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 المناخ التنظیمي السائد في المدارس المتوسطة في محافظة واسط 

 من وجھة نظر المدرسین

 سعد نعیم رضوي العقابي
 /لبنانواالجتماعیة اإلنسانیةاآلداب والعلوم  المعھد العالي للدكتوراه في

 
  الخالصة

المناخ التنظیمي السائد في المدارس المتوسطة في محافظة واسط معرفة ھذه الدراسة  ھدف     
في العراق، ونظًرا لطبیعة الدراسة، جرى استخدام المنھج الوصفي، من وجھة نظر المدرسین 

  )(O.C.D.Qولتحقیق أھداف الدراسة، اعتمد الباحث استبانة وصف المناخ التنظیمي 
)Organizational Climate Questionnaire Description وھذه االستبانة معدة من قبل (

) فقرة، وتتكون من بعدین:  بعد 64). وھذه االستبانة متكونة من ((Halpin,1966الباحث. 
وقد تم التحقق من  ) مجاالت4سلوك المدیرین وبعد سلوك المدرسین, ویحتوي كل بعد على (

  صدق أداة الدراسة وثباتھا.
) مدرس�اً ومدرس�ة م�ن اعض�اء 356وُطبقت  أداة الدّراسة على () 712بلغ حجم العینة الكلي (    

) ال�ذین یدرس�ون ف�ي المدیری�ة 2016-2015الھیئة التدریسیة للمرحلة المتوسطة للعام الدراسي  (
ت�م اختی�ارھم   تدریس�یة، )173) تدریس�یاً  و (183واسط، شملت عینة البح�ث (في  العامة للتربیة

 -,  م��وزعین عل��ى الم��دیریات التربی��ة الفرعی��ة (واس��ط_ الح��يبطریق��ة عش��وائیة متع��ددة المراح��ل
النعمانی��ة) إذ ت��م تحدی��د الم��دراس  التابع��ة للمدیری��ة , وم��ن ث��م س��حبت عین��ة  -العزیزی��ة -الص��ویرة

اس��تخراج المتوس��ط الحس��ابي ولإلجاب��ة ع��ن أس��ئلة الدراس��ة ج��رى ، عش��وائیة م��ن ھ��ذه الم��دارس
), كم��ا ت��م 6.82واالنح��راف المعی��اري وال��ذي بل��غ () 356ل��درجات عین��ة البح��ث وال��ذي بل��غ (

), وباس��تخدام االختب��ار الت�ائي لعین��ة واح��دة, ث��م 192اس�تخراج المتوس��ط الفرض��ي للقی�اس وك��أنَّ (
لإلجاب��ة ع��ن  اس��تخراج مس��توى اعض��اء ھیئ��ة الت��دریس ف��ي الكش��ف ع��ن طبیع��ة المن��اخ التنظیم��ي

 .السؤال األول
) 191.58تم استخراج المتوسط الحسابي للذكور, والذي بلغ(  فقدو لإلجابة عن السؤال الثاني     

) فض���الً ع���ن المتوس���ط الحس���ابي لإلن���اث وال���ذي بل���غ  6.52واالنح���راف المعی���اري ال���ذي بل���غ(
)وباس�تخدام االختب�ار الت�ائي الث�اني للعینت�ین 7.007) واالنحراف المعی�اري ال�ذي بل�غ (189.72(

 اإلناث.مستقلتین ثم استخراج الفرق بین الذكور و
 وقد دلت النتائج  إلى ما یأتي:

نَّ اعضاء ھیئة التدریس لدیھم مستوى ع�ال م�ن التفاع�ل االیج�ابي والعالق�ات اإلنس�انیة الجی�دة إ -
 فیما بینھم.

توجد فروق بین متوسط الذكور واإلناث لصالح الذكور, أي أنَّ الذكور لدیھم مستوى اعلى من   -

 لتنظیمي ضمن مدارسھم.اإلناث بإیجابیة وصفھم للمناخ ا

 وقد أوصت الدراسة بما یأتي:

اعتماد سیاسة المكافئة التشجیعیة لدى اإلناث لینمي في داخلھم شعور االنتماء والوالء ویحفزھم  -

 على التفاعل ضمن مجتمع مدارسھم.
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تھیئة مناخ تنظیمي یتسم بالعالقات اإلنسانیة المثمرة المتبادلة مع اإلناث ومحاولة الكشف عن   -

 الصعوبات لدیھن ودراستھا وتذلیلھا.

 المناخ التنظیمي، المدارس المتوسطة ، وجھة نظر المدرسین. الكلمات المفتاحیة:

Organizational climate prevailing in middle school 
in the city of (Wasit) in Iraq from the eyes of teachers 

Saad Naeem punitive 

Abstract 

 This study aimed to identify the organizational climate prevailing in middle 
school in the city of( Wasit) from the perspective of teachers in Iraq, due to the nature 
of the study, was the use of the descriptive approach, and to achieve objectives of the 
study, the researcher adopted to identify organizational climate OCDQ description)) 
(Organizational Climate Questionnaire Description ) and that the questionnaire 
prepared by the researcher. Halpin, 1966)). This questionnaire is composed of (64) 
items, consisting of this resolution from two dimensions: the behavior of managers 
and after the behavior of teachers, and each later on (4) areas has been checked the 
veracity of the study tool and persistence. 

      The total sample size (712) and applied study tool (356) as a teacher and school 
faculty members at intermediate school for the academic year (2015-2016) studying at 
the Directorate-General for Education and Wasit, which included research sample 
(183) male pedagogy and (173) females , they were selected multi-stage randomly 
divided into directorates Education Sub (and Asit,Alehi,Alsoarh,Alzizih,Numaniya)' 
this is sub city in Wasit” it was determined of the Directorate of schools, and then 
pulled a random sample of these schools, and to answer questions about the study was 
to extract the arithmetic average of the grades sample which reached (356) and 
standard deviation, which amounted to (6.82), and was extracted premise of 
measuring the average and if the (192), and using the test Altaia for one sample, then 
extract the level of faculty members in revealing the nature of the regulatory 
environment to answer the first question. And the answer to the second question was 
the arithmetic average of the male extract, which stood at (191.58) and standard 
deviation, which amounted to (6.52) as well as the arithmetic average of the females, 
which amounted to (189.72) and standard deviation, which amounted to (7.007) and 
using Altaia second test for two independent samples and extract the difference 
between males and females. 

The results indicated the following: 

• Those faculty members have a high level of positive interaction and good 
human relations among them. 
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• There are differences between the average male and females in favor of 

males, meaning that males have a higher than females positively describe the 

organizational climate within the school level. 

The study recommended the following: 

• The adoption of the policy of rewarding incentive for females to develop 

within them a sense of belonging and loyalty and motivates them to interact 

within the school community. 

• Creating a regulatory climate of mutual female with fruitful human relations 

and try to detect difficulties and have studied and overcome. 

Keywords: organizational climate, middle school, and the point of view of teachers  

  مشكلة البحث:

مبالغ الشعوب, فرصدت لھ في حیاة ال ألھمیتھاھتمت بعض دول العالم اھتماماً كبیراً بالتعلیم,      
, وأعدت لھ المالكات ذات الخبرة العالیة, وعدلت في استراتیجیاتھا میزانیتھاالضخمة في 

وخططھا لتتالءم مع طموحاتھا التربویة؛ لكون العملیة التربویة نظام متكامل تحكم مكونات 
 مجموعة من العالقات المتبادلة فیھا بینھا.

تربویة مرتبط بعوامل عدة, یجب على توافرھا حتى یتم النھوض بالواقع نجاح األنَّظمة ال أنَّ و    
التربوي, فطبیعة عمل المنظومة التربویة والتفاعالت التي تنشط عبر مكوناتھا الفرعیة تؤثر في 

 نجاح النظم التربویة وتحقق االھداف والمرامي التي تنشدھا.
ي النظام التربوي متغیراً فاعالً في مستوى العاملون ف یشھویشكل جو العمل والمناخ الذي یع    

والثقة  والطمأنینةاداء ھذا النظام وفي شعور المتفاعلین عبر مكوناتھ الفرعیة المختلفة بالراحة 
والرغبة في بذل اقصى جھودھم الممكنة في مسعاھم في أنَّجاز متطلبات ادوارھم, ولذلك یالحظ 

یسمى (المناخ التنظیمي) وبین رضا  المؤسسة وھو ما أنَّ ھنالك عالقة بین جو العمل الذي یسود
ً مع درجة صحة مناخ العمل الذي  العاملین داخل المؤسسة عنھ, اذ یتناسب نجاح النظام طردیا

 ).137:ص:1999یسوده, فالمناخ التنظیمي یحدد درجة نجاح المؤسسة بشكل كبیر. (الطویل, 
بأنَّ  اإلیمانومن االمور التي تجعل دراسة المناخ التنظیمي دراسة مھمة ولھا أسبابھا ,  ھو أنَّ    

طبیعة المناخ التنظیمي  السائد  ھو الذي یحدد نجاح المؤسسة بشكل كبیر, ویعمل على خلق روح 
اخ التنظیمي التعاون بین اعضائھا, وھذا ما اكدتھ نتائج الدراسات التي اشارت الى اھمیة المن

, ومن ھذه الدراسات , اإلنتاجالفعال لما لھ دور كبیر في تنمیة دوافع االفراد نحو العمل وزیادة 
, ودراسة الجبوري 2005, ودراسة العزاوي 2003, و دراسة السامرائي 1989دراسة الربیعي 

وكیف یكون ذا  أھمیة المناخ التنظیمي السلیم تأكید,والتي من أھم  نتائج ھذه الدراسات  2007
 اثر فعال في اتمام العمل على افضل وجھ وبكفاءة وفاعلیة.

