اجمللد  8العـدد 61

السنة6161/

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

الثقافة التنظيمية وأثرها في التطوير التنظيمي – دراسة استطالعية آلراء عينة من القيادات
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 Organizational Culture and its Impact on Organization Developmenta Prospective Study to the Opinions of Sample Administrative Leaders
in the Jordanian Public Universities in North Region
الباحث عمر قيس جميل
د .هايل طالق عبابنة
كمية االدارة واالقتصاد  /جامعة االنبار

عمان
جامعة ال البيت ّ /

المستخمص
يهدؼ البحث إلى التعرؼ على اثر الثقافة التنظيمية بأبعادها المتمثلة بػ(اإلبداع ,التعلـ ,التعػانف ,الماػار,ة ,اتلتػزاـ
بالنق ػ ف فػػت التطػػنير التنظيمػػت فػػت المنظمػػا

المبحنثػػة فػػت إقلػػيـ الاػػماؿ نهت(آامعػػة ,ؿ البي ػ  ,نآامعػػة العلػػنـ

نالت,ننلنآيػػا ادردنيػػة ,نآامعػػة اليرمػػنؾف نتػػـ اعتمػػاد المػػنها النيػػلت التحليلػػت ,عػػف طريػػؽ اترتبػػار لعينػػة قيػػدية
اإلدارية الثالثة.

م,ننة مف (150ف منظلاً ياغلنف المستنيا

نتػػـ اتعتمػػاد علػػى اتسػػتبانة بنيػػلها أداة رئيسػػية فػػت الحيػػنؿ علػػى البيانػػا  ,حيػػث بلػػت عػػدد اتسػػتبانا

المنزعػة (150ف اسػتبانة ,نتػـ معالآػة البيانػا
مآمنعة مف اتستنتاآا

عػف طريػػؽ مآمنعػة مػف ادسػاليا اإلحيػائية .نتنيػؿ البحػث إلػػى

أهمها نآند اثر ذن دتلة إحيائية دبعاد الثقافػة التنظيميػة المتمثلػة بػػ(التعلـ ,نالماػار,ة,

ناتلتزاـ بالنق ف فت التطنير التنظيمت فت المنظما
التنظيمية نالمتمثلة بػ(اإلبداع ,نالتعانفف,
نينيت الباحػث إدارة المنظمػا

المبحنثة ,بينما لـ يتبيف نآند اثر داؿ إحيائياً دبعاد الثقافػة

المبحنثػة ,بزيػادة اتهتمػاـ علػى نحػن ا,بػر ل,ػؿ مػف بعػد اإلبػداع نالتعػانف

مف رالؿ تاآيع المنظليف المبدعيف نبا,ؿ فعاؿ مف قبؿ اإلدارة, ,ننه يعتبر مف الر,ائز ادساسية لثقافة المنظمػة
السػػاعية إلػػى التطػػنير نالحػػث علػػى العمػػؿ الآمػػاعت نسػػيادة رنح اللريػػؽ باعتبػػارا احػػد اسػػتراتيآيا

المنظمة.

نآػػاح نتطػػنير

الكممات الدالة :الثقافة التنظيمية  ,التطنير التنظيمت  ,الآامعا ادردنية الرسمية.

Abstract
research aims to identify the impact of Organizational Culture (OC) represented
by (creativity, learning, cooperation, participation and commitment of time) on
Organizational Development (OD) in the researched organizations in the north region
(Al al-Bayt University, Jordan University of Science and Technology and Yarmouk
University). The researcher used descriptive analytical method, A purposive sample
consists of (150) employees in all managerial levels was taken to acquire the required
data.
To test the proposed model of this research deductively, questionnaire was used to
collect data A number of 150 questionnaires were distributed. The collected data was
manipulated by the use statistical methods. The study found that there is a statistically
significant impact of organizational culture represented by learning, participation, and
respecting time on (OD) Whereas there is no-statistically significant impact of on (OD).
 ) 1البحث مستل من رسالة ماجستير .
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This research recommends the management researched organizations to pay attention
and to exert more efforts for more creativity, and to encourage employees the main
pillars in the organization. Finally, It could be concluded that building an organizational
culture that encourage excellence, teamwork, and team spirit could be success factors
for developing work processes.
Key words: organizational culture, organizational development, the official Jordanian
universities.

المقدمة

,ثيػ ػ ػرة ف ػ ػػت مرتل ػ ػػؼ المآػ ػػات

ياػ ػػهد العي ػ ػػر ال ػ ػراهف تغيػ ػ ػ ار متسػ ػػارعة نتط ػ ػػن ار نتحػ ػػديا

( السياس ػ ػػية

ناتقتيػادية نالت,ننلنآيػا نالمعرفيػة ف ,نمػا يميػز العيػر الحػالت يطلػؽ علػى عيػرنا اليػنـ بالنهلػة الاػاملة نازديػػاد
حدة المنافسة فت بيئة منظما
عل ػػى المنظم ػػا
نالمنتآا

ادعماؿ نفػت القطػاعييف العػاـ نالرػاص, ,ػؿ هػذا المتغيػ ار

بمرتل ػػؼ أنناعه ػػا نبغ ػػض النظ ػػر ع ػػف حآمه ػػا نطبيع ػػة نا ػػاطها م ػػف اآ ػػؿ تق ػػديـ أفل ػػؿ الر ػػدما

للمآتمع,

لعػػؿ الثقافػػة التنظيميػػة ناحػػدة مػػف القلػػايا الرئيسػػية فػػت ممارسػػا

اإلدارة, ,ػػنف البعػػد الثقػػافت مهػػـ فػػت ,ػػؿ

آنانا حياة المنظمة ,فادفراد يل,رنف نيتيرفنف عف طريؽ تنآيه القيـ نالمعتقدا
المسػػتنيا

أيػبح

عامػؿ لػغط

الثقافيػة, ,مػا إف المنظلػنف فػت

اإلداريػػة العليػػا دائمػػا مػػا يل,ػػرنف فػػت ,يليػػة إدارة الثقافػػة ,لػػذا فالثقافػػة التنظيميػػة مهمػػة لمعظػػـ المنظمػػا

نينظػر إليهػا علػى أنهػا حاسػمة ) .(Alvesson, 2002:1نهػذا مػا أ,ػدا  (Whitaker, 2011:19),بنيػله للثقافػة

التنظيميػػة علػػى أنهػػا عامػػؿ مهػػـ نم ػ ثر فػػت المنظمػػة نيآػػا التل,يػػر بػػه باعتبػػارا عني ػ اًر اسػػتراتيآياً لتحقيػػؽ النآػػاح
التنظيمت.

فالمنظمػػا

المبحنثػػة مػػف الم سسػػا

بال,نادر المرتللة ,ن,ننها تظػـ مسػتنيا

المهمػػة نالحينيػػة فػػت قطػػاع التعلػػيـ ,نهػػت ال ارفػػد ادساسػػت للمآتمػػع

إداريػة مرتللػة نأقسػاـ ننحػدا

يتطلػػا تػػنفير ثقافػػة تنظيميػػة قنيػػة نمتماسػػ,ة فػػت نلػػس النقػ
الهدؼ نهن النآاح , .ما إف حاآة المنظما

متعػددة نمػنارد باػرية بثقافػا

مرتللػة ,ممػا

داعمػػة نمحلػزة ترسػػل القػػيـ لػػد أفرادهػػا للنيػػنؿ إلػػى

الينـ فت تزايد مسػتمر تآػاا التطػنير التنظيمػت لمػا لػه أهميػة فػت أدا

المنظما  .حيث ياػير (الحنيطػت295 :2014 ,ف إلػى اآلفػاؽ الحاليػة نالمسػتقبلية للتطػنير التنظيمػت نمػد اهتمػاـ
المنظمػػا

بػػالتطنير التنظيمػػت ,ػػنف د ارسػػته أيػػبح

بمرتلػؼ أاػ,الها ,اناذا ,انػ
نبا,ؿ مثير آداً نظ اًر تتآاا المنظما

مػػف مسػػتلزما

أهميػة التطػػنير التنظيمػت فػت النقػ

تحديػػد النلػػع الحػػالت نالمسػػتقبلت للمنظمػػا

الحالػر نالػػحة فأنهػا سػنؼ تػزداد فػت المسػػتقبؿ

نحن اإلبداع ناتبت,ار مف اآؿ تحقيؽ التميز ,ممػا يػ دإ إلػى تعزيػز الحالػة

التنافسية لد الم سسا .
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المبحث األول

منهجية البحث والدراسات السابقة
أوال  :مشكمة البحث
إف المنظما

المنظما

سما

العامة نالرايػة مطلػنا منهػا منا,بػة التطػن ار نالبحػث عػف اددا المتميػز نالػذإ أيػب مػف

المعايرة مف اآؿ البقا نالنمن مف رالؿ تبنى استراتيآيا
المنظمػا

فقػد حريػ

الح,نميػة فػت ادردف علػى تحسػيف آػندة رػدماتها المقدمػة للمسػتليديف ,فلػالً عػف

تبنت براما التطػنير التنظيمػت ن,ػذلؾ بػراما التػدريا نالعالقػا
التت مف اآلها نآد

تسهـ فت إحداث التطنير.

تلؾ المنظما

اإلنسػانية لمػا لػه مػف اثػر فعػاؿ فػت تحقيػؽ ادهػداؼ

( الدعآة نابف منينر62 :2013,ف .لذا يناقش البحث طبيعة العالقة بين أبعاا

الثقافة التنظيمياة االتطاايا التنظيما ,ننهػا احػد اسػتراتيآيا
التنظيمية فت التطنير التنظيمػت فػت المنظمػا

على الس اؿ الآنهرإ اآلتت:

النآػاح  ،فضاال نان معرفػة مػا إذا ,ػاف هنالػؾ اثػر للثقافػة

المبحنثػة ,نفػت لػن مػا تقػدـ فػاف ماػ,لة البحػث تتمثػؿ فػت اإلآابػة
المبحنثة ؟

ما أثر الثقافة التنظيمية فت التطنير التنظيمت فت المنظما

نمف رالؿ الس اؿ الآنهرإ للما,لة يحانؿ هذا البحث اإلآابة على ادسئلة اللرعية التالية:
 ما اثر اإلبداع فت التطنير التنظيمت فت المنظما
 ما اثر التعلـ فت التطنير التنظيمت فت المنظما

المبحنثة ؟

 ما اثر الماار,ة فت التطنير التنظيمت فت المنظما
 ما اثر التعانف فت التطنير التنظيمت فت المنظما
 ما اثر اتلتزاـ بالنق

المبحنثة ؟
المبحنثة ؟
المبحنثة ؟

فت التطنير التنظيمت فت المنظما

المبحنثة ؟

ثانياً  :أهداف البحث

يهدؼ البحث با,ؿ عاـ إلى التعرؼ إلى ما يلت:

 -1بنا نمنذج معرفػت يم,ػف تعميمػه فػت المسػتقبؿ فػت قيػاس أثػر الثقافػة التنظيميػة فػت التطػنير التنظيمػت فػت
المنظما

ادرر .

 -2التعرؼ على ننع الثقافة السائدة فت المنظما

المبحنثة.

 -3التعرؼ على مستن التطنير التنظيمت فت المنظما

المبحنثة.

 -4التعرؼ على أثر الثقافة التنظيمية بأبعادها المتمثلة بػ(اإلبداع ,التعلـ ,الماار,ة ,التعػانف ,اتلتػزاـ بالنقػ ف
فت التطنير التنظيمت فت المنظما

المبحنثة.

ثالثاً  :أهمية البحث

تبرز أهمية البحث عبر مناقاة ملاميف آنهرية نآنانا مهمة بالنسبة للبيئة التعليمية اد,اديمية نهت الثقافة

التنظيمية نالتطنير التنظيمت, ,نف هذا القطاع مهـ نحينإ نله اثر ,بير فت بنا العلـ نالمعرفة للمآتمػع, ,مػا تنبػع
أهميتػػه مػػف معرفػػة مػػد أثػػر الثقافػػة التنظيميػػة بأبعادهػػا المسػػتردمة فػػت هػػذا البحػػث فػػت تحقيػػؽ التطػػنير التنظيمػػت
انام,انيػػة بنػػا نمػػنذج يم,ػػف تعميمػػه فػػت المسػػتقبؿ ف ػػت قيػػاس أثػػر الثقافػػة التنظيميػػة فػػت التط ػػنير التنظيم ػػت لػػمف

منظما

أرر , ,ما إف البحث سينفر إطا ار نظرياً مرآعياً عػف الثقافػة التنظيميػة نالتطػنير التنظيمػت ممػا يػ دإ إلػى

رفػػد الم,تبػػة العربيػػة علػػى نحػػن عػػاـ نادردنيػػة علػػى نحػػن رػػاص نيليػػد البػػاحثيف بػػنلس المآػػات , .مػػا سػػيليد البحػػث
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المبحنثة على تحديػد عنايػر الثقافػة التنظيميػة اللػعيلة لمعالآتهػا ,ن,ػذلؾ تحديػد عنايػر الثقافػة القنيػة

لدعمها نتعزيزهػا باػ,ؿ يسػهـ فػت تبنػت ثقافػة تنظيميػة تهػدؼ إلػى تحقيػؽ التطػنير التنظيمػت ,مػف أآػؿ تطػنير آػندة

ردمتها نمررآاتها ,ػنف الثقافػة التنظيميػة هػت احػد عنامػؿ نآػاح الم سسػا
هذا البحث سيليد الم سسػا

نتنييا

التعليميػة نريرهػا مػف الم سسػا

نحػن التطػنير التنظيمػت, ,مػا إف نتػائا

فػت الممل,ػة ادردنيػة علػى نحػن عػاـ اناقلػيـ

الاماؿ على نحن راص لمنايلة إآ ار البحنث ناست,ماؿ ما تنيؿ إليه هذا البحث.
رابعاً  :فرضيات البحث

تحقيقاً دهداؼ البحث نتسا تته تم

ييارة فرليا

البحث نفقاً لنمنذآه نعلى النحن ادتت:

الفرضيية الرييسية األولي  :ت ينآػد اثػر ذن دتلػة إحيػائية عنػد مسػتن دتلػة (α ≤ 0.05ف للثقافػة التنظيميػة فػت

التطنير التنظيمت فت المنظما

المبحنثة.

نتتلرع عف هذا اللرلية الرئيسية اللرليا

اللرعية الرمس التالية:

الفرضيية الفرعيية األولي  :ت ينآػد اثػر ذن دتلػة إحيػائية عنػد مسػتن دتلػة (α ≤ 0.05ف لإلبػداع فػت التطػنير

التنظيمت.

