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 المناخ التنظيمي السائد في الأقسام العلمية 

 لكليات التربية الرياضية

 من وجهة نظر التدريسيين

 

 م. د خالد اسود لايخ 

 جامعة المثنى / قسم الرياضة الجامعية

 الفصل الاول

 البحث وأهمية لمقدمةا 1-1

لمعروف تعد الكلية مؤسسة اجتماعية تؤثر وتتأثر بالمحيط االجتماعي الذي تنشأ فيه فمن ا
من ناحية وهي اداة فاعلة ومتفاعلة في احداث التغير الجوهري في و انها من صنع المجتمعات 

مجتمع بالكفاءات والمهني من جهة اخرى وهي قادرة على امداد ال  البناء االقتصادي واالجتماعي
 . الفنية والمهنية

ت الواقع التربوي فالكلية وهذه سمة لم تعد تمثل اكتشافًا مهمًا بقدر ما هي مسلمة من مسلما
والموارد والمعلومات في شكل انجازات  واألهدافاليوم جزء ال يتجزأ من المجتمع تعد هذه القيم 

لذا تعد من أرقى   وقوى عاملة مؤهلة ومدربة بعد معالجة خاصة لمدخالتها  بحثيهعلمية وخدمات 
 واألساسيبفعل الدور الخطير مؤسسات المجتمع المدني. وقد احتلت هذه المكانة االجتماعية 

الذي لعبته وتلعبه في خدمة المجتمعات وتقدمها على مدى عدة قرون مضت في اداء هذا الدور 
الفعال المتميز بفعل قيامها بوظائفها االكاديمية والعلمية بصورة متكاملة ومنسجمة وعن طريق 

التدريسيون والبحث )ة هما مهمتين رئيسيتين شكلتا وما زالتا تشكالن جوهر عمل ونشاط للكلي
الرئيسة  واألدوارالذي من خالله يتم تنظيم المهام  (والهيكل التنظيمي من جهة ) (العلمي 

والمختلفة للعاملين الذين يشاركون في تحقيقها من جهة اخرى، ومن الضروري ان يعي الجميع 
لك االهداف، والبد من وجود اهداف تسعى المؤسسة إلى تحقيقها حتى تكون اعمالها موجهة نحو ت
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القول هنا بأن نجاح المناخ التنظيمي يعتمد على مدى وضوح هذه االهداف لدى الجميع، فكلما 
 .ح متوفرة في تحقيقها والعكس صحيحكانت االهداف واضحة للجميع كلما كانت امكانيات النجا

ي مسؤولة عن خلق وتأتي اهمية ادارة الكلية في كونها جزءًا مهمًا من االدارة التربوية فه
المناخ االيجابي والسلبي ذلك النها تمثل قيادة الميدان وبيدها زمام االمور اذ تمتلك صالحيات 
واسعة تخولها حق رسم الخطوط االساسية والنجاز وتنظيم سير العمل الجماعي، لذلك فإن امتالك 

التعامل مع االخرين والقدرة رؤساء االقسام المهارات والخبرات االساسية في العمل االداري وفي فن 
على حسن التصرف والبت في االمور وغيرها من صفات االداري الناجح. تعد امور فاعلة في 

لذا يفترض ان تعهد رئاسة االقسام العلمية في الكليات إلى من ، لتنظيميةتشكيل صورة المناخات ا
اقية والشك ان النجاح ال يأتي من اثبتوا كفاءتهم في الميدان وممن يتمتعون بذهنية فائقة وعقلية ر 

نماجهد شخص واحد  من جهود متآزرة متكاملة وليس لهذا المنحى االيجابي من وجود اال في  وا 
قسام العلمية وتتطور نحو مناخ تنظيمي سليم يحض برضا الجميع وتآزرهم كي تتحقق اهداف اال

 . االفضل
ي فهي التي تخلق مناخات تنظيمية وهنا تبرز دور االدارة في تحقيق هذا المنحى االيجاب

في المؤسسة فيتكون المناخ التنظيمي  واإلداريتساعد على انجاز وتحسين وتنظيم العمل الجماعي 
شؤون  االدارية التي تتبعها االدارة في تسيير واألساليبتبعًا لنوعية العالقات التفاعلية بين الفرد 

 .العمل
 المشكلة   1-2

مؤسسة يتوقف على درجة الكفاءة في اداء العاملين في  نجاح الجهاز االداري ألي ان
وقد بدأت المؤسسات والهيئات  ،فيهاة انتمائهم للمؤسسة التي يعملون العمل الذي يؤدونه ودرج

 هذا المناخ الخاص بها. بدراسة المناخ فيها والتعرف على االسلوب الذي تتبعه االدارة في تهيئة
على نوعية البيئة الداخلية والتوصل للقيم والمشاعر  كما تسعى المؤسسات حاليًا للتعرف

لم يعد  فاإلداري التي يحملها االفراد لمؤسساتهم حتى يتم التعرف على مواطن القوة والضعف فيها 
دوره منصبًا على تطوير العمل واآلالت وزيادة االنتاج وتحقيق اكبر قدر من االرباح بل ان عمله 

البشري الذي هو االساس في تحقيق االهداف التي وجدت من اجلها  يتصل اتصااًل وثيقًا بالعنصر
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ال تحصى من الدراسات التي  بأنواعتلك المؤسسة ولهذا زخرت الدراسات االنسانية واالجتماعية 
تبحث عن اوضاع العاملين في العمل والروح المعنوية عندهم وتأثير العوامل الطبيعية او 

 .حوافز والتقديرارية وكذلك نظم الالسياسات االد
ثبت ان المناخ التنظيمي السليم في الكلية له تأثير كبير على اتجاهات العاملين ودوافعهم و 
ان المناخ المؤسسي الراسخ والمتميز يعني شخصية المؤسسة  ،درجة الرضى الوظيفي لديهموعلى 

لشخصية المؤسسية او ثقافتها المؤثرة في طبيعة التوقعات والسلوكيات التي تتم فيها وان وصف ا
بانها تعبير عن مجموعة معقدة ونظامية ومفتوحة من الخصائص المميزة الراسخة والمتراكمة التي 

ومن هذا كله ارتئ الباحث دراسة واقع المناخ التنظيمي السائد في اقسام تتصف فيها أي مؤسسة 
م العالي فعلى كفاءتهم اعضاء الهيئة التدريسية اهم عناصر التعليكليات التربية الرياضية لكون 

ونشاطهم التدريسي والعلمي تقوم سمعة الكلية التي يعملون فيها لذا يقتضي ان تعمل االدارات 
التربوية في الكليات على تهيئة مناخات سليمة، اذ ان من شروط قيام مناخ تنظيمي يتطلب ان 

في اغلب الحاالت الى  تعمل الكلية على تحقيق مناخ سليم دائم فنجاح المؤسسة او فشلها يعزى
توفير جو يقترب كثيرًا من حاجات اعضاء الهيئة التدريسية العلمية والحرية و كفاءة القادة 

جو تسوده روح الوئام والتقدير فهذه االمور ينعكس تأثيرها وتامين االكاديمية والحاجات المادية، 
المناخ الذي تسود فيه البغضاء ، فالعلميةعلى مسيرة عضو الهيئة التدريسية وعلى مسيرة االقسام 

 .التعاون بين افراد ال يرتجي منه خيراً وضعف الوالء وعدم 
 هدف البحث 1-3

يهدددف البحددث الحددالي الددى التعددرف علددى واقددع المندداخ التنظيمددي السددائد فددي االقسددام العلميددة 
 .لكليات التربية الرياضية في العراق

 
 مجاالت البحث 1-4

 سيو بعض كليات التربية الرياضية في الجامعات العراقية : تدريالمجال البشري 1-4-1
 2112-12-3الى  2112-11-6: للفترة المجال  الزماني 1-4-2
 كليات التربية الرياضية في بعض الجامعات العراقية المجال المكاني: 1-4-3
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 لفصل الثانيا

 الدراسات النظرية والمشابهة -2
 مفهوم المناخ التنظيمي 2-1

مناخ" هي تعبير مجازي يتعلق عادة بالبيئة والطبيعة لموقع جغرافي يصف إن كلمة "
فصول السنة والتحوالت الجوية التي تميز ذلك الموقع عن غيره من المواقع، وقد طبق هذا 
االصطالح على مكان العمل باعتبار أن التنظيم كيان مؤسسي عضوي يتفاعل مع عوامل البيئة 

ثر بها من ناحية، كما أنه كيان حركي تتفاعل عناصره البشرية وغير المحيطة به فيؤثر عليها ويتأ
 العميان، محمود  البشرية مع بعضها البعض فتتأثر وتؤثر على بعضها البعض. )

2112 : 312). 
وقد اهتمت الدراسات واالتجاهات الفكرية المعاصرة في دراسة السلوك التنظيمي بشكل كبير 

ن كافة المتغيرات السائدة في إطار العمل من قيم فكرية وعادات بالمناخ التنظيمي إذ أنه يتضم
وآثار حضارية وأبعاد مادية تؤثر بشكل أساسي على السلوك التنظيمي لألفراد والجماعات 

 .(222: 2112بحر، يوسف  والمنظمات. )
ولقد تباينت نظرة الباحثين لمفهوم المناخ التنظيمي، فبعضهم أكد على خصائص البيئة 

خلية في تحديد طبيعة المناخ التنظيمي، حيث حددوا مفهوم المناخ التنظيمي على أنه تلك الدا
الخصائص التي ُتميز البيئة الداخلية للمنظمة، دون اإلشارة للبيئة الخارجية وأثرها وانعكاساتها على 

في تحديد  المناخ التنظيمي للمنظمة، ومنهم من تطّرق للبيئة الخارجية باإلضافة للبيئة الداخلية
طبيعة المناخ التنظيمي، كذلك هناك من حّدد المناخ التنظيمي بالعوامل والظروف االجتماعية 
والنفسية السائدة في المنظمة، وهناك من أشار أيضًا للعوامل المادية داخل المنظمة باإلضافة 

 للظروف االجتماعية والنفسية السائدة فيها.
مجموعة السمات والخصائص التي تتسم بها بيئة ( على أنه 261: 2112كما عرفه بحر )

المنظمة والتي تؤثر في األطر السلوكية لألفراد والجماعات والمنظمات على حد سواء والتي يتحدد 
 بمقتضاها سبل الرضا والتحفيز والتي تؤثر على كفاءة وفعالية المشروع في تحقيق األهداف. 

عريف المناخ التنظيمي بأنه مجموعة من ومن خالل استعراض التعريفات السابقة يمكن ت
العناصر والخصائص المميزة للمنظمة والتي يدركها العاملون من خالل تفاعلهم مع المتغيرات 
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وتتمتع هذه الخصائص بقدرتها على التأثير على  أآلخرينالتنظيمية في بيئة العمل ومع األفراد 
 دوافع العاملين وسلوكياتهم.

 خ التنظيمي:عناصر وأبعاد المنا 2-2

يعتبر المناخ التنظيمي بيئة العمل الداخلية بمختلف متغيراتها وخصائصها وتفاعالتها حيث 
أن هذا المناخ يلعب دورًا مهمًا في تحديد السلوك األخالقي والوظيفي لألفراد العاملين من ناحية 

لتنظيمي من منظمة ويختلف المناخ ا تشكيل وتعديل وتغيير القيم والعادات واالتجاهات والسلوك.
ؤثر بدورها على ألخرى وذلك باختالف التجارب والخدمة والقيم السائدة لدى العاملين والتي ت

 عاداتهم السلوكية.
ويعتبر المناخ التنظيمي مقياسًا لشخصية المنظمة بكل أبعادها ومن ثم إذا استطاعت 

ى تحقيق أهدافها وأن تشعر بالثبات المنظمة أن توجد مناخًا تنظيميًا مالئمًا تستطيع أن تصل به إل
واالستقرار لألفراد والتنظيم على حد سواء وكل هذا يؤدي بدوره إلى تحقيق الرضا لدى العاملين 
وشعورهم بأهميتهم ومن ثم رفع الروح المعنوية لهم والتي بدورها تؤدي إلى زيادة االنتماء والوالء 

 توفر مناخًا تنظيميًا جيدًا بحيث ال يكون هناك للمنظمة وعلى العكس تمامًا في المنظمة التي ال
انسجام وتعاون بين العاملين من جهة وبين العاملين واإلدارة من جهة أخرى ستكون هناك نتائج 
سلبية بحيث تنخفض الروح المعنوية للعمال و يقل الرضا الوظيفي الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض 

ون له أثر مباشر على أداء العاملين ومن ثم أداء المنظمة، االنتماء والوالء التنظيمي وكل هذا سيك
 وبالتالي على السلوك التنظيمي. ومن هنا يتضح لنا مدى أهمية الدور الذي يلعبه المناخ التنظيمي

 في تحقيق أهداف المنظمة والعاملين فيها. 
 عناصر بما يلي: (  2002) ايمن السويرح  حيث حّدد 
بحيث تكون قادرة على خلق اإلبداع واالبتكار في األداء أي  للعمل:متطلبات األداء الوظيفي  .1

أن تكون بعيدة عن الروتين والملل والرقابة التي تعمل على قتل المبادرة واإلبداع لدى العاملين 
 داخل المنظمة. 
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 حيث أنه يلعب دورًا أساسيًا وجوهريًا في تنمية المهارات البشرية التي تعتمد المنظمة التدريب: .2
عليها في تحقيق أهدافها ولهذا يعتبر االستثمار في الموارد البشرية من أهم االستثمارات التي 

 تعتمدها المنظمة التي تسعى إلى تحقيق األهداف في األجل الطويل. 

بحيث يكون هذا األسلوب معتمدًا على المشاركة في  أسلوب اإلدارة في التعامل مع العاملين: .3
هم على اإلخالص والصدق في العمل وهذا كله بدوره يؤدي إلى زيادة اتخاذ القرارات وتشجيع

 االنتماء والوالء للمنظمة. 

أي ما هو النمط المتبع في المنظمة للتعامل مع العاملين، هل تتبع  أإلداريةأنماط السلطة  .4
رة هذا المركزية؟ أم الالمركزية، فإتباع المركزية قد يؤدي إلى الملل ووجود التسلط من قبل اإلدا

 على عكس إتباع اإلدارة الالمركزية. 

بحيث يكون هناك  المرونة في التنظيم وقدرته على التأقلم مع المتغيرات البيئية الخارجية: .2
 توازن وتكيف تستطيع من خالله اإلدارة أن تصل إلى تحقيق األهداف المنشودة. 

يزية مختلفة حيث أن العامل أي ال بد على اإلدارة من استخدام أساليب تحف أساليب التحفيز: .6
عندما يحصل على مكافأة نتيجة أداءه عمل ما، فإنه سيحاول تكرار هذا السلوك في المرات 
القادمة ومن ثم زيادة االنتماء والوالء للمنظمة، ويجب أن تعتمد اإلدارة استخدام عدة طرق في 

الحوافز شاملة لكل عملية التحفيز منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي ويجب أن تكون 
 العاملين داخل المنظمة. 

وتتمثل بمختلف أبعاد الضمان االجتماعي والصحي والمنافع  االستقرار واألمن الوظيفي: .7
الوظيفية حيث أن هذه األمور من شأنها أن تخلق استقرارًا نفسيًا وتساهم برفع الروح المعنوية 

 ( 36: 2112ايمن السويرح،. )لألفراد وتؤدي إلى تحسين األداء وزيادة اإلنتاجية
 العوامل التي تساعد على قيام مناخ تنظيمي مالئم ومشجع على العمل:

يمكن التوصل الى تحديد عدد من العوامل من خالل ما افرزته نتدائج البحدوث الخاصدة بالمنداخ     
 التنظيمي في مختلف المؤسسات، ومنها:

. فنجدداح المؤسسددات أو مندداخ تنظيمددي سددليم دائددم سدداس لقيددام: وهددي الشددرط االالمهااارات القياديااة. 1
فشلها يعزى في اغلب الحاالت الى كفاءة القياديين لها."ولما كان المناخ التنظيمي هو انعكداس 
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لددنمط القيددادة ورد فعددل االفددراد اتجدداه اسدداليب القددادة ،لددذا فددان دور القائددد ال يعتمددد علددى اصدددار 
شدددبااالوامدددر بدددل علدددى حسدددن ادارة العددداملين  الن القائدددد الدددذي يعمدددد الدددى التسدددلط  حاجددداتهم عوا 

والتعامل مع االفدراد بصدفتهم كائندات مدن درجدة ادندى سديؤدي الدى تباعدد االفدراد عنده وقدد يصدل 
 .(  26: 2112 ،احمد ماهر   االمر الى حد الشعور بالعداوة معه )

ده امددر تسددتدعيه افددرا. تددوافر عدداملي الثقددة والصددراحة: ان تددوافر الخصددلتين فددي جددو العمددل وبددين 2
، صددداالت الرأسدددية بدددين اعضددداء التنظددديم، وذلدددك النددده يسددداعد علدددى خفدددض االتضدددرورات العمدددل

يدؤدي  والمرؤوسدينويمنحهم الحرية في تقرير اساليب االداء " كما ان فقددان الثقدة بدين الرؤسداء 
 .االخالص والتعاون ونجاح المنظمة ، بينما وجودها يحققالى حاالت من الصراع والفشل

العمدددل يجعدددل العمدددل ذا داللدددة : ان اشدددراك العددداملين فدددي كدددل مدددا يخدددتص بالمشااااروة والتفاعااال. 3
وتدزداد حالدة التفاعدل كلمدا  ، ويخلق الدافع للعمل خالل اشباع حاجاتهم ورغباتهم  العليا.ومعنى

صددياغة االهددداف المختلفددة بشددكل أعطددي العدداملون فددرص اكبددر للمشدداركة فددي اتخدداذ القددرارات و 
العمل الجماعي والمشداركة وسديادة روح التعداون ينمدي لددى العداملين مشداعر  تأكيد، وان خاص

 .( 34:  2111) محمد قاسم القريوتي ، االنتماء والثقة بالمنظمة
: ويددراد بهددا اعطدداء العدداملين فرصددة تحمددل المسددؤولية ومراقبددة اعمددالهم ذاتيددًا، أي الرقابااة التاتيااة. 4

تأكيددددد مبدددددأ الطاعددددة واالنضددددباط والتددددزام االفددددراد بالمعددددايير  مفهددددوم الرقابددددة لددددم يعددددد قائمددددًا علددددى
، بددددل اتسددددع هددددذا المفهددددوم ليشددددمل مسددددؤوليات اكبددددر هددددي تعميددددق االحسدددداس لددددألداءالموضددددوعة 

، وهددذه تددؤدي الددى حفددز العدداملين علددى االنجدداز مددن خددالل نددافعبالعضددوية واالنتمدداء وتبددادل الم
 .لى تقويمها بنفسهفرد اعماله ويتو تنمية الوعي الهمية ان يراجع ال

يتوقف نجداح االدارة ايضدًا فدي قددرتها علدى خلدق منداخ تنظيمدي ايجدابي  :كفاءة نظام المعلومات .2
عدن سدير العمدل واحتياجدات يتسم بنظام معلومات كدفء ،يجهزهدا بالمعلومدات السدريعة والدقيقدة 

لمدا دعدت الحاجدة ترجاعها كوغيرها من االمدور مدع امكانيدة اعدادة هدذه المعلومدات واسد العاملين
 .الى ذلك

ان علددى االدارات ان توجددد نظددام لالتصدداالت واسددلوب للتفدداهم وانسددياب  لالتصدداالتنظددام فعددال . 6
، حيدددث ان هدددذا النظدددام لددده تددداثير فدددي العاليدددةالمعلومدددات داخدددل الجهددداز االداري يتسدددم بالكفددداءة 
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. (142: 2111، . )الخيدداطسددم السياسددات ووضددع الخطددط وتنفيددذهاعمليددات اتخدداذ القددرارات ور 
، اذ والمرؤوسدديناالنسدانية بدين الرؤسداء وان االتصدال عمليدة رئيسدية وحيويدة فدي بندداء العالقدات 

 .المرؤوسيناثبتت الدراسات ان عدالة االدارة في تعاملها مع 
ان هذه العوامل تعد مدن ابدرز العوامدل التدي تضدمن مناخدًا تنظيميدًا ناجحدًا ومرضديًا عنده وان 

ة أو مشدتركة تدأثير سدلبي علدى سدلوك واتجاهدات العداملين فدي مختلدف التنظيمددات، فدي غيابهدا منفدرد
ولعل مدن اشددها خطدورة الضدغوط النفسدية التدي هدي رد فعدل لهدذه العوامدل وغيرهدا " وهدذه الضدغوط 

، وتدؤثر علدى العمليدات المعرفيدة انفعالية ضارة كالقلق واالكتئاب تسبب مشكالت صحية واستجابات
فددي السددلوك وفددي األفكددار وفددي الوظددائف الفسدديولوجية، وتددنجم هددذه الضددغوط فددي  وتصدداحبها تغيددرات

اغلددب االحيددان مددن هددذه العوامددل ومددن طبيعددة السددلوك القيددادي وضددعف مشدداركة العدداملين فددي صددنع 
، إضدددددافة الدددددى كثدددددرة ل وضدددددعف االسدددددناد والددددددعم االجتمددددداعيالقدددددرارات المهمدددددة وضدددددعف االتصدددددا
د أو قلتهددا الشددديدة وكددذلك وجددود متسددع ضددئيل ومحدددود للتقدددم المسددؤوليات الملقدداة علددى عدداتق الفددر 

 .(Gratto, Frederic  2111المهني " )
 مؤشرات دالة على صحة المناخ التنظيمي:   2-3

 :الة على صحة المناخ التنظيمي وهيوفيما يلي عرض لبعض المؤشرات المحددة، والد 
عاملين في المنظمة، وقبولهم لها وعّدها إن وضوح األهداف لألفراد ال :وضوح الهدف وترويزه -1

 .، وهي نقطة دالة على صحة المناخمالئمة وممكن تحقيقها
رًا وسهاًل بين وتشمل االتصال األفقي والرأسي ويعني أن يكون االتصال يسي :مالئمة التواصل .2

 .المدير والعاملين
تخفف  لية والصالحيات حتىأي التوازن في توزيع المهمات والسلطة والمسؤو  :تساوي السلطة .3

 .لمشاركة في مقابل اإلكراه والقسرمع التأكيد على بعد احدة الصراع داخل التنظيم، 
، وقدرات العاملين بحيث يشعر وتعني االستخدام الفّعال لطاقات :نسانيةاستخدام المصادر اإل  .4

ستفادة من العاملين ، وهذا يعني أيضًا االذاته، وأنه ينمو ويتطور في عملهكل فرد أنه يحقق 
 .هق وتجنب اإلجهاد البدني والفكريضمن حدود طاقاتهم بعيدًا عن العمل المر 
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ل واالستمرار في المشاركة أي المدى الذي يشعر فيه أفراد النظام بالرغبة في العم :التناغم .2
 .نظام هويته وصبغته الواضحة أيضاً ، ويعني أن تكون للبنشاطه

هذه الخاصية تنمو من حصيلة مشاعر وانفعاالت األفراد المرتكزة على  إن :الروح المعنوية .6
 رضاهم وقناعتهم وسرورهم .

أي تبني واستحداث إجراءات جديدة والتحرك نحو أهداف جديدة مع تنوع في  :االبداعية -7
ء أسير الرتابة والنمطية الخدمات أي ميل النظام الى النمو والتطور والتمايز بداًل من البقا

 .غلقةالم
أي أن استجابة النظام تأتي من بيئتها الخارجية على أساس التفاعل والوعي : االستقاللية 8

 .راد ضمن النظام رغبة في المبادرة، والذي يكون لدى األفذي يحيط بهااإليجابي ال
ريع مع ، وعلى تصحيح المسار والتكيف السالنظام لديه القدرة على التغيير أي أن: التويف 2 

 .البيئة ومتطلباتهاتغيرات 
جراءات تسهل عليها  :مالئمة حل المشوالت .11 وتعني المنظمة المتمتعة بالصحة لديها بنية وا 

 .(44  :2118،  محمد حسن حماداتتحسس مشكالتها وكذلك إيجاد الحلول المالئمة لها )
 
 المناخ التنظيمي: هدافأ -2

 :( 22: 2112فاروق عبده فليه،) هيويمون تلخيص االهداف للمناخ التنظيمي في عدة نقاط 
 تنمية شعور الوالء واالنتماء لدى اعضاء المؤسسة.* 

 * تحقيق استقرار النظام االجتماعي والتفاعل بين اعضاء المؤسسة.
 . )المؤسسةنظام الرقابة والضبط السلوكي في * تفعيل 

  فيها رب بين اهداف المؤسسة والعاملين * تحقيق التقا
سة بكيفية تحفيز العاملين وزيادة دافعيتهم لتحقيق اهدافها بكفاءة افضل وذلك * تعريف المؤس

 للوصول إلى مستوى معين من الرضى.
ما يوفره  * تعزيز قدرة المؤسسة للتكيف مع البيئة المتغيرة وتمكينها من حل مشكالتها من خالل

 عملياتها.المناخ من معلومات عن 
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 ثالفصل الثال

 

 الميدانية راءاتهوإجمنهج البحث  -3
 منهج البحث 3-1

  .استخدم الباحث المنهج المسحي باألسلوب الوصفي لمالئمته مشكلة البحث
 عينة البحث 3-2

 وقد،اشتملت عينة البحث على اعضاء الهيئة التدريسية في بعض كليات التربية الرياضية       
 ()من التدريسيين.االقسام ورؤساءاء والعمداء ومعاوني العمد الكليةاستبعد الباحث االداريين في 

المناخ  وكان السبب وراء هذا االستبعاد يعود الى االثر البالغ لهذه الفئات في تشكيل صورة
البحث قد يتخللها شيء من التحيز لصالح التوجهات ة ، لذلك فان اجاباتهم عن اداالتنظيمي
 ريقة العشوائية من الكليات بواقع وبموجب هذه االجراءات اختيرت العينة بالط للكليةاالدارية 

( يوضح 1( من المجتمع االصلي للبحث والجدول )%26.22) ( تدريسيًا يشكلون نسبة117)
 ذلك.

 ( 1جدول )  

 يبين أعضاء الهيئة التدريسية في كليات التربية الرياضية
 

 العينة عدد التدريسيين الجامعة 3
 33 33 بابل 1
 13 22 كربالء 2
 33 25 القادسية 3
 5 22 ذي قار 4
 12 23 المثنى 2
 12 11 واسط 3

 111 235 المجموع
 23,22% %133 النسبة المئوية
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 اداة البحث -3-3 

 قام الباحث باالعتماد على الخطوات االتية في اعداد اداة البحث
والقاسم  -وهي من الكثرة بمكان - اسات والبحوث والكتابات العربيةمراجعة مستفيضة للدر  .1

المناخ التنظيمي في مختلف المؤسسات ثم  على  هو الكشف او تعرف المشترك بينها
و القيادي وعالقته بجوانب اخرى كالنمط االداري ا تأثيراتهتضيف بعض الدراسات للمناخ 

 .السائد في تلك المؤسسة
والتصورات التي يفصح عنها اعضاء الهيئات التدريسية، وذلك  واألفكاراستقصاء الحاجات  .2

من خالل المقابالت المباشرة والمفتوحة بين الباحث وعضو هيئة التدريس، التي كان يدور 
الجامعية وادراكاتهم للبنى  لألجواءالحوار فيها عن عناصر المناخ التنظيمي المالئم 

التنظيمية التي يجب ان تقوم عليها مؤسسات التعليم العالي. وغالبًا ما كان الباحث يدون 
 فقرات اداة المناخ التنظيمي. اعداد  يدة والمناسبة لالستفادة منها فيالطروحات الجد

هيئة تدريسية، ومن مختلف  عضو (31)التي وزعت على  االستبانة المفتوحة االستطالعية .3
الكليات ، وقد كان الهدف منها ان يسهم عضو هيئة التدريس في ذكر ابرز مقومات 

عمل فيها، بعد تعريفه بالهدف من الدراسة وتوضيح المناخ التنظيمي السليم في القسم التي ي
 .معنى المناخ التنظيمي

 مجاالت هي:تسع إلى  بصورة اولية هته المصادر افضت اواًل إلى تبويب محاور االستبانة
 المشاروة في اتخات القرارات. -
 العالقات االنسانية. -
 االستقاللية وحرية العمل االواديمي. -
 تقويم االداء.  -
 .صنع القرار -
 .اساليب االتصال -

 القيادة اإلدارية -

 اعباء العمل -

 العمل تونولوجيا -
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تم عرضها على مجموعة من الخبراء من ذوي االختصاص لبيان مدى مالئمة ثم 
اربع مجاالت  فقد رشح الخبراء الخبراء  ألراء( ونتيجة 1المجاالت للدراسة الحالية ) ملحق 

 العالقات االنسانية(و  ءاألداتقويم  ،صنع القرار ، االتصالاساليب )

 االسس العلمية  3-4

 صدق االداة: 3-4-1

، كالقدرة على تحقيق وأغراضهاشير مفهوم الصدق الى ارتباط خصائص اداة القياس ي
فاالختبار الصادق هو الذي يقيس ما وضع اصاًل لقياسه، او الذي  أجلهالهدف الذي وضعت من 

واالختبار الصادق يعطي  إليه باإلضافةر بداًل عنه او يقيس ما اريد له ان يقيسه، وليس شيئًا اخ
واستخدم الباحث الصدق  (.28:  2113محمد رضوان، درجة تعد انعكاسًا لقدرة الفرد المستجيب )

 لقياس مدى مالئمة الفقرات للمجاالت  الظاهري
 
 

  الصدق الظاهري:        3-4-1-1

و صورته الخارجية من حيث نوع ويراد به ان مظهره يدل على انه يقيس صفة ما، ا
المفردات وكيفية صياغتها لقياس تلك الصفة، وبذا فان االختبار مناسب للغرض الذي وضع من 

محمد نصر الدين  اجله، او ان عنوان االختبار ومطابقة فقراته لهذا العنوان يقيس تلك الصفة )
 (.  88:  2113رضوان ، 

ن على درجة قياس االختبار للسمة المقاسة، ويتم التوصل اليه من خالل حكم المختصي
من محكم، ويمكن تقويم  ألكثروبما ان الحكم يتصف بدرجة من الذاتية لذلك يعطى االختبار 

وهذا الصدق ال يمكن ل التوافق بين تقديرات المحكمين درجة الصدق الظاهري لالختبار من خال
 تدور حوله الفقرات  ان يحكم عليه اال الخبراء المتخصصون في الموضوع الذي

خبيرًا ممن لهم صلة وثقى  ( 7) تم عرض االداة على  وواستنادًا  ( 21) المصدر السابق : 
، وذلك من اجل بيان الرأي في صالحية الفقرات ومالءمتها (2) ملحق   بمجريات العمل الحالي

 .المناسب ان دعت الحاجة الى ذلك للمجال الذي نسبت اليه، مع اجراء التعديل
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وبعد تسلم االجابات لم يبد أي خبير اعتراضه او عدم موافقته على ما جاء بها، اذ حظيت 
في مثل هذه  وهي نسبة تفوق النسبة المعتمدة ألخبراءمن رأي  %21جميع الفقرات بموافقة فاقت 

، كما اجرى البعض من الخبراء تعديالت طفيفة على الفقرات وتم االخذ بما %81البحوث والبالغة 
  .ال يغير من المعنى االساس للفقرةهو مناسب منها بحيث 

  الثبات:     3-4-1-2

وهو الخاصية الثانية التي ينبغي ان تتحلى بها اداة البحث. ويعد ثبات االداة احد 
المؤشرات الخاصة بالتحقق من دقتها واتساق فقراتها فيما يجب قياسه، كما ويشير إلى استقرار 

( كما 86:  1221 ، مصطفى االمام) لى الموضوعيةاجزائها ويشير ايضًا إ االداة والتناسق بين
يجب ان تكون االداة على درجة عالية من الدقة واالتقان واالتساق بما تمدنا به من معلومات عن 

  اداء وسلوك المفحوص وبدرجة عالية من الثبات. 
ا وجوانب الضعف فيها. وفي وللثبات طرق متعددة لقياسه وكل طريقة لها متطلباتها ومزاياه

 :حث طريقة اعادة االختبار التطبيقفقد استخدم الباالبحث الحالي. 
  طريقة اعادة التطبيق )أو اعادة االختبار(         3-4-1-2-1   

وهذه الطريقة تقوم على فكرة اعادة التطبيق )أو االختبار( على مجموعة كافية عبر مدة 
اجابات االفراد نتيجة االلفة أو التمرين، وال هي طويلة بحيث  تتأثرزمنية ال هي بالقصيرة بحيث 

ودرجة  األوليباعد بين المستجيبين ووقت التطبيق، وبذلك يحصل كل فرد على درجة في التطبيق 
في التطبيق الثاني، وعندها يمكن ايجاد معامل االرتباط بين الدرجتين فان كان عاليًا دل على ان 

الثانية لم تكن مختلفة عن االجابات في المرة االولى عدا اخطاء المصادفة،  االجابات في المرة
، عايد الكناني) ثابتة وال يمكن االعتماد عليها. وان كان صغيرًا دل ذلك على ان االداة غير

2112  :86).  
ويستخدم في العادة معامل ارتباط بيرسون فيكون معامل االرتباط الناتج هو معامل الثبات 

رض ان تتراوح قيمته بين الصفر والواحد الصحيح، وعادة تكون قيمته موجبة، وكلما ارتفعت ويفت
وتطبيقًا لهذه الطريقة فقد امكن اعادة التطبيق على عينة  ،لمعامل كان االختبار اكثر ثباتاً قيمة ا

، وكانت المدة الفاصلة بين تدريس موزعين على مختلف الكليات مؤلفة من عشرين عضو هيئة
خضاعها، وبعد تفريغ االجابات ايام (7)لتطبيقين ا إلى معامل ارتباط بيرسون ظهر ان معامل  وا 
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، ويعد هذا المعامل عاليًا جدًا، مما يشير إلى ثبات االجابات واستقرارها عند 1.236الثبات بلغ 
 .مستوى عال

 االداة بصيغتها النهائية: 3-5

من ان اداة البحث تتصف بهاتين  والتأكدت، تي الصدق والثبايبعد االنتهاء من انجاز عمل
من فقرة موزعة  تتألف وأصبحتوغدت جاهزة للتوزيع،  ألنهائيةاخذت االداة صيغتها  ألخاصيتين

 على  مجاالت، هي:
 ( فقرة.11العالقات االنسانية. ويضم هذا المجال ) :األولالمجال 
 ات.( فقر 12تقويم االداء  ويضم هذا المجال ) :لثانياالمجال 
 ( فقرات.5ويضم هذا المجال ) االتصالاساليب  :لثالثاالمجال 

 .( فقرات5ويضم )صنع القرار المجال الرابع: 
 هي  وبأوزانضعيفة(  -متوسطة  -ووضع امام كل فقرة مقياس ثالثي متدرج )عالية 

 .(2( على التوالي، وبذا يكون الوسط المرجح أو عتبة القطع هي الدرجة )1 - 2 - 3)
 اسلوب تحليل النتائج:  3-6  

ي فانها تكون بحدود الدرجة عند تحويل عتبة القطع )درجة الحدة( إلى الوزن المئو 
، وهي الدرجة التي تفصل بين ما هو مقبول وغير مقبول وان المدى المقبول هو الذي 66.7%

لباحث ان ( درجة، وقد ارتأى ا33.3( ويكون مداه مؤلف من )111لغاية الدرجة ) 66.7يبدأ من 
 يقسم هذا المدى إلى ثالثة مديات للتفريق بين مستويات القبول، وعلى النحو االتي:

 مقبول بدرجة متوسطة 6666لغاية  66..من  -

 مقبول بدرجة عالية 7767لغاية  6667من  -

  111611لغاية  7768من  -
 
 مقبول بدرجة عالية جدا

 

اية الدرجة صفر وقد قسم بدوره إلى لغ 66.6اما بالنسبة للمدى غير المقبول فانه يبدأ من 
 ثالثة مستويات، للتفريق بين مستويات الرفض أو عدم القبول، وهي من:

 يرفض بدرجة متوسطة 42.6لغاية  66.6
 يرفض بدرجة عالية 23.3لغاية  42.2
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 لغاية صفر يرفض بدرجة عالية جدًا )شديدة( 23.2
دراكاتهم للمناخ التنظيمي السائد في وهكذا سوف تتوزع مواقف افراد العينة وتصوراتهم وا

ان هذا التقسيم الثالثي ضروري  .ل فقرة من فقرات المناخ التنظيمياجواء العمل ودرجة شيوع ك
لوضع حدود أو نقاط تفرق بين مستويات القبول أو مستويات الرفض. اذ ليس من الحكمة ان 

درجات المتوسطة، أو ادراج يدرج اصحاب الدرجات العليا في القبول مع نظرائهم اصحاب ال
اصح
اب 
المو 
قف 

 قليلة مع الرافضين بدرجة عالية. الرافض بدرجة
اما عن سبب تقسيم المدى إلى ثالثة مستويات فالن االداة صممت على وفق هذه 

 المستويات اواًل، والن المدى ال يتحمل تقسيمات وتسميات اكثر من هذا التقسيم.
 
 

 :الوسائل االحصائية المستخدمة 3-7 

 .ع من اجل االجابة عن اهداف البحثاتب
 وهي اختصار للعبارة (SPSS)استخدام الحقيبة االحصائية:  :االسلوب االول .1

Statistical Package for Social Science  وتعني خدمة البرامج االحصائية للعلوم
 االجتماعية وذلك من اجل:

 
 
 
 

الوزن 
 المئوي =

وزنه + التكرار × وزنه + التكرار الثاني × االول  مجد )التكرار 
×  وزنه× الثالث 

133 
 الوزن االعلى × مجد التكرار 
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استخراج معامالت الثبات على وفق طريقة التجزئة النصفية باستخدام معامل ارتباط  -أ
 بيرسون. وتصحيحه بوساطة معادلة جتمان.

 (.T- testختبار التائي )استخراج دالالت الفروق تبعًا لفرضيات البحث باستخدام اال -ب
بدون االستعانة بالحاسب االلي. أو الحقيقة  استخدام االحصاء "اليدوي": :. االسلوب الثاني2

 االحصائية في:
استخراج درجات الحدة لكل فقرة من فقرات االستبانة، وكذلك المستوى الذي يحزره كل  -أ

 فرد من افراد العينة.
 . باستخدام المعادلة االتية:وأفرادهارة من فقرات االستبانة استخراج الوزن المئوي لكل فق -ب

 (   14-31: 1111،)عايد الكناني
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع

 

 عرض النتائج ومناقشتها:-4

 البحث، وعلى النحو االتي: لهديتناول هذا الفصل عرض النتائج ومناقشتها تبعًا 
  ( عبارة، كان المعدل العام 11) الذي يتضمن اإلنسانيةالخاص بالعالقات  األولالمجال

وهذا يعني ان المناخ التنظيمي  (   ( درجة وبوزن مئوي بلغ )1.2لدرجات الحدة لها بحدود )
 لهذا المجال يقع عند مستوى المتوسط المقبول.

 
 (3جدول )

 درجة الحدة والوزن املئوي لكل فقرة من فقرات املناخ التنظيمي ملجموع افراد العينة
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 العالقات االنسانية األول في املجال 
 

درجة  العالقات االنسانية األولالمجال  الفقرات
 الحدة

 الوزن
 المئوي %

 72 2.3 توافر جو من التفاعل االيجابي بين التدريسيين ورئيس القسم. 1
 77 2.2 يعمل القسم إلى ايجاد جو مليء بالمودة وتناسي الحساسيات بين العاملين في القسم. 2
 66.7 2.3 التدريسيين في المناسبات الخاصة بهميحتفي ب 3
 66.7 1.2 التدريسيين في القسم. وأعمالوالتدخل في مصالح  واألنانيةانحسار الخالفات  4
 73 2.1 توافر االحترام  التام للتدريسيين من قبل االقسام االدارية والمالية في الكلية. 2
 47 1.2 للتدريسيين. ينظم القسم لقاءات وسفرات عائلية ترويجية 6
 63.3 1.7 يعمل القسم على محاصرة حاالت التوتر الطارئة في جو العمل ويضع الحلول السريعة لها 7
 73 2 العالقة بين التدريسيين ورئيس القسم مبنية على الثقة والصراحة. 8
 23.3 1.2 تساعد ظروف القسم السائدة التدريسيين على العمل واالنتاج والنمو المهني. 2
 71 2.1 تسود بين تدريسي القسم روح التعاون المشترك. 11
 66.7 1.7 ابتعاد سياسة القسم عن اتباع اسلوب التحيز والمحاباة. 11

 66.8 1.2 المعدل العام
 

 

 

  إليهان الفقرات التي نالت درجات اعلى من المتوسط لم ترفع هذا المجال عن المستوى المشار 
 .% 72( وبوزن مئوي  2.3  ت بحدود )اذ ان اعلى درجة كان

  قد نالت درجات واطئة دون المستوى المتوسط، ومع ان لهذه العبارات االثر  ينتفقر هناك
الحميد في نفوس التدريسيين، اذ انها تشد من اواصر الزمالة بينهم، وتدفع إلى مزيد من 

ؤدي توافرها إلى تكوين اساس العطاء، بيد انها لم تكن اكثر اهمية من العبارات السابقة التي ي
متين لمسيرة القسم ينعكس على شعور التدريسيين باالرتياح والوالء للقسم والعمل على احالل 

 روح التعاون المشترك فيما بينهم، وهذه العبارات ذات المستوى الواطئ هي:
 .تنظيم سفرات ولقاءات عائلية وترويحية للتدريسيين 
 والنمو. واإلنتاجتدريسيين على العمل تساعد ظروف القسم السائدة ال 
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، مي للعاملين فيهاان بناء عالقات انسانية صحيحة يوفر للمؤسسة االنتماء والوالء التنظي
من فراغ بل تدخل في بنائه وترسيخه لدى الفرد عدة عوامل منها،  يأتيولكن هذا الجانب ال 

وممارسة المسؤولية، اضافة إلى ثقافة الشعور باالمن الوظيفي وفرص المشاركة في اتخاذ القرارات 
المنظمة، وعمر الفرد، والخبرة والشعور باالنجاز وغيرها من العوامل التي تقود إلى والء الشخص 

ورضاه عن العمل فيها والدفاع عن مصالحها وبذل المجهودات الالزمة لتحقيق اهدافها،   لمنظمته
 .وكذلك عدم رغبته بترك العمل فيها

العاملين ومحاولة فهم  لإلفرادرة االنسانية المام االداريين بالجوانب السلوكية وتقتضي المها
هذا السلوك وتفسيره وتقديم الحلول المرضية له، وفهم العالقة بين اشباع الحاجات وتعديل انماط 
السلوك، وضرورة العمل على خلق ما يعرف بالتوازن السلوكي داخل التنظيم حيث ووجد ان 

يخلقها جو العمل تؤثر في بلورة اتجاه االفراد بعضهم نحو البعض، في الوقت الذي  المشاعر التي
تشكل ضغطا مباشرا على سلوكهم وتصرفاتهم ومن الخطأ ان نعد المنظمة انها مكان للعمل وليس 

 ( 111:  2112، محمد الخشيني)مكانًا للحياة، ونستبعد تاثيرها على االفراد 
  
 
 
  قويم االداءت مجال المجال الثاني 

 (3 جدول )

 درجة الحدة والوزن املئوي لكل فقرة من فقرات املناخ التنظيمي ملجموع 

 تقويم االداء ألثانيافراد العينة في املجال 
 

 الوزن  درجة الحدة : تقويم االداءالثانيالمجال  الفقرات
 المئوي %

 33.1 2.3 غير االكاديمية.يتم تقويم اداء التدريسيين بأسلوب عادل بعيد عن االعتبارات  1
 33.1 2.3 وجود معايير وضوابط لعملية التقويم معلنة ومعروفة لدى التدريسيين. 2
 33.1 2.3 معايير التقويم عملية وواقعية وغير مبالغ فيها. 3
 33 1.5 يتبع في تقويم اداء التدريسيين اساليب تقويمية متنوعة. 4
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 33 1.3 عة اساليب تقويم التدريسيين بين مدة واخرى.هناك وقفة تقويمية لمناقشة ومراج 2
 33.1 2.3 يتم تقويم التدريسيين باالعتماد على مسيرتهم العلمية والتربوية بشكل متكامل. 3
 33 1.5 يتبع القسم اسلوب المكاشفة المباشرة مع التدريسي الذي يعوق مسيرة عمل القسم. 1
 33 1.3 م.يتم تقويم التدريسيين من  مجلس القس 5
 13 2.1 تتم الترقيات العلمية على وفق ضوابط دقيقة وعادلة. 1
 23 1.2 يعلم التدريسيون بنتائج تقويم ادائهم في نهاية كل عام. 13
 23 1.2 يثاب التدريسي الذي استكمل انجاز المهمات التي بعهدته. 11
 23 1.2 المساءلة.في انجاز ما بعهدته من اعمال إلى  المتأخريتعرض التدريسي  12

 31.5 1.1 المعدل العام

 
 ( جملة من المؤشرات، وهي: 3  يتبين من الجدول )

 ( 1.7( فقرة، كان المعدل العام لدرجات الحدة الخاصة بها ) 12ان هذا المجال مؤلف من  )
(. وهذه الدرجات تجعل من هذا المجال واقعًا في المستوى  %61.8 درجة وبوزن مئوي بلغ )

 لمقبول.غير ا
  ان هناك سبع فقرات انخفضت درجات حدتها عن الوسط المرجح البالغ درجتين، ومع ان

 الفقرات الخمس االخرى قد انتقلت إلى المستوى المقبول بيد انه انتقال طفيف.
  ،ومن ابرز الفقرات ذات المستوى المنخفض، والتي هي من اساسيات التقويم السليم والمجدي

 هي:
 دريسي بنتائج تقويمه، فان مثل هذا االشعار الذي هو بمثابة تغذية راجعة ينبغي اشعار الت

تجعل الفرد على معرفة تامة برأي المسؤولين عنه وموقفهم منه، وكذلك المستوى الذي هو 
 عليه، ومن ثم  يمكن ان يراجع مسيرته بتحسين مستواه واالرتقاء به ان كان متدنيًا.

 تكمل انجاز المهمات التي بعهدته، وهذا العامل من ابرز ينبغي ان يثاب التدريسي الذي اس
العوامل التي تدفع الشخص إلى بذل المزيد من االنتاج في مجال عمله، ويشعر ان هناك من 
يفرق بين المجد والكسول وبين الملتزم والالمبالي، ان اهمال هذا الجانب يضعف بمرور الوقت 

ها، وهو من االسباب التي تؤدي إلى انخفاض من عزيمة الشخص لتنحدر إلى ادنى مستوى ل
 االنتاجية العلمية في االقسام العلمية بشتى اصنافها.
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  في انجاز االعمال الموكلة له. يتأخريجب ان يتعرض التدريسي إلى المساءلة عندما 
  هذه المساءلة هي االخرى مهمة جدًا، وذلك الن انعدامها يؤدي بالبعض الى ان يسقط من

جاز االعمال الموكلة له، أو يسوف في انجازها ما دام االمر ال يشكل عليه ماخذًا واجباته ان
 يعاب عليه أو يؤثر على مكانته الوظيفية.

ويحظى موضوع تقويم اداء العاملين في مختلف المؤسسات باهتمام العاملين بشتى 
ذا الموضوع من وقد بحث ه إنتاجيتهماصنافهم، لما لهذا العامل من اثر في تقوية أو اضعاف 

وجوه متعددة وتوصل الباحثون إلى نتائج اكيدة غدت بمرور الوقت مبادئ اساسية للمؤسسات التي 
في كتابه )الحكمة االدارية(، ان الموظفين  Bruceتبتغي النمو والتقدم. وبهذا الصدد يذكر بروس 

مهم؟ والمسالة ليست فقط يحتاجون ان يعرفوا ماذا تتوقع االدارة منهم ان يفعلوا، وكيف سيتم تقوي
ان الناس يحتاجون الن يعرفوا بل انهم يريدون ان يعرفوا ماذا عليهم ان يفعلوا ومدى جودة عملهم 

تدفع الموظفين الن يكرروا السلوك، في  واألمينةالن التغذية المرتدة االيجابية المباشرة والمنظمة 
السلوك، ان هذه المسالة مهمة وليست حيلة حين تدفع التغذية االسترجاعية السلبية إلى تجنب هذا 

 (.  64: 2112شريف ، طارق الستدراج انتاجية اعلى )
مؤسسة اضافة لما تقدم فان كل فرد عامل بحاجة إلى ان يعرف هل ان لعمله فائدة تعود بالنفع لل 

يزود  ألنهعنصر مهم في العملية االدارية التدريسيين  ألداءوالتقويم  ،والمجتمع الذي ينتمي اليه
االدارة ببيانات تستخدم في عملية االختيار والتوجيه والتدريب وزيادة الرواتب والترقية والنقل واتخاذ 

وغيرها من شؤون الموظفين لذلك فهي عملية دورية ومنظمة تتضمن جمع  التأديبيةاالجراءات 
ي ق مستويات اعلى فالمعلومات عن انجازات الفرد الفعلية خالل مدة محددة بما يؤدي إلى تحقي

وال شك ان المؤسسات الجامعية تحتاج إلى مثل هذه المبادئ أالنجاز االداء وكفاءة اكبر في 
 التقويمية شانها في ذلك شان المؤسسات االخرى. 

 االتصال. أساليب المجال الثالث 
 ( 4جدول )

 درجات الحدة لكل فقرة من فقرات املناخ التنظيمي والوزن املئوي ملجموع 

 االتصال بأساليبفراد العينة في املجال الثالث: الخاص ا
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 الوزن  درجة الحدة االتصال بأساليبالمجال الثالث: الخاص  الفقرات
 المئوي %

 53 2.3 يتم التخاطب بين التدريسيين ورئيس القسم عن طريق المواجهة المباشرة. 1
 13 2.1 سيين.قلة استخدام المراسالت الورقية بين رئيس القسم والتدري 2
 12 2.1 تعقد اجتماعات دورية بين رئيس القسم والتدريسيين لتدارس مختلف شؤون القسم. 3
 12 2.1 يتولى رئيس القسم تنظيم العمل وتنسيقه ومتابعة تنفيذه. 4
 11 2.3 يبلغ التدريسيون بكل ما يستجد من تعليمات وقرارات تتصل بعملهم. 2
 12 2.3 لتي تخص التدريسيين إلى الجهات العليا بكل امانة.يرفع رئيس القسم االمور ا 3
 11 2.2 يختار رئيس القسم عبارات مقبولة وواضحة عند االتصال بالتدريسيين. 1
 33 1.3 تعقد ندوات مفتوحة بين التدريسيين والطلبة لمناقشة االمور التي تخصهم. 5

 %12 2.3 المعدل العام
 

 رات االتية:( المؤش 4 تتضح من الجدول )

 درجة ويساوي  (2)هذا المجال من ثماني فقرات، كان المعدل العام لدرجات الحدة لها  يتألف
وبذلك فان مستوى هذا المجال يقع ضمن المستوى المتوسط  % 72هذا وزنًا مئويًا يبلغ 

 د. المقبول
 ن بدرجات ان جميع العبارات في هذا المجال مرتفعة عن الوسط المرجح والبالغ درجتين ولك

إلى اعلى من هذا المستوى، عدا فقرة واحدة قد نالت درجة حدة اقل من  بإحداهاقليلة ال تصل 
المتوسط وهي: )تعقد ندوات مفتوحة بين التدريسيين والطلبة لمناقشة االمور التي تخصهم(. 

شير ويظهر ان هذه الممارسة قليلة الحدوث. وان اعلى الدرجات كانت من نصيب الفقرة التي ت
إلى ان التخاطب بين رئيس القسم والتدريسيين يتم عن طريق المواجهة المباشرة، أي انها بعيدة 

معها عبارة يختار رئيس القسم عبارات مقبولة وواضحة عند  وتأتيعن اسلوب الرسميات، 
االتصال بالتدريسيين. وال ريب ان هذه االساليب هي المفضلة في جو العمل ويستحسن 

االتصال االثر المحمود في  ألساليبة اعلى. وقد بينت بعض الدراسات ان شيوعها بدرج
نفوس التدريسيين اذا كانت تمارس على وفق اصولها المرعية، وبينت ان مما يحز في نفس 

 التدريسي هو تعامل المسؤول المباشر معه بطريقة رسمية بحته وبصورة فوقية.
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 بين طرفين أو اكثر بشكل يساعد كل منهما  ان االتصاالت هي فن ومهارة تبادل المعلومات
االخر في فهم وجهة نظره من اجل احداث تغيير معين، أو تحقيق هدف ما، ولالتصال ابعاد 

االجتماعية والنفسية، وفاعلية  التأثيراتملموسة كاستعمال تقنية معينة، وغير ملموسة مثل 
  ونوع االتصاالت وكميتها وتوقيتها  اوأسلوبهاالتصاالت تكمن في كيفية اختيار قناة االتصاالت 

  وعليه فان حدوث التغيير المطلوب في النمط السلوكي للمرسل اليه يعتبر دالة على فاعلية
في حين ان حدوث التغيير غير المرغوب فيه في النمط السلوكي يعتبر دلياًل  أالتصالعمل 

ى عدم وجود أية اما عدم حدوث أي تغيير فهو دالة عل أالتصاالتعلى فشل عملية 
 .اتصاالت

 
 
 
 
 

  مجال صنع القرارالمجال الرابع 
 ( 5جدول )  

 درجات الحدة لكل فقرة من فقرات املناخ التنظيمي والوزن املئوي ملجموع يبين 

 : صنع القراراتالرابعافراد العينة في املجال 
 

 درجة  : صنع القراراتالرابعالمجال  الفقرات
 الحدة

 الوزن 
 المئوي %

 33 1.1 يتاح للتدريسيين المساهمة في صنع القرارات الخاصة بعملهم في القسم الدراسي. 1
 33 1.3 تتاح للتدريسيين المشاركة االيجابية في تغيير المسار التربوي والعلمي للقسم نحو االتجاه االفضل. 2
 13 2.1 يتبنى القسم القرارات الجماعية التي تم التصويت عليها. 3
 13 2.2 سلوك الديمقراطي في جو االجتماعات الخاصة بالقسم.شيوع ال 4
 13 2.2 احترام اراء التدريسيين وعدم التدخل للتأثير عليها أو اهمالها. 2
 13 2.2 اخبار اعضاء مجلس القسم بموعد االجتماع قبل مدة مناسبة. 3
م 1  13 2.2 عان.يتقبل رئيس القسم سماع وجهات النظر المغايرة لوجهات نظره بحرص وا 
 13 2.1 تدون قرارات مجلس القسم في سجل خاص حتى يسهل الرجوع اليها. 5
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 %31 2.3 المعدل العام
  

 ( المؤشرات االتية: 2 تتضح من الجدول )
تفيد البيانات الخاصة بهذا المجال والواردة بان هذا المجال مؤلف من ثماني فقرات بلغ 

، وهذا يعني ان مستوى (% 62)درجة، وبوزن مئوي بلغ  (2.1) المعدل العام للمناخ بحدود 
 المناخ يقع ضمن المستوى المتوسط المقبول.

تكاد تتقارب درجات الحدة لكل الفقرات من المعدل العام وال تبتعد عنه اال قلياًل، ولعل اوطأ 
 الدرجات كانت من حصة الفقرتين. 

 قرارات الخاصة بعملهم.يتاح للتدريسيين المساهمة في صنع الالفقرة االولى: 
تتاح للتدريسيين المشاركة االيجابية في تغيير المسار التربوي والعلمي للقسم نحو  :لثانيةاالفقرة 

 االتجاه االفضل.
الن فيهما افساح المجال  ألقرارومع ان هاتين العبارتين هما من صلب عملية صنع 

ان عدم  لعلمية لم يكن بدرجة مرضية.للتدريسي لتطوير قسمه بيد ان العمل بهما في االقسام ا
أو  ألرائهاشراك التدريسي في هذه العملية المهمة تشعره بانه شخص غريب عن القسم وال وزن 

مكانته، وال بد ان يؤدي مثل هذا السلوك إلى انخفاض انتاجيته وتدني الروح المعنوية لديه وضعف 
رص المشاركة في صنع القرارات يزيد من ان اعطاء التدريسيين ف ،الوالء للقسم الذي يعمل فيه

حالة التفاعل في ميدان العمل وتعزز روح التعاون وهذه بدورها تؤدي إلى تنمية مشاعر االنتماء 
 .سسةوالوالء والثقة بالمؤ 

في المشاركة في اتخاذ القرارات قد  تدريسيينالذي يسمح لل لرئيس القسم ان السلوك القيادي
 ، وادى إلى ان يسود االحترام والثقة بين المدرسين واالدارة.للتدريسيينوية أسهم في رفع الروح المعن

ويمكن ان يكون القرار فعااًل ومثمرًا باستخدام اسلوب المشاركة والدراسة والتمثيل وكذلك يعتمد على 
ويعتمد كذلك على موقع المسألة في سلم االولويات.  ألبحثنوعية الموقف ونوعية المسألة موضوع 

 تنفيذية ورضى.من لدن اعضاء اللجنة يعطيه قوة  ن الموافقة على القرارولك
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 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات   5-1 

تسوده عالقات ايجابية ويعكس ادراكًا الرياضية ان المناخ التنظيمي السائد في كلية التربية  
بشكل بصورة متوسطة و  التدريسية في اقسامهم  وتصورًا مرضيًا لدى عينة اعضاء الهيئة

 واضح ودقيق والذي عبروا عنه من خالل اجاباتهم على هذه االداة. 
( جاء منسجمًا من وجهة نظر اعضاء  صنع القرار  ان وضع المناخ التنظيمي في مجالي ) 

اقع في حين جاءت وجهات نظر اعضاء الهيئة التدريسية مختلفة بشأن و  ألتدريسيةالهيئة 
 المناخ التنظيمي في الكلية بالنسبة للمجاالت )العالقات االنسانية واالتصاالت وتقويم االداء(.

 توصيات ال

بخلق جو ديمقراطي يساعد اعضاء الهيئة التدريسية على ابداء وجهات نظرهم  القسمقيام ادارة  -1
 وآرائهم ومقترحاتهم بحرية اكثر لتطوير عمل الكلية.

بتقويم اداء المتميزين من اعضاء الهيئة التدريسية ومن خالل عقد ندوات  م القسان تقوم ادارة  -2
 واجتماعات مفتوحة لهم وتحفيزهم على اداء مهامهم وتطويرها نحو االفضل.
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رؤساء االقسام على تحقيق االتصال الفعال بين اعضاء الهيئة التدريسية باعتبارها  عمليان  -3
 تربوية المنشودة.الوسيلة الفعالة في تحقيق االهداف ال
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 ادرـــــــــــالمص

 
 : 2112، ، الدار الجامعية، االسكندرية7ط ،، مدخل بناء المهاراتالسلوك التنظيمياحمد ماهر 
 ": رسالة ماجستير أثر المناخ التنظيمي على العاملين اإلداريين بالجامعة اإلسالمية بغزةأيمن، السويرح ،"

 2112، غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة

 2112"، عمان: دار الصفاء للنشر والتوزيع, السلوك التنظيمي" :خضير كاظم, حمودة 

 2112 ,، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة الفكر األستراتيجي للقادة: يونس طارق شريف 

 :مقدمة في االحصاء وتطبيقات  عايد كريم الكناني spss  ،النجف ، دار الضياء للطباعة والتصميم

 2112االشرف، العراق،
 :عمان: المسيرة للنشر والتوزيع, السلوك التنظيمي: في إدارة المؤسسات التعليمية فاروق عبده فليه ،"

2112 
 السلوك التنظيمي والتحديات المستقبلية في المؤسسات التربوية ،دار الحامد للنشر  :محمد حسن حمادات

 2118والتوزيع ، االردن ، عمان ، 
 األساليب القيادية لعمداء الكليات في الجامعات األردنية الرسمية واألهلية الخشيني حادة احمدمحمد ش :

وعالقتها بالمناخ التنظيمي من وجهة نظر هيئاتها التدريسية، كلية التربية/أبن رشد، جامعة بغداد، رسالة 

 2112، دكتوراه غير منشورة

 :دار الشروق3ط ،السلوك االنساني الفردي والجماعيدراسة  -السلوك التنظيمي محمد قاسم القريوتي، ،

 2111عمان ، 

 .دار , القاهرة1علوم التربية البدنية والرياضية, ط االحصاء االستداللي في محمد نصر الدين رضوان ,

 2333الفكر العربي , 

 " وائل للنشر,  "، الطبعة الثانية، عمان: دارالسلوك التنظيمي في منظمات األعمالمحمود سلمان, العميان

2112 

  :1221،دار الحكمة، بغداد،التقويم والقياسمصطفى محمد االمام 
  دراسة مقارنة بين الفكر اإلداري الحديث والفكر اإلسالمي،  -يوسف عبد، بحر مشكالت السلوك التنظيمي

 .2112رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة النيلين، السودان، 

  
 - Gratto, Frederic, "The Relationship Organizational Climate and Job Satisfaction for 

Pirectors of Physical plants ",2001, http://www.emeraldinsight.com/researchregister. 

 

 

 ( 1ملحق ) 

 لتحديد صلاحية المجالات تم عرض الاستبيان عليهم نيبين السادة الخبراء الذي
 

 مكان العمل التخصص اللقب العلمي االسم ت
 كلية التربية -جامعة القادسية االختبار والقياس استاذ د.عبد الكريم جاسم مكطاف 1
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 كلية التربية –جامعة القادسية  االدارة التربوية استاذ مساعد د. وداد مهدي هادي 2
 مديرية تربية الديوانية –وزارة التربية  تخطيط ستراتيجي استاذ مساعد د.عقيل محسن سلمان 3
 كلية التربية الرياضية –جامعة بابل  طرائق تدريس استاذ مساعد د. صدام محمد فريد 4
 قسم الرياضة الجامعية –جامعة القادسية  االدارة والتنظيم مدرس د. مازن فرحان 2

 
 ( 2ملحق )

 يبين السادة الخبراء الذين تم عرض الاستبيان عليهم لتحديد صلاحية الفقرات
 

 مكان العمل التخصص العلمياللقب  االسم ت
 جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية  االدارة والتنظيم استاذ د.حسن ناجي محمود 1
 جامعة بابل –كلية التربية الرياضية  مناهج وطرق تدريس استاذ د.محمود داود سلمان 2
 القادسيةجامعة  –كلية التربية  االختبار والقياس استاذ د. عبد الكريم جاسم مكطاف 3
 القادسيةجامعة  –كلية التربية الرياضية  االدارة والتنظيم مدرس مازن فرحان د. 4
 جامعة القادسية –كلية التربية  االدارة التربوية استاذ مساعد د. وداد مهدي هادي 2
 جامعة المثنى –كلية التربية الرياضية  طرائق التدريس استاذ مساعد فاضل عبد فيضيد.  6
 المثنى-كلية التربية االساسية ادارة تربوية مدرس سعد عزيز جوادد.  7

 