ً مھم اً دراسة المناخ التنظیمي تنبع من االھمیة الكبرى للفرد لكونھ عنصر إنَّ       في العمل  ا
ومعطاء في مجالھ بطاقات مضافة , لذلك وجب أنَّ تتوفر المستلزمات االساسیة (المادیة 
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د لھ المستوى االیجابي والفعال للروح المعنویة المبني على عناصر الرضا والمعنویة) التي تحد
 والثقة بالنفس وتعزیز الوالء الى المؤسسة التي ینتمي الیھا .

وھذا ما أكدتھ دراسة (الحكاك) إذا أشارت الى أنَّ المناخ االیجابي الفعال سوف یقود الى      
من وعي كامل ویخلق الرغبة  اإلنسانیةلذات تشیید صروح الحرص والشعور بالمسؤولیة في ا

الطوعي في مجاالت العطاء الذي یفرز حاالت المبادرة واالبداع واالبتكار والتجدید  واالندفاع
العمل بصورة متقنة وبأقل وقت ممكن.  وإنجازخارج الصیغ التقلیدیة والروتینیة في اداء 

 ).3:ص:2006(الحكاك,
ة اعتبارات, ولعل في مقدمتھا ما تحتلھ ھذه الدراسة أھمیة بالغة تنبع مشكلة الدراسة من عد     

بین الدراسات التي تتناول واقع التعلیم في العراق وسبل تطویره, ومع أھمیة ھذا المجال من 
ً الى حجم وأھمیة ھذا القطاع  جوانبھافي  تنَّھا ما زالت دراسات قلیلة وحددإالدراسات  ف قیاسا

من كثیر من الدراسات المھنیة في العراق, وتتولى ادارتھ عناصر متباینة الحیوي الذي یضم كثیر 
القول وحسب علم الباحث أنَّھ ال تتوافر دراسات عن نوعیة  فبإمكاننافي خبراتھا االداریة. لھذا 

المزید من  بإجراءالمناخات التنظیمیة السائدة في ھذه المؤسسات, ولیس من سبیل الى توفرھا اال 
لمعمقة التي یمكن االفادة من نتائجھا في بناء مناخات تنظیمیة سلیمة تكفل لھذه الدراسات ا

المؤسسات سبل النجاح وبعدھا عن مواطن الزلل والتعثر, وھذا ما اكدت علیھ وثیقة االصالح 
للتعلیم المھني والتقني في العراق والتي تھدف الكشف عن اسباب تدني التعلیم بجمیع مجاالتھ, 

 ).10:ص:2010ة عن االلتحاق بھ. (صوت المھني,وعزوف الطلب
من ھذا الواق�ع فق�د ظھ�ر لن�ا أنَّ ثم�ة حاج�ھ إل�ى معالج�ھ ھ�ذا الموض�وع ، مح�اولین أنَّ  انطالقا    

الت��دني والض��عف بم��ا یض��من نھوض��اً علمی��اً  جوان��بنل��تمس م��ا ینف��ع الق��ائمین ف��ي التعل��یم لتالف��ي 
 لتضفي على كنوز علمنا أثراً صغیراً لعلنا ننتفع منھ. وتربویاً یسھم في االرتقاء بھ نحو التقدم,

 أسئلة الدراسة:
 المناخ التنظیمي السائد في المدارس المتوسطة في محافظة واسط؟ ما السؤال األول:

ما الفروق بین اعضاء الھیئات التدریسیة في نظرتھم للمناخ التنظیمي السائد في  :الثانيالسؤال 
 مدارسھم تباً لمتغیر (الجنس) ؟

 أھمیة الدراسة:
لقد أصبحت التربیة في عصرنا ھذا حاجة أساسیة یطلبھا كل مواطن مھما كأنَّ مستواه      

مي الفرد من ورائھا إثراء االجتماعي واالقتصادي, وھي حاجة ولیدة دوافع شتى, حیث یر
مستقبلھ أو تدبیر شؤون  ضمانمعرفتھ أو االرتقاء بمستواه االجتماعي والثقافي واالقتصادي أو 

حیاتھ, لھذا غدا قطاع التربیة والتعلیم من أكبر القطاعات العاملة في المجتمع ومن اشدھا خطورة 
ألنَّ عمل ھذا القطاع یدخل في صمیم حیاة الناس وقیمھم وطموحاتھم ویضم بین دفتیھ أعداد 

, وقیام مؤسسات یزانیتھامموالً طائلة من أھائلة من الطلبة والمدرسین, وتخصص الدولة لھ 
تربویة وتعلیمیة, متنوعة االختصاصات, یؤمھا أعداد كبیرة من مختلف االعمار, وجمیعھم 
یسعون الى اھداف محددة تؤدي في نھایتھا الى االرتقاء بمستوى األفراد والمجتمع لحیاة افضل. 

ً كبیراً لكونھا من أھم المسؤولیات و ا لیس فقط ألنَّھا تتصل  خطرھاوھذا یلقي على التربیة عبئا
اتصاالً مباشراً بحیاة كل فرد , بل ألنَّھا تؤثر أیضا تأثیراً جوھریاً في الحاضر والمستقبل وعلیھا 
مسؤولیة تطویر الحیاة وإعداد الكوادر الفنیة والعلمیة والضروریة للنمو والتطور وتحقیق أھداف 

 ).12:ص:1989المجتمع. (النوري,
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تعھد اإلدارة في المؤسسات التربویة الى من اثبتوا الكفاءة في عملھم وممن  لذا یفترض أنَّ      

من  وإنمایتمتعون بذھنیة فائقة وعقیلة راقیة, والشك أنَّ النجاح ال یأتي من جھد شخص واحد 
متكاملة ولیس لھذا المنحى االیجابي من وجود اال في مناخ تنظیمي سلیم یحظى  متآزرهجھود 

 ).19:ص1996األھداف وتتطور نحو االفضل. (مصطفى, قتتحقرھم كي برضا الجمیع وتأز
نَّ ھذه االھمیة للمناخ جذبت الیھا أنَّظار المسؤولین والمختصین ولفتت  أنَّظار الباحثین إ     

على فھم  أیضالدراسة المناخات التنظیمیة, ألنَّھا تقدم مساعدات لفھم أثرھا على العاملین, وتساعد 
ة, وأثر االسالیب  القیادیة المختلفة على العاملین على أنَّجاز االداء. عملیات االدار

 ).19:ص1998(مصطفى,
وأنَّ اھمیة دراسة المناخ التنظیمي لمختلف المؤسسات تنبع من االفتراض الذي یقوم على أنَّ      

أي سلوك أنَّسأنَّي فردي او تنظیمي ال ینبع من فراغ, بل أنَّھ ناتج من عملیة تفاعل بین مجموعة 
السلوك  معقدة ومترابطة من عناصر البیئة, وعلى ھذا االساس فأنَّ مسألة الكشف عن طبیعة

التنظیمي للعاملین یستدعي بالضرورة تحدید طبیعة المناخ التنظیمي السائد في تلك المؤسسة الذي 
وھكذا   (Harold and Cyril,1980,p.654)نحو ھذا السلوك.  اإلنسانھو االساس في تحریك 

ي, فقد تناولتھ االدار المیدانأنَّسأنَّي بالدراسة والبحث مثل ما حظي بھ  میدانیالحظ أنَّھ لم حظ 
في العمل االداري قد  اإلنساني فالجانباقالم الباحثین والمفكرین من زوایا ومداخل متنوعة, 

في الروح المعنویة للعاملین, إذ ساد جو العمل مناخ تنظیمي  للتأثیراالداري  الجانبطغى على 
المناخ التنظیمي في المدارس  االعدادیة من وجھة نظر  إرادة معرفة سلیم. ففي دراسة (كشكول) 

 كانالھیئة التدریسیة واالدارة المدرسیة, وجد أنَّ المناخ التنظیمي السائد في المدارس االعدادیة  
الجیدة بین  اإلنسانیةایجابیاً  ویتسم بالعالقات التنظیمیة التي یسودھا التفاعل االیجابي  والعالقات 

 ).8:ص1989ة التدریسیة. (الربیعي, االدارة والھیئ
التي أجراھا  لمعرفة دور مدیر المدرسة وتحسین العملیة  Calhoun)وبنیت دراسة (كالھون      

التعلیمیة فقد خرجت بنتائج كأنَّ أبرزھا أنَّ ھنالك عناصر تساعد في الوصول الى ھذا الھدف 
یساعد على البحث العلمي واالھتمامات منھا " ایجاد مناخ تنظیمي سلیم في المدرسة وایجاد جو 

