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لتوافق املهين لدى موظفي وزارة الشباب  املناخ التنظيمي وعالقته 
جلمهورية اليمنية ضة  والر

2عبد القادر زيتوين-1إيهاب حمسن محود احلبيشي

اجلمهورية اليمنية1
ضية 2 ديس  مستغامنمعهد الرتبية البدنية و الر جامعة عبد احلميد بن 

امللخص:
لتوافق املهين لدى موظفي وزارة  هدفت الدراسة اىل حماولة التعرف على املناخ التنظيمي وعالقته 

جلمهورية اليمنية، واستخدم الباحث املنهج الوصفي ملالئمته هلذه الدراسة ضة  حيث كانت ، الشباب والر
ضة، وطبقموظف يف اإلدارات العامة بوزارة الشباب48عينة البحث مكونة من  عليهم مقياس املناخ توالر

بعد التأكد من صدقة وثباتة مت التوصل اىل النتائج التالية: وجود عالقة ارتباطية االتنظيمي والتوافق املهين وهذ
ضة يف اجلمهورية اليمنية، عدم وجود فروق  بني املناخ التنظيمي والتوافق املهين لدى موظفي وزارة الشباب والر

ضة حسب املتغريات الشخصية (السن، اجلنبني املوظ ، املستوى التعليمي، اخلربة سفني يف وزارة الشباب والر
تصميم برامج التدريب اإلداري - العلمية). ويف ضوء ما اسفرت عنة نتائج البحث يوصي الباحث مبا يلي: 

تب مع الدرجة العلمية اليت أن يتناسب الرا-جلميع العاملني يف ضوء متطلبات العمل والتوصيف الوظيفي هلم
أن تكون الرتقية حسب السلم الوظيفي واعتمادًا على الشهادة واخلربة، وليس اعتمادًا على - حيملها املوظف

السماع لالقرتاحات التطويرية من املوظفني ودراستها بشكل جدي.-الواسطة واحملسوبية
ضة.: املناخ التنظيمي، التوافق املهين، االكلمات املفتاحية ضية، وزارة الشباب والر إلدارة الر
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---

Organizational climate and its relation to the Professional compatibility
of the employees of the Ministry of Youth and Sports

of the Republic of Yemen

Abstract :
The study aims at figuring out the organizational climate and its relation to

the Professional compatibility among the staff of the Ministry of Youth and
Sports in the Republic of Yemen. The researcher used the descriptive
methodology, for it suits this study ,The research sample consisted of 48
employees in the public departments of the Ministry of Youth and Sports ,And
applied the scale of organizational climate and professional compatibility and
this after the confirmation of charity and stability has been reached the
following results:  There is a direct link between the organizational climate and
professional compatibility among the staff of the Ministry of Youth and Sports
in the Republic of Yemen and there are no discrepancies among the staff of the
Ministry according to personal variables (age, gender, educational level, and
professional experience). In light of the results concluded, the researcher
recommended the following : Designing administrative training programs for
all staff in light of the of work requirements and job descriptions - Salaries
must comply with the educational rank held by the staff - Promotion has to be
according to certificates and experience, not on nepotism or favoritism -
Listening to development suggestions proposed by the staff and tackling them
in a serious manner.

Keywords : Organizational Climate, professional compatibility, Sports
Management, Ministry of Youth and Sports.
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 :مقدمة
يتطلب جناح املنظمات يف حتقيق أهدافها توافر عدد من املتغريات التنظيمية بشكل سليم من أمهها املناخ 
التنظيمي، إذ يعكس املناخ التنظيمي يف املنظمة شخصيتها، كما يتصورها العاملون فيها ويعترب أيضًا من 

ى أدائهم. حمددات السلوك التنظيمي فهو يؤثر يف رضا العاملني ويف مستو 
ملناخ التنظيمي من خالل العالقة القائمة بينة وبني املتغريات التنظيمية األخرى خاصة يف  وتظهر االهتمام 

ويتمثل يف خصائص األول:جمال التعامل بني الفرد والبيئة التنظيمية بشكل عام واليت حيددها حموران أساسيان 
لنظام املعريف  يتمثل يف بيئة العمل الداخلية والثاين:وخربته وجتربته وتعليمة وثقافته الفرد املرتبطة اىل حد كبري 

