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Abstract

This study aims recognize the relation and the effect of the level of the organizational culture and the Innovation
Administrative in the institute. The research problem was limited by the following inquiry “what is the relation between
the organizational culture and the managerial glorious “ ted to the . To find the answer the above inquiry a
questioners of the two parts was designed the first part related to the organizational culture which include ethics,
expectations, traditions and the organizational believes, the second part related to the Innovation Administrative and
this includes the originality, fluency, flexibility and problems sensitivity. A simple random sample of (95) teachers was
selected to represent the society population which consists of (130 teachers), and a questioner was distributed
among the sample members,(spss) computer package was used for the statistical analyses.
The research shows the following results:* Thigh level availability of all the elements of the organizational culture and the managerial glorious among the
teaching staff .
* Strengthen of the scientific challenges among the staff and rooting the democratic path between the high
administration and the teaching staff with a trend from the high administration to support a team working of
cooperation and initiatives.
Keywords: the organizational culture, the Innovation Administrative, expectations.
:المستخلص

ٌهدف هذا البحث ا لتعرف على مستوى الثقافة التنظٌمٌة واالبداع االداري ( العالقة والتأثٌر( على اعضاء الهٌئة
- :ً وقد تم تحدٌد مشكلة البحث فً التساؤل الرئٌسً التال، بابل/ًالتدرٌسٌة فً المعهد التقن
 بابل/ً* ما عالقة الثقافة التنظٌمٌة باألبداع االداري فً المعهد التقن
 بابل/ً* ما تأثٌر الثقافة التنظٌمٌة باألبداع االداري فً المعهد التقن
- :ولإلجابة على هذه التساؤالت تم تصمٌم استبانة تتكون من جزئٌٌن هما
.) المعتقدات التنظٌمٌة، االعراف، التوقعات، ٌتعلق بالثقافة التنظٌمٌة وٌشمل(القٌم- :الجزء االول
) الحساسٌة للمشكالت، المرونة، الطالقة، ٌتعلق باإلبداع االداري وٌشمل(االصالة- :ًالجزء الثان

)*(

Lecturer, Technical Institute/Babylon.
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وٌتكون مجتمع البحث من اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة بالمعهد والبالغ عددهم ( 730تدرٌسً) تم استخدام العٌنة
العشوائٌة البسٌطة وتم توزٌع استمارة استبٌان على عٌنة متكونة من( 95استمارة) ،وقد تم استخدام البرنامج
اإلحصائً(  (spssلغرض التحلٌل االحصائً.
وتوصل البحث الى النتائج التالٌة- :
 توفر جمٌع عناصر الثقافة التنظٌمٌة وعناصر االبداع االداري ،وجاءت الثقافة التنظٌمٌة واالبداع
االداري السائد بالمعهد بمستوى مرتفع لدى اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً المعهد.
وانتهى البحث بمجموعة من التوصٌات اهمها- :
 تشجٌع حاله المنافسة العلمٌة بٌن التدرٌسٌن وترسٌخ المنهج الدٌمقراطً بٌن االدارة العلٌا والتدرٌسً
وضرورة سعً االدارة تشجٌع العمل كفرٌق واحد تسوده روح المبادرة والتعاون.
المقدمة
تشهد المنظمات فً وقتنا الحالً تطورات هائلة فً مختلف مجاالت االعمال واالقتصاد ،حٌث برزت هذه
التطورات تحدٌات عدٌدة تواجهها منظمات االعمال  ،واصبحت بٌئة المنظمات المعاصرة اكثر سرعة وتعقٌدا
وتنوعا وذات درجة عالٌة من عدم التأكد ،لذلك تبحث المنظمات عن المٌزة التنافسٌة التً تمكنها من البقاء
واالستمرار والنجاح فً ظل هذه التحدٌات ،وٌتطلب االهتمام والتركٌز على الموارد البشرٌة بما ٌملك من
معرفة وخبرة ومهارات للقٌام بأداء االعمال بكفاءة عالٌة ،لذلك اصبح ضرورٌا بالمؤسسات تطوٌر مواردها
البشرٌة لتتالءم مع هذه التطورات المتسارعة ،وان بٌئة العمل متشابه فً نفس القطاع ولكن االختالف والتمٌز
ٌكون بمستوى ابداع االفراد فٌها ،اضافة الى ان المنظمات تهدف الى تحقٌق االداء الجٌد وبمستوى عال ،لذلك
تحاول المنظمات المحافظة على اصحاب الخبرات والمهارات الالزمة إلنجاز االعمال من اجل تطوٌر العمل
والتمٌز بٌه عن المنظمات االخرى ،وتسعى الى زٌادة ارتباط هؤالء االفراد بم نظماتهم ،ان ذلك كله ٌدفعها الى
االهتمام والتركٌز على الفرد بان ٌكون ملزما بمنظمته ومهتما بان ٌتبنى وٌساهم فً تحقٌق اهدافها ،لذلك
اصبحت المنظمات تركز على اٌجاد ثقافة تنظٌمٌة خاصة بها تتبناها وتلتزم بها من اجل تحقٌقها.
من هنا ٌمكن اهمٌة الثقافة التنظٌمٌة للمعهد من خالل االهتمام ببٌئة العمل وثقافة العاملٌن لدٌها ،واالهتمام
بالمورد البشري الذي ٌعتبرا عامال مهما ومحورا فً نجاحها ،بما ٌتضمن من قٌم واتجاهات سلوكٌة وافكار
توجه العاملٌن بالمنظمات االدارٌة التً ٌعملون بها ،حٌث تؤثر فً انشطتها وكفاءتها ،وذلك لما للثقافة التنظٌمٌة
من دور مهم فً تشكٌل عادات الفرد وقٌمه واتجاهاته وطرق تعامله مع االشخاص واالشٌاء من حوله ،وهذا
ٌحدد نمط وسلوك واسالٌب وتفكٌر وتصرفات االفراد فً المواقف المختلفة ،ومن هذا المنطلق فإن هذا البحث
سوف ٌحاول التعرف على الثقافة التنظٌمٌة واإلبداع اإلداري من حٌث العالقة والتأثٌر لدى تدرٌسً المعهد
التقنً  /بابل.
وقد تضمن البحث اربعه مباحث ،خصص المبحث االول الى عرض منهجٌه البحث ،وجاء المبحث الثانً
لٌقدم الجانب النظري واشتمل اوال على الثقافة التنظٌمٌة مفهومها ،اهمٌتها ،خصائصها ،انواعها ،وظائفها،
عناصرها ،وثانٌا اشتمل على االبداع االداري ،مفهومه ،أهمٌته ،انواعه ،مبادئه ،عناصره ،معوقاته .إما المبحث
الثالث فقد تضمن تحلٌل النتائج ،واهتم المبحث الرابع بعرض االستنتاجات والتوصٌات التً ٌمكن ان تساهم فً
ممارسة الثقافة التنظٌمٌة فً المؤسسات التعلٌمٌة .

المبحث االول
منهجٌه البحث

اوال .مشكلة البحث
اكتسبت الثقافة التنظٌمٌة فً المنظمات خصائص وسمات تمٌزها عن غٌرها من المنظمات االخرى ،لكونها
تساهم فً توثٌق طرٌقة أداء االفراد ،ومن ثم اصبح لثقافة المنظمةة دور مهةم فةً التةأثٌر بشةكل كبٌةر علةى جمٌةع
انشطه المنظمة ومنها االبداع اإلداري وذلك تبعا لطبٌعة وقوة الثقافة التنظٌمٌة التً تتمتع بها المنظمةة .ومةن هنةا
ٌتضةح أن الثقافةةة التنظٌمٌةة تشةةكل تحةدٌا ظ ألي تنظةةٌم نظةراظ لمةةا لةةه مةن أثةةر فةً تشةةكٌل سةلوك العةةاملٌن وعةةاداتهم
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وتوقعاتهم ،مما ٌنعكس سلبا ظ أو إٌجابا ظ على كافة أنشطة المنظمة بشكل عام .وألهمٌة الثقافة التنظٌمٌة فةً صةٌاغة
وتوجٌه السلوك اإلنسانً فإن هذه البحث ٌحاول التعرف على الثقافة التنظٌمٌة واإلبداع االداري من حٌث العالقة
والتأثٌر لدى تدرٌسً المعهد التقنً  /بابل.
وبناءاظ على ما تقدم ٌمكن تحدٌد مشكلة البحث من خالل اإلجابة على التساؤالت االتٌة - :
 - 7ما هو مستوى الثقافة التنظٌمٌة ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً المعهد التقنً /بابل.
 - 2ما هو مستوى اإلبداع اإلداري ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً المعهد التقنً /بابل .
 - 3ما هو تأثٌر عناصر ا لثقافة التنظٌمٌة على اإلبداع اإلداري ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً المعهد التقنً/
بابل .
ثانٌا .اهمٌة البحث
ٌعتبر المعهد احد الدعامات االساسٌة والمهمة فً بنٌان البلد والمجتمةع ،وزادت تلةك االهمٌةة خةالل السةنوات
االخٌرة ،خاصة مع التطور الكبٌر الذي ٌشهده القطاع التعلٌمةً ونتٌجةة التطةورات التكنلوجٌةة الملموسةة فةً هةذا
القطةاع ،وللثقافةةة التنظٌمٌةة دور مهةةم فةةً المجةال التعلٌمةةً ،ح ٌةث ٌعتبةةر المةةورد البشةري هةةو المٌةزة التةةً تمكةةن
المنظمةات مةن المنافسةةة والتمٌٌةز ،وقةةد جةاء هةةذا البحةث إلضةةافة بعةد معرفةةً واكةادٌمً وعلمةةً ،فعلةى المسةةتوى
االكادٌمً سةٌوفر هةذا البحةث قاعةدة معرفٌةة ذات عالقةة بمفهةوم الثقافةة التنظٌمٌةة السةائدة بالمعهةد وابعةاد قٌاسةٌه،
وقٌاس علمً لق ٌاس تلك الثقافة االمر الةذي سةٌؤدي الةى تحسةٌن اداء االفةراد وزٌةادة كفةاءتهم ،ممةا ٌةنعكس اٌجابةا
على القطاع التعلٌمً ،اما من الناحٌة العلمٌة سٌوفر هذا البحث معرفة نمةط ومكونةات الثقافةة السةائدة ،بمةا ٌسةاهم
فً تحسٌن اداء االفراد وذلك عن طرٌق تحسةٌن المسةتوى السةلوكً ألداء االفةراد اضةافة لبٌةان العالقةة بةٌن القةٌم
والتوقعات واالعراف والمعتقدات التنظٌمٌة فً تحسٌن االبداع االداري فً المعهد التقنً /بابل.
ثالثا ///اهداف البحث
تتجسد اهداف إلى تحقٌق األهداف اآلتٌة- :
 - 1التعرف على مستوى الثقافة التنظٌمٌة ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة المعهد التقنً /بابل.
 - 2التعرف على مدى تأثٌر ا لثقافة التنظٌمٌة على اإلبداع اإلداري ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة المعهد التقنً/
بابل.
 - 3تقدٌم بعض التوصٌات والمقترحات التً تساعد المسؤولٌن بالمعهد على االستفادة من نتائج الدراسة.
رابعا .انموذج الدراسة
ت تكون الدراسة من متغٌرٌن
االولٌ :تمثل بالثقافة التنظٌمٌة والمتضمن اربع ابعاد هً (القٌم ،التوقعات ،االعراف ،المعتقدات التنظٌمٌة).
الثانًٌ :تمثل باألبداع االداري والمتضمن اربع ابعاد هً (االصالة ،الطالقة ،المرونة ،الحساسٌة للمشكالت).
مخطط رقم()7
انموذج البحث االفتراضً