الشخصیة للمعلمین وتشجیع المبادرات االبداعیة وإتاحة الفرصة أمام المعلمین للمشاركة في بناء 
 ).15:ص:1983سیاسیة المدرسة". (جرادات, 

وعلى الصعید العالمي فقد اھتمت االمم المتحدة بمنظمتھا الیونسكو بشؤون التربیة والتعلیم,      
ً خاصا باإلدارات المدرسیة بضمنھا ادارة المدارس المھنیة, إذ تتعاظم وأو لت الیونسكو اھتماما

مؤسساتھ من  إمكانیةفي  اآلمالأھمیة االدارة في ھذا النمط من التعلیم المھني, الذي تعقد علیھ 
 ).(Unesco , 2000:p.11. اإلنتاجیةتوفیر االطر الوسطى التي تحتاجھا مختلف المؤسسات 

ألنَّ التعلیم یقع على عاتقھ توفیر القوى البشریة القادرة على أنَّجاز مرامي خطط التنمیة      
الشاملة وتمكین الناشئة الذین اكملوا دراستھم المتوسطة والتحقوا بالتعلیم  من تطویر شخصیاتھم 

میول الجسمیة والعقلیة والخلقیة والروحیة, وتزودھم بالمعارف واالتجاھات وال بجوانبھا
والخبرات والمھارات العملیة والنظریة التي تؤھلھم ألداء االعمال التي تناط بھم على وفق 

 لیساھموا في بناء المجتمع. وإلنتاجيالعلمي  المیدانتخصصھم في 
) الى ضرورة 1994وبھذا الصدد فقد أكدت الندوة التربویة التي نظمھا اتحاد المعلمین عام (     

التعلیم والى رفع كفاءة االدارة فیھا؛ ألنَّ الكفاءات االداریة السلیمة تخلق  إعادة النظر في صیغ
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ً ینعكس  على العملیة التعلیمیة برمتھا بما یتفق ومتطلبات العصر.  ً سلیما ً تنظیمیا مناخا
 ).36:ص:1995(البزاز,

وتعظیم دور وأكدت دراسة (العارضي) التوجھ نحو تطویر القیادات االداریة للتعلیم المھني      
ھذه المؤسسات لتطویر كفاءة ادارتھا بما یتناسب واالحتیاجات التي تستجد. 

 ).32:ص2000(العارضي,
یتضح من  العرض السابق بأنَّ لھذا الدراسة أھمیة وحاجة ماسة, ألنَّھا مساھمة ترمي الى      

ما یحفز العاملین على التبصر  من المناخ التنظیمي والبیئة العلمیة التربویة, وأنَّ من نتائجھا التأكد
في سلوكیاتھم وتقدیر درجة القوة والضعف في تعاملھم. كما تساعد في تشخیص السلبیات 
ومعالجتھا, وھذا یساعد للوصول الى االھداف الموسومة بأقل جھد ووقت, وما یعزز ھذه 

 اخرى. جوانبمن الدراسة النفع والدافع الذي یحفز الباحثین للبحث في ھذه المؤسسات لدراستھ 
 أھداف الدراسة:   

 :مایأتي تھدف الدراسة الحالیة إلى
 المناخ التنظیمي السائد في المدارس المتوسطة في محافظة واسط. معرفة .1
ایجاد الفروق بین اعضاء الھیئات التدریسیة في نظرتھم للمناخ التنظیمي السائد  .2

 في مدارسھم تباً لمتغیر (الجنس).
 :حدود البحث

 :كاآلتيعمومیة ھذه الدّراسة تتوقف على عدة عوامل، وھي         
 الحدود الموضوعیة:

 ھناك مجموعة من الحدود الموضوعیة للدراسة الحالیة وھي:    
تقتصر الدّراسة على التعرف على المناخ التنظیمي السائد للمدارس المتوسطة في  -1

 محافظة واسط.
تقتصر الدّراسة على عینة عشوائیة طبقیھ من أعضاء الھیئات التدریسیة في  الحدود البشریة:

 محافظة واسط في المدارس المتوسطة الصباحیة.
تطبق ھذه الدّراسة في العراق في المدارس المتوسطة الصباحیة في محافظة  :المكانیةالحدود 
 واسط .

 م. 2015-2014عام الدراسيتنفذ ھذه الدّراسة في الفصل االول من ال الحدود الزمنیة:
 -:تحدید المصطلحات

 في ادناه تحدید المصطلحات وكاآلتي:
 اوالً: المناخ التنظیمي: 

 ) بأنَّھ: 1991الذنیبات ( -1
" مجموع��ة م��ن العوام��ل والخص��ائص والقواع��د واالس��الیب والسیاس��ات الت��ي توج��ھ 
 وتحك�����م س�����لوك االف�����راد داخ�����ل التنظ�����یم وتمی�����زه ع�����ن غی�����ره م�����ن التنظیم�����ات"

 ).37:ص:1999(الذنیبات,
 ) بأنَّھ:2004عرفھ ( المولى والشیخلي,  -2

" ذلك المحیط غیر المرئي والذي یعكس تأثیراً مباشراً على دوافع االفراد العاملین 
 ).9:ص:2004یترجمھا سلوكھم تجاه العمل". (المولى والشخیلي,

 : المرحلة المتوسطة:ثانیا
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عل�ى م�رحلتین  الث�انوي" یك�ون التعل�یم 1984 الثانوی�ةجاء تعریفھ�ا ض�من نظ�ام الم�دارس 

متتابعتین متوسطة وإعدادیة، مدة كل منھما ثالث س�نوات ، وتعن�ى المرحل�ة المتوس�طة باكتش�اف 
المعرف��ة والمھ��ارات واالتجاھ��ات  بأس��سقابلی��ات الطلب��ة ومی��ولھم وتوجیھھ��ا وبمواص��لة االھتم��ام 

.    اإلنتاجی��ةوالعم�ل عل��ى تحقی��ق تكاملھ��ا ومتابع�ة تطبیقاتھ��ا تمھی��داً للمرحل��ة التالی�ة للحی��اة العملی��ة 
 . )4،ص1984(وزارة التربیة،

 الجأنَّب النظري

  اوالً: مفھوم المناخ التنظیمي:

كون لدى أعضاء المؤسس�ة والمتض�من العام المت االنطباعالمناخ التنظیمي في حقیقة امره ھو      
متغیرات عدیدة منھا, أسلوب معاملة المدیرین لمرؤوس�یھم وفلس�فة االدارة العلی�ا وظ�روف العم�ل 
ونوعیة االھداف والمرامي التي تسعى المؤسسة الى تحقیقھ�ا وطبیع�ة العالق�ات ب�ین الع�املین ف�ي 

لذي یسوده البیئ�ة الخارجی�ة الت�ي یعم�ل فیھ�ا النظام, كما یتأثر المناخ التنظیمي بمتغیر الجو العام ا
فیھ�ا.  والدیمقراطی�ة الش�وریةالنظام وبمستواه الحضاري واستقرارھا وامنھا وبمدى سیادة االبعاد 

 ).139,ص:1999(الطویل,

مؤسس�ي أو عض�وي؛ وذل�ك  ككی�اننَّ استعمال مصطلح المناخ یقصد بھ التعبیر عن التنظ�یم إ     
تأثیراً وتأثراً, وھو بھذا المعنى یشیر الى القیم الس�ائدة ف�ي  المحیطةصفة التفاعل مع البیئة  إلخفاء

المجتمع وتأثیرھا على الملیة االداریة والسلوك االداري للمرؤوسین بالتحدید الى القیم السائدة ف�ي 
  المجتم������ع وتأثیرھ������ا عل������ى العملی������ة االداری������ة والس������لوك االداري للمرؤوس������ین بالتحدی������د,

للبیئ���ة العم���ل تختل���ف ب���اختالف  الممی���زة). وأنَّ مجموع���ة الخص���ائص 23:ص1994(المغرب���ي,
, فلك�ل ومتمی�زةالمؤسسات, االمر الذي ادى الى القول بأنَّھ�ا تش�بھ بص�مات االص�ابع, فھ�ي فری�ده 

منھا ثقافتھا وتقالیدھا وطرق العمل الخاص  بھا, وھي تشكل بمجملھ�ا المن�اخ التنظیمي(الج�وفي , 
 ).20,ص:2000

الع�املین  تاتجاھاكما أنَّ مفھوم المناخ التنظیمي غیر ملموس ولكن یمكن ادراكھم  من خالل      
واتجاھاتھم للمن�اخ, والمبن�ي ع�ادة عل�ى ادراكھ�م  انطباعاتھمومن خالل توجیھ سؤال للمعنین عن 

بھ وتعلیمھ وثقافت�ھ. لھ, وھذا االدراك مرتبط الى حد كبیر بالنظام المعرفي للفرد أي خبرتھ وتجار
 ).104:ص1996(طعامنھ,

أنَّ المناخ التنظیمي یتعلق بالمستویات االداریة في المشروع حیث یوجد مناخاً في والشك      
لكل مستوى اداري من ناحیة، وأنَّ المستوى األعلى یفرض المناخ الذي یعمل فیھ المستوى 

 األدنى منھ. وقد بین 
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 اإلدارة العلیا
  

 

 

 اإلدارة الوسطى   

 

 

 اإلدارة الدنیا

 

 

