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المستخلص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع المناخ التنظيمي في جامعة شقراء من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس فيها ،ومقترحات التحسين ،حيث تم استخدام المنهج الوصفي لتحقيق
األهداف وتطوير استبانة مكونة من ( )25فقرة موزعة على ( )5مجاالت ،طبقت على عينة
عشوائية بلغ عددها ( )170عضو هيئة تدريس في جامعة شقراء.
توصلت الدراسة إلى أن:
 واقع المناخ التنظيمي في جامعة شقراء ،جاء بواقع مناخ تنظيمي متوسط.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات الدراسة (الجنس ،الكلية ،الرتبة
األكاديمية).
 من أهم مقترحات تحسين مستوى المناخ التنظيمي في جامعة شقراء ،هو السماح
ألعضاء هيئة التدريس بتبادل المعلومات واالتصال (الصاعد ،والهابط ،واألفقي)،
واعتماد استخدام تكنولوجيا االتصال الحديث في االجتماعات واألعمال األكاديمية
واإلدارية.
الكلمات المفتاحية :المناخ التنظيمي ،جامعة شقراء.
Abstract:
This study aimed determining at The Reality of the
Organizational Environment at Shaqra University as Perceived by
Faculty Members, it aims to analyze the relationship among the
various dimensions of this environment and several variables: Gender,
College, degree, then the proposal which will help to improve the
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efficiency and effectiveness The descriptive method has been used,
through the development of building a questionnaire to achieve the
purposes of the study and included (25) items with five dimensions
distributed on random sample of (170) members of the faculty. The
results of the study showed that organizational environment at the
university is located in the level of "middle", The study did not show
statistically significant differences attributed to the Gender, college
and the degree, The most notable recommendations are to achieve
flexibility in the administrative work through the delegation of powers
and the adoption of decentralization of management, and participation
in decision-making.
Keywords: organizational environment, Shaqra University
مقدمة :
يسود المنظمات مناخ وجو عام من العمل يميز العالقات السائدة والتفاعل الحاصل بين
عناصر العمل على مختلف المستويات ،وينعكس إيجابا ً أو سلبا ً على العالقات بين العاملين
وإنتاجيتهم ووالئهم للمنظمة ومستوى الرضا العام داخل المنظمة.
وقد وصف القريوتي ( )1994هذا المناخ بأنه مجموعة من الخصائص التي تميز البيئة
الداخلية للمنظمة ،والتي تتمتع بدرجة من الثبات النسبي يفهمها العاملون ويدركونها ،مما
ينعكس على قيمهم واتجاهاتهم؛ وهو ما يسمى المناخ التنظيمي الذي يعبر عن البيئة
االجتماعية لمجموعة العاملين في التنظيم ،والبيئة االجتماعية تشمل الثقافة والقيم والعادات
والتقاليد واألعراف واألنماط السلوكية والمعتقدات وطرق العمل المختلفة التي تؤثر على
فاعلية وأنشطة المنظمة ،والمناخ التنظيمي يعمل كوسيط بين متطلبات الوظيفة وحاجات
األفراد (العميان.)2005 ،
إن فهم المناخ التنظيمي والتعامل معه يعد أمرا ً هاما ً لكل فرد في المؤسسة ،كما أنه البد
من السعي إلى تطوير مناخ العمل من أجل تحقيق األهداف الموضوعة للمؤسسة ،وفي هذا
المجال البد من التمييز بين مفهوم المناخ التنظيمي وبعض المفاهيم األخرى كمفهوم البيئة،
فالبيئة هي كل ما يدور داخل وخارج التنظيم ،في حين أن المناخ التنظيمي يتعلق بكل ما
يدور داخل التنظيم فقط ،وبعبارة أخرى فإن المناخ التنظيمي يتعلق بالخصائص والفعاليات
واألنشطة الداخلية في المنظمة (بطاح.)2006 ،
ولقد أظهرت دراس ات المناخ التنظيمي أن له تأثير على الدافعية ،واألداء ،والرضا
الوظيفي ،بسبب ما يدركه العاملون من طبيعة بيئة العمل ،وما ينتج عن ذلك من عوائد تعود
عليهم اقتصاديا ً واجتماعيا ً ونفسياً ،ففي المؤسسات التي يشعر العاملون أن فيها مناخا ً داعما ً
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ومشجعا ً لهم ،يحقق العا ملون إنتاجية أكثر ومستوى عال من اإلبداع ،ولذا يعد االهتمام
بالمناخ التنظيمي والتعرف على مستوياته ،والعمل على تحسينه ،أمراً في غاية الضرورة،
ويساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية (الدقس وعليان.)1991 ،
وتؤكد قطاونة ( )2000على أهمية دراسة المناخ التنظيمي ،في ظل التحديات العالمية
الجديدة ،والمنافسة الشديدة ،واالتجاه نحو العولمة ،والتغير التكنولوجي السريع ،فكل هذه
التحديات تفرض على المنظمات إذا ما أرادت البقاء مزيداً من االنفتاح والتجديد واإلبداع
والتطوير.
وفي بيان لسمات المناخ التنظيمي االيجابي ،ذكر عطاهلل ( ،)1996من أبرزها:
 .1التكامل بين أهداف المنظمة واألهداف الشخصية.
 .2إدراك اإلدارة للفروق الفردية وحاجات العاملين وتوقعاتهم خالل العمل.
 .3وجود قواعد عمل عادلة ،وأنظمة مناسبة للمكافآت والعقوبات.
 .4دعم التطور الفردي والتقدم المهني.
 .5العدل في المعاملة والنزاهة الشخصية.
 .6المشاركة الحقيقية الفعلية للعاملين ذوي العالقة في اتخاذ القرارات.
 .7مرونة البناء المؤسسي ،وتفويض السلطة لذوي الكفاءة.
وقد ذكر المير ( )1995تصنيف هالبين ( )Halpainلألنماط المناخية ،وهي:
 .1المناخ المفتوح :يتصف العاملون في هذا المناخ بالروح المعنوية العالية.
 .2المناخ االستقاللي :يتميز هذا المناخ بالحرية التي تمنحها المنظمة للعاملين في تنفيذ
أعمالهم وإشباع حاجاتهم.
 .3المناخ الموجه :يتصف هذا المناخ باالهتمام الشديد بإنجاز العمل على حساب إشباع
الحاجات االجتماعية.
ً
 .4المناخ المغلق :يسود الفتور لجميع األعضاء في المنظمة نظرا لعدم إمكانية إشباع
حاجاتهم االجتماعية ،وال يتوفر عنصر الرضا عن اإلنجاز ،والمدير غير فاعل في
توجيه أنشطة العاملين.
أما ليكرت ( )Likertفقد قسم المناخ التنظيمي إلى أربعة نظم رئيسية هي:
 .1النظام الدكتاتوري المتسلط.
 .2النظام الدكتاتوري المحسن.
 .3النظام التشاوري.
 .4النظام الديمقراطي( .العدوان والسويدان)2000 ،
ً
لقد لقي البحث في مجال المناخ التنظيمي اهتماما ً واسعا في منظمات العمل المختلفة ،وأن
االهتمام به في المؤسسات األكاديمية سوف يكون خطوة مهمة في دعم وتطوير العمل
األكاديمي ورفع كفاءته ،وال يختلف أحد على أن من أجدر المؤسسات بسيادة مناخ تنظيمي
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إيجابي يفهم األفراد فيه ذواتهم ،ويحققون نموهم الشخصي والمهني ،مؤسسات التعليم العالي،
التي هي محاضن الفكر واإلبداع البشري ،ومصدر القوى العاملة المنتجة ،ومنبر العدل
والنزاهة واحترام الكرامة اإلنسانية (عابدين وأبوسمرة.)2001 ،
وفيما يتعلق بالدراسات التي تناولت المناخ التنظيمي هدفت دراسة السبيعي ( )2014إلى
معرفة مدى توافر المناخ التنظيمي الداعم لضمان الجودة في جامعة المجمعة من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس فيها ،وتقدير داللة الفروق المحتملة في استجابات أفراد العينة
لمتغيرات الدراسة ،استخدم الباحث المنهج الوصفي ،واالستبانة لجمع البيانات ،طبقت
الدراسة على عينة مكونة من  235فراداً ،اختيرت بطريقة عشوائية طبقية ،توصلت الدراسة
إلى أن توافر المناخ التنظيمي الداعم لضمان الجودة في الجامعة كان بدرجة متوسطة ،كما
أ ظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور ،ولمتغير