الفرضيية الفرعيية الثانيية :ت ينآػد اثػر ذن دتلػة إحيػائية عنػد مسػتن دتلػة (α ≤ 0.05ف للػتعلـ فػت التطػنير

التنظيمت.

الفرضيية الفرعيية الثالثية :ت ينآػد اثػر ذن دتلػة إحيػائية عنػد مسػتن دتلػة (α ≤ 0.05ف للتعػانف فػت التطػنير
التنظيمت.

الفرضيية الفرعيية الرابعية :ت ينآػد اثػر ذن دتلػة إحيػائية عنػد مسػتن دتلػة (α ≤ 0.05ف للماػار,ة فػت التطػنير

التنظيمت.

الفرضيية الفرعيية الخامسية :ت ينآػد اثػر ذن دتلػة إحيػائية عنػد مسػتن دتلػة (α ≤ 0.05ف لاللتػزاـ بالنقػ

التطنير التنظيمت.

خامساً  :مجتمع البحث

تـ ارتيار الآامعا

ادردنية الرسمية فت إقليـ الاماؿ ميداناً للبحػث نهػت (آامعػة ,ؿ البيػ  ,نآامعػة العلػنـ

نالت,ننلنآيا ادردنية ,نآامعة اليرمنؾف, ,نف لها أهمية ,بيرة مف بيف القطاعا

العامة ادرر  ,فلالً عػف تعاننهػا

مع الباحث على نحن ,بير ,حيػث ت,ػنف مآتمػع البحػث مػف الهيئػة اإلداريػة العػامليف فػت المسػتنيا

نتـ ارذ عينة قيدية بلغ
نقد بلت عدد اتستبانا

المنزعة (150ف استبانه ,نتـ استرداد (130ف استبانه ,نبلت عدد اتسػتبانا
اليػػالحة للتحليػػؿ فقػػد بلغػ

سادسا  :أداة البحث
لغايا

اإلداريػة الثالثػة

(150ف منظلاً نالمتمثلة برئيس الآامعة نننابه نالعمدا نمد ار الدنائر نر سا ادقساـ,

(20ف نريػػر اليػػالحة للتحليػػؿ (3ف ,أمػػا عػػدد اتسػػتبانا
اتستآابة(%84.66ف.

فػت

ريػر المسػتردة

(127ف اسػػتبانه نبلغػ

نسػػبة

الدراسة الميدانية تـ ارتيار اتستبانة ,أداة لآمع البيانا

نقػد تػـ تطنيرهػا نيػيارتها نقػد تػـ اتعتمػاد علػى

أداة الدراسة مف ثالثيف فقرة للمتغير مستقؿ نعاػرة فقػ ار

للمتغيػر التػابع ,تػـ قياسػهما نفقػا للميػادر المبينػة

مقػاييس لي,ػر الرماسػت ,ننػػه يعػد مػف أ,ثػػر ادسػاليا دقػة ننلػػنحاً فػت مآػاؿ العلػػنـ اإلداريػة ناتآتماعيػة ,حيػػث

ت,نن

فت الآدنؿ أدناا.
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الآدنؿ (1ف
الميادر المستردمة فت بنا استمارة اإلستبانة
العنامؿ الرئيسة

متغي ار البحث

لمتغي ار الدراسة
ُ
اإلبداع
التعلـ

الثقافة التنظيمية

التعانف
الماار,ة
اتلتزاـ بالنق

التطنير

الميادر
ندراسة عبابنة نحتاملة (2013ف
)Tabaghdehi and Salehi (2015
دراسة ) Dwivedi, et al (2014ندراسة الطائت نآناد

(2014ف

دراسة )Nawab,et al. .)2010
دراسة يديقت (2013ف
دراسة (علت ناحمد2013 ,ف

التنظيمت

,ما تـ اتعتماد على مقياس التحليؿ لمتنسطا

إآابة أفراد عينة البحث لمتغي ار

النمنذج ,ن,ما هػن منلػ

فت آدنؿ رقـ (2ف.
آدنؿ رقـ (2ف معيار مقياس التحليؿ
الوسط الحسابي

درجة الموافقة

من ( )1إل اقل من أو يساوي ()2.33

ضعيف

من ( )2.34إل

متوسط

اقل من أو يساوي ()3.67

مرتفع

من ( )3.68إل ()5

*اختبار صدق أداة البحث وثباتها

 -1يػدؽ أداة البحػث ( :)Validity Testنهػت تمثػؿ يػحة نيػػالحية أداة البحػث نالػى أإ مػد هػػذا ادداة
تػػنفر بيانػػا

ذا

عالقػػة بماػػ,لة البحػػث ,نالتأ,ػػد مػػف ملػػمنف اللق ػ ار ننيػػؼ ملرداتهػػا عل ػى نحػػن دقيػػؽ

نللتحقؽ مف ذلؾ يتـ عف طريؽ اليدؽ الظاهرإ دداة البحث ,ناليدؽ المنطقت لمحتن اتستبانة ,فقد تـ
عرلها على مح,ميف مف ذنإ اترتياص فت مآاؿ اإلدارة العامة انادارة ادعماؿ فػت الآامعػا

ادردنيػة

الرسمية إلبدا ,رائهـ نمقترحاتهـ نتعديالتهـ ,نبنا اً على مالحظاتهـ تـ تعديلها.

 -2ثبا

أداة البحث ( :)Reliability Testحيث تتمثؿ بمد تحقيؽ التنافؽ أن اتتساؽ فػت نتػائا اتسػتبياف,

حيػث تػـ اسػػترداـ ارتبػار اتتسػػاؽ الػدارلت ,رننبػػاخ أللػا )Cronbach) Alphaحيػث يقػػيس مػد التناسػػؽ
فت إآابا

المستآنبيف على ,ؿ ادسئلة المنآندة, ,مػا يم,ػف تلسػير أللػا بأنهػا معامػؿ الثبػا

اإلآابػػا  ,نيػػدؿ ارتلػػاع قيمتػػه علػػى درآػػة ارتلػػاع الثبػػا

نيت ػرانح مػػا بػػيف (1-0ف ني,ػػنف قيمتػػه مقبنلػػة عنػػد

(%60ف نمػا فػنؽ ( ,)Sekaran and Bougie, 2010حيػث بلغػ
ل,ػػؿ مآاتتهػػا (0.97ف ,نبلغػ

قيمػػة الثبػػا

الػدارلت بػيف

قيمػة الثبػا

لمتغيػر الثقافػة التنظيميػة

لمتغيػػر التطػػنير التنظيمػػت (0.92ف .ممػا يػػدؿ علػػى انػػه ينآػػد

اتساؽ دارلت بدرآة عالية بيف فق ار ,ؿ متغير مف المتغي ار .
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سابعاً  :أساليب جمع البيانات :اعتمد الباحث على ننعيف مف الميادر فت آمع البيانا

نهت ,اآلتية.

 -1المصييادر الثانوييية  :اعتمػػد الباحػػث فػػت تغطيػػة الآانػػا النظػػرإ علػػى المسػ الم,تبػػت مػػف م ارآػػع اددا النظػػرإ
نالدراسا
نالندنا

السابقة ,نالرسائؿ نادطاري باإللافة إلى المآات

ذا

العلمية المترييػة بػالبحنث ننقػائع المػ تم ار

العالقة بمنلنع البحث.

 -2المصادر األولية :نهت البيانا

التت حينؿ عليها مف تغطية الآانا الميػدانت مػف رػالؿ تطػنير اسػتبانه ترػدـ
هذا البحث ,نقد تـ تنزيعها على أفػراد

أهداؼ البحث ,نالتت تـ تيميمها با,ؿ يتناسا مع متغي ار نفرليا

عينة المآتمع.
ثامناً  :المعالجة اإلحصايية :اعتمد الباحث ادساليا اإلحيائية اآلتية لغرض استرراج النتائا.
 -1المتنسط الحسابت (.)Mean

 -2اتنحراؼ المعيارإ (.)Std.Devialion
 -3التنزيع الطبيعت (.)Normal Distribution
-4ارتبار معامؿ تلرـ التبايف (.)VIF

 -5ميلنفة اترتباط "بيرسنف" (.)Correlation Matrix
 -6تحليؿ اتنحدار المتعدد (.)Multiple Regression Analysis
تاسعاً  :الدراسات السابقة

 -1دراسة الطائت نآناد (2014ف بعنناف "دنر الثقافة المنظمية فت سلن,يا
هدف

المناطنة التنظيمية فت هيئة النزاهة"

الدراسة إلى ال,اؼ عف مسػتن الثقافػة المنظميػة السػائدة فػت هيئػة الن ازهػة ن,ػذلؾ مسػتن سػلن,يا

المناطنػػة التنظيميػػة لػػد مػػنظلت الهيئػػة نمػػد تػػأثير الثقافػػة المنظميػػة فػػت هػػذا السػػلن,يا  ,نتػػـ تنزيػػع (189ف
استبانة على عدد مف منظلت هيئة النزاهة ,نبلت عدد مآتمع البحث (1365ف منظلا ,نقػد تنيػل

الد ارسػة إلػى

إف مسػػتن الثقافػػة المنظميػػة السػػائد فػػت هيئػػة الن ازهػػة دنف المسػػتن المطلػػنا ,أمػػا بالنسػػبة لسػػلن,يا

المناطنػػة

التنظيميػػة فقػػد ,ػػاف مسػػتناها مرتلعػػا ادمػػر ,نلػػـ يظهػػر هنػػاؾ اثػػر دبعػػاد الثقافػػة المنظميػػة فػػت سػػلن,يا

المناطنػػة

 -2د ارس ػػة الحنيط ػػت (2014ف بعنػ ػناف "اث ػػر آ ػػائزة المل ػػؾ عب ػػداي الث ػػانت للتمي ػػز ف ػػت تنآي ػػه الم سس ػػا

ادردني ػػة

التنظيمية باستثنا بعد نظاـ الرقابة السائد فت الهيئة الذإ ,اف له أث ار معننيا.

الماار,ة بالآائزة نحن التطنير التنظيمت – دراسة ميدانية"
هػػدف

الد ارسػػة إلػػى قيػػاس اثػػر آػػائزة الملػػؾ عبػػداي الثػػانت للتميػػز فػػت مآػػات

نالمعرفػػة ,نالماليػػة ,فػػت التطػػنير التنظيمػػت للم سسػػا

ثمػانت م سسػػا

التػػت حيػػل

القيػػادة ,نادف ػراد ,نالعمليػػا ,

ادردنيػػة الماػػار,ة بالآػػائزة ,نقػػد ت,ػػنف مآتمػػع الد ارسػػة مػػف

علػػى الآػػائزة فػػت دن ار سػػابقة ,حيػػث تػػـ تنزيػػع (250ف اسػػتبانة ,أاػػار النتػػائا إلػػى

نآػػند اثػػر ذإ دتلػػة إحيػػائية دبعػػاد آػػائزة الملػػؾ عبػػداي الثػػانت الممثلػػة بالقيػػادة ,نادف ػراد ,نالعمليػػا  ,نالمعرفػػة,
نالماليػػة ,علػػى التطػػنير التنظيمػػت ,باإللػػافة إلػػى عػػدـ نآػػند فػػرنؽ ذا
الثػػانت للتميػػز مػػع التطػػنير التنظيمػػت تعػػز للمتغي ػ ار

المبحنثة.

دتل ػة إحيػػائية دثػػر آػػائزة الملػػؾ عبػػداي

الديمغرافيػػة نذلػػؾ نفقػػا لتيػػن ار

00
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 -3دراسة ) Tabaghdehi and Salehi (2015بعنناف" تقييـ العالقة بيف الثقافة التنظيمية نرأس الماؿ الباػرإ
دعلا هيئة التدريس فت الآامعا "
هدف

الدراسة إلى التعرؼ على العالقػة مػا بػيف الثقافػة التنظيميػة نرأس المػاؿ الباػرإ علػى أعلػا الهيئػة

التدريسية فت آامعة أزاد فت إيراف ,نقد قاـ الباحثاف بأرذ عينة عانائية طبقية م,ننه مػف(300فعلػن تدريسػت
مػػف مآتمػػع الد ارسػػة نقػػد ,اػػل

الد ارسػػة إلػػى أف هنالػػؾ عالقػػة ذا

دتلػػة بػػيف أبعػػاد الثقافػػة التنظيميػػة نالمتمثلػػة

بػػ(التعلـ التنظيمػػت ,الثقػػة ,العمػػؿ الآمػػاعت ,الماػػار,ة ,التم,ػػيفف علػػى رأس المػػاؿ الباػػرإ ,ناف الثقافػػة التنظيميػػة

با,ؿ عاـ مرتلعة فت الآامعة.

 -4دراسة ) Falkheimer (2014بعنناف " قنة اتتيات
هدف

الدراسة إلى نيؼ اتتيػات

اإلستراتيآية فت التطنير التنظيمت"

اإلسػتراتيآية نأهميتهػا فػت التطػنير التنظيمػت ,نقػد تػـ التنيػؿ إلػى

نتائا أف القنة الدافعة الرئيسػية ن ار اتهتمػاـ المت ازيػد فػت اتتيػات

اإلسػتراتيآية هػن حاآػة المنظمػة إلػى اػرعية

يتـ مف راللها إدارة المآتمع المعاير, ,ما أظهر نتائا تحليؿ الدراسة أف هناؾ أنآه تلافر يم,ف أف تتـ بػيف
اتتيات

اإلستراتيآية نبيف ردما

لتطنير التنظيمت مرتبطا

العلنـ الحاسنبية, ,ما إف تر,ز الحآا ادربع على اتتيات

اإلستراتيآية

بال,لا ة التنظيمية نالينرة نالهنية نالالافية.

