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 :ملخص

تهدف الدراسة احلالية إىل التعرف عن عالقة املناخ التنظيمي بالرضا الوظيفي لدى العامل اجلزائري، حيث تكونت 

وبعد املعاجلة ، املناخ التنظيمي والرضا الوظيفي ي( عاماًل، وجلمع املعلومات مت استخدام مقياسعينة الدراسة من )

 حصائية أسفرت الدراسة على النتائج التالية:اإل

 بني اهليكل التنظيمي والرضا الوظيفي لدى العامل اجلزائري.ارتباطية  توجد عالقة-

 بني القيادة والرضا الوظيفي لدى العامل اجلزائري.ارتباطية  توجد عالقة-

 ئري.بني منط االتصال والرضا الوظيفي لدى العامل اجلزاارتباطية  توجد عالقة-

 بني املناخ التنظيمي و الرضا الوظيفي لدى العامل اجلزائري.ارتباطية  توجد عالقة -

 املناخ التنظيمي، الرضا الوظيفي، العامل اجلزائري.الكلمات املفتاحية: 

Abstract:  
The Relationship of Organizational Climate  and Job Satisfaction 

among the Algerian worker 
 The present study aims to identify the relationship of organizational climate  and job satisfaction 

among Algerian worker, where the study sample consisted of 021 workers, and to collect data  used the 

scale of organizational climate  which prepared by Mahmoud Ayesh Taieb (2008), and a scale of job 

satisfaction for Mahomod Ayesh Taieb (2008), and after statistical treatment study resulted in the 

following results:  
-There is a Correlation between organizational structure and job satisfaction among Algerian worker.  

-There is a Correlation between leadership and job satisfaction among Algerian worker.  

-There is a Correlation between the pattern of communication and job satisfaction among Algerian worker.  

-There is a correlation between organizational climate and job satisfaction among Algerian worker. 

Key words: organizational climate, job satisfaction, worker Algerian. 
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املناخ التنظيمي وسيلة . ولعل الةعوفبطريقة عقالنيةاملؤسساتهذهتسيريعلىقادرةكفاءات من

جاذبة يتبعها املدراء لكي يبثوا يف مرؤوسيهم القيم واملثل وأمناط السلوك اإلجيابي اليت جتعلهم 

يتوافقون يف حياتهم االجتماعية مع اآلخرين  وما يصحب ذلك من جعلهم يشعرون بالرضا عن عملهم،

 ماهلم.آوينجحون يف أعماهلم وخيططون ملستقبلهم و

وملعاجلة هذا املوضوع تضمنت الدراسة شقني تناول الشق األـول منها اخللفية النظرية  

لإلشكالية، حيث استعرضنا فيها مشكل الدراسة وفرضياتها وأهدافها وأهميتها ومفاهيمها 

ص للدراسة امليدانية اليت صألدب الرتبوي ذات الصلة باملوضوع. أما الشطر الثاني، فقد خوخالصة ا

اختبار الفرضيات مع  توضيح منهجية الدراسة ثم عرض وحتليل النتائج وتفسريها يف ضوء استهدفت

اإلطار النظري والدراسات السابقة، ويف ما يأتي عرض ملضمون الدراسة بشيء من التفصيل.

 الدراسة: ةمشكل-0
يف مجيع املؤسسات يف اجملتمع سواء  مهمًا ًاحتتل اإلدارة مبختلف أنواعها وعملياتها مركز 

كانت هذه اإلدارة صناعية أو جتارية أو تربوية أو تعليمية، إذ أنها املسؤولة عن التطور والتقدم لتحقيق 

يف سلوك العاملني أو يف الوسائل  األهداف من خالل إدخال التحسينات الضرورية يف التنظيم اإلداري أو

وحتظى املنظمة باهتمام بالغ من  .أو إجيابًا مما يؤثر على مسرية املؤسسة سلبًا، واألساليب اإلدارية

األفراد واجملتمعات والدول لكونها تهتم بتنمية قدرات الفرد وتلبية كل احتياجاته، وقد تزايد اهتمام 

وقد أصبح من املوضوعات الرئيسية اليت حتظى  .فراد العاملنينظام واألالاإلداريني بالتفاعل بني 

كون املناخ التنظيمي يهتم بتحقيق أهداف املنظمة وزيادة  الوظيفيباهتمامهم  املناخ التنظيمي والرضا 

بالعنصر  االهتمامهو  الوظيفيعن التأثري على أفرادها يف حني أن الغاية من الرضا  فاعليتها فضاًل

املناخ التنظيمي وعليه ف ازدهارها. ماد ثروتها والعامل احلاسم يف جناحها وتقدمها والبشري ألنه ع

الذي يعد من املفاهيم التنظيمية املعاصرة اليت هلا تأثريات متنوعة على كثري من الظواهر التنظيمية، 

املزيد من يعد الرضا الوظيفي لدى العمال من أهم العوامل اليت هلا التأثري اإلجيابي حنو بذل كما 

وتدل كافة املؤشرات عن تزايد . وبالتالي تطوير املنظمة ،اجلهود باجتاه حتسني وتطوير أداء العمال

من أجل  وظيفتهمالرتباط هذه الوظيفة مبستوى رضا األفراد عن  االهتمام باملناخ التنظيمي نظرًا

ة الدراسة حول التساؤل حتقيق رفع اإلنتاج إىل مستوى املقاييس املطلوبة. ولقد متحورت إشكالي

 التالي:

 ؟ لدى العامل اجلزائري بني املناخ التنظيمي والرضا الوظيفيارتباطية  هل توجد عالقة -  

