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Abstract
The purpose of this descriptive qualitative research is to identify the effect of the organizational
climate on the work stress in private colleges (al-msutaqbal). The aim of the research is to identify the
role of the variables of the study and to achieve the objective of the study a questionnaire was
developed and verified its validity and persistence. (71) individuals using the (SPSS) program reached
several results, the most important of which is that the good organizational climate reduces the stress
imposed on officials and employees and prepares good work conditions for them. The flexible
organizational climate contributes to reducing professional stress. The main focus of the research is
the concept of the organizational climate, its importance and its elements. The second axis deals with
the concept of work stress. The reasons for the emergence of work stress. The third axis included the
relationship between the organizational climate and the work stress. The fourth axis was the applied
aspect of research and axis and Conclusions and recommendations
Keywords: Organizational climate, work stress

:الملخص

الغرض من هذا البحث النوعي الوصفي التعرف على تأثير المناخ التنظيمي على ضغط العمل في الكليات

االهلية (المستقبل) كما يهدف البحث إلى التعرف على دور متغيرات الدراسة ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير

) فردا باستخدام71(  وتم اعتماد استمارة استبيان حيث تم اختيار،استبانة وتم التأكد من صدقها ومعامل ثباتها

( تم التوصل الى عدة نتائج من أهمها إن المناخ التنظيمي الجيد يقلل من الضغط المفروض علىSPSS) برنامج
 كما وان المناخ التنظيمي الذي يتسم بالمرونة يسهم في تقليل الضغوط،العاملين ويمهد ظروف العمل الجيدة لهم

 حيث تناول البحث مجموعة من المحاور,المهنية أما المناخ المعقد فإنه يزيد من ضغوط العمل لدى العاملين
االساسية المتمثلة بالمحور االول مفهوم المناخ التنظيمي واهميته وعناصره وتناول المحور الثاني مفهوم ضغوط

العمل انواع واسباب ظهور ضغوط العمل اما المحور الثالث تضمن العالقة بين المناخ التنظيمي و ضغوط العمل
.وجاء في المحور الرابع الجانب التطبيقي للبحث والمحور الخامس االستنتاجات والتوصيات

 ضغوط العمل, المناخ التنظيمي:الكلمات المفتاحية
المقدمة

يعد المناخ التنظيمي من المفاهيم الحديثة في علم االدارة وزادت اهميته ألنه يعكس شخصية المنظمة بغض

 حيث يعتبر من المواضيع المهمة والحساسة التي تستحق الدراسة وذلك الن لما له من,النظر عن اهدافها وملكيتها
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تأثير في نجاح المنظمات وزيادة فعاليتها من فهم وتقبل المناخ التنظيمي للعاملين او الفشل واالنحالل وعدم تطابقه
مع امكانيات وحاجات العاملين ,يمثل المناخ ال تنظيمي االداة الفاعلة التي تساعد االداة في تحقيق اهدافها ويعتبر

المناخ التنظيمي هو البيئة الداخلية للمنظمة التي قد يمكن ان يتأثر ببعض المشاكل والتي تكون على شكل ضغوط

في العمل نتيجة لبعض الممارسات اإلدارية الخاطئة التي تكون ذات تأثير مباشر في السلوك التنظيمي وسلوك
العاملين والجماعات والمنظمات على حد سواء وقد تؤدي ضغوط العمل تكوين مناخ تنظيمي سلبي في المنظمة

التي قد تؤدي الى تقليل معدالت االداء.
المبحث االول :منهجية البحث

أوال :مشكلة البحث

يعد المناخ التنظيمي في الكليات األهلية ذو تغير نسبة الى الكليات الحكومية ،باختالف ظروف العمل

األمر الذي أدى الى توليد ضغوط في األداء الوظيفي على العاملين ويمكن توضيح مشكلة البحث من خالل عدة

تساؤالت كانت كاالتي:

 .1ما مدى تأثير ابعاد المناخ التنظيمي في تقليل ضغوط العمل في كلية المستقبل الجامعة ؟
 .2ماهي طبيعة العالقة ما بين المناخ التنظيمي وضغوط العمل في تحسين مستوى االداء؟

 .3كيف تساعد دراسة المناخ التنظيمي في خلق بيئة صالحة للعمل في كلية المستقبل الجامعة؟
ثانيا :اهمية البحث

تتمحور اهمية البحث في ضرورة خلق بيئة مناخ تنظيمي يناسب طبيعة عمل كلية المستقبل الجامعة ما له

من دور حاسما في نجاح المنظمة وبقائها ،ولالرتقاء بمستوى اداء الوظيفي للعاملين في هذه الكلية والعمل على
تخفيف ضغوطات العمل ومعرفة اسبابها مما يؤدي الى امكانية المحافظة على العاملين من الخبرات والكفاءات.
ثالثا :اهداف البحث

 .1التعرف على طبيعة ومستويات وابعاد المناخ التنظيمي وظروف العمل في كلية المستقبل الجامعة.
 .2التعرف على مدى تأثير المناخ التنظيمي في تقليل ضغوطات العمل في الكلية المستقبل الجامعة.

 .3يسعى هذا البحث للتعرف على واقع المناخ التنظيمي في الكلية المبحوثة وتقديم التوصيات لتعزيزه.
رابعا :فرضيات البحث:

الفرضية االولى:

 . 1توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين المناخ التنظيمي وضغوطات العمل في الكلية االهلية (المستقبل)

المبحوثة.

الفرضية الثانية:

 .2يؤثر المناخ التنظيمي معنويا على ضغوطات العمل في الكلية المبحوثة (المستقبل)

خامسا حدود البحث
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ا /الحدود المكانية :هي مكان التطبيق الميداني في (كلية المستقبل الجامعة) في محافظة بابل لالستطالع اراء
على عينة من العاملين.

ب /الحدود الزمانية :هي الفترة التي استغرقت كتابة البحث وتحليل نتائج البحث الميداني في الكليات االهلية (كلية
المستقبل الجامعة) وللفترة حيث كانت الفترة  2017/12/1الى 2018/8/1

سادسا مخطط الدراسة الفرضي

قام الباحثان برسم مخطط توضيحي من اجل عطاء صورة واضحة تبين عالقة االرتباط والتأثير بين المناخ

التنظيمي (المتغير المستقل) و ضغوط العمل (المتغير التابع) كما موضح ادناه:

اعداد الباحثين شكل رقم ()1

ضغوط العمل

المبحث الثاني الجانب النظري
المحور األول:

اوال :مفهوم المناخ التنظيمي:

يعد المناخ التنظيمي من اهم المواضيع الحديثة في علم االدارة ولما له من أهمية وتأثير في نجاح المنظمة وحسب

ظروف العمل االداري اصبح اليوم اهتمام اكثر الباحثين في هذا المجال ويختلف المناخ التنظيمي ما بين المنظمات
حيث لكل منظمة مناخ تنظيمي يناسب طبيعة عملها في تحقيق اهدافها وهنالك مجموعة مفاهيم للمناخ التنظيمي

ولمصادر مختلفة ومنها:

فقد عرف "الكبيسي" المناخ التنظيمي أنه "الحصيلة لكل العوامل البيئية الداخلية كما يفسرها ويحللها العاملون فيها،

والتي تظهر تأثيراتها على سلوكهم وعلى معنوياتهم ،وبالتالي على أدائهم وانتمائهم للمنظمة التي يعملون فيها.

(الكبيسي.)23 ،1998 ،
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أما "المغربي" ،فيعرف المناخ التنظيمي بأنه "مجموعة الخصائص التي تميز بيئة المنظمة الداخلية التي يعمل
الفرد ضمنها فتؤثر على قيمة واتجاهاته وإدراكه ،وذلك ألنها تتمتع بدرجة عالية من االستقرار والثبات النسبي".