المبحث الثاني

اإلطار النظري ( الثقافة التنظيمية )
 -1مفهوم الثقافة التنظيمية:
تعدد

تعريلا

ملهػنـ الثقافػة التنظيميػة لل,تػاا نالبػاحثيف ن,ػالً عرفػه حسػا نآهػة نظػرا أن حسػا طبيعػة

الري ػػائص الت ػػت ت ػػتال ـ م ػػع طبيع ػػة بحث ػػه ,نيم ,ػػف س ػػرد بع ػػض التع ػػاريؼ لمله ػػنـ الثقاف ػػة التنظيمي ػػة ,فق ػػد عرفه ػػا
(القرينتت373 :2015 ,ف بأنها منظنمة المعانت نالرمنز نالمعتقدا

نالطقنس نالممارسا

التت تتطنر نتستقر مػع

مػػرنر الػػزمف نتيػػب سػػمة رايػػة للتنظػػيـ بحيػػث ترلػػؽ فهماًعامػػاً بػػيف أعلػػا التنظػػيـ حػػنؿ ريػػائص التنظػػيـ
نالسلنؾ المتنقع مف ادعلا , .ما عرف
نالعادا

نالسلن,يا

نالتنقعا

مف قبؿ (درة نآرادا 61 :2014 ,ف أنها مآمنعة مف المعتقدا

نالقػيـ

التت ياترؾ فيها أعلا المنظمة نت دإ إلى ت,ييؼ العلن الآديد نيػتـ نقلهػا عبػر

ادآياؿ المرتللة .نقد عرفها ) (Schein,2010:18مآمنعة اتفترالا

ادساسية الماتر,ة بيف ادعلا نالتػت

تـ أن ا,تاػلتها أن تطنيرهػا عػف طريػؽ آماعػة معينػة لمناآهػة الماػا,ؿ نالت,يػؼ الرػارآت نتحقيػؽ الت,امػؿ الػدارلت
نلرنرة تعليمها لألعلا الآدد بطريقة يحيحة تم,نهـ مف اإلدراؾ ناللهـ نالاعنر بتلؾ الماا,ؿ .نعرفها Daft,
) )2010 : 374مآمنعة القيـ نالمعتقدا

نالمعايير نالتلاهما

المنآهة التت يتاارؾ بها أعلا المنظمػة آمػيعهـ

,ما يآا تعليمها لألعلا الآدد بطريقة يحيحة تع,س سهنلة التل,ير فيها نالاعنر نالتيرؼ.
 -2أهمية الثقافة التنظيمية:

تأتت أهمية الثقافة التنظيمية مف ,ننها تمثؿ القدرة على الت,امؿ بيف آميع ادناطة الينمية لألفػراد العػامليف

دارؿ المنظمة مف اآؿ بلنغ ادهداؼ المحددة لهـ, ,ما أنها تساعد المنظمة علػى الت,يػؼ مػع البيئػة الرارآيػة علػى
نحػن آيػد ,باإللػػافة إلػى قػػدرتها علػى اتسػػتآابة للتغيػ ار

السػريعة الحايػلة التػػت تتعػرض لهػػا (الراػالت نالتميمػػت,
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217 :2009ف .نيذ,ر (الراالت نالرناادة16 :2010 ,ف أف الثقافة التنظيمية التت تتمتع بالننعية اللريدة للمنظمة
فإنهػا تيػب مػنرداً مػػف المػناد ال,امنػة نالقنيػة فػػت رلػؽ التميػز نالتلػرد مقارنػػة بالمنظمػا

المنافسػة ,نتػر (رملػػاف,

959 :2013ف إف الثقاف ػػة القني ػػة اتيآابي ػػة له ػػا أهمي ػػة بالنس ػػبة للمنظم ػػة نل ػػإلدارة ن ,ػػذلؾ الع ػػامليف ,فعل ػػى مس ػػتن

المنظمة تتمثؿ بالمحافظة على بقا ننمن ننآاح المنظمة فت بيئة ادعماؿ ,أما بالنسبة لػإلدارة فإنهػا تسػاعدها علػى
إم,اني ػػة ارتي ػػار ال ػػنمط اإلدارإ المناس ػػا م ػػع التغيػ ػ ار
نالتطنير التنظيمػت ,نأريػ ار تمثػؿ أهميػة الثقافػة بالنسػبة

الحاي ػػلة نالتط ػػن ار  ,نع ػػامالً مس ػػاعداً للت,ي ػػؼ م ػػع التغيي ػػر
للعػامليف تمثػؿ إطػا اًر مرآعيػاً حػنؿ السػلنؾ المقبػنؿ نالػذإ

يآا إتباعه, ,ما يم,ف أف تدفع بالعامليف نحػن التعػانف نالماػار,ة .نيػر الباحػث إف أهميػة الثقافػة التنظيميػة ت,مػف

فػػت بنػػا أن ت,ػػنيف اريػػية المػػنظليف نبالتػػالت التػػأثير علػػى سػػلن,هـ نالسػػلنؾ العػػاـ للمنظمػػة ,مػػا يم,ػػف أف ت,ػػنف
محلػػزة عل ػػى اإلب ػػداع نادف ,ػػار المتآ ػػددة ,نبالت ػػالت نآ ػػند أدا فع ػػاؿ ن ,ػػؼ ف ػػت تحقي ػػؽ اده ػػداؼ ناتس ػػتقرار ننم ػػن
المنظمة.
 -3وظايف الثقافة التنظيمية:

تػ دإ الثقافػػة التنظيميػػة عػػدة نظػػائؼ فػػت المنظمػػة حيػػث يم,ػػف اسػػتردامها ,ػػأداة للتغييػػر ننسػػيلة مػػف نسػػائؿ

التطػػنير التنظيم ػػت, ,مػػا يم,ػػف اسػػتردامها أداة لت,ػػنيف الحػػس اإلد ار,ػػت للعػػامليف عػػف البيئػػة الرارآيػػة الملػػطربة
(ادفت124 :2013 ,ف .فت حيف يػر (ديػرإ314 :2011 ,ف إف مػف نظػائؼ الثقافػة التنظيميػة هػن ت,ػنيف هنيتهػا
الاريية التت تميز المنظمة ,نالتزاـ آميع العامليف بها نتحديد ننع السلنؾ الناآا إتباعػه ,ممػا يػ دإ إلػى التػرابط
بيف أآ از المنظمة نأقسامها نتحقيؽ اتسػتقرار للتنظػيـ مػف رػالؿ تعػانف الآميػع لتحقيػؽ أهػداؼ المنظمػة, .مػا يػر
)  (Uhl-bien et al.2011:366مف رالؿ نظائؼ الثقافة التنظيمية يستطيع أعلا المنظمة حؿ قلايا نماا,ؿ
مهمة للمنظمة نهت الت,يؼ الرارآت نما يتطلا مف ادعلا انآازا بدقة ن,يؼ يم,ف تحقيقه ,ن,ذلؾ اتنػدماج أن

الت,امؿ الدارلت.
 -4أبعاد الثقافة التنظيمية:
لقػػد تعػػدد

نآهػػا

النظػػر حػػنؿ أبعػػاد الثقافػػة التنظيميػػة مػػف قبػػؿ ال,تػػاا نالبػػاحثيف فهنالػػؾ مػػف ينظػػر علػػى

أبعادها مف رالؿ ريائيها أن م,نناتها ,حيث ذ,ر (الرلػاآت40 :2009 ,ف أبعػاد الثقافػة التنظيميػة مػف رػالؿ
ريائيػػها,( ,اإلبػػداع ,العدائيػػة ,التنآػػه نحػػن النتػػائا ,التنآػػه نحػػن اللريػػؽ ,التنآػػه نحػػن ادف ػراد...اللف, .مػػا حػػدد
) Hofsted et.al, 2010:29

رمػس أبعػاد للثقافػة تتمثػؿ بػػ(النلنذ الػنظيلت ناللرديػة نالرآنلػة نالاػؾ وتنآػه

طنيػؿ المػػد ف .نيػػذ,ر ( (Schein, 2010 :24أنػػه يم,ػػف النظػػر إلػػى أبعػػاد الثقافػػة التنظيميػػة مػػف رػػالؿ (المظهػػر
السلن,ت المحسنس نالقيـ نالمعتقػدا

) 2015:56أبع ػػادا تمثلػ ػ

ناتفت ارلػا

ادساسػيةف .نقػد تنانلػ

د ارسػة (Tabaghdehi and Salehi,

بػ ػػ(التعلـ التنظيم ػػت ,الثق ػػة ,العم ػػؿ الآم ػػاعت ,الما ػػار,ة ,التم ,ػػيفف .بينم ػػا ق ػػاـ (عبابن ػػة

نحتاملة653 :2013 ,ف بدراسة أبعاد تلمن
(يػػديقت12 :2013 ,ف بد ارسػػة أبعػػاد تمثلػ

(البيرنقراطية ,اإلبداعية ,المهمة ,الداعمةف .فػت حػيف آػا

د ارسػة

(الماػػار,ة ,العمػػؿ الآمػػاعت ,اتلتػزاـ بالنقػ  ,تاػػآيع اإلبػػداعف .نمػػف

رػالؿ مػػا تقػػدـ مػف عػػرض دبعػػاد الثقافػة التنظيميػػة نآػػد إف هػذا ارػػتالؼ فػػت نآهػا

النظػػر قػػد ي,ػنف حسػػا طبيعػػة

المآتمػػع المبحػػنث التػػت تآػػر بهػػا الد ارسػػة ,نانسػػآاماً مػػع هػػدؼ هػػذا البحػػث تػػـ اعتمػػاد أبعػػاد يم,ػػف أف تسػػعى إلػػى

تحقيؽ التطنير التنظيمت فت المنظما

المبحنثة حتى يتـ قياسها نمف ثمة تعميها بيف المنظما

-1-4اإلبداع:
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يم,ف القنؿ باف اإلبداع هن الات المتآدد الغير رير النمطت أن تطنير دسلنا آديد .إف أهمية اإلبداع
بالنسبة للمنظؼ ت,مف فت دفػع قد ارتػه فػت تطبيػؽ مػا يمتلػؾ مػف مناهػا ل,ػت ييػب قػادر علػى تحقيػؽ إنتػاج متميػز

فػػت المسػػتقبؿ نتقػػديـ حلػػنؿ إبداعيػػة تسػػهـ فػػت تحقيػػؽ التطػػنير (محمػػد ناػػنيتر82 :2015 ,ف .فالمبػػدع فػػت مآػػاؿ
اإلدارة هن الذإ يبحػث دائمػا عػف طػرؽ نأسػاليا آديػد تسػهـ فػت حػؿ ماػا,ؿ العمػؿ نترفػع مػف مسػتن اددا لديػه,
(القري ػػنتت320 :2012 ,ف .نالي ػػنـ أي ػػبح

المنظم ػػا

بحاآ ػػة إل ػػى اإلب ػػداع نتيآ ػػة التغيػ ػ ار

الحاي ػػلة ف ػػت البيئ ػػة

المنافسػػة ,الت,ننلنآيػػا أن التغيػػر فػػت حاآػػا

المسػػتليد ناسػػتآابة لهػػذا التغي ػ ار بػػدأ المنظمػػا

إداريػػة

تهتـ باإلبػداع نالتنميػة نتنآههػا نحػن تحقيػؽ ادهػداؼ ,ػدائرة البحػث نالتطػنير ننحػدا

تنا ػ نحػػدا

التطػنير التنظيمػت (العميػاف,

390 :2013ف.
-2-4التعمم

تسػػعى المنظمػػا

إلػػى تحقيػػؽ النآػػاح تف سػػبا نآندهػػا هػػن تحقيػػؽ هػػدفها نهػػن النآػػاح ,ننظ ػ اًر لعػػدـ معرفػػة

العنامؿ الم ثرة فت تحقيؽ النآاح فت بعػض الحػات
هػػن الػػتعلـ التنظيمػػت ,حيػػث تاػػير أ,ثػػر الد ارسػػا

نآاحػاً مػػف ريرهػػا)2015 : 147
بالمعلنما

أتنػه مػف العنامػؿ التػت يم,ػف أف تػ دإ إلػى النآػاح التنظيمػت

إلػػى إف المنظمػػا

التػػت لػػديها تعلػػـ تنظيمػػت هػػت أ,ثػػر المنظمػػا

,مػػا إف الػػتعلـ يػػزند ادفػراد العػػامليف

.(Pourafgan and Beheshtifar,

نادساليا الآديدة عف طبيعة العمؿ فهن يرفع مف ,لػا ة العػامليف ,ػنف ,لػا ة المنظمػة تقػاس مػف رػالؿ

,لا ة العامليف فيهػا (عبػدالرحمف 2011:20 ,ف .نيػر (آرينبػرج نبػارنف100 :2004 ,ف إف للػتعلـ تػأثي ار
منها تغييػر طػرؽ أدا نناآبػا

عديػدة

ادفػراد اتآػاا نظػائلهـ انتهػا اً بطػرؽ اإلدارة التػت تعمػؿ علػى تبنػت بيئػة عمػؿ تاػآع

العامليف نت دإ إلى تحسيف ,لا تهـ اإلنتاآية .نبالتالت فأف المنظما

اليػنـ باتػ

ت ت,تلػت بػالتعلـ بػؿ بػدأ

تبحػث

عف الطرؽ التت يم,ف مف راللها تحقيؽ التعلـ ادسرع نادعمؽ ناد,ثر قيمة فت أدا أعمالها نتحنيػؿ مػا تػـ تعلمػه

إلى ردما

نمنتآا

منافسة مع اآلرريف (الساعدإ29 :2013 ,ف.

-3-4المشاركة

تعتب ػػر الما ػػار,ة م ػػف الس ػػما

بالناآبػػا

نالمس ػ نليا

العيػ ػرية الت ػػت تتس ػػـ به ػػا المنظم ػػا

المعاي ػػر لتحقي ػػؽ أه ػػدافها ,فالما ػػار,ة

ينل ػػد ل ػػد ادفػ ػراد اػػعن اًر بتحقي ػػؽ ذاتػػه .حي ػػث يػػر (حػ ػريـ :2013 ,ف إف الما ػػار,ة تعن ػػت

انغمػػاس ادفػراد العػػامليف ذهنيػػا نعاطليػػا فػػت أآػنا العمػػؿ نتعزيػػز الاػػعنر باتنتمػػا انايآػػاد بيئػػة عمػػؿ ايآابيػػة تػ دإ
إلى إنتاآية أعلى نتقلص دنراف النظيلة مما ينتا عنها المزيد مػف الرلػا الػنظيلت, ,مػا أيػب النظػر إلػى ماػار,ة

ادفراد سنا ,ان

فت اتراذ القرار أن المس نليا

ادرر مسألة أرالقية, .مػا إف للماػار,ة أهميػة بالنسػبة للمنظمػة

فػػت عمليػػة إحػػداث التغييػػر نالتطػػنير التنظيمػػت نهػػذا يػػتـ مػػف رػػالؿ إا ػراؾ المسػػتنيا

التنظيميػػة المرتللػػة أيػػحاا

ادهلية نال,لا ة (ماهر425 :2003 ,ف, .ما يم,ف اعتبار الماار,ة نسيلة لعمليػة التلػنيض نتحمػؿ المسػ نلية لػد
المنظػؼ, ,مػا يم,ػف اعتبارهػا أداة لتحسػيف عمليػة اتتيػات

علػى ,افػة المسػتنيا

التنظيميػة (Nawab, et al.

