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 الشكر والتقدير

أمحد اهلل تعاىل الذي وفقين إلمتام هذه الدراسة، وأتقدم 
جبزيل الشكر اىل االستاد املشرف علي طاجني الذي مل 
يتوان عن تقدمي التوجهات والنصائح طوال فرتة اعداد 

 الدراسة.

الدعم والشكر اجلزيل اىل كل من ساهم يف تقدمي 
 واملساندة.

كما أتقدم بالشكر والتقدير اىل كل أعوان احلماية املدنية 
 مبختلف رتبهم وخاصة الذين شاركوا يف عينة البحث.
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 ملخص الدراسة:

 غريين وسيطنيكمت  الرضا الوظيفي على ضغوط العمل و املناخ التنظيميأثر وصف  ىلإ احلالية الدراسة هدفت
يلة جلمع البيانات مت االعتماد على االستبيان كوسلتحقيق ذلك ، و لتزام التنظيميواإلللعالقة بني املناخ التنظيمي 

عون من أعوان احلماية املدنية لوالية  (333) والذي مت تطبيقه  على عينة عشوائية مكونة من ،املرتبطة بالبحث
 لتحليلواالستعانة با ،AMOS-V23و  SPSS-V23 ةاالحصائي احلزم باستخدامنات اغليزان ، ومت معاجلة البي

اجملال  يفمؤشرات املطابقة جاءت أن ، وتبني من خالل التحليالت التوكيديالعاملي بشقيه االستكشايف و 
أثري سليب تختبار منوذج الدراسة على وجود إ نتائج دتوأك، املسموح لكل من مناذج القياس والنموذج البنائي

 وكذلك ،زام التنظيميلتلرضا الوظيفي واإلعلى كل  من اإجيايب  تأثري ووجود، التنظيمي على ضغوط العملمناخ لل
ضغوط العمل على ليب لستأثري و ، لتزام التنظيميلرضا الوظيفي واإلغري مباشرة للمناخ التنظيمي على ا وجود تأثري

تأثري  ووجود، ام التنظيميلتز ا الوظيفي على اإلرضلل جيايبإثري أووجود ت، لتزام التنظيمياإلعلى الرضا الوظيفي  و 
 لتزام التنظيمي بوجود الرضا الوظيفي كمتغري وسيط. لضغوط العمل على اإلسليبغري مباشر 

 التنظيمي. الوظيفي، االلتزاماملناخ التنظيمي، ضغوط العمل، الرضا  الكلمات المفتاحية:
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Résumé: 

L’objectif de l’étude actuelle, vise à décrire l’impacte du climat organisationnel, sur le 

stresse au travail et la satisfaction comme variables médiatrices de la relation entre le climat et 

l’engagement organisationnel. 

A cet effet une enquette a été opérée auprés de 334 agents de la protection civile de la wilaya 

de Relizane comme échantillon alléatoire, en faisant recours aux questionnaires, comme moyens 

de collecte d informations, se rapportant a l’étude. 

Pour le traitement des données on a adopte, les programmes (SPSS et AMOS V; 23) en 

utilisant l’analyse factorielle, dans ses parties exploratrices et confirmatrices. 

Il s’est avére d’aprés les resultats de l’étude que les indices de la qualité d’ajustement du 

modèle sont acceptables par rapport aux seuils de validation. 

Les resultats de l’analyse factorielle confirmatoire ont approuvé les modèles de measures. 

Enfin l’étude a abouti aux résultats suivant: 

-Il y a un impact négatif du climat organissationnel sur le stresse du travail. 

-Il y a un impact positif du climat organisationnel sur la satisfaction et l’ engagement 

organisationnel. 

-Il y a un impact indirecte du climat organisationnel sur la satisfaction et l ‘engagement 

Organisationnel. 

-Il y a un impact négative du stresse au travail sur la satisfaction et l’engagement organisationnel. 

-Il y a un impact positif de la satisfaction sur l’engagement organisationnel. 

- Il y a un impact négatif du stresse au travail sur l’engagement en présence de la satisfaction au 

travail comme vriable médiatrice. 

Les mots clés: climat organisationnel, stress au travail, satisfaction au travail, engagement 

organisationne. 
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Abstract: 

The objective of the current study is to describe the effect of organizational climate on work 

stress and satisfaction as mediating variables of the relationship between climate and organizational 

commitment. 

To this end, a survey was carried out with 334 civil protection agents in the wilaya of 

Relizane as a random sample, using questionnaires as a means of collecting information relating to 

the study. 

For data processing we have adopted the programs (SPSS and AMOS V; 23) using factor 

analysis, in its exploratory and confirming parts. 

It turned out from the results of the study that the indices of the goodness of fit of the model 

are acceptable with respect to the validation thresholds. 

Finally, the study led to the following results: 

-There is a negative effect of the organizational climate on work stress. 

-There is a positive effect of the organizational climate on organizational satisfaction and 

commitment. 

-There is an indirect effect of the organizational climate on organizational satisfaction and 

commitment. 

-There is a negative effect of stress at work on organizational satisfaction and commitment. 

-There is a positive effect of satisfaction on organizational commitment. 

- There is a negative effect of stress at work on engagement in the presence of job satisfaction as a 

true mediator. 

 

The key words: organizational climate, stress at work, job satisfaction, organizational 

commitment.  
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  :مقدمة

مسؤولية كبرية يف ظل التطور احلاصل يف شىت جماالت يقع على قطاع احلماية املدنية 
احلياة يف الوقت احلاضر بسبب التطور الصناعي والتغري البيئي، فهي واحدة من املهن اليت تلعب 

، فراد واملمتلكات العامة واخلاصةدورا هاما يف اتمع اذ تأخذ على عاتقها سالمة ومحاية اال
يف هذا القطاع هم أول املستجيبني للتدخل يف احلوادث اخلطرية بشىت أنواعها  ألعوانفا

الكوارث الطبيعية وأيضا  ،الوافياتكحوادث املرور اليت أصبحت حتتل املرتبة األوىل يف عدد 
طر اليت ميكن املسامهة يف تسيري االحداث واملخا وكذلكوحرائق الغابات،  والفيضاناتكالزالزل 

  .يف أي حلظة أن تقع
وتعتمد احلماية املدنية كغريها من القطاعات اخلدماتية ألجل حتقيق أهدافها والوصول اىل 

به  ما يقوموهذا من خالل  ،غايتها يف األداء املتميز باالعتماد على املورد البشري بالدرجة األوىل
مني من األعوان على ، فالقائوالفعالية الكفاءةمستوى من  بأعلىمن مهام وما يؤديه من وظائف 

التدخالت اليومية على متاس واتصال دائم مع طاليب النجدة وبالتايل فعليهم العبئ األكرب يف حتقيق 
النجاح للمنظمة ، وهلذا أصبح لزاما على القادة بقمة سلم قطاع احلماية املدنية تنمية العنصر 

عمل تعزز من قدرة منتسبيها وال سيما البشري وحتقيق التوازن بينه وبني املنظمة وهذا بتوفري بيئة 
ادراك مدى التأثري الذي قد حتدثه منظمة  وكذلكداخل الوحدات ألداء املهام على أكمل وجه ، 

اليت  اليوميةووضع استراتيجيات لتنظيم الضغوط   ،العمل على تطور مشاكل الصحة النفسية
مات لضمان السري اجليد لعمليات متارسها قيود العمل  فضال عن توفري أحسن املعدات واملستلز

ألن طبيعة املهنة ال ختلوا من  ،احلوادثالتدخالت التدخل ولسالمة األعوان أثناء مباشرة 
املصاعب واملشقة زيادة عن احتمال التعرض لبعض االمراض املعدية نتيجة تعاملهم املباشر مع 

 .املصابني واجلروح
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والتغريات شهدت العلوم  الظروفظل  أنه يف (Nesl,et al ,2000) ل دراسةومن خال
االجتماعية تطورا يف مفاهيمها التطبيقية على أمهية املناخ التنظيمي باعتباره املؤثر الفعال على 
الكثري من املتغريات التنظيمية مبا فيها الرضا عن العمل وااللتزام التنظيمي ، فاملناخ التنظيمي ميثل 

أن يعزز الشعور  فإماأثر األفراد العاملني بتلك اخلصائص ،وصفا خلصائص بيئة العمل والبد أن يت
بالرضا فيشكل بيئة داعمة له، واما أن يكون عامال معيق للشعور بالرضا، وذكر العباسي 

ن أمهية املناخ التنظيمي تظهر من خالل تأثريه املباشر والغري املباشر أ )2010(والعميان  )2008(
، مثل األداء والدافعية والوالء والرضا الوظيفي و التطوير اإلداري بعاد التنظيميةيف العديد من األ

  .ويف قدرة املنظمة على حتقيق أهدافها 
جانب نظري وجانب تطبيقي، حيث اشتمل اجلانب  ،ىل جزئنيإوقد مت تقسيم البحث 

النظري فصلني، الفصل األول احتوى اإلطار العام للدراسة والذي تضمن مشكلة وأمهية 
 وكذلك ،البحث والتعريف باملفاهيم واملصطلحات اإلجرائية وفرضيات الدراسةواهداف 

 اإلطارعلى  الثاينالفصل  ، واحتوىالبحثبني متغريات  للتأثرياتالنموذج النظري املفترض 
  .الدراسة ملتغريات النظري

 والفصل ،وإجراءاافاشتمل يف فصله الثالث على منهجية الدراسة  امليداينأما اجلانب 
  .االقتراحات والتوصيات وبعضنتائج الدراسة ومناقشة الرابع تضمن عرض 
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 :اإلشكالية.1.1

 التنظيم،يعد احملرك األساسي للعمليات داخل  الذياملورد البشرى  علىتتوقف كفاءة املنظمة 
ومع التطور املتزايد يف شىت جماالت احلياة شهدت احلماية املدنية كغريها من املنظمات اليت تقدم خدمات 

يتوقع منها  الذيدا يف حجمها ومسؤولياا مما فرض عليها تقدمي العمل املطلوب باملستوى للمجتمع تزاي
اىل أمهية دراسة العالقة بني بيئة املنظمة واالفراد العاملني فيها  )2002( العمرياالخرون، ويشري عبد اهللا 

ر على سلوك االفراد اثله هذه البيئة من مؤشرات على مستوى الصحة النفسية وما تتركه من اثملا مت
ودراسة موكسلي  ،)1988(ودراسة الن ،)1986(، كما اكدت دراسة غنيمومواقفهم اجتاه عملهم

، وان جناح املنظمات يف التنظيميف  العاملنييف استقرار واستمرار  التنظيمياملناخ  أمهية، على )1993(
  .باملناخ السائد داخل املنظمة  يرتبطأهدافها  حتقيق

 البحوثاال ان تلك  املتغرياتمن  العديدمع  التنظيمياليت درست املناخ  البحوثمن  الكثريهناك 
 العاملية البنيةاختبار ومل تم بإعادة  االرتباطيةاقتصرت على وصف العالقات  الباحثحسب اطالع 

 شايفاالستك العاملي التحليلاليت متت دراستها معه، وهذا من خالل  للمتغرياتاو  التنظيميللمناخ 
لنا دراسة  تتيحاليت  النظريةواختبار النماذج  بتصميم البنائيةاطار النمذجة باملعادلة  يف والتوكيدي
 متثيلوتصور التفاعالت اليت نقر بوجودها ضمن الظاهرة والقدرة على  ،متغرياتعدة  بنيالعالقات 

 الفرضياتمن  العديدمجع  منوذج تصميموانطالقا من هذا مت  ،املتغرياتهذه  بنيشبكة من العالقات 
   .التنظيميوااللتزام  الوظيفيوضغوط العمل والرضا  التنظيمياملناخ  بنيللعالقة 

  :وعلى هذا األساس تبلورت تساؤالت الدراسة كاآليت

 إدراكمن خالل  والية غليزانل احلماية املدنية يف وحداتاملناخ التنظيمي السائد ما مستوى  .1
  ؟االعوان
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     ؟لوحدات والية غليزان املدنيةلدى أعوان احلماية  التنظيمي على ضغوط العملاملناخ  هل يؤثر .2
لوحدات والية  املدنيةلدى أعوان احلماية  املناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي هل يؤثر .3

  ؟غليزان
لوحدات والية  املدنيةلدى أعوان احلماية  املناخ التنظيمي على االلتزام التنظيمي هل يؤثر .4

  ؟غليزان
 لوحدات والية غليزان؟ املدنيةلدى أعوان احلماية  ضغوط العمل على الرضا الوظيفي ؤثرتهل  .5

لوحدات والية  املدنيةلدى أعوان احلماية  ضغوط العمل على االلتزام التنظيمي ؤثرتهل  .6
  ؟غليزان

لوحدات والية  املدنيةلدى أعوان احلماية  الرضا الوظيفي على االلتزام التنظيمي هل يؤثر .7
 ؟ليزانغ

 املدنيةلدى أعوان احلماية  املناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي من خالل ضغوط العمل هل يؤثر .8
 ؟لوحدات والية غليزان

 املدنيةلدى أعوان احلماية  املناخ التنظيمي على االلتزام التنظيمي من خالل ضغوط العمل هل يؤثر .9
 ؟لوحدات والية غليزان

 املدنيةلدى أعوان احلماية  الوظيفياللتزام التنظيمي من خالل الرضا املناخ التنظيمي على ا هل يؤثر .10
  لوحدات والية غليزان؟

 املدنيةلدى أعوان احلماية  ضغوط العمل على االلتزام التنظيمي من خالل الرضا الوظيفي ؤثرتهل  .11
 ؟لوحدات والية غليزان

أعوان لدى  لعمل والرضا الوظيفياملناخ التنظيمي على االلتزام التنظيمي من خالل ضغوط ا هل يؤثر .12
 ؟لوحدات والية غليزان احلماية املدنية
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  : السابقةالدراسات 2.1.

لقد مت يف هذا الفصل التطرق اىل خمتلف الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع املناخ 
التنظيمي وعالقته مبتغريات الدراسة ضغوط العمل والرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي، وكذلك 

  .العالقات الثنائيةلتطرق اىل االحباث اليت تناولت متغريات الدراسة سواء كانت قد تناولت التأثري او ا

التنظيمي وعالقته بضغوط العمل دراسة ميدانية على  املناخ): 2006( البدردراسة إبراهيم بن محد  -
  .الرياضضباط الدفاع املدين مبنطقة 

مبديرية الدفاع املدين  توى املناخ التنظيمي السائدالتعرف على مس :إىلهذه الدراسة  هدفت
كشف طبيعة العالقة بني املناخ التنظيمي وضغوط ا، وكذلك لدى العاملني  ومستوى ضغوط العمل

التعرف على االختالفات يف اجتاهات أفراد العينة حول املدين، والعمل لدى الضباط العاملني بالدفاع 
توافر مناخ إىل  نتائجالخلصت  ،الشخصية والوظيفية نتيجة االختالفاتاملناخ التنظيمي وضغوط العمل 

تنظيمي إجيايب مبديرية الدفاع املدين مبنطقة الرياض، وجود عالقة عكسية بني املناخ التنظيمي وضغوط 
جتاه واقع اباإلضافة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ،العمل لدى ضباط مديرية الدفاع املدين

  .خ التنظيمي وضغوط العمل تعزى إىل املتغريات الشخصية والوظيفيةاملنا
 ضغوط على التنظيمي املناخ تأثري :)بدون سنة نشر( حسن مريي علي، عباس خضري دراسة نسيم- 

 .املستقبل كلية يف العاملني من لعينة استطالعية العمل دراسة

 الكليات يف العمل ضغوط لىع التنظيمي املناخ تأثري على التعرف البحث هذا من الغرض
التنظيمي يؤثر تأثريا سليب قوي على  املناخ أنأمهها  من نتائج عدة اىل التوصل ، متبابل العراق االهلية

 العمل ظروف وميهد العاملني على املفروض الضغط من ضغوط العمل، فاملناخ التنظيمي املفتوح يقلل
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 املناخ أما، املهنية الضغوط تقليل يف يسهم باملرونة يتسم الذي التنظيمي املناخ أن كما ،للعاملني اجليدة

  .العاملني لدى العمل ضغوط من يزيد فإنه املعقد
أثر املناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي لدى موظفي شركة االتصاالت  ):2008( دراسة الطيب-

  .الفلسطينية

 الرضا على الفلسطينية تاالتصاال شركة يف التنظيمي املناخ أثر معرفة إىل الدراسة هدفت
 مدى" ،"القيادة منط" ،"التنظيمي اهليكل" يف التنظيمي املناخ متثلت أبعاد حيث ا، للعاملني الوظيفي
 الدراسة هدفت كما ،"املستخدمة التكنولوجيا" ،"العمل طبيعة ،"االتصال منط" ،"العاملني مشاركة

 الرضا على التنظيمي املناخ عناصر تأثري حنو نيالعامل اجتاهات يف فروق وجود مدى إىل التعرف أيضاً
 أظهرت: التالية النتائج إىل الوصول ومت ،الدراسة جمتمع ألفراد الدميوغرافية خلصائص تعزى الوظيفي
 وجود ،الفلسطينية االتصاالت بشركة إجيايب تنظيمي مناخ توافر على املوافقة حنو عاماً توجهاً الدراسة
 الدراسة وأظهرت للعاملني، الوظيفي الرضا ومستوى جيد تنظيمي مناخ توافر بني قوية إجيابية عالقة

 ومن الفلسطينية، االتصاالت شركة يف العاملني بني الوظيفي الرضا من جيد مستوى هناك أن
 جبميع التنظيمي إىل االهتمام باملناخ العليا اإلدارة تويل التوصيات اليت خلصت اليها الدراسة ضرورة

 حتقيق يف يساعد مما للعاملني، الوظيفي الرضا على التأثري يف يساهم هام متغري كونه ناصرهوع مكوناته
 مبعايري منها يتعلق ما وخاصة املقررة الربامج يف العاملني مشاركة تفعيل وضرورة ألهدافها، الشركة
 الشركة، اياتوغ أهداف حتقيق يف تساهم اليت املرحلية األهداف وضع يف بقدرام واالعتراف األداء

 البيئة وحتسني العمل ساعات نظام يف النظر إعادة خالل من العاملني رضا مستوى رفع على والعمل
  .للعمل املادية

املناخ التنظيمي وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى الضباط  ):2006( دراسة خالد حممد امحد املازن -
  .الداخلية للمملكة البحرينيةالعاملني باإلدارة العامة للمناطق األمنية بوزارة 
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هدفت الدراسة اىل التعرف على طبيعة املناخ التنظيمي وعالقته بااللتزام التنظيمي من وجهة  
ما أدوات مجع البيانات فاعتمد أنظر العاملني، واعتمد الباحث يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي، 

فرد، خلصت النتائج اىل وجود عالقة ارتباطية  156الباحث على االستمارة حيث بلغ عدد افراد العينة 
  .موجبة بني املناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي

، دراسة املناخ التنظيمي وعالقته بااللتزام التنظيمي ):2014( بن صافية فاطمة الزهرةدراسة  -
  .ميدانية باملؤسسة الوطنية لصناعة السيارات بالرويبة

جهات العاملني حنو املناخ التنظيمي السائد يف املؤسسة وهدفت الدراسة اىل الكشف عن تو
وعالقته بااللتزام التنظيمي، وخلصت النتائج اىل ان هناك عالقة إجيابية بني ابعاد املناخ التنظيمي 

أرادوا تنمية االلتزام التنظيمي فيمكن  إذاوااللتزام التنظيمي، وعليه فانه يتعني على املسريين يف املؤسسة 
الل تعزيز العوامل التنظيمية واملتمثلة تشجيع العمل اجلماعي وخلق التعاون ومراجعة ذلك من خ

  .واألجور املكافأةالعوامل اليت يرى العامل اا غري عادلة مثل نظام 
Jeevan jayoti(2013)  :Impact of organizational climat and job        - دراسة  
satisfaction job commitment and lntention to leave. 

اىل معرفة تأثري املناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي وااللتزام ابوظيفي ونية ترك  الدراسةهدفت 
استاد بأربعة جامعات باهلند، وخلصت النتائج  820العمل، ومت تطبيق هذه الدراسة عينة مكونة من 

 .  وااللتزام الوظيفي اىل ان عوامل املناخ التنظيمي تؤثر إجيابيا على الرضا الوظيفي
أثر مصادر ضغوط العمل ومستوى الضغط املدرك على االلتزام  ):2006(دراسة السعودي  -

  .التنظيمي لدى العاملني يف كليات جامعة البلقاء



  مدخل الدراسة                                                                                    الفصل األول

 

 8  
 

ثر مصادر ضغوط العمل ومستوى الضغط املدرك على أهدفت الدراسة اىل التعرف على 
ات جامعة البلقاء، وتوصلت الدراسة اىل وجود عالقة ارتباطية االلتزام التنظيمي لدى العاملني يف كلي

  .سلبية بني مصادر ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي
عالقة ضغوط العمل الوظيفية بااللتزام  ):Nazim Ali،Shahid Jan Kakakhal )2011 دراسة  -

  .التنظيمي بقطاع صناعة االدوية يف باكستان

لعالقة بني ضغوط العمل الوظيفية وااللتزام التنظيمي يف هدفت هذه الدراسة اىل توضيح ا
قطاع صناعة االدوية يف باكستان، وتوصلت الدراسة اىل وجود عالقة عكسية بني ضغوط العمل 

من التغريات يف االلتزام التنظيمي ناتج عن  باملئة 56نأوااللتزام التنظيمي، كما توصلت النتائج اىل 
  .ظيفيةالتغري يف مستوى الضغوط الو

 ميدانية على دراسة التنظيمي االلتزام يف اخلدمة مناخ تأثري :)2011(اخلشروم مصطفى حممد دراسة  -

  .حلب جلامعة التابعة التقنية املعاهد يف العاملني

 التقنية املعاهد يف للعاملني التنظيمي االلتزام مستوى على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت
 مستوى يف اخلدمة مناخ متغري أثر وحتديد ذلك، يف الشخصية غرياتاملت بعض وأثر، حلب جلامعة

 86 من مكونة عينة لدى وسيط كمتغري الوظيفي الرضا بوجود وذلك، للعاملني التنظيمي االلتزام

 يف معنوية فروق وجودو الدراسة، لعينة من اللتزام التنظيمي درجة مرتفعة إىل الباحث توصل، عامل
 معنوي أثر اخلربة، وأشارت النتائج لوجود سنوات وعدد ملتغري العمر تعزى يميالتنظ االلتزام مستوى

ثر إجيايب للرضا الوظيفي على أووجود  ،التنظيمي االلتزام مستوى على اخلدمة مناخ ملتغري موجب
 وااللتزام اخلدمة مناخ بني وسيط كمتغري الوظيفي للرضا موجب معنوي أثر وجودااللتزام التنظيمي، و

 .ظيميالتن
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 الرضا بوجود االلتزام التنظيمي على الدور صراع أثر): 2017(سيد أمحد سيت ،يوسف دراسة صوار-

 من عينة لدى PLSالنمذجة البنائية باملربعات الصغرى منهجية وسيط باستخدام كمتغري الوظيفي

 .سعيدة العمومية بوالية االدارات موظفي

 موظفي من عينة لدى التنظيمي وااللتزام ورالد صراع بني العالقة إبراز إىل البحث هدف

من خالل  الوظيفي االلتزامعلى  الدور صراع أثر معرفة  ، وكذلكسعيدة بوالية العمومية االدارات
 نتائج توصلت وقداهليكلية،  باملعادالت النمذجة على باالعتماد الرضا الوظيفي كمتغري وسيط 

 عامل بوجود الوظيفي االلتزام على الدور لصراع قوي ثرأ وجود إىل اإلحصائية املعاجلة بعد الدراسة

 على الدور لصراع املباشر التأثري من أقل مباشرغري  بموج أثر يوجد، وسيط كمتغري الوظيفي الرضا

 موجب أثر يوجد، الوظيفي الرضا على الدور لصراع قوي معنوي موجب أثر يوجد ،التنظيمي االلتزام

 االلتزام على الدور لصراع مباشر غري موجب أثر يوجد، التنظيمي لتزاماال على الوظيفي للرضا معنوي

  .وسيط كمتغري الوظيفي الرضا بوجود وذلك التنظيمي
 واألداء التنظيمي االلتزام على التنظيمي املناخ تأثري :  )Aysen Berberoglu )2018دراسة    -

  .التنظيمي

التنظيمي  للمناخ الصحية الرعاية موظفي تصورات تقييم هو الدراسة هذه من اهلدف كان
 الدراسة ، اعتمدت التنظيمي واألداء التنظيمي االلتزام على التنظيمي للمناخ املفترض واختبار التأثري

 بشمال العامة املستشفيات يف الصحية الرعاية مبجال العاملني من البيانات مجع خالل من  كميا جا
 التنظيمي واألداء التنظيمي بااللتزام وثيقًا ارتباطًا يرتبط تنظيميال املناخ أن النتائج وأظهرت ، قربص

 املتصور، التنظيمي واألداء التنظيمي االلتزام مع التنظيمي املناخ بني إجيابية عالقة هناك املتصور، كانت
 ظيميالتن واألداء التنظيمي بااللتزام التنبؤ على تأثري له التنظيمي املناخ أن إىل نتائج أيضا أشارت
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 للموظفني التنظيمي املناخ درجات كانت قربص، إذا مشال يف العامة املستشفيات يف للموظفني املتصور
 يف املوظفون كان إذا الوقت نفس يف عالية تكون للموظفني التنظيمي االلتزام درجات فإن عالية

 لديهم فسيكون ،إجيابية بطريقة التنظيمي املناخ إىل ينظرون قربص مشال يف العامة املستشفيات
 يف مهم عامل هو التنظيمي املناخ أن إىل النتائج أشارت التنظيمي، االلتزام من أعلى مستويات
 يف اخلدمة تقدمي حول مهمة نتائج إىل سيؤدي مما املوظف، التزام حيث من الصحية الرعاية إعدادات

  .الصحية الرعاية مؤسسات
Paramanandam,P  )2017:(  Impact of occupationnel stress on job   : دراسة_     
satisfaction and organizational commitment among the managerial personnel of 
select textile units in tirupur . 

من تأثري االجهاد املهين على الرضا الوظيفي وااللتزام  كان الغرض من هذه الدراسة هو التحقق
  .بقطاع النسيج من املدراء 63 التنظيمي لدى

وأوضحت النتائج وجود ارتباط سليب معنوي بني االجهاد املهين والرضا الوظيفي واالبعاد 
يف املئة يف  27وباملئة يف االلتزام التنظيمي 21 التباين بنسبة ريالثالثة لاللتزام التنظيمي، كما مت تفس

 .الرضا الوظيفي من خالل متغري االجهاد املهين

                                               Bchruuddin saleh, Arif Partono )2019( : دراسة -    

هدفت هذه الدراسة اىل معرفة تأثري ضغوط العمل على االلتزام العاطفي بشكل مباشر وغري 
عامل من خمتلف القطاعات  428مباشر من خالل وساطة الرضا الوظيفي، وأجريت هذه الدراسة على 

 اندونيسيا  باستخدام حتليل املسار ، وأوضحت نتائج الدراسة ان لضغوط العمل تأثري الصناعية يف
ومل يتوسط الرضا الوظيفي التأثري الغري مباشر بني  ،سليب ضعيف على الرضا الوظيفي وااللتزام العاطفي

لتزام ضغوط العمل وااللتزام العاطفي، بينما كان هناك تأثري إجيايب قوي للرضا الوظيفي على اال
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العاطفي، وأشارت النتائج اىل ان املنظمات التزال حباجة اىل إجياد عوامل أخرى هلا تأثري على االلتزام 
  .العاطفي للموظف، بينما اليزال بإمكام حتقيق الوالء من خالل توفري برنامج يعزز الرضا الوظيفي 

                       Rong chang jou, Chung wei kuo, Mei ling tang )2013:( دراسة-    

Astuday of job stress and turnover tendency among air traffic controllers the 
mediating effects of job satisfaction. 

هدفت الدراسة اىل التعرف على مصادر الضغط اليت جتعل عمال الطريان يف تايوان اىل ترك 
الرضا قة بني ضغوط العمل ودوران العمل بوجود وظائفهم، اىل جانب استكشاف كذلك العال

كمتغري وسيط، وأظهرت النتائج وجود أثر سليب لضغط العمل على الرضا الوظيفي، وجود  الوظيفي
أثر إجيايب بني ضغط العمل ونية البقاء يف املؤسسة، ووجود أثر سليب بني ضغوط العمل ونية ترك 

  .كمتغري وسيط الرضا الوظيفيالعمل بوجود 
                  k.jain, fauzai jabeen, vinita mishra, N.aveen gupta )2007:( دراسة-   

Job satisfaction as related to organisational climat and accuptional stress. 

االجهاد املهين واملناخ التنظيمي على الرضا املهين للعاملني يف شركة  تأثرياىل فحص  الدراسة هدفت
موظف من مديرين ومهندسني ، وكشفت نتائج  158وقد مت مجع البيانات من  ،ايف النفط اهلنديةمص

، يف وظائفهمالدراسة ان العمال الذين حتصلوا على درجات عالية يف االجهاد املهين كانوا اقل رضا عن 
م مستوى اعلى العمال الذين سجلوا درجات منخفضة يف االجهاد املهين كان لديهحني ان العمال الذين 

أي ان وجود درجة اعلى من االجهاد املهين اثر سلبا على الرضا الوظيفي ووجد ان ، من الرضا الوظيفي
جمموعة املناخ التنظيمي املرتفع سجلت اعلى درجات الرضا الوظيفي أي ان املناخ التنظيمي يؤثر إجيابا على 

  .الرضا الوظيفي
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  :التعقيب على الدراسات السابقة -
قة املناخ التنظيمي ت الدراسة احلالية مع العديد من الدراسات العربية واألجنبية اليت تناولت عالاتفق

 Bchruuddin saleh, Arif Partonoبضغوط العمل والرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي مثل دراسة 

اال ان الدراسات  مي،حول املناخ التنظيمي وعالقته بااللتزام التنظي، )2014(، ودراسة  بن صافیة )2019(
اا على السابقة مل تتناول دراسة العالقة بني املتغريات جمتمعة يف منوذج واحد، وختتلف الدراسة احلالية 

 دفت اىل حبث اثر املناخ  التنظيمي كمتغري مستقل على ضغوط  العمل والرضا الوظيفي كمتغريين
لك عن جمال تطبيقها حيث معظم الدراسات حول وسيطني وااللتزام التنظيمي كمتغري تابع، وختتلف كذ

 بينما الدراسة احلالية طبقت يف قطاع احلماية املدنية، ،واملستشفيات املناخ التنظيمي طبقت يف قطاع التعليم
واليت من خالهلا مت اختبار  )SEM(ة احلالية عن كوا استخدمت منذجة املعادالت البنائية الدراستلفت واخ

فهي  يطةحسن األدوات الختبار املتغريات الوسأتغريات بطريقة متزامنة، واليت تعد من العالقات بني امل
  .تتحكم يف أخطاء القياس إضافة اىل تقييم النموذج من خالل مؤشرات املطابقة

  : للدراسةالنموذج النظري .3.1
تمثل يف وت ،أن هناك تأثريات تفاعلية بني متغريات الدراسة للدراسةيفترض النموذج النظري 

تأثري املناخ التنظيمي على ضغوط العمل والرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي بصورة مباشرة، وكذلك 
التأثري املباشر لضغوط العمل على الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي، وتأثري الرضا الوظيفي على 

ظيمي على الرضا الوظيفي االلتزام التنظيمي، ويفترض أيضا وجود تأثريات غري مباشرة للمناخ التن
بوجود ضغوط العمل كمتغري وسيط، والتأثري غري املباشر للمناخ التنظيمي على االلتزام التنظيمي 

العمل على االلتزام التنظيمي بوجود  مباشر لضغوطبوجود الرضا الوظيفي كمتغري وسيط، وتأثري غري 
اخ التنظيمي على االلتزام التنظيمي بوجود للمن املباشرالرضا الوظيفي كمتغري وسيط، والتأثري الغري 

 النموذج املفترض بعالقاته كما يف ما يبينهضغوط العمل والرضا الوظيفي كمتغريين وسيطني، وهذا 
  :)1(لشكل ا
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  النموذج النظري املقترح للدراسة )1(شكل

  :الدراسة فرضيات.4.1
  :ات التاليةمت وضع الفرضيوالدراسات السابقة بناء على تساؤالت الدراسة 

بوجود مستوى متوسط للمناخ التنظيمي من لوالية غليزان تتمتع وحدات احلماية املدنية  .1
 .خالل إدراك األعوان

لدى أعوان احلماية  على ضغوط العمل السائد يف وحدات احلماية املدنية يؤثر املناخ التنظيمي .2
     .لوالية غليزان املدنية

لدى أعوان احلماية  على الرضا الوظيفي دات احلماية املدنيةالسائد يف وحيؤثر املناخ التنظيمي  .3
  .لوالية غليزان املدنية

لدى أعوان  على االلتزام التنظيمي السائد يف وحدات احلماية املدنيةيؤثر املناخ التنظيمي  .4
  .لوالية غليزان احلماية املدنية

 .وحدات والية غليزانل لدى أعوان احلماية املدنية ؤثر ضغوط العمل على الرضا الوظيفيت .5

  .لوحدات والية غليزان لدى أعوان احلماية املدنية تؤثر ضغوط العمل على االلتزام التنظيمي .6
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 .لوحدات والية غليزان لدى أعوان احلماية املدنية يؤثر الرضا الوظيفي على االلتزام التنظيمي .7

الوظيفي من خالل ضغوط على الرضا  السائد يف وحدات احلماية املدنيةيؤثر املناخ التنظيمي  .8
 .لوالية غليزان لدى أعوان احلماية املدنية العمل

على االلتزام التنظيمي من خالل ضغوط  السائد يف وحدات احلماية املدنيةيؤثر املناخ التنظيمي  .9
 .لوالية غليزان لدى أعوان احلماية املدنية العمل

على االلتزام التنظيمي من خالل الرضا  السائد يف وحدات احلماية املدنيةيؤثر املناخ التنظيمي  .10
  .لوالية غليزان لدى أعوان احلماية املدنية الوظيفي

 لدى أعوان احلماية املدنية تؤثر ضغوط العمل على االلتزام التنظيمي من خالل الرضا الوظيفي .11
 .لوحدات والية غليزان

م التنظيمي من خالل ضغوط على االلتزا السائد يف وحدات احلماية املدنيةيؤثر املناخ التنظيمي  .12
  .لوالية غليزان لدى أعوان احلماية املدنية العمل والرضا الوظيفي

  :أمهية الدراسة.5.1

موضوع املناخ التنظيمي من طرف الباحثني يف  االهتمام الذي حيظى بهتتمثل أمهية الدراسة يف 
مل املساعدة يف حتسني الصحة العوا علىومدى تأثريه  ،جمال السلوك التنظيمي وجمال علم النفس العمل

مستوى ضغوط العمل، والرفع من درجة الرضا الوظيفي وااللتزام  النفسية للعامل، كالتخفيف من
  .أعوان احلماية املدنيةالتنظيمي الذي بدورمها يرفع من مستوى أداء 

ادالت البنائية كذلك أمهية الدراسة اىل اختبار النماذج املقترحة من خالل استخدام منذجة املعتتمثل و
ا الباحثون يف الدراسات احلديثة لالنتقال من املتغريات الثنائية اىل  ما يوصيكتقنية إحصائية كثريا 

  .عن البىن املفامهية ملتغريات الدراسة املتعددة، والكشفاملتغريات 
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   : أهداف الدراسة.6.1

    .ضا الوظيفي وااللتزام التنظيميوضغوط العمل والر البنية املفامهية للمناخ التنظيمي حتديد -

 .التنظيمي وااللتزام الوظيفي والرضا العمل على ضغوط املناخ التنظيمي ألثر اقتراح منوذج -

اختبار النموذج املقترح باستخدام البيانات اليت مت مجعها من عينة الدراسة ومدى جناحه يف تفسري  -
 .العالقات بني متغريات الدراسة

 .السابقة اليت تناولت املتغريات اليت يتضمنها النموذج الدارساتدعم  -

خاصة  )الثبات ،الصدق( السيكو متريةخصائها  واختبارلدراسة اتغريات لقياس ممناذج  بناء -
  .باحلماية املدنية

  :حدود الدراسة.7.1

احلماية املدنية لوالية جمموعة من أعوان احلماية املدنية التابعة ملديرية مشلت هذه الدراسة : احلدود البشرية-أ
  .غليزان

يف وحدات احلماية التابعة ملديرية مت إجراء هذه الدراسة يف جانبها التطبيقي : ةاملكاني احلدود-ب
  .احلماية املدنية لوالية غليزان

  اىل غاية  2016فيفري15امليداين من استغرقت مدة إجراء الدراسة يف جانبها  :زمنيةال احلدود- ج
  .2017 مارس 04
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 :املفاهيم اإلجرائية ملصطلحات الدراسة.8.1

  :مفهوم املناخ التنظيمي.1.8.1

فراد املناخ التنظيمي بأنه انعكاس خلصائص البيئة الداخلية للتنظيم يف وعي والوعي األ :اصطالحا
يدة العاملني فيها، مما يدفع بالفرد لبناء تصور معني حول التنظيم يتميز بثبات نسيب وحيدد اىل درجة بع

  ).1996الطعامنة،(سلوكه التنظيمي 

على األبعاد  ممن خالل إجابته االعوانالتنظيمي هو الدرجات اليت حيصل عليها  املناخ :إجرائيا
احلوافز، املشاركة يف اختاذ القرارات التنظيمي، االتصاالت،  اهليكل: التنظيمياملكونة ملقياس املناخ 

  .العملوالعمل اجلماعي، القيادة، وتكنولوجيا 

  :ضغوط العملمفهوم .2.8.1

ية وظروف العمل بأا ردود فعل أوحاله من عدم التوازن نامجة عن املصادر التنظيم: اصطالحا
الفرد مث بني العاملني ومهامهم ما يؤثر يف احلالة النفسية والبدنية، ويؤدي اىل  وتفاعلها مع شخصية

  .)2015،لقحطاىنا(تغيري منط السلوك واالحنراف عن األداء املتوقع

على  استجابام االعوان من خاللهي الدرجات اليت يتحصل عليها  ضغوط العمل: إجرائيــــا
  .ةالتنظيمي املواقف بعد عمليات التدخل،مواقف  بعد :العملضغوط األبعاد املكونة ملقياس 
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  :الرضا الوظيفيمفهوم .3.8.1

اجتاه عمله ويترتب عليها سلوك إجيايب للفرد نتيجة هو حالة من االطمئنان يشعر ا الفرد : اصطالحا
هذا الشعور الثقة والوالء واالنتماء للعمل فينتج عن  ،عمله حلاجاته وتوقعاته ماديا ومعنويا إلشباع

  .هداف املنظمة وغايتهاأوزيادة الفعالية يف األداء واإلنتاج لتحقيق 

ة املدنية على مقياس الرضا الوظيفي الدرجة اليت يتحصل عليها أعوان احلماي: إجرائيــــا
  .ويشمل، الرضا عن الترقية، األجر، ظروف العمل، منط االشراف، مجاعة العمل

  :االلتزام التنظيميمفهوم .4.8.1

حالة نفسية يصبح فيها الفرد ملزما من خالل أفعاله ومن خالل اإلجراءات اليت تؤدي اىل  :اصطالحا
  .بة عليهن استدامة انشطته واجأاالعتقاد ب

 استجابام عوان من خاللألاالدرجات اليت يتحصل عليها  االلتزام التنظيمي هو :إجرائيــــا
  .االلتزام العاطفي، االلتزام املستمر، االلتزام املعياري: االلتزام التنظيميعلى األبعاد املكونة ملقياس 
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   :متهيد
لعالقة بني املناخ التنظيمي وضغوط العمل والرضا الوظيفي ا وصفاىل  الدراسةدف هذه 

لك من طرق الباحث اىل األطر النظرية وذوقبل اختبار هذا النموذج املفترض ت التنظيمي،وااللتزام 
والنماذج والنظريات املفسرة خالل التراث النظري ملتغريات الدراسة وهذا بالتعريف بأهم املفاهيم 

  .للمناخ التنظيمي وضغوط العمل والرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي
  املناخ التنظيمي.1.2