(المغربي.)303 ،2005 ،

وقد عرف "لتوين وسترنجر"  Litwin et Strangerبأنه "مجموعة الخصائص التي تميز بيئة العمل في المنظمة

بصورة مباشرة بين األفراد الذين يعملون في هذه البيئة ،والتي يكون لها انعكاس أو تأثير على دوافعهم وسلوكهم.

(عبد الباقي صالح الدين.)31 ،2005 ،

عرفه "دول" " :Doll 1973بأنه عملية ترتبط بالسلوك اإلنساني الذي يساعد في إنجاز أغراض القيادة اإلدارية

التربوية المتغيرة باستمرار والتي يوجه بعضها نحو فاعلية العمل ،ويوجه البعض اآلخر نحو العالقات اإلنسانية

داخل المنظمة ،وضمن المناخ االجتماعي السائد فيها"( .القحطاني.)88 ،2001 ،

عرفه "كورنل" " Cornell 1955هو نتاج إلدراك األفراد ألدوارهم كما يراها اآلخرون في المنظمة "( .القيروتي،

.)1993،111

وبناء على التعاريف يمكن استخالص بعض الخصائص المشتركة التالية لهذا المفهوم:

 -1أن المناخ التنظيمي يعبر عن مجموعة من السمات والخصائص التي تعكس طابعا ممي از للبيئة الداخلية

للمنظمة.

 -2هذه الخصائص تنتج من محصلة تفاعل األهداف والنظم والقوانين واإلجراءات والسياسات المطبقة في المنظمة.
 -3هذه الخصائص تكون مدركة بتكامل بواسطة األفراد العاملين بالمنظمة.

تؤثر هذه الخصائص المدركة على سلوك وأداء العاملين في العمل ،بالشكل الذي يؤدي في النهاية إلى قدرة

هؤالء العاملين على تحقيق أهداف المنظمة.
ثانيا :أهمية المناخ التنظيمي:

يحتل موضوع المناخ التنظيمي بالنسبة للمنظمات أهمية خاصة نظ ار لتأثيراته المحسوسة سواء كانت مباشرة

أو غير مباشرة في مختلف المظاهر والسلوكيات اإلدارية والمتصلة باألفراد داخل المنظمات ،وكذلك التأثير الواضح

للمناخ التنظيمي على مختلف أعمال المنظمات سواء المتعلقة بأدائها ألعمالها وتحقيق أهدافها أو عالقاتها بالبيئة
المحيطة بها ،لذلك فإن قدرة المنظمات على إيجاد المناخ التنظيمي المالئم ينعكس على درجة نجاحها والوصول

إلى غاياتها المنشودة (فلية وعبد المجيد.)2007:299 ,
ثالثا :عناصر المناخ التنظيمي

لم تحدد مكونات المناح التنظيمي بعناصر معينة من قبل الباحثين والدراسات السابقة ويعزو ذلك لكل منظمة

مناخ تنظيمي يختلف عن المنظمات االخرى حسب طبيعة عمل المنظمة و المتطلبات واالهداف التي تسعى كل
منظمة الى تحقيقها وبناء على االستراتيجية المخطط لها وهنالك مجموعة مختلفة من عناصر المناخ التنظيمي
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حسب طبيعة المنظمات والباحثين وتم تحديد عناصر المناخ التنظيمي بما يالئم دراسة البحث كما حددها (المغربي,
 )2005:110عناصر المناخ التنظيمي كما يلي:
 .1الهيكل التنظيمي

يعتبر الهيكل التنظيمي من قبل الكثير من الباحثين بانه من اهم العناصر الرئيسية للمناخ التنظيمي اذ عرفه

(البكري )96 ,2005 ,االطار الذي يتم من خالله تحديد كيفية تقسيم العمل وتوزيع الموارد وتنسيق وتنظيم االدارات
و االقسام في المنظمة ,ويعرفه القرويتي ان الهيكل التنظيمي بانه الطريقة التي يتم من خاللها تنظيم المهام وتحديد