ختالف  اليت تصف اخلصائص املميزة للمنظمة عن غريها من املنظمات واليت ختتلف من منظمة ألخرى 
األبعاد احملددة للمناخ التنظيمي ومن أشهرها اهليكل التنظيمي، نظام االتصاالت، تنظم وإجراءات العمل، 

لنمط القيادي، وأسلوب اختاذ القرارات، وظروف العمل، وبيئة العمل اخلارجية، ومجاعة العمل، وختضع ا
ا االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية والتكنولوجية والقانونية. ).2، ص 2004( السكران،لتأثريا

يعطيهالذياملظهرألنهاإلنسان؛ةحيايفجوهريحمورهوالذيالعمليفلنجاحاملهينالتوافقويرتبط
ويتحققوطموحاته،وقدراته،واستعداداته،ميولهعنللتعبريكبريةفرصةجيدوفيهتمع،ويربطهاملكانة،

والرتقية واإلشراف،واألجور،ذاته،والعملالعمل،ظروفعنوالرضااملسئولية،وتقديرإلجناز،ذلك
للمهنةاملناسبواالختيارفيه،اآلخرينوإرضاءعن العمل،الرضااملهينوافقالتويتضمن1993)،املشعان(

واإلنتاجوالكفاءةوالصالحية املهنيةفيها،للدخولوتدريباً علماً واالستعدادشخصي،قدرة وإقناععن
يف العمل،بهحتيطاليتالبيئيةالعواململختلفالفردتوافقيتضمنكما1985 )زهران،(لنجاحوالشعور

العملمتطلباتمعوتوافقهزمالئه،معالزمن، وتوافقهمرورمعالعواملهذهعلىتطرأاليتالتغرياتومع
).47، ص 1985مرسي، (اخلاصةقدراتهمعوتوافقهوظروفه،

 السابقةالدراسات:
ا"-1 ناخ رسالة ماجستري غري منشورة، حتت عنوان: املم)، 2007"، عام (سنويندراسة قام 

ضي مبحافظة املنيا، وهدفت الدراسة ال الر اىل التنظيمي وعالقته بفاعلية األداء الوظيفي لدى العاملني يف ا
ضي مبحافظة املنيا، ال الر التعرف على املناخ التنظيمي وعالقته بفاعلية األداء الوظيفي لدى العاملني يف ا

ضي من العاملني مبكاتب )145(عينة الدراسة وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي، ومشلت  أخصائي ر
لطريقة الطبقية  ضة مبحافظة املنيا مت اختيارهم  رعاية الطالب جبامعة املنيا والعاملني مبديرية الشباب والر
العشوائية، وكانت األدوات اليت استخدمتها الباحثة هي: استبيان للمناخ التنظيمي واستبيان لفاعلية األداء 
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وجود عالقة طردية بني حماور املناخ التنظيمي وحماور األداء الوظيفي من إعداد الباحثة، وتوصلت الدراسة اىل
ضية على ضرورة  الوظيفي لدى عينة البحث وكانت أهم التوصيات حث القيادات العليا داخل املؤسسات الر

ر  اجيابية على جعل املوظف أكثر رغبة يف أداء جعل مناخ العمل هو املناخ التنظيمي الدميقراطي ملا له من أ
األعمال املوكلة إلية.

ا" جرار"-2 حتت عنوان: املناخ التنظيمي ماجستري غري منشورة،م)، رسالة 2005عام (دراسة قام 
ضة يف الضفة الغربية، وهدفت الدراسة اىل استكشاف تصورات العاملني يف وزارة  يف وزارة الشباب والر

بعاده الستة وهي: اهليكل التنظيمي والعالقات التنظيمية، الشباب والر ضة حنو املناخ التنظيمي السائد فيها 
واألسلوب اإلداري والقيادي، وأمناط االتصال، والصالحيات واختاذ القرارات، ونظام التحفيز، وفرص الرتقي 

لعمل، لطبيعة البحث، ومشلت عينة وقد استخدمت الباحث املنهج الوصفي التحليلي ملالئمتهوالتقدم 
وكانت األدوات اليت استخدمتها الباحثة هي: أعدت استبانة عن متغريات الدراسة شخصاً،)150(الدراسة 