), .2010:260ما إف الماار,ة تتػي اللريػة إلبػدا الػرأإ نتراػيد القػ ار ار ممػا تػ دإ إلػى رفػع معننيػة المر نسػيف
نتحقؽ اتنسآاـ بيف ادفراد فت بيئة العمؿ (اللريآا

ن,ررنف223 :2009 ,ف.

-4-4التعاون

نيعنت طلا المساعدة مػف اآلرػريف ,نهػذا يعنػت العمػؿ معػا (أفػراد نآماعػا ف لحػؿ الماػا,ؿ ,نتاػمؿ نتػائا

التعانف المساعدة فت النق

المناسا نتبػادؿ الربػ ار نتحسػيف تقاسػـ المػنارد ), .(Dwivedi et. al,2014:88مػا
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العم ػػؿ يزي ػػد م ػػف فاعلي ػػة ه ػػذا الآماع ػػا

اناف العم ػػؿ عل ػػى اهتم ػػاـ نتط ػػنير آماع ػػا
نالما ػػار,ة ف ػػت أدا العمػػؿ ني ػػناعة القػػرار م ػػف رػػالؿ تعل ػػيمهـ سػػلن,يا

السنة6161/

نف ػػرؽ العم ػػؿ عل ػػى اتن ػػدماج

التع ػػانف نالثقػػة نت,ام ػػؿ اددنار (الغ ػػالبت

ني ػػال 64 :2010 ,ف .نيعتب ػػر العم ػػؿ ب ػػرنح اللري ػػؽ الناح ػػد م ػػف العنام ػػؿ ادساس ػػية ف ػػت العملي ػػة اإلداري ػػة ,لػ ػػذلؾ
المنظمػػا

الناعيػػة تحػػرص دائمػػا علػػى إيآػػاد هػػذا الػػرنح التعاننيػػة عػػف طريػػؽ تاػػ,يؿ فػػرؽ عمػػؿ عديػػدة (القريػػنتت,

 160 :2012ف, .ما إف العمؿ الآماعت يرلؽ بيف أفراد العمؿ اإلحساس بالمس نلية نالنت مما ينع,س نعلػى نحػن
ايآابت على زيادة مستنيا

ادئهـ (آالا 610 :2011,ف.

-5-4االلتزام بالوقت
يعتب ػػر النقػ ػ

المنظمػػا
التطػػن ار

م ػػف المػ ػنارد الرلي ػػة نالمهم ػػة ف ػػت المنظم ػػا

حي ػػث اس ػػتغالؿ ه ػػذا الم ػػنرد بي ػػنرة آي ػػدة يس ػػاعد

علػػى رلػػض الت,ػػاليؼ المترتبػػة علػػى ,لػػا ة نفاعليػػة إنتاآيتهػػا .نبالتػػالت ازداد

الحايػػلة فػػت ت,ننلنآيػػا المعلنمػػا  ,حيػػث بػػد تطػػنر ,ليػػا

اتسػتثمار الآيػد للنقػ (آناد2 :2014 ,ف .إف إدارة النقػ

أهميػػة النق ػ

فػػت ظػػؿ

العمػػؿ ,اسػػترداـ الحاسػػنا مػػف اآػػؿ لػػماف

عمليػة يػتـ مػف رػالؿھا حيػر النقػ

نتحديػدا نتنزيعػه

ناسػتثمارا بطريقػة امثػؿ نهػذا يتطلػا القيػاـ بػالترطيط نالتنظػيـ نالتنسػيؽ نالتحليػز نالتنآيػه نالمتابعػة لتنليػذ ادهػداؼ
التت تسػعى إليهػا المنظمة(حسػيف :2013 ,ف .نتػزداد أهميػة النقػ

باػ,ؿ ,بيػر للمنظمػا

اإلداريػػة بػػد اً مػػف اإلدارة العليػػا نيػػنتً إلػػى اإلدارة اإلاػرافية فػػت المنظمػػة ,فػػإلدارة النقػ

علػى مرتلػؼ المسػتنيا
فنائػػد عديػػدة للمنظمػػة منهػػا

التنفير فت الت,اليؼ انادارة المنارد البارية (اللنزإ167 :2012 ,ف.
المبحث الثاني  -اإلطار النظري ( التطوير التنظيمي )
 -1مفهوم التطوير التنظيمي

هنالػػؾ تعػػاريؼ عديػػدة لملهػػنـ التطػػنير التنظيمػػت تنانلهػػا ال,ثيػػر مػػف ال,تػػاا نالبػػاحثيف نيم,ػػف أف نسػػرد بعػػض

منها عرؼ (ماهر412: 2003 ,ف التطنير التنظيمت انه رطة طنيلة المد لتحسيف أدا المنظمة فت طريقة حلهػا
للماػػا,ؿ نتآديػػدها نتغييرهػػا لممارسػػاتها اإلداريػػة معتمػػدة علػػى مآهػػند تعػػاننت بػػيف اإلداريػػيف نعلػػى ادرػػذ بالحسػػباف
البيئة التت تعمػؿ فيهػا المنظمػة نعلػى التػدرؿ مػف طػرؼ رػارآت نعلػى التطبيػؽ العملػت للعلػنـ السػلن,ية, .مػا عرفػه
(اللنزإ17:,2012 ,ف هن الآهند الامنلية المرططة الهادفة إلى تغيير نتطنير ادفراد مف رالؿ التأثير فت قيمهـ
نمهػػاراتهـ نسػػلن,هـ ,ن,ػػذلؾ العمػػؿ علػػى تعػػديؿ نتغييػػر اتعتقػػادا

ناتتآاهػػا

علػػى نحػػن ي ػ دإ إلػػى رلػػؽ منػػاخ

تنظيمػػت سػػليـ .نقػػد عػػرؼ مػػف قبػػؿ (آرينبػػرج نبػػارنف820 :2004 ,ف هػػن مآمنعػػة أسػػاليا مػػف العلػػنـ اتآتماعيػػة
التت تستردـ مف اآؿ إحداث التغيير فت العمؿ الهدؼ منػه هػن تحسػيف المسػتن نتنميػة أفػراد المنظمػة نأدائهػا, .مػا
عرفػه ) (Newstrom and Davis, 2002: 352علػى انػه تطبيػؽ منهآػت لمعرفػة العلػنـ السػلن,ية علػى مرتلػؼ
المسػػتنيا

إلحػػداث التغييػػر المطلػػنا ,مػػف اآػػؿ تحقيػػؽ آػػندة عاليػػة للحيػػاة المهنيػػة ناإلنتاآيػػة نالقػػدرة علػػى الت,يػػؼ

ناللعالية.
 -2أهمية التطوير التنظيمي

تتمثػػؿ أهميػػة التطػػنير التنظيمػػت فػػت الآنانػػا المرتلػػؼ بالمنظمػػة ,فهػػن ي ػ دإ إلػػى دعػػـ ,لػػا ة التنظػػيـ نزيػػادة

اللاعليػػة ن,ػػذلؾ رفػػع اإلنتاآيػػة ,مػػا نننعػػا نيقلػػؿ مػػف هػػدر الم ػنارد, ,مػػا يسػػاعد علػػى تػػنفير المنػػاخ المالئػػـ نالبيئػػة
المتنازنػػة مػػف اآػػؿ التغلػػا علػػى الماػػا,ؿ نحػػات

الطػنارل نمناآهػػة نقػػاط اللػػعؼ لػػد اإلدارة نيسػػعى إلػػى تحقيػػؽ

الت,امؿ بيف أهداؼ التنظيـ نالعامليف ن,ذلؾ المآتمع (الييرفت164 :2009 ,ف .نير (الغػالبت نيػال :2010 ,
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المطلنبة مػف اآػؿ التعامػؿ مػع

السػريعة نالتػػت تلػرض نلسػػها علػػى المنظمػا , .مػػا تبػػرز أهميػة التطػػنير التنظيمػػت مػف رػػالؿ تر,ػػز آهػػند

اإلدارة العليػػا علػػى ادآػػؿ الطنيػػؿ لتطػػنير أسػػلنا حػػؿ الماػػا,ؿ نقػػدرتها علػػى التنب ػ بالمسػػتقبؿ نالعمػػؿ علػػى تآديػػد

عملياتهػػا انادارتهػػا بلاعليػػة ,نباسػػترداـ الت,ننلنآيػػا نالمعننػػة مػػف قبػػؿ اتستاػػارييف اإلداريػػيف يم,ػػف تاػػريص النلػػع
الحالت نالمستقبلت( ,الحنيطت300 :2014 ,ف.
 -3أهداف التطوير التنظيمي

قد ترتلؼ أهداؼ التطنير التنظيمت مف منظمة إلى أرر بحسا الماا,ؿ التت تعانت منهػا ن,يليػة عمػؿ

التطنير نعلى أإ مستن ل,ف عمنما براما التطنير التنظيمت ت تررج عف ملمنف التطنير ,حيث ير (الس,ارنة,
27 :2009ف إف التطنير التنظيمت يهدؼ إلى دعػـ ,لػا ة نفاعليػة المنظمػة نتحسػيف قػدرتها علػى مناآهػة الماػا,ؿ
الدارلية نمعالآة التغي ار

الرارآية التت ت ثر عليها .تنمية القن البارية نتحسيف أدائها ,ما يعمػؿ إليآػاد نػنع مػف

الت,امػ ػ ػ ػ ػػؿ ناتنسػ ػ ػ ػ ػػآاـ مػ ػ ػ ػ ػػا بػ ػ ػ ػ ػػيف أهػ ػ ػ ػ ػػداؼ المنظمػ ػ ػ ػ ػػة نأهػ ػ ػ ػ ػػداؼ نحاآػ ػ ػ ػ ػػا

ادف ػ ػ ػ ػ ػراد بنظ ػ ػ ػ ػ ػرة اػ ػ ػ ػ ػػمنلية .نيػ ػ ػ ػ ػػذ,ر

( (Champoux,2011:463إف م ػ ػػف أه ػ ػػداؼ التط ػ ػػنير التنظيم ػ ػػت ه ػ ػػن تعزي ػ ػػز التط ػ ػػابؽ ب ػ ػػيف الهي ,ػ ػػؿ التنظيم ػ ػػت,
اناسػػتراتيآية العمليػػا

الذاتيػػة

ناداػػراص نالثقافػػة ,نتطػػنير حلػػنؿ تنظيميػػة آديػػدة نمبت ,ػرة ,ن,ػػذلؾ تطػػنير القػػد ار

لتآديػد المنظمػة, .مػا أاػارة ) (Brown and Harvey, 2006:4إف هػدؼ التطػنير التنظيمػت هػن زيػادة فاعليػة
التنظيـ نتطنير إم,انيا

,ؿ فػرد ,مػا يتلػمف سلسػلة مػف ادناػطة المرطػط تنليػذها بالتعػانف مػع أعلػا المنظمػة

للمساعدة فت إيآاد نتحسيف طرؽ العمؿ نحن تحقيؽ ادهداؼ اللردية نالتنظيمية.
 -4مجاالت التطوير التنظيمي
هنالؾ مآات

عديدة فػت المنظمػة يم,ػف مػف راللهػا إحػداث تغييػ ار مػف اآػؿ التطػنير التنظيمػت حيػث ذ,ػر

(عامر نقنديؿ237 :2010 ,ف ن (العتيبت133 :2013 ,ف إف مآات

التطنير التنظيمت فت المنظمة هت:

الميوارد البشييرية  :Human Resourcesالعنيػػر الباػرية يعتبػػر مػػف العنايػػر ادساسػػية فػػت المنظمػػة فلػػن أردنػػا
إحداث تغيير فت مآاؿ الت,ننلنآيا فػاف ذلػؾ يحتػاج إلػى تػدريا للعػامليف نمػف هنػا يعػد مػدرؿ تنميػة المػنارد الباػرية
احد أهـ المدارؿ ادساسية لتحقيؽ التطنير التنظيمت.
الهيكل التنظيمي  :Organizational Structureإف المنظمة بحاآة إلػى هي,ػؿ تنظيمػت يػنظـ نينلػ العالقػا
التنظيمية ناإلدارية نتنزيع المهاـ نالمس نليا
إلى إحداث إآ ار ا

نتعديال

ناليػالحيا

فعنػد احػدث تغييػر فػت ظػرنؼ عمػؿ فػاف ادمػر يتطلػا

فت الهي,ؿ التنظيمت ل,ت يتمااى مع الظرنؼ الآديدة

إعيييادة الهندسييية (الهن ػػدرةف  :Re-Engineeringإف إع ػػادة الهندس ػػة تعتم ػػد عل ػػى إع ػػادة تي ػػميـ عملي ػػا
اإلنتاج ,مف اآؿ تحقيؽ زيادة فاعلية للمنظمة على المد الطنيؿ ,نمػف هنػا بػدأ
إعادة الهي,لة ,مآاؿ للتطنير التنظيمت.
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نظم العمل  :Systems of Workهذا المدرؿ يرتبط بتطنير نظـ العمؿ المتمثلة بػاللنائ المرتللػة نالمتعلقػة بػأدا
ادناطة المرتللة سنا ,ان

ترص اإلنتاج أن ادفراد أن التمنيؿ, ,ما تظػـ ر يػة المنظمػة نرسػالتها ن,ػذلؾ الرطػط

اإلستراتيآية المرتللة التت تح,ـ السلنؾ نالتيرفا

فت المنظمة.