االدوار الرئيسية للعاملين وبيان نظام تبادل المعلومات وتحديد اليات التنسيق ,وانماط التفاعل االزمة بين االقسام
المختلفة والعاملين فيها (القرويتي.)439 ,2000,
 .2القيادة اإلدارية

تمثل القيادة االدارية وانماطها القاعدة االساسية في تحديد طبيعة المناخ التنظيمي و ذات تأثير مباشر على

المناخ التنظيمي السائد في المنظمة حيث عرفها ()701 ,2010 ,Huczynsik

بانها عملية تأثير على الفرد او مجموعة من العاملين من اجل توجيه جهودهم نحو التعامل مع االهداف

والعمل على تحقيقها ،وكما يرى (جودة )92 :2004 ,بان القيادة هي عملية اجتماعية يسعى القائد من خاللها الى

التأثير في تصرفات العاملين لجعلهم ينفذون االعمال المرغوبة ويتجنبون االعمال غير المرغوبة.
 .3االتصاالت

تعد االتصاالت احد الركائز االساسية للمناخ التنظيمي ولجميع المستويات االدارية حيث عرفها (شقبوعة,

 )2001:124بانها عملية ارسال معلومة من طرف (فرد او مجموعة) الى طرف اخر (فرد او مجموعة) بشكل

يضمن اشتراك الطرفين في مضمون الرسالة وتحقيق الفهم المشترك للمعلومات ومعناها واذا لم يتحقق هذا الشرط
يكون االتصال غير فعال.

 .4المشاركة في صنع اتخاذ الق اررات

يقصد بها هو عملية منح االفراد العاملين بمختلف المستويات االدارية في المنظمة فرصة المشاركة في عملية

صنع الق اررات الخاصة بهم والتي تمارس من قبلهم (العباسي )38 :2008 ,كما يشير (حمود )171 :2002,تودي

مشاركة االفراد العاملين في عملية صنع الق اررات الى اتاحة الفرص امامهم إلبداء اآلراء والمقترحات والتي تؤدي

في االساليب المستخدمة في العمل وتقليل حاالت الصراع ورفع معنويات االفراد العاملين وجماعات العمل وهذا

بالطبع سيولد مناخ ايجابي لدى العاملين من خالل اسهامهم في عملية اتخاذ القرار االداري والذي يعد جوهر العملية
االدارية)Greenbreg,2009: 180(.
 .5الحوافز والمكافئات

تمثل الحوافز والمكافئات بانها القوة الدافعة لسلوك الفرد او الجماعة الشباع حاجات ورغبات الفرد او الجماعة

من خاللها يتم تحديد السلوك واالهداف المراد تحقيقها (القريوتي )144 :2008 ,كما تعرف بنها مجموعة من
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المؤثرات التي تستخدم في اثارة دوافع الفرد لتميز في مستوى االداء الوظيفي ورفع الكفاءة العاملين نحو المستوى
المطلوب في تحقيق اهداف المنظمة (الغالبي.)155 :2011 ,
ثانيا :ضغوط العمل

اصبحت الحياة المعاصرة ذات متطلبات متعددة تفرض على الفرد مطالب عصرية متجددة ومستمرة ومواجه

ادوار مختلفة تماشيا مع التطور والتغير المتسارع الذي يؤدي الى تحمل الفرد ضغوط العمل بمختلف انواعها نتيجة
ألعباء العمل ومتطلباته .وحسب الباحثين والدراسات السابقة ال يوجد مفهوم ثابت لضغوط العمل حيث ال توجد

مهنة او وظيفة خالية من ضغوط الختالف طبيعة وظروف العمل من مكان الى اخر ،فتعدد مفهوم ضغوط العمل
عرفه (عقيلي )7 .2005:هي مجموعة الضغوط والمواقف التي يتعرض لها الموظف خالل عمله والتي تسبب له