المصدر - :اعداد الباحثة
خامسا .فرضٌات البحث
ٌستند البحث على فرضٌتٌن رئٌسٌتٌن هما- :
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اوال //توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائٌة معنوٌة بٌن ابعاد الثقافة التنظٌمٌة واإلبداع اإلداري ألعضاء
الهٌئة التدرٌسٌة فً المعهد التقنً /بابل .وتشتق منه فرضٌات هً- :
 - 7توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائٌة بٌن القٌم التنظٌمٌة واالبداع االداري.
 - 2توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائٌة بٌن المعتقدات التنظٌمٌة واالبداع االداري.
 - 3توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائٌة بٌن االعراف التنظٌمٌة واالبداع االداري.
 - 4توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائٌة بٌن التوقعات التنظٌمٌة واالبداع االداري.
ثانٌاٌ/ /وجد تأثٌر ذات داللة إحصائٌة معنوٌة بٌن ابعاد ا لثقافة التنظٌمٌة واإلبداع اإلداري ألعضاء الهٌئة
التدرٌسٌة فً المعهد التقنً /بابل .وتشتق منه فرضٌات هً- :
ٌ - 7وجد تأثٌر ذات داللة احصائٌة بٌن القٌم التنظٌمٌة واالبداع االداري.
 ٌ - 2وجد تأثٌر ذات داللة احصائٌة بٌن المعتقدات التنظٌمٌة واالبداع االداري.
 ٌ - 3وجد تأثٌر ذات داللة احصائٌة بٌن االعراف التنظٌمٌة واالبداع االداري.
 ٌ - 4وجد تأثٌر ذات داللة احصائٌة بٌن التوقعات التنظٌمٌة واالبداع االداري.
سادسا .مجتمع البحث وعٌنته
ٌتكون مجتمع البحث من اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً المعهد التقنً /بابل  ،كونها تمثل الرافد الذي ٌرفد
المنظمات االخرى فً المجتمع وعلى اختالف انواعها بالكوادر العلمٌة المتخصصة والمؤهلة ،لذا تم اختٌاره
مكانا ألجراء البحث  .وبخصوص عٌنه البحث ولكون المعهد التقنً /بابل مكون من شرائح (طبقات) متمثلة
بالعمٌد ومعاونٌه ورؤساء االقسام ومسؤولً الوحدات والتدرٌسٌن والفنٌن واالدارٌٌن ،فقد تم التركٌز فً هذا
البحث على تدرٌسً المعهد والمتكون من( 130تدرٌسً) ،وقد تم اختٌار عٌنة عشوائٌة متكونة من()95
تدرٌسً وذلك لغر ض الوقوف على مدى وأهمٌة الثقافة التنظٌمٌة واالبداع االداري وقد تم توزٌع ( )95استمارة
استبٌان وهذا ٌجعل نسبة التجاوب( ،)%13.08فضال عن استخدام المؤشرات الوصفٌة واألسالٌب اإلحصائٌة
للتعامل مع البٌانات وتحلٌلها من خالل تطبٌق البرنامج اإلحصائً ( )SPSSباستخدام الحاسبة االلكترونٌة.
 صدق اداة البحث - :تم عرض اداة البحث على عدد محدد من المختصٌن فً مجال ادارة االعمال فً
المعهد التقنً  /بابل لمعرفة مدى صالحٌة فقرات االستبانة لغوٌا وشمولها للبعد الذي وضعت ألجله.
وتم االخذ بمالحظات المحكمٌن وآرائهم وأعٌد صٌاغة بعض الفقرات فً ضوء المالحظات.
 ثبات اداة البحث - :تم استخدام معامل االتساق الداخلً ألداة البحث ودرجة توافق المستجٌبٌن على فقرات
البحث باالعتماد على معادلة الفاكرومباخ لألداة ،وكانت قٌم الثبات مرتفعة وهً نسب ثبات جٌدة
ومقبولة فً البحوث والدراسات االنسانٌة.
 المعالجة االحصائٌةٌ - :تم استخدام البرنامج االحصائً ) (SPSSالختبار فرضٌات البحث ،وذلك من
خالل استخدام التكرارات والنسب المئوٌة والمتوسطات الحسابٌة واال نحرافات المعٌارٌة واختبار
االنحدار الخطً البسٌط.
سابعا .مصادر وأسالٌب جمع المعلومات والبٌانات
بهدف الحصول على المعلومات والبٌانات الالزمة التً تساعد فً تنفٌذ أهداف البحث والوصول إلى النتائج
اعتمدت الباحثة على المصادر واألسالٌب اآلتٌة - :
 - 7الجانب النظري  /اعتمد البحث على المصادر المكتبٌة المتمثلة بالكتب العربٌة واألجنبٌة ذات الصلة بفقرات
البحث إضافة إلى المصادر التقنٌة المتمثلة بالمكتبة االفتراضٌة واالنترنت.
 - 2الجانب التطبٌقً  /اعتمدت الدراسة على استمارة االستبٌان لتقٌٌم الثقافة التنظٌمٌة واالبداع االداري ألعضاء
الهٌئة التدرٌسٌة فً المعهد التقنً /بابل من خالل مقٌاس ( )Likertالخماسً الذي ٌتضمن خمسة رتب (
اتفق بشده  ،اتفق  ،محاٌد ،ال اتفق  ،ال اتفق بشده) وبواقع ( )20سؤال للثقافة التنظٌمٌة بشكل عام مقسمه
الى ( )5سؤال لكل من القٌم التنظٌمٌة ،المعتقدات التنظٌمٌة ،االعراف التنظٌمٌة ،التوقعات التنظٌمٌة ،وبواقع
( )12سؤال لألبداع االداري بشكل عام مقسمة الى ( )3سؤال لكل من االصالة ،الطالقة ،المرونة،
الحساسٌة للمشكالت ،وأٌضا تم االعتماد فً الجانب التطبٌقً على المقابالت الشخصٌة مع تدرٌسً المعهد
التقنً /بابل للحصول على المعلومات.
ثامنا ///حدود الدراسة
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 - 7الحدود المكانٌة - :تمت فً المعهد التقنً  /بابل.
 - 2الحدود الزمانٌة - :ان الحدود الزمانٌة للبحث محددة بمده اجراء البحث وهً من /5/7 – 2074/9/7
.2075
 - 3عٌنة البحث - :تضمنت اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً المعهد التقنً  /بابل.
تاسعا .منهج البحث
اعتمد البحث المنهج الوصفً التحلٌلً اسلوبا فً معالجة الموضوع ،ألنه ٌعد مالئما لدراسة الظواهر
االجتماعٌة ،اذ ٌقدم البٌانات عن واقع هذه الظواهر مبٌنا اسبابها ونتائجها وتحلٌالتها وٌتعرف على العوامل
المؤثرة فٌها وٌفٌد من وراء ذلك الخروج باستنتاجات وتوصٌات بشأنها.