الرتبة األكاديمية لصالح الرتبة األعلى ،وعدم وجود فروق لمتغير الخدمة في التعليم
الجامعي.
وأعدت العجمي والعيدان ) )2014دراسة هدفت إلى رصد واقع المناخ التنظيمي وتحديد
مستوى ضغوط العمل لدى عضوات هيئة التدريس في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن،
تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات ،طبقت على عينة عشوائية تتكون من  588عضو،
وتوصلت الدراسة إلى موافقة أفراد عينة الدراسة على مالئمة مستوى المناخ التنظيمي في
الجامعة ،وأن مستوى ضغوط العمل جاء بدرجة محايدة ،وعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية تعزى لمتغيرات الدراسة (المهام الوظيفية ،الدرجة العلمية ،عدد سنوات الخدمة).
وهدفت دراسة عبدالرحمن ( )2014للوقوف على واقع المناخ التنظيمي في جامعة
البلقاء التطبيقية في األردن وعالقته ببعض المتغيرات ،تم اختيار عينة مكونة من 385
إداريا ً بالطريقة العشوائية ،أشارت نتائج الدراسة إلى أن واقع المناخ التنظيمي في جامعة
البلقاء جاء بدرجة متوسطة في جميع المجاالت ما عدا مجال التكنولوجيا ،حيث جاء بدرجة
كبيرة ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المستوى اإلداري لصالح كل من
اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى.
كما أجرى إبراهيم ( )2012دراسة هدفت إلى التعرف على آراء أعضاء هيئة التدريس
حول دور المناخ التنظيمي في نشر ثقافة الجودة في جامعة األزهر بالدقهلية في مصر،
والكشف عن ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية لمتغيرات الدراسة (الكلية ،الوظيفة،
الخبرة ،الجنس ،الدرجة العلمية) ،تم استخدام استبانة لجمع البيانات ،طبقت على عينة
عشوائية تكونت من  126عضو هيئة تدريس ،توصلت الدراسة إلى أن المناخ التنظيمي له
أهمية في تحقيق المؤسسة ألهدافها وزيادة الرضا الوظيفي ألعضائها مما يساهم في زيادة
االنتماء لديهم ،ويوجد فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الكلية لصالح الكليات األصيلة،
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ولمتغير الجنس لصالح البنين ،ولمتغير الدرجة العلمية لصالح أستاذ مساعد ،وال يوجد فروق
ذات داللة إحصائية لمتغيري الخبرة ،والوظيفة.
وكانت دراسة النويقه ( )2011تهدف إلى معرفة تصورات أعضاء هيئة التدريس عن
المناخ التنظيمي السائد في جامعة الطائف ،وأثر متغيرات (الخبرة ،الرتبة األكاديمية ،نوع
الكلية) على المناخ التنظيمي ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،كانت أداة الدراسة
استبانة طبقت على عينة طبقية بلغ حجمها  123فرد ،بينت نتائج الدراسة أن تقييم المبحوثين
للمناخ التنظيمي كان متوسطاً ،وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية لمتغيرات الدراسة.
وقام ) (Adenike, 2011بدراسة هدفت إلى تحديد العالقة بين المناخ التنظيمي والرضا
الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة في جنوب غرب نيجيريا ،استخدم
الباحث استبانة لجمع البيانات طبقت على عينة مكونة من  293عضواً ،أظهرت نتائج
الدراسة وجود عالقة إيجابية بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة
التدريس في جنوب غرب نيجيريا.
أما دراسة بحر وأبوسويرح ( )2010فقد هدفت إلى معرفة أثر المناخ التنظيمي على
األداء الوظيفي للعاملين اإلداريين في الجامعة اإلسالمية بغزة ،تم جمع البيانات باستخدام
استبانة تم توزيعها على عينة عشوائية مكونة من  180موظف ،أظهرت الدراسة توجها ً
عاما ً نحو الموافقة على توافر مناخ تنظيمي إيجابي في الجامعة اإلسالمية ،وعدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية لمتغيرات الدراسة (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،مكان العمل).
وأجرت الشرمان وخليفات ( )2009دراسة هدفت إلى التعرف على تصورات أعضاء
هيئة التدريس اإلناث في جامعتي مؤتة واليرموك ألبعاد المناخ التنظيمي ،طبقت استبانة على
عينة من  76عضو هيئة تدريس ،وقد أظهرت النتائج أن التصورات جاءت بدرجة متوسطة،
ووجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغيري الدراسة (الجامعة ،الدرجة العملية) ،لصالح
جامعة اليرموك ،وحملة الدكتوراه فيها.
هدفت دراسة ) (Gul, 2008إلى التعرف على نظرة القادة األكاديميين نحو المناخ
التنظيمي في جامعة جوكالي التركية ،تم جمع البيانات باستخدام استبانة على عينة مكونة من
 146أكاديمي ،أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق كبيرة بين أبعاد الدراسة الخمسة (القواعد
واالنضباط ،الديمقراطية ،العوامل االجتماعية والثقافية ،الصورة التنظيمية ،األهداف
التنظيمية) ،وضرورة إيجاد جو من الثقة المتبادلة بين األكاديميين والمدراء.
كما أجرى الزعارير ( )2004دراسة هدفت إلى التعرف على اتجاهات العاملين
اإلداريين في الجامعات األردنية العامة والخاصة نحو المناخ التنظيمي السائد فيها ،والتعرف
على أثر متغيرات الدراسة (الجنس ،المؤهل العلمي ،الخبرة ،الراتب ،المسمى الوظيفي ،نوع
الجامعة) على اتجاهات العاملين نحو المناخ التنظيمي ،تكونت عينة الدراسة من 360
موظ ف إداري ،تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية ،أظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات
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العاملين كانت إيجابية نحو المناخ التنظيمي ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتغير
الجنس على مجاالت الدراسة ،باستثناء مجال اتخاذ القرارات اإلدارية لصالح الذكور ،كما ال
يوجد فروق ذات داللة إحصائية لباقي المتغيرات.
وجاءت دراسة عابدين وأبوسمرة ( )2001بهدف التعرف على تصورات أعضاء هيئة
التدريس في جامعة القدس للمناخ التنظيمي السائد فيها ،وإلى أثر متغيرات الجنس ،ونوع
الكلية ،والرتبة األكاديمية ،وسنوات الخبرة على تصورات أفراد العينة ،تم استخدام االستبانة
لجمع البيانات ،وطبقت على  182عضو هيئة تدريس ،وأظهرت الدراسة تدني مستوى
تقديرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة للمناخ التنظيمي السائد فيها ،واختالف
التصورات باختالف الجنس لصالح اإلناث ،والكلية لصالح الكليات األدبية ،والرتبة
األكاديمية لصالح رتبة أستاذ ،وسنوات الخدمة لصالح من تقل خبرته عن خمس سنوات.
أظهرت الدراسات السابقة أهمية دراسة المناخ التنظيمي وعالقته في التأثير على فاعلية
اإلدارة ،والرضا واألداء الوظيفي ،وتجويد العمل ،واستخدمت معظم هذه الدراسات المنهج
الوصفي لتحقق أهدافها ،وقد تشابه ذلك مع الدراسة الحالية ،وتم االستفادة من الدراسات
السابقة في تطوير أداة الدراسة الحالية ،لتطبيقها في حدود زمانية ومكانية مختلفة عن
الدراسات السابقة ،ومقارنة النتائج.
مشكلة الدراسة
تسعى المنظمات على اختالف أحجامها وتنوع خدماتها إلى إيجاد مناخ تنظيمي مالئم،
يستطيع من خالله األفراد العمل وسط أجواء مناسبة ،وبعيدة عما يؤثر سلبا ً على سير
أعمالهم.
وبعد مضي أكثر من خمسة سنوات على إنشاء جامعة شقراء ،مما يعني تحقق درجة من
النضوج التنظيمي النسبي ،وتحقق شرط من شروط تكون المناخ التنظيمي وهو فترة من
الزمن كي تولد التفاعالت بين العاملين مناخا ً تنظيميا ً متميزا ً (القريوتي ،)1994 ،وبما أن
كثيرا ً من مشكالت المنظمات -والتي منها مؤسسات التعليم العالي -هي بسبب وجود مناخ
تنظيمي غير مالئم ،يؤدي إلى إيجاد أنواعا ً من الضغوط التي توثر سلبا ً على أداء العاملين
فيها ،وانخ فاض مستوى كفاءتها الداخلية والخارجية (العجمي والعيدان ،)2014 ،وشعور
الباحث وهو أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة شقراء بنوع من االختالف في طبيعة