 لشخصية يعكسهباالهتمام وهذا ملا  حظيتاليت  احلديثة املفاهيممن  التنظيمياملناخ  يعترب
 وأمهيتهمن خالل مفهومه  املتغريتناول هذا  سيتم وعليهعلى سلوك االفراد وادائهم  وتأثريهاملنظمة 

  .وابعاده ومناذجه وانواعه
 : املناخ التنظيميمفهوم  .1.1.2

بط بالبيئة من من املفاهيم اازية ألنه متعلق مبفهوم جغرايف يرت التنظيمييعترب مفهوم املناخ 
، واستخدام هذا املصطلح يف )34 ، ص1999الذنيبات،( السنةمتغريات الطقس خالل مدار حيث 

جمال السلوك التنظيمي يراد من خالله التعبري عن اجلو العام الذي يسود املنظمة والتفاعل مع 
حول  املتغريات التنظيمية تأثرا وتأثريا، وكذلك اىل املفاهيم االدراكية والشخصية اليت حيملها االفراد

واخلصائص املميزة للبيئة الداخلية للعمل ذات التأثري على السلوك اإلداري  ،احلقائق التنظيمية
  ).40ص ،2015،لوكيا اهلامشي(

 ،وأخذت فكرة املناخ التنظيمي طريقها اىل الظهور مع مطلع الستينيات من القرن املاضي
نظرية التنظيم والسلوك  السيما يف ،حتظى باهتمام العديد من الباحثنيلك احلني وهى ومنذ ذ
ن اخللفية التارخيية واملعرفية للمناخ التنظيمي تعود اىل التراث النظري والتطبيقي أ، اال التنظيمي

ن اجلانب املادي للعمل ليس كل شيء يف احلياة أكدت أواليت  ،ملدرسة العالقات اإلنسانية
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باتيمان (ذكر  وامنا هي كماملادية والبشرية التنظيمية، وأن املنظمة ليست مستودعا من العناصر ا
أمناط من التفاعالت النفسية واالجتماعية اليت توفر أجواء عمل إنسانية عبارة عن ) 1989وزالتمان 

تؤثر يف االجتاهات املستقبلية لعمل املنظمة ونشاطها بشكل يعادل او يفوق تأثريات اجلانب املادي 
  ).36ص ،2013عزيزضياء،و رياض (للعمل 

أول من استخدم مصطلح املناخ  كورنليعد ، )2013( التوجيريحسب ما أشار اليه 
يف دراساته عن املؤسسات التعليمية، فكان هذا املصطلح واحدا من  1959عام  التنظيمي املؤسسي

الظواهر اإلدارية اليت نالت جزء كبري من جهود الباحثني ملا له من عالقة باملتغريات والعناصر 
التنظيمية كاألداء التنظيمي، والقيادة، واالتصاالت، والرضا الوظيفي، والوالء والروح املعنوية 

  ).21،ص2013التوجيري،(
بأنه جمموعة من اخلصائص اليت تتصف ا  )Forehand&Gilmer( 1964وعرفه فورهاند وجلمر 

، 2009الصرييف، (وتؤثر على سلوك العاملني فيها متيزها عن غريها من املنظمات  اليتاملنظمة 
 )258ص

بيئة اليت متيز املدركة جمموعة اخلصائص " املناخ التنظيمي ) ,1968litwin  ( لتوين وعرف
العمل يف املنظمة بصورة مباشرة او غري مباشرة من العاملني، واليت يكون هلا تأثري على دوافعهم 

  ).23ص، 2015الطويل،" (وسلوكهم 
ي منظمة تعمل كجزء أ مناخ املناخ التنظيمي هو أن )Likert, 1978( ليكرتويعرف 

سياسات إدارية عامة وهذه البيئة تنشأ من خالل  بيئةيعملون ضمن  أكرب فاملوظفون من نظام
  ).25ص، 2011املومين، (لنظام وهذا املناخ يؤثر على أداء كل التابعني لوممارسات كبار اإلداريني 
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نه البيئة اليت يقوم فيها موظفو املؤسسة أاملناخ التنظيمي ب ) ,Davis 1981( ديفزولقد عرف 
 اهلامشي لوكيا(بعملهم، وهو يؤثر ويتأثر بكل سلوك وفعل حيدث داخل املؤسسة 

  ).14ص  ,2015,

املناخ التنظيمي بأنه نوعية البيئة الداخلية ملنظمة معينة  ), Gordan 1992( جوردانويعرف 
وميكن تشخيصه من خالل  ،يتوصل اىل معرفتها العاملون من خالل جتارم وتؤثر يف سلوكهم

  .جمموعة من اخلصائص التنظيمية
أن املناخ التنظيمي مفهوم يعكس حجم وحمتوى القيم السائدة واملعايري ) Payne(بايناما 

  .ات ومشاعر أعضاء النظام االجتماعي، واليت تقاس اجرائيا من خالل إدراك االفرادوالسلوكي

 أنبالتنظيمي  ملناخحول ا )2013(وما أشار اليه التوجيري  ومن خالل التعاريف السابقة
وخصائص احلياة الداخلية للمنظمة،  ااالت متيز بني التعريفات وهذا بتعدد اجتاهاتهناك ثالثة 

ن مفهوم املناخ أأوهلا ينظر اىل املناخ التنظيمي على أنه خاصية من خواص املنظمات، وثانيها يرى 
التنظيمي من خالل تصورات العاملني، وثالثها حيدد املناخ التنظيمي من خالل العالقات 

  .يليوقد حددها كما  والتفاعالت القائمة بني الفرد واملنظمة
  :املنظمة من خالل خصائصاملناخ التنظيمي  مفهوم-أ

  : وذكر يف إطار هذا االجتاه

الذنيبات أن املناخ التنظيمي هو تعبري جمازي للداللة على جمموعة العوامل اليت تؤثر  راهي ما
يف سلوك العاملني داخل التنظيم كنمط القيادة، وطبيعة اهليكل التنظيمي، واحلوافز وغريها من 

  .العوامل اليت تؤثر يف سلوك العمال داخل التنظيم
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مبجموعة من اخلصائص اليت متيز بيئة املنظمة  التنظيمي حدد املناخالذي ) 1995(املغريب و
لك ألا تتمتع بدرجة عالية من لى قيمه واجتاهاته وادراكاته، وذاليت يعمل ا الفرد فتؤثر ع

  .)24، ص2013التوجيري،(الداخلية االستقرار والثبات النسيب للبيئة 
يعرب عن اخلصائص اليت تتميز ا البيئة الداخلية من خالل خصائص املنظمة املناخ التنظيمي مفهوم ف

للعمل واليت تتصف بدرجة من الثبات النسيب حبيث تؤثر يف سلوك العاملني واجتاهام وأدائهم 
  ).291فليه، عبد ايد ص(

نوعية البيئة الداخلية اليت تسود املنظمة ويعرفها العاملون من خالل تعايشهم  وهو أيضا
  .نظمةوجتارم داخل امل

  :من خالل تصورات الفرداملناخ التنظيمي  مفهوم-ب 

  : وذكر يف إطار هذا االجتاه

مفهوم املناخ التنظيمي على أنه تصورات وانعكاس  اىلينظرون أصحاب هذا التصور  أن
اختيار تصور معني حول  اىلخلصائص بيئة التنظيم يف وعي والوعي العاملني فيه، مما يدفع الفرد 

  . التنظيم واليت تؤثر على مشاعرهم واجتاهام وسلوكهم
هو االنطباع العام أو الصورة الذهنية املتكونة ) 1987(سليمان  حسب أن املناخ التنظيميو

لدى أعضاء املنظمة عن منظمتهم وعن السلوك القيادي للمديرين فيها وتلك الصورة هي اليت تؤثر 
  .ألم اكتسبوها من خالل جتارم اخلاصة يف سلوكيام

كيفية إدراك االفراد له، فكل يعترب  بأنهاملناخ التنظيمي  عن )Melton( ملتون اهيرماو 
شخص يدرك األشياء يف حميط العمل بطرق خمتلفة، وهذا ما يؤثر على دوافعه ونتائج سلوكه 

  .كالغياب ودوران العمل، والنوعية والكمية يف العمل
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املناخ التنظيمي بأنه تلك التصورات عن خصائص الثقافة يف  فريى )Wendell(ويندل أما
  .مكان العمل واليت تؤثر يف مشاعرهم واجتاهام وسلوكهم

  :التفاعالت والعالقات بني الفرد واملنظمة من خالل املناخ التنظيمي مفهوم-ج 

 هو بأن املناخ التنظيمي )Lawrenc(لورانس هحدديف هذا االجتاه أشار التوجيري اىل ما 
واليت تنشأ عن طريق التفاعل بني املنظمة وأعضائها وحميطها  ،جمموعة من اخلصائص ملنظمة معينة

اخلارجي، اال أن هذا املناخ يتحدد بالنسبة اىل الفرد على شكل قوانني ومواقف وتوقعات واليت متيز 
 هذا الرأييف نفس سياق .تائج املتوقعةاملنظمة من حيث استقالليتها وخمرجات السلوك وحصيلة الن

املناخ التنظيمي هو تلك العالقات الوظيفة والشخصية القائمة بني أن  )2013( فليه ورد عن
الرؤساء واملرؤوسني متفاعلة مع نظم العمل واجراءاته حمددة بذلك املستوى العام لألداء يف املنظمة 

  ).294ص2013 ،فليه(
والتعاريف ميكن حتديد املناخ التنظيمي بأنه جمموعة من  االجتاهاتومن خالل هذه 

اخلصائص والسلوكيات واملمارسات اليت تعرب وحتدد طبيعة البيئة الداخلية ألي منظمة وهي تتفاعل 
باستمرار وتؤثر وتتأثر هذه البيئة مع االفراد العاملني ا واليت يدركوا من خالل الطريقة اليت 

  .همتتعامل ا املنظمة مع
وبالنظر اىل قطاع احلماية املدنية وبوصفها نظاما اجتماعيا واداريا ومن أهم مساته التفاعل 

  .مع البيئة احمليطة فهو يتأثر ويؤثر فيها
ويف ظل هذه املفاهيم والتعريفات ميكن للباحث حتديد املناخ التنظيمي يف مؤسسة احلماية 

 بوحداتالسلوكيات واليت يدركها العاملون نه جمموعة من العناصر واخلصائص وأاملدنية على 
احلماية املدنية لوالية غليزان من خالل تفاعلهم مع املتغريات التنظيمية وبني العاملني يف بعضهم 

  .البعض سواء بطريقة تلقائية أو عمدية واليت هلا تأثري يف سلوك مجيع افراد التنظيم
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  :أمهية املناخ التنظيمي.2.1.2
ظيمي السائد يف مجيع والبحوث اىل أمهية التعرف اىل واقع املناخ التنتؤكد الدراسات 

لك ألجل رسم وختطيط سياسات ميكن من خالهلا تعزيز النواحي اإلجيابية وتدارك املنظمات وذ
السلبيات، وحتسني مستوى الصحة النفسية للعاملني والرفع من الروح املعنوية، وهذا ما ينعكس 

اف املنظمة واشباع حاجات العمال، ويف ظل املناخ التنظيمي غري املالئم باإلجياب على حتقيق أهد
سوف ينعكس بالسلب على السلوك الوظيفي والتسيب وعدم املباالت بالواجبات واملسؤوليات 
الوظيفية ونقص يف الرضا الوظيفي والتزام العمال للمهام املوكلة اليهم، ولذي يلحق الضرر برسالة 

  .افها ومهمة املنظمة وأهد
وهلذا أصبح من املهم على املنظمات وخاصة يف عصرنا احلايل حيث تتسم غالبية املنظمات 
يف بيئة االعمال احلالية بالتغري والتعقيد املتزايد، اىل ضرورة دراسة وتوصيف املناخ التنظيمي، 

خالل اليه ليكرت من  أشار ماللتعرف على جو العمل وحجم تأثريه على أعضاء املنظمة، وهذا 
منوذجه أن العوامل السببية واملتمثلة يف املدخالت تولد املناخ التنظيمي واليت حتدد نوع املخرجات 

 .ن يكون املناخ التنظيمي أكثر انفتاحاأالنهائية للمنظمة، وعليه جيب 
  :أمهية املناخ التنظيمي يف العناصر التالية اىل )2018( وشمحاد عبد السالموقد أشار 

  .املنظمات املختلفة بعضها عن بعضمتييز -
  .العامةبلوغ األهداف  ألجلتنمية الشعور بالوالء وااللتزام لدى أعضاء املنظمة -
  .أعضاء املنظمة التفاعل بنيو حتقيق استقرار النظام االجتماعي-
  .تفعيل نظام املراقبة والضبط السلوكي يف املنظمة-
   .العمالهداف أهداف املنظمة وأحتقيق التقارب بني -
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 أفضلتعريف مسؤويل املنظمة بكيفية حتفيز العمال وزيادة دافعيتهم لتحقيق أهدافها بكفاءة -
  .وذلك للوصول اىل مستوى معني من الرضا

  .اتباع طرق القيادة املناسبة لطبيعة العمل ونوعيته-
  :بعاد املناخ التنظيميأ.3.1.2

الطويل، ) (Stone,2006( ،(Gordan, 1979)اشترك العديد من الباحثني 
احلوافز،  اهليكل التنظيمي، القيادة،(بعاد املناخ التنظيمي ومن بينها أيف حتديد ) 2012السبعاوي،

يف جمموعها  واليت) العمل االتصاالت، تكنولوجيا القرارات،العمل اجلماعي، املشاركة يف اختاذ 
  .للمنظمةتشكل املناخ التنظيمي 

   :التنظيمي كلاهلي .أ
نه الترتيب والعالقات املتبادلة بني أجزاء أاهليكل التنظيمي على  (Chandan, 2005)يعرف 

وظائفها كما يبني كيف ترتبط  فيها،ووظائف املنظمة وحيدد هيكل املنظمة وتقسيم العمل 
ختصص ومهام وترتيب العاملني اىل هذه الوظائف اليت من خالهلا تنجز  ببعضها، ويبني ونشاطاا

خذ االعتبارات األساسية واملهمة اليت أاملنظمة أهدافها، والبد عند القيام بتصميم اهليكل التنظيمي 
  :حتدد جناح املنظمة وهي

مة الرئيسية هداف املنظأحتقيق وتصميم اهليكل التنظيمي مبا يتالئم : اهلدف الرئيسي للمنظمة-
  .وخططها االستراتيجية

  .حتديد الصالحيات والسلطات ملختلف األقسام-
ويلزم املنظمة حتديد االفراد  املتوقع،لك وفقا حلجم العمل ويتم ذ: ديد املسؤوليات وحتليلهاحت-

  .املالئمني للقيام بالعمل وحتمل تلك األعباء واملسؤوليات
  .واالزدواجية اليت قد حتصل بني الوظائفحتديد الوظائف وتوصيفها وحل التداخل -
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  .دراسة املركزية والالمركزية ومدى فعاليتها يف حتقيق اهداف املنظمة-
  :منط القيادة .ب

على اصدار األوامر  ال تقتصرتعترب القيادة مبثابة القلب النابض للعملية اإلدارية، فهي  
ىل الروح املعنوية لدى العاملني وإقامة جسور التواصل إوالتعليمات فحسب بل تتعدى ذلك 

التغيري اإلجيايب وإجياد  إلحداثوالعالقات اإلنسانية داخل املنظمة، والقدرة على تكوين رؤية 
  : احللول الصحيحة وتوفري فرص النمو والتعلم، وتربز األمهية الكبرية للقيادة من خالل االيت

  .عاملني وبني خطط املنظمة وتصوراا املستقبليةتعترب القيادة حلقة وصل بني ال-
  .تعترب احليز الذي تصهر فيه كافة املفاهيم والسياسات واالستراتيجيات-
  .الالزمة هلااحللول هلا السيطرة على املشكالت يف العمل ورسم -
  .تنمية وتدريب االفراد-
  .مواكبة املتغريات احمليطة وتوظيفها خلدمة املنظمة-
  :تاالتصاال .ج

تساهم االتصاالت بصورة فعالة يف تكوين املناخ التنظيمي، ففعالية االتصال تعد مؤشرا  
نه هناك خلل يف املناخ التنظيمي أبطئ االتصاالت تعين وهاما على وجود مناخ تنظيمي جيد ، 

جيب معاجلته حيث تعترب االتصاالت مبثابة اجلهاز العصيب للمنظمة ، فهي الوسيلة اليت من خالهلا 
يتم تبادل البيانات واملعلومات والتنسيق بني خمتلف هياكل التنظيم ويضمن حسن سري العمل ،فقد 

ىل إىل مجود املنظمة ويؤدي إسفل مما يؤدي جتاه واحد من األعلى اىل األإتصال يف إيكون هناك 
فقيا  وعموديا مما أوقد يكون منط االتصاالت مفتوح يف مجيع االجتاهات  ،إجياد مناخ غري صحي

 الطويل(يتيح جوا إجيابيا ومشجع للعاملني على االنتماء وزيادة األداء ويساهم يف حتقيق األهداف
  ).50ص :2012السبعاوي،و
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   :املستخدمة التكنولوجيا. د
ألجل بأا مستوى املعرفة الفنية املتاحة واملستخدمة ) Shermerhorn(عرفها شريمريهو

  .شباع االحتياجات وإنتاج السلع واخلدماتإ
  :احلوافز .ه

االدارة للعمال لتحريك قدرام مبا يزيد من كفاءة  هي جمموعة من العوامل اليت يئها 
واحلوافز  هداف املنظمة ورغبة العاملني ا،أمبا حيقق  فضل، وهذاأو أكربأدائهم يف العمل على حنو 

هداف املنظمة أالقيادية اىل تنظيم سلوك العمال حنو  اإلدارةعبارة عن أداة متكن  كذلك
بل يرتبط رضا العامل باجلوانب املعنوية  فقط،جر واملاديات والتتوقف احلوافز على األ وطموحها،
 للجماعة اليتختاذ القرارات حيث يشعر العامل بانتمائه إثبات الذات واملشاركة يف إكالتقدير و

  .إطارهايعمل يف 
وحىت تنجح اإلدارة يف احلصول على السلوك املرغوب فيه من العمال عليها اختاذ قواعد حتدد من 

ألمثل لتلبية متطلبات على دافعية االفراد واختيار األسلوب ا أكثر التأثريخالهلا العوامل اليت ميكنها 
  :احلوافز على السلوك فيما يلي وتأثر الفرد،احلاجات الغري املشبعة اليت تولد الدافع لدى 

  احلوافز تقلل من معدل دوران العمل -
  .اإلجيايباحلوافز تساعد على تعزيز أمناط السلوك -
التبذير مما يؤثر يف حفظ تستخدم احلوافز يف تشجيع العمال على االقتصاد يف التكاليف واحلد من -

  .تكاليف اإلنتاج
  .تشبع احلوافز احلاجات النفسية واالجتماعية للفرد وتزيد من الرضا الوظيفي-
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  :املشاركة يف اختاذ القرارات .و
ن تؤدي أتاحة الفرص للعاملني يف ابداء الراي واألفكار واالقتراحات اليت من شاا إوهو  

شعر االفراد  إذانه أوتشري األحباث  اجلماعة،اىل حتسني طرق العمل ورفع الروح املعنوية داخل 
واسهامام من خالل املشاركة سينعكس على سلوكيات تدعم اهداف  ألفكارهمباهتمام املنظمة 

لة يف زيادة اإلنتاج مثل سلوكيات االلتزام واىل نتائج إجيابية يف املخرجات التنظيمية واملتمث ،املنظمة
وحتسني نوعيته وتقدير الذات والرفع من مستوى الرضا الوظيفي وتقليص دوران العمل والغياب 

  ).215ص  :2013 ،ناصر(
مهال وعدم مراعات أسس اختاذ القرارات السليمة وفتح باب املشاركة واملسامهة يف حل إ

وتؤثر  املنظمة،ىل مناخ سليب داخل ا املشاكل والبحث يف العديد من البدائل املتاحة سوف يؤدي
سلبا على بقية مكونات املناخ التنظيمي خاصة فيما يتعلق باالتصاالت والعالقات الداخلية وتكوين 

  ).107 ص: 2015 ،بومنقارو اهلامشي(الغري رمسية  اجلماعات
  :العمل اجلماعي.ي

جل أنه جمموعة من االفراد يعملون مع بعضهم البعض من أيعرف العمل اجلماعي على 
يضم عددا من العمال يؤدون  جتماعياا كيان أوتعترب مجاعة العمل على  ،حتقيق هدف مشترك

هداف مشتركة وتربطهم جمموعة من أأدوار معينة وحمددة تتفق وظروف كل فرد وجتمعهم 
وتتصف جمموعة العمل  ،ل التنظيمخل داالعالقات والتفاعالت اليت تؤثر على سلوكه يف العم

  :باخلصائص التالية
  .جناز اهلدف املشتركإجل أالسعي من  -
  .استقرار العالقة بني أعضاء الفريق -
  .العمل من خالل منظومة اجتماعية -
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  .االلتزام اجلماعي بنجاح املهمة -
  :مناذج املناخ التنظيمي .4.1.2
   :likertمنوذج ليكرت   .أ 

سهموا يف إرساء قواعد املناخ التنظيمي وهو من أوائل الباحثني الذين أيعد ليكرت من 
أوائل املهتمني به و املشخصني لتأثريه على كفاءة املنظمة و إنتاجيتها و على حتقيق األهداف 

بدراسة مسحية لوصف البيئة الداخلية  1961االجتماعية األخرى ، حيث قام ليكرت عام 
ة، وتوصل اىل منوذج من أربعة أنظمة لإلدارة تصف املناخ للمؤسسات التجارية و الصناعي

لسلوك القيادي داخل املنظمة من خالل مقياس اخلصائص التنظيمية الذي يرتكز على االتنظيمي و
عمليات القيادة ، و قوى الدافعية و عملية االتصال و التفاعل والتأثري و عملية : بعاد هي أمثانية 

وعملية الرقابة وحتقيق األهداف، والتدريب ، واستخدم ليكرت  صنع القرار ووضع األهداف، 
هذه االبعاد الثمانية لرسم صورة خمتصرة لكل منظمة خالل املناخ املستمر الذي يتدرج يف اربعة 

ويوجد   ،امناط تنظيمية من االستغاليل التسلطي يف طرف اىل النظام املشارك يف الطرف األخر
اخلري اي الذي ميارس التسلط يف سبيل حتقيق أهداف خرية ختدم نظامان مها التسلطي  بينهما

وكذلك النمط االستشاري الذي يسمع للطرف األخر دون مشاركته يف اختاذ  العامة،املصلحة 
فالنظام اخلريي  عنه،القرار ومييل كل من هذين النظامني اىل مشاة الطرف الذي ينحرف 

املشارك ينحرف من النظام  والنظام االستشاري تسلطي،الالتسلطي ينحرف من النظام االستغاليل 
    .)51ص  :2015 ،بومنقارو اهلامشي(

  :(Halpin et crofts 1963)وكروفتس منوذج هالنب   .ب 
مدى تأثريه  والتعرف علىاملناخ التنظيمي  لدراسة واقعيهدف هذا النموذج بصفة اساسية 

ولقياس املناخ التنظيمي اعتمد الباحثني على اسلوب االستبانة لقياس  ،الوظيفيعلى مستوى الرضا 
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بعاد املناخ التنظيمي يف أكما حدد هذا النموذج  املنظمة،املناخ التنظيمي السائد يف  وحتديد نوعية
   :اآليتيف  وقد متثلتربعة ابعاد او عناصر فرعية أجمموعتني رئيسيتني تتضمن كل منهما 

  .األلفة االنتماء، العائق، االنفصال، :األوىلاموعة 
  .املراعاة الدفع، االنتاج،عن  االنعزالية، التركيز :الثانيةاموعة 

وقد تناول هذا النموذج اهم الفلسفات اليت تشكل العوامل املكونة للمناخ التنظيمي واليت حددها 
   :وهينظمات لة عن تباين املناخات التنظيمية يف املؤوبثمانية عوامل تعد هي املس

  .لألفراداالعتبار الذي تعطيه اإلدارة 
  .العمل إلجنازالتأكيد الذي تعطيه اإلدارة 
   .ومرؤوسيهاملسافة العاطفية بني املدير 

  .اشبعتاالنطباع املتولد لدى االفراد بان حاجتهم االجتماعية قد 
   .املؤسسةالسرور الذي يالقيه األفراد نتيجة عالقتهم االجتماعية يف 

  .بالعملز قوى العمل عند العاملني من سلوك حمدد مرتبط يلرغبة اليت تبدهلا اإلدارة لتحفا
  .لهتصور االفراد لدرجة قيامهم بعملهم واجنازهم 

  .أنتجواشعور العاملني ام قد 
حمتوى  :يفثالث جوانب رئيسية تتمثل  جممله علىاملالحظ هلذا النموذج جيد انه يرتكز يف 

اهلامشي، (املنظمة السائد يف  القياديوالنمط  وزمالئه،طبيعة العالقات السائدة بني الفرد  الوظيفة،
  .)52 ص :2015بومنقار 
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  : )Stringer.Litwin.1975(منوذج ليتوين وسترجنر  .ج 
 واملدركة بصورةيهدف هذا النموذج اىل دراسة اخلصائص اليت متيز بيئة العمل يف املنظمة 

وذلك من اجل التعرف على  البيئة،مباشرة او غري مباشرة من االفراد الذين يعملون يف هذه 
  .وسلوكهملى دوافعهم عانعكاس أو تأثري املناخ التنظيمي 

 التنظيمي،اهليكل  :يليللمناخ التنظيمي تسعة ابعاد تتمثل فيما  وسترجنر انويرى ليتوين 
  .االنتماء التعارض، املعايري، الدعم، ،الدفئ املخاطرة، املكافأة، املسؤولية،

وخلص مضمون هذا النموذج اىل ان اساليب القيادة املختلف ميكن ان تؤدي اىل مناخ 
داء واالجناز تنظيمي متميز، وان ألبعاد املناخ التنظيمي تأثري جوهري على الدافعية يف العمل واأل

    .)34ص :1999الذنيبات، ( العاملنيوالرضا عند 
  (Campbell et al.1974) :وزمالئهمنوذج كامبل   .د 

 بعشرة ابعادواليت حددها  التنظيمي،النموذج بشيوعه يف جمال حتديد ابعاد املناخ ذا يتميز ه
  :وهياساسية 
  .القراراتودرجة حرية اختاذ  االجراءات،درجة الرمسية يف  :اهليكل التنظيمي       
   .العقوباتاملوضوعية وحماسبة املسئولني وعدالة  :والعقاباملكافأة  •
  .السلطةدرجة تفويض  :القراراتمركزية  •
   .البشريةاهتمام اإلدارة بتنمية املوارد  :والتطويرالتدريب  •
  .يف ملنظمةلعمل بااالستمرار  يف حالةالشعور باملخاطر  :واألماناملخاطرة  •
  .واملرؤوسنيارب العالقة بني الرئيس ويقصد ا درجة تق :الدفاعياالنفتاح او السلوك  •
  .العملفريق  ودوره يفاي درجة احساس الفرد بأمهيته  :املعنويةالروح  •
   .لهالفرد لرأي رئيسه فيه ومدى مساندة  إدراك :العكسيةالتقدير والتغذية  •
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  .املستقبلدرجة املرونة يف مواجهة املشاكل القائمة وتوقع  :واملرونةاملقدرة التنظيمية العامة  •
   .املنظمةالتأكيد على حتقيق أهداف  :االجنازتأكيد  •

إال ان اغلبها يهتم بشكل  التنظيمي،ويف هذا النموذج تعددت االبعاد االساسية للمناخ 
النتائج وسيادة روح  واحملاسبة علىمباشر بدرجة الشعور بوجود معايري موضوعية لتقييم األداء 

والقيادة فالعالقة بني املناخ التنظيمي  القيادي،النمط  أمهلج قد غري ان هذا النموذ كفريق،العمل 
فأنه يؤثر فيها يف  القيادة،ففي الوقت الذي يتأثر فيه املناخ التنظيمي بنمط  سببية،القة عالتنظيم  يف

   .)55 :ص 2015اهلامشي، بومنقار ( الوقتنفس 
  :(Lawler et al.1974) وزمالئهمنوذج لولر   .ه 

ابعاد املناخ التنظيمي على تعددها ميكن ان جنمعها يف جمموعتني  وزمالئه انيرى لولر 
   .الفرعيةتضم كل منها عددا من األبعاد  رئيسيتني،

االبعاد الفرعية التاليةوتضم وعة االوىل وتتعلق باهليكل التنظيمي ما:  
  .القراراتدرجة املركزية يف احتاذ  •
  .العملدرجة الرمسية يف اجراءات  •
  .للمنظمةنظمة الفرعية درجة التداخل بني األ •
   :التاليةبعاد تغريات أو األوتتعلق بالعملية التنظيمية وتضم امل :الثانيةاموعة  •
  .القيادةمنط  •
   .املكافآتنظم  •
  .الصراعاتنظم مواجهة  •
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 بعاد املناخ التنظيميأمع منوذج كامبل فيما يتعلق بتحديد  وزمالئه جزئيالولر  ويتفق منوذج
 نظمةأالفرد، درجة االحساس باملسؤولية اليت يشعر ا  التنظيمي،اهليكل  :يفساسية تتمثل أكأبعاد 
   .التنظيمعضاء أيف العالقة بني  ئالدف التأييد،درجة  املكافأة،

  (Downey et al.1975): وزمالئهمنوذج دوين   .و 
القرارات، احتاذ  :يفكل املناخ التنظيمي من ستة ابعاد رئيسية تتمثل شوفقا هلذا النموذج يت

   .االنفتاح التنظيمي، املخاطرة، املكافأة، اهليكل الدفئ،
 ومجاعة العمل،واجتاهات العاملني  االنسانية،ويهتم هذا النموذج يف مضمونه بالعالقات 

  .)203ص، 2003أبوبكر،( ووضوحهاوكذلك اهتمامه بوجوب حتديد السياسات 
  : وجيلمرمنوذج فورهاند   .ز 
  : ساسية تتمثل يفأبعاد أربعة أالتنظيمي يف  خبعاد املناأ احدد

درجة تركيز السلطة، درجة  املنظمة،حجم  :تتمثلويتضمن متغريات فردية  :التنظيمي اهليكل •
  . القرارات عند اختاذالرمسية يف االجراءات، درجة احلرية اليت يشعر ا األفراد 

دارية، األنظمة الفرعية وطبيعة تداخل عدد املستويات اال: ويدل ذلك على :التنظيمتعقد  درجة •
  .العالقات بينهما

ويشري ذلك اىل امهية الوزن أو األمهية النسبية اليت توليها املنظمة لكل من  :االهداف اجتاهات •
   .اخلاصةهيكل االهداف 

وهو ما يعين إذا كان منطا تسلطيا او منطا يعتمد على املشاركة أو تبادل األراء يف : القيادة منط •
 .)26ص :2010شامي، ( املختلفةواقف أو املشاكل امل
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  (Steers.1977) :ستريزمنوذج   .ح 
 فيما توضيحهامن اربعة ابعاد رئيسية ميكن  ستريز،ويتكون املناخ التنظيمي وفق منوذج 

   :يلي
ويتضمن هذا البعد النمط القيادي السائد وسلوك اإلدارة إزاء  :اإلداريةالسياسات واملمارسات 

 ذلك،العاملني وذلك فيما يتعلق بوضع القواعد واإلجراءات وتطبيقها ومدى مشاركة العاملني يف 
  .والتدريبكما يتضمن سياسات اإلدارة يف االختيار 

عدد  املنظمة،حجم  اإلشراف،نطاق  املركزية،رجة ويتضمن هذا البعد د :التنظيمياهليكل  •
  .التنظيميوموقع الفرد يف اهليكل  التنظيمية،مستويات 

البعد إىل مدى التجديد والتغيري يف التكنولوجيا املستخدمة يف أداء  ويشري هذا :العملتكنولوجيا  •
  .واإلبداع فيهوما قد يضيف من تسهيالت يف تنفيذ العمل  العمل،

مبا يف  عليه،ويتضمن هذا البعد عناصر البيئة اخلارجية احمليطة بالتنظيم واملؤثر  :اخلارجيةالبيئة  •
   .والعوامل االجتماعية السياسية،ذلك العوامل االقتصادية والعوامل 

تتشكل مبا تتسم  وأا التأثري،النموذج يشري اىل ان األبعاد املناخية االربعة متبادلة  واملالحظ هلذا •
التنظيمي الذي يؤثر بدوره على رضا العاملني ومستوى أدائهم  املناخائص نوعية به من خص

   .)58ص  2015اهلامشي، بومنقار ( الوظيفيودرجة انتمائهم  الوظيفي،
  :(Tim et Peterson.1982):وبيترسونتيم  منوذج  .ط 

بعاد املناخ التنظيمي اليت ميكن من خالهلا دراسته يف ستة أبعاد رئيسية أوحيدد هذا النموذج 
  : ميكن توضيحها يف األيت

البعد الثقة املتبادلة بني األفراد التنظيم سواء كانت بني الفرد وزمالئه او بني  ويشمل هذا :الثقة •
   .ومرؤوسيهالفرد 
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اد القرارات ووضع األهداف يف اخت أفراد التنظيمالبعد مبدى مشاركة  ويهتم هذا :املشاركة •
  .العالقةوحتديد السياسات املختلفة ذات 

فراد التنظيم وحصوهلم على املعلومات أويتناول هذا البعد مدى اطالع  :الصدق والصراحة •
ذات العالقة بعملهم، وبالسياسة العامة للمنظمة فيما عدا احلاالت االستثنائية اخلاصة بسرية 

  .املعلوماتبعض 
ويتناول هذا البعد مدى إدراك األفراد ملساندة رؤسائهم وزمالئهم هلم ومدى  :اندة والتشجيعاملس •

و مرؤوسني، أوان العالقات املتبادلة بني افراد التنظيم سواء أكانوا زمالء أو رؤساء  معهم،تعاوم 
  .والصراحةهي عالقات جيدة تقوم على الثقة 

 والتقارير اخلاصةإصغاء إدارة املنظمة للمقترحات  ويصف هذا البعد مدى :الصاعدةاالتصاالت  •
 املرؤوسني،مبشكالت املستويات التنظيمية املختلفة، ومدى اهتمامها باملعلومات املقدمة لدى 

  .املنظمةواستفادا منها لتطوير 
يف الذي يؤدي به األفراد العاملون  ويتناول هذا البعد مدى كفاءة وفعالية األسلوب :الوظيفياألداء •

كما يتناول مستوى التعاون السائد بني افراد التنظيم عند أدائهم ملهام  ا،املنظمة األعمال املكلفني 
 .)62ص  :2015 ،اهلامشي، بومنقار( البعضالوظيفة، كذلك مدى اهتمامهم ببعضهم 

  (Kozlowski et Doherty,1989) :ودو هرييت كوزلوسكيمنوذج  .ي
حيث تقوم الفكرة  التنظيمي،عاد املناخ أبعشر بعدا من  أحدويقوم هذا النموذج على 

مهية النمط القيادي وطبيعة التفاعل احلاصل بني القادة ومرؤوسيهم يف التأثري على أالرئيسية على 
بعاد هذا النموذج أوميكن توضيح  م،إدراك وتفسري املرؤوسني خلصائص املناخ التنظيمي احمليط 

   :يليكما 
  .العملضح مدى اعتقاد العاملني جبودة تنظيم وهيكلة ويو: هيكل العمل •
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ويعرب هذا البعد عن مدى اعتقاد املوظفني بان اهداف العمل ومهامه واضحة : فهم الوظيفة •
  .هلمبالنسبة 

ويعرب عن مدى اعتقاد العمال بأم حماسبون أو مسؤولون عن : احملاسبة او املساءلة الشخصية •
  .تصرفام

ن مدى إحساس العمال بأنه يسمح هلم باختاذ القرارات دون الرجوع اىل ويعرب ع :املسؤولية •
  .املشرف

   .املشرفويعرب عن مدى احساس العمال بضغط العمل بسب  :العملتركيز املشرف على  •
ويعرب عن مدى إحساس العمال بأن رؤسائهم يشجعوم على املشاركة يف اختاذ  :املشاركة •

  .القرارات
مدى اعتقاد العمال مبساندة املشرفني هلم وبأم  ويعرب عن :الدعماإلشراف املساند أو  •

  .ويراعون مشاعرهميتعاملون معهم بثقة واحترام 
ويعرب عن مدى مالحظة العمال وإدراكهم لوجود عمل يتسم بالتعاون  :اجلماعيالعمل  •

  .فراد والعمل بروح الفريقاأل والصداقة بني
  .املختلفةى إدراك العمال لوجود التعاون بني اموعات ويعرب عن مد :اموعاتبني  التعاون •
ويعرب عن مدى إدراك العمال بان اإلدارة واعية حلاجات : وإحساسها مبوظفيهااإلدارة  وعي •

   .والرعايةأفراد التنظيم وبأا توليهم االهتمام 
يف  التصاالتاويعرب عن مدى كفاية وفعالية نظام نقل املعلومات أو نظام  :االتصاالت انسياب •

  . واالنسيابحيث التقبل واالنفتاح  املنظمة وذلك من
ن اجلهود اليت بذهلا أن نستنتج ان مناذج املناخ التنظيمي متعددة كما أساس ميكن وعلى هذا األ

الباحثني قد اسفرت عن ظهور عدة دراسات و حبوث يتناول جانب منها تطوير املناخ التنظيمي 
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كما يتناول اجلانب األخر ، وما يتفرع عنها من متغريات وخصائص، ساسيةبعاده األأوحتديد 
حتديد نوعية املناخ التنظيمي املالئم وإمكانية االعتماد علية يف تفسري الرضا الوظيفي ومستوى اداء 
العاملني ، و إمكانية زيادة فعاليته من خالل أنظمة اإلدارة باألهداف وبرامج التدريب لتنمية 

غلب النماذج بعالقة املناخ التنظيمي بأمناط القيادة، أو أية يف املنظمة ، واهتمت العالقات االنسان
  .نوع اهليكل التنظيمي

  ):Miles(منوذج مايلز.و
  :عشرة خصائص للمناخ التنظيمي ما يلزحدد 

  .األهدافالتركيز على  -
  .كفاية االتصال-
  .للسلطةاالستخدام األمثل  -
  .االستخدام األمثل للموارد-
  .الروح املعنوية -
  .االبداع  -
  .االستقاللية -
  .التكيف -
  ).48 ص :2007ييب،تالع(املشكالت كفاية حل -

  :أنواع املناخ التنظيمي.5.1.2
التنظيمي فمنهم من صنفه اىل نوعني املناخ التنظيمي  املناخيف حتديد أنواع  الباحثنياختلف 

اإلجيايب واملناخ التنظيمي السليب وبعضهم مييز بني املناخ التنظيمي املعاون واملناخ التنظيمي املعيق، 
حيث قسم املناخ التنظيمي اىل ) 1962( وكروفت نبواخرون قسمه اىل عدة أصناف كتصنيف هال

  :نوع كل منها يلي وفيماث أجريت خاصة يف املؤسسات التعليمية ستة أنواع وهذا بعد عدة أحبا
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ويتميز هذا النوع بارتفاع درجات انتماء العمال للمنظمة واخنفاض درجة : املناخ املفتوح  .أ 
التباعد بني العاملني وقلة املعوقات اليت تصدر عن اإلدارة، واخنفاض درجة اهتمام اإلدارة بتطبيق 

وفيه يعمل املسؤول على تسهيل اجناز االعمال واشباع احلاجات  اللوائح والقوانني حرفيا،
  ).16ص :1996كامل ،(االجتماعية للعاملني بسهولة 

وفيه ترتفع درجات االنتماء للعاملني وميثل املسؤول القدوة احلسنة للعمال  :املناخ االستقاليل  .ب 
  .كما تتوفر العالقات الطيبة وارتفاع االلفة وتم االدراة بالتطبيق احلريف للقوانني

ويتميز بارتفاع درجة انتماء العمال للمؤسسة، اما اإلدارة فتهتم باإلنتاج فقط : املناخ املوجه  .ج 
  .راي العاملنيدون االستفادة ب

ويتميز بارتفاع درجات تباعد العاملني عن بعضهم واخنفاض درجة االنتماء : املناخ األبوي  .د 
  .للمنظمة وتركيز اإلدارة على اإلنتاج دون االستفادة من راي العمال