المبحث الثانً
أوالظ .اطار مفاهٌمً عن الثقافة التنظٌمٌة
 .7مفهوم الثقافة التنظٌمٌة
تعد الثقافة التنظٌمٌة عنصرا اساسٌا فً النظام العام للمنظمات والذي ٌنبغً على قادة المنظمات ومدراءها
ان ٌفهموا ابعادها وعناصرها لكونها الوسط البٌئً الذي تعٌش فٌه المنظمات والذي ٌؤثر فً سلوك العاملٌن
الذي تتفاعل به مع غٌرها ،وتودي الثقافة التنظٌمٌة دورا مهما فً التأثٌر فً سلوك العاملٌن وذلك من خالل
التركٌز على القٌم والمعتقدات التً ترغب االدارة من ترسٌخها فً اذهان العاملٌن.
وقد اورد الكتاب والمختصون العدٌد من المفاهٌم حول مفهوم الثقافة التنظٌمٌة فمنهم من عرف الثقافة
التنظٌمٌة (  ) Robbins,1998,595بانها عبارة عن نظام مطبق من خالل مفاهٌم مشتركه واعراف وتقالٌد
والتً تكون سائدة بٌن اعضاء المنظمة والتً تمٌزها عن غٌرها .فً حٌن عرفها
( )Moorhead&Griffeen,17,2000بانها مجموعة من القٌم والمعتقدات التً ٌتشارك بها اعضاء المنظمة
التً تؤثر فً سلوكهم وتصرفاتهم وتحكم معاٌٌر السلوك لتحدٌد ما السلوك المقبول وما السلوك المرفوض .فً
حٌن عرفها ( )Chong et all , 2004 ,26-34بانها مجموعة من القٌم المشتركة التً توضح كٌفٌة السٌطرة
على اتجاهات وسلوك االفراد العاملٌن فً المنظمة ،فالقٌم المشتركة تعتبر اساسا لقٌام المنظمة بوظائفها لكونها
هً التً تحافظ على المنظمة كوحدة مترابطة وتعطٌها هوٌتها التً تمٌزها عن غٌرها .وعرفها ( Daft
 ),2004, 51بانها مجموعة من القٌم والمعتقدات والمفاهٌم وطرٌقة التفكٌر المشترك بٌن اعضاء التنظٌم والتً
ٌمكن تعلٌمها لألعضاء الجدد فً المنظمة .وعرفها ( )Jones, 2007, 177بانها مجموعة من القٌم والمعاٌٌر
المشتركة التً تحكم تفاعالت اعضاء المنظمة مع بعضهم وكذلك مع االفراد العاملٌن خارج المنظمة .فً حٌن
عرف الثقافة التنظٌمٌة (القرٌوتً  )373 , 2008,بانها منظومة من المعانً والرموز والمعتقدات والطقوس
والممارسات التً تتطور وتستقر مع مرور الزمن ،وتصبح سمة خاصة للتنظٌم بحٌث تخلق فهما عاما بٌن
اعضائه حول خصائصه والسلوك المتوقع من االعضاء فٌه ،فً حٌن عرفها(  )Lunenburg,2011,10بانها
الكل المتكامل من مظاهر السلوك المكتسب الذي ٌظهر وٌمارس بواسطة االفراد فً اي مجتمع.
وبناءا على ذلك نستنتج بان الثقافة التنظٌمٌة بانها مجموعة من المفاهٌم والمعتقدات والقٌم المشتركة بٌن
اعضاء المنظمة الواحدة والتً تؤثر فً سلوكهم وتصرفاتهم وتعتبر هذه الثقافة هً التً تمٌز المنظمة عن
غٌرها من المنظمات وتنتقل من جٌل الى اخر.
 .2اهمٌة الثقافة التنظٌمٌة
تظهر اهمٌه الثقافة التنظٌمٌة كما ٌجمع علٌه معظم الكتاب بان الثقافة تخلق ضغوطا على االفراد
العاملٌن بالمنظمة للمضً قدما للتفكٌر والتصرف بطرٌقة تنسجم مع الثقافة السائدة بالمنظمة ،فالثقافة توجد
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الشعور بالمنظمة واالحساس بالهوٌة بالنسبة ألعضاء المنظمة ،وتساعد فً خلق االلتزام بٌن العاملٌن للسلوك
المالئم ،وتعزز استقرار المنظمة كنظام اجتماعً ،واخٌرا تعمل كرابط مرجعً الستخدامه معنى لنشاطات
المنظمة  ،وٌمكن اٌجاز اهمٌة الثقافة التنظٌمٌة وتأثٌرها فً االفراد والمنظمات باالتً( - :العمٌان2005 ,
.)314_313,
ا  -تعمل الثقافة على جعل سلوك االفراد ضمن شروطها وخصائصها ،لذلك فان اي اعتداء على احد بنود الثقافة
او العمل بعكسها سٌواجه بالرفض ،وبناء على ذلك فان للثقافة دورا كبٌرا فً مقاومة من ٌهدف الى تغٌٌر
اوضاع االفراد فً المنظمات من وضع الى اخر.
ب  -تعمل الثقافة على توسٌع افق ومدارك االفراد العاملٌن حول االحداث التً تحدث فً المحٌط الذي ٌعملون
فٌه ،اي ان ثقافة المنظمة تشكل اطارا مرجعٌا ٌقوم االفراد بتفسٌر االحداث واألنشطة فً ضوئه.
ج  -تساعد فً التنبؤ بسلوك االفراد العاملٌن والجماعات ،فمن المعروف ان الفرد ع ندما ٌواجه موقفا معٌنا فانه
ٌتصرف وفقا لثقافته ،أي بدون معرفة الثقافة التً ٌنتمً الٌها الفرد ٌصعب التنبؤ بسلوكه.
ومن وجهة نظر اخرى ٌشٌر(  )Kreinter&Kinicki,1992,709بان الثقافة التنظٌمٌة تحقق اربع
وظائف وهً كاالتً- :
* تشكل السلوك.
 تعطً االفراد العاملٌن هوٌه منظمٌه.
 تسهل االلتزام الجماعً.
 تعزز استقرار النظام الجماعً
 .3خصائص الثقافة التنظٌمٌة
ٌظهر ان هناك اتفاقا عاما بٌن جمٌع الكتاب والباحثٌن بان الثقافة التنظٌمٌة تشٌر الى نظام من المعانً
المشتركة التً ٌتمسك بها االعضاء التً تمٌز منظمة عن غٌرها من المنظمات ،وان هذه المعانً المشتركة هً
عبارة عن خصائص وسمات اساسٌه للثقافة التنظٌمٌة التً تستمدها من خصائص المنظمة العامة من ناحٌه،
ومن خصائص المنظمات اإلدارٌة من ناحٌه اخرى (ابو بكر  .)407 ,2005,فقد اورد مجموعة من الكتاب
العدٌد من الخصائص( .حرٌم  )448 ,1997,و (العمٌان  )315-316 ,2005 ,االتً- :
ا  -االنتظام فً السلوك والتقٌٌد به - :نتٌجة التفاعل بٌن افراد المنظمة فانهم ٌستخدمون لغة ومصطلحات
وعبارات وطقوسا مشتركة ذات عالقة بالسلوك من حٌث االحترام والتصرف.
ب  -المعاٌٌر - :هناك سلوكٌه فٌما ٌتعلق بحجم العمل الواجب انجازه (ال تعمل كثٌرا جدا ،وال قلٌال جدا).
ج  -القٌم المتحكمةٌ - :وجد قٌم اساسٌة تتبناها المنظمة وٌتوقع من كل عضو فٌها االلتزام بها مثل جودة
عالٌة ،نسبة متدنٌة من الغٌاب ،واالنصٌاع لألنظمة والتعلٌمات.
ح  -الفلسفة - :لكل منظمة سٌاساتها الخاصة فً معامله العاملٌن والعمالء.
خ  -القواعد - :عبارة عن تعلٌمات تصدر عن المنظمة وتختلف فً شدتها من منظمة الى اخرى .والفرد ٌعمل
فً المنظمة وفقا للقواعد المرسومة له.
د  -المناخ التنظٌمً - :عبارة عن مجموعة الخصائص التً تمٌز البٌئة الداخلٌة للمنظمة التً ٌعمل االفراد
ضمنها فتؤثر على قٌمهم واتجاهاتهم وادراكاتهم وذلك ألنها تتمتع بدرجه عالٌة من االستقرار والثبات
النسبً .وتتضمن مجموعة الخصائص هذه الهٌكل التنظٌمً ،النمط القٌادي ،السٌاسات واالجراءات
والقوانٌن وانماط االتصال  ....الخ
وفً راي اخر توجد سبع خصائص اساسٌة تعبر عن جوهر ثقافة المنظمة (العطٌة.)326 , 2003 ,
ا  -االبداع والمخاطرة - :درجه تشجٌع العاملٌن على االبداع والمخاطرة.
ب  -االنتباه للتفاصٌل - :الدرجة التً ٌتوقع فٌها العاملٌن ان ٌكونوا دقٌقٌن منتبهٌن للتفاصٌل.
ج  -التوجه نحو الناس - :درجة اهتمام االدارة بتأثٌرها على االفراد داخل المنظمة.
ح  -التوجه نحو الفرٌق - :درجة تنظٌم فعالٌات عمل الفرق او االفراد.
خ  -العدوانٌة - :درجه عدوانٌة االفراد وتنافسهم ال سهوله ودٌه التعامل معهم.
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د  -الثبات - :درجة تأكٌد فعالٌات المنظمة والمحافظة على الحالة الراهنة بدال من النمو.
ذ  -االنتباه نحو النتائج - :درجه تركٌز االدارة على النتائج او المخرجات ولٌس التقنٌات والعملٌات
المستخدمة لتحقٌق هذه النتائج.
وبناءاظ على ما سبق فان الثقافة التنظٌمٌة وجدت فً المنظمة منذ تكوٌن المنظمات وهً التً تحرك
سلوك االفراد ضمن جماعات وٌشتركون بمجموعة من القٌم والمعتقدات ،وبذلك فان الثقافة التنظٌمٌة تنمو بٌن
هذه الجماعات وتتمٌز بالدٌنامٌكٌة والمرونة واالستمرارٌة والتطور والتغٌٌر وقت الحاجه الٌها.
 .4انواع الثقافة التنظٌمٌة
اشاره بعض الكتاب الى نوعٌن من الثقافة هً الثقافة القوٌة والثقافة الضعٌفة (Fakhar,975-
)985,2012وان هناك عاملٌن اساسٌٌن ٌحددان قوة ثقافة المنظمة على ما ٌلً .
 عنصر الشدة وٌرمز لهذا العنصر الى قوة او شدة تمسك اعضاء المنظمة بالقٌم والمعتقدات المشتركة
بٌنهم.
 عنصر االجماع والمشاركة لنفس القٌم والمعتقدات فً المنظمة من قبل االعضاء .
فً حٌن اورد كاتب اخر بان هناك انواع اخرى من الثقافة التنظٌمٌة هً ثقافة القوة ،وثقافة الدور ،وثقافة
الناس ،وثقافة المهمة ،وثقافة العملٌات .ام فً المنظمات ذات االداء والفعالٌة العالٌة لدٌها ثقافة قوٌة بٌن
اعضاءها ،اذ ادت الثقافة القوٌة الى عدم االعتماد على االنظمة والتعلٌمات والقواعد ،فاألفراد ٌعرفون ما ٌجب
القٌام به ،بٌنما الثقافات الضعٌفة فان االفراد ٌسٌرون فً طرق مبهمة غٌر واضحه المعالم وٌتلقون تعلٌمات
متناقضة وبالتالً ٌفشلون فً اتخاذ قرارات مناسبة وموائمة لقٌم واتجاهات االفراد العاملٌن (العمٌان ,2005,
.)317فً حٌن قدم (حرٌم )2003،268،الى نوعٌن هما- :
 الثقافة القوٌة - :وتمثل الحد الذي ٌحصل علٌة االعضاء وٌتبعون ما تملٌه االدارة ،وتكون ثقافة قوٌة فً
حالة كونها تنشى وتحظى بالثقة والقبول من جمٌع او معظم اعضاء المنظمة وٌشتركون فً مجموعة
متجانسة من القٌم والمعت قدات والتقالٌد والمعاٌٌر التً تحكم سلوكٌاتهم واتجاهاتهم داخل المنظمة.
 الثقافة الضعٌفة - :وهً الثقافة التً ال ٌتم اعتناقها بقوة من اعضاء المنظمة وال تحظى بالثقة والقبول
الواسع فً معظمهم ،وتفتقر المنظمة فً هذه الحالة الى التمسك المشترك بٌن اعضائها بالقٌم
والمعتقدات.
 .5وظائف الثقافة التنظٌمٌة
تتكون الثقافة التنظٌمٌة من الوظائف األتٌة (جرٌنٌرج وبارون - :)630 , 2004,
أ  -تزوٌد المنظمة والعاملٌن فٌها باإلحساس بالهوٌة - :اي التعرف على االفكار والقٌم التً تسود فً
المنظمة وكلما كان ارتباط العاملٌن قوٌا برساله المنظمة وزاد شعورهم بانهم جزء حٌوي منها.
ب  -تقوٌه االلتزام برساله المنظمة - :ان تفكٌر الناس عادة ٌنحصر حول ما ٌؤثر علٌهم شخصٌا اال اذا
شعروا باالنتماء القوي للمنظمة بفعل الثقافة العامة المسٌطرة ،وعند ذلك ٌشعرون ان اهتمامات المنظمة التً
ٌنتمون الٌها اكبر من اهتماماتهم الشخصٌة ،وٌعنً ذلك ان الثقافة تذكرهم بان منظمتهم هً اهم شًء بالنسبة
لهم.
ت  -دعم وتوضٌح معاٌٌر السلوك - :وتعتبر هذه الوظٌفة ذات اهمٌة خاصة بالنسبة للموظفٌن الجدد ،كما انها
مهمة بالنسبة للقدامى العاملٌن اٌضا ،فالثقافة تقو ل اقوال وافعال العاملٌن مما ٌحدد بوضوح ما ٌنبغً قوله او
عمله فً كل حاله من الحاالت ،وبذلك ٌتحقق االستقرار والسلوك المتوقع من الفرد فً االوقات المختلفة.
 .6عناصر الثقافة التنظٌمٌة
اتفق اغلب الكتاب بان عناصر الثقافة التنظٌمٌة تتكون من االتً( - :العمٌان ) 312 -313 ,2005,
Organizational Values
أ  -القٌم التنظٌمٌة
بانها عبارة عن اتفاقات مشتركة بٌن اعضاء التنظٌم االجتماعً الواحد حول ما هو مرغوب او غٌر
مرغوب جٌد ،او غٌر جٌد ،مهم او غٌر مهم....الخ .اما القٌم التنظٌمٌة فهً تمثل القٌم فً مكان او بٌئة العمل،
بحٌث تعمل هذه القٌم على توجٌه سلوك العاملٌن ضمن الظروف التنظٌمٌة المختلفة ،ومن هذه القٌم المساواة بٌن
العاملٌن ،واالهتمام بإدارة الوقت ،واالهتمام باألداء واحترام االخرٌن...الخ.
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Organizational Beliefs
ب _ المعتقدات التنظٌمٌة
وهً عبارة عن افكار مشتركة حول طبٌعة العمل والحٌاة االجتماعٌة فً بٌئة العمل ،وكٌفٌة انجاز العمل
والمهام التنظٌمٌة .ومن هذه المعتقدات اهمٌة المشاركة فً عملٌة صنع القرارات ،والمساهمة فً العمل الجماعً
واثر ذلك فً تحقٌق االهداف التنظٌمٌة.
Organizational Norms
ج _ االعراف التنظٌمٌة
وهً عبارة عن معاٌٌر ٌلتزم بها العاملون فً المنظمة على اعتبار انها معاٌٌر مفٌدة للمنظمة ،مثال التزام
المنظمة بعدم تعٌٌن االب واالبن فً نفس المنظمة ،وٌفترض ان تكون هذه االعراف غٌر مكتوبة وواجبة
االتباع.
Organizational Expectations
د – التوقعات التنظٌمٌة
تتمثل التوقعات التنظٌمٌة بالتعاقد السٌكولوجً غٌر المكتوب والذي ٌعنً مجموعة من التوقعات ٌحددها
الفرد او المنظمة كل منها من االخر خالل فترة الفرد فً المنظمة ،مثال ذلك توقعات الرؤساء من المرؤوسٌن،
والمرؤوسٌن من الرؤساء ،والزمالء من الزمالء االخرٌن والمتمثلة بالتقدٌر واالحترام المتبادل ،وتوفٌر بٌئة
تنظٌمٌة ومناخ تنظٌمً ٌساعد وٌدعم احتٌاجات الفرد العامل النفسٌة واالقتصادٌة .
ثانٌا .اطار مفاهٌمً عن االبداع االداري