 والذي تتفرع عنه ثالثة أسئلة جزئية:

 ؟امل اجلزائريبني اهليكل التنظيمي والرضا الوظيفي لدى العارتباطية  هل توجد عالقة-

 ؟امل اجلزائريالقيادة والرضا الوظيفي لدى الع بنيارتباطية  هل توجد عالقة-

 امل اجلزائري؟بني منط االتصال والرضا الوظيفي لدى العارتباطية  هل توجد عالقة-

 يف ضوء ما أثري من أسئلة صيغت الفرضيات على النحو التالي:  فرضيات الدراسة: -4

 العامل اجلزائري.بني اهليكل التنظيمي والرضا الوظيفي لدى ارتباطية  توجد عالقة 
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 العامل اجلزائري.بني القيادة والرضا الوظيفي لدى ارتباطية  توجد عالقة 

 العامل اجلزائري.بني منط االتصال والرضا الوظيفي لدى ارتباطية  توجد عالقة 

  العامل اجلزائري.بني املناخ التنظيمي و الرضا الوظيفي لدى ارتباطية  توجد عالقة 

 أهداف الدراسة:-1
 ف الدراسة احلالية إىل حتقيق ما يلي:تهد 

  العامل بني اهليكل التنظيمي والرضا الوظيفي لدى  االرتباطيةالكشف عن العالقة

 اجلزائري.

  العامل اجلزائري.بني القيادة والرضا الوظيفي لدى  االرتباطيةفحص العالقة 

  لعامل اجلزائري.ابني منط االتصال والرضا الوظيفي لدى  االرتباطيةالتأكد من العالقة 

  العامل بني املناخ التنظيمي و الرضا الوظيفي لدى  االرتباطيةالكشف عن طبيعة العالقة

 اجلزائري.

 أهمية الدراسة:-2
 ميكن توضيح أهمية الدراسة احلالية يف النقاط التالية: 

 وظيفيالرضا التأتي األهمية األساسية هلذه الدراسة يف كونها تدرس العالقة بني املناخ التنظيمي و-

  مبفتاح  والية البليدة. لدى عمال مصنع اإلمسنت

تتجلى أهمية هذه الدراسة يف كونها تعاجل مشكلة هامة وحساسة متس فئة كبرية  من أفراد -

 وهي فئة العمال بشكل خاص. ،اجملتمع

مها للرفع متت الدراسة يف هذا املوضوع قصد املساهمة يف توضيح وإبراز اجلوانب اإلجيابية وتدعي-

وكذا حتديد بعض اجلوانب السلبية اليت قد حتول دون األداء اجليد للعامل واليت  ،من مستوى األداء

تسمح إلدارة املؤسسة معاجلتها للرفع من الفعالية واالستمرارية يف العمل بروح معنوية عالية لعامل 

 املنظمة.

 حتديد مفاهيم الدراسة أوال:
جمموعة من اخلصائص "على أنهملناخ التنظيمي ا 1(يوسف جغلولي ) يعرف  املناخ التنظيمي: .0 

واليت متارسها املنظمة  ،واليت ميكن إدراكها بشكل مباشر أو غري مباشر ،اليت متيز بيئة العمل

داخل املنظمة يف العمل  االستقرارلبذل درجة عالية من اجلهد وتعمل على حتقيق الرغبة احلقيقية يف 

 ".فها وتطبيق قيمة مالتحقيق أهدا

جمموع الدرجات اليت يتحصل عليها املبحوث يف  ويعرف املناخ التنظيمي إجرائيًا على أنه 

 املقياس املستخدم يف الدراسة احلالية.

الفرد لدىداخليإحساس"على أنه: الرضا الوظيفي  2() يعرف حامد بدر الرضا الوظيفي: .4

يعملاليتمزاولته للوظيفةخاللمنورغباتهحاجاتهإلشباعنتيجةادةوالسعباالرتياحشعورهيفيتمثل

يعينوهذا،ومهامواجباتمنعليه وظيفتهمتليهملاوتقبلهالفردرضامننوععنهينتجوالذيبها،
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غريالوقتنفسويفالراتبعنًاراضيالفرديكوناألخرى، كأندونمعينةجوانبعنالفردرضا

 كانة االجتماعية.املعنراض

إجرائيا على أنه جمموع الدرجات اليت يتحصل عليها املبحوث يف  الرضا الوظيفي ويعرف

 ة.املقياس املستخدم يف الدراسة احلالي

 ثانيا: إجراءات الدراسة امليدانية
 منهج الدراسة:-0
صفي ألنه ُيوفر ، حيث مت تبين املنهج الو االرتباطيةتعد الدراسة احلالية من البحوث الوصفية  

ل اجلزائري، فضاًل على أنه امفهمًا عن طبيعة العالقة بني املناخ التنظيمي والرضا الوظيفي لدى الع

يقوم بدراسة متغريات الدراسة كما هي لدى أفراد العينة دون أن يكون للباحث دور يف ضبط 

 املتغريات موضوع القياس.