نقػػد ذ,ػػر ) (Cameron and Green, 2004مػػف اآػػؿ الحلػػاظ علػػى التغييػػر نالتطػػنير نتحقيػػؽ النآػػاح
المسػػتمر علػػى المػػد الطنيػػؿ يحتػػاج قػػادة التغيػػر إلػػى منازنػػة آهػػندهـ عبػػر ثالثػػة أبعػػاد للتطػػنير التنظيمػػت نهػػت
ادهػػداؼ الم ػراد تحقيقهػػا تطػػنير نتقػػديـ نتػائا نالػػحة ,حاػػد النلػػنذ نالسػػلطة ,نأري ػ ار تاػػآيع العناطػػؼ ال,امنػػة لػػد
اداراص نالثقافة على الت,يؼ.
 -5أساليب التطوير التنظيمي

حتػى تػتـ عمليػػة التطػنير التنظيمػت بلاعليػػة تبػد مػف أف ت,ػػنف هنالػؾ نسػائؿ أن أسػػاليا إلتمػاـ العمليػة بنآػػاح

بحيػػث يػػتم,ف مػػف راللهػػا المػػدير أن الربيػػر المسػػئنؿ عػػف عمليػػة التطػػنير التنظيمػػت أف يسػػتردمها فػػت انآػػاز المهػػاـ
المطلنبػػة منػػه ,حيػػث يتلػػؽ ,ػػؿ مػػف (الرحاحلػػة نالع ػزاـ266 :2011 ,ف ن (ديػػرإ199 :2011 ,ف علػػى إف أسػػاليا
التطنير التنظيمت هت:
أسموب الدراسة الميدانية :نهن ادسلنا الذإ يتـ به استبياف العامليف بأحد الطريقتيف أما المقابلة الاريية أن عف
طريػػؽ اتستقيػػا البريػػدإ ثػػـ يػػتـ تزنيػػد العػػامليف عػػف نتيآػػة اتسػػتبياف ,نأهػػـ المنالػػيع التػػت يػػتـ تغطيتهػػا فػػت هػػذا
ادسلنا هت درآة الرلا ,رأإ العامليف فػت ادنمػاط القياديػة ندرآػة اليػراع التػت ياػعر بهػا العػاملنف ,نفػت لػن
هػػذا المناقاػػا

يػػتـ اقت ػراح نتنليػػذ عػػدد مػػف ب ػراما التػػدريا نالتنميػػة اإلداريػػة إليآػػاد حػػؿ للماػػا,ؿ التػػت أسػػلر عنهػػا

اتستبياف.
أسموب االستشارات  :يػتـ إحلػار عػدد مػف الربػ ار لريػد مالحظػة بعػض أنمػاط سػلنؾ آماعػة العمػؿ فػت المنظمػة
,التعانف المنآند أن درآة اليراع الحايؿ ,نظاـ اتتيات

المستردـ نمد فاعلية نما هن ادسػلنا المتبػع فػت

يتـ اقتراح التغيي ار

الالزمة لزيػادة فاعليػة اددا ناترتقػا برلػا العػامليف

اتراذ القرار نعلى أساس هذا المالحظا
فت المنظمة.

أسموب بناء الجماعات :هذا ادسلنا يهدؼ إلى زيادة درآة التماسؾ بيف آماعا

العمؿ ناترتقا بمسػتن أدائهػا,

نهذا يتـ مف رالؿ بعض ادساليا ,أسلنا مناقاة الآماعة بغرض ال,اؼ عف ادسباا التت تحنؿ دنف التنيػؿ
إلى درآة عالية مف التماسؾ بيف أعلا الآماعة ,أن أسلنا تػدريا الحساسػية حيػث يػتـ التر,يػز علػى زيػادة نعػت
الارص بسلن,ه.
أسيييموب الشيييبكة اإلداريييية :هػػذا ادسػػلنا يهػػدؼ إلػػى تاػػريص نمػػط القيػػادة اإلداريػػة الحػػالت للمػػد ار لمعرفػػة نقػػاط
اللػػعؼ للسػػلنؾ الحػػالت ,نبعػػدها يػػتـ تػػدريبهـ علػػى ,يليػػة اتنتقػػاؿ مػػف هػػذا الػػنمط إلػػى نم ػػط الس ػػلنؾ ادمثػػؿ أن
المررنا فيه.
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المبحث الثالث

اإلطار العممي لمبحث
أوال  :تشخيص متغيرات البحث :

 -1يعرض الآدنؿ (3ف فق ار
نالتت تع,س اتآاها

ل,ؿ بعػد مػف أبعػاد المتغيػر ادنؿ نالمتنسػطا

عينة البحث ن,ما هن منل فت أدناا. .

الآدنؿ (3ف مستن إآابا
ت

المتغير

الرقم

الفرعي

السؤال

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

التقدير

3.69

.982

مرتفعة

1

3.65

.995

متوسطة

2

3.61

.969

متوسطة

3

3.43

.964

متوسطة

4

5

يتم حل المشاكل عن طريق طرح مقترحات وأفكار جديدة

3.43

.956

متوسطة

4

4

تشجيع إدارة الجامعة اإلبداع وتحمل المخاطر في العمل

3.37

.916

متوسطة

6

3.53

.823

1
أ

عينة البحث عف متغير الثقافة التنظيمية
درجة

6

اإلبداع

2
3

الفقرة
يوجيييد هناليييك تنسييييق لتبيييادل األفكيييار اإلبداعيييية الجدييييدة بيييين
الجامعة والمؤسسات األخرى
تمتمييك إدارة الجامعيية رؤييية فييي توليييد أفكييار جديييدة قايميية عمي

البحث العممي

تنظر إدارة الجامعة لجمييع األفكيار اإلبداعيية بغين النظير عين
مصدرها
يوجد ليدى إدارة الجامعية سياسيات اواجيراءات تعميل عمي تنميية

األفكار اإلبداعية

اإلجمالي
7

ب

التعمم

تمتمك إدارة الجامعة برامج تدريبية لمتعمم لكافية كوادرهيا بصيورة

متوسطة

3.50

1.097

متوسطة

9

تحث إدارة الجامعة عم تداول مهارات التعمم بين كوادرها كافة

3.50

1.068

متوسطة

1

11

تمتمك كافة الكوادر الرغبة في اكتساب مهارات التعمم والمعرفة

3.49

.975

متوسطة

3

8
12

مستمرة

تحييث إدارة الجامعيية عم ي توظيييف الييتعمم ومهارات ي

المكتسييبة

نحو األداء الوظيفي
تشيييجع إدارة الجامعييية عمييي إشيييراك كافييية كوادرهيييا فيييي البيييرامج

التدريبية

يتم تقيم مؤشرات التعمم من قبل إدارة الجامعة

اإلجمالي
15
13
ج

الرتبة

1

10

التعاون

الحسػابية ناتنح ارفػا

المعياريػة

14
17
18

تحييث إدارة الجامعيية عم ي التعيياون والتنسيييق مييا بييين وحييدات
العمل التنظيمية لتحقيق األهداف العامة لمجامعة
تشييجع إدارة الجامعيية عم ي التعيياون فييي انجيياز المهييام وسيييادة

روح الفريق ضمن وحدة العمل التنظيمية نفسها

تشجع إدارة الجامعة عم مواجهة مشاكل العمل جماعياً

تشجع اإلدارة عمي تكمييف موظفيون مين وحيدات معينية بالقييام

في انجاز أعمال تخص وحدات أخرى عند الحاجة
تحيييث إدارة الجامعييية عمييي تحدييييد األهيييداف المطميييوب تحقيقهيييا

55

3.48

1.038

متوسطة

4

3.46

1.090

متوسطة

5

3.31

1.059

متوسطة

6

3.46

.930

متوسطة

3.69

.915

مرتفعة

1

3.65

.964

متوسطة

2

3.59

.979

متوسطة

3

3.46

.933

متوسطة

4

3.31

.879

متوسطة

5
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20

3.51

1.053

متوسطة

1

3.35

1.019

متوسطة

2

3.33

1.047

متوسطة

3

3.31

1.132

متوسطة

4

23

تتبني إدارة الجامعة آراء كوادرها نحو المشاركة في العممية اإلدارية

3.24

1.058

متوسطة

5

22

تراعي إدارة الجامعة آراء كوادرها عند اتخاذ القرار

3.17

1.092

متوسطة

6

3.32

.940

24
د

المشاركة

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

تسيييييمر إدارة الجامعييييية بمشييييياركة كوادرهيييييا فيييييي تبيييييادل اآلراء

19
21

والمقترحات نحو األداء الوظيفي

يتم تقييم مستوى المشاركة من قبل إدارة الجامعة
تسمر إدارة الجامعة بمشاركة كوادرها في حيل المشيكمة القايمية

التي تتعرن لها الجامعة

تحييرص أدارة الجامعيية عم ي مشيياركة كوادرهييا فييي عممييية صيينع

القرار

اإلجمالي

هي

االلتزام

بالوقت
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متوسطة

28

تحث إدارة الجامعة عم االلتزام بموعد القدوم والمغادرة في الوقت المحدد

4.23

.901

مرتفعة

1

30

يتحقق عن االلتزام بالوقت واحترام قيمت األهداف المطموبة

4.14

.879

مرتفعة

2

29

تعتبر إدارة الجامعة الوقت من الموارد األساسية لديها

3.97

.890

مرتفعة

3

27

تسع إدارة الجامعة عم انجاز العمل حسب األولوية

3.78

.942

مرتفعة

4

25

تنظم إدارة الجامعة أعمالها حسب توقيت محدد

3.67

.976

متوسطة

5

26

تحرص إدارة الجامعة عم تنفيذ العمل في الوقت المقرر

3.66

.970

متوسطة

6

3.91

.757

اإلجمالي

مرتفعة

عم مستوى وحدة العمل بصورة جماعية
16

تشجع إدارة الجامعة عم مكافية أداء العميل الجمياعي بدرجية
أعم من النجاح الفردي

اإلجمالي

يبػػيف الآػػدنؿ (3ف أف النسػػط الحسػػابت تسػػتآابا

3.23

1.121

3.49

.783

أف ػراد العينػػة علػػى بعػػد اإلبػػداع ترانح ػ

متوسطة

6

متوسطة

مػػا بػػيف (-3.37

3.69ف نانح ػ ػراؼ معيػ ػػارإ (.995-.916ف, ,مػ ػػا بلػ ػػت النسػ ػػط الحس ػ ػػابت اإلآمػ ػػالت (3.53ف ,نبػ ػػانحراؼ معي ػ ػػارإ
(.823ف ,حيػث آػا

اللقػرة رقػـ (6ف نالتػت نيػها "تتعػانف آامعتنػا مػع الم سسػا

ادرػر لتطػنير أسػاليا العمػؿ

نادف,ػػار اإلبداعيػػة" بػػأعلى نسػػط حسػػابت بلػػت (3.69ف نانح ػراؼ معيػػارإ (.982ف ,نهػػذا م اػػر علػػى ت ػنافر الر يػػة
اإلسػػتراتيآية للمنظمػػا

المبحنثػػة حػػنؿ تبػػادؿ ادف,ػػار المتآػػددة مػػع الم سسػػا

ادرػػر  ,فل ػالً عػػف البحػػث علػػى

أساليا عمؿ آديدة تساعد فت سرعة اتنآاز نهذا يعنت أف هنالؾ اهتماـ بهػذا المآػاؿ نالمتابعػة الحثيثػة إلدارة تلػؾ
لألسػػاليا نالطػػرؽ اإلداريػػة الحديثػػة الت ػت تتبعهػػا المنظمػػا

الآامعػػا

ادرػػر  .بينمػػا آػػا

اللق ػرة رقػػـ (4ف ننيػػها

"تاآيع اإلدارة اإلبداع نتحمؿ المراطر فت العمؿ" بأدنى متنسط حسابت بلت (3.37ف ,نانحػراؼ معيػارإ (.916ف,

نهػذا يبػػيف تعامػؿ المنظمػػا
تستآابا

المبحنثػػة حػنؿ تحمػػؿ المرػاطر فػػت العمػػؿ, .مػا يبػػيف الآػدنؿ (3ف أف النسػػط الحسػػابت

أفراد العينة على بعد التعلـ ترانحػ

مػا بػيف (3.50-3.31ف نانحػراؼ معيػارإ (1.097 -.975ف, ,مػا

بلػػت النسػػط الحسػػابت اإلآمػػالت (3.46ف ,نبػػانحراؼ معيػػارإ (.930ف ,حيػػث آػػا

اللقرتػػاف رقػػـ ( 7ن 9ف نالتػػت

تنص على "تمتلؾ إدارة الآامعة براما تدريبية للتعلـ ل,افة ,نادرها بيػنرة مسػتمرة" "تحػث إدارة الآامعػة علػى تػدانؿ

مها ار

التعلـ بيف ,نادرها ,افة" بػأعلى متنسػط حسػابت بلػت (3.50ف نانحػراؼ معيػارإ ( 1.097ن 1.068ف ,نهػذا

م اػػر آيػػد حػػنؿ ر ي ػة المنظمػػا

المبحنثػػة فػػت قػػدرتها علػػى امػػتالؾ الب ػراما التدريبيػػة نحػػن الػػتعلـ نل,افػػة ,نادرهػػا
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نأهمية امتالؾ هذا ال,نادر لمها ار

التعلـ نلرنرة تدانلها على ,افة المستنيا

الدراسة ,انطالقا مف إيماف ناهتماـ إدارة المنظما

المبحنثة بأهمية مها ار

السنة6161/

نبدرآة مرتلعة نفقاً إلآابػا

التعلـ نالمعرفة لهذا المآاؿ نادثر الذإ

يم,ف أف يتحقؽ فت رفع مستن أفرادها مما ينع,س على فاعلية ن,لا ة أدائها ,بينما آا
"يتـ تقيـ م ا ار

عينػة

اللقرة رقـ (12ف ننيػها

التعلـ مف قبؿ إدارة الآامعة" بأدنى متنسط حسابت بلت (3.31ف نانحراؼ معيارإ (1.059ف ,مما

يػػدؿ علػػى أف هنالػػؾ لػػعؼ أن عػػدـ متابعػػة آديػػة لعمليػػة تقيػػيـ م اػ ار

الػػتعلـ فػػت المنظمػػا

المبحنثػػة ممػػا يع,ػػس

يعنبة معرفة نلع البراما فت المستقبؿ, ,ما يبػيف الآػدنؿ (3ف أف النسػط الحسػابت تسػتآابا

بع ػػد التع ػػانف ترانحػ ػ

أفػراد العينػة علػى

م ػػا ب ػػيف (3.69-3.23ف نانحػ ػراؼ معي ػػارإ (1.121 -.879ف ,م ػػا بل ػػت النس ػػط الحس ػػابت

اإلآمػػالت (3.49ف ,نبػػانحراؼ معيػػارإ (.783ف ,حيػػث آػػا
على التعػانف مػا بػيف نحػدا

اللق ػرة رقػػـ (15ف نالتػػت ني ػها "تحػػث إدارة الآامعػػة

العمػؿ التنظيميػة" بػأعلى متنسػط حسػابت بلػت (3.69ف نانحػراؼ معيػارإ (.915ف ,لقػد