من اعداد الباحث، وتوصلت الدراسة اىل نتيجة رئيسية مفادها إن تصورات العاملني يف وزارة الشباب 
ضة كانت سلبية حنو املناخ التنظيمي السائ ضة تعزى ملتغريات: والر ( اجلنس والعمر د يف وزارة الشباب والر

، واملؤهل العلمي والتخصص وطريقة التعيني يف الوزارة والراتب واإلدارة واملديرية اليت يتبع هلا املوظف)
وأكدت الدراسة على وجود فروق يف التصورات حنو املناخ التنظيمي تعزى ملتغري اخلربة لصاحل العاملني بسنوات

سنة واملسمى الوظيفي لصاحل فئة املديرين واملديرين العامني ونواب املديرين. )11-9(أقدمية ترتاوح بني 
ت اليت لدى العاملني فيها توجهات اجيابية حنو املناخ  وأظهرت الدراسة إن مديرية أرحيا تليها سلفيتا كثر املدير

التنظيمي لتحسني كفاءة العاملني يف الوزارة وفعاليتهم.التنظيمي، وأخريا أوصت الدراسة بضرورة حتسني املناخ 
ا"-3 حتت عنوان: طبيعةماجستري غري منشورة،م)، رسالة 2006عام (" بوعطيطدراسة قام 

طبيعةمعرفةعنابة، وهدفت الدراسة اىلستيلميتالمبركبدراسة ميدانيةاملهينلتوافقوعالقتهااالشراف
السن،اجلنس،(املتغرياتعنابة، حسبستيلميتالمبركبدراسة ميدانيةاملهينافقلتو وعالقتهااالشراف

الوصفي، وكانت األدوات اليت وقد استخدم الباحث املنهج، )التعليمي، األقدميةاملدنية املستوىاحلالة
رجة، ومشلت املتدليكرتمقياسأساسعلىاستبيانتصميمعلىاستخدمتها الباحث هي: االستبانة واعتمد

ختيارستيلميتالمبركبالبشريةاملواردمبصلحةعامالً )166(عينة الدراسة عينةبعنابة، حيث قام 
لنسبةعامًال،)80(بقدرتعشوائية االشرافطبيعةبنيعالقةتوجدالعامةللفرضيةوتوصلت الدراسة 
والتوافقاملباشرالغرياالشرافطبيعةبنيإجيابيةقةعالتوجد:اجلزئيةللفرضياتلنسبةاملهين، أماوالتوافق

ثرييوجدال.للعمالاملهينوالتوافقاالشراف املباشرطبيعةبنيسلبيةعالقة، توجدللعمالاملهين
.املهينمستوى التوافقعلى)التعليمي األقدميةاملدنية املستوىاحلالةالسن،،اجلنس(الدميغرافيةللمتغريات
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ا" در -4 حتت عنوان: عالقةماجستري غري منشورة،م)، رسالة 2005عام (فايزة" اسة قامت 
ءالوطنيةالشركةعماللدىلتوافق املهينالشخصياالتصال ورقلة، وهدفت الدراسة مبدينةوالغازللكهر
ءللالوطنيةالشركةعماللدىلتوافق املهينالشخصياالتصالعن عالقةالكشفاىل إىل والغازكهر
الوصفي، وكانت األدوات اليت استخدمتها الباحث هي: االستبانة ورقلة، وقد استخدم الباحث املنهجمبدينة
وعاملة من عامل)300(املهين، ومشلت عينة الدراسةالتوافقيقيسواستبيانالشخصياالتصاليقيس
ءالوطنيةالشركةعمال بنيإحصائيةداللةذاتعالقةوجودت الدراسة اىلوتوصلورقلة،مبدينةوالغازللكهر

(السن،بعاملالعالقةهذهثرعلىالنتائجدلتكماوتوافقهم املهينالعماللدىالشخصياالتصال
.)التعليمياجلنس واملستوى(بعاملثرهاوعدماالتصال) اجتاهاألقدمية،

:اإلشكالية
التساؤل العام:

ضة يف اجلمهورية هل هناك عالقة بني - املناخ التنظيمي والتوافق املهين لدى موظفي وزارة الشباب والر
اليمنية؟