العديد من المشاكل ومنها النفسية والجسدية مثل التوتر واالكتئاب والتعب واالرهاق فقد يكون مصدرها الشخص

نفسه او مكان العمل الذي يعمل به .كذلك هي تلك التفاعالت التي تحصل ما بين ا العاملين وبيئة العمل وينتج

عن ذلك ظهور حالة وجدانية في االغلب سيئة منها القلق والتوتر (عبد الفتاح خليفات)603 .2010:
ثالثا :عناصر ضغوط العمل

تتمثل عناصر ضغوط العمل كما بينها ( )szilay, Wallace,1991:188بثالث عناصر رئيسية لضغوط العمل

في المنظمة وكذلك هي تتضمن نظرية التفاعل وهي:
 .1عنصر االثارة (المثير) :يتضمن هذا العنصر المصادر والمسببات للضغط والتي تؤدي الى توليد الضغط
النفسي ومن اهم اسباب ظهور هذا العنصر قد يكون

أ .البيئة

ب .المنظمة

ج .الفرد نفسه
 .2االستجابة :يمثل هذا العنصر الى مدى استجابة الفرد لردود االنفعاالت الجسمية والنفسية والسلوكية التي يبديها
الفرد مقابل الضغوط ومنها القلق والتوتر واالحباط وغيرها.

 .3التفاعل :يمثل التفاعل مابين العناصر المثيرة للضغط وعنصر االستجابة له

))1976: 16 Seley

اسباب ظهور ضغوط العمل

هنالك عدة اسباب وعوامل تؤدي الى ظهور ضغوط العمل في المنظمات نتيجة لتأثرها في عدة عوامل

(عيسى المعشر )25_22 :2009.وهي:

 .1العوامل الذاتية :وهي مصدر ضغوط العمل الناتجة عن العوامل الشخصية للموظف بصفاته الذاتية وتقسم
مصادر ضغوط العمل الى قسمين:
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أ .الضغوط المتعلقة بظروف حياة العامل حيث تعتبر هذه الضغوط ذاتية خارجية تمثل المعاناة من المشاكل االسرية
التي تؤدي الى انفعال العامل في العمل.

ب .الضغوط الذاتية (الداخلية) الخاصة بالعامل :هي الضغوط التي تعتمد على طبيعة شخصية العامل وتوجهاته
وطريقة تفكيره في تحقيق اهدافه.

 .2العوامل البيئية (الداخلية والخارجية):وهي العوامل التي تكون لها تاثير على توتر العاملين داخل المنظمة
وتتضمن االتي))Atkinson, 2009: 33

أ .التغيرات االجتماعية :وهي من المظاهر الجديدة التي ظهرت في المجتمعات والتي ال تتناسب مع القيم والتقاليد
المتعارف عليها وينتج عنها بروز مشكلة في مجتمع معين يؤدي الى العاملين بالضغوط

ب .عدم استقرار الوضع االقتصادي :قد تصاب البيئة االقتصادية بزيادة الكساد او التضخم في بلد معين ويؤدي
هذا الى تأثير سلبي على العاملين وربما يظهر هذا التأثير باألسعار بشكل عام مما يؤثر على دخل الفرد بشكل

مباشر ويجعلهم يشعرون بالقلق والتوتر.

ج .التكنولوجيا المتطورة :للتطور التكنولوجي تأثير في تقنيات الحاسوب على االعمال المتنوعة مما يؤدي الى
الشعور العاملين بالضغوط لعدم قدرتهم على استخدام هذه التقنية.