المناخ التنظيمي السائد فيها ،بين اإليجابية والسلبية تبعا ً الختالف عدد من المتغيرات،
وظهور بعض اآلثار الجانبية وتأثيرها على أداء أعضاء هيئة التدريس فيها ،مما أكد الحاجة
إلجراء دراسة لواقع المناخ التنظيمي في جامعة شقراء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
فيها ،وتقديم المقترحات التي قد تسهم في تحسينه ،ويمكن تحديد تساؤالت الدراسة فيما يلي:
 )1ما واقع المناخ التنظيمي في جامعة شقراء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها؟
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 )2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (a=0.05بين تقديرات أفراد
عينة الدراسة حول واقع المناخ التنظيمي في جامعة شقراء تعزى لمتغيرات (الجنس،
الكلية ،الرتبة األكاديمية)؟
 )3ما مقترحات التحسين التي تسهم في تطوير المناخ التنظيمي في جامعة شقراء من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس فيها؟
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى:
 )1التعرف على تصورات أعضاء هيئة التدريس في جامعة شقراء للمناخ التنظيمي السائد
فيها.
 )2معرفة ما إذا كان هناك فروق في تصورات أعضاء هيئة التدريس بجامعة شقراء للمناخ
التنظيمي السائد فيها تعزى لمتغيرات الدراسة.
 )3معرفة مقترحات التحسين التي تسهم في تطوير المناخ التنظيمي بجامعة شقراء من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها.
أهمية الدراسة
تكتسب الدراسة أهميتها من خالل االعتبارات التالية:
 )1تناولها للمناخ التنظيمي الذي يعد أحد المواضيع الهامة التي لها تأثير ملحوظ في قدرة
المنظمة على تحقيق أهدافها ،وجذبها للكفاءات العلمية واإلدارية والبحثية ،أو تسربهم
منها.
 )2تسهم في إثراء األدب النظري للباحثين في مجال اإلدارة بصفة عامة ومجال المناخ
التنظيمي.
 )3تعد مصدرا ً هاما ً لقادة العمل اإلداري وأصحاب القرار في الجامعة ،للوقوف على واقع
المناخ التنظيمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها ،التخاذ كل ما من شأنه أن
يسهم في رفع كفاءة الجامعة في المجال التنظيمي ،في ضوء ما تقدمة من نتائج.
حدود الدراسة
تمثلت حدود الدراسة في:
الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة على معرفة واقع المناخ التنظيمي في جامعة شقراء.
الحدود المكانية :طبقت الدراسة بجامعة شقراء في المملكة العربية السعودية.
الحدود الزمنية :تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل األول من العام الدراسي
1437/1436هـ 2016/2015 -م.
الحدود البشرية :طبقت الدراسة على أعضاء هيئة التدريس في جامعة شقراء.
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مصطلحات الدراسة:
المناخ التنظيمي :مجموعة الخصائص البيئية الداخلية للمنظمة والتي تتمتع بدرجة من الثبات
النسبي يفهمها العاملون ويدركونها مما ينعكس على قيمهم وباتجاهاتهم وبالتالي سلوكهم.
(الشمري)2006 ،
يعرف الباحث المناخ التنظيمي :الجو العام لبيئة العمل الخاصة بالمنظمة والمتولد من
األنظمة والقوانين واألساليب اإلدارية واإلمكانيات وعالقة العاملين مع بعضهم ومع
رؤسائهم.
منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي للت عرف على واقع المناخ التنظيمي بجامعة شقراء كما
يراه أعضاء هيئة التدريس فيها ،لمناسبتها لطبيعة الدراسة الحالية وأهدافها.
مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في جامعة شقراء للعام الجامعي
1437/1436هـ والبالغ عددهم ( )1845عضو هيئة تدريس ،حسب إحصائيات التعليم
العالي ،تم توزيع ( )300استبانة ،بالطريقة العشوائية ،وتم استرداد ( )170استبانة كاملة
البيانات ،والتي تمثل نسبة ( )%9.21من المجتمع األصلي ،كما هو موضح في الجدول
(.)1
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة (الجنس ،الكلية ،الرتبة
األكاديمية).
النسبة المئوية
اإلجمالي
العدد
فئات المتغير
المتغيرات
%51.8
88
ذكر
170
الجنس
%48.2
82
أنثى
%72.9
124
إنسانية
170
الكلية
%27.1
46
علمية
%17.1
29
أستاذ
%28.8
170
49
أستاذ مشارك
الرتبة األكاديمية
%54.1
92
أستاذ مساعد
أداة الدراسة
تم تطوير استبانة للتعرف على واقع المناخ التنظيمي في جامعة شقراء كما يراه أعضاء
هيئة التدريس فيها ،صممت وفق مقياس ليكرت ) (Likertالخماسي كالتالي :عالي جداً،
عالي ،متوسط ،منخفض ،منخفض جداً ،وتمثل رقميا ً الدرجات  ،1 ،2 ،3 ،4 ،5على
الت رتيب ،ولتوزيع المتوسطات اإلحصائية تم استخدام التدرج اإلحصائي ()1.80 -1.00
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درجة موافقة منخفضة جداً( ،أكثر من  )2.60 -1.80درجة موافقة منخفضة( ،أكثر من
 )3.40 -2.60درجة موافقة متوسطة( ،أكثر من  )4.20 -3.40درجة موافقة عالية( ،أكثر
من  )5.00 -4.20درجة موافقة عالية جداً.
وقد اعتمدت الدراسة ثالثة مستويات لواقع المناخ التنظيمي وفقا ً للمعادلة التالية( :المدى
األعلى -المدى األدنى مقسوما ً على ثالثة مستويات) ،أي ( ،)1.33=3/1-5والمستويات
هي )2.33 -1( :واقع مناخ تنظيمي منخفض )3.67 -2.34( ،واقع مناخ تنظيمي متوسط،
( )5 -3.68واقع مناخ تنظيمي مرتفع.
وتكونت االستبانة في صورتها النهائية من ثالثة أقسام ،القسم األول تضمن متغيرات
الدراسة (الجنس ،الكلية ،الرتبة األكاديمية) ،القسم الثاني كان عبارة عن  25فقرة موزعة
على ( )5مجاالت هي القيادة ،العالقات واالتصال ،الصالحيات واتخاذ القرارات ،الحوافز
والمكافآت ،التكنولوجيا ،القسم الثالث تضمن سؤال مفتوح عن طرق تحسين المناخ التنظيمي
في جامعة شقراء.
صدق أداة الدراسة
تم التحقق من صدق األداة بطريقة الصدق الظاهري ،إذ جرى عرض االستبانة
بصورتها األولية على ( )16محكما ً من ذوي االختصاص في التربية واإلدارة التربوية في
الجامعات السعودية ،وانتهت األداة في صورتها النهائية ،مشتملة على ( )25فقرة موزعة
على ( )5مجاالت.
ثبات أداة الدراسة
للتأكد من ثبات األداة تم تطبيقها على ( ) 25عضو هيئة تدريس من خارج عينة الدراسة،
وتمت إعادة التطبيق بعد أسبوعين ،وتم استخراج معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات األداة،
وتم احتساب معامل ألفا كرونباخ ،حيث بلغ الكلي ( )0.96وهو مقبول لغايات الدراسة.
المعالجة اإلحصائية
تمت معالجة البيانات باستخدام المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،واختبار
"ت" لعينتين مستقلتين  ،Independent Sample T-testوتحليل التباين األحادي One-
 ،Way ANOVAباستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) ،(SPSSوالتكرارات
والنسب المئوية للسؤال الثالث حول طرق تحسين المناخ التنظيمي في جامعة شقراء.
نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتوفرة من أداة الدراسة ،وتم الحصول على
مجموعة من النتائج سوف يتم عرضها ومناقشتها في ضوء األدبيات ونتائج الدراسات
السابقة المتعلقة بالمناخ التنظيمي لإلجابة على أسئلة الدراسة.
أوالً :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول :ما واقع المناخ التنظيمي في جامعة شقراء
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها؟
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لإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري
للمجاالت ككل ،ولكل فقرة مع مجالها ،كما هو موضح في جدول (.)2
جدول ( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة واقع المناخ
التنظيمي في جامعة شقراء مرتبة تنازليا ً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