ويتفرع من هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية:  
ضة يف .1 هل هناك فروق لدى املوظفني حول طبيعة املناخ التنظيمي لدى موظفي وزارة الشباب والر

يفية، اجلنس)؟اجلمهورية اليمنية حسب متغري (الدرجة الوظ
ضة يف .2 هل هناك فروق لدى املوظفني حول طبيعة املناخ التنظيمي لدى موظفي وزارة الشباب والر

اجلمهورية اليمنية حسب متغريات (اخلربة، املؤهل العلمي)؟
ضة يف اجلمهورية اليمنية حسب .3 هل هناك فروق يف مستوى التوافق املهين لدى موظفي وزارة الشباب والر

ت (الدرجة الوظيفية، اجلنس)؟ متغريا
ضة يف اجلمهورية اليمنية حسب .4 هل هناك فروق يف مستوى التوافق املهين لدى موظفي وزارة الشباب والر

متغريات (اخلربة، املؤهل العلمي)؟
:أدوات البحث

عينة البحث: -1
ضة على عينة تتمثل يف موظفنيمت اختيار العينة بطريقة العمدية، وهذه الدراسة تضم  وزارة الشباب والر

ختيار عينة عمديه قوامها  .  48جلمهورية اليمنية، وقد قام الباحث 
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منهج الدراسة:-2
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي الذي "يصنف ضمن مناهج البحث املتبعة

التوافق املهين          (اعداد الباحث) –: املناخ التنظيمي متغريات الدراسة
الدراسة تطلبت إىل مقياسني مها: الدراسة: أدوات-3

لنسبة للمقياس األول واملتمثل يف قياس املناخ التنظيمي ومت ذلك من أوًال: مقياس املناخ التنظيمي: 
قام الباحث من خالل حتليل املراجع العلمية والدراسات حتليل احملتوي للمراجع والدراسات السابقة.خالل: 

ة م دف:)2007سنوين عام (، 2005عام جرار: ثلالسابقة واملشا
جلمهورية اليمنية.-أ ضية  بناء مقياس للمناخ التنظيمي خاص مبوظفي االحتادات الر

ملناخ  بعد انتهاء الباحث من حتليل املراجع والدراسات السابقة واليت من خالهلا مت اعتماد االستبيان اخلاص 
حماور.)5(ة. وقد اقتصر على عبار )48(التنظيمي والذي حيتوي على

استمارة استطالع رأى السادة اخلرباء.- ب
ملناخ التنظيمي اليت أسفرت عنها  قام الباحث بتصميم استمارة استبيان حتتوي على عبارات خاصة 
نتائج حتليل املراجع العلمية املتخصصة والدراسات السابقة ومت عرضها على مخسة من السادة اخلرباء يف 

ا املبدئية قصد التأكد من (صدق حمتواها) مبا يتناسب مع احملور. صور
نياً: مقياس التوافق املهين:

جلمهورية اليمنية.  ضة  لنسبة ألدوات املقياس الثاين واملتمثل يف قياس التوافق املهين يف وزارة الشباب والر
م الباحث من خالل حتليل املراجع العلمية قاحتليل احملتوي للمراجع والدراسات:حيث مت ذلك من خالل:

ة مثل دف:2006م)، بوعطيط (2005(فايزة عام (والدراسات السابقة واملشا م) 
جلمهورية اليمنية.التوافق املهين بناء مقياس - أ ضية  خاصة مبوظفي االحتادات الر

لتوافق املهين اعبعد انتهاء الباحث من حتليل املراجع والدراسات السابقة واليت أسفرت تماد االستبيان اخلاص 
حماور: )5(عبارة، وقد اقتصر على )34(والذي حيتوي على

استمارة استطالع رأى السادة اخلرباء:-ب
اليت أسفرت عنها نتائج حتليل املراجع عناصر التوافق املهين حتتوي على بتصميم استمارة استبيانقام الباحث

ا املبدئية الختيار وحتديدالعلمية املتخصصة والدراس أهم ات السابقة ومت عرضها على السادة اخلرباء يف صور
ضةاخلاصة مبوظفي حماور وعبارات التوافق املهين  . وزارة الشباب والر