 . 3العوامل التنظيمية :تعد هذه العوامل لها تأثير مباشر لما اهميتها في توليد الضغوط في العمل لذلك اهتمت
بعض الدراسات والبحوث المتخصصة بالسلوك التنظيمي ولعدة اسباب منها السياسات المتبعة في تنظيم العمل
وحجم المنظمة والمناخ التنظيمي وهنالك العديد من المصادر لهذا النوع من العوامل ومنها(.:المريزيق)2009:5 ,

أ .طبيعة العالقات في بيئة العمل :وهي عملية التفاعل والتناغم ما بين االفراد العاملين في بيئة العمل حيث تؤدي

هذه العالقات الى توفير حاجاتهم االجتماعية المختلفة ولكن قد تظهر ضغوط العمل اذا كانت العالقات سيئة

مما يؤدي الشعور بالعزلة واالكتئاب)(Wagner,1992: 107

ب .متطلبات الوظيفة :يزداد ضغوط العمل مع تنوع متطلبات الوظيفة كما تختلف اسباب الضغط حسب الختالف
الوظائف باالعتماد على المسؤوليات وحجم الصالحيات كل فرد في وظيفته.

ج .الهيكل التنظيمي للمنشأة :من اهم احد مصادر ضغوط العمل الرئيسة التي يتأثر بها العاملين وخاصة فيما

يتعلق في عملية اتخاذ الق اررات المركزية بدرجة مرتفعة يرافقها ضعف في االتصال داخل المنشأة وقلة في الفرص

المتاحة للنموMcshanel,2007:155)(.

العالقة بين المناخ التنظيمي وضغوط العمل

تمثل عناصر وخصائص المناخ التنظيمي الخاصة في المنظمة من المصادر المباشرة لتوليد ضغوط العمل

وذلك من خالل مجموعه من مفاهيم المناخ التنظيمي التي تشير الى انه يمثل جميع القيم السائدة في التنظيم
وانعكاساته على سلوك االفراد العاملين سواء كانت من الناحية االدارية او من الناحية الشخصية واالدراكية حول
العناصر الرئيسية والحقيقية التنظيمية المتمثلة بمكونات المناخ التنظيمي وهي الهيكل التنظيمي والقيادة االدارية
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واالتصاالت والحوافز والمكافئات والمشاركة في صنع الق اررات البد من هذه العناصر ان تتمتع بثابت نسبي ليفهمها

ويتفاعل معها االفراد والتي تنعكس على سلوكهم واتجاهاتهم الذي يمكن ان يؤدي الى زيادة الدافعية او تدني مستوى
معادالت االداء ,ومن هنا يعد المناخ التنظيمي بمثابة متغير وسيط ما بين الوظيفة ومتطلباتها والفرد وحاجاته,

وتتمثل حالة ظهور الضغط او تولده من خالل عدم التوافق ما بين االمكانيات والمتطلبات اي بمعنى قد تكون

المتطلبات الوظيفية تفوق إمكانيات الفرد او حاجات الفرد ال تتناسب مع امكانيات العمل وهنا يتحقق حالة عدم

التوافق ما بين المتطلبات وامكانيات العمل وحاجات الفرد ودوافعه وظروفه .لذلك فان عدم وضوح المناخ التنظيمي

مما يولد ضغط في العمل بسبب صعوبة تأدية االعمال او المهام من قبل االفراد ,حيث من خالل التنظيم السائد

والعاملين يجب الوصول الى خلق مناخ تنظيمي جيد بأبعاده وعناصره المختلفة.
المبحث الثالث :الجانب التطبيقي للبحث

يعرض هذا المبحث وصفا تحليليا للمتغيرات ،وتفسي ار لطبيعة عالقات االرتباط والتأثير بين هذه المتغيرات

باعتماد مجموعة من البرامج اإلحصائية المناسبة.
أوال :التحليل االحصائي الوصفي وتقييم مقياس البحث

قام الباحث بإجراء تقييم لمقاييس البحث ووصف متغيراته عن طريق حساب قيم (المتوسط الحسابي واالنحراف

المعياري ومعامل الفا كرونباخ) وكما يلي:

الجدول ( )2وصف متغيرات البحث وتقييم مقاييسه
الهيكل اإلداري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الفا كرونباخ

3.842

0.996

0.80

القيادة اإلدارية

4.129

0.946

0.78

االتصاالت

3.653

0.938

0.79

المشاركة في اتخاذ القرار

3.775

0.961

0.77

الحوافز والمكافئات

3.898

0.926

0.79

المناخ التنظيمي ككل

4.267

1.005

0.86

ضغوط العمل

3.912

1.065

0.76

المتغير

من اعداد الباحث باالستناد الى مخرجات الحاسبة االلكترونية

من خالل الجدول ( ) 2يتبين ان هنالك توافر لمتغيرات البحث لدى عينة المستجيبين اذ كانت قيم المتوسط

الحسابي تتراوح بين ( )3.653-4.267وهي اعلى من المتوسط الفرضي الذي قيمته ( ،)3كما تراوحت قيم

االنحراف المعياري ( )1.065-0.926وهي قيم منخفضة نسبيا مما يدل على وجود انحراف بسيط في إجابات

عينة البحث ،اما قيم الفا كرو نباخ فقد دلت على ثبات عالي إلجابات عينة المستجيبين حيث كانت جميع قيم الفا
كرونباخ اعلى من الحد األدنى المقبول (.)0.70

ثانيا  /عالقات االرتباط
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ومن اجل إعطاء إجابة دقيقة بشأن إثبات صحة الفرضية الرئيسة االولى أو عدم صحتها ،قام الباحثان
باختبارها وكما يأتي:

من معطيات الجدول ( ) 3يتضح تحقق الفرضية الرئيسية وذلك بوجود عالقة ارتباط موجبة بين المتغيرات

(المناخ التنظيمي وضغوطات العمل) ،ويتضح من خالل المؤشرات التي تشير إلى وجود ارتباط موجب بينها على

المستوى الكلي حيث بلغت قيمتها ( ،)0.747ومن متابعة قيم ( )tنالحظ معنوية عالقة االرتباط حيث كانت قيمة

( )tالمحسوبة اكبر من الجدولية .الجدول ()3

نتائج عالقات االرتباط بين المناخ التنظيمي وضغوط العمل
المتغيرات المعتمدة المتغير المستقل

ضغوط العمل

قيمة ) (tالجدولية

المناخ التنظيمي

**0.716

%5

%1

قيمة )(tالمحسوبة

7.869

1.68

2.42

معنوية

0.000

)P-Value (t

درجة الثقة

(*) تعني االرتباط معنوي عند مستوى الداللة ( )**( )  =0.05تعني االرتباط معنوي عند مستوى الداللة

()  =0.01

ثالثا  /عالقات التأثير

سيتم ضمن هذا المحور اختبار عالقة التأثير بين المتغيرات والتي عكستها القيم الواردة في الجدول ()4

وكاالتي:

حقق متغير المناخ التنظيمي تأثيرات كبيرة ودالة معنويا في (ضغوط العمل) ،إذ كانت قيمة ) (Fالمحسوبة

أكبر من الجدولية عند مستوى ( ،) 0.01وبلغت قيمة المعلمة ) ،)0.927((في حين كانت قيم)،)0.747((
وهذا يعني ان تغيي ار مقداره ( )1في المناخ التنظيمي يحدث تغيي ار مقداره ( )0.747في ضغوط العمل .وان المتغير

المستقل (المناخ التنظيمي) يفسر ( )%0.512من التغيرات الحاصلة في المتغير المعتمد (ضغوط العمل) إذ بلغت

قيمة معامل التحديد ( )R2=0.512وهذا يعني أن ( )%48.8من التغيرات الحاصلة في المتغير المعتمد تعود إلى

متغيرات أخرى لم يتضمنها النموذج.

الجدول ( )4أثر المناخ التنظيمي على ضغوط العمل
المناخ التنظيمي

عناصر المناخ التنظيمي

المؤشرات

ضغوط العمل

F-Cal
F-table 0.01
D.F
P
R2


61.920
7.08
1,59
0.000
0.512
0.927



0.747

المصدر :الجدول وفقا لنتائج الحاسوب
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وعلى ضوء المؤشرات التحليلية انفة الذكر يتضح أن المناخ التنظيمي كان لها أث ار معنويا جوهريا في ضغوط
العمل وهذا يثبت صحة الفرضية الرئيسية.
المحور الرابع :االستنتاجات والتوصيات

اوال  /االستنتاجات

من خالل نتائج البحث تم التوصل الباحثان الى مجموعة من االستنتاجات االتية:

 )1تساهم عناصر المناخ التنظيمي بشكل كبير في خلق بيئة تنظيمية فاعلة والتي تسهم في تقليل ضغوط العمل.
 )2من خالل النتائج ان هنالك مناخ تنظيمي سلبي في التعليم االهلي ،اال انه محدود.

 )3اظهرت نتائج التحليل االحصائي في وصف متغيرات البحث والتي تركز اجابات المستجيبين من عينة البحث
على ان متغير القيادة االدارية قد نال اعلى درجة نسبة االتفاق من بين المتغيرات حيث على وسط حسابي

( )4.129وانحراف معياري ( )0.996وهذا ناتج من الفعاليات القيادية في الكلية

 )4بينما حقق متغير االتصاالت ادنى معدل حيث بلغ الوسط الحسابي ( )3.653واالنحراف المعياري بمقدار
( )0.938مما يدل على العاملين المستجيبين لعينة البحث ان االدارة العليا في الكلية ان تهتم بنظم وبرامجيات
االتصال داخل الكلية.

 )5من خالل التحليالت اإلحصائية كشف عن وجود عالقات ارتباط وتأثيرات معنوية ذات داللة معنوية احصائيا
للمناخ التنظيمي وضغوط العمل ،على المستوى الكلي وعلى مستوى العوامل الفرعية المكونة لها ،وثبتت قوة

العالقة والتأثير بين المتغيرات التي اعتمدت في بناء مخطط الدراسة.

 )6بينت النتائج ان لصناع المعرفة من الكادر في الكلية اهمية كبيرة في نجاح المنظمات لذا على إدارات المنظمات
توفير أجواء عمل مالءمة إلنجاح عمل الكلية ،حيث يتحقق ذلك من خالل تبني المبدعين ،توفير المناخ

المناسب ،التشجيع على االبداع ،استقطاب ذوي الخبرة والمهارة ،تدريب االساتذة.
ثانيا  /التوصيات

في إطار استنتاجات البحث يقدمان الباحثان عدد من التوصيات والمقترحات االتية:

 )1ضرورة توسع الجامعة بدراسة أساليب تحسن مناخ العمل في الكلية.

 )2توفير وفتح افاق لألساتذة الجامعيين والكادر الوظيفي العاملين في الكلية ،ودعم الرغبة الموجودة لديهم للتطوير،
من خالل وضع برامج لحضور المؤتمرات واللقاءات العلمية وور العمل والدورات التدريبية التخصصية ،بهدف

االطالع على المستجدات الفكرية لتعزيز المناخ التنظيمي اإليجابي وتطويره وبالتالي خفض مستويات ضغوط

العمل.

 )3ضرورة توظيف استراتيجيات المناخ التنظيمي االيجابي ،في الكلية بشكل أكثر فاعلية ،من اجل تعزيز تأثيره
االيجابي في تقيل اثار ضغوط العمل.
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 )4رعاية االساتذة ذوي االفكار االبداعية وتوفير الفرص لهم بشكل يضمن توفير بيئة ابداعية تشجعهم على مواصلة
االبداع في مجال اختصاصاتهم وحياتهم بشكل عام.

 )5االهتمام بالتعليم والبحث العلمي ،وتوفير البنية التحتية المالئمة له وزيادة التخصيصات المالية بشكل يكفي
لإليفاء بمتطلبات البحث والتطوير.

 )6قيام ادارة الكلية في دراسة مدى رضا العاملين عن المناخ التنظيمي ومعالجة المشاكل او القصور.
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