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واقع المناخ التنظیمي في المدارس االبتدائیة كما یتصوره 
  المدیرون والمعلمون

  
  جامعة دیالى/ كلیة التربیة األساسیة                            علي إبراھیم محمد                  . د.م.أ
   
  

  : مشكلة البحث 
ابات التي تناولت بشكل تعد مشكلة البحث الحالي مسوغاً لتواصل البحوث والدراسات والكت  

معم᎘᎘ق للمناخ᎘᎘ات التنظیمی᎘᎘ة ف᎘᎘ي مختل᎘᎘ف جوانبھ᎘᎘ا وف᎘᎘ي أي مج᎘᎘ال م᎘᎘ن مج᎘᎘االت العملی᎘᎘ة التربوی᎘᎘ة وأن 
البحوث التي أجریت بھذا المجال وما توصلت إلیھا من نتائج مھدت السبیل إلى إیجاد سیاسات أداریة 

. نی᎘᎘ھ العملی᎘᎘ة األداری᎘᎘ة فع᎘᎘الً أفض᎘᎘ل م᎘᎘ن خ᎘᎘الل تص᎘᎘حیح المس᎘᎘ار للعملی᎘᎘ة األداری᎘᎘ة والكش᎘᎘ف ع᎘᎘ن م᎘᎘ا تعا
فالجھود متواصلة في رفد ھذا النمط م᎘ن الدراس᎘ات ب᎘اآلراء النظری᎘ة والوص᎘فیة والمس᎘حیة والبح᎘وث 
التجریبیة ولم یكن المیدان التربوي والتعلیمي بعی᎘د ع᎘ن ھ᎘ذا األھتم᎘ام وأن موض᎘وع المن᎘اخ التنظیم᎘ي 

تأثیر ھذه األبعاد عل᎘ى أس᎘لوب الع᎘املین ف᎘ي أداء تتسع أبعاده لتشمل جوانب أنسانیة وقیمیة وتنظیمیة و
العمل ودرجة والئھم للعمل ومستوى الروح المعنوی᎘ة الت᎘ي یتمتع᎘ون بھ᎘ا وأن ھ᎘ذه المتغی᎘رات تتوق᎘ف 
الباحث للنزوع في بحثھ في ھ᎘ذا المی᎘دان المتس᎘ع ال᎘ذي یتمی᎘ز بق᎘در كبی᎘ر م᎘ن األھمی᎘ة والوق᎘وف عل᎘ى 

  . ا من تطورات أداریة التي تمیز محور العملیة التربویة مشكالت البیئة المدرسیة وما یحدث فیھ
   

  : أھمیة البحث
التنظیمات االداریة في تحقی᎘ق اھ᎘دافھا المخط᎘ط لھ᎘ا بع᎘دد كبی᎘ر م᎘ن المتغی᎘رات  یقترن نجاح  

التنظیمیة ویعد المناخ التنظیمي أحدھا ف᎘الجو الس᎘ائد داخ᎘ل العم᎘ل ل᎘ھ أث᎘ر مباش᎘ر ف᎘ي تحقی᎘ق األھ᎘داف 
تؤك᎘᎘د عل᎘᎘ى أھمی᎘᎘ة المن᎘᎘اخ التنظیم᎘᎘ي تص᎘᎘بوا الیھ᎘᎘ا أي منظم᎘᎘ة وأن الكثی᎘᎘ر م᎘᎘ن الدراس᎘᎘ات  النھائی᎘᎘ة الت᎘᎘ي

وتؤكد على دراستھ بأستمرار لما یخض᎘ع لمتغی᎘رات كم᎘ا أن ك᎘ل المخرج᎘ات تت᎘أثر س᎘لباً وأیجاب᎘اً ببیئ᎘ة 
العمل وھذا یتطلب ترسیخ التع᎘اون االیج᎘ابي والتفاع᎘ل االجتم᎘اعي بم᎘ا یظھ᎘ر عملی᎘ة التكام᎘ل للجھ᎘ود 

  . االنشطة في سبیل تحسین العمل لتكون واقع ألنجاز العمل المنتج و
عل᎘ى أن المن᎘اخ التنظیم᎘ي ی᎘ؤثر وبش᎘كل مباش᎘ر عل᎘ى عملی᎘ة ) ١٩٨٧(حیث أكد الھیتي ع᎘ام   

التطویر األداري من خالل تأثیره في األداء األداري وبتجسید ھذا من خالل تحدی᎘د العالق᎘ات الس᎘لوك 
  ) .٥، ص ١٩٨٧الھیتي، (ومكان العمل 

فق᎘᎘د حض᎘᎘ي المن᎘᎘اخ التنظیم᎘᎘ي بأھتم᎘᎘ام العدی᎘᎘د م᎘᎘ن الب᎘᎘احثین ف᎘᎘ي مج᎘᎘ال الس᎘᎘لوك التنظیم᎘᎘ي   
(Organizational behavior)  ال᎘᎘ذین كش᎘᎘فوا جھ᎘᎘ودھم لتط᎘᎘ویر األس᎘᎘اس الفك᎘᎘ري الخ᎘᎘اص لتحدی᎘᎘د

المناخ التنظیم᎘ي األساس᎘ي والمتغی᎘رات المرتبط᎘ة ب᎘ھ فض᎘الً ع᎘ن نوعی᎘ة المن᎘اخ التنظیم᎘ي ف᎘ي العملی᎘ة 
بوی᎘᎘ة وتوض᎘᎘یح امكانی᎘᎘ة االعتم᎘᎘اد عل᎘᎘ى ھ᎘᎘ذا المفھ᎘᎘وم ف᎘᎘ي تغی᎘᎘ر الظ᎘᎘واھر الس᎘᎘لوكیة كدرج᎘᎘ة الرض᎘᎘ا التر

  ) . ٢١،ص١٩٨٧الشربیني،(الوظیفي ومستوى أداء المدراء 
أن المناخ التنظیمي ھو االنطباع العام المتكون ل᎘دى اعض᎘اء المنظم᎘ة والمتض᎘من متغی᎘رات   

ة األدارة وظ᎘᎘روف العم᎘᎘ل ونوعی᎘᎘ة االھ᎘᎘داف الت᎘᎘ي عدی᎘᎘دة كأس᎘᎘لوب معامل᎘᎘ة الم᎘᎘دراء لمرؤس᎘᎘یھم وفلس᎘᎘ف
ینبغ᎘᎘ي أن تتحق᎘᎘ق ألن شخص᎘᎘یة المنظم᎘᎘ة مكتب᎘᎘ة تت᎘᎘أثر بھ᎘᎘ذه المتغی᎘᎘رات ذات العالق᎘᎘ة بالمن᎘᎘اخ التنظیم᎘᎘ي 

  . والتي تؤثر على الممارسات األداریة لألعضاء 
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ض غیر أن العالقة الفردیة لھا أھمیة كبیرة في نمو الفرد وسلوكھ وقد یكون ھذا التأثیر غام  
ملموس ألنھ جزء من البیئة المحیطة بالفرد وأن في كل منظمة یوجد نظام خفي من العالقات الفردی᎘ة 

  ) . ١٣، ص ٢٠٠٦كشكول ، معن ، (المؤثرة ویسمى ھذا بالمناخ التنظیمي 
أن اھمیة دراسة المناخ التنظیمي لمختلف المؤسسات تنبع من االفتراض الذي یقوم على أن   

ني ال ینبع من فراغ بل ھو نت᎘اج م᎘ن عملی᎘ة تفاع᎘ل ب᎘ین مجموع᎘ة معق᎘دة ومترابط᎘ة م᎘ن السلوك األنسا
عناصر البیئة بما فیھا من اشخاص وم᎘واد وعل᎘ى ھ᎘ذا األس᎘اس أن طبیع᎘ة الس᎘لوك األنس᎘اني یس᎘تدعي 
تحدی᎘᎘د المن᎘᎘اخ التنظیم᎘᎘ي الس᎘᎘ائد ف᎘᎘ي المؤسس᎘᎘ات وھ᎘᎘ذا األس᎘᎘اس ف᎘᎘ي تحری᎘᎘ك األنس᎘᎘ان نح᎘᎘و ھ᎘᎘ذا الس᎘᎘لوك 

(Horold, 1980, P. 654)  .  
ولھذا أن العالقات التنظیمیة التي تتطور داخل المدرسة ما ھي إال تعبیراً عن النظام القیم᎘ي   

المرتبط بالنظام األنساني وبالمھمة التنظیمیة بالموقف المدرك لتأسیس البیئة التنظیمیة للمنظمة والت᎘ي 
  . یتفاعل بھا العاملون بعضھم مع البعض األخر 

ت التربویة التي تتولى قیادة العملیة التربویة في مختلف المؤسس᎘ات التعلیمی᎘ة وتعد المؤسسا  
وھ᎘ذا الب᎘᎘د م᎘᎘ن أختی᎘᎘ار م᎘دراء ذات الق᎘᎘درة القیادی᎘᎘ة الس᎘᎘لوكیة والعلمی᎘ة ولتحقی᎘᎘ق اھ᎘᎘داف المؤسس᎘᎘ة وأن 
المؤسسات التربویة أینما وجدت تحضى بأھتمام الحكومات وتحت᎘ل مكان᎘ة ف᎘ي أوس᎘اط الش᎘عوب وأنم᎘ا 

  . ز أشعاع فكري وحضاري تمثل ینابیع العلم والمعرفة تمثل مرك
أن المن᎘᎘اخ التنظیم᎘᎘ي یول᎘᎘د األس᎘᎘تقرار ف᎘᎘ي المؤسس᎘᎘ات التربوی᎘᎘ة ألن᎘᎘ھ یعك᎘᎘س حال᎘᎘ة الرض᎘᎘ا   

لمجموع᎘᎘ة الع᎘᎘املین داخ᎘᎘ل تل᎘᎘ك المؤسس᎘᎘ة وھن᎘᎘اك تن᎘᎘افر كبی᎘᎘ر ب᎘᎘ین الق᎘᎘رارات المركزی᎘᎘ة وب᎘᎘ین مس᎘᎘توى 
ممی᎘᎘᎘᎘᎘᎘زة للمن᎘᎘᎘᎘᎘᎘اخ التنظیم᎘᎘᎘᎘᎘᎘ي  القناع᎘᎘᎘᎘᎘᎘ة ف᎘᎘᎘᎘᎘᎘ي العم᎘᎘᎘᎘᎘᎘ل الجم᎘᎘᎘᎘᎘᎘اعي وبھ᎘᎘᎘᎘᎘᎘ذا تك᎘᎘᎘᎘᎘᎘ون تل᎘᎘᎘᎘᎘᎘ك خص᎘᎘᎘᎘᎘᎘ائص

(Steeves,1991,p.1081)  .  
مص᎘طلح المن᎘اخ التنظیم᎘ي ف᎘ي وص᎘فھ لس᎘لوك الع᎘املین ف᎘ي أح᎘دى  (Arbevis)لقد أستخدم   

البنوك في ضوء دور كل منھم وقد أشار أن الباحث في السلوك اإلنساني یواجھ مشكلة تص᎘ور العدی᎘د 
د ص᎘᎘نف ھ᎘᎘ذه المتغی᎘᎘رات ال᎘᎘ى ثالث᎘᎘ة مجموع᎘᎘ات        م᎘᎘ن المتغی᎘᎘رات المتداخل᎘᎘ة والمتفاعل᎘᎘ة م᎘᎘ع بعض᎘᎘ھا وق᎘᎘

    -:ھي 
التي تتعل᎘ق بالسیاس᎘ات والممارس᎘ات والوظ᎘ائف الت᎘ي تجع᎘ل : مجموعة المتغیرات الرسمیة  -١

  . أعضاء المؤسسة یعملون بما تحقق أھدافھا 
تتمث᎘᎘ل بالحاج᎘᎘ات والق᎘᎘یم والق᎘᎘درات الت᎘᎘ي تجع᎘᎘ل األف᎘᎘راد : مجموع᎘᎘ة المتغی᎘᎘رات الشخص᎘᎘یة  -٢

 . فق أنماط شخصیاتھم یعملون و
مجموعة المتغیرات الغیر رسمیة وھي التي تنشأ من صراع مس᎘تمر م᎘ن أج᎘ل التوفی᎘ق ب᎘ین  -٣

 ) . ٤٦، ص ١٩٨٤الشیخ ، (أھداف المؤسسة حاجات العاملین 
وبھذا تقوم العدید من المؤسسات التربویة أعادة النظر في المناخ التنظیمي السائد وخلق جو 

األنسانیة التي من شأنھا لیجعل المنظم᎘ة مھتم᎘ة بمش᎘اعر الع᎘املین وأش᎘عارھم  من األنسجام والعالقات
بأھمیة األداء ال᎘ذي یؤدی᎘ھ ف᎘ي المؤسس᎘ة العلمی᎘ة ولھ᎘ذا یع᎘د المن᎘اخ التنظیم᎘ي نظام᎘اً اجتماعی᎘اً ل᎘ھ س᎘مة 

في الح᎘وار وتب᎘ادل ال᎘رأي االستقرار النسبي لكي تتحقق األھداف التربویة وتشجیع النھج الدیمقراطي 
  . ثبات تحقیق األھداف المنشودة من العملیة التربویة ب

  
  : أھداف البحث 

یھدف البحث الح᎘الي إل᎘ى التع᎘رف عل᎘ى واق᎘ع المن᎘اخ التنظیم᎘ي ف᎘ي الم᎘دارس االبتدائی᎘ة ف᎘ي   
  . المدیریة العامة لتربیة دیالى كما یتصوره المدیرون والمعلمون 
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  : حدود البحث 
الم᎘᎘دارس االبتدائی᎘᎘ة ف᎘᎘ي محافظ᎘᎘ة دی᎘᎘الى للع᎘᎘ام  ومعلم᎘᎘ویقتص᎘᎘ر البح᎘᎘ث الح᎘᎘الي عل᎘᎘ى م᎘᎘دیرو   
   .  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧الدراسي 

  
  : تحدید المصطلحات 

  : المناخ التنظیمي 
مجموع᎘ة خص᎘᎘ائص وص᎘فات الت᎘ي تش᎘᎘كل البیئ᎘ة االنس᎘᎘انیة : بأن᎘᎘ھ  )١٩٩٧(عرف᎘ھ القیرون᎘ي   

  ) ٧٢،ص ١٩٩٧القیروني،(التي یعمل فیھا الموظفون 
مجموعة الخصائص التي تمی᎘ز مك᎘ان العم᎘ل الت᎘ي یمك᎘ن  :بأنھ  )١٩٩٦(كما عرفتھ عثمانة   

أدراكھا بشكل مباشر أو غیر مباشر من السلوك الفردي والجماعي والتنظیمي عن طریق تأثیرھا ف᎘ي 
  ) . ٩٣، ص ١٩٩٦عثمانة ، (مسببات السلوك 

  
  : التعریف اإلجرائي 

م᎘دارس االبتدائی᎘ة التابع᎘ة للمدیری᎘ة یقصد بالمناخ التنظیمي العالقات التنظیمیة السائدة ف᎘ي ال  
العامة لتربیة دیالى وما لھ من عالقة بالتأثیر على دوافعھم وسلوكھم وأدائھم ف᎘ي العم᎘ل ف᎘ي ض᎘وء م᎘ا 
یكشف عن مقیاس المناخ التنظیمي المستمد من ھذا البحث وھ᎘ي تمث᎘ل درج᎘ة اس᎘تجابات اف᎘راد العین᎘ة 

  . على فقرات اداة البحث 
  

  : لدراسات السابقة الخلفیة النظریة وا
  : الخلفیة النظریة  -١

  : الخلفیة التاریخیة للمناخ التنظیمي 
تناول᎘᎘ت العدی᎘᎘د م᎘᎘ن نظری᎘᎘ات االداری᎘᎘ة والتنظیمی᎘᎘ة فك᎘᎘رة المن᎘᎘اخ التنظیم᎘᎘ي ف᎘᎘ي مج᎘᎘ال العم᎘᎘ل   

وأتف᎘᎘ق العدی᎘᎘د م᎘᎘ن الب᎘᎘احثین أن م᎘᎘ا یقص᎘᎘د بالمن᎘᎘اخ التنظیم᎘᎘ي ھ᎘᎘و مجموع᎘᎘ة قواع᎘᎘د وأنظم᎘᎘ة وأس᎘᎘الیب 
م᎘ن التنظیم᎘ات كم᎘ا أك᎘دت االف᎘راد ف᎘ي تنظ᎘یم مع᎘ین ویمی᎘ز التنظ᎘یم ع᎘ن غی᎘ره  وسیاسات تحك᎘م س᎘لوك

أغلب الدراسات الحدیث᎘ة اس᎘تخدام مص᎘طلح المن᎘اخ التنظیم᎘ي للتع᎘رف بش᎘كل مباش᎘ر ع᎘ن بیئت᎘ھ العم᎘ل 
الواقعیة وم᎘ا یعك᎘س بش᎘كل فعل᎘ي رض᎘ا االف᎘راد ع᎘ن اداء المنظم᎘ة كم᎘ا ق᎘دم ال᎘رواد االوائ᎘ل ف᎘ي الفك᎘ر 

بجھ᎘᎘ود كبی᎘᎘رة ألرس᎘᎘اء القواع᎘᎘د ) ت᎘᎘ایلور ، وھن᎘᎘ري ، ف᎘᎘ایلول ، م᎘᎘اكس فیب᎘᎘ر (امث᎘᎘ال االداري المعاص᎘᎘ر 
العلمی᎘᎘ة للعم᎘᎘ل األداري والتع᎘᎘رف عل᎘᎘ى المش᎘᎘كالت والتعقی᎘᎘دات الت᎘᎘ي تفرزھ᎘᎘ا المؤسس᎘᎘ات االنتاجی᎘᎘ة 
وال᎘᎘دخول ال᎘᎘ى اس᎘᎘واق العم᎘᎘ل والتن᎘᎘افس لك᎘᎘ي تحق᎘᎘ق االرب᎘᎘اح وتحدی᎘᎘د العالق᎘᎘ة الحقیقی᎘᎘ة ب᎘᎘ین الرؤس᎘᎘اء 

  ) . ٧٥-٧٤،ص١٩٩٥ده،كال(والمرؤسین 
  

  : النظریات األداریة 
  :  (Chassical School)المدرسة الكالسیكیة : أوالً 

نشأت ھذه المدرسة على مفاھیم مثالیة مستخدمة مثل األمر الس᎘لطة ، التخص᎘ص ، التوجی᎘ھ   
ائم ، الرقابة ، وقد ظھرت ھذه المدرس᎘ة ف᎘ي فت᎘رة زمنی᎘ة س᎘ادت فیھ᎘ا عوام᎘ل االقتص᎘اد الرأس᎘مالي الق᎘

عل᎘᎘ى حدی᎘᎘ة العم᎘᎘ل والمنافس᎘᎘ة واألتج᎘᎘اه إل᎘᎘ى الترش᎘᎘ید والتفكی᎘᎘ر المنطق᎘᎘ي ف᎘᎘ي تغی᎘᎘ر الس᎘᎘لوك اإلنس᎘᎘اني 
والتنظیمي وتضم ھذه المدرسة نظریات فرعیة انبثقت منھ᎘ا تختل᎘ف ف᎘ي التفاص᎘یل والم᎘نھج للوص᎘ول 

ط᎘وي إلى نظری᎘ات ومب᎘ادئ كلھ᎘ا تتف᎘ق ف᎘ي افتراض᎘اتھا ح᎘ول ماھی᎘ة االنس᎘ان وس᎘لوكیة ف᎘ي العم᎘ل وین
   -:تحت لواء ھذا االتجاه الفكري كل من 
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  . مدرسة االدارة العلمیة  -١
 . النظریة البیروقراطیة  -٢
 . نظریة المبادىء االداریة  -٣

ان ھ᎘᎘ذه النظری᎘᎘ات الثالث᎘᎘ة ت᎘᎘رى االنس᎘᎘ان ك᎘᎘ائن اقتص᎘᎘ادي وتتج᎘᎘اوب میكانیكی᎘᎘اً م᎘᎘ع الح᎘᎘وافز 
  ) . ٥٣-٥٢، ص١٩٩٥ان ، كنع(وافترضت أن السلوك االنساني یتجاوب مع القرارات االداریة 

  
  :  (Haman Relattions Theory)العالقة االنسانیة نظریة : ثانیاً 

ج᎘᎘اءت ھ᎘᎘ذه المدرس᎘᎘ة ك᎘᎘رد فع᎘᎘ل عل᎘᎘ى مدرس᎘᎘ة الكالس᎘᎘یكیة واتھم᎘᎘ت بأنھ᎘᎘ا تجاھل᎘᎘ت العنص᎘᎘ر   
األنساني وظھور متغیر جدید لم تكن األفك᎘ار الكالس᎘یكیة تنبھ᎘ت ل᎘ھ ھ᎘و الحال᎘ة النفس᎘یة للعم᎘ال وھك᎘ذا 

مدرسة العالقات االنسانیة للتكیف مع معطی᎘ات الظ᎘روف المس᎘تجدة واس᎘تجابة األص᎘وات الت᎘ي جاءت 
تنادي بالتركیز على البعد األنس᎘اني والحض᎘اري ف᎘ي العالق᎘ة الثنائی᎘ة القائم᎘ة ب᎘ین العام᎘ل ورب العم᎘ل 

  ) . ١٤٨، ص ١٩٩٦العرفي ، (
  

  :  (Behavioral Theory)النظریة السلوكیة : ثالثاً 
ه األتج᎘اه ف᎘ي بدای᎘ة الخمس᎘ینات وأس᎘تمر حت᎘ى نھای᎘ة الس᎘تینات وقام᎘ت ھ᎘ذه الحرك᎘ة بدأت ھذ  

على أساس من أفكار وأنشغلت باألتمام على العالقة بین التنظ᎘یم ودراس᎘ة الس᎘لوك البش᎘ري ومكون᎘ات 
   -:الشخصیة ومن أھم الخصائص الممیزة لھذا األتجاه ھي 

  . لعاملین األیمان بأھمیة األبعاد النفسیة واالجتماعیة ل -١
 . االیمان بمبدأ المشاركة واقتسام السلطة  -٢
 . الدعوة في المساواة في المعاملة بین العاملین  -٣
 . النظر إلى المنظمة كوحدة أجتماعیة  -٤
ك᎘الدة ، (األعتراف بالصراع الذي ینش᎘أ ب᎘ین الع᎘املین والمنظم᎘ة نتیج᎘ة الحاج᎘ات االنس᎘انیة  -٥

 ) . ٧٧، ص ١٩٩٥
 

  : ظیمي مؤشرات قیاس المناخ التن
بھ᎘᎘ا ع᎘᎘ن  تس᎘᎘تحلتع᎘᎘د أح᎘᎘د المؤش᎘᎘رات الت᎘᎘ي  (Halpain)أن األنم᎘᎘اط المناخی᎘᎘ة الت᎘᎘ي وص᎘᎘فھا   

   -:المؤثرات األساسیة للمناخ التنظیمي عندما یخضع للقیاس ومن ھذه المؤثرات ھي 
  . یتصف العاملون في ھذا المناخ بالروح المعنویة  :المناخ المفتوح  -١
احكامھ الت᎘ي یمنحھ᎘ا الم᎘دیر للع᎘املین ف᎘ي  شبھلمناخ بالحریة یتمیز ھذا ا :المناخ االستقاللي  -٢

 . تنفیذ أعمالھم وأتباع حاجاتھم 
یتص᎘᎘ف ھ᎘᎘ذا المن᎘᎘اخ باألھتم᎘᎘ام الش᎘᎘دید بأنج᎘᎘از العم᎘᎘ل عل᎘᎘ى حس᎘᎘اب أش᎘᎘باع  :المن᎘᎘اخ الموج᎘᎘ة  -٣

الحاج᎘᎘ات االجتماعی᎘᎘ة الك᎘᎘ل یعم᎘᎘ل بج᎘᎘د ول᎘᎘یس ھن᎘᎘اك أي متس᎘᎘ع م᎘᎘ن الوق᎘᎘ت لتك᎘᎘وین عالق᎘᎘ات 
   . ال یسمح بالخروج عن القوانین واألنظمة اجتماعیة والمدیر 

في ھذا النوع یسود الفتور لجمیع االعضاء في المؤسسة نظراً لعدم امكانی᎘ة  :المناخ المغلق  -٤
اش᎘باع حاج᎘اتھم االجتماعی᎘᎘ة ال یت᎘وفر عنص᎘ر الرض᎘᎘ا ع᎘ن االنج᎘از والم᎘᎘دیر غی᎘ر فاع᎘ل ف᎘᎘ي 

 ) . ١٧، ص ١٩٩٤شحاذة ، ( . توجیھ انشطة العاملین 
  : فقد قسم قیاس المناخ التنظیمي إلى أربعة نظم رئیسة ھي  (Likert) یكرتاما ل

  . النظام الدكتاتوري المتسلط  -١
 . النظام الدكتاتوري المحسن  -٢
 . النظام التشاوري  -٣
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 . النظام الدیمقراطي  -٤
ان ھ᎘᎘ذه المناخ᎘᎘ات مألوف᎘᎘ة وتلم᎘᎘س ل᎘᎘دى الع᎘᎘املین م᎘᎘ن خ᎘᎘الل ثقاف᎘᎘ة المنظم᎘᎘ة الت᎘᎘ي یعم᎘᎘ل فیھ᎘᎘ا 

  ) . ١٨-١٦،ص١٩٩٦ثمانة ،ع(العاملون 
  

  : بعض الدالئل على صحة المناخ التنظیمي 
   -:ھناك بعض المحددات التي تدل على صحة المناخ التنظیمي داخل المؤسسة منھا   

  . وضوح الھدف  -١
 . مالئمة التواصل  -٢
 . تساوي السلطة  -٣
 . استخدام المصادر االتینیة  -٤
 .التناغم  -٥
 . الروح المعنویة  -٦
 . االستقاللیة  -٧

ھم᎘᎘ة المن᎘᎘اخ التنظیم᎘᎘ي تمك᎘᎘ن ف᎘᎘ي عملی᎘᎘ة التواص᎘᎘ل واالنج᎘᎘از عل᎘᎘ى أن ) ٢٠٠٣(وق᎘᎘د أك᎘᎘د الس᎘᎘امرائي 
والعم᎘᎘ل ف᎘᎘ي ض᎘᎘ل بیئ᎘᎘ات مالئم᎘᎘ة وم᎘᎘ا تحتویھ᎘᎘ا ھ᎘᎘ذه البیئ᎘᎘ات م᎘᎘ن وس᎘᎘ائل أتص᎘᎘ال جی᎘᎘د وتقس᎘᎘یم العم᎘᎘ل 
ومس᎘᎘اعدة الع᎘᎘املین عل᎘᎘ى تحقی᎘᎘ق ال᎘᎘ذات وش᎘᎘عور ك᎘᎘ل ف᎘᎘رد بأن᎘᎘ھ ج᎘᎘زء م᎘᎘ن المؤسس᎘᎘ة الت᎘᎘ي یعم᎘᎘ل فیھ᎘᎘ا 

الجدیة في عملیة صنع القرار لكي یتولد لدیھم قناعات ومشاعر أیجابیة نحو أنج᎘از العم᎘ل والمشاركة 
  ) . ٤٥-٤٤،ص٢٠٠٣السامرائي ،(مھما أختلفت تلك البیئات وتشابكت ظروفھا المادیة 

توصلت إلى خمسة عالقات مھمة في تط᎘ویر المن᎘اخ التنظیم᎘ي  ١٩٨٤) مورتن(أما دراسة   
لمدرس᎘᎘ي كم᎘᎘ا أن ھن᎘᎘اك عالق᎘᎘ة أیجابی᎘᎘ة ب᎘᎘ین المن᎘᎘اخ التنظیم᎘᎘ي وأدرك᎘᎘ات وأدراك᎘᎘ات فاعلی᎘᎘ة النظ᎘᎘ام ا

المدرس᎘᎘ین لفاعلی᎘᎘ة النظ᎘᎘ام المدرس᎘᎘ي كم᎘᎘ا أن ھن᎘᎘اك حاج᎘᎘ة ملح᎘᎘ة لم᎘᎘دراء الم᎘᎘دارس ألدراك تطلع᎘᎘ات 
  . ) ١١٧١، ص ١٩٨٤مورتن ، (المدرسین لفعالیة النظام المدرسي 

  : دراسات سابقة : ثانیاً 
ة الت᎘ي تناول᎘ت موض᎘ع المن᎘اخ التنظیم᎘ي نتیج᎘ة ألخ᎘تالف تنوعت وتع᎘ددت الدراس᎘ات الس᎘ابق  

درھ᎘م ، (الموضوعات وجاءت النت᎘ائج متباین᎘ة بحس᎘ب المتغی᎘رات المرتبط᎘ة بھ᎘ا فق᎘د توص᎘لت دراس᎘ة 
إال أن المناخ المدرسي في كل من المدارس الثانویة واالبتدائیة كان مقبول على وجھ العم᎘وم ) ١٩٨٤

ء ھیئ᎘ة الت᎘دریس كان᎘ت عالق᎘ات رس᎘میة تحكمھ᎘ا بع᎘ض الق᎘وانین وكذلك العالقات بین المدراء وأعضا
  ) . ١٤٤ – ١٤٣، ص ١٩٨٤درھم ،(واألجراءات األداریة الصارمة 

فق᎘᎘د توص᎘᎘لت إل᎘᎘ى أن الكلی᎘᎘ات ذات المن᎘᎘اخ التنظیم᎘᎘ي المفت᎘᎘وح ) ١٩٨٩(أم᎘᎘ا دراس᎘᎘ة عكاش᎘᎘ة   
لنظ᎘ام المغل᎘ق وھ᎘ذا ی᎘دل یتمتع العاملون فیھ بشيء من الرضا الوظیفي اكثر م᎘ن الكلی᎘ات الت᎘ي تتبن᎘ى ا

على أن العاملین یتطلعون إلى الحریة في التعبیر واختیار نوع العمل الذي ینسجم مع ما یمتلكونھ م᎘ن 
  . ) ٣٨ص ١٩٨٩عكاشة (قدرات ، 
المن᎘اخ التنظیم᎘ي ف᎘ي جامع᎘ة بغ᎘داد كان᎘᎘ت  ب᎘أنإل᎘ى ) ٢٠٠٣(كم᎘ا ج᎘اءت دراس᎘ة الس᎘امرائي   

تصال والحریة األكادیمیة وأدنى مستوى حدة من نصیب على درجة حدة عالیة من نصیب أسالیب األ
األداء أما بقی᎘ة المح᎘اور تق᎘ع ب᎘ین ھ᎘ذین الح᎘دین أم᎘ا یخ᎘ص بع᎘ض المتغی᎘رات مث᎘ل  وتقییمالجو العلمي 

الس᎘امرائي (ھن᎘اك ف᎘روق ذات دالل᎘ة احص᎘ائیة یمك᎘ن األش᎘ارة ألیھ᎘ا  لیس᎘تالجنس فكان بصورة عامة 
٢٠٠٣(  .  
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  : اجراءات البحث 
  : مع البحث مجت -١

لغرض تحدید مجتمع مدیري المدارس االبتدائی᎘ة ومعلمیھ᎘ا ف᎘ي محافظ᎘ة دی᎘الى الب᎘د م᎘ن الرج᎘وع إل᎘ى 
مجتم᎘᎘ع الم᎘᎘دارس الت᎘᎘ي تق᎘᎘ع ض᎘᎘من ح᎘᎘دود المحافظ᎘᎘ة وتش᎘᎘یر االحص᎘᎘اءات المت᎘᎘وفرة ف᎘᎘ي قس᎘᎘م التخط᎘᎘یط 

وب᎘ذلك أص᎘بح مدرس᎘ة ) ٨٥٦(لمدیریة تربیة دیالى إلى أن عدد المدارس األبتدائیة ف᎘ي المحافظ᎘ة ھ᎘و 
أم᎘᎘ا ع᎘᎘دد المعلم᎘᎘ین والمعلم᎘᎘ات ف᎘᎘ي ھ᎘᎘ذه الم᎘᎘دارس فھ᎘᎘و . ع᎘᎘دد الم᎘᎘دراء مس᎘᎘اویاً لع᎘᎘دد الم᎘᎘دارس نفس᎘᎘ھا 

  ) . ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧(معلماً ومعلمة وفق األحصاءات المشار إلیھا سابقاً للعام الدراسي ) ٩٤٩٨(
  

  : عینة البحث 
ة أبتدائی᎘᎘ة بالطریق᎘᎘ة مدرس᎘᎘) ٥٠(لغ᎘᎘رض تحدی᎘᎘د عین᎘᎘ة البح᎘᎘ث األساس᎘᎘یة ق᎘᎘ام الباح᎘᎘ث بس᎘᎘حب   

من مدارس مجتم᎘ع البح᎘ث وب᎘ذلك تص᎘بح عین᎘ة %) ٧.٣(العشوائیة من مجتمع المدارس أي ما یعادل 
معلم᎘ین ) ٣( س᎘حبأم᎘ا عین᎘ة المعلم᎘ین فق᎘د ت᎘م . نفس᎘ھا  التس᎘میةم᎘دیراً وتش᎘كل ) ٥٠(مدراء المدارس 

أي أنھ᎘م یش᎘كلون نس᎘بة  معلماً ) ١٥٠(عشوائیاً من كل مدرسة من مدارس عینة البحث لیصبح عددھم 
م᎘᎘دیراً ومعلم᎘᎘اً بوص᎘᎘فھا ) ٢٠٠(م᎘ن مجتم᎘᎘ع المعلم᎘᎘ین ف᎘᎘ي المحافظ᎘᎘ة وب᎘ذلك تص᎘᎘بح العین᎘᎘ة %) ٢.٣٣(

  . العینة األساسیة للبحث 
  

  : أداة البحث 
تم جمع فقرات مقیاس المن᎘اخ التنظیم᎘ي ع᎘ن طری᎘ق توجی᎘ھ س᎘ؤال اس᎘تطالعي عل᎘ى مجموع᎘ة م᎘ن   - أ

) ٣٠(م᎘᎘دیراً وم᎘᎘دیرة مدرس᎘᎘ة ابتدائی᎘᎘ة و ) ٢٠(بل᎘᎘غ ع᎘ددھم م᎘دراء وم᎘᎘دیرات الم᎘᎘دارس االبتدائی᎘᎘ة و
  : في المدارس األبتدائیة تضمن السؤال األتي معلماً ومعلمة 

  ما المناخ التنظیمي السائد في المدرسة االبتدائیة ؟ 
فق᎘رة بص᎘فتھا ) ٢٣(االعتماد على االدبیات والنظریات والدراسات السابقة وفق ذلك تم صیاغة   -  ب

  : على أربع مجاالت ھي  األولیة موزعة
  . مجال العالقات االنسانیة  -١
 . مجال صنع القرارات المدرسیة  -٢
 . مجال وسائل االتصاالت  -٣
 . مجال االستقاللیة في العمل  -٤

فق᎘رة موزع᎘ة عل᎘ى تل᎘ك المج᎘االت بص᎘فة أولی᎘ة وت᎘م االعتم᎘اد عل᎘ى ) ٢٥(وبذلك أص᎘بح ل᎘دى الباح᎘ث 
  ) . فق بشدة ، اوافق ، ال رأي لياوا(مدرج ثالثي للتقدیر أزاء كل فقرة وھو 

  
  : صالحیة فقرات المقیاس 

لغرض تقویم المقیاس على صالحیتھا لقیاس ما وضعت من اج᎘ل قیاس᎘ھ ت᎘م ع᎘رض فق᎘رات   
المقی᎘᎘اس بص᎘᎘یغتھا األولی᎘᎘ة عل᎘᎘ى مجموع᎘᎘ة م᎘᎘ن األس᎘᎘اتذة المتخص᎘᎘یین ف᎘᎘ي عل᎘᎘م ال᎘᎘نفس واألدارة وبع᎘᎘د 

اس᎘تبقت الفق᎘رات الت᎘ي حص᎘لت عل᎘ى نس᎘بة اتف᎘اق  مراجعة وفي ضوء مالحظاتھم في الحذف والتعدیل
فقرات حصلت على نسبة اتفاق أقل م᎘ن ذل᎘ك وأعتب᎘رت ص᎘الحة للقی᎘اس ) ٥(فأكثر وأستبعدت %) ٨(

فقرة أتفق علیھا الخبراء أنھ صالحة للقیاس وملح᎘ق ) ٢٠(وبناء على ذلك أصبح عدد فقرات المقیاس 
  . یوضح ذلك ) ١(

   Hem- Analys: ازاء تحلیل الفقرات 
  : قام الباحث باستخدام اسلوبین للتحلیل ھما 

  : اسلوب المجموعتین المتطرفتین : اوالً 



  علي إبراھیم محمد. د.م.أ                           ٢٠٠٩لسنة  حزیران .مجلة الفتح . األربعون  العدد
 

 

لغرض استخراج القوة التمیزیة بھذا االسلوب تم ترتیب الدرجات الكلی᎘ة الت᎘ي حص᎘ل علیھ᎘ا   
ات م᎘ن االس᎘تمارات الحاص᎘لة عل᎘ى ال᎘درج%) ٢٧(افراد العینة ترتیباً تنازلی᎘اً حی᎘ث ت᎘م تع᎘ین نس᎘بة ال᎘ـ

من االستمارات الحاصلة على الدرجات الدنیا وذل᎘ك الحص᎘ول عل᎘ى %) ٢٧(والـ  العلیا على المقیاس
استمارة وذلك یك᎘ون مجم᎘وع ) ٧٥(اكبر حجم واقصى تماییز وبذلك عدد االنماءات في كل مجموعة 

استمارة وبعد استخدام معادلة االختب᎘ار الت᎘ائي الختب᎘ار ) ١٥٠(االستمارات التي خضعت للتحلیل ھي 
) ٠.٠٥(ب᎘᎘ین المجم᎘᎘وعتین تب᎘᎘ین ان جمی᎘᎘ع الفق᎘᎘رات المقی᎘᎘اس ممی᎘᎘زة عن᎘᎘د مس᎘᎘توى دالل᎘᎘ة دالل᎘᎘ة الف᎘᎘روق 

  یوضح ذلك ) ١(والجدول 
  

  )١(جدول 
  القوة التمییزیة للفقرات باستخدام اسلوب المجموعتین المتطرفتین

القیمة التائیة   المجموعة الدنیا  المجموعة العلیا  ت
  المحسوبة

االنحراف   المتوسط
  المعیاري

االنحراف   وسطالمت
  المعیاري

٣.٢٨  ٠.٩٢  ٢.٥  ٠.٨٩  ٣.١  ١  
٤.٤٠  ٠.٩١  ٢.٧  ٠.٩٣  ٣.٣٨  ٢  
٦.٠٧  ٠.٨٥  ٢.٨  ٠.٩٧  ٣.٥  ٣  
٣.٦٥  ٠.٧٢  ١.٨  ٠.٨٥  ٢.٢٨  ٤  
١٢.٤٧  ٠.٢٨  ٢.٤٣  ٠.٢٦  ٢.٩٤  ٥  
٥.٥٥  ٠.٦٧  ٢.٠٤  ٠.٨٢  ٢.٧٥  ٦  
١.٩٠  ٠.٩٦  ٣.٢  ٠.٩٢  ٢.٩  ٧  
٩.٨٦  ٠.٣٦  ٢.٧٢  ٠.٩٢  ٣.٨٨  ٨  
٨.١٥  ٠.٩٨  ٢.٤٣  ٠.٩٠  ٣.٧٧  ٩  

٢.٣٢  ٠.٨٢  ١.٧٨  ٠.٩٢  ٢.١  ١٠  
٦.٩٨  ٠.٧١  ١.٧٠  ٠.٧٨  ٢.٥٤  ١١  
٣.٩٨  ٠.٦٧  ٢.٠٢  ٠.٨٤  ٢.٥٢  ١٢  
١٠.٨٨  ٠.٧٥  ١.٨٣  ٠.١٣  ٢.٧٩  ١٣  
١.٩٧  ٠.٦٦  ٢.٣٨  ٠.٩١  ٢.٦٥  ١٤  
٨.١٧  ٠.٩٨  ٢.٤٤  ٠.٩٩  ٣.٧٦  ١٥  
٧.٠٥  ٠.٥٧  ٢.٧٣  ٠.٩٦  ٣.٦٣  ١٦  
٤.٢٢  ٠.٦٠  ١.٣٤  ٠.٨٠  ١.٨٦  ١٧  
٩.٨٥  ٠.٧٠  ١.٧٦  ٠.٤٢  ٢.٧٠  ١٨  
٣.٨٢  ٠.٩٦  ٢.٥٣  ٠.٨٦  ٣.٠٩  ١٩  
٦.٢٨  ٠.٩٧  ١.٥٨  ٠.٩٦  ٢.٥٨  ٢٠  
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  : عالقة الدرجة الفقرة بالدرجة الثابتة   - ب
ان االس᎘لوب االخ᎘᎘ر ف᎘᎘ي تحلی᎘᎘ل الفق᎘᎘رات ھ᎘᎘و ایج᎘᎘اد العالق᎘᎘ة االرتباطی᎘᎘ة ب᎘᎘ین درج᎘᎘ة ك᎘᎘ل فق᎘᎘رة والدرج᎘᎘ة 

العالقة االرتباطی᎘ة ب᎘ین درج᎘ة ك᎘ل فق᎘رة م᎘ن  الثانیة وقد تم استعمال معامل ارتباط بیرسون الستخراج
استمارة ، وقد كانت جمیع معامالت االرتباط دالة احص᎘ائیاً ) ٢٠٠(فقرات المقیاس والدرجة الكلیة لـ 

  . یوضح ذلك ) ٢(والجدول ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة 
  

  )٢(جدول 
س عند مستوى داللة معامالت ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المقیاس بالدرجة الكلیة للمقیا

)٠.٠٥(  
  معامل االرتباط  ت  معامل االرتباط  ت

٠.٢٠  ١١  ٠.١٢  ١  

٠.٢١  ١٢  ٠.٢٩  ٢  

٠.٢٦  ١٣  ٠.٢٦  ٣  

٠.٢٨  ١٤  ٠.٢٩  ٤  

٠.٢٨  ١٥  ٠.٢٢  ٥  

٠.٢٤  ١٦  ٠.١١  ٦  

٠.٢٢  ١٧  ٠.٢٠  ٧  

٠.٢٧  ١٨  ٠.١٥  ٨  

٠.٣٥  ١٩  ٠.١٧  ٩  

٠.٣٤  ٢٠  ٠.١٨  ١٠  

  
ل بأس᎘تخدام االس᎘᎘لوب األول واس᎘تخدام اس᎘᎘لوب التحلی᎘᎘ل وبن᎘اًء عل᎘᎘ى م᎘ا أظھرت᎘᎘ھ نت᎘ائج التحلی᎘᎘  

ت᎘م ابق᎘اء ) ٠.٠٥(الثاني وعلى وفق اتفاقھما ف᎘ي ان جمی᎘ع فق᎘رات المقی᎘اس كان᎘ت ممی᎘زة عن᎘د مس᎘توى 
  . وأعدت بأجمعھا فقرات ممیزة ) ٢٠(جمیع فقرات المقیاس البالغ عددھا 

  
  : صدق األداة 

من المتخصصین في مجال العلوم التربویة  عرض األستبیان بصیغتھ األولیة على مجموعة  
للقیاس وم᎘دى ص᎘الحیة ارتب᎘اط الفق᎘رة بمجالھ᎘ا والنفسیة من أجل أبداء الرأي حول صالحیتھ الفقرات 

الحقیقي أضافة إلى درجة الوض᎘وح والعلمی᎘ة للفق᎘رات وق᎘د أب᎘دى بع᎘ض الخب᎘راء أراء س᎘دیدة ف᎘ي ھ᎘ذا 
فقرة موزعة على ) ٢٠(لألداة وقد تم األتفاق على  الظاھريصدق الالمجال وھذا األجراء ھو تحقیق 

  . یوضح ذلك ) ١(أربعة مجاالت وبذلك أصبحت األداة جاھزة لما أعدت من أجلھ وملحق 
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  : ثبات األداة 
   -:أستعان الباحث بأسلوبین ألستخراج ثبات األداة الحالیة ھما   

  : أسلوب التجزئة النصفیة  -١
فقرات فردی᎘ة وفق᎘رات (ة قام الباحث بتقسیم فقرات المقیاس إلى نصفین ألستخراج الثبات بھذه الطریق

أس᎘تمارة ت᎘م س᎘حبھا بش᎘كل عش᎘وائي م᎘᎘ن أس᎘تمارة العین᎘ة األساس᎘یة ، ث᎘م ت᎘م حس᎘᎘اب ) ١٠٠(و ) زوجی᎘ة
ولم᎘᎘ا كان᎘᎘ت الدرج᎘᎘ة المس᎘᎘تخرجة ھ᎘᎘ي ) ٠.٨٦(مع᎘᎘امالت االرتب᎘᎘اط ب᎘᎘ین درج᎘᎘ات النص᎘᎘فین وق᎘᎘د بلغ᎘᎘ت 

وھي قیمة ثبات ) ٠.٩٢(براون وقد بلغت  –بأستخدام معادلة سیبرمان  نصف المقیاس فلقد تم تعدیلھا
  . عالیة 

  
  :  معامل ألفا لألتساق الداخلي  -٢

استمارة بش᎘كل عش᎘وائي ث᎘م اس᎘تخدمت معادل᎘ة ) ٦٠(ألستخراج معامل الثبات بھذه الطریقة تم أختیار 
ل أن البح᎘ث الح᎘الي فق᎘د توص᎘ل وعلیھ یمكن الق᎘و) ٠.٩١(ألفا لألتساق الداخلي وقد بلغ معامل الثبات 

  . إلى أنباء أداة تتمتع بعدة مؤثرات للصدق والثبات 
  

  : تصحیح األداة 
عل᎘ى جمی᎘ع  درجات᎘ھتتم الحصول على درجات المستجیب عل᎘ى أداة األس᎘تبیان وذل᎘ك بجم᎘ع   

ة الفقرات األداة فقد یكون أعلى درجة یحصل علیھا المستجیب ھي فقرات االستبیان مظروب في ثالث
وبھ᎘ذا تك᎘ون أعل᎘ى درج᎘ة ) موافق جداً ، موافق ، غیر مواف᎘ق(ألن ھناك ثالثة بدائل لألجابة ھي ) ٣(
-٦٠(وھ᎘ذا یعن᎘ي أن الم᎘دى النظ᎘ري ل᎘درجات األس᎘تبیان تت᎘راوح ب᎘ین ) ٢٠(وأوطأ درجة ھي ) ٦٠(

٢٠ . (   
  

  : الوسائل األحصائیة 
  : تم استخدام الوسائل األحصائیة األتیة   

  . ي المرجح الوسط الحساب -١
 . معامل أرتباط بیرسون  -٢
 . بروان  –معادلة سیبرمان  -٣
 . لألتساق الداخلي ) ألفا(معادلة معامل  -٤
 

  : أسلوب تحلیل النتائج 
  : تم تحلیل نتائج القیاس على النحو التالي   

  . حسب تكرارات األجابات لكل فقرة وفقاً لمستویاتھا الثالثة ألستخراج الوسط المرجح  -١
ودرجت᎘᎘ین  االولقیم᎘᎘ة الوس᎘᎘ط الم᎘᎘رجح ت᎘᎘م أعط᎘᎘اء ثالث᎘᎘ة درج᎘᎘ات للمس᎘᎘توى  لغ᎘᎘رض حس᎘᎘اب -٢

 ك᎘لعلى المقیاس المتدرج ال᎘ذي وض᎘ع أم᎘ام  للمستوى التائي ودرجة واحدة للمستوى الثالث
 . فقرة 

ھ᎘᎘ي متوس᎘᎘ط درج᎘᎘ات القی᎘᎘اس معی᎘᎘اراً للفص᎘᎘ل ب᎘᎘ین ن᎘᎘احیتي ق᎘᎘وة الفق᎘᎘رة ) ٢(جع᎘᎘ل الدرج᎘᎘ة  -٣
الفقرات في اربع مجاالت ھي العالق᎘ات األنس᎘انیة ، وعلى ھذا األساس تم توزیع . وضعفھا 

أتخاذ القرارات ، وسائل األتصال ، األستقاللیة في العمل ، وعن᎘دما حبس᎘ت األوزان المؤی᎘ة 
لھذه المجاالت للفئتین تم ترتیبھا تنازلیاً حسب تق᎘دیرات الم᎘دراء ویتبعھ᎘ا تق᎘دیرات المعلم᎘ین 

  .ومثل ذلك في ترتیب الفقرات في مجاالتھا 
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  )٣(جدول 
  یبین المجاالت واوزانھا المؤیة

  عینة المعلمین  عینة المدراء  المجاالت  ت

  الوزن المؤي  المرتبة  الوزن المؤي  المرتبة

  ٨٥.٦٦  االولى  ٨٨.٣١  االولى  العالقات االنسانیة  ١

  ٨٢.٢٢  الثالثة  ٨٧.٣٣  الثانیة  اتخاذ القرارات  ٢

  ٨٤.٣٣  الثانیة  ٨٦.٦٦  الثالثة  وسائل االتصال  ٣

  ٧٩.٩٦  الرابعة  ٨٤.٦٥  الرابعة  االستقاللیة في العمل  ٤

  
أن العالق᎘᎘ات األنس᎘᎘انیة حص᎘᎘لت عل᎘᎘ى أعل᎘᎘ى وزن م᎘᎘ؤي ل᎘᎘ذلك ج᎘᎘اءت ) ٣(تب᎘᎘ین م᎘᎘ن الج᎘᎘دول   

بالمرتبة األولى عند المدراء والمعلمین بینما یالحظ من الجدول نفسھ أن مجال األس᎘تقاللیة ف᎘ي العم᎘ل 
دراء لحصولھ على أقل وزن مرجح وجاء عند المعلم᎘ین بالمرتب᎘ة نفس᎘ھا جاء بالمرتبة الرابعة عند الم

  .  والمعلمین في حین جاء مجال األستقاللیة في العمل بالمرتبة األخیرة عند المدراء
مث᎘᎘ل ھ᎘᎘ذه النت᎘᎘ائج ال یق᎘᎘وم أساس᎘᎘اً عل᎘᎘ى الدرج᎘᎘ة الكلی᎘᎘ة الت᎘᎘ي  تفس᎘᎘یراألش᎘᎘ارة إل᎘᎘ى أن  وتج᎘᎘در  

جة القوة التي حصلت علیھا كل فقرة في المج᎘االت انف᎘ة ال᎘ذكر یحصل علیھا المجال بل على داللة در
ألن الفقرات تمثل عناصر ومكونات تل᎘ك المج᎘االت وأذا م᎘ا عرفن᎘ا أن متوس᎘ط األداء ف᎘ي القی᎘اس ھ᎘ي 

  . درجة ) ٣(األداء بدرجة قوة ھي  وقصى) ٢(درجة 
  :وفیما یأتي عرض النتائج بحسب المجاالت وتحلیلھا ومناقشتھا   

  )٤(جدول 
  یبین درجة قوة الفقرات في مجال العالقات االنسانیة

  درجة القوة  العالقات االنسانیة  ت

  المعلمین  المدراء
  ٢.٦٩  ٢.٨٨  یتقبل مدیر المدرسة االفكار التي یطرحھا المعلمون  ١

یس᎘᎘᎘اعد الم᎘᎘᎘دیر المعلم᎘᎘᎘ین ف᎘᎘᎘ي ح᎘᎘᎘ل مش᎘᎘᎘كالتھم الت᎘᎘᎘ي تتعل᎘᎘᎘ق   ٢
  بالمدرسة

٢.٥٥  ٢.٥٨  

لع᎘᎘᎘دل والمس᎘᎘᎘اوات ف᎘᎘᎘ي تعامل᎘᎘᎘ھ م᎘᎘᎘ع یعتم᎘᎘᎘د م᎘᎘᎘دیر المدرس᎘᎘᎘ة ا  ٣
  المعلمین 

٢.٤٣  ٢.٥٦  

ی᎘᎘᎘وفر م᎘᎘᎘دیر المدرس᎘᎘᎘ة اج᎘᎘᎘واء جی᎘᎘᎘دة للتف᎘᎘᎘اھم واالنس᎘᎘᎘جام ب᎘᎘᎘ین   ٤
  المعلمین

٢.٤٢  ٢.٥٢  

یتبن᎘᎘ى م᎘᎘دیر المدرس᎘᎘ة االس᎘᎘لوب ال᎘᎘دیمقراطي ف᎘᎘ي تفاعل᎘᎘ھ م᎘᎘ع   ٥
  المعلمین 

٢.٢٢  ٢.٤٣  
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النس᎘انیة نج᎘د أن وال᎘ذي ض᎘م خمس᎘ة فق᎘رات ف᎘ي مج᎘ال العالق᎘ات ا) ٤(عندما نالحظ ج᎘دول   
حی᎘ث ) یتقب᎘ل م᎘دیر المدرس᎘ة األفك᎘ار الت᎘ي یطرحھ᎘ا المعلم᎘ون(المدراء والمعلمین أجمعوا عل᎘ى فق᎘رة 

درجة قوة عند المعلمین ، وھذا دلیل واضح ) ٢.٦٩(عند المدراء و ) ٢.٨٨(حصلت على درجة قوة 
ط᎘رح األفك᎘ار البن᎘اءة الت᎘ي بأن ھناك مناخ تنظیمي أیجابي في المدارس األبتدائیة في محافظة دی᎘الى و

یتبن᎘᎘ى م᎘᎘دیر المدرس᎘᎘ة األس᎘᎘لوب (م᎘᎘ن ش᎘᎘أنھا أن تھ᎘᎘تم ف᎘᎘ي تحقی᎘᎘ق اھ᎘᎘داف المدرس᎘᎘ة ف᎘᎘ي ح᎘᎘ین الفق᎘᎘رة 
) ٢.٤٣(الخامسة حیث كانت درج᎘ة الق᎘وة عن᎘د الم᎘دراء  بالمرتبة) الدیمقراطي في تعاملھ مع المعلمین

في تطبیق القوانین والتعلیم᎘ات ف᎘ي درجة قوة وھذا یقود إلى النظام المركزي ) ٢.٢٢(وعند المعلمین 
  . مؤسسات الدولة ومنھا المجال التربوي 

  )٥(جدول 
  یبین درجة القوة للفقرات في مجال االتصال

  المعلمین  المدراء  األتصال  ت
  ٢.٤١  ٢.٨٢  یعتمد االتصال بین المدیر والمعلمین ألیة جدیدة ومتطورة   ١
علمین عن᎘دما یطل᎘ب یقوم مدیر المدرس᎘ة باالتص᎘ال المباش᎘ر ب᎘الم  ٢

  ذلك 
٢.٤٥  ٢.٥٨  

  ٢.٣٤  ٢.٥٨  یختار مدیر المدرسة عبارات واضحة عند االتصال بالمعلمین   ٣
  ٢.٣٣  ٢.٤٤  قنوات االتصال مفتوحة بین المدیر والمعلمین   ٤
االتص᎘᎘᎘᎘ال س᎘᎘᎘᎘ریع ب᎘᎘᎘᎘ین المدرس᎘᎘᎘᎘ة والجھ᎘᎘᎘᎘ات العلی᎘᎘᎘᎘ا م᎘᎘᎘᎘ا یحف᎘᎘᎘᎘ظ   ٥

  اریة العمل استمر
٢.٢٩  ٢.٣٤  

یعتمد االتصال ب᎘ین (جاءت الفقرة حیث في مجال االتصاالت ) ٥(ول تثیر النتائج بصدد جد  
أم᎘ا ) ٢.٨٢(بالمرتبة االولى عن᎘د الم᎘دراء اذ حص᎘لت عل᎘ى درج᎘ة ق᎘وة ) المدیر والمعلمین الیة جدیدة 

االتص᎘ال (أما الفقرة ) ٢.٤١(عند المعلمین جاءت بالمرتبة الثانیة أذ حصلت على درجة قوة مقدارھا 
جاء بالمرتبة األخیرة عند المدراء والمعلمین مما یدل ھ᎘ذا عل᎘ى  )رسة والجھات العلیاالسریع بین المد

أن ھناك مناخ تنظیمي جید والعاملین جمیعاً سواء كانوا مدراء أو معلمین لدیھم رضا كبیر عن العمل 
   .ولدیھم شعور بالمسؤولیة وتشخیص كل ما ھو ایجابي او سلبي لغرض النھوض بالعملیة التربویة 

  )٦(جدول 
  یبین درجة القوة للفقرات في مجال اتخاذ القرارات

  المعلمین  المدراء  صنع القرارات  ت
  ٢.٦٨  ٢.٧٩  تسود عملیة اتخاذ القرارات معظم الجوانب االیجابیة   ١
  ٢.٤٣  ٢.٧٠  یشعر المعلمون سالمة القرارات التي تصدر من ادارة المدرسة  ٢

  ٢.٥٦  ٢.٦٩  المعلمین بأتخاذ القرارات  یمنح مدیر المدرسة فرصة المشاركة  ٣

یتبنى مدیر المدرسة قرارات علمیة أزاء المشكالت التي تح᎘دث   ٤
  في المدرسة 

٢.٥٤  ٢.٦٣  

  ٢.٢٦  ٢.٥٩  یتمتع مدراء المدارس بمھارة عالیة في الیة اتخاذ القرارات   ٥
ول᎘᎘ى حی᎘᎘ث ف᎘᎘ي ھ᎘᎘ذا المج᎘᎘ال حص᎘᎘ل أتف᎘᎘اق ب᎘᎘ین م᎘᎘دراء الم᎘᎘دارس والمعلم᎘᎘ین عل᎘᎘ى الفق᎘᎘رة األ  

وعن᎘᎘د المعلم᎘᎘ین عل᎘᎘ى درج᎘᎘ة ق᎘᎘وة مق᎘᎘دارھا ) ٢.٤٩(حص᎘᎘لت عل᎘᎘ى درج᎘᎘ة ق᎘᎘وة ل᎘᎘دى الم᎘᎘دراء مق᎘᎘داره 
كم᎘᎘ا أیض᎘᎘اً حص᎘᎘ل أتف᎘᎘اق ب᎘᎘ین الفیئت᎘᎘ین الم᎘᎘دراء والمعلم᎘᎘ین عل᎘᎘ى الفق᎘᎘رة األخی᎘᎘رة ح᎘᎘ین حص᎘᎘ل ) ٢.٦٨(
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وھ᎘ذا ) ٢.٢٥(أم᎘ا المعلم᎘ین فق᎘د حص᎘لوا عل᎘ى درج᎘ة ق᎘وة ) ٢.٧٤(المدراء على درج᎘ة ق᎘وة مق᎘دارھا 
یعطي مؤثر بأن القرارات التي تتخذ في المدرسة مطلع علیھا ك᎘ل م᎘ن الم᎘دراء والمعلم᎘ین وم᎘ن ش᎘أن 

رفع مستوى العملیة التربویة والمحافظ᎘ة عل᎘ى من᎘اخ  اایجابیة من شأنھالقرارات جمیعاً تتخذ لمصلحة 
  . تنظیمي ایجابي یسود المدرسة بأستمرار 

  )٧(جدول 
  ل االستقاللیة في العملیبین درجة القوة للفقرات في مجا

  المعلمین  المدراء  االستقاللیة في العمل  ت

  ٢.٦٨  ٢.٨٢  یعطي مدیر المدرسة الحریة الكاملة بمتابعة التالمیذ وتقویمھم   ١
  ٢.٥٧  ٢.٨١  . یعطي مدیر المدرسة الحریة لتقویم المنھج   ٢
یعطي مدیر المدرسة الحریة والمرونة بالمش᎘اركة ف᎘ي ال᎘دورات   ٣

  . یة التدریب
٢.٢٦  ٢.٧٩  

یعط᎘᎘ي م᎘᎘دیر المدرس᎘᎘ة فرص᎘᎘ة للمعلم᎘᎘ین بمش᎘᎘اركة اق᎘᎘رانھم ف᎘᎘ي   ٤
  المدارس االخرى لتطویر المدینة

٢.٣٣  ٢.٧٩  

  ٢.٢٥  ٢.٧٤  تشجع االدارة المعلمین ألي مبادرة ایجابیة لتطویر المدرسة   ٥
في ھذا المجال حصل أتفاق كامل ب᎘ین الم᎘دراء المعلم᎘ین ف᎘ي وجھ᎘ات النظ᎘ر حی᎘ث حص᎘لت   

أعل᎘ى وس᎘ط م᎘رجح ) یعطي مدیر المدرس᎘ة الحری᎘ة الكامل᎘ة للمعلم᎘ین بمتابع᎘ة التالمی᎘ذ (الفقرة األولى 
كم᎘ا أن الفق᎘رة ) ٥(كم᎘ا ب᎘ین ف᎘ي ج᎘دول ) ٢.٦٨(و ) ٢.٨٢(عند المدراء والمعلمین ھي عل᎘ى الت᎘والي 

دراء األخی᎘᎘رة أیض᎘᎘اً كان᎘᎘ت موض᎘᎘ع أتق᎘᎘ان ب᎘᎘ین الم᎘᎘دراء والمعلم᎘᎘ین حی᎘᎘ث كان᎘᎘ت درج᎘᎘ة الق᎘᎘وة عن᎘᎘د الم᎘᎘
وھذا یدل على تطابق وجھ᎘ات النظ᎘ر بش᎘أن ) ٢.٢٥(وعند المعلمین حصلت على درجة قوة ) ٢.٧٤(

االستقاللیة في العمل فأن بعض األجراءات تكون مركزیة تقدر م᎘ن الجھ᎘ات العلی᎘ا وھ᎘ذا م᎘ا تأك᎘د م᎘ن 
یق᎘᎘وم  خ᎘᎘الل األجاب᎘᎘ات الت᎘᎘ي كان᎘᎘ت واض᎘᎘حة ومتقارب᎘᎘ة مم᎘᎘ا ی᎘᎘دل أن المن᎘᎘اخ التنظیم᎘᎘ي الس᎘᎘ائد یمك᎘᎘ن أن

  .مرؤسینبأستمرار من خالل العاملین سواء كانوا رؤساء او 
  

  : االستنتاجات 
    -:في ضوء النتائج التي توصل الیھا البحث الحالي یمكن استنتاج  األتي   

أن المناخ التنظیمي السائد في المدرسة األبتدائیة م᎘ن خ᎘الل م᎘ؤثرات اف᎘راد العین᎘ة یمك᎘ن ان  -١
  . اه التطویر نقول مناخ أیجابي یسیر بأتج

في الكثیر من جوانبھ م᎘ن  زائدأن المناخ التنظیمي الذي تم التعرف علیھ خالل ھذه الدراسة  -٢
 . النتائج التي توصلت ألیھا الدراسات السابقة 

 . یتفق المدراء والمعلمون الذین شكلوا عینة البحث یؤدون مھامھم في ضل اجواء ایجابیة  -٣
المن᎘اخ  ش᎘كلتاخر ھذا متأتي م᎘ن أھمی᎘ة المج᎘االت الت᎘ي اختلفت نتائج البحث من مجال الى  -٤

 .التنظیمي السائد في المدرسة االبتدائیة
 

  : المقترحات 
اج᎘᎘راء دراس᎘᎘ة المن᎘᎘اخ التنظیم᎘᎘ي وعالقت᎘᎘ھ ب᎘᎘بعض المتغی᎘᎘رات الفاعل᎘᎘ة والم᎘᎘ؤثرة ف᎘᎘ي المن᎘᎘اخ  -١

  . التنظیمي 
 . العامة للتربیة  ریةللمدیاجراء دراسة التعرف على المناخ التنظیمي في المدارس الثانویة  -٢
اج᎘᎘راء دراس᎘᎘ة التع᎘᎘رف عل᎘᎘ى العالق᎘᎘ات المناخی᎘᎘ة ب᎘᎘أداء الم᎘᎘دراء والمعلم᎘᎘ین م᎘᎘ن خ᎘᎘الل رف᎘᎘ع  -٣

  . مستوى التحصیل الدراسي للتالمیذ 
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  : المصادر 
v  المن᎘᎘᎘اخ التنظیم᎘᎘᎘ي ف᎘᎘᎘ي جامع᎘᎘᎘ة بغ᎘᎘᎘داد وعالقت᎘᎘᎘ھ ) ٢٠٠٣(الس᎘᎘᎘امرائي ، مھ᎘᎘᎘دي ص᎘᎘᎘الح

  . بغداد جامعة ) اه اطروحة دكتور(باالنتاجیة العضاء ھیئة التدریس 
v  ، المناخ التنظیمي وتطویر الخدم᎘ة المص᎘رفیة الكویتی᎘ة  ١٩٨٧الشربیني ، عبد الفتاح ،

 . األردن ) ٣١(، المجلة العربیة لألدارة ، العدد 
v  دراس᎘᎘ات ف᎘᎘ي االدارة التربوی᎘᎘ة دراس᎘᎘ة اس᎘᎘تطالعیة ) ١٩٨٤(الش᎘᎘یخ ، ایم᎘᎘ان الخض᎘᎘ري

 . مطبعة الشركة الحدیثة للطباعة ، الدوحة  مركز البحوث التربویة ، المجلد السادس ،
v  ، المن᎘᎘اخ التنظیم᎘᎘ي وتط᎘᎘ویر الخدم᎘᎘ة المص᎘᎘رفیة ف᎘᎘ي البن᎘᎘وك  ١٩٩٤ش᎘᎘حاذة ، اب᎘᎘راھیم ،

 . االدارة ) ١١(لسنة ) ٣(التجاریة ، الكویتیة ، مجلة العربیة لألدارة العدد 
v  ، ش᎘᎘ورات ، ، م᎘᎘دخل إل᎘᎘ى عل᎘᎘م األدارة التربوی᎘᎘ة ، من ١٩٩٦الحرف᎘᎘ي ، عب᎘᎘د هللا قاس᎘᎘م

 . جامعة بنغازي ، لیبیا 
v  ، رس᎘᎘الة ( التدریس᎘᎘ین، تقی᎘᎘یم المن᎘᎘اخ التنظیم᎘᎘ي م᎘᎘ن وجھ᎘᎘ة نظ᎘᎘ر  ١٩٩٦عثمان᎘᎘ة ، ن᎘᎘وال

 . ، جامعة الیرموك ، عمان ) ماجستیر غیر منشورة
v  ، الس᎘᎘᎘لوك التنظیم᎘᎘᎘ي ، الجامع᎘᎘᎘ة االردنی᎘᎘᎘ة ، مطبع᎘᎘᎘ة  ١٩٨٩القری᎘᎘᎘وتي ، محم᎘᎘᎘د قاس᎘᎘᎘م ،

 .  البتراء ، عمان ، االردن
v المن᎘᎘اخ التنظیم᎘᎘ي الس᎘᎘ائد ف᎘᎘ي األقس᎘᎘ام العلمی᎘᎘ة وعالقت᎘᎘ھ  ٢٠٠٦ل ، مع᎘᎘ن لطی᎘᎘ف كش᎘᎘كو ،

كلی᎘ة ) دكت᎘وراه غی᎘ر منش᎘ورة(بالعمل األبداعي لدى التدریسین في جامعة دیالى رس᎘الة 
 . التربیة ، جامعة بغداد 

v  ، االتجاھات الحدیثة ف᎘ي القی᎘ادة االداری᎘ة ، دار النش᎘ر ،  ١٩٩٥كالدة ، ظاھر محمود ،
 .  عمان

v  القیادة االداریة مكتبة دار النشر ، عمان االردن  ١٩٩٥كنعان ، نواف ، . 
v  ، العالق᎘᎘᎘ة ب᎘᎘᎘ین المن᎘᎘᎘اخ التنظیم᎘᎘᎘ي والمخرج᎘᎘᎘ات  ١٩٨٧الھیت᎘᎘᎘ي ، خال᎘᎘᎘د عب᎘᎘᎘د الك᎘᎘᎘ریم ،

 . ، االردن ) ١٤(العدد ) ١١(التنظیمیة المجلة العربیة لألدارة السنة 
v Harold , Kont , 1980 Principles of mangment , New york M.C. 

Glaw Hill .  
v Morton , Lind , Astudy of the relation Ship between 

Organizational Climat and teacher perceptions of clisciplive 
effectiveness pissertation Abstracts intenational , vo 42, 1981 
p.1272 .  

v Strees, Richard , organizarional efectivehess , 1977 behavior 
Viewanirer sity of oregan santamonice cal, Good yeer puldising 
col.ine    
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  )١(ملحق رقم 
  المناخ التنظیمي كما یتصوره المدیرون والمعلمون في المدارس االبتدائیة مقیاس

  عزیزي المستجیب 
  عزیزتي المستجیبة 

یضع الباحث بین ی᎘دیك مجموع᎘ة م᎘ن الفق᎘رات تعب᎘ر ع᎘ن ألغراض الخاصة بالبحث العلمي   
وجھات نظرك نحو ما تلمسھ فعالً عن العالقات التنظیمیة واألداری᎘ة واألنس᎘انیة ف᎘ي مدرس᎘تك راج᎘ین 

  .منك األجابة عنھا بدقة وموضوعیة شاكرین لك تعاونك معنا 
  العالقات األنسانیة  -:المجال األول 

  رأي ليال   أوافق  أوافق بشدة  الفقرات  ت
        یتقبل مدیر المدرسة األفكار التي یطرحھا المعلمون   ١
یس᎘᎘᎘اعد م᎘᎘᎘دیر المدرس᎘᎘᎘ة المعلم᎘᎘᎘ین ف᎘᎘᎘ي ح᎘᎘᎘ل مش᎘᎘᎘كالتھم الت᎘᎘᎘ي تتعل᎘᎘᎘ق   ٢

  بالمدرسة 
      

        یعتمد مدیر المدرسة العدل والمساوات في تعاملھ مع المعلمین  ٣
        یوفر المدیر اجواء جیدة للتفاھم واالنسجام بین المعلمین   ٤

        یتبنى مدیر المدرسة األسلوب الدیمقراطي في تعاملھ مع المعلمین   ٥
        صنع القرارات  -:المجال الثاني   
        تسود عملیة أتخاذ القرارات معظم الجوانب األیجابیة في المدرسة   ٦
        . یشعر المعلمون بسالمة القرارات التي تصدر من أدارة المدرسة   ٧
        فرصة المشاركة المعلمین بأتخاذ القرار  یمنح مدیر المدرسة  ٨
یتبنى مدیر المدرسة قرارات علمیة ازاء المشكالت التي تح᎘دث ف᎘ي   ٩

  المدرسة 
      

        یتمتع مدراء المدارس بمھارة عالیة في آلیة أتخاذ القرارات   ١٠
        وسائل األتصال -:المجال الثالث   

        لمین آلیة جدیدة ومتطورة یعتمد األتصال بین مدیر المدرسة والمع  ١١

        یقوم مدیر المدرسة باألتصال المباشر بالمعلمین عندما یتطلب ذلك   ١٢

        یختار مدیر المدرسة عبارات واضحة عند االتصال بالمعلمین   ١٣

قن᎘᎘وات االتص᎘᎘ال مفتوح᎘᎘ة ب᎘᎘ین الم᎘᎘دیر والمعلم᎘᎘ین بم᎘᎘ا یس᎘᎘ھم بتب᎘᎘ادل   ١٤
  اآلراء 

      

درس᎘ة والجھ᎘ات العلی᎘ا بم᎘ا یحف᎘ظ اس᎘تمراریة االتصال سریع بین الم  ١٥
  العمل 

      

        االستقاللیة في العمل  -:المجال الرابع   
        یعطي مدیر المدرسة الحریة بمتابعة التالمیذ   ١٦

        یعطي مدیر المدرسة الحریة الكاملة للمعلمین في تقویم المنھج   ١٧

        والندوات التطویریة  الحریة الكاملة للمعلمین للمشاركة في الدورات  ١٨

یعط᎘᎘ي م᎘᎘دیر المدرس᎘᎘ة المعلم᎘᎘ین الفرص᎘᎘ة للتعام᎘᎘ل م᎘᎘ع اق᎘᎘رانھم ف᎘᎘ي   ١٩
  المدارس األخرى لغرض تطویر المدرسة 

      

        تشجیع االدارة المعلمین المبادرات االیجابیة التي تطور المدرسة   ٢٠

  