اختبار الصدق: 
لصدق صحة االختبار لقياس ما وضع لقياسه أو صالحية األسلوب أو أداة القياس. يقصد 
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الثاين هي عبارة عن (استمارات استبيان) موجهة ومقننه من قبل علماء وخمتصني مشهود هلم فاالختبار األول و 
ال وقد مت اعتمادها، حيث ميثل املقياس األول مقياس (املناخ التنظيمي) بينما ميثل املقياس الثاين مقياس  يف ا

من (صدق حمتويهما) مبا ) أساتذة خمتصني قصد التأكد10(التوافق املهين) ومت عرض املقياسني على (
يتناسب مع كل حمور ليتم تطبيقه يف البيئة اليمنية.

لقد مت اخضاع النتائج املتحصل عليها يف شكلها الكمي، هذا قصد التحليل اىل األدوات اإلحصائية:-4
ستعمال حزمة الربامج اإلحصائية spssاملعاجلة 

:نتائج الدراسة
ملناخ التنظيمي والتوافق املهين ملوظفي وزارة الشباب عرض وحتليل نتائج الدراسة امليدا نية اخلاصة 

جلمهورية اليمنية: ضة  والر

): يوضح مستوى الرضا املايل للمبحوثني على مستوى 24جلدول رقم (ا
ضة يف اجلمهورية اليمنية. وزارة الشباب والر

املتوسط النظرياملعيارياالحنراف املتوسط احلسايبالنسبة املئويةالتكراراإلجابة
52.1%25عايل

13.84.9212
25%12متوسط
22.9%11منخفض
موع 100%48ا

م راضني بدرجة عالية  نالحظ من خالل هذا اجلدول أن أكرب نسبة من املبحوثني يؤكدون على أ
جلمهورية اليمنية  ضة  ، يف حني سجلت نسبة )52.1(وتقدر ب عن النواحي املالية بوزارة الشباب والر

م راضني بدرجة متوسطة، أما املبحوثني الراضني بدرجة منخفضة عن اجلوانب ) 25( ممن يؤكدون على أ
وما يؤكد ذلك هي قيمة املتوسط احلسايب للمحور ).22.9(املالية يف الوزارة ضعيف فال ميثلون إال نسبة 

حنراف معياري يقدر بنسبة) 12(وهي أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ)13.8(املقدر بـنسبة و
وهو ما يعين ان هناك فروق واختالفات فردية بني املوظفني من حيث الرضا املايل.) 4.92(
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ملستوى الرضا املايل للمبحوثني ²): يوضح قيمة كا25اجلدول رقم (
ضة يف اجلمهور  ية اليمنية.على مستوى وزارة الشباب والر

القرارمستوى الداللةمستوى اخلطأدرجات احلريةاحملسوبة²كا

توجد داللة07.62020.050.02

وهي دالة عند درجات )07.62(احملسوبة تقدر بـ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة كا
نه توجد فروق ذات ، وهذا ما يعين أ)0.02(مبستوى داللة قدره )0.05(ومستوى اخلطأ )02(احلرية

جلمهورية اليمنية  ضة  داللة إحصائية يف مستوى الرضا املايل للمبحوثني على مستوى وزارة الشباب والر
م راضني بدرجة عالية. لصاحل الذين يؤكدون على أ

): يوضح مستوى الرضا عن فرص الرتقية والنمو اإلداري 26اجلدول رقم (
ضة يف اجلمهورية اليمنية.للمبحوثني على مستوى وزارة الش باب والر

م راضني بدرجة عالية نالحظ من خالل هذا اجلدول أن أكرب نسبة من املبحوثني يؤكد ون على أ
ضة عن فرص الرتقية والنمو اإلداري ب يف حني سجلت ) 54.2(جلمهورية اليمنية وتقدر بـوزارة الشباب والر

م راضني بدرجة متوسطة، أما املبحوثني الراضني بدرجة منخفضة عن )27.1(نسبة ممن يؤكدون على أ
ضة بوزارة الفرص الرتقية والنمو اإلداري  وما يؤكد ذلك هي ).18.8(ضعيف فال ميثلون إال نسبة شباب والر

