:
للثقافة التنظيمية دور اجيايب يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت مبعهد علوم وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية جبامعة ادلسيلة.
الفرضيات الجزئية:
 القواعد و القيم ادلوجودة داخل ادلعهد تؤدي إىل حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت . تساىم العالقات السائدة بُت العمال ومشرفيهم يف حتقيق الرضا الوظيفي بادلعهد. للثقافة التنظيمية التكيفية دور يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت بادلعهد.عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة من  30عامل من العاملُت اإلداريُت مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية
و الرياضية جبامعة ادلسيلة .و ىي عينة قصدية (عمدية).
المنهج و األدوات المستعملة في الدراسة:
و قد اعتمدت دراستنا على استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي،و الذي ىو عبارة عن استقصاء ينصب على
ظاىرة من الظواىر،و تصنيف ىذه ادلعلومات و تنظيمها،و التعبَت عنها كما و كيفا ،ولقد اعتمدنا يف دراستنا
ىذه على أداة االستبيان كوسيلة جلمع ادلعلومات.
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أهم االستنتاجات:
-

للثقافة التنظيمية دور اجيايب يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت مبعهد علوم و تقنيات
النشاطات البدنية و الرياضية جبامعة ادلسيلة

 القيم و القواعد السائدة وادلوجودة داخل ادلعهد تؤدي إىل حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت. للثقافة التنظيمية التكيفية و االىتمام بالبيئة ادلادية للعمل وما ذلا من تأثَت على الطريقة ادلنهجية ألداءادلوظفون لعملهم،تشجع التعاون يف مكان العمل لتعزيز قدرة ادلؤسسة على التفكَت،توىل احتياجات
ادلوظفُت األساسية اىتماما بالغا ،مثل اإلضاءة و نوعية اذلواء الداخلي و الراحة ،وىي عوامل ذلا دور يف
حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت اإلداريُت .
أهم االقتراحات:
 دراسة معوقات الثقافة التنظيمية داخل اإلدارة اليت حتول دون فعاليتها و سبل ادلواجهة. العمل على مشاركة ادلوظفُت يف اختاذ القرارات ،لرفع مستوى التنسيق و التشاور و التكامل بُتادلستويات اإلدارية ادلختلفة ،وىذا ما يساىم يف تطوير عالقات العمل بُت الرؤساء و ادلرؤوسُت.
 االىتمام أكثر مبوضوع الثقافة التنظيمية و اختاذ التدابَت الالزمة لرفع مستواىا عند العاملُت مبا حيقق الرضاالوظيفي بادلؤسسات الرياضية.
 ضرورة توفَت اخلدمات االجتماعية و الًتفيهية للعاملُت ،وإقامة لقاءات و ملتقيات و تشجيع الطقوساجلماعية،و اليت من شأهنا أن تعزز من روابط الصداقة و احملبة بُت العاملُت.
-

ضرورة العمل على زيادة وعي و معرفة العاملُت بالثقافة التنظيمية السائدة بادلعهد.