تبػػيف للباحػػث أف هنػػاؾ آهػػند تبػػذؿ نحػػن التعػػانف نالتنسػػيؽ علػػى مسػػتن نحػػدا
ادهػػداؼ العامػػة للمنظمػػا

المبحنثػػة بينمػػا آػػا

العمػػؿ التنظيميػػة فػػت سػػبيؿ تحقيػػؽ

اللق ػرة رقػػـ (16ف ننيػػها "تاػػآع إدارة الآامعػػة علػػى م,افئػػة أدا

اللريؽ بدرآة أعلى مف النآاح اللردإ" بأدنى متنسػط حسػابت بلػت (3.23ف نانحػراؼ معيػارإ (1.121ف ,هػذا يعنػت
أف هنالػؾ تنآػه نحػن م,افػأة العمػؿ اللػردإ أعلػى مػف العمػؿ الآمػاعت فػت إدارة العمػؿ نالتنآػه نحػن تحليػز العػػامليف
نانآاز اددا على مستن اللرد أن با,ؿ ا,بر مف الآماعة, .مػا بػيف الآػدنؿ (3ف أف النسػط الحسػابت تسػتآابا
أف ػراد العينػػة علػػى بعػػد الماػػار,ة ترانح ػ

معيػارإ (.940ف ,حيػػث آػا

مػػا بػػيف(3.51-3.17ف نبنسػػط حسػػابت إآمػػالت بلػػت (3.32ف ,نبػػانحراؼ

اللقػرة رقػـ (20ف نالتػت تػػنص علػى "تسػػم إدارة الآامعػة بالماػػار,ة فػت تقػػديـ أف,ػػار

آدي ػػدة" ب ػػأعلى متنس ػػط حس ػػابت بل ػػت (3.51ف نانحػ ػراؼ معي ػػارإ (1.053ف ,حي ػػث إف هن ػػاؾ تا ػػآيع م ػػف قب ػػؿ إدارة
المنظمػػا

المبحنثػػة علػػى تقػػديـ أ ار ناقت ارحػػا

نتحقيػؽ ادهػػداؼ المرسػنمة ,بينمػػا آػا

اآلر ػريف نهػػذا تنآػػه آيػػد نحػػن الماػػار,ة فػػت انآػػاز مهػػاـ الآامعػػة

اللقػرة رقػـ (22ف ننيػػها "ت ارعػت اإلدارة  ,ار المنظلػػنف عنػد اترػػاذ القػرار"

ب ػػأدنى متنس ػػط حس ػػابت بل ػػت (3.17ف نانحػ ػراؼ معي ػػارإ (1.092ف ,ه ػػذا ي ػػدؿ عل ػػى إف هنال ػػؾ دع ػػـ م ػػف قب ػػؿ إدارة
المنظمػػا

المبحنثػػة لماػػار,ة المػػنظليف فػػت عمليػػة يػػنع القػرار نم ارعػػاة ,رائهػػـ اتآػػاا عمليػػة اترػػاذ القػرار, .مػػا بػػيف

الآدنؿ (3ف أف النسط الحسابت تسػتآابا

أفػراد العينػة علػى بعػد اتلتػزاـ بالنقػ

مػا بػيف (4.23-3.66ف

ترانحػ

نانح ػراؼ معي ػػارإ (.976 -.879ف نبنسػػط حسػػابت إآمػػالت (3.91ف ,نبػػانحراؼ معيػػارإ (.757ف ,حيػػث آػػا

المحػػدد" بػػأعلى

اللق ػرة رقػػـ (28ف نالتػػت نيػها "تحػػث إدارة الآامعػػة علػػى اتلت ػزاـ بمنعػػد القػػدنـ نالمغػػادرة فػػت النق ػ

متنسط حسابت بلت (4.23ف نانحراؼ معيارإ (.901ف ,لقد تبيف للباحث أف هنػاؾ اهتمػاـ لبعػد النقػ
هذا البعد على المرتبة ادنلى مف بيف أبعاد الثقافة التنظيمية نهذا دليؿ علػى أهميػة النقػ
,ننػػه مػػف المػنارد المهػػـ فػػت دعػػـ العمليػػة اإلداريػػة ,حيػػث إف هنالػػؾ احت ػراـ لقيمػػة النق ػ
إعطا ادنلنيا

لػد المنظمػا

اللقػرة

المقػػرر" بػػأدنى متنسػػط حسػػابت بلػػت (3.66ف

نانح ػراؼ معيػػارإ (.970ف ,نهػػذا يػػدؿ علػػى مػػد نعػػت انادراؾ ال ,ػنادر العاملػػة دارػػؿ المنظمػػا
نما يترتا عليه مف انآا از

المبحنثػة

نتنظػػيـ العمػػؿ علػػى أسػػاس

فت انآاز العمؿ ننلع السقؼ الزمنت إلتماـ المهاـ المننطة باإلفراد العامليف ,بينما آػا

رقػػـ (26ف نالتػػت نيػػها "تحػػرص الآامعػػة علػػى تنليػػذ العمػػؿ فػػت النقػ
النق

حيػث حيػؿ

المبحنثػػة بأهميػػة

على مرتلؼ اديعدة فت تحقيؽ ادهداؼ ,ناعتبػارا مػف اداػيا الثمينػة نيآػا

استغالله بأحسف ينرة ,ننه منردا مهما فت رفع مستن أدا المنظما

نتحقيػؽ ال,لػا ة ناللاعليػة لهػا ,نبالتػالت فػت

تحقيؽ أهدافها التنظيمية نأفرادها على حد سنا فلالً عف السعت لتحقيؽ العمؿ فت ادنقا
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 -2يعرض الآدنؿ (4ف المتنسطا
اتآاها

المعيارية ل,ؿ فقرة مف فق ار

الحسابية ناتنحرافا

عينة البحث ن,ما هن منل فت أدناا.
الآدنؿ رقـ (4ف مستن إآابا

الرقم

السنة6161/

المتغير الثػانت نالتػت تع,ػس

عينة البحث عف متغير التطنير التنظيمت

الفقرة

الرتبة

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

التقدير

37

تفوين الصالحيات الممنوحة لممرؤوسين تسهم في دعم عممية صنع القرار

3.93

.969

مرتفعة

1

31

تحيرص إدارة الجامعية عمي إجيراء تعيديالت فيي األنظمية اإلداريية اسيتعدادا إلحيداث

3.83

.852

مرتفعة

2

التطوير
32

تفوين إدارة الجامعة جزء من الصالحيات لممرؤوسين

3.80

.992

مرتفعة

3

39

تسع إدارة الجامعة إل تحديث استراتيجية العمل المتبعة بهدف التطوير

3.61

.952

متوسطة

4

33

تحرص إدارة الجامعة عم تدريب كوادرها لمواجهة التطور التي تحدثها الجامعة

3.54

.998

متوسطة

5

35

تعمد إدارة الجامعة إل تجديد اآلالت والتقنيات باستمرار

3.54

1.006

متوسطة

5

38

تختار إدارة الجامعة األفراد ذوي الكفاءة إلجراء التطوير في الجامعة

3.53

1.181

متوسطة

7

34

يوجد بحث مستمر عن طرق جديدة لتطوير أساليب العمل في الجامعة

3.49

.967

متوسطة

8

40

يييتم قييياس مؤشيرات التطييوير بشييكل منييتظم ميين قبييل إدارة الجامعيية اسييتعدادا لممرحميية

3.49

.975

متوسطة

8

القادمة
36

يتم االستعانة بالخبراء المختصين في برامج التطوير التنظيمي
اإلجمالي

3.43

1.138

متوسطة

3.62

يبػػيف الآػػدنؿ (4ف أف النسػػط الحسػػابت تسػػتآابا

متوسطة

أفػراد العينػػة للتطػػنير التنظيمػػت ترانحػ

مػػا بػػيف(-3.43

3.93ف نانح ػراؼ معيػػارإ (1.181 -.852ف نبنسػػط حسػػابت إآمػػالت(3.62ف ,نبػػانحراؼ معيػػارإ (.768ف ,حيػػث
آا

اللقرة رقـ (37ف بأعلى نسػط حسػابت بلػت (3.93ف نانحػراؼ معيػارإ (.969ف ,بينمػا آػا

بػػأدنى نسػػط حسػػابت بلػػت (3.43ف نانح ػراؼ معيػػارإ (1.138ف ,هػػذا م اػػر آيػػد للمنظمػػا
بتلنيض اليالحيا

نالتػػت تسػػعى مػػف راللهػػا إلػػى تطػػنير العمليػػا
ميلحة أدا المنظما

اللقػرة رقػـ (36ف

المبحنثػػة فيمػػا ي ػرتبط

التػت تسػهـ باػ,ؿ أن بػفرر فػت عمليػة يػنع القػرار ,ممػا يعػزز عمليػة اترػاذ القػرار نالثقػة لػد

ادعلا , ,ما إف هنالؾ تنآه مف قبؿ المنظما

المبحنثة نحن تحديث إستراتيآية العمػؿ اناآػ ار التعػديال

المهمػة

اإلداريػػة إلحػػداث عمليػػة التطػػنير للمرحلػػة القادمػػة ممػػا ييػػا فػػت

المبحنثة نتطنيرها ,فلالً عف تنآهاتها الحثيثة اتآاا أفرادها نتدريبهـ نتهيئة هػذا ال,ػنادر

فت مناآهػة التطػن ار  ,بمػا يحقػؽ الػدعـ للآهػد نالنقػ

الالزمػيف فػت انآػاز مهػاـ العمػؿ نتحقيػؽ ادهػداؼ التنظيميػة

بلاعلية ن,لا ة, ,ما إف هنالؾ دعـ مف قبؿ المنظما

المبحنثة للبحث العلمت إليآاد الطرؽ نالنسائؿ الحديثػة التػت

تسهـ فت رفع مستن أدائها نآعلها مف الم سسا
المنظما

المنافسة محلياً ندنلياً ,رير إف هنالؾ تنآه محدند مف قبؿ إدارة

المبحنثػة فػت إتمػاـ عمليػة التقػنيـ نحػن تحديػد م اػ ار

عمليػة التطػنير ,فلػالً عػف اتسػتلادة مػف الربػ ار

المرتيػػيف فػػت ب ػراما التطػػنير التنظيمػػت الػػذيف لهػػـ دن ار مهمػػا فػػت إحػػداث التغييػػر نالتطػػنير س ػنا ,ػػاننا مػػف دارػػؿ
المنظما

المبحنثة أن مف رارآها.
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ثانياً  :عرن نتايج االختبار

المسػتقلة (الثقافػة

تـ استرداـ تحليؿ اتنحدار المتعدد لمعرفة إف ,اف هنػاؾ دنر ذن دتلػة إحيػائية للمتغيػ ار

التنظيميةف على المتغير التابع (التطنير التنظيمػتف عنػد مسػتن دتلػة إحيػائية (α≤0.05ف .نقبػؿ البػد فػت تطبيػؽ
اتنحػدار المتعػػدد ترتبػار فرلػػية البحػػث ,فقػد تػػـ إآػ ار بعػض اترتبػػا ار

تفترالا

تحليؿ اتنحدار ن,ما هن منل فيما يلت:

القبليػة ,نذلػػؾ مػػف أآػؿ مال مػػة البيانػػا

 -1اختبار التوزيع الطبيعي (:)Normality
تـ التأ,ػد مػف إتبػاع البيانػا

التنزيػع الطبيعػت ( )Normal Distributionباسػ ػػترداـ ارتبػار (One Test

 ،)Sample Kolmogorov-Smirnovنالآدنؿ رقـ (5ف يبيف ذلؾ.
آدنؿ رقـ (5ف
للمتغير
ا
ارتبار (One Sample Kolmogorov-Smirnov Testف
المتغير

المستقلة نالمتغير التابع

قيمة اختبار

الداللة

)(One Sample Kolmogorov-Smirnov test

اإلحصايية

اإلبداع

1.198

0.113

التعمم

1.195

0.115

التعاون

0.833

0.492

المشاركة

0.944

0.335

االلتزام بالوقت

1.298

0.069

الثقافة التنظيمية

0.553

0.920

التطوير التنظيمي

1.114

0.167

يتبػػيف مػػف الآػػدنؿ رقػػـ (5ف أف قيمػػة الدتلػػة اإلحيػػائية ترتبػػار (One Sample Kolmogorov-
 )Smirnov Testلآميع المتغيػ ار ,ػاف أ,بػر مػف مسػتن الدتلػة اإلحيػائية (α≤0.05ف ,ممػا يػدؿ علػى أف هػذا
المتغي ػ ار تتبػػع التنزيػػع الطبيعػػت ,بمعنػػى يآػػا أف ت,ػػنف (Sigف ا,بػػر مػػف (0.05ف لت,ػػنف البيانػػا

طبيعياً نبالنظر إلى الآدنؿ يتل أف آميع المتغي ار

منزعػػة تنزيع ػاً

هت ا,بر مف (0.05ف ,فأف تنزيػع المعاينػة للنسػط الحسػابت

تقترا مف التنزيع الطبيعت (الهيتت223 :2004 ,ف.
 -2اختبار قوة النموذج :ترتبار قنة النمنذج تـ استعماؿ آملة مف اترتبا ار نهت.

 نتايج اختبار استقاللية المتغيرات المستقمة:
تـ حساا ميلنفة معامال

اترتباط بيرسنف ( )Pearsonلمعرفة العالقة بيف المتغيػ ار

بهدؼ ال,اؼ عف نآند ارتباط رطت بيف المتغي ار

المستقلة ,ن,ما هن منل بالآدنؿ رقـ (6ف.
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اإلبداع

التعمم
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))Correlation Matrix

التعاون

المشاركة

اإلبداع

1

التعمم

**.776

1

التعاون

**.774

**.738

1

المشاركة

**.710

**.638

**.757

1

االلتزام بالوقت

**.670

**.651

**.704

**.662

االلتزام بالوقت

1

** ذات داللة إحصايية عم مستوى ()0.01≤ α
* ذات داللة إحصايية عم مستوى ()0.05≤ α

باتعتمػػاد علػػى نتػػائا آػػدنؿ (6ف فإنػػه يتلػ أف معظػػـ عالقػػا

اترتبػػاط بػػيف متغيػ ار

البحػػث معننيػػة نذا

دتلة إحيػائية عنػد مسػتن دتلػة (0.01≤ αف, ,مػا تنلػ النتػائا إلػى نآػند عالقػة ارتبػاط منآبػة دالػة إحيػائياً

بيف آميع المتغي ار

المستقلة .نبهذا فأنه ت ينآد ارتباط تاـ بيف المتغي ار

المستقلة نبعلها اآلرر ( Hair, et al.