 )1شكل (

. یوضح تأثیر المناخ التنظیمي على المستویات االداریة Rensis Likert)نموذج (   

)Rensis Likert,1976,p.73( 

 ً  : عناصر المناخ التنظیمي: ثانیا

 السیاسات والممارسات اإلداریة:  -

ضمن أطره تأثیراً على تحدید نوع المناخ التنظیم�ي ال�ذي نَّ لنمط القیادة التي یعمل النظام إ
یدركھ األفراد العاملون فیھ، فحینما تك�ون ممارس�ة االدارة وسیاس�تھا مبنی�ة وقائم�ة عل�ى التش�اور 
والمش��اركة ف��ي عملی��ة ص��نع الق��رارات وعل��ى احت��رام وتق��دیر االعتب��ارات الذاتی��ة والشخص��یة 

ج�از العم�ل یك�ون إننَّ ش�عوراً بالثق�ة المتبادل�ة والص�راحة وتحم�ل المس�ؤولیة ف�ي إللعاملین فی�ھ، ف�
عالیاً بین األفراد، مما یسھم في تطویر اتجاھات إیجابیة نحو العاملین فیھ، وھذا من دالئل إیجابیة 

 إنس�انیةف�ي المنظ�ور الح�دیث ھ�ي وظیف�ة  فاإلدارة)، 142، ص1999للمناخ التنظیمي (الطویل، 
جاحھا على روح التعاون والمشاركة في المؤسسة وعلى قدرة االداري في توجیھ الطاقات یعتمد ن

بأقص�ر وأق�ل كلف�ة، أنَّ نج�اح أي  اإلنت�اجوالقدرات بشكل یمكن من الحصول عل�ى أكب�ر ق�در م�ن 
تنظیم یتوقف على الطریقة التي یدار بھا، ومدى قدرة تلك التنظیمات على توجی�ھ النش�اطات نح�و 

). فالطریق��ة الت��ي یس��لك فیھ��ا المس��ؤول 114، ص2004لمطل��وب تحقیقھ��ا (العبی��دي، األھ��داف ا
التربوي تؤثر على الطریقة التي یتم بھا التفاعل بین العاملین في النظام وبینھم وب�ین أدارة النظ�ام 

 ).146، ص1999وبالتالي تؤثر على المناخ التنظیمي العام الذي یسود النظام (الطویل، 
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 نظیمي: الھیكل الت -2

أنَّ الھیكل التنظیم�ي ال�ذي یعم�ل النظ�ام ض�من أط�ره ت�أثیراً واض�حاً عل�ى مناخ�ھ المنظم�ي 
فكلما ازدادت ھیكلیة التنظیم في ترسیخ بعد المركزیة مثالً توقعنا مناخاً منظمیاً أقرب إلى الس�لبیة 

عة مناخھا المنظم�ي، منھ إلى اإلیجابیة. كما یمكن عدّ حجم المنظمة یلعب أثراً مھماً في تحدید طبی
وص�راحة وزادت  وانفتاح�افكلما كأنَّ حجم المنظمة صغیراً كأنَّت العالقات بین أفرادھا أكثر قرباً 

إیج��ابي ل��دیھم، أم��ا إذا تض��خم حج��م  تنظیم��يازدادت احتم��االت وج��ود من��اخ  م��ن ث��مالثق��ة بی��نھم و
أش��كال  ص��یانةف��ي المنظم��ة وص��احب ذل��ك ھیكلی��ة تتس��م بالمركزی��ة ورافقتھ��ا ض��عف أو تخلخ��ل 

وأنَّماط االتص�ال والتواص�ل فیھ�ا أنَّعك�س ذل�ك س�لباً عل�ى مناخھ�ا المنظم�ي الع�ام. أم�ا إذا ص�احب 
واعیة لسبل االتصال فیھا أسھم ذل�ك ف�ي المحافظ�ة عل�ى  وصیانةالتضخم ھیكلة وظیفیھ مدروسة 

ك ھیاك�ل ). وم�ع ھ�ذا فل�یس ھن�ا142، ص1999سالمة وصحة مناخھا المنظمي الع�ام (الطوی�ل، 
مثالی��ة للتطبی��ق ألی��ة مؤسس��ة، ألنَّ الھیك��ل التنظیم��ي یعتم��د عل��ى أھ��داف المنش��أة وطبیع��ة عملھ��ا 

أنَّ ھن�اك عوام�ل م�ن ش�أنَّھا أنَّ ت�ؤثر  المیدانی�ةوظروفھا المحلیة. وقد بین�ت التج�ارب والدراس�ات 
 ومك�اناتھ�ا، على اختیار الھیكل التنظیمي المناس�ب وھ�ذه العوام�ل ھ�ي حج�م المؤسس�ة، وم�دة حی

التي تحتاجھا، ونوعیة التكنلوجیا الت�ي  اإلنسانیةعملھا، ودرجة التخصص الالزمة لھا، والقدرات 
 ).139، ص1995تستخدمھا والظروف البیئیة التي تعمل بھا (فؤاد الشیخ وآخرون، 

 حجم المؤسسة:  -

أنَّ م��ن أكث��ر العوام��ل تحدی��داً للھیك��ل التنظیم��ي للمؤسس��ة ھ��و حجمھ��ا، فح��ین یك��ون الحج��م 
أنَّ الق�درات وصغیراً یصعب عادة القی�ام بتقس�یم واض�ح ومح�دد للنش�اطات الت�ي یج�ب القی�ام بھ�ا. 

المطلوب��ة للتعام��ل م��ع المش��اكل العملی��ة تتن��وع، ویص��عب اس��ناد المھ��ام إل��ى ش��خص  اإلنس��انیة
التكلفة االقتصادیة غی�ر مب�ررة ف�ي ح�ین أنَّ�ھ ف�ي حال�ة ك�ون المنش�أة كبی�رة الحج�م  متخصص ألنَّ 

تكون األنَّشطة أكثر تنوعاً واتساعاً في مجاالتھا بحیث یصبح التخصص أم�راً واقع�اً ومب�رراً كم�ا 
 تزداد الحاجة إلى التنسیق والرقابة.

 مدة حیاة المؤسسة:  -

حی��اة  كان��تثیر عل��ى الھیك��ل التنظیم��ي للمؤسس��ة، ف��إذا نَّ ال��زمن یلع��ب دوراً مھم��اً ف��ي الت��أإ
المؤسسة قصیرة ومؤقتة فأنَّ ھذا یتطل�ب ھ�یكالً تنظیمی�اً بس�یطاً ف�ي مكونات�ھ وعالقات�ھ، فب�دالً م�ن 
استخدام مجموعة كاملة من المتخصصین ألداء عمل معین لمدة قص�یرة، یمك�ن أنَّ ی�تم اس�ناد ھ�ذا 

 نیة محددة.العمل إلى خبراء خارجیین بعقود زم

 عمل المؤسسة:  مكان -

عم��ل المؤسس��ة عل��ى نوعی��ة الھیك��ل التنظیم��ي. فالمنش��أة الت��ي یت��وزع نش��اطھا  مك��انی��ؤثر 
ویغطي مناطق جغرافیة مختلفة تتطلب ھیكالً تنظیمی�اً مختلف�اً ع�ن المؤسس�ة الت�ي یترك�ز نش�اطھا 

ب�ین األنَّش�طة  وتج�انسرب في منطقة واحدة فمشاكل األشراف والتنس�یق تق�ل كلم�ا ك�أنَّ ھن�اك تق�ا
ویكون العكس حین تتباعد ھذه األنَّشطة وتتنوع یصبح من الض�روري تف�ویض الس�لطة للوح�دات 

 ھذه الوحدات. ءلإلداالقریبة من أماكن العمل الفعلیة وذلك لتوفیر الفعالیة 
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 : اإلنسانیةالقدرات  -

ونوعیتھ��ا، الت��ي تحت��اج إلیھ��ا المؤسس��ة عل��ى اختی��ار الھیك��ل  اإلنس��انیةت�ؤثر كمی��ة الق��درات 
المطلوب���ة بس���یطة م���ن حی���ث الخب���رة  اإلنس���انیةالتنظیم���ي المناس���ب لھ���ا، فكلم���ا كأنَّ���ت الق���درات 

والتخصص كلما أمكن استخدام ھیكل تنظیمي بسیط ی�نظم عالق�ات ھ�ذه الق�درات، فازدی�اد نوعی�ة 
ھیك��ل  التنظیم��ي وال��ذي یعك��س الترتیب��ات ف��ي عالق��ات ی��ؤدي إل��ى تعقی��د ف��ي ال اإلنس��انیةالق��درات 

 ).141- 139، ص1995السلطة والمسؤولیة بین ھذه القدرات المتنوعة (فؤاد الشیخ وآخرون،

 التكنلوجیا:  -

أنَّ طبیعة التكنلوجیا تحدد طبیعة العمل ووسائل تنظیمھ ونوع الوظ�ائف الت�ي یج�ب تأدیتھ�ا 
كذلك ف�أنَّ ازدی�اد التكنلوجی�ا ی�ؤدي إل�ى ازدی�اد تعقی�د الھیك�ل وعالقات العمل بین ھذه الوظائف، و