)10(وهي أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ)11.8(قيمة املتوسط احلسايب للمحور واملقدر بـنسبة 
حنراف معياري يقدر بـنسبة  وهو ما يعين أن هناك فروق واختالفات فردية بني املوظفني من حيث )3.9(و

ن فرص الرتقية والنمو اإلداري.الرضا ع

املتوسط النظرياالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالنسبة املئويةالتكراراإلجابة
54.2%26عايل

11.83.910 27.1%13متوسط
18.8%9منخفض
موع 100%48ا
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ملستوى الرضا عن فرص الرتقية والنمو اإلداري ²): يوضح قيمة كا27اجلدول رقم (
ضة يف اجلمهورية اليمنية. للمبحوثني على مستوى وزارة الشباب والر

القرارمستوى الداللةمستوى اخلطأدرجات احلريةاحملسوبة²كا

اللةتوجد د09.87020.050.00

  دولة= ²كاقيمة 5.99ا
وهي دالة عند درجات )09.87(احملسوبة تقدر بـ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة كا

وهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات )،0.00(مبستوى داللة قدره )0.05(ومستوى اخلطأ )02(احلرية 
وزارة الشباب ي للمبحوثني على مستوى داللة إحصائية يف مستوى الرضا عن فرص الرتقية والنمو اإلدار 

ضة  م راضني بدرجة عالية.والر جلمهورية اليمنية، لصاحل الذين يؤكدون على أ
): يوضح مستوى الرضا عن ظروف وإجراءات العمل وبيئته املادية 32اجلدول رقم (

ضة يف اجلمهورية اليمنية للمبحوثني على مستوى وزارة الشباب والر

املتوسط النظرياالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالنسبة املئويةالتكراراإلجابة
52.1%25عايل

14.44.212
35.4%17متوسط
12.5%6منخفض
موع 100%48ا

م راضني بدرجة عالية  نالحظ من خالل هذا اجلدول أن أكرب نسبة من املبحوثني يؤكدون على أ
ضة ءات العمل وبيئته املادية عن ظروف وإجرا يف )،52.1(جلمهورية اليمنية وتقدر بـ بوزارة الشباب والر

م راضني بدرجة متوسطة، أما املبحوثني الراضني بدرجة )35.4(حني سجلت نسبة  ممن يؤكدون على أ
ضة منخفضة عن ظروف وإجراءات العمل وبيئته املادية  لون إال نسبة ضعيف فال ميثبوزارة الشباب والر

وهي أكرب من املتوسط )14.4(. وما يؤكد ذلك هي قيمة املتوسط احلسايب للمحور واملقدر بـنسبة )12.5(
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حنراف معياري يقدر بـنسبة )12(الفرضي املقدر بـ وهو ما يعين أن هناك فروق واختالفات فردية )4.2(و
ته املادية.بني املوظفني من حيث الرضا عن ظروف وإجراءات العمل وبيئ

ملستوى الرضا عن ظروف وإجراءات العمل وبيئته املادية ²): يوضح قيمة كا33اجلدول رقم (
ضة يف اجلمهورية اليمنية .للمبحوثني على مستوى وزارة الشباب والر

القرارمستوى الداللةمستوى اخلطأدرجات احلريةاحملسوبة²كا
توجد داللة11.37020.050.00

  دولة= ²اكقيمة 5.99ا
وهي دالة عند درجات )11.37(بـتقدراحملسوبة ²اجلدول أن قيمة كانالحظ من خالل هذا 

وهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات )،0.00(مبستوى داللة قدره )0.05(ومستوى اخلطأ )02(احلرية 
وزارة مبحوثني على مستوى داللة إحصائية يف مستوى الرضا عن ظروف وإجراءات العمل وبيئته املادية لل

ضة  م راضني بدرجة عالية.الشباب والر يف اجلمهورية اليمنية، لصاحل الذين يؤكدون على أ

): يوضح مستوى الرضا عن عالقات العمل للمبحوثني 34اجلدول رقم (
ضة يف اجلمهورية اليمنية. على مستوى وزارة الشباب والر

املتوسط النظرياالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالنسبة املئويةالتكراراإلجابة
54.2%26عايل

14.44.3812
31.3%15متوسط
14.6%7منخفض
موع 100%48ا

م راضني بدرجة عالية  نالحظ من خالل هذا اجلدول أن أكرب نسبة من املبحوثني يؤكدون على أ
جلمهورية اليمنية وتقدر بـعن عالقات العمل بوزارة الشباب والر يف حني سجلت نسبة )،54.2(ضة 

م راضني بدرجة متوسطة، أما املبحوثني الراضني بدرجة منخفضة عن عالقات )31.3( ممن يؤكدون على أ
ضة ضعيف فال ميثلون إال نسبة  وما يؤكد ذلك هي قيمة املتوسط ). 14.6(العمل بوزارة الشباب والر
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حنراف معياري )12(وهي أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ)14.4(املقدر بـنسبة احلسايب للمحور و  و
وهو ما يعين أن هناك فروق واختالفات فردية بني املوظفني من حيث الرضا عن ) 4.38(يقدر بـنسبة 

عالقات العمل.
ملستوى الرضا عن عالقات العمل ²): يوضح قيمة كا35اجلدول رقم (

ضة يف اجلمهورية اليمنية.للمبحوثني على  مستوى وزارة الشباب والر

القرارمستوى الداللةمستوى اخلطأدرجات احلريةاحملسوبة²كا
توجد داللة11.37020.050.00

دولة= ²قيمة كا 5.99ا
وهي دالة عند درجات )11.37(احملسوبة تقدر بـ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة كا

، وهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات )0.00(مبستوى داللة قدره )0.05(ومستوى اخلطأ )02(احلرية
ضة يف  داللة إحصائية يف مستوى الرضا عن عالقات العمل للمبحوثني على مستوى وزارة الشباب والر

م راضني بدرجة عالية. اجلمهورية اليمنية، لصاحل الذين يؤكدون على أ

تفسري ومناقشة النتائج:
ت الدراسة امليدانية سنحاول مناقشتها يف ضوء الفرضيات. بعد عرض وحتليل بيا

تفسري ومناقشة نتائج الفرضية األوىل: واليت مفادها" توجد عالقة بني املناخ التنظيمي والتوافق 
جلمهورية اليمنية " ضة  املهين عن اجلوانب املالية ملوظفي وزارة الشباب والر

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى التوافق املهين للموظفني «راسة على أنه تشري نتائج الد
ضة يف اجلمهورية اليمنية، املالية عن اجلوانب  حسب مستوى املناخ التنظيمي على مستوى وزارة الشباب والر

ر رضا وتوافق عن وهذا يعين أن املوظفني الذين يرون أن املناخ التنظيمي على مستوى الوزارة جيد هم األكث
من الذين يرونه متوسط وهم أيضا األكثر رضا من الذين يرون أنه ضعيف، وهذا يؤكد على املالية اجلوانب

ضة  وجود عالقة إجيابية بني املناخ التنظيمي  والتوافق املهين منت اجلانب املايل على مستوى وزارة الشباب والر
جلمهورية اليمنية.

لتايل مت وهذا ما يدعم ما توص لت إليه الدراسة، إذا ميكن القول إن الفرضية األوىل حمققة وبدرجة عالية، و
قبوهلا.
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توجد عالقة بني املناخ التنظيمي والتوافق «تفسري ومناقشة نتائج الفرضية الثانية: واليت مفادها 
جلمهوري ضة  ة اليمنية"املهين عن فرص الرتقية والنمو اإلداري ملوظفي وزارة الشباب والر

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى التوافق املهين للموظفني «تشري نتائج الدراسة على أنه 
ضة يف اجلمهورية اليمنية" وهذا يعين أن  عن فرص الرتقية والنمو اإلداري على مستوى وزارة الشباب والر

د هم األكثر  توافق ورضا عن فرص الرتقية املوظفني الذين يرون أن املناخ التنظيمي على مستوى الوزارة جي
والنمو اإلداري من الذين يرونه متوسط وهم أيضا األكثر رضا من الذين يرون أنه ضعيف، وهذا  يؤكد على 
وجود عالقة إجيابية بني املناخ التنظيمي  والتوافق املهين عن فرص الرتقية والنمو اإلداري على مستوى وزارة 

