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 القيادة االستراتيجية ودورها في تحسين المناخ التنظيمي 

 بالمدارس االبتدائية 

Strategic Leadership and its role in improving 

organizational climate in primary Schools 

 على صالح عبد الموليهدي 

 لماجستير في اإلدارة التعليميةمن متطلبات الحصول على درجة اض

 مقدمة البحث

تقوم بالدور األساسي الذي يؤثر في كل تمثل القيادة جوهر العملية اإلدارية، فهي التي 

كما تُعد عنصًرا حيويًا وأداة رئيسة تستطيع المؤسسات من لية اإلدارية، جوانب العم 

لياتها المختلفة مرهونا  ر استمرار وازدهار نشاطها وعمخاللها تحقيق أهدافها. ويعتب

، من خالل بهذه القيادة، والمجتمع الذي يحتضن هــذه المنظمات سيصل إلى التقدم

فالقيادة الناجحــــة حجر الزاوية في العملية قدرات هذه المؤسسات وقدرات قياداتها، 

 يقة لتحقيق األهداف المنشودة،تعليمية التربوية فهي التي تحدد المعالم وترسم الطر ال

والقائدالتربوي هو الشخص الذي يكون تأثيره في أعضاء جماعته أكبر من تأثير أي 

 .(1) دفحيث تحديد هدف الجماعة أو من حيث تنفيذ هذا اله منهم وذلك من

فالقيادة االستراتيجية المدرسية تعمل على تدعيم التنفيذ الدقيق والفعال الستراتيجيات  

الستراتيجيات بال جدوى، كما تتميز القيادة االستراتيجية  سة، فبدون قيادة واعية تبقى ا المدر 

ستراتيجية  ارجية، وبناء على ذلك يحدد القائد اختياراته اال بتحليل بيئة المدرسة الداخلية والخ 

 (: 2) ستراتيجية باألدوار التالية لمستقبل المدرسة، كما تقوم القيادة اال 
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 وتصّور استراتيجي للمؤسسة. ستراتيجي من خالل بناء رؤية  تحديد التوّجه اال  -

 استثمار القدرات والكفاءات المؤسسية.  -

 ة. وجود ثقافة تنظيمية داعمة لهذا التوّجه مع تطوير رأس المال البشري بالمؤسس  -

 التحلّي بالممارسات األخالقية مع توفير إطار للرقابة المتوازنة بالمؤسسة.  -

تحددها انطباعات العاملين وتصوراتهم  أحد مكونات السلوك التنظيمي،  ويعد المناخ التنظيمي  

 . ( 3)   عن بيئة العمل الداخلية 

 مشكلة البحث

تحقيق التنمية الشاملة، إّن إصالح التعليم هو الخطوة األولى إلصالح المجتمع المصري و 

الع  علومات ، والمنظومة التعليمية فان االط وفي ظل التقديم التكنولوجي وثورة الم 

جديد في المجال  ،ولكن عند التأمل في واقع التعليم المصري  المستمر والتدريب علي كل 

نجد الكثير من جوانب الضعف والقصور  وأولى هذه المشكالت تكمن في عدم   الحالي 

خطة استراتيجية واضحة للتطوير تلتزم بها وزارة التربية والتعليم في مصر،  وجود 

نظام المدرسة االبتدائية إاّل   ح التي ُطّبقت في مصر لتطوير وعلى الرغم من جهود اإلصال 

ي حتى اآلن من الكثير من المشكالت ونواحي القصور  أّن نظام المدرسة االبتدائية يعان 

 والضعف  من أهمها ما يلي: 

انخفاض قدرة كتير من هذه القيادات على تحقيق مؤشرات جوده معيار الرؤية والرسالة، -

ة واهداف خاصه بمدرسته، ضعف الثقة ه القيادات بتوفير رؤية ورسال وندرة اهتمام هذ 

 ( 4بين اداره واعضاء المدرسة ) 

ؤية  قصور قدره القيادات المدرسية على التخطيط االستراتيجي، بما في ذلك وضع ر  -

 (. 5مستقبليه ومشاركه مجتمع المدرسة في بنائها وتنفيذها ) 
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داخل وخارج  بين أطراف العملية التعليمية سيادة النزعة الفردية وضعف التكامل  -

القيادات المدرسية مما يقلل من  المدرسة، وانخفاض المعرفة التكنولوجية لدى الكثير من 

جي، ومن ثم يحد من فعالية الخطة االستراتيجية  قدرتهم على االلمام باليات الفكر االستراتي 

 (. 6للتعليم في مصر ) 

قليدية )المركزية  ق فكري يقوم على االساليب الت وفق نس عمل القيادات المدرسية  -

والسلطة( والتمسك بالحواجز اإلدارية بالمدرسة، وربما يرجع السبب في ذلك الي غياب  

ف دورهم في احداث التغيير المرغوب، مما الرؤية المستقبلية لدى هذه القيادات وضع 

 (. 7يعرقل االستجابة للتطوير والتغيير ) 

 (. 8مشاركة مرؤوسيه ) رين ألتخاد قرارات فردية دون  المدي   ميل كثير من   -

كثرة األعباء وقلة الخبرة اإلدارية تؤدي الي تدني قدرة مدير المدرسة على اتخاذ  -

فيذ قد ينتج عنه فشل بعض هذه القرارات، وهذا من  القرار، وقوع بعض االخطاء اثناء التن 

 (.9) شانه اعاقه ممارسة التمكين االداري بالمدرسة  

عيل مجلس اآلباء ودعم المشاركة في صنع القرارات قصور دور هذه القيادات في تف  -

التعليمية، واحجام هذه القيادات عن تقديم برامج مختلفة الخدمة المجتمع واتاحه امكاناتها  

 (. 10مكتبه ومعمل حاسب الي ومالعب وغيرها )   من 

وذلك ر الثقافة التنظيمية الفعالة ين ونش افتقار االدارة المدرسية األسلوب العلمي في تحس  -

 (. 11بتعديل افكار وسلوكيات اعضاء المجتمع المدرسي لتحقيق التميز ) 

مدارس نتيجة  نقص القيادات التربوية واالدارية واإلدارية المؤهلة على مستوى ال  -

عجز القيادات عن القيام  لضعف وجود نظام إلدارة الموارد البشرية، مما يؤدى الي 

 (. 12بالكفاءة المنشودة )  دوارها بأ 

عف وعي القيادات المدرسية والقائمين بتقييم ادائهم بأهداف نظام تقويم االداء ض -

ت االهداف والوسائل وخطواته، ابتعاد هذا النظام عن مسايرة التوجهات الحديثة من حي
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قرير واالليات، وافتقار الي مراحل وخطوات محدده ومجدوله زمنيا حتى بعد وضع الت

المقابلة واالجتماعات المنتظمة والمستمرة طوال العام، لختامي، ندرة استخدام اساليب ا

 (.13واهمال التحديد الدقيق لسلوكيات ومهام وانشطه درجات الكفاءة المطلوبة ) 

أن هناك قصورا في أداء القيادات المدرسية، مما يؤثر على المناخ   ذلك يتضح من خالل 

 سي في العملية التعليمية كلها. عية إلى قصور في االداء المؤس بالتب   التنظيمي، وهذا بشير 

 وفي ضوء هذه المشكالت يمكن صياغة وبلورة مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي:   

لمناخ التنظيمي ة االستراتيجية في تحسين اكيف يمكن تفعيل دور القياد
 بالمدارس االبتدائية بمحافظه الشرقية "؟

 اآلتية: سؤال الرئيس األسئلة الفرعية  هذا ال وينبثق من  

 ما األسس النظرية للقيادة االستراتيجية من حيث مفهومها، وأهميتها، وخصائصها؟  -1

 ة ؟ ما األسس النظرية للمناخ التنظيمي بالمدارس االبتدائي  -2

 أهداف الدراسة  

 يسعى البحث الراهن لتحقيق األهداف اآلتية: 

اخ التنظيمي بالمدارس  ستراتيجية ودورها بتحسين المن وضع تصّور مقترح لتفعيل القيادة اال 
 االبتدائية على محافظه الشرقية. 

القاء الضوء على األسس النظرية للقيادة االستراتيجية من حيث مفهومها وأهميتها   .1
 ها. وخصائص 

بتدائية من حيث مفهومه  القاء الضوء على األسس النظرية للمناخ التنظيمي بالمدارس اال  .2
 ائصه. وأهميته وخص 
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هن للقيادة االستراتيجية والمناخ التنظيمي في المدراس االبتدائية  التعرف على الواقع الرا  .3
 بمحافظة الشرقية.  

فعيل دور القيادة االستراتيجية  التوصل إلي المقترحات اإلجرائية التي يمكن اتباعها لت    .4
 رس االبتدائية بمحافظه الشرقية بالمدا   يمي في تحسين المناخ التنظ 

 مية البحث:   أه 

 أهميتها من: استمدت الدراسة 

لعملية التنمية  أهمية المرحلة االبتدائية على وجه التحديد، ألنها تمثل البداية الحقيقية  -1

مل المتزن لشخصياتهم، كما أنها تمثل القاعدة  الشاملة للتلميذ وتحقيق النمو الشا 

ن  لتعليمي لجميع مراحل التعليم أل سية للعملية التعليمية، والمرحلة األولى للسلم ا األسا 

 المرحلة االبتدائية هي اللبنة األساسية للتعليم. 

عمل القيادات المدرسية بما يمكنهم من تقديم  إمكانية مساعدة المدارس في تطوير  -2

يتواكب مع األساليب   ت وتحقيق األهداف الخاصة بالمدرسة على مستوى عالي، الخدما 

صول بالمدرسة إلى  الخصوص، على وجه العموم، والو  الحديثة في القيادة على وجه 

يتم إاّل من خالل   مستوى المدارس المتقدمة التي تتبع األساليب الحديثة في القيادة وهذا ال 

مناخ مدرسي جيد ينعكس باألثر الجيد على الُمعلمين  روح قيادية ديمقراطية تنخرط في 

 وعلى التالميذ. 

لتربية والتعليم،  القرار واإلداريين في مؤسسات ا تقديم توصيات ومقترحات لصناع  -4

ءة القيادات  مما يساعد على رفع كفا االبتدائية،  عن كيفية تطوير أدوار مديري المدارس 

 .تنظيمي وتحقيق أهداف المدرسة المدرسية، وذلك لتحقيق جودة المناخ ال 
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 منهج البحث:   

نه من وصف الظاهرة  استخدمت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي، بما يتضم 

لوصول إلى مجموعة من النتائج المهمة، التي تكون أساسا تبني عليه  وتحليلها وا 

 التوصيات والمقترحات. 

 مصطلحات الدراسة:   

 Leadership Strategicالقيادة االستراتيجية:  -

المستقبلي    يمكن النظر إلى القيادة االستراتيجية على أنها القيادة التي لها القدرة على التصّور 

،  ( 14) ل ودعم اآلخرين نحو التغيير االستراتيجي المطلوب بالمؤسسة ونة في الفع مع المر 

شكل كبير على  وباإلضافة إلى ذلك فالقيادة االستراتيجية تشير إلى تلك األفعال التي تركز ب 

هام  هات ذات العالقة، وإل تحديد التوّجه طويل المدى ورؤيته االستراتيجية، وإيصاله إلى الج 

يق واالتجاه الصحيح، ومن خالل التأثير في الثقافة التنظيمية  ه نحو الطر اآلخرين بالتوجّ 

ل  وتخصيص الموارد وتحقيق حالة من االنسجام في إطار بيئة متغيرة،  ويتم ذلك من خال 

 . ( 15) االعتماد على تشخيص الفرص المتاحة والتهديدات المحتملة 

 يجية: التعريف اإلجرائي للقيادة االسترات  -

جوهر العملية اإلدارية، فهي التي تقوم بالدور األساسي الذي يؤثر   القيادة االستراتيجية هي 

يع المؤسسات من  في كل جوانب العملية التعليمية، كما تُعد عنصًرا حيوًيا وأداة رئيسة تستط 

  خاللها تحقيق أهدافها، كذلك عملية تأثير تفضي إلى إنجاز الهدف المرغوب، فهي تتضّمن 

 ة المدرسة، قائمة على قيم شخصية أو مهنية واضحة. شجيع األفراد لتحقيق رؤي حث وت 
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 المناخ التنظيمي:  -

مؤسسة  هو مجموعة من الخصائص تتسم بالثبات النسبي، وتميز بيئة العمل الداخلي لل

، وهو نمط السلوك المتكرر للمواقف والمشاعر التي  ( 16)  عن غيرها من المؤسسات 

، كذلك هو تصورات ( 17) العاملين عمل وفي ممارسات وخبرات يئة ال تظهر يومًيا في ب 

 . ( 18) العاملين ومعتقداتهم المشتركة، وإدراكهم لما ينبغي أن يتم في لحظة ما ببيئة العمل 

 ناخ التنظيمي: التعريف اإلجرائي للم 

تي  "تعبير مجازي يستخدم في االدارة الداللة على مجموعه العوامل ال هو    المناخ التنظيمي   

التنظيم، كنمط القيادة، وظيفه الهيكل، والتشريعات المعمول   ر في سلوك العاملين داخل تؤث 

  (" 19) بها، والحوافز والمفاهيم االدراكية، وخصائص البيئة الداخلية والخارجية للتنظيم 

 سوف تتبني الدراسة هذا التعريف"  " 

 الدراسات السابقة: 

 يجية  )أ( الدراسات الخاصة والقيادة االسترات

 أوال: الدراسات العربية 

دراسة  -ممارسات القيادة االستراتيجية ودورها في تطبيق الجودة الشاملة  -1

 : (20)ميدانية

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: 

عالقة إيجابية بين تطبيق الجودة الشاملة وكثير من ممارسات القيادة  جد تو -

 االستراتيجية. 
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ادية والمعنوية وضعف  لكادر البشري وضعف الحوافز المتدنّي تدريب ا -

 تشجيعهم على االبتكار. 

القيادة االستراتيجية على الفعالية التنظيمية للمنظمات العامة: دراسة أثر نمط  -2

 : (21)  عض وحدات اإلدارة المحلية بمحافظة القاهرةتطبيقية على ب

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: 

جة كبيرة في احداث التطوير والتحسين في  ساهم القيادة االستراتيجية بدرت -

 مخرجات المؤسسة. 

 تتميز العالقة بين القيادة االستراتيجية والفاعلية التنظيمية باإليجابية.  -

 ألجنبية  دراسات اثانيا ال

 كيفية تنمية القيادة االستراتيجية في مؤسسات التعليم العالي؟ دراسة تطبيقه في  -1

 : (22)  جاكرتا، إندونيسيا

 ت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: توصل

حب الرؤيا االستراتيجية هو عامل تنشيط للموارد البشرية بما يحقق النتائج  القائد صا -

 المرغوبة. 

القائد االستراتيجي يعد خبيًرا استراتيجيًا وعامل للتغير ومبدع إلى الرؤيا ورسالة  -

 بالمؤسسة التعليمية.  واضحة ذات صلة

 : ( 23)األتباع -دة االستراتيجية: االنتقال إلى ما بعد ثنائية القائدالقيا -2

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: 

وكفاءات العاملين من خالل التأكيد على تعمل القيادة االستراتيجية على استثمار طاقات 

 فرق العمل ودور كل فرد فيها.

 ل تحقيق أبعاد القيادة االستراتيجية. سة من أجعلى دور القيم بالمؤس  التأكيد 
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 )ب( الدراسات الخاصة بالمناخ التنظيمي  

 أوال: الدراسات العربية 

 : ( 24) خ التنظيمي للجهاز اإلداري على سلوك الموظفينتأثير المنا-1

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: 

يادة، والعدالة في منح الحوافز قِبل القل، والقدوة الحسنة من توفير نظام جيد لالتصا

 للخروج في النهاية بمناخ تنظيمي فعال يساعد الموظف على فهم السلوك األخالقي. 

 

 :(25)اخ التنظيمي ونمط الممارسات السلوكية لإلدارة المدرسيةالمن-2

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: 

جة كبيـرة فـي عمليـة التغييـر والتطـوير داخـل التنظيمي المناخ التنظيمي بدر يتحكم المناخ -

 ثانيا الدراسات األجنبية:المؤسسة. 

 (:26) وظيفي للمعلمينتأثير المناخ التنظيمي على االداء ال-1

 ن أهمها: توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج م -

مــين وطبيعــة المنــاخ وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين جــودة أداء الُمعل -

سائد في المدرسة، كما أّن االدارة المدرسية تعد من بين أبعاد المنـاخ التنظيمي ال

 التنظيمي ذات األثر الفاعل في أداء المعلمين.

 (:27مدرسة )التحقق من مدى تأثير رسالة المدرسة على التخطيط التنموي لل -2

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:  -

 ستراتيجية للمدرسة واشتراك العاملين فيها.ضرورة استمرار تطوير الخطة اال -
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 التعليق على الدراسات السابقة: 

ستراتيجية ودورها في التأثير على المناخ تناولت معظم الدراسات السابقة القيادة اال

التنظيمي، ويلتقي البحث الحالي في الكثير من القضايا مع هذه الدراسات، ويستفيد  

ء اإلطار النظري للبحث الحالي، إال أنه يركز على دور لبحث الحالي منها جميعا في بناا

بتدائية بمحافظة في تحسين المناخ التنظيمي في المدارس اال القيادة االستراتيجية

 الشرقية.

 أوال: القيادة االستراتيجية )إطار نظري( 

 Leadershipماهية القيادة:  -1

نّظرون على ضرورتها الحتمية النسانية التي أجمع الباحثون والمالقيادة هي الظاهرة ا 

  ، والقيادة في اللغة كما يبين ابن في تنظيم وإدارة أي  تجمع إنساني صغير أم كبير

ن )ق و د( وهو نقيض السوق، فيقال: قاد الدابة من أمامها، فالقود من األمام  نظور م م

 (. 28) والسوق من الخلف

الباحثين في تعريفهم للقيادة، طالحية فنجد أن هناك اختالفا بين أما من الناحية االص

خاللها، ولهذا أعتبر بعضهم أن القيادة  بسبب اختالف الزوايا التي ينظرون للقيادة من

لية إنسانية تتضّمن التفاعل بين القائد والتابعين ضمن مواقف محددة، بحيث يؤثر  عم

 (. 29)  المؤسسة القائد في سلوكيات تابعية لتحقيق أهداف 

اتيجية مسئولة عن القرارات والنظم االدارية التي تسعي المؤسسة إلي والقيادة االستر   

ة والرسالة واألهداف والغايات ا على المدى الطويل، بحيث تشمل تقرير الرؤي تحقيقه

ووسائل تحقيقها، اعتمادا على دراسة وتحليل الفرص والتهديدات البيئية وعالقاتها  

 .  (30) لقوة والضعيف التنظيمي بجوانب ا

عاما لسياسات المؤسسة بحيث يعطيها خطا محددا لك فاالستراتيجية تمثل إطارا وبد 

 : .( 31)واتجاها مستقيما نحو أهداف محدده سلفا
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خطة: مجموعة من الخطوات تقوم بها المؤسسة لمتابعة النمو على المدى   -

 القريب والبعيد. 

 ميز.المؤسسة على مر الزمن لتحقيق الت نموذج ومنهج: إجراءات متسقة بها -

تركز على رؤية محدودة، ولهذا تعدل وظيفة ومهام: فالمؤسسات  -

 االستراتيجيات المهام واألعمال.

   لمديرين لمكانة المؤسسة في محيطها في المستقبلمنظور وفكرة: رؤية ا -

  : أهمية القيادة االستراتيجية:2

لعالمية، التي طبيعة البيئة والمؤسسة المحلية وا تأتي أهمية القيادة االستراتيجية من

تمتاز بحالة من الغموض والتعقيد والتغيير المستمر، فضال على   عمل فيها والتي

طبيعة األدوار التي تقوم به، يمكن تحديد بعض مالمح أهمية   التنافس الشديد، وكذلك من

 القيادة االستراتيجية: 

ة من الناس داخل وخارج المؤسسة  مع نوعيات مختلفالقدرة على التعامل  -1

تنسيق مع جهات يكن بينها تفاعل من قبل. والقيادة االستراتيجية تعزز  وال

 االلتزام والمشاركة.   

المؤسسة وخلق وعى استراتيجي وعملية متجددة المساهمة في بناء رسالة  -2

 وحيوية من أجل ضمان االتساق االستراتيجي في أعمال المؤسسة.

شمل األفراد والفرق تعليم التي تمتاز بالضرورة والتي تصياغة عملية ال -3

 (. 32) والمجموعات والمؤسسة ككل

أنها مصدر االبتكارات، فكلما زادت قدرات اإلبداع لدى القيادة  -4

ستراتيجية بالمؤسسة، زاد احتمال احتواء التغيير التنظيمي من كل  اال

داء، وتنمية األفراد ثل األهداف، واأل الجوانب المتعلقة بالتصميم التنظيمي م

 . (33) قيمهم واتجاهاتهم بما يدعم تطوير ثقافة المنظمةوالتأثير في 
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 : خصائص القائد االستراتيجي: -3

مجموع من الخصائص والمميزات التي تميزها عن تمتاز القيادة االستراتيجية ب

ائد  الخصائص أّن القغيرها من المداخل والنظريات القيادية األخرى. ومن ضمن هذه 

حرك ومحفز على التغيير التنظيمي الدائم بالمؤسسة من االستراتيجي غالبًا ما يكون م

ت، واتخاذ أفضل خالل فهم التغيرات المطلوبة وقيامه بدفع الجميع نحو هذه التغيرا

، إاّل إذا عملت القيادة االستراتيجية على التركيز (34)  القرارات لتحقيق أفضل النتائج 

 قت.هداف البعيدة والقريبة في نفس الولمتوازن بين األا
إلى جانب ذلك فالقيادة االستراتيجية تسعى للتأكيد على الممارسات األخالقية وما 

 ، وبهذا:(35)  بين جميع أعضاء المجتمع المدرسي تتضمنها من مبادئ تحكم التعامالت 
تمسك بالقيم وعدم التحيز وت فالقيادة االستراتيجية قيادة أخالقية تدرك معنى الصراحة

 ع الجميع بصراحة وشفافية، ومن ثم يتم صنع واتخاذ القرارات.األخالقية والتعامل م

من الخصائص تتمثل  ويتميز القائد االستراتيجي عن غيره من القادة مجموعة    

 : ( 36) في

: حيازته المعرفة والخبرة عن كل ما هو  قدرته على حيازة المعرفة والخبرة -

د نفوذا على المدى ظيمي. حيث تمنح هذه العناصر القائموجود في الوسط التن

البعيد. كما تمثل المعلومات وحيازتها أو الدخول إليها من قبل القائد قوة  

 مضافة إلى ما سبق. 

لقمة : ال شّك أّن المركز الوظيفي الذي يتحدد في موقع از الوظيفي المرك -

ية، حيث تنفرد المواقع  االستراتيجية يضع القائد في دائرة القيادة االستراتيج

لطات وقدرة مرتبطة بالموقع الوظيفي، فضال عن تعامل هذا الموقع العليا بسُ 

لقرارات المنظمة أشبه مع القرارات االستراتيجية التي تحتل موقعا بين هيكل ا

 بمهمة القائدة ودور أفراد التنظيم. 

ذه المساهمة  : وتنظر هاهمته المباشرة في تحديد االتجاه الشمولي للمنظمة مس -

ي يتخذها وعلى وجه التحديد تلك القرارات التي تسمى من خالل القرارات الت

والتصميم   األنشطة الرئيسة التي ينطوي عليها تحديد مجاالت البنية التنظيمية

 التنظيمي. 
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 ثانيا: المناخ التنظيمي 

 ماهية المناخ التنظيمي -1

لنظري والتطبيقي، انطالقا من يحتل المناخ التنظيمي أهمية كبيرة على مستويين ا

الحاسم في نجاح المؤسسات التعليمية وتعزيز قدرتها على التفاعل مع متطلبات  دوره

أداء العاملين   لدافعية وتحسين مستوىالعصر الحديث، وتحقيق معدالت مرتفعة من ا

ن  فيها، علي اعتبار أنهم يمثلون أهم الموارد التي يمكن عن طريقها تحقيق النجاح وضما

التنظيمي السائد في بيئة العمل يؤثر تأثيرا مباشرا علي  االستمرار والتقدم، وأن المناخ 

 سلوك وتوجهات العاملين فيها. 

سة وقيم تؤثر على العملية ة خصائص داخلية للمؤسيعبر المناخ التنظيمي عن مجموع 

تنظيمية  اإلدارية، وكذلك مجموعة مفاهيم إدراكية شخصية يحملها األفراد عن حقائق 

وصناعة القرار وطبيعة االتصال بين المستويات اإلدارية  متمثلة في أهداف المؤسسة 

 (. 37والهيكل التنظيمي ) 

األفراد في  ز بخصائص مستمرة تدمجويصف المناخ التنظيمي بأنه مصطلح يتمي

إدراك جماعي لمجموعة من العوامل مثل: االستقاللية، والثقة، والتماسك، والدعم،  

ناخ التنظيمي بأنه الطريقة للسلوك، والمواقف، (. الم38ير، واإلبداع، والعدالة )والتقد 

بالمنظمة،  واألحاسيس التي تظهر يوميا في بيئة العمل وفي ممارسات وخبرات العاملين

ا العاملون ويفهمونها. ويرى أن المناخ التنظيمي يعبر عن المشاركة في حيث يدركه

 (. 39لغير رسمية )رسات واجراءات المنظمة الرسمية واإدراك العاملين لسياسات ومما

وقد عرف المناخ التنظيمي بأنه خصائص معينة لها سمة االستقرار النسبي في بيئة 

جة لفلسفة اإلدارة العليا وممارستها  شكل هذه الخصائص كنتي العمل في المنظمة وتت

كأساس لتفسير  باإلضافة إلى نظم وسياسات العمل في المنظمة، كما أنها تستخدم

يه األداء وتحديد معدالته كما يعرف بأنه اإلدراك المشترك القرارات بجانب توج 

 . (40ارسات التنظيمية ) للموظفين والذي يتعلق باألحداث والسياسات واإلجراءات والمم

وبعرف المناخ التنظيمي بأنه "مجموعة من القيم والعادات واإليديولوجيات واألذواق 

رية، وسلوك األفراد العاملين في ماعية وتأثيرها على العملية اإلداوالطبقات االجت

التنظيم ويمكن القول أن المناخ التنظيمي هو مجموعة الخصائص التي تميز بينة  
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ا، وتؤثر على قيمه واتجاهاته وإدراكاته، وذلك ألنها  التي يعمل الفرد ضمنهالمشروع 

 (. 41تتمتع بدرجة عالية من االستقرار وثبات نسبي") 

 أهمية المناخ التنظيمي.  -2

يعبر المناخ التنظيمي عن الخصائص التي تميز المؤسسة التعليمية عن أخرى  

ي السلوك الوظيفي  هذه الخصائص تأثيرا فويدركها األفراد العاملون داخلها، مما يجعل ل

صر لديهم، أي أن المناخ التنظيمي يتضمن الطرق واألساليب واألدوات والمعايير والعنا

التي تمثل شخصية المؤسسة بكافة أبعادها، ولذلك المتفاعلة داخل بيئة المدرسة و

لطبيعة  المؤسسات بأنه ال يمكن تحريك العنصر البشري لديها دون فهم متأن وواع 

مي وتحليله للتعرف على المؤثرات المباشرة وغير المباشرة على سلوك المناخ التنظي

ي وزيادة كفاءته الجة وتحسين وتطوير األداء الوظيفودوافع الموظف وأدائه من أجل مع

الوظيفة، وتزداد أهمية المناخ التنظيمي في ظل التحديات العالمية الجديدة، حيث 

لتغير التكنولوجي السريع، وكل هذه التحديات تجاه نحو العولمة واالمنافسة الشديدة واال

يد، واإلبداع والتطوير. وألن  تفرض على المؤسسة التعليمة مزيدا من االنفتاح، والتجد 

اخ التنظيمي يمثل وصفا لخصائص بيئة العمل ال بد أن يتأثر السلوك اإلبداعي  المن

العاملين على اإلبداع، لتنظيمي إما أن يشجع لألفراد العاملين بهذه الخصائص، فالمناخ ا

تفاعل   وأما أن يكون عامال معيقا لإلبداع، فاإلبداع ال يأتي من فراغ، بل هو محصلة

 (. 42ئة العامة )الفرد وبيئة المدرسة والبي 

ويحظى موضوع المناخ التنظيمي المدرسي باهتمامات متزايدة، وذلك كون  

سسات والمنظمات األخرى واضحا" عن باقي المؤ المؤسسات التربوية تختلف اختالفا

ى في النواحي المتصلة بالشعور والوجدان واإلحساس وما يؤثر به هذه النواحي عل

التربوي ككل، ويمكن تحديد أهمية المناخ التنظيمي من األداء ومستواه وكفاءته للنظام 

فادة الكاملة من خالل السمات والعناصر المميزة للمناخ اإليجابي ومنها: تحقيق اإل

ت األفراد وترصين الوالء للمدرسة من خالل العديد من اإلجراءات المختلفة لتنظيم  طاقا

متبادلة والود والتعاون للفرد اإلضافة إلى ترسيخ أبعاد الثقة الالعمل وهيكلها ، ب

 . (43) .والجماعة بما ينسجم مع حاجة المدرسة ومتطلبات تحقيق أهدافها

ساسياً للتنمية الشاملة، كونها األداة الفاعلة التربوية يعد مدخال أإن تطور المؤسسات 

مؤسسات كذلك، فإن اإلدارة والحيوية في المجتمعات اإلنسانية. وإن كانت تلك ال

ة هي مفتاح لعملية إصالح التعليم وتطويره لمواجهة حاجات المجتمع وتطلعاته.  التربوي

النتائج ما يجعلها تحتل  ير والتطوير، ولها منفالتربية في مفهومها المعاصر عملية للتغي 
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عتمد مكانة أساسية بين وسائل اإلصالح والتقدم في كل دول العالم. وكل ما سبق ي

ة، فهي المسؤولة عن سير العملية التربوية وتوجيهها السليمة  اعتماداً أساسياً على اإلدار

هتمام  ة المدرسية يستدعي االلتحقيق األهداف المرجوة. من هنا نرى إن االهتمام باإلدار

ً كان مجال  باإلنسان، الذي يشكل اللبنة األساسية والركيزة الهامة في المؤسسات أيا

يعمل ضمن مناخ تنظيمي يعبر عن   بشكل خاص التربوية منها، واإلنساننشاطها و

الخصائص التي تميز مؤسسة عن أخرى، ويدركها األفراد العاملون داخل تلك المؤسسة 

في السلوك الوظيفي لديهم. وهذا بالتالي ينعكس على عل تلك الخصائص تؤثر مما يج

ها على االستمرار والنمو والتطور  أداء وإنتاجية األفراد ونجاح المؤسسة ومدى قدرت

(44.) 

 خصائص المناخ التنظيمي  -3

 : (45تتمثل خصائص المناخ التنظيمي في)

تميز البيئة الداخلية يعبر المناخ التنظيمي عن مجموعة الخصائص التي  .1

 للمؤسسة، والتي يمكن عن طريقها تمييز مؤسسة عن أخرى. 

تنظيمية، ويعبر عن خصائص  يعكس المناخ التنظيمي المميزات الشخصية وال .2

 كما يدركها العاملون.المنظمة 

ن خصائص المناخ التنظيمي  إن المناخ التنظيمي يمتاز بنوعية ثابتة: بمعنى أ .3

ستمرار النسبي، وفي نفس  الوقت خاضع للتغيير عبر  تمتاز بدرجة ما من اال

ثر  الزمن، وهذه الخاصية مستمدة من أن شخصية المؤسسة عملية مكتسبة، وتتأ

ة، وفي ذلك إشارة إلى أن المناخ التي تسعى  بالمتغيرات العديدة ذات العالق

ا، يعتمد في أحد جوانبه على خصائص هؤالء  المؤسسة إليجاده بين أعضائه

 اء وممارساتهم.  األعض 

هي عملية إدراكية، أو شعور عام وصورة ذهنية يحملها فرد ما عن المؤسسة   .4

عما هو واقع  الصورة الذهنية، أو ذلك اإلدراك  التي يعمل بها، وقد ال تعبر تلك

ناك عدة بالفعل، وتختلف الصورة الذهنية من شخص آلخر، وبذلك تكون ه

ف باختالف األفراد وخصائصهم  صور للمناخ التنظيمي في مؤسسة ما يختل

 وممارساتهم. 

ً سلبياً   .5 كما زادت هيكلية التنظيم مثل المركزية والرسمية، فإنه يتوقع مناخا

 ( 46)  لعكس صحيحوا
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ؤثر بشكل مباشر في اتجاهات وقيم العاملين في المؤسسة،  المناخ التنظيمي ي .6

 كهم. وبالتالي في سلو

المؤسسة، ألنه وسيط بين متطلبات  يتأثر المناخ بتوعية الموارد البشرية في  .7

 الوظيفة وحاجات الفرد.

ً في تشكيل المناخ التنظيم .8 ي من خالل منا  إن اإلدارة العليا تؤدي دوراً رئيسيا

نظم العمل، وما تحمله من اتجاهات، وكذلك من خالل تحدده من سياسات، و 

 . الفلسفة التي تتبناها

يس بديالً عنها، فالمناخ التنظيمي  إن المناخ ال يعني ثقافة المؤسسة، كما أنه ل .9

يتسع لشمل البعد اإلنساني والبعد المادي المتمثل بالناتج المادي لعمل اإلنسان  

لسائدة في المؤسسة، فالمناخ التنظيمي  مؤسسة، في ظل القيم واالخالقيات افي ال

طار مضمونها الفكري فهو انعكاس للثقافة  ينشأ من خالل تفاعل االشخاص في إ

التنظيم، ويعتبر أكثر عرضه للتغيير من الثقافة، كما  داخل  حملها األفراد التي ي

الثقافة تعمل على وضع حدود  يؤثر المناخ التنظيمي على السلوك مباشرة، أما 

 . (47) للسلوك

اخـل التنظـيم كما أنه ال يعني البيئة، حيث تتعلق البيئة بكـل مـا يـدور خـارج ود  .10

نه يتعلق بالخصـائص التـي تتنـاول الفعاليـات على المستوى الكلي، أما المناخ فإ

 .(48) والنشاطات الداخلية

 .(49) المناخ التنظيمي هو البيئة النفسية للمؤسسة .11

اإلداري، كن المناخ التنظيمي يتسم بالعموم، يختلف المناخ التنظيمي عن المناخ  .12

بين  لمؤسسة، بينما المناخ اإلداري يعبر عن العالقةليشمل جميع إجزاء وأفراد ا

 .المديرين في المستويات المختلفة
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 نتائج البحث:
 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: 

جتمعيه والبد من تحقيقها،  ى أن تطوير التعليم هو ضرورة ماكدت الدراسة عل-1

قدم وسبب نهضه المجتمعات وتقدمها والتعليم بصفه عامة هو مفتاح النهوض ومفتاح الت

 . 

تمتع المؤسسات التعليمية بقدر واف من الحرية واالستقاللية له دوره الكبير في أن  -2

 نجاح القيادة االستراتيجية.  

أصبحت ضرورية لتطوير االداري لرفع راسة ان القيادة االستراتيجية كما أكدت الد -3

 ر مهارات العاملين بالمؤسسة. كفاءة فاعلية المؤسسة ككل من خالل تطوي

 نافسة والتعاون االيجابي وتقدم خدمات متميزة ترضى المستفيدين. تشجيع الم -4

عليمية، وتحقيق أهداف العنصر البشري في نجاح المؤسسات التكما أكدت على أهمية -5

باعتباره عمود أساسيا في المؤسسة، ولذلك البد من تلبية احتياجات العاملين المؤسسة 

 في صنع القرار واتخاذها   بالمؤسسة التعليمية وتشجيهم على المشاركة 

لتطوير المؤسسة  العمل على تشجيع االبداع واالبتكار وطرح االفكار الجديدة -6

 التعليمية . 
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