 ).449، ص1981التنظیمي للمؤسسة (غنایم والشرقاوي، 

 

 تأثیر البیئة:  -

تؤثر نوعیة البیئة على الھیكل التنظیمي للمؤسسة، فالمؤسس�ة الت�ي تعم�ل ف�ي بیئ�ة مس�تقرة 
یختلف ھیكلھا التنظیمي عن المؤسسة التي تعم�ل ف�ي بیئ�ة غی�ر مس�تقرة، فكلم�ا كأنَّ�ت البیئ�ة أكث�ر 

ً استقراراً  ا ازداد ، وكلما ازداد تغیر عوامل البیئة االقتص�ادیة واالجتماعی�ة والثقافی�ة، كلم�وتجانسا
تعقید الھیكل التنظیمي، فالمؤسسة التي تعمل في بیئة صناعیة متغیرة یزداد تعقد الھیكل التنظیمي 
ع���������ن المؤسس���������ة الت���������ي تعم���������ل ف���������ي بیئ���������ة أق���������ل تص���������نیعاً وأكث���������ر اس���������تقراراً 

)J.Hodge&W.Anthony,1979,p.243.( 

 

 

 

 تكنلوجیا العمل:  -3

أنَّ طبیع��ة تكنلوجی��ا الت��ي تس��ود ج��و العم��ل وظروف��ھ أث��راً ف��ي مناخ��ھ الع��ام، فكلم��ا كأنَّ��ت 
التكنلوجیا المستخدمة في المنظمة ذات طبیعة تقلیدیة غیر منفتحة تؤدي بالمناخ العام نحو الرقاب�ة 

اعات واب�د إمكان�اتتحج�یم  جان�بوالسلبیة، مما یؤثر سلباً عل�ى روح الثق�ة ب�ین أف�راد النظ�ام إل�ى 
الع��املین وع��دم اقب��الھم وض��عف حماس��ھم عل��ى تحم��ل المس��ؤولیات الت��ي تتطلبھ��ا مھ��ام أدوارھ��م، 

ً والتجدید في أبعاده التكنلوجی�ة یش�كل  االنفتاحوالعكس صحیح بمعنى أنَّ توجھ النظام نحو   ض�مانا
 لسیادة مناخ منظمي صحي فیھا.

 البیئة الخارجیة:  -4
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لنظ�ام أث�راً مباش�راً عل�ى مناخ�ھ المنظم�ي الع�ام وعل�ى كیفی�ة أنَّ للبیئة الخارجیة المحیطة با

رؤی��ة الع��املین فی��ھ ل��ھ، فالمنظم��ة الت��ي تحیطھ��ا ظ��روف اقتص��ادیة ص��عبة ق��د ت��دفع أدارتھ��ا إل��ى 
االستغناء عن بعض العاملین فیھا مما یؤثر سلباً على إحساس العاملین في النظام بالثق�ة والش�عور 

على الظروف السیاسیة واالجتماعیة األخرى التي یعیش ضمن  باالستقرار، والشيء نفسھ ینطبق
أطارھا النظام، أما إذا كأنَّت ھذه المتغیرات البیئیة الخارجیة متسمة بالصحة والسالمة ساعد ذل�ك 

 ). 143-142، ص1999على دعم صحة النظام وسالمة مناخ العمل فیھ (الطویل، 

 ثالثاً: أنَّواع المناخ التنظیمي:

 المناخ المفتوح:  -1

ویتمیز العاملون فیھ بروح معنویة عالیة وبدرجة من التالحم والت�آزر فیم�ا بی�نھم (عكاش�ة، 
 ).9، ص1989

 المناخ المستقل:  -2

ف��ي ھ��ذا المن��اخ تك��ون الحری��ة الممنوح��ة ش��بھ كامل��ة قب��ل االدارة للع��املین ف��ي تنفی��ذ االعم��ال,      
 ).50:ص:1984العمل. (الشیخ وزاھد, جانب, وإھمال یةاإلنسانویكون التركیز على العالقات 

ویتمی��ز الع��املون فی��ھ بدرج��ة متقدم��ة م��ن االحس��اس بالحری��ة ف��ي ممارس��ة متطلب��ات أدوارھ��م     
 Halpin, 1966وإش�باع حاج�اتھم االجتماعی�ة م�ع احتمالی�ة ت�وفر درج�ة بس�یطة م�ن التح�رر (

pp.180-181.( 

 المناخ المنضبط:  -3

ویشیر إلى عمل األفراد الجاد ولكن على حساب متطلبات البعد االجتماعي بینھم، فبالرغم م�ن     
م��ن  یع��انونس��المة ال��روح المعنوی��ة للع��املین ف��ي النظ��ام والت��زامھم بمتطلب��ات أدوارھ��م، إال أنَّھ��م 

زی��ادة ف��ي الرقاب��ة وكث��رة ف��ي األعم��ال الورقی��ة وض��عف ف��ي العالق��ات الشخص��یة فیم��ا بی��نھم. 
 ).149:ص1994ویل,(الط

 المناخ العائلي:  -4

 اإلنج��از رص��انةویش��یر ھ��ذا المن��اخ إل��ى س��یادة عالق��ات اجتماعی��ة أص��یلة ولكنھ��ا ت��ؤثر عل��ى     
. فالعاملون ھنا یشعرون بحمیمیة العالقات بینھم أكثر من إحساسھم ب�االلتزام العمی�ق نح�و واألداء

 ).52، ص1984متطلبات عملھم وأدوارھم في النظام (الشیخ وفوزي، 

 : األبويالمناخ  -5

ولكن وبالرغم من محاولة االداري فیھ تأكید االھتم�ام  اإلنتاجیةویسود ھذا المناخ تأكید بعد 
بالعاملین ومراعاتھم بوصفھ أباً كأب إال أنَّھ یم�ارس دور ال�دكتاتور المتس�لط ال�ذي یظھ�ر بمظھ�ر 

 لإلنس�انالع�املین مع�ھ احساس�اً بأنَّ�ھ نم�وذج  بإعط�اءالساعي إلى الصالح الع�ام أكث�ر م�ن اھتمام�ھ 
 ).10، ص1989صاحب المھنة (عكاشة، 
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 المناخ المنغلق:  -6

في ھذا النوع یكون الفتور في العالقات ھو السائد داخل المنظمة, وذل�ك لع�دم اش�باع الع�املین      
ی�ر فعال�ة ومعیق�ة للعم�ل. , وفي ھذه الحالة تكون القیادة االداریة غواإلنسانیةلحاجاتھم االجتماعیة 

 ).8-7:ص1994(شحاذه,

والرضا ع�ن الع�املین ف�ي النظ�ام، فھ�م  اإلنجازیسود ھذا المناخ إحساس باھتزاز في بُعدي 
منقسمون على أنَّفسھم وغیر مترابطین تنھكھم األعمال الرتیبة وروحھم المعنوی�ة المنخفض�ة إل�ى 

عزلة دون أنَّ یولي العاملین مع�ھ أي اھتم�ام أو حد كبیر، والمسؤول في النظام غالباً ما یعیش في 
 ).1946، ص1999اعتبار (الطویل، 

والح�د  االنفت�احنَّ تلك المناخات المشار إلیھا أعاله تقع على خط متصل أح�د حدّی�ھ أقص�ى إ
، علماً بأنَّ معظ�م المؤسس�ات وال�نظم االجتماعی�ة تق�ع مناخ�ات العم�ل عل�ى االنغالقاألخر أقصى 
 من ھذا الخط المتصل.أحدى النقاط 

) عل�ى أنَّ مق�درة الم�دیر عل�ى خل�ق Halpin & Croft, 1963ویؤك�د ھ�البن وكروف�ت (
الم�دیر مم�ا یس�اعد عل�ى  جان�بالع�املین أو م�ن  جان�بمناخ یسمح بظھور المبادرات القیادیة م�ن 

 زیادة فاعلیة المؤسسة وتحقیقھا ألھدافھا.

زمة لخلق ھذه المبادرات القیادیة ویتمی�ز مث�ل ویعد المناخ المفتوح من أفضل المناخات الال
 ھذا المناخ بما یأتي:

 توفیر الظروف المناسبة للعمل من الناحیتین المادیة والفكریة. -1

 المناسبة. اإلنسانیةخلق جو من العالقات  -2

 توفیر الحوافز المناسبة لألفراد. -3

 الالزمة. والمعلومات البیاناتتسھیل االتصاالت الفعالة لتدفق  -4

 اشراك األفراد في كل مجاالت التخطیط ورسم وتنظیم العمل. -5

 التدریب العملي والنمو المھني المستمر للعاملین. -6

 .األداءتحدید العالقات التنظیمیة بما یزیل التداخل بین األدوار والتضارب واالزدواج في  -1

 رابعاً:  مؤشرات دالة على صحة المناخ التنظیمي:

 ):Goal Focusالھدف وتركیزه (وضوح  -1

ا وع�دّھا مالئم�ة وھذه تتعلق بمدى وضوح أھداف النظ�ام لألف�راد الع�املین فی�ھ ودرج�ة قب�ولھم لھ�
 وممكنة التحقیق.
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 ):Communication Adequacyمالئمة التواصل ( -2

وھذه تشمل االتص�ال الرأس�ي واألفق�ي والبین�ي وك�ذلك االتص�ال م�ع البیئ�ة الخارجی�ة، كم�ا 
 یشمل درجة التشویش أو التحریف.