 حدود الدراسة: -4
 لى احلدود التالية:اقتصرت الدراسة احلالية ع 

 والية البليدة. مت إجراء الدراسة احلالية مبصنع اإلمسنت مبفتاح  احلدود املكانية:-

 .-: مت إجراء الدراسة احلالية خالل احلدود الزمانية-

: مت إجراء الدراسة احلالية على عينة من عمال مصنع اإلمسنت مبنطقة مفتاح، احلدود البشرية-

دة.بوالية البلي

 جمتمع الدراسة: -1
مشل جمتمع الدراسة كافة عمال مصنع اإلمسنت مبنطقة مفتاح بوالية البليدة، والذي قدر  

 ( عاماًل وعاملة، حيث ميثلون اجملتمع اإلحصائي هلذه الدراسة.عددهم بــــ)

 عينة الدراسة: -2
لالعتبار املنهجي املرتبط  بعد تعذر بل استحالة تطبيق األسلوب العشوائي يف االختيار، وهذا 

بالعشوائية ذاتها، واليت تقتضي منح نفس الفرص لكل مفردات اجملتمع اإلحصائي حتى ختتار ضمن 

( عاماًل وعاملة، فقد تكونت عينة حتقق هذا الشرط مع أكثر من ) يصعبعينة الدراسة، إذ 

من خالل اإلجابة عن املقاييس  يف الدراسة ةشاركامل( عاماًل أبدوا رغبتهم يف الدراسة من )

 املستعملة لتجميع البيانات، وعليه ميكننا القول أننا اعتمدنا الطريقة العرضية يف اختيار أفراد العينة.

 أدوات الدراسة: -5
 جلمع البيانات مت استخدام األدوات التالية: 

مقياس املناخ التنظيمي، ( ببناء قام حممود ايهاب عايش الطيب ) مقياس املناخ التنظيمي: 5-0

 ( عبارة تتوزع على ثالثة أبعاد أساسية:حيث تكون من )

، ، ، ، ، ، ، ( عبارات، واليت حتمل األرقام التالية: ): ويتضمن )اهليكل التنظيمي-

 ، ،.) 
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، ، ، ، ، ، ، ( عبارات، واليت حتمل األرقام التالية: ): ويتضمن )القيادة-

 ، ،.) 

، ، ، ، ، ، ) عبارات، واليت حتمل األرقام التالية: (ويتضمن ) :منط االتصال-

 ، ، ،.) 

، ويصحح املقياس عبارة عبارة وفق مقياس ليكرت اخلماسي من خالل البدائل التالية: ) 

موافق بشدة( يف حالة ما إذا كانت ، غري ، غري موافق، ، حمايد، ، موافق، موافق بشدة، 

، ، موافق، ، موافق بشدة، العبارات اجيابية والعكس بالعكس إذا كانت العبارات سلبية: )

( والدرجة الدرجة الكلية للمقياس ) كانت، غري موافق بشدة(، و، غري موافق، حمايد، 

 ( درجة.( واحلد األدنى للدرجات )الوسطى )

صالحية املقياس قام صاحب املقياس حبساب خصائصه السيكومرتية املتمثلة وللتأكد من  

 يف الصدق والثبات، واليت ميكن عرضها يف ما يلي بشيء من التفصيل:

 مت حساب صدق املقياس بطريقتني: :صدق املقياس-

( أساتذة حمكمني من عرض الباحث املقياس على ) الصدق الظاهري )صدق احملكمني(:-أ

هليئة التدريسية يف اجلامعات الفلسطينية من املختصني يف اإلدارة واإلحصاء وعلم االجتماع، أعضاء ا

% من طرف األساتذة ولقد أسفرت نتائج عملية التحكيم على نسبة قبول جد عالية فاقت 

 احملكمني.

ا مت حساب صدق االتساق الداخلي لعبارات املقياس على عينة قوامه :صدق االتساق الداخلي-ب

 ( عاماًل وعاملة، وذلك حبساب ما يلي:)

 حساب معامالت االرتباط بني كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي ينتمي إليه:

 : اجلدول رقم 

 يوضح معامالت االرتباط بني عبارات بعد اهليكل التنظيمي والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه:

 ى الداللةمستو معامل االرتباط العبارة العبارة

 1715 *171.0هناك تناسق للوظائف مع تقييم اهليكل التنظيمي. - 

 1710 17210**هناك وضوح يف خطوط السلطة الرمسية . - 

 1710 **17010يتميز هيكل الوحدة اليت أعمل فيها بالتصميم اجليد. - 

 1710 **.1702يتميز اهليكل التنظيمي باملرونة. - 

 1710 17501**درجة عالية من التداخل و االزدواجية يف األعمال . هناك - 

 1710 **..175يساعد تقسيم العمل يف الشركة على حتقيق أهدافها. - 

 1715 *17215يتوافق اهليكل التنظيمي للشركة مع طبيعتها و مهامها. - 

 1710 **17552ات وظائفهم.تتناسب ختصصات العاملني بالشركة مع طبيعة و مهام و واجب - 

 1710 **17511هناك مستوى عالي من االتصاالت و التعاون بني أجزاء اهليكل التنظيمي. - 

 1710 **17544اهليكل التنظيمي بالشركة يساعد على سرعة إجناز و جودة العمل. - 

 (ة )دال عند مستوى الدالل *              (دال عند مستوى الداللة ) **
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 :اجلدول رقم 

 جة الكلية للبعد الذي تنتمي إليهيوضح معامالت االرتباط بني عبارات بعد القيادة والدر 

رقم 

 العبارة

معامل  العبارة

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 1710 **17545أسلوب القيادة يف الشركة اليت أعمل بها يساعد على تقدمها. - 10

 1710 17051**إمرته بوضوح الرؤيا. حتتىأعمل  يتميز الرئيس الذي - 14

 1710 **17.00يفتح الرئيس اجملال للموظفني للمشاركة يف اختاذ القرار. - 11

 1710 **.1701يهتم الرئيس بتحفيز األفراد و تشجيعهم على التغيري و اإلبداع. - 12

 1710 175.1**تقدم اإلدارة لي الدعم للقيام بعملي. - 15

 1710 **170.5هناك ثقة و تعاون بني الرئيس و املرؤوسني. - 10

 1710 **170.2يشجع الرئيس مرؤوسيه إلبداء وجهة نظرهم و اقرتاحاتهم. - .1

 1710 **17200يتسم تشجيعي حلل مشكالت العمل بنفسي. - 10

 1710 **17011يبدي الرئيس اهتماما كبريا برغبات املرؤوسني. - .1

 1710 **170.0امليت بالتساوي مع اآلخرين دون أي متييز.تتم مع - 01

 (دال عند مستوى الداللة )** 

 : اجلدول رقم

 جة الكلية للبعد الذي تنتمي إليهيوضح معامالت االرتباط بني عبارات بعد منط االتصال والدر 

رقم 

 العبارة

معامل  العبارة

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 1710 **17012م حيال الواجبات امللقاة على عاتقي يف العمل.ال أشعر بالظل - 10

 1710 17011**يساهم  نظام االتصال بالشركة على حتقيق أهداف الشركة. - 14

 1710 **17.40تقوم عملية االتصاالت بني الرئيس و املرؤوسني بسرعة كبرية. - 11

 1710 **17.10تتميز االتصاالت اإلدارية بالسهولة و املرونة. - 12

 1710 17500**قنوات االتصال مفتوحة يف مجيع االجتاهات . - 15

 1710 **17510تبذل اإلدارة جهدها إلزالة املعوقات اليت تعيق االتصاالت. - 10

 1710 **.1702تعتمد الشركة على استخدام قنوات جديدة و حديثة و متطورة يف االتصاالت. - .1

 1710 **17041ستويات اإلدارية العليا بدون عوائق.ميكن االتصال بامل - 10

 1710 **17.54بني الوحدات املختلفة بكل سهولة. تتم االتصاالت داخل وحدة العمل و ما - .1

 1710 **17004يساهم نظام االتصال بالشركة على توفري املعلومات الالزمة الختاذ القرارات. - 01

 (دال عند مستوى الداللة ) *                  (دال عند مستوى الداللة ) **

:الصدق البنائي-ج

 : اجلدول رقم 

 الذي تنتمي إليه لمقياسوالدرجة الكلية ل أبعاد املقياسيوضح معامالت االرتباط بني 

 مستوى الداللة معامل االرتباط بعد املقياس الرقم

 1710 **172.0 اهليكل التنظيمي 10

 1710 **.1701 القيادة 14

 1710 **17001 منط االتصال 11

 (دال عند مستوى الداللة ) **
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 قام صاحب املقياس حبساب الثبات بطريقتني: :ثبات املقياس-

مت اجياد معامل ارتباط بريسون بني العبارات الفردية و العبارات الزوجية  :طريقة التجزئة النصفية-أ

تصحيح معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبريمان  لكل بعد من أبعاد املقياس، وقد مت

 براون، واجلدول التالي يوضح ذلك.

 : اجلدول رقم

 ثبات املقياسمعامالت  

 مستوى الداللة معامل الثبات معامل االرتباط بعد املقياس الرقم

 1710 17020 **17.40 اهليكل التنظيمي 10

 1710 17000 **.1700 القيادة 14

 1710 17025 **17.14 منط االتصال 11

 1710 17025 **4..17 املقياس ككل 12

: استخدم صاحب املقياس طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات املقياس من طريقة ألفا كرونباخ-ب

 خالل حساب معامل ألفا كرونباخ للثبات الكلي وارتباط الفقرات، واجلدول التالي يوضح ذلك.

 : اجلدول رقم

 بات املقياس بطريقة ألفا كرونباخمعامالت ثيوضح  

 مستوى الداللة معامل الثبات عدد الفقرات بعد املقياس الرقم

 1710 17002 01 اهليكل التنظيمي 10

 1710 17010 01 القيادة 14

 1710 17001 01 منط االتصال 11

 1710 17.12 11 املقياس ككل 12

 مقياس الرضا الوظيفي: 5-4
( ببناء مقياس الرضا الوظيفي، حيث تكون من يهاب عايش الطيب )قام حممود ا 

( عبارة، ويصحح املقياس عبارة عبارة وفق مقياس ليكرت اخلماسي من خالل البدائل التالية: )

، غري موافق بشدة( يف حالة ما إذا ، غري موافق، ، حمايد، ، موافق، ، موافق بشدة، )

، ، موافق بشدة، العكس بالعكس إذا كانت العبارات سلبية: )كانت العبارات اجيابية و

( ، غري موافق بشدة(، وتكونت الدرجة الكلية للمقياس )، غري موافق، ، حمايد، موافق، 

( درجة. وللتأكد من صالحية املقياس قام صاحب ( واحلد األدنى للدرجات )والدرجة الوسطى )

مرتية املتمثلة يف الصدق والثبات، واليت ميكن عرضها يف ما يلي املقياس حبساب خصائصه السيكو

 بشيء من التفصيل:

 :صدق املقياس-

( أساتذة حمكمني من عرض الباحث املقياس على ) :الصدق الظاهري )صدق احملكمني(-أ

ماع، أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات الفلسطينية من املختصني يف اإلدارة واإلحصاء وعلم االجت

% من طرف األساتذة ولقد أسفرت نتائج عملية التحكيم على نسبة قبول جد عالية فاقت 

 احملكمني.
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مت حساب صدق االتساق الداخلي لعبارات املقياس على عينة قوامها  :صدق االتساق الداخلي-ب

ة الكلية ( عاماًل وعاملة، وذلك حبساب معامالت االرتباط بني كل عبارات من املقياس والدرج)

 للمقياس.

 : اجلدول رقم 

 يوضح معامالت االرتباط بني كل عبارات من املقياس والدرجة الكلية للمقياس

رقم 

 العبارة

معامل  العبارة

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 1710 **17551 أتغيب يف عملي يف حاالت الضرورة القصوى فقط. - 10

 1710 17.50** أنا راض عن عملي. - 14

 1710 **17021 أشعر أنين سعيد مقارنة باآلخرين. - 11

 1710 **17501 أفضل العمل يف هذه الشركة على غريها - 12

 1715 17100* أشجع اآلخرين للعمل لدى هذه الشركة. - 15

 1710 **17.50 ال أفكر يف ترك هذه الشركة. - 10

 1710 **17.51 وظيفيت ممتعة لي بدرجة كافية. - .1

 1710 **..172 ي ال يسبب لي أية مشاكل.عمل - 10

 1710 *17204 ال أصاب باإلجهاد و اإلرهاق عند أداء وظيفيت.  - .1

 1715 *17100 أشعر بأن وظيفيت حافلة بالتحديات. - 01

 1710 **.1700 يتناسب دخلي مع مسؤوليات احلالية يف الشركة.- 00

 1710 17000** كايف للعيش حياة كرمية. أرى أن راتيب- 04

 1710 **17014 تتفق مهنيت مع ميولي و قدراتي.- 01

 1710 **17200 إنين راض عن الطريقة اليت ينظم بها العمل يف هذه الشركة.- 02

 1710 175.1** إنين أعترب شركيت منظمة مهنية و أشعر بالفخر ألنين أعمل بها.- 05

 1710 **17240 يسرني ما أجده من تعاون من زمالئي.- 00

 1710 **17200 إنين راض عن نظام تقييم األداء احلالي.- .0

 1710 **..172 أرى أن الشركة حتقق لي شعورا باألمن الوظيفي .- 00

 1715 *17205 أشعر بعدالة و عدم حتيز يف وظيفيت احلالية.- .0

 (دال عند مستوى الداللة ) *(                 دال عند مستوى الداللة ) **

 

 : قام صاحب املقياس حبساب الثبات بطريقتني:ثبات املقياس-

مت اجياد معامل ارتباط بريسون بني معدل العبارات الفردية ومعدل  :طريقة التجزئة النصفية-أ

العبارات الزوجية لكل بعد من أبعاد املقياس، وقد مت تصحيح معامالت االرتباط باستخدام معامل 

 ، واجلدول التالي يوضح ذلك.ارتباط سبريمان براون

 :اجلدول رقم 

 الوظيفي بطريقة التجزئة النصفية معامل ثبات مقياس الرضايوضح  

 مستوى الداللة معامل الثبات معامل االرتباط املقياس الرقم

 1710 17040 **..170 مقياس الرضا الوظيفي 10
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رونباخ لقياس ثبات املقياس من استخدم صاحب املقياس طريقة ألفا ك :طريقة ألفا كرونباخ-ب

 خالل حساب معامل ألفا كرونباخ للثبات الكلي وارتباط الفقرات، واجلدول التالي يوضح ذلك.

 :اجلدول رقم 

 رضا الوظيفي بطريقة ألفا كرونباخيوضح معامل ثبات مقياس ال 

 مستوى الداللة معامل الثبات عدد الفقرات املقياس الرقم

 1710 17002 01 وظيفيمقياس الرضا ال 10

  

وجتدر اإلشارة إىل أننا اعتمدنا كل من مقياس املناخ التنظيمي والرضا الوظيفي يف صيغتهما 

العربية دون إعادة النظر يف خصائصهما القياسية )السيكومرتية( باعتبارنا ننتمي إىل نفس السياق 

ابع احمللي اليت جيب أن الثقايف واحلضاري، مع كل ما ميكن أن يوجد من خصوصيات ذات الط

تؤخذ بعني االعتبار عند حتليل وتفسري البيانات، وهذا بعد تأكدنا من وضوح بنود املقياسني وسالمة 

 لغتهما.

فرضياتمن صحةللتحققالتاليةاإلحصائيةمت استخدام األساليب تقنيات التحليل اإلحصائي: -0

 .الدراسة

لتكرارات، النسب املئوية، املتوسطات احلسابية، ا اإلحصاء الوصفي: واملتمثل يف كل من:-

 االحنرافات املعيارية ...

معامل االرتباط بريسون، وذلك من خالل االستعانة بربنامج  اإلحصاء االستداللي: واملتمثل يف-

 .SPSSاحلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

حتليل ومناقشة النتائج املتعلقة بكل فرضية لييسيتم فيما على هذا األساس :نتائج الدراسة امليدانية ثالثا:

من فرضيات الدراسة يف ضوء الدراسات السابقة واإلطار النظري الذي ُيفسر متغريات الدراسة.

 حتليل نتائج الفرضية األوىل ومناقشتها: .0

 .امل اجلزائريبني اهليكل التنظيمي والرضا الوظيفي لدى العارتباطية  ُتوجد عالقة

االرتباطية لفحص العالقةبريسونارتباطمعاملاستخداممتالفرضيةهذهصحةنموللتحقق

مقياس املناخ التنظيمي )بعد اهليكل علىالعينةأفرادمنالعمالعليهاحتصلاليتالدرجاتبني

مقياس الرضا الوظيفي، حيث حتصلنا على النتائج علىعليهاحصلوااليتالدرجاتوبنيالتنظيمي(،

 ية:التال

 :رقم اجلدول

 اهليكل التنظيمي والرضا الوظيفيبنياالرتباطمعامليوضح 

 القرار الداللةمستوى االرتباطمعامل العينة املتغريات

 دال 1710 **.17.0 021 يالرضا الوظيف -اهليكل التنظيمي 

  

إحصائية بني اهليكل لةدالموجبة ذات ارتباطية  عالقة( وجوداجلدول رقم )من نتائجيتضح       

( وهي )االرتباطمعاملبلغت قيمةحيث،امل اجلزائريالتنظيمي والرضا الوظيفي لدى الع
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(، مبعنى كلما كان اهليكل التنظيمي حمكم ومتني كلما زاد من دالة عند مستوى الداللة )

 3(اسة حيي سليم ملحم )، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درمستوى الرضا الوظيفي لدى العاملني

واليت أكدت على أهمية العالقة بني وضوح األهداف ومرونة اهليكل التنظيمي وقدرته على التكيف 

من جهة ورضا العاملني من جهة أخرى، وهي نفس النتيجة اليت أكدتها نتائج دراسة ايهاب حممود 

يف الرضا الوظيفي لدى عمال شركة واليت انتهت إىل أثر اهلياكل التنظيمية  4(عايش الطيب )

 5(االتصاالت الفلسطينية، كما توافقت هذه النتائج أيضًا مع نتائج دراسة موسى اللوزي )

واليت أظهرت رضا كبري من العاملني مبستشفيات القطاع العام عن أبعاد املناخ التنظيمي باستثناء 

اطرة. فيما اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة احلوافز وحتمل املسؤولية والعالقات اإلنسانية واملخ

واليت أظهرت حياد توجهات أفراد العينة حول أثر اهليكل  6(عبد احملسن صاحل احليدر )

حيدد إىل أنَّ اهليكل التنظيمي  7(كما أشار فوزي ميهوبي ) التنظيمي على رضاهم الوظيفي،

كال منها النموذج اآللي الذي يتصف بعدم املرونة وال أسلوب اختاذ القرار ومنط السلطة وهو على أش

يتيح فرصة التكيف مع املتغريات املستجدة، والنموذج العضوي الذي يتميز باملرونة وإتاحة فرصة 

فاملؤسسة أو الشركة اليت تتبع هيكاًل تنظيميًا مرنًا تسمح بتعزيز روح املبادرة  اإلبداع و املشاركة.

 من مستوى رضاهم الوظيفي واملهين.بني العاملني مما يزيد 

بني اهليكل ارتباطية  وعلى هذا األساس نقبل الفرضية األوىل اليت تنص على وجود عالقة 

 التنظيمي والرضا الوظيفي لدى عامل مبصنع اإلمسنت مبفتاح والية البليدة.

 حتليل نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها: .4
 العامل اجلزائريوالرضا الوظيفي لدى  بني القيادةارتباطية  ُتوجد عالقة

االرتباطية لفحص العالقةبريسونارتباطمعاملاستخداممتالفرضيةهذهصحةمنوللتحقق

مقياس املناخ التنظيمي )بعد القيادة(،علىالعينةأفرادمنالتالميذعليهاحتصلاليتالدرجاتبني

 ا الوظيفي، حيث حتصلنا على النتائج التالية:مقياس الرضعلىعليهاحصلوااليتالدرجاتوبني

 :رقم اجلدول

 القيادة والرضا الوظيفيبنياالرتباطمعامليوضح 

 القرار الداللةمستوى االرتباطمعامل العينة املتغريات

 دال  **  الرضا الوظيفي -القيادة 

  

إحصائية بني داللةموجبة ذاتارتباطية  عالقة( وجوداجلدول رقم )من نتائجيتضح        

( وهي دالة عند )االرتباطمعاملبلغت قيمةحيث،العاملالقيادة والرضا الوظيفي لدى 

(، مبعنى كلما كانت املؤسسة أو الشركة تتمتع بنظام قيادي جيد بني رب مستوى الداللة )

، مما يدل على أنه توى الرضا الوظيفي لديهمالعمل أو الرئيس وبني العاملني كلما زاد ذلك من مس

كلما توافرت العوامل والظروف والشروط العملية املناسبة للعاملني يف مصنع اإلمسنت كلما ارتفعت 

روحهم املعنوية وزاد رضاهم عن عملهم، وبالتالي ازدادت القدرة اإلنتاجية لديهم، وتوافقت النتائج مع 
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ليت أظهرت أن اهليكل التنظيمي هو من أهم عناصر املناخ التنظيمي ا Gratto( نتائج دراسة )

احملدد األهم لنوعية املناخ التنظيمي يف أذهان فالقيادة هي  اليت هلا عالقة مبستوى الرضا الوظيفي.

، والذي يساعد يف زيادة مستوى الرضا الوظيفي لديهم. وهذا ما يؤكد بشكل كبري أهمية العاملني

سلوب اإلدارة املستخدم يف تعاملها مع املرؤوسني أو العاملني من خالل منحهم الدعم منط القيادة وأ

والثقة وتشجيعهم على تعزيز املبادرة وإبداء وجهات النظر باإلضافة إىل االهتمام برغباتهم ومعاملتهم 

ي سليم معاملة إنسانية وبدون متييز، وقد اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج ما توصلت إليه دراسة حي

، ونتائج دراسة ايهاب حممود عايش الطيب 10(، ونتائج دراسة يوسف جغلولي ) 9(ملحم )

اليت أظهرت عدم ارتياح  12(، فيما اختلفت مع نتائج دراسة حممد القريوتي ) 11()

العالقة بني العاملني يف اجلامعة األردنية لفلسفة اإلدارة. وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على جوهر 

 منط القيادة والرضا الوظيفي لدى العاملني مبصنع اإلمسنت مبفتاح بوالية البليدة.

بني منط القيادة ارتباطية  وعلى هذا األساس نقبل الفرضية الثانية اليت تنص على وجود عالقة 

 والرضا الوظيفي لدى العامل اجلزائري مبصنع اإلمسنت مبفتاح بوالية البليدة.

 نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها: حتليل. 1

 العامل اجلزائريوالرضا الوظيفي لدى  منط االتصالبني ارتباطية  ُتوجد عالقة

االرتباطية لفحص العالقةبريسونارتباطمعاملاستخداممتالفرضيةهذهصحةمنوللتحقق

خ التنظيمي )بعد منط مقياس املناعلىالعينةأفرادمنالتالميذعليهاحتصلاليتالدرجاتبني

مقياس الرضا الوظيفي، حيث حتصلنا على النتائج علىعليهاحصلوااليتالدرجاتوبنياالتصال(،

 التالية:

 :رقم اجلدول

 منط االتصال والرضا الوظيفيبنياالرتباطمعامليوضح 

 القرار الداللةمستوى االرتباطمعامل العينة املتغريات

 دال 1710 **17050 021 الوظيفي الرضا -منط االتصال

  

إحصائية بني منط داللةموجبة ذاتارتباطية  عالقة( وجوداجلدول رقم )من نتائجيتضح

( وهي دالة عند )االرتباطمعاملبلغت قيمةحيثاالتصال والرضا الوظيفي لدى العمال،

كلما زاد ذلك من درجة الرضا (، مبعنى كلما كان منط االتصال اجيابي مستوى الداللة )

، وهذا ما يدل على األهمية اليت توليها إدارة الشركة يف توفري نظام اتصال فعال الوظيفي لديهم

تناسب فيه االتصاالت يف مجيع االجتاهات بسهولة ويسر، ولقد اتفقت نتائج الدراسة مع ما توصلت 

انتهت إىل أثر منط االتصال يف زيادة  اليت 13(إليه نتائج دراسة ايهاب حممود عايش الطيب )

تيح فرصة إبداء الرأي وترشيد القرارات األمر الذي يؤدي مما ي مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملني،

، وحل بعض املشكالت، وتوافقت هذه يف بيئة العمل االنسجامإىل رفع املعنويات للمرؤوسني وحتقيق 

اليت أظهرت وجود عالقة اجيابية  14(ي سليم ملحم )النتائج مع ما توصلت إليه نتائج دراسة حي
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بني مناخ منط االتصال والرضا الوظيفي للعاملني يف إحدى شركات االتصال باألردن، وهي نفس 

15النتيجة اليت توصلت إليها نتائج دراسة 
Fried et al Payen et Panght  وهذا ،

منط االتصال يف زيادة مستوى رضا العاملني،ـ وذلك لن يتأتى  إن دل على شيء فإمنا يدل على أهمية

إال من خالل تبادل النصح واإلرشاد واملشورة وإتاحة الفرصة املناسبة هلم للمشاركة يف اختاذ القرارات 

 17(ووضع أهداف وحدات العمل، وقد اختلفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة حممد القريوتي )

 نوات االتصال مع اإلدارة غري مفتوحة بدرجة كافية مما يؤثر يف رضاهم الوظيفي.اليت أظهرت أنَّ ق

بني منط ارتباطية  وعلى هذا األساس نقبل الفرضية الثالثة اليت تنص على وجود عالقة 

 االتصال والرضا الوظيفي لدى العامل مبصنع اإلمسنت مبفتاح بوالية البليدة.

 مناقشتها:حتليل نتائج الفرضية الرابعة و. 2
 العامل اجلزائري.بني املناخ التنظيمي والرضا الوظيفي لدى ارتباطية  ُتوجد عالقة

االرتباطية بنيلفحص العالقةبريسونارتباطمعاملاستخداممتالفرضيةهذهصحةمنوللتحقق

اليتدرجاتالمقياس املناخ التنظيمي، وبنيعلىالعينةأفرادمنالتالميذعليهاحتصلاليتالدرجات

 مقياس الرضا الوظيفي، حيث حتصلنا على النتائج التالية:علىعليهاحصلوا

 : رقماجلدول

 منط االتصال والرضا الوظيفيبنياالرتباطمعامليوضح 

معامل العينة املتغريات

 االرتباط

 القرار الداللةمستوى

 دال 1710 **17012 021 يالرضا الوظيف -املناخ التنظيمي

  

إحصائية بني املناخ داللةموجبة ذاتارتباطية  عالقة( وجوداجلدول رقم )من نتائجيتضح

( وهي دالة عند )االرتباطمعاملبلغت قيمةحيثالتنظيمي والرضا الوظيفي لدى العمال،

من  (، مبعنى كلما كان املناخ التنظيمي السائد مريح واجيابي كلما زاد ذلكمستوى الداللة )

، مما يدل على أنه كلما توافرت العوامل والظروف املناسبة للعاملني يف درجة الرضا الوظيفي لديهم

مصنع اإلمسنت كلما ارتفعت روحهم املعنوية وزاد رضاهم عن عملهم، وتوافقت هذه النتائج مع نتائج 

تنظيمي ككل وكل اليت أظهرت وجود عالقة اجيابية بني املناخ ال 18(دراسة حيي سليم ملحم )

بعد من أبعاد الرضا الوظيفي للعاملني يف إحدى شركات االتصال باألردن، وهي نفس النتيجة اليت 

،كما توافقت هذه النتائج أيضًا مع  19(توصلت إليها نتائج دراسة ايهاب حممود عايش الطيب )

مبستشفيات القطاع العام واليت أظهرت رضا كبري من العاملني  20(نتائج دراسة موسى اللوزي )

عن أبعاد املناخ التنظيمي باستثناء احلوافز وحتمل املسؤولية والعالقات اإلنسانية واملخاطرة. مبعنى أنَّ 

املناخ التنظيمي يكتسي أهمية كبرية من خالل وجود هيكل تنظيمي مناسب يتميز باملرونة ووضوح 

يب إدارية مناسبة تتبنى قيم العدالة واملعاملة األهداف ووضوح خطوط السلطة الرمسية مع توافر أسال

اإلنسانية ومتنح العاملني الثقة وحتفزهم على املبادرة وتؤمن بأهمية مشاركة العاملني يف صنع 
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القرارات واملشاركة يف وضع األهداف وخطط العمل، فضاًل عن وجود منط اتصال فعال يسمح 

 بسهولة ومرونة االتصاالت.

بني منط ارتباطية  قبل الفرضية الثالثة اليت تنص على وجود عالقةوعلى هذا األساس ن 

 االتصال والرضا الوظيفي لدى العامل مبصنع اإلمسنت مبفتاح والية البليدة.

 االستنتاج العام:. 5
من خالل نتائج الدراسة امليدانية، وبعد القيام بتحليل كامل البيانات للجداول السابقة  

 ائج متثلت يف ما يلي:الذكر مت التوصل إىل نت

، مما يدل على أنه كلما بني اهليكل التنظيمي والرضا الوظيفي لدى العمالارتباطية  وجود عالقة-

توافرت العوامل والظروف املناسبة للعاملني يف مصنع اإلمسنت كلما ارتفعت روحهم املعنوية وزاد 

  .رضاهم عن عملهم

، مما يدل على أنه كلما كانت الوظيفي لدى العمالبني القيادة والرضا ارتباطية  وجود عالقة-

الظروف املتاحة مالئمة والشروط العملية مناسبة للعاملني يف مصنع اإلمسنت كلما ادى ذلك 

 لتحفيزهم وزاد من رضاهم عن عملهم، وبالتالي ازدادت القدرة اإلنتاجية لديهم.

، مما يدل على أهمية منط ى العمالبني منط االتصال والرضا الوظيفي لدارتباطية  وجود عالقة-

االتصال يف زيادة مستوى رضا العاملني،ـ وذلك لن يتأتى إال من خالل تبادل النصح واإلرشاد واملشورة 

 وإتاحة الفرصة املناسبة هلم للمشاركة يف اختاذ القرارات ووضع أهداف وحدات العمل.

، مبعنى أنَّ املناخ التنظيمي يفي لدى العمالبني املناخ التنظيمي والرضا الوظارتباطية  وجود عالقة-

يكتسي أهمية كبرية من خالل وجود هيكل تنظيمي مناسب يتميز باملرونة ووضوح األهداف ووضوح 

خطوط السلطة الرمسية مع توافر أساليب إدارية مناسبة تتبنى قيم العدالة واملعاملة اإلنسانية ومتنح 

وتؤمن بأهمية مشاركة العاملني يف صنع القرارات واملشاركة يف  العاملني الثقة وحتفزهم على املبادرة

 وضع األهداف وخطط العمل، فضاًل عن وجود منط اتصال فعال يسمح بسهولة ومرونة التواصل.

  اقرتاحات الدراسة:. 0

يف ضوء ما انتهت إليه الدراسة احلالية من نتائج، فإنَّه ُيمكن اخلروج ببعض االقرتاحات 

 لك من خالل التأكيد على النقاط التالية:العملية، وذ

ضرورة أن تولي املؤسسات والشركات املناخ التنظيمي جبميع مكوناته وعناصره االهتمام الالزم  *

كونه متغري هام يساهم يف التأثري على الرضا الوظيفي للعاملني، مما سيعمل على زيادة حبهم 

للمؤسسة وتعزيز والئهم وانتمائهم هلا.

لى املؤسسات الصناعية و غريها أن تعتمد على هياكل تنظيمية جديدة أكثر مرونة حتى جيب ع *

 تتمكن من تدعيم قدرتها على التكيف مع املستجدات اخلارجية وحاالت عدم االستقرار.

رورة تفعيل مشاركة العاملني يف الربامج اجلديدة املقررة وخاصة ما تعلق منها مبعايري األداء ض *

 قدراتهم يف وضع األهداف املرحلية اليت تساهم يف حتقيق مرامي وغايات املؤسسة.واالعرتاف ب
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ضرورة وجود قيادة إدارية واعية ومدركة متتلك املهارات القيادية املختلفة ألنَّ ذلك سيسهم يف تذليل  *

 كثري من املشاكل يف جمال اختاذ القرار وعملية التواصل داخل املنظمة.

االت الداخلية، وذلك من خالل فتح قنوات اتصال جديدة وحتسني القنوات همية لالتصاألمنح  *

 املوجودة والعمل على إزالة ما يعيق تدفق االتصاالت بني مجيع املستويات اإلدارية ويف مجيع االجتاهات.
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