ويتميز بارتفاع درجة االلفة بني العمال كما تنخفض فيه املعوقات من طرف : املناخ العائلي  .ه 
يقها احلريف للوائح وختف حدة التركيز على االنتاج ولكن تزداد درجة التباعد بني اإلدارة وتطب

  .العمال يف العمل كفريق
ويتميز هذا النوع من املناخ التنظيمي بكثرة املعوقات والتباعد بني العمال والعمل : املناخ املغلق  .و 

لى اإلنتاج دون االهتمام كفريق، وتم اإلدارة بالتطبيق احلريف للوائح والقوانني والتركيز ع
  ).49ص :2008، الشمري(براي العمال، كما تنخفض درجة االنتماء والرتعة اإلنسانية 

 وكروفت انه مبقدور املدير خلق مناخ جيد ميكن من خالله حتقيق اهداف نبويرى كل من هل
  :املؤسسة واشباع حاجات العمال وذالك من خالل

  .املناسبة للعمل توفري الظروف  .أ 
  .توفري القدر الكايف من العالقات اإلنسانية بني العمال  .ب 
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  .توفري احلوافز املناسبة للعمال  .ج 
  .إجياد الطرق املثلى لالتصال يف العمل  .د 
 .إعطاء الفرصة للعامل للتعبري عن رأيه فيما يعود على اإلنتاج وحيقق أهداف املنظمة  .ه 

  ضغوط العمل.2.2

  ضغوط العملمفهوم .1.2.2

اختلف الباحثون يف وضع مفهوم حمدد لضغوط العمل وهذا االختالف ناتج من خالل 
الرؤى اليت نظر من خالهلا الباحثني كل حسب اختصاصه، واختالف املناهج املستخدمة يف 
دراسته، فباملفهوم الطيب تعين املضاعفات اليت تؤثر على حركة الدم يف اجلسم، وباملفهوم الفيزيائي 

يف علم النفس فان الضغوط تعين املطالب اليت جتعل الكائن  ماأمعني، ملوجهة حنو جسم تعين القوة ا
  ).165ص ،2016، الساعدي(حوله و الشخص يتكيف ويتعاون لكي يتالئم مع ما أاحلي 

السحب بشدة، وقد استخدمت كلمة الضغوط لتعين اكراها  اىلضغط  وترجع كلمة
  .و قواه العقليةأو ألعضاء اجلسم أوقسرا وجهد واجهاد وتوتر لدى الشخص 

و جمموعة من أاليت من خالهلا يتفاعل عامل  الظروفا أضغوط العمل ب) 1974( مارجوليسعرف 
و أو الفسيولوجي أالعوامل املرتبطة بالعمل مع شخصية الفرد بالصورة اليت ختل من توازنه النفسي 

مصادر الضغوط وعدم التوازن يسمى التوتر ن العوامل املرتبطة بالعمل تسمى أثنني معا، حيث اال
  .املرتبط بالعمل

عماهلم، أفراد وعن التفاعل بني األ أا حالة تنشأضغوط العمل ب) 1978(بيهر ونيومان وعرف 
  .تغيريات يف داخلهم وتدفعهم اىل االحنراف عن أدائهم الطبيعي بإحداثتتسم 
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قف الذي يؤثر فيه التفاعل بني ظروف العمل وشخصية وا املأب) 1981( زهري الصباغوعرف 
  .ىل تغيري منط سلوكه االعتياديإواليت قد تدفعه  ةوالبدني النفسيةالفرد على حالته 

فضغوط العمل تعين ردود األفعال ايل يبديها الفرد يف املنظمة نتيجة تعرضه ) 1986( بارونما أ
  .معا وال يستطيع التكيف معها بقدراته الفعليةملثريات او عوامل بيئية او ذاتية او االثنني 

ضغوط العمل باا املطالب وظروف العمل الغري املعتادة اليت جتعل ) 1988( ديلييف حني يرى 
الفرد ينحرف عن األداء املعتاد يف العمل وختلق نوعا من عدم التوازن بني امكانات وحاجات الفرد 

  .والبيئة اليت يعمل فيهاوبني طبيعة الوظيفة اليت يقوم ا 

و ظرف خارجي ينتج أمتكيفة ملوقف  غريا استجابة أب) 1992( لوتانسومتثل ضغوط العمل عند 
  .املنظمة ألفراد و سلوكيأ و نفساينأعن احنراف جسماين 

ضعف التوافق  وأا عدم القدرة على التوافق أضغوط العمل على ) 1994( بسام العمريوعرف 
واملواقف الضاغطة اليت يتعرض هلا يف حميط عمله حبيث يدرك عدم كفاية قدراته ملواجهة بني الفرد 

  .متطلبات حميط العمل اليت تشكل عبئا ثقيال عليه

يعرف ضغوط العمل باا جمموعة من املثريات اليت تتواجد يف بيئة ) 2001( عبد الباقي صاحلاما 
ال اليت تظهر يف سلوك االفراد يف العمل وهذا نتيجة العمل واليت ينتج عنها جمموعة من ردود األفع

  .فراد وبيئة العمل اليت حتوي الضغوطللتفاعل بني األ

ن نعرف ضغوط العمل يف بيئة أومن خالل عرض عدة تعريفات لضغوط العمل ميكننا 
  .قطاع احلماية املدنية
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ضغوط العمل هي الضغوط اليت يشعر ا عون احلماية املدنية بسبب مواقف عمليات 
 االلتزام بالقوانني وكذلكالتدخل املختلفة اليت يؤديها اثناء عمله وخالل مساره املهين، 

  .داخل الوحدة االجراءات التنظيميةو

  :النماذج املفسرة للضغوط.2.2.2

امام ظاهرة  ما دمنا أمرا عادياتتعدد النماذج املفسرة للضغوط وهذا التعدد يعتربه الباحثون 
انسانية واليت تتصف بالتركيب والتعقيد، وكما يرجع هذا التعدد اىل اختالف التخصصات العلمية 

ىل واالطر النظرية اليت انطلق منها أصحاا لتفسري الضغوط ولكن هذه النماذج ترمي عموما ا
حتقيق جمموعة من األهداف، املساعدة على اكتشاف العالقات بني املتغريات واالهتمام بسلوك 

اغطا والتحكم يف هذا السلوك والتنبؤ به وفهم أوجه الشبه واالختالف ضالفرد عندما يواجه موقفا 
  .اليت يقوم ا الفرد االستجاباتبني 

أي منوذج من النماذج كامال فالوصول اعتبار  ال ميكن انه) 1995(وأورد الطيب كشرود 
تكامال  أكثراو تعميم أوسع ومن مث اعطاء اطارا  أفضلاىل منوذج جديد يعين الوصول اىل تفسري 

لفهم الضغوط وتقومي هذه النماذج املختلفة يتطلب سالمة املفاهيم اليت تبىن عليها وتقومي الفروض 
اليت تقوم عليها ومدى قدرة النموذج على تسليط الضوء على حقائق جديدة وفروض قابلة 

  ).31ص، 2017،لوكيا (لالختبار 

من خالل )1920(قد فسر كانون ل: النظرية الفسيولوجية زملة اعراض املواجهة واهلرب   .أ 
احباثه عن االستجابة للتهديد ان هناك استثارة موعة من الغدد واالعصاب يئ اجلسم ملواجهة 
اخلطر واهلروب منه، واليت اطلق عليها اعراض املواجهة او اهلروب او اعراض االستجابة الطارئة 

ادة معدل التنفس ،وزيادة الشد وتتمثل يف   زيادة ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم ،وزي
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العضلي ، حيث يرى ان هذه االستجابات جتعل الكائن اما ان يواجه املوقف الضاغط ويتصدى له 
واما ان يتجنب هذا املوقف ويهرب منه ، وكشف كانون عن وجود الية يف جسم االنسان 

وع حلالة التوازن زن والقدرة على مواجهة التغريات والرجواتساهم يف احتفاظه حبالة من الت
  . التغرياتبانتهاء املواقف املسببة هلذه  والكيمائيالعضوي 

حسب هذا النموذج يعرف الضغط : منوذج اعراض التكيف العامة  هلانز سيلي  .ب 
مطلب بغرض التكيف وتكون هذه االستجابة متعددة فسيولوجية وبيولوجية  أليباستجابة العضو 

ومعرفية وانفعالية ، والحظ سيلي من خال احباثه ان مجيع األعباء سواء كانت مثل احلقن بابر غري 
 الشيءحتدث ردود أفعال يف تضخم الغدد وظهور القرحة املعدية ونفس   غدديهمعقمة  أو أنسجة 
ظهر من مصادر ضغط أخرى مثل احلرارة والربد والتعرض ألشعة اكس وغريها ان هذه االعراض ت

من املؤثرات ،وقد حدد سيلي ثالث استجابات لزملة التكيف  العام اليت حتدث عند التعرض 
  ).26ص، دوادي(للضغوط 

تسمى مبرحلة اإلنذار وتتمثل يف رد الفعل األول للموقف الضاغط وذالك عندما : املرحلة األوىل-
يدرك الفرد التهديد الذي يواجهه عن طريق احلواس اليت تنتقل منها إشارات عصبية اىل الغدة 

  . النخامية بالدماغ

يف حال استمرار تعرض الفرد للضغط تتطور املقاومة دافعة اجلسم : مرحلة املقاومة: املرحلة الثانية-
ف، اما إذا استمرت الضغوط لوقت اىل العودة شيئا فشيئا اىل طاقته حىت حيافظ على السلوك املتكي

  .طويل وازدادت قوا يستنفذ اجلسم طاقته ويدخل يف مرحلة االاك

يف هذه املرحلة تفشل الوسائل الدفاعية للجسم وتظهر عالمات : مرحلة االاك: املرحلة الثالثة-
قف اجلهاز االعياء تدرجييا وتتوقف قدرة الفرد على التوافق ويضعف الفرد ويهدا راجع اىل تو
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العصيب السمبتاوي عن انتاج االقة ويصاحب ذالك اعراض االكتئاب والسلوك الذهاين وامراض 
  .جسمية أخرى

، حيث )1967(تبىن هذا النموذج كل من توماس هوملز وريتشارد : النموذج االيكولوجي  .ج 
احمليط والضغوط البيئية على الصحة النفسية واجلسمية للفرد  تأثريركزا الباحثان على أمهية 

واتمع، فاملصادر البيئية يف نظرمها هي احداث احلياة اليت يتم تقديرها طبقا ملقدار التغري الذي 
، او فقدان الوظيفة اىل والطالقحيدثه الضاغط، ومصادر الضغوط البيئية مثل موت أحد األقارب، 

تكون مرهقة لقدرة الفرد على التعامل  ألات، حتدث املشقة والضيق للفرد غري ذالك من املشكال
  .معها
باا احكام الفرد ) 1977(عرف باندورا فاعلية الذات  :ورادمنوذج فاعلية الذات لبان  .د 

وتوقعاته على حتقيق مستويات من األداء تؤثر على االحداث اليت متس حياته وتنعكس تلك 
ألنشطة املتضمنة يف األداء واجلهد املبذول وإجناز السلوك ومواجهة التوقعات على اختيار ا

  .الصعوبات

وأشار باندورا اىل ان قدرة الفرد على التغلب على االحداث الصدمية واخلربات الضاغطة تتوقف 
على درجة فاعلية الذات لديه وان هذه الفاعلية تنموا لدى الفرد من خالل ادراك الفرد لقدراته 

ه الشخصية ،ومن خالل تعدد اخلربات اليت مير ا يف حياته ، حيث تعمل هذه  اخلربات وامكانيات
اليت تواجهه ، وان الفرد يقيم ويتوقع الفعالية  الضاغطةيف مساعدة الفرد على التغلب على املواقف 

ة وهو اعتقاده وقناعته بأنه يستطيع تنفيذ السلوك الذي يتطلب حدوثه بشكل ناجح أو نتيجة معين
  ).80ص ، 2014، منصوري( وبالتايل تصبح املواقف الضاغطة اقل ديدا للفرد
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فان تفسري االحداث  حسب منوذج الزاروس ):1966( منوذج التقييم املعريف لالزاروس  .ه 
الضاغطة وادراكها هو املوضوع األساسي يف كيفية االستجابة للضغط النفسي والتأثر له، فاذا كان 

فالتفسري  لذلك الفرد، والعكساالدراك والتفسري سليب للموقف فانه يزيد من شدة الضغط على 
  .واالجنازاإلجيايب للموقف جيعل الضغط أقل حدة ويتحول املوقف اىل حافز للعمل 

  :ضغوط العمل لدى أعوان احلماية املدنية مصادر.3.2.2

احلماية املدنية يتميز بقيود الوقت وهلذا جيب على عون احلماية املدنية أن يعمل عمل 
 ،دائما يتدربون على أداء عدد من املهام األساسية يف أقل وقت ممكن فاألعوان ما ميكن،بأسرع 

وهذا الشرط للسرعة والعمل بشكل صحيح متجنبا الوقوع يف اخلطأ هو واحد من أقوى 
  .مهنة احلماية املدنية تواجه اليتالضغوطات 

عند انطالق صفارة اإلنذار يف العموم ال يتوفر القدر الكايف من املعلومات حول احلادث أو 
ويفسر  ،لغموض الزيادة يف التوترالتدخل الذي سوف يواجهه رجل احلماية املدنية، فيضيف هذا ا

اثناء الذهاب اىل مكان التدخل اىل اخلوف من النقص يف للياقة هذا الضغط الذي يشعر به العون 
اجلسدية أو من الوقوع يف اخلطأ ، أو مواجهة مواقف خطرية دد حياته كوجود مواد متفجرة، او 

ندما يواجه االعوان حالة ازمة مواد سامة، ويكون الغموض بعملية التدخل كمصدر للضغط ع
دون أن يكونوا قادرين على فهم مدى هاته العملية واالستراتيجية اليت يتبناها صانع القرار بشكل 

  .مباشر وبطريقة صحيحة

االعوان بالقلق أثناء التدخالت املتعلقة باحلرائق يف املنازل أو األماكن املغلقة  ما يشعرعادة 
شآت الصناعية فيكون من الواجب استعمال أجهزة التنفس العازل كمستودعات التخزين او املن

رب حساسة يف االستخدام فأدائها السليم هو الضامن للبقاء على قيد احلياة، واستخدام واليت تعت
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عن حميطه  أكثرجهاز التنفس العازل يزيد من النقص يف عملية االتصال مما جيعل العون يف عزلة 
  .اخلارجي

حول مصادر االجهاد املسببة لضغوط العمل لدى احلماية املدنية ان أظهرت الدراسات 
 العوامل األكثر تأثريا هي التدخالت املتعلقة حبوا دث املرور، واحلوادث اليت تشمل أطفال او

مصادر تتعلق بالبنية التنظيمية ونقص املوارد البشرية  وكذلكجرحى وحوادث احلرائق الواسعة، 
 بالصراعات، وغياباىل جانب التكيف مع املواقف الطارئة ومع البيئة املشحونة  الوقت،وضغط 

  .وتنظيمهالزمين للعمل من حيث مدته وتوقيته  الرؤساء، والتوقيتاالعتراف وانتقاد 

القحطاين يف حتديد املصادر الرئيسية لضغوط العمل لدى أعوان الدفاع املدين اىل ان  رواشا
ة العمل ونوع املهام والواجبات وملسؤوليات املختلفة اليت من طبعها ادر تتعلق بطبيعصهناك م

وتتطلب املزيد من احلرص واليقظة والتفكري باحلوادث اليت مينعون حدوثها خاصة اثناء  املخاطرة،
 وكذلك ،مواجهة احلرائق واسعاف الضحايا خالل حوادث املرور ويف وقت االزمات الطبيعية

سبب غموض الدور الذي يشكل مصدر ضغط على يزيادة املسؤوليات املتعددة اليت يقومون ا ما 
  .االعوان

  :عواقب الضغوط على أعوان احلماية املدنية -

واضطرابات اجلهاز  وأمراض القلبتشكل حاالت الربو وضيق التنفس  :العواقب اجلسدية -
را واليت كثريا ما يواجهها افراد هذه الفئة من املهن، املفاصل من بني االمراض األكثر انتشا اهلضمي

  :وهذا راجع لعدة أسباب متعلقة خبصوصية املهنة فغالبا مايتعرضون اىل

  .الضغوط احلرارية املتغرية واملفاجئة -
  .واحلرائقخنفاض مستوى االكسيجني يف اهلواء بسبب الدخان إ -
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  .الكريهةاثار املواد السامة والكيمائية ذات الرائحة  -
  . التعب اجلسدي واالرهاق -
  .التغريات العصبية والفيزيولوجية وعدم انتظام دقات القلب -

  الرضا الوظيفي.3.2

  :الرضا الوظيفيمفهوم .1.3.2

 هتماما كبريا من قبل الباحثني يفإموضوع الرضا الوظيفي يعد من بني املفاهيم اليت القت  
، ويرجع هذا التعدد قتصادية وعلم النفسوالعلوم التجارية واإلااالت العلمية، كعلم اإلدارة  شىت

من الدراسات حول الرضا الوظيفي لكونه يتأثر بالعديد من املتغريات حيث يكون كمتغريا تابعا 
لألجر وهيكل املؤسسة وضغوط العمل وبيئة العمل، ومتغريا مستقال أحيانا أخرى حيث يؤثر يف 

  ).64 ص ، 2013 ،خمتار بوفرة(وااللتزام ودوران العمل األداء وسلوك العمال والتغيب 

ويكتسب موضوع الرضا الوظيفي أمهية خاصة يف القطاعات اخلدماتية مثل الصحة، 
التعليم، احلماية املدنية، ملا له من انعكاسات على أدائهم والرفع من الروح املعنوية لديهم، حيث 

  .لألفراديولد هلم اإلحساس اإلجيايب وزيادة احلماس حنو العمل ومصدر للسعادة والصحة النفسية 

و السيئة أنه مشاعر الفرد احلسنة أالرضا الوظيفي ب (Herzberg ,1975)هرزبرغ فعرف 
اليت يشعر ا حول الظروف املادية واملعنوية اليت تتعلق بالعمل نفسه وبيئته، حيث أكد على 
ضرورة التمييز بني العوامل الدافعة وهي اخلاصة بالعمل نفسه، والعوامل الوقائية وهي اخلاصة 

ن أسباب الرضا ختتلف عن أسباب عدم الرضا أو ،والبيئة اليت تؤثر يف الرضا مبحيط العمل
 .)2017ص 128 ،الكثريي(
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أن الرضا الوظيفي يطلق على مشاعر العاملني جتاه  (Herbert et al,1980)  هريبررتويرى 
ما األوىل هي ما يوفره العمل للعاملني يف الواقع، والثانية هو : أعماهلم واليت تتكون من زاويتني

أن  وما ينبغي، وكلما كان هناك تباين بني الواقع العاملنيأن يوفره العمل من وجه نظر  ينبغي
 ).17ص ، 2011، مروان طاهر الزغيب(يكون أثر ذلك على الرضا سلبا 

جتهام، فعرف إوقد عرب الباحثون عن مفهوم الرضا الوظيفي بعدة مفاهيم نظرا الختالف 
نه احلالة اليت يتكامل فيها الفرد مع وظيفته وعمله ويصبح أالرضا الوظيفي  (Stone, 1930) ستون

ورغبته يف النمو والتقدم وحتقيق أهدافه عامال تستغرقه الوظيفة، ويتفاعل معها من خالل طموحه 
  ).65ص ،2013، خمتار بوفرة(االجتماعية 

هتمامات بالظروف ن الرضا الوظيفي هو جمموعة من اإلأ (Hoppok ,1935) هوبكوعرف 
  .ين راضي يف وظيفيتأالنفسية واملادية والبيئية واليت حتمل املرء على القول ب

 إدراكنه حالة عاطفية سارة ناجتة عن أالرضا الوظيفي على  (Locke ,1968) لوكويرى 
ن تكون هذه القيم متطابقة مع أو حمققة لقيم الوظيفة على شرط أا مشبعة أالفرد لوظيفته على 

 .حاجات الفرد

 ما يتوقعنه الفرق يف إدراك العالقة بني أالرضا لوظيفي ب (Porter,1973) بورتر ويعرف
  .عليه بالفعل ما يتحصلالفرد احلصول عليه من وظيفته وبني 

نه حالة نفسية نتيجة تقييم الفرد للعمل أالرضا الوظيفي ب (Lawler,1976) لولروعرف 
  .والتنظيميةأاحملققة اإلجيابية سواء الفردية منها  بالنجاحات وقناعتهحساسه إواحلياة املهنية، و
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الفعلي  باإلشباعنه شعور يرتبط أب ,Schaffer)  (1980شاف عندما الرضا الوظيفي أ
  .الحتياجات الفرد وهذا الشعور يكون متأثرا مبتغريات الفرد النفسية

شباع حاجات الفرد ويتحقق هذا إنه أالرضا عن العمل ) 1993( سلطان املشعانويعرف 
بالفرد ذاته، وتلك العوامل  ما يتصلبالعمل ذاته ومنها  ما يتصلاالشباع من عوامل متعددة منها 

من شأا أن جتعل العامل راضيا عن عمله حمققا لطموحاته ورغباته وتطلعاته املهنية، ويتناسب مع 
  .عليه يف الواقع ما حيصلالفرد من عمله وبني  ما يريده

ىل املشاعر اإلجيابية للفرد اجتاه إن الرضا الوظيفي يشري أ) 2009( حسن مصطفىويعرف 
تلف جوانب بيئة العمل، الرضا عن خم(العمل وحاجات الفرد  التطابق بني مدعمات عمله، أي

شباع إىل جانب إ) جر ونوع العملاليت يعمل فيها، وساعات العمل واأل والزمالء واملؤسسة
حاجاته وحتقيق أوجه طموحه وتوقعاته واتفاق ميوله املهين مع معظم الناجحني الذين يعملون يف 

  .مهنته

رتياح الناتج عن رد فعل نفسي نه الشعور باإلأالرضا الوظيفي ب) 2013( فرج زكيوعرف 
 ،2013، خمتار بوفرة(جتاه عمله يف وقت معني، وهذا الشعور يتغري تبعا لتغري الظروف إللموظف 

 ).68ص

  :الرضا الوظيفي هو أنومن خالل التعاريف املقدمة هناك اتفاق بني الباحثني على 

  .ملا يسعى له إشباعهيسعى الفرد لتحقيقه من وظيفته وبني درجة  تطابق بني ما  .أ 
  .احلاجات إشباعحالة من القناعة والقبول عن   .ب 
  .بالثقة تفاعل الفرد مع العمل نفسه وبيئة العمل والشعور  .ج 
  .  احلاجات النفسية والتوافق مع بيئة العمل إشباع  .د 
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  :هناك نوعني من الرضا الوظيفي وحتددت فيمايلي :الرضا الوظيفيأنواع .2.3.2

و غري أالعام للفرد حنو عمله ككل فهو راض  جتاهإل بأنهويعرف  :الرضا العام عن العمل  .أ 
نه أطالق، وال يسمح هذا املؤشر بتحديد اجلوانب النوعية اليت يرضى عنها الفرد غري راض على اإل

  .لعملهلقاء نظرة عامة عن موقف العامل إيفيد يف 
ويشري اىل رضا الفرد العامل عن جانب من جوانب عمله كل على حدا،  :الرضا النوعي  .ب 

شراف وظروف العمل وفرص الترقية والرعاية الصحية كسياسة املؤسسة واألجور واإل
ن يكون راض عن أخر مثل أجتماعية، ومن هذا قد يكون العامل راض عن جانب دون واإل

  ).35 ص: 2010مسية،(جر والترقية راض عن األاالشراف ومجاعة العمل وغري 

  :عوامل وحمددات الرضا الوظيفي.3.3.2

ن أىل إمن أوىل النظريات اليت أشاروا فيها  (Herzberg , 1959)كانت نظرية هريزبرغ 
  .ىل قسمنيإالرضا الوظيفي يتحدد مبجموعة من العوامل واليت صنفت ا

 الشعور بالتقدير، باإلجنازوهي العوامل اليت مسيت باحملفزات واليت تتمثل يف الشعور : القسم األول
  .عتراف، الشعور باملسؤولية، الفرص للترقية يف العمل، والطبيعة التكوينية ملهمات العملواإل

وهي جمموعة العوامل اليت مسيت بعوامل الترتيب أو النظافة وحددت بسياسة : القسم الثاين
جر، ظروف العمل الفيزيائية، العالقات بني الزمالء املوظفني والرؤساء العامة، األ املؤسسة

املباشرين، وأشار هريزبرغ أن هذه العوامل إذا كانت سلبية تكون نتيجتها سلبية يف الشعور بعدم 
  .الراضا الوظيفي
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ستوى رضا على م وإجيابامن العوامل تعد مبثابة حمددات تؤثر سلبا  جمموعةوفيما يلي عرض 
  .العمال

العامل من عمله، فاملال يعترب وسيلة تؤمن  ما ينتظرههم أيعد العائد املادي  :جر األ  .أ 
كثر منها أجر تعد ظاهرة نفسية رتفاع األإفراد وتضمن هلم املستقبل، والرغبة يف حاجات األ

كرب قدر من ضروريات العيش أىل إىل الوصول إقتصادية، وطبيعة النفس البشرية تسعى دائما إ
ىل الرضا والراحة إجر ال يؤدي بالضرورة ن األأيرى ) هرزبرغ(ما أوالرفع من املستوى املعيشي ، 

 ما يطلقجتناب سخط واستياء العمال وهذا إمنا هو عامل يساعد فقط على إالنفسية للعامل ،و
احلاجات الفيزيولوجية  إلشباعجر هو وسيلة ن األأستياء الوظيفي ذالك و اإلأعليه بالشعور املضاد 

  .فقط 
 لذلكوالرضا الوظيفي يتأثر بتوجهات نظر العاملني حول عدالة أجور املنظمة والتعويضات املالية، 

العايل وحتديد فرص  لألداءلية لتقييم أداء العاملني وحتديد زيادة األجور أىل إحتتاج املنظمات 
و العطالت الرمسية، ويتضمن أوالدفع يف الوقت اإلضايف  املكافآتكسب احلوافز خاصة مثل 

  :ما يليجر الرضا عن األ

  .جر مع العمل بالنسبة لوظائف املنظمةتناسب األ •
  .جر مع العمل بالنسبة لظروف العملتناسب األ •
  .جر مع تكاليف املعيشةتناسب األ •
  .وإنصافهااحلافزة واملستمرة  املكافآتاتباع سياسة  •
ىل وضع وظيفي أعلى، وذلك إالترقية هي نقل العامل من وضع وظيفي  :فرص الترقية  .ب 

شباع املادي واملعنوي فهي جبانب الزيادة ىل وظيفة أعلى أو فئة أعلى، حبيث متنحه الترقية اإلإبنقله 
حيقق مركزا اجتماعيا تضيفه الترقية، وهناك عالقة طردية بني توفر  و اليت حيصل عليها يف الراتب

ذ كلما وفرت اإلدارة إمكانية الترقية كلما حققت شرطا من إفرص الترقية والرضا عن العمل، 
  ).77ص  : 2017 ،عبد العاطي(عن العمل  شروط الرضا
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  :ويتضمن الرضا عن فرص النمو واالرتقاء مايلي

  .لتخطيط املستقبل الوظيفيحتديد سياسة واضحة  •
  .علىأتأهيل العاملني باملنظمة لشغل وضائف  •
 .علىأية وشغل مناصب وضع سياسات واضحة للترق •
شراف والرضا ىل العالقة بني اإلإأكدت معظم الدراسات اليت تطرقت  :اإلشرافمنط   .ج 

شراف بوالية تكساس أن إدراك العامل مبدى وجود اإل (Kollmer,1990)الوظيفي كدراسة كوملر
الواقع عليه يؤثر يف درجة رضاه وهذا يعتمد على إدراك العمال ووجهة نظرهم حول عدالة 
املشرف واهتمامه بشؤون املرؤوسني بواسطة تنمية عالقات املساندة واهتمامه الشخصي بقضاياهم 

  .رؤوسنيوتفهمه ملشاكلهم مما يكسبه الوالء من طرف امل
  :الرضا عن أسلوب االشراف مايلي ويتضمن

يفهمه ويهتم مبشكالته  ان رئيسهاظهار روح الصداقة يف العمل حىت يشعر املرؤوس  •
  .ووجهة نظره

  .مساندة املرؤوس وإعطاء املعونة عند طلبها •
  .عدالة الرؤساء يف املعاملة الن احملاباة تضعف من ثقة املرؤوسني •
  .القوة املوجودة يف املرؤوسني بدال من التركيز على نقاط الضعف تركيز الرئيس على نقاط •
ما براز مشاعر الرضا عن العمل من عدمه، وهذا إتساهم ظروف العمل يف  :ظروف العمل  .د 
على احلالة  تأثريهاعلى العوامل البيئية للعمل وحماولة معرفة  من خالل دراسات هاوثون جاء

 & Moleski)والنج  أكدت دراسة    مولسيكي النفسية للعاملني وعلى رضاهم، وكذلك

Lang ,1986  (ىل أن الرضا الوظيفي يتأثر بشكل واضح بالظروف املادية إ اليت توصلت نتائجها
 .خنفاض مستوى الرضاإللوظيفة واليت متثل أيضا مصدرا من مصادر الضغوط ومسببات 

منها، وهلذا فالبد من معرفة  ال مفرىل اجلماعة إنتماء نسان لإلظاهرة اإل :مجاعة العمل  .ه 
هداف أهداف الفرد مع أفراد، حيث تطابق مستوى وتأثري اجلماعة يف العمل على سلوك األ
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ىل مجاعة العمل إىل رضا اموعة وتالمحها، وانضمام الفرد إىل ثبات العضوية وإاجلماعة يؤدي 
بداء أرائه، وتلعب إالقرارات ويشعره بأنه عضو فعال ومعترف به ويستطيع املشاركة يف اختاذ 

ملواجهة الضغوط خاصة لدى  وميكانزميفراغ التوتر إاجلماعة دورا كبريا كمتنفس للضغوط و
واحلماية املدنية، وهلذا يتوجب على واملمرضني الوظائف اليت تتطلب العمل اجلماعي كالشرطة 

التفاعل بينهم وتقريب تصال بني العمال واء وفرص اإلخملشرفني العمل على خلق جو من اإلا
  :ويتضمن الرضا عن مجاعة العمل مايلي،األهداف بني املنظمة ومجاعة العمل

  .االنسجام بني أعضاء اموعة •
  .وجود انتماءات مهنية واحدة •
 .خالقيات اخلاصة باموعةتقارب القيم والعادات واأل •

  :  نظريات الرضا الوظيفي.4.3.2

 الطريق الذي يكشف وحيدد العوامل اليت ترتبط بالرضاتعد النظريات العلمية مبثابة 
  .الوظيفي، وقد تعددت اآلراء املفسرة للرضا الوظيفي حسب األسس ايل بنيت عليها

  :نظرية اشباع احلاجات  .أ 

يتحدد الرضا عن العمل طبقا هلذه النظرية من خالل القدر الذي يشبع به العامل حاجاته 
للعوائد ويف حالة  أكربللعامل تصور وطموح  ما يكونمن خالل العمل الذي يؤديه، فغالبا 

  :حدوث العكس ينخفض مستوى الرضا، وهناك منوذجان هلذه النظرية

ما وأساسه الفرق بني احتياجات العامل وبني  (Vroom,1964) فروموالذي يؤيده  :األولالنموذج 
  .عليه من خالل عمله وحمصلة ذلك يتحقق الرضا الوظيفي يتحصل
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بأن مستويات الرضا الوظيفي حيدد مبقدار  (Kuhlan,1963)كوهالنوالذي حدده  :النموذج الثاين
  .حاجاتهالعوائد ذات القيمة اليت يستفيد منها الفرد والدرجة اليت تشبع ا 

  :نظرية العاملني  .ب 

  :اىل تصنيف فئتني من العوامل حتدد الرضا الوظيفي) Herzberg, 1959(زبج رياقترح ه

عوامل وقائية وتشمل منط االشراف، العالقة مع الرؤساء، ظروف العمل، األجر، املركز - أ
  .على احلياة الشخصية، سياسة املنظمة التأثرياتاالجتماعي، االمن الوظيفي، 

واالعتراف من االخرين ألمهية العامل ودوره يف  باإلجنازعوامل دافعية وتتمثل يف الشعور -ب
  .التنظيم، الرغبة يف حتمل املسؤولية والتحكم يف الوظيفة، التقدم الوظيفي

أن وجود العوامل الدافعية توفر شعورا إجيابيا للعمال مما يدفعهم لتحسني ورفع  زبرجريهوحدد 
األداء مما يعطيهم فرص للتطور الشخصي وجتعلهم راضني عن عملهم، أما العوامل الوقائية فهي 

  ).91ص  :2009القريويت، (متنع حالة عدم الرضا أو االضراب عن العمل 

  :عدالة العائد نظرية. ج

ن الطريقة األساسية اليت يقوِم ا أ  (Adams, Pantchen) ادمس وباتشن يرى كل من
من  ما يقدمهالعامل التطابق بني  ما يفترضالعامل عمله هي املقارنة بينه وبني عامل اخر وعادة 

درك  أذا إن يكون العائد مساويا للجهد والعمل املبذول ، وأسوف جينيه من فوائد ، أي  عمل وما
 ما يقارنلرضا، ويف الغالب اب يشعر الن العائد ال يساوي العمل فأل املقارنة بالعامل من خال

و خارج املؤسسة أرواتبهم مع الرواتب املرتفعة واليت  يتخذها كمرجع سواء كان داخل  العمال
  . غري عادلم أن راتبه عادل أليتعرف على 
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  ):Landy ,1978(العمليات املناوئة  نظرية. د

للرضا الوظيفي هو عامل فيزيولوجي، فالعمليات حسب هذه النظرية األساس السبيب 
الفيزيولوجية داخل األفراد هي املسؤولة يف احملافظة على احلالة الوجدانية وبدورها تلعب دورا يف 
الرضا الوظيفي، فاذا كان الشخص مسرورا جدا فان هناك استجابة فيزيولوجية تعارض هذه احلالة 

ة الوجدانية وحتاول أن ترجع بالفرد اىل مستوى حمايد، فاحلاالت الوجدانية املتطرفة ينظر اليها احلال
على أا مضرة باألفراد وليست مفيدة هلم وتستعمل األليات الفيزيولوجية لتجنب الشخص من 

هو  بأن السبب الذي جيعل األفراد خمتلفني يف رضاهم الوظيفي) الندي(ويرجع احلاالت املتطرفة 
   .)463ص :1995كشرود، (أم خيتلفون فيما يتعلق مبرحلة وظائفهم الفيزيولوجية الوقائية

  ):lawler,1973(نظرية منوذج مظهر الرضا  .ه

وفقا هلذا النموذج يكون األفراد راضني عن مظهر من مظاهر عملهم كزمالء العمل 
والذي جيب أن يتحصلوا عليه الرواتب عندما يكون مقدار املظهر الذي يدركونه واملشرفني و

للقيام بأداء أن يكون معادال للمقدار الذي يتحصلون عليه فعال، فاذا كان إدراك عدالة املكافأة مع 
املكافأة الفعلية يكون الرضا هو النتيجة، والعكس عندما يفوق إدراك عدالة املكافأة كمية املكافأة 

  ).144 ص :2015بومنقار،(الفعلية يكون عدم الرضا هو النتيجة 

  :  الرضا الوظيفي مؤشرات عدم.5.3.2

هناك العديد من األثار السلبية لعدم الرضا الوظيفي واليت تكلف املؤسسات على اختالف 
مثل التمارض على األفراد  الغري السوية واليت تظهر زيادة على السلوكيات ،أعماهلا خسائر كبرية

  .ما يليوالتسيب يف العمل والالمباالة والغيابات املتكررة واإلضراب ومن هذه املؤشرات نذكر 
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وهو أحد املؤشرات األساسية اليت تعرب عن عدم الرضا الوظيفي للعمال، وغياب  :الغياب.أ
عوامل اخنفاض األعوان يف احلماية املدنية يؤثر سلبا على السري احلسن للتدخالت ويصبح عامل من 

  .وزيادة العبئ على باقي أفراد اموعة والروح املعنوية األداء

وهو تعبري عن عدم رضا العامل وذلك من خالل الضغط النفسي  التداعي باملرض :التمارض.ب
ما ويلجأ العمال اىل التداعي باحلاالت املرضية لالبتعاد عن العمل وهو  ،يف املنظمة يواجههالذي 

هذه الظاهرة من  وتتأكد ،عن اهلروب سواء من الوظيفة أو من مجاعة العمل او املشرفني يعرب
خالل الواقع املعاش وهي للجوء اىل العطل املرضية الطويلة األمد حبجة األمراض النفسية الناجتة عن 

ة يكون فيها التعامل مع العمالء مباشر اليتضغوطات متعلقة خبصوصية املهنية خاصة يف املهن 
هي تعبري صادق  2015كالتمريض والشرطة واحلماية املدنية، وهذه الظاهرة حسب لوكيا اهلامشي 

  .عن عدم الرضا للعامل

مما هداف املنظمة ال ميكنه االنسجام يف العمل أأهدافه مع  ال تتوافقالعامل الذي : الالمباالة.ج
والالمباالة يف اجناز املهام ال اىل حاالت من التسيب واإلمه انضباطه، هذا يؤديبالسلب على  يعود

يف القيام باألعمال الروتينية اليومية خاصة كمراقبة العتاد ويظهر من خالل امهاله  ،املوكلة اليه
العمل أو احلاق  يف املركبات ووسائلؤدي اىل وقوح حوادث سواء ي والقيام بالتدريبات وهذا ما

  .الضرر اجلسمي وكثرة احلوادث املهنية

حالة من التذمر يعيشها العامل داخل املنظمة وهذا نتيجة لإلحساس  وهو عبارة عن :اإلضراب. د
أن إدارة املنظمة تقصر يف تلبية حاجياته وطموحاته كالترقية والزيادة يف األجر وحتسني  لدى العامل

العمال اىل االضراب لتلبية مطالبهم وهو بذلك مؤشر عن حالة من عدم  فيلجأ ،ظروف العمل
    .الوظيفيالشعور بالرضا 
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من خالل دراستهما للرضا الوظيفي أنه من  2015وأشار لوكيا اهلامشي ومراد بومنقار 
أجل القضاء على هذه املؤشرات أو على األقل التخفيف من حدا جيب االهتمام بالعنصر البشري 

من خالل حتسني ظروفه املادية والنفسية وحميط العمل داخل املنظمة، وحتسني العالقات بني وذلك 
زمالء العمل والرؤساء ووضع ميكانيزمات حتفيزية وخطط واقعية للترقية وحتسني رواتب العمال 

الوظيفي يهدد الصحة ، ألن عدم الشعور بالرضا ألجل تلبية حاجاته ورغباته النفسية واملادية
  .يؤدي اىل اضعاف املنظمة وابعادها عن حتقيق أهدافها املنشودةو فسية للعاملالن

  االلتزام التنظيمي .4.2

  : التنظيميمفهوم االلتزام .1.4.2

مل يكن شائعا يف الكتابات األوىل للسلوك التنظيمي استخدام مصطلح االلتزام التنظيمي 
هناك مفاهيم قريبة نسبيا من االلتزام ، وكانت 1960اىل سنة  1940 الك يف الفترة من سنةذو

 ، (Barnard ;1938)عنهم برنارد  ثل الوالء الفردي والوالء التنظيمي الذي حتدثالتنظيمي م
، والتوحد مع املنظمة (Simon ;1945) وكذلك مفهوم االنتماء التنظيمي الذي قدمه سيمون 

تالف حول حالة االلتزام يف ، وترتب على هذا االخ )1958(الذي قدمه كل من مارش وسيمون 
 التنظيمي،خمتلفة لوصف ظاهرة  االلتزام  ومفاهيم أماكن العمل طرح دراسات ومداخل نظرية 

اىل اختالف التخصصات اليت تطرقت ) 1982(وهذا راجع حسب ما أشار اليه ماودي وزمالؤه 
على كل باحث التقرير  ما يوجباىل الظاهرة والنظر اليها من جوانب واشكال خمتلفة ،وهذا 