 ):Optimal Powerتساوي سلطة أمثل ( -3

فالمنظمات المتمتعة بالصحة یكون فیھا توازن في توزیع السلطة بحیث تخف حدة الصراع 
 ).393:ص1986داخلھا، كما یكون فیھا تأكید بُعد التشارك في مقابل االكراه والقسر. (الطویل,

 ):Human Resources Utilization( یةاإلنساناستخدام المصادر  -4

أنَّ االستخدام الفعّال للع�املین ف�ي النظ�ام یتطل�ب س�عي ك�ل م�نھم ألنَّ یحق�ق ذات�ھ وأنَّ ینم�و 
ویتطور في عملھن بمعنى أنَّ تتم عملی�ة االس�تفادة م�ن م�دخالت النظ�ام كاف�ة ض�من الح�د األعل�ى 

النامی�ة إل�ى تأكی�ده  البل�دانھ�ذا م�ا تحت�اج الممكن لھا، وبخاصة فیما یتعل�ق بالم�دخالت البش�ریة، و
مع تجنب  وإمكاناتھمولكن ھذا یعني بالضرورة االستفادة من ھذه المدخالت ضمن حدود طاقاتھم 

 عكسي على صحة النظام وسالمتھ على المدى الطویل. لما لذلك من مردود وإرھاقھمجھادھم ا

 ):Cohesivenessالتناغم ( -5

النظام بالرغبة في العمل واالستمرار في المشاركة ف�ي نش�اطاتھ، أي المدى الذي یشعر فیھ 
معت�زة  ھوأنَّ تكون للنظام ھویت�ھ وص�بغتھ الواض�حة بحی�ث تك�ون مدخالت�ھ البش�ریة س�عیدة راخی�

 ).393:ص1986إلیھ ومنسجمة في تعاونھا مع بعضھا البعض. (الطویل, بانتمائھا

 ):Moraleالروح المعنویة ( -6

واتجاھ��ات أف��راده  وانفع��االتنَّ خاص��یة المعنوی��ات بالنس��بة للنظ��ام ھ��ي حص��یلة مش��اعر إ
 المرتكزة حول درجة رضاھم وقناعاتھم وسرورھم في العمل في النظام.

 ):Innovativenessاالبداعیة ( -7

فالنظام المتمتع بالصحة یمیل إلى تبني واستحداث اج�راءات جدی�دة، ویتح�رك نح�و أھ�داف 
بادئ وینوع في خدماتھ، أي أنَّ النظام المتمتع بالصحة یمیل إلى النمو والتطور والتغییر جدیدة وی

 والتمایز بدل أنَّ یبقى أسیر الرتابة والنمطیة المنغلقة.

 ):Autonomyاالستقاللیة ( -8

فالنظم المتمتعة بالصحة تأتي استجاباتھا مع متغیرات ومثیرات بیئتھا الخارجیة ل�یس عل�ى 
رد الفع�ل أو م��ن التعام�ل م��ع أزم�ة، ولك��ن عل�ى أس��اس م�ن التفاع��ل المت�یقظ وال��واعي أس�اس م��ن 

واالیجابي لما یحیط بھا، ولدیھا الرغبة في المبادرة والقدرة والبنیة والعزم والتصمیم التي تمكنھ�ا 
 من تطویر نفسھا.

 ):Adaptationالتكیف ( -9
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التعایش م�ع مرون�ة التغیی�ر ال�واعي وعل�ى نَّ النظم المتمتعة بالصحة لدیھا القدرة على إأي 
 تصحیح مسارھا والتكیف األسرع مع بیئتھا الداخلیة والخارجیة.

 ):Problem Solving Adequacyمالءمة حل المشكلة ( -10

نَّ ك��ل نظ��ام یع��یش مش��كالت ویواج��ھ ص��عوبات وت��وترات ویتع��رض لظ��روف عم��ل غی��ر إ
وغیابھا، بل أنَّ العبرة في الطریق�ة الت�ي یتعام�ل فاعلة. ولكن القضیة لیست في وجود ھذه األمور 

)، (الطوی�ل، 384-383، ص1986من خاللھ�ا النظ�ام م�ع مث�ل ھ�ذه األم�ور والقض�ایا (الطوی�ل، 
 ).159، 157، ص1999

فالمنظم��ة المتمتع���ة بالص���حة ل���دیھا بنی���ة واج���راءات تس���ھل علیھ���ا أم���ر تحس���س مش���اكلھا 
اجح�ة ومناس�بة لھ�ا ض�من أدن�ى ح�د ممك�ن م�ن الجھ�د وقضایاھا وكذلك ایجاد وتبني بدائل حلول ن

 ).Miles,1955,p.18والھدر (
 الطریقة واإلجراءات 

 منھج الدراسة : 
یتناول ھذا المبحث إجراءات البحث من حیث وصف مجتمع البحث, فضالً عن وصف االداة      

الوسائل االحصائیة , وتحدید لألداةالمستخدمة مع اجراءات التطبیق, وایجاد الصدق واالثبات 
 المالئمة التي استخدمت في االجراءات من أجل التوصل الى النتائج المتوخاة.

وقد اعتمد الباحث على المنھج الوصفي الذي یعتمد على جمع الحقائق والمعلومات ثم      
مقارنتھا وتحلیلھا وتفسیرھا للوصول إلى تعمیمات مقبولة, ، وتستخدم في البحث الوصفي 

للقیاس والتصنیف والتفسیر والتقویم، كما یمكن عن طریقھ وضع تنبؤات من األحداث  أسالیب
 ).172، ص2000المقبلة (عطوي، 

  :ًمجتمع الدراسة:أوال 
تألف مجتمع البحث من جمیع اعضاء الھیئة التدریسیة للمرحلة المتوسطة  والبالغ عددھم     

ً ومدرسة للعام الدراسي (712( ) والذي 1) كما ھو موضح في الجدول(2016-2015) مدرسا
یمثل مجتمع البحث موزعین حسب الجنس والمجموع الكلي ألعداد المدرسین في  المدیریة 

الءمتھ تم استخدام المنھج الوصفي التحلیلي لمالعامة للتربیة واسط  في المرحلة المتوسطة, 
 لطبیعة الدراسة وأھدافھا.

 د أفراد العینة تبعاً لمتغیر الجنس لعینة البحث.عدد أفراد مجتمع البحث وعد ):1( جدول
 

 عدد أفراد العینة عدد أفراد المجتمع نوع العینة تسلسل

 

 183 366 مدرسین 1

 173 346 مدرسات 2

 356 712 المجموع
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 : عینة الدراسة 
ً و (183شملت عینة البحث (     بطریقة عشوائیة  اختیارھم,  تم تدریسیة) 173) تدریسیا

 -الصویرة -متعددة المراحل,  موزعین على المدیریات التربیة الفرعیة (واسط_ الحي
) إذ تم تحدید المدراس  التابعة للمدیریة , ومن ثم سحبت عینة عشوائیة  النعمانیة -العزیزیة

 ئیة .من ھذه المدارس, ثم تم اختیار مجموعة من أعضاء الھیئة التدریسیة فیھا بصورة عشوا
 .) یوضح ذلك2وجدول رقم (

 .عینة البحث موزعة حسب المدیریات: )2( جدول
 

 ت
 إعداد المدرسین المدیریة

 237 واسط 1

 133 الحي 2

 114 العزیزیة 3

 117 الصویرة 4

 11 النعمانیة 5

 712  المجموع

 
 
 :ثالثاً: اداة البحث 
 O.C.D.Q)(  )Organizationalوصف المناخ التنظیمي   استبانةاعتمد الباحث     

Climate Questionnaire Description معدة من قبل الباحث.  االستبانة) وأنَّ ھذه
Halpin,1966) وتتكون 1) فقرة كما في ملحق رقم (64متكونة من ( االستبانة). وھذه ,(

) 4من بعدین :  بعد سلوك المدیرین وبعد سلوك المدرسین, وتحتوي على ( االستبانةھذه 
 مجاالت:  وفیما یأتي توضیح لھا:

 سلوك المدرسین: -أ
التباعد: ویشیر الى أنَّ المدرسین ال یعملون ضمن فریق متكامل بل كل منھم یعمل باتجاه  -1

 ).38, 61, 27, 26, 22, 18, 14, 2,6,10مختلف عن االخر ویمثل الفقرات (
الروتینیة ویشمل  باألعمالاالعاقة: ویشیر الى أنَّ مدیر المدرسة یثقل كاھل المدرسین  -2

 ).4, 8, 12, 16, 20, 24الفقرات (
, 30, 31, 35للمدرسة وتشمل الفقرات ( واالنتماء: وتمثل الروح المعنویة والرضا االنتماء -3

23 ,19 ,15 ,21 ,11 ,7 ,3.( 
) 1,5,9,13,17,57,25یة بین المدرسین وتشتمل (االلفة: وتمثل العالقات الطب -4

Halpin,1963:150-151).( 
 سلوك المدیر:  -ب
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الشكلیة في العمل: یمثل سلوك المدیر الذي یتسم بالشكلیة دون االھتمام بالعالقات  -1
 ).58,59,55,44,34,52,40,54,64الشخصیة واالجتماعیة وتضم (

ر الذي یوجھ كل اھتمامھ نحو أنَّجاز العمل : ویشیر الى سلوك المدیاإلنتاجالتركیز على  -2
 ).39,43,62,47,45,51,48وتمثل الفقرات (

القدوة في العمل: ویشیر الى سلوك المدیر بأنَّھ القدوة الحسنة في العمل وتمثل الفقرات  -3
)28,30,36,41,49,53,56,60,63.( 

ویضم  إنسانیةودیة : ویمثل ھذا البعد معاملة المدیر للمدرسین معاملة اإلنسانیةالنزعة  -4
 ).(Halpin,1966:177-178 ).29,33,37,42,46,50الفقرات (

اسئلة دقیقة ومحددة لوصف المناخ التنظیمي ویتمیز بكونھ من  االستبیانویتضمن ھذا 
أنَّ یعبر عن اتجاھھ, إذ  نیبالتي تتیح للمست) (Likerkاالدوات الموضوعیة الستخدامھ طریقة 

 األوزانونادراً وابداً) والتي تعطي  وأحیاناالخمسة وھي (دائماً وغالباً  البدائلیختار بدیالً من 
) امام كل فقرة وھي البدائل لتي تسمح بالتعبیر عن االختیار عن كل فقرة من 1,2,3,4,5(

 .االستبیانفقرات 
 :رابعاً: صدق أدوات الدراسة 

تت�وافر ف�ي االختب�ارات والمق�اییس یعد الصدق من أھم الخصائص السیكومتریة التي یج�ب أنَّ      
)Ebel,1972,p.345(  ألنَّ�����ھ مؤش�����ر عل�����ى ق�����درة المقی�����اس ف�����ي قی�����اس م�����ا أع�����د لقیاس�����ھ
)Harrison,1983,p.11 ومن خاللھ تتحقق من مدى قدرة المقیاس على تحقی�ق الغ�رض ال�ذي .(

خرج ). ویعد الصدق الظاھري أحد أنَّواع الصدق ال�ذي یس�ت333، ص1998أعد من أجلھ (عودة، 
في قی�اس  وإمكانیاتھاعن طریق عرض المقیاس على مجموعة من الخبراء للحكم على صالحیتھا 

 ).Allen&Yen,1979,p.96الخاصیة المراد قیاسھا (

ق��ام الباح��ث باس��تخراج الص��دق الظ��اھري ل��ألداة م��ن خ��الل عرض��ھا عل��ى مجموع��ة م��ن      
) 10ط الترب��وي وبل��غ ع��ددھم (التربوی��ة والتخط��ی اإلدارةالمحكم��ین والمتخصص��ین ف��ي مج��ال 
) متض�مناً أس�ماء األس�اتذة الخب�راء م�ن التدریس�یین ال�ذین 3محكماً، كم�ا ھ�و موض�ح ف�ي ج�دول (

أمض��وا س��نوات طویل��ة ف��ي التعل��یم الج��امعي، وطلب��ت أل��یھم أنَّ یب��دوا مالحظ��اتھم عل��ى الفق��رات 
ن���اخ التنظیم���ي ، المكون���ة لھ���ذه األداة، م���ن حی���ث وض���وحھا ومالئمتھ���ا وص���الحیتھا لقی���اس الم

أیة فقرة  وإضافةبراز خصائص ھذا المناخ حسب المجاالت التي تضمنتھا األداة. إفي  وإمكانیاتھا
 أخرى مناسبة.

% فم��ا ف��وق م��ن الخب��راء للحك��م عل��ى 80وق��د ت��م االبق��اء عل��ى الفق��رات الت��ي نال��ت موافق��ة      
صالحیة الفقرة لقیاس المناخ التنظیمي واالحتفاظ بھ�ا او ح�ذفھا اذا كأنَّ�ت دون ذل�ك, ونتیج�ة لھ�ذا 

%) م��ن قب��ل جمی��ع 100االج��راء وج��د الباح��ث أنَّ جمی��ع الفق��رات ك��أنَّ نس��بة االتف��اق علیھ��ا (
 محكمین, وبذلك عدة االداة متمتعة بخاصیة الصدق.ال

 الثبات:
ھو المدى ال�ذي یمك�ن أنَّ نق�رر بموجب�ھ أنَّ المقی�اس یق�یس بن�اءاً نظری�اً مح�دداً او خاص�یة      

نَّھ یتحقق من قیاس الس�مة او البن�اء النظ�ري، ل�ذا إإذ . (Stanley&Hokins,1972:p.111)معینة 
فھو یتطلب معلومات نظریة من مصادر متباینة. وأنَّ اي س�مة یمك�ن أنَّ تق�اس م�ن خ�الل ھ�ذا 
الصدق، فصدق البناء یرك�ز عل�ى دور النظری�ة النفس�یة ف�ي االختب�ار والحاج�ة ال�ى فرض�یات 
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ومن مؤشرات ص�دق البن�اء . (Anstasi & Urbina,1997:p.126)یمكن أنَّ تساعدنا للتحقق منھ 

 التي تحققت منھا الباحث

 :تطبیق االداة
بصورتھا النھائیة على جمیع إفراد العینة ، إال أنَّ عدد االستمارات التي ت�م  االستبانةطبقت        

) اس�تمارة 356استرجاعھا كأنَّ اقل من عدد االستمارات التي تم توزیعھا على العینة، فقد استلم (
ھم�ال () اس�تمارة ا), وت�م 10%) كم�ا موض�ح ف�ي الملح�ق (64) وبنس�بة ( 500فقط م�ن أص�ل (

ً لع�دم ص��الحیتھا إ ت��م  االس��تبانات  اس�تالملع��دم اكتم��ال االجاب�ة عنھ��ا, وبع�د إتم��ام مرحل��ة  حص�ائیا
 التي أعطیت للبدائل.  لألوزانتفریغ االجابات وفقاً 

طبق��ت المقی��اس عل��ى اف��راد العین��ة والب��الغ ع��ددھم () ف��رداً وت��م اختی��ارھم بالطریق��ة الطبقی��ة      
تم اعطاء درجة لكل فقرة من فقرات المقیاس,  العشوائیة من ضمن المدارس المذكورة سابقاً, وقد

), ومطلق�اً درجتان), نادراً (3( أحیانا) درجات, 4) درجات, وغالباً (5خمسة بدائل , وھي دائماً (
 (درجة واحدة) ھذه بالنسبة للفقرات الموجبة.

), مطلق�اً درجتان(كأنَّت بطریقة معاكسة مثالً دائماً (درجة واحدة), غالباً فأما الفقرات السالبة      
(درجة واحدة) ھذه بالنس�بة للفق�رات الموجب�ة. وت�م تفری�غ االجاب�ات ومعالجتھ�ا إحص�ائیاً بالنس�بة 

 ألھداف ومتغیرات البحث.

  :الوسائل االحصائیة
بغیة التحقق  البیاناتحسابیة  لمعالجة الاستخدمت الباحث عدداً من الوسائل اإلحصائیة و    

 من أھداف البحث وھي:

 : للتحقق من ثبات التطبیق.) (Pearson correlation coefficient معامل االرتباط بیرسون -1
 ).180:ص1977( البیاتي, 

االختبار التائي لعینة الواحدة لتعرف على طبیعة المناخ التنظیمي ( البیاتي,  -2
 ).274:ص1977

 ):Testing of bilateral comparisons (T_test)اختبار المقارنات الثنائیة ( -3
ً لمتغیر  للتعرف على الفروق في استجابات أفراد العینة عن مجاالت الدراسة تبعا

 ).(Ferguson: 1983:166(الجنس).
 

 : عرض النتائج ومناقشتھا وفقا لالھداف المحددة لھا  المبحث الرابع
 الھدف االول:

) 356البحث والذي بلغ (م استخراج المتوسط الحسابي لدرجات عینة تلتحقیق ھذا الھدف      
), كما تم استخراج المتوسط الفرضي للقیاس وكأنَّ 6.82المعیاري والذي بلغ ( واالنحراف

), وباستخدام االختبار التائي لعینة واحدة, ثم استخراج مستوى اعضاء ھیئة التدریس 192(
 )یوضح ذلك.3في الكشف عن طبیعة المناخ التنظیمي, والجدول رقم (
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التعرف على المناخ التنظیمي السائد في مدارس المتوسطة في محافظة واسط   ):3( جدول 
 .والقیمة التائیة المحسوبة والجدولیة لداللة الفرق بین المتوسطین الحسابي والفرضي

عدد  المتغیر
 اإلفراد

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الفرضي

 االنحراف
 المعیاري

 القیمة التائیة
درجة 
 الحریة

مستوى 
 ة الدالل

0.05  
 الجدولیة  المحسوبة 

المناخ 
 التنظیمي  

بمعنى  دالة 355 1,96 3.65 6.82 192 199.67 356
یوجد مناخ 

 تنظیمي 

      

) أكبر من القیمة الجدولیة والبالغة 3.65یتضح من الجدول أنَّ القیمة التائیة المحسوبة والبالغة ( 
) أي توجد فروق بین المتوسطین الحسابي والفرضي ولصالح المتوسط الحسابي للعینة, 1,96

ویشیر ذلك الى أنَّ اعضاء ھیئة التدریس لدیھم مستوى عال من التفاعل االیجابي والعالقات 
الجیدة فیما بینھم, إذا أنَّ خلق مناخ تنظیمي ایجابي یولد شعوراً لدى جمیع العاملین  اإلنسانیة
واالخالص في تحقیق االھداف التي اجتمعوا على تحقیقھا بكفاءة  باالنتماءؤسساتھم ضمن م

وفاعلیة, وجاءت ھذه النتیجة متفقة مع دراسة .... الى المناخ التنظیمي كأنَّ ایجابیاً وفعاالً, وتتفق 
 كذلك مع دراسة.... والتي توصلت ایضاً الى وجود تفاعل بین المدیر والمدرسین.

 :الثانيالھدف 

والذي یرمي الى التعرف على الفروق بین اعضاء الھیئات  الثانيولغرض التحقق من الھدف      
التدریسیة في نظرتھم للمناخ التنظیمي وفق متغیر الجنس, فقد تم استخراج المتوسط الحسابي 

) فضالً عن المتوسط  6.52المعیاري الذي بلغ( واالنحراف) 191.58للذكور, والذي بلغ( 
)وباستخدام 7.007المعیاري الذي بلغ ( واالنحراف) 189.72والذي بلغ ( لإلناثالحسابي 

الجدول رقم و واإلناثللعینتین مستقلتین ثم استخراج الفرق بین الذكور  الثانياالختبار التائي 
 )یوضح تفاصیل ذلك. 4(

 .تبعاً لمتغیر الجنسالتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائیة للمناخ التنظیمي  ):4رقم (

 الجنس
   

المتوسط  العینة 
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

درجة 
 الحریة

مستوى  القیمة التائیة
 0,05الداللة

 الجدولیة المحسوبة

 الذكور     
 دالة لصالح  1,96 2.59 354 6.52 191.58 183

 7.007 189.72 173 اإلناث الذكور   
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)  أكب��ر م��ن الجدولی��ة 2.59) أنَّ القیم��ة التائی��ة المحس��وبة البالغ��ة ( 4یتض��ح م��ن ج��دول رق��م (

 واإلن��اث), أي توج��د ف��روق ب��ین متوس��ط ال��ذكور 0,05) عن��د مس��توى الدالل��ة (1,96البالغ��ة (
ی��ة المن��اخ بإیجابی��ة فاعل اإلن��اثولص��الح ال��ذكور , أي أنَّ ال��ذكور ل��دیھم مس��توى أعل��ى م��ن 

 مدارسھم. التنظیمي ضمن

 االستنتاجات:
 االتیة: االستنتاجاتتم عرضھ من نتائج البحث, تم التوصل الى  في ضوء ما

 في وصفھم للمناخ التنظیمي. باإلیجابیةتمتع اعضاء ھیئات التدریس في المدارس المھنیة  -1
لصالح الذكور, أي أنَّ الذكور لدیھم مستوى  واإلناثتوجد فروق بین متوسط الذكور  -2

 وصفھم للمناخ التنظیمي ضمن مدارسھم. بإیجابیة اإلناثاعلى من 

 التوصیات:
 تم التوصل الیھ من نتائج, تبلورت التوصیات االتیة: في ضوء ما

والوالء  االنتماءلینمي في داخلھم شعور  اإلناثالتشجیعیة لدى  المكافئةاعتماد سیاسة  -1
 ویحفزھم على التفاعل ضمن مجتمع مدارسھم.

ومحاولة الكشف  اإلناثالمثمرة المتبادلة مع  اإلنسانیةتھیئة مناخ تنظیمي یتسم بالعالقات   -2
 عن الصعوبات لدیھن ودراستھا وتذلیلھا.

 المقترحات:
 :مایأتي قترح الباحثیاستكماالً لبحث الموضوع بشكل أوسع 

 الوظیفي.اجراء دراسة عن المناخ التنظیمي في المدارس االعدادیة وعالقتھا بالرضا  -1

الھیئات التدریسیة ببعض  ألعضاءاجراء دراسة عن عالقة المناخ التنظیمي  -2
 المتغیرات (مدة الخدمة, الشھادة).

 

 قائمة المصادر والمراجع:

 المصادر العربیة: -أوالً 

المجل�د  ). الخصائص النفسیة للقیادة االداریة في الكوی�ت, المجل�ة العربی�ة ل�إلدارة,1998_____________ (
 .1), العدد 13(

), الكتب�ة 12). أحادیث في التربیة والتعلیم, وزارة التربیة, السلسة التربویة, الع�دد (1995البزاز, حكمت عبد هللا (
 الوطنیة, بغداد.

الع�راق بغ�داد:  االحص�اء الوص�في واالس�تداللي ف�ي التربی�ة وعل�م ال�نفس,). 1977البیاتي, عب�د الجب�ار توفی�ق. (
 قافة العمالیة.مطبعة الث

رس�الة المناخ التنظیمي السائد ف�ي األقس�ام العلمی�ة ف�ي كلی�ات جامع�ة القادس�یة، ). 2000الجبوري، وداد مھدي(
 كلیة التربیة/ ابن الھیثم. -ماجستیر غیر منشورة، جامعة بغداد

), االردن: 4ع��دد (), ال24, المجل��د (, مجل��ة رس��الة المعل��م). القی��ادة ف��ي االدارة التربوی��ة1983ج��رادات, ع��زت (
 وزارة التربیة والتعلیم.
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ع��دن)، ف��ي ض��وء أنَّم��وذج -. فاعلی��ة المن��اخ التنظیم��ي للجامع��ات الیمنی��ة (ص��نعاء)2000الج��وفي، محم��د أحم��د(
 أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، الجامعة المستنصریة. مقترح، 

, اطروحة دكتورة غیر منشورة, كلی�ة  جامعات الیمینةفاعلیة المناخ التنظیمي لل). 2006جعفر ( وجدانالحكاك, 
 التربیة, الجامعة المستنصریة, بغداد: العراق.

). المناخ التنظیمي وأثره على اداء العاملین في اجھزة الرقابة المالیة واالداریة في 1999الدبیبات, محمد محمود (
), 26الجامعة االردنیة المجلد ( -العلمي, تصدر عن عمادة البحث مجلة دراسات العلوم االردنیةاالردن, 

 ).1العدد (
المناخ التنظیمي السائد في المدارس االعدادی�ة م�ن وجھ�ة نظ�ر الم�دیرین والمدرس�ین, ). 1989الربیعي, معن (

 (رسالة ماجستیر غیر منشورة), كلیة التربیة ابن رشد, جامعة بغداد.
ف��ي الم��دارس االعدادی��ة م��ن وجھ��ة نظ��ر الم��دیرین  ). المن��اخ التنظیم��ي1989الربیع��ي، مع��ن، لطی��ف كش��كول(

 كلیة التربیة/ ابن رشد. -رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بغداد والمدرسین،
العلمیة ألعضاء الھیئ�ات  باإلنتاجیةالمناخ التنظیمي في جامعة بغداد وعالقتھ ). 2003السامرائي، مھدي صالح(

 كلیة التربیة/ ابن الھیثم.  -أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة بغداد التدریسیة،
, (رسالة ماجستیر غیر منشورة) الجامع�ة المناخ التنظیمي وأثره على اتجاھات الطلبة). 1994شحاذة, ابراھیم ( 

 االردنیة.
 ).3) عدد (, تصدر عن المدیریة العامة للتعلیم المھني (فصلیة مجلة مھنیة). 2010صوت المھني (
). أثر وحدات التط�ویر االداري ف�ي المن�اخ التنظیم�ي الس�ائد ف�ي القط�اع الع�ام ف�ي االردن, 1996طعامنة, محمد (

 ), الجامعة االردنیة.2), العدد (32, مجلد (مجلة العلوم االداریة
ر وائ��ل للتوزی��ع : داعم��ان، األردن، اإلدارة التربوی��ة والس��لوك التنظیم��ي). 1986عب��د ال��رحمن ( ھ��انيالطوی��ل، 

 والنشر.
المھنی�ة المس�ائیة ف�ي مدین�ة بغ�داد  الثانوی�ةالصعوبات التي تواج�ھ الم�دارس ). 2000العارضي, نسرین جواد (
 , (رسالة ماجستیر غیر منشورة), كلیة التربیة ابن رشد, جامعة بغداد.وسبل معالجتھا

ئد ف�ي كلی�ة التربی�ة األساس�یة ف�ي الجامع�ة المن�اخ التنظیم�ي الس�ا). 2005العزاوي، منتھى عبد الزھ�رة محس�ن(
رس��الة ماجس��تیر غی��ر منش��ورة، الجامع��ة  المستنص��ریة م��ن وجھ��ة نظ��ر أعض��اء الھیئ��ة التدریس��یة،

 المستنصریة، كلیة التربیة.
: ال�دار العلمی�ة ومكتب�ة دار الثقاف�ة للنش�ر عم�اناألردن،  أس�الیب البح�ث العلم�ي،). 2000عطوي، جودت عزت(
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