.)2014

 اختبار االرتباط الخطي (:)Multicollinearity

تػػـ اسػػترداـ ارتبػػار اترتبػػاط الرطػػت بهػػدؼ التأ,ػػد مػػف أنػػه ت ينآػػد ارتبػػاط عػػاؿ بػػيف المتغي ػ ار

المسػػتقلة,

نذلؾ باتعتماد على ارتبار معامؿ تلرـ التبايف ( ,)VIFنارتبار التبايف المسمنح ( )Toleranceل,ؿ متغير مف
المتغيػ ار

المسػػتقلة للنمػنذج مسػػتقلة فيمػػا بينهػا ,نللتأ,ػػد مػف ذلػػؾ الغػػرض

المسػػتقلة ,حيػث يآػػا أف ت,ػػنف المتغيػ ار

نسػػتعيف بهػػذا اترتبػػار الػػذإ يعتبػػر أحػػد الطػػرؽ لل,اػػؼ عػػف ماػػ,لة اترتبػػاط الرطػػت المتعػػدد ,أمػػا الػػترلص مػػف
الما,لة فيتـ رالباً عػف طريػؽ اسػتبعاد المتغيػر ذن عالقػة اترتبػاط العليػة مػع المتغيػ ار

المسػتقلة ادرػر  ,مػع العلػـ

أف ت بػػد عػػدـ تآػػانز معامػػؿ تلػػرـ التبػػايف للقيمػػة (10ف ,نقيمػػة ارتبػػار التبػػايف المسػػمنح تبػػد أف ي,ػػنف أ,بػػر مػػف

(0.05ف ,نبحسػاا المعػامال
رقـ (7ف ,اآلتت:

السػابقة ل,ػؿ المتغيػ ار

المسػتقلة, ,انػ

النتػائا المتحيػػؿ عليهػا مدرآػة فػت الآػػدنؿ

آدنؿ (7ف ارتبار معامؿ تلرـ التبايف نالتبايف المسمنح لمتغي ار

المتغيرات المستقمة

التباين المسموح Tolerance

الدراسة
معامل تضخم التباين
VIF

اإلبداع

0.286

3.498

التعمم

0.341

2.930

التعاون

0.273

3.659

المشاركة

0.371

2.695

االلتزام بالوقت

0.433

2.312

يبيف الآدنؿ (7ف إلى أف قيـ ارتبار تلرـ التبايف لآميػع المتغيػ ار
(3.659-2.312ف بينما أف قيمة ارتبار التبايف المسمنح به لآميػع المتغيػ ار

أقػؿ مػف (10ف ,نتتػرانح قيمتػه مػا بػيف
أ,بػر مػف (0.05ف نتتػرانح قيمتػه مػا

بػيف (.433 -.273ف  ,نبالتػالت يم,ػف القػنؿ أنػه ت تنآػد ماػ,لة ارتبػاط عػاؿ بػيف المتغيػ ار  ,نهػذا يػدؿ علػى عػدـ
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المسػػتقلة الػناردة بآػػدنؿ (اترتبػػاطف ,نهػذا يعػػزز إم,انيػػة اسػػتردامها

فت النمنذج.
ثالثاً  :اختبار الفرضيات:

مف رالؿ ما تقدـ مف ارتبػا ار قبليػة بحيػث تبػيف أنػه ت ينآػد ماػ,لة ارتبػاط تػاـ بػيف المتغيػ ار

نأنه ت ينآد ما,لة اترتباط الدارلت بيف المتغي ار

المسػتقلة,

المستقلة ,فػإف هػذا يسػم بمنايػلة المرحلػة التاليػة نهػت ارتبػار

اللرليا  ,نبهذا يتـ استرداـ نمنذج اتنحدار المتعدد لدراسة أثر المتغي ار

المستقلة (اإلبداع ,ن التعلـ ,نالتعانف,

نالماار,ة ,ناتلتزاـ بالنق ف على المتغير التابع (التطنير التنظيمتف.
 نتايج معامالت االرتباط لنموذج االنحدار المتعدد:

آدنؿ رقـ (8ف ملرص النمنذج )Model Summary(b

النموذج

R

1

Std. Error of the
Adjusted R2
Estimate

R2
0.738

)0.859(a

0.401

0.728

االلتزام بالوقت ,التعمم ,المشاركة ,اإلبداع ,التعاون a Predictors: (Constant),

يتب ػػيف م ػػف الآ ػػدنؿ (8ف أف قيم ػػة معام ػػؿ التحدي ػػد ب ػػيف المتغي ػػر المس ػػتقؿ نالمتغي ػػر الت ػػابع حي ػػث بلغػ ػ قيمت ػػه

(0.859ف, ,مػػا هػػن منلػ قيمػػة معامػػؿ التحديػػد نيحػػدد ب ػ (R2ف بقيمػػة (0.738ف نالػػذإ يلسػػر بأنػػه لػػن أُلػػيؼ متغيػػر

مسػتقؿ للنمػنذج فػإف قيمتػه سػترتلع حتػى لػن لػـ ي,ػػف هنػاؾ أهميػة للمتغيػر المسػتقؿ فػت النمػنذج (زيػادة مآمػنع المربعػػا

العائدة لالنحدار  SSSمع ثبا مآمنع المربعا ال,لية SSSف نلهذا يتـ حساا معامؿ التحديد المعدؿ ( Adjusted

R2ف نالػػذإ يأرػػذ باتعتبػػار الزيػادة الحايػػؿ فػػت درآػػا الحريػػة ,ن,مػػا هػػن منلػ أعػػالا فقػػد بلغػ قيمتػػه (0.728ف,
نعليه فإف أبعاد المتغير المستقؿ استطاع أف تلسر (%72.8ف مف التغي ار الحايلة فت المتغير التابع نالباقت تُعز
إلى عنامؿ أرر .
 اختبار المعنوية اإلجمالية لنموذج االنحدار المتعدد :يمثؿ الآدنؿ (9ف نتائا تحليػؿ التبػايف  ANOVAترتبػار
معننية نمنذج اتنحدار.

b

آدنؿ (9ف نتائا تحليؿ التبايف
ميدر التبايف

مآمنع المربعا

درآة الحرية

متنسط المربعا

Regression

54.857

5

10.971

Residual

19.430

121

.161

Total

74.287

126

F

Sig

68.326

).000(a

االلتزام بالوقت ,التعمم ,المشاركة ,اإلبداع ,التعاون a Predictors: (Constant),
التطوير التنظيمي b Dependent Variable:

ينل آدنؿ (9ف تحليػؿ التبػايف نالػذإ يهػدؼ إلػى التعػرؼ علػى القػنة التلسػيرية للنمػنذج ,,ػؿ عػف طريػؽ
اإلحيائت (Fف .نتـ ييارة فرلياته ,اآلتت:
نمف رالؿ آدنؿ(9ف فإنه يتل نآند معننية عالية ترتبػار(Fف مقػدرة ب ػ (68.326ف نبمسػتن الدتلػة
قُدر بػ ( )Sig = 0.000نهت ا,بر مف قيمتها الآدنلية عند مستن دتلة (0.05ف نالبالغة (3.96ف ,نبهػذا ي,ػنف
لنمػػنذج اتنحػػدار مالئػػـ لقيػػاس العالقػػة السػػببية بػػيف المتغيػػر المسػػتقؿ (الثقافػػة التنظيميػػةف نالمتغيػػر التػػابع (التطػػنير
التنظيمػتف ,نمػف هػذا المنطلػؽ نعليػه فإنػه ينآػد تػأثير للمتغيػ ار
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المستقلة ما مقدارا (%72.8ف مػف المتغيػر التػابع ,نه,ػذا ُيم,ػف القػنؿ أنػه ينآػد علػى ادقػؿ متغيػر مسػتقؿ ناحػد مػف
المتغي ار المستقلة ُي ثر على المتغير التابع نالذإ ُيم,ف أف ي,نف معننإ ,نيتـ معرفة ذلؾ مف رالؿ ارتبار معننية

معامال

معادلة اتنحدار المتعدد.

 اختبييار معنوييية معييامالت معادليية االنحييدار المتعييدد :الآػػدنؿ (10ف ُينل ػ قػػيـ معػػامال
اإلحيائية لها ,ما هن منل فيما يأتت-:

ناترتبا ار

آدنؿ (10ف المعامال
Model
)(Constant

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B

اتنحػػدار للمقػػد ار

)Coefficient(a
Standardized
Coefficients
Beta

T

Sig.

2.388

0.018

0.827

0.410
0.002

0.467

0.196

اإلبداع

0.067

0.081

0.072

التعمم

0.206

0.066

0.250

3.141

التعاون

0.027

0.087

0.028

0.312

0.756

المشاركة

0.266

0.062

0.326

4.274

0.000

.3130

0.072

0.309

4.370

0.000

الحد الثابت

االلتزام بالوقت

التطوير التنظيمي a Dependent Variable:

نمػػف رػػالؿ مػػا هػػن منل ػ فػػت الآػػدنؿ رقػػـ (10ف فػػإف معلمػػة الحػػد الثاب ػ

(Sig=0.018ف اقػػؿ مػػف مسػػتن

الدتلػػة (α ≤ 0.05ف ,نلهػػذا تػػرفض اللرلػػية اليػػلرية نتقبػػؿ اللرلػػية البديلػػة نالتػػت تػػنص أف" قيمػػة الحػػد الثاب ػ

تسانإ اليلر" نعليه فاف معلمة الميؿ معننية نيع,س أهمية المتغير المستقؿ فت النمنذج انادراؿ قيمة الحد الثابػ
فت معادلة اتنحدار حيث بلغ قيمته (0.467ف.
اختبار الفرضية الرييسة األول :

 :H1ينآػد اثػر ذن دتلػة إحيػائية عنػد مسػتن

المنظما
أثبت

(α ≤ 0.05ف للثقافػة التنظيميػة فػت التطػنير التنظيمػت فػت

المبحنثة ,نمػف رػالؿ مػا تقػدـ سػنؼ يػتـ ارتبػار اللرلػيا

اللرعيػة المنبثقػة مػف اللرلػية الرئيسػية ادنلػى ,نالتػت

انه ينآد اثر للمتغير المستقؿ (الثقافة التنظيميةف فت المتغير التابع (التطنير التنظيمتف فت المنظما

المبحنثة.

اختبار الفرضية الفرعية األول :

 :H0ت ينآد اثر ذن دتلػة إحيػائية عنػد مسػتن (α ≤ 0.05ف لبعػد اإلبػداع فػت التطػنير التنظيمػت فػت المنظمػا

المبحنثة.

يتل مف رالؿ آدنؿ رقـ (10ف أف قيمة (tف بلغ

(0.827ف ,نهػت أعلػى مػف قيمتهػا الآدنليػة نالبالغػة

(3.37فعند مستن معننيػة (Sig=0.410ف نهػت أ,بػر مػف مسػتن الدتلػة (α ≤ 0.05ف ,نعليػه فإنػه سػيتـ رفػض
اللرلية البديلة نقبنؿ اللرلية اليػلرية نالتػت تػنص علػى أنػه ت ينآػد أثػر ذن دتلػة إحيػائية عنػد مسػتن الدتلػة
(α ≤ 0.05ف لبعد اإلبداع فت التطنير التنظيمت فت المنظما المبحنثة.
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اختبار الفرضية الفرعية الثانية:

 :H1ينآػد اثػر ذن دتلػة إحيػائية عنػد مسػتن (α ≤ 0.05ف لبعػد الػتعلـ فػت التطػنير التنظيمػت فػت المنظمػا

المبحنثة.

يتل مف رالؿ آدنؿ رقـ (10ف أف قيمة (tف بلغ

(3.141ف ,نهػت أعلػى مػف قيمتهػا الآدنليػة نالبالغػة

(3.37ف عنػػد مسػػتن معننيػػة (Sig=0.002ف نهػػت أقػػؿ مػػف مسػػتن الدتلػػة (α ≤ 0.05ف ,نعليػػه فإنػػه يػػتـ رفػػض
اللرلية اليلرية نقبنؿ البديلة نالتت تنص على أنه ينآد أثر ذن دتلة إحيائية عند مستن الدتلة (α ≤ 0.05ف

لبعد التعلـ فت التطنير التنظيمت فت المنظما

المبحنثة.

(0.206ف نالتػػت تع,ػػس مقػػدار النقيػػاف المتحقػػؽ فػػت قيمػػة

,مػػا إف الآػػدنؿ يظهػػر قيمػػة (Bف حيػػث بلغ ػ

المتغير التابع (التطنير التنظيمت فت المنظما المبحنثةف نتيآة نقياف المتغير المستقؿ (التعلـف بنحدة ناحدة.
اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:

:H0

ت ينآد اثر ذن دتلة إحيائية عند مستن (α ≤ 0.05ف لبعد التعانف فت التطنير التنظيمت فت المنظما

يتلػ مػػف رػػالؿ آػػدنؿ رقػػـ (10ف أف قيمػػة (tف بلغػ

المبحنثة

(0.312ف ,نهػػت أقػػؿ مػػف قيمتهػػا الآدنليػػة نالبالغػػة

(3.37ف عند مستن معننية (Sig=0.756ف نهت أ,بر مف مسػتن الدتلػة (α ≤ 0.05ف ,نعليػه فإنػه سػيتـ رفػض
اللرلية البديلة نقبنؿ اللرلية اليػلرية نالتػت تػنص علػى أنػه ت ينآػد أثػر ذن دتلػة إحيػائية عنػد مسػتن الدتلػة
المبحنثة.

(α ≤ 0.05ف لبعد التعانف فت التطنير التنظيمت فت المنظما
اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:

 :H1ينآد اثر ذن دتلة إحيائية عند مستن (α ≤ 0.05ف لبعد الماار,ة فت التطنير التنظيمت فت المنظما المبحنثة.

يتل مف رالؿ آدنؿ رقػـ (10ف أف قيمػة (tف بلغػ

(4.274ف ,نهػت أ,بػر مػف قيمتهػا الآدنليػة نالبالغػة

(3.37ف عنػػد مسػػتن معننيػػة (Sig=0.000ف نهػػت أقػػؿ مػػف مسػػتن الدتلػػة (α ≤ 0.05ف ,نعليػػه فإنػػه يػػتـ رفػػض
اللرلية اليلرية نقبنؿ البديلة نالتت تنص على أنه ينآد أثر ذن دتلة إحيائية عند مستن الدتلة (α ≤ 0.05ف
لبعد الماار,ة فت التطنير التنظيمت فت المنظما

المبحنثة.