 .7مفهوم االبداع االداري
لقد تعددت مفاهٌم االبداع االداري لدى الباحثٌن وفقا لرؤٌه كل باحث فمنهم ما ٌركز على خصائص الفرد
المبدع ،ومنها ما ٌركز على عملٌة االبداع نفسها ،ومنها ما ٌركز على خصائص المنتج االبداعً ،ومنها ما
ٌعرف االبداع وفقا لخصائص المناخ او البٌئة االبداعٌة ،او كمدخل لحل المشكالت وقد تناول
(القرٌوتً  )257,1997,االبداع  -الخلق -االبتكار تعنً فً مفهومها النظر الى االمور واالشٌاء بشكل جدٌد
ومختلف واتٌان الفرد بأشٌاء غٌر مسبوقة ومألوفة .فً حٌن بٌن ( )Jones,2007,515االبداع االداري بانها
العملٌة التً بواسطتها تستعمل المنظمات مهاراتها ومصادرها لتطوٌر خدمات جدٌدة او تحسٌن المهارات
االبداعٌة لدى العاملٌن .فً حٌن بٌن (  )Daft,2001,327االبداع االداري بانه تولٌد ألفكار جدٌدة لصناعه
معٌنه او فً سوقها او فً بٌئتها .اما (ابو بكر )46,2005 ,االبداع االداري بانه قدرة الفرد على استخدام
امكانٌاته الذهنٌة الو العقلٌة واالستفادة من االمكانٌات والموارد المتوفرة او الممكنة لتقٌٌم اداة او وسٌلة او فكرة
او منتج جدٌد نافع ومفٌد للمنظمة.
وبناءا على ما تقدم نستنتج بان االبداع االداري بانه مزٌج من القدرات التً تمكن الفرد من انتاج فكرة
جدٌدة ومفٌدة او اختراع اسالٌب عمل جدٌدة ومقبولة ومناسبة لظروف وامكانٌات المنظمة وقدرتها على التكٌف
والتعامل مع كافة المتغٌرات وتحسٌن انتاجها وتطور مستوى ادائها واداء العاملٌن فٌها.
 .2اهمٌة االبداع االداري
بٌن (الكبٌسً )319- 318 ,7998 ،اهمٌة االبداع االداري باإلٌجابٌات التالٌة - :
 زٌادة حدة المنافسة بٌن المنظمات.
 كبر حجم منظمات االعمال.
 ا لتغٌٌر فً القٌم والمبادئ وانتشار ظاهرة الطمع والخٌط الرفٌع بٌنهما.
 انتشار صور النزاع المختلفة ،بما ٌؤدي الى التفكٌر فً حل المشكالت .الى غٌر ذلك من االسباب التً
توضح اهمٌة االبداع كضرورة حتمٌة لإلدارة ،او جزء من واجبات المدٌر الفعال.
 .3انواع االبداع االداري
اختلف الكتاب والباحثٌن فً تحدٌد اهمٌة االبداع االداري حٌث مٌز (حرٌم )466-467 ,1997,بٌن
نوعٌن من االبداع هما االبد اع الفنً واالبداع االداري ،اما فٌما ٌتعلق باألبداع الفنً فانه ٌشمل تغٌٌرات فً
التقنٌات التً تستخدمها المنظمة وكل ما ٌتعلق بنشاطها والعناصر الجدٌدة فً العملٌات التً تؤدي الى تطوٌر
منتجات وخدمات جدٌدة ،اما االبداع االداري فانه ٌتضمن االجراءات واالدوار والبناء التنظٌمً والقواعد واعادة
تصمٌم العمل باإلضافة الى نشاطات االبداعٌة التً تهدف الى تحسٌن العالقات بٌن االفراد والتفاعل فٌما بٌنهم
بغٌة الوصول الى تحقٌق اال هداف المعنٌة بها المنظمة.
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 .4مبادئ االبداع االداري
حدد (العمٌان )391 ،2005 ،مجموعة من مبادئ االبداع االداري كان من اهمها االتً- :
 ان االبداع الهدفً المنظم ٌبدأ بتحلٌل الفرص ،فهو ٌبدأ بالتفكٌر بمصادر الفرص االبداعٌة .وعلى الرغم
من ان اهمٌة كل مصدر من هذه المصادر تختلف من مجال ألخر ومن وقت ألخر اال انه ٌجب دراسة
وتحلٌل جمٌع هذه المصادر بشكل نظامً .
ٌ جب عدم االكتفاء بالتفكٌر فً المشكلة ،وانما اٌضا مقابلة الناس واالستفسار منهم واالستماع الٌهم،
فلألبداع جانبان :جانب مفاهٌمً واخر ادراكً حسً فالمبدعون ٌجدون بطرٌقة تحلٌلٌة ما ٌجب ان
ٌكون علٌة االبداع لالستفادة من الفرصة ،ثم ٌقومون بمقابلة العمالء او المستخدمٌن للتعرف على
توقعاتهم والقٌم والحاجات الموجودة لدٌهم .
 لكً ٌكون االبداع فعاال ٌجب ان ٌكون بسٌطا ومركزا نحو حاجة محددة .
 االبداع الفعال عادة ٌبدأ صغٌرا بحٌث ال ٌتطلب الكثٌر من األموال واالفراد وغٌرها من المصادر.
 .5عناصر االبداع االداري
حدد الباحثون عددا من القدرات االبداعٌة التً تمٌز الشخص المبدع القادر على التفكٌر االبداعً ومن اهمها ما
ٌلً- :
أ -االصالةٌ- :Originalityعنً ان الشخص المبدع ال ٌفكر بأفكار المحٌطٌن به ،لهذا تكون افكار جدٌده
دائما(الصٌرفً.)2009،265،
ب  -الطالقة - :Fluencyوٌقصد بها القدرة على انتاج عدد كبٌر من االفكار فً فترة زمنٌة معٌنه ،فالشخص
المبدع شخص متفوق من حٌث كمٌه االفكار التً ٌطرحها عن موضوع معٌن فً فترة زمنٌة ثابتة
مقارنة بغٌره ، ،اي لدٌه قدرة عالٌة على سٌولة االفكار وسهولة تولٌدها (الصٌرفً.)265،2009،
وهناك عدة انواع من الطالقة منها- :
 طالقة لفظٌة - :اي سرعة انشاء حدٌث متصل ذات معنى.
 طالقة بصرٌة - :وهً دقة وسرعة تولٌد االدراك باألبصار.
 طالقة ارتباطٌة - :اي سهولة وسرعه تولٌد عالقات معٌنة.
 طالقة االفكار- :اي سرعة اصدار اعداد كبٌرة من االفكار لموقف واحد ٌركز على عدد
االستجابات(هالل.)91, 1997,
ت  -المرونة - :Flexibilityوٌقصد بها النظر الى االشٌاء بمنظور جدٌد غٌر ما اعتاد علٌه الناس ،وللمرونة
دور كبٌر فً االبداعات التً نلمسها ونراها ومن امثلة المرونة سٌاسة االثراء الوظٌفً التً تحقق
صالح العمل وتشبع حاجة اثبات الذات عند الموظف(الصٌرفً .) 18,2003,وٌمكن تقسٌم المرونة الى
نوعٌن هما- :
 المرونة التكٌفٌة - :وتتصل بقدرة الشخص على تغٌٌر اتجاهه العقلً فً التفكٌر ،اي اعادة بناء وتنظٌم
وترتٌب المشكلة التً تعرضها طبٌعة الظروف او االمكانٌات المحٌطة.
 المرونة التلقائٌة - :وهً امكانٌات الفرد فً تغٌٌر تفكٌره بسهولة وسرعة نحو افكار اخرى متحررة من
القٌود متخذا عده اتجاهات بدال من اتجاه واحد فً التفكٌر (هالل.) 92-89،1997,
ث  -الحساسٌة للمشكالت  - :Sensitivity to Problemsهً قدرة الفرد على رؤٌة المشكالت فً اشٌاء
او نظم اجتماعٌة قد ال ٌراها االخرون ،اي وجود عالقة بٌن القدرة على الحساسٌة للمشكالت وبٌن قدرة
الشخص على تحمل التوتر الناتج عن محاولة فهم وادراك الجوانب المختلفة القرٌبة والبعٌدة لمواقف
معٌنة واالصرار على عدم الهروب او التسرع فً الفهم (هالل. )90- 89 ،7991،
 .6معوقات االبداع االداري
بٌن (حرٌم )477 ,1997,و(حمود )212,2002,مجموعة من المعوقات التً تؤثر على االبداع االداري وهً
كاالتً- :
 االلتزام الحرفً بالقوانٌن والتعلٌمات واالنظمة واالجراءات.
 عدم ثقة بعض المدٌرٌن بأنفسهم وبالعاملٌن معهم.
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المناخ التنظٌمً غٌر الصحٌح.
عدم وجود قٌادة ادارٌة مؤهلة كفوءه فً ادارة المنظمة.
تطبٌق هٌكل تنظٌمً غٌر سلٌم ال ٌسمح لألفراد بحرٌة الراي واالجتهاد والتصرف والحكم.
العملٌات االدارٌة غٌر السلٌمة ،بما فً ذلك القٌادة واتخاذ القرارات واالتصاالت.

المبحث الثالث
الجانب التطبٌقً للبحث
ٌسعى هذا المبحث إلى عرض النتائج اعتمادا على بعض األسالٌب اإلحصائٌة لمتغٌرات البحث وفقراته ،
والمتمثلة بالتوزٌعات التكرارٌة والنسب المئوٌة واألوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وباستخدام برنامج
(  )SPSS 10واعتمادا على ذلك تم تقسٌم المبحث إلى - :
اوال - :تحل ٌل اراء واستجابات افراد العٌنة حول متغٌرات البحث.
ثانٌا - :اختبار الفرضٌة الرئٌسة االولى والفرضٌات المنبثقة منها.
ثالثا - :اختبار الفرضٌة الرئٌسة الثانٌة والفرضٌات المنبثقة منها.
اوال - :تحلٌل اراء واستجابات افراد العٌنة حول متغٌرات البحث.
استخدم لهذا الغرض مقٌاس( )Likertالخماسً الذي ٌتوزع من اعلى وزن له والذي اعطى( )5درجة
لتمثل حقل االجابة (اتفق بشدة) الى أوطأ وزن له والذي اعطى ( )1درجه لتمثل حقل اإلجابة (ال اتفق بشدة)
وبٌنهما اوزان اخرى هً ( )2,3,4لتمث ل حقول االجابة (اتفق ،محاٌد ،ال اتفق) على التوالً .ومن جانب اخر
اعتمد الوسط الحسابً الفرضً البالغ ( ) 3كمعٌار وتقٌٌم الدرجة المتحصل علٌها ،علما ان الوسط الفرضً
ٌمثل(  ، 3 = 5/ )5+4+3+2+1وتم تقسٌم هذا المبحث الى االتً:
أ  -تحلٌل اراء واستجابات افراد العٌنة حول عناصر الثقافة التنظٌمٌة ( المتغٌر المستقل).
جدول()1
التوزٌع التكراري واالوساط الحسابٌة الموزونة لعناصر الثقافة التنظٌمٌة
العامل

الفقرات

اتفق
بشدة

اتفق

محاٌد

ال اتفق

ال اتفق
بشدة

الوسط
الحسابً

االنحرا
ف
المعٌاري

الوزن
المئوي
%

االعراف
التنظٌمٌة

المعتقدات التنظٌمٌة

القٌم التنظٌمٌة

38
X1
44
X2
34
X3
40
X4
33
X5
المعدل العام

41
40
42
45
46

15
11
14
5
15

1
0
5
5
1

0
0
0
0
0

4.22
4.35
4.11
4.26
4.17
4.22

0.75
0.68
0.84
0.79
0.72
0.76

84.42
86.95
82.11
85.26
83.37
84.42

30
34
21
25
45

37
45
25
34
42

14
10
14
16
7

8
3
25
16
1

6
3
10
4
0

3.81
4.09
3.23
3.63
4.38

1.16
0.93
1.34
1.17
0.67

76.21
81.89
64.63
72.63
87.58

3.83

1.14

76.89

37

42

12

4

0

4.18

0.81

83.58

24

34

16

16

5

3.59

1.19

71.79

X6
X7
X8
X9
X1
0
المعدل العام
X1
1
X1
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2
35
X1
3
29
X1
4
20
X1
5
المعدل العام
X1
6
45
X1
7
40
X1
8
42
X1
9
24
X2
0
المعدل العام
المؤشر الكلً للثقافة التنظٌمٌة

التوقعات التنظٌمٌة

30

40

15

3

2

4.08

0.92

81.68

34

13

10

9

3.67

1.28

73.47

29

25

16

5

3.45

1.16

69.05

3.19

1.12

76.64

24

22

14

5

3.63

1.22

72.63

40

5

3

2

4.29

0.87

85.89

40

15

0

0

4.26

0.72

85.26

38

10

4

1

4.22

0.88

84.42

39

20

8

4

3.75

1.06

74.95

4.03
3.98

1.00
1.00

80.63
79.58

المصدر - :إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونٌة.

نالحظ من الجدول اعاله ما ٌلً_:
 _1القٌم التنظٌمٌة  :-ان فقرات القٌم التنظٌمٌة حققت مستوى جٌد ،اذ بلغ المتوسط الحسابً ( )4.22وهو اكبر
من الوسط الحسابً الفرضً البالغ ( )3وبنسبة اتفاق ( )%84.42وهً فً مدى جٌد جدا ٌدعمه انحراف
معٌاري ( ،)0.76وان اكثر الفقرات اسهاما فً تحقٌق هذا المستوى كانت أولها بأن ادارة المعهد تهتم بالعنصر
البشري وتعتبره من اهم الموارد المتاحة لدٌها والمتمثلة بالعامل ( )X2وباتفاق ( )%86.95من المبحوثٌن
وبوسط حسابً ( )4.35وانحراف معٌاري( ،)0.68فً حٌن كان العامل الخامس ( )X3والمتمثل قٌام
التدرٌسً بالمحافظة على عالقات عمل طٌبه تستند الى مبدا التعاون والتكامل وباتفاق ( )%82.11من األفراد
المبحوثٌن وبوسط حسابً ( )4.26وبانحراف معٌاري(. )0.79
 _2المعتقدات التنظٌمٌة  :-ان فقرات المعتقدات التنظٌمٌة حققت مستوى جٌد ،اذ بلغ المتوسط
الحسابً( )3.83وهو اكبر من الوسط الحسابً الفرضً البالغ ( )3وبنسبة اتفاق( )%76.89وهً فً مدى
جٌد ٌدعمه انحراف معٌاري( ،)1.14وان اكثر الفقرات اسهاما فً تحقٌق اٌجابٌة هذا المتغٌر كانت تتعلق
بأهمٌة تطوٌر عالقات العمل بٌن االقسام لتجسٌد روح التعاون والتكامل لغرض انجاز المهام الوظٌفٌة والمتمثلة
بالعامل( )X10وباتفاق(ٌ )%87.58دعمه وسط حسابً( )4.38وبانحراف معٌاري( ،)0.67أما العامل
المتمثل ب( )X8بأهمٌة المشاركة فً عملٌة اتخاذ القرار من قبل تدرٌسً المعهد وباتفاق(ٌ )%64.63دعمه
وسط حسابً( )3.23وبانحراف معٌاري(. )1.34
 _3االعراف التنظٌمٌة:ان فقرات االعراف التنظٌمٌة حققت مستوى جٌد ،اذ بلغ المتوسط الحسابً( )3.19وهو
اكبر من الوسط الحسابً الفرضً البالغ ( )3وبنسبة اتفاق( )%16.64وهً فً مدى جٌد ٌدعمه انحراف
معٌاري( ،) 1.12وان اكثر الفقرات اسهاما فً تحقٌق اٌجابٌة هذا المتغٌر كانت تتعلق بان المنظمة تعمل
باستمرار لتطوٌر مركزها التنافسً والمتمثلة بالعامل( )X11وباتفاق (ٌ )%83.58دعمه وسط حسابً ()4.18
وبانحراف معٌاري ( ،)0.81أما العامل ( )X15والمتمثل بان هناك رغبة من قبل االفراد للمشاركة الجماعٌة
لحل مشكالت العمل وباتفاق (ٌ )%69.05دعمه وسط حسابً( )3.45وبانحراف معٌاري(. )1.16
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 - 4التوقعات التنظٌمٌة :-ان فقرات االعراف التنظٌمٌة حققت مستوى جٌد ،اذ بلغ المتوسط الحسابً()4.03
وهو اكبر من الوسط الحسابً الفرضً البالغ ( )3وبنسبة اتفاق( )%80.89وهً فً مدى جٌد ٌدعمه انحراف
معٌاري( ،)1.00وان اكثر الفقرات اسهاما فً تحقٌق اٌجابٌة هذا المتغٌر كانت تتعلق بان التدرٌسً ٌقوم بإنجاز
كافه المهام والواجبات المكلف بها من قبل الرؤساء والمتمثلة بالعامل ( )X17وباتفاق(ٌ )%80.63دعمه وسط
حسابً( )4.29وبانحراف معٌاري( ،)0.87أما العامل ( )X16والمتمثل بان االفراد ٌتوقعون من االدارة بتقدٌم
كل ما ٌحتاجه إلنجاز االعمال بدقه عالٌة جاء بالمرتبة االخٌرة وباتفاق (ٌ )%72.63دعمه وسط
حسابً( )3.63وبانحراف معٌاري(. )1.22
مما تقدم نالحظ ان المؤشر الكلً للثقافة التنظٌمٌة جاء بمستوى جٌد ،اذ بلغ المتوسط الحسابً العام
له( )3.98وهو اعلى من الوسط الفرضً ( )3وبنسبة اتفاق(ٌ )%79.58دعمه انحراف معٌاري( )1.00وهً
فً مدى جٌد.
وبناءا على ذلك فان أدارة المعهد تبدي اهتماما جٌدا بهذا المتغٌر من خالل زٌادة اهتمامها بالعنصر البشري
وتقدٌم المزاٌا التشجٌعٌة وحث التدرٌسً لمواكبة التطورات الجدٌدة وزٌادة تحصٌلهم الدراسً ،اضافة الى التزام
جمٌع تدرٌسً المعهد بتكوٌن عالقات عمل جٌدة وتحقٌق التوافق واالنسجام فٌما بٌنهم والذي بدوره ٌساعد على
تقدم المعهد الى االمام  ،وتعمل على توفٌر احدث االجهزة والتقنٌات لغرض مواكبة التطورات والتغٌرات الجدٌدة
وتعمل على تقدٌم كل الدعم للتدرٌسٌن لغرض انسٌابٌه اعمالهم وادائها بالشكل المطلوب .
وبعد االنتهاء من وصف استجابات افراد العٌنة حول عوامل الثقافة التنظٌمٌة (القٌم ،المعتقدات ،االعراف،
التوقعات التنظٌمٌة) ،البد من تحدٌد االهمٌة النسبٌة لهما بهدف الوقوف على اولوٌات المنظمة ،والجدول (،)2
ٌوضح االهمٌة النسبٌة لهما.
جدول()2
االهمٌة النسبٌة لعناصر الثقافة التنظٌمٌة
ت
1
2
3
4

المتغٌرات

الوسط الحسابً

االنحراف المعٌاري

الوزن المئوي

معامل االختالف%

ترتٌب األهمٌة

4.22
3.83
3.19
4.03
3.98

0.76
1.14
1.12
1.00
1.00

84.42
76.89
76.64
80.63
79.58

18.01
29.89
29.11
24.87
25.47

األول
الثالث
الرابع
الثانً

القٌم التنظٌمٌة
المعتقدات التنظٌمٌة
االعراف التنظٌمٌة
التوقعات التنظٌمٌة
الثقافة التنظٌمٌة
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ٌتضح من الجدول اعاله ان الثقافة التنظٌمٌة فً المنظمة المبحوثة كان بمستوى( )3.98من المقٌاس ذو
الدرجات الخمسة ،وبالرغم من تجاوز الوسط الحسابً له للوسط الفرضً ( )3وبوزن مئوي ( ،)%19.58اال
انه دون المستوى المطلوب و ٌحتاج الى اهتمام اكثر من قبل ادارة المنظمة المبحوثة ومحاوله تحسٌنه مستقبال .
ب  -تحلٌل اراء واستجابات افراد العٌنة حول عناصر االبداع االداري (المتغٌر التابع).
جدول()3
التوزٌع التكراري واالوساط الحسابٌة الموزونة لعناصر االبداع االداري
الفقرا
ت
العامل

اتفق
بشدة

اتفق

محاٌد

ال اتفق

االنحر
اف
المعٌار
الوسط
ي
الحسا
بً
ال اتفق
بشدة

20
30

15
13

10
7

6
8
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الوزن
المئوي
%

االصالة
الطال
قة

X1
X2
X3
المعدل
X4
X5

30
33
26
العام
44
37

30
25
40

20
20
27

5
7
2

10
10
0

3.68
3.67
3.95
3.77
3.91
3.85

1.27
1.31
0.80
1.15
1.27
1.25

73.68
73.47
78.95
75.37
78.11
77.05

المرونة

X6
المعدل
X7
X8
X9
المعدل

24
العام
32
30
30
العام

45

15

6

5

29
30
40

25
18
15

5
4
3

4
13
7

26

19

8

5

3.86

24

10

10

3.42

1.23

26

15

3

3.57

1.13

71.37

3.62
3.76

1.19
1.18

72.35
75.12

X1
0
32
19
X1
1
27
24
X1
2
المؤشر العام
المؤشر الكلً لألبداع االداري
الحساسٌة للمشكالت

37

3.81
3.86
3.84
3.63
3.87
3.78

1.05
1.19
1.08
1.34
1.12
1.19

76.21
77.12
76.84
72.63
77.47
75.65

1.18

77.26
68.42

المصدر إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونٌة.

نالحظ من الجدول اعاله ما ٌلً- :
 - 7االصالة  - :ان فقرات االصالة حققت مستوى جٌد ،اذ بلغ المتوسط الحسابً ( )3.77وهو اكبر من
الوسط الحسابً الفرضً البالغ ( )3وبنسبة اتفاق( )%75.37وهً فً مدى جٌد ٌدعمه انحراف
معٌاري( ،) 1.15وان اكثر الفقرات اسهاما فً تحقٌق اٌجابٌة هذا المتغٌر كانت تتعلق بان االفراد
ٌحرصون على تقدٌم االقتراحات واالفكار الجدٌدة والمتمثلة بالعامل ( )x3وباتفاق (ٌ )%78.95دعمه
وسط حسابً ( )3.95وبانحراف معٌاري( .)0.80أما العامل الذي جاء بالمرتبة األخٌرة ()X1
والمتمثل بان االفراد ٌحاولون تطبٌق طرق واسالٌب جدٌده لحل اي مشكلة ٌوجهها فً العمل
وباتفاق)ٌ )%73.68دعمه وسط حسابً ( )3.68وبانحراف معٌاري(.(1.27
 - 2الطالقة - :ان فقرات الطالقة حققت مستوى جٌد ،اذ بلغ المتوسط الحسابً ( )3.86وهو اكبر من الوسط
الحسابً الفرضً البالغ ( )3وبنسبة اتفاق( )%77.12وهً فً مدى جٌد ٌدعمه انحراف
معٌاري( ،) 1.19وان اكثر الفقرات اسهاما فً تحقٌق اٌجابٌة هذا المتغٌر كانت تتعلق بامتالك االفراد
الحجة القوٌة والقدرة على االقناع والمتمثلة بالعامل ( )x4وباتفاق (ٌ )%78.11دعمه وسط حسابً
( )3.91وبانحراف معٌاري( 1.27معٌاري( ،)1.25أما العامل األخٌر ( )X6والمتمثل بحرص
االفراد بتمتعه بمهارته على النقاش والحوار مع االخرٌن وباتفاق)ٌ )%76.21دعمه وسط حسابً
( )3.81وبانحراف معٌاري(.(1.05
 - 3المرونة - :ان فقرات المرونة حققت مستوى جٌد ،اذ بلغ المتوسط الحسابً ( )3.18وهو اكبر من الوسط
الحسابً الفرضً البالغ ( )3وبنسبة اتفاق( )% 15.65وهً فً مدى جٌد ٌدعمه انحراف
معٌاري( ،) 7.79وان اكثر الفقرات اسهاما فً تحقٌق اٌجابٌة هذا المتغٌر كانت تتعلق بحرص االفراد
باالستفادة من االنتقادات والمالحظات التً توجه لهم والمتمثلة بالعامل ( )X9وباتفاق))%77.47
ٌدعمه وسط حسابً( )3.81وبانحراف معٌاري(.)7.72أما العامل االخٌر ( )X8والمتمثل بسعً االفراد
للحصول على افكار واقتراحات جدٌدة تساهم فً حل مشكالت العمل وباتفاق(ٌ )%72.63دعمه وسط
حسابً ( )3.63وبانحراف معٌاري(.)1.34
 - 4الحساسٌة للمشكالت - :ان فقرات الحساسٌة للمشكالت حققت مستوى جٌد ،اذ بلغ المتوسط الحسابً
( )3.62وهو اكبر من الوسط الحسابً الفرضً البالغ ( )3وبنسبة اتفاق( )%12.35وهً فً مدى جٌد
ٌدعمه انحراف معٌاري( ،)7.79وان اكثر الفقرات اسهاما فً تحقٌق اٌجابٌة هذا المتغٌر كانت تتعلق
بقدرة االفراد بالتعامل مع مشكالت العمل والمتمثلة بالعامل ( )X10وباتفاق)ٌ )%77.26دعمه وسط
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حسابً ( )3.86وبانحراف معٌاري(،)7.78أما العامل االخٌر( )X11والمتمثل بامتالك االفراد رؤٌة
دقٌقة لمشاكل العمل وباتفاق(ٌ )%68.42دعمه وسط حسابً ( )3.42وبانحراف معٌاري(.)1.23
مما تقدم نالحظ ان المؤشر الكلً لألبداع االداري جاء بمستوى جٌد ،اذ بلغ المتوسط الحسابً العام له
( )3.76وهو اعلى من الوسط الفرضً( )3وبنسبة اتفاق ( )%75.12وهً فً مدى جٌدٌ .دعمه انحراف
معٌاري( .)1.08وبناءا على ذلك فان ادارة المعهد تولً اهتمام متزاٌد من اجل تحقٌق وانجاز اعمالها بدقة
عالٌة والبحث المستمر للحصول على اراء ومقترحات جدٌدة وباستخدام اسالٌب جدٌدة ومتطورة وقدرة
التدرٌسٌن على المناقشة والحوار مع االخرٌن واالستفادة من االنتقادات الموجهة لهم والعمل على حل المشكالت
التً تواجههم بالعمل بكل حرٌة.
وبعد االنتهاء من وصف استجابات افراد العٌنة حول عناصر االبداع االداري (االصالة،
الطالقة،المرونة ،الحساسٌة للمشكالت)  ،البد من تحدٌد االهمٌة النسبٌة لهما بهدف الوقوف على اولوٌات
اهتمام ادارة المنظمة ،والجدول(ٌ )4وضح االهمٌة النسبٌة لهما.
جدول()4
االهمٌة النسبٌة لعناصر االبداع االداري
ت

المتغٌرات

الوسط الحسابً

االنحراف المعٌاري

الوزن المئوي%

3.77

1.15

75.37

1

معامل
االختالف%
11.26

ترتٌب األهمٌة
الثالث

االصالة
3.86

2

77.12

1.19

االول

12.10

الطالقة
3

7.79

3.78

75.65

المرونة
1.19
3.62
الحساسٌة
4
للمشكالت
1.18
3.76
االبداع االداري
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الثانً

11.12

72.35

8.77

75.12

10.81

الرابع

ٌتضح من الجدول اعاله ان عناصر االبداع االداري فً المنظمة المبحوثة كان بمستوى جٌد من المقٌاس ذو
الدرجات الخمسة وبوزن مئوي( ،)75.12وبالرغم من تجاوز الوسط الفرضً( ،)3اال انه ال زال دون
المستوى المطلوب وٌحتاج الى اهتمام اكثر من قبل ادارة المنظمة للمحافظة علٌة ومحاولة تحسٌنه مستقبال.
ثانٌا ///تحلٌل واختٌار عالقات االرتباط بٌن عناصر الثقافة التنظٌمٌة واالبداع االداري
تختص هذه الفقرة بقٌاس عالقات االرتباط بٌن متغٌرات البحث والتً تضمنتها الفرضٌة الرئٌسة االولى لكل
عنصر من عناصر الثقافة التنظٌمٌة وذلك من خالل استخدام معامل االرتباط بٌرسون من اجل اكتشاف طبٌعة
العالقة الواردة فً الفرضٌة الرئٌسة األولى والفرضٌات الفرعٌة المنبثقة منها والتً تنص على وجود عالقة
ارتباط ذات داللة إحصائٌة بٌن عناصر الثقافة التنظٌمٌة واالبداع االداري  ،والجدول (ٌ )5وضح نتائج تحلٌل
عالقة االرتباط بٌن عناصر الثقافة التنظٌمٌة واالبداع االداري.
جدول ()5
نتائج تحلٌل عالقات االرتباط بٌن عناصر الثقافة التنظٌمٌة واالبداع االداري
المتغٌر التابع
المتغٌر المستقل
الثقافة التنظٌمٌة()X
القٌم التنظٌمٌة

االبداع االداري
 Tالجدولٌة
T
R
المحسوبة
0.93

3.402
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درجة الثقة
مستوى معنوٌة

المعتقدات التنظٌمٌة
األعراف التنظٌمٌة
التوقعات التنظٌمٌة
المؤشر الكلً
القرار(النتٌجة)

0.98
0.96
0.90
0.95

3.121
3.245
3.542
3.275

2.39

0.05

%95

االرتباط بٌن المتغٌرٌن موجب وقوي ومعنوي
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ٌتضح من الجدول ( )5وجود عالقة االرتباط طردٌة (موجبة) بٌن عناصر الثقافة التنظٌمٌة واالبداع
االداري ،إجماال ،وذات داللة احصائٌة عند المستوى ()%5إذ بلغت قٌمة معامل االرتباط البسٌط بٌنها
( )R=95%وهً قٌمة جٌدة جدا تعكس قوة هذه العالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن المتغٌرٌن ،وان ما ٌدعم ذلك
قٌمة ( )Tالمحسوبة البالغة ( )%90.29وهً اكبر من قٌمة( )Tالجدولٌة البالغة ( )2.39ودرجة ثقة (،)%95
وهذا ٌعنً وجود عالقة ارتباط موجبة وقوٌة وذات داللة احصائٌة بٌن عناصر الثقافة التنظٌمٌة واالبداع
االداري اجماال.
وقد جاءت نتائج اختبار الثقافة التنظٌمٌة واالبداع االداري كال على حدة تدعم هذه النتٌجة على النحو االتً:
أ  -هناك عالقة ارتباط خطٌة قوٌة بٌن القٌم التنظٌمٌة واالبداع االداري ،إذ بلغت قٌمة معامل االرتباط
( )%0.93وهً قٌمة جٌدة جدا ،اذ تشٌر قٌمة( )Tالمحسوبة ( )3.402وهً اكبر من قٌمتها الجدولٌة
( )2.39عند مستوى معنوي ) ،(%5أي بدرجه ثقة ( .) %95وٌعنً ذلك إلى قوة العالقة بٌن المتغٌرٌن.
ب  -هناك عالقة ارتباط خطٌة ذات داللة إحصائٌة بٌن المعتقدات التنظٌمٌة واالبداع االداري بحسب ما أشار إلٌه

معامل االرتباط البالغة ( )%0.98وهً قٌمة جٌدة جدا" تعكس قوة العالقة بٌن المتغٌرٌن ،اذ تشٌر قٌمة()T
المحسوبة والبالغة ( )3.727وهً اكبر من قٌمتها الجدولٌة البالغة ( )2.39عند مستوى معنوٌة ( )%5أي
بدرجه ثقة (.)%95
ج  -هناك عالقة ارتباط خطٌة موجبة ذات داللة إحصائٌة بٌن االعراف التنظٌمٌة واالبداع االداري ،بحسب ما
أشار إلٌه قٌمة معامل االرتباط البالغة ( )%0.96وهً قٌمة موجبة تعكس قوة العالقة بٌن المتغٌرٌن ،اذ تشٌر
قٌمة( )Tالمحسوبة ( ،)3.245وهً اكبر من قٌمتها الجدولٌة البالغة( )2.39عند مستوى معنوٌة (  ،)%5أي
بدرجه ثقة ).(%5
د ٌ -رتبط التوقعات التنظٌمٌة واالبداع االداري بعالقة ارتباط خطٌة معنوٌة بلغت قٌمة معامل االرتباط بٌنهما
( )0.95وهً قٌمة جٌدة ،اذ بلغت قٌمة ( )Tالمحسوبة ( ،)3.542وهً اكبر من قٌمتها الجدولٌة البالغة
( )3.39عند مستوى معنوٌة ( )%5أي بدرجه ثقة ( (%95وهذا ٌفسر انه كلما كان اٌمان االفراد العاملٌن بقٌم
ومعتقدات المنظمة كلما زاد تمسكهم بالمنظمة وتحقٌق اهدافها ،اضافة الى قدرة المنظمة ألزاله القٌود واالنفتاح
بٌن اقسام المعهد ٌدفعهم ألداء اعمالهم وعمل االدارة على تشجٌع العاملٌن المبدعٌن بالمنظمة .وتأسٌسا"" على
النتائج السابقة التً تثبت وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائٌة بٌن الثقافة التنظٌمٌة (أجماال" وتفصٌال")
وعناصر االبداع االداري وعلٌه ٌتم قبول الفرضٌة الرئٌسٌة األولى.
ثالثا ///اختبار الفرضٌة الرئٌسة الثانٌة :تختص هذه الفقرة بقٌاس عالقات التأثٌر بٌن كل عنصر من عناصر
الثقافة التنظٌمٌة واالبداع االداري وذلك من خالل استخدام انموذج االنحدار الخطً البسٌط من اجل اكتشاف
طبٌعة العالقة الواردة فً الفرضٌة الرئٌسة الثانٌة والتً تنص على وجود عالقة( تأثٌر بٌن الثقافة التنظٌمٌة
واالبداع االداري) ،والجدول (ٌ )6وضح نتائج تحلٌل عالقة التأثٌر بٌن عناصر الثقافة التنظٌمٌة واالبداع
االداري.
جدول ()6
نتائج تقدٌر انموذج االنحدار الخطً البسٌط لعناصر الثقافة التنظٌمٌة واال بداع االداري ( أجماال" وتفصٌال"
)
المتغٌر المعتمد
المتغٌر المستقل
القٌم التنظٌمٌة
المعتقدات التنظٌمٌة

االبداع االداري
قٌمة ) (Fالمحسوبة
 R2%معامل التفسٌر
18.24
85.87
36.42
96.22
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قٌمة ( )Fالجدولة

مستوى معنوٌة

االعراف التنظٌمٌة
التوقعات التنظٌمٌة
المؤشر الكلً

31.47
13.15
27.90

91.37
81.43
90.29

المصدر :إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونٌة

10.1

.05

ٌتضح من الجدول ( )6نتٌجة قٌاس تأثٌر عناصر الثقافة التنظٌمٌة إجماال" وتفصٌال" على متغٌرات
االبداع االداري إذ ٌؤشر معامل التحدٌد( )F2أن نسبة االختالف المفسر فً االبداع االداري للثقافة التنظٌمٌة
ال تقل عن نسبة ( ،)%90.29وهً نسبة ممتازة ٌدعم ذلك اختٌار( )Fفقد بلغت قٌمه ( )Fالمحسوبة
( )27.90وهً اكبر من قٌمتها الجدولٌة البالغة ( )10.1عند مستوى معنوٌة ( )5%وهذا ٌعنً أن النسبة
المتبقٌة من قٌمة معامل التحدٌد( )R2هً )%9.17(.فتعزى ألسباب أخرى غٌر داخلة فً البحث الحالً .
وجاءت نتائج عالقة التأثٌر بٌن متغٌرات الثقافة التنظٌمٌة كال على حدة واالبداع االداري على النحو
االتً- :
أ  -وجود تأثٌر جٌد جدا حسب ما أشار إلٌه معامل التحدٌد بٌن القٌم التنظٌمٌة واالبداع االداري وهً نسبة
تشٌر إلى أن ثقافة المنظمة قادرة على تفسٌر ( ،)%85.87من التغٌرات الحاصلة فً متغٌر االبداع
االداري  ،وان النسبة الباقٌة ( )% 14.13هً بسب متغٌرات أخرى غٌر داخلة فً البحث الحالً ،كما
تشٌر قٌمة ( )Fالمحسوبة والبالغة ( )18.24إلى أن العالقة بٌن المتغٌرٌن معنوٌة عند مستوى (. )%5
ب  -هناك تأثٌر ذات داللة معنوٌة بٌن المعتقدات التنظٌمٌة واالبداع االداري ،إذ بلغت قٌمه معامل
التحدٌد( )%96.22تدعمه قٌمة ) ) Fالمحسوبة ( )36.42عند مستوى معنوٌة ( )%5وهً اكبر من
قٌمتها الجدولٌة البالغة( ،)10.1وهذه النسبة تشٌر إلى قدرة المعتقدات التنظٌمٌة على تفسٌر التغٌرات
الحاصلة فً متغٌر االبداع االداري ،أما النسبة الباقٌة والبالغة ( )%3.78فهً بسب متغٌرات خارجٌة
أخرى غٌر داخله فً البحث الحالً.
ج  -بلغ معامل التحدٌد ( )R2بٌن متغٌر االعراف التنظٌمٌة نحو( ،)%91.37أما النسبة المتبقٌة
( )% 8.63تعود لمتغٌرات غٌر داخلة فً البحث الحالً ،كما أن( )Fالمحسوبة بلغت ( )13.15وهً
اكبر من قٌمتها الجدولٌة البالغة( )10.1عند مستوى معنوٌة (.)%5
د  -بلغ معامل التحدٌد ( )R2بٌن متغٌر التوقعات التنظٌمٌة نحو( ،)%87.43أما النسبة المتبقٌة
( )% 78.51تعود لمتغٌرات غٌر داخلة فً البحث الحالً ،كما أن( )Fالمحسوبة بلغت( )73.75وهً اكبر
من قٌمتها الجدولٌة البالغة( )70.7عند مستوى معنوٌة (.)%5
وتأسٌسا"" على النتائج السابقة التً تثبت وجود تأثٌر ذات داللة إحصائٌة بٌن الثقافة التنظٌمٌة (أجماال"
وتفصٌال") وعناصر االبداع االداري وعلٌه ٌتم قبول الفرضٌة الرئٌسة الثانٌة.
المبحث الرابع
االستنتاجات والتوصٌات
اوال .االستنتاجات
ٌمكن اٌجاز مجموعة من االستنتاجات هً كاالتً- :
 - 7تعتبر الثقافة التنظٌمٌة بانها مجموعة من القٌم والمعتقدات والتوقعات واالتجاهات التنظٌمٌة التً
تصدر من التدرٌسٌن وٌراها وٌلمسها الطالب والمجتمع الذي ٌتواجد فٌه.
 - 2تتكون الثقافة التنظٌمٌة من اربعة عناصر هً (القٌم والمعتقدات والتوقعات واالتجاهات التنظٌمٌة)
والتً تتبلور لدى االفراد التدرٌسٌن والخبرة التً ٌكتسبها من خالل تفاعلهم وتعاملهم المستمر مع
البٌئة التً تحٌط بهم سواء كانت بٌئة داخلٌة او خارجٌة والقدرات والمهارات التً اكتسبها التدرٌسً
خالل حٌاته.
 - 3الثقافة التنظٌمٌة مهمة لكل تنظٌم فاذا التزم بها التدرٌسً فً جمٌع المستوٌات فان روح التعاون
والتفاهم سوف تكون المٌزة التً تجعل من هذا التنظٌم تواجهه التحدٌات الخارجٌة فً ظل المنافسة
العالمٌة.
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 - 4ان التوافق والتشارك بٌن التدرٌسٌن والمدراء حول القٌم والمعتقدات لتوحٌد الثقافة التنظٌمٌة والتً
من خاللها تحدد نمط العالقات بٌن االفراد العاملٌن وتؤثر فً تحقٌق الرضا وبالتالً زٌاده دافعٌه
العاملٌن للعمل وتحسٌن اداءهم واالبداع فٌه.
 - 5اظهر البحث مستوى االبداع لدى اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة بالمعهد كان مرتفعا وفقا لمقٌاس البحث.
 - 6اظهر البحث ان المعهد ٌلتزم بأبعاد الثقافة التنظٌمٌة والتً تم دراستها وبمستوي عالً.
 - 1توجد عالقه احصائٌة ذات داللة معنوٌة بٌن الثقافة التنظٌمٌة بأبعادها المختلفة واالبداع االداري لدى
تدرٌسً المعهد.
ٌ - 8وجد تأثٌر معنوي ذات داللة إحصائٌة بٌن الثقافة التنظٌمٌة بأبعادها المختلفة واالبداع االداري لدى
تدرٌسً المعهد.
ثانٌا .التوصٌات
 - 7ضرورة العمل على زٌادة وعً ومعرفة العاملٌن بالثقافة التنظٌمٌة السائدة بالمعهد.
 - 2دعم االدارة العلٌا ألي افكار جدٌده تقدم من قبل االفراد العاملٌن بالمعهد لتشجٌعهم على االبداع.
 - 3ضرورة تشجٌع االدارة العلٌا حالة المنافسة العلمٌة وتكرٌم المبدعٌن باستمرار.
 - 4غرس روح العمل الجماعً والتفكٌر فً اسالٌب جدٌدة إلنجاز العمل.
 - 5ضرورة اهتمام االدارة العلٌا بإعطاء الفرص للمشاركة فً صنع واتخاذ القرارات الجماعٌة .
 - 6ضرورة عمل حوار مستمر بٌن االدارة العلٌا واعضاء الهٌئة التدرٌسٌة لغرض االستفادة من
خبراتهم وتمكٌنهم من عرض مشكالتهم ومقترحاتهم .
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ملحق
)(استمارة االستبٌان
اساتذتً االفاضل
اضع بٌن اٌدٌكم هذه االستبانة التً تضمنت مجموعة من االسئلة للبحث الموسوم(الثقافة التنظٌمٌة واالبداع
 بابل ارجوا منكم/ًاالداري )العالقة والتأثٌر) دراسة تطبٌقٌه على اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً المعهد التقن
 علما بان جمٌع اجاباتكم هً ألغراض اتمام هذه.االهتمام بهذه االستبانة واإلجابة علٌها بكل حرص ودقه
.......مع فائق اعتزازي واحترامً لكم
.الدراسة
استمارة االستبٌان الخاصة بمتغٌرات الثقافة التنظٌمٌة
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X10

X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20

اتفق

X6
X7
X8
X9

ال اتفق

X5

محاٌد

X2
X3
X4

ال اتفق
بشده

X1

ال اتفق

ت

األسئلة
 - 7القٌم التنظٌمٌة
ٌتوفر لدى تدرٌسً المعهد القدرة والمهارة الكافٌة للتكٌف مع المتغٌرات والتطورات
الجدٌدة
تنظر االدارة الى ان العنصر البشري من اهم الموارد المتاحة بالمعهد
ٌحافظ التدرٌسٌن على اقامة عالقات طٌبة تستند الى روح التعاون إلنجاز االعمال
قٌام التدرٌسً بأداء واجباته ومهامه من دون اشراف حٌث تتوفر لدٌهم القدرة
لتحمل المسؤولٌة
لدى تدرٌسً المعهد الحرٌة الكاملة لتقدٌم افكارهم ومقترحاتهم الجدٌدة والتً من
خاللها ٌتم تطوٌر اجراءات العمل
 - 2المعتقدات التنظٌمٌة
القٌم والمعتقدات ٌمثل مٌراثا ٌمكن تناقله من جٌل ألخر
توفر القدرات والمهارات الالزمة إلنجاز المهام ذاتٌا
المشاركة فً عملٌة اتخاذ القرار من قبل تدرٌسً المعهد
تؤمن االدارة باالنفتاح الداخلً وازاله القٌود بٌن االقسام لتهٌل تدفق المعلومات
واالفكار
ضرورة تطوٌر عالقات العمل بٌن االقسام لتجسٌد روح التعاون والتكامل إلنجاز
المهام الوظٌفٌة
 - 3االعراف التنظٌمٌة
تعمل المنظمة باستمرار على تطوٌر مركزها التنافسً
تهتم االدارة بتوفٌر االجهزة والمعدات بهدف انجاز اعمالها بدقة
هناك توجه بٌن االفراد لتعزٌز قدراتهم ومهاراتهم نحو االبداع واالبتكار بالمنظمة
تسعى االدارة لتطوٌر اعمالها لغرض مواكبة التطورات والمتغٌرات الجدٌدة
هناك رغبة من قبل التدرٌسٌن للمشاركة الجماعٌة لحل مشكالت العمل
 - 4التوقعات التنظٌمٌة
ٌتوقع التدرٌسٌن من االدارة تقدٌم كل ما ٌحتاجه إلنجاز اعمالهم بدقة
قٌام التدرٌسً انجاز كافة المهام المكلف بها
تعمل المنظمة على توفٌر االمان الوظٌفً للتدرٌسً ما دام ملتزم باألنظمة والقوانٌن
تأخذ االدارة بنظر االعتبار الجهود التً ٌبذلها التدرٌسً إلنجاز اعماله
تهتم االدارة بالتدرٌسٌن المبدعٌن وتقدم الدعم المادي لهم

استمارة االستبيان الخاصة بمتغيرات األبداع االداري
اتفق

X9
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ال اتفق

X7
X8

محاٌد

X4
X5
X6

ال اتفق
بشده

X1
X2
X3

 - 7االصالة
ٌحاول التدرٌسً تطبٌق طرق واسالٌب جدٌدة لحل اي مشكلة ٌواجهها فً العمل
قٌام التدرٌسً بإنجاز عمله بأسلوب متطور وجدٌد
ٌحرص التدرٌسً على تقدٌم االقتراحات واالفكار الجدٌدة
 - 2الطالقة
امتالك التدرٌسً الحجة القوٌة والقدرة على االقناع
ٌ تمتع التدرٌسً بحرٌة التعبٌر عن آرائه ومقترحاته حتى وان كانت مخالفة لرئٌسه
حرص التدرٌسً على تمتعه بمهاره النقاش والحوار مع االخرٌن
 - 3المرونة
اهتمام التدرٌسً باآلراء المخالفة آلرائه واالستفادة منها
سعً التدرٌسً للحصول على افكار ومقترحات جدٌده تساهم فً حل مشكالت
العمل
حرص التدرٌسً على االستفادة من اال نتقادات والمالحظات التً توجه له

ال اتفق

ت

األسئلة

X10
X11
X12

 - 4الحساسٌة للمشكالت
قدرة التدرٌسً للتعامل مع مشكالت العمل
ا متالك التدرٌسً رؤٌة دقٌقة لمشكالت العمل
قدرة التدرٌسً على توقع مشكالت بالعمل والتعامل معها قبل وقوعها
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