  .بوضوح أي اشكال االلتزام سيكون موضع اهتمامه  ،واي من املقاييس مالئمة لدراسته

  ) Bchanan ;1974, Steers, Mowday, Bouli 1974 ;( ومن خالل تعريفات كل من
على انه مفهوم ادراكي معريف يركز على أن الفرد تظهر لديه حالة تفاعلية من  التنظيميااللتزام  إىل



  اإلطار النظري ملتغريات الدراسة                                                                   الثاينالفصل 
 

 57  
 

االتفاق واالنسجام  مع املنظمة وان التفاعلية هي موقف داخلي سلوكي للفرد حنو املنظمة 
  .واستعدادهم لتكريس جهودهم من اجل هذه األهداف والبقاء يف املنظمة

تزام التنظيمي على أنه سلوك وليس مفهوم فقد عرف االل) Oreilly,1986( أوريليما أ
ال ادراكي معريف يتأسس على مواقف يتخذها الفرد اجتاه التنظيم وأهدافه، فالفرد يف بداية عمله 

 للمنظمةأي قرار بشأن االستمرار يف الوظيفة أوال ولكنه بعد فترة يبدي هذا الفرد التزامه  ميلك
  .نتيجة ملواقف متعددة ومقارنة عقالنية

 لألفرادبانه حالة نفسية تنشا من العالقة العاطفية ) Meyer&Allen( الن ومايروعرفه 
  )25 ص :2015 ،هدى درنوين(باملنظمة ورغبتهم يف احملافظة على العضوية التنظيمية 

مع  التنظيمي بانه قوة تطابق الفرد فعرفا االلتزام )Porter&Lymon( بورتر وليمونما أ
  :وهي لألفرادكبري يف حتديد االلتزام التنظيمي  تأثريمنظمته وارتباطه ا، وان هناك صفات هلا 

  .املنظمة بأهدافاالعتقاد القوي -

  .االستعداد لبذل اقصى جهد ممكن لصاحل املنظمة-

  .الرغبة القوية يف احملافظة على استمرار عضويته فيها-

  :النماذج األحادية البعد.2.4.2

،  )Becker( له نظرية بيكرثوهو املدخل القائم على التبادالت ومت :السلوكي االلتزام  .أ 
،  ةوينظر هذا املدخل اىل االلتزام التنظيمي كبعد واحد قائم على تبادل املنفعة بني الفرد واملنظم

واملهارات، وهذا ما املنظمة فتتوقع الوالء ، وااللتزام ، أفاملوظف يتوقع األجور والترقية واحلوافز  ، 
لتزام السلوكي الذى قدمه بيكر يشري اىل الما اطلق عليه نظرية املراهنات اجلانبية ، وبالتايل فان ا
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البقاء يف املنظمة لوجود قدر كبري من االستثمارات للفرد وسوف يفقدها اذا ما هو ترك املنظمة 
  .تفضيله لعملية التبادل  ،وىف ظل هذا املدخل يزداد التزام الفرد حنو املنظمة كلما زاد

  :البعدالنماذج ثنائية .3.4.2

  :مهافيه وجود بعدين لاللتزام التنظيمي  فترضإ : 1992منوذج ماري شارمان   .أ 
نه اإلميان باألهداف التنظيمية وقبوهلا والرغبة يف بذل جهد متميز لدفع أوعرفه ب: االلتزام القيمي •

والفرد ذو الدرجة العالية من االلتزام القيمي يكون لديه الدافع لإلنتاجية، ويندمج  ،املنظمة اىل االمام
يؤمن باألهداف  الذييف سلوكيات سوف تساعد املنظمة على اجناز أهدافها، باإلضافة اىل ان الفرد 

 .رضا عن املنظمة أكثركون يالتنظيمية ويعتنقها سوف 
  :البقائىااللتزام  •

 املنظمة واحملافظة على العضوية فيها وبالتايل الفرد ذوا الدرجة املرتفعة وهو الرغبة بالبقاء يف
لتزام البقائى يتجنب السلوكيات اليت ميكن ان دد استمرارية عضويته باملنظمة ويرتبط إجيابا من اإل

  .مع النية للبقاء وسلبا مع الغياب وحاالت ترك العمل

يرى ان االلتزام التنظيمي يعكس بعدين خمتلفني مها، االلتزام  حيث): 1989( موتاز منوذج  .ب 
الوجداين وااللتزام السلوكي، ويتبىن وجهة نظر اليت تقول لفهم االلتزام التنظيمي جيب ان نفرق 

املنظمة وعرف االلتزام االجتاهي بدرجة انتماء الفرد اىل  السلوكي،بني االلتزام الوجداين وااللتزام 
  :عوامل هي ثالتبوحيدد املفهوم  هلا،واإلخالص والشعور بالوالء  حنوها،ايب اإلجي والتوجه

  .قوة االعتقاد باألهداف التنظيمية والقيم التنظيمية وقبوهلا •
  .الرغبة يف احملافظة على عضوية الفرد باملنظمة •
  .الرغبة يف بذل اجلهد من اجل حتقيق صاحل املنظمة •
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  :1984وأراين س نفر منوذج  .ج 

عليهم االلتزام  أطلقان هناك اجتاهني يف تعريف االلتزام  ،1984وأراين س نان فرثيرى الباح
األديب وااللتزام احلسايب، حيت نظر اىل االلتزام على انه ظاهرة بنائية او تراكمية وحيدث نتيجة 

ن يوضحوا أ املبحوثنياملدخل على سؤال  هذاللمعامالت بني الفرد واملنظمة ويقاس االلتزام يف 
  .العملتهم يف ترك املنظمة لعدم الزيادة يف األجور واحلرية املهنية واملكانة والصداقة يف رغب

  :ثالثي األبعادمنوذج االلتزام التنظيمي .4.4.2

  ):1986(منوذج كانتور   .أ 

  :بعاد وهيأ ثالثةحددت كانتور ان لاللتزام يف التنظيمات 

ويعىن ان يكرس الفرد حياته ويضحى مبصاحله لبقاء اجلماعة، وال ينظر  :االلتزام املستمر •
  .خر غريهأالذي يعمل فيه اىل تنظيم  يترك التنظيمللمكاسب اليت ميكن ان حيققها عندما 

وهو ارتباط الفرد بعالقات إنسانية داخل املنظمة تضمن االقبال على العمل : االلتزام التالمحي •
التنظيمي، وتظهر هذه العالقات غالبا يف شكل التنظيمات الغري رمسية اليت وزيادة درجات االلتزام 

  .هايتدعم عوامل الوالء واالنتماء وااللتزام وتعزز هذه العوامل مكان الفرد يف املنظمة اليت ينتمي ال
هو االلتزام املوجه حنو مبادئ واهداف وقيم مجاعة معينة، فهو يعرب عن مدى  :االلتزام املوجه •

املبادئ والقيم اخلاصة جبماعة معينة داخل املنظمة، حيت خيضع  إطارام الفرد باملنظمة وأهدافها يف التز
  .الفرد لسلطة هذه اجلماعة واملعايري اليت حتددها

  :ير والن لاللتزام التنظيميمنوذج ما  .ب 

 لتزام التنظيميمنوذجا شامال لتفسري ظاهرة اإل )Meyer&Allen ; 1991( ير والنماقترح إ 
ويفسر هذا النموذج االلتزام ،لتزام التنظيمي إلل ملكونات واطلقا عليها مسمى النموذج ثالثي
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لتزام العاطفي، لتزام ،وهى اإلالتنظيمي باعتباره بنية معقدة تتألف من ثالث مكونات رئيسية لإل
لتزام التنظيمي كحالة شكال الثالثة تنظر لإلن هذه األألتزام املستمر، ولتزام املعياري، واإلواإل

سيكولوجية تصف عالقة املوظف باملنظمة وتنطوي على متضمنات قراره باستمرار العضوية يف 
لتزام بعاد اإلأختالف يف الطبيعة السيكولوجية لكل شكل من إن  هناك أال إو  تركها ،أاملنظمة 

وهذا ذلك  يف  م يرغبونالقوي يبقون باملنظمة أل العاطفي لتزام التنظيمي، فاملوظفون ذوا اإل
  .عتزاز والرضانتماء واإلبالوالء واإل كإحساسرتباط النفسي باملنظمة نتيجة لدرجة اإل

وهذا االرتباط الناجم عن ىل ذلك إحيتاجون  ألمما ذوا االلتزام املستمر القوى يبقون أ 
يف  ما يفقده لتعويض بديلةإدراك الفرد ووعيه مبقدار التكاليف واخلسارة املترتبة وانعدام فرص 

  .حتفاظ باملنافع املتراكمةبالبقاء يف املنظمة واإل ما يشكلحال مغادرته للمنظمة، وهذا 

ويبين ن يفعلوا ذلك أنه عليهم أيشعرون ب ألميف حني يبقى ذووا االلتزام املعياري القوي  
الذي يرتكز على ندماج يف املنظمة وشكال اإلأندماج األخالقي كأحد لتزام على اإلهذا اإل

  .ستدخال معايري املنظمة والتوحد معها وإحساس الفرد بواجبه حنو مواصلة عمله مع املنظمةإ

  :التنظيميااللتزام والعوامل املساعدة يف ددات احمل.5.4.2

جل حتديد العوامل املساعدة يف تنمية وتطوير االلتزام أبرزت العديد من األحباث من 
  :عدة مناذج لتحديد االلتزام من بينهافقدم الباحثني التنظيمي، 

  :)1991(بورتر وسترز منوذج   .أ 

اىل  تمنوذجا للعوامل املعززة لاللتزام التنظيمي قسم) 1991(كل من بورتر وسترز حددا 
  :الت جمموعاتث
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العامل، وثقافته ل شخصية الفرد ثوهي احملددات اليت هلا عالقة بالفرد م :حمددات شخصية •
املسؤولية، واملستوى التعليمي، والسن، ومدة اخلدمة، واحلالة االجتماعية، وقدرته على حتمل 

  .النفسي بالعمل او املنظمة للوظيفة، وارتباطهالفرد  وتوقعات
وهي احملددات اليت تتعلق باخلربة العلمية، متاسك أعضاء مجاعة العمل  :حمددات تنظيمية •

  .يف اختاذ القرارات بأهداف املنظمة ومشاركة العاملني
وهي حمددات ترتكز على مدى توافر فرص عمل بديلة للفرد حبيث  :حمددات غري تنظيمية •

قل مما أجر املقدم يف الفرص البديلة يكون مستوى االلتزام لدى العاملني مرتفعا عندما يكون األ
  .حيصل عليه يف منظمته

   : رت ومسرزيكوتيد منوذج  .ب 

ة مع يتفاعل اخلصائص الشخص طريقمبنظمام عن  األفرادة التزام يفسر هذا النموذج عملي
ة ومستوى الروح يمية التنظيد الفعاليدى اىل حتدباملنظمة، فيؤوخصائصه  يميمكونات املناخ التنظ

د مستوى التزام االفراد يتعمل هذه العوامل اىل حتد حيث العمل،ة لدى االفراد ورضاهم عن ياملعنو
  .باملنظمة

  :ومناريارش منوذج م  .ج 

حدد هذا النموذج عدة متغريات مسؤولة عن تعزيز االلتزام التنظيمي تتمثل يف املكانة  
 العمل،اشباع حاجات العاملني اإلنسانية، ومتاسك مجاعة  العمل،والرضا عن  االجتماعية،

  . يمياالهتمام باملناخ التنظوواالستقاللية يف العمل، 

ويقصد ا املرتبة االجتماعية للشخص مقارنة بأي نظام اجتماعي وقد : االجتماعية املكانة •
تكون املكانة مكانة رمسية او مرتبة اجتماعية تضيفها اجلماعة على شخص ما تعبريا عن شعورهم 
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حسب مراتبهم بترتيب  البعضفراد يف التنظيم ببعضهم فتكون مكانة غري رمسية، ويرتبط األ ،حنوه
فيه مرتبة كل فرد بالنسبة لألخرين يف التنظيم، باإلضافة اىل املكانة اليت حصل عليها  هرمي، حتدد

  ).03ص: 2009فلمبان،(الفرد من خارج املنظمة كاملستوى التعليمي واملكانة املهنية 
من إذا اشبعت هذه احلاجات واملتمثلة يف األ :اشباع حاجات العاملني اإلنسانية يف التنظيم •

مئنان مبساندة من التنظيم فانه يتولد لدى الفرد الشعور بالرضا واالطمئنان ومن مت والشعور باالط
  .باالنتماء وااللتزام التنظيمي

ان الرضا الوظيفي يسبق االلتزام التنظيمي ويعكس رد فعل جلوانب معينة يف  :الوظيفيالرضا -
الك من ذو ،رد باملنظمةبيئة العمل وااللتزام التنظيمي يتأثر بشكل كبري مبستوى الرضا الوظيفي للف

فرص التطور والترقية ومنط القيادة املتبع وخالل العناصر املكونة له كعدالة العائد وتنوع املهام 
  ).126ص :2015اسم،ق(

متتع املنظمة جبو من التعاون والعدالة والتسامح للوصول اىل  :بتحسني املناخ التنظيمي االهتمام-
رفع من مستوى الروح املعنوية ويزيد من درجة الرضا القه بالعاملني وثاألهداف املشتركة يعزز ال

  ).13ص: 2009فلمبان،(الوظيفي وهذا ما يعود باإلجياب على االلتزام التنظيمي 

كلما كانت األهداف واضحة يستطيع االفراد فهمها  :وضوح األهداف وحتديد األدوار-
الك على زيادة االنتماء وااللتزام التنظيمي ويتجنب التنظيم حالة ذوالسعي لتحقيقها ويساعد 

  .الصراع اليت تتولد من غموض أدوار العاملني
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  :يليما يف يميلعوامل احملددة لاللتزام التنظاحددا  ):1958(مون يمنوذج مارش وس  .د 

  :االفرادعوامل متعلقة خبصائص  -

ن االفراد األطول يف مدة سنوات اخلدمة هم األقل حيث أ :طول مدة خدمة الفرد يف املنظمة -
  .اختياريارغبة يف ترك املنظمة 

الصاعد  يمياألعلى او التحرك التنظة االفراد اىل يترق تؤثر :ة الفرد األعلى يف املنظمةيدرجة ترق -
تحرك اىل األعلى هو األكرب يف درجة االلتزام اىل ي الذي فالفرد التنظيمي،على االلتزام  لألفراد
  .املنظمة

التزاما  ثراالفراد االك :م مكانة املنظمةييتق يريخربة الفرد عن مستوى مكانة املنظمة ومعا -
  .املنظماتها من رية عن غيمكانة اجتماعر ثكأها ين لدأ دركونيللمنظمات اليت 

  :للمنظمةة ليالعمل الداخ بيئة متعلقة خبصائص عوامل -

  .ككلالرضا عن العمل وعن املنظمة  درجة-

  .ةيق أهدافهم الشخصيبتحق لألفرادالسماح  درجة-

  .باملنظمةدرجة املشاركة يف اختاذ القرارات -

  .املنظمةأعضاء  بنية التعرض للتفاعل واالحتكاك يكم-

  .املنظمة ألعضاءة ية واالجتماعية الفكريدرجة التشابه يف اخللف-
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  :املنظمةعوامل متعلقة خبصائص  -
  .املنظمة حجم -
  .املنظمةمنو  معدل -
  .املنظمة يف اتمع مكانة -
  .أهدافها حتقيقجناح املنظمة يف  درجة -
  .املنتجزها يف ية املنظمة ومدى متيدرجة مهن -

من املنظمات والفرص عدد البدائل وتتمثل يف  ة للمنظمةياخلارج ئةيعوامل متعلقة بالب
أفضل اذ أن زيادة فرص االنتقال سيساهم بشكل  املنظمة بشروطة االنتقال من ية وامكانياخلارج

 :2015،ماجد قاسم (كبري يف دوران العمل وعدم االستقرار الوظيفي وهذا يهدد االلتزام التنظيمي 
  ).127ص 
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  :خالصة

من خالل هذا الفصل تطرق الباحث اىل خمتلف جوانب موضوع املناخ التنظيمي وذالك 
من خالل مفاهيمه املتعددة واملختلفة، باإلضافة اىل أمهيته، ابعاد، مناذجه، وأنواع املناخ التنظيمي، 

الوسيلة ، كاالداء والضغوط والرضا الوظيفي، ويعترب كما انه يرتبط بالعديد من املتغريات التنظيمية
وحتسني الصحة  اليت من خالهلا ميكن للمنظمة تعزيز اجلوانب اإلجيابية وتفادي اجلوانب السلبية

  .النفسية للعاملني داخل املنظمات

اما فيما خيص ضغوط العمل مت التطرق اىل مفاهيمه وخمتلف النماذج املفسرة، وكذلك اىل 
ة، ومن خالل مامت تقدميه تبني ان ضغوط مصادر ضغوط العمل بالنسبة اىل قطاع احلماية املدني

املختلفة اليت يؤديها اثناء  عمليات التدخل بسسب مواقفهي لدى عون احلماية املدنية العمل 
  .عمله وكذلك باإلجراءات التنظيمية واملتمثلة يف االلتزام بالقوانني داخل الوحدة

مفهوم الرضا الوظيفي وانواعه والعوامل احملددة للرضا الوظيفي  اجلانبكما تناولنا يف هذا 
له، ومن خالل مامت تقدميه يف االدب النظري تبني ان الرضا عن اىل جانب النظريات املفسرة 

العمل، هو اشباع حاجات الفرد ويتحقق هذا االشباع من عوامل متعددة منها ما يتصل بالعمل 
، وتلك العوامل من شأا ان جتعل العامل راضيا عن عمله حمققا ذاته ومنها مايتصل بالفرد ذاته

  .املهنيةلطموحاته وتطلعاته 

البحوث السابقة اىل حتديد تعريف لاللتزام التنظيمي  ما قدمتهخلص الباحث من خالل 
بعاد األ االلتزام التنظيمي ذوبنية متعددة جتعل الفرد يتعلق باملنظمة وأن على أنه احلالة النفسية اليت

مع النموذج  ما يتماثل املعياري وهذاواملتمثلة يف االلتزام العاطفي، وااللتزام االستمراري، وااللتزام 
يعتمد عليه  سوف والذي. (Allen & Meyer ; 1997)الذي قدمه كل من الباحثني الن وماير 
  .الباحث لاللتزام التنظيمي يف هاته الدراسة
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 تمهيد:
مات العلمية على اإلجراءات املنهجية املتبعة واليت من خالهلا يتم مجع املعلو  البحوثيتوقف جناح 

املرتبطة مبتغريات البحث وتساؤالته وفروضه، وسوف يتم التطرق من خالل هذا الفصل اىل الدراسة 
 لسيكو مرتيةاوخصائصها  طريقة اختيار العينة وأدوات مجع البيانات وكذلكاألولية واملنهج املستخدم 

 من صدق وثبات باإلضافة اىل األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البيانات ونتائج الدراسة.

 الدراسة األولية.1.2
 :االولية منهج الدراسة.1.1.2

من خالله  والذي نتمكن الباحث على املنهج الوصفي اعتمدمتاشيا مع طبيعة وأهداف البحث 
ف عن الكش كذلكووصفها كما توجد يف الواقع، ومن خالل املنهج الوصفي ميكننا   الظاهرة دراسة

عمل والرضا معرفة عالقته بضغوط ال وكذلكطبيعة املناخ التنظيمي السائد يف وحدات احلماية املدنية 
 الوظيفي وااللتزام التنظيمي.

 :االولية مجتمع الدراسة.0.1.2
رية العاملني بالوحدات التابعة ملديأعوان احلماية املدنية  جمموعيتكون جمتمع الدراسة من     

جبميع  (2411حسب احصائيات املديرية لسنة ) ( عون244البالغ عددهم) لوالية غليزاناحلماية املدنية 
 ( وحدات للتدخل على مستوى الوالية.14رتبهم موزعني على )

 :األوليةالدراسة عينة .2.1.2
االعوان لوحدات احلماية من جمموع عون محاية مدنية  225 الدراسة األولية عينةبلغ تعداد 

 .بسيطة عشوائيةبطريقة  اختريتاملدنية بوالية غليزان 
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 األولية على الوحداتعينة الدراسة أفراد توزيع  (:21الجدول رقم )
 spssالمصدر: برنامج 

 االفراد عدد  الوحدات
 14 الوحدة الرئيسية

 54 وحدة القطاع

 25 الوحدة الثانوية يلل

 24 الوحدة الثانوية احلمادنة

 11 الوحدة الثانوية زمورة

 13 الوحدة الثانوية منداس

 34 الوحدة الثانوية وادرهيو

 225 اجملموع

 
 :الدراسة األولية فترة.2.1.2

 (2411 اوت 12غاية ) ( إىل2411فيفري  15خالل الفرتة املمتدة من )األولية أجريت الدراسة 
من االعوان ة املقابالت مع عينبعض اليت مت فيها إجراء  بوحدات احلماية املدنية لوالية غليزان،وذلك 

ع وكانت املقابالت عبارة عن أسئلة مفتوحة هبدف مجأعوان، صف ضباط، وضباط،  ،مبختلف الرتب
ام الرضا الوظيفي، االلتز التنظيمي، ضغوط العمل، أكثر معلومات عن متغريات الدراسة )املناخ 

    .البحث وابداء الرأي ألجل ضمان وضوح الفقرات أداة( من أجل تصميم التنظيمي

لفرتة املمتدة وجاءت يف اانات يف صورها األوىل، االستبياملرحلة الثانية كانت بعد تصميم أما 
رح بيانات يدويا مما أتاح للباحث شوقد مت فيها توزيع االست ،2411مارس  43ة جانفى اىل غاي 12من 
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عون محاية مدنية مبختلف الرتب على  (225)مكونة من  عينة أوليةعلى  طبيعة البحث للمشاركني
 .ألدوات البحث السيكو مرتيةوذلك من أجل التأكد من اخلصائص مستوى والية غليزان 

 :خصائص العينة األولية.5.1.2
 .للعمواألقدمية يف ا ،الرتبة، و السنمت توزيع أفراد العينة اخلاصة بالدراسة األولية على أساس 

 .السن، والرتبة، واألقدمية(: توزيع أفراد العينة األولية حسب 20الجدول رقم )
 spssالمصدر: برنامج 

 النسبة التكرار الفئة المتغير
 28.00 63 سنة 34-24من  السن

 63.56 431 سنة 34-31من 

 6.67 15 سنة 54-31من 

 1.78 3 سنة 51من  أكرب

 100 225  المجموع

 8.44 19 سنوات 5 أقل من االقدمية 

 84.44 190 سنة 15- 5 من

 6.67 15 سنة 25-11 من

 0.44 1 سنة 25أكثر من 

 100 225  المجموع

 4.89 11 ضابط الرتبة

 14.67 33 ضابط صف

 80.44 181 عون

 100 225  المجموع
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 :والتحقق من صالحيتهاالدراسة  اةأد.2.1.2

 :الدراسة اةأد تصميمأ.
، إليهول موضوع الدراسة واهلدف املسطر الوصو يتوقف حتديد وسيلة مجع البيانات على طبيعة 

اللتزام على ضغوط العمل والرضا الوظيفي وا وأثرهومبا أن الباحث بصدد دراسة واقع املناخ التنظيمي 
يات االطالع على ادبلحصول على البيانات، ومن خالل لتنظيمي، فقد اختار االستبيان كاداة لا

 لتايل.اعلى النحو  مكون من مخسة اقساماستبيان مت تصميم املوضوع من حبوث ودراسات سابقة 

تغري السن، متغري مواملتمثلة يف: الشخصية والدميغرافية املتعلقة بالوظيفة،  اخلصائص :القسم األول .
 . الرتبة متغريو سنوات اخلدمة، 

       :ملناخ التنظيميلقسم الثاين اا .
حثنا اليت مت استخدامها يف دراسات مشاهبة لب املقاييسعتماده على جمموعة من مت بناءه باال

 دراسة حممدكاحلايل، فقد مت االستعانة على أداة قياس املناخ التنظيمي للدفاع املدين يف البيئة السعودية  
ودراسة سلطان بن ناصر حممد  ،(2414حممد محدان البقمي ) ودراسة ،(2413سعود بن حاصر )

( بالشركة الوطنية 2414ومراد بومنقار ) اهلامشيلوكيا لــ البيئة اجلزائرية دراسة يف و ، (2415احلارثي )
 للكهرباء والغاز مبدينة عنابة.

( فقرة، وكانت 23على ستة ابعاد مبجموع ) التنظيميوقد اشتملت أداة الدراسة احلالية للمناخ 
، غري موافق، حمايد االستجابات على الفقرات حسب تدرج سلم ليكرت اخلماسي موافق بشدة، موافق،

 غري موافق بشدة، وكانت االبعاد والفقرات موزعة كالتايل.
 .البعد األول: اهليكل التنظيمي

 .البعد الثاين: طبيعة االتصاالت
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 .ةأواملكاف البعد الثالث: نظام احلوافز
 .ع: املشاركة يف اختاذ القراراتالبعد الراب

 . البعد اخلامس: القيادة
 .تكنولوجيا العملالبعد السادس: 

 :غوط العملض القسم الثالث .
ودراسة  ،بفرنسا (Ponnelle,1997)بونال اعتمادا على دراسةبناءه مت 

(Jacinthe&Douesnard,2010 مبنطقة الكيبيك بكندا، باستخدام )(11 ) ،فقرة تقيس بعد  13فقرة
تقيس بعد العمليات التنظيمية، وجييب الفرد عن شدة شعوره بالضغط  فقرات (1)وعمليات التدخل 

جل حتديد األثر أدرجات حسب سلم ليكارت اخلماسي من  5درجة اىل  1حنو املوقف املراد قياسه من 
 وشعورهم بدرجة الضغط الذي حتدثه هذه املواقف.

 :لرضا الوظيفيا رابعلقسم الا .
دارسات  على لباحثا عتمدماية املدنية اقياس مستوى الرضا الوظيفي لدى أعوان احل ألجل 

ئه ترمجة مروان وور وزمال مقياس بيرتو  ،دراسة لوكيا اهلامشي وبومنقار مرادكالوظيفي  سابقة حول الرضا 
وقد استخدم سلما مخاسيا لإلجابة مكون من مخس مستويات حسب  ،للرضا الوظيفيطاهر الزغيب 

 .تدرج ليكرت اخلماسي غري موافق بشدة غريموافق أحيانا موافق موافق بشدة

 ي:اللتزام التنظيما امسلقسم اخلا .
فقرة مقسمة  12واملكونة من ( 1113)الن وماير  ـــــمت استعمال أداة قياس االلتزام التنظيمي ل

د درويش مت ترمجة هذا االستبيان من طرف امحدوق فقرات،اىل ثالثة ابعاد تقيس كل بعد من خالل ستة 
 يف العديد من الدراسات الغربية والعربية على خمتلف فئات اجملتمع. واستعمل
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 التنظيمي:    للمناخ اختبار البنية العاملية.0.2
 العاملي: التأكد من شروط اجراء التحليل.1.0.2

 التوزيع: اعتداليةأ.
ملعرفة طبيعة توزيع البيانات اليت مت احلصول عليها من عينة الدراسة استخدم الباحث اختبار  

 مسرينوف وجاءت النتائج كما يف اجلدول التايل: –كوجملوروف 
 ( التوزيع الطبيعي لمتغير المناخ التنظيمي22الجدول )

 spssالمصدر: برنامج 
االختباراحصائي   االحتمالية  (Sig) درجات الحرية   

سميرنوف-كولمجوروف  48422 223 11484  

 
 4.45، وهي قيمة أكرب من (sig=0.71)( جند ان قيمة االحتمالية 43)من خالل اجلدول رقم 

فرض الصفري رفض ال ال ميكن لذلكمسرينوف، -لالختبار من الطرفني بالنسبة الختبار كوجملوروف
  التنظيمي له التوزيع الطبيعي. متغري املناخالقائل بأن 

 ب.فحص مصفوفة االرتباط:
نالحظ ان مصفوفة االرتباط ملتغري املناخ التنظيمي ختلوا من أي  Spssمن خالل معاجلة برنامج 

 أو يساوي الصفر أو وجود ارتباط تام. 4.34يقل عن  أو 4.14معامل ارتباط يتجاوز القيمة 
 ج. االزدواج الخطي:

وهي أكرب من القيمة احملددة  ،(Determinant=0.00003511)بلغت قيمة حمدد املصفوفة 
 وهذا يدل على عدم وجود مشكلة ارتباط ذايت بني املتغريات. 4.44441
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 حجم العينة: د. كفاية

 ( كايز ماير اولكين واختبار بارتليت22الجدول )
 spssالمصدر: برنامج 

العينة كايزر ماير اولكين لكفاية حجم  48215 

 

 اختبار بارتليت

 4245.084 كاي تربيع

 435 درجة الحرية

 0001. الداللة

 
مبا يعرب عن   4.54وهي أكرب من  KMO=4.215( يتبني بان قيمة 43)من خالل اجلدول رقم 

 4.441التحليل العاملي، أما فيما خيص اختبار بارتليت فهو دال عند مستوى  إلجراءكفاية حجم العينة 
 وهذا دليل على أن هذه املصفوفة ال متثل مصفوفة الوحدة. 4.45وهو أقل من مستوى الداللة املعتمدة 

 التحليل العاملي االستكشافي:.0.0.2
للكشف عن البنية العاملية ذات الداللة النظرية ملفهوم املناخ التنظيمي استخدم الباحث أسلوب 

، واستخدام التدوير املتعامد (PAF)التحليل العاملي االستكشايف بتوظيف طريقة احملاور األساسية 
 يعتمد يفيف استخراج عدد العوامل على حمك كايزر الذي ا ، معتمد(Varimax)بطريقة الفارمياكس 

قبوله للعامل على أن تكون قيمة اجلذر الكامن أكرب أو تساوي الواحد الصحيح، والتحليل املوازي 
 حسب 0.5 منللتأكد من عدد العوامل املستخرجة، ومت اقصاء الفقرات اليت هلا اشرتاكية اقل 

(Hair&All ,2010). 
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 استخالص العوامل:.2.0.2
من خالل قراءة نتائج التحليل العاملي االستكشايف جند ستة عوامل جتاوزت قيمة اجلذر الكامن 

من التباين  %12.115هلا الواحد الصحيح وفق حمك كايزر، حيث فسرت هذه العوامل جمتمعة نسبة 
حيث بلغت قيمة اجلذر  (Hair&All ,2006)الكلي للمصفوفة العاملية ، وهي نسبة مقبولة حسب 

من التباين الكلي ، يف حني بلغت قيمة اجلذر الكامن  %25،531وتفسر 41،113كامن للعامل األول ال
من التباين الكلي ، يف حني بلغت قيمة اجلذر الكامن للعامل  %11،332وتفسر 43،143للعامل الثاين 

من التباين الكلي ، يف حني بلغت قيمة اجلذر الكامن للعامل الرابع  %11،115وتفسر 43،534الثالث 
من التباين الكلي، يف حني بلغت قيمة اجلذر الكامن للعامل  %45،311وتفسر 41،133
من التباين الكلي ، يف حني بلغت قيمة اجلذر الكامن للعامل  %45،124وتفسر 41،531اخلامس

 (:45ن الكلي ،وهذا مايبينه اجلدول )من التباي %43،541وتفسر 41،352السادس 
 ( توزيع الجذور الكامنة ونسب التباين المفسر للعوامل المستخلصة بعد التدوير05الجدول )

 spssالمصدر: برنامج 
 نسبة التباين التراكمي نسبة التباين المفسر الجذر الكامن العامل

1 7.664 25.547 25.547 

2 4.904 16.348 41.896 

3 3.530 11.765 53.661 

3 1.643 5.477 59.138 

5 1.536 5.120 64.258 

1 1.352 4.507 68.765 
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 التأكد من عدد العوامل:.2.0.2

لك اعتمادا على حمك كايزر مت استخدام من عدد العوامل املستخرجة وذحىت يتأكد الباحث 
والذي يقوم حبساب اجلذور الكامنة من مصفوفة البيانات األصلية ومن البيانات  scree plotطريقة 

العشوائية حيث يتم االحتفاظ بالعوامل اليت تكون جذورها الكامنة يف البيانات األصلية أكرب من اجلذور 
 الكامنة للعوامل يف البيانات العشوائية.

 
 scree plot( العوامل المستحرجة بطريقة 20الشكل )

 Spss المصدر: برنامج  

اخلط الذي ميثل ( نالحظ وجود ستة عوامل جذورها الكامنة تتجاوز 42من خالل الشكل )
 نقطة القطع الواحد التام.
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 مصفوفة العوامل المستخلصة بعد التدوير:.5.0.2

ه  الستة بعد إعادة توزيع التباين الذي يفسر  العواملالفقرات على  بات( تشع41يبني اجلدول )
كل عامل بالتدوير املتعامد بطريقة الفارمياكس، وحذف مثانية فقرات واليت كان تشبعها يقل عن 

(4.54:) 
 ( قيم تشبعات الفقرات لمقياس المناخ التنظيمي على العوامل المستخلصة بعد التدوير22الجدول )

 spssالمصدر: برنامج 
 

1 العامل  0 العامل  2 العامل  2 العامل  5 العامل  2 العامل   

Cli1 .753      

Cli2 .814      

Cli3 .775      

Cli5 .689      

Cli1 .693      

Cli1  .777     

Cli1  .596     

Cli11  .552     

Cli12   .649    

Cli13   .545    

Cli13   .839    

Cli15   .719    

Cli11    .756   
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Cli11    .790   

Cli12    .512   

Cli24     115.   

Cli21     141.   

Cli22     142.   

Cli23     115.   

Cli27     141.   

Cli21      151.  

Cli34      .131 

Cli31      .231 

Cli32      .131 

 
 تسمية العوامل:.2.0.2

 على مصفوفة العوامل اليت مت احلصول عليها بعد التدوير اوبناء ثاعتمادا على أدبيات البح
العامل  خالل االطالع على حمتوي العبارات اليت تتشبع على الفارمياكس، ومناملتعامد باستعمال طريقة 

 كالتايل: الستةمن املقياس ميكن تسمية العوامل 

والذي نسميه  6، ف5، ف4، ف2، ف1يتضمن العامل األول الفقرات اليت تشبعت عليه ف
والذي  ،00، ف9، ف7، ويتضمن العامل الثاين الفقرات اليت تشبعت عليه فاهليكل التنظيميعامل 

، 12، ويتضمن العامل الثالث الفقرات اليت تشبعت عليه وهي   فطبيعة االتصاالتنسميه عامل 
ات اليت الفقر  الرابع، ويتضمن العامل احلوافز واملكافئات ، والذي نسميه عامل 15، ف01، ف13ف

املشاركة يف اختاذ القرارات والعمل ،  والذي نسميه عامل 18، ف17، ف16تشبعت عليه وهي   ف
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، 32، ف33، ف30ف، 31الفقرات اليت تشبعت عليه وهي  ف اخلامس، ويتضمن العامل اجلماعي 
، 39هي   فو الفقرات اليت تشبعت عليه السادس ، ويتضمن العامل  القيادة، والذي نسميه عامل 73ف
 .تكنولوجيا العمل، والذي نسميه عامل 23،ف20، ف 21ف

 التحليل العاملي التوكيدي:.2.0.2
 تصميم النموذج العاملي: .أ

من خالل نتائج التحليل العاملي االستكشايف وباالعتماد على أدبيات املوضوع توصل الباحث 
، طبيعة يف اهليكل التنظيمي عوامل، تتمثل ستةايل تصميم منوذج عاملي من الرتبة األويل يضم 

االتصاالت، نظام احلوافز واملكافات، القيادة، املشاركة يف اختاذ القرارات والعمل اجلماعي، وبعد 
 .تكنولوجيا العمل

  ب.تعيين النموذج:

ويتم حساب التعيني عن طريق طرح عدد املعلومات اليت يتطلبها النموذج النظري من عدد 
 دي التعيني.من الصفر أي النموذج متع أكربوحدات املعلومات املتوفرة يف العينة وقد كانت درجة احلرية 

 تقدير المعالم الفردية للنموذج:ج.
باختيار طريقة  (AMOS)امج اموس لتقدير املعامل الفردية للنموذج استخدم الباحث برن

 .(ML)االرجحية العظمى
 :التأكد من داللة االوزان االنحدارية 

 .4.45جاءت االوزان االحندارية للعبارات )املؤشرات( على عواملها دالة احصائيا عن مستوى 
 :التأكد من مستوى االوزان االنحدارية رغم داللتها 
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( نالحظ أن قيم تشبعات 43التوكيدي واليت تظهر يف الشكل )من خالل نتائج التحليل العاملي 
، وهذا يدل على أن بيانات عينة 4.54املؤشرات لكل بعد من أبعاد املناخ التنظيمي جتاوزت القيمة 

 البحث تؤيد النموذج السداسي من الدرجة األوىل للمناخ التنظيمي.  