,مػػا إف الآػػدنؿ يظهػػر قيمػػة (Bف حيػػث بلغػ

(0.266ف نالتػػت تع,ػػس مقػػدار النقيػػاف المتحقػػؽ فػػت قيمػػة

المتغير التابع (التطنير التنظيمت فت المنظما المبحنثةف نتيآة نقياف المتغير المستقؿ (الماار,ةف بنحدة ناحدة.
اختبار الفرضية الفرعية الخامسة:
 :H1ينآد اثر ذن دتلة إحيائية عند مستن (α ≤ 0.05ف لثقافة النق

يتلػ مػػف رػػالؿ آػػدنؿ رقػػـ (10ف أف قيمػػة (tف بلغػ

فت التطنير التنظيمت فت المنظما المبحنثة.

(4.370ف ,نهػػت أ,بػػر مػػف قيمتهػػا الآدنليػػة نالبالغػػة

(3.37ف عنػد مسػتن معننيػة (Sig=0.000ف نهػت أقػؿ مػف مسػتن الدتلػة (α ≤ 0.05ف ,نعليػه فإنػه يػتـ رفػض
اللرلية اليلرية نقبنؿ البديلة نالتت تنص على أنه ينآد أثر ذن دتلة إحيائية عند مستن الدتلة (α ≤ 0.05ف

لبعد اتلتزاـ بالنق

فت التطنير التنظيمت فت المنظما المبحنثة.

,مػػا إف الآػػدنؿ يظهػػر قيمػػة (Bف حيػػث بلغ ػ

(0.313ف نالتػػت تع,ػػس مقػػدار النقيػػاف المتحقػػؽ فػػت قيمػػة

المتغيػػر التػػابع (التطػػنير التنظيمػػت فػػت المنظمػػا المبحنثػػةف نتيآػػة نقيػػاف المتغيػػر المسػػتقؿ (اتلت ػ ازـ بالنقػ ف بنحػػدة

ناحدة.
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المبحث الرابع

االستنتاجات والتوصيات
أوال  :االستنتاجات

 -1أظهػػر النتػػائا اإلحيػػائية نآػػند اثػػر ذن دتلػػة إحيػػائية للثقافػػة التنظيميػػة نأثرهػػا فػػت التطػػنير التنظيمػػت فػػت
المنظمػػا المبحنثػػة ,ممػػا ياػػير إلػػى دنرهػػا اللعػػاؿ فػػت نآػػاح عمليػػة التطػػنير التنظيمػػت فػػت المنظمػػا

المبحنثػػة

نقدرتها على التنافس فت مآاؿ بيئتها ,ت سيما ناف الثقافة التنظيمية تعمؿ على لبط نتنآيه السػلنؾ المررػنا

بػػه مػػف اآػػؿ ع,ػػس يػػنرة ما ػرقة للمنظمػػا , ,مػػا إف لػػإلدا ار
فاعلية العمؿ بيف أعلا التنظيـ نرفع ,لا ة المنظما .
, -2مػػا ,ػػاف للنق ػ

اهتمام ػاً ,بي ػ اًر مػػف قبػػؿ المنظمػػا

نتنليذها بحسا أهميتها ندنرها فت النحدا

رفع مستن ,لا ة المنظما

دن اًر ,بيػ اًر فػػت دعػػـ الثقافػػة التنظيميػػة ممػػا يعػػزز

المبحنثػػة فػػت عمليػػة إدارتػػه ن,يليػػة تنظيمػػه انادارة ادعمػػاؿ

التنظيمية بهدؼ زيادة فاعليػة ,ن,لػا ة انآػاز المهػاـ ممػا يػ دإ إلػى

المبحنثة ,مما يع,س الينرة المارقة لها حنؿ اتهتماـ بالنق

ن,يلية إدارته ,ننه

مف المنارد الرلية ادساسية فت الم سسة.
, -3ما أنلح
المسػػتنيا

المنظما

النتائا اإلحيائية إف إدارة المنظما
نلػػرنرة تػػدانلها نتبػػادؿ مهػػا ار

المبحنثة لديها ر ية نالػحة حػنؿ البػراما التدريبيػة نل,افػة

الػػتعلـ نتنظيلهػػا علػػى نحػػن فعػػاؿ ,نهػػذا يع,ػػس مػػد نعػػت انادراؾ

المبحنثة لملهنـ التعلـ ,فلالً عف تعزيز م,انتها بيف بيئتها التنافسية مف اآؿ منا,بة التطن ار .

, -4ما ,اف هنالؾ مستن مف تبادؿ اآل ار نننع مف الماار,ة بيف ال,نادر النظيلية فت حؿ القلايا نالماا,ؿ التػت
تعترض العمؿ نتهيئة المنػاخ المناسػا لعمليػة نيػع القػ ار ار

لمناآػه تلػؾ الماػا,ؿ نقػدرتها علػى تحقيػؽ الت,امػؿ

بيف أناطة الم سسة ,مما تع,س ينرة ايآابية على قيـ بيئة التنظيـ.
 -5تبيف مف النتائا اإلحيائية عػدـ نآػند اثػر ذن دتلػة إحيػائية لبعػد اإلبػداع نلػيس لػه مسػاهمة فعالػة فػت إنآػاح
عمليػػة التطػػنير التنظيمػػت فػػت المنظمػػا

المبحنثػػة ,فقػػد تعػػند هػػذا النتيآػػة إلػػى طبيعػػة الآامعػػة أن قػػد ي,ػػنف

المنطقة الآغرافية لها تأثير عليها أن قد ي,نف حسا طبيعة عمؿ ادقساـ نالتت يقؿ بها اإلبداع أن عدـ التاآيع
عليه بالمستن المطلنا.
, -6م ػػا أظه ػػر النت ػػائا ع ػػدـ نآ ػػند اث ػػر ذن دتل ػػة إحي ػػائية لبع ػػد التع ػػانف مم ػػا يع ,ػػس تنآه ػػا
المبحنثة حنؿ طبيعة العمؿ اللرقت نسيادة رنح اللريؽ الناحد بيف نحدا

إدارة المنظم ػػا

التنظيـ ,أن قػد ت,ػنف بعػض أعمػاؿ ت

تتطلػػا العمػػؿ الآمػػاعت أن عػػدـ نآػػند تحليػػز مػػادإ أن معنػػنإ يحػػث علػػى التعػػانف نالتاػػآيع عليػػه بالمسػػتن
المطلنا ان هنالؾ مستن مف التاآع للعمؿ اللردإ على حساا العمؿ الآماعت.

, -7ما ,اف هنالؾ ر ية حنؿ أهمية التطنير للمنظما

المبحنثة نحريػها علػى تهيئػة المنػاخ المناسػا الػذإ يسػهـ

با,ؿ أن بأرر فت نآػاح عمليػة التطػنير التنظيمػت مػف رػالؿ رسػـ السياسػا

ناترػاذ بعػض اإلآػ ار ا

بادسػػاليا التطنيريػػة مػػف دارػػؿ الم سسػػة أن مػػف رارآهػػا عػػف طريػػؽ اتسػػتعانة بػػالرب ار
,افػػة مآػػات

المتعلقػة

المترييػػة ,لتطػػنير

التنظػػيـ نالعمػػؿ علػػى إعػػداد الب ػراما الالزمػػة ننلػػع الرطػػط اإلسػػتراتيآية التػػت تسػػهـ فػػت تحقيػػؽ

عملية التطنير التنظيمت.
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ثانياً  :التوصيات

فػت لػن النتػائا التػت تػـ التنيػؿ إليهػا فػػت هػذا البحػث يقػدـ الباحػث مآمنعػة مػف التنيػيا

للمنظمػػا

المبحنثػػة ف ػػت إقل ػػيـ الاػػماؿ ,حي ػػث يه ػػدؼ الباح ػػث مػػف ن ار ه ػػذا التنيػػيا

لإلس ػػهاـ فػػت تحس ػػيف نتطػػنير الثقاف ػػة

التنظيمية نبما يحقؽ إدارة فاعلة للتطنير التنظيمت ,نمف آملة هذا التنييا

هت:

 -1تعزيػػز اتهتمػػاـ بالثقافػػة التنظيميػػة مػػف قبػػؿ إدارة المنظمػػا

المبحنثػػة, ,ننهػػا مػػف العنايػػر المهمػػة فػػت نآػػاح

المنظمة التت تسهـ فت زيادة ترسيل القيـ نتنميتها نحن تعزيز التطنير التنظيمت لها.
 -2العمؿ علػى تاػآيع ندعػـ اإلبػداع نالمبػدعيف علػى المسػتن اللػردإ نالآمػاعت باػ,ؿ ا,بػر عػف طريػؽ تاػآيع
ادف ,ػػار ناتقت ارح ػػا

المنظما

المبت,ػ ػرة نتحم ػػؿ المر ػػاطر, ,نن ػػه يعتب ػػر م ػػف الر ,ػػائز ادساس ػػية لنم ػػن ناس ػػتقرار نازده ػػار

المبحنثة ,فلالً عف إسهامه فت نآاح التطنير التنظيمت.

 -3العمؿ على فت ,فاؽ أنسػع للماػار,ة علػى مرتلػؼ المسػتنيا
باحتراـ نتقدير الذا

دارػؿ المنظمػا

المبحنثػة ,ممػا يعػزز الاػعنر

دارؿ التنظيـ مما ينتا عنه النت ناتنتما نالتلانت فت العمؿ دارؿ بيئة التنظيـ.

 -4بػػذؿ آهػػند ا,بػػر نحػػن التعػػانف نتاػػآيع العمػػؿ الآمػػاعت نسػػيادة رنح اللريػػؽ انام,انيػػة ربطػػه بنظػػاـ الم,افئػػا
الماديػة نالمعننيػة نايػػال اهتمػاـ ا,بػر لهػػذا العنيػر ,ننػه مػػف التنآهػا

يسهـ فت رفع فاعلية ن,لا ة تحقيؽ ادهداؼ التنظيمية فت المنظما

اتسػتراتيآية للمنظمػػا

المبحنثة.

 -5العمؿ على زيادة الدعـ نالتاآيع ل,افة ال,نادر فت مرتلؼ مستنياتهـ لزيادة ا,تساا مها ار
با,ؿ يع,س تطبيؽ المعرفة فت المنظما

المعايػرة الػػذإ

المبحنثة ,فلالً عف تلعيؿ تقييـ م ا ار

التعلـ ,نتنظيلهػا

التعلـ .

 -6نار نتعزيػز ملهػنـ التطػنير التنظيمػت نالحػث علػى إيآػاد الطػرؽ نادسػاليا الآديػدة فػت العمػؿ بطػرؽ مرتللػة
مف اآؿ تطنيرها نرفع أدائها نزيادة إنتاآيتها لنآاح عملية التطنر.

 -7تلعيػػؿ دنر الربػ ار المرتيػػيف فػػت بػراما التطػػنير التنظيمػػت ,فلػالً عػػف تلعيػػؿ قيػػاس م اػ ار

التطػػنير علػػى

نحن منتظـ بما يم,نها مف تحديد مػناطف الرلػؿ لمعالآتهػا نتحديػد نقػاط القػنة ليػتـ تعزيزهػا ندعمهػا مػف قبػؿ إدارة
المنظما

المبحنثة.
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المصادر والمراجع
أوال  :المصادر العربية

الكتب

 -1آرينبرج ,آيرالد نبارنف ,رنبر ( 2004ف ,إدارة السلنؾ فت المنظما  ,الرياض :دار المريل للنار.
 -2آالا ,إحساف دهش ( 2011ف ,السلنؾ التنظيمت فت عير التغيير( ,ط1ف عماف :دار يلا للنار
نالتنزيع.
 -3حػريـ ,حسػػيف ( 2013ف ,السػػلنؾ التنظيمػػت سػػلنؾ ادفػراد نالآماعػػا

فػػت منظمػػا

ادعمػػاؿ( ,ط4ف ,عمػػاف:

دار الحامد للنار نالتنزيع.
 -4الرلاآت ,نعمة عباس (2009ف ,ثقافة المنظمة( ,ط /العربيةف ,عماف :دار اليازنرإ للنار نالتنزيع.
 -5درة ,عبدالبارإ إبراهيـ نآػرادا  ,نايػر محمػد سػعند ( 2014ف ,ادساسػيا

فػت اإلدارة اإلسػتراتيآية :منحنػى

نظرإ تطبيقت( ,ط1ف ,عماف :دار نائؿ للنار نالتنزيع.
 -6ديرإ ,ازهد محمد ( 2011ف ,السلنؾ التنظيمت( ,ط1ف عماف :دار المسيرة للنار نالتنزيع نالطباعة.
 -7الرحاحلػػة ,عبػػدالرزاؽ سػػالـ نالع ػزاـ ,ز,ريػػا احمػػد (2011ف ,السػػلنؾ التنظيمػػت فػػت المنظمػػا ( ,ط1ف ,عمػػاف:
م,تبة المآتمع العربت للنار نالتنزيع.
 -8السػاعدإ ,م يػد نعمػة (2013ف, ,يػؼ تػدار منظمػا

ادلليػة الثالثػة مػدرؿ فػت فلسػلة الػتعلـ التنظيمػػت( ,ط1ف

عماف :م سسة النرؽ للنار نالتنزيع.
 -9الس ػػ,ارنة ,ب ػػالؿ رل ػػؼ ( 2009ف ,التط ػػنير التنظيم ػػت ناإلدارإ( ,ط1ف ,عم ػػاف :دار المس ػػيرة للنا ػػر نالتنزي ػػع
نالطباعة
 -10الييرفت ,محمد ( 2009ف ,المنسنعة العلمية للسلنؾ التنظيمت التحليؿ على مستن المنظما  ,اإلس,ندرية:
الم,تا الآامعت الحديث.
 -11ع ػػامر ,س ػػام عب ػػدالمطلا نقن ػػديؿ ,ع ػػال محم ػػد (2010ف ,التط ػػنير التنظيم ػػت( ,ط1ف ,عم ػػاف :دار الل ,ػػر
ناارنف نمنزعنف.
 -12عب ػػدالرحمف ,الل ػػرنخ ف ػػايز (2011ف ,ال ػػتعلـ التنظيم ػػت نأثػ ػرا ف ػػت تحس ػػيف اