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دارةو اكتشاف العالقة بین عناصـر المنـاخ التنظیمـي  ىإلتهدف هذه الدراسة  ٕ الجـامعي مـن خـالل وضـع عـدد مـن الفرضـیات الرئیسـة  األداء ا

 أداةفـي  األسـئلةوالمعتمدة عبر تصـمیم  الجامعي األداء إدارةمعنویة لكل عناصر المناخ التنظیمي في   تأثیروالتي تنص على وجود عالقة 
وتمـت معالجـة  2009/2010تدریس داخـل خمـس كلیـات تابعـة لجامعـة المثنـى للسـنة الدراسـیة  هیأةعضو  50ة والموزعة على أناالستب

تحقـق الفرضـیات فـي وجـود  إثبـات إلـى) وتوصـلت الدراسـة 10إصدار spss(  اإلحصائیةالحزمة  باستخدامات المستخدمة في الدراسة أنالبی
دارةو بین عناصر المناخ التنظیمي  تأثیرعالقة  ٕ   جامعي.ال األداء ا

Abstract 
This study aimed to Explore the relationship between the elements of The Organizational  Climate 
and The Managing of the Academic Performance, By standing on main hypothesis that(there is 
significant relationship  and effect of the Factors of The Organizational  Climate and The Managing 
of the Academic Performance)depending on the survey by using designed questionnaire distributed on 
the study sample  50 professors  within Five Colleges from AL-Muthana  University(the community of 
the study)within the academic year(2009-2010)in addition to the  questionnaire of gathering study 
data, the searchers also used the personal 
 interviews ,all this data putting with using of SPSS.V.10 ,Program to analyzing it ,The most 
important finding is that achieving the study hypothesis of finding the relation between the 
organizational climate factors and the managing of the academi performance.   

                              المقدمة   :         

التغییـرات علـى مسـتوى البیئـة الخارجیـة ومـن أهـم مظاهرهـا  مرت المنظمات التقلیدیـة بتغییـرات حاسـمة  عصـفت بمقومـات بیئتها،وبالـذات 
ب اإلداریـة لتلـك المنظمـات لتكـون متنافسـة أو قـادرة علـى التنـافس مـع أنـ) ممـا أدى إلـى ضـرورة االهتمـام بالجو Globalizationالعولمة(

لـذات (المؤسسـات  اء منـاخ تنظیمـي جیـد للمؤسسـة وبابنـ أن. وهذا یعنـي  مثیالتها واالهتمام بالمتغیرات التي تؤثر باألداء اإلداري ومتغیراته
 ً داریـا سـیكون لـه  التعلیمیة)بناء ٕ عكـاس مباشـر علـى أدائهـا . لقـد تزایـد اهتمـام البـاحثین والكتـاب اإلداریـین فـي موضـوع أنتربویا وأكادیمیـا وا

هباهتمامــاتهم وذلــك علــى  ة التــي تحظــىظیمــي) وأصــبح مــن الموضــوعات الرئیســالبیئــة التنظیمیــة الداخلیــة ( المنــاخ التن  اً رئیســی اً محــدد عــدّ
  .األفرادلسلوكیات 

ة أنـالتدریس في المؤسسات التعلیمیة وذلك لزیادة الشعور بأهمیة ومك هیأةاالهتمام بدراسة موضوع المناخ التنظیمي لدى أعضاء  ىوتنام 
نه في تطـویر واقـع وأهـداف هـذه  المؤسسـات. وضـمت التدریس في تحدید مستقبل مؤسساتهم ، فضال عن التأثیر الذي یملكو  هیأةأعضاء 

ة والتي تم توزیعها على مالكات خمس كلیات في جامعـة المثنـى أنات على استمارة االستبأنهذه الدراسة والتي اعتمدت في عملیة جمع البی
عـدد  أنام العلمیـة فـي تلـك الكلیـات وكـ)تدریسیًا لمختلف األقسـ 60من اصل سبعة كلیات كونها األقدم كمجتمع لعینة الدراسة المؤلفة من (

اسـتمارات فیكـون المجمـوع  أنلعدم صالحیة اإلجابة لغرض البحث ولم تسترجع ثم أن)بعد ذلك استبعدت استمارت52المجیبین لالستمارة هو(
ت داللة إحصائیة بین إلى  إثبات وجود عالقة ذا أن%.وبعد التحلیل توصل الباحث83.3استمارة أي بنسبة )الصحیح لإلجابات هو( خمسین

دارةعناصر المناخ التنظیمي و  ٕ العلیـا وتضـمنت الدراسـة كـذلك تحقیـق أهـدافها واإلجابـة علـى  دارةاألداء الجامعي بالكفـاءة المنشـودة مـن اإل ا
              أهمهـــــــــا االهتمـــــــــام بـــــــــالتعلیم ألمنظمـــــــــي أنتساؤالتها،وتضـــــــــمنت أیضـــــــــًا توصـــــــــل البـــــــــاحثین إلـــــــــى اســـــــــتنتاجات وتوصـــــــــیات كـــــــــ
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Organizational learning)   ( لعینة الدراسة وتوعیتهم بأهمیة التعرف إلى أبعاد المناخ التنظیمي وایالئها االهتمام الـالزم لرسـم خطـة
   جي للجامعة . آتیاألداء االستر 

  للبحث:المنهجیة العلمیة األولالمبحث      
:    البحثمشكلة  أوًال

فـي عملیـات التجدیـد واالبتكـار ویسـتدعي ذلـك تـوفیر  تسـهمجیة المنظمـة لكـي آتیة باتجـاه إسـتر یتطلب من المنظمات توظیف الموارد البشری
)یـتم بموجبهـا دعـم   Organizational Climateمتغیرات متداخلة ومتفاعلـة فیمـا بینهـا لخلـق بیئـة داخلیـة تنظیمیـة (منـاخ تنظیمـي) (

التسـاؤالت  بإثـارةتتحـدد مضـامین مشـكلة الدراسـة   أنفـرات والخبـرات . وعلیـه األداء لغرض تطویر العاملین بالمعارف والمها إدارةوممارسة 
  ةتیاآل

دارةن(عینة الدراسة ) رؤیة واضحة عن عناصر المناخ التنظیمي و وهل یمتلك التدریسی -1 ٕ   ؟داء الجامعي في المنظمة المبحوثةاأل ا
 األداء الجامعي؟ إدارةفي تحسین  ةوفرة في المنظمة المبحوثة ممارسهل تشكل عناصر المناخ التنظیمي المت -2
دارةهل هناك عالقة بین عناصر المناخ  التنظیمي و  -3 ٕ       األداء الجامعي في المنظمة المبحوثة ؟ ا

  البحث أهدافیًا :أنث
  : تيالدراسة باآل أهدافتتجلى 
  وأهمیته ومكوناته األداء إدارةتكوین إطار فكري یضم المناخ التنظیمي من حیث المفهوم واألهمیة وتحدید مفهوم  -1
 األداء إدارةصر المناخ التنظیمي المتوفرة في المنظمة المبحوثة وكذلك مكونات اوصف وتشخیص عن -2
دارةاالرتباط والتأثیر بین عناصر المناخ التنظیمي و  اختبار عالقات -3 ٕ  األداء الجامعي في المنظمة المبحوثة   ا
 األداء الجامعي .  إدارةتشخیص أي العناصر أكثر من حیث العالقات والتأثیر ب -4
   البحثأهمیة  :ثالثاً 

  تيوفق األسلوب اآلعلى یتم تحدید أهمیة الدراسة 
  قي المنظمة المبحوثة  ةتحدید عناصر المناخ التنظیمي المتوفر  -1
دارةمن حیث التعریف بالمناخ التنظیمي و وجهات نظر الباحثین طرح  -2 ٕ  األداء . ا
 منظمات من خاللها االرتقاء بمستوى أداء العاملین تقدیم المرتكزات العلمیة التي یمكن لل -3
 األداء إدارة التعرف على متغیرات -4

:    البحثفرضیات  رابعًا
  ة األولى الفرضیة  الرئیس

دارةبین عناصر المناخ التنظیمي و  معنویة هنالك عالقة ذات داللة إحصائیة ٕ                              :ة تیاألداء الجامعي وتنبثق منها الفرضیات الفرعیة اآل ا
دارةبین الهیكل التنظیمي و  معنویة هنالك عالقة ذات داللة إحصائیة -1 ٕ   األداء الجامعي. ا
دارةبین القیادة و  معنویة هنالك عالقة ذات داللة إحصائیة -2 ٕ  األداء الجامعـــــي. ا
دارةبین نمط االتصاالت و  معنویة هنالك عالقة ذات داللة إحصائیة -3 ٕ  . األداء الجامعي ا
دارةو منافع العاملین بین  معنویة هنالك عالقة ذات داللة إحصائیة -4 ٕ  األداء الجامعي . ا
دارةو  المشاركة في اتخاذ القراراتبین معنویة  هنالك عالقة ذات داللة إحصائیة -5 ٕ  األداء الجامــــعي.  ا
دارةبین التكنولوجیا و  معنویة هنالك عالقة ذات داللة إحصائیة -6 ٕ  . األداء الجامـــعي ا

  یةأنالث رئیسةالفرضیة ال
  األداء الجامعي إدارةفي عناصر المناخ التنظیمي ل  ذات داللة إحصائیة معنویة توجد  عالقة تأثیر

             :ةتیالفرضیات الفرعیة اآل منها نبثقتو 
  األداء الجامعي . إدارةفي  لهیكل التنظیميل معنویة إحصائیةذات داللة  توجد عالقة تأثیر - 1
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 األداء الجامعـــــي  . إدارة في لقیادةل معنویة ذات داللة إحصائیة تأثیرتوجد عالقة  - 2
 األداء الجامعي . إدارة في نمط االتصاالتل معنویة ذات داللة إحصائیة توجد عالقة تأثیر - 3
 األداء الجامعي. إدارة في منافع العاملینل معنویة تأثیر ذات داللة إحصائیة توجد عالقة - 4
 األداء الجامــــعي . إدارة في لمشاركة في اتخاذ القراراتل معنویة ت داللة إحصائیةذا توجد عالقة تأثیر - 5
 األداء الجامــــعي.  إدارة في لتكنولوجیال معنویة ذات داللة إحصائیة توجد عالقة تأثیر - 6

  ات والتحلیل أنسادسًا / أسالیب جمع البی
ب أنـجالجنبیة وهي كتب وبحوث ومقاالت ذات الصلة بموضوع الدراسة مـن تغطیـة ة بالرجوع إلى المصادر العلمیة العربیة واألأناالستع تتم
ة لتحقیق أهداف الدراسـة .فبالنسـبة إلـى المتغیـر المسـتقل تـم أنب التطبیقي للدراسة فقد استخدمت استمارة االستبأنما الجأري للدراسة .ظألن

لتنظیمـي  إمـا فیمـا یخـص المتغیـر المعتمـد فقـد تـم الرجـوع إلـى دراسـة )  في قیاس عناصر المنـاخ ا2004،االعتماد على دراسة (الكلكاوي
جیة آتیاإلسـتر  دارةة علـى المحكمـین العلمیـین فـي اختصاصـات اإلأناألداء ، وقـد تـم عـرض االسـتب إدارة) فـي قیـاس متغیـرات 2008(علي ،

ة أكثـر دقـة أنادة مـن معـرفتهم  وخبـرتهم فـي جعـل االسـتبوالعملیـات ونظـم المعلومـات لالسـتف  تـاجنواأل والسلوك التنظیمي والموارد البشـریة 
  ة            أنوموضوعیة في القیاس وقد تم إجراء التعدیالت الالزمة في استمارة االستب

  :هأناالستب قیاس ثبات  : سابعاً 
.) وهذه النسبة جیدة ممـا یـدل 84( ة بین متغیرات الدراس ألفامعامل  أنة  واتضح أنفي قیاس ثبات االستب باخنكرو  ألفاتم استخدام معامل 

مكة أنثبات االستبعلى  ٕ   .األوقاتاستخدامها في جمیع  یةأنوا
  الدراسة: أنموذجأ :ثامناً 

  مقترح لطبیعة العالقة المفترضة بین متغیرات الدراسة أنموذجالشكل التالي هو أ

  
                                      سة الدرا أنموذج)  أ1الشكل (                                

  :يأنالثالمبحث 
  ب النظري للبحثأنالج

 organizational  climateالمناخ التنظیمي
  المفهوم  -1

ـدفقد تزاید االهتمام بـه ب ،كثیر من الظواهر في ةالتي لها تأثیراتها المتنوع ة المعاصر  ةالمناخ التنظیمي من المفاهیم التنظیمی ّ  أهـمه احـد ع
  یظهر علیها بشكل مباشر وملحوظ . إذوحدة العمل  شطةأنبة ات ذات العالقالموضوع
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 لإلفــرادیة الســلوك األطــرتــؤثر  مــن خاللهــا بهــا بیئــة العمــل والتــي صــفیقصــد بالمنــاخ التنظیمــي  مجموعــة الســمات والخصــائص التــي تت 
فـي  ةعكاسـه علـى قـدرة المنظمـأن أو لإلفـرادفي والتحفیـز والجماعات والمنظمات على حد سواء والتي ینتج عن تأثیراتها تحقیق الرضـا الـوظی

مـن العناصـر  ةعـن تفاعـل مجموعـ عبـارةالمنـاخ التنظیمـي هـو  أني) ت) ویؤكـد ( القریـو 164:2002(حمـود ، ةبكفاءة وفعالی أهدافهابلوغ 
العـاملین  أداءمشـتركة وهـي التمییـز فـي  ةتحقیق مصـلح إلىالعاملین بهدف الوصول  األفرادو ة بین المنظم ةوالنفسی ةواالجتماعی ةالتنظیمی

    )149:2000ي، ت(القریو  واإلبداعوتحقیق التطور واالبتكار 
والتـي  ةالتعلیمیـ ةداخـل المؤسسـ السـائدةوالـنظم  واإلجـراءاتمجموعـة السیاسـات  هأنب ةالتعلیمی ةكما یعرفون المناخ التنظیمي في المؤسس

  ) .292:2005المجید ، تؤثر على مدى فاعلیة العاملین (فلیه وعبد
مـن  ة) والممیـز ةالتعلیمیـ ةالعمـل ( المؤسسـ بیئـةفـي  ةمن الصفات الموجـود ةمجموع إالالمناخ التنظیمي ما هو  أن إلى أنویخلص الباحث 

   عملهم . أداءالعاملین الذین یعملون فیها والتي سیكون لها التأثیر على سلوكیاتهم على  األفرادقبل 
  climateorganizational  of the importance لتنظیمي .المناخ ا أهمیة -2 
مـن اجـل بنـاء  ةالتعرف على ماهیة طبیعـة المنـاخ التنظیمـي السـائد فـي منظمـة مـا بعناصـره المختلفـ أهمیةالدراسات والبحوث على  أكدت 

ممـا  ةالعـاملین ولـروحهم المعنویـ لإلفـرادة والنهـوض بالصـحة النفسـی ةومعالجة النواحي السلبیة تدعیم النواحي االیجابی إلىسیاسات تؤدي 
شباع ةالمنظم أهدافعلى تحقیق  إیجاباینعكس  ٕ المباشـر والغیـر  التـأثیرمـن خـالل  األهمیـةالعـاملین فتظهـر هـذه  األفـرادحاجات ورغبات  وا

 إذ.  ةوطبیعة العمـل داخـل المنظمـ الوظیفي وأداءهموخصائص العاملین  ةوالسیاسات التنظیمی ةمثل القیادة متعدد ةتنظیمی إبعادمباشر في 
 أنو  أهـدافهافـي تحقیـق  ةونجاح المنظم أداءیة العاملین ومن ثم على فعادو  أداء في المناخ التنظیمي یؤثر  أنبعض الدراسات على  أكدت

                             اإلداریــــــةلــــــدیها تمیــــــز فــــــي وظائفهــــــا  أنكــــــ إذاالطویــــــل ، حتــــــى  األمــــــدالفشــــــل فــــــي  إلــــــى ةالمنــــــاخ الضــــــعیف ســــــیؤدي بالمنظمــــــ
  . )  20: 05294 ،( فلیه وعبد المجید 

 اإلبعــادمــن خــالل تــوفر  ةفــي المؤسســات التعلیمیــ ةفــي نشــر ســلوك المعرفــ اً للمنــاخ التنظیمــي االیجــابي دور  أن) بــ  (متعــب والعطــوي وأكــد 
  ).120:2007 ،(متعب والعطوي ةوالطلب التدریسیینین الخاصة بالمناخ التنظیمي في تلك المؤسسات بغیة تبادل المعلومات والمعرفة ب

 Elements of the Organization climate:عناصر المناخ التنظیمي  -3
السبب في ذلك هو اختالف البیئات التـي تمـت دراسـتها فضـال عـن  أناختلف الباحثون في تحدید عناصر المناخ التنظیمي فیرى قسم منهم 

یتعلـق بتصـور البـاحثین للمنـاخ التنظیمـي  السـبب  أنمـنهم  أخـرتحدید المناخ التنظیمـي فـي حـین یـرى قسـم طبیعة المقاییس المستخدمة ل
           ةالمنظمـــ عـــن األفـــرادیتعلـــق جـــزء منهـــا بتصـــورات  إذوكـــذلك ســـبب ماهیـــة المنـــاخ التنظیمـــي والمـــدخل الـــذي اعتمـــدوه فـــي دراســـتهم 

  .ةتیواآلعناصر المناخ التنظیمي )  105: 1995،يربالمغ() فقد حدد 10:2004، (الكلكاوي 
  التكنولوجیا . –ة العمل طبیع –في اتخاذ القرارات  ةالمشارك - نمط االتصاالت  - ةنمط القیاد -الهیكل التنظیمي  -
  . تي) فحددتها باآل48:1998 ،الربیعي (إما 
 - اتخــاذ القــرار  - االتصــاالت   -  األهــدافوضــع  -   داءاألمقــاییس  - والحــوافز  المكافــآت - اإلداریــةالقیــادة  -الهیكــل التنظیمــي  -

  . ةالوالء للمنظم -  ةالرقاب
  ) عناصر المناخ التنظیمي هي .218:2000-223،ي تالقریو (ویرى 

  المشاركة في اتخاذ القرار  - طبیعة العمل   - االتصاالت  -  واإلشرافالقیادة  - الهیكل التنظیمي   - 
  التكنولوجیا . -  

  . تي) فحدداها باآل2007: 114-111( متعب والعطوي ، اإم
  العمل الجماعي . - تماء ناأل  - الدعم القیادي  - االتصال  -  ةالثق -  

                                  . تي) باآل2005: 296-302وحددها (فلیه وعبد المجید ،
جــراءاتنظــم  - نظــم االتصــاالت  - الهیكــل التنظیمــي  -  ٕ  - نظــام الحــوافز  -   ةالعالقــات الداخلیــ - طــرق صــنع القــرارات  - مــل الع وا

  الخارجیة  البیئة - تكنولوجیا العمل 
  المناخ التنظیمي تتألف من . إبعاد أن)  Kouzes & Posner, 1994:85ویرى (
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  . اتخاذ القرار -  ةالرقاب ظمةأن - والغایات  األهداف - التحفیز  - القیادة  - االتصاالت  - 
  وكما في المخطط التوضیحي التالي

)                 الدافعیة(                                       ( القیادة)                             ( االتصاالت )                                   
Communication                                         Leadership                                Motivation        

  
  
  

                                                
  

                       
                                                                

  المناخ
                                                                                                          

Climate                                                                                             
                                                  

  
  
  
  
  
  

  ( صنع القرار)                            ظمة الرقابة )    أن(                 والغایات )           األهداف(                       
                  Goals and objectives                      Control systems                         Making decision  

  
  )أبعاد المناخ التنظیمي2(  شكل ال

  
  Kauzes ,& posner 1994:85المصدر : 

  عناصر المناخ التنظیمي هي كما یلي .  أن إلى أنیخلص الباحث أعالهما ورد في وم
:    )(organizational structureالهیكل التنظیمي : أوًال

المطلــوب تنفیــذها ومــن ثــم توضــیح طبیعــة الســلطات  واألعمــال األساســیةیقصــد بالهیكــل التنظیمــي البنــاء الــذي تتحــدد بموجبــه الفعالیــات   
ي في تعریفه للهیكل ت) ویؤكد القریو 119:2008، ألنعیمي( ةالعاملین في المنظم األفرادو  اإلداراتالملقاة على عاتق  ةالرسمی والمسؤولیات

 آلیـاتنظـام تبـادل المعلومـات وتحدیـد  أنلعـاملین وبیـل رئیسـةال األدوارالتـي یـتم مـن خاللهـا تنظـیم المهـام وتحدیـد  ة" الطریق هأنبالتنظیمي 
  .  2000: 439 ) ، القریوتي والعاملین فیها " (  ةالمختلف األقسامبین  ةالتفاعل الالزم ماطنأو التنسیق ، 

  -وهي:) Daft,2001, 18-19( وكما یشیر إبعادللهیكل التنظیمي ثالثة  أن و 
دما یـتم تفـویض اتخـاذ عنـ إمـا.  األعلـى اإلدارياتخاذ القرارات في المسـتوى  یة : وتمثل مستوى التدرج الهرمي وحصر صالح ةالمركزی -1

 . ةالمستویات الدنیا فعند ذلك تدعى بالالمركزی إلىالقرار 
تبــاعحالــة تنظــیم العمــل  المركزیــة فــي أســلوب إتبــاعیــتم  ةوحســب مقتضــیات الظــروف ومتغیــرات البیئــ -2 ٕ ضــروري لتبســیط  ةالالمركزیــ وا

جر جیات وقواعد آتیاستر  بإتباعیكون  ةنجاح المنظم أنالعمل . و  إجراءات ٕ   عمل تحقق . اءاتوا
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ومـا تحتویـه مـن  یةالمراكز الوظیف إظهاركما یتم من خالل ، ةوالرأسی األفقیة ةتحقق من خالل العالقات التنظیمیت: وهي التي  ةالرسمی -3
  . ةفي المنظمة صالحیات ومسؤولیات وطبیعة االتصاالت السائد

 من التمایز وهي . واعأن أربعةویتضمن التعقید ة محدد ةام جزئیمه إلى ةوالعالقات داخل المنظم اإلعمال التعقید : ویتمثل بتجزئة -4
   األفقيالتمایز  •
 التمایز الرأسي •
 التمایز الجغرافي  •
 اإلشرافنطاق  إلىالتمایز باالستناد  •
ــا بالنســبة للمنــاخ  التنظیمــي مــن خــالل  أن) 296:2005ویؤكــد (فلیــه وعبــد المجیــد   الهیكــل التنظیمــي یعــد  عنصــرا ایجابی

فـي  ةالعمل وتحقیق المرونـ إجراءاتوكذلك مساهمته في تبسیط  ةعلى الوفاء باحتیاجات العمل من العالقات الوظیفی مساهمته
                  ةالمنظمــــ أهــــدافبغیــــة تحقیــــق  األدنــــىالــــى المســــتوى  نــــزوال األعلــــى اإلداريالقــــرارات والتوجیهــــات مــــن المســــتوى  اتخــــاذ

  ) 296:2005( فلیه وعبد المجید ، 
   Leader Shipالقیادة :  یا:أنث

ــ األساســیة العوامــلمــن  واإلشــرافالقیــادة  مــاطأنتعــد   ةویمــارس القائــد الســلط المنــاخ التنظیمــي .  ةفــي تحدیــد طبیعــ ةالفاعل
 إلـى هادفـة ةوالمنـاخ التنظیمـي الـذي یتسـم بعناصـر قیادیـ األهـدافویقوم بتوجیه سلوكهم باتجاه تحقیـق  اإلتباععلى  ةالتأثیری
وبالنسـبة لـنمط  الفاعـل. األداءالعاملین نحو  األفرادفي تحفیز  أنسیكون له ش ةالمنظم إلىالعاملین  األفرادتماء أنوالء و  كسب

ذاخلـق منـاخ غیـر مالئـم .  إلـىویـؤدي  األفرادهبوط معنویة   إلىذلك یؤدي  أنف تسلطامركزیا وم فإذا واإلشرافالقیادة  ٕ  أنكـ وا
( حمـود ، ةمـن والءهـم للمنظمـ أیضـابنفسـهم ویزیـد  اإلتبـاعزیـادة ثقـة  إلـىذلـك سـیؤدي  أناطیـا فـوالقیـادة دیمقر  اإلشرافنمط 

170:2002.(  
  .Communication Style   : نمط االتصاالت  -ثالثاً 

یجـري مـن اكثرعبـر قنـاة االتصـال و  أوي وتسلمها بین شخصین أنالمفردات والمع إرسالیقصد باالتصال هو عملیة تبادل للمعلومات تتضمن 
ه االتصـاالت تكـون علـى نـوعین . االتصــاالت أنــ إلـى)   204:2008، ألنعیمـيویشـیر ( يأنلمشـترك لتلـك المعلومــات والمعـالفهـم ا هـاخالل

 إثنـاءوالتـي تنشـأ  غیـر الرسـمیة.  واالتصـاالت  ةوهي التي تعبر عن محتـوى العمـل وتـتم مـن خـالل وسـائل تعتمـد علیهـا المنظمـ  ةالرسمی
  بموجب عالقات الود والمصالح المشتركة التي تجمعهم . ةفي المنظم فراداألتفاعالت 

فـي اتخـاذ  ةواالبتكـار والمسـاهم لإلبـداعیـؤثر فـي بنـاء منـاخ تنظیمـي مالئـم  ةنمـط االتصـاالت السـائد فـي المنظمـ أن إلىویشیر( حمود  ) 
ضـعف فـي  إلـىتنظیمـي فـي حـین عـدم فعالیـة االتصـاالت یـؤدي للمنـاخ ال ةتحدیـد خصـائص ایجابیـ إلـىتؤدي فعالیة االتصاالت  إذالقرارات 

التي تتكـون بـین  ةمناخ تنظیمي مالئم من خالل العالقات االجتماعی خلق یسبب ةتشكیل فرق العمل الرسمی أن فضال عنالمناخ التنظیمي 
  ) . 2002 :298في العمل ( حمود ،  اإلبداعالعاملین وتثیر لدیهم 

:  Employees rewardsمنافع العاملین :رابعًا
والترقیـات سـوف  والمكافـآتفـي مـنح العـالوات ة وعادلـ ةموضـوعی أسـسفـي العمـل مبنـي علـى  ةالمنظمـ إدارةوضع نظام عـادل تعتمـده  أن

اعد لدیهم نتیجة خلق مناخ ایجـابي یسـ ةویعزز الروح المعنوی أداءهمالعاملین  والذي ینعكس على مستوى  األفرادلدى  اً ایجابی اً یخلق شعور 
  ).15:2004العاملین وبالعكس (الكلكاوي ، األفرادتجاه  ةلدى  المنظم ةعلى توفر الثق

 :  Team-based decision making:المشاركة في اتخاذ القرارات خامسًا
 باألسـالیباالهتمـام  إلـىوالمقترحـات والتـي تـؤدي  اآلراء إلبـداء أمـامهمالفـرص  إتاحـة إلـىالعاملین في اتخـاذ القـرارات  األفراددي مشاركة تؤ 

 األفـرادالعـاملین وجماعـات العمـل وهـذا بـالطبع سـیولد منـاخ ایجـابي لـدى  األفرادفي العمل وتقلیل حاالت الصراع ورفع معنویات  ةالمستخدم
          ) ویشـــــیر كـــــل مـــــن171:2002(حمـــــود ،  اإلداریـــــة ةوالـــــذي یعـــــد جـــــوهر العملیـــــ اإلداريفـــــي اتخـــــاذ القـــــرار  إســـــهامهممـــــن خـــــالل 

)Mcshane & Glinow(ــــــــى ــــــــا مــــــــن مشــــــــاركة  أن إل ــــــــاك مزای ــــــــرادهن                                         فــــــــي اتخــــــــاذ القــــــــرارات وهــــــــي العــــــــاملین األف
 )Mcshane & Glinow ,2007:120(    
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  یعملون لوحدهم. األفرادفي حالة كون  ةالحلول بالمقارن أفضلخلق حالة التداؤب والتي تقدم  -1
 من منظور متنوع وخلفیات تتعلق بتحسین جودة القرار . ةعائد من المشاركة الفردی أفضلتحقق  لإلفراد ةجماعیالمشاركة ال أن -2

   :                                                                                                                 Technologyیا :التكنولوجسادسًا
ویشـیر البـاحثون فـي العملیـات  ةالمعرفـ فضـال عـن والمعـدات  األدواتها عملیة صـنع واسـتخدام أن) التكنولوجیا بJack son, etalعرف ( 

كبیــرة فــي حضــارة العــالم المعاصــر . هــذا  تكنولوجیــةبعــد ظهــور قــدرات  ال ســیما اً ارعســومت اً كبیــر  أصــبح التكنولــوجيمعــدل التطــور  أن إلــى
علـى  ةودعـم القـوة العاملـة المعلومات من خالل التعلم أنقت   التطور الحاصل في ةمات یتولون االهتمام بمعرفالمنظ مدیري أن فضال عنبال

نجــاح  أنیضــیف البــاحثون و مــن اجــل تحقیــق حاجــات ورغبــات الزبــائن .  ةالتقنیــات الحدیثــة ومواجهــة متغیــرات البیئــمــن  فــةاكتســاب المعر 
  )Jackson,et.al,2008:53-54( األعمال أداءعة وكیفیة طبی فهم یها دالمنظمات یتطلب من كل فرد ل

  the managing of the academic performance:     الجامعي  األداء إدارة 
:    األداء إدارةمفهوم  أوًال

 أخــرىیعــرف فــي منظمــات  وال یــزال) مفهومــا جدیــدا لــدى بعــض المنظمــات performance management( األداء إدارةیعــد مصــطلح 
  . األداء دارةإلوهذا هو المفهوم التقلیدي  األداءتقییم  أو األداءطلح تقویم بمص

 Employ growth through performance)في مقالتهمـا (Beer & Raw ,1976( أنمن استخدم هذا المفهوم الباحث أول أنفك
management)   والمنشورة في مجلة Harvard Business Review  

من حیث شموله علـى التخطـیط والتطـویر والتقـویم ومشـاركة  األداءیختلف عن مفهوم تقویم  األداء إدارةمفهوم  أن إلى أنوقد توصل الباحث
القضـاء  إلـىالـذي یـؤدي  األمـرالعـاملین .  األفـرادو العاملین في عملیة التقویم وكذلك التركیز على عملیة االتصال الفعال بین الموارد  األفراد

  ) . Michal , 2002 :240 -243( األداء إدارةتعترض عملیة  على جمیع الصعوبات التي
علــى عملیــة التخطــیط  أكــدت هــاأن إذلفریــدریك تــایلور  ةالعلمیــ دارةاإلمدرســة  إلــىوهنــاك مــن ینســب ظهــور هــذا المفهــوم وتطــوره بــالرجوع 

الحـوارات مـع  بـإجراءالعاملین  لألفرادالفرص  إتاحة االختالف بینهما یكمن في أن، و  األداء إدارة إلىجاز العمل المشابه أنوالمراجعة وقیاس 
الـذي یركـز  باألهـداف دارةاإل أسـلوب ه مـزیج مـنأنـعلـى  األداء إلـىلنظـر ) في حین ذهـب الـبعض فـي اShellabear,2004-3( نمدیریال

 إلـىلهـم ممـا یـؤدي  ةفـع الـروح المعنویـزیـادة مشـاركتهم فـي اتخـاذ القـرارات وبالتـالي ر  إلـىالـذي یـؤدي  األمر  لألفرادعلى التحفیز الداخلي 
 )32: 2008(علي، أداءهمتحسین 

 إلـى ةبالنسـب األخیـرةفـي السـنوات  ةالمـوارد البشـری إدارةكونها تشـكل مجـاال واسـعا مـن مجـاالت  األداء إدارة أنبش ةوتوالت التطورات المهم
إلـى تطـویر مهـارات  ةالموارد البشـری إدارةجي وسعي آتیوى االستر وتكامل على المست ةاستمراری أكثرمدخال  هأنبالمنظمات و الذي نتج عنه 

مـن  األداء إدارة)  مفهـوم   1الفردیـة للعـاملین ، ویعـرض الجـدول (  األهدافوتوحیدها مع  ةالمنظم أهدافمن اجل تحقیق  فرادهاوقدرات ا
  وجهة نظر بعض الباحثین والكتاب .

  )1الجدول(
  األداء إدارةمفاهیم 

  ھومالمف  الباحث
Jones,1999,3 العاملین وجماعات العم ل  األفرادخالل مساعدة  المنظمة من أھدافقیق حمن خاللھا ت یتم العملیة التي

  .ةالمنظم أھدافلتحقیق وظائفھم وتمیز دورھم الذي یسھم في تحقیق 
Melo, 2001,7   وخط ط  أھ دافده م ن وف ق م اتم تحدی  األفض لج از نق األی تحقب ةوالجماع ات ف ي المنظم  األف رادقیام

  مسبقة
Griffin&Denise,2001,232 األفضل باألداءمن اجل التحسین واالرتقاء  ةمن الفعالیات التي تقوم بھا المنظم ةمجموعة شامل .  

وتنتھ ي ب التمیز والتط ویر ف ي ض وء عملی ة التق ویم والتحدی د  األداءعملیة مستمرة تبدأ بتخط یط  ھاأن ,143,2001السلمي 
  المحیطة بھم . ةوالظروف البیئی األفراد أداءحرافات واالیجابیات في نالدقیق أل

الف  رد والجماع  ات وتحدی  د مؤش  رات واض  حة یمك  ن  ألداءالتخط  یط والتنظ  یم  ش  طةأنبقی  ام المنظم  ات  ,286,2002 ن رالص
  بلوغھا . إلى ةاعتمادھا كأھداف تسعى المنظم

   أعالهدر المصا إلىباالستناد  من إعداد الباحثینالمصدر:
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 أداءالعملیـة التـي یـتم مـن خاللهـا رقابـة  (تمثل األداء إدارة أن أنیرى الباحث األداء إدارةالباحثین لمفهوم  أراءومن خالل ماتقدم من عرض 
ویر ة وتطـجـاز والقیـاس والمراجعـنمـن خـالل تأكیـدها علـى التخطـیط واأل  األفـراد وأهـداف ةالمنظم أهدافنه وكذلك التوافق بین یوتحس األفراد

  .)فیها  األفرادقدرات ومهارات 
:أنث   األداء: إدارةبالمنظمات  اهتمامأسباب یًا
وقیامهـا بتـوفیر التطـویر المسـتمر مـع بعضـها  ةالموارد البشـری إدارة شطةأنمن خالل الدور الذي تقوم به في ربط  األداء إدارة أهمیةتبرز  

فـي حصـول المنظمـات علـى  األداء إدارةتسـهم  أیضـا.  األداء إدارةفـي عملیـة  اً حیویـ اً ءالـذي یعـد جـز  األداءللمورد البشري وتضمینه تقویم 
والتواصـل علـى العمـل  واإلبـداعوتنمیـة روح االبتكـار  يأنسـناأل والخبـرات وتعـدیل السـلوك  المهـاراتمن خالل تنمیة وتطویر  ةالمیزة التنافسی

  ) .39:2008الجماعي بجماعات العمل على المدى الطویل (علي ، 
 األهـدافبقـدرتها علـى تحقیـق  إیجابا أداءهاسینعكس  ةالفاعل األداء إدارة ةالمنظمات التي تقوم بممارس أن إلى) Milo،2001: 7یشیر (و 

 إدارةمن خالل الجهود التي تبذل في السعي نحو تطویر قدرات ومهارات العاملین وهذا یكون بمثابة مؤشر واضح علـى فاعلیـة ة في المنظم
  .   األهداففي حل الصعوبات ووضوح عملیة تحدید  اءاألد

كونهـا تعـد مـن  ةالمـوارد البشـری شـطةأنتمثـل حلقـة وصـل بـین  األداء إدارة أنفـي  ) 41:2008(علي ،إلیـهمع ماذهب  أنتفق الباحثهذا وی
لبشـري وتـوفیر عملیـات التقـویم والتخطـیط المـورد ا أداءوكـذلك كونهـا تركـز علـى تطـویر وتحسـین  ةالبشری الموارد دارةإلالممارسات الجدیدة 

  -ه :تیالمزایا اآل األداء إدارة. وتحقق  ألمنظمي أداءهمالمستقبلي للعاملین بهدف تحسین  لألداء
 . ةرؤیة ورسالة المنظم ةالعاملین في المنظم لإلفرادتوضح  -1
 تؤكد على االتصال الفعال بین المدیر والعاملین . -2
 المشترك . األداءتقوم على التركیز في تخطیط  -3
 الوظیفة . بأهدافربط واجبات الوظیفة  -4
 . ةللعاملین في كل مستویات المنظم األداء أهدافوضع  -5
  والنتائج المتوقعة من العاملین . السلوك المتوقع إلىالعاملین لغرض الوصول  أداءاستخدام تقویم  -6
:   Components of performance management:األداء إدارةمكونات ثالثًا

   Performance planning:األداءتخطیط  -أ
 إلـىالنـاجح لـه وباالسـتناد  األداءبغیـة تحقیـق  المهمـة وتوضـیح معالمـه أوالعملیة التي یتم من خاللها وصف العمـل  األداءیقصد بتخطیط 

  ) .137:2001وكذلك وصف الظروف المحیطة بالعمل (السلمي ، ةمتطلبات ذلك العمل من قدرات ومهارات للموارد البشری
) یــتم فیهـا تحدیــد العناصــر التــي performance plan( لـألداءتتضـمن وضــع خطــة  األداءعملیــة تخطــیط  أنح والسـالم ) ا لــویـرى (صــ

یـتم فیهـا  وأیضـاوصـف الوظیفـة  أنمـوذجوالتي یـتم استخالصـها مـن  ةللمنظم األساسیة باألهدافیتطلب قیاسها ومدى ارتباط تلك العناصر 
العـاملین فـي تحدیـد  األفـرادوالبد مـن مشـاركة  األداءلنجاح نظام تقویم  ةالتطویر وتحدید المعاییر والمؤشرات التي تعد ضروریب أنتحدید جو 

  ).108:2009(صالح والسالم ، ةوزیادة والءهم للعمل في المنظم ةعكاس ایجابي في رفع روحهم المعنویأنهذه المؤشرات لما لها من 
  .Performance Evaluation األداءتقویم  -ب

بهـدف تحدیـد  ةفكریـ أو ةسـلوكی أو ةمهارات فنی أو ةبدنی أو ةالفرد بكل مایتعلق به من صفات نفسی أداءعملیة تحلیل  األداءیقصد بتقویم 
  ) .102:2009،(صالح والسالم ةالمنظم أهدافحرافات من اجل تحقیق ننقاط القوه والضعف والعمل على تحدید االیجابیات ومعالجة األ 

عكاسـه علـى أنهو عملیة تقدیر وتحدید درجة فاعلیة الفرد لوظیفتـه وبالتـالي  األداءتقویم  أن)  Griffin &Denise،2001: 232ویرى ( 
  .  ككل  ةنظممال أداء
  . اءهأدوجودة مستوى لتقدیر  ةزمنی مدةكل فرد من العاملین خالل  أداءه عملیة تقدیر أنب األداء) فتعرف تقویم برنو طي(  إما

برنـــو تناســـب طبیعـــة عملهـــا ( ةمعـــاییر موضـــوعه مـــن قبـــل المنظمـــ إلـــىتســـتند  أنیجـــب  األداءعملیـــة تقـــویم  أنبـــ برنـــو طـــيوتضـــیف 
  ) .4,378:200طي

  :-أداء العاملین وكما یلي:) اسالیبا حدیثة لتقویم  2005: 276,275حدد كل من (فلیه وعبد المجید ، خرآومن جأنب 
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    اإلجباريطریقة االختیار  -1
 الحرجة . األحداثطریقة  -2
 طریقة التقییم المشتركة . -3
 . باألهداف دارةاإلطریقة  -4
 . األداءالمغلق لتقییم  نموذجاأل  -5
 . األداءالمفتوح لتقییم  النظام -6
  قیاس الفاعلیة التنظیمیة . -7

  .Feed backالتغذیة العكسیة : ج 
وعقــد النقاشــات  األداءالعــاملین فــي تقــویم  األفــرادمــع  نمــدیریعملیــة مشــاركة ال هــاأنب) التغذیــة العكســیة  Jones،2003: 384 عــرف (

  .  أداءهمتخطیط وتطویر  أنالمجدیة معهم بش
نشـأ مـن تالعـاملین  األفـرادمـن  ةأي معلومـات مسـتلم هـاأنب العكسـیة التغذیـة أن) فیعرفـ Mcshane & von Glinow،2007:  99( إمـا

. وهـي  وأدائهـم األفـراد أهـدافتعد المفتاح الرئیسي للمقوم عند وضع  العكسیةالتغذیة  أنب أنعمل معین ، ویضیف الباحث أداءسلوكهم في 
. وكذلك تقوم التغذیة العكسـیة بعملیـة  األداءلتصحیح مشاكل  ةوتحسین القدرة من خالل توفیر المعلومات بصورة متكرر  اإلدراكتوضح دور 

جـاز ورفـع معنویـات جماعـة العمـل . فـي حـین تـؤدي ناالیجابیـة بزیـادة الشـعور باأل  تؤدي عملیة التغذیـة العكسـیة إذالعاملین  األفرادتحفیز 
  على التخطیط المستقبلي . التأكیدمن خالل  األفراد أداءتصحیح  إلى(البناءة)  السلبیةالتغذیة العكسیة 

مـع عملیـة التطـویر والتخطـیط  األداءقـویم مـن خـالل ربـط ممارسـات ت األداء إدارةدورا مهما في عملیـة لتغذیة العكسیة ل أنویرى (علي)    
العـاملین والعمـل علـى تعزیـز نقـاط القـوة وتصــحیح  األفـرادالعـاملین مـن خـالل قیامهـا برصـد نقـاط القـوة والضــعف لـدى  األفـراد أداءلتحسـین 

جراءاتالسلوك من خالل خطط  ٕ    ) 2008 : 60 ة (علي ،والعاملین بصورة مستمر  نمدیریالتحسین وتوفیر الحوارات المفتوحة بین ال وا
  البحثالمبحث الثالث:عرض وتحلیل نتائج 

حـــراف المعیــاري والمتوســـط ناأل  وF-TEST )  (اإلحصـــائیةوكـــذلك االختبــارات )  SPSS-10 (اإلحصــائيباالعتمــاد علــى البرنـــامج 
ة التـي تـم توزیعهـا أنارة االستبالنتائج المستقاة من استم إلىوباالستناد  )arithmetic mean and standards deviation(الحسابي

  :تيفرضیات الدراسة الرئیسة والفرعیة تین اآل إلىالتدریس لكلیات جامعة المثنى وبالرجوع  هیأةعلى أعضاء 
  :وصف وتشخیص متغیرات البحث أوال
  عرض نتائج المتغیر المستقل(عناصر المناخ التنظیمي) -1

  .آتيیحرافات المعیاریة التي حصل علیها عناصر المناخ التنظیمي وكما نالحسابیة واأل  األوساط) قیم 2یوضح الجدول رقم (
  )2الجدول ( 

  حرافات المعیاریة لعناصر المناخ التنظیمينالحسابیة واأل  األوساط
  حراف المعیاريناأل  الحسابيالوسط   ا لتنظیمي عناصر المناخ

  .65  3.38  الھیكل التنظیمي
  .58  3.44  القیادة

  .724  2.79  نمط االتصاالت
  .727  3.23  منافع العاملین

  1.37  3.34  المشاركة في اتخاذ القرارات
  .74  263.  التكنولوجیا

                                                                                               N=50 
ــیم  أن أعــالهیتضــح مــن خــالل الجــدول  ــاتنالحســابیة واأل  األوســاطق ــة ، حراف ــة متقارب ــر  ماعــدا قیمــةالمعیاری نمــط الوســط الحســابي لمتغی

) 3.38بلغـت( إذقیمـة  أعلـىقیمة بین قیم المتغیرات فیما حصل متغیر الهیكل التنظیمي علـى  أدنى) وهي 2.79بلغت قیمته( إذ االتصاالت
  .األخرىمن بین قیم المتغیرات 
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قیمــة  أعلــى.) لمتغیــر القیــادة وســجل متغیــر المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات 58لــه( قیمــة أدنــىحــراف المعیــاري فقــد بلغــت نوبالنســبة لقــیم األ 
  ) .1.37بلغت(

  الجامعي) األداء إدارةعرض نتائج المتغیر المعتمد ( -2
  آتيیالجامعي وكما  األداء إدارةحرافات المعیاریة التي حصلت علیها متغیرات نالحسابیة واأل  األوساط) قیم  3یبین الجدول رقم(

  )3لجدول (ا
  األداء إدارةحرافات المعیاریة لمكونات نالحسابیة واأل  األوساط

  
  حراف المعیاريناأل   الوسط الحسابي  األداء إدارةمكونات 

  .74  3. 17  األداءتخطیط 
  .58  3. 63  األداءتقویم 

  .61  3. 52  التغذیة العكسیة
                                                                                     N=50                                                          

قیمـة للوسـط  أعلـىبلغـت  إذحراف المعیاري نالحسابیة متقاربة وكذلك الحال بالنسبة لقیم األ  األوساطقیم  أن أعالهیتضح من خالل الجدول 
ــغ( أنبــ اءاألد) حصــل علیهــا متغیــر تقــویم 3.63الحســابي( ــغ  أدنــى األداء متغیــر تخطــیط.)  وســجل  58حراف معیــاري بل وســط حســابي بل

  .)74حراف معیاري مقداره( أن) ب3. 17مقداره( 
  یا:  اختبار فرضیات البحثأنث
  وتفرعاتها   األولىاختبار الفرضیة   -1

جماليالجامعي بشكل منفرد  األداء إدارة) قیم عالقات االرتباط بین عناصر المناخ التنظیمي ومكونات  4یوضح الجدول رقم( ٕ   : آتيیوكما  وا
  )4الجدول(

  األداء إدارةقیم عالقات االرتباط بین عناصر المناخ التنظیمي ومكونات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المتغیر المعتمد
  

  المتغیر المستقل

تخطیط 
  األداء
Y1 

تقویم 
  األداء
Y2 

التغذیة 
  العكسیة
Y3 

 األداء إدارة
  الجامعي
Y 

  الهیكل التنظیمي
X1 508.**  531.**  507.**  623.**  

  القیادة
X2 563.**  60.**  31.*  60.**  

  نمط االتصاالت
X3 672.**  419.*  417.*  624.**  

  منافع العاملین
X4 591.**  449.*  496.**  628.**  

  القرارات المشاركة في اتخاذ
X5 17.   19.  29.   19.  

  التكنولوجیا
X6 561.**  45.*  47.*  521.**  
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N=50 
  .01*  االرتباط معنوي عند مستوى *

  . 05* االرتباط معنوي عند مستوى  
المتوسـطة القـوة بشـكل منفـرد  إلـى عالقات االرتباط بین المتغیرات المستقلة والمتغیـرات المعتمـدة ضـعیفة أن أعالهنالحظ من خالل الجدول 

.) ومـع متغیـر تقـویم 17(  األداءبلغـت قیمتـه مـع متغیـر تخطـیط  إذاالرتباط قیم عالقات  ادنيفقد سجل متغیر المشاركة في اتخاذ القرارات 
الـى عالقـة ضـعیفة وغیـر  .).وهـذا یشـیر19( األداء إدارةمـع  إجمالي.).وبلغت قیمته بشكل 29.).ومع متغیر التغذیة العكسیة( 19( األداء

العلیـا فـي الجامعـة تعتمـد علـى قـرارات منفـردة دون  اإلدارات أنعلـى وهـذا یـدل  األداء إدارةمعنویة لمتغیر المشاركة فـي اتخـاذ القـرارات مـع 
  العاملین في صناعة واتخاذ القرار. لإلفرادالسماح 

.) وحصـل متغیـر 01.) بمسـتوى معنویـة ( 672بلغـت (  إذ األداءقیمة لمعامل االرتباط مـع تخطـیط  اعليفي حین سجل متغیر االتصاالت 
فهـي  األخـرىبالنسـبة لقـیم معـامالت االرتبـاط  إمـا.) 05.) مع التغذیة العكسیة وهي معنویة بدرجـة ( 31(  القیادة على عالقة ارتباط بلغت

  متباینة القوة والمعنویة.
دارةو فقــد بلغــت قیمــة معامــل االرتبــاط بــین الهیكــل التنظیمــي  إجمــاليوبشــكل  ٕ .) فــي حصــل متغیــر 01.) وبمســتوى معنویــة ( 62(  األداء ا

     وكـذلك حصـل متغیـر االتصــاالت علـى قیمـة ارتبـاط بلغــت األداء إدارة.) مــع 01.) ومسـتوى معنویـة ( 60ارتبــاط بلغـت (القیـادة علـى قیمـة 
ــغ(  األداء إدارة.) مــع 01.) وبمســتوى معنویــة ( 62(  .) وبمســتوى 62الجــامعي.في حــین ســجل متغیــر منــافع العــاملین معامــل ارتبــاط بل

    .) وبمسـتوى معنویـة52فقد حصل علـى معامـل ارتبـاط بلغـت قیمتـه(  التكنولوجیامعي .وبالنسبة لمتغیر الجا األداء إدارة.) مع 01معنویة( 
  .األداء إدارة.) مع 01( 

ومعنویـة  بـین  إحصـائیةوتفرعاتهـا والتـي مفادهـا وجـود عالقـة  ارتبـاط ذات داللـة  األولـى رئیسةتقبل الفرضیة ال أعالهالنتائج  إلىواستنادا 
دارةو خ التنظیمي عناصر المنا ٕ   الجامعي باستثناء الفرضیة الخامسة األداء ا

  یة وتفرعاتهاأناختبار الفرضیة الث -2
 حدار البسیطناأل  أنموذجتحلیل   - أ

  )5الجدول( 
  األداء إدارةالمناخ التنظیمي في  اثر عناصرقیم 

  
  المعتمد           

  
  المستقل

  تقدیر الخطأ
  المعیاري

std 

معلمھ میل خط 
حدارناأل  

B 
 

  معامل التفسیر
R2 

  معامل االرتباط
R 

  الھیكل التنظیمي
X1 42.  .50 388.   623.  

  القیادة
X2 43.  .55 36 .  60.  

  نمط االتصاالت
X3 42.  .46 39.   624.  

  منافع العاملین
X4 42.  .46 394.   628.  

المشاركة في اتخاذ 
  القرارات

X5 
58.   1.91 .036 19.  

  التكنولوجیا
X6 46.  .37 27.   52.  

N=50  

0.01 P≤ 
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  تياآلیتضح  أعالهمن خالل الجدول 
التــي  األداء إدارةالتغیــرات فــي  أن إلــى) وهــذا یشــیر 38.  8.) ومعامــل التفســیر بلــغ (%623بلــغ معامــل االرتبــاط لمتغیــر الهیكــل التنظیمــي(  -1

للجامعـة العلیـا  دارةاإللجامعـة وهـذه الهیاكـل محـددة مـن قبـل الهیكـل التنظیمـي لكلیـات ا التغیـر فـي إلـى) منهـا 38. 8(%إلىتجریها الجامعة تعود 
تغیـر الهیكـل  أن إلـىحـدار نوتشـیر معلمـه میـل خـط األ   العلیـا اإلداراتالعـاملین بمراجعـة  لألفـرادفیها الصالحیات والمسؤولیات وتسـمح  والموضحة

 b=.50     األداء مقداره  إدارةحدوث تغیر في  إلىیودي  ةواحدة التنظیمي بمقدار وحد
القیـادة التـي تسـتخدمها  أن%) وهذا یدل على 36.) وبلغ معامل التوضیح(  60فقد حصل على معامل ارتباط بلغ(  متغیر القیادة إلىبالنسبة  -2

خاللها تقـویم  الجامعي.فهناك خطوط عریضة ترسم للتدریسیین یتم من األداء إدارة) في مكونات 36العلیا في الجامعة تفسر ما نسبته( % اإلدارات
یجادالتي تحدث  األخطاءعن  اإلفصاحویتم تحلیل النتائج وفق المخطط للعملیة .ومن ثم یتم األداء  ٕ  تأشـیر فضال عـن السبل التي تكفل بتجاوزها وا

األداء  إدارةتغیـر فـي  ودي إلـى حـدوثة یـواحـد ةوحـد القیـادة بمقـدارتغیـر  أن إلـىحدار ن. وتشیر معلمه میل خط األ االیجابیات والعمل على تعزیزها
 b=.55     مقداره 

الجامعـة تمتلـك منظومـات  أن) وهـذا یـدل علـى 39.) ومعامـل تفسـیر بلـغ (%624حصل متغیر االتصاالت على معامل ارتباط بلغـت قیمتـه (  -3
ات یمكـن أنـجامعـة لقاعـدة بیوهذا ما لمسناه من خـالل امـتالك ال األداء إدارةفي  تغیرات% في حدوث 39بنسبة  تسهماتصال وبرامج تدریبیة 

تغیــر  أن إلــىحــدار ن. وتشــیر معلمــه میــل خــط األ بــدور كبیــر فــي تطــویر التدریســیین تســهمكــذلك خــدمات الشــبكة الدولیــة والتــي  إلیهــاالرجــوع 
 b=.46     األداء مقداره  إدارةواحده یودي إلى حدوث تغیر في  بمقدار وحدة االتصاالت

%) وتشـیر قیمـة معامـل 39.) ومعامـل تفسـیر بلـغ(  628ملین فقد حصل على معامل ارتبـاط بلغـت قیمتـه ( فیما یخص متغیر منافع العا أما -4
التغیـر فـي منـافع العـاملین .وهـذا مـا لمسـناه مـن  إلـى%) 39من قبل الجامعة تعود في(  األداء إدارةالتغیرات التي تحدث في  أن إلىالتفسیر 

الفاعـل وكـذلك اسـتخدام  األداء أسـاسللتدریسیین علـى  والجوائز العلمیة المكافآتدعین والمتمیزین العلیا للجامعة في منح المب اإلداراتسعي 
وتشـیر معلمـه میـل خـط  ورفـع الـروح المعنویـة لهـم. األفضـل األداءالحوافز المعنویة والتي یكون لهـا دور فعـال فـي تشـجیع التدریسـیین علـى 

  b=.46     األداء مقداره  إدارةیودي إلى حدوث تغیر في  ةواحد ةوحدبمقدار  العاملین تغیر منافع أن إلىحدار ناأل 
الجــامعي وبلــغ معامــل  األداء إدارة.) وهنــا تكــون عالقــة ضــعیفة جــدا مــع 19غیــر المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات معامــل ارتبــاط بلــغ ( متســجل  -5

 العمل في فریق واحد. لمبدأللتدریسیین والتشجیع  أكثریات مسؤول اطةأنالعلیا في  اإلدارات) وهذا یؤكد قلة اهتمام 3. 61التفسیر  (%
التغیرات التي تحـدث  أن%) وهذا یدل على  27.) وبلغ معامل التوضیح(52( قیمتهفقد على حصل معامل ارتباط بلغت  التكنولوجیامتغیر  أما -6

سناه من خالل التحسـینات المسـتمرة مـن قبـل الجامعـة فـي . وهذا ما لمالتكنولوجیاالتغیر في  إلى%) منها 27الجامعي یعود(  األداء إدارةفي 
 ةواحـد ةبمقـدار وحـد التكنولوجیـا تغیـر أن إلـىحـدار ن. وتشیر معلمه میل خـط األ ة الحدیثةأنالتق ألسالیبتقدیم خدماتها الجامعیة واستخدامها 

    b=.37     مقداره  األداء إدارةیودي إلى حدوث تغیر في 
  تحلیل التباین  -ب
  تحلیل التباین للهیكل التنظیمي  -1

  ) 6الجدول (
  تحلیل التباین للهیكل التنظیمي 

Sig 
  المعنویة

قیمة 
Fالمحسوبة 

Mean of 
squares 

 متوسط
  المربعات

Df  
درجة 
  الحریة

Sum of 
squares 
مجموع 
  المربعات

  أنموذجاأل

0.00  45 .30  4  .5  1  4 .5  
Regression 

  حدارناأل 

    17 .  48  60  .8  Residual  
  البواقي

      49  06  .14  
Total 
  المجموع

N=50  
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p≤ 0.01  
 األداء إدارةالهیكـل التنظیمـي والمتغیـر المعتمـد  المتغیـر المسـتقلأظهرت نتائج تحلیل التباین لمتغیر الهیكل التنظیمي معنویـة العالقـة الخطیـة بـین 

وهـذا یؤكـد صـحة الفرضـیة ) .17( الخطـأبلغـت قیمـة متوسـط مربعـات .) و 01) بمستوى معنویة ( 30. 45المحسوبة(  Fبلغت قیمة   إذالجامعي 
  الجامعي . األداء إدارةفي  لهیكل التنظیميل تأثیر ذات داللة معنویةوالتي مفادها وجود عالقة  األولىالفرعیة 

  لیل التباین لمتغیر القیادةتح - 3
  )7الجدول (

  تحلیل التباین للقیادة
Sig  

  المعنویة
 Fقیمة 

  المحسوبة
Mean of 
squares 

متوس               ط 
 المربعات

Df 
درج                ة 

  الحریة

Sum of 
squares 

مجم              وع 
  المربعات

  
  أنموذجاأل

0.00  27  06 .5  1  06 .5  Regression 
  حدارناأل

    18.   48  99 .8  Residual  
  البواقي

      49  061 .14  Total 
 المجموع

N=50  
p≤ 0.01  

دارةو لقیادة أظهرت نتائج تحلیل التباین معنویة العالقة الخطیة بین ا ٕ  01) وبمستوى معنویة( 27المحسوبة( )(Fبلغت قیمة  إذ. األداء ا
 لقیـادةر لتـأثییة والتي تنص على وجـود عالقـة أنومن خالل هذا نؤید صحة الفرضیة الفرعیة الث .) 18( الخطأ.) وبلغ متوسط مربعات 

  ذالجامعی األداء إدارةفي 
  تحلیل التباین لمتغیر نمط االتصاالت -3

  )8دول (الج
  تحلیل التباین لنمط االتصاالت

Sig  
  المعنویة

 Fقیمة 
  المحسوبة

Mean of 
squares 

متوس                  ط 
 المربعات

Df 
درج      ة 

  الحریة

Sum of 
squares 

مجم                 وع 
  المربعات

  
  أنموذجاأل

0.00  30  4  .5  1  4 .5  Regression 
  حدارناأل

    16.   48  60 .8  Residual 
  البواقي

      49  14  Total 
  المجموع

N=50  
p≤ 0.01  

دارةو ) یتضـح وجـود عالقـة معنویـة بـین نمـط االتصـاالت 8من خالل نتـائج الجـدول رقـم(  ٕ المحسـوبة البالغـة( Fیـدعم ذلـك قیمـة  األداء ا
والتـي  الفرعیـة الثالثـةوهـذا یؤكـد صـحة الفرضـیة .) 16التـي بلغـت ( الخطـأ.) كـذلك قیمـة متوسـط مربعـات 01)وبمستوى معنویة ( 30

  . الجامعي األداء إدارةفي  نمط االتصاالتل تأثیرقة مفادها وجود عال
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  تحلیل التباین لمتغیر منافع العاملین -4
  )9الجدول (

  تحلیل التباین لمنافع العاملین
Sig  

  المعنویة
 Fقیمة 

  المحسوبة
Mean of 

squares 
متوس               ط 

 المربعات

Df 
درج     ة 

  الحریة

Sum of 
squares 

مجم              وع 
  المربعات

  
  أنموذجاأل

0.00  31   5 .5  1   5 .5  Regression 
  حدارناأل

    17.    48   5 .8  Residual 
  البواقي

      49  14  Total 
  المجموع

N=50  
p≤ 0.01                                                                                                            

دارةو بــین منــافع العــاملین معنویــة العالقــة  أعــالهنالحــظ مــن خــالل الجــدول  ٕ ) 31المحســوبة البالغــة قیمتهــا( )F(یــدعم ذلــك قیمــة األداء ا
ذلـك نؤكـد صـحة الفرضـیة الفرعیـة الرابعـة بوجـود عالقـة  إلـى واسـتنادا .) 17(  الخطـأ.) وبلـغ متوسـط مربعـات 01وبمستوى معنویـة( 

  الجامعي . األداء إدارةفي العاملین  تأثیر لمنافع
  ن لمتغیر المشاركة في اتخاذ القراراتتحلیل التبای -5

  )10الجدول(
  تحلیل التباین للمشاركة في اتخاذ القرارات

Sig 
  المعنویة

 قیمة
Fالمحسوبة  

Mean of 
squares 

متوس               ط 
  المربعات

Df 
درج             ة 

  الحریة

Sum of 
squares 

مجم              وع 
  المربعات

  أنموذجاأل

73.   11.   9 .3  1  9 .3  Regression 
  حدارناأل

    29.   48  5 .14  Residual 
  البواقي

      49  4 .18  Total 
  المجموع

N=50 
p≥.01  

الجـامعي  األداء إدارةفـي متغیر المشاركة فـي اتخـاذ القـرارات ل معنویة )عدم وجود عالقة خطیة 10یتضح من خالل نتائج الجدول رقم( 
.) واستنادا لذلك ترفض الفرضـیة الفرعیـة  29( طأالخ.) وبلغ متوسط مربعات 11المحسوبة والبالغة ( )F(یدعم ذلك عدم معنویة قیمة 

  الخامسة
  التكنولوجیاتحلیل التباین لمتغیر  -6

  )11الجدول(
  للتكنولوجیاتحلیل التباین 

Sig 
  المعنویة

  قیمة
Fالمحسوبة  

Mean of 
squares 

متوس          ط 
  المربعات

Df 
درج            ة 

  الحریة

Sum of 
squares 

مجم          وع 
  المربعات

  أنموذجاأل

0.00  18   84 .3  1   84 .3  Regression 
  حدارناأل

    21.    48   2 .10  Residual 
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  البواقي
      49   06 .14  Total 

  المجموع
N=50  

p≤ 0.01  
دارةو  التكنولوجیـاوجـود عالقـة خطیـة معنویـة بـین  إلـى) 11تشیر نتائج تحلیل التباین والموضحة في الجـدول(  ٕ الجـامعي .یـدعم  األداء ا

.) وهذا یؤكـد 21التي بلغت (  الخطأ.) وكذلك قیمة متوسط مربعات 01) وبمستوى معنویة ( 18غت (المحسوبة التي بل)F( ذلك قیمة 
  الجامعي . األداء إدارة في تكنولوجیالل صحة الفرضیة الفرعیة السادسة والتي مفادها وجود عالقة تاثیر

  المبحث الرابع
  االستنتاجات والتوصیات

  : االستنتاجاتأوال
  ة:تیاالستنتاجات اآل أنومن خاللها یستنتج الباحث النتائج مجموعة من إلىلبحث تم التوصل من خالل ا

العـاملین وذلـك مـن خـالل بنـاء بیئـة تنظیمیـة فاعلـة  األفـرادفـي ممارسـات  التأثیرجیدا في  إسهاماتسهم عناصر المناخ التنظیمي   -1
  هم. أداءمن اجل زیادة فاعلیة  فراداألیتم فیها استنباط كل القیم والتقالید واالتجاهات التي یمتلكها 

المـوارد  إدارةتحسـین ممارسـة الوظـائف التـي تؤدیهـا  إلىالعاملین وبما یؤدي  األفرادتتمكن المنظمات من استثمار وتوظیف طاقات  -2
  .األداءالتقلیدیة في تقویم  األسالیبالعاملین وترك  أداء إدارةالحدیثة في  األسالیبالبشریة من خالل االعتماد على 

نسـبة اتفـاق  بـأعلىمتغیـر القیـادة حظـي  أنعینـة البحـث.على  إفـراد إجابـاتنتائج تحلیل وصف متغیرات الدراسة عن تركز  أظهرت -3
مـن قبـل  األخالقیـة.) وهـذا نـاجم مـن الممارسـات القیادیـة 58حراف معیـاري مقـداره ( أن) و 3.  44وحصل على وسط حسابي مقداره  ( 

  العاملین . األفرادجامعة والتي تطبق على العلیا لل اإلدارات
.) ممـا یـدل علـى اتفـاق عینـة البحـث 72حـراف معیـاري بلـغ( أن) و 2. 79وسـط حسـابي مقـداره(  أدنـىحقق متغیر نمط االتصاالت  -4

  العاملین. اداألفر العلیا في الجامعة تولي اهتمام ملحوظ بنظم االتصاالت والبرامج التدریبیة الخاصة بتطویر  اإلدارات أنعلى 
بلــغ الوســط  إذحصــل علـى اكبــر اتفـاق  األداءمتغیــر تقـویم  أنمـن خــالل وصـف متغیــرات الدراسـة تبــین اتفـاق عینــة البحــث علـى   -5

العلیـا فــي الجامعــة  اإلداراتطبـاع ایجــابي لعینــة البحـث اتجــاه ممارســات أن.) وهــذا یعطــي 58حراف معیـاري( أن) بــ3. 63الحسـابي لــه( 
  .داءاألتقویم  أنبش
ــائج التحلیــل وجــود عالقــة ارتبــاط   أظهــرت -6 ــة معنویــة بــین عناصــر المنــاخ التنظیمــي  إحصــائیةنت دارةو وذات دالل ٕ الجــامعي  األداء ا

تـوفر عناصـر المنـاخ التنظیمـي فـي بیئـة  إلـىوهـذا یشـیر  األداء إدارةباستثناء متغیر المشاركة في اتخاذ القرارات لـم یسـجل عالقـة مـع 
  . مشاركة في اتخاذ القراراتالعمل ماعدا ال

الجـامعي مـا عـدا متغیـر  األداء إدارة فـيذات داللـة معنویـة لعناصـر المنـاخ التنظیمـي  تـأثیراتضح من خالل التحلیـل وجـود عالقـة  -7
  .األداء إدارة في تأثیرالمشاركة في اتخاذ القرارات لم تظهر له عالقة 

  یا : التوصیاتأنث
  :وضع مجموعة من التوصیات وهي تم إلیهام التوصل بناء على االستنتاجات التي ت

العلیا في الجامعة االهتمام بموضوع المناخ التنظیمي من خالل ایالء االهتمام بعناصره المتوفرة وغیـر المتـوفرة  اإلداراتینبغي على  -1
  .األفضل ألداءایضمن تحقیق  أسلوبالعاملین والتفاعل فیما بینهم وفق  األفرادفي بیئة العمل لغرض تشجیع 

دور  إعطـاءالرئیسة للمناخ التنظیمي وما یتضمنه من  اإلبعادضرورة االهتمام بعنصر المشاركة في اتخاذ القرارات كونه یشكل احد  -2
وعقــد   آراءهــم إلبــداءالفــرص  إعطــاءهممــن خــالل  أداءهــمفــي عملیــة تقــویم  القــرار ومشــاركتهمبــارز لعینــة البحــث فــي صــناعة واتخــاذ 

  الجامعة.شطة أنفرق العمل والتي تعي االهتمام بتحمل مسؤولیات كبیرة لمختلف میادین  شاءأنت البناءة وكذلك الحوارا
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كعملیــة شــاملة ال  إلیهــامــن خــالل النظــر  األداء إدارةحــث المنظمــات بصــورة عامــة والجامعــات بصــورة خاصــة علــى تطبیــق عملیــة  -3
یتوجب المحافظة  جیةآتیإستر  أصولاالهتمام الشامل بالموارد البشریة كونهم  إلىیؤدي الذي  األمرفقط  األداءتقتصر على مكون تقویم 

  علیهم.
عملیـة  إجـراءیمتلكهـا التدریسـي عنـد  التـيب الضـعف أنـب القـوة وجو أنـالعلیـا فـي الجامعـة بـا الكشـف عـن جو  اإلداراتضرورة قیام  -4

  المستقبل. ب الضعف فيأنب القوة وتفادي جو أنالتقویم من اجل تعزیز جو 
تطـویر العمـل وتحقیـق  أنوما تحققه من مزایا بشـ إداريفي أي تنظیم  األساسكونها یا االهتمام بموضوع فرق العمل ودعمها معنو  -5

  الجامعة أهداف
ــاءات بــین التدریســیین  -6    ــا فــي الجامعــة مــن اجــل واإلداراتضــرورة التركیــز علــى قنــوات االتصــال واللق تهــم  طــرح القضــایا التــي العلی

  التي تقدم منهم. واألفكاروكذلك متابعة االقتراحات  حلها في اإلسهاملغرض  التدریسیین بخصوص المشاكل التي تواجههم
جي للجامعـة وكـذلك یسـهم آتیاالسـتر  األداءمهمة في رسـم خطـط  أداة_ضرورة قیام الجامعة باالهتمام بالتعلیم التنظیمي كونه یعد 7        

  الجامعة. شطةنأل التدریسیین ومواكبة التطورات الحدیثة  في نشر المعارف بین
  لمصــادرا    

  العربیةالكتـــب   - أ
  200، أن،دار وائل للطباعة والنشر     عم 2، ط الموارد البشریة إدارة، طي ،سعا د  نائف برنو  .1
  2002،      أن،دار صفاء للنشر والتوزیع ، عم السلوك التنظیميحمود ،خضیركاظم ،. 2
. 2009للكتـاب العـالمي ، 1،دارجدار 3طجي ،آتیالموارد البشریة مدخل    استر  إدارةالسالم ،مؤید سعید ،صالح ،عادل حرحوش ، . 3
  2001دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  جیة،آتیالموارد البشریة اإلستر  إدارةالسلمي ،علي، . 4
،دار دار الرضــا  1،سلســلة الرضــا للتنمیــة اإلداریــة ،طي القــرن الحــادي والعشرین، صــناعة التنمیــة اإلداریــة فــالصــرن، رعــد حســن.5

  .    2002للنشر، دمشق، 
دار المسـیرة للنشـر  2،ط المؤسسـات التعلیمیـة     إدارةالسـلوك التنظیمـي فـي فلیه، فاروق عبده ، وعبد المجید ، السـید محمـد ،  .6

  . 2005، أنوالتوزیع ،عم
  .2000،  أن،دار الشروق   للنشر والتوزیع ،عم 3،ط السلوك التنظیمي في المنظمات المختلفةاسم ،القریوتي ،محمد ق .7
  .1995، أنللنشر والتوزیع ، عم دار الفكر ،  2،ط السلوك التنظیمي مفاهیم وأسس.المغربي ، كامل محمد ،8
  .   2008    أن،عم ،دار الیازوري للنشر والتوزیع 2،ط دارةاإلألنعیمي ، صالح عبد القادر ، .9

  البـحوث والرســـــائل  -  ب
واالقتصــاد  دارةرســالة ماجســتیر غیــر منشــورة ، كلیــة اإل المنــاخ التنظیمــي وأثــره فــي الرضــا الــوظیفيالربیعــي ، نادیــة صــادق جعفــر،  .1

  . 1998،جامعة بغداد ، 
ماجسـتیر  لـة،رسـا ا    في تحقیـق المیـزة التنافسـیة العالقة بین المناخ التنظیمي واإلیداع ألمنظمي وتأثیرهكلكاوي، احمد حمید ، ا 2  

  2004واالقتصاد    جامعة القادسیة ،  دارةغیر منشورة ، كلیة اإل

واالقتصـاد ،جامعـة  دارة،رسالة   ما جستیر، كلیة اإلأداء العاملین  إدارةرأس المال الفكري وأثره في لي ،علي أكرم عبد اهللا ، ع .3
  2008الموصل ،

  .  
دراسـة  ،دور المناخ التنظیمي في تعزیز سـلوك   نشـر المعرفـة فـي المؤسسـات التعلیمیـةب ،حامد كاظم ،والعطوي ، عامر علي .متع4

  2007) ،4) العدد( 9تطبیقیة في جامعة القادسیة ،مجلة    القادسیة ،للعلوم اإلداریة واالقتصادیة، المجلد( 
  المصادر االجنبیة    
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