 

 
 التنظيمي( النموذج العاملي السداسي للمناخ 22الشكل )

 AMOSالمصدر: برنامج 
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 ثبات البنية العاملية للنموذج: .ب
  :قام الباحث حبساب الثبات املركب الثبات المركب(CR)  لكل عامل من عوامل النموذج

 (.41للتأكد من ثبات البنية العاملية للمناخ التنظيمي، وجاءت النتائج كما يبني اجلدول )
 

 معامل الثبات المركب ألبعاد المناخ التنظيمي (22) الجدول
 AMOS المصدر: برنامج

 CR االبعاد

 0.818 الحوافز والمكافئات

 0.794 طبيعة االتصاالت

 0.802 القيادة

 0.771 اتخاذ القرارات

 0.845 تكنولوجيا العمل

 0.871 الهيكل التنظيمي

 
نالحظ ثبات البنية العاملية للنموذج حيث جتاوزت قيمة  (41)من خالل معاينة نتائج اجلدول

 وهذا مؤشر دال على ثبات البنية العاملية للنموذج. 4.14بعد  لكل  (CR)معامل الثبات املركب 
 :معامل اوميجا الموزونة 

( لكل عامل من عوامل النموذج للتأكد من wΩقام الباحث حبساب معامل اوميجا املوزونة )
 (.42العاملية للمناخ التنظيمي وجاءت النتائج كما يف اجلدول )ثبات البنية 
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 ( معامل الثبات اوميجا ألبعاد المناخ التنظيمي22)الجدول 

 AMOS المصدر: برنامج

 wΩ األبعاد

 0.828 الحوافز والمكافئات

4. طبيعة االتصاالت 874 

4. القيادة 812 

4. اتخاذ القرارات 794 

4. تكنولوجيا العمل 868 

4. الهيكل التنظيمي 947 

 

 (CR)( يتضح أن قيم الثبات املركب 42( واجلدول رقم)41اجلدول ) لنتائجمن خالل املقارنات 
 .االبعاد ( مقبولة لكلwΩوقيم اوميجا املوزونة )

 صدق البنية العاملية للنموذج: .ج
مت التأكد من صدق البناء عن طريق دالالت الصدق العاملي من خالل مؤشرات الصدق التقاريب 

برنامج اموس اصدار  باستخدام (43)والصدق التمايزي، حيث مت توصيف النموذج املوضح يف الشكل 
 (ML)وللتحقق من مالئمة البيانات للنموذج مت تقدير البارامرتات بطريقة األرجحية العظمي  ،23

 .باستخدام مؤشرات املطابقة املستخدمة يف النمذجة باملعادلة البنائية
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 :الصدق التقاربي 
ن يياس متوسط التبابق ثحاقام البو  يفسر الصدق التقاريب مدى جناح االبعاد يف تفسري مؤشراهتا،

  التنظيمي وكانت النتائج حسب ما يظهره اجلدول التايل. املناخلكل عامل من عوامل خلص املست

 ( الثبات المركب ومتوسط التباين المستخلص ألبعاد المناخ التنظيمي22)الجدول 

 AMOS المصدر: برنامج

 AVE CR األبعاد

 0.818 0.529 الحوافز والمكافئات

 0.794 0.561 طبيعة االتصاالت

 0.802 0.544 القيادة

 0.771 0.566 اتخاذ القرارات

 0.845 0.580 تكنولوجيا العمل

 0.871 0.581 التنظيمي الهيكل

 
تأكدنا من متتع عوامل النموذج  (41)من خالل املقارنات اليت متت اعتمادا على نتائج اجلدول 

وهو أصغر من الثبات  ،4.54لكل بعد جتاوز  (AVE)ن قيم متوسط التباين املستخرج بالصدق التقاريب أل
 .(CR)املركب
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 :الصدق التمايزي 
 ،(AVE)متوسط التباين املستخرج و  (MSV)قام الباحث بقياس مربع التباين األقصى املشرتك بني العوامل 

 وجاءت النتائج حسب اجلدول التايل:
 ( مؤشرات الصدق البنائي لنموذج المناخ التنظيمي70)الجدول 

 AMOS المصدر: برنامج

 MSV AVE األبعاد

 0.529 0.461 الحوافز والمكافئات

 0.561 0.410 طبيعة االتصاالت

 0.544 0.410 القيادة

 0.566 0.461 اتخاذ القرارات

 0.580 0.239 تكنولوجيا العمل

 0.581 0.117 الهيكل التنظيمي

 
جاءت قيم كل من مربع التباين األقصى ( 14)من خالل املقارنات اليت متت اعتمادا على نتائج اجلدول 

 النموذج، وهذالكل عوامل  (AVE)لصأصغر من قيم متوسط التباين املستخ (MSV) املشرتك بني العوامل
 متتع النموذج بالصدق التمايزي. علىمؤشر دال 
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 :Fornel-Larckerمحك  .د

 المستخلص للعوامللمتوسط التباين  ( مصفوفة الجذر التربيعي11الجدول)

 spssالمصدر: برنامج 

 األبعاد

مي
نظي

 الت
كل

الهي
الت 

صا
االت

عة 
طبي

 

ادة
القي

 

ات
كافئ

والم
فز 

حوا
ال

 

مل
 الع

جيا
ولو

تكن
 

ات
رار

 الق
خاذ

ات
 

      0.727 الهيكل التنظيمي

     0.749 0.532 طبيعة االتصاالت

    0.667 0.640 0.592 القيادة

   0.683 0.626 0.489 0.679 الحوافز والمكافئات

  0.762 0.395 0.400 0.489 0.483 تكنولوجيا العمل

 0.720 0.302 0.293 0.342 0.154 0.318 القراراتاتخاذ 

 

اجلذر الرتبيعي ملتوسط واليت متثل  (11)اجلدول القطرية يف املوجودة يف اخلاليا القيم من خالل 
أكرب من القطرية لكل عامل ن القيم أ، ونالحظ من خالل هذه النتائج (AVE)املستخلصالتباين 

الي وهذا مؤشر يؤكد الصدق التمايزي حسب ما ذكره باركالقيم العمودية واألفقية احملادية هلذه القيمة، 
 وهوالند.
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 اختبار جودة المطابقة:.2.0.2
 CFI , TLI)اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على درجات القطع ملؤشرات جودة املطابقة 

,RMSEA ,SRMR)  اليت حددها هاير(Hair ,2010 ) ليت تعتمد على معايري حجم عينة اقل من وا
 .34وعدد مؤشرات اكرب او يساوي  254

 ( مؤشرات جودة المطابقة للنموذج العاملي السداسي للمناخ التنظيمي10الجدول )

 AMOS المصدر: برنامج

 درجة القطع القيمة المحسوبة المؤشر
 1,882 (NC)كاي املعياري

P=0,000 

2≥ NC ≥1 

 CFI=0.923 0,90 ≤ CFI ≤ 1 (CFI)املقارنمؤشر املطابقة 

 TLI=0.905 0,90 ≤ TLI ≤ 1 (TLI)مؤشر املطابقة املعياري

 RMR=0.071 0,08 ≥ RMR ≥ 0 (RMR)مؤشر جذر متوسط البواقي املعياري

 RMSEA=0.063 0,07 ≥ RMSEA ≥ 0 (RMSEA)خطأ التقريب جذر متوسط

 

  p=0,000( باحتمالية 4.45احصائيا عند مستوى)وهي دالة  417.875  ايبلغت قيمة مربع ك

مما يدل علي قبول النموذج املفرتض، ويف  2قل من أوهي  1.222ي املعياري ا، وبلغت قيمة مربع ك
مؤشرات  ثركأجند  ثايل لكل مؤشر، حيثغلب مؤشرات املطابقة وقعت ضمن املدي املأن أاملقابل جند 

ما اجلذر أ،  4.411والذي بلغت قيمته  (RMR)البواقي مربعات املطابقة فعالية و هو جذر متوسط 
علي هذا املؤشر علي  4.42تدل القيمة اليت تزيد عن  واليت (RMSEA)خطأ االقرتابالرتبيعي ملتوسط 

 (CFI)املطابقة املقارن مؤشر  ىلباإلضافة ا،  4.413ا النموذج ذسوء املطابقة ، فقد بلغت قيمته يف ه
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نموذج ن الأ، ومن خالل هذه النتائج ميكن القول بايلث، وهي ضمن املدي امل 4.12والذي بلغت قيمته 
 يتمتع حبسن جودة املطابقة.

 النموذج الهرمي:.2.0.2
قام الباحث بتصميم منوذج هرمي من الدرجة الثانية يتألف من ستة عوامل من الدرجة األوىل، 

 تنضوي حتت عامل من الدرجة الثانية.

 
 ( النموذج العاملي الهرمي من الدرجة الثانية للمناخ التنظيمي22الشكل )

 AMOS المصدر: برنامج
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لى العامل ( عاهليكل التنظيمييف ) واملتمثلامل من الدرجة األوىل لعجاءت األوزان االحندارية ل
، وعليه ال ميثل هذا النموذج البنية العاملية من 4.45من الدرجة الثانية غري دالة إحصائيا عند مستوى 

 . للمناخ التنظيميالدرجة الثانية 

 النتيجة:
مت الكشف عن البنية العاملية ملقياس املناخ التنظيمي باستخدام التحليل العاملي االستكشايف 

من خالل و وللتأكد من صدق البنية العاملية هلذا النموذج مت استخدام التحليل العاملي التوكيدي 
 دالالت الصدق التقاريب والصدق التمايزي مت التأكد من صدق البنية العاملية هلذا النموذج.

أما ثبات البنية العاملية للنموذج فقد مت التحقق منها عن طريق الثبات املركب واوميجا املوزونة، 
جلميع االبعاد  4.11جلميع األبعاد وجتاوزت قيم اوميجا املوزونة  4.11حيث جتاوزت قيمة الثبات املركب 

 وهي أحسن من قيم الثبات املركب.

لك جاءت مؤشرات جودة املطابقة يف حدود اجملال املسموح به، أما خبصوص النماذج وكذ
وىل املنافسة فلم تثبت التحليالت وجود منوذج منافس، وهلذا يعترب النموذج السداسي من الدرجة األ

مقبوال بنائيا طبقا ملؤشرات جودة املطابقة وهو يتمتع خبصائص بنائية مقبولة طبقا ملؤشرات الصدق 
 والثبات، وعلى هذا مت اعتماد هذا النموذج يف هذه الدراسة.
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 اختبار البنية العاملية لمقياس ضغوط العمل:   .2.2
 التأكد من شروط اجراء التحليل العاملي:.1.2.2

 التوزيع: اعتدالية
ملعرفة طبيعة توزيع البيانات اليت مت احلصول عليها من عينة الدراسة استخدم الباحث اختبار  

 مسرينوف وجاءت النتائج كما يف اجلدول التايل: –كوجملوروف 
 ( التوزيع الطبيعي لمتغير ضغوط العمل12الجدول )

 spssالمصدر: برنامج 
 (Sig) االحتمالية درجات الحرية احصائي االختبار 

 27 .0 223 4.415 سميرنوف-كولمجوروف

 

 4,45، وهي قيمة أكرب من (Sig=0. 27)قيمة االحتمالية  أن( جند 13)من خالل اجلدول رقم 
ائل بأن متغري ميكن رفض الفرض الصفري الق ال لذلكلالختبار من الطرفني بالنسبة الختبار كوجملوروف، 

 الطبيعي.ضغوط العمل له التوزيع 
 ب.فحص مصفوفة االرتباط:

نالحظ أن مصفوفة االرتباط ملتغري ضغوط العمل ختلوا من أي  Spssمن خالل معاجلة برنامج 
 أو يساوي الصفر أو وجود ارتباط تام. 4.34يقل عن  أو 4.14معامل ارتباط يتجاوز القيمة 

 ج. االزدواج الخطي:
وهي أكرب من القيمة احملددة  ،(Déterminant=0.00009401)بلغت قيمة حمدد املصفوفة 

 وهذا يدل على عدم وجود مشكلة ارتباط ذايت بني املتغريات. 4.44441
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 حجم العينة: د. كفاية

 ( كايز ماير اولكين واختبار بارتليت12الجدول )
 spssالمصدر: برنامج 

 0.907 كايزر ماير اولكين لكفاية حجم العينة

 
 بارتليتاختبار 

 2490.488 كاي تربيع

 153 درجة الحرية

444.4 الداللة  

 
مبا يعرب عن   4.54وهي أكرب من  KMO= 0.907( يتبني بان قيمة 13)من خالل اجلدول رقم 

كفاية حجم العينة الجراء التحليل العاملي، أما فيما خيص اختبار بارتليت فهو دال عند مستوى 
وهذا دليل على أن هذه املصفوفة ال متثل مصفوفة  4.45وهو أقل من مستوى الداللة املعتمدة  4.444

 الوحدة.
 التحليل العاملي االستكشافي:.0.2.2

للكشف عن البنية العاملية ذات الداللة النظرية ملفهوم ضغوط العمل استخدم الباحث أسلوب 
، واستخدام التدوير املتعامد (PAF)التحليل العاملي االستكشايف بتوظيف طريقة احملاور األساسية 

يف  دعدد العوامل على حمك كايزر الذي يعتم استخراج، معتمدين يف (Varimax)بطريقة الفارمياكس 
قبوله للعامل على أن تكون قيمة اجلذر الكامن أكرب أو تساوي الواحد، والتحليل املوازي للتأكد من 

 حسب 4.5من  عدد العوامل املستخرجة، ومت اقصاء الفقرات اليت هلا اشرتاكية اقل
(Hair&All ,2010). 
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 استخالص العوامل: .أ
من خالل قراءة نتائج التحليل العاملي االستكشايف جند عاملني جتاوزت قيمة اجلذر الكامن هلما 

التباين الكلي  من % 59.751الواحد الصحيح وفق حمك كايزر حيث فسرت هذه العوامل جمتمعة نسبة 
حيث بلغت قيمة اجلذر الكامن  (Hair&All ,2006)للمصفوفة العاملية، وهي نسبة مقبولة حسب 

من التباين الكلي، يف حني بلغت قيمة اجلذر الكامن للعامل  %34.321وتفسر 41.211للعامل األول 
  (:15من التباين الكلي، وهذا مايبينه اجلدول ) %11.323وتفسر 43.312الثاين 

 المستخلصة بعد التدوير( توزيع الجذور الكامنة ونسب التباين المفسر للعوامل 15الجدول )
 spssالمصدر: برنامج 

 نسبة التباين التراكمي رنسبة التباين المفس الجذر الكامن العامل
1 7.277 40.427 40.427 

2 3.478 19.323 59.751 

 العوامل: التأكد من عدد .ب
لك اعتمادا على حمك كايزر مت استخدام احث من عدد العوامل املستخرجة وذحىت يتأكد الب

والذي يقوم حبساب اجلذور الكامنة من مصفوفة البيانات األصلية ومن البيانات  scree plotطريقة 
العشوائية حيث يتم االحتفاظ بالعوامل اليت تكون جذورها الكامنة يف البيانات األصلية أكرب من اجلذور 

 ية.الكامنة للعوامل يف البيانات العشوائ
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 scree plotبطريقة  المستخرجة( العوامل 25الشكل )

 Spss المصدر: برنامج

ة نقطا اخلط الذي ميثل جتاوز ( نالحظ وجود عاملني جذرامها الكامنني 45من خالل الشكل )
 الواحد الصحيح. القطع
 مصفوفة العوامل المستخلصة بعد التدوير: .ج

( تشبعات الفقرات على العاملني بعد إعادة توزيع التباين الذي يفسره كل عامل 11يبني اجلدول )
 .(4.54)بالتدوير املتعامد بطريقة الفارمياكس، وحذف ثالثة عبارات واليت كان تشبعها يقل عن 
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 ( قيم تشبعات الفقرات لمقياس ضغوط العمل على العوامل المستخلصة بعد التدوير12الجدول )
 spssالمصدر: برنامج 

 2 العامل 1 العامل الفقرات
str5 .869  

str3 .846  

str4 .810  

str2 .783  

str8 .770  

str1 .750  

str11 .741  

str13 .734  

Str9 .572  

Str10 .504  

str19  .876 

str18  .727 

str20  .719 

str17  .704 

str14  .701 

str21  .689 

str15  .648 

str16  .528 
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 تسمية العوامل: .د

 على مصفوفة العوامل اليت مت احلصول عليها بعد التدوير اوبناء ثاعتمادا على أدبيات البح
العامل  خالل االطالع على حمتوي العبارات اليت تتشبع على الفارمياكس، ومناملتعامد باستعمال طريقة 
 كالتايل:العاملني  من املقياس ميكن تسمية 

، 9، ف8، ف5، ف4، ف3، ف2، ف1يتضمن العامل األول الفقرات اليت تشبعت عليه ف
والذي نسميه بعد مواقف عمليات التدخل، ويتضمن العامل الثاين الفقرات اليت ، 02ف ،00، ف01ف

ونسميه بعد املواقف ، 30، ف31ف، 09، ف08، ف07، ف01، ف01، ف01فتشبعت عليه وهي 
 .التنظيمية

 العاملي التوكيدي:التحليل .2.2.2
 تصميم النموذج العاملي: .أ

من خالل نتائج التحليل العاملي االستكشايف وباالعتماد على أدبيات املوضوع توصل الباحث 
عمليات التدخل وبعد  يتمثالن يف بعد مواقف، عاملنيايل تصميم منوذج عاملي من الرتبة األويل يضم 

 .املواقف التنظيمية

 للنموذج:تقدير المعالم الفردية  .ب
باختيار طريقة االرجحية  (AMOS)لتقدير املعامل الفردية للنموذج استخدمنا برنامج اموس 

 .(ML)العظمى
 وزان االنحدارية:التأكد من داللة األ .ج

 .4.45جاءت األوزان االحندارية للعبارات )املؤشرات( على عواملها دالة احصائيا عند مستوى 
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 االنحدارية رغم داللتها:وزان التأكد من مستوى األ .د

 
 

 ( النموذج العاملي الثنائي لضغوط العمل22الشكل )
 AMOS المصدر: برنامج
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( نالحظ ان قيم تشبعات املؤشرات لكل بعد من أبعاد 41من خالل نتائج التحليل العاملي التوكيدي واليت تظهر يف الشكل )
، وهذا يدل على أن بيانات عينة البحث تؤيد النموذج الثنائي من الدرجة األوىل لضغوط 4.54ضغوط العمل جتاوزت القيمة 

 العمل.  
 ثبات البنية العاملية للنموذج: .ه
  :قام الباحث حبساب الثبات املركب الثبات المركب(CR)  لكل عامل من عوامل النموذج للتأكد من ثبات البنية

 (.11العاملية لضغوط العمل وجاءت النتائج كما يبني اجلدول )

 ( معامل الثبات المركب ألبعاد ضغوط العمل12الجدول )
 AMOS المصدر: برنامج

 

 
من خالل معاينة نتائج اجلدول نالحظ ثبات البنية العاملية للنموذج حيث جتاوزت قيمة معامل الثبات املركب 

(CR)   وهذا مؤشر دال على ثبات البنية العاملية للنموذج. 4.24لكل بعد 
 :معامل اوميجا الموزونة 

النموذج للتأكد من ثبات البنية ( لكل عامل من عوامل wΩقام الباحث حبساب معامل اوميجا املوزونة )
 (.12العاملية لضغوط العمل وجاءت النتائج كما يف اجلدول )

 ( معامل الثبات اوميجا ألبعاد ضغوط العمل12)الجدول 
 AMOS المصدر: برنامج

 wΩ األبعاد

 0.946 مواقف عمليات التدخل

 0.914 مواقف تنظيمية

 CR األبعاد

 0.942 مواقف عمليات التدخل

 0.890 مواقف تنظيمية
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 (CR)( يتضح أن قيم الثبات املركب 12) واجلدول رقم( 11اجلدول ) لنتائجمن خالل املقارنات 
 ( مقبولة لكال البعدين.wΩوقيم اوميجا املوزونة )

 صدق البنية العاملية للنموذج: .و
مت التأكد من صدق البناء عن طريق دالالت الصدق العاملي من خالل مؤشرات الصدق التقاريب 

برنامج اموس اصدار  ( باستخدام41)والصدق التمايزي، حيث مت توصيف النموذج املوضح يف الشكل 
 (ML)وللتحقق من مالئمة البيانات للنموذج مت تقدير البارامرتات بطريقة األرجحية العظمي  ،23

 .باستخدام مؤشرات املطابقة املستخدمة يف النمذجة باملعادلة البنائية

 :الصدق التقاربي 
 ضغوط العمللكل عامل من عوامل (AVE) لصن املستخيبقياس متوسط التبا ثحاقام الب 

 وكانت النتائج حسب ما يظهره اجلدول التايل.

 ضغوط العمل ( الثبات المركب ومتوسط التباين المستخلص ألبعاد12)الجدول 
 AMOS المصدر: برنامج

 AVE CR األبعاد

 0.942 0.621 مواقف عمليات التدخل

 0.890 0.509 مواقف تنظيمية

 
تأكدنا من متتع عوامل النموذج  (11من خالل املقارنات اليت متت اعتمادا على نتائج اجلدول )

وهو أصغر من  ،4.54لكل بعد جتاوز  (AVE)ن قيم متوسط التباين املستخرج بالصدق التقاريب أل
 .(CR)الثبات املركب



 الدراسة وإجراءاتها منهجيةالثالث                                                                       الفصل 

 

 96  
 

 :الصدق التمايزي 
توسط التباين ومقارنتها مب (MSV)قام الباحث بقياس مربع التباين األقصى املشرتك بني العوامل 

 وجاءت النتائج حسب اجلدول التايل: (AVE)لصاملستخ
 ( مؤشرات الصدق البنائي لنموذج ضغوط العمل00)الجدول 

 AMOS المصدر: برنامج

 MSV AVE األبعاد

 0.621 0.125 مواقف عمليات التدخل

 0.509 0.125 مواقف تنظيمية

 
جاءت قيم كل من مربع التباين ( 24)من خالل املقارنات اليت متت اعتمادا على نتائج اجلدول 

لكلى عاملي  (AVE)لصأصغر من قيم متوسط التباين املستخ (MSV) األقصى املشرتك بني العوامل
 متتع النموذج بالصدق التمايزي. علىمؤشر دال  النموذج، وهذا

 :Fornel-Larcker محك فورنل لركر.ى

 المستخلص للعوامللمتوسط التباين  ( مصفوفة الجذر التربيعي01الجدول)

 مواقف تنظيمية مواقف عمليات التدخل األبعاد

 0.788 مواقف عمليات التدخل
 

 0.713 0.354 مواقف تنظيمية
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اجلذر الرتبيعي ملتوسط التباين متثل  (21)اجلدول القطرية يف املوجودة يف اخلاليا القيم 
القيم أكرب من القطرية لكل عامل ن القيم أ، ونالحظ من خالل هذه النتائج (AVE)املستخلص

اركالي ب وهذا مؤشر يؤكد الصدق التمايزي حسب ما ذكرهالعمودية واألفقية احملادية هلذه القيمة، 
 وهوالند.

 اختبار جودة المطابقة:.2.2.2
 CFI , TLI)اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على درجات القطع ملؤشرات جودة املطابقة 

,RMSEA ,SRMR)  اليت حددها هاير(Hair ,2010 )  واليت تعتمد على معايري حجم عينة أقل من
 .34وعدد مؤشرات أكرب او يساوي  254

 مؤشرات جودة المطابقة للنموذج العاملي الثنائي لضغوط العمل( 00الجدول )

 AMOS المصدر: برنامج

 درجة القطع القيمة المحسوبة المؤشر

 2.131 (NC) كاي املعياري

P=0,000 

3≥ NC ≥1 

 CFI=0.949 0,90 ≤ CFI ≤ 1 (CFI) مؤشر املطابقة املقارن

 TLI=0,937 0,90 ≤ TLI ≤ 1 (TLI) مؤشر املطابقة املعياري

  RMR=0.070 0,08 ≥ RMR≥ 0 (RMR)البواقي مربعات مؤشر جذر متوسط 

 RMSEA=0.072 0,07 ≥ RMSEA ≥ 0 (RMSEA) خطأ التقريب جذر متوسط

 

  p=0,000( باحتمالية 54.4وهي دالة احصائيا عند مستوى) 261.863  ايبلغت قيمة مربع ك
مما يدل علي قبول النموذج املفرتض، ويف  3قل من أوهي   2.146ي املعياري ا، وبلغت قيمة مربع ك
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مؤشرات  ثركأجند  ثايل لكل مؤشر، حيثغلب مؤشرات املطابقة وقعت ضمن املدي املأن أاملقابل جند 
ما اجلذر الرتبيعي أ،   4.414والذي بلغت قيمته (RMR)البواقي  مربعات املطابقة فعالية و هو جذر متوسط

سوء املطابقة  ىهذا املؤشر عل ىعل  4.42تدل القيمة اليت تزيد عن  واليت (RMSEA)خطأ االقرتابملتوسط 
والذي بلغت قيمته (CFI)املطابقة املقارن مؤشر  ىلباإلضافة ا،   4.412ا النموذج ذ، فقد بلغت قيمته يف ه

 ودة املطابقة.حبسن جن النموذج يتمتع أايل ، ومن خالل هذه النتائج ميكن القول بث، وهي ضمن املدي امل 4.131

 النموذج الهرمي:.5.2.2
قام الباحث بتصميم منوذج هرمي من الدرجة الثانية يتألف من عاملني من الدرجة األوىل، تنضوي حتت 

 عامل عام من الدرجة الثانية.

 

 ( النموذج العاملي الهرمي من الدرجة الثانية لضغوط العمل22الشكل )
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 .Amos 23بعد عملية التحليل مل حنصل على خمرجات باستخدام برنامج 

 النتيجة:
مت الكشف عن البنية العاملية ملقياس ضغوط العمل باستخدام التحليل العاملي االستكشايف 
وللتأكد من صدق البنية العاملية هلذا النموذج مت استخدام التحليل العاملي التوكيدي ومن خالل 

 لتقاريب والصدق التمايزي مث التأكد من صدق البنية العاملية هلذا النموذج.دالالت الصدق ا

أما ثبات البنية العاملية للنموذج فقد مت التحقق منها عن طريق الثبات املركب واوميجا املوزونة، 
كذلك  4.14لكلى البعدين، وجتاوزت قيم اوميجا املوزونة  4.24حيث جتاوزت قيمة الثبات املركب 

البعدين وهي أحسن من قيم الثبات املركب، وهذه النتيجة اعتمد عليها الباحث كمؤشر على لكلى 
 متتع البنية بالثبات.

وكذلك جاءت مؤشرات جودة املطابقة يف حدود اجملال املسموح به، أما خبصوص النماذج 
لدرجة األوىل مقبوال ااملنافسة فلم تثبت التحليالت وجود منوذج منافس، وهلذا يعترب النموذج الثنائي من 

بنائيا طبقا ملؤشرات جودة املطابقة، وهو يتمتع خبصائص بنائية مقبولة طبقا ملؤشرات الصدق والثبات، 
 يف هذه الدراسة.النموذج الثنائي  وعلى هذا مت اعتماد
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 لمقياس الرضا الوظيفي:    اختبار البنية العاملية.2.2
 التحليل العاملي: إجراءالتأكد من شروط .1.2.2

 أ.اعتدالية التوزيع:
بار  اليت مت احلصول عليها من عينة الدراسة استخدم الباحث اخت البياناتملعرفة طبيعة توزيع 

 مسرينوف وجاءت النتائج كما يف اجلدول التايل: –كوجملوروف 
 ( التوزيع الطبيعي لمتغير الرضا الوظيفي02الجدول )

 spssالمصدر: برنامج  
 االحتمالية(Sig) درجات احلرية احصائي االختبار 

مسرينوف-كوجملوروف  4.414 223 4.453 

 
 4.45، وهي قيمة أكرب من (Sig=0.053)( جند أن قيمة االحتمالية 23)من خالل اجلدول رقم 

فرض الصفري رفض ال ال ميكن لذلكمسرينوف، -لالختبار من الطرفني بالنسبة الختبار كوجملوروف
 له التوزيع الطبيعي.  الرضا الوظيفيالقائل بأن 

 مصفوفة االرتباط: فحص.ب
نالحظ أن مصفوفة االرتباط ملتغري الرضا الوظيفي ختلوا من أي  Spssمن خالل معاجلة برنامج 

 أو يساوي الصفر أو وجود ارتباط تام. 4.34أويقل عن  4.14معامل ارتباط يتجاوز القيمة 
 الخطي: االزدواجج. 

وهي أكرب من القيمة احملددة  ،(Determinant = 0.00009914)بلغت قيمة حمدد املصفوفة 
 وهذا يدل على عدم وجود مشكلة ارتباط ذايت بني املتغريات. 4.44441

 



 الدراسة وإجراءاتها منهجيةالثالث                                                                       الفصل 

 

 101  
 

 حجم العينة: د. كفاية
 ( كايز ماير اولكين واختبار بارتليت02الجدول )

 spssالمصدر: برنامج 
اولكني لكفاية حجم العينةكايزر ماير   211.4  

 

 اختبار بارتليت

314.1111 كاي تربيع  

 114 درجة احلرية

444.4 الداللة  

 
مبا يعرب عن   4.54وهي أكرب من  KMO= 4.211( يتبني بأن قيمة 23)من خالل اجلدول رقم 

كفاية حجم العينة الجراء التحليل العاملي، أما فيما خيص اختبار بارتليت فهو دال عند مستوى 
وهذا دليل على أن هذه املصفوفة ال متثل مصفوفة  4.45وهوأقل من مستوى الداللة املعتمدة  4.444

 الوحدة.
 التحليل العاملي االستكشافي:.0.2.2

للكشف عن البنية العاملية ذات الداللة النظرية ملفهوم الرضا الوظيفي استخدم الباحث أسلوب 
، واستخدام التدوير املتعامد (PAF)التحليل العاملي االستكشايف بتوظيف طريقة احملاور األساسية 

مد يعت، معتمدين يف اسستخراج عدد العوامل على حمك كايزر الذي (Varimax)بطريقة الفارمياكس 
يف قبوله للعامل على أن تكون قيمة اجلذر الكامن أكرب أو تساوي الواحد، والتحليل املوازي للتأكد 

 حسب 4.5 من عدد العوامل املستخرجة، ومت اقصاء الفقرات اليت هلا اشرتاكية اقل من
(Hair&All ,2010) . 
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 استخالص العوامل: .أ
من خالل قراءة نتائج التحليل العاملي االستكشايف جند مخسة عوامل جتاوزت قيمة اجلذر الكامن 

من التباين  %11.11هلا الواحد الصحيح وفق حمك كايزر حيث فسرت هذه العوامل جمتمعة نسبة 
حيث بلغت قيمة اجلذر  (Hair&All ,2006)الكلي للمصفوفة العاملية ، وهي نسبة مقبولة حسب 

من التباين الكلي ، يف حني بلغت قيمة اجلذر الكامن  %21.131وتفسر 45.122امن للعامل األول الك
من التباين الكلي ، يف حني بلغت قيمة اجلذر الكامن للعامل  %13.252وتفسر 42.112للعامل الثاين 

من التباين الكلي ، يف حني بلغت قيمة اجلذر الكامن للعامل الرابع  %14.123وتفسر 42.125الثالث 
، يف حني بلغت قيمة اجلذر الكامن للعامل من التباين الكلي %42.351وتفسر 41.114
 (:25اجلدول ) ما يبينهمن التباين الكلي ،وهذا  %45.112وتفسر 41.434اخلامس

 المفسر للعوامل المستخلصة بعد التدوير( توزيع الجذور الكامنة ونسب التباين 05الجدول )
 spssالمصدر: برنامج 

 نسبة التباين الرتاكمي نسبة التباين املفسر اجلذر الكامن العامل

1 5.928 29.639 29.639 

2 2.772 13.858 43.497 

3 2.125 10.624 54.121 

3 1.690 8.451 62.572 

5 1.040 5.198 67.770 

 
 :عدد العواملالتأكد من  .ب

حىت يتأكد الباحث من عدد العوامل املستخرجة وذالك اعتمادا على حمك كايزر مت استخدام 
والذي يقوم حبساب اجلذور الكامنة من مصفوفة البيانات األصلية ومن البيانات  scree plotطريقة 
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ن اجلذور م العشوائية حيث يتم االحتفاظ بالعوامل اليت تكون جذورها الكامنة يف البيانات األصلية أكرب
 الكامنة للعوامل يف البيانات العشوائية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 scree plot( العوامل المستخرجة بطريقة 22الشكل )
 spssالمصدر: برنامج 

 ت اخلط الذي ميثلاوز جتعوامل جذورها الكامنة  ( نالحظ وجود مخسة42من خالل الشكل )
 نقطة القطع الواحد الصحيح.

 بعد التدوير: مصفوفة العوامل المستخلصة .ج
اخلمسة بعد إعادة توزيع التباين الذي يفسره كل  العواملالفقرات على  عبات( تش21يبني اجلدول )

 بطريقة الفارمياكس. بالتدوير املتعامدعامل 
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 الفقرات لمقياس الرضا الوظيفي على العوامل المستخلصة بعد التدوير تشعبات( قيم 02) الجدول
 spssالمصدر: برنامج 

1 العامل  0 العامل  2 العامل  2 العامل  5 العامل   

sati3 .878     

sati1 .830     

sati2 .768     

sati4 .701     

sati7  .847    

sati8  .813    

sati6  .719    

sati5  .671    

sati19   .849   

sati18   .840   

sati17   .760   

sati20   .610   

sati11    .779  

sati9    .750  

sati12    .733  

sati10    .664  

sati13     .837 

sati15     .801 

sati14     .774 

sati16     .599 
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 تسمية العوامل: .د

 على مصفوفة العوامل اليت مت احلصول عليها بعد التدوير اوبناء ثاعتمادا على أدبيات البح
العامل  خالل االطالع على حمتوي العبارات اليت تتشبع على الفارمياكس، ومناملتعامد باستعمال طريقة 

 كالتايل: اخلمسةمن املقياس ميكن تسمية العوامل 

، والذي نسميه عامل 4، ف3، ف2، ف1يتضمن العامل األول الفقرات اليت تشبعت عليه ف
، والذي نسميه عامل 8، ف7، ف1، ف1، ويتضمن العامل الثاين الفقرات اليت تشبعت عليه فالرتقية

، 03، ف00، ف01، ف9، ويتضمن العامل الثالث الفقرات اليت تشبعت عليه وهي   فظروف العمل
، 01، ف02الفقرات اليت تشبعت عليه وهي   ف الرابعويتضمن العامل  األجر،والذي نسميه عامل 

عليه  ات اليت تشبعتالفقر  اخلامس، ويتضمن العامل اإلشرافمنط ، والذي نسميه عامل 01، ف01ف
 .مجاعة العمل، والذي نسميه عامل 31، ف09، ف08، ف07وهي   ف

 التحليل العاملي التوكيدي:.2.2.2
 تصميم النموذج العاملي: .أ

من خالل نتائج التحليل العاملي االستكشايف وباالعتماد على أدبيات املوضوع توصل الباحث 
عمل، األجر، يف الرتقية، ظروف ال عوامل، تتمثل مخسةايل تصميم منوذج عاملي من الرتبة األويل يضم 

 .منط االشراف، مجاعة العمل

 تقدير المعالم الفردية للنموذج: .ب
باختيار طريقة االرجحية  (AMOS)لتقدير املعامل الفردية للنموذج استخدمنا برنامج اموس 

 .(ML)العظمى
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 التأكد من داللة االوزان االنحدارية: .ج

 .4.45جاءت االوزان االحندارية للعبارات )املؤشرات( على عواملها دالة احصائيا عن مستوى 
 التأكد من مستوى االوزان االنحدارية رغم داللتها: .د

 تشعبات( نالحظ ان قيم 41من خالل نتائج التحليل العاملي التوكيدي واليت تظهر يف الشكل )
، وهذا يدل على أن بيانات عينة 4.54جتاوزت القيمة املؤشرات لكل بعد من أبعاد الرضا الوظيفي 

 البحث تؤيد النموذج اخلماسي من الدرجة األوىل للرضا الوظيفي.  

 
 ( النموذج العاملي الخماسي للرضا الوظيفي22الشكل )

 AMOS المصدر: برنامج
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 ثبات البنية العاملية للنموذج: .ه
  :قام الباحث حبساب الثبات املركب الثبات المركب(CR)  لكل عامل من عوامل النموذج

 (.21للتأكد من ثبات البنية العاملية للرضا الوظيفي، وجاءت النتائج كما يبني اجلدول )
 ( معامل الثبات المركب ألبعاد الرضا الوظيفي02الجدول )

 AMOS المصدر: برنامج

 CR األبعاد

 0.829 ظروف العمل

 0.836 األجر

اإلشرافمنط   0.844 

 0.874 الرتقية

 0.816 مجاعة العمل

 
نالحظ ثبات البنية العاملية للنموذج حيث جتاوزت قيمة ( 21)من خالل معاينة نتائج اجلدول 

 وهذا مؤشر دال على ثبات البنية العاملية للنموذج. 4.24لكل بعد  (CR)معامل الثبات املركب 
 :معامل اوميجا الموزونة 

( لكل عامل من عوامل النموذج للتأكد من wΩاملوزونة )قام الباحث حبساب معامل اوميجا 
 (.22ثبات البنية العاملية للرضا الوظيفي وجاءت النتائج كما يف اجلدول )
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 ( معامل الثبات اوميجا ألبعاد الرضا الوظيفي02)الجدول 
 AMOS المصدر: برنامج

 Ωw األبعاد

 0.838 ظروف العمل

 0.838 األجر

اإلشرافمنط   0.852 

 0.897 الرتقية

 0.869 مجاعة العمل

عامل منالحظ ثبات البنية العاملية للنموذج حيث جتاوزت قيمة ( 22)من خالل نتائج اجلدول 
 العاملية للنموذج. ةوهذا مؤشر دال على ثبات البني 24.4لكل بعد    wΩاوميجا  الثبات

 ( معامالت الثبات ألبعاد الرضا الوظيفي02جدول )
 AMOS برنامجالمصدر: 

 CR wΩ األبعاد

 0.838 0.829 ظروف العمل

 0.838 0.836 االجر

 0.852 0.844 منط االشراف

 0.897 0.874 الرتقية

 0.869 0.816 مجاعة العمل
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وقيم اوميجا املوزونة  )CR(( يتبني أن قيم الثبات املركب 12)من خالل املقارنات لنتائج اجلدول 

(wΩ مقبولة جلميع ).االبعاد 
 صدق البنية العاملية للنموذج: .و

مت التأكد من صدق البناء عن طريق دالالت الصدق العاملي من خالل مؤشرات الصدق التقاريب 
برنامج اموس اصدار  ( باستخدام41)والصدق التمايزي، حيث مت توصيف النموذج املوضح يف الشكل 

 (ML)لبارامرتات بطريقة األرجحية العظمي وللتحقق من مالئمة البيانات للنموذج مت تقدير ا ،23
 باستخدام مؤشرات املطابقة املستخدمة يف النمذجة باملعادلة البنائية

 :الصدق التقاربي 
كانت و  الرضا الوظيفيلكل عامل من عوامل  لصن املستخيبقياس متوسط التبا ثحاقام الب 

 النتائج حسب ما يظهره اجلدول التايل.

 المركب ومتوسط التباين المستخلص ألبعاد الرضا الوظيفي( الثبات 22)الجدول 
 AMOS المصدر: برنامج
 

 AVE CR األبعاد

 0.829 0.549 ظروف العمل

 0.836 0.561 األجر

اإلشرافمنط   0.577 0.844 

 0.874 0.636 الرتقية

 0.816 0.536 مجاعة العمل
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تأكدنا من متتع عوامل النموذج  (34من خالل املقارنات اليت متت اعتمادا على نتائج اجلدول )
وهو أصغر من  ،4.54لكل بعد جتاوز  (AVE) لصن قيم متوسط التباين املستخبالصدق التقاريب أل

 .(CR)الثبات املركب

 :الصدق التمايزي 
ومتوسط مربع التباين  (MSV)قام الباحث بقياس مربع التباين األقصى املشرتك بني العوامل 

 وجاءت النتائج حسب اجلدول التايل: (ASV)املشرتك 
 ( مؤشرات الصدق البنائي لنموذج الرضا الوظيفي21)الجدول 

 AMOS المصدر: برنامج

 MSV AVE األبعاد

 0.549 0.374 ظروف العمل

 0.561 0.374 األجر

اإلشرافمنط   0.138 0.577 

 0.636 0.277 الرتقية

 0.536 0.116 مجاعة العمل

 
جاءت قيم كل من مربع التباين ( 31)من خالل املقارنات اليت متت اعتمادا على نتائج اجلدول 

، وهذا مؤشر (AVE)أصغر من قيم متوسط التباين املستخرج (MSV) األقصى املشرتك بني العوامل
 متتع النموذج بالصدق التمايزي. علىدال 
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 :Fornel-Larckerمحك فورنل لركرى.

 المستخرج للعوامللمتوسط التباين  مصفوفة الجذر التربيعي( 20الجدول)

 spssالمصدر: برنامج 

 
 األبعاد

مل
 الع

وف
ظر

 

ا 
جر

أل
ط  
نم

اف
شر

اإل
 

رقية
 الت

مل
 الع

اعة
جم

 

 0.741 ظروف العمل
    

 0.749 0.612 األجر
   

اإلشرافنمط   0.190 0.371 0.759 
  

 0.797 0.259 0.527 0.432 الترقية
 

 0.732 0.341 0.268 0.032 0.228 جماعة العمل

 

اجلذر الرتبيعي ملتوسط التباين متثل  (32)اجلدول القطرية يف املوجودة يف اخلاليا القيم 
القيم أكرب من القطرية لكل عامل ن القيم أ، ونالحظ من خالل هذه النتائج (AVE)املستخلص

 الصدق التمايزي حسب ما ذكره باركاليوهذا مؤشر يؤكد العمودية واألفقية احملادية هلذه القيمة، 
 وهوالند.
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 اختبار جودة المطابقة:.2.2.2
 ,CFI, TLI) اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على درجات القطع ملؤشرات جودة املطابقة

RMSEA, SRMR)  اليت حددها هاير(Hair ,2010 )  واليت تعتمد على معايري حجم عينة اقل من
 .34وعدد مؤشرات أكرب أو يساوي  254

 ( مؤشرات جودة المطابقة للنموذج العاملي الخماسي للرضا الوظيفي22الجدول )

 AMOS المصدر: برنامج

 درجة القطع القيمة المحسوبة المؤشر

 2.423 (NC) كاي املعياري

P=0,000 

3≥ NC ≥1 

 CFI=0.923 0,90 ≤ CFI ≤ 1 (CFI) مؤشر املطابقة املقارن

 4.141 TLI= 0,90 ≤ TLI ≤ 1 (TLI) مؤشر املطابقة املعياري

 RMR=0.067 0,08 ≥ RMR ≥ 0 (RMR)البواقي مربعات  مؤشر جذر متوسط

 RMSEA=0.068 0,07 ≥ RMSEA ≥ 0 (RMSEA) خطأ التقريب جذر متوسط

 

  p=0,000( باحتمالية 4.45وهي دالة احصائيا عند مستوى) 313.241  ايبلغت قيمة مربع ك

مما يدل علي قبول النموذج املفرتض، ويف  3وهي اقل من  2.423، وبلغت قيمة مربع كأي املعياري 
مؤشرات  ثركأاملقابل جند ان اغلب مؤشرات املطابقة وقعت ضمن املدي املتايل لكل مؤشر، حيت جند 

، اما اجلذر 4.411والذي بلغت قيمته (RMR)البواقي مربعات املطابقة فعالية و هو جذر متوسط 
علي هذا املؤشر علي  4.42تدل القيمة اليت تزيد عن  واليت (RMSEA)االقرتاب أالرتبيعي ملتوسط خط

 (CFI)املطابقة املقارن مؤشر  إىلباإلضافة ،  4.412ا النموذج ذسوء املطابقة ، فقد بلغت قيمته يف ه
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نموذج ن الأهذه النتائج ميكن القول بايل، ومن خالل ثامل ىاملد، وهي ضمن 4.123والذي بلغت قيمته 
 يتمتع حبسن جودة املطابقة.

 النموذج الهرمي:.5.2.2
قام الباحث بتصميم منوذج هرمي من الدرجة الثانية يتألف من مخسة عوامل من الدرجة األوىل، 

 تنضوي حتت عامل عام من الدرجة الثانية.

 
 الثانية للرضا الوظيفي( النموذج العاملي الهرمي من الدرجة 12الشكل )

 AMOS المصدر: برنامج
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 ( مؤشرات جودة المطابقة للنموذج العاملي الخماسي للرضا الوظيفي23الجدول )

 AMOS المصدر: برنامج

 درجة القطع القيمة المحسوبة المؤشر
         2.231 (NC) كاي املعياري

P = 0.000 

2≥ NC ≥1 

 CFI = 0.904 0,90 ≤ CFI ≤ 1 (CFI) مؤشر املطابقة املقارن

 TLI = 0.887 0,90 ≤ TLI ≤ 1 (TLI) مؤشر املطابقة املعياري

 RMR = 0.082 0,08 ≥ RMR ≥ 0 (RMR) البواقيمربعات مؤشر جذر متوسط 

 RMSEA = 0.075 0,07 ≥ RMSEA ≥ 0 (RMSEA) خطأ التقريب جذر متوسط

 458.083النموذج  (AIC)حمك املعلومات االيكيك 

النموذج املستقل 
3211.138 

 النموذج املستقل >لنموذجا

 

  p=0,000( باحتمالية 4.45وهي دالة احصائيا عند مستوى) 314.423  ايبلغت قيمة مربع ك

مما يدل علي قبول النموذج املفرتض، ويف  3قل من أوهي  2.231ي املعياري ا، وبلغت قيمة مربع ك
 ثركأجند  ثايل لكل مؤشر، حيثضمن املدي اململ تكن غلب مؤشرات املطابقة أن أاملقابل جند 

ما أ، 4.422والذي بلغت قيمته. (RMR)البواقي  مربعات مؤشرات املطابقة فعالية و هو جذر متوسط
علي هذا  4.42تدل القيمة اليت تزيد عن  واليت  (RMSEA)  االقرتاب أاجلذر الرتبيعي ملتوسط خط

املطابقة املقارن مؤشر  ىلباإلضافة ا، 4.415 ا النموذجذاملؤشر علي سوء املطابقة، فقد بلغت قيمته يف ه
(CFI)  4.143والذي بلغت قيمته. 



 الدراسة وإجراءاتها منهجيةالثالث                                                                       الفصل 

 

 115  
 

غري اخلماسي والعاملي اهلرمي ملتنالحظ من خالل مقارنة مؤشرات جودة املطابقة للنموذجني العاملي 
       اخلماسي.لصاحل النموذج جاءت  الرضا الوظيفي

 النتيجة:
مت الكشف عن البنية العاملية ملقياس الرضا الوظيفي باستخدام التحليل العاملي االستكشايف 
وللتأكد من صدق البنية العاملية هلذا النموذج مت استخدام التحليل العاملي التوكيدي ومن خالل 

 أكد من صدق البنية العاملية هلذا النموذج.دالالت الصدق التقاريب والصدق التمايزي مت الت

أما ثبات البنية العاملية للنموذج فقد مت التحقق منها عن طريق الثبات املركب واوميجا املوزونة، 
جلميع األبعاد  4.24جلميع االبعاد وجتاوزت قيم اوميجا املوزونة  4.24حيث جتاوزت قيمة الثبات املركب 

 املركب والذي اختذه الباحث كمؤشر على متتع البنية باتساق داخلي.وهي أحسن من قيم الثبات 

اما خبصوص النماذج  ،وكذالك جاءت مؤشرات جودة املطابقة يف حدود اجملال املسموح به
املنافسة فلم تثبت التحليالت وجود منوذج منافس، وهلذا يعترب النموذج اخلماسي من الدرجة األوىل 

ات الصدق وهو يتمتع خبصائص بنائية مقبولة طبقا ملؤشر  ،ت جودة املطابقةمقبوال بنائيا طبقا ملؤشرا
 والثبات، وعلى هذا مت اعتماد هذا النموذج يف الدراسة احلالية.
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 لمقياس االلتزام التنظيمي:   اختبار البنية العاملية.5.2
 التحليل العاملي: إجراءالتأكد من شروط .1.5.2

 اعتدالية التوزيع: أ.
ملعرفة طبيعة توزيع البيانات اليت مت احلصول عليها من عينة الدراسة استخدم الباحث اختبار  

 مسرينوف وجاءت النتائج كما يف اجلدول التايل: –كوجملوروف 
 ( التوزيع الطبيعي لمتغير االلتزام التنظيمي25الجدول )

 spssالمصدر: برنامج 

 (Sig)االحتمالية درجات الحرية راالختبا إحصائي 

 4.244 223 4.433 سميرنوف-كولمجوروف

 
 4.45، وهي قيمة أكرب من (Sig=0.200)( جند ان قيمة االحتمالية 35)من خالل اجلدول رقم 

صفري مسرينوف، لذالك الميكن رفض الفرض ال-لالختبار من الطرفني بالنسبة الختبار كوجملوروف
 القائل بأن االلتزام التنظيمي له التوزيع الطبيعي.

 ب.فحص مصفوفة االرتباط:
نالحظ أن مصفوفة االرتباط ملتغري االلتزام التنظيمي ختلوا من  Spssمن خالل معاجلة برنامج 

 او يساوي الصفر او وجود ارتباط تام. 4.34اويقل عن  4.14باط يتجاوز القيمة أي معامل ارت
 ج. االزدواج الخطي:

وهي أكرب من القيمة احملددة  ،(Determinant=0.00002205)بلغت قيمة حمدد املصفوفة 
 وهذا يدل على عدم وجود مشكلة ارتباط ذايت بني املتغريات. 4.44441
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 د.كفاية حجم العينة:

 ( كايز ماير اولكين واختبار بارتليت22الجدول )
 spssالمصدر: برنامج 

 4.212 كايزر ماير اولكين لكفاية حجم العينة

 
 اختبار بارتليت

 2341.415 كاي تربيع

 153 درجة الحرية

 4.444 الداللة

 

مبا يعرب عن   4.54من  أكربوهي  KMO=4.212( يتبني بأن قيمة 31من خالل اجلدول رقم)
أما فيما خيص اختبار بارتليت فهو دال عند مستوى  العاملي،التحليل  إلجراءكفاية حجم العينة 

وهذا دليل على أن هذه املصفوفة ال متثل مصفوفة  4.45وهو أقل من مستوى الداللة املعتمدة  4.444
 الوحدة.

 التحليل العاملي االستكشافي:.0.5.2
للكشف عن البنية العاملية ذات الداللة النظرية ملفهوم االلتزام التنظيمي استخدم الباحث أسلوب 

، واستخدام التدوير املتعامد (PAF)التحليل العاملي االستكشايف بتوظيف طريقة احملاور األساسية 
يف  ذي يعتمد، معتمدين يف استخراج عدد العوامل على حمك كايزر ال(Varimax)بطريقة الفارمياكس 

قبوله للعامل على أن تكون قيمة اجلذر الكامن أكرب أو تساوي الواحد الصحيح، والتحليل املوازي 
حسب  4.5 للتأكد من عدد العوامل املستخرجة، ويتم اقصاء الفقرات اليت هلا اشرتاكية اقل من

(Hair&All ,2010). 
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 استخالص العوامل: .أ
من خالل قراءة نتائج التحليل العاملي االستكشايف جند ثالثة عوامل جتاوزت قيمة اجلذر الكامن 

من التباين  %13.311هلا الواحد الصحيح وفق حمك كايزر حيث فسرت هذه العوامل جمتمعة نسبة 
حيث بلغت قيمة اجلذر  (Hair&All ,2006)الكلي للمصفوفة العاملية ، وهي نسبة مقبولة حسب 

من التباين الكلي ، يف حني بلغت قيمة اجلذر الكامن  %32.123 وتفسر 5.131الكامن للعامل األول 
من التباين الكلي ، يف حني بلغت قيمة اجلذر الكامن للعامل  % 12.332 وتفسر 3.324للعامل الثاين 

 (:37اجلدول ) يبينهما وهذا  من التباين الكلي، %12.155وتفسر 2.332الثالث 
 ( توزيع الجذور الكامنة ونسب التباين المفسر للعوامل المستخلصة بعد التدوير22الجدول )

 spssالمصدر: برنامج 

 نسبة التباين التراكمي رنسبة التباين المفس الجذر الكامن العامل
1 5.937 32.983 32.983 

2 3.320 18.442 51.425 

3 2.332 12.955 64.379 

 
 :عدد العواملالتأكد من  .ب

حىت يتأكد الباحث من عدد العوامل املستخرجة وذلك اعتمادا على حمك كايزر مت استخدام 
والذي يقوم حبساب اجلذور الكامنة من مصفوفة البيانات األصلية ومن البيانات  scree plotطريقة 

العشوائية حيث يتم االحتفاظ بالعوامل اليت تكون جذورها الكامنة يف البيانات األصلية أكرب من اجلذور 
 الكامنة للعوامل يف البيانات العشوائية.
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 scree plot( العوامل المستخرجة بطريقة 11الشكل )

 spssالمصدر: برنامج 

اخلط الذي ميثل  تاوز جت( نالحظ وجود ثالثة عوامل جذورها الكامنة 11من خالل الشكل )
 نقطة القطع الواحد الصحيح.

 مصفوفة العوامل المستخلصة بعد التدوير: .ج
ره  الثالثة بعد إعادة توزيع التباين الذي يفس العواملالفقرات على  تشعبات( 32يبني اجلدول )

 كل عامل بالتدوير املتعامد بطريقة الفارمياكس:
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 الفقرات لمقياس االلتزام التنظيمي على العوامل المستخلصة بعد التدوير تشعبات( قيم 22الجدول )

 spssالمصدر: برنامج 

 3العامل  2العامل  1العامل  
com1 .663   

Com2 .720   

Com3 .794   

Com3 .765   

Com5 .786   

Com1 .682   

Com1  .668  

Com2  .635  

Com1  .603  

Com14  .740  

Com11  .842  

com12  .886  

com13   .706 

com13   .499 

com15   .754 

com11   .869 

com11   .710 

com18   .665 

 
 تسمية العوامل: .د

 على مصفوفة العوامل اليت مت احلصول عليها بعد التدوير اوبناء ثالبحاعتمادا على أدبيات 
العامل  خالل االطالع على حمتوي العبارات اليت تتشبع على الفارمياكس، ومناملتعامد باستعمال طريقة 

 كالتايل: الثالثةمن املقياس ميكن تسمية العوامل 
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والذي  6، ف5، ف4، ف3ف ،2، ف1يتضمن العامل األول الفقرات اليت تشبعت عليه ف
، 9، ف8، ف7، ويتضمن العامل الثاين الفقرات اليت تشبعت عليه فااللتزام العاطفينسميه عامل 

، ويتضمن العامل الثالث الفقرات اليت االلتزام املعيارينسميه عامل  والذي ،12ف ،00، ف01ف
 االلتزام املستمر.، والذي نسميه عامل 18، ف17، ف16، ف15، ف01، ف13ف وهي،تشبعت عليه 

 التحليل العاملي التوكيدي:.2.5.2
 تصميم النموذج العاملي:أ.

من خالل نتائج التحليل العاملي االستكشايف وباالعتماد على أدبيات املوضوع توصل الباحث 
ي، االلتزام املعياري، يف االلتزام العاطف عوامل، تتمثل ثالثةايل تصميم منوذج عاملي من الرتبة األويل يضم 

 .االلتزام املستمر

 تقدير المعالم الفردية للنموذج:ب.
باختيار طريقة  (AMOS)لتقدير املعامل الفردية للنموذج استخدم الباحث برنامج اموس 

 .(ML)األرجحية العظمى
 التأكد من داللة االوزان االنحدارية:ج.

 .4845جاءت االوزان االحندارية للعبارات )املؤشرات( على عواملها دالة احصائيا عن مستوى 
 التأكد من مستوى االوزان االنحدارية رغم داللتها:د.

 تشعبات( نالحظ أن قيم 12من خالل نتائج التحليل العاملي التوكيدي واليت تظهر يف الشكل )
، وهذا يدل على أن بيانات عينة 4.54املؤشرات لكل بعد من أبعاد االلتزام التنظيمي جتاوزت القيمة 

 البحث تؤيد النموذج الثالثي من الدرجة األوىل لاللتزام التنظيمي.  
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 ( النموذج العاملي الثالثي لاللتزام التنظيمي10الشكل )
 AMOS المصدر: برنامج



 الدراسة وإجراءاتها منهجيةالثالث                                                                       الفصل 

 

 123  
 

 العاملية للنموذج:ثبات البنية ه.
لكل عامل من عوامل النموذج للتأكد  (CR)قام الباحث حبساب الثبات املركب الثبات المركب: 

 (.31من ثبات البنية العاملية لاللتزام التنظيمي وجاءت النتائج كما يبني اجلدول )
 لاللتزام التنظيمي ألبعادمعامل الثبات المركب ( 39) الجدول

 AMOS المصدر: برنامج

 CR األبعاد

 0.886 االلتزام العاطفي

 0.877 االلتزام املستمر

 0.894 االلتزام املعياري

نالحظ ثبات البنية العاملية للنموذج حيث جتاوزت قيمة  (29)من خالل معاينة نتائج اجلدول 
 وهذا مؤشر دال على ثبات البنية العاملية للنموذج. 4.24بعد  لكل (CR)معامل الثبات املركب 

 اوميجا الموزونة: معامل .
( لكل عامل من عوامل النموذج للتأكد من wΩقام الباحث حبساب معامل اوميجا املوزونة )

 (.34ثبات البنية العاملية لاللتزام التنظيمي وجاءت النتائج كما يف اجلدول )
 ( معامل الثبات اوميجا ألبعاد لاللتزام التنظيمي22)الجدول 

 AMOS المصدر: برنامج

 wΩ األبعاد

 4.212 االلتزام العاطفي

 4.144 االلتزام املستمر

 0.927 االلتزام املعياري



 الدراسة وإجراءاتها منهجيةالثالث                                                                       الفصل 

 

 124  
 

عامل منالحظ ثبات البنية العاملية للنموذج حيث جتاوزت قيمة  (34)من خالل نتائج اجلدول 
 العاملية للنموذج. ةوهذا مؤشر دال على ثبات البني 4.25لكل بعد    wΩاوميجا  الثبات

 البنية العاملية للنموذج:صدق أ.
مت التأكد من صدق البناء عن طريق دالالت الصدق العاملي من خالل مؤشرات الصدق التقاريب 

برنامج اموس اصدار  ( باستخدام12)والصدق التمايزي، حيث مت توصيف النموذج املوضح يف الشكل 
 (ML) ريقة األرجحية العظميوللتحقق من مالئمة البيانات للنموذج مت تقدير البارامرتات بط ،23

 .باستخدام مؤشرات املطابقة املستخدمة يف النمذجة باملعادلة البنائية

 التقاربي: . الصدق
وكانت  االلتزام التنظيميلكل عامل من عوامل لص ن املستخيبقياس متوسط التبا ثحاقام الب 

 النتائج حسب ما يظهره اجلدول التايل.

 ومتوسط التباين المستخلص ألبعاد االلتزام التنظيمي( الثبات المركب 21)الجدول 
 AMOS المصدر: برنامج

 AVE CR األبعاد

 0.886 0.565 االلتزام العاطفي

 0.877 0.546 االلتزام املعياري

 0.894 0.588 االلتزام املستمر

 
النموذج تأكدنا من متتع عوامل  (31) اجلدولى نتائج من خالل املقارنات اليت متت اعتمادا عل

وهو أصغر من  ،4.54لكل بعد جتاوز  (AVE) لصن قيم متوسط التباين املستخبالصدق التقاريب أل
 .(CR)الثبات املركب
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 التمايزي: الصدق .
التباين ومتوسط  (MSV)قام الباحث مبقارنة مربع التباين األقصى املشرتك بني العوامل 

 وجاءت النتائج حسب اجلدول التايل: (AVE) لصاملستخ
 ( مؤشرات الصدق البنائي لنموذج االلتزام التنظيمي20)الجدول 

 AMOS المصدر: برنامج

 MSV AVE األبعاد

 0.565 0.149 االلتزام العاطفي

 0.546 0.096 االلتزام املعياري

 0.588 0.149 االلتزام املستمر

 

جاءت قيم كل من مربع التباين ( 32)من خالل املقارنات اليت متت اعتمادا على نتائج اجلدول 
مؤشر  ، وهذا(AVE) أصغر من قيم متوسط التباين املستخرج (MSV) األقصى املشرتك بني العوامل

 متتع النموذج بالصدق التمايزي. علىدال 

 :Fornel-Larckerلركرفورنل  محك .

 المستخرج للعوامللمتوسط التباين  مصفوفة الجذر التربيعي( 22الجدول)

 spssالمصدر: برنامج 

 االلتزام المستمر االلتزام المعياري االلتزام العاطفي األبعاد
   0.752 االلتزام العاطفي

  0.741 0.136 االلتزام المعياري

 0.767 0.310 0.386 االلتزام المستمر
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، (AVE)املستخلصاجلذر الرتبيعي ملتوسط التباين متثل  (33)اجلدول القطرية يف املوجودة يف اخلاليا القيم 
يمة، القيم العمودية واألفقية احملادية هلذه القأكرب من القطرية لكل عامل ن القيم أونالحظ من خالل هذه النتائج 

 وهذا مؤشر يؤكد الصدق التمايزي حسب ما ذكره باركالي وهوالند.

 المطابقة: اختبار جودة.2.5.2
 ,RMSEA ,SRMR) اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على درجات القطع ملؤشرات جودة املطابقة

CFI , TLI) ، اليت حددها هاير (Hair ,2010 )،  254واليت تعتمد على معايري حجم عينة اقل من 
 .34وعدد مؤشرات أكرب او يساوي 

 الثالثي لاللتزام التنظيمي ( مؤشرات جودة المطابقة للنموذج العاملي22الجدول )

 AMOS المصدر: برنامج

 درجة القطع القيمة المحسوبة المؤشر
 1.142 (NC) كاي املعياري

P = 0.000 

2≥ NC ≥1 

 CFI = 0.949 0,90 ≤ CFI ≤ 1 (CFI) مؤشر املطابقة املقارن

 TLI = 0.938 0,90 ≤ TLI ≤ 1 (TLI) مؤشر املطابقة املعياري

 RMR = 0.052 0,08 ≥ RMR ≥ 0 (RMR) البواقيمربعات مؤشر جذر متوسط 

 ≤ RMSEA = 0.064 0,07 ≥ RMSEA (RMSEA) خطأ التقريب جذر متوسط

0 

    239,139النموذج  (AIC)حمك املعلومات االيكيك 
النموذج املستقل 

3101,383 

النموذج  >لنموذجا
 املستقل
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  p=0,000( باحتمالية 4.45عند مستوى)وهي دالة احصائيا  239.629  ايبلغت قيمة مربع ك

مما يدل علي قبول النموذج املفرتض، ويف  3قل من أوهي  1.902ي املعياري ا، وبلغت قيمة مربع ك
مؤشرات  ثركأايل لكل مؤشر، حيت جند ثغلب مؤشرات املطابقة وقعت ضمن املدي املأن أاملقابل جند 

ما اجلذر أ،  4.452والذي بلغت قيمته. (RMR)البواقي  مربعات املطابقة فعالية و هو جذر متوسط
علي هذا املؤشر  4.42تدل القيمة اليت تزيد عن  واليت  (RMSEA) االقرتاب أالرتبيعي ملتوسط خط

 املطابقة املقارنمؤشر  ىلباإلضافة ا، 4.413 ا النموذجذعلي سوء املطابقة، فقد بلغت قيمته يف ه
(CFI)  ن أ، ومن خالل هذه النتائج ميكن القول بايلث، وهي ضمن املدي امل4.131الذي بلغت قيمته و

 النموذج يتمتع حبسن جودة املطابقة.

 النموذج الهرمي:.5.5.2
قام الباحث بتصميم منوذج هرمي من الدرجة الثانية يتألف من ثالثة عوامل من الدرجة األوىل، 

 تنضوي على عامل عام من الدرجة الثانية.



 الدراسة وإجراءاتها منهجيةالثالث                                                                       الفصل 

 

 128  
 

 
 النموذج العاملي الهرمي من الدرجة الثانية لاللتزام التنظيمي( 12الشكل )

 AMOSالمصدر: برنامج 
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 ( مؤشرات جودة المطابقة للنموذج العاملي الهرمي لاللتزام التنظيمي25الجدول )

 AMOS المصدر: برنامج

 درجة القطع القيمة المحسوبة المؤشر
 1.113 (NC) كاي املعياري

P = 0.000 

2≥ NC ≥1 

 CFI = 0.943 0,90 ≤ CFI ≤ 1 (CFI) مؤشر املطابقة املقارن

 TLI = 0.932 0,90 ≤ TLI ≤ 1 (TLI) مؤشر املطابقة املعياري

 RMR = 0.053 0,08 ≥ RMR ≥ 0 (RMR) البواقيمربعات مؤشر جذر متوسط 

 ≤ RMSEA = 0.067 0,07 ≥ RMSEA (RMSEA) خطأ التقريب جذر متوسط

0 

 210,010النموذج  (AIC)حمك املعلومات االيكيك 

النموذج املستقل 
3101,383 

النموذج  >لنموذجا
 املستقل

 

، p=0,000( باحتمالية 4.45) وهي دالة احصائيا عند مستوى 253.131  ايبلغت قيمة مربع ك
مما يدل علي قبول النموذج املفرتض، ويف  3قل من أوهي  1.113ي املعياري اوبلغت قيمة مربع ك

مؤشرات  ثركأايل لكل مؤشر، حيت جند ثغلب مؤشرات املطابقة وقعت ضمن املدي املأن أاملقابل جند 
ما اجلذر أ، 4.453الذي بلغت قيمتهو  (RMR)البواقي  مربعات املطابقة فعالية و هو جذر متوسط

علي هذا املؤشر علي  4.42تدل القيمة اليت تزيد عن  واليت (RMSEA)االقرتاب أالرتبيعي ملتوسط خط
 (CFI)املطابقة املقارن مؤشر  ىلباإلضافة ا، 4.411 ا النموذجذسوء املطابقة، فقد بلغت قيمته يف ه
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نموذج ن الأايل، ومن خالل هذه النتائج ميكن القول بث، وهي ضمن املدي امل4.133 والذي بلغت قيمته
 املطابقة.يتمتع حبسن جودة 

نالحظ من خالل مقارنة مؤشرات جودة املطابقة للنموذجني العاملي الثالثي والعاملي اهلرمي ملتغري 
اإللتزام التنظيمي جاءت متماثلة وهلذا سوف يتم املفاضلة بني النمودجني حيث يعترب النموذج ذوا 

نة ملخرجات برنامج اموس النموذج األفضل، ومن خال املقار  (AIC) القيمة األصغر يف حمك االيكيك
من النموذج  (AIC)جند أن النموذج العاملي الثالثي لاللتزام التنظيمي أصغر قيمة يف حمك االيكيك

اهلرمي، وباالعتماد على هذه النتيجة يفضل النموذج العاملي الثالثي يف متثيل البنية العاملية لاللتزام 
 التنظيمي يف هذه الدراسة.

 النتيجة:
 البنية العاملية ملقياس االلتزام التنظيمي باستخدام التحليل العاملي االستكشايف مت الكشف عن

ومن خالل  ،وللتأكد من صدق البنية العاملية هلذا النموذج مت استخدام التحليل العاملي التوكيدي
 دالالت الصدق التقاريب والصدق التمايزي مت التأكد من صدق البنية العاملية هلذا النموذج.

أما ثبات البنية العاملية للنموذج فقد مت التحقق منها عن طريق الثبات املركب واوميجا املوزونة، 
جلميع االبعاد  4.25جلميع االبعاد وجتاوزت قيم اوميجا املوزونة  4.24حيث جتاوزت قيمة الثبات املركب 

 .باتية بالثالبنوهي أحسن من قيم الثبات املركب والذي اختذه الباحث كمؤشر على متتع 

جاءت مؤشرات جودة املطابقة يف حدود اجملال املسموح به، أما خبصوص النماذج  وكذلك
املنافسة فلم تثبت التحليالت وجود منوذج منافس، وهلذا يعترب النموذج الثالثي من الدرجة األوىل مقبوال 

ثبات، لبنائيا طبقا ملؤشرات جودة املطابقة وهو يتمتع خبصائص بنائية مقبولة طبقا ملؤشرات الصدق وا
 .الدراسة احلاليةيف  الثالثي من الدرجة االوىل وعلى هذا مت اعتماد النموذج
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 الدراسة األساسية إجراءات  .2.2

 :االساسية منهج الدراسة.1.2.2
 إطار التحليل العاملي التوكيدي( يف)اعتمد الباحث على منهجية النمذجة باملعادلة البنائية 

املنهج الوصفي والذي يصف الظاهرة وصفا كميا وكيفيا والكشف عن العالقة بني ابعادها املختلفة 
الوصول اىل استنتاجات تساهم يف فهم وتشخيص أثر املناخ التنظيمي على ضغوط العمل والرضا  ألجل

املناخ  لوسيط لضغوط العمل والرضا الوظيفي بنيالوظيفي وااللتزام التنظيمي والتعرف على الدور ا
 التنظيمي وااللتزام التنظيمي.

 مجتمع الدراسة األساسية:.0.2.2
يتمثل جمتمع الدراسة يف مجيع االعوان العاملني بوحدات احلماية املدنية التابعة ملديرية احلماية 

فرد حسب احصائيات  255املدنية لوالية غليزان مبختلف الرتب. وقد بلغ العدد اإلمجايل جملتمع الدراسة 
 موزعني على عشرة وحدات للتدخل. 2411سنة 

 عينة الدراسة األساسية:.2.2.2
االعوان لوحدات احلماية من جمموع عون محاية مدنية  344 االساسيةعينة الدراسة بلغ تعداد       

 .بسيطة عشوائيةالعينة بطريقة  اختريتاملدنية بوالية غليزان، 
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 يزانل( توزيع االستمارات على الوحدات التابعة لمديرية الحماية المدنية لوالية غ22جدول )

 spssالمصدر: برنامج 
 

 النسبة ةاملسرتجعاالستمارات  االستمارات املوزعة الوحدات
 %14 14 144 الوحدة الرئيسية

 %11.11 55 14 وحدة القطاع

 %22.23 34 33 الوحدة الثانوية يلل

 %24 22 25 الوحدة الثانوية احلمادنة

 %11 11 25 الوحدة الثانوية زمورة

 %12 23 25 الوحدة الثانوية منداس

 %23 21 25 عمي موسىالوحدة الثانوية 

 %12.5 31 34 الوحدة الثانوية وادرهيو

 %11.11 11 23 الوحدة الثانوية مازونة

 %24 24 25 الوحدة الثانوية سيدي احممد بن علي

 %22.35 13 11 مركز اسعاف الطرقات يلل

 %21.54 350 344 اجملموع

 
مت استعادة ، و استمارة 344املوزعة بلغت  الستماراتعدد ( بأن 31) نالحظ من خالل اجلدول

 .نظرا لوجود بعض اهلفواتاستمارة  11مت استبعاد و  ،% 21.54استمارة بنسبة بلغت  354
 خصائص عينة الدراسة األساسية:.2.2.2

 .لقدمية يف العمواأل ،الرتبة، و على أساس السن االساسيةمت توزيع أفراد العينة اخلاصة بالدراسة   
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 حسب السن، والرتبة، واألقدمية. االساسية(: توزيع أفراد العينة 22الجدول رقم )
 spssالمصدر: برنامج 

 النسبة التكرار الفئة المتغير
 26.95 90 سنة 34-24من  السن

 62.87 210 سنة 34-31من 

 8.08 27 سنة 54-31من 

 2.10 7 فأكرب سنة 51من 

 100 333  اجملموع

 8.68 29 سنوات 5 أقل من االقدمية 

 82.34 275 سنة15-5 من

 7.78 26 سنة 25-11 من

 1.20 4 سنة 25أكثر من 

 100 333  اجملموع

 3.89 13 ضابط الرتبة

 16.47 55 ضابط صف

 79.64 266 عون

 100 333  اجملموع
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أفراد عينة الدراسة األساسية يتجاوز  السن ألغلبيةمتغري  ( بأن31) نالحظ من خالل اجلدول
، أما بالنسبة لألقدمية فنجد أن أغلبية أفراد عينة الدراسة األساسية % 15سنة حيث بلغت النسبة  34

، أما فيما خيص رتبة أفراد عينة الدراسة األساسية فاألغلبية من % 11سنة بنسبة تتجاوز  15تقل عن 
 . % 11.13 بنسبةاألعوان 

 اختبار استقرار البنية العاملية لنماذج القياس )الصدق التقاطعي(:.5.2.2
اير البنائي، األوزان االحندارية، والتغجيب مقارنة ذج القياس و استقرار البنية العاملية لنم الختبار

 األساسية.: منوذج عينة الدراسة األولية، ومنوذج عينة الدراسة وأخطاء القياس للنموذجني
 البنية العاملية للمناخ التنظيمي:اختبار استقرار  .أ

 ( الفرق بين النموذجين في مؤشرا المطابقة22)جدول 
 AMOS المصدر: برنامج

 Df CMIN P 
NFI 

Delta-1 

IFI 

Delta-2 

RFI 

rho-1 

TLI 

rho2 

 005.- 005.- 002. 002. 901. 14.018 22 أوزان القياس

 007.- 007.- 006. 005. 339. 46.259 43 يالتغاير البنائ

 016.- 014.- 012. 011. 444. 97.276 96 اخطاء القياس

 
( ان فرض القيود اإلضافية على النموذج من خالل افرتاض تساوي 32من خالل نتائج اجلدول )

ي اقل حتقق فروق ظاهرة يف مؤشرات جودة املطابقة للنموذجني وهبني منوذجي العينتني مل  بارامرتاتال
بالنسبة  14.018بني النموذجني حيث بلغت قيمة التغيري  CMINوكذالك بالنسبة ملؤشر  4،41من 

اما التغاير البنائي  ،4.141حيث بلغت قيمة االحتمالية  4.45وهي غري دال عند مستوى  لألوزان
وبالنسبة ،   4.331حيث بلغت قيمة االحتمالية  4.45وهي غري دال عند مستوى  46.259فبلغت 
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، 4.333حيث بلغت قيمة االحتمالية  4.45وهي غري دال عند مستوى  11.211القياس بلغت  ألخطاء
 .يةواألساس األوليةللعينتني وهذه النتيجة تثبت بان هناك استقرار للنموذج بالنسبة 

 
 اختبار استقرار البنية العاملية لضغوط العمل: .ب

 ( الفرق بين النموذجين في مؤشرا المطابقة22)جدول 
 AMOS المصدر: برنامج

 Df CMIN P 
NFI 

Delta-1 

IFI 

Delta-2 

RFI 

rho-1 

TLI 

rho2 

 003.- 003.- 002. 002. 294. 22.889 20 أوزان القياس

 002.- 001.- 005. 004. 070. 41.674 23 يالتغاير البنائ

 000. 000. 016. 015. 080. 144.213 63 اخطاء القياس

 
ان فرض القيود اإلضافية على النموذج من خالل افرتاض تساوي  (31من خالل نتائج اجلدول )

اقل  حتقق فروق ظاهرة يف مؤشرات جودة املطابقة للنموذجني وهيربمرتات بني منوذجي العينتني مل ال
بالنسبة  22.889بني النموذجني حيث بلغت قيمة التغيري  CMINوكذالك بالنسبة ملؤشر  4،41من 

اما التغاير البنائي فبلغت  ،294.حيث بلغت قيمة االحتمالية  4.45وهي غري دال عند مستوى  لألوزان
 ألخطاءوبالنسبة ،   070.حيث بلغت قيمة االحتمالية  4.45وهي غري دال عند مستوى  41.674

وهذه ، 080.حيث بلغت قيمة االحتمالية  4.45وهي غري دال عند مستوى  144.213القياس بلغت 
 .واألساسية األوليةللعينتني جة تثبت بان هناك استقرار للنموذج بالنسبة النتي
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 الوظيفي:اختبار استقرار البنية العاملية للرضا  .ج

 ( الفرق بين النموذجين في مؤشرا المطابقة52)جدول 
 AMOS المصدر: برنامج

 Df CMIN P 
NFI 

Delta-1 

IFI 

Delta-2 

RFI 

rho-1 

TLI 

rho2 

 002.- 002.- 004. 004. 108. 21.988 15 أوزان القياس

 001.- 001.- 010. 009. 062. 57.800 30 يالتغاير البنائ

 002. 002. 021. 020. 067. 120.907 55 اخطاء القياس

( ان فرض القيود اإلضافية على النموذج من خالل افرتاض تساوي 54من خالل نتائج اجلدول )
اقل  حتقق فروق ظاهرة يف مؤشرات جودة املطابقة للنموذجني وهيربمرتات بني منوذجي العينتني مل ال

بالنسبة  21.988بني النموذجني حيث بلغت قيمة التغيري  CMINوكذالك بالنسبة ملؤشر  4.41من 
اما التغاير البنائي  ،10884حيث بلغت قيمة االحتمالية  4.45وهي غري دال عند مستوى  لألوزان

وبالنسبة ،  0624.حيث بلغت قيمة االحتمالية  4.45وهي غري دال عند مستوى 57.800فبلغت 
حيث بلغت قيمة االحتمالية  4.45وهي غري دال عند مستوى  120.907القياس بلغت  ألخطاء

 .األساسيةو  األوليةللعينتني وهذه النتيجة تثبت بان هناك استقرار للنموذج بالنسبة ، 0674.
 اختبار استقرار البنية العاملية لاللتزام التنظيمي: .د

 ( الفرق بين النموذجين في مؤشرا المطابقة51)جدول 
 AMOS المصدر: برنامج

 df CMIN P 
NFI 

Delta-1 

IFI 

Delta-2 

RFI 

rho-1 

TLI 

rho2 

 002. 002. 008. 007. 110. 42.031 15 أوزان القياس

 014. 013. 020. 019. 083. 108.374 21 يالتغاير البنائ

 073. 069. 088. 085. 072. 480.792 52 اخطاء القياس
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( ان فرض القيود اإلضافية على النموذج من خالل افرتاض تساوي 51من خالل نتائج اجلدول )

اقل  حتقق فروق ظاهرة يف مؤشرات جودة املطابقة للنموذجني وهيربمرتات بني منوذجي العينتني مل ال
بالنسبة 42.031بني النموذجني حيث بلغت قيمة التغيري  CMINوكذالك بالنسبة ملؤشر  4،41من 

اما التغاير البنائي فبلغت  ،110.حيث بلغت قيمة االحتمالية  4.45وهي غري دال عند مستوى  لألوزان
وبالنسبة الخطاء ،  0834.حيث بلغت قيمة االحتمالية  4.45وهي غري دال عند مستوى  108.374

وهذه ، 0724.حيث بلغت قيمة االحتمالية  4.45وهي غري دال عند مستوى  480.792القياس بلغت 
 .واألساسية األوليةللعينتني النتيجة تثبت بان هناك استقرار للنموذج بالنسبة 

 :النموذج.خطوات بناء 2.2.2
 النموذج: توصيف .أ

تتم يف هذه املرحلة من الدراسة حتديد املتغريات اليت تؤثر بطريقة مباشرة وغري مباشرة وهذا  
(، واملتمثل 13هو موضح يف الشكل ) بناءا على فرضيات الدراسة، وقد مت اقرتاح النموذج حسب ما

قة مباشرة وغري اللتزام التنظيمي بطرياملناخ التنظيمي على ضغوط العمل والرضا الوظيفي واتأثري يف 
مباشرة، وهذا باالعتماد على الدراسات السابقة واليت أكدت على وجود هذه التأثريات بني هذه 
املتغريات، ولكن هذه الدراسات مل تتناول هذه املتغريات بصورة تفاعلية يف منوذج واحد كما يف هذه 

 .احلالية الدراسة
  النموذج: تعيين-ب 

 املعامل اليت ميكن تقديرها:عدد 
 (Qعدد املعامل احلرة املراد تقديرها) – (P)البيانات درجات احلرية = عدد التغايرات يف مصفوفة 

 22=  32-131درجات احلرية = 
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تاج تقديرات ان النموذج فوق التحديد، مما يعين قدرة مصفوفة التغاير على فإن 4 >مبأن درجات احلرية 
 املعامل للنموذج.

 تحديد النموذج:-ج
 تتمثل يف: التأثرياتالنموذج نوعني من  يتضمن

ملناخ التنظيمي على ا وتأثري، ضغوط العملاملناخ التنظيمي على  تأثريواملتمثلة يف المباشرة:  التأثيرات .7
لى الرضا الوظيفي، ع ضغوط العمل وتأثري، التنظيمي املناخ التنظيمي على االلتزام وتأثري، الرضا الوظيفي

 .التنظيمي الرضا الوظيفي على االلتزام وتأثري
، ضغوط العملن طريق ع الوظيفي املناخ التنظيمي على الرضا تأثريواملتمثلة يف غير المباشرة:  التأثيرات .0

 على االلتزام وط العملضغ وتأثريعن طريق الرضا الوظيفي، التنظيمي املناخ التنظيمي على االلتزام  وتأثري
العمل  ، وتأثري املناخ التنظيمي على االلتزام التنظيمي عن طريق ضغوطالرضا الوظيفي عن طريق التنظيمي

 .والرضا الوظيفي

 
 المتكامل النموذج( 12) الشكل

 02المصدر: برنامج أموس 
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a معامل املسار بني املناخ التنظيمي وضغوط العمل : 
b : معامل املسار بني املناخ التنظيمي والرضا الوظيفي 
c : معامل املسار بني املناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي 
d : معامل املسار بني ضغوط العمل والرضا الوظيفي 
e : معامل املسار بني ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي 
f : معامل املسار بني الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي 

 :البنائيةمتطلبات تطبيق تقنية النمذجة بالمعادلة .2.2.2
 جيب التأكد من االفرتاضات التالية. الدراسةمنوذج ألجل اختبار 

 القيم المفقودة:أ.
يتم إجراء املعاجلات اإلحصائية يف حالة وجود القيم املفقودة وهلذا يتم معاجلة هذا األشكال عن  ال

 .spssطريق برنامج 
 القيم المتطرفة:ب.

 عن مركز الكتلة القيمة احلرجة لكاي تربيع.مالحظة جتاوز بعدها  21لقد مت التخلص من 
 التوزيع الطبيعي المتعدد المتغيرات: ج.

تغريات للتأكد من أن أبعاد االستبيان تتبع التوزيع الطبيعي املتعدد املتغريات يتم حتليل كل بيانات أبعاد امل
 عن طريق برنامج أموس.

 
 
 



 الدراسة وإجراءاتها منهجيةالثالث                                                                       الفصل 

 

 140  
 

 الدراسة( قيم التفلطح وااللتواء لمتغيرات 50)الجدول 
 spss المصدر: برنامج

 CR  د. الحرجة التفلطح CR د.الحرجة االلتواء القصوى الدنيا 
 1.644- 539.- 322. 053. 40.000 8.000 اهليكل التنظيمي

 684.- 224.- 4.224- 693.- 50.000 11.000 طبيعة االتصاالت 

 097.- 032.- 558.- 092.- 20.000 9.000 احلوافز واملكافئات

 4.681 1.536 5.343- 876.- 30.000 9.000 القيادة

 4.782 1.569 6.195- 016.- 30.000 6.000 املشاركة يف اختاذ القرارات

 2.227- 730.- 760.- 125.- 30.000 6.000 تكنولوجيا العمل

 1.211- 397.- 2.825- 463.- 15.000 3.000 مواقف عمليات التدخل

 1.859- 610.- 2.387 392. 19.000 4.000 مواقف تنظيمية

 1.113- 365.- 1.551 254. 24.000 5.000 الرتقية

 143.- 047.- 3.635- 596.- 25.000 5.000 ظروف العمل

 2.703- 887.- 262.- 043.- 15.000 3.000 األجر

 443.- 145.- 3.445- 565.- 20.000 4.000 منط اإلشراف

 2.070- 679.- 1.712- 281.- 18.000 4.000 مجاعة العمل

 1.259- 413.- 3.707 608. 18.000 4.000 االلتزام العاطفي

 2.176- 714.- 613.- 100.- 20.000 4.000 االلتزام املستمر

 2.550- 837.- 1.559- 256.- 20.000 4.000 االلتزام املعياري

Multivariate     20.881 6.496 
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ن مجيع قيم مؤشرات التفلطح وااللتواء تسمح باستخدام أ( نالحظ 52) اجلدولمن خالل 
ن القيمة املطلقة لكل مؤشر من ألجل حتليل بيانات الدراسة، أل (ML)طريقة االرجحية العظمى 

بالنسبة ملؤشر التفلطح، وعليه ميكن اعتبار  3، ومل تتجاوز القيمة 1مؤشرات االلتواء مل تتجاوز القيمة 
 بيانات العينة أهنا تتبع التوزيع الطبيعي املتعدد املتغريات.

   تحليل عالقات النموذج المتكامل:د.
يتم حتليل عالقات النموذج ملعرفة مدى التغاير بني متغريات الدراسة، وكذلك معرفة الرتابط بني املتغريات 

، لذالك يفضل أن يكون الرتابط منخفض بني املتغريات املؤثرة فيما بينها 4824والذي جيب أال يكون أكرب من 
  .ينها للداللة على استقاللية كل متغرياملتغريات املؤثرة فيما ب للداللة على استقاللية كل متغري من

 
 ( النموذج البنائي لمتغيرات الدراسة15الشكل )

 المصدر: مخرجات برنامج اموس
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( معامالت االرتباط بين متغيرات النموذج25الجدول )  

 AMOS المصدر: برنامج

 التقدير العالقة
 633. املناخ.التنظيمي <--> الرضا.الوظيفي

تنظيمي.الااللتزام <--> الرضا.الوظيفي  .528 

 493.- الرضا.الوظيفي <--> ضغوط.العمل

تنظيمي.الااللتزام <--> املناخ.التنظيمي  .533 

 424.- املناخ.التنظيمي <--> ضغوط.العمل

تنظيمي.الااللتزام <--> ضغوط.العمل  -.485 

 
ه غري مرتفعة ومن( بأن معامالت االرتباط بني املتغريات 53نالحظ من خالل نتائج اجلدول )

 ن املتغريات منفصلة وال ميثل أحدمها األخر يف النموذج.أميكننا احلكم ب
 اختبار جودة مطابقة النموذج:ه.

( ومن خالل مقارنة هذه 53)اليت يظهرها اجلدول  Amosقمنا مبعاينة نتائج خمرجات برنامج 
  القيم غري مقبولة.النتائج بدرجات القطع   ملؤشرات جودة املطابقة وجدنا ان هذه 
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 ( قيم مؤشرات جودة المطابقة المحسوبة مقارنة بالقيم النموذجية52الجدول )

 AMOS المصدر: برنامج
 

 درجة القطع القيمة المحسوبة المؤشر
 1.211  (NC)كاي املعياري 

P=0,000 

3≥ NC ≥0 

 RMR= 0.064 0,08 ≥ RMR ≥ 0 (RMR)البواقي  مربعات مؤشر جذر متوسط

 RMSEA= 0.012 0,07 ≥ RMSEA ≥ 0 (RMSEA)خطأ التقريب  جذر متوسط

 TLI= 0.851 0,92 ≤ TLI ≤ 1 (TLI)مؤشر املطابقة املعياري 

 CFI= 0.823 0,92 ≤ CFI ≤ 1 (CFI)مؤشر املطابقة املقارن 

 259.924النموذج            (AIC) حمك املعلومات االيكيك 
 888.283النموذج املستقل   

 النموذج املستقل <النموذج

    1.805النموذج          (ECVI)الصدق الزائف املتوقع 
 6.169النموذج املستقل 

 النموذج املستقل <النموذج

 
نالحظ ان اغلب مؤشرات  Amosمن خالل نتائج خمرجات التحليل االحصائي لربنامج اموس 

وهو دال  123.123املطابقة تدل على عدم وجود مطابقة للنموذج حيث بلغت قيمة مربع كاي تربيع 
 (RMR)البواقي مربعات وقيمة مؤشر جذر متوسط  >4،44p( باحتمالية 4،45احصائيا عند مستوى )

، اما مؤشر 0.078ته والذي بلغت قيم (RMSEA)، واجلذر الرتبيعي ملتوسط خطا االقرتاب 0.064
الذي بلغت قيمته  (CFI)، ومؤشر املطابقة املقارن 0.857الذي بلغت قيمته  (TLI)املطابقة املعياري 

 النموذج.، ومن خالل هذه النتائج جيب علينا القيام بتعديل 0.883
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 تعديل النموذج:و.
وضمن اإلطار النظري للدراسة جاءت النتائج  Amosمن خالل قائمة التعديالت اليت يقرتحها برنامج 

  حسب الشكل التايل:
 

 
 ( النموذج بعد التعديل12الشكل )

 Amosالمصدر: من اعداد الباحث حسب مخرجات برنامج 
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من خالل التعديالت املقرتحة بني بواقي املؤشرات نالحظ ان هناك حتسن يف مؤشرات جودة 
 التايل:املطابقة وهذا حسب ما يظهره اجلدول 

 ( قيم مؤشرات جودة المطابقة المحسوبة مقارنة بالقيم النموذجية بعد التعديل55)الجدول 
 درجة القطع القيمة المحسوبة المؤشر

 1.521 (NC)كاي املعياري 

P=0,001 

5≥ NC ≥0 

 RMR= 0.047 0,08 ≥ RMR ≥ 0 (RMR)البواقي مربعات مؤشر جذر متوسط 

 4.414 RMSEA=    0,07 ≥ RMSEA ≥ 0 (RMSEA)خطأ التقريب  جذر متوسط

 4.113 TLI= 4.14≤ TLI ≤ 1 (TLI)مؤشر املطابقة املعياري 

 4.131 CFI= 4.14≤ CFI ≤ 1 (CFI)مؤشر املطابقة املقارن 

 226.463النموذج          (AIC)حمك املعلومات االيكيك 
 888.283النموذج املستقل 

 النموذج املستقل <النموذج

    1.573النموذج             (ECVI)الصدق الزائف املتوقع 
 6.169النموذج املستقل   

 النموذج املستقل <النموذج

 Amosالمصدر: من اعداد الباحث استنادا الى مخرجات برنامج اموس 
 >p( باحتمالية 4.45وهوغري دال إحصائيا عند مستوى ) 146.463بلغت قيمة مربع كاي 

مما يدل على قبول عام للنموذج   2وهي اصغر من  1.521وقيمة مربع كاي املعياري تساوي  0.001
املفرتض باإلضافة اىل أن اغلب مؤشرات املطابقة تدل على مطابقة مقبولة حيث جند أكثر مؤشرات 

واجلذر الرتبيعي ملتوسط  ،4.431 (RMR)البواقي  مربعات املطابقة فعالية وأداء هو مؤشر جذر متوسط
الذي  (TLI)اما مؤشر املطابقة املعياري ، 4.414والذي  بلغت قيمته  (RMSEA)خطا االقرتاب 

، ومن خالل هذه النتائج 4.131الذي بلغت قيمته  (CFI)ومؤشر املطابقة املقارن ، 4.113بلغت قيمته 
 املطابقة.حبسن جودة مؤشرات هناك داللة على متتع النموذج املتكامل 
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 النتيجة:
 4.34من خالل حتليل عالقات النموذج أثبتت النتائج على وجود معامالت ارتباط حمصورة بني 

 ،بني متغريات النموذج، وهذا دليل بأن هذه املتغريات منفصلة وال ميثل أحدها األخر يف النموذج 4.24و
أما فيما خيص مدى التشابه يف االختالف فقد أثبتت النتائج على داللة القيم احلرجة وعدم وجود 
تشابه يف االختالف، أما خبصوص مؤشرات جودة املطابقة للنموذج املتكامل فأكدت مؤشرات جودة 

ل النتائج ميكن الاملطابقة بعد عملية التعديل متتع النموذج مبطابقة مقبولة لبيانات عينة الدراسة، ومن خ
 .تماد النموذج يف الدراسة احلاليةاع

 المتكامل: النموذج.2.2.2
 الدراسة حيث يشري إىل العالقات بني تيضم النموذج املتكامل كل العالقات بني متغريا

املغريات الكامنة ومؤشراهتا وميثل هذا اجلانب النموذج القياسي، أما اجلانب الثاين وهو النموذج البنائي 
 والذي يضم العالقات بني املتغريات الكامنة للنموذج.

 :المتكامل .اختبار النموذجأ
تم التحقق من سوف ي ،النمذجة باملعادلة البنائيةتتطلبها تقنية بعد التأكد من الشروط اليت 

 يف بناء اليت اعتمدتمطابقة النموذج النظري مع بيانات العينة، مث التحقق من صحة الفرضيات 
 النموذج النظري االفرتاضي.

( عرض خمطط النموذج النظري للدراسة عن طريق منذجة املعادلة البنائية والذي 11وميثل الشكل )
خ التنظيمي كعامل كامن مكون من ستة أبعاد، وضغوط العمل كعامل كامن مكون من يتضمن املنا 

بعدين، والرضا الوظيفي كعامل كامن مكون من مخسة أبعاد، وااللتزام التنظيمي كعامل كامن مكون 
 من ثالثة ابعاد.
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 ( النموذج البنائي المتكامل12شكل )

 AMOS المصدر: برنامج
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 :ب.مؤشرات المطابقة
 ( قيم مؤشرات تطابق النموذج االفتراضي مع بيانات العينة52جدول )

 درجة القطع القيمة المحسوبة المؤشر
 1.971 (NC) كاي املعياري

P=0,000 

5≥ NC ≥0 

 RMR=0,048 0,08 ≥ SRMR ≥ 0 (RMR)البواقي مربعات مؤشر جذر متوسط 

 RMSEA=0,060 0,07 ≥ RMSEA ≥ 0 (RMSEA) خطأ التقريب جذر متوسط

 TLI=0,921 0,90 ≤ TLI ≤ 1 (TLI) مؤشر املطابقة املعياري

 CFI=0,942 0,90 ≤ CFI ≤ 1 (CFI) مؤشر املطابقة املقارن

 211.321النموذج (AIC)  حمك املعلومات االيكيك
النموذج املستقل 

0131.131 

 النموذج املستقل <النموذج

    1.442النموذج  (ECVI) الصدق الزائف املتوقع
 1.431النموذج املستقل 

 النموذج املستقل <النموذج

 Amos المصدر: من اعداد الباحث استنادا الى مخرجات برنامج اموس
( وبناء على قيم مؤشرات املطابقة للنموذج النظري مع بيانات العينة 51من خالل اجلدول )

بلغت  أن قيمة مربع كاييتضح ان هناك تطابقا بني النموذج االفرتاضي وبيانات العينة فنجد 
وهذا دليل على قبول عام  2 وهي اقل من  1.971( وقيمة مربع كاي املعياري تساوي 113.231)

البواقي  بعاتمر  ، كما جند أن قيمة كل من مؤشر جذر متوسطومطابق لبيانات العينةللنموذج املفرتض 
(RMR) االقرتاب  أطخ، ومؤشر اجلذر الرتبيعي ملتوسط 0.048والذي بلغت قيمته(RMSEA)    فقد

،  ومؤشر املطابقة 0.921 (TLI)، يف حني بلغت قيمة مؤشر املطابقة املعياري 0.060بلغت قيمته 
 .  0.942الذي بلغت قيمته   (CFI)املقارن 
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 الخالصة:
 نم عدد على األولية صورهتا يف األداة مت التأكد من صالحية أداة الدراسة من خالل عرض

وكذا  س،عبد احلميد بن بادي جبامعة التدريس هيئة أعضاء من ة واالختصاصرب اخل ذوي من احملكمني
حول  ومقرتحاهتم مالحظاهتم بإدالء مشكورين تفضلوا وقد ،جمموعة من األساتذة من خارج اجلامعة

 هبا أوصى اليت واإلضافات التعديالت بإجراء الباحث قام ،وعلى ضوء هذه االقرتاحات األداة،
ج أثبتت متتع مناذ  املؤشرات،متت من خالل جمموعة من  ،والثبات صدقالأما إجراءات  احملكمون،

ت النماذج صلفقد ح ،مطابقة مناذج القياس لبيانات العينةص وفيما خي األداة،وثبات القياس بصدق 
مناذج الدراسة على  النماذج تفوقحتليل كما أثبتت نتائج   ،مبطابقة جيدة لبيانات عينة الدراسةاالربعة 

مؤشرات و  ،ويف ضوء دالالت الصدق والثبات ،عدم وجود منوذج منافسالنماذج املنافسة املنافسة 
تصلح و عاملية جتعل أداة الدراسة ذات مصداقية  تتمتع ببنيةميكن القول بان مناذج القياس  ،املطابقة

 يف هذه الدراسة. الستخدامها



 

                       

 الرابعالفصل 

 نتائج الدراسةومناقشة عرض 

 تمهيد  

 عرض نتائج الدراسة أوال:

 على التساؤالت . اإلجابة    

 نتائج النموذج عرض .    

 نتائج النموذج مناقشةثانيا: 

 نتيجة التأثيرات المباشرة.      

 نتيجة التأثيرات غير المباشرة .     

 نفسير عالقات النموذج .     

 خالصة الفصل 
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 تمهيد:
ريات بني متغريات حتليل أهم التأثو  اليت توصلت إليها الدراسة،يتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج 

ائية املناسبة باستخدام الربامج اإلحص ،من خالل توظيف تقنية النمذجة باملعادلة البنائية الدراسة،منوذج 
 ،ومناقشة تلك النتائج يف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة ،الدراسة أهدافوفق  ،هلذه املعاجلات

  .ومن مث اخلروج مبجموعة من التوصيات واملقرتحات يف ضوء تلك النتائج

عرض نتائج الدراسة:.1.2  

 ما مستوى املناخ التنظيمي لدى أعوان احلماية املدنية؟ التساؤل األول:اجابة أ. 

ساب درجة االستجابة لعبارات احملاور طبقا للمعادلة حب قام الباحث املطروح لإلجابة على التساؤل
 التالية:

 (/ن.1-درجة االستجابة= )ن -

 ومن مث تكون درجة املوافقة لالستجابة هي:حيث ترمز ن اىل عدد االستجابات 

 .4.24=3/5=5(/1-5)=(/ن 1-)ن-

 ومن هنا ميكن احلصول على درجات االستجابة التالية:

 جدا.تشري اىل موافق بشدة أو مرتفع  5.44 اىل 3.21من -

 تشري اىل موافق او مرتفع. 3.24اىل  3.31من -

 متوسط.تشري اىل حمايد او  3.34اىل  2.11من -

 تشري اىل غري موافق أو منخفض. 2.14اىل  1.21من -
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 منخفض جدا. أوتشري اىل غري موافق بشدة  1.24اىل  1.44من  -

ات بعاد الستة للمناخ التنظيمي اىل ثالثة مستويقام الباحث بتقسيم درجات كل بعد من األ
لتنظيمي غلب الباحثني املناخ اأدبيات املوضوع، حيث قسم أوهذا حسب متوسط، منخفض(  مرتفع،)

أو متسلط  مغلق،ومتوسط و و مفتوح أاىل ثالثة مستويات ولكن بأمساء خمتلفة مرتفع متوسط منخفض 
مؤشرا  على مستوى كل بعد للمناخ التنظيمي، معتمد يف ذلك على املدى، لتكون ، أبوي، دميقراطي

 أفراد العينة.تقدير لتقديرات  صىوأقل وأقواملتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري، 

 تشري اىل مناخ تنظيمي مرتفع. 5.44اىل  3.31من  -

 تشري اىل مناخ تنظيمي متوسط. 3.34اىل  2.11من  -

 تشري اىل مناخ تنظيمي منخفض. 2.14اىل  1.44من  -

 المناخ التنظيمي ألبعادالمتوسط واالنحراف المعياري  (52)الجدول 
 spssالمصدر: برنامج 

 االحنراف املتوسط بعاداأل
 983. 4.130 اهليكل التنظيمي

 1.085 3.054 االتصاالت

 903. 2.338 احلوافز

 1.212 3.007 القيادة

 907. 3.208 اختاذ القرارات

 913. 3.352 تكنولوجيا العمل

 693. 3.181 املناخ التنظيمي ككل

 

 

 



 الفصل الرابع                                                               عرض ومناقشة نتائج الدراسة

 153  
 

 

 مستوى المناخ التنظيمي( 52)جدول 
 spssالمصدر: برنامج 

 مرتفع متوسط منخفض 
 النسبة لتكرار النسبة لتكرار النسبة التكرار

     71%      237 28.4% 95 %    0.6 2 اهليكل التنظيمي

 % 30.5 102 % 51.2 171 %   18.3 61 االتصاالت

 %    24 83   26%     87 50% 167 احلوافز

 % 33.8 113 % 66.2 221 %   0.4 0.4 القيادة

 % 30.5 102 % 51.2 171 % 18.3 61 اختاذ القرارات

 40.1 % 134 % 52.4 175 % 7.5 25 تكنولوجيا العمل

 %   18 60 % 65.6 219 % 16.5 55 املستوى الكلي للمناخ التنظيمي

 
بعاد املناخ التنظيمي أفراد عينة الدراسة على أان إجابات  (52واجلدول)(51اجلدول ) يوضح

( ويدخل هذا املتوسط ضمن الفئة 3.181موافقة حيث بلغ متوسط املناخ التنظيمي )جاءت السائد 
ال املتوسط كلها ضمن اجمل %  65.6( وبلغت نسبة املوافقة 6934.(وباحنراف معياري )3834اىل2811)

(وكانت نسبة 9834.)( واحنراف معياري 4.130مبتوسط ) يف املرتبة األوىل، جاء بعد اهليكل التنظيمي 
مبتوسط  ا العملتكنولوجيما يف املرتبة الثانية فجاء بعد أ، املرتفعكلها ضمن جملال  %   71املستجيبني 

  % 52.4بنسبة  املتوسط( واغلب استجابات االفراد ضمن اجملال 9134.( واحنراف معياري )3.352)

( وكانت اغلب 9074.(واحنراف معياري )3.208مبتوسط ) اختاذ القراراتبعد ، ويف املرتبة الثالثة 
 االتصاالت فجاء بعد ويف املرتبة الرابعة، % 51.2 االستجابات ضمن اجملال الوسط بنسبة

فراد ضمن اجملال املتوسط بنسبة أل( واغلب استجابات ا1.085( واحنراف معياري )3.054)مبتوسط
( واغلب 1.085( واحنراف معياري )3.007مبتوسط) القيادةفجاء بعد اخلامسة ويف املرتبة ، % 51.2

 احلوافز فجاء بعد  السادسةويف املرتبة  ،% 51.2استجابات األفراد ضمن اجملال املتوسط بنسبة 
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ة بنسب املنخفض( واغلب استجابات األفراد ضمن اجملال 9034.( واحنراف معياري )2.338مبتوسط)
50 %. 
 عرض نتائج النموذج:ب.
 المباشرة للنموذج: التأثيرات نتيجة 

 ( تقدير معامالت المسار للتأثيرات المباشرة52جدول )
 AMOS المصدر: برنامج

 التاثيرات
التقديرات 

معياريةالال  
الخطأ 
 المعياري 

الدرجة 
 الحرجة

مستوى 
 الداللة

التقديرات 
 المعيارية

 456.- 000. 4.519- 263. 1.186- ضغوط.العمل ← املناخ.التنظيمي

 602. 000. 5.667 180. 1.018 الرضا.الوظيفي ← املناخ.التنظيمي

 216.- 021. 2.306- 061. 140.- الرضا.الوظيفي ← ضغوط.العمل

 244. 032. 2.140 121. 260. يتنظيم.الااللتزام ← الرضا.الوظيفي

 217. 045. 2.009 194. 389. يتنظيم.الااللتزام ← املناخ.التنظيمي

 261.- 008. 2.654- 068. 180.- يتنظيم.الااللتزام ← ضغوط.العمل

  
  المناخ التنظيمي على ضغوط العملنتيجة تأثير: 

 تأثري سليب مباشر للمناخ التنظيمي على ضغوط العمل لدىد و وجأكدت نتيجة التحليل على 
خمرجات برنامج ( 51)جدول منوذج الدراسة النظري و  (17) الشكل إىلوبالنظر   املدنية،أعوان احلماية 

 طلقة للنسبةاملقيمة ال أن إذ ،إحصائيالتقديرات معامالت املسار للتأثريات املباشرة جاءت دالة  أموس
 p=0,000وقيمة مستوى الداللة  ،(1.11من احملك املعياري ) أعلىوهي  ،(4.519-)تساوي  احلرجة

( ، وقيمة معامل 4845) للداللة املعنوية  املعياري  ذات داللة معنوية إحصائية وهي اقل من احملك 
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 بقيمة وحدة واحدة يؤدي زيادة باملناخ التنظيمي أنمما يؤكد  ،(456.-=) املعيارية  التقديرات  أواملسار 
2معامل التحديد نوأ ،درجة (456.)ب يف درجة ضغوط العمل اىل تغيري عكسي

R  ( 4.23يساوي )
من التغري احلاصل يف املتغري التابع ضغوط العمل  (%23مقداره ) وهذا يعين أن املناخ التنظيمي يفسر ما

يادة االهتمام تؤكد أن ز ترجع اىل متغريات أخرى أو أهنا مل تكن يف النموذج  وهذه النتيجة  %11ونسبة 
 .باملناخ التنظيمي يؤدي اىل االخنفاض يف درجة ضغوط العمل

 المناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي نتيجة تأثير: 
ظيفي لدى و تأثري اجيايب مباشر للمناخ التنظيمي على الرضا الد و وجأكدت نتيجة التحليل على  

لتقديرات  (51)منوذج الدراسة النظري وجدول  (17)الشكل  إىل،  وبالنظر أعوان احلماية املدنية
( 5.667) تساوي النسبة احلرجةقيمة  أن إذ إحصائيامعامالت املسار للتأثريات املباشرة جاءت دالة 

ذات داللة معنوية إحصائية  p=0,000( وقيمة مستوى الداللة 1،11من احملك املعياري ) اعليوهي 
 املعيارية  التقديرات  أو( ، وقيمة معامل املسار 4845) للداللة املعنوية  املعياري  وهي اقل من احملك 

 اىل تغيري طردي على الرضا الوظيفي بأي ان زيادة املناخ التنظيمي بدرجة واحدة يؤدي ( 602.=)
2معامل التحديد نوأ(درجة، 4.142)

R  ( 4.34يساوي)،  وهذا يعين أن املناخ التنظيمي يفسر ما
ترجع اىل متغريات أخرى أو  %14ونسبة  الرضا الوظيفيمن التغري احلاصل يف املتغري  (%34مقداره )

لزيادة يف اأهنا مل تكن يف النموذج  وهذه النتيجة تؤكد أن زيادة االهتمام باملناخ التنظيمي يؤدي اىل 
 الرضا الوظيفي. 

 المناخ التنظيمي على االلتزام التنظيمي نتيجة تأثير: 
نظيمي لتزام التاال تأثري إجيايب مباشر للمناخ التنظيمي علىد و وجأكدت نتيجة التحليل على 

لتقديرات   (51)دولاجلمنوذج الدراسة النظري و  (17)الشكل  إىل،  وبالنظر لدى أعوان احلماية املدنية
( 2.009) تساوي النسبة احلرجة قيمة أن إذ ،إحصائيامعامالت املسار للتأثريات املباشرة جاءت دالة 

ذات داللة معنوية إحصائية  p=.045وقيمة مستوى الداللة  ،(1.11من احملك املعياري ) أعلىوهي 
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 املعيارية  التقديرات  أو( ، وقيمة معامل املسار 4.45) للداللة املعنوية  املعياري  وهي اقل من احملك 
 ب االلتزام التنظيمي يف تنظيمي بدرجة واحدة يؤدي اىل تغريأي ان زيادة املناخ ال ،(217.=)

2معامل التحديد(درجة، وأن 211.4)
R  ( 4.22يساوي)،  وهذا يعين أن املناخ التنظيمي يفسر ما

ترجع اىل متغريات أخرى  %12ونسبة  ،االلتزام التنظيميمن التغري احلاصل يف املتغري ( %22مقداره )
 ةوهذه النتيجة تؤكد أن زيادة االهتمام باملناخ التنظيمي يؤدي اىل الزياد  ،أو أهنا مل تكن يف النموذج

 . االلتزام التنظيمييف 
 ضغوط العمل على الرضا الوظيفي. نتيجة تأثير 

 تأثري سليب مباشر لضغوط العمل على الرضا الوظيفي لدىد و وجأكدت نتيجة التحليل على  
لتقديرات  (51)منوذج الدراسة النظري وجدول (17)الشكل  إىلأعوان احلماية املدنية ،  وبالنظر 

-)تساوي  جةنسبة احلر لل املطلقة قيمةال أن إذ إحصائيامعامالت املسار للتأثريات املباشرة جاءت دالة 

ذات داللة معنوية  p=.021وقيمة مستوى الداللة  (1.11)من احملك املعياري  اعلي( وهي 2.306
 التقديرات  أو( ، وقيمة معامل املسار 4.45) للداللة املعنوية  املعياري  إحصائية وهي اقل من احملك 

على الرضا  عكسيبدرجة واحدة يؤدي اىل تغيري ضغوط العمل أي ان زيادة  (216.-)= املعيارية 
2(درجة، وأن معامل التحديد216.الوظيفي ب )

R  ( وهذا يعين 4.233يساوي )يفسر  ضغوط العمل
ترجع اىل متغريات أخرى  %11( من التغري احلاصل يف املتغري الرضا الوظيفي ونسبة %23ما مقداره )

يف الرضا  االخنفاضيؤدي اىل  ضغوط العملأو أهنا مل تكن يف النموذج  وهذه النتيجة تؤكد أن زيادة 
 الوظيفي. 

 ضغوط العمل على االلتزام التنظيمي نتيجة تأثير: 
مي لدى أعوان االلتزام التنظي ىتأثري سليب لضغوط العمل علد و وجأكدت نتيجة التحليل على  

لتقديرات معامالت  (51)منوذج الدراسة النظري وجدول (17)الشكل  إىلاحلماية املدنية ،  وبالنظر 
 ،(2.654-)ساوي ت نسبة احلرجةللاملطلقة قيمة ال أن إذ ،إحصائيااملسار للتأثريات املباشرة جاءت دالة 
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ذات داللة معنوية إحصائية  p=.008وقيمة مستوى الداللة  ،(1.11)من احملك املعياري  اعليوهي 
 املعيارية  التقديرات  أو، وقيمة معامل املسار  (4845) للداللة املعنوية  املعياري  وهي اقل من احملك 

يفي ب ظأي ان زيادة ضغوط العمل بدرجة واحدة يؤدي اىل تغيري عكسي على الرضا الو  ،(261.-=)
2(درجة، وأن معامل التحديد261.)

R   وهذا يعين ضغوط العمل يفسر ما مقداره  (4.235)يساوي
أخرى أو أهنا مل ترجع اىل متغريات  %11ونسبة  االلتزام التنظيمي( من التغري احلاصل يف املتغري 23%)

 .يميالتنظالزيادة يف االلتزام  إىلمما يؤكد ان اخنفاض ضغوط العمل يؤدي تكن يف النموذج ، 
 الرضا الوظيفي على االلتزام التنظيمي نتيجة تأثير: 

مي لدى د تأثري اجيايب مباشر للرضا الوظيفي على االلتزام التنظيو وجأكدت نتيجة التحليل على  
لتقديرات  (51)منوذج الدراسة النظري وجدول  (17)الشكل  إىلأعوان احلماية املدنية ،  وبالنظر 

 ،(2.134) تساوي النسبة احلرجةقيمة  نأ إذ ،إحصائيامعامالت املسار للتأثريات املباشرة جاءت دالة 
ذات داللة معنوية إحصائية  p=.032وقيمة مستوى الداللة  ،(1.11)من احملك املعياري  اعليوهي 

 املعيارية  التقديرات  أو، وقيمة معامل املسار  (4.45) للداللة املعنوية  املعياري  وهي اقل من احملك 

ب  نظيميااللتزام التعلى  طرديبدرجة واحدة يؤدي اىل تغيري  الرضا الوظيفيأي ان زيادة  ،(244.=)
2درجة، وأن معامل التحديد.(233)

R  ( 4.212يساوي)،  يفسر ما مقداره  الرضا الوظيفيوهذا يعين
ترجع اىل متغريات أخرى أو أهنا مل  %13من التغري احلاصل يف املتغري االلتزام التنظيمي ونسبة  (21%)

اللتزام الزيادة يف درجة ا إىلزيادة االهتمام بالرضا الوظيفي  يؤدي  أنمما يؤكد تكن يف النموذج ، 
 التنظيمي . 
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 المباشرة: التأثيرات غير نتيجة 
 غير المباشرة الداللة للعالقةالمباشر ومستوى  غيرالتأثير ( قيم 22الجدول )

 AMOS المصدر: برنامج

 التأثيرات
 التأثير
غير 

 المباشر

 الحد
 االدنى

 الحد
 االقصى

مستوى 
 الداللة

 016. 512. 025. 214. ميتنظي.الااللتزام الضغوط املناخ.التنظيمي

 087. 556. 061.- 264. ميتنظي.الااللتزام الرضا املناخ.التنظيمي

 015. 121. 007. 043. ميتنظي.الااللتزام الضغوط والرضا املناخ.التنظيمي

 003. 344. 047. 166. الرضا.الوظيفي الضغوط املناخ.التنظيمي

 023. 004.- 127.- 036.- ميتنظي.الااللتزام الرضا ضغوط.العمل

 
 ومستوى الداللة للعالقة الكلي( قيم التأثير 21الجدول )

 AMOS برنامجالمصدر:  

 التأثيرات
 التأثير
 الكلي

 الحد
 االدنى

 الحد
 االقصى

مستوى 
 الداللة

 012. 1.217 216. 603. االلتزام. التنظيمي الضغوط املناخ. التنظيمي

 014. 1.040 281. 653. االلتزام. التنظيمي الرضا املناخ. التنظيمي

 013. 873. 041. 432. االلتزام. التنظيمي الضغوط والرضا املناخ. التنظيمي

 023. 1.568 832. 184. الرضا. الوظيفي الضغوط املناخ. التنظيمي

 006. 087.- 400.- 217.- االلتزام. التنظيمي الرضا ضغوط. العمل
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 من خالل ضغوط العمل الرضا الوظيفيالمناخ التنظيمي على تأثير  نتيجة: 

وجود تأثري غري مباشر للمناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي من  على التحليلأكدت نتيجة 
( فان قيمة العالقة 11خالل ضغوط العمل كمتغري وسيط لدى أعوان احلماية املدنية، ووفقا للجدول)

( وهو حاصل ضرب قيمة معامل املسار او التقديرات املقننة للعالقة 4.111او التأثري الغري مباشر كان )
تنظيمي وضغوط العمل  وقيمة معامل املسار أو التقديرات املقننة للعالقة بن ضغوط العمل بني املناخ ال

 ن حاصل جمموع معامل املسار املباشرموهو ناتج  (184.والرضا الوظيفي، وجمموع التأثري الكلي كان )
التأثري الغري مباشر  وومعامل املسار الغري مباشر ا ،املباشر بني املناخ التنظيمي والرضا الوظيفي التأثرياو 

 بني املناخ التنظيمي والرضا الوظيفي.
 من خالل ضغوط العمل المناخ التنظيمي على االلتزام التنظيميتاثير  نتيجة: 

ن وجود تأثري غري مباشر للمناخ التنظيمي على االلتزام التنظيمي معلى أكدت نتيجة التحليل 
فان قيمة العالقة او التأثري الغري  ،(11ووفقا للجدول)خالل ضغوط العمل لدى أعوان احلماية املدنية ، 

وهو حاصل ضرب قيمة معامل املسار او التقديرات املقننة للعالقة بني املناخ  ،(4.213مباشر كان )
 وقيمة معامل املسار أو التقديرات املقننة للعالقة بني ضغوط العمل و االلتزام  ،التنظيمي وضغوط العمل

وهو ناتج عن حاصل جمموع معامل املسار املباشر  ، (4.143وجمموع التأثري الكلي كان ) ،التنظيمي 
باشر املباشر بني املناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي ومعامل املسار الغري مباشر او التأثري الغري م التأثرياو 

 بني املناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي.
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 على االلتزام التنظيمي من خالل الرضا الوظيفي التنظيميالمناخ  تأثير نتيجة: 
ن وجود تأثري غري مباشر للمناخ التنظيمي على االلتزام التنظيمي معلى أكدت نتيجة التحليل 

فان قيمة العالقة او التأثري  ن(11خالل الرضا الوظيفي لدى أعوان احلماية املدنية ، ووفقا للجدول)
وهو حاصل ضرب قيمة معامل املسار او التقديرات املقننة للعالقة بني  ،(4.213الغري مباشر كان )

 الرضا الوظيفي  وقيمة معامل املسار أو التقديرات املقننة للعالقة بني الرضا الوظيفيو املناخ التنظيمي 
ن حاصل جمموع معامل املسار موهو ناتج ، (4.153، وجمموع التأثري الكلي كان )تزام التنظيميواالل

ري املباشر بني املناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي ومعامل املسار الغري مباشر او التأث التأثريباشر  او امل
 .الغري مباشر بني املناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي

 ضغوط العمل على االلتزام التنظيمي من خالل الرضا الوظيفي. تأثير نتيجة 
 غري مباشر لضغوط العمل على االلتزام التنظيمي منوجود تأثري على أكدت نتيجة التحليل 

فان قيمة العالقة  ،(11خالل الرضا الوظيفي كمتغري وسيط لدى أعوان احلماية املدنية ، ووفقا للجدول)
وهو حاصل ضرب قيمة معامل املسار او التقديرات املقننة  ،(-4.431)او التأثري الغري مباشر كان 

 الرضا وقيمة معامل املسار أو التقديرات املقننة للعالقة بني  للعالقة بني ضغوط العمل والرضا الوظيفي
ن حاصل جمموع معامل موهو ناتج  ،(-4.211)الوظيفي وااللتزام التنظيمي، وجمموع التأثري الكلي كان 

لغري مباشر او ومعامل املسار ا ،املباشر بني ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي التأثرياملسار املباشر  او 
 .التأثري الغري مباشر بني ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي 

  لوظيفيالتزام التنظيمي من خالل ضغوط العمل والرضا المناخ التنظيمي على اإل تأثيرنتيجة: 
زام التنظيمي من لتغري مباشر للمناخ التنظيمي على اإل تأثريوجود على أكدت نتيجة التحليل 

و أن قيمة العالقة إف ،(11خالل ضغوط العمل والرضا الوظيفي كمتغريين وسيطني، ووفقا للجدول )
وهو حاصل ضرب قيمة معامل املسار للعالقة بني املناخ التنظيمي  ،(4.433الغري مباشر كان ) التأثري

امل املسار وقيمة مع وقيمة معامل املسار للعالقة بني ضغوط العمل والرضا الوظيفي   ،وضغوط العمل
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وهو ناتج حاصل  ،(4.332الكلي كان ) التأثريلتزام التنظيمي، وجمموع للعالقة بني الرضا الوظيفي واإل
ني ضغوط العمل والرضا ب غري املباشر والتأثريلتزام التنظيمي ر املباشر بني املناخ التنظيمي واإلجمموع املسا

 لتزام التنظيمي.الوظيفي واإل
 :نتائج النموذجمناقشة  ...0

" أن منوذج املعادالت البنائية منط مفرتض للعالقات اخلطية املباشرة وغري  (2441)يذكر ياسر 
ن أو هو منوذج مسار كامل للعالقة بني جمموعة م واملشاهدة،املباشرة بني جمموعة من املتغريات الكامنة 

 املتغريات ميكن وصفه أو متثيله يف شكل رسم بياين.
تأثريات ثيل العالقات بني متغريات النموذج بيف ضوء تأصيل واعتبارات نظرية ومنهجية مت مت

 جتاه، ومت حتديد متغرياته على النحو التايل:أحادية اإل
ل املتغريات يتم قياسه من خال هو متغري كامن، وهو متغري مستقل ذو بنية عاكسة، التنظيمي:املناخ -

وتكنولوجيا ، واختاذ القرارات ، واحلوافز، والقيادة، واهليكل التنظيمي،االتصاالت وهي طبيعةاملشاهدة، 
 .العمل

ريات يتم قياسه من خالل املتغ متغري كامن، وهو متغري وسيط ذو بنية عاكسة، ضغوط العمل: هو-
 املشاهدة، وهي مواقف عمليات التدخل، واملواقف التنظيمية.

ملتغريات يتم قياسه من خالل ا الرضا الوظيفي: هو متغري كامن، وهو متغري وسيط ذو بنية عاكسة،-
 ، واألجر، ومجاعة العمل، ومنط اإلشراف.والرتقيةاملشاهدة، وهي ظروف العمل، 

ل املتغريات يتم قياسه من خال متغري كامن، وهو متغري تابع ذو بنية عاكسة، التنظيمي: هوااللتزام -
 عياري.املشاهدة، وهي االلتزام املستمر، وااللتزام العاطفي، وااللتزام امل
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 مناقشة وتفسير عالقات النموذج:...3
التحليالت بان متغريات الدراسة اليت مت اختبارها من خالل التفاعل يف ظل النموذج املقرتح  أظهرت

للدراسة، جاءت نتائج التأثريات املباشرة والغري مباشرة للمناخ التنظيمي على ضغوط العمل والرضا الوظيفي 
ى ضغوط العمل التنظيمي عل وااللتزام التنظيمي دالة إحصائيا. وكشفت نتيجة املسار لألثر املباشر للمناخ

تأثريا سلبيا أي كلما ارتفع مستوى املناخ التنظيمي اخنفض مستوى ضغط العمل، فاملناخ التنظيمي اإلجيايب 
يؤدي اىل رفع معنويات العاملني ويساعد على حتقيق الراحة النفسية والتخفيف من التعب اإلرهاق، وهذا 

ببعد  املكونة للمناخ التنظيمي، منها بعد تكنولوجيا العمل وأثرها التأثري حسب راي الباحث راجع اىل االبعاد
مبواقف العمل  فاستخدام اهلياكل املادية واألجهزة املتطورة  تسهل يف اجناز املهام بسرعة والتقليل من املخاطر 

ختاذ ا وجتعل العمل اكثر راحة وبالتايل ترتبط مبستوى ختفيف ضغوط العمل، وبعد القيادة  واملشاركة يف
القرارات فاملسؤول الذي يدعم التعاون وحيدد املسؤوليات يزيد من وضوح األهداف ويقلل من غموض الدور  

(ودراسة )نسيم خضري عباس، علي مري حسن 2441، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة )البدر إبراهيم بن محد 
2424.) 

االلتزام و  فيعلى الرضا الوظي التنظيميانه يوجد تأثري إجيايب مباشر للمناخ وكشفت النتائج 
حيث ان هذا التأثري يعين ان رضا االعوان والتزامهم يعتمد على ادراكهم ملستوى املناخ  التنظيمي

التنظيمي السائد داخل وحدات احلماية املدنية، فكلما كان مستوى املناخ التنظيمي أفضل كلما زاد 
ها اهداف وعمليات فاملناخ التنظيمي يعد البيئة اليت تتفاعل في مستوى الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي،

التنظيم مع إمكانات وتوقعات االفراد ويف ضل هذا املناخ السائد يقيمون عالقاهتم مع زمالء العمل 
ويسعون اىل حتقيق أهدافهم، وحبسب هذا املناخ السائد تتكون اجتاهاهتم حنو منظمة العمل وبذالك  

هم الوظيفي والتزامهم التنظيمي، وجند ان هذه تتفق مع دراسة نايف بن شايع يتحدد مستوى رضا
بعنوان املناخ التنظيمي وعالقته بااللتزام الوظيفي لدى ضباط قوات امن املنشآت مبدينة ( 2415)حسن 

نظيمي يف حتقيق الرضا لدور املناخ الت (2412)وتؤيد كذلك دراسة سناء عبد الكرمي اخلناق الرياض،
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تاثري املناخ التنظيمي على االلتزام   (2412)املاليزية ودراسة ايسن بري بري اوغلوا اجلامعات  ظيفي يفالو 
 .التنظيمي باملستشفيات يف قربص

واظهرت نتيجة التأثري املباشر للرضا الوظيفي على االلتزام التنظيمي ان هناك أثر إجيايب للرضا 
قدم الوظيفي بعوامل الرضا الوظيفي واملتمثلة يف الرتقية والت الوظيفي على االلتزام التنظيمي فاالهتمام

ومنط االشراف وتشجيع العمل اجلماعي كلها عوامل تعزز من مستوى االلتزام التنظيمي ألعوان احلماية 
املدنية، وهذا ما يفسر التزام املوظفني يتوقف على احلالة اليت يتمتع هبا العمال وعلى مدى مستوى 

( يف دراسته عالقة 2413ل وتتفق هذه النتائج مع دراسة امحد إمساعيل الشوابكة )رضاهم عن العم
 الرضا الوظيفي بااللتزام التنظيمي.

وكشفت النتائج عن وجود الرضا الوظيفي كمتغري وسيط بني املناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي، 
ت اليه نتيجة ضا الوظيفي وهذا ما توصلحيث ان املناخ يؤثر يف االلتزام بطريقة غري مباشرة من خالل الر 

 ( حتت عنوان أثر بيئة العمل على االلتزام بوجود الرضا كمتغري وسيط.2411دراسة مصطفى اخلرشوم )
اما التأثري املباشر لضغوط العمل على الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي فجاءت النتائج دالة 

ض على الرضا وااللتزام التنظيمي، أي كلما اخنف احصائيا، حيث هناك تأثريا سلبيا لضغوط العمل
مستوى الضغوط ارتفع الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي، وكشفت النتائج كذلك عن توسط الرضا 

-Rongالوظيفي للعالقة بني ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي، وجاءت هذه  النتيجة مشاهبة لدراسة 

chang-you(2413)  ية بالطريان التايواين ودراسةبوحدات املراقبة اجلو Bchruuddin saleh, Arif 

Partono (2411) اثر صراع الدور على االلتزام  (2411)صوار يوسف وسيت سيد امحد  ودراسة
 التنظيمي بوجود الرضا  الوظيفي كمتغري وسيط باإلدارات العمومية والية سعيدة.
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  الخاتمة:
ماية لعالقة بني املناخ التنظيمي السائد لدى أعوان احلاختبار إبقام الباحث يف هذه الدراسة  لقد      

ة لألبعاد الكامنة ختبار البنية العاملية املكونإلتزام التنظيمي، و إلاملدنية وضغوط العمل والرضا الوظيفي وا
 التالية.اىل النتائج  الوصولملتغريات الدراسة، ومت 

ناخ التنظيمي ملتغري امل من الدرجة األوىل سداسية العوامل عامليهوجود بنية من خالل مناذج القياس 
ن الدرجة مخاسية م عامليهوبنية  األوىل،يف حني تكون متغري ضغوط العمل من عاملني من الدرجة 

األوىل للرضا الوظيفي، أما االلتزام التنظيمي فجاء منوج القياس على بنية ثالثية العوامل من الدرجة 
 األوىل.

أيضا اىل وجود مستوى مناخ تنظيمي متوسط مالئم للعمل حسب استجابات ائج توصلت النت
اجتاهات االعوان يساعد على حتقيق األهداف وحتقيق الراحة النفسية واجلسدية داخل وحدات احلماية 

 .3812املدنية وهذا ما تعكسه قيمة املتوسط احلسايب العام لألبعاد الستة حيث بلغ 
  متغريات الدراسة وجود أثر مباشر للمناخ التنظيمي على ضغوط العملفيما خيص عن العالقة بني

والرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي وهناك عالقة غري مباشر تتمثل يف وجود الرضا الوظيفي وضغوط 
 العمل كمتغريين وسيطني بني املناخ التنظيمي كمتغري مستقل وااللتزام التنظيمي كمتغري تابع.

ائج النموذج النظري للدراسة فقد جاءت مؤشرات املطابقة مقبولة يف اجملال املسموح أما بالنسبة لنت
 به بشكل عام وهذا دليل على مطابقة بيانات العينة على النموذج النظري للدراسة.



 التوصيات واالقتراحات

 

                       

 التوصيات واالقتراحات:-
 :مستقبلية ببحوث مقرتحات -

 واملرتبطة املستقبلية،الدراسات  من عدد يقرتح الباحث فإن الدراسة إليها توصلت اليت النتائج على بناءا  
 :يلي كما إجراؤها ميكن واليت احلالية الدراسةمبتغريات 

 واالرتباط املعاصرة املنظمات حياة علىاألمهية  غاية يف موضوعا أصبح التنظيمي املناخ موضوع لكون -
 نأ الباحث يري واخلارجية الداخلية هلا وارتباطه بالعوامل العاملني وبادراك تنظيمية مبفاهيم الشديد

 .اخري عوامل على وتأثريه ا املفهومهذ دراسة يف التعميقاىل  املستقبل حبوث تتوجه
 .منظماهتم جتاه للعاملني اإلجيايب الشعور تعزيز يف تسهم جاذبة عمل بيئة توفري-

ن م_ العمل على التعاون اجلماعي بني االفراد يف بيئة العمل وحتسني العالقات بني العاملني واإلدارة 
خالل اللقاءات التوجيهية وفتح اجملال إلبداء وجهات النظر ومناقشتها مبوضوعية ذالك يؤدي اىل زيادة 

 رضاهم والتزامهم التنظيمي.
االهتمام مبسببات االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي ألنه ال ميكن ألي منظمة حتقيق أهدافها بصوة -

 كسب والء العمال ورضاهم.  تنعكس إجيابا على اجملتمع اال إذا جنحت يف
 القيام بدراسات مماثلة بوجود متغريات تنظيمية أخرى وسيطية ومعدلة واليت ترتبط باملناخ التنظيمي.-
 اجراء دراسات تستعمل فيها التأثريات التبادلية. -
ية لاعتمدت الدراسة على التقرير الذايت لألعوان عند قياس املتغريات لذلك يوصى يف دراسات مستقب  -

استعمال طرق ومصادر أخرى للقياس مثل البيانات الثانوية واخذ اآلراء واجراء مقابالت إلعطاء نتائج 
 أكثر دقة.
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 .وكالة سعيدة Agb دراسة حالة بنك اخلليج اجلزائر-ذجة باملعادالت اهليكلية وسيط باستخدام النم

الوظيفي وعالقته بالوالء التنظيمي لدى األطباء العاملني باملؤسسة  (. الرضا2411)عربية، سعدي.  إبراهيم، ماحي، -
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الرضا الوظيفي كمتغري وسيط بني املسؤولية االجتماعية وااللتزام التنظيمي  .(2019) .نبيل موسى سعيد رمحة،أبو  -
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 احلكومي. رسالة(. ضغوط العمل وأثرها ىل الرضا الوظيفي يف القطاع الصحي 2443عبد القادر) أمحد، حممد -
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( واقع املناخ التنظيمي يف اهلياة العامة لالرشاد والتعاون الزراعي وعالقته بااللتزام 2412االوسي عدنان إبراهيم ) -
 العراق .  1العدد   3التنظيمي للمرشدين الزراعيني  جملة االنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية اجملاد 

(.املناخ التنظيمي وعالقته بضغوط العمل .دراسة ميدانية على ضباط الدفاع املدين 2441م بن محد )البدر إبراهي -
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.مبنطقة الرياض، رسالة ماجيستري ، الرياض: 

الدور الوسيط للرضا الوظيفي يف العالقة بني املناخ التنظيمي واألداء (.2412 .) البشري، حافظ عبدالكرمي حممد -
 السودان. .جامعة النيلني .رسالة دكتوراه . التدريس باجلامعات السودانية الوظيفي: بالتطبيق على أعضاء هيئة

http://193.194.91.150:8080/en/article/106059#116413
http://193.194.91.150:8080/en/article/106059#116414
http://193.194.91.150:8080/en/article/106059#116414
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%8C+%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%8C+%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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(.ضغوط العمل وعالقتها بالرضا الوظيفي للعاملني يف مراكز حرس 2414الدوسري، مبارك بن فاحل بن مبارك) -
 احلدود مبنطقة املدينة املنورة،الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

(. الرضا الوظيفي وعالقته بااللتزام التنظيمي للعاملني يف املكتبات اجلامعية 2413و الطعاين، حسن.)الشوابكة،يونس  -
 األردنية.جملة دراسات العلوم الرتبوية.

 (.املناخ التنظيمي وأثره على الرضا الوظيفي .الرياض:جامعة امللك سعود.1111العيسى، عزيل سعد) -

ة يف اجلامعات اخلاص العدالة التنظيمية وأثرها على االلتزام التنظيمي(.2018 .)املعيين، هاشم راشد عجرش عفن -
 األردن. اإلدارية.كلية االقتصاد والعلوم . األردنية: الرضا الوظيفي كمتغري وسيط

(. املناخ التنظيمي وعالقته بااللتزام التنظيمي يف مملكة البحرين . رسالة ماجيستري ، الرياض : 2442الوزان، خالد) -
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

(. عالقة املناخ التنظيمي بالرضا الوظيفي واألداء الساتذة التعليم اجلامعي :دراسة ميدانية 2411.)الوناس مزياين -
دراسات  قسنطينة.جملة-ورقلة-وهران-على عينة من أساتذة كليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية جلامعات اجلزائر

 .133-141(، 11)نفسية وتربوية،خمربتطوير املمارسات النفسية والرتبوية،

( املناخ التنظيمي وعالقته بضغوط العمل، رسالة ماجستري، كلية العلوم اإلدارية 2441براهيم بن محد البدر، ) -
 ،جامعة امللك سعود ، اململكة العربية السعودية.

دراسة ،(.االلتزام التنظيمي واملناخ التنظيمي وعالقتهما بسلوك املواطنة التنظيمية 2412حسان، حممد عبد اهلل.) -
، 11تطبيقية على شركة االتصاالت السعودية باحلائل .جملة البحوث التجارية ، كلية التجارة،جامعة الزقازق. جملد

 .0العدد

 . ،السعودية الرياض ،  التنظيمي بااللتزام عالقته و التنظيمي املناخ ، )2441 ( الفوزان أمحد حممد خالد -

(. أثر ضغوط العمل على الرضا الوظيفي يف مهنة التمريض باملستشفيات 2441خليفة أمحد مصطفي السيد) -
 .مصر.34اجلامعية، اجمللة العلمية لكلية التجارة جامعة أسيوط.العدد 

http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85+%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF+%D8%B9%D8%AC%D8%B1%D8%B4+%D8%B9%D9%81%D9%86
http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85+%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF+%D8%B9%D8%AC%D8%B1%D8%B4+%D8%B9%D9%81%D9%86
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(.تأثري ضغط العمل على كل من االنتماء والرضا الوظيفي للمرضني ، كلية االقتصاد والعلوم 2442خليل حجاج ) -
 ة.اإلدارية جامعة االزهر . غز 

(الرضا الوظيفي ألساتذة التعليم الثانوي وعالقته بدافعية اجناز تالميذهم يف األقسام النهائية 2414مسية صاحلي ) -
 اجلزائر.  ،جامعة فرحات عباس .سطيف

 (. بيئة العمل الداخلية وأثرها على األداء الوظيفي .اطروحة دكتوراه.جامعة باتنة.2413سهام بن رمحون.) -

 يفيالوظ االلتزام بوجود العمل ترك يف النية على الوظيفي الرضا (.أثر2411امحدو دباب ،زقاي.)سييت ،سيد  -
 سعيدة. الضرائب مديرية لدى اهليكلية باملعادالت النمذجة باستخدام وسيط كمتغري

تأثري التمكني النفسي على األداء الوظيفي (. 2424.) قرزو عامر ب،سعيدي  و خضرة،دحو و  مليكة ،شيخي -
عمل  اجمللد .جملة التنظيم والدراسة حالة القطاع املصريف بسعيدة .كمتغري وسيطللعاملني بوجود الرضا الوظيفي  

 .3العدد2

(.الشلوك التنظيمي :التنظيم اإلداري احلكومي بني التقليد واملعاصرة. الدوحة، قطر:مطابع دار 1112عامر الكبيسي.) -
 الشرق.

نظيمي يف ادارة املؤسسات (.السلوك الت2445فاروق عبده فلية، السيد حممد عبد اجمليد.) -
 التعليمية.عمان،األردن:دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.

الرضا الوظيفي كمؤشر لفعالية نظام حوكمة إدارة املوارد البشرية . االمارات العربية (  2411)فاطمة عوض الكثريي  -
 املتحدة قسم العلوم السياسية ماجستري يف احلكومة والسياسة العامة

(. الرضا الوظيفي للعاملني من منظور اخلدمة االجتماعية.دار الوفاءلدنيا الطباعة 2411فايزة رجب حممد هبنسي.) -
 والنشر.

(. جودة حياة العمل كمتغري وسيط يف العالقة بني ضغوط العمل واالحرتاق النفسي 2413مأمون علي عقالن) -
 .أسيوط: مصر دكتوراه. جامعةأطروحة  األطباء.لدى 

http://193.194.91.150:8080/en/article/107263#117801
http://193.194.91.150:8080/en/article/107263#65957
http://193.194.91.150:8080/en/article/107263#117802
http://193.194.91.150:8080/en/article/107263#117802
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(. اإلحصاء التقليدي واملتقدم يف البحوث النفسية والرتبوية ، أسس نظرية وتطبيقية باستخذام 2413حممد الشافعي) -
 (.الرياض.مكتبة الرشد.AMOS ,Lisrel , SPSSبرنامج)

بع : دار الوفاءء للطاملنظمات. مصرالتحليل على مستوى  التنظيمي:(. املوسوعة للسلوك 2441)الصرييف. حممد  -
 والنشر.

 (، املناخ التنظيمي وأثره يف ضغوط العمل، املعهد الفين كربالء، العراق.2414)الظاملي. حممد جبار هادي  -

(. ضغوط العمل وأثرها على الوالء التنظيمي. رسالة ماجيستري إدارة االعمال 2441)العال. حممد صالح الدين أبوا  -
 غزة.

سالة ر  األمنية.على أداء العاملني يف األجهزة  وأثره(. املناخ التنظيمي 2413)حممد. فهد عثمان بن  حممد، الصغري -
 ماجيستري يف العلوم اإلدارية.اململكة العربية السعودية.

 (.السلوك التنظيمي يف منظمات االعمال.عمان األردن:دار وائل للنشر والتوزيع.2413حممود سلمان العميان.)  -

 .العالقة بني األمناط القيادية وااللتزام التنظيمي: الرضا الوظيفي كمتغري وسيط(.2017 .)حممود عبد الرمحن الشنطي -
 . 7, عدد 3جملد  .جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات االدارية و االقتصادية

حلرس رئاسة ا(. املناخ التنظيمي وعالقته بضغوط العمل من وجهة نظر ضباط 2413نايف حبار معيكل القحطاين،) -
 الوطين. رسالة ماجيستري يف العلوم اإلدارية ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

دراسة استطالعية  العمل:. تأثري املناخ التنظيمي على ضغوط (2424)مريي حسن.  ،علي.خضري عباس،نسيم  -
 اإلنسانية العراق.للعلوم الرتبوية و  جملة كلية الرتبية األساسية .لعينة من العاملني يف كلية املستقبل اجلامعة

( املناخ التنظيمي وعالقته بضغوط العمل لدى ضباط مديرية الدفاع املدين مبنطقة 2441إبراهيم بن محد البدر )-
 الرياض ماجيستري العلوم اإلدارية 

 أطروحة دكتوراه علوم(.املناح التنظيمي وجودة مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر ، 2411إبراهيم عاشوري.)-
 التسيري. جامعة حممد بوضياف. املسيلة. اجلزائر.
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لدور الوسيط للرضا الوظيفي يف العالقة (.ا2019 )حممد. االمني  ادم، و حممد راجس ،الدوسريو  صديق بلل ابراهيم،-
ودة الشاملة جملة إدارة اجل .دراسة على عينة من الشركات السعودية،بني العدالة التنظيمية املدركة وااللتزام التنظيمي 

 .جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

 (. تأثري الضغوط املهنية على االنتماء التنظيمي على مستشفيات عني مشس. مصر.2443)امحد عيسى سليمان. -

ظيفي. كلية الو (. الدور الوسيط لاللتزام التنظيمي يف العالقة بني املناخ التنظيمي واألداء 2412امحد حممد مبارك. )-
 إدارة االعمال.جامعة السودان للعلوم والتكنوالوجيا.السودان.

املناخ التنظيمي وحلقات اجلودة الطبعة األوىل دار  (2415)أكرم امحد رضا الطويل، اسراء وعد اهلل قاسم احلمدي، -
 23ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع عمان األردن ص

ر أبعاد املناخ التنظيمي على ضغوط العمل يف املؤسسات اجلامعية. كلية (. أت2415الطاهر امحد حممد على. )-
 الدراسات التجارىة.جامعة السودان للعلوم والتكنولوجىا.السودان.

(. أثر ابعاد املناخ التنظيمي على ضغوط العمل يف املؤسسات اجلامعية. جملة العلوم 2415)الطاهر امحد حممد علي. -
 ان للعلوم والتكنولوجيا. السودان.االقتصادية. جامعة السود

(. املنــــاخ التنظيمي وعالقتــــه بــــاإللتزام التنظيمي لألســــــــــــــتــــاذ اجلــــامعي:"دراســـــــــــــــــة ميــــدانيــــة 2411العــــافري مليكــــة. )-

 قاملة". أطروحة دكتوراه غري منشورة . جامعة قسنطينة:قسم علم النفس.1135ماي2جبامعة

 الضباط على مسحيةمقارنة التنظيمي،دراسة بااللتزام وعالقته التنظيمي ،املناخ ) 2441 ( أمحد حممد ،خالد الفران-
 كلية منشورة غري ماجستري البحرين،رسالة مبملكة الداخلية وزارة يف واحلراسات للتدريب العامة باإلدارة العاملني

 . الرياض األمنية العلوم

بضغوط العمل من وجهة نظر ضباط رئاسة احلرس (. املناخ التنظيمي وعالقته 2413القحطاين،نايف حبار املعيكل.)-
 الوطين . رسالة ماجيستري يف العلوم اإلدارية.اململكة العربية السعودية.



 قائمة المراجع

 171  
 

 (. السلوك التنظيمي: دار وائل للنشر عمان.2441القريويت حممد قاسم )-

 وزيع.املسرية للطبع والنشر والت(. التحليل العاملي اإلستكشايف والتوكيدي. األردن: دار 2412أحممد بوزيان تيغزة. )-

(. إختبار صــــــــــــــحة البنية العاملية للمتغريات الكامنة يف البحوث: منحى التحليل والتحقق. مركز 2411أحممد تيغزة. )-

 حبوث كلية الرتبية:جامعة امللك سعود.

امعة املني اإلداريني يف اجل( اثر املناخ التنظيمي على األداء الوظيفي للع2414حبر يوسف . ليمن سليمان ابوا سوريح )-
  2العدد  12اإلسالمية بغزة كلية التجارة جملة اجلامعة اإلسالمية اجمللد 

(مصادر ضغوط العمل وعالقتها مبستوى الضغوط ملنسويب الدفاع املدين 2415مجال بن عوض مريع القحطاين )-
 الرياض السعودية.ماجستري ختصص القيادة األمنية جامععة نايف العربية للغلوم األمنية 

(. املناخ التنظيمي املدرسي وعالقته بااللتزام التنظيمي والرضا عن العمل والثقة 2443حبشي جندى باخوم رأفت )-
 بالنفس يف التدريس لدى معلمي مدارس املنيا. جملة الرتبية وعلم النفس. مصر.

عالقة القيادة اإلدارية بسلوكيات املواطنة اختبار أثر الرضا الوظيفي كمتغري وسيط يف (.2411.)محياين, صربينة-
 .أطروحة دكتوراه علوم التسيري.جامعة زيان عاشور . اجللفة.التنظيمية

(. اتر ضغوط العمل على الرضا الوظىفى.دكتوراه يف إدارة االعمال.جامعة عني 2412)خالد عباس متويل. -
 مشس.القاهرة.مصر.

 1واثره يف الرضا الوظيفي .جملة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية .العدد (.املناخ التنظيمي 2413رياض عزيز ضياء.)-
 اجمللد الثالث:العراق.

(. الوالء التنظيمي لدى أساتذة اجلامعة واتره على األداء الوظيفي. اطروحة دكتوراه. جامعة 2415)زنيين فريدة. -
 حسيبة بن بوعلي .اجلزائر.
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(. ضغوط العمل وعالقتها بالوالء التنظيمي يف األجهزة األمنية . رسالة 2445سعد بن عميقان سعد الدوسري.)-
 ماجيستري يف العلوم اإلدارية. الرياض. اململكة العربية السعودية.

، 11املعاصر، اجمللة العربية لإلدارة، العدد (. املناخ التنظيمي مفهوم حديث يف الفكر االداري1121)سعيد مؤيد. -
 عمان.

(. املناخ التنظيمي والعالقة مع اإلدارة ودورمها يف حتقيق الرضـــا الوظيفي لألكادمييني 2412مي اخلناق. )ســـناء عبد الكر -

 :دراسة تطبيقية مقارنة يف إحدى اجلامعات املاليزية. 

الدور الوسيط للرضا الوظيفي يف العالقة بني اسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي (.2019 .)، هيفاء عماد زيادصبح-
 األردن. اإلدارية.كلية االقتصاد والعلوم . وااللتزام التنظيمي يف اجلامعات االردنية اخلاصة

أثر صراع الدور على االلتزام الوظيفي بوجود الرضا الوظيفي كمتغري وسيط (.2411صوار يوسف  وسييت سيد أمحد.)-
 لة اجلزائرية للموارد البشرية..اجمللدى عينة من موظفي االدارات العمومية بسعيدةPls باستخدام منهجية

(.الرضا الوظيفي مفهومه وطرق قياسه وأساليب زيادته يف العمل .االردن:دار املسرية للنشر 2411طاهرالزعيب مروان.)-
 والتوزيع والطباعة.

رنامج ب(. دليل املبتدئني يف اســـتخدام التحليل اإلحصـــائي باســـتخدام 2413عايد املعال،أمل ســـليمان ،عباس الربق. )-

 (. األردن: إثراء للنشر والتوزيع.Amosأموس)

(.املناخ التنظيمي وعالقته بالتمكني الوظيفي واثرمها على األداء السياقي لدى موظفي 2412عبد السالم محا دوش.)-
 ر.ئاخلاليا اجلوارية للتضامن. أطروحة دكتوراه علم النفس العمل والتنظيم. جامعة حممد ملني دباغني. سطيف، اجلزا

(. بناء منوذج سبيب لدراسة تأثري كل من الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي وضغوط 2442)عبيد بن عبد اهلل العمري. -
 العمل على األداء والفعالية التنظيمية. جامعة امللك سعود الرياض، اململكة العربية السعودية.
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الوظيفي يف العالقة بني القيادة التحويلية واالبداع (. الدور الوسيط للرضا 2411)عمر الشيخ اماين عبد العاطي. -
 التنظيمي. رسالة دكتوراه. قسم اإلدارة واالعمال.جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا: السودان.

غمري الشواديف حممد دور مناخ االتصال يف تشكيل االلتزام التنظيمي قسم إدارة االعمال كلية التجارة جامعة الزقازيق -
 مصر 

( الرضا الوظيفي كمؤشر لفعالية نظام حوكمة إدارة املوارد البشرية. ا قسم العلوم 2411(فاطمة عوض الكثريي،-
 .السياسية ماجستري يف احلوكمة والسياسة العامة. إلمارات العربية املتحدة

( توظيف التحليل العاملي االستكشايف يف استخالص عوامل الوالء املنظمي والرضا 2411فيصل ناجي نامق )-
 الوظيفي يف كلية التقنية اإلدارية بغداد العراق 

 (علم النفس الصناعي دار  الكتب العلمية لبنان 1111كامل حممد عويضة )-

املعاصر كلية اإلدارة واالقتصاد  ( املناخ التنظيمي مفهوم حديث يف الفكر اإلداري2442مؤيد سعيد سليمان )-
 جامعة بغداد اجمللة العربية لإلدارة 

(.قياس مستوى االلتزام التنظيمي يف اجلامعات اليمنية اخلاصة  جملة كلية العلوم اإلدارية 2415ماجد قاسم .)-
 .جامعة عدن :اليمن.

(. أثر وحدات التطور اإلداري يف املناخ التنظيمي السائد يف القطاع العام يف األردن. جملة 1111)حممد الطعامنة. -
 .االردن.2، ال عدد23دراسات العلوم اإلدارية، اجمللد 

( املناخ التنظيمي ودوره يف تطبيق إدارة املعرفة من وجهة نظر العاملني يف امارة 2413حممد بن سليم عطية املطريف )-
 ينة املنورةجامعة نايف للعلوم األمنية منطقة املد

(. أبعاد املناخ التنظيمي يف اجلامعة اجلزائرية من وجهة نظر أســــــــــاتذة كليات العلوم اإلجتماعية 2411مزياين الوناس. )-

 .32العدد واإلنسانية. جملة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
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 .املعاصرة.االسكندرية، مصر: الداراجلامعيةنظيمات (. التنظيم اإلداري يف الت2443)مصطفى حممود ابوا بكر. -

 اكتوبر.مصر.1(. حتليل املسار يف العلوم السلوكية، كلية العلوم االجتماعية 2414)ناجي حممد حسن. -

(. املناخ التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي لدى ضباط قوات االمن اخلاصة مبدينة 2443)ناصر إبراهيم السكران. -
 ماجيستري يف العلوم اإلدارية. اململكة العربية السعودية.الرياض. 

(. املناخ التنظيمي وإدارة الصراع يف املؤسسات الرتبوية. عمان األردن: دار احلامد للنشر 2411واصل مجيل املومين. )-
 والتوزيع.

ليمية. يف حبوث اإلدارة التع(. منهجيـة النمـذجـة بـاملعـادلة البنائية وتطبيقاهتا 2441يـاســــــــــــــر فتحي اهلنـداوي املهـدي. )-

 جملة الرتبية والتنمية.
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 املالحق:
 قائمة احملكمني: -
 مؤسسة العمل التخصص  الوظيفة االسم واللقب الرقم
 جامعة مستغامن علم النفس املدرسي أستاذ التعليم العايل منصوري مصطفى 41
 جامعة مستغامن حتليل املعطيات أستاذ جامعي بلكرد حممد 42
علم النفس عمل  أستاذ جامعي دوادي على 43

 وتنظيم
 جامعة معسكر

 مديرية احلماية املدنية غليزان منسق التدخالت ضابط محاية مدنية البشري حاج 43
 مديرية احلماية املدنية غليزان منسق التدخالت ضابط محاية مدنية خامت امحد  45
 مديرية احلماية املدنية غليزان اخصائي نفساين ضابط محاية مدنية فغول ياسني 41

 

 املتغريات الشخصية: -

 سنة فما فوق11سنة             من11-10سنة          من11-20سنة           من21-31من  الفئة العمرية:-

  عونضابط                    ضابط صف                            الرتبة:-

 ساعة   18-31ساعات                   نظام  8نظام  العمل:نظام ساعات -

 سنة           31من  أكثرسنة             31-01من      سنة      01-1من        سنوات      1اقل من  الخدمة:سنوات -

 مقياس املناخ التنظيمي:    -

 الرقم
شدة الدرجة                              العبارات                           

ق ب
مواف

 

وافق
م

يانا 
أح

وافق 
ري م

غ
 

مغري 
شدة

ق ب
واف

 

      ) لتغرياتلللتعديل لالستجابة  قابل) باملرونةيتصف اهليكل التنظيمي للحماية املدنية  01

      يساعد اهليكل التنظيمي جلعل الصالحيات متسلسلة من االعلى اىل االسفل  02
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      اهليكل التنظيمي يؤدي اىل السرعة يف اجناز العمل 11
      يوجد تداخل وازدواجية يف االعمال والوظائف  ال 11
      يوجد توصيف ملهام كل وظيفة  11
      الوحدة على مجيع قنوات االتصال لتنفيذ االوامر والتوجيهاتطريقة العمل يف تعتمد  17
      تصال لال عملية السري اجليد تعمل االدارة للتغلب على احلواجز اليت تعيق 19
      نظام االتصاالت على توفري املعلومات الالزمة الختاذ القرارات اثناء عملية التدخل يساهم 00
      جود نظام عادل للرتقيةلو هناك فرص للتقدم الوظيفي  03
      االعوان بشكل يتناسب مع اجنازاهتم مكافأةيتم  02
      من الرتكيز على جانب العقوبات  أكثر املكافأةيتم الرتكيز يف العمل على جانب  01
      من جمهودات يف العمل وسنوات اخلدمة ما تبذلهتتوافق رتبتك احلالية مع  01
      تتمتع باحلرية الكافية الختاذ القرارات املرتبطة مبسؤوليتك يف العمل 01
      يتم حل املشكالت اليت تواجه عمليات التدخل بشكل مجاعي 07
      الرئيس يف العمل باإلدالء بآراء االعوان ومناقشتها يسمح 08
      اختاذ القرار ملعرفة نتائجه التشاور قبليلجا الرئيس اىل  31
      يشجع الرئيس االعوان إلبداء وجهة النظر واالقرتاحات 30
      يتخذ الرئيس القرار املقبول من طرف االعوان 33
      مناقشة املشكالت ووضع احللول واالهداف اليت تتعلق بالعمل يشارك الرئيس االعوان يف 32
      يعمل مسؤولك املباشر بشرح وتوضيح طريقة تنفيذ املهام 37
      اخطار التدخالت امليدانية  تطور تتماشي وسائل العمل والسالمة واحلماية الفردية مع 39
      التدخالت متاشيا مع العصرتوفر ادوات العمل اجلهد والوقت اثناء  21

 البحث، ادواتيتماشى قطاع احلماية يف تطور االجهزة واآلالت اخلاصة بالتدخالت )اجهزة  20
 التفكيك(  املغلقة، ادواتاالتصال اثناء التدخالت يف االماكن 

     

      يوجد عتاد متطور يكفي ملواجهة االخطار املوجودة ميدانيا 23
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 الرضا الوظيفي:مقياس  -

 اراتــــــــــــــــلعبا الرقم

شدة
ق ب

مواف
 

وافق
م

يانا 
أح

وافق 
ري م

غ
 

مغري 
شدة

ق ب
واف

 

      هناك فرص متاحة يل للرتقية 10
      تتوافق سياسة الرتقية مع طموحايت 13
      هناك فرص متاحة يل يف التكوين تؤهلين للرتقية 12
      سنوات االقدمية اليت امتتع هباتتالئم رتبيت احلالية مع  11
      أوقات الراحة كافية على استعادة نشاطي 11
      توزيع ساعات العمل مناسب يل 11
      معدات( ألداء عملي –تتوفر لدي اإلمكانيات والتسهيالت املطلوبة )أدوات  17
      انا مطمئن على صحيت يف مكان العمل 18
      اتقضاه يتناسب مع متطلبات املعيشةاالجر الذي  19
      راتيب يتضمن منح وعالوات تتوافق مع خماطر التدخل والعمل 01
      اتقاضى اجر يتوافق مع العمل الذي أقوم به 00
      صحة، شرطة( ،)تعليمفيه االجر الذي اتقضاه جيد مقارنة خارج القطاع الذي اعمل  03
      ومقرتحايت لتطوير أداء العمل مسؤويل يستمع ألرائي 02
      مسؤويل يفوض يل بعض صالحياته 01
      مسؤويل يقدم يل املساعدة حلل املشكالت اليت أواجهها يف العمل 01
      مسؤويل له الكفاءة يف اختاذ القرارات 01
      احصل على الدعم واملساعدة من زمالئي يف العمل 07
      واحرتام متبادل مع زمالئي يف العملهناك تقدير  08
      عالقايت يف العمل مع الزمالء ودية 09
      ين عضو فعال يف مجاعة العملأب أحس 31
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 مقياس ضغوط العمل:-

غريموافق  عوامل متعلقة بعمليات التدخل 
بش

دة
 

غري موافق
 

أحيانا
موافق 
 

موافق بشدة
 

غري واضحة عن التدخل او غري مطابقة لواقعه من طرف مركز عند تلقي معلومات أشعر بالضغط  0
 التنسيق العملي مكان احلادث نوع العملية

     

      عندما يكون حجم الكارثة كبري  أشعر بالضغط 3

      انتظار وصول الدعم للفرقة الثانية عند اتساع حجم الكارثة  عندأشعر بالضغط  2

      صعوبة اختاذ القرار املناسب والسريع اثناء التدخل عند أشعر بالضغط  1

      الشكوك حول تطور الوضع ونتائجه )انفجار غاز، تفاعل مواد سامة(عند أشعر بالضغط  1
 .…التدخل يف ظروف غري مالئمة، الظالم، حرارة شديدة، رياح، ضباب، امطار، ثلوجعند أشعر بالضغط  8

 اخل
     

      رؤية موت الضحايا بسب احرتاق او جروح خطرية او حاالت انتحارعند أشعر بالضغط  9
      رؤية ضحايا اطفال اثناء احلوادث  عندأشعر بالضغط  01
      عندما يكون الضحايا أحد االقارب او ممن تعرفهم أشعر بالضغط  00
      عند وجود الفوضى يف مكان التدخل )الفضوليني(أشعر بالضغط  02
      ظروف متعلقة بالمتغيرات التنظيمية  

      اثناء ممارسة التدريبات واملناورات املعتادة أشعر بالضغط  01
      املناوبة يف ايام االعياد واملناسبات وعطلة هناية االسبوع أشعر بالضغط اثناء  01
      روتني العمل )الربنامج اليومي مثال( أشعر بالضغط بسبب 01
الظروف داخل الوحدة غري مرحية وغري ملبية حلاجايت )املرافق، النادي،  أشعر بالضغط بسبب 07

 الرعاية الصحية(
     

      عند مساع صفارة االنذارأشعر بالضغط  08
      العمل الليلي  أشعر بالضغط أثناء  09
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 مقياس االلتزام التنظيمي:-

غري موافق بشدة 
 

غري موافق 
 

احيانا
موافق 
 

موافق بشدة
 الرقم الفقرات      

    0 سوف اكون سعيدا جدا بقضاء كل حيايت املهنية يف احلماية املدنية                                         
    3 لدي شعور حقيقي بان مشاكل احلماية املدنية هي    مشاكلي اخلاصة                                           
 2 اشعر باين جزء كاسرة واحدة باالرتباط باحلماية املدنية                                         
 1 اشعر باالرتباط العاطفي مع احلماية املدنية      
 1 متثل احلماية املدنية معين كبريا جدا بالنسبة يل شخصيا                                                 
 1 اشعر باالنتماء القوي للحماية املدنية                        
 7 سوف يكون من الصعب ان اترك احلماية املدنية   حىت لو احتجت اىل ذالك                                     
 8 اشياء كثرية جدا يف صميم حيايت سوف ترتبك اذا ما قررت اين حمتاج لرتك احلماية املدنية      
 9 البقاء يف احلماية املدنية يف الوقت احلايل هو شيء ضروري بالنسبة يل وليس فقط رغبة شخصية يل     
 01 اشعر بان لدي اختيارات قليلة فيما يتعلق برتك احلماية املدنية      
 00 أحد النتائج السلبية القليلة اليت ترتتب على ترك املنظمة سوف تكون قلة البدائل املتاحة       
 03 لوال اين اخاف تضييع ما قدمته لذايت يف احلماية املدنية لكنت فكرت يف العمل مبكان اخر      
 
 

 02 اشعر بإلزام اخالقي يف البقاء بالعمل يف احلماية املدنية     

 01 ال اشعر انه من الصحيح او من العدل ان اترك احلماية املدنية االن حىت لو كان ذالك ميثل ميزة يل      
 01 تركت احلماية املدنية االن  إذاسوف اشعر بالذنب      
 01 لن اترك احلماية املدنية الين اشعر بالواجب االخالقي بالبقاء مع زمالئي يف العمل      
 07 انا مدين بقدر كبري للحماية املدنية      
 08 احلماية املدنية تستحق اخالصي ووالئي      
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Descriptive Statistics: 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

 2.722 207. 9.62 15 3 221 القرارات.اختاذ

 3.615 275. 9.35 19 4 221 واملكافءات.احلوافز

 6.062 461. 21.54 38 8 221 القيادة

 4.916 374. 20.65 30 6 221 التنظيمي.اهليكل

 3.257 248. 13.06 20 4 221 االتصاالت.طبيعة

 3.653 278. 13.41 20 4 221 العمل.كنولوجيات

 2.817 214. 14.606 20.83 6.00 221 الكلي.املناخ
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Descriptive Statistics: 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

 1.085 0825. 3.054 6.67 1.33 221 االتصاالت

 903. 0687. 2.338 4.75 1.00 221 احلوافز

 907. 0689. 3.208 5.00 1.00 221 القرارات

 1.212 0921. 3.007 7.60 1.60 221 القيادة

 983. 0747. 4.130 6.00 1.20 221 اهليكل

 913. 0694. 3.352 5.00 1.00 221 تكنولوجيا

   3.181 5.16 1.51 221 الكلي.املناخ
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 التأثيرات المباشرة:-

-Standardized Regression Weights : 

   Estimate 

 456.- املناخ.التنظيمي ---> ضغوط.العمل

 602. املناخ.التنظيمي ---> الرضا.الوظيفي

 216.- ضغوط.العمل ---> الرضا.الوظيفي

 244. الرضا.الوظيفي ---> االلتزام.التنظيمي

 217. املناخ.التنظيمي ---> االلتزام.التنظيمي

 261.- ضغوط.العمل ---> االلتزام.التنظيمي

 667. الرضا.الوظيفي ---> الرتقية

 549. الرضا.الوظيفي ---> ظروف.العمل

 624. الرضا.الوظيفي ---> األجر

 622. الرضا.الوظيفي ---> منط.االشراف

 645. املناخ.التنظيمي ---> اختاذ.الفرارات

 422. املناخ.التنظيمي ---> اهليكل.التنظيمي
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   Estimate 

 622. املناخ.التنظيمي ---> القيادة

 712. االلتزام.التنظيمي ---> االلتزام.املستمر

 861. االلتزام.التنظيمي ---> االلتزام.املعياري

 896. االلتزام.التنظيمي ---> االلتزام.العاطفي

 535. الرضا.الوظيفي ---> مجاعة.العمل

 601. املناخ.التنظيمي ---> طبيعة.االتصاالت

 735. املناخ.التنظيمي ---> احلوافز.واملكافءات

 597. املناخ.التنظيمي ---> تكنولوجيا.العمل

 674. ضغوط.العمل ---> مواقف.عمليات.التدخل

 636. ضغوط.العمل ---> املواقف.التنظيمية
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 للنمزذج املتكامل: التاثري الغري مباشر والكلي-

Parameter Estimate Lower Upper P 

indirect_effect_of_climat_on_sati_on_commitment   .264 -.061 .556 .087 

indirect_effect_of_climat_on_st_on_commitment   .214 .025 .512 .016 

indirect_effect_of_climat_on_st_on_sat_commitment   .043 .007 125. .015 

indirect_effect_of_climat_on_satisfaction   .166 .047 .344 .003 

indirect_effect_of_stress_on_commitment   -.036 -.127 -.004 .023 

Total_effect_of_climat_on_sati_on_commitment   .653 .281 1.040 .014 

Total_effect_of_climat_on_st_on_commitment   .603 .216 1.217 .012 

Total_effect_of_climat_on_st_on_sat_commitment   .432 .041 .873 .013 

Total_effect_of_climat_on_st_on_satisfaction   1.184 .832 1.568 .023 

Total_effect_of_stress_on_on_sat_commitment   -.217 -.400 -.087 .006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




