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شكــــــــــــر و *

*عـــــــــــــرفـــــــــــــان  

 

الحمد هللا رب العالمين الذي هدانا و وفقنا بتوفيقه و الشكر له سبحانه و 

تعالى أوال   و أخيرا و الصالة و السالم على أشرف الخلق و المرسلين 

سيدنا محمد صلّى اهللا عليه و سلم و على آله الطيبين الطاهرين و صحبه 

.أجمعين  

تسجد الباحثة هللا عز و جل ثناءا و عرفانا على توفيقه في إتمام هذه 

المذكرة بعد أن من علينا بالصبر و ألبسني ثياب الصحة و العافية فهو 

واشكروا << و قال تعالى  7إبراهيم آية >> لئن شكرتم ألزيدنكم<< القائل 

. 132البقرة >> لي و ال تكفرون   

هناك شكر بعد الشكر هللا سبحانه و تعالى الذي يسر هذا أما بعد فإن كان 

<< الجهد   و تطبيقا للتوجيه النبوي قول رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلم 

رواه الترميذي ، فيسرني أن أتقدم >> من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا 

 الدكتور نور الدين تاوريريتبالشكر الجزيل و التقدير إلى األستاذ 

فضل باإلشراف على هذه المذكرة   و لم يبخل أبدا بالوقت و النصح الذي ت

.و اإلرشاد و التوجيه السديد حتى خرجت هذه المذكرة إلى النور   

كما أتقدم بالشكر إلى األساتذة الكرام الذين تفضلوا بتحكيم أداة الدراسة إلى 

.كل من مد لي يد العون و ساعدني في إكمال هذه الدراسة   

 



  :ملخص الدراسة

 المناخ التنظيمي و الدافعيةالتعرف على طبيعة العالقة بين  إلىتهدف هذه الدراسة   _   

لدى عمال مؤسسة سونطراك حيث افترضت الباحثة وجود عالقة طردية بين  لالنجاز

 أنماطمرونة التنظيم التدريب (التالية  األبعادالمناخ التنظيمي و دافعية االنجاز حسب 

 .)الثواب و العقاب 

مع  الرتباطيمن هذه الفرضية اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الوصفي  وللتأكد

لجمع البيانات حيث  أساسية كأداةاستعمال استبيانين المناخ التنظيمي و دافعية لالنجاز 

  مؤسسة الصيانة لسونطراك لوالية بسكرة أفرادفردا من )40(تمثلت عينة الدراسة في 

  :النتائج التالية إلىوتوصلنا من خالل هذه الدراسة 

  بين المناخ التنظيمي و دافعية االنجاز لدى عمال  ارتباطيهتوجد عالقة طردية

 مؤسسة سونطراك

  يؤثر المناخ التنظيمي على العديد من المتغيرات داخل التنظيم فهو يعبر عن الجو

 .العام داخلها

  و العديد من المتغيرات النفسية و   األمورترتبط دافعية االنجاز بمجموعة من

  .الظروف المحيطة بالفرد العامل و التي يمثلها المناخ التنظيمي
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  مقدمة 

 أ 
 

 ll ll 

ي تستحـوذ على امة و المهمة التمي من الموضوعات الهاخ التنظيإن موضوع المن

ر سلوك يم و تفساسة المناخ التنظيمي تهدف إلى فهدراحثين في مجال اإلدارة فالب اهتمام

اخ مناسب داخل منأعضاء التنظيم و البيئة التي يعملون فيها ، حيث أوضح أن وجود 

وي في التأثير على يفي تنمية و تطوير الموارد البشرية لماله من دور ح يسهمالتنظيم 

  .عية لديهم و خاصة دافعية اإلنجازبعض المتغيرات ذات الصلة باألفراد و منها الداف

عى له جميع أفراد المجتمع و كل منظمة تريد أن فالدافعية لإلنجاز مطلب يس _

ي الفرد و اجتهاده ي تعبر عن مدى سعزا و ههاما و استقرارا متمي اقتصادياتحقق نجاحا 

و مثابرته من أجل تحقيق مستوى عالٍ من األداء ، كما تعبر عن مختلف التحديات التي 

  .يقوم بها الفرد من أجل تحقيق أهدافه 

لذلك سنحاول من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على موضوع المناخ _ 

، و لتحقيق الصيانة واليةل شركة سونطراك قسم التنظيمي و عالقته بدافعية اإلنجاز لعما

  : ذلك قمنا بتنظيم الدراسة حسب الخطة التالية 

  : و يضم ثالثة فصول : الجانب النظري*

ي نعرض من خالله إشكالية الدراسة بدأنا الدراسة بتقديم فصل تمهيد :الفصل األول

، ثم أهميتها و أهدافها و أهم مصطلحات الدراسة و أخيرا الدراسات السابقة و فرضياتها

  .منها في دراستنا استفدناالتي تطرقت لنفس متغيرات الدراسة و التي 

و يحتوي على مختلف األفكار المرتبطة بالمناخ  :التنظيمياخ نالم :الثانيل الفص

و أهم ناصره و أهميته و أنواعه ي و عمن التعريف بالمناخ التنظيم انطالقاالتنظيمي 

  .نماذجه و أبعاده و مناهج قياسه وصوال إلى العوامل المؤثرة على المناخ التنظيمي



  مقدمة 

 ب 
 

و يحتوي على مختلف األفكار المتعلقة بالدافعية  :ة لإلنجازالدافعي: الفصل الثالث

لإلنجاز انطالقا بتعريف الدافعية و بعض المفاهيم المتعلقة بالدافعية و مفهوم دافعية 

  و نظرياتها و أهم مظاهرها و قياسها  خصائصهااإلنجاز و مكوناتها و 

  : ن و يضم فصلي: الجانب التطبيقي *

و يحتوي على اإلطار المكاني و الزماني و  الدراسة الميدانية :ابع الفصل الر

و الدراسة األساسية ، موضحين فيه المنهج المستخدم و العينة المراد  االستطالعيةالدراسة 

  .في الدراسة  إلى أدوات جمع البيانات و األساليب اإلحصائية المعتمدة باإلضافةدراستها 

التعليق عليها و يحتوي على و قمنا من خالله بتفريغ البيانات و : س امالفصل الخ

و الدافعية  د كل من استبيان المناخ التنظيمياستجابات أفراد العينة على مختلف أبعا

  .لإلنجاز

و قمنا بتحليل النتائج على ضوء الفرضيات و الدراسات السابقة و التحقق من 

التي  االقتراحاتمختلف الفرضيات و بعدها قمنا بتقديم النتائج النهائية متبوعة ببعض 

  .الدراسةتتعلق بموضوع 

ثم ختمنا الدراسة بتقديم خاتمة لما توصلنا إليه تليها مختلف المراجع المعتمدة و 

  .الدراسةالمالحق المستخدمة في 
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  :اإلشكالية/ 1

و طبيعة المناخ  ماهيةالتعرف على  أهميةتؤكد عديد من الدراسات و البحوث 

خاصة و ذلك من أجل تبني  أومنظمة عامة  أيالمختلفة في  بأبعادهالتنظيمي السائد 

و تصويب النواحي السلبية و االرتقاء بالصحة  االيجابية النواحينها تعزيز سياسات من شأ

المنظمة و  أهدافعلى تحقيق  إيجاباالنفسية للعاملين فيها و بروحهم المعنوية بما ينعكس 

صياغة  إلىالحاجات و الرغبات الفردية و الجماعية ، حيث تسعى المنظمات  إشباع

 إنشاءهامن  األساسيرض جلها و التي تمثل الغا و تحقيق الرسالة التي قامت من أرؤيته

االستراتيجيات المختلفة في سبيل تحقيق ذلك حيث يتطلب توفر  إتباعتعمل على  فإنهالذا 

على المنظمة  تأثيرا أكثرنه المورد البشري حيث أ أهمهامجموعة من المدخالت و من 

توفر لمواردها البشرية مناخا تنظيميا يساعد على القيام  أنتحاول لذلك فان المنظمات 

 أنالدراسات و التجارب في المجتمعات المتقدمة  أثبتتوجه و قد  أكملبدورها على 

للتغيير و  األداةالقوى البشرية المدربة و المؤهلة و طريقة سلوكها في بيئة العمل هي 

الجماعة و البيئة التنظيمية الداخلية و نحو الفرد و عالقته ب األنظارالتطوير حيث اتجهت 

اليابانية التي ركزت على سعادة  اإلدارةالخارجية التي يعمل فيها  و مثال ذلك تطور 

مجال عملها يرتبط بفاعلية و كفاءة العنصر البشري  كانالعامل و راحته في عمله سواء 

عليه في  اإلدارةحة و تعتمد و قدرته فهو المؤثر و الفعال في استخدام الموارد المادية المتا

  .موارد المادية و البشرية المتاحةتعظيم النتائج و ترشيد ال

و قد يصعب ترشيد العنصر البشري لتعدد المتغيرات المحددة له لدرجة تزيد من 

الذي يجعل المشكلة الرئيسية التي  األمرفي استخدام هذا العنصر و هو  اإلدارةصعوبة 

ظمة هي التعرف على المتغيرات المحددة لهذا العنصر و التي من أيفي  اإلدارةتواجه 

  .الذين يمثلون قدرة العمل في المنظمة  األفرادتنعكس على سلوك هؤالء 
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التي تلعب دورا هاما و حيويا في سلوك  األساسيةمن المؤثرات  الدوافعو تعتبر 

قدرة المنظمات  أنقول الذي يمكن ال األمرو من خاللها يمكن خلق الرغبة لديهم ،  األفراد

في توفير القدر الكافي من  اإلدارةحد كبير على نجاح  إلىتتوافر  أهدافهاعلى تحقيق 

ي تحرك السلوك و توجهه للغاية التي يقصدها و إلى هدف معين و هي التالدافعية للوصل 

الدافع  أن، حيث  األداءضروريا لرفع  أمرالهذا فان بث روح االنجاز في المنظمات 

قدر من الوقت  بأقلشيء صعب  ألداءتذليل العقبات  إلىلالنجاز يجعل الفرد يميل 

و قدراته العقلية من اجل تحقيق  إمكاناتهمستخدما ما لديه من قوة و مثابرة و استغالل 

  .النجاح في العمل 

الذي يشكل اللبنة  باإلنسانيستدعي االهتمام  باإلدارةاالهتمام  أنو من هنا نرى 

يعمل ضمن مناخ تنظيمي يعبر عن  اإلنسانو  المؤسسات،و الركيزة الهامة في  ةاألساسي

العاملون في تلك المؤسسة و  األفرادو يدركها  أخرىالخصائص التي تميز مؤسسة عن 

  :تساؤل العام التاليالمن هنا نطرح 

  .االنجاز لدى عمال مؤسسة سونطراك هل هناك عالقة بين المناخ التنظيمي و دافعية_ 

  _:وتتفرع على هذا التساؤل أسئلة فرعية وهي _

  .هل هناك عالقة بين مرونة التنظيم و دافعية االنجاز لدى عمال مؤسسة سونطراك _

  .االنجاز لدى عمال مؤسسة سونطراكهل هناك عالقة بين التدريب و دافعية _ 

 مؤسسةالثواب و العقاب و دافعية االنجاز لدى عمال  أنماطهل هناك عالقة بين _ 

 .سونطراك
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   :الفرضيات/ 2

العلمي و التي ل دراسته على فروض يفترضها في بداية بحثه يعتمد الباحث خال

ق الدراسة و انطالقا من موضوع المناخ اتعتبر كمؤشرات يتمكن من خاللها التحكم في سي

تساعدنا   أننفترض جملة من القروض التي يمكن  أنيمكن  لالنجازالدافعية  التنظيمي 

معرفة العالقة بين المناخ التنظيمي و الدافعية لالنجاز و يمكننا االعتماد و  إلىللوصول 

 _:الفرضيات التالية على 

هناك عالقة طردية بين المناخ التنظيمي و الدافعية لالنجاز لدى عمال  :الفرضية العامة

  .مؤسسة سونطراك

  _: ةالفرضيات الجزئي_

االنجاز لدى عمال مؤسسة  دافعيةمرونة بين مرونة التنظيم و  طردية هناك عالقة _1

  .سونطراك

  .بين التدريب و دافعية االنجاز لدى عمال مؤسسة سونطراك  طردية هناك عالقة _2

الثواب و العقاب و دافعية االنجاز لدى عمال مؤسسة  أنماطبين  طردية هناك عالقة _3

  .سونطراك

  : الدراسة  أهمية/ 3

الدراسة في البحث عن متغيرين في علم النفس العمل و التنظيم و هما  أهميةتكمن 

المتغيرات  أهمالمناخ التنظيمي  أنالمناخ التنظيمي و الدافعية النجاز ، على اعتبار 

فهو  األفرادكبير على  تأثيرالتنظيمية داخل المنظمة حيث يعبر عن الجو العام و الذي له 

  .للعامل يؤثر على الحياة المهنية 
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فاالهتمام الكبير للباحثين في المناخ التنظيمي يسعى لتوفير الظروف المناسبة للعمل 

 إلىمن الناحيتين المادية و الفكرية و كذلك معرفة العوامل التي قد تحول دون الوصول 

تفادي و تعزيز السلوكيات االيجابية للموارد البشرية و  التنظيمالمنشودة  األهدافتحقيق 

  .قد يؤثر على دافعية االنجاز داخل المؤسسة  ما كل

نشاط و  أيعامل حيوي و فاعل في بداية  إنهاتعد الدوافع مصدر الطاقة البشرية و 

  .فيههي ضرورة لالستمرار 

التي تلعب دورا هاما و حيويا في سلوك  األساسيةتعتبر الدوافع من المؤثرات 

  .األفراد

و  الريادةمورد استراتيجي يمنح التفوق و  بأنهمكانة العنصر البشري داخل المنظمات 

  .بالعكس التقدم و العكس

   :الدراسة أهداف/ 4

  .و دافعية االنجاز معرفة طبيعة العالقة بين المناخ التنظيمي  إلىتهدف هذه الدراسة   _

تنظيمي ايجابي يسود المنظمات و يساهم بشكل فعال في  المناخ إلىالسعي للوصول   _

  .للعمال بالمؤسسة  األداءرفع مستوى 

  .الضرورية  األموربث روح االنجاز في المنظمات من   _

ليولد لديه  أولوياته أولىع العنصر البشري ضمن ضمناخ تنظيمي ي إلىالتوصل   _

  .مستوى  بأفضلاستعداد و دافعية الستخدام مخزونه الطاقوي 

في هذا المجال  المسئولينتقديم معلومات و اقتراحات و توصيات تسهم في استفادة  _

  .بتفعيل و تطوير المناخ التنظيمي
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راسة هذا الموضوع و تحليل في مجال التسيير لد أكثر المسئولينلفت انتباه الباحثين و   _

  .أبعاده

تحليل العالقة التي تربط بين عناصر المناخ التنظيمي التي سيتم دراستها و مستوى   _

 .دافعية االنجاز 

  :المفاهيمتحديد / 5

و هو مجموعة الخصائص و الصفات التي تميز مكان العمل و : المناخ التنظيمي _ 1_5

سلوكهم بها ، تتصف بدرجة من  يتأثرالتي يدركها العاملون و يعملون من خاللها ، و 

و هو نتاج تفاعل  أخرىالثبات النسبي ، و يمكن من خاللها التمييز بين منظمة و 

  .بنوعية القوى البشرية العاملة به  يتأثرشخصية و التنظيمية مجموعة من العوامل ال

 أوتجارية  إنتاجيةتنظيم سواء كانت  أييطلق مصطلح المنظمة على  :المنظمة _ 2_5

  .خدمية باختالف طبيعة نشاطها و حجمه و نوعيتها 

 و يحدد األفرادالذي يضم الواعد ،اللوائح و الصالت بين  اإلطارهو  :التنظيم _ 3_5

  .المنظمة  أهدافسلطات العاملين و مسؤولياتهم وواجباتهم لتحقيق 

و تنعكس هذه الرغبة في  الجيد األداءفي و يقصد بها الرغبة  :الدافعية لالنجاز _ 4_5

و في  األداءكثافة الجهد المبذول من طرف العامل و في درجة مثابرته و استمراره في 

مما يملك من قدرات و مهارات و هو ما يقيسه االختبار المعد لذلك  األفضلمدى تقديم 

  .من طرف الباحث

  :الدراسات السابقة / 6
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مختلف  إيضاحمراحل البحث العلمي و التي تساعد في  أهمتعتبر الدراسات السابقة من 

  .الدراسةجوانب 

 األهميةو فائدة في مجال البحث و تكمن هذه  أهميةالتطرق للدراسات السابقة لها  إن

  :التاليةفي النقاط 

  .إتباعهالباحث للمسلك الذي يجب  إرشادطرق الدراسة و  تحديد_ 

  .البحثمصطلحات  توضيحالباحث في  تساعد _

   .تسهيل عملية وضع القروض  _

  .المناهج المناسبة ووسائل جمع البيانات  إتباعتسهيل عملية   _

  .البحث أثناءمعرفة العواقب و الصعوبات التي يمكن مصادفتها  _

المناخ و في حدود اطالعنا على الدراسات السابقة لم تتناول كال المتغيرين معا 

، و لهذا حاولنا  أخرىالتنظيمي و عالقته بدافعية االنجاز بل وجدت مرتبطة بتغيرات 

هذه الدراسة و من  إتماماختيار جملة من هذه الدراسات المشابهة و التي تساعدنا على 

  :بينها ما يلي

  2008(محمود عايش الطيب  إيهابدراسة( 

  اثر المناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي :عنوانها

تقصي اثر المناخ التنظيمي في شركة االتصاالت  إلىتهدف هذه الدراسة     

على الرضا الوظيفي للعاملين بها حيث عناصر المناخ التنظيمي هي الهيكل  الفلسطينية

التنظيمي ، نمط القيادة ،مدى مشاركة العاملين ، نمط االتصال ،طبيعة العمل ،التكنولوجيا 
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وجود فروق ذات داللة  التعرف على مدى إلى أيضاالمستخدمة كما تهدف الدراسة 

 .عناصر المناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي  تأثيرفي اتجاهات العاملين نحو  إحصائية

موظفا و موظفة من العاملين بالشركة و العينة التي اختارها  023بلغ قوام العينة  :العينة 

 .فقرة  80الباحث عينة عشوائية ووزع عليهم استبانة مكونة من 

 :النتائج

الدراسة توجها عاما نحو الموافقة على توافر مناخ تنظيمي ايجابي بشركة  هرتأظ  _

 .االتصاالت الفلسطينية 

بين توافر مناخ  0.00عند مستوى  إحصائيةوجود عالقة ايجابية قوية ذات داللة  _

 .الفلسطينيةتنظيمي جيد و مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بشركة االتصاالت 

العينة  أفرادالستجابات  0.05عند مستوى معنوية  إحصائيةداللة  وجود فروق ذات  _

سنة و  10-7سنوات فاقل و  3بين الفئتين ) المستوى الوظيفي –الخبرة (تعزى لمتغيرين 

  .العليا  اإلدارةسنة و الفئة  10-7العليا لصالح الفئة  اإلدارةالدنيا و  اإلدارة" الفئتين 

  )9،10ص ،ص2008محمود عايش الطيب ،  إيهاب(

  2006(الشنطي  إبراهيمدراسة محمود عبد الرحمان( 

   الموارد البشرية أداءاثر المناخ التنظيمي على  :عنوانها

المناخ التنظيمي السائد في  أبعاد تأثيرالتعرف على مدى  إلىهدفت هذه الدراسة    

التنظيمي الموارد البشرية و تقييم المناخ  أداءوزارات السلطة الوطنية الفلسطينية على 

 .البشريةالموارد  أداءالوزارات و كذلك التعرف على مستوى  بهذه
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بوزارات السلطة  إشرافيةعينة الدراسة مكونة من الموظفين العاملين بوظائف  :العينة 

) 3363(موظف و تم اختيارها من بين ) 620(الفلسطينية في قطاع غزة التي بلغ عددها 

تمثل حوالي  استبانه) 620(لمجتمع الدراسة و تم توزيع الكلي موظفا هو المجموع 

و كانت االستبانة هي ) 575(و تم استرداد  األصليجتمع الدراسة من م%  18.43(

 ائيةاإلحص األساليبمن و مجموعة ) Spss(وسيلة جمع البيانات و تم استخدام برنامج 

 ألنهنتائج ، كما استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  إلىلتحليل البيانات و الوصول 

  .يعتمد على دراسة الواقع و يعبر عنه كما و كيفا

 : النتائج 

  .العينة نحو المناخ التنظيمي السائد توجهات ايجابية أفرادتوجهات   _

الموارد  أداءوجود اثر ايجابي للمناخ التنظيمي السائد في الوزارات الفلسطينية على  _

 . األداءتحسين مستوى  إلىهذا المناخ يؤدي  أنالبشرية و 

 .و طرق اتخاذ القرار أساليبانه يوجد خلل في الهيكل التنظيمي للوزارات و  أظهرت _

يشغلها  العاملين مع المؤهالت  الوظائف التيعدم تناسب طبيعة و مهام وواجبات  _

 ،2006 ،د عبد الرحمان إبراهيم الشنطيمحمو( .العلمية و التخصصات الحاصلين عليها

 )109:ص

  2004(السكران  إبراهيمدراسة ناصر( 

  الوظيفي باألداءالمناخ التنظيمي و عالقته  :عنوانها

الخاصة نحو  األمنالتعرف على توجهات ضباط قطاع قوات  إلىتهدف الدراسة  

 األمنالوظيفي من وجهة نظر ضباط قطاع قوات  األداءالمناخ التنظيمي السائد و مستوى 
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الخاصة نحو المناخ  األمنالخاصة و طبيعة العالقة بين توجهات ضباط قطاع قوات 

 .الوظيفي  أدائهمالتنظيمي و مستوى 

و توجهاتهم نحو خاصة ال األمنالعالقة بين الفروق الفردية لضباط قطاع قوات        

 .المناخ التنظيمي

 من الضباط العاملين  223عينة عشوائية بسيطة بلغ عددها  :العينة

الخاصة بمدينة الرياض و تم استخدام  األمنعلى ضباط قطاع القوات  مسحيةدراسة   _

 كأداة ةاالستبانالمنهج الوصفي التحليلي عن طريق مدخل المسح االجتماعي باستخدام 

 . البياناتلجمع 

 :النتائج  أهم

محاور  كأحد االتصاالتالعينة نحو محور  أفرادوجود توجهات ايجابية مرتفعة لدى  _

 .المناخ التنظيمي 

العمل ،  إجراءاتالعينة نحو محور انظم و  أفرادايجابية مرتفعة لدى  توجهاتوجود  _

 .محاور المناخ التنظيمي كأحد

 القرارات، تنمية طرق اتخاذ_الحوافز (توجهات محايدة نحو المحاور الثالثة  وجدود _

 .التنظيميللمناخ ) الموارد البشرية 

الموظف لدوره  إدراكالعينة نحو محور  أفرادوجود توجهات ايجابية مرتفعة لدى  _

  .الوظيفي األداءمحاور  كأحدالوظيفي 

 أدائهمجة الكلية لمستوى لعينة نحو الدرا أفرادوجود توجهات ايجابية مرتفعة لدى  _

 )5،6: ،ص ص2004السكران ،  إبراهيمناصر (.الوظيفي
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 _الدافعية لالنجاز _الدراسات السابقة التي تناولت 

 2006(د منصور بن زاهي /دراسة د( 

  الشعور باالغتراب الوظيفي و عالقته بدافعية االنجاز :عنوانها 

مستوى الشعور باالغتراب الوظيفي الذي  إلىمحاولة التعرف  إلىتهدف الدراسة   

لقطاع المحروقات الجزائري و كذا مستوى الشعور باالغتراب الوسطي  اإلطاريتميز به 

 األخيرالوظيفي و عوامله باختالف بعض المتغيرات الديموغرافية و الوسطية و في 

غتراب الوظيفي و الدافعية لالنجاز من معرفة العالقة االرتباطية و داللتها بين الشعور باال

جهة و التعرف على العالقة التي تربط عوامل الشعور باالغتراب الوظيفي و الدافعية 

 . أخرىلالنجاز من جهة 

الوسطى العاملة بقطاع المحروقات  إطاراتمن  إطار 231بلغ قوام العينة  :العينة 

حاسي مسعود ، (جهوية التالية في كل من المديريات ال) شركة سونطراك (الجزائري 

 .)حاسي الرمل ،حاسي بركاوي 

المستخدمة في هذه الدراسة على  األدواتاشتملت  :القياس المعتمدة في الدراسة  أدوات

هي العجز  أبعادمقياسين و هما الشعور باالغتراب الوظيفي و يحتوي على ستة 

بند و مقياس  32نى و عدد بنوده التشاؤم ،الالمع_ اإلرضاء_ الالمعيارية _ االنعزالية _

 .بند  26الدافعية لالنجاز المهني و عدد بنوده يقدر ب 

 : المعتمدة في الدراسة  اإلحصائية األساليب

 المتوسط الحسابي  _1

 االنحراف المعياري _2
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 النسبة الفائية  _3

 اختبارات  _4

 معامل االرتباط بيرسون  _5

 .ألعامليالتحليل  _6

 )4،5:ص ص  ،2006زاهي ، منصور بن ( 

  

  :النتائج

 .العينة أفرادقل بقليل عن المتوسط لدى أمستوى الشعور باالغتراب الوظيفي كان  _1

 .الوسطى لقطاع المحروقات  اإلطاراتلدى مستوى الدافعية لالنجاز كان مرتفعا جدا  _2

العينة في الشعور باالغتراب الوظيفي و  أفرادبين  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  _3

 .العملعوامله باختالف نظام 

العينة في الشعور باالغتراب الوظيفي و  أفرادبين  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  _4

 .لالرضاو ا بالتشاؤمعوامله باختالف السن ما عدا الشعور 

بين الشعور باالغتراب الوظيفي و عوامله  إحصائيةسلبي ذو داللة  ارتباطيوجد  _5

 .)5مرجع سابق،ص(. بالدافعية لالنجاز

  2010(عثمان مريم  األستاذةدراسة(  

   الضغوط المهنية و عالقتها بدافعية االنجاز :عنوانها 
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الحماية المدنية  أعوانالتعرف على مستوى الضغوط المهنية لدى  إلى الدراسةتهدف 

  .ببسكرةبالوحدة الرئيسية 

 أعوانالتعرف على العالقة الموجودة بين الضغوط المهنية و دافعية االنجاز لدى  _

  .الحماية المدنية بالوحدة الرئيسية 

متغيرين في السن و سنوات الخبرة على مستوى الضغوط  تأثيرالتعرف على مدى  _

  .لحماية المدنية بالوحدة الرئيسيةا أعوانالمهنية لدى 

الحماية  أعوانمن ) عون 100(تم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية تقدر ب :العينة

  .الرئيسية المدنية بالوحدة

  :النتائج التالية  إلىتوصلت 

  .ة بين الضغوط المهنية و دوافع النجاح لبسا ارتباطيةوجود عالقة  _

  .سالبة بين الضغوط المهنية و تجنب دوافع الفشل  ارتباطيةوجود عالقة  _

من العمر و سنوات الخبرة من مستوى  تتأثرالضغوط المهنية ال  أنالنتائج  أوضحت

  )،ملحق2010عثمان مريم ،(.0.05الداللة 

   1987دراسة علي حسين علي.  

دراسة نفسية لدافعية االنجاز و بعض الخصائص المعرفية و المزاجية المتعلقة  :عنوانها 

   .المصري المجتمعفي  إناثبها لدى ذكور و 

 اإلناثالتعرف على طبيعة و اتجاهات الفروق بين الذكور و  إلىتهدف هذه الدراسة 

و )  األكاديميالتحصيل  أداءالميل لالنجاز و باعتباره (فيما يتعلق باالنجاز باعتباره دافعا 

  .)اإلنجازيةالشخصية (باعتباره سمة شخصية مركبة 
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جامعة المنيا  األدبالباحث دراسته على العينة من طالب و طالبات كلية  أجرى :العينة 

الفرقة (الفلسفة و علم النفس الفرقة الثالثة و الرابعة و علم االجتماع  بأقسامالذين يدرسون 

مفردة من  72 إلىطالبا و طالبة انقسمت  132و كان حجم عينة هذه الدراسة ) الثانية 

  . ناثاإلمفردة من  60الذكور و 

  )المهرابيان(اختبار الميل لالنجاز : الدراسة  أدوات

  .األكاديميالسنة لقياس التحصيل  آخرالدرجة الكلية المتحان  _

 الخ... اإلنجازيةاختبار الشخصية  _

   :النتائج

فيما يتعلق بمتغيرات ) اإلناثالذكور و (عدم وجود فروق ذات داللة بين المجموعتين  _

  .) اإلنجازية،الشخصية  ،الميل لالنجاز األكاديمياالنجاز التحصيل 

فيما يتعلق  اإلناثوجود فروق ذات داللة بين المجموعتين في اتجاه تفوق الذكور على  _

  .الذات  تأكيدبمتغيرات الحاجة للمعرفة و 

على الذكور فيما يتعلق  اإلناثوجود فروق ذات داللة بين المجموعتين في اتجاه يفوق  _

  .بمتغيرات الميل نحو التيقن و الجاذبية االجتماعية و المرونة و الطالقة 

  )18:،ص2009جعفر صباح ،( 

 2001محمد فتحي فرج الزليتي  دراسة  

   و دوافع االنجاز الدراسية األسرية التنشئة أساليب :عنوانها 

افعية و عالقتها بالد األسريةتناولت الدراسة الحالية موضوع التنشئة االجتماعية 

التي يعتمدها الوالدين في  بأساليب األخيرةهذه  تأثيرو مدى  األبناءلالنجاز الدراسي لدى 
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ال و  أمكانت هناك عالقة بين هذين المتغيرين  إذاو ذلك بهدف معرفة ما  أبنائهمتنشئة 

الليبية ،كما هدفت هذه الدراسة  األسرةالتنشئة السائدة في  أساليبو  أنماطالتعرف على 

معرفة اثر الفروق الجنسية على مستويات دافعية االنجاز الدراسي لدى الطالب  إلى

  .و مدى تناسب هذه المستويات مع متطلبات الدراسة الجامعية ) اإلناثالذكور و (

طالبا و طالبة من كليتي  180قية نسبية بلغ حجمها تم اختيار العينة عشوائية طب :العينة 

) %47.2(و قد بلغت نسبة الذكور في العينة ) ليبيا(الحقوق و الهندسة بجامعة قارينوس 

  .) 21.7( أعمارهمو بلغ متوسط ) %52.8( اإلناثبينما بلغت نسبة 

  :الدراسة  أدوات

   األسريةاستبيان لقياس متغيرات التنشئة االجتماعية  _

  .دافع االنجاز الدراسي لقياس مستوى الدافعية لدى الطالب  مقياس_ 

الحث على  أسلوبيعتمدون  األمهاتو  اآلباءاغلب  أنبينت نتائج الدراسة  : النتائج

 مكافأتهمتشجيعهم لبلوغ مستويات عالية و  إلىيميلون  إذ،  أبنائهماالنجاز عند تعاملهم مع 

  .على ذلك 

 أن إذمستويات الدافعية لالنجاز الدراسي لدى المبحوثين تعكس مؤشرات ايجابية ،  _

  .غالبيتهم تميزوا بدافعية انجاز دراسي عالية 

بين مستوى دافعية  إحصائيةومن تحليل اختيار فروض الدراسة تبين وجود عالقة دالة  _

تقالل ،التقبل ، الحث على االس( األسريةالتنشئة  أساليب: دراسيا و كل من  األبناءانجاز 

نوع الكلية التي )  أنثى، نوع المبحوث اذكر ، لألب،الحالة التعليمية  األماالنجاز من قبل 

  .يدرس بها 

  :ندراسيا و بين كل م األبناءبين مستويات دافعية االنجاز  إحصائيةال توجد عالقة دالة  _
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 أسلوب، األباالستقالل ،التقبل ،الحث على االنجاز من قبل (التنشئة االجتماعية  أساليب 

  .)م التحكم السيكولوجي من قبل الوالدين معا ، الحالة التعليمية لأل

  منه لدى  أعلى اإلناثمستوى الدافعية لالنجاز الدراسي لدى  أن أيضاتبين النتائج

  )23، 22:ص ، صسابق صباح، مرجعجعفر ( .الذكور

  :الدراسات السابقة و عالقتها بالدراسة الحالية  أهمية- 7

نظرة من الجانب النظري للدراسة سواء  إعطاءساعدت الدراسات السابقة في 

  .غير مباشرة  أوبطريقة مباشرة 

  .االستفادة من المراجع الواردة فيها  _

  .االستفادة من توصيات الدراسات السابقة  _

  االستفادة من نتائج الدراسات السابقة  _

  .بناءهاو كيفية ) االستمارة (الدراسة  أداءتصميم _ 

  .التي استخدمت في الدراسات السابقة  اإلحصائية األساليباالستفادة من بعض  _

بعض الدراسات السابقة عند  إليهاتوصلت  التي بالنتائجمقارنة نتائج الدراسة الحالية 

                 .تائجالنعرض و تحليل 



  

  

  

 

  الفصل الثاني
  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 
 

  