رقم
المجال

1
2
3
4
5

4
1
3
2
5

المجاالت

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الحوافز والمكافآت
القيادة
الصالحيات واتخاذ القرارات
العالقات واالتصال
التكنولوجيا
المجاالت ككل

3.81
3.40
3.10
3.06
2.89
3.25

0.70
0.71
0.75
0.81
0.90
0.61

واقع
المناخ
التنظيمي
مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

يبين الجدول ( )2أن واقع المناخ التنظيمي على األداة ككل جاء بواقع مناخ تنظيمي
متوسط ،حيث احتل المجال الرابع "الحوافز والمكافآت" المرتبة األولى بمتوسط حسابي
( )3.81وانحراف معياري ( ،)0.70وجاء المجال األول "القيادة" في المرتبة الثانية
بمتوسط حسابي ( )3.40وانحراف معياري ( ،)0.71والمجال الثالث "الصالحيات واتخاذ
القرارات" جاء في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( )3.10وانحراف معياري (،)0.75
بينما جال المجال الثاني "العالقات واالتصال" في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ()3.06
وانحراف معياري ( ،) 0.81وجاء المجال الخامس "التكنولوجيا" في المرتبة األخيرة
بمتوسط حسابي ( )2.89وانحراف معياري ( ،)0.90وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات
أفراد عينة الدراسة لواقع المناخ التنظيمي في جامعة شقراء ( )3.25بانحراف معياري
( ،)0.61وهو يقابل واقع مناخ تنظيمي متوسط.
يمكن إيعاز هذه النتائج إلى ما يتميز به سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
السعودية وبدالته من ارتفاع ،مقارنة مع رواتب باقي موظفين الدولة ،السيما وأن أغلب
أعضاء هيئة التدريس ،لهم خبرات عمل سابقة في وزارات وقطاعات أخرى في الدولة ،قبل
انتقالهم للعمل في جامعة شقراء ،وبالتالي ستكون المقارنة بين العمل السابق والحالي واردة،
إضافة على تمتع الجامعات الناشئة ومن ضمنها جامعة شقراء ،ببدل الجامعة الناشئة وهو ما
يعادل  % 40من أصل الراتب األساسي ،ومنح زيادة استثنائية في عقود أعضاء هيئة
التدريس غير السعوديين ،وتوفر العمل اإلضافي في الدبلومات والتعليم الجامعي الموازي،
مما يشكل دخل إضافي مجزي ،وبدل االجتماعات واللقاءات واللجان واألعمال اإلدارية،
ودعم البحوث العلمية ،وهو ما تفتقر إليه الوزارات وقطاعات الدولة األخرى ،وهو ما قد
يعكس الرضا العام ألعضاء هيئة التدريس في جامعة شقراء عن مجال الحوافز والمكافآت،
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وانعكس أيضا ً على الرضا عن مجال القيادة ،فوفرة الموارد المالية ،وتعدد مصادرها ،يسهل
على القيادي في الجامعة االهتمام العام بمتطلبات أعضاء هيئة التدريس العلمية والعملية ،وقد
يعزى حصول مجال التكنولوجيا على المرتبة األخيرة بين مجاالت الدراسة ،إلى ارتفاع
سقف تطلعات أعضاء هيئة التدريس المبرر بتوفر اإلمكانات المالية مع عدم توفر اإلمكانات
البشرية التي تدير العمل التكنولوجي في الجامعة وتجوده.
اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة السبيعي ( ،)2014عبدالرحمن (،)2014
النويقه ( ،)2011الشرمان وخليفات ( ،)2009من حيث الوصول إلى مستوى متوسط لواقع
المناخ التنظيمي ،واختلفت مع نتائج دراسة الزعارير ( ،)2004والتي توصلت إلى مستوى
إيجابي لواقع المناخ التنظيمي ،كما اختلفت مع نتائج دراسة عابدين وأبوسمرة (،)2001
والتي توصلت إلى مستوى متدني لواقع المناخ التنظيمي.
وبالنسبة لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجاالت األداة ،تم حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية على فقرات مجاالت الدراسة ،حيث كانت على النحو التالي:
المجال األول :القيادة
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة،
على فقرات هذا المجال ،حيث كانت كما هي موضحة في الجدول (.)3
جدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة
على مجال القيادة مرتبة تنازليا ً
الرتبة

الرقم

الفقرات

1

1

2

5

3

2

4

4

5

3

تلبي إدارة الجامعة متطلبات أعضاء هيئة التدريس العلمية والعملية.
تهتم إدارة الجامعة بآراء ومقترحات أعضاء هيئة التدريس لتحسين
سير العمل.
تشجع إدارة الجامعة أعضاء هيئة التدريس على اإلبداع واالبتكار.
تعمل إدارة الجامعة على حل المشاكل التي تعيق عمل أعضاء هيئة
التدريس.
ً
تبدي إدارة الجامعة اهتماما بكل أعضاء هيئة التدريس.
المجال ككل

المتوسط
الحسابي
3.61

1.12

3.57

1.12

3.51

1.07

3.46

1.17

2.83
3.40

1.14
0.71

االنحراف
المعياري

يبين الجدول ( ) 3أن المتوسطات الحسابية على فقرات هذا المجال تراوحت ما بين
( ،)2.83 -3.61حيث جاءت الفقرة ( )1والتي نصت على "تلبي إدارة الجامعة متطلبات
أعضاء هيئة التدريس العلمية والعملية" بالمرتبة األولى بمتوسط حساب ( ،)3.61وانحراف
معياري ( ،)1.12وجاءت الفقرة ( )5والتي كان نصها "تهتم إدارة الجامعة بآراء
ومقترحات أعضاء هيئة التدريس لتحسين سير العمل" بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي
( ،)3.57وانحراف معياري ( ،)1.12وقد تعزى هذه النتائج إلى إيمان القيادة في جامعة
شقراء ،بأهمية توفير متطلبات أعضاء هيئة التدريس فيها ،واالهتمام بآرائهم ،كونها جامعة
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ناشئة ،ومازالت في طور التأسيس ،تسعى إلكمال كل نقص في اإلمكانيات مع توفر الموارد
المالية ،وتهتم باآلراء والمقترحات التي من شأنها أن توجه مسار الجامعة نحو التطور
والتميز ،إليجاد مكانة علمية لها ،وسط التسابق الحاصل بين الجامعات الناشئة في المملكة
العربية السعودية نحو التميز ،والحرص من الوقوع في التعثر اإلداري واألكاديمي ،بينما
احتلت الفقرة ( )3والتي نصت على "تبدي إدارة الجامعة اهتماما ً بكل أعضاء هيئة
التدريس" مع أهميتها المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( ،)2.83وانحراف معياري
( ،)1.14وقد يع زى ذلك إلى اتساع النطاق الجغرافي لجامعة شقراء ،وبعد الفروع عن
المركز الرئيسي للجامعة ،مما يؤدي إلى قصور في استقبال أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين
الجدد ،وتوجيههم واالهتمام بهم ،حتى تستقر أوضاعهم في العمل والسكن ومدارس أبنائهم،
وهذا االتساع في النطاق الجغرافي للجامعة أدى إلى اهتمام إدارة الجامعة النسبي ،بإشراك
أعضاء هيئة التدريس العاملين في كليات مركز الجامعة الرئيسي ،في اللجان الدائمة
واالجتماعات التي تعقد غالبا ً في المركز الرئيسي ،أكثر من اهتمامها بإشراك أعضاء هيئة
التدريس العاملين في كليات فروع الجامعة ،بدافع عدم المشقة عليهم ،وتحميلهم عناء السفر
لمسافات قد تصل إلى  400كم إلى مقر الجامعة الرئيسي ،مما قد يكون ولد شعور بعدم
االهتمام من قبل إدارة الجامعة لدى بعض أعضاء هيئة التدريس في كليات الفروع ،وقد بلغ
المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على هذا المجال ككل ( ،)3.40وانحراف معياري
( ،)0.71وهو ما يقابل واقع مناخ تنظيمي متوسط لمجال القيادة في جامعة شقراء.
اتفقت نتائج هذه الدراسة في مجال القيادة ،مع نتائج دراسة عبدالرحمن ( ،)2014النويقه
( ،) 2011في حصولها على مستوى متوسط في واقع المناخ التنظيمي لنفس المجال ،كما
اتفقت مع نتائج دراسة إبراهيم ( ،)2012والتي توصلت إلى مستوى موافقة إلى حد ما لواقع
المناخ التنظيمي لمجال القيادة ،بين ثالثة مستويات ،أعالها مستوى يتحقق ،وأدناها مستوى
ال يتحقق ،واختلفت مع نتائج دراسة الزعارير ( ،)2004والتي توصلت إلى مستوى إيجابي
لمستوى المناخ التنظيمي في مجال القيادة ،كما اختلفت مع نتائج دراسة السبيعي (،)2014
والتي توصلت إلى مستوى مرتفع للمناخ التنظيمي لنفس المجال.
المجال الثاني :العالقات واالتصال
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة،
على فقرات هذا المجال ،حيث كانت كما هي موضحة في الجدول (.)4
جدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة
على مجال العالقات واالتصال مرتبة تنازليا ً
الرتبة

الرقم

الفقرات

1
2

5
3

يسود جو من الصداقة واالحترام بين أعضاء هيئة التدريس.
تسود مشاعر من الثقة المتبادلة بين إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.
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المتوسط
الحسابي
3.53
3.06

االنحراف

المعياري
1.08
1.16
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الرقم

3

1

4

4

5

2
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الفقرات
توووفر إدارة الجامعووة المعلومووات الالزمووة ألعضوواء هيئووة التوودريس بشووفافية
وحرية.
يمكن االتصال بالمستويات اإلدارية العليا بدون عوائق.
يسمح نظوام االتصواالت بتبوادل المعلوموات فوي اتجاهوات متعوددة (الصواعدة،
والهابطة ،واألفقية).
المجال ككل

المتوسط
الحسابي

المعياري

2.98

1.17

2.88

1.24

2.84

1.18

3.06

0.81

االنحراف

يبين الجدول ( )4أن الفقرة ( )5والتي نصت على "يسود جو من الصداقة واالحترام بين
أعضاء هيئة التدريس" قد احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( ،)3.53وانحراف
معياري ( ،)1.08وجاءت الفقرة ( )3والتي كان نصها "تسود مشاعر من الثقة المتبادلة بين
إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس" بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( ،)3.06وانحراف
معياري ( ،) 1.16قد يعزى ذلك إلى طبيعة المناخ األكاديمي بشكل عام ،الذي يسوده أساليب
وأعراف عمل يسودها جو عام من االحترام المتبادل بين أعضاء هيئة التدريس ،وإلى طبيعة
المجتمع الذي تقع فيه الجامعة ،الذي يسوده نوع من الترابط االجتماعي والثقافي القائم على
االحترام والتقدير ،واالجتماع الدائم في المناسبات االجتماعية المتعددة والكثيرة نسبياً ،مما
يولد نوع من الصداقة واأللفة بين أفراد المجتمع ،مما انعكس إيجابا ً على العالقات داخل
الجامعة ،بينما احتلت الفقرة ( )2والتي نصت على "يسمح نظام االتصاالت بتبادل
المعلومات في اتجاهات متعددة (الصاعدة ،والهابطة ،واألفقية)" المرتبة األخيرة بمتوسط
حسابي ( ،)2.84وانحراف معياري ( ،)1.18وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد
العينة على هذا المجال ككل ( ،)3.06وانحراف معياري ( ،)0.81وهو يقابل واقع تنظيمي
متوسط لمجال العالقات واالتصال في جامعة شقراء ،وقد يعزى ذلك إلى حداثة نشأة
الجامعة ،وعدم استقرارها اإلداري ،على جميع مستويات اإلدارة العليا والوسطى والدنيا،
مما انعكس سلبا ً على نظام االتصاالت بين الوحدات والقطاعات واألقسام والعمادات
المختلفة.
اتفقت نتائج هذه الدراسة ،في مجال العالقات واالتصال ،مع نتائج دراسة عبدالرحمن
( ،) 2014التي توصلت إلى مستوى متوسط في نفس المجال ،واتفقت مع نتائج دراسة
إبراهيم ( ،) 2012في مجالي العالقات واالتصاالت ،والتي توصلت إلى مستوى موافقة إلى
حد ما ،كما اتفقت مع نتائج دراسة السبيعي ( ،)2014في مجال االتصال ،والتي توصلت إلى
مستوى متوسط في المناخ التنظيمي ،واختلفت معها في مجال العالقات ،والتي توصلت إلى
مستوى مرتفع في المناخ التنظيمي ،كما اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة النويقه
( ،)2011في مجال العالقات ،والتي توصلت إلى مستوى مرتفع ،واختلفت نتائج هذه
الدراسة في مجال العالقات واالتصال ،مع نتائج دراسة الزعارير ( ،)2004في مجال
االتصال ،والتي توصلت إلى مستوى إيجابي للمناخ التنظيمي.
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المجال الثالث :الصالحيات واتخاذ القرارات
كانووت المتوسووطات الحسووابية واالنحرافووات المعياريووة لتقووديرات أفووراد عينووة الدراسووة،
على فقرات هذا المجال كما هي موضحة في الجدول (.)5
جدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة
على مجال الصالحيات واتخاذ القرارات مرتبة تنازليا ً
الرت
بة

الرقم

1

4

2

5

3

2

4
5

3
1

الفقرات
تحرص إدارة الجامعة على منح عضو هيئة التودريس الصوالحيات الكافيوة فوي
تحديد المنهج وتحديثه وفقا ً لمرئياته في تحقيق األهداف.
يسهل على عضو هيئة التدريس تحديد صاحب الصالحية في اتخاذ القرار.
تشوورك إدارة الجامعووة أعضوواء هيئووة التوودريس فووي مناقشووة المشووكالت واتخوواذ
القرارات بشأنها.
تمنح إدارة الجامعة الصالحيات التي تتناسب مع المسؤوليات.
تعتمد إدارة الجامعة أسلوب تفويض الصالحيات ألداء العمل بكفاءة وفاعلية.
المجال ككل

المتوسط
الحسابي

المعياري

3.36

1.12

3.12

1.17

3.09

1.01

3.08
2.85
3.01

1.14
1.06
0.73

االنحراف

يبووين الجوودول ( )5أن الفقوورة ( )4والتووي نصووت علووى "تحوورص إدارة الجامعووة علووى موونح
عضو هيئة التدريس الصالحيات الكافية فوي تحديود المونهج وتحديثوه وفقوا ً لمرئياتوه فوي تحقيوق
األهداف" قد احتلت المرتبة األولوى بمتوسوط حسوابي ( ،)3.36وانحوراف معيواري (،)1.12
وقوود يعووزى ذلووك إلووى إيمووان إدارة الجامعووة بقوودرات أعضوواء هيئووة التوودريس ،ومقوودرتهم علووى
ترجمووة أهووداف المقووررات ،واسووتخدامهم لألسوواليب الحديثووة فووي التوودريس الجووامعي ،وجوواءت
الفقرة ( )5والتي كان نصها "يسهل على عضو هيئوة التودريس تحديود صواحب الصوالحية فوي
اتخوواذ القوورار" بالمرتبووة الثانيووة بمتوسووط حسووابي ( )3.12وانحووراف معيوواري ( ،)1.17قوود
يعزى ذلك لوضوح الهيكل التنظيمي للجامعة ،مع وجود دليول وظوائف الجامعوة ،الوذي وضوح
مهام وصالحيات كل وظيفة من وظوائف الجامعوة ،إلوى جانوب اإلعوالن العوام لجميوع منسووبي
الجامعة ،للتكليفات اإلدارية الجديدة ،مما يجعل موضوع تحديود صواحب الصوالحية فوي اتخواذ
القوورار واضووحا ً للجميووع ،بينمووا احتلووت الفقوورة ( )1والتووي نصووت علووى "تعتموود إدارة الجامعووة
أسلوب تفوويض الصوالحيات ألداء العمول بكفواءة وفاعليوة" المرتبوة األخيورة بمتوسوط حسوابي
( ،)2.85وانحووراف معيوواري ( ،)1.06وقوود يعووزى ذلووك إلووى عوودم االسووتقرار اإلداري فووي
جامعة شقراء ،في جميوع مسوتويات اإلدارة العليوا ،الوسوطى ،الودنيا ،موع حداثوة تأسيسوها ،مموا
انعكس سلبا ً على فاعليوة أسولوب تفوويض الصوالحيات ،وقود بلوغ المتوسوط الحسوابي لتقوديرات
أفراد العينوة علوى هوذا المجوال ككول ( ،)3.01وانحوراف معيواري ( ،)0.73وهوو يقابول واقوع
مناخ تنظيمي متوسط لمجال الصالحيات واتخاذ القرارات في جامعة شقراء.
جواءت نتيجوة هوذا المجوال متفقوة موع نتوائج دراسوة عبودالرحمن ( ،)2014والتوي أظهوورت
مستوى متوسط للمناخ التنظيمي في مجال الصالحيات واتخاذ القرارات ،واختلفوت نتوائج هوذه
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الدراسووة مووع نتووائج دراسووة السووبيعي ( ،)2014ودراسووة النويقووه ( ،)2011والتووي توصوولت
لمستوى مرتفع للمناخ التنظيمي في مجوال الصوالحيات واتخواذ القورارات ،كموا اختلفوت أيضوا ً
مع نتائج دراسة الزعارير ( ،)2004والتي توصلت إلى مستوى إيجابي للمنواخ التنظيموي فوي
مجال اتخاذ القرارات.
المجال الرابع :الحوافز والمكافآت
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة،
على فقرات هذا المجال ،حيث كانت كما هي موضحة في الجدول (.)6
جدول ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة
على مجال الحوافز والمكافآت مرتبة تنازليا ً
الرتبة

الرقم

الفقرات

1

1

2

4

3

3

4

2

5

5

يتناسب راتب عضو هيئة التدريس في الجامعة مع الجهد الذي يبذله في العمل.
توودعم إدارة الجامعووة عضووو هيئووة التوودريس لتحقيووق إنجووازات علميووة (دراسووات وكتووب
وبحوث).
تدعم إدارة الجامعة حصول عضو هيئة التدريس على مكاسب وامتيازات إضافية.
راتب عضو هيئة التدريس في الجامعوة منافسوا ً للرواتوب التوي يحصول عليهوا أشوخاص
يحملون نفس المؤهالت في القطاع الخاص.
تطبووق إدارة الجامعووة نظاموا ً عووادالً للحوووافز والمكافووآت التشووجيعية الممنوحووة ألعضوواء
هيئة التدريس.
المجال ككل

المتوسط
الحسابي
4.02

االنحراف
المعياري
1.09

3.99

1.19

3.98

1.20

3.56

1.08

3.51

1.12

3.81

0.70

يبين الجدول ( )6أن الفقرة ( )1والتي نصوت علوى "يتناسوب راتوب عضوو هيئوة التودريس
فووي الجامعووة مووع الجهوود الووذي يبذلووه فووي العموول" قوود احتلووت المرتبووة األولووى بمتوسووط حسووابي
( ،)4.02وانحراف معياري ( ،)1.09وكانت الفقرة ( )4والتوي نصوها "تودعم إدارة الجامعوة
عضو هيئة التدريس لتحقيق إنجازات علميوة (دراسوات وكتوب وبحووث)" قود جواءت بالمرتبوة
الثانية بمتوسط حسابي ( )3.99وانحراف معياري ( ،)1.19قد يعزى ذلك إلوى نظوام رواتوب
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية ،والبدالت التي تصرف لعضوو هيئوة التودريس،
إلى جانب بدل الجامعة الناشئة ،والذي يمثل  %40من الراتوب األساسوي ،إلوى جانوب مكافوآت
التعليم الجامعي الموازي ،ومكافآت اجتماعات القسم والكلية ،ونظام الجامعة في دعم البحووث
والدراسات واإلنتاج العلمي ،بينما احتلت الفقرة ( )5والتي نصت علوى "تطبوق إدارة الجامعوة
نظاما ً عادالً للحوافز والمكافآت التشجيعية الممنوحة ألعضاء هيئة التدريس" المرتبة األخيورة
بمتوسط حسابي ( ،)3.51وانحراف معياري ( ،)1.12وقد يعزى ذلك لنظرة بعوض أعضواء
هيئة التدريس لبدالت األعمال القيادية ،والتي تصورف بموجوب نظوام أعضواء هيئوة التودريس،
للسووعوديين دون غيوورهم موون أعضوواء هيئووة التوودريس المتعاقوودين ،وقوود بلووغ المتوسووط الحسووابي
لتقووديرات أفووراد العينووة علووى هووذا المجووال ككوول ( ،)3.81وانحووراف معيوواري ( ،)0.70وهووو
يقابل واقع مناخ تنظيمي مرتفع لمجال الحوافز والمكافآت في جامعة شقراء.
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اتفقووت نتووائج هووذه الدراسووة ،فووي مجووال الحوووافز والمكافووآت ،مووع نتووائج دراسووة النويقووه
( ،)2011والتي توصلت إلى مستوى مرتفع للمناخ التنظيمي في هذا المجال ،واختلفوت نتوائج
هووذه الدراسووة ،مووع نتووائج دراسووة السووبيعي ( ،)2014ودراسووة عبوودالرحمن ( ،)2014والتووي
توصلتا إلى مستوى متوسط في المناخ التنظيمي لمجال الحووافز والمكافوآت ،كموا اختلفوت موع
نتووائج دراسووة إبووراهيم ( ،)2012والتووي توصوولت إلووى درجووة موافقووة إلووى حوود مووا فووي المنوواخ
التنظيمي لهذا المجال.
المجال الخامس :التكنولوجيا
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة،
على فقرات هذا المجال ،حيث كانت كما هي موضحة في الجدول (.)7
جدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة
على مجال التكنولوجيا مرتبة تنازليا ً
الرتبة

الرقم

1
2
3
4
5

3
4
1
2
5

الفقرات
التكنولوجيا التي توفرها الجامعة سهلة االستخدام.
تتناسب التكنولوجيا المستخدمة في الجامعة مع متطلبات العمل.
ساهمت التكنولوجيا المستخدمة في الجامعة على توفير الجهد.
تساعد التكنولوجيا المتوفرة في الجامعة على تجويد الخدمات.
ساهمت التكنولوجيا المتوفرة في الجامعة على االستخدام األمثل للموارد المتاحة.
المجال ككل

المتوسط
الحسابي
3.14
2.89
2.88
2.84
2.71
2.89

االنحراف
المعياري
1.11
1.06
1.22
1.05
1.25
0.90

يبووين الجوودول ( )7أن الفقوورة ( )3والتووي نصووت علووى "التكنولوجيووا التووي توفرهووا الجامعووة
سووهلة االسووتخدام" قوود احتلووت المرتبووة األولووى بمتوسووط حسووابي ( ،)3.14وانحووراف معيوواري
( ،)1.11وكانت الفقرة ( )4والتي كوان نصوها "تتناسوب التكنولوجيوا المسوتخدمة فوي الجامعوة
مع متطلبات العمل" قود جواءت بالمرتبوة الثانيوة بمتوسوط حسوابي ( )2.89وانحوراف معيواري
( ،)1.06قود يعوزى ذلوك إلوى بسواطة التكنولوجيووا المسوتخدمة فوي جامعوة شوقراء ،إضوافة إلووى
الدورات المتعددة التي توفرها الجامعة في هذا المجال ،بينموا احتلوت الفقورة ( )5والتوي نصوت
علووى "سوواهمت التكنولوجيووا المتوووفرة فووي الجامعووة علووى االسووتخدام األمثوول للموووارد المتاحووة"
المرتبة األخيرة بمتوسوط حسوابي ( ،)2.71وانحوراف معيواري ( ،)1.25قود يعوزى ذلوك إلوى
علو سوقف تطلعوات أعضواء هيئوة التودريس المبورر موع تووفر المووارد المتاحوة إلوى االسوتخدام
األمثوول وأيض وا ً اسووتثمار التكنولوجيووا للموووارد المتاحووة ،وقوود بلووغ المتوسووط الحسووابي لتقووديرات
أفراد العينوة علوى هوذا المجوال ككول ( ،)2.89وانحوراف معيواري ( ،)0.90وهوو يقابول واقوع
مناخ تنظيمي متوسط لمجال التكنولوجيا في جامعة شقراء.
اختلفوووت نتوووائج هوووذه الدراسوووة ،فوووي مجوووال التكنولوجيوووا ،موووع نتوووائج دراسوووة عبووودالرحمن
( ،)2014التي توصلت إلى مستوى مرتفع للمناخ التنظيمي في مجال التكنولوجيا.
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ثانياً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :نص السؤال الثاني على" :هل هناك فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ،(a=0.05بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول
واقع المناخ التنظيمي في جامعة شقراء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها تعزى
لمتغيرات :الجنس ،الرتبة األكاديمية ،الكلية؟".
للتحقق من هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (a=0.05حول واقع
المناخ التنظيمي في جام عة شقراء تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى) ،تم استخدام اختبار (T-
) Testلعينتين مستقلتين ،كما هو موضح في الجدول (.)8
جدول ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) لتقديرات أفراد عينة
الدراسة يعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى)
المجال
القيادة
العالقات واالتصال
الصالحيات واتخاذ
القرارات
الحوافز والمكافآت
التكنولوجيا
الدرجة الكلية

االنحراف
المعياري
0.73
0.68
0.80
0.81
0.77

الجنس

العدد

المتوسط

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر

88
82
88
82
88

3.50
3.30
3.18
2.95
3.19

أنثى

82

3.02

0.72

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

88
82
88
82
88
82

3.97
3.66
2.97
2.82
3.36
3.15

0.68
0.70
0.92
0.88
0.63
0.59

قيمة "ت"
0.571

الداللة
اإلحصائية
غير دالة
إحصائيا ً

0.344

غير دالة
إحصائيا ً

1.135

غير دالة
إحصائيا ً

0.197
0.898
0.124

غير دالة
إحصائيا ً
غير دالة
إحصائيا ً
غير دالة
إحصائيا ً

قيمة "ت" الجدولية عند درجات حرية ( )168ومستوى داللة (1.98 = )0.05
يتضح من الجدول ( )8أن قيم (ت) المحسوبة أقل من قيمة "ت" الجدولية في جميع
المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة ،أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ) (a=0.05تعزى لمتغير الجنس ،وقد يعزى ذلك لتشابه ظروف العمل وقوانينه
وأساليبه اإلدارية ونظامه المالي ،في جامعة شقراء للجنسين.
اتفقت نتائج هذه الدراسة ألثر متغير الجنس ،مع نتائج دراسة الزعارير ( ،)2004والتي
أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الجنس في جمع مجاالت الدراسة،
ماعدا مجال اتخاذ القرارات كان لصالح الذكور ،واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة
السبيعي ( ،)2014ودراسة إبراهيم ( ،)2012والتي توصلتا إلى وجود فروق ذات داللة
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إحصائية لصالح الذكور ،كما اختلفت نتائج هذه الدراسة ،مع نتائج دراسة عابدين (،)2001
والتي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث.
للتحقق من هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (a=0.05حول
واقع المناخ التنظيمي في جامعة شقراء لمتغير الكلية (علمية ،إنسانية) تم استخدام اختبار
) (T-Testلعينتين مستقلتين ،كما هو موضح في الجدول (.)9
جدول ( :)9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) لتقديرات أفراد عينة
الدراسة يعزى لمتغير الكلية (علمية ،إنسانية).
المجال
القيادة
العالقات
واالتصال
الصالحيات
واتخاذ
القرارات
الحوافز
والمكافآت
التكنولوجيا
الدرجة الكلية

االنحراف
المعياري
0.71
0.71
0.80
0.83
0.76

المؤهل

العدد

المتوسط

إنسانية
علمية
إنسانية
علمية
إنسانية

124
46
124
46
124

3.40
3.39
3.10
2.93
3.17

علمية

46

2.90

0.69

إنسانية
علمية
إنسانية
علمية
إنسانية
علمية

124
46
124
46
124
46

3.83
3.80
2.95
2.75
3.29
3.16

0.60
0.75
0.88
0.96
0.60
0.62

قيمة "ت"
0.119

الداللة
االحصائية
غير دالة
إحصائيا ً

1.217

غير دالة
إحصائيا ً

2.100

دالة إحصائيا ً

0.258
1.288
1.094

غير دالة
إحصائيا ً
غير دالة
إحصائيا ً
غير دالة
إحصائيا ً

قيمة "ت" الجدولية عند درجات حرية ( )168ومستوى داللة (1.98 = )0.05
يتضح من الجدول ( ) 9أن قيم "ت" المحسوبة أقل من قيمة "ت" الجدولية في جميع
المجاالت باستثناء مجال الصالحيات واتخاذ القرارات ،كانت هناك فروق ذات داللة
إحصائية ،وهذه الفروق لصالح الكليات اإلنسانية ،وقيمة "ت" المحسوبة أقل من قيمة "ت"
الجدولية في الدرجة الكلية لالستبانة ،أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير
الكلية ،وقد يعزى ذلك لتشابه ظروف العمل وأساليبه وأنظمته وقوانينه ،في جميع كليات
الجامعة.
جاءت نتائج هذه الدراسة ألثر متغير الكلية ،متفقة مع نتائج دراسة النويقه (،)2011
والتي توصلت نتائج دراسته لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الكلية ،واختلفت
مع نتائج دراسة عابدين ( ،)2001والتي أظهرت أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية لمتغير
الكلية ،لصالح الكليات األدبية.
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للتحقق من هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )a=0.05حول
واقع المناخ التنظيمي في جامعة شقراء تعزى للرتبة األكاديمية (أستاذ ،أستاذ مشارك،
أستاذ مساعد) ،تم استخدام اختبار تحليل التباين اآلحادي ) ،(OneWayANOVAكما
هو موضح في الجدول (.)10
جدول ( :)10مصدر ا لتباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيم
(ف) لتقديرات أفراد عينة الدراسة يعزى لمتغير الرتبة األكاديمية.
المجال
القيادة

العالقات
واالتصال
الصالحيات
واتخاذ
القرارات
الحوافز
والمكافآت

التكنولوجيا

المجموع الكلي

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات
4.084

2

379.758

167

2.274

383.842
3.623

169
2

1.812

236.455

167

1.416

240.078
3.616

169
2

1.808

114.395

167

0.685

118.011
3.943

169
2

1.972

182.948

167

1.095

186.891
3.019

169
2

1.510

244.822

167

1.466

247.841
3.633

169
2

1.817

143.597

167

0.860

147.230

169

درجة الحرية

متوسط
المربعات
2.042

قيمة "ف"
0.898

1.280

2.639

1.801

1.03

2.113

مستوى الداللة
غير دالة
إحصائيا ً
غير دالة
إحصائيا ً
غير دالة
إحصائيا ً
غير دالة
إحصائيا ً
غير دالة
إحصائيا ً
غير دالة
إحصائيا ً

قيمة "ف" الجدولية عند درجات حرية ( )2.167ومستوى داللة (3.04 = )0.05
يتضح من الجدول ( ) 10أن قيم (ف) المحسوبة لجميع المجاالت أصغر من القيمة
الجدولية ( ،)3.04أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )(a=0.05
في جميع المجاالت تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية ،وقد يعزى السبب لتشابه ظروف العمل
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وقوانينه وأنظمته ،والتي تطبق على جميع أعضاء هيئة التدريس باختالف رتبهم األكاديمية
في جامعة شقراء.
اتفقت نتائج هذه الدراسة لمتغير الرتبة األكاديمية ،مع نتائج دراسة العجمي (،)2014
ودراسة النويقه ( ،)2011التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الرتبة
األكاديمية ،واختلفت مع نتائج دراسة إبراهيم ( ،)2012والتي أشارت لوجود فروق ذات
داللة إحصائية على األداة ككل ،لصالح أستاذ مساعد ،كما اختلفت مع نتائج دراسة السبيعي
( ،) 2014التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الرتبة األعلى ،كما
اختلفت مع نتائج دراسة عابدين ( ،)2001والتي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية
لمتغير الرتبة األكاديمية لصالح رتبة أستاذ.
ثالثاً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث" :ما مقترحات التحسين التي تسهم في تطوير المناخ
التنظيمي في جامعة شقراء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها؟".
تم جمع المقترحات حول مقترحات التحسين التي تسهم في تطوير المناخ التنظيمي في
جامعة شقراء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها ،وكانت أهم طرق التطوير
المقترحة كما في الجدول (.)11
جدول ( :)11التكرارات والنسب المئوية للمقترحات حول مقترحات التحسين التي تسهم
في تطوير المناخ التنظيمي في جامعة شقراء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها
مرتبة تنازليا ً
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

المقترحات
منح مزيد من الحرية ألعضاء هيئة التودريس واألقسوام العلميوة والعموادات بتبوادل
المعلومات واالتصال (الصاعد ،والهابط ،واألفقي).
اعتماد استخدام تكنولوجيا االتصال الحديث في االجتماعوات واألعموال األكاديميوة
واإلدارية.
البعد عن المركزية في اتخاذ القرارات والعمل على تفويض الصالحيات.
إعطاء مجال أكبر ألعضاء هيئة التدريس في فروع الجامعة للمشاركة في اللجان
الدائمة ،واالجتماعات التي تعقد في مركز الجامعة الرئيسي.
مساواة أعضاء هيئوة التودريس غيور السوعوديين بالسوعوديين فوي مكافوآت األعموال
اإلدارية.
إعطووواء مزيووود مووون الحريوووة ألعضووواء هيئوووة التووودريس للوصوووول إلوووى البيانوووات
والمعلوموووات ألغوووراض بحثيوووة ،وإنشووواء مركوووز للمعلوموووات فوووي موقوووع الجامعوووة
اإللكتروني.
مراعاة أسلوب صياغة القرارات للمحافظة على مستوى الثقة واالحترام (المتوفر
حالياً) بين إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.
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96
95
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76
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النسبة
المئوية
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%
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%
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%
40.5
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%
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اسوووتقطاب متخصصوووين فوووي التكنولوجيوووا إليجووواد آفووواق أرحوووب لتوظيفهوووا لخدموووة
األغراض اإلدارية واألكاديمية في الجامعة لرفع مسوتوى المنواخ التنظيموي بصوفة
عامة.

44

25.8
%

يتضح من الجدول ( ) 11أن مقترح "منح مزيد من الحرية ألعضاء هيئة التدريس
واألقسام العلمية والعمادات بتبادل المعلومات واالتصال (الصاعد ،والهابط ،واألفقي)" جاء
بالمرتبة األولى ،حيث حصل على عدد تكرارات ( ،)96ونسبة مئوية ( ،)%56.4وجاء
مقترح "اعتماد استخدام تكنولوجيا االتصال الحديث في االجتماعات واألعمال األكاديمية
واإلدارية" بالمرتبة الثانية ،وحصوله على عدد تكرارات ( ،)95ونسبة مئوية (،)%55.8
وقد يعزى ذلك إليمان أعضاء هيئة التدريس في جامعة شقراء بأهمية الحرية األكاديمية
ألعضاء هيئة التدريس ،وعدم مناسبة أسلوب التقييد في االتصال لمستواهم العلمي ،وإيمانهم
بأهمية المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار من خالل حضور االجتماعات التي تعقد في
مركز الجامعة الرئيسي ،وعدم مناسبة عذر التخفيف عليهم من عناء السفر لحضور تلك
االجتماعات ،في ظل توفر تكنولوجيا االتصال الحديثة ،وأهمية توظيف التكنولوجيا ووسائل
االتصال الحديثة ألغراض أكاديمية.
توصيات الدراسة
 الحرص على زيادة المرونة في العمل اإلداري من خالل تفويض الصالحيات ،والبعد
عن المركزية ،مما ينعكس إيجابا ً على مستوى المناخ التنظيمي في مجالي القيادة
والصالحيات واتخاذ القرارات.
 منح مزي د من الحرية ألعضاء هيئة التدريس واألقسام العلمية والعمادات ،بتبادل
المعلومات واالتصال في جميع االتجاهات "الصاعدة والهابطة واألفقية" ،للمساعدة في
رفع مستوى المناخ التنظيمي في مجال العالقات واالتصال.
 إعادة النظر في نظام الحوافز والمكافآت ألعضاء هيئة التدريس غير السعوديين ،من
حيث إيجاد حوافز لبدل المهام اإلدارية ،كرفع نسبة الزيادة االستثنائية إلى نسبة معينة
متفق عليها في حال تكليف المتعاقد بأعمال إدارية وتضمينها في العقد ،لتحقيق مستوى
أعلى من الرضا على مناخ الحوافز والمكافآت التنظيمي في جامعة شقراء.
 مراعاة زيا دة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في كليات الفروع ،في االجتماعات واللجان
الدائمة ،والمهام القيادية على مستوى الجامعة.
 استثمار وسائل التكنولوجيا واالتصال الحديثة ،في االجتماعات والندوات واللقاءات،
لربط فروع الجامعة بالمركز الرئيسي ،والتغلب على مشكلة النطاق الجغرافي الكبير،
ورفع مستوى المناخ التنظيمي التكنولوجي في الجامعة .
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