جل ضة  مهورية اليمنية.. الشباب والر
وهذا ما يدعم ما توصلت إليه الدراسة، إذا ميكن القول إن الفرضية الثانية حمققة وبدرجة عالية، 

لتايل مت قبوهلا. و
تفسري ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة: واليت مفادها " توجد عالقة بني املناخ التنظيمي والتوافق 

جلمهورية اليمنية":املهين عن ظروف وإجراءات العمل وبيئته ضة  املادية ملوظفي وزارة الشباب والر
تشري نتائج الدراسة على أنه" توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى التوافق املهين للموظفني 
ضة يف اجلمهورية اليمنية". وهذا  عن ظروف وإجراءات العمل وبيئته املادية على مستوى وزارة الشباب والر

وظفني الذين يرون أن املناخ التنظيمي على مستوى الوزارة جيد هم األكثر رضا عن ظروف يعين أن امل
وإجراءات العمل وبيئته املادية من الذين يرونه متوسط وهم أيضا األكثر توافق ورضا من الذين يرون أنه 

وإجراءات العمل ضعيف، وهذا يؤكد على وجود عالقة إجيابية للمناخ التنظيمي والتوافق املهين عن ظروف 
جلمهورية اليمنية على مستوى رضا املوظفني.  ضة  وبيئته املادية على مستوى وزارة الشباب والر

لتايل مت  وهذا ما يدعم ما توصلت إليه الدراسة، إذا ميكن القول إن الفرضية الرابعة حمققة وبدرجة عالية، و
قبوهلا.

يت مفادها" توجد عالقة بني املناخ التنظيمي والتوافق تفسري ومناقشة نتائج الفرضية الرابعة: وال
جلمهورية اليمنية": ضة  املهين عن عالقات العمل ملوظفي وزارة الشباب والر

تشري نتائج الدراسة على أنه" توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الرضا الوظيفي 
ضة يف اجلمهورية اليمنية". وهذا يعين أن للموظفني عن عالقات العمل على مستوى وزارة الشباب والر 

ضة جيد هم األكثر توافق ورضا عن  املوظفني الذين يرون أن املناخ التنظيمي على مستوى وزارة الشباب والر
عالقات العمل من الذين يرونه متوسط وهم أيضا األكثر رضا من الذين يرون أنه ضعيف.
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خ التنظيمي والتوافق املهين عن عالقات العمل على مستوى وزارة وهذا يؤكد على وجود عالقة إجيابية للمنا 
جلمهورية اليمنية. ضة  الشباب والر

وهذا ما يدعم ما توصلت إليه الدراسة، إذا ميكن القول إن الفرضية اخلامسة حمققة وبدرجة عالية، 
لتايل مت قبوهلا. و

:االقرتاحات
ت وحتليلها واخلروج بنتائج واستنتاجات ختص املناخ التنظيمي بعد االنتهاء من هذه الدراسة ومجع البيا

ضة يف اجلمهورية اليمنية، ميكننا اخلروج مبجموعة من  لتوافق املهين لدى موظفي وزارة الشباب والر وعالقته 
ضة التوصيات واالقرتاحات والفرضيات املستقبلية اليت نقدمها إىل الباحثني والعاملني يف وزارة الشباب و  الر

اليمنية وهي:
.ستمرارية البحث والدراسة يف جماالت املناخ التنظيمي والتوافق املهين يوصي الباحث 
.تصميم برامج التدريب اإلداري جلميع العاملني يف ضوء متطلبات العمل والتوصيف الوظيفي هلم
شراك املرؤوسني يف اختاذ القرارات ب شكل أكثر فاعلية.االهتمام بوضع اإلجراءات الكفيلة 
 أن تكون الرتقية حسب السلم الوظيفي واعتماداً على الشهادة واخلربة، وليس اعتماداً على الواسطة

واحملسوبية.
.السماع لالقرتاحات التطويرية من املوظفني ودراستها بشكل جدي
.حتسني الدخل مبا يتناسب مع غالء املعيشة
يت حيملها املوظف.أن يتناسب الراتب مع الدرجة العلمية ال

:قائمة املراجع
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ء والغاز مبدينة ورقلة، زائر.رسالة ماجستري غري منشورة، اجلللكهر
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