  .د يتمه

  .يميالتنظاخ ف المنريتع-1

  .ـاخ التنظيمــــــــــــــي ر المنــــاصنع -2

  .أهميـــــــــــة المنـــــــــاخ التنظيمــــــــــي -3

أنـــــــــــــواع المنـــــــــاخ -4

  .التنظيمــــــــــــي 

نمــــــــــــــــاذج المنــــــــــــــاخ  -5

  .التنظيمــــــــي 

أبعـــــــــــاد المنـــــــــــــاخ -6

  .التنظيمــــــــــــي 

اهــــــج قيــــــــــــاس منــــــــــ_ 7

  .التنظيمــــــــــــيالمنـــــــــــــاخ 

العــــــــــــوامـــــل  -8

المــــــــــــؤثـــــــرة عـــــلى 

  .المنـــــــــــاخ التنظيمــــــــــي 

  .خـــــــــــــــالصــــــــة 

 



 المناخ التنظیمي                :                                     الفصل الثاني
 

28 
 

 

  :تمهيد

) Cornel(ى الظهور مع مطلع الستينات إذ كان كورنل لأخذت فكرة المناخ التنظيمي طريقها إ

اخ المؤسسات التعليمية و منذ ذلك الحين و هو يحظى نأول من استخدم هذا المفهوم في دراساته عن م

الباحثين نحو توضيح باهتمام العديد من الباحثين خاصة في حقل السلوك التنظيمي و قد توجهت جهود 

ى نوعية المناخ التنظيمي السائد في المنظمة باعتباره أحد لطبيعة و أبعاد هذا المفهوم و التعرف ع

العوامل الرئيسية الهامة لنجاح المنظمات ، حيث أوضح البعض أن وجود مناخ مناسب داخـل 

و في هـذا  أدائهمع مستوى ففي تنمية  و تطوير الموارد البشرية كما يؤثر فيهم و في ر يسهمظمة نالم

  .الفصل سنوضح مفهوم المناخ التنظيمي و أهميته و أنواعه و نماذجه و أهـم العوامل المؤثرة فيـه

 :تعريف المناخ التنظيمي- 1

لمؤثرات الداخلية تعددت التعاريف لمفهوم المناخ التنظيمي نظرا لتعدد العوامل و ا

اإلدارة قد اختلفوا في التوصل إلى مفهوم  واالفرد في محيطها فعلماء و مفكر التي يعمل

واحد للمناخ التنظيمي و انطالقا من هذه الحقيقة فإننا نقوم بعرض بعض المفاهيم المختلفة 

للمناخ التنظيمي لبعض الباحثين و المفكرين، حتى يمكن اإللمام بشكل جيد بخليفة أقربها 

 .خ التنظيميإلى المفهوم و فيما يلي بعض التعريفات الخاصة بالمنا

مجموعة من السمات و الخصائص التي تتسم بها بيئة  إلىيشير المناخ التنظيمي 

 ،الجماعات و المنظمات على حد سواءو  لألفرادالسلوكية  األطرالمنظمة و التي تؤثر في 

تحقيق سبل الرضا الوظيفي و التحفيز و انعكاسه على  تأثيرها بمقتضىو التي يتحدد 

  .بكفاءة و فاعلية أهدافهافي تحقيق المنظمة  إمكانية

 .إطارهاالبيئة الداخلية المادية و غير المادية التي يعمل الفرد في  إلىو انه يشير  كما

  )257،258ص ص  ،2009 م حمود فريجات و آخرون،ظخيضر كا(
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مجموعة من الخصائص التي المناخ التنظيمي هو  أنو يركز هذا التعريف على 

 تأثيرمن  يترتب عليهاو ما  أخرىصف المنظمة و تفرق بينها و بين منظمة تميز و ت

  .فيهعلى سلوك كل من المنظمات و العاملين 

النظام االجتماعي  أوعبارة عن البيئة االجتماعية  بأنهالتنظيمي  المناخعرف يكما 

و هذا يعني الثقافة و القيم و العادات و التقاليد  ،موعة العاملين في التنظيم الواحدالكلي لمج

السلوكية و المعتقدات االجتماعية و طرق العمل المختلفة التي تؤثر  األنماطو  األعرافو 

 محمود سلمان العميان،( .و االقتصادية داخل المنظمة اإلنسانية األنشطةعلى الفعاليات و 

   .)305ص  ،2005

المناخ التنظيمي هو بيئة اجتماعية تتشكل من ثقافة  أنو يركز هذا التعريف على  

  .تؤثر على فعالية المنظمة و تؤثر في سلوك العاملين أعرافو القيم و عادات و 

مجموعة من الخصائص البيئية الداخلية للعمل و التي  بأنه « و عرفه القريوتي

ونها مما ينعكس على المستقر ،يفهمها العاملون و يدرك أوتتمتع بدرجة من الثبات النسبي 

  ).170ص  ،2009 القريوتي محمد قاسم،( » .قيمهم و اتجاهاتهم و بالتالي سلوكهم 

مدى تمتع خصائص المنظمة بالطبعة المستقرة و الثبات  إلىيركز هذا التعريف 

بالبيئة المحيطة به و مدى اتجاهه لتلك  يتأثرسلوك الفرد داخل المنظمة  أنالنسبي و يبين 

  .لها إدراكهالبيئة و 

فحدده بمجموعة من الخصائص التي تميز بيئة المنظمة التي  و عرفه المغربي

تتمتع بدرجة عالية  ألنهادراكاته و ذلك إيعمل الفرد ضمنها فتؤثر على قيمه و اتجاهاته و 

  )26ص  ،2011 واصل جميل المومني،( .من االستقرار و الثبات النسبي للبيئة الداخلية
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القواعد و  الخصائص ومجموعة العوامل و  « بأنه الذنيبات في حين عرفه

داخل التنظيم و تميزه عن غيره من  األفرادالتي توجه و تحكم سلوك  األساليب

  )53ص  ،2008 حمادات محمد حسن محمد،( » .التنظيمات

 هو مشاعر و المواقف و اتجاهات السلوكية التي تتصف بها بأنه آخرونو عرفه 

  .المنظمة  أفراد إدراكالحياة التنظيمية و التي يمكن قياسها عمليا من خالل 

و المواقف  المشاعر، االتجاهاتالمناخ التنظيمي هو  أن إلىهذا التعريف يشير 

  . المنظمة أفراد إدراكالتي يتميز بها جو العمل و التي يمكن قياسها من خالل 

  :تاليالمن خالل ما سبق يمكننا صياغة التعريف 

التنظيمي هو مجموعة الخصائص و الصفات التي تميز مكان العمل و التي  المناخ

و تتصف بدرجة من الثبات  ،سلوكهم بها يتأثريدركها العاملون و يعملون من خاللها و 

من  و هو نتاج تفاعل مجموعة أخرىالنسبي و يمكن من خاللها التمييز بين منظمة و 

  .هاببنوعية القوى البشرية العاملة  يتأثر، العوامل الشخصية و التنظيمية

  :و من خصائصه

المناخ التنظيمي يعبر عن مجموعة من الخصائص التي تميز البيئة الداخلية  إن_ 1

  .أخرىيمكن من خاللها تمييز منظمة عن  بحيثللمنظمة 

يعبر المناخ  التنظيمية، والمناخ التنظيمي التفاعل بين المميزات الشخصية و  يعكس_ 2

 أنمن بل العاملين فيها ليس بالضرورة  إدراكهاالتنظيمي عن خصائص المنظمة كما يتم 

  .تتوافق تصوراتهم مع الوضع القائم فعال

  .عنها يعني ثقافة المنظمة كما انه ليس بمصطلح بديل التنظيمي الالمناخ  أن_ 3
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املين بها وله المناخ التنظيمي السائد في منظمة ما يؤثر بشكل كبير على سلوك الع إن_ 4

  .نتائج سلوكية قوية

  :عناصر المناخ التنظيمي - 2

  :هيفي المنظمة و  األهمتتضمن عناصر المناخ التنظيمي ستة عناصر تعتبر من 

 ،شكلها سمهااللمنظمة الذي يحدد  و هو الشكل العام :التنظيميالهيكل - 1- 2

حيث يوضح  ،ي يحدده التركيب الداخلي للمنظمةانه ذلك البناء الذ أي اختصاصاتها،

عناصر المناخ التنظيمي من  أهمالوحدات الفرعية ، و يعتبر من  مختلف التقسيمات و

 أسلوبالمنظمة و تخصصها و يحدده نمط السلطة و  لحيث مدى تناسبه مع مجال عم

   .المنظمة أقسام بيناتخاذ القرارات كما انه يحدد ونوعية و طبيعة العالقات 

  .)48 ، ص2007، احمد محمد عوض يني احمد(

 أومنها الدكتاتورية  أنواعفي التابعين و هي على  التأثيرهي  :نمط القيادة - 2- 2

و العقاب و االتصال الهابط و االتجاه  التسلطيةالتي تتميز بالمركزية و  األوتوقراطية

،و توجد القيادة  اإلبداعو المشاركة و  األفكارو  اآلراءالواحد مما يحد من تبادل 

المشاركة القائمة على الالمركزية و تفويض السلطة و االتصال ذي  أو الديمقراطية

  .داعاإلبالخالقة و  األفكارمما يشجع التفاعل و تقديم  الثواباالتجاهين و 

  .)308ص  مرجع سابق، ،نمياعمحمود سلمان ال( 

و  األوامر ،األفكاراالتصاالت هي الوسيلة التي يتم من خاللها نقل : نمط االتصال - 3- 2

متوازية فاالتصاالت  أوهابطة  أوالمعلومات بين مختلف المستويات المنظمة صاعدة 

المذكرات و التقارير التي يرفعها  الشكاوي، ،األفكارالصاعدة هي االقتراحات و 
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 األدنى اإلداريةمستويات  إلىالعليا  اإلدارة إلىو الوسطى  اإلشرافية اإلدارات المسئولون

  .مع اختالف الوسائل التي تتم بها شفهية أوو قد تكون االتصاالت مكتوبة 

و  الرأي إبداءيتيح للعاملين فرص  ألنهتصال باتجاهين االتصال الجيد هو اال إنو 

 بإصدارفقط و ذلك ) تنازليا(ن االتصال في اتجاه واحدابو قد تبين  ،التعلم و التطور

 إلىالسلم الهرمي تؤدي بالعامل  األسفل إلىو انسيابها  أعلىو التعليمات من  األوامر

  .ال قيمة لها آرائهو  أفكاره أنباعتبار  المباالةالخمول في التفكير و عدم 

  ).305 ، ص2004المغربي، كامل محمد ( 

 إلىتؤدي  أنها إالالكثير من المزايا في المنظمات تحقق التكنولوجيا : التكنولوجيا - 4- 2

و ليس مع عناصر بشرية  اآللةالن الفرد يتعامل مع  واالنعزاليةمنها البطالة و  مأخذ

 آلةمجرد  بأنهانخفاض الروح المعنوية الن الفرد يشعر  إلى باإلضافةكفريق عمل 

ص  مرجع سابق، م حمود و آخرون،ظخيضر كا( .ميكانيكية آلةبيولوجية يتعامل مع 

263(  

بناء تنظيمي لتحقيق  أي يعتمد عليهالذي  األساستمثل الجماعة  الجماعيالعمل  - 5- 2

 التي يسودهاالمنظمة  أنالتنظيمية ،حيث تؤكد العديد من الدراسات والبحوث  األهداف

الجماعة و تزويدها بما تحتاجه من معلومات عن كيفية  أهداف أهميةعلى  التأكيد مبدأ

ن الجماعة اظر المرؤوسين بينما التقليل من شمناخ تنظيمي جيد في ن إلىيقود  أدائها

  )264ص  مرجع سابق،( .السلبية إلىتفاعل اقل و يميل المناخ  إلىيؤدي 

المشاركة في صنع القرارات تتيح  إن :مشاركة العاملين في صنع القرارات - 6- 2

تحسين  إلىتؤدي  أنو االقتراحات و التي من شانها  األفكار ،الرأي إبداءللعاملين فرص 

و الجماعات فالقرار هو  لألفرادتقليص الصراع و رفع الروح المعنوية  ،طرق العمل

  .المنظمة أهداففي تحقيق  األساسيةووسيلتها  اإلداريةجوهر العملية 
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  )308ص  مرجع سابق، محمود سلمان العميان،(

و الوسائل التي  األدواتمجموعة  « أنهايمكن تعريف الحوافز على  :الحوافز - 7- 2

 ،جماعية أومعنوية ،فردية  أوتسعى المنظمة لتوفيرها للعاملين بها سواء كانت مادية 

و تحقيق الفعالية  ناحيةمن  اإلنسانيةالحاجات و الرغبات  إشباعو يهدف  ،سلبية أوايجابية 

   » .و ذلك بمراعاة الظروف البيئية المحيطة أخرىالمنشودة من ناحية 

  )365ص  ،2009 المغربي عبد الفتاح عبد الحميد،( 

 إحباطهم أوطبيعة العمل تعتبر عامال مهما في حفز العاملين  إن :العملطبيعة  - 8- 2

االكتراث نحو تحديث و  وعدم اإلهمالالملل و زيادة  إحداثفالعمل الروتيني يعمل على 

كامل محمد مغربي، ( .أهميةتطوير المشروع و ذلك لشعور العامل بان عمله ليس ذا 

  )305مرجع سابق، ص 

و التعليمات الدائمة التي  األوامرهي مجموعة القرارات و  :العمل إجراءاتنظم  - 9- 2

 إنهائهايفية مراجعتها و بحثها و تبين كيفية تسليم المعامالت و ك إجراءاتهتنظم العمل و 

المختلفة  إدارتهاالمنظمة و  أقسامكما تبين التسلسل الوظيفي و كيفية انتقال المعامالت بين 

  .األسبوعية اإلجازاتو تبين بدء الدوام و انتهائه و 

الموظفين بتشجيعهم على  أمامفي المنظمة تفسح المجال  اإلجراءاتالنظم و  إن

  .جديدة لمواجهة المستجدات البيئية أساليبو االبتكار و البحث عن  اإلبداع

تتكون العالقات و التفاعالت الداخلية في المنظمة من عدة  :العالقات الداخلية - 10- 2

عناصر منها العالقة بين الرؤساء و المرؤوسين و بين المرؤوسين و بعضهم البعض و 

العالقة بين  إلى إضافةللمنظمة ، األعلىو عالقة الجميع مع الرئيس  أنفسهمبين الرؤساء 

هابطة  أوتكون صاعدة  أن أماالمختلفة و هذه العالقات الداخلية  إدارتهاالمنظمة و  أقسام

  )65ص  ،2004 صالح محمد فالح،( .متسلطة من قبل الرؤساء أومرنة و متوازنة 
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  .عناصر المناخ التنظيمي): 1(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ةالطالب إعداد

  : المناخ التنظيمي أهمية- 3

من  أخرىمنظمة عن  أيالمنظمات على اختالفها مناخا تنظيميا يميز مجتمع  يسود

  :كاآلتيالمناخ التنظيمي  أهمية تكمنحيث الخصائص و التعامالت و 

منظمة  أيعلى المخرجات السلوكية للعاملين في  التأثيرالمناخ التنظيمي دور هام في _ 1

للعاملين في المنظمات من حيث  األخالقيحيث يقوم المناخ ببلورة السلوك الوظيفي و 

تشكيل و تعديل القيم و االتجاهات التي يحملونها و السلوكيات التي يظهرونها في موقع 

 عناصر المناخ التنظيمي
 التكنولوجيا

 

 العمل الجماعي

 

 الحوافز

 

 طبيعة العمل

نظم و إجراءات 

 العمل

 نمط القيادة

 

 الهيكل التنظيمي

 

 العالقات الداخلية

 نمط االتصال 
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المنظمات يعتمد على مدى قدراته في خلق جو يسوده االستقرار و  نجاح أنالعمل كما 

  .المعنويات العالية بين العاملين الثقة و

المناخ السائد  تأثيرالفردي و الجماعي للمنظمة على مدى  األداء تتوقف فعالية و كفاءة_ 2

في بيئة العمل الداخلية على كثير مما يتخذ من قرارات و ما يتم من سلوك و اتجاهات 

سلوك الفرد داخل المنظمة بالبيئة المحيطة به و باتجاهه نحو تلك  يتأثرنحو المنظمة حيث 

  )23،24ص  مرجع سابق، حسن محمد،حمادات محمد ( .لها إدراكهالبيئة و 

منظمة يسهم في التعرف على طبيعة السلوك  أيتحديد طبيعة المناخ السائد في _ 3

كما  و الجماعات داخل المنظمة و بالتالي تفسير هذا السلوك و التحكم به لألفرادالتنظيمي 

و  أبعادالفعالة و االهتمام المستمر بتوفير  لإلدارةتوفير المناخ المالئم هو مفتاح النجاح  أن

  .المنظمة بكفاءة و فاعلية أهدافوتحقيق  األداءعناصر المناخ يسهم في تطوير 

لمناخ التنظيمي دورا هاما في عملية التطوير التنظيمي ،فهو يعتبر مؤشرا هاما يمكن ل_4

 أبعادسيطرة على التحكم و ال أنعن المنظمة ،كما  األفرادمن خالله قياس مدى رضا 

 أهدافو دفعهم نحو تحقيق  األفرادالمنظمة من تحفيز  إدارةالمناخ التنظيمي تمكن 

المغربي ( .و يجعله يصب في مصلحة العمل لألفرادالمنظمة من ضبط السلوك التنظيمي 

  )17،18ص ص  ،مرجع سابق عبد الفتاح عبد الحميد،

المناخ التنظيمي من كونه عنصرا الزما لتحقيق التقارب الواجب بين  أهميةتتضح _ 5

في تنمية المنظمة من خالل  إسهامهمن  فيها، والعاملين  أهدافالمنظمة و  أهدافتحقيق 

  .المختلفة األبعادالعمل على تطوير 

تي سلوك و فعاليات العمل بالنسبة للعاملين تعتمد بنسبة كبيرة على درجة الدعم ال أن_ 6

يوفرها لهم المناخ التنظيمي في منظماتهم ،حيث يؤثر المناخ السائد على مواقف العاملين 

  .تجاه العالقات السائدة داخل المنظمة
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على قدرة  تأثيرهمن خالل  أهميتهالمناخ التنظيمي يبرز  أنمن خالل ما سبق يمكن القول 

ص  مرجع سابق، صل جميل،المومني وا( .فاعليةبكفاءة و  أهدافهاالمنظمة على تحقيق 

  )30،31ص 

  :لتنظيميخ االمنا أنواع- 4

هناك وجهات نظر ثرية في تحديد  أنالمناخ التنظيمي  أنواعل يالحظ ما كتب حو

فبعضهم يميز بين المناخ التنظيمي االيجابي و السلبي و بعضهم يميز بين المناخ  أنواعه

يميز بين المناخ التنظيمي المالئم و الحيادي و غير  اآلخريق و البعض لمعاالمعاون و 

المناخ التنظيمي الصحي و المرضي و هناك من يميز بين  اآلخرالمالئم ،بينما يفضل 

و  النتمائياالمناخ التنظيمي السلطوي ،التنظيم :هي من المناخ التنظيمي  أنواع أربعة

 .النجازيا

تمثل ذلك المناخ الذي يشعر العاملون بان  ):المتشدد(المناخ التنظيمي السلطوي  :أوال

القيام بتنفيذ هذه القرارات  أالالقرارات تتخذ في قمة الهيكل التنظيمي وما عليهم  معظم

داخل  اإلجراءاتتصرفات العاملين تكون محددة بشكل كبير بالقواعد و  أن إلى باإلضافة

انخفاض الرضا الوظيفي  إلىالذي يؤدي  األمرمنخفضة  إنتاجية إلىالمنظمة و هذا يؤدي 

  .وجود اتجاهات سالبة اتجاه العمل وجو االبتكار مع

االنفراد  إلىو يعتمد هذا المناخ على النمط االتوقراطي في القيادة حيث يميل القائد 

بالسلطة و ال يفوضها و ال يسرك مرؤوسيه في اتخاذ القرارات و تنخفض درجة الثقة 

لدوغالس ماكريغور في تفسير سلوك  xو يتبع نظرية  ،يهالتنظيمية بين القائد و مرؤوس

الدافع الوحيد للعمل هو  أنكسالى و ال يحبون العمل و  األفراد أنحيث يرى  األفراد

 تأثيرا أكثرمن وجهة نظره  لسلبية باعتبارهااستخدام الحوافز ا إلىالدافع المادي و يميل 

بدرجة عالية في  باإلنتاجتوجهات القائد  ،كذلك فان من الحوافز االيجابية المرؤوسينعلى 
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المغربي عبد الفتاح عبد ( .يكاد يكون مفقودا اإلنسانيةحين اهتمامه بالعالقات 

 )18ص  ،مرجع سابقالحميد،

و هو عكس المناخ التنظيمي السابق حيث يسوده تفويض : المناخ التنظيمي المتبني:ثانيا

فالقائد هنا يتبع نظرية  اإليجابيةرات و التوجه بالحوافز السلطة و المشاركة في اتخاذ القرا

Y  في المكان  وضعهب العمل متى تم حالمرؤوس ي أنلتفسير السلوك حيث يعتقد

  .المناسب

و يلجا  ،بكثير من النوع السابق أعلىبدرجة  التنظيميةكذلك تزداد درجة الثقة 

استخدام الحوافز  إلىتفويض السلطة و  إلىفي القيادة و  الديمقراطيالنمط  إلىالقائد 

 األمانالفرد مدفوع للعمل بالعديد من الدوافع مثل تحقيق الذات و  أنو يرى  اإليجابية

جانب الدافع المادي ،يساهم هذا النوع كثيرا في تكوين عالقات جيدة و  إلى اآلخرينخدمة 

  )67- خيضر كاظم حمود مرجع سابق ص ص( .بناءه بالمنظمة

حيث يتيح التنظيم الفرصة لتكوين عالقات جيدة و حميمة بدال من  :أالنتمائيالمناخ  :ثالثا

  ) 20ص،2009 المغربي عبد الفتاح عبد الحميد،( .عالقات العمل الجافة

من خالل مدخل  األهدافهو عبارة عن مناخ يركز على تحقيق  إلنجازياالمناخ  :رابعا

القائد يركز على التوجه  أنففي هذا المناخ نجد  .النتائجو المحاسبة على  باألهداف اإلدارة

 أوفي حين يترك لهم الطريقة  األهداففي تحديد  مرؤوسيهحيث يشرك  باألهداف

كذلك  ،عد ذلك تتم المحاسبة على النتائج،ثم ي تنفيذ األهدافالذي يختارونه في  األسلوب

و الطرق بقدر ما تكون  جراءاتاإلفان توجهات القائد في ممارسة الرقابة ال تكون على 

  .األهدافعلى النتائج و تنفيذ 

للمناخ التنظيمي  إن )HALPIN ET CROFT(يرى هالبين و كروفت بينما 

  :و هي كالتالي أنماطستة 



 المناخ التنظیمي                :                                     الفصل الثاني
 

38 
 

في هذا النوع من المناخ التنظيمي بروح  األفراديتمتع : المناخ التنظيمي المفتوح - 1

ملل و يقوم مدير المؤسسة بانجاز  أومعنوية عالية حيث يعمل العاملون معا دون شكوى 

جميعا بعالقات اجتماعية وثيقة و  يتمتعونبالروتين و  إرهاقهمدون  أعمالهم إلىالموظفين 

  .االجتماعية للعاملين بسهولةاجات الح إشباعفي هذا المناخ يتم تحقيق انجاز العمل و 

و يمتاز هذا المناخ بتمثيله للمنظمات الفعالة ،حيث يشعر العاملون في مثل هذا 

اخ احتياجات و يلي هذا المن المناخ بدرجة عالية من االعتمادية و المشاركة المتبادلة،

تي يتمتع بها هذا المناخ بالروح المعنوية العالية ال أيضاكما يمتاز  ،العاملين االجتماعية

داعمة و استقاللية العامل و المشاركة في المعلومات حيث  ديمقراطيةووجود قيادة  أفراده

تنتشر االتصاالت فيه جميع االتجاهات و المشاركة في اتخاذ القرارات ووضع مستوى 

 اإلعاقةكما يتصف المناخ المفتوح بدرجة منخفضة من التفكك و  ،اإلنتاج أهدافعال من 

  .)42ص  ،2004 رسمي محمد حسن،( .زالو االنع

 األفراديسود هذا المناخ الحريات شبه كاملة التي يتمتع بها  :المناخ التنظيمي المستقل- 2

 األعضاءحاجاتهم االجتماعية فممارسة المدير بقدر ضئيل على  إشباعو  أعمالهملتنفيذ 

يسر التعاون  هنا بسهولة و األعمالقيادية بين الجماعة و تتميز  أعماليسمح بظهور 

كانت  إنالروتينية و الروح المعنوية المرتفعة لديهم و  األعماللقلة  األعضاءالموجود بين 

  )101ص  مرجع سابق،ال( .مستوى المناخ المفتوح إلىال تصل 

حد ما و االهتمام  إلىمرتفعة  المعنويةيتميز بان الروح  :المناخ التنظيمي الموجه- 3

و  اإلعاقةالحاجات االجتماعية و ترتفع درجة  إشباعالشديد بانجاز العمل على حساب 

  )24ص  مرجع سابق، حمادات محمد حسن محمد،( .التفكك

ارتفاع  ،الحاجات االجتماعية إشباعيتميز بارتفاع مستوى  :العائليالمناخ التنظيمي - 4

و يتصف سلوك  ،مستوى تماسك و تجانس الجماعة فاعو ارت اإلنسانيةمستوى العالقات 
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 إليهو ينظر الجميع  ،اآلخرينمشاعر  إيذاء إلىالمدير في هذا المناخ باالجتماعية ال يميل 

رسمي محمد حسن، ( .يستخدم اللوائح و القوانين كموجهات سلوكية ،على انه رفيق طيب

  )102مرجع سابق، ص 

 إلشباعالشديدة بين العاملين التي توجه جهودهم  باأللفةكما يتميز هذا المناخ 

،فال  األعمالالمؤسسة و انجاز  أهدافحاجاتهم االجتماعية دون اهتمام كاف بتحقيق 

وجود لتوجيه القائد بل هناك رئاسات متعددة ،صحيح يشعر العاملون بالمودة الشديدة بينهم 

القائد ال يرهق العاملين هذا ما و  ،قات الترابط بينهم في مجال العمللكن ال وجود لعال

حمادات ( .من عائلة واحدة كأنهميساعدهم على تكوين صداقات بينهم تجعلهم يشعرون و 

  )24ص  مرجع سابق، محمد حسن محمد،

يتميز بانخفاض مستوى الروح المعنوية و الرضا الناجم عن  :األبويالمناخ التنظيمي - 5

ض مستوى التماسك في انخفا .الحاجات االجتماعية اإلشباععدم الشعور باالنجاز عدم 

 باألفراداهتمام بالعمل من جانبه ،متزن يهتم  ،اإلدارية باألعمالالمدير  مالجماعة يقو

انخفاض  ،وظيفة الرقابة أداءانخفاض مستوى فاعلية  ،االجتماعيةحاجاته  إشباعبهدف 

و في هذا المناخ ال تتاح  اإلنتاجيةيؤكد هذا المناخ على بعد  ،مستوى الضبط و السيطرة

و يتم التعامل مع  اإلبداعللعاملين فرص المشاركة و استغالل القدرات كما ال يشجع 

لم  أنهميقادوا و  أنو يكرهون تحمل المسؤولية و يحبون  األهليةناقصوا  بأنهمالعاملين 

  )42ص  ،2009 شامي صليحة،( .الرشيدة القرارمرحلة النضج و اتخاذ  إلىيصلوا بعد 

يسود هذا المناخ فتور لدى جميع العاملين بالمنظمة نظرا لعدم  :المغلقالمناخ التنظيمي - 6

في بالرضا النجاز العمل و ال يرغب  إحساسهملعدم  أولحاجاتهم االجتماعية  إشباعهم

و تنخفض الروح المعنوية لدى العاملين بدرجة شديدة بينما  ،االهتمام بحاجاتهم االجتماعية
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كما  األلفةو  اإلنسانيةبشكل كبير و تنخفض مستوى النزعة  اإلعاقةترتفع درجة التفكك و 

  )42ص  المرجع السابق،( .يسود التفاهم بالشكلية في العمل

التنظيمية داخل  المناخانمن  أنواعيرى بان هناك ثالثة  "Likert Rensis" أما

  :األخرو كل مناخ يختلف عن  اإلداريةالمنظمة و ذلك حسب المستويات 

السلطة و  أصحابو هو المناخ الذي يعمل فيه : العليا باإلدارةمناخ تنظيمي خاص _ 1

  .متخذي القرارات و ذوي المناصب العليا في المنظمة

العليا  اإلدارةمن طرق و هو مناخ مفروض : الوسطى باإلدارةمناخ تنظيمي خاص _ 2

  .العليا اإلدارة أصحابمباشرة بعد  يأتونالذين  باألشخاصو هو خاص  اإلدارةعلى هذه 

الوسطى و  اإلدارةو هو مناخ مفروض من طرف : الدنيا محمد،اإلدارة مناخ تنظيمي_ 3

المناخ الذي يعمل فيه العمال و  أي ،في الهيكل التنظيمي األدنىهو خاص بالمستوى 

  )306ص  بدون سنة، المغربي كامل محمد،( .اإلجراء

   :نماذج المناخ التنظيمي-5

خ التنظيمي المنا أبعادالتعرف على نماذج المناخ التنظيمي في معرفة  أهميةتكمن 

هذه العناصر من خصائص تعمل على تحديد نوع  و ما تتميز به ،و العناصر المكونة له

داخل التنظيم و على  األفرادمباشر على سلوك  تأثيرالمناخ التنظيمي السائد و ما لها من 

  :شكل عام و من هذه النماذج ما يليفاعلية المنظمة ب

المناخ  أبعادحيث حدد  : Halpin& Craft (1966)نموذج هالبين و كروفت _ 1

التنظيم  أفراديصف من خاللها  أبعاد أربعةعلى  األولىمجموعتين تشمل  التنظيمي

و تشمل المجموعة الثانية   ،األلفةسلوكهم التنظيمي و هي االنفعال ،العائق، االنتماء و 

معهم و هي االنعزالية ،التركيز  اإلدارةالتنظيم سلوك  أفراديصف من خاللها  أبعاد أربعة
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و صف  ةبانتاسيسمى المقياس الخاص بهذا النموذج  أوراعاة ،الدفع و الم اإلنتاجعلى 

دراسة واقع المناخ التنظيمي فقد استخدم الباحثان  إلى باإلضافةكلما انه  ،المناخ التنظيمي

 صليحة شامي،( .على مستوى الرضا الوظيفي تأثيرههذا النموذج في التعرف على مدى 

  .)21ص  مرجع سابق،

 تأثيرو قد استخدما نموذجهما للتعرف على مدى  :)1968(وليتوينسترينجر  نموذج_ 2

التنظيم و مستوى رضاهم الوظيفي و كذلك مستوى  أفرادالمناخ التنظيمي على دوافع 

و  المكافأة،مي بالهيكل التنظيمي و المسؤوليةالمناخ التنظي أبعادو لقد حدد  ،الوظيفي أدائهم

  )22ص  المرجع السابق،( المخاطرة و الدفء و الصراع و الدعم و المعايير و الهوية

النماذج شيوعا فقد تم فيه تحديد  أكثرو يعتبر من ): 1974(  آخروننموذج كامبل و _ 3

و العقاب و مركزية  المكافأةهي هيكلة المهمة و  ،أبعادالمناخ التنظيمي بعشرة  أبعاد

و  األمانعلى التدريب و التطوير و المخاطرة و  التأكيداالنجاز و  تأكيدالقرارات و 

السلوك الدفاعي و المركز االجتماعي و الروح المعنوية و االعتراف بالجهود  أماالنفتاح 

و التغذية العكسية و الكفاءة التنظيمية العامة و المرونة كما هو مالحظ فان هذا النموذج 

العليا للمنظمة و  اإلدارةاغلبها يعتني بفلسفة  أن إال ،المناخيةول العديد من المتغيرات يتنا

   تعامل أسلوب

المؤثرة على سلوك الفرد الوظيفي و هو نمط  األبعاداحد  أهملالرئيس مع مرؤوسيه و قد 

مرجع سابق،  إيهاب محمود عايش الطيب،( .التعامل بين الموظف و زمالئه في العمل

  .)24ص

عناصر المناخ التنظيمي  أنيرى لولر و زمالئه  ):1974( آخروننموذج لولر و _ 4

منهما عددا من العناصر  على تعددها يمكن تجميعها في مجموعتين رئيسيتين تضم كل

  :الفرعية
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  :التاليةتتعلق بالهيكل التنظيمي و تضم العناصر الفرعية  :األولىالمجموعة 

   .درجة المركزية في اتخاذ القرارات_ 1

  .العمل إجراءاتية في درجة الرسم_ 2

  .الفرعية للمنظمة األنظمةدرجة التداخل بين _ 3

  :التاليةتتعلق بالعملية التنظيمية و تضم المتغيرات  :الثانيةالمجموعة 

  .نمط القيادة_ 1

   .نظم المكافئات_ 2

  )24ص  مرجع سابق، إيهاب محمود عايش الطيب،( .نمط القيادة_ 3

للمناخ  أبعاددوني و زمالئه فقد حد دراسته  أما ):1974(نموذج دوني و زمالئه _ 5

التنظيمي هي اتخاذ القرارات و الدفء و المخاطرة و االنفتاح و المكافئات و الهيكل 

مع مرؤوسيه و تشجيعه لهم و مدى  بإنسانيةالتنظيمي ،حيث يهتم بمدى تعامل الرئيس 

و كذلك  .قات السائدة بين الموظفينط العالمشاركته لهم في اتخاذ القرارات ،كما تناول نم

  .الشخصيةالفرد بان العمل يتحدى قدراته  إحساسمدى 

 أبعاد أربعةيتكون المناخ التنظيمي وفق نموذج ستيرز من  ):1977(نموذج ستيرز_ 6

و يتضمن هذا البعد النمط القيادي السائد و  اإلداريةرئيسية هي السياسات و الممارسات 

ها و و تطبيق اإلجراءاتو ذلك فيما يتعلق بوضوح القواعد و  ،العاملين إزاء اإلدارةسلوك 

في االختيار و التدريب و  اإلدارةكما يتضمن سياسات  ،مدى مشاركة العاملين في ذلك

عدد  ،حجم المنظمة ،اإلشرافنطاق ، التنظيمي و يتضمن درجة المركزية الهيكل

التنظيمي و تكنولوجيا العمل و التي تشير ، و موقع الفرد في الهيكل المستويات التنظيمية

العمل و ما قد يضيفه ذلك  أداءمدى التجديد و التغيير في التكنولوجيا المستخدمة في  إلى
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و الذي يتضمن " البيئة الخارجية " أخيرافيه و  اإلبداعمن تسهيالت في تنفيذ العمل و 

بما في ذلك العوامل االقتصادية عليه  المؤثرةعناصر البيئة الخارجية المحيطة بالتنظيم و 

  )25ص  مرجع سابق،'ايهاب محمود عايش الطيب ( .،السياسية و االجتماعية

المناخ التنظيمي في ستة  أبعادو يحدد هذا النموذج  ):1982(نموذج تيم ويترسون_ 7

 التشجيع، االتصاالتو  الصراحة، المساندةو  المشاركة، الصدقرئيسية هي الثقة و  أبعاد

  :اآلتيالوظيفي و يمكن توضيحها في  األداءالصاعدة 

 أوالتنظيم سواء بين الفرد و زمالئه  أفرادو يشمل هذا البعد الثقة المتبادلة بين  :الثقة_ 

  .رؤسائه أوبين مرؤوسيه 

في اتخاذ القرارات  لإلدارةالتنظيم  أفرادو يهتم هذا البعد بمدى مشاركة  :المشاركة_ 

   .و تحديد السياسات المختلفة ذات العالقة األهدافووضع 

التنظيم و حصولهم على  أفرادمدى اطالع  بعدالو يتناول هذا  :الصدق و الصراحة_ 

المعلومات ذات العالقة بعملهم و بالسياسة العامة للمنظمة فيما عدا الحاالت االستثنائية 

   .الخاصة بسرية بعض المعلومات

لمساندة رؤسائهم و زمالئهم  األفراد إدراكو يتناول هذا البعد مدى  :المساندة و التشجيع_ 

 أوزمالء  أكانواالتنظيم سواء  أفرادالعالقات المتبادلة بين  أن، و ى تعاونهم معهملهم و مد

  .و هي عالقات جيدة تقوم على الثقة و الصراحة ،مرؤوسين أمرؤساء 

  )25ص  مرجع سابق،(

للمقترحات و  المنظمة إدارة إصغاءو يصف هذا البعد مدى  :االتصاالت الصاعدة_ 

، و مدى اهتمامها المعلومات ت المستويات التنظيمية المختلفةالتقارير الخاصة بمشكال

  .و استفادتها منها لتطوير المنظمةالمقدمة من قبل المرؤوسين 
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 األفرادالذي يؤدي به  األسلوبيتناول هذا البعد مدى كفاءة و فعالية  :الوظيفي األداء_ 

  .المكلفين بها األعمالالعاملون في المنظمة 

عنصرا  عشر إحدىيقوم هذا النموذج على  :)1979(نموذج كوزلوسكي و دوهيرت_ 8

النمط القيادي و  أهميةحيث تقوم الفكرة الرئيسية على  ،من عناصر المناخ التنظيمي

و تفسير  إدراكعلى  التأثيرطبيعة التفاعل الحاصل بين القادة و مرؤوسيهم في 

المحيط بهم و يمكن توضيح عناصر هذا النموذج  المناخ التنظيميالمرؤوسين لخصائص 

   :كما يلي

   .ويوضح مدى اعتقاد العاملين بجودة تنظيم و هيكلة العمل :هيكل العمل_ 1

العمل و  أهدافو يعبر هذا العنصر عن مدى اعتقاد الموظفين بان  :الوظيفةفهم _ 2

  .لهممهامه واضحة بالنسبة 

 أومحاسبون  بأنهمو يعبر عن مدى اعتقاد الموظفين  :الشخصيةالمسائلة  أوالمحاسبة _ 3

  .مسئولين عن تصرفاتهم

ذ القرارات دون يسمح لهم باتخا بأنهالموظفين  إحساسو يعبر عن مدى  :المسؤولية_ 4

  .المشرف إلىالرجوع 

الموظفين بضغط العمل بسبب  إحساسو يعبر عن مدى : تركيز المشرف على العمل_ 5

  .المشرف

الموظفين بان رؤسائهم يشجعونهم على المشاركة  إحساسو يعبر عن مدى  :المشاركة_ 6

  .في اتخاذ القرارات
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و يعبر عن مدى اعتقاد الموظفين بمساندة المشرفين لهم : الدعم أوالمساندة  اإلشراف_ 7

 مرجع سابق، صليحة شامي،( .يتعاملون معهم بثقة و احترام و يراعون مشاعرهم بأنهمو 

  )24،25ص ص 

لوجود مناخ عمل  إدراكهمو يعبر عن مدى مالحظة الموظفين و  :العمل الجماعي_ 8

  .و العمل بروح الفريق أفرادهيتسم بالتعاون و الصداقة بين 

الموظفين لوجود التعاون بين  إدراكو يعبر عن مدى  :المجموعاتالتعاون بين _ 9

العمل  مجموعاتبيت  لوجود التعاونالموظفين  إدراكمجموعات و يعبر عن مدى 

  .المختلفة

 اإلدارةالموظفين بان  إدراكو يعبر عن مدى  :بموظفيها إحساسهاو  اإلدارةوعي _ 10

  .توليهم االهتمام و الرعاية بأنهاالتنظيم و  أفرادواعية لحاجات 

نظام  أونظام نقل المعلومات  فاعليةو يعبر عن مدى كفاءة و : انسياب االتصاالت_ 11

ص  مرجع سابق،( .االنفتاح و االنسياب ،في المنظمة و ذلك من حيث التقبل االتصاالت

25(.  

حدد الباحثان فورهاند و جيملر عناصر المناخ  ):1991(نموذج فرهاند و جيملر_ 9

  :تتمثل في أربعةالتنظيمي في 

درجة تركيز السلطة  ،ن متغيرات فرعية مثل حجم المنظمةو يتضم :الهيكل التنظيمي_ 1

   .عند اتخاذ القرارات األفراد،درجة الحرية التي يشعر بها  اإلجراءات،درجة الرسمية في 

الفرعية و  اإلدارية، األنظمةو يدل ذلك على عدد المستويات : درجة تعقد التنظيم_ 2

  .طبيعة تداخل العالقات بينهما
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النسبية التي توليها المنظمة لكل  األهمية أوالوزن  إلىو يشير ذلك : األهدافاتجاهات _ 3

  .الخاصة األهدافهيكل 

لمشاركة و تبادل كان نمطا متسلطا و نمط يعتمد على ا إذاو هو ما يعني : نمط القيادة_ 4

  .)22ص  ،2010 مصلح حمدان البقمي،( .المشاكل المختلفة أوفي المواقف  الرأي

  :عناصر المناخ التنظيمي فيما يلي فقد حددا :نموذج كوبز و توماس_ 10

  .العمل بإجراءاتالفرد الستقالليته فيما يتعلق  إدراكو يعني  :االستقاللية_ 1

  .الفرد لدرجة المشاركة في التنظيم إدراكو تعني  :درجة التماسك_ 2

 أعضاءبحرية و بوضوح مع  االتصالالفرد لمدى قدرته على  إدراكو تعني : الثقة_ 3

  .ان ذلك يؤثر على مستقبله الوظيفيمع علمه ب العلياالتنظيم في المستويات 

  .إليهالمهام الموكلة  بإنهاءالفرد لضغط الوقت فيما يتعلق  إدراكو تعني  :العملضغط _ 4

  .اإلدارةمن قبل  األفرادالفرد لدرجة تحمل سلوك  إدراكتعني  :الدعم_ 5

   .اإلدارةالفرد بان عطاءه محل تقدير من قبل  إدراكو تعني  :التقدير_ 6

عادلة فيما يتعلق بنظام  أنهاالفرد سلوكيات المنظمة على  إدراكو تعني : العدالة_ 7

  .و الترقيات المكافآت

  .المخاطرةو تعني التشجيع للتغير الهادف ة التجديد و مدى تحمل  :اإلبداع_ 8

  :المناخ التنظيمي أبعاد- 6

  :المكونة المناخ التنظيمي ما يلي األبعاد أهممن 



 المناخ التنظیمي                :                                     الفصل الثاني
 

47 
 

يقصد بذلك قدرة التنظيم على االستجابة و التكيف و التأقلم مع    مرونة التنظيم- 1- 6

متغيرات الظروف الداخلية و الخارجية فكلما تميز التنظيم بالمرونة و القدرة على 

العميان محمود سلمان (جودة المناخ التنظيمي إلىاستيعاب المتغيرات فان ذلك يؤدي 

   .)306مرجع سابق ص 

ويقصد بالتدريب تلك البرامج الرسمية التي تستخدمها  :اإلداريةالتدريب و التنمية - 2- 6

العاملين بها على مختلف مستوياتهم من اجل كسب الكفاءة و  األفرادالمنظمة لمساعدة 

الحالية أو المستقبلية من خالل تنمية المهارات الفكرية و العلمية  الفاعلية في أعمالهم

و االتجاهات بما يتناسب و تحقيق أهداف المهارات و المعارف  و كذلك المالئمة،

  .المنظمة

و  اإلداريتطوير و تنمية السلوك  إلىفهي نشاط مستمر يهدف  اإلداريةالتنمية  أما

تطوير قدرات المديرين بالمنظمة عن طريق المعارف و المهارات التي يكتسبونها من 

تطوير المهارات القيادية لدى المديرين و  إلىتهدف  أنهاكما  ،اإلداريةخالل برامج التنمية 

  .تنمية القدرة على التفكير الخالق و اتخاذ القرارات الرشيدة

  )167ص  مرجع سابق، م حمود،ظخيضر كا(

معظم  أنو ذلك من خالل التركيز على االنجاز حيث  :التركيز على االنجاز- 3- 6

   .التقدمالترقية و  أو للمكافأة كأساسالمشروعات تؤكد على االنجاز 

السلطة المركزية توحي بالتصلب و عدم المرونة و بالتالي تحد  إن :السلطة أنماط- 4- 6

الن الموظف ال يملك اتخاذ القرار و هذا يعكس الالمركزية التي تنتج للعاملين  اإلبداعمن 

مرجع  العميان محمود سليمان،( .فرص التجريب و االجتهاد و اقتراح الحلول البديلة

  .)123سابق، ص 
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يحدد نمط  اإلدارةالذي تتبعه  فاألسلوب :العاملينو  اإلدارةالتعامل بين  أسلوب- 5- 6

و تعاملهم بالمثل  اإلخالصو  األمانةالتي تتطلب الصدق و  فاإلدارةمعها  العاملينتعامل 

  .في العمل و حرصهم على مصلحة المشروع إخالصهمتحصل على تعاون العاملين و 

الوظيفية الهادفة من  األجواءفي التعامل مع العاملين و خلق  اإلدارة أسلوب إن

رسم السياسات و تشجيعهم على تنمية روح الوالء :القراراتخالل المشاركة في اتخاذ 

 م محمود،ظخيضر كا( .و الحرص الدائم اإلخالص، الصدق، تدعيم، الثقةالتنظيمي 

  .)167 ، صمرجع سابق

 أوو العقاب هو تكرار سلوك معين  المكافأةالهدف من  إن :الثواب و العقاب أنماط- 6- 6

 ،السلوك المرغوب به و العكس صحيح تعطي للمنجز من اجل تكريس فالمكافأةتعديله 

عبوى زيد ( .فالعقاب يقع على كثير التغيب و غير المنجز و المستهتر بالقانون و النظام

  .)123ص  ،2006 ، المنظمات الدوليةاالتجاهات الحديثة في  منير،

كلما كان نظام الترقية قائما على الموضوعية و  :النظاممراعاة الموضوعية في - 7- 6

  .ساعد ذلك على خلق مناخ تنظيمي جيد كماعدم التحيز 

و هو مجموعة الضمانات و المنافع الوظيفية التي يتطلبها العاملون  :الوظيفي األمن- 8- 6

 األمرتعسفية  إدارية إجراءاتمن  إالشرعية  أسبابمن فقدان الوظيفة دون  األمنمثل 

و زيادة  األداءاستقرار النفسي و رفع الروح المعنوية و بالتالي تحسين  إلىالذي يؤدي 

  .الوالء

من خالل شعور  إالالمناخ التنظيمي البناء  يأتيال : عدالة التعامل مع العاملين- 9- 6

غير  ألسبابعادلة و غير منحازة  أنظمةالعاملين بعدالة التعامل معهم من خالل وضع 

المكافآت و األجور و الترقيات األمر الذي يؤدي إلى شيوع ظاهرة موضوعية من حيث 
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العاملين و تحفيزهم إلى زيادة اإلنتاجية و تحسين نوعية االنجاز  االرتياح في نفوس

  .)175مرجع سابق، ص  حمود،م ظر كايضخ( .المستهدف

تعمل المنظمات المختلفة على تنمية الروح المعنوية  :االهتمام بالروح المعنوية- 10- 6

و تكاليف اقل  أفضل إنتاجية إلىتؤدي  المرتفعةللعاملين و ذلك نظرا الن الروح المعنوية 

معدالت  أيضاو  تقليل معدل دوران  العمل و كذلك معدل الغياب، إلىتؤدي  أنها،كما 

تحسين المناخ  إلىفان االهتمام بالروح المعنوية للعاملين يؤدي  إجماالالحوادث ،و 

  .)37ص  مرجع سابق، شامي صليحة،( .التنظيمي

  :مناهج قياس المناخ التنظيمي- 7

  :هيالدراسات الحديثة عن وجود مداخل لقياس المناخ التنظيمي و  أظهرت

و يحصر هذا المدخل المناخ التنظيمي في  :التنظيميةمدخل القياس للصفات  - 1- 7

مجموعة من الصفات و الخصائص التنظيمية التي يمكن قياسها مثل حجم التنظيم و 

  .و الهيكل التنظيمي السلطةمستويات 

ميزة  أوالمناخ التنظيمي صفة  عبرو : للصفات التنظيمية إلدراكيامدخل القياس  - 2- 7

 متوسطحيث يتم قياس هذه الصفات و الميزات من خالل  ،مظهرا رئيسي للتنظيم أو

  .عن المنظمة األفراد إدراكالتصورات الناتجة عن 

و هذا المدخل يعتبر المناخ التنظيمي  :للصفات الشخصية اإلدراكيمداخل القياس - 3- 7

و يتم قياس هذه  األفرادلدى  مجموعة الخالصات الموجزة و الشاملة لتصورات محددة

ظمة و هو بذلك يرى المناخ التصورات بواسطة االدراكات الخاصة بالعاملين في المن

س المناخ في دراسة و قيا أهميةالمداخل  أكثرمن ) للصفات التنظيمية  اإلدراكي(الثاني
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و ما تتمتع  ،الة لتصورات الفرد من جهةدكيث يتيح دراسة المناخ التنظيمي ح ،التنظيمي

  .أخرىبه المنظمة من صفات و خصائص من جهة 

و تهدف عملية قياس المناخ التنظيمي لتحديد نوعية المناخ السائد داخل المنظمة و 

و لكنها  ،العاملين في المنظمة دلألفراالحكم على مدى مناسبة هذا المناخ  إمكانيةكذلك 

 محمود عبد الرحمان إبراهيم الشنطي،( .اختلفت في مؤشرات القياس التي اعتمدتها

  )31ص  ،2006

و العطاء الذي  اإلبداعو  األداءلمستويات االنجاز و  أهمية أولتفبعض الدراسات 

الدفء و الحنان  أهميةعلى  أكد اآلخرالمناخية المختلفة و بعضها  األجواءيتحقق في ظل 

الئهم سها العاملون و التي تنعكس على وو الحماس  و الرضا و الروح المعنوية التي يح

ال عالقة لها بالمناخ  أخرىبعوامل  يتأثرالفعلي الذي قد  باألداءو ال عبرة  .انتمائهمو 

مستوى التعاون و الدعم و التشجيع  أنكما  ،سائد في المنظمة التي يعملون بهاالتنظيمي ال

قضاياهم و تلبية مطالبهم و حل  مالذي تقدمه المنظمة للعاملين فيها و السرعة في حس

و اتخاذ القرارات كلها مؤشرات تصب  السياساتفي وضع البرامج و  إشراكهممشاكلهم و 

  .ون في وسطهالمنظمة و يعيش العاملفي قياس و تمييز نمط المناخ التنظيمي الذي يحيط ب

في بناء و لقد طور الباحثون عدد من نماذج االستقصاء التي يمكن االعتماد عليها 

كان النموذج الذي تم تطويره من قبل  المحاوالت أولىو من  ،تصور عن المناخ التنظيمي

  :عليها أطلق استبانهكل من هالبين و كروفت و هي عبارة عن 

 (Organization climate Description questionnaire – OCDO)   

تضمنت ستة متغيرات هي القيادة و الدافعية و االتصاالت  استبانهو هي عبارة عن 

   .و الرقابة األهدافو اتخاذ القرارات ووضع 



 المناخ التنظیمي                :                                     الفصل الثاني
 

51 
 

في معهد البحث االجتماعي   النموذج الذي طوره ليكرت و مساعدوه أيضاو هناك 

الحاالت  أوعلى العالقة بين الظروف  أكدو الذي  ) profil of a school(و المسمى

بحيث  ،ن النموذج نفس المتغيرات السابقةو تضم ،النمط القيادي المستخدمالسلوكية و 

 االستالنةو يقوم العاملون بتعبئة  ،و لكل بعد خمس درجات ،أبعاد أربعيوجد لكل متغير 

عام للمناخ من خاللها يمكن الحصول على تصور  اإلجابةو من ثم يتم اخذ معدالت 

  )32 السابق، صالمرجع ( .التنظيمي

استخدام نوعين  إلىالدراسات في مجال قياس المناخ التنظيمي تتجه  أنو يالحظ 

المقاييس الموضوعية التي تركز على لخصائص التنظيمية التي يمكن : من المقاييس هما

و حجم القوى  ،اإلداريةو عدد الوحدات  ،كميا و المتمثلة في حجم التنظيم التعبير عنها

و المرحلة العمرية التي يمر بها  اإلنتاجية، و معدل و فنيين و غيرهم إداريينالعاملة من 

  .بالخصائص البنائية موضوع الدراسةو كل ما يتعلق  األقسامالتنظيم و عدد 

النوع الثاني من المقاييس فهي المقاييس الوصفية و تعتمد على استمارات  أما

  .في التنظيم األفرادالتي يتم عن طريقها وصف الجوانب التي تتعلق بحياة االستقصاء 

الدراسات في مجال مقاييس المناخ التنظيمي بان المقاييس الموضوعية  أكدتو قد 

صحة و استقرارا و ثباتا مقارنة بالمقاييس الوصفية التي تؤثر فيها الخصائص  أكثرتعتبر 

  .كبيرا تأثيراالشخصية 

 قياس المناخ التنظيمي المختلفة و التي يكلف العاملون من أدواتو يمكن القول بان 

تسعى لقياس  إنماالرئيسية و عناصر المناخ التنظيمي  اإلداريةخاللها بتقويم المتغيرات 

  :التاليةاحد المكونات 

  .ةالسائدالقيم و المعايير السائدة في العمل و المفاهيم و التصورات المعتقدات _ 1
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داخل التنظيم و درجة التوافق و  اإلداريةفي العالقات التنظيمية و  الوضوحمستوى _ 2

  .الوظيفيالتجانس التنظيمي و 

  .يفية و التنسيق و الترابط بينهمامستوى تحديد ووضوح المسؤوليات و الواجبات الوظ_ 3

وى و طرق و طرق التحفيز المادي  و المعنوي و الفردي و الجماعي و مست أساليب_ 4

   .التشجيع

 الجرأة للمبادرة ونوع و مستوى الوالء و االنتماء لدى العاملين و مستوى االستعداد _ 5

  .لديهم

   .مستوى الترابط و التماسك بين العاملين و نوع و مستوى الصراعات التطبيقية_ 6

الثقة و االحترام المتبادل  مستوى الروح المعنوية لدى العاملين و مستوى نوع و_ 7

  .بينهم

  .التنظيم أفرادالعزلة و االنفرادية بين  أواالستقاللية  إلىاالتجاه _ 8

نوع و مستوى التماسك التنظيمي و الوظيفي و المهني داخل وحدات التنظيم و مدى _ 9

  .يق و العمل الجماعي لدى العاملينشيوع روح الفر

ين الجوانب الرسمية و االعتبارات االجتماعية غير مدى وضوح و مالئمة التوازن ب_ 10

  .مهام وحدات التنظيم ألداءالرسمية 

 أنظمةمستوى رضا العاملين بوحدات التنظيم عن طبيعة العالقات الوظيفية و عن _  11

   .التحفيز أساليبو الترقيات و  األجورو  اإلشراف

و طموحاتهم بتحقيق خطط و  أهدافهمالعاملين بمدى ارتباط تحقيق  إدراكمستوى _ 12

  .التنظيم أهداف
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توجهات العاملين نحو مفهوم و مستويات الجودة و مستوى االستعداد لديهم لاللتزام _ 13

المرجع الشنطي  إبراهيممحمود ( .و مصلحة المنظمة أنظمةو االنضباط وفق ما تتطلبه 

  )34 ،33السابق، ص ص 

  :العوامل المؤثرة على المناخ التنظيمي- 8

  :عدة عوامل منها إلىيمكن تصنيف العوامل المؤثرة على المناخ التنظيمي 

العناصر الشخصية المتعلقة بالفرد العامل من حيث نوعه  أن: العوامل الشخصية: أوال

حيث تؤثر  ،حيث عدد سنوات خبرته في العمل أيضامستواه التعليمي و  أو أنثى أمذكرا 

  العوامل

  :التنظيمي نوجزها فيما يليالشخصية على المناخ 

 اإلحباطقد يسبب نوعا من  إليهالمنوطة  باألعمالقدرة الفرد على القيام  :قدرات الفرد_ 1

  .إنتاجيتهو من ثم تنخفض 

بعض السلوكيات قد تولد شعورا لدى  أحياناقد يتطلب العمل الوظيفي : تناقض القيم_ 2

  .إنتاجهالضمير مما ينعكس على  تأنيبالموظف بالذنب و تصيبه بحالة من القلق الدائم و 

 إلىفالمناخ التنظيمي الذي يسمح بمخاطرة معتدلة محسوبة سيدفع  :درجة المخاطرة_ 3

المزيد من  إلىدفع ظي سيالتنظيمي الذي يتبع المنهج التحفمزيد من االنجاز بينما المناخ 

  .اإلحباط

التنظيم في تحديد طبيعة المناخ  أعضاءتسهم خصائص : التنظيم أعضاءخصائص _ 4

منخفضي التعليم و الطموح  أوالتنظيمي فالمنظمات التي تتزايد فيها نسبة كبار السن 

و ذوي  سيكون مناخا مختلفا تماما عن منظمة تزيد فيها نسبة العاملين صغار السن

ودا و تالفا في المنظمات التي يشارك  أكثركما يكون المناخ  ،المستوى التعليمي المرتفع
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 مدان البقمي،حمصلح ( .اجتماعية خارج العمل أنشطةمع بعضهم البعض في  أفرادها

  .)11ص  ،2010

  :و نذكر منها: العوامل النفسية: ثانيا

عندما توجد  األفرادلدى  يطرأالقلق و الضيق عبارة عن شعور  :الضيق و القلق_ 1

و هما ترجمة  اإلنسانيةصعوبة تحقيق الحاجات  أيسدود بين الفرد و حاجاته و رغباته 

لذلك يجب دراسة هذه  ،عة من عدم تفهم الشخص لموقف عملهداخلية ناب ألحاسيس

  .نظيمي مناسبالمشاعر في المنظمات لتحقيق الوالء من خالل خلق مناخ ت

يحدث الصراع النفسي على جميع مستويات الشخصية و بكل درجة  :النفسيالصراع _ 2

 أهميةمتعارضة و حاجات متداخلة ذات  أهدافالصراع وجود  أسباب أهمو لكن من 

الداخلية للفرد  أوالصراع ينشا بسبب عدم تحقيق الحاجات المركزية  أن أيكبيرة للفرد 

   .على المستوى الشخصي

الفرد باالرتباط بالمنظمة و مشاركتها و الرغبة في  إحساسو يقصد به  :الوالء_ 3

المطلوبة ،و هذا العنصر بدفع الفرد للعمل دون ضغط معين من  األهداف إلىالوصول 

  )24،25ص ص  مرجع سابق، عبد الفتاح عبد الحميد،(  .اآلخرينقبل 

  :منهانذكر  :التنظيميةالعوامل  :التنظيميةالعوامل  :ثالثا

 كانتفكلما ) القيادي(اإلداريترتبط بالنمط  اإلداريةو الممارسات  السياسات_ 1

و على  ،المشاركة في عملية صنع القرارات قائمة على التشاور و اإلداريةالممارسات 

فان شعورا بالثقة المتبادلة و  الشخصية للعاملين فيه،ام و تقدير االعتبارات الذاتية احتر

و كذلك تعد  األفرادالصراحة و تحمل المسؤولية في انجاز العمل يكون عاليا على 

و غيرها من القضايا و  لألجورالمحددة لالختيار و الترقيات و  اإلداريةالسياسات 

  .المواضيع التي تنظم عالقة العاملين و تحدد مستقبلهم
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ظمة التي فالمن اإلداريو معتقدات الطاقم  أخالقياتيم عن تعبر الق :القيم المهنية_ 2

حرص على رفاهيتهم و تنميتهم تصبح ترة و تحترم عمالها و بتحرص على نشر القيم الخ

كل ما في وسعه  أعطى األمانباالحترام و التقدير و  أحس إذالهم مكان امن فالفرد 

  .ووالئه لمنظمته

كلما كان البناء التنظيمي مرنا و مستوعبا للظروف فانه يكون : طبيعة البناء التنظيمي_ 3

زية الشديدة و الروتين و المرك أماو التكيف مع الحاالت  اإلبداعمشجعا على الخلق و 

العديد من المشاكل التي تجعل  إلىو هرمية االتصاالت تؤدي  اإلداراتالرسمية في 

النمط _ 164مرجع سابق، ص  بقمي،مصلح حمدان ال( .المناخ التنظيمي مثبطا للعزائم

 ،المرؤوسين أداءمباشرا على سلوك و  تأثيرايؤثر السلوك القيادي المتبع : القيادي المتبع

بما يخدم مصلحة  همتمجهودافان القيادة المتوازنة تعمل على استثمار طاقات العاملين و 

مصلح حمدان ( .القادر على خلق عمل منتجة األمثل األسلوبالمنظمة و الفرد كما يعتبر 

  )16ص  مرجع سابق، البقمي،

 أييؤثر نمط العالقات القائمة بين الرؤساء و المرؤوسين داخل المنظمة في 

 إصغائهاتتفاعل مع عناصرها و تهتم بمشاكل عمالها و  اإلدارةكانت  فإذا مستوى كان،

العمل ،لذلك تولي القيادة المستنيرة جانبا كبيرا من  بأجواءو اقتراحاتهم المتعلقة  ألفكارهم

   .و االجتماعية للعاملين اإلنسانيةاالهتمام بالنواحي 

عادل و حوافز مادية و  أجورتتبنى المنظمة لنظام  أن :و الحوافز األجورنظام _ 5

  .جيد و يرغبهم في االستمرار بالمنظمة ألداءمعنوية تدفعهم 

و المسؤوليات المخولة  األدوارالمنظمة و كذلك  أهدافوضوح : المنظمة أهداف_ 6

و التناقضات في  المتعارضاتضعف ،يرفع من الروح المعنوية للعاملين و ت باألفراد

  .األداء
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للصراع سوف يزيد من  األمثلعلى المستوى  اإلدارةمحافظة  :الصراع التنظيمي_ 7

  .إنتاجيتهماستقرار العاملين و المحافظة على معنوياتهم و من ثم زيادة 

التي يعمل " و التهوية ،الضوضاء، اإلضاءة"و هي بيئة العمل المادية  :ظروف العمل_ 8 

   .األفرادحيث يؤثر عدم توافر البيئة السليمة على سلوك  األفرادبها 

 أهميةعلى  التأكيد مبدأفالمناخ الذي يسوده  :والئهامستوى درجة تماسك الجماعة و _ 9

 حجم أن جيد، كما أداء إلىمن معلومات يقود  إليهالجماعة مع تزويدها بما تحتاج  أهداف

  .األعضاءالجماعة و درجة تماسكها يحدد درجة التفاعل بين 

ذات المهارات التي  اإلطاراتتوفر  أنيجب على كل منظمة : البيئة التكنولوجية_ 10

التي تستطيع  األساسيةما يحدث في تلك البيئة ،حيث تعتبر القاعدة  متابعةتمكنها من 

على سلوك  فتأثيرهاتغيير في نوعية منتجاتها ، أي إلحداثمنها تنطلق  أنالمنظمة 

محاولة اكتساب المهارات الالزمة لمواكبة التغيرات  إلىالعاملين يتمثل في دفع العمال 

  )15ص مرجع سابق، مصلح حمدان البقمي،( .تكنولوجيةال

  : نذكر منها :الخارجيةالعوامل : ثالثا

ل المنظمة سواء و هي مجموعة القيود الخارجية التي تؤثر على عم: البيئة الخارجية_ 1

اجتماعية سائدة فقد يقوم العاملون بادوار مختلفة مما  أواقتصادية  ،كانت ظروف سياسية

  .صراع فيما بينهم أوقد يوجد تعارض 

على  التأثيرللبيئة االقتصادية المحيطة بالمنظمة دور هام في  :البيئة االقتصادية_ 2

الفترات التحولية للمنظمة كمرحلة  أوففي حالة الكساد  ،ايجابية و سلبية المناخ التنظيمي

ص  مرجع سابق، صليحة شامي،( .الخصخصة و احتمال االستغناء عن جزء من العمالة

46(  
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يسود المناخ التنظيمي جو من القلق و تغيب عنه عناصر االستقرار و التحفيز 

السوقية  األحوالكذلك عندما و التحفيز كذلك عندما يتجه االقتصاد الوطني للنمو و تكون 

بينما ال تساعد فترات  ،و المخاطرة المبادأة إلىو المالية للمنظمة طيبة يميل المديرون 

  .محدودة بالمنظمةالكساد على ذلك حيث تكون الموازنات 

قبول  أوعدم تشجيع  إلىو هنا يتجه المديرون لصنع قراران متحفظة و يميلون 

عدم قبول ما يتضمن مخاطره  أوو التردد في تصميم برامج عمل جديدة  ابتكاريه أفكار

  .بأخرى أوبدرجة 

و هي مجموعة القيم،الثقافات المحلية و االتجاهات العادات و : البيئة االجتماعية_ 3

داخل  األحداثلمجريات  األفرادعلى مدى فهم و استيعاب  البيئةالتقاليد حيث تؤثر تلك 

  .التنظيم

التي  المبادئو كل القيم و  أفكارهم،األفراديقصد بالبيئة الثقافية ،ثقافة : الثقافية بيئةال_ 4

المغربي عبد الفتاح ( .لمناخ منظماتهم إدراكهمفيها و تلك العوامل التي تؤثر على يعتقدون 

  )26ص  مرجع سابق، عبد الحميد،

و هي لمشاكل المتعلقة بالنواحي المالية و مختلف الضغوط التي  :األسريةالمشاكل _ 5

  .العاملين أداءقد تكون مصدرا و بالتاي تؤثر على  األسرةتتعرض لها 
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  :لصالفالصة خ

ول ف فصي تعبير مجازي يتعلق عادة بالبيئة و الطبيعة لموقع جغرافي يصاخ هإن كلمة من

وقع عن غيره من المواقع و قد طبق هذا االصطالح على الم ز ذلكة التي تمييوالت الجوة و التحالسن

ؤثر مكان العمل باعتباره أن التنظيم كيان مؤسسي عضوي يتفاعل مع العوامل البيئية المحيطة به فيـ

ع بعضها البعض ، و يمثل المناخ التنظيمي مأثر بها ، كما أنه كيان حركي تتفاعل عناصره عليها و يت

  .بمختلف متغيراتها  و خصائصها و تفاعالتها ية ل الداخلبيئة العم

و من هنا يمكن القول أن المناخ التنظيمي يمثل شخصية المنظمة بكل أبعادها، و هذا ما تطرقنا 

  .إليه في هذا الفصل من خالل التعريف به و بعناصره و أبعاده و نماذجه و العوامل المؤثرة فيه
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  :تمھــــــــــــــــــــيـــد

ـصـــر البشـــــــــري و قـــــــــدرتـــه عــــلى ية أيــــة منظمة بكفاءة العنـتـــرتبــط فــــاعل
العمـــــل و رغبتـــه فيــــه باعتباره العنــــــصر المؤثـــــر و الفعــــــــــال في استخدام 

المــــــــاديــــة و تعتــــمد ا+دارة في تعظيــــــم النتــــــــــائج على المــــــــــوارد 
ترشــــــــــــــــيد استخدام الموارد المـــــادية و البشريــــة المتاحة و قد يصعب ترشيد 

لدرجة تزيد من صعوبة , استخدام العنــــصر البشـــــري لتعـــــدد المتغيــــرات المحددة له 
درة ا+دارة على استخدام ھذا العنصــــر و ھو ا4مــــــر الــــــذي جعـــــل المشكــــــلة ق

الرئيســــية التي تواجـــــه ا+دارة في أي منظمــــة و ھي التعــــرف عــــلى المتغيــــرات 
ــن يمثلــــون المحـــــددة لھذا العنصر و التي تنعكـــس على سلــــوك ھؤ7ء ا4فراد الذيـــ

  .قدرة العمــــل في المنظمــــة

و تعــتبـــــر الدوافــــع و الحوافــــز من المؤثـــرات ا4ساســـية الـــتي تلعـــب دورا 
ھــــامـــا و حيـــويـــا فـــي سلـــوك ا4فـــراد و مـــن خـــ=لـــھا يمكـــن خلـــق الرغبـــة 

ا4مــــر الــذي يمكـــــن معــــه أن قـــــدرة المنظــــمات عــــلى ,  لديـــــھم فــــي ا4داء
تحقيـــق أھــــدافــــھا تتـــوقف إلـــى حــــد كبيــــر عـــــلى نجـــــاح ا+دارة فــــي توفيــــر 

  . القـــــدر الكــــافي مــــن الدافعيـــــة لــــدى ا4فــــراد 

        ::::مفهوم الدافعيةمفهوم الدافعيةمفهوم الدافعيةمفهوم الدافعية- - - - 1111

الدافع هو الذي يحرك السلوك و  بأنهيعرف الدافع في المعجم : : : : الدافعالدافعالدافعالدافعمفهوم مفهوم مفهوم مفهوم     ----1111    - - - - 1111

و  اإلشباعشعور الفرد بان هناك حاجة ناقصة تريد  بأنهالتي يقصدها و  للغايةيوجهه 

  .الحاجةالفرد يسلك السبيل الذي يعتقد انه سيشبع تلك  ناقصة، فانطالما كانت هذه الحاجة 

        : : : : الدافعيةالدافعيةالدافعيةالدافعية- - - - 2222- - - - 1111

الدفع ،و بمعنى كل ما يحمل الشيء على  أوجمعها دافع و هي تحمل نعنى التحريك  ::::لغةلغةلغةلغة

  .الحركة فيجعله يتحرك

  :عدة تعاريف من بينها تأخذمن الناحية االصطالحية فالدافعية  أما ::::اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحا
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ينة من مع بأنواعالقيام  إلىالدافعية حالة فيزيولوجية داخل الفرد تجعله ينزع  «  

خفض حالة التوازن لدى الكائن الحي و تخليصه من حالة  ى، و تهدف الدوافع الالنشاط

 ....))))15151515، ص، ص، ص، ص2008200820082008ثائر احمد غباري، ثائر احمد غباري، ثائر احمد غباري، ثائر احمد غباري، (((( »  .عدم التوازن

مجموعة الظروف الداخلية و الخارجية التي تحرك  إلىو يشير مصطلح الدافعية 

 إلىنزعة للوصول  إلىالتوازن الذي اختل فالدافع بهذا المفهوم يشير  إعادةالفرد من اجل 

  .رغبات داخلية أوحاجات داخلية  إلرضاءيكون  هدف معين و هذا الهدف قد

جهد  أقصىالدافعية تعني استخدام الكائن الحي لبذل  أن «1976و يرى اتكنسون

  ....))))16161616مرجع سابق، ص مرجع سابق، ص مرجع سابق، ص مرجع سابق، ص ((((».لديه من اجل تحقيق هدف معين

            ::::بعض المفاهيم وثيقة الصلة بمفهوم الدافعيةبعض المفاهيم وثيقة الصلة بمفهوم الدافعيةبعض المفاهيم وثيقة الصلة بمفهوم الدافعيةبعض المفاهيم وثيقة الصلة بمفهوم الدافعية    - - - - 3333- - - - 1111

 اإلنسانيتعبر عن السلوك  ألنهاقد تتداخل بعض المفاهيم بمفهوم الدافعية و ذلك 

  :مختلفة نوعا ما و هي بأشكال

ما وجد  إذاالشعور بنقص معين ، بأنهاالحاجة  «1947يعرف مورفي  :الحاجةالحاجةالحاجةالحاجة    - - - - 4444- - - - 1111

 أولحاجة بيولوجية  أما،فهذا الحرمان يحدث توترا و قد يكون الحرمان  اإلشباعتحقق 

  .»نفسية

 ة من مفهوم التوتر النفسي و يمكنالحاجة حالة خاص إن ):):):):1948194819481948((((    كرتش وكريتشفيلدكرتش وكريتشفيلدكرتش وكريتشفيلدكرتش وكريتشفيلد    أماأماأماأما

دافعية الكائن الحي و التي تحفز طاقته و تدفعه  إلثارة البدايةالحاجة هي نقطة  أنالقول 

        ))))56565656، ص ، ص ، ص ، ص 1990199019901990معتز عبد اهللا، معتز عبد اهللا، معتز عبد اهللا، معتز عبد اهللا، ((((    .إشباعهافي االتجاه الذي يحقق 

القوة الدافعة للكائن الحي لكي يقوم بنشاط ما بغية تحقيق  «يعرف ماركس ملفن: : : : الحافزالحافزالحافزالحافز- - - - 2222

ي حالة تهيئ و استعداد هدف معين ،و هو حالة من التوتر تجعل الكائن الحي ف

        ))))183183183183،ص ،ص ،ص ،ص 1986198619861986احمد عبد الخالق احمد عبد الخالق احمد عبد الخالق احمد عبد الخالق ((((    ».لالستجابة
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هو ما يرغب الفرد في الحصول عليه و يشبع الدافع بالوقت بفسه بمعنى  ::::الهدفالهدفالهدفالهدف- - - - 3333

  .التوتر إلزالةى الفرد لبلوغه الموضوع الذي يسع

 األفرادمحفزات البيئة الخارجية المساعدة على تنشيط دافعية  إلىو يشير  ::::الباعثالباعثالباعثالباعث- - - - 4444

 المكافآتاجتماعية و تقف الحوافز و  أويولوجية سف أبعادهذه الدافعية على  تأسستسواء 

  المالية 

الشهرة مثال من بواعث الدافعية لالنجاز و في ضوء  أوفيعد النجاح  ،لهذه البواعث كأمثلة

و يترتب على ذلك  ،ن الحي نتيجة حرمانه من شيء معينذلك فان الحاجة تنشا لدى الكائ

  .الباعث إلىو يوجه سلوكه من اجل الوصول  الكائنتنشا لدى  أن

موضوع الهدف الفعلي الموجود في البيئة الخارجية و الذي  إلىو يشير الباعث 

كالطعام في حالة دافع الجوع و النجاح و الشهرة في  إليهالوصول  إلىيسعى الكائن الحي 

        ))))69696969، ص ، ص ، ص ، ص 2006200620062006خليل ميخائيل معوض، خليل ميخائيل معوض، خليل ميخائيل معوض، خليل ميخائيل معوض، ((((    .حالة دافع االنجاز

        ::::تصنيف الدوافعتصنيف الدوافعتصنيف الدوافعتصنيف الدوافع    - - - - 4444- - - - 1111

من قال بهذا  أشهرالتصنيفات الثنائية و  أهمهاوجدت عدة تصنيفات للدوافع 

  :هما أساسيينصنفين  إلىالذي يقسم الدوافع  مورايمورايمورايمورايالتصنيف هو 

 ةياإلنسانترتبط بالحاجات  أنهاو التي تعرف على  ):):):):    األوليةاألوليةاألوليةاألولية((((الدوافع الفسيولوجيةالدوافع الفسيولوجيةالدوافع الفسيولوجيةالدوافع الفسيولوجية    - - - - 1111

 أمثلةحفظ بقائه ككائن حي و من  إلىفطرية يولد الفرد مزود بها تهدف  أنها أي ،الداخلية

 إشباعهامشتركة بين الكائنات الحية و  بأنهاتتصف  أو ،)الجنس ،الجوع ، العطش (ذلك

 تأثرهادوافع ثابتة رغم  أنهاكما  آلخريكون مباشرا لكن مختلفا في طريقته من كائن 

  .بالتعلم
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الخارجية  اإلنسانرتبط بحاجات ت أنهاو التي تعرف على ): ): ): ): الثانوية الثانوية الثانوية الثانوية ((((الدوافع النفسية الدوافع النفسية الدوافع النفسية الدوافع النفسية     - - - - 2222

بما يتلقاه الفرد من خبرات التعلم نتيجة  تتأثرمكتسبة  ألنهافيزيولوجية  أسسليس لها  أي

دون  اإلنسانتخص  بأنهاتفاعله مع البيئة االجتماعية المحيطة به و توصف هذه الدوافع 

  :يكون بطريقة غير مباشرة و هي تنقسم إلى قسمين إشباعهاالحيوان و 

السيطرة  إلىميله  ،تكوين العالقات االجتماعية إلىلفرد كميل ا: : : : دوافع نفسية اجتماعيةدوافع نفسية اجتماعيةدوافع نفسية اجتماعيةدوافع نفسية اجتماعية    - - - - أأأأ

        ))))91919191ص ص ص ص ، ، ، ، 2005200520052005مصطفى حسين باهي، مصطفى حسين باهي، مصطفى حسين باهي، مصطفى حسين باهي، ((((    .الذات تأكيد،

االنجاز كالحاجة  إلىو هي تحقيق الفرد لذاته من خالل الدافع : : : : دوافع ذاتية شخصيةدوافع ذاتية شخصيةدوافع ذاتية شخصيةدوافع ذاتية شخصية    - - - - بببب

  ....االنتماء إلىالحاجة  االحترام، إلىالحاجة  ،إلى النجاح

فيزيولوجية تنبع من حاجاته  أوليةالفرد يمتلك دوافع  أن القولو بذلك يمكن 

كما يمتلك دوافع ثانوية تتعلق  األمنو الشرب و  لألكل كالحاجةككائن حي  األساسية

بما يكسبه من محيطه الخارجي و هي بذلك دوافع نفسية و  أيبالحاجات الخارجية 

  .ذاتية شخصيةاجتماعية و دوافع 

        ::::وظائف الدافعية و فوائدهاوظائف الدافعية و فوائدهاوظائف الدافعية و فوائدهاوظائف الدافعية و فوائدها    - - - - 5555- - - - 1111

و يمكن  اإلنساني السلوكتسهم الدافعية في تسهيل فهمنا لبعض الحقائق المميزة في _ 

زات و توجيه الدافعية مهمة لتفسير عملية التعزيز و تحديد المعز أنالقول بشكل عام 

  .السلوك نحو هدف معين

لى انجاز عمل ما و ربما ع اإلنسانفي مثابرة  األهمالدافعية تلعب الدور  أنكما 

 اإلنسانالمقاييس المستخدمة في تقدير مستوى الدافعية عند هذا  أفضلكانت المثابرة من 

  :وظائف رئيسية و هي أربعالدافعية بهذا المعنى تحقق  أن
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مع  ،على القيام بسلوك معين اإلنسانفالدافعية هي التي تحث  ،ير السلوكثالدافعية تست_ 1

مستوى  أفضل أنو قد بين علماء النفس  ،السبب في حدوث ذلك السلوك تكنقد ال  أنها

لتحقيق نتائج ايجابية هو المستوى المتوسط و يحدث ذلك الن ) االستثارة(من الدافعية 

ارتفاع القلق و التوتر فهما عامالن سلبيان في  إلىالمستوى المنخفض من الدافعية يؤدي 

  .اإلنساني السلوك

و نشاطاتهم و  ألفعالهمفي نوعية التوقعات التي يحملها الناس تبعا الدافعية تؤثر _ 2

و التوقعات بالطبع  ،بها كل واحد منهمتؤثر في مستويات الطموح التي يتميز  فإنهابالتالي 

  .قد تعرض لها اإلنسانعلى عالقة وثيقة بخبرات النجاح و الفشل التي كان 

جب علينا االهتمام بها لومات المهمة التي يتوالدافعية تؤثر في توجيه سلوكنا نحو المع_ 3

 أننظرية معالجة المعلومات ترى  أن ،ا على الطريقة المناسبة لفعل ذلك، و تدلنلمعالجتها

م ذوي الدافعية من زمالئه أكثرمعلميهم  إلىالطلبة الذين لديهم دافعية عالية للتعلم ينتبهون 

 إلىالمعلومات  إلدخالاالنتباه كما هو معلوم مسالة ضرورية جدا  أو(المتدنية للتعلم 

 إلىميال  أكثرهؤالء الطلبة يكونون في العادة  أنكما ) الذاكرة القصيرة و الطويلة المدى 

جدية في محاولة فهم المادة  أكثرو هم  إليهااحتاجوا  إذا اآلخرينطلب المساعدة من 

 حفظا حفظها أومعنى بدال من التعامل معها سطحيا مادة ذات  إلىالدراسية و تحويلها 

        ))))103103103103، ص ، ص ، ص ، ص 2009200920092009خيضر كاظم حمود و آخرون، خيضر كاظم حمود و آخرون، خيضر كاظم حمود و آخرون، خيضر كاظم حمود و آخرون، ((((    .آليا

        ::::دافعية االنجازدافعية االنجازدافعية االنجازدافعية االنجازتعريف تعريف تعريف تعريف     - - - - 2222

        ::::تاريخ دافعية االنجازتاريخ دافعية االنجازتاريخ دافعية االنجازتاريخ دافعية االنجاز    - - - - 1111----2222

 إلىيرجع استخدام مصطلح الدافع لالنجاز في علم النفس من الناحية التاريخية 

مستمد من خبرات الطفولة و  تعويضيلالنجاز هي دافع  الحاجة إلى أشارالفرد ادلر الذي 

كورت لفين الذي عرض المصطلح في ضوء تناوله لمفهوم الطموح بعدها استخدم العالم 
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مصطلح الحاجة لالنجاز بشكل دقيق بوصفه مكونا مهما من  هنري مورايهنري مورايهنري مورايهنري موراي األمريكي

و التي تعرض "  استكشافات في الشخصيةاستكشافات في الشخصيةاستكشافات في الشخصيةاستكشافات في الشخصية"ت الشخصية و ذلك في دراسة بعنوانمكونا

 إلىبلفين و يعود الفضل  متأثرافيها موراي لعدة حاجات نفسية من بينها حاجة االنجاز 

تستخدم في  أنالقواعد التي يمكن  إرساءموراي في البدء في تحديد مفهوم الدافع و 

  .هاقياس

القوى و  إدارةاسم  أعطيت األحيانالحاجة في كثير من  إلىموراي  أشارو قد 

  .التفوق إلىتحت حاجة كبرى و اشمل هي الحاجة  تندرج نهاأافترض 

المحاوالت التي قام  أمثالهاو من  األطركما مرت دراسة الدافعية لالنجاز بعدد من 

لقياس الفروق الفردية في قوة ) 1953(بها كل من ماكليالند و انكنسون ،كالرك و لوويل

 Temotie_Apperception_ Test:تتا :نجاز و ذلك باستخدام فنيات مقياسالدافعية لال

(T A T)  و في نفس الوقت كانت هناك محاوالت لتحديد بدايات : موراي :الذي استخدمه

و ما يرتبط بنمو الدافعية من عوامل اجتماعية و  ،تربية الطفل أساليبالدافعية لالنجاز في 

بعدها تركزت جهود الباحثين حول صياغة نظرية الدافعية لالنجاز حيث اتجه العديد منهم 

بعض  إجراءركزت العمال على  األخيرةفي الفترة  أماالتنظير في هذا الميدان  تأصيل إلى

االهتمامات االنجازية على  تأثير للدافعية و على البحث في األوليةالتغيير في النظرية 

و على تغيير مستوى الحاجات االنجازية لدى  نجازيالاالنمو االقتصادي مقومات المجتمع 

  ))))80808080، ص ، ص ، ص ، ص 2007200720072007محمود محمد بن يونس، محمود محمد بن يونس، محمود محمد بن يونس، محمود محمد بن يونس، ((((    .الفرد

        ::::تعريف دافعية االنجازتعريف دافعية االنجازتعريف دافعية االنجازتعريف دافعية االنجاز    - - - - 2222- - - - 2222

حيث حظي  ،اإلنسانيةيعتبر الدافع لالنجاز احد الجوانب المهمة في نظام الدوافع 

بقدر كبير من اهتمام العلماء باعتباره احد المعالم المميزة للدراسة و البحث في ديناميات 

الذي " H. Murry"الشخصية و السلوك، و من ابرز العلماء الدارسين له هنري موراي
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 إلىلالنجاز و قد تم استبدال مصطلح الحاجة  الحاجةمصطلح  استخدممن  أوليعتبر 

حيث لم يختلف معنى ) Mackliland")1953"طرف العالم ماكليالند مصطلح الدافع من

بمفهوم الحاجة لالنجاز ومن هنا نتطرق " موراي"عما يقصد" ماكليالند"الدافع لالنجاز لدى 

  .مفهوم دافعية االنجاز إلى

 ألداءرغبة الفرد و ميله نحو تذليل العقبات  :الحاجة لالنجاز هي أن تعرف مورايتعرف مورايتعرف مورايتعرف موراي_ _ _ _ 1111

قدر من الوقت مستخدما ما لديه من قوة و مثابرة و استقاللية و تتوافر  بأقلشيء صعب 

و من يكسبون قدرا ، ى من يكافحون ليكونوا في المقدمةهذه الحاجة بدرجة مرتفعة لد

و  ،ألدائهمو من يحققون المستحيل و من يلتمسون معيارا مرتفعا جدا  ،كبيرا من المال

، و ينشا دافع االنجاز عن حاجات مثل ا شخصيا لهمهدف ن يصنعون االنجازالذي أولئك

و هذا الدافع ليس  النجاح في المهام الجسام، ،السامية األهدافتحقيق  السعي وراء التفوق،

، ص ، ص ، ص ، ص 2007200720072007محمد محمود بني يونس، محمد محمود بني يونس، محمد محمود بني يونس، محمد محمود بني يونس، ((((    .ضروريا بدرجة واضحة لالستمرار في الحياة

80808080(.(.(.(.  

سعي الفرد لتركيزه الجهد و االنتباه و  بأنهيعرف الدافع لالنجاز  ::::""""الكتانيالكتانيالكتانيالكتاني""""تعريف تعريف تعريف تعريف _ _ _ _ 2222

 بأقلوقت و  أسرعالصعبة و التغلب على العقبات بكفاءة في  باألعمالالمثابرة عند القيام 

 النضالاح لتحقيق مستوى طموح مرتفع و نتيجة و الرغبة مستمرة في النج أفضلجهد،و 

  .و المنافسة من اجل بلوغ معايير االمتياز

لالمتياز و في ضوء مستوى محدد  األداء بأنهفيعرف دافع االنجاز ": ": ": ": ماكليالندماكليالندماكليالندماكليالند""""تعريفتعريفتعريفتعريف_ _ _ _ 3333

بان  1961في كتابه الذي صدر له سنه  أورده آخركليالند تعريفا التفوق و يقدم لنا ما

من قبل بكفاءة و  أنجزهمما  أفضلبمهامه على وجه  مالدافع لالنجاز هو حاجة الفرد للقيا

        ))))89898989، ص ، ص ، ص ، ص 2002200220022002عبد اللطيف محمد خليفة، عبد اللطيف محمد خليفة، عبد اللطيف محمد خليفة، عبد اللطيف محمد خليفة، (((( .جةنتي بأفضلجهد ممكن و  بأقلسرعة و 
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استعداد الفرد لتحمل المسؤولية و السعي نحو التفوق لتحقيق  أنها أيضاو تعرف 

معينة و المثابرة و التغلب على العقبات و المشكالت التي تواجهه، و الشعور  أهداف

  .الزمن و التخطيط للمستقبل بأهمية

 األعمالالنجاح و انجاز  إلىالرغبة المستمرة للسعي : بأنها آخرون هاو يعرف

 بأفضلقدر ممكن من الوقت و الجهد و  بأقل، و عبة و التغلب على العقبات بكفاءةالص

  ....))))49494949ص ص ص ص     مرجع سابق،مرجع سابق،مرجع سابق،مرجع سابق،    ثائر احمد غباري،ثائر احمد غباري،ثائر احمد غباري،ثائر احمد غباري،(((( األداءمستوى من 

        ::::اإلجرائياإلجرائياإلجرائياإلجرائيالتعريف التعريف التعريف التعريف 

الدافعية لالنجاز هي الرغبة  أنمن خالل عرضنا لمفاهيم دافعية االنجاز نستنتج 

و  األداءفي  مرتفعةللمستقبل ووضع مستويات  التخطيطبالقيام بعمل جيد و النجاح فيه مع 

ابرة من اجل بذل الجهد ذلك الطموح الذي يدفع الفرد للمث"و هي كذلك .السعي نحو تحقيقها

  .على العمل إقبالهانجازية مهنية تدل على  اتسلوك،من خالل 

        ::::نظريات دافعية االنجازنظريات دافعية االنجازنظريات دافعية االنجازنظريات دافعية االنجاز_ _ _ _ 3333

        ::::التدرج الهرمي للحاجاتالتدرج الهرمي للحاجاتالتدرج الهرمي للحاجاتالتدرج الهرمي للحاجات) ) ) )  A. Maslow A. Maslow A. Maslow A. Maslow((((نظرية ماسلونظرية ماسلونظرية ماسلونظرية ماسلو    1111____3333

النظريات التي  أشهرمن  A. Maslowماسلو  ألبراهامتعتبر نظرية الحاجات 

فان رغبة الفرد في سد احتياجاته غير  ،وع الدوافع بناء على هذه النظريةناقشت موض

شكال هرميا تمثل قاعدته الحاجات  تأخذالمشبعة تعمل على توجيه سلوكه و هذه الحاجات 

الحاجات التي  األهميةالسلم الهرمي من ناحية  أدنىكانت في  إنو  إلحاحا األكثرالفردية 

ه سلوكهم ما لم تلبي هذه و توجي األفرادتليها في السلم الهرمي ال يمكن استخدامها لدفع 

في  األفرادالحاجات بدرجة معقولة في هذه الحالة ال بد من اخذ االختالفات الفردية لدى 

  .آلخرمستوى الكفاية من حاجة قد يختلف من شخص  أنالحسبان بمعنى 
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  :يليالمتدرجة على شكل هرم فهي كما  اإلنسانحاجات  أما

  .و الشرب و الهواء و الجنس األكل إلىو تتمثل في الحاجة  ::::الحاجات الفيزيولوجيةالحاجات الفيزيولوجيةالحاجات الفيزيولوجيةالحاجات الفيزيولوجية____1111

 و االطمئنان و االستقرار باألمان إلى الشعورو تتمثل في الحاجة  ::::األماناألماناألماناألمان    إلىإلىإلىإلىالحاجة الحاجة الحاجة الحاجة ____2222

  .نفسيا أوسواء كان تهديدا ماديا  اإلنسان و البعد عما يهدد سالمة

و يكون محبوبا من  أصدقاء لإلنسانيكون  أن إلىو هي الحاجة  ::::االنتماءاالنتماءاالنتماءاالنتماء    إلىإلىإلىإلىالحاجة الحاجة الحاجة الحاجة ____3333

   .تلك العاطفة اآلخرينيبادل  أنو  اآلخرين

ذاته و االنجاز و  بأهمية اإلنسانيشعر  أن إلىو هي الحاجة  ::::تقدير الذاتتقدير الذاتتقدير الذاتتقدير الذات    إلىإلىإلىإلىالحاجة الحاجة الحاجة الحاجة ____4444

  .يحترمونه اآلخرينبان 

يستفيد  أنذاته و  اإلنسانيحقق  أن إلىو هي الحاجة  ):):):):تحقيق الذاتتحقيق الذاتتحقيق الذاتتحقيق الذات((((    تأكيدتأكيدتأكيدتأكيد    إلىإلىإلىإلىالحاجة الحاجة الحاجة الحاجة ____5555

    .أعماليبدع و يحدد في كثير مما يقوم به من  أنمن طاقاته و قدراته و مواهبه و 

        ))))90909090، ص ، ص ، ص ، ص 1998199819981998مصطفى حسين باهي، مصطفى حسين باهي، مصطفى حسين باهي، مصطفى حسين باهي، ((((

الجسم و العقل و  ألولوياتيشبعون حاجاتهم طبقا لنظام طبيعي  األفراد إلى أشارو 

  :فئتين هما إلى األولوياتقسم هذه 

للحياة  األساسيةالحاجات  أو اإللحاحو تتضمن حاجات الضرورة و : : : : حاجات النقصحاجات النقصحاجات النقصحاجات النقص_ _ _ _ 1111

استهالك و استعادة الطاقة مثل الحاجة للطعام و الشراب و النوم و  تتضمن حاجاتو التي 

  .اإلنسانفي حياة  ولويةأو التي لها  باألمنالحاجة للشعور 

و  االنتماءو  للحب الحاجةتتضمن الحاجات النفسية و االجتماعية مثل : : : : حاجات النموحاجات النموحاجات النموحاجات النمو_ _ _ _ 2222

تشبع  أنحاجات النقص يجب  أن" ماسلوماسلوماسلوماسلو" رأيو في  تقدير الذات إلىالحاجة و  اقةالصد

 أولويةو تحمل  إلحاحا أكثرالحاجة للطعام و الحاجة للماء  أن إذ ،قبل حاجات النمو أوال

من الحاجة للحب و الصداقة و التقدير كما انه عندما تشبع حاجة من حاجات النقص  أكثر
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ج الحاجات قد تكمن من المساعدة على فهم رتطبيق نظرية تد إلى" مارتن" أشارو قد 

محي محي محي محي ((((    .لرياضية و االشتراك في المنافساتالتي قد توقع الفرد للممارسة ا األعراضبعض 

        ))))52525252ص ص ص ص     الدين احمد حسين، مرجع سابق،الدين احمد حسين، مرجع سابق،الدين احمد حسين، مرجع سابق،الدين احمد حسين، مرجع سابق،

        ::::نظرية الغرائزنظرية الغرائزنظرية الغرائزنظرية الغرائز    2222____3333

كل  أنالغرائز و  أساسهذه النظرية تفسير دوافع السلوك على  أصحابحاول 

  .بهامرتبط  اإلنساننشاط يقوم به 

 أودافع ملح  أوبدنية  إثارةتصدر عن حالة " سيجموند فرويد"و الغريزة كما يراها 

و التوتر و بالتالي حدوث  اإلثارةتوتر داخل الجسم بهدف تحقيق هدف معين لكي يحقق 

عليها  أطلقيكون مدفوعا طول حياته بالطاقة الغريزية التي  فالفرد اإلشباعاللذة و 

  ".الليبدو"مصطلح 

  Witneyالذي تقوم عليه النظرية حسب و نتج  المبدأ أن    ): ): ): ): اإلثارةاإلثارةاإلثارةاإلثارة((((نظرية التنشيط نظرية التنشيط نظرية التنشيط نظرية التنشيط     3333____3333

السلوك يكون موجها لالحتفاظ بهذا  أنو  اإلثارةكل فرد لديه مستوى معين من  أن

كانت مثيرات البيئة عالية لدرجة كبيرة فان السلوك موجها لمحاولة  فإذاالمستوى 

كان مستوى االستثارة منخفضا جدا فان السلوك عندئذ يكون  إذا أما اإلثارة_ التنشيط

االستثارة (ة فكلما ارتفعت مستويات الدافعي األخيرمدفوعا لمحاولة االرتقاء بمستوى هذا 

        ))))55555555المرجع سابق، ص المرجع سابق، ص المرجع سابق، ص المرجع سابق، ص ((((    .األداءلدى الفرد كلما تحسن ) التنشيط_ 

 أن إمكانيةهناك العديد من نظريات التعلم ترى  أنالواقع  ::::نظرية التعلم االجتماعينظرية التعلم االجتماعينظرية التعلم االجتماعينظرية التعلم االجتماعي    4444____3333

نجاح الأن  إذيعتبر من المصادر الرئيسية للدافعية  إذيساهم التعلم االجتماعي في الدافعية 

نتائج  إلىتؤدي  أنالتعرف على الجوانب التي يمكن  إلىاستجابة معينة تؤدي  او الفشل

التعلم  أنالرغبة و الدافع لتكرار السلوك الناتج ،كما  سلبية و بالتالي تنشأ أوايجابية 

رتو الب أشارحاالت الدافعية و قد  إلنتاجقد يكون كافيا  اآلخرينفشل  أوبمالحظة نجاح 
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الحسنة على التعلم بالندمذجة من خالل القدوة  تتأسسعلم االجتماعي نظرية الت أنبانديور 

متفوقة تنمي دافعية االنجاز  أوووجود شخص معين وسط مجموعة متميزة  اآلخرونيتعلم 

تدعيمه  أوالذي يتم تعزيزه  فالسلوكبالتعزيز االجتماعي  أيضاالتعلم يرتبط  أنلديه و كما 

عدس عبد عدس عبد عدس عبد عدس عبد ((((    .أخرىمرة  األداء أوحافز للفرد لتكرار مثل هذا السلوك  أويكون بمثابة دافع 

  ....))))52525252، ص ، ص ، ص ، ص 1988198819881988الرحمان، الرحمان، الرحمان، الرحمان، 

تطبيقية متعددة و  أبحاثاديفيد ماكليالند  أجرى ):):):):MacklilandMacklilandMacklilandMackliland((((نظرية ماكليالندنظرية ماكليالندنظرية ماكليالندنظرية ماكليالند    5555____3333

سلوك العاملين و  كبير في تحريك تأثيربان ثمة حاجات ثالثة لها  األبحاثخرج من هذه 

  :هذه الحاجات هي

يحقق انجازات  أنجهدا و  اإلنسانيبذل  أن إلىو هي الحاجة  ::::االنجازاالنجازاالنجازاالنجاز    إلىإلىإلىإلىالحاجة الحاجة الحاجة الحاجة _ _ _ _ 1111

  .يتفوق وفقا لمعايير معينة أنمعينة و 

 أنو  اآلخرينمؤثرا في  اإلنسانيكون  أن إلىو هي الحاجة     ::::القوةالقوةالقوةالقوة    إلىإلىإلىإلىالحاجة الحاجة الحاجة الحاجة _ _ _ _ 2222

  .يجعلهم يسلكون بطريقة معينة تتفق وما يريد

 أو أصدقاء لإلنسانيكون  أن إلىو هي الحاجة  ::::الصداقة  و االنتماءالصداقة  و االنتماءالصداقة  و االنتماءالصداقة  و االنتماء    إلىإلىإلىإلىالحاجة الحاجة الحاجة الحاجة _ _ _ _ 3333

 إلى باإلضافة الحاجاتيملك هذه  إنسانكل  أنو قد اعتقد ماكليالند  إليهاجماعة ينتمي 

  .و بدرجات متفاوتة أخرىحاجات 

 المهتمين األوائلزو، و من  علنظرية ال المؤسسهو " هايدر"يعتبر     ::::زوزوزوزوععععنظرية النظرية النظرية النظرية ال    6666____3333

بدراسة دوافع الفرد الكامنة وراء تفسيراتهم السببية ،حيث تقوم على تفسير سلوك 

، و تحليل الفعل و اآلخرالفرد  إدراكو ما يستعمله هذا السلوك من  ،األفرادالعالقات بين 

        .زوعالمتغيرات البيئية في عملية ال تأثير

  :األفرادالسببية التي يقدمها  التفسيرهناك دافعين رئيسيين وراء  أنيدر ها رو يعتب
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  .ترابط على العالم المحيطم محاجة الفرد لتكوين فه ::::األولاألولاألولاألولالدافع الدافع الدافع الدافع 

 بسلوكياتحاجة الفرد للتحكم و السيطرة على البيئة و ذلك من خالل التنبؤ  ::::الثانيالثانيالثانيالثاني    الدافعالدافعالدافعالدافع

  ....))))17171717عبد اللطيف محمد خليفة، مرجع سابق، ص عبد اللطيف محمد خليفة، مرجع سابق، ص عبد اللطيف محمد خليفة، مرجع سابق، ص عبد اللطيف محمد خليفة، مرجع سابق، ص ((((    .السيطرة عليها اآلخرين، و

 أن" جرسكي"و " اركيس"كبيرة في دافعية االنجاز حيث يعتبر كل من  أهميةللفرد 

زو النجاح ع إلىالذين يوجد لديهم دافع للنجاح اكبر من دافع تجنب الفشل يميلون  األفراد

الذين يوجد لديهم دافع لتجنب الفشل بدرجة  األفرادفي المقابل نجد  ،داخلية أسباب إلى

خارجية خالفا لما جاء به  ألسبابزو النجاح ع إلىون اكبر من دافع تحقيق النجاح يميل

  .اتكنسون

ترك العمل كما يمكن  إلىيؤدي  أنالفشل في تحقيق الهدف يمكن  أنو يرى وينر 

  .الهدف إلىالعمل حتى الوصول  أداءالنظر و المثابرة في  إعادة إلى أيضايؤدي  أن

 إلىزو التي تهدف عبصياغة نظرية ال آخرونو من هذا المنطلق قام وينر و 

  .للسببية أبعادالدوافع على الخبرات و النجاح و الفشل و ميز بين ثالث  تأثيرتوضيح 

  .بشكل غير مستقر أوو يقصد به القدرة على االستمرار بشكل معتدل  ::::الثباتالثباتالثباتالثبات

  .الخارجيةو يقصد بها العوامل الداخلية و  ::::السببيةالسببيةالسببيةالسببية

  .التي تكون خارج نطاق السيطرة أوالعوامل التي تخضع لسيطرة  و يقصد به ::::التحكمالتحكمالتحكمالتحكم

        ))))173173173173، ص ، ص ، ص ، ص 2004200420042004، ، ، ، محمد عبد الحفيظمحمد عبد الحفيظمحمد عبد الحفيظمحمد عبد الحفيظ    إخالصإخالصإخالصإخالص((((    

        ::::الحاجة لالنجازالحاجة لالنجازالحاجة لالنجازالحاجة لالنجاز: : : : نظرية اتكنسوننظرية اتكنسوننظرية اتكنسوننظرية اتكنسون    7777_ _ _ _ 3333

منخفض  أوالذين رتبوا بتقدير عال  األفرادتوقع سلوك  إلىتهدف هذه النظرية 

  .بالنسبة للحاجة لالنجاز
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 أواستعداد  لديهمالناس يكونون مرتفعي الحاجة لالنجاز يكون  أنو يقول اتكنسون 

  .كفاح من اجل النجاح

انجاز  أومن تحقيق  تأتيالتي  األشياءهذا و يكونون مدفوعين للحصول على 

يقبلون  أنهمالسهلة و  األعمالو يتجنبون  النجاحالتي توجد فيها فرص  األهدافبعض 

        ))))214214214214، ص ، ص ، ص ، ص 2008200820082008طاهر محمود الكاللدة، طاهر محمود الكاللدة، طاهر محمود الكاللدة، طاهر محمود الكاللدة، ((((    .انجازا أكثرعلى التدريب ليصبحوا 

هؤالء الناس يفضلون الحصول على النقد في وقته و تغذية عكسية عن  أنكما 

 بأداءذوي الحاجات المرتفعة لالنجاز يقومون  الناسهؤالء  أنو تظهر الدراسات  أدائهم

مختار إسماعيل، مختار إسماعيل، مختار إسماعيل، مختار إسماعيل،     وائلوائلوائلوائل((((    .الجديدة األعمالذات االلتزام مثل بدء  األعمالخاصة في  أفضل

  ....))))118118118118، ص ، ص ، ص ، ص 2009200920092009

 أشارعلى المخاطر و  القائمالضوء على العوامل المحددة لالنجاز  بإلقاءكما قام اتكنسون 

  :عوامل أربعةمخاطرة االنجاز في عمل ما تحددها  أن إلى

  .منها عامالن يتعلقان بخصال الفرد_ 

  :انجازها و ذلك على النحو التالي و عامالن يرتبطان بخصائص المهمة المراد_ 

ال يعمالن بطريقة مختلفة في مج األفرادهناك نمطان من  ::::فيما يتعلق بخصال الفردفيما يتعلق بخصال الفردفيما يتعلق بخصال الفردفيما يتعلق بخصال الفرد****

 .توجه نحو االنجاز و هذا على حد تعبير اتكنسونلا

الذين يتسمون بارتفاع الحاجة لالنجاز بدرجة اكبر من الخوف  األشخاص ::::األولاألولاألولاألولالنمط النمط النمط النمط _ _ _ _ أأأأ

  .من الفشل

الذين يتسمون بارتفاع الخوف من الفشل بالمقارنة بالحاجة  األشخاص ::::الثانيالثانيالثانيالثانيالنمط النمط النمط النمط _ _ _ _ بببب

  .لالنجاز
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لق من الفشل كما الق أوالخوف  مستوىو يتفاعل كل من مستوى الحاجة لالنجاز و 

  :في الشكل التالي

        الفشلالفشلالفشلالفشل    أوأوأوأومستوى القلق مستوى القلق مستوى القلق مستوى القلق         مستوى الحاجة لالنجازمستوى الحاجة لالنجازمستوى الحاجة لالنجازمستوى الحاجة لالنجاز        النمطالنمطالنمطالنمط

الدافع لالنجاز و النجاح 

لتحاشي اكبر من الدافع 

  .الفشل

  منخفض  مرتفع

الدافع لتحاشي الفشل اكبر 

من الدافع لالنجاز و 

  النجاح

  مرتفع  منخفض

        ....لالنجازلالنجازلالنجازلالنجازفي الدافعية في الدافعية في الدافعية في الدافعية         األفراداألفراداألفراداألفرادمن من من من     األساسياناألساسياناألساسياناألساسيانالنمطان النمطان النمطان النمطان ) ) ) ) 00001111((((رقم رقم رقم رقم     الجدولالجدولالجدولالجدول

 أوركز علماء النفس في دراستهم لدافع االنجاز على هذين النمطين المتقابلين  و قد

المرتفعون في الحاجة لالنجاز  فاألفرادالمتناظرين فال يوجد فرد بنفس القدر من النمطين 

  .الن قلقهم من الفشل محدود للغايةو ذلك  ،النجاز الموجه  نحو النشاطيظهروا ا أنيتوقع 

ال يوجد النشاط  أنالمنخفضين في الحاجة لالنجاز فيتوقع  باألفرادفيما يتعلق  أما

رة يوجد بدرجة محدودة و ذلك بسبب افتقادهم للحاجة لالنجاز و سيط أوالمنجز لديهم 

        ))))119119119119وائل مختار إسماعيل، مرجع سابق، ص وائل مختار إسماعيل، مرجع سابق، ص وائل مختار إسماعيل، مرجع سابق، ص وائل مختار إسماعيل، مرجع سابق، ص ((((    .الخوف من الفشل و القلق عليهم

        ::::نظرية تولماننظرية تولماننظرية تولماننظرية تولمان    8888____3333

 أنتولمان في نظريته حول الدافعية لالنجاز في ضوء منحنى التوقع  أوضحلقد 

فعل معين هو  لألداءالميل  أن إلى أشاركما  ،البيئة أويتحدد من المثيرات الداخلية  السلوك

  :في ما يليمن المتغيرات و تتمثل  أنواعمحصلة تفاعل بين ثالث 
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  .الرغبة في تحقيق هدف معين أوو يمكن في الحاجة  ::::المتغير الدافعيالمتغير الدافعيالمتغير الدافعيالمتغير الدافعي_ _ _ _ 1111

 إلىو يمثل في االعتقاد بان فعل ما في موقف معين سوف يؤدي  ::::متغير التوقعمتغير التوقعمتغير التوقعمتغير التوقع_ _ _ _ 2222

  .موضوع الهدف

التي يتلقاها الفرد في المؤسسة  فالمكافأة: : : : القيمة الهدف النسبية للفردالقيمة الهدف النسبية للفردالقيمة الهدف النسبية للفردالقيمة الهدف النسبية للفرد    أوأوأوأوث ث ث ث ععععمتغير البامتغير البامتغير البامتغير البا_ _ _ _ 3333

و بذل الجهد و  األفضل لألداءفهي بمثابة باعث  األداءقيمة كبيرة في زيادة  مثال لها

  .منهالمزيد 

انه كلما كانت التوقعات المرتبطة بتنمية االنجاز ضئيلة و محدودة ولمان و يرى ت

االنجاز في الحاجة نحو نجاز و للتنبؤ بالسلوك الموجه تتناقص و السلوك الموجه نحو اال

  :لمعرفة كل من

 حاجته لالنجاز ضئيلة و محدودة تتناقص و السلوك الموجه نحو أودافعية الشخص _ 

  :االنجاز في الحاجة لمعرفة كل من

  .حاجته لالنجاز أودافعية الشخص _ 

  .بقدرته على االنجاز في موقف معينتوقعه _ 

خالل مثيرات  السلوك يتحدد من أنحيث ركز في نظريته على منحنى التوقع و 

داخلية و بيئية و الميل تحصل ثالث متغيرات الدافعية و التوقع و الباعث و انه كانت 

قعات الفرد نحو االنجاز ضئيلة تناقص سلوكه نحو االنجاز للتنبؤ به يجب معرفة تو

عملية االختيار  أثناءحاجات و دافعية و توقعه بقدراته و هذا ما تركز عليه عملية التوجيه 

        ....))))123123123123وائل مختار إسماعيل، مرجع سابق، ص وائل مختار إسماعيل، مرجع سابق، ص وائل مختار إسماعيل، مرجع سابق، ص وائل مختار إسماعيل، مرجع سابق، ص ((((    .التخصص
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        ::::ووظائف الدافعية لالنجازووظائف الدافعية لالنجازووظائف الدافعية لالنجازووظائف الدافعية لالنجاز    أنواعأنواعأنواعأنواع    - - - - 4444

        ::::دافعية االنجازدافعية االنجازدافعية االنجازدافعية االنجاز    األنواعاألنواعاألنواعاألنواع    - - - - 1111- - - - 4444

  :ن نوعين من الدافعية لالنجاز هماميز فيروف بي

ينبع من داخل الفرد و ذلك باالعتماد على خبراته السابقة ،حيث  ::::دافع االنجاز الذاتيدافع االنجاز الذاتيدافع االنجاز الذاتيدافع االنجاز الذاتي_ _ _ _ 1111

 بإمكانهجديدة  أهدافاالهدف فيرسم لنفسه من خالل ذلك  إلىيجد في االنجاز و الوصول 

   .الهدف إلىو الوصول يجد لذة في االنجاز  بحيث ،بلوغها

بالتكوين في سن  يبدأو  ،يخضع لمعايير و مقاييس المجتمع: : : : دافع انجاز اجتماعيدافع انجاز اجتماعيدافع انجاز اجتماعيدافع انجاز اجتماعي_ _ _ _ 2222

حيث يندمج الدافعان الذاتي و االجتماعي ليتشكل دافع االنجاز متكامل  ،االبتدائيةالمدرسة 

بالثقة بالنفس و االستفادة من الخبرات الناجحة  اإلحساسو كذا  ينمو مع تقدم السن،

  ))))163163163163، ص ، ص ، ص ، ص 1977197719771977نعيمة الشماع، نعيمة الشماع، نعيمة الشماع، نعيمة الشماع، ((((    .لألقران

        : : : : وظائف دافعية االنجازوظائف دافعية االنجازوظائف دافعية االنجازوظائف دافعية االنجاز    - - - - 2222- - - - 4444

  :في تحديد و تشكيل السلوك أساسيةتؤدي الدافعية وظائف 

وضوح  أنتعمل على تحريك و تنشيط الطاقة الكامنة داخل الفرد،كما     ::::وظيفة منشطةوظيفة منشطةوظيفة منشطةوظيفة منشطة_ _ _ _ 1111

و الطاقة النفسية داخل كل  اإلنسانيةمع التركيز عليها يعمل على تحفيز الطاقة  األهداف

  .فرد

ينتقي سلوكا محددا يصل به لهدف  اإلنسانتجعل دافعية االنجاز  ::::وظيفة انتقائيةوظيفة انتقائيةوظيفة انتقائيةوظيفة انتقائية_ _ _ _ 2222

  .لهدفه أوصلتهالتعميمية لتلك الطريقة التي 

و الصبر و  اإلصرارتحقق دافعية االنجاز وظيفة المثابرة و : : : : وظيفة المثابرةوظيفة المثابرةوظيفة المثابرةوظيفة المثابرة_ _ _ _ 3333

  .االعتكاف حتى يتم انجاز العمل
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تحقق دافعية االنجاز وظيفة هامة للغاية هي وظيفة التوجيه و بما  ::::الوظيفة التوجيهيةالوظيفة التوجيهيةالوظيفة التوجيهيةالوظيفة التوجيهية_ _ _ _ 4444

  .يحدد ذلك الدافع ووجهته الصحيحة يمتلك طاقة ذاتية توجيهها في اتجاه اإلنسان أن

            ::::مكونات دافعية االنجازمكونات دافعية االنجازمكونات دافعية االنجازمكونات دافعية االنجاز_ _ _ _ 5555

لدافعية االنجاز نلخصها  األقلهناك ثالث مكونات على  أن 1969 "اوزبل"يرى 

  :كالتالي

يعرف و يفهم  أنحاجاته بالمعرفة في  إشباع الفردو هو محاولة : : : : الحافز المعرفيالحافز المعرفيالحافز المعرفيالحافز المعرفي_ _ _ _ 1111

من الفهم و حل المشكالت حاجاته  إلشباعمهامه بكفاءة و يعبر عنه بسعي الفرد  بأداءذلك 

  .بكفاءة عالية األداءتعينه على تحسين  ألنها ،و الخبرة

و هو رغبة الفرد و شعوره بالمكانة و االحترام عن  ::::تكريس الذاتتكريس الذاتتكريس الذاتتكريس الذات    أوأوأوأوتوجيه الذات توجيه الذات توجيه الذات توجيه الذات _ _ _ _ 2222

الشهرة و  إلىواحد ،بمعنى رغبة الفرد في الوصول  أنالمميز و الملزم في  أدائهطريق 

 األكاديميةالمميز و الملتزم بالتقاليد  أدائهعن طريق  االجتماعيالمكانة و المركز 

  .المعترف بها

و يتمثل في سعي الفرد للحصول على االعتراف و التقدير باستخدام  ::::دافع االنتماءدافع االنتماءدافع االنتماءدافع االنتماء_ _ _ _ 3333

حاجات  إلشباع أولهنا دور الوالدين كمصدر  يأتيو  ،األداءو مختلف  األكاديمينجاحه 

تمد عليهم في تكوين معها الفرد و يع يتعاملالمختلفة التي  األطرافثم دور  ،دافع االنتماء

، ص ، ص ، ص ، ص 1996199619961996    كامل محمد عويضة،كامل محمد عويضة،كامل محمد عويضة،كامل محمد عويضة،((((.ينهم المؤسسات التعليمية المختلفةبشخصيته و من 

63636363((((....  

 :دافع االنجاز يتكون مما يلي أن ::::حيب موراي و هيرمانزحيب موراي و هيرمانزحيب موراي و هيرمانزحيب موراي و هيرمانز****

المسطرة و بذل الجهد الالزم  األهداف إلىالرغبة في الوصول  أي ::::مستوى الطموحمستوى الطموحمستوى الطموحمستوى الطموح_ _ _ _ أأأأ

  .لذلك
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  .الجهد و االجتهاد و السرعة في االنجاز أي ::::المثابرةالمثابرةالمثابرةالمثابرة_ _ _ _ بببب

يعني تحقيق كل ما هو صعب و التغلب على  ::::التفكير في العقباتالتفكير في العقباتالتفكير في العقباتالتفكير في العقبات    إعادةإعادةإعادةإعادةالرغبة في الرغبة في الرغبة في الرغبة في _ _ _ _ جججج

  .الصعاب

  .في التخطيط المكثف للمستقبلو يتمثل : : : : االتجاه نحو المستقبلاالتجاه نحو المستقبلاالتجاه نحو المستقبلاالتجاه نحو المستقبل_ _ _ _ دددد

  .، المنافسةبالنفس ، الثقةيعني التفوق ::::األفضلاألفضلاألفضلاألفضل    األداءاألداءاألداءاألداءالرغبة في الرغبة في الرغبة في الرغبة في _ _ _ _ هههه

يتحمل نتائج  أن أي اآلخرينعلى نفسك و  مسئوالتكون  أن: : : : المسؤولية الفرديةالمسؤولية الفرديةالمسؤولية الفرديةالمسؤولية الفردية_ _ _ _ تتتت

  .عملك

  .األعرافيتحدى  أنال يكون مرتبط و  أنيتحرك المرء و  أن أي ::::االستقاللاالستقاللاالستقاللاالستقالل_ _ _ _ وووو

و  اآلخرينتؤثر في سلوك  أن ،اإلنسانيةتسيطر و تتحكم في بيئتك  أن ::::السيطرةالسيطرةالسيطرةالسيطرة_ _ _ _ يييي

  .األوامر إصدارو  االتحادتوجهه عن طريق 

  .االتفاق و الترتيب و الدقة أواالتزان  أوتحقق النظام  األشياء، أنترتيب  أي ::::التنظيمالتنظيمالتنظيمالتنظيم_ _ _ _ نننن

هو الحاجة في ممارسة بعض المواهب و بلوغ اكبر مستوى من  ::::البحث عن التقديرالبحث عن التقديرالبحث عن التقديرالبحث عن التقدير_ _ _ _ كككك

  .النجاح

 أننج تلهوبطريقة  ألعامليباستخدام التحليل  1988و قد توصل محي الدين حسين*

 :عوامل هي 6الدافعية تتكون من 

   .المثابرة_ 1

  .الرغبة المستمرة في االنجاز_ 2

  .التفاني في العمل_ 3
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  .التفوق و الظهور_ 4

  .الطموح_ 5

        ....))))97979797سابق، ص سابق، ص سابق، ص سابق، ص الالالال    مرجعمرجعمرجعمرجع((((    .الرغبة في تحقيق الذات_ 6

  :فقد قام بتحديد دافع االنجاز من خالل ثالث مكونات و هي 1977عبد القادر  أما

  .الطموح العام_ 1

  .بذل الجهدالنجاح و المثابرة على _ 2

  .الهدف إلىالتحمل من اجل الوصول _ 3

  :التالي األبعاددافع االنجاز يتكون من  أنفيفترض  1980عمران  أما

و يتمثل هذا البعد في محاولة الفرد تحقيق ذاته المثالية من خالل  ::::البعد الشخصيالبعد الشخصيالبعد الشخصيالبعد الشخصي_ _ _ _ 1111

في  أنانجاز من اجل االنجاز، حيث يرى الفرد  ،ذاتية دافعيةذلك دافعه في  أناالنجاز و 

االنجاز الخالص الذي يخضع المقاييس و  إلىاز متعة في حد ذاته و هو يهدف االنج

هذا المستوى العالي ففي هذا البعد  أصحابتية الشخصية و يتميز الفرد من المعايير الذا

  .صفاته الشخصية أهمة و هذه بارتفاع مستوى كل من الطموح و التحمل و المثابر

و يقصد به االهتمام بالتفوق في المنافسة على جميع المشاركين في  ::::االجتماعياالجتماعياالجتماعياالجتماعيالبعد البعد البعد البعد _ _ _ _ 2222

من اجل  اآلخرينالتعاون و مع  إلىالميل  أيضايتضمن هذا البعد  المختلفة كماالمجاالت 

  .تحقيق هدف كبير بعيد المنال

صاحب المستوى العالي في  أنو يقصد بهذا البعد  ::::بعد المستوى العالي في االنجازبعد المستوى العالي في االنجازبعد المستوى العالي في االنجازبعد المستوى العالي في االنجاز_ _ _ _ 3333

  .و الممتاز في كل ما يقوم به من عملالمستوى الجيد  إلىاالنجاز يهدف 

        ))))181181181181، ، ، ، 183183183183    صصصص    ،،،،2003200320032003    مجدي احمد محمد عبد اهللا،مجدي احمد محمد عبد اهللا،مجدي احمد محمد عبد اهللا،مجدي احمد محمد عبد اهللا،(((( 
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        ::::خصائص الفرد ذوي االنجاز العاليخصائص الفرد ذوي االنجاز العاليخصائص الفرد ذوي االنجاز العاليخصائص الفرد ذوي االنجاز العالي    - - - - 6666

 أهدافا ألنفسهملذلك يضعون  منضبطةبمجازفات محسوبة و  ميملكون النزعة للقيا_ 1

ال  أنهم إذاتنطوي على التحدي و المجازفة و هم يفعلون ذلك كحالة طبيعية و مستمرة 

التي ينفذونها سهلة و مضمونة  األهدافكانت المهام و  إذايشعرون باللذة و االنجاز  

  .النتائج 

التي يتمكنون فيها من تحمل المسؤولية الشخصية في  المواقفالوضعيات و  إلىالميل _ 2

  .حلول لها إيجادتحليل المشاكل و 

على علم بمستوى  ليكونواالرغبة في التغذية العكسية النجازاتهم و مراقبتها _ 3

  .انجازاتهم

 أكثريهتم الشخص ذو الدرجة المرتفعة من االنجاز بما يؤديه من عمل في حد ذاتها _ 4

عائد مادي يعود عليه من انجاز هذا العمل و هو دون شك يرغب في  يبأمن اهتمامه 

  .لعمله أدائهالحصول على قدر كبير من المال لكونه مقياسا لدرجة امتيازه في 

 األفراد آراءللشك في مرتفعي االنجاز بالثقة العالية بالنفس حيث يميلون  األفراديتميز _ 5

ال يملكون معرفة معمقة  كانواتى و لو ح بآرائهم، و يلتزمون خبرة منهم األكثر

  .بالموضوع الذين يريدون اتخاذ القرار فيه

  .مرة و ينفرون من المهن الروتينيةيفضلون المهن المتغيرة و التي فيها تحديات مست_ 6

  .يتخذون قرارات ذات درجة معقولة من الخطر المرتبطة به_ 7
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حساب  إمكانيةهناك  أن أيلمتوسطة يتميز ذوي االنجاز المرتفع بتحمل المخاطرة ا_ 8

  .احتماالت هذه المخاطرة

قد تكون مناسبة لحجم و نوعية قدرات الفرد  أنهادرجة متوسطة من المخاطرة تعني _ 9

    .لتي يعرفون كيف و متى يقومون بهاا األعمالذوي االنجاز المرتفع يفضلون  أن أي

        ))))90909090، ص ، ص ، ص ، ص 2008200820082008محمد إسماعيل بالل، محمد إسماعيل بالل، محمد إسماعيل بالل، محمد إسماعيل بالل، ((((

        : : : : مظاهر الدافعيةمظاهر الدافعيةمظاهر الدافعيةمظاهر الدافعية- - - - 7777

 هانري، ،االنجاز حددها بعض العلماء كوهينهناك مظاهر متباينة للدافعية 

  :في نقاط معينة....) يونغ

        ....يمثل مظاهر الدافعية لالنجازيمثل مظاهر الدافعية لالنجازيمثل مظاهر الدافعية لالنجازيمثل مظاهر الدافعية لالنجاز) ) ) ) 00002222((((الجدول رقمالجدول رقمالجدول رقمالجدول رقم

حسن جوزيف حسن جوزيف حسن جوزيف حسن جوزيف 

        كوهينكوهينكوهينكوهين

        الدافع لالنجازالدافع لالنجازالدافع لالنجازالدافع لالنجاز

        حسب هنري مورايحسب هنري مورايحسب هنري مورايحسب هنري موراي

        الحاجة لالنجازالحاجة لالنجازالحاجة لالنجازالحاجة لالنجاز

        حسب يونغحسب يونغحسب يونغحسب يونغ

        الدافع لالنجازالدافع لالنجازالدافع لالنجازالدافع لالنجاز

حسب محي الدين حسب محي الدين حسب محي الدين حسب محي الدين 

لالنجاز و البناء لالنجاز و البناء لالنجاز و البناء لالنجاز و البناء     الدافعالدافعالدافعالدافع

        النفسي الدافعيالنفسي الدافعيالنفسي الدافعيالنفسي الدافعي

حسب هرماتس الدافع حسب هرماتس الدافع حسب هرماتس الدافع حسب هرماتس الدافع 

        لالنجازلالنجازلالنجازلالنجاز

انجاز المهام _ 

المتسمة 

  بالصعوبة

محاولة _ 

التغلب على 

 أيصعوبة 

الصعاب 

بمستوى مرتفع 

  من التفوق

القيام القيام القيام القيام     إلىإلىإلىإلى    الفردالفردالفردالفردسعي سعي سعي سعي _ _ _ _ 

        ....الصعبةالصعبةالصعبةالصعبة    باألعمالباألعمالباألعمالباألعمال

و تنظيمها و تنظيمها و تنظيمها و تنظيمها     األفكاراألفكاراألفكاراألفكارتناول تناول تناول تناول _ _ _ _ 

بسرعة و بطريقة استقاللية بسرعة و بطريقة استقاللية بسرعة و بطريقة استقاللية بسرعة و بطريقة استقاللية 

        ....اإلمكاناإلمكاناإلمكاناإلمكانبقدر بقدر بقدر بقدر 

تخطي الفرد لما يقابله من تخطي الفرد لما يقابله من تخطي الفرد لما يقابله من تخطي الفرد لما يقابله من _ _ _ _ 

        ....عقباتعقباتعقباتعقبات

مستوى مرتفع مستوى مرتفع مستوى مرتفع مستوى مرتفع     إلىإلىإلىإلىالوصول الوصول الوصول الوصول _ _ _ _ 

مجال من مجاالت مجال من مجاالت مجال من مجاالت مجال من مجاالت     أيأيأيأيفي في في في 

        ....الحياةالحياةالحياةالحياة

        تفوق الفرد عن ذاتهتفوق الفرد عن ذاتهتفوق الفرد عن ذاتهتفوق الفرد عن ذاته_ _ _ _ 

و التفوق و التفوق و التفوق و التفوق     اآلخريناآلخريناآلخريناآلخرينمنافسة منافسة منافسة منافسة _ _ _ _ 

        ....عليهمعليهمعليهمعليهم

  ....ازدياد تقدير الفرد لذاتهازدياد تقدير الفرد لذاتهازدياد تقدير الفرد لذاتهازدياد تقدير الفرد لذاته____

الرغبة في بذل 

 إلىالجهد الموجه 

  .بعينها أهداف

محاولة التغلب _ 

التي على الصعاب 

لفرد و تحول بين ا

  .أهدافه

الرغبة في تحقيق _ 

  .انجازات بارزة 

  . العمل الدءوب_ 

  .تحقيق الذات_ 

. التحلي بقوة_ 

  .العزيمة_

مستوى الطموح _

  .مرتفع

بقبول السلوك مرتبط _ 

  .المخاطرة

  .الحراك االجتماعي_ 

  .المثابرة_ 

  .توتر العمل_ 

  .إدراك الزمن_ 

  .التوجه بالمستقبل_ 

  .اختيار الرفيق_ 

  .سلوك التعرف_ 

  .سلوك االنجاز_
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        ::::قياس الدافعية لالنجازقياس الدافعية لالنجازقياس الدافعية لالنجازقياس الدافعية لالنجاز- - - - 8888

سقاطية و الثانية مقاييس ا األولى :قسمين إلىتتصف مقاييس دافعية االنجاز 

  :مقاييس موضوعية

        ::::المقاييس االسقاطيةالمقاييس االسقاطيةالمقاييس االسقاطيةالمقاييس االسقاطية_ _ _ _ 1111

ماكليالند  أماتقدير الصور و التخيالت  ::::1953195319531953ليالند و زمالئه ليالند و زمالئه ليالند و زمالئه ليالند و زمالئه مقاييس االنجاز لمكمقاييس االنجاز لمكمقاييس االنجاز لمكمقاييس االنجاز لمك    1111____1111

صور تم توليد بعضها من اختبار  أربعةاختبار لقياس الدافعية لالنجاز، مكون من اعد 

 اآلخركما صمم ماكليالند البعض  1938موراي  أعدهالذي  T A T)(تفهم الموضوع 

  .خصيصا لقياس الدافع لالنجاز

 أماملمدة عشرين ثانية  سينمائيةاالختبار على شاشة  أثناءو يتم عرض كل صورة 

بالنسبة لكل  أسئلة أربعةيطلب الباحث منهم بعد ذلك كتابة قصة تغطي  ثمالمفحوص، 

  :هي األسئلةو  األربعةصورة من الصور 

  ؟األشخاصو من هم  ماذا حدث،_ 

  هذا الموقف بمعنى ماذا حدث من الماضي؟ إلى أدىما الذي _ 

  ؟األداءمن الذي يقوم بهذا  أداءه، وما المطلوب  التفكير، وما محور _ 

  ماذا سيحدث؟ و ما الذي يجب عمله؟_ 

دقائق و يستغرق  أربعفي مدة ال تزيد عن  األسئلةبعد ذلك يجيب على هته 

  .عشرون دقيقة ،األربعةفي حالة استخدام الصور  االختبار كله

واتج تخيالت البتكاري من خالل تحليل نابالتخيل  أصالو يرتبط هذا االختبار 

        ....))))23232323، ص ، ص ، ص ، ص 1999199919991999رشاد عبد العزيز عبد الحافظ، رشاد عبد العزيز عبد الحافظ، رشاد عبد العزيز عبد الحافظ، رشاد عبد العزيز عبد الحافظ، ((((    .ىالمفحوصين لنوع معين من المحتو
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قامت فرنش بوضع مقاييس االستبصار على ضوء  ::::فرنشفرنشفرنشفرنش    مقياس االستبصارمقياس االستبصارمقياس االستبصارمقياس االستبصار    2222____1111

حيث وضعت  ،ند لتقدير صور و تخيالت االنجازالنظري الذي وضعه ماكليال األساس

متعددة من السلوك يستجيب لها المفحوص باستجابة لفظية  أنماطاتصنف  ،جمال مفيدة

  .العبارة أواسقاطية عند تفسيره للمواقف السلوكية الذي يشتمل عليه البند 

صمم هذا المقياس  ::::ل ارونسونل ارونسونل ارونسونل ارونسون    ))))A.G.E.TA.G.E.TA.G.E.TA.G.E.T((((مقياس التعبير عن طريق الرسم مقياس التعبير عن طريق الرسم مقياس التعبير عن طريق الرسم مقياس التعبير عن طريق الرسم     3333____1111

و زمالئه و كذا اختبار  اختبار كمكليالند أنوجد  ألنه األطفاللقياس دافعية االنجاز عند 

 وضعهو قد تضمن نظام التقدير الذي  ،الصغار لألطفالفرنش لالستبصار صعبة بالنسبة 

و  األشكالخصائص معينة كالخطوط و الحيز و  أوارونسون لتصحيح اختبار الرسم فئات 

رشاد عبد العزيز رشاد عبد العزيز رشاد عبد العزيز رشاد عبد العزيز ((((    .ذلك للتمييز بين المفحوصين ذوي الدرجات المختلفة لدافع االنجاز

        ....))))22،2522،2522،2522،25، ص ص ، ص ص ، ص ص ، ص ص 1994199419941994وسى، وسى، وسى، وسى، مممم

ة لقياس دافع موضوعي أكثرحاول الباحثون تصميم مقاييس : : : : المقاييس الموضوعيةالمقاييس الموضوعيةالمقاييس الموضوعيةالمقاييس الموضوعية_ _ _ _ 2222

  :االنجاز و من بينهم

خبار الدافع حاول هرمانس بناء است ::::1970197019701970بار الدافع لالنجاز ل هرمانسبار الدافع لالنجاز ل هرمانسبار الدافع لالنجاز ل هرمانسبار الدافع لالنجاز ل هرمانساستخاستخاستخاستخ    - - - - 1111- - - - 2222

و قد  ،التكوينع المظاهر المتعلقة بهذا ون و ذلك بعد حصر جميبعيدا عن نظرية اتكنس

  :البحوث السابقة و هي أكدته أساسشيوعا على  األكثرانتقت منها 

  .مستوى الطموح_ 

   .السلوك المرتبط بقبول المخاطرة_ 

  .المثابرة_ 

  .توتر العمل_ 

  .الزمن إدراك_ 
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   .التوجه نحو المستقبل_ 

  .اختيار الرفيق_ 

  .سلوك التعرف_ 

  .سلوك االنجاز_ 

مجدي احمد محمد مجدي احمد محمد مجدي احمد محمد مجدي احمد محمد ((((    .عبارة متعددة االختيارات 29االستخبار من و يتكون هذا 

        ))))187،188187،188187،188187،188عبد اهللا، ص ص عبد اهللا، ص ص عبد اهللا، ص ص عبد اهللا، ص ص 

ضمن استخبارات يتضمن سبعة : : : : ايزنكو ويلسونايزنكو ويلسونايزنكو ويلسونايزنكو ويلسون    االنجازاالنجازاالنجازاالنجازمقاييس التوجه نحو مقاييس التوجه نحو مقاييس التوجه نحو مقاييس التوجه نحو     - - - - 2222- - - - 2222

يجاب عنها  ،بندا 30ثالي و يتكون المقياس من مقاييس فرعية تقيس المزاج التجريبي الم

  .،المتأكدنعم ،غير :

و  1960وضع لن هذا المقياس في  ::::1960196019601960لن الدافع لالنجاز لن الدافع لالنجاز لن الدافع لالنجاز لن الدافع لالنجاز . . . . مقياس اراي مقياس اراي مقياس اراي مقياس اراي     - - - - 3333- - - - 2222

، و ،المتأكديجاب عنها بنعم ،غير  سؤاال 14طوره راي في السبعينات و يتكون من 

، و و في نصف عدد العبارات) التصحيح(مفتاح تقدير الدرجات تنعكس اإلجابةللتحكم في 

  .70يد علىو للمقياس ثبات يز 42ى هي الدرجة القصو

        ))))188188188188، ، ، ، 187187187187ص ص ص ص     ، ص، ص، ص، ص2003200320032003اهللا، اهللا، اهللا، اهللا، مجدي احمد عبد مجدي احمد عبد مجدي احمد عبد مجدي احمد عبد ((((
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  :لالفصة �صخ

طة ات المرتبلحاھيم و المصطض المفية و بععـدافوم الـى مفھل إلذا الفصي ھـّرق فم التطت
م ثة دافعيلد اوائف و فى تصنيلا إرضنم تعز ثفاحو الاجــة و الحث احية كالبعوم الدافبمفھ
ر ات نظريفات  و وجھعّدة ترض ع=ل عاز من خة ا+نجوم دافعيخ و مفھيارا إلى تنرقتط

ال علم النفس ثم التطرق إلى أھم أنواع صين في مجن و المختلة الباحثيفة لجممختل
لي كذلك قمنا بعرض ومكونات الدافعية لIنجاز وصفات وخصائص الفرد ذوي ا+نجاز العا

ونظرية  ،أھم النظريات الخاصة بالدافعية لIنجاز منھا نظرية اتكسنون ونظرية العزو
  .ماكلي=ند و غيرھا

ثم تطرقنا إلى مظاھر وقياس دافعية ا+نجاز ثم تصنيف أدوات قياسھا إلى مقاييس اسقاطية 
  .ومقاييس موضوعية 
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  :تمهـــــــــيد

مجمـــوعة من من الضــــروري في أي بحــــث ميــــداني أن يقف البــــاحـــث علــــى 

  .اإلجراءات المنهجيــــة التــــي يرى بأنهــــا ضــــرورية في بحثه

فالبحــــث العلمــــي يحتاج إلى الّربط بين ما هو نظــــري و بين ما هو ميـــداني على 

أن الميــــدان هو المــــحــــك الذي نختبـــــر فيه مــــا تم التّـــــــطّرق إليه في الّدراســــــة  اعتبار

الميــــدانية و المالمح العاّمة التي  للّدراســـــة الّنـــــظرّيـــــة  و سنستـــــــعرض اإلجــــراءات المنهــــجية

تميــــز مجتمــــع و حــــاالت الّدراســــة و يهــــدف هذا الفصـــــل إلى الّتعــــرف على مدى صــــالحية 

الّلذين تم  االستبيانينأدوات القــــياس المستــــخدمة في هذه الّدراســــة و ذلك من خالل تطبيق 

األّول الخـــــاص بالمنـــــاخ التنظيـــــمي  االستبيانإعدادهمــــــا خصيصـــــا لهذه الّدراســـــة ، و هما 

  .فعية لإلنجــــازالثاني الخــــاص بالدا االستبيانو 

      :مجــــــاالت الـــــّدراســــــــة  -1

  :المكـــــانيالمجــــــال _ أ

ينحصـــر المجــــال المكــــاني لشــــركة في والية بــــسكــــرة و نعــــني بشـــــركة ســــونطــــراك 

الشـــركة الوطنية للنـــــقل و تســـويق المحـــروقــــات و هي المســــؤولة على األهداف اإلستراتيجية 

ـع الغــــاز الطبيـــــعي  و تســــويق المحــــروقات و النــــقل ، تمييـــالمركزة على البحث و التنقــــيب 

  .في الســــوق العالمـــــية 

لقــــد مّر مشروع انجــــاز قاعدة الصيـــــانة و الّتدخـــــل السريع : نشـــــأة المــــــؤسســــة _ 

اسي الّرمــــل  و سكـــــيكدة لخـــــّطي األنابيــــب الّرابطـــــين بين حوض الحمراء و سكيــــكدة ، و ح

و تم اختيــــار بسكـــــرة لموقعها الجغرافي و كونها في منتصف المسافة ما بين بداية و نهاية 

  .خطي األنابيب 
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النهائي بالقيام  االستالمأما  1977و انتهت في  1975بدأت األشغال في المشروع في _ 

و مهــــام قاعدة بسكــــــرة .  لسون طراكبكل المهــــام المسنـــــدة إليها من طرف قســــم الصيانــــة 

للصيـــــانة تتمـــــحور في إعداد و إنجاز مختلف مخـــــططات الصيــــانة المتعلقة بالسير الحســـــن 

  : للمركبات التـــــــــالية 

  ). OK/34(ـــــات ضـــــخ البتــــرول الخــــــام محــــطّ *

  ). GO1و.  40/1KG  ،48 /OG2( محطـــــات ضــــخ الغـــــاز من نوع *

بسكــــــرة تضمن صيـــانة األجهزة و اآلالت المستخدمة في ناحيــــة  بككمـــــا أن قاعدة الصيــــانة 

  :ـــر عليــــها نذكــــر منهــــا الشــــرق كّلهـــــا و لها مهـــــام تسهـ

  ). التناوبيةمضخات الغاز، المضخات ( الدوارة  للمكناتو الجزئية المـــــراجع الُكــــــلية *

  .تجديـــــد القطــــع األســــاسيــــة للمضخـــــات *

        . تجــــديــــــد المحــــركات الكهربائية ذات الضغط المنخفض و المتوســــط*

  .المحــــوالتتجديـــــد *

  .الّدوارة للمكناتتنميــــة صناعة قطع الغيــــار الضروري *

 التـــــــابعة لشــــركة سونطــــــراك تعتبر مديــــريــــة الصيانة لواليــــة بسكـــــرة من أهم المديريات

ِجـــد متــــطّورة و أجهزة  ،)01لحقأنظر الم(الوطنيـــــة ، وهي تحــــــتوي على هيــــاكــــــل صيــــــانة 

لكــــل المستويات كما تشغل المديرية تكنــــــولوجيـــــــة جيـــــدة تضمن الصيـــــانة المتخّصصـــة 

  .عامل في كافة التصنيفات و التخّصصـــــات  192
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   :يـــانـــــالـــّزمـــالمجــــــــــــال _ ب

و فـــي أفــــريـــــــل بـــــــدأت  2013دامـــــت الــــّدراســــة في الجـــــانب الّنــــظري من نــــوفمبــــــر 

  . 2014أفريــــل  22البــــــاحثـــــة في الــــّدراســـة الميـــــدانيــــة إلى غـــــاية 

  .مـــــــاي 15أفريــــل إلى  23ثــــم بــــــدأت مرحلة تحــــليـــل و تفـــــريـــــغ البيــــــانات من _ 

  :فــــي الــــّدراســــــــة الــمنـــــهــج المستـــــخدم -2

طــــــوة كبيـــــــرة في إّن تطبيق المنــــهج العلـــــمي الحديث في الّدراســـــات العلمـــــــية ُيــــــعد خ

على الــــحدس التخـــــميني  االقتصارسبيـــــل تحــــــرير المعـــــرفة اإلنسانية من النظرة الغيبيــــة و 

 االعتمادالذهنـــــي الذي تميزت بـــــه الّدراســـــات على قـــــــرون من تاريـــــخ الفكــــــــر البشـــــــري أو 

حيث كان هذا المنهـــــج ـــــق القيـــــاس الذي يسيــــــطر في القـــــرون الوســـــــطى على منطـ

سليـــــــما و  ضمــــــــــانا أكيـــــدا للمعرفـــــة الموضوعية الصادقة و الثـــــابتة مــــادام شـــكل القيــــــاس 

حــــــدوده موجودة ، فكــــــل ما يتـــــيح من معرفـــــة يصبـــــح صحيحــــــــا منطقيـــــــا     و رغـــــم 

ظــــــــل ســــــائد لقـــــــرون و أعــــــــاق أي القصـــــور الكبيـــــر و الواضـــــح في هذا المنهـــــج إّال أّنه 

من  االجتماعيةفي مجـــــال المعـــــرفة اإلنســــــانية و لــــم تتخـــــّلص البحــــــوث و الّدراســــــات  تقـــــّدم

علـــــم منـــــاهج البحـــــث عن المنطــــــق الفلسفــــــي ليصبـــــح  استقاللهـــــذا القــــــصور إّال بفضــــــل 

  .قــــــائمــــا بذاتــــه

أصبـــــــح أداة في يـــــد العلـــــماء و المفكـــــرين في مختـــــلف مجــــــاالت العلـــــوم و 

بـــــل أصبح كل عـــــلم من هـــــذه العلـــــوم بــــه منــــــاهجــــه الخــــــاّصــــة  االجتماعيةاإلنســــانية   و 

،  2007فــــوزية غــــرابية و آخرون ،( ــــة العلــــــوم األخـــــرى التي قد يشــــــرك فيهــــا مــــع بقّيـ

  .)42ص 
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حيــــــث من المـــــؤكد أن الــــّدراســـــات العلمــــــية لــــن تستطــــــيع الوصـــــول إلى هــــدفهــــا 

التي يستــــرشد بهــــا  واعد العـــــامةدون استخـــــدام مجمـــــوعة من القــــ بــــدقّــــة و موضـــــوعية

البــــاحث للــــوصــــول إلى هــــدفه الصــــحيح بأسلوب علــــمي يضـــمن له دقة النتــــائج و ســــالمتها     

يب التنظيم الفعــــالة لمجموعة عبارة عن أسلوب من أســـــال<< و هذا هو المنهج ، فالمنهج 

محمد (>>  من األفكار المتنوعة و الهادفة للكــــشف عن حقـــيقة تشكل هذه الظاهرة أو تلك 

  .)35، ص  1999عبيدات و آخرون ، 

ينــــّص المنهــــج على كيفية تصــــور و تخطـــيط العمل حــــول موضوع دراســــة ما أنه 

، في كل مراحل البحث أو في هذه أو أقل إلحـــــاحــــا بأقــــل أو بأكثر ِدّقة  يتدخل بطــــريقة أكثر

  ). 99، ص 2010موريس أنجرس ، ( المرحلة أو تلك 

حيث يهدف  االرتباطيو لقد اعتمدت الباحثة في هذه الّدراسة على المنهج الوصفي 

في وضعها الّراهن و  االجتماعيةالمنهج الوصفــــي إلى جمع أوصاف  دقيقـــة علمية للظـــاهرة 

، و في هذا المنهج يهتم الباحث  االجتماعيةإلى دراســــة العالقات التي توجد بين الظاهــــرات 

 2007خليل عبد الّرحمان المعايطة، .(بدراسة الوضع الحالي للظاهرة و وصف دقيق لها 

  ).37،ص 

هو ذلك النوع من أساليب البحث الذي يمكن بواسطته  رتباطياالو يقصد بالبحث 

معرفة ما إذا كان هناك عالقة بين متغيرين أو أكثر ، و من ثــــم معرفــــة درجة تلك العالقــــة 

  .يقتصــــر هدفه على معرفة وجــــود عالقة أو عدمها  االرتباطيو بهــــذا يتضــــح أن البحث 

   :االستطالعيةالــــــــــّدراســــــــــة  -3

هي البــــوابة التي ينطــــلق منها الباحث في تحديد ما  االستطالعيةتُـــــعّد الدراســــة 

يتطــــّلب البحث نظــــريا و ميدانــــيا ، فهي مهمــــة جــــّدا قبل الخــــوض في الدراســــة الّنهـــــائية 

ـكن الباحث من معرفــــة مـــــدى صالحية أداة الّدراســـــة التي سيستخــــدمها في حيث أنها ُتمـــ
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الّدراســــة األســــاسية و كذا التــــأّكـــد من صدقها و ثباتها ، و بذلك يستطيع الباحث الّتعـــــرف 

سيـــة كما تمكن الباحث من على أّية مشكلـــــة يمكن أن تظهــــر قبل القــــيام بالّدراســــة األســـا

،ص  2004رجــــاء محمود بوعالم ،  (الّتعرف على خصــــائص المجتمع األصــــلي للّدراســــة 

87 . (  

  :إلى االستطالعيةكمــــا تهــــدف الـــــّدراسة 

    .تحديد ميدان الدراسة و التحـــقق من مــــدى مالئمة الدراسة   -1

 .احثالتــــعرف على مدى تجـــــاوب عيــــنة الـــــدراسة مع أداة القيــــاس التي اعتمدها البـــ  -2

مع مستــــوى أفراد العينة و تحديد  االستبيانالّتعـــرف على مـــدى مالئمة عبـــــارات  -3

 . األدوات المناسبـــة للــــــدراسة

يجمــــع المعلومات النظرية بحيث بالنسبة للبــــاحثة  االستطالعيةو كانت بداية الّدراسة 

المراجع  باستخدام االجتماعيةأتــــــاحت لـــي المكتبــــة الجــــامعية لُكــــلية العلوم اإلنســــانية و 

 لجمع المــــادة العلمية النظــــرية و تدعمت الدراسة بإجـــراء البــــاحثة لزيارات ميدانية و ذلك من

خالل طرح بعــــض األسئلة المتعلقة بالموضوع على مجموعة من العمـــال حيث كان هدفها 

  .من ميدان الدراسة و تحديد العينة التي ستــــجرى عليها الــــــّدراســــةالتــــأكد 

  :مجتــــــمع و عـيــــنــــــة الــــّدراســـــة  -4

، ذلك أن الّلجــــوء إلى  االجتماعيةة في البحــــوث النفسية و تكتســــــي العيــــنة أهمية كبير 

ِلمــــا تتطّلبه من وسائل ماّدية   و دراسة كــــل المجتمــــع األصــــلي يطـــرح صعوبات ِعــــّدة 

بشرية و هذا ما دفع الباحثين إلى اختيار جزء من المجتمع األصلي ، إضافة إلى مراعاة 

  .)28، ص2004محمد قريشي ( بعض الخصـــائص الّتجــــانس في 
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من  المجتمع األصلي حيث أّنهفتعتبر العينة نسبة جزئية مأخوذة من العدد اإلجمالي أو  

فعلى الباحث أخذ عينة مناسبة ، و في دراستنا الحالية  الّصعب دراســــــة كل فــــرد على حـــدى

 48عامل و أخذت الباحثة عينة مكونة من  192فإن المجتمع األصلي للّدراسة يتكّون من 

  .من المجتمع األصلي %24،97عامل أي بنسبة 

من العّمـــــال لم يقوموا بإرجاع  8على أفراد العينة فإن  االستماراتو عند توزيــــع 

  .عامل 40و لم يجيبوا و بالتالي أصبحت العينة  استمارات

  .توضح توزيع العينة أفراد العينة: ) 03(رقــــم جدول             

المجتمع   المصـــــــالــــح -

  األصلي

عدد أفراد 

  العّينة

الّنسبــــة 

  المئويـــة

  2،08  4  14  مصــــلحــــة اإللكتــــروميكانيك -

  9،37  18  71  الميــــكانيكمــــصلحــــة  -

  5،20  10  30  مصــــلحة اإلدارة -

  5،20  10  39  مصــــلحـــة اآلليــــة  -

  3،12  6  38  مصــــلحــــة األشغــــال -

  24،97  48  192  المجمـــــوع -

  :العينـــــة اختيارطريــــقة _ 

وع من العينات النالبسيطة و في هذا العينة على العّينة  العشوائية  اختيارفي  اعتمدنا

العينة و يتم اختيارها رص لجميع عناصر المجتمع لتـــكون أحد مفردات يعني تكــــافؤ الق
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، و بذلك تكون التي يتكون منها مجتمع الّدراسة القرعة أو جداول األرقام باستخدامإمـــا 

، 1999عبد الّرحمان عدس و آخرون ( رصة الظهور لكل عنصر معروفة و محّددة ف

  ). 09ص 

  :أدوات الــــــّدراســـــــة  -5

بـــناءا على طبيعة البيانات الُمــــراد جمعها، و على المنهج الُمتّبع في البحث، و الوقت 

األكثر مالئمـــة لتحقيق أهداف المسمـــوح له و اإلمكانيات المتاحة وجدت الباحثة أن األداة 

مجموعة من المؤشرات ، يمكن عن طريقـــها  <<و هي كما تُــــعرف  االستمارةالبحث هي 

التجريبي ، أي إجراء بحث ميداني  االستقصاءأبعاد موضوع الّدراســــة عن طريــــق  اكتشاف

الّرئيسية بين الباحث و المبحوث ،  االتصالعلى جماعة محّددة من الّنــــاس ، و هي وسيلة 

التي نريد معلومات عنها من  و يحتوي على مجموعة من األسئلة تخص القضـــــايا

  ). 282،ص  2004بلقاسم سالطنية و حسان الجيالني ، ( >> المبحوث

حيث قامت الباحثة بتصميم استمارتين و ذلك من خالل اإلّطالع على التراث 

السيكولوجي و على بعض الّدراسات التي تناولت المناخ التنظيمي و الدافعية لإلنجاز ، تم 

األولى تتضمن  االستمارةفكانت للمناخ التنظيمي و الّدافعية لإلنجاز  ليتينأو  استمارتينإعداد 

  .بنــــدا و تم عرضها على المشرف  23بنــــدا و الثانية  24

لجمــــع البيــــانات و قامت الباحثة بإجراء تعــــديالت  مدى مالئمتها اختبارمن أجل 

 المقترحة من طــــرف المشرف لتــــظهر في شكلها األولي ، و تم عرضهــــا على مجموعة من

المحكـــمين من أعضاء هيئــــة التدريس ، و ذلك للتأكــــد من مـــا إذا كانت العبـــــارات  األساتذة

حيث تم تـــــعديل و حذف ما  ،ألجلـــه حيث قاموا بتقديــــم الّنصح و اإلرشاد تخدم مــــا ُوضعت

بصــــورتها النهــــائية و التي تم  االستمارةيلزم و من ثـــم إجراء تعـــــديالت مناسبة لتخــــرج 
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أعطــــينا درجـــات توزيعها على جميع أفراد العّينة بهدف جمع البيــــانات الّالزمة للــــّدراســـة و قد 

  :لكــــل بديــــل من البـــــدائل 

  )03(غــــــالبـــــــا   درجتـــــــها *

       )02(أحيـــــــانــــــا  درجتـــــــها *

  )01(مطلــــــقا  درجتـــــها *

   :األّول االستبيان

المنـــــاخ التنظيمــــــي يتكون من ثــــالثة أبعـــاد لكــــل ُبــــعد بنــــود متعــــلقة بــــه  و  استبيان

   .االستجابةبند حيث خيارات  22 االستبيانمجموع بنود هذا 

   :التـــالينــــادرا و هي على الشكل / أحيـــــــانــــا / غــــالبــــا 

  المنـــــاخ التنظيـــــمي  استبيان: )04( جدول رقم          

  نادرا  أحيانا  غالبا  أرقــــام البنــــود  األبـــــــــعـــــاد     الرقـــــــــم

        8إلى رقـــم  1  مـــــــــرونـــة التنظـــــــيم  1   

          16إلى رقــم 9  اإلداريـــة التـــــــدريــــب و التنميــــة  2   

        22إلى  17من   أنمــــاط الثـــــواب و العقــــاب   3   
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   :الثــــــاني االستبيان

به و مجموع هذه الدافعية لإلنجاز يتكون من أربعة أبـــــعاد لكــــل ُبــــــــعد بنـــــود خــــاصة 

  :نــــادرا / أحيــــانا / بند أما الخيارات فكانت غــــالبــــا  22البنود 

  استبيان دافعية االنجاز):  05(جدول رقم

  نــــــادرا  أحيــــانا  غالـــــبا  أرقـــام البنـــود  األبـــــــــــعاد     الرقــــم

إلى  1من الرقم  تحقيــــق التمّيـــز و التفوق  1  

  7الرقم 

      

إلى  8من الرقم  تحقــــــيق األهـــــداف   2  

  12الرقم 

      

المــــثابرة و القدرة على    3  

  التحّدي و اإلصرار

إلى  13من الرقم

  17الرقم 

      

إلى  18من الرقم  العالقة مع الزمــــالء  4  

  22الرقم

      

  

 ثم عرضهما على عدد من األساتذة االستبيانينبعد تصمـــــيم  :االستبيانينصــــدق  5-2

نوردها موقعة في جدول  منهم،مجمــــل اآلراء  استرجعنا ) 02أنظر الملحق رقم (  المحكمين

  .) 03أنظر الملحق رقم( أسمــــاء المحكـــــمين 
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ما عدا العبارات المتشابهة و بعد  االستبيانينو كانت معظــــم مالحظاتهم لصالح 

بتطبيق  االستبيانينثم حساب صدق  العبارات،التحكيم أعادت الباحثة الّنظر في بعض 

    .)04أنظر الملحق رقم ( معادلة لوشي 

:    لصــــدق البنـــدلوشــــــي  معادلة_ أ
ع م نعم�ع م ال

ن
                                                                       

  )  تقيس( عدد المحكمين الذين وافقوا على العبارة : ع م نعم : حيث

  ) ال تقيس ( عدد المحكمين الذين وافقوا على العبارة : ع م ال        

  العــــدد الُكـــــّلي للبنـــــود : ن         

  :االستبيانمــــعادلة لوشـــــي لصــــدق _ ب
مج ص ب

ن
  

  مجموع معادالت صدق البنود : مج ص ب : حيث 

  العدد الكـــــلي للبنــــود  : ن         

   0,86: المناخ التنظيمي  استبيانصدق : و عليه كان 

  0,91: دافعية اإلنجاز  استبيانصدق               

أهم العبارات في  اختيارنا، و بعد تعديـــــلهما  االستبيانينو بعد التأكد من صدق 

أنظر  (دافعية اإلنجاز كما هو عليه في األول  باستبيانالمناخ التنظيمي و احتفظنا  استبيان

  ).المعدل االستبيان،  5الملحق 

   : االستبيانثبـــــات  5-3
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أو التجانس بين نتائج المقـــــاييس في تقدير صفة أو  االتساقدرجة << أنه ُيعرف الثبـــــات 

  .)243، ص  2004موسى النبهان ، ( >> أسلوب ما 

   

   :الّنصفيـــــةطــــريقـــــة التجـــزئـــــة _ 

المطلوب و ذلك بعد تطبيقه على مجموعة  االختبارو تعتمد هذه الطريقة على تجزئة 

في  االختبارفقد يستخدم النصف األول من  االختبارواحدة و هناك ِعــــّدة طــــرق لتجزئة 

مقابل النصف الثــــاني أو قد تستخدم األسئلة ذات األرقام الفردية في مقابل األسئلة ذات 

   .) 168،  167، ص  1998سعد عبد الّرحمان ، ( وجية رقام الز األ

و في دراستنا هذه سوف نستخدم طريقة التجزئة النصفية ألنها تعتبر األنسب و 

   .حــــاليا المستخدمةفاعلية في حساب ثبات أدوات القياس األكثر 

فرد اختيروا بطريقة عشوائية      20على عينة مكونة من  االستبيانينو عليه تم تطبيق 

و بعد تقييم استجاباتهم ، تم تقسيمها إلى نصفين ، النصف األول للبنود التي تحمل األرقام 

ن األرقام الزوجية ثم حساب معامل ارتباط بيرسو لفردية و النصف الثاني للبنود التي تحمل ا

  .)  6أنظر في الملحق( ثبات و حساب معامل ال االستبيانبين نصفي 

المناخ التنظيمي إلى فقرات فردية و زوجية ثم استخدمت درجات  استبيانلقد تم تقسيم _ 

  .0,71برسون فنتــــج معامل الثبات هو  االرتباطالنصفية بحساب معامل 

  :ثم استخدمت معادلة سيبرمان براون التصحيح 
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و لقد تم تقسيم استبيان دافعية اإلنجاز إلى فقرات فردية و زوجية ثم استخدمت درجات _ 

  .0,76=هو ر بيرسون فنتج معامل الثبات  االرتباطالنصفية بحساب معامل 

  .0,86= براون للتصحيح فوجدنا ثم استخدمت معادلة سيبرمان 

  :أســـــلوب المعـــــالجــــة اإلحصــــائيـــــة _ 6

على األساليب اإلحصائية  باالعتماد االستبيانينبعــــــد جمع المعــــلومات تم تفريغ 

لمعرفة الثبات و نستخدمه للكشف عن  استخدامهسون تم ر بي االرتباطمعامل _ : التـــــالية 

   .طبيعة العالقة بين المناخ التنظيمي و الدافعية لإلنجاز

�معادلة بيرسون  _  ∑ �∙� – ∑ � ∙ ∑ �
	[ � ∑ �–� ∑ �)  � [ � ∑ �  �( ∑ � ) ]

    =R 

 االستبيانمعادلة سيبرمان براون لحســـــاب معامل ثبــــات _       
ن ر
��ر = �.  ر�

  .معامل الثبات بعد تصحيح األول =  1.1ر: حيث 

  . االختبارعـــدد أجزاء : ن           

و تلخيصا بالجداول و  االستمارةو هو تعداد كل اإلجابات المتكـــــــررة ألسئلة  :التكــــــرارات_ 

  .الدراسةذلك عند عرض النتائج ألفراد العينة على استبيان 

و هي الوسيلة اإلحصائية التي اعتمد عليها الباحث لتقسيم نتائج  :المئويةالنـــــــسب _ 

 .الدراسة
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  : خــــــــــــالصـــــــة الفصـــــــــل   

تنــــــاول هذا الفصــــــل المعطيــــــات المتعلـــــقة باإلجراءات المنهجــــــية للدراســـــة الميدانية 

إْذ يعتبر األنسب )  االرتباطي( حيث تّم التعـــــــريف بمنهــــــج الـــــدراسة ، و هو المنهج الوصفي

النوع من الّدراسات ثــــم تّمـــــت اإلشارة إلى حــــدود و مجاالت الدراسة بما فيها  لمثل هذا

و التعـــــريف بعينة و مجتمع الدراسة ثم التعريف  الزمنيةالحــــــدود المكــــــانية و الحــــــــدود 

بأدوات جمـــــع البيانات و المتمثلة في استبيان المناخ التنظيمي و استبيان الدافعية لإلنجاز ثم 

  .التحــــــقق من صدق و ثبات األداتين مــــعا 

  



  

  

  

  

  الفصل الخامس
  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  تمهــــــــــــيــد

عـــــرض و تحلــــــــــــيل بيــــــــانات -1

  الـــــدراسـة

  .الفرضياتمنـاقشــــة  -2

 .العـــــــــــــام االستنتاج -3

  و توصيات  اقتراحات

  .خـــــــــــــالصـــــــــــة الفصــــــــــــل 
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        تمهيــــــــــــــد تمهيــــــــــــــد تمهيــــــــــــــد تمهيــــــــــــــد 

بعد تطرقنا في الفصل الرابع إلى تحديد معالم اإلطار المنهجي و بعد التحقق من 

صدق و ثبات أدوات جمع البيانات يمهد لمواصلة ما ينبغي الوصول إليه كغاية ألي 

عليه فنحن في هذا الفصل الخامس سنتطرق إلى عرض نتائج  دراسة أو بحث علمي و

الدراسة ثم تفسيرها و مناقشتها و مقارنتها بناتج الدراسات السابقة و كل ذلك يتم باالعتماد 

على ما تم تقديمه من فرضيات و هذا ما يثبت أهمية الجانب الميداني كونه يدعم و يكمل 

  .ما تم بناءه في اإلطار النظــــري 
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  رونة التنظيممالعينة لمحور  أفراديمثل استجابات  :))))06060606((((جدول جدول جدول جدول - - - - 

        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        مطلقامطلقامطلقامطلقا        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        أحياناأحياناأحياناأحيانا        النسبة النسبة النسبة النسبة             ئمائمائمائمادادادادا        العبارات العبارات العبارات العبارات         الرقمالرقمالرقمالرقم

تتناسب التعليمات المطبقة بالمؤسسة مع         1111

  المستجدات الحاصلة في مجال العمل

27  67.50%  6  15%  7  17.50%  

 إمكانهمتتناسب المهام المسندة للمؤسسة و         2222

  وقدراتهم

24  60%  30  12%  4  10%  

تساعد المؤسسة على توفير الموارد و         3333

الستمرار تعزيز عملية  الالزمة اإلمكانات

  التطور

28  70%  12  30%  10  25%  

المعمول بها  األنظمةتتصف اللوائح و         4444

  داخل المؤسسة بالمرونة

28  70%  9  22.50%  10  7.50%  

الهيكل التنظيمي للشركة مع طبيعة  يتوافق        5555

  .و مهام العاملين

29  72.50%  8  20%  3  7.50%  

العمل المتعلقة بمسؤولياتي تتفق  إجراءات        6666

  مع قدراتي

25  62.50%  12  30%  3  7.50%  

  %12.50  5  %30  12  %57.50  23  لسياستهاواضحة  أهداف اإلدارةتحدد         7777

        ::::تحليل الجدولتحليل الجدولتحليل الجدولتحليل الجدول

يتوافق «)05(استجابات العينة للعبارة  أن أعالهلنا من خالل الجدول المبين  يتضح

 مناسبة أن أيكانت عالية »الهيكل التنظيمي للشركة مع طبيعة و مهام العاملين

ما  إن هام وهناك توافق بين الهيكل وطبيعة الم بأنهالعينة يرون  أفرادمن )%72.50(

  نسبة
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 عينة الدراسة ال أفرادمن  )7.50%(توافق نوع ما في حين يوجد  ال بأنهيرون ) 20% (

يرون بان هناك توافق في الهيكل التنظيمي و طبيعة مهام العاملين ومن حيث ترتيب 

  .ورححسب هذا الم األولفقد جاءت في الترتيب  العبارة

داخل المؤسسة بالمرونة  المعمول بها واألنظمةتتصف اللوائح )%04(وجاءت العبارة -

من )%70(ما نسبه أناستجابات العينة  أظهرتالثانية في ترتيب عبارات هذا المحور فقد 

  %)22.5(ما نسبته أنتتصف بالمرونة و  لألنظمةالعينة يرون بان اللوائح و  أفراد

يرون )%7.25(وان ما نسبة أحيانا األنظمةتوجد مرونة في بعض اللوائح و  ال بأنهيرون 

  .المعول بها داخل ال تتصف بالمرونة األنظمةن اللوائح و أب

الالزمة  واإلمكاناتتساعد المؤسسة في توفير الموارد ):3(في حين جاءت العبارة رقم-

عينة الدراسة نفس  أفراداالستجابات  أظهرتالستمرار تعزيز عملية التطور حيث 

العينة يرون بان  أفرادمن )%70(ما نسبة  أنحيث ) 4(ى مع العبارة السابقة رقمالمستو

الالزمة الستمرار لتعزيز عملية التطوير  اإلمكاناتالمؤسسة تساعدهم على توفير الماد و 

 واإلمكاناتفقط يقوم بتوفير الموارد  أحيانايرون بان المؤسسة )22.50%(وان ما نسبة 

المؤسسة  إنن يرو فأنهم) %7.25( مناسبتهالالزمة الستمرار تعزيز عملية التطوير وان 

  .ال تساعد على توفير الموارد الالزمة الستمرار التطوير 

تناسب التعليمات المطبقة بالمؤسسة مع المستجدات الحاصلة في )1(رقم العباراتجاءت -

 أنالعينة  أفراداستجابات  أظهرتمجال العمل في الترتيب الثالث حسب هذا المحور حيث 

يرون بان هناك تناسب لتعليمات المطبقة بالمؤسسة مع  أفرادمن )67.50%(ما نسبة

ليست كل التعليمات  بأنهيرون )15%(مستجدات الحاصلة في مجال العمل وان ما نسبته

يرون ) %17.5(أنتناسب مع المستجدات الحاصلة في العمل في حين  بالمؤسسةالمطبقة 
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ستجدات الحاصلة في مجال ال يوجد تناسب مطلق لتعليمات المطبقة بالمؤسسة مع الم بأنه

  .العمل

العمل المتعلقة بمسؤولياتي تتفق مع قدراتي في  إجراءات)6(و جاءت العبارة رقم

لعينة أفرادا من )62.50%(ما نسبته أناستجابات العينة  أظهرتالترتيب الرابع حيث 

العمل المتعلقة بمسؤولياتهم تتفق مع قدرتهم وان ما  اإلجراءاتمستوى  أنيرون 

و قدراتهم و مهام  أمكانتهمو  والمسؤولينليس هناك تناسب  بأنهيرون ) %30(هنسبت

العينة ال يرون بان هناك  أفرادمن )10%(أنفي حين  األحيانالممنوحة لهم في بعض 

  .وقدراتهم إمكاناتهمتناسب مطلق للمهام المسندة للمسؤولين و 

واضحة لسياستها في الترتيب السادس  أهداف اإلدارةتحدد )7(جاءت العبارة رقم و

العينة يرون  أفرادمن )%57.5(ما نسبة أنالعينة  أفراداستجابات  أظهرتالمحور حيث 

تكون  اإلدارةيرون بان ) %30(وان ما نسبة  واضحة لسياستها أهدافتحدد  اإلدارةبان 

 أهداف التحد اإلدارةيرون بان )%12.5(مناسبتهوان  األحيانواضحة في بعض  أهدافها

  .واضحة لسياستها
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  العينة لمحور التدريب أفراديمثل استجابات ):):):):07070707((((جدولجدولجدولجدول

        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        مطلقامطلقامطلقامطلقا        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        أحياناأحياناأحياناأحيانا        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        دائمادائمادائمادائما        العباراتالعباراتالعباراتالعبارات  الرقم

التدريب المناسب  اإلدارةتوفر   8

 أعمالهم أداءللعاملين لتمكنهم من 

  بصورة جيدة

29  72.50%  8  20%  3  7.50%  

على التعرف على  اإلدارةتحرص   9

الموظفين التدريبية لتحسين مستوى 

  االعمالهم أداء

26  65%  12  30%  5  3%  

على توفير خدمات  اإلدارةتحرص   10

الالزمة و الفرص لتطوير قدرات 

  العمال 

26  65%  11  27.50%  3  7.50%  

على  العبءالتدريب الجيد يخفف   11

  المشرفين و الرؤساء

27  67.50%  11  27.50%  2  5%  

يتلقى المسؤولين بالمؤسسة تدريبا   12

  جيدا الزيادة فعالية اتخاذ القرار

28  70%  7  17.50%  5  12.50%  

المعارف المهنية و الوظيفية  تلكمأ  13

  وجه أكملالنجاز العمل على 

23  57.50%  13  32.50%  4  10%  

يخطى الجميع بفرص متساوية   14

  األنظمةللترقية حسب 

20  50%  12  30%  8  20%  

تخضع البرامج التدريبية لعملية تقييم   15

  و مراجعة مستمرة

25  62.50%  11  27.50%  4  10%  

        ::::تحليل الجدولتحليل الجدولتحليل الجدولتحليل الجدول

 اإلدارةتوفر ) 8(ة رقمبان العينة للعبار أعالهيتضح من خالل الجدول المبين 

بصورة جيدة كانت مرتفعة و كانت  أعمالهم أداءالتدريب المناسب للعاملين لتمكنهم من 
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عينة دراسة يرون أفراد )72.50%(ما نسبته أن أي المحورةحسب هذا  األولفي الترتيب 

بصورة جيدة  األعمال أداءتمكنهم من  حتىتوفر التدريب المناسب للعاملين   اإلدارةبان 

توفر التدريب المناسب في بعض  اإلدارةالعينة يرون بان  أفرادمن ) %20( أنفي حين  

ال توفر التدريب المناسب للعاملين حتى  اإلدارةان يرون ب)7.50%(في حين نجد األحيان

  .بصورة جيدة األعمال أداء أنتمكنهم 

في الترتيب الثاني حسب هذا المحور حيث  12في حين جاءت العبارة رقم 

يتلقى المؤسسة تدريبا جيدا لزيادة فعالية «استجابات عينة الدراسة لهذه العبارة أظهرت

بالمؤسسة يتلقوا  المسؤوليةالعينة يرون بان  أفرادمن )70%(ما نسبة » اتخاذ القرار

العينة يرون بان  أفرادمن ) %17.50(تدريبا جيدا لزيادة فعالية اتخاذ القرار في حين نجد

عينة  أفرادمن )  %12.5(أنفي حين نجد  األحيانالمسؤولين يتلقون تدريبا في بعض 

  .و الرؤساء شرفيينالعلي  ءالتدريب يخفف العب أنالدراسة ال يرون 

على التعرف على احتياجات الموظفين التدريبية  اإلدارةتحرص  9جاءت  العبارة رقم -

 أظهراالرابع حسب هذا المحور حيث  التدريب،في  ألعمالهم أداءلتحسين مستوى 

تحرص  اإلدارةيرون بان  األفرادمن )%65(مناسبته أنعينة الدراسة  أفراداستجابات 

 أنفي حين نجد  أدائهمعلى التعرف على احتياجات الموظفين التدريبية تحسين مستوى 

على التعرف على احتياجات  األحيانض تحرص في بع اإلدارةيرون بان ) 27.5%(

 اإلدارةيرون بان ) %27.5( أنفي حين نجد  أدائهمالموظفين التدريبية لتحسين مستوى 

عرف على احتياجات الموظفين التدريبية لتحسين على الت األحيانتحرص في بعض 

ال تحرص على  اإلدارةيرون بان )%7.50(ما نسبتهنجد  األعمال، و ألداءمستواهم 

  .الموظفين التدريبية احتياجات
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على توفير خدمات الالزمة و القرص  اإلدارةتحرص «10كما جاءت العبارة رقم -

تحرص على توفير خدمات  اإلدارةال يرون بان )%7.5(لتطوير قدرات العمال و نجد 

 الالزمة 

  .و القرص لتطوير قدرات العمال مطلقا

تخضع البرامج التدريبية لعملية تقييم و مراجعة مستمرة )15(و جاءت العبارة رقم

ما  أنالعينة  أفراداستجابات  أظهرتفي الترتيب الخامس في هذا المصور حيث 

العينة يرون بان البرامج التدريبية تخضع لعملية تقييم و  أفرادمن )62.50%(نسبته

 أفراداستجابات  أظهرتمراجعة  مستمرة في الترتيب الخامس في هذا المصور حيث 

العينة يرون بان البرامج التدريبية تخضع لعملية  أفرادمن )%62.50(ما نسبته  أنالعينة 

العينة يون بان البرامج  فرادأمن )%27.5( أنتقييم و مراجعة مستمرة في حين نجد 

 أفرادمن )10(أنفي حين نجد  األحيانالتدريبية تخضع لعملية تقييم و مراجعة في بعض 

  .البرامج التدريبية تخضع لعملية تقييم و مراجعة مستمرةعينة الدراسة ال يرون بان 

امتلك المعارف المهنية و الوظيفية النجاز العمل على )13(وجاءت العبارة رقم

ما  أنالعينة  أفراداستجابات  أظهرتفي الترتيب السادس لهذا المحور حيث .وجه أكمل

على  األعمال ألنجزيرون بان لديهم معارف مهنية ووظيفية  أفرادمن ) 57.50%(نسبته

 بأنهميرون )10%(ما نسبته أنوجه في حين نجد  أكمل على األعمالوجه في حين  أكمل

   .وجه مطلقا أكملالوظيفية النجاز على  ليست لديهم المعارف المهنية و

في  األنظمةيحظى الجميع بفرض متساوية للتقية حسب  )14(جاءت العبارة رقم 

 أفرادمن ) %50(ما نسبة  أناالستجابات  أظهرتالترتيب السابع لهذا المصور حيث 

 أنفي حين نجد  األنظمةالعينة يرون بان الجميع يحظى بفرص متساوية للترقية حسب 

 .مطلقا األنظمةال يرون بان الجميع يحظى بفرص متساوية للترقية حسب )20%(
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  العينة لمحور الثواب و العقاب أفراد استجاباتيمثل ):):):):08080808((((الجدول الجدول الجدول الجدول 

        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        مطلقامطلقامطلقامطلقا        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        أحياناأحياناأحياناأحيانا        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        دائمادائمادائمادائما        العبارةالعبارةالعبارةالعبارة        الرقمالرقمالرقمالرقم

في المؤسسة مفهومة  اإلجراءاتالقواعد و         16161616

  من الجميع

26  65%  9  22.50%  5  12.50%  

تعالج المشكالت الموجهة نحو المؤسسة         17171717

  بشكل حاد

20  50%  11  27.50%  9  22.5%  

العمل المتميز الذي  العاملين عن مكافأةيتم         18181818

 أهدافيسهم بدرجة كبيرة في تحقيق 

  المؤسسة

24  60%  6  15%  10  25%  

 أداءال تسمح المؤسسة بتدني مستوى         19191919

  موظفها

16  40%  10  25%  14  35%  

الخاصة بانجاز  بتنفيذ التعليماتيتم االلتزام         20202020

  العمل

25  62.50%  5  12.50%  10  25%  

 أداءال توجد قيود صارمة مفروضة على         21212121

  الواجبات

18  45%  15  37.50%  7  17.50%  

بنظم العدالة في توزيع  اإلدارةتلتزم         22222222

  المكافأة

20  50%  12  30%  8  20%  

        ::::تحليل الجدولتحليل الجدولتحليل الجدولتحليل الجدول

) 16(استجابات العينة للعبارة رقم أن أعالهيتضح من خالل  الجدول المبين 

) %65( سبتهن ام أيكانت عالية .في المؤسسة مفهومة من الجميع اإلجراءاتالقواعد و 
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و القواعد في المؤسسة غير مفهومة من  اإلجراءاتالقواعد و يرون بان  األفرادمن 

في  اإلجراءاتالعينة ال يرون بان القواعد و  أفرادمن ) 12.5%(آنالجميع في حين نجد 

  .حسب هذا المحور األولالمؤسسة مفهومة من الجميع و هذه العبارة جاءت في الترتيب 

في » يتم االلتزام بتنفيذ التعليمات الخاصة بانجاز العمل«)20(و جاءت العبارة رقم

 أنالعينة  أفراداستجابات  أظهرتالترتيب الثاني حسب هذا المحور حيث 

بتنفيذ التعليمات الخاصة بانجاز العمل في حين  يرون بان هناك التزام) 62.50%(مناسبته

الخاصة بانجاز العمل  التعليماتال يتم االلتزام المطلق بتنفيذ  بأنهيرون ) 12.50%(نجد

يرون بان ليس هناك التزام بتنفيذ التعليمات ) 25%( أنفقط في حين نجد  أحيانابل 

  .العمل بانجاز الخاصة

العاملين عن العمل المتميز الذي يسهم بدرجة  مكافأةيتم ) 18(و جاءت العبارة رقم 

أظهرت المؤسسة جاءت في الترتيب الثالث في هذا المحور حيث  أهدافكبيرة في تحقيق 

العاملين عن العمل  مكافأةيتم  بأنهيرون ) %60(ما نسبة  أنالعينة  أفراد استجابات

 أفرادمن ) 15%(المؤسسة وان ما نسبته أهدافالمتميز الذي يسهم بدرجة كبيرة في تحيق 

ال  بأنهيرون )%25(في حين نجد  أحياناالعاملين عن العمل المتميز  مكافأةيتم  بأنهيرون 

  .مطلقا األهدافالعاملين عن العمل المتميز الذي يسهم بدرجة كبيرة في تحقيق  مكافأةيتم 

تعالج المشكالت الموجهة نحو المؤسسة بشكل حاد في الترتيب ) 17(رقم جاءت العبارة-

يرون  )%50(ما نسبته  أنالعينة  أفراداستجابات  أظهرتالرابع حسب هذا المحور حيث 

يرون بان المشكالت التي تعالج ) %27.50(بان المشكالت تعالج بشكل حاد في حيث نجد

  .يرون بان المشكالت بشكل حاد مطلق) 22.5%(وطني حين نجد  أحياناحاد تكون 

في نفس ترتيب  المكافآتبنظم العدالة في توزيع  اإلدارةتلتزم ) 22(وجاءت العبارة رقم-

تلتزم بنظم العدالة  اإلدارةيرون بان )50%( أنالعبارة السابقة بالنسبة لهذا المحور فنجد 
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بنظام  أحياناتلتزم  اإلدارةالعينة يرون بان  فرادأمن )%30(أنو نجد  المكافآتفي توزيع 

ال تلتزم مطلقا بالعدالة  اإلدارةيرون بان ) %20(في حين نجد.المكافآت توزيعالعدالة في 

  .األجرفي توزيع 

موظفيها ونجد  أداءالمؤسسة بتدني مستوى  ال تسمع  موظفيها) 19(وجاءت العبارة رقم-

يرون ) %40(أناالستجابات  أظهرتهذه العبارة في الترتيب السادس لهذا المصور حيث 

ن بان يرو)25%( أنموظفيها وفي حين نجد  أداءبان المؤسسة ال تسمح بتدني مستوى 

) 35%(موظفيها و نجد  أداءال تسمح بتدني مستوى  أحياناالمؤسسة في بعض الحاالت و 

  .موظفيها أداءة تسمح نوعا ما بتدني مستوى يرون بان المؤسس

في  لواجباتي أداءال توجد قيود صارمة مفروضة على ) 21(وجاءت العبارة رقم-

ال  بأنهعينة الدراسة يرون  أفرادمن )25%(أناالستجابات  أظهرتالترتيب الخامس حيث 

يرون بان ) %37.50( أنواجباتهم في حين نجد  أداءتوجد قيود صارمة مفروضة على 

توجد  بأنهيرون ) 17.50%(في حين نجد أدائهمتوجد قيود صارمة مفروضة على  أحيانا

  .قيود فروضة على دائهم لواجباتهم

  العينة لمحور تحقيق التفوق والتمييز أفراديمثل استجابات  ):):):):09090909((((جدولجدولجدولجدول

        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        مطلقامطلقامطلقامطلقا        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        أحياناأحياناأحياناأحيانا        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        دائمادائمادائمادائما        العبارةالعبارةالعبارةالعبارة        الرقمالرقمالرقمالرقم

متعة في حل المشكالت التي  أجد        1111

  يعتبرها بعض الناس مستعصية

21  52.50%  17  42.5%  2  5%  

متفوق بين  ألكونابذل كل جهدي         2222

  زمالئي

19  47.50%  15  37.50%  6  15%  

الكثيرة و البسطة  األعمالانجاز  أفضل        3333

  القليلة و الصعبة األعمالبدال من انجاز 

18  45%  19  47.50%  3  7.50%  
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يجري  ماارغب دائما في االطالع على         4444

  من تطور في المجال العلمي

19  47.50%  20  50%  1  2.50%  

دون استغالله  يفوتنيال اترك وقت فراغ         5555

  تعود علي بالفائدة أعمالفي 

20  50%  17  42.50%  3  7.50%  

        

        ::::تحليل الجدولتحليل الجدولتحليل الجدولتحليل الجدول

ترك أ ال«)20(للعبارة األفراداستجابات  أن أعالهيتضح من خالل الجدول المبين 

 أظهرتعالية حيث » تعود علي بالفائدة أعمالوقت فراغ يفوتني دون استغالله في 

تعود  أعمالفي  أوقاتهممن العينة يستغلون ) %50(ما نسبته أنالعينة  أفراداستجابات 

فراغهم  أوقاتيستغلون  أحيانفي بعض ) 42.50%(أنعليهم بالفائدة في حين نجد 

التي تعود عليهم بالفائدة  باألعمال قراءتهم أوقاتال يستغلون ) 7.50%(حين بالفائدة في 

  .ومن حيث الترتيب فهذه العبارة الثاني حسب هذا المصور

 »رغب دائما في االطالع على ما يجري من تطور في المجال العلميأ«جاءت العبارة-

ما  أنالعينة  أفراداستجابات  أظهرتفي الترتيب الثاني حسب المحور فقد 

يرغبون دائما في االطالع على ما يجري من تطور علمي  بأنهميرون ) 47.50%(نسبته

في االطالع على ما يجري من تطور  أحياناال يرغبون  بأنهميرون ) %50(في حين نجد

العينة ليست لديهم الرغبة مطلقا في االطالع  أفرادمن ) 7.5%(في المجال العلمي و نجد

  .ن تطور علميم على ما يجري

في نفس ترتيب العبارة » متفوقا بين زمالئي ألكونابذل كل جهدي «) 02(العبارة جاءت-

 أفرادمن )47.50%(أناستجابات  أظهرتحسبت هذا المصور حيث ) 4(السابقة رقم
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) 15%( أنفي حين نجد  أحياناكل جهودهم ليكونوا متفوقين زمالئهم  بذلوا بأنهميرون 

  .ون جهدهم ليكونوا متفوقينال يبذل بأنهميرون 

متعة في حل المشكالت التي يعتبرها بعض الناس  أجد) 01(وجاءت العبارة رقم-

العينة  أفراداستجابات  أظهرت ، فقدهذا المصور األول حسبمستعصية في الترتيب 

لديهم متعة في حل المشكالت التي يعتبرها بعض الناس  بأنهميرون  )52.50%(أن

 أحياناحل المشكالت  المتعة في يرون بان لديهم) %42.5(أنحيث نجد  ، فيمستعصية

يعتبرها بعض الناس  التيليست لديهم مطلقا متعة في حل المشكالت ) 5%(في حين 

القليلة و الصعبة في الترتيب  األعمالانجاز  أفضل«) 3(العبارة رقم توجاء، مستعصية

) 45%(ما نسبته  أنالعينة  أفراداستجابات  أظهرتالخامس حسب هذا المحور حيث 

عينة  أفرادمن )%47.50(أنالقليلة و الصعبة في حين نجد  األعماليفضلون انجاز 

ونجد  األحيانالقليلة و الصعبة في بعض  األعماليفضلون انجاز  بأنهمالدراسة يرون 

حيث نجد نسبة .القليلة و الصعبة األعمالال يفضلون انجاز  بأنهميرون ) %7.50(أن

القليلة و  األعمالفقط انجاز  أحيانايفضلون  أنهمباستجابات على  قامواالذين  األفراد

  .القليلة والصعبة األعماليفضلون دائما انجاز الذي  األفرادمن  أكثرالصعبة 

  األهدافلمحور تحقيق  األفراديمثل استجابات ):):):):10101010((((جدول جدول جدول جدول 

الر

  قم
        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        مطلقامطلقامطلقامطلقا        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        أحياناأحياناأحياناأحيانا        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        دائمادائمادائمادائما        العبارةالعبارةالعبارةالعبارة

نفسي عن مقدار العمل الذي  أحاسب  6

  كل يوم أنجزه

20  50%  13  32.50%  7  17.50%  

 األهداف أحقق أناحرص على   7

  المسطرة لعلمي

20  55%  11  27.50%  7  17.50%  

  %20  8  %30  12  %50  20  المنقوصة األعمالمن  انزعج  8
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مهما كلفني  األعمالالنجاز  أسعى  9

  اآلمر

17  42.50%  14  35%  9  22.50%  

 أشياءاعمل  أن بإمكانياشعر انه   10

  ناجحة

16  40%  11  27.50%  13  32.50%  

 األعمالاعتبر نفسي مسؤوال عن نتائج   11

  بها أقومالتي 

19  47.50%  11  27.50%  9  22.50%  

يعتبر النجاح في جميع الحاالت نتيجة   12

  منطقية لمثابرة الفرد في عمله

18  45%  10  25%  12  30%  

        ::::الجدولالجدولالجدولالجدول    تحليلتحليلتحليلتحليل

يعتبر النجاح في جميع الحاالت نتيجة منطقية لمثابرة الفرد ) 12(جاءت العبارة رقم

ما  أنالعينة  أفراداستجابات  أظهرتفي عمله في الترتيب الرابع حسب هذا المحور حيث 

يرون و يعتبرون النجاح نتيجة منطقية لمثابرة الفرد في عمله في حين نجد ) %45(نسبته 

نتيجة منطقية لمثابرة  األحيانالنجاح في بعض  أنالعينة يعتبرون  أفرادمن ) 25( آن

النجاح في جميع الحاالت نتيجة منطقية لمثابرة  أنال يعتبرون ) 30%( أنالفرد ونجد 

  .الفرد في عمله

في الترتيب  اآلمرمهما كلفني  األعمالاسعي النجاز ) 9(وجدت العبارة رقم 

ما  أنعينة الدراسة  األفرادجد استجابات الخامس حسب هذا المحور حيث ن

) 35%( أنفي حين نجد  اآلمرمهما كلفهم  األعماليسعون النجاز ) %42.50(نسبته

عينة  أفرادمن ) 22.5%( أنفقط و نجد  األحيانفي بعض  األعماليسعون النجاز 

  . األمرمهما كلفهم  األعماليسعون مطلقا النجاز  الدراسة ال

في الترتيب » ناجحة أشياءاعمل  أن بإمكاني إنياشعر «) 10(و جاءت العبارة رقم-

ما  أنعينة الدراسة  أفراداستجابات  أظهرتالسادس حسب هذا المحور ،حيث 
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 بإمكانهم أن أبدا أن بإمكانهميشعرون  أحيانا بأنهمالعينة يرون  أفرادمن )27.25%(نسبته

  .ناجحة أشياء يعملوا أن

العينة للعبارة  أفراداستجابات  أن أعالهالمبين يتضح من خالل الجدول 

و قد جاءت هذه العبارة في »المسطرة لعملي األهداف أحقق أناحرص على «)07(رقم

 بأنهمالعينة يرون  أفرادمن )%55(ما نسبته أنحسب هذا المحور و نجد  األولالترتيب 

) %27.50(أنالمسطرة لعملهم في حين نجد  األهداف يحققون أنيحرصون على 

) %17.50(أن، في حين نجد األحيانالمسطرة في بعض  أهدافهميحرصون على تحقيق 

  .المسطرة لعمله أهدافهمليس لديهم الحرص على تحقيق 

أحاسب نفسي عن مقدار العمل الذي أنجزه كل يوم في الترتيب )6(العبارة رقم  و جاءت-

يرون أن ) %50(استجابات األفراد أن ما نسيته  أظهرتالثاني حسب هذا المحور حيث 

من أفراد عينة الدراسة يرون بأنهم يحاسبون أنفسهم عن مقدار العمل الذي ) 32.50%(

من أفراد عينة الدراسة يرون بأنهم ال ) %17.50(أحيانا في حين نجد أن  ينجزونه

  .يحاسبون أنفسهم عن مقدار العمل الذي ينجزونه في كل يوم

انزعج من األعمال المنقوصة في الترتيب نفسه مع العبارة ) 8(و جاءت العبارة رقم -

من العينة يرون  )%50(من حيث استجابات بأن األفراد ، حيث نجد أن ) 6(السابقة رقم 

من أفراد العينة ينزعجون ) %30(د جبأنهم ينزعجون من األعمال المنقوصة في حين ن

زعجون مطلقا من األعمال ال ين)%20(في بعض األحيان من األعمال المنقوصة و نجد أن

  .المنقوصة

في  »أعتبر نفسي مسؤوال عن نتائج األعمال التي أقوم بها«) 11(و جاءت العبارة رقم -

أفراد  استعجاالتمن نسبة ) %47.50(الترتيب الثالث حسب المحور هذا حيث نجد أن 

الدراسة يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن نتائج األعمال التي يقومون بها ، في حين نجد أن 
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أنفسهم مسؤولين عن نتائج األعمال التي يقومون بها،في  يعتبرون)27.50%(

 ن نتائج أعمالهم التي يقومون بهامن األفراد ال يعتبرون أنفسهم مسؤولين ع)22.50%(

  .مطلقا 

  

  

  

  والقدرة على التحدي اإلصرارالعينة لمحور  أفراد أنيمثل استجابات ):):):):11111111((((جدولجدولجدولجدول

        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        مطلقامطلقامطلقامطلقا        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        أحياناأحياناأحياناأحيانا        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        دائمادائمادائمادائما        العبارةالعبارةالعبارةالعبارة  الرقم

به صعبا  اقوكلما وجدت الذي   13

  إتمامهعلى  إصرارازدت 

15  37.50%  13  32.50%  11  27.50%  

رغبتي في النجاح تدفعني  إن  14

  المثابرةللجد و 

19  47.50%  9  22.50%  12  30%  

استمر في البحث عن حل   15

المشكلة التي تعترضني حتى وان 

  في ذلك ضعيفا األملكان 

14  35%  15  37.50%  11  27.50%  

في حلول مختلفة للمشكالت  أفكر  16

  تواجهني في العمل التي

20  50%  7  17.50%  13  32.50%  

انجاز  أثناءلدي رغبة في التحدي   17

  العمل مهما بدا العمل صعبا

19  47.50%  8  20%  12  30%  

التي تتطلب  األعمال أتجنب  18

  توفير اكبر قدر من المعلومات

20  50%  13  32.50%  7  17.50%  

        ::::تحليل الجدولتحليل الجدولتحليل الجدولتحليل الجدول



عرض و تحليل النتائجعرض و تحليل النتائجعرض و تحليل النتائجعرض و تحليل النتائج                                                                                                                                                                :          :          :          :          الفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامس  

 

114114114114 

 

أفكر في حلول ) 16(يتضح من خالل الجدول أن استجابات أفراد العينة للعبارة رقم

كانت عالية في حين جاءت في الترتيب األول حسب ، المختلفة للمشكالت التي تواجهني

من أفراد العينة ) %50(استجابات أفراد العينة أن ما نسيته  أظهرتهذا المحور حيث 

 لفة للمشكالت في بعض األحيان في حين نجد أن مايرون بأنهم يفكرون في حلول مخت

  .من أفراد ال يفكرون في حلول مختلفة للمشكالت التي تواجههم ) %32.50(ته بسن

أتجنب األعمال التي تتطلب توفر أكبر قدر من المعلومات في ) 18(و جاءت العبارة -

من أفراد عينة  )%50(حيث أظهرت استجابات أن ) 16(نفس ترتيب العبارة السابقة 

في حين نجد  المعلومات،الدراسة يتجنبون األعمال التي تتطلب توفر أكبر من 

  .المعلوماتيتجنبون األعمال التي توفر أكبر قدر من )17.50%(

لدي رغبة في التحدي أثناء انجاز العمل مهما بدا العمل ) 17(و جاءت العبارة رقم -

لديهم دائما  )%47.50(فإننا نجد ما نسيته  صعبا في الترتيب الثاني حسب هذا المحور

رغبة في التحدي أثناء انجاز األعمال في حين أظهرت استجابات أفراد أن ما نسيته 

من أفراد عينة الدراسة  )%30 (أحيانا فقط إلنجاز األعمال ، و في حين نجد أن) 20%(

  .ال يرون بأن لديهم رغبة مطلقة في التحدي أثناء انجاز األعمال 

في نفس » إن رغبتي في النجاح تدفعني للجد و المثابرة «) 14(و جاءت العبارة رقم -

حسب هذا المحور حيث أظهرت االستجابات أن ما ) 17(بارة السابقة رقم العالترتيب 

من أفراد الدراسة يرون أن رغبتهم في النجاح تدفعهم للجد و المثابرة ) %47.50(نسيته 

رغبتهم في النجاح تدفعهم للجد و المثابرة أحيانا في ) %22.50(في حين نجد أن  دائما،

من أفراد الدراسة ليست لديهم مطلقا رغبة في النجاح حتى تدفعهم ) %30(حين نجد أن 

كلما وجدت العمل الذي أقوم به صعبا زدت ) 15(للجد و المثابرة و جاءت العبارة رقم 

الثالث حسب هذا المحور ، حيث أظهرت استجابات أفراد إصرارا على إتمامه ،الترتيب 
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العمل الذين يقومون به  إتمامعلى  إصرارلديهم ) %37.50(عينة الدراسة أن ما نسبته 

األحيان، في  األعمال في بعض إتمامعلى  إصرارلديهم ) %32.50(في حين نجد أن 

  .عمال األ  إتماميرون بأنه ليس لديهم إصرار على ) %27.50(حين نجد 

أستمر في البحث عن حل المشكلة التي تعترضني حتى و إن ) 15(و جاءت العبارة رقم -

كان األمل في ذلك طفيفا في الترتيب الرابع حيث أظهرت االستجابات أن ما نسيته 

من أفراد العينة سيستمرون في البحث عن حل المشكالت التي تعترضهم حتى لو )35%(

يرون بأنهم سيستمرون في البحث ) %37.50(ين نجد أن كان ذلك األمل ضعيف ، في ح

ال يبحثون مطلقا على الحل )%27.50(عن حل المشكلة أحيانا فقط في حين نجد أن

  .للمشكالت التي تواجههم 

    .يبين استجابة أفراد العينة لمحور العالقة مع الزمالء):):):):12121212((((جدول رقمجدول رقمجدول رقمجدول رقم

        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        مطلقامطلقامطلقامطلقا        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        أحياناأحياناأحياناأحيانا        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        دائمادائمادائمادائما        العبارةالعبارةالعبارةالعبارة        الرقمالرقمالرقمالرقم

الوحيدة  المسؤوليةهي  اإلدارةاعتبر         19191919

  الحلول إيجادعن 

22  55  13  22.50  5  12.50  

 أرائيزمالئي ال يحترمون  أناشعر         20202020

في حل مشكالت الصعبة التي 

  تعترضني

24  60  9  22.50  7  17.50  

فيهم  أثقالذين  األشخاصاعتمد على         21212121

في حل المشكالت الصعبة التي 

  تعترضني

20  50  15  37.50  5  12.50  

الخاصة بدال من  بآرائيالتمسك  أفضل        22222222

ترتب عن ذلك  لو اآلخرين أراء إتباع

  كرههم لي

17  42.50  15  37.50  8  20  
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        ::::تحليل الجدولتحليل الجدولتحليل الجدولتحليل الجدول

 أناشعر )20(للعبارة األفراداستجابات  أن أعالهيتضح من خالل الجدول المبين 

في حل المشكالت الصعبة التي تعترضني،حيث جاءت في  أرائيزمالئي ال يحترمون 

من )60%(ما نسبته  أناالستجابات  أظهرتحسب هذا المحور حيث  األولالترتيب 

في حل المشكالت  أرائيزمالئهم ال يحترمون  أنعينة الدراسة يرون ويشعرون  األفراد

زمالئهم ال  إن األحيانيشعرون في بعض  أفرادمن ) 22.50%( الصعبة،في حين نجد

ال يشعرون مطلقا بان زمالئهم ال يحترمون )%17.50(أنو نجد .أفكارهميحترمون 

  .في حل المشكالت أرائهم

الحلول في  إيجادهي المسؤولة الوحيدة عن  اإلدارةاعتبرت ) 19(وجاءت العبارة-

) %55(العينة ما نسبته  أفراداستجابات  أظهرتالترتيب الثاني حسب هذا المحور حيث 

الحلول و تجد  أيجادهي المسؤولة الوحيدة عن  اإلدارةالعينة يعتبرون  أفرادمن 

فقط و  أحياناالحلول  إيجادتكون مسؤولة عن  اإلدارة أنيعتبر  األفرادمن ) 32.50(أن

  .الحلول إيجادهي المسؤولة عن  اإلدارةال يعتبرون )%12.50(أننجد 

فيهم في حل المشكالت  أثقالذين  األشخاصاعتمد على )21(وجاءت العبارة رقم-

من  )%50( أنالصعبة التي تعترضني في الترتيب الثالث حسب هذا المحور حيث نجد 

يثقون فيهم ،في حين نجد  أشخاصالعينة يعتمدون في حل مشكالتهم الصعبة على  أفراد

) 12.50%(في حين نجد ان  أحيانالحل مشاكلهم   أشخاصيعتمد على ) %37.50( أن

تعترضهم حتى لو كان يثقون  التيفي حل المشاكل  األشخاصال يعتمدون مطلقا على 

  .فيهم

 اآلخرين أراء إتباعالخاصة بدال من  بآرائيالتمسك  أفضل) 22(و جاءت العبارة رقم-

 أظهرتحتى لو ترتب عن ذلك كرههم لي في الترتيب الرابع حسب هذا المحور حيث 

الخالصة  بآرائهميفضلون التمسك  أفرادمن )20.50%(ما نسبته أنالعينة  أفراداستجابات 
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الخاصة  بآرائهميفضلون التمسك ) %37.50(في حين نجدان اآلخرين أراء إتباعبدال من 

 أراءالخاصة بل يتبعون  بآرائهمال يفضلون التمسك ) 20%( أنفي حين نجد  ،أحيانا

  .اآلخرين

  

  

  

  

  

        ::::و مناقشة الفرضيات و مناقشة الفرضيات و مناقشة الفرضيات و مناقشة الفرضيات     عرضعرضعرضعرض_ _ _ _ 2

بعد تعرضنا لجداول استجابات أفاد العينة سنتطرق إلى تفسير و مناقشة الفرضيات و هذا 

من خالل ما توصلت إليه الباحثة من نتائج في الدراسة الحالية و قد حاولت معرفة عالقة 

المناخ التنظيمي بدافعية االنجاز و معرفة طبيعية العالقة بينهما و قد استندت في هذه 

مصلح حمدان  "ير الفرضيات على وفق الدراسات السابقة و بطريقة المناقشة و تفس

  " البقمي

        ::::عرض و مناقشة الفرضية العامة عرض و مناقشة الفرضية العامة عرض و مناقشة الفرضية العامة عرض و مناقشة الفرضية العامة * * * * 

  هناك عالقة طردية بين المناخ التنظيمي و دافعية االنجاز لدى العمال سونطراك "

لدرجة االرتباط بين المناخ التنظيمي  نتائج معامل ارتباط بيرسون    يمثل )11113333(((( رقمرقمرقمرقم    الجدولالجدولالجدولالجدول

  ."سونطراك"و دافعية االنجاز لدى عمال الصيانة 

 01. 0مستوى الداللة  القيمة المجدولة  قيمة معامل االرتباط        نننن
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        دالدالدالدال        0.40        0.86        40

        ::::تحليل الجدولتحليل الجدولتحليل الجدولتحليل الجدول

موجبة بين المناخ التنظيمي و من خالل النتائج الموضحة يتضح وجود عالقة طردية 

باعتبار أن الدافعية لالنجاز هي ذلك الطموح لدى عمال المؤسسة   االنجاز دافعية مستوى

الذي يدفع الفرد للمثابرة و القيام بعمل جيد حيث أن هذه الرغبة و الطموح التي تدفع الفرد 

لها عالقة بالمناخ السائد للفرد في المؤسسة التي يعمل فيها،حيث يؤثر المناخ التنظيمي 

للعاملين من حيث التشكيل و تعديل السلوكات التي يظهرونها  السلوكيةعلى المخرجات 

في موقع العمل و تتوقف فعالية و كفاءة أداء الفرد في المنظمة على مدى تأثير المناخ 

 يمي و كان جيدا ونه كلما تحسن المناخ التنظ، حيث يتضح أ السائد في بيئة العمل الداخلية

ية االنجاز لديهم حيث نستنتج وجود عالقة ارتباطية قوية و مالئما كلما ارتفع مستوى دافع

مما يؤكد صحة ايجابية بين المناخ التنظيمي و دافعية االنجاز لدى عمال سونطراك 

نه كلما توافرت العوامل و أها في هذه الدراسة ، مما يدل على يالفرضية التي تم تبن

ناسب كلما ارتفع مستوى دافعية الظروف المناسبة للعاملين و كان المناخ التنظيمي م

إيهاب محمود عايش الطيب إيهاب محمود عايش الطيب إيهاب محمود عايش الطيب إيهاب محمود عايش الطيب " " " " االنجاز لدى العمال و توافقت هذه النتيجة مع دراسة 

نتائجها انه وجود عالقة  هرتظأالتي  """"التنظيمي على الرضا الوظيفيالتنظيمي على الرضا الوظيفيالتنظيمي على الرضا الوظيفيالتنظيمي على الرضا الوظيفي اثر المناخاثر المناخاثر المناخاثر المناخ_ _ _ _ """"2008

بين توافر مناخ تنظيمي جيد و  00.0عند مستوى  إحصائيةايجابية قوية ذات داللة 

( ( ( ( الشنطيالشنطيالشنطيالشنطيإبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم محمود عبد الرحمان محمود عبد الرحمان محمود عبد الرحمان محمود عبد الرحمان "مستوى الرضا الوظيفي و كذلك تتفق مع دراسة 

نتائجها انه وجود اثر  أظهرتالموارد البشرية و  أداءاثر المناخ التنظيمي على  )")")")"2006

تحسين  لىإالمناخ يؤدي  هذا أنالموارد و  أداءايجابي للمناخ التنظيمي السائد على 

  .األداءمستوى 

        _: : : : األولىاألولىاألولىاألولىعرض و مناقشة الفرضية عرض و مناقشة الفرضية عرض و مناقشة الفرضية عرض و مناقشة الفرضية """"
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 و دافعية االنجاز لدى عمال المؤسسة سونطراك مرونة التنظيمهناك عالقة بين _ 

نتائج معامل االرتباط بيرسون ارتباط بين مرونة التنظيم و دافعية  يمثل )11114444((((    رقمرقمرقمرقم    الجدولالجدولالجدولالجدول

  _::::االنجاز

        01.0مستوى الداللةمستوى الداللةمستوى الداللةمستوى الداللة        المجدولةالمجدولةالمجدولةالمجدولة    القيمةالقيمةالقيمةالقيمة        قيمة معامل االرتباطقيمة معامل االرتباطقيمة معامل االرتباطقيمة معامل االرتباط        نننن
        دالدالدالدال        0.40        0.60        40

  _::::تحليل الجدولتحليل الجدولتحليل الجدولتحليل الجدول

نجاز دافعية االالنتائج يتضح وجود عالقة موجبة و ارتباط بين مرونة التنظيم و  من خالل

نه كلما كان التنظيم داخل المؤسسة يتميز بالمرونة في لدى عمال سونطراك حيث يتضح أ

فتجعل للعاملين و المؤسسة قدرة عالية  نحو األفراد، تأثيرا ايجابيااتخاذ القرارات يعطي 

على مواكبة األوضاع في خضم المحن و عدم االستقرار و حتى العثور على طرق 

فاألنظمة و  تمكنهم من استخدام األوضاع لصالحهم من أجل تحقيق المزيد من النجاح، 

هم و بالتالي يرفع اإلجراءات التي تتسم بالمرونة تفسح المجال أمام موظفيها و تشجع

مستوى دافعية االنجاز لديهم حيث أن المنظمة التي تتميز بالمرونة ، فان قدرتها على 

استيعاب المستجدات تكون عالية و ذلك يؤدي إلى جودة المناخ التنظيمي و بالتالي تزيد 

و من هنا نستنتج أن المؤسسة التي تتمتع بقدر فعلي من  افعية االنجاز لدى عمالهادمن 

المرونة هي المؤسسات التي يمكنها التواصل و مواكبة المستجدات و تأقلم مع كل 

المناخ _ " 2004"ناصر إبراهيم السكران"و نجد هذه النتيجة تتفق مع دراسة  الظروف

هات ايجابية مرتفعة لدى أفراد فمن نتائجها وجود توج" التنظيمي و عالقته باألداء الوظيفي

  ."كأحد محاور المناخ التنظيمي) نظم و إجراء العمل(العينة محور

 _::::عرض و مناقشة الفرضية الثانيةعرض و مناقشة الفرضية الثانيةعرض و مناقشة الفرضية الثانيةعرض و مناقشة الفرضية الثانية""""



عرض و تحليل النتائجعرض و تحليل النتائجعرض و تحليل النتائجعرض و تحليل النتائج                                                                                                                                                                :          :          :          :          الفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامس  

 

120120120120 

 

 .لدى عمال المؤسسة عالقة بين التدريب و دافعية االنجاز    هناك"

لدرجة االرتباط بين التدريب و  نتائج معامل االرتباط بيرسون يمثل )11115555((((    رقمرقمرقمرقم    الجدولالجدولالجدولالجدول

  .دافعية االنجاز لدى عمال مؤسسة الصيانة سونطراك

        0.01مستوى الداللةمستوى الداللةمستوى الداللةمستوى الداللة        القيمة المجدولةالقيمة المجدولةالقيمة المجدولةالقيمة المجدولة        قيمة معامل االرتباطقيمة معامل االرتباطقيمة معامل االرتباطقيمة معامل االرتباط        نننن
        دالدالدالدال        0.40        0.51        40

        _:تحليل الجدولتحليل الجدولتحليل الجدولتحليل الجدول

من خالل النتائج الموضحة يتضح وجود عالقة ايجابية بين التدريب و الدافعية لالنجاز 

بشكل يضمن  هو األساس الذي يحقق تنمية العاملين بصفة مستمرة وظيفةأثناء الفالتدريب 

القيام بمهامهم و مسؤولياتهم وواجباتهم بالشكل الذي يتناسب مع مستجدات أعمالهم التي لم 

و يضيف معلومات متنوعة و  فالتدريب يقدم المعرفة الجديدة ،تكن موجودة قبل الوظيفة

ؤثر على االتجاهات و يعدل األفكار و يغير السلوك ،كما أنه يعطي مهارات و قدرات و ي

في تطوير العالقات البشرية داخل بيئة العمل و هذه العالقات تكون يسهم بصورة فاعلة 

أقوى و أكثر فاعلية عندما تتوافر لدى المؤسسة تلك المهارات المطلوبة ألداء العمل،و من 

ما لتعميق و رفع القدرات للعاملين على ذلك نرى أن التدريب اإلداري قد أصبح الز

مختلف المستويات و يساعد على تطوير و تنمية سلوكيات و اتجاهات الرؤساء و 

  .تفكيرهم و إكسابهم مهارات سلوكية لإلدارة الفاعلة المرؤوسين و أنماط

في إشباع الحاجات األساسية و هي حاجات بطبيعتها سيكولوجية   إن التدريب يساهم

عملية مستمرة تشمل كافة العاملين و طوال حياتهم الوظيفية حيث يقوم بتعريف  فالتدريب

المتدربين بأدوارهم المختلفة و يزودهم بالمعارف و المهارات التي تمكنهم من أداء تلك 

كلما كان التدريب داخل المؤسسة جيدا كلما ارتفعت دافعية  أي،  األدوار بفاعلية و كفاءة

  .االستثمارات نجاحا في تحقيق االنجاز أكثرريب الجيد من االنجاز للعمال فالتد
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        _: عرض و مناقشة الفرضية الثالثةعرض و مناقشة الفرضية الثالثةعرض و مناقشة الفرضية الثالثةعرض و مناقشة الفرضية الثالثة* * * * 

  .ك لدى عمال سونطرا "و دافعية االنجاز العقابالثواب و  أنماطهناك عالقة بين "

لدرجة ارتباط بين الثواب و العقاب  نتائج معامل ارتباط بيرسون يمثل )11116666((((    رقمرقمرقمرقم    الجدولالجدولالجدولالجدول

  و دافعية االنجاز لدى العمال

        مستوى الداللةمستوى الداللةمستوى الداللةمستوى الداللة        القيمة المجدولةالقيمة المجدولةالقيمة المجدولةالقيمة المجدولة        قيمة معامل االرتباطقيمة معامل االرتباطقيمة معامل االرتباطقيمة معامل االرتباط        نننن
        دالدالدالدال        0.40        0.86        40

        _:تحليل الجدولتحليل الجدولتحليل الجدولتحليل الجدول

 نجازاإلمن خالل النتائج الموضحة يتضح وجود عالقة بين الثواب و العقاب و دافعية     

المرغوب به و  كت و الثواب يعززان السلواالمكافاء أنلدى عمال المؤسسة حيث يتضح 

 يسعونمن العقاب و بالتالي  يخافون فاألفراد نجازلإلبالتالي ينمي لدى الفرد الدافع 

 اإلفراطفالثواب و العقاب يجب أن يكون فيهما توازن و ال يجب  جل الثوابألالنجاز من 

دال كلما كانت دافعية االنجاز للعمال كلما كان نظام الثواب و العقاب عا أي في أحدهما،

  .عالية 

        : : : : االستنتاج العاماالستنتاج العاماالستنتاج العاماالستنتاج العام

  ::::أنأنأنأنعرض و مناقشة الفرضيات عرض و مناقشة الفرضيات عرض و مناقشة الفرضيات عرض و مناقشة الفرضيات نستنتج من خالل 

المتغيرات التنظيمية داخل المنظمة و هو يعبر عن الجو العام  أهمالمناخ التنظيمي من 

في العمل تعتمد بنسبة كبيرة على درجة الدعم التي  دافعتيهمن سلوك العمال و أداخلها  و

فالمناخ السائد في المنظمة يؤثر على مواقف العاملين تجاه  يوفرها لهم المناخ التنظيم

 اإلنجازلديهم دافعية  الذين األفراد إنالعالقات السائدة و قد توصلت من خالل دراستي 

 ارتباطيهالتنظيمي عالقة  فللمناخمرتفعة يعملون في ظروف مناخية مالئمة و تشجيعية 



عرض و تحليل النتائجعرض و تحليل النتائجعرض و تحليل النتائجعرض و تحليل النتائج                                                                                                                                                                :          :          :          :          الفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامس  

 

122122122122 

 

فهو المجال الذي يتفاعل الفرد داخله مع البيئة  األخرىقوية بين المتغيرات التنظيمية 

  . التنظيمية

للمناخ  مالمتهممرتبطة بدرجة  اإلنجازللعمل و  دافعتيهمالعمال و  سلوكيات إن          

منظماتهم من خالل تناسب التعليمات المطبقة بالمؤسسة مع المستجدات  التنظيمي في

 إمكانيتهمو تناسب المهام مع الحاصلة في العمل و مواكبة المستجدات في البيئة المحيطة 

و قدراتهم و توافق الهيكل التنظيمي مع طبيعة و مهام العاملين فهو عنصر مهم كذلك قيام 

كبر قدر من االنجاز و معرفة من تحقيق أ ين حتى يمكنهمبالتدريب الجيد للعامل المؤسسة

ألن التدريب يهدف إلى االستفادة من خبرات  ة لتحسين مستواهماحتياجات العاملين التدريبي

و معارف و مهارات العاملين كما أنه ينمي وعي المتدربين بالمستجدات و تفهم 

العاملين في اتخاذ القرارات و و مشاركة  و األسس التي قامت عليها التوجيهات الحديثة

مفهومة من الجميع و مكافاءة العاملين عن العمل  إجراءاتكذلك وضع المؤسسة لقواعد و 

  . و تدفعهم للعمل الجيد اإلفرادتساعد  أن شانهاالمتميز فكل هذه من 

        ::::اقتراحات و توصياتاقتراحات و توصياتاقتراحات و توصياتاقتراحات و توصيات

 األسلوب إتباعو دلك من خالل  إبداعاتهم إلظهارالفرصة للموظفين  وإعطاءمنح الثقة  1111

فيهم و  اإلدارةي يشعرهم بثقة اإلدارة و تفويض الصالحيات لهم األمر الذالتشاوري في 

  .و مضاعفة نشاطهم  بأنفسهمكذا ثقتهم 

تعمل على خلق توجهات نحو المناخ  أن الوقوف على العناصر التي من شأنها محاولة 2222

ولة مواجهتها و التغلب عليها و كذلك ضرورة التنظيمي السائد لدى الموظفين  و محا

  .العام الذي يحكم عمل الموظفين اإلطاراالهتمام بالهيكل التنظيمي الرسمي باعتباره 
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رفع دافعية الموظفين عن طريق دعمهم بمزيد من الحوافز المادية و المعنوية  توفير  3333

تكريم المتميزين  إليهمموكلة ال الوظيفيةالتي تساعدهم على انجاز مهامهم  اإلمكانياتكافة 

  .معنوية  أومنهم و منحهم ما يستحقونه من مكافاءت تشجيعية سواء كانت مادية 

المزيد من الدراسات و البحوث للتعرف على العوامل التي تساعد على رفع  إجراء 4444

 .مستوى دافعيتهم لالنجاز
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 خاتمـة 

تناولت هذه الدراسة موضوع المناخ التنظيمي و عالقته بدافعية االنجاز لدى عمال      

مؤسسة سونطراك و اشتملت على جانبين هما الجانب النظري و اشتمل على ثالث 

العام للدراسة و الفصل الثاني بعنوان المناخ التنظيمي  اإلطاربعنوان  األولفصول الفصل 

الجانب الميداني للدراسة اشتمل على فصلين  أماو الفصل الثالث بعنوان دافعية االنجاز 

الدراسة الميدانية و الفصل الخامس بعنوان عرض و  إجراءاتهما الفصل الرابع بعنوان 

  :التالية النتائج إلىتفسير النتائج و قد توصلت الدراسة 

يؤثر المناخ التنظيمي على العديد من المتغيرات المرتبطة بسلوك العنصر البشري و الذي 

 أهمو انه كذلك يؤثر في استقرار التنظيم يعد من  األساسي مرتكزةهو قوام العمل و 

المتغيرات التنظيمية داخل المنظمة حيث يعبر عن الجو العام داخلها ترتبط دافعية لالنجاز 

و العديد من المتغيرات النفسية و الظروف المحيطة بالفرد العامل و  األموروعة من بمجم

طردية بين المناخ التنظيمي و دافعية  ارتباطيهالتي يمثلها المناخ التنظيمي توجد عالقة 

  االنجاز لدى عمال مؤسسة سونطراك
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 2008كلية التجارة ،غزة،فلسطين ، ،ة منشور غير ماجستير

ماجستر جامعة ،مذكرة زتقدير الذات و عالقته بالدافعية لالنجا: جعفر صباح -2
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 .يبين ا�ستمارة  في صورتھا ا�ولية قبل التحكيم_:02ملحق _  

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

_بسكرة_ جامعة محمد خيضر   

نية و ا�جتماعيةكلية العلوم ا$نسا  

 قسم العلوم ا�جتماعية

 

  

  ...تحية طيبة و بعد ،أستاذي الفاضل

أقدم لسيادتكم ھذه الوثيقة و المتضمنة استبيانين في إطار الدراسة الميدانية الخاصة بمذكرة 

المناخ التنظيمي و ع.قته بدافعية "يم و عمل  بعنوان تنظ مكملة لنيل شھادة الماستر في علم النفس

  ."دراسة ميدانية في مؤسسة سونطراك"ا2نجاز 

ھل ھناك ع.قة بين المناخ التنظيمي و الدافعية ل.نجاز؟ " :و تتضمن ھذه الدراسة التساؤل التالي

  و ما طبيعتھا؟ 

ھناك ع.قة طردية بين المناخ التنظيمي و الدافعية ل.نجاز :"ا الفرضية الدراسة فھي كما يليأم

  ."لدى عمال مؤسسة سونطراك

  .ص بالمناخ التنظيمي لدى العاملينخا: ا2ستبيان ا7ول

  .ص بقياس الدافعية ل.نجاز للعمالاخ: ا2ستبيان الثاني

  .نادرا ،أحيانا ،غالبا: فھي) الخيارات (أما بدائل ا2ستجابة

  و ارجوا من سيادتكم ا2ط.ع على ھذه الوثائق و تحكيمھا و لكم منا جزيل الشكر و العرفان 

اءالرميسالبار  :الطالبة                                                                  
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  :قبل التعديل  استبيان المناخ التنظيمي

 م,حظـات � يقيس يقيس  البــنــود الرقم ا�بعاد

ــم
ظي

ـــ
لتن

ة ا
نــ

رو
ـــ

مـ
 

تناسب القواعد و التعليمات المطبقة بالمؤسسة مع متطلبات  01

  .التطوير

   

     .تحق المسئولون المھام المسندة إليھمسي 02

تساعد المؤسسة على توفير الموارد و اCمكانيات ال.زمة  03

  . 2ستمرار تعزيز عملية التطوير

   

تتصف اللوائح و ا7نظمة المعمول بھا داخل المؤسسة  04

  .بالمرونة و الوضوح

   

     .مھام العاملينيتوافق الھيكل التنظيمي للشركة مع طبيعة و  05

إجراءات العمل المتعلقة بمسؤولياتي تتفق مع قدراتي و  06

  .مھاراتي

   

     .وجود سياسات واضحة لGدارة تحدد كيفية تحقيق ا7ھداف 07

ـة
ريـ

دا
C
ة ا

ــي
نم

الت
و 

ب 
يــ

در
الت

 

توفر اCدارة التدريب المناسب للعاملين لتمكنھم من أداء  08

  .أعمالھم بصورة جيدة

   

تساعد المؤسسة المرؤوسين في تعلم أعمالھم بصورة  09

  .مستمرة

   

     .التدريب الجيد يخفف العبء على المشرفين و الرؤساء 10

يتبقى المسئولين بالمؤسسة تدريبا جيدا لزيادة فعالية اتخاذ  11

  .القرار

   

و التنمية يحد من ا7خطاء و تجعل العامل يستفيد  التدريب 12

  . من ا2Hت المستخدمة إلى أقصى حد ممكن

   

اكتسب المعارف المھنية و الوظيفية 2نجاز العمل على  13

  .أكمل وجه

   

     . يحظى الجميع بفرص متساوية للترقية حسب ا7نظمة 14

المقترحات التي تساھم في يبادر العاملون بتقديم اHراء و  15

 .تطوير أداء العمل
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ب
ــا

ـــ
قــ

لع
و ا

ب 
وا

لثـ
 ا

القواعد و اCجراءات و ا7وامر في المؤسسة مفھومة من  16

  .الجميع

   

     .تعالج المشك.ت الموجھة نحو المؤسسة بشكل حاد 17

مكافأة العاملين عن العمل المتميز الذي يسھم بدرجة  يتم 18

  .كبيرة في تحقيق أھداف المؤسسة

   

     .2 تسمح المؤسسة بتدني مستوى أداء موظفيھا  19

     .يتم ا2لتزام بتنفيذ التعليمات الخاصة بانجاز العمال 20

     .2 توجد قيود صارمة مفروضة على أداء لواجباتي  21

     .تلتزم اCدارة بنظم العدالة في توزيع ا7جور و المكافآت 22

  

  :قبل التعديل استبيان دافعية ا�نجاز

 م,حظـات � يقيس يقيس  البــنــود الرقم ا�بعاد

ق
ـو

ـــ
لتف

و ا
ز 

ــي
مـ

تــ
 ال

ق
يــ

ــق
تح

 

أجد متعة في حل المشك.ت التي يعتبرھا بعض الناس  01

  .مستعصية

   

     .ابذل كل جھدي 7كون متفوقا على اHخرين في العمل  02

أفضل انجاز أعمال كثيرة و بسيطة بد2 من انجاز    03

  ا7عمال قليلة و صعبة 

   

     .ارغب دائما في ا2ط.ع على ما يجري من تطور علمي 04

2 اترك وقت فراغ يفوتني، دون استغ.له في أعمال تعود   05

  .علي بفائدة

   

     .احرص على مقارنة نتائج أعمالي و مستواي مع زم.ئي  06

     أفضل ا7عمال التي 2 تتطلب المبادرة الفردية .  07

ف
دا
7ھ

ق ا
ــي

قــ
تح

 

 

     .أحاسب نفسي عن مقدار العمل الذي أنجزه كل يوم  08

المھم أن احصل على درجات تقدير عالية لكن ا7ھم  ليس  09

  أن أقوم بعملي بصورة جيدة فع. 

   

     .انزعج من ا7عمال المنقوصة  10
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     .أسعى 2نجاز ا7عمال مھما كلفني ا7مر  11

     .اعتبر نفسي مسئو2 عن نتائج ا7عمال التي أقوم بھا.   12

     .اشعر انه بإمكاني أن اعمل أشياء ناجحة  13

يعتبر النجاح في جميع الحا2ت نتيجة منطقية لمثابرة    14

  .الفرد في عمله

   

اعتقد أن نجاحي في حياتي متوقف على نجاحي في العمل   15

.  

   

و 
ة 

بر
ثـا

لم
ا

ة 
در

لقـ
صعبا زدت إصرارا على  كلما وجدت العمل الذي أقوم به   16ا

.إتمامه  

   

 

العـ,قـ

ة مــع 

الزمـ,

 ء

 

إن شعوري بالحاجة إلى نجاح يدفعني إلى الجد و المثابرة    17

.في ا7عمال التي أقوم بھا  

   

استمر في البحث عن حل المشكلة التي تعترضني حتى و   18

.إن كان ا7مل في ذلك ضعيفا  

   

أحاول جادا انجاز العمل الذي أقوم به على أحسن وجه    19

.مھما كلفني ذلك من جھد ووقت  

   

.أفكر في حلول مختلفة للمشك.ت التي تواجھني في العمل  20     

لدي رغبة في التحدي أثناء انجاز العمل مھما بدا العمل   21

.صعبا  

   

.اكبر قد من المعلومات أتجنب ا7عمال التي تتطلب توفر  22     

اعتبر اCدارة ھي المسئولة الوحيدة عن إيجاد الحلول    23

.للمشاكل في المؤسسة  

   

 

  

أفضل العمل مع المتفوقين حتى و إن لم تربطني بھم   24

.صداقة  

   

اشعر أن زم.ئي 2 يحترمون آرائي في حل المشك.ت   25

.الصعبة التي تعترضني  

   

اعتمد على ا7شخاص الذين أثق فيھم في حل المشك.ت   26

.الصعبة التي تعترضني  

   

   أفضل التمسك بآرائي الخاصة بد2 من إتباع آراء اHخرين    27
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يمثـــــــل قائمـــــة األســــــاتذة : : : :     00003333المـــــــلحق المـــــــلحق المـــــــلحق المـــــــلحق 

  المحكمــــين لمقيــــــاس الـــــــدراســــة 

 

التخـــــــ

 ـــــصص

 

الـــــــــ

ــدرجـــــة 

 العلمية

 

اإلســــــــ

ـــــم و 

اللّـــــــــ

 ــقب

الـــــرقــــ

 ــــــــــم

 

عــلـــــم 

النـــــــ

 ــــــفس

أستــــــــ

ــــاذ 

مســـــــاع

 ــــــد أ

ناجــــــــ

ــــــي 

أوزليــــــــ

 ــــــــفي

1 

عــلـــم  

النـــــــ

 ــــفس

أستــــــــ

ــــــاذ 

مســـــاعــ

 ـد أ

يــــــوسف 

 جــــــوادي

2 

عـــلـــم 

النـــــــ

 ــــــفس

أستــــــــ

 ـــــاذ

مســــــــا

إلهـــــــــ

ـــام 

قشـــــــــ

3 

.لي رھھمحتى لو ترتب عن ذلك ك  

.مساعدة الزم.ء بالمؤسسة زاد من رغبتي في العمل بجدية  28     

.ساعدني على انجاز العمل أكثرمشاركة في اتخاذ القرار   29     
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 ـــــي عـــــد ب

عــــلم  

اإلجتمـــــا

 ع

أستــــــــ

  محاضر ب ــاذ 

 4 حفيظي سليمة 

عــــلــم 

 النـــــفس

أستــــــــ

ــــاذ 

محـــــاضر 

 ب

مليكــــــــ

ـــــــة 

مـــــــــ

 ــــــدور

5 

صــــــدق تمـــــثل : : : :     00004444المــــلــــــحق المــــلــــــحق المــــلــــــحق المــــلــــــحق 

   .المقــــــياسيـــــن

معادلة  باستخدامحساب صدق المحكمين : صــــدق المحكمـــــــين   

  .لــــــــوشي 

        : : : : استبيـــــــان المنــــــاخ التنظيـــــــــمي استبيـــــــان المنــــــاخ التنظيـــــــــمي استبيـــــــان المنــــــاخ التنظيـــــــــمي استبيـــــــان المنــــــاخ التنظيـــــــــمي / / / / أأأأ

صدق 

 البند

  1محكم 2محكم 3محكم 4محكم 5محكم يقيس اليقيس الفرق

 0،2   1   2   3   1   0   0   1    1 1 

 0،6   3   1   4   0     1   1   1    1    2 

 0،6   3   1   4   0   1   1   1    1     3 

  1  05   0  05   1   1   1   1    1      4  

  1   5   0  05   1     1   1   1    1    5 

  1   5   0   5   1   1   1   1    1    6 
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        ::::إستبيـــــــان دافعـــــــيــة اإلنجـــــــــاز إستبيـــــــان دافعـــــــيــة اإلنجـــــــــاز إستبيـــــــان دافعـــــــيــة اإلنجـــــــــاز إستبيـــــــان دافعـــــــيــة اإلنجـــــــــاز _ _ _ _ ب ب ب ب 

صدق    1محكم 2محكم 3محكم 4محكم 5محكم يقيس اليقيس الفرق

 0،6   3   1   4   1   1   1   0    1    7 

  1   5   0   5   1   1   1   1    1    8 

 0،6   3   1   4   0   1   1   1    1    9 

  1     5   0   5   1   1   1   1    1    10 

 0،6   3   1   4   1   1   1   0    1   11 

 01   5   0   5   1   1   1   1    1   12 

 01   5   0   5   1   1   1   1    1    13 

  1   5   0   5   1   1   1   1    1   14 

 0،6   3   1   4   1   1   1   0    1   15 

  1   5   0   5   1   1   1   1    1   16 

 0،6   3   1   4   0   1     1   1    1   17 

  1   5   0   5   1   1   1   1    1   18 

  1   5   0   5 1   1   1   1   1  19 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1  20 

  1   5   0   05  1   1   1   1   1  21 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1  22 



 ققققــــــــالمالحالمالحالمالحالمالح

 

 البند

 0،6   3   1   4   0   1   1   1   1   1 

  1   5   0  05   1    1   1   1    1   2 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1   3 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1   4 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1   5 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1   6 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1   7 

 0،6   3   1   4   1   1   1   1   0   8 

 0،2   1   2   3   1   1   1   0   0   9 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1   10 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1   11 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1   12 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1   13 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1   14 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1   15 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1   16 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1   17 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1   18 

 0،6   3   1   4   1   1   0   1   1   19 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1   20 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1   21 
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  1   5   0  05   1   1   1   1   1 22 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1  23 

 0،6   3   1   4   1   1   1   0   1  24 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1  25 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1  26 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1  27 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1  28 

  1   5   0   5   1   1   1   1   1  29 

        ....يبين االستمارة في صورتها النهائيةيبين االستمارة في صورتها النهائيةيبين االستمارة في صورتها النهائيةيبين االستمارة في صورتها النهائية    00005555ملحق ملحق ملحق ملحق ____

 :بعد التعديل المناخ التنظيمي استبيان

 نادرا أحيانا غالبا البــنــود الرقم

.المستجدات الحاصلة في مجال العملتناسب التعليمات المطبقة بالمؤسسة مع  01     

.و إمكاناتھم و قدراتھمن للمسئوليالمھام المسندة  تتناسب 02     

تساعد المؤسسة على توفير الموارد و اCمكانيات ال.زمة 2ستمرار تعزيز  03

. عملية التطوير  

   

.تتصف اللوائح و ا7نظمة المعمول بھا داخل المؤسسة بالمرونة 04     

.يتوافق الھيكل التنظيمي للشركة مع طبيعة و مھام العاملين 05     

.إجراءات العمل المتعلقة بمسؤولياتي تتفق مع قدراتي  06     

.لسياستھاواضحة أھداف Cدارة اتحدد  07     

.توفر اCدارة التدريب المناسب للعاملين لتمكنھم من أداء أعمالھم بصورة جيدة 08     

لتحسين مستوى أدائھم  دارة على التعرف على الموظفين التدريبيةاC حرصت 09

.7عمالھم  

   

دارة على توفير  الخدمات ال.زمة و الفرص لتطوير قدرات اC حرصت 10

.العمال  

   

.الجيد يخفف العبئ على المشرفين و الرؤساءالتدريب  11     



 ققققــــــــالمالحالمالحالمالحالمالح

 

.المعارف المھنية و الوظيفية 2نجاز العمل على أكمل وجه امتلك 13     

. يحظى الجميع بفرص متساوية للترقية حسب ا7نظمة 14     

.تخضع البرامج التدريبية لعملية تقييم و مراجعة مستمرة 15     

.القواعد و اCجراءات في المؤسسة مفھومة من الجميع 17     

.تعالج المشك.ت  الموجھة نحو المؤسسة بشكل حاد 18     

مكافأة العاملين عن العمل المتميز الذي يسھم بدرجة كبيرة في تحقيق  يتم 19

.أھداف المؤسسة  

   

..2 تسمح المؤسسة بتدني مستوى أداء موظفيھا 20     

.يتم ا2لتزام بتنفيذ التعليمات الخاصة بانجاز العمل 21     

.تلتزم اCدارة بنظم العدالة في توزيع المكافآت 22     

 

  :بعد التعديل دافعية ا�نجازاستبيان 

 نادرا أحيانا غالبا البــنــود الرقم

.أجد متعة في حل المشك.ت التي يعتبرھا بعض الناس مستعصية 01     

.أبذل كل جھدي 7كون متفوقا بين زم.ئي  02     

أفضل إنجاز ا7عمال كثيرة و البسيطة بد2 من انجاز ا7عمال القليلة و  03

. الصعبة  

   

.أرغب دائما في ا2ط.ع على ما يجري من تطور في المجال علمي 04     

.2 أترك وقت فراغ يفوتني، دون استغ.له في أعمال تعود علي بفائدة  05     

.أحرص على مقارنة نتائج أعمالي مع زم.ئي  06     

.أحاسب نفسي عن مقدار العمل الذي أنجزه كل يوم  07     

.انزعج من ا7عمال المنقوصة  08     

.أشعر انه بإمكاني أن اعمل أشياء ناجحة 09     

.أعتبر نفسي مسئو2 عن نتائج ا7عمال التي أقوم بھا 10     

.يعتبر النجاح في جميع الحا2ت نتيجة منطقية لمثابرة الفرد في عمله 11     

.اعتقد أن نجاحي في حياتي متوقف على نجاحي في العمل   12     

.كلما وجدت العمل الذي أقوم به صعبا زدت إصرارا على إتمامه 13     
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.إن رغبتي في النجاح تدفعني للجد و المثابرة 14     

استمر في البحث عن حل المشكلة التي تعترضني حتى و إن كان ا7مل في  15

.ذلك ضعيفا  

   

.أفكر في حلول مختلفة للمشك.ت التي تواجھني في العمل 16     

.لدي رغبة في التحدي أثناء انجاز العمل مھما بدا العمل صعبا 17     

.أتجنب ا7عمال التي تتطلب توفر اكبر قدر من المعلومات 18     

    اعتبر اCدارة ھي المسؤولة الوحيدة عن إيجاد الحلول 19

2 يحترمون أرائي في حل المشك.ت الصعبة التي اشعر أن زم.ئي  20

.تعترضني  

   

اعتمد على ا7شخاص الذين أثق فيھم في حل المشك.ت الصعبة التي  21

.تعترضني  

   

أفضل التمسك بآرائي الخاصة بد2 من إتباع أراء اHخرين حتى لو ترتب عن  22

.ذلك كرھھم لي  

   

الــــدراســـــة للعيـــــنة الــــدراســـــة للعيـــــنة الــــدراســـــة للعيـــــنة الــــدراســـــة للعيـــــنة يبيــــن مفـــردات يبيــــن مفـــردات يبيــــن مفـــردات يبيــــن مفـــردات : : : : 00006666ملحق ملحق ملحق ملحق 

  ....دافعيـــــة اإلنجـــــازدافعيـــــة اإلنجـــــازدافعيـــــة اإلنجـــــازدافعيـــــة اإلنجـــــاز

     سسسس ص

27 29 1 

27 28 2 

29 28 3 

30 24 4 

26 24 5 

30 30 6 

27 24 7 

30 29 8 
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25 26 9 

19 21 10 

27 26 11 

26 28 12 

23 21 13 

21 24 14 

22 22 15 

25 23 16 

28 28 17 

18 19 18 

27 27 19 

22 23 20 

يبيــــن درجــــات مفــــردات يبيــــن درجــــات مفــــردات يبيــــن درجــــات مفــــردات يبيــــن درجــــات مفــــردات : : : : الـــــجـــــــــدول الـــــجـــــــــدول الـــــجـــــــــدول الـــــجـــــــــدول 

        ....المنــــاخ التنظيــــمي المنــــاخ التنظيــــمي المنــــاخ التنظيــــمي المنــــاخ التنظيــــمي : : : : الـــــدراســة للتقتــــين الـــــدراســة للتقتــــين الـــــدراســة للتقتــــين الـــــدراســة للتقتــــين 

     سسسس    صصصص

24 26 1 

20 22 2 

21 20 3 

26 26 4 

26 25 5 

20 19 6 

23 25 7 
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28 29 8 

28 29 9 

26 22 10 

21 20 11 

26 24 12 

29 28 13 

27 24 14 

24 25 15 

22 24 16 

25 26 17 

27 27 18 

28 28 19 

24 25 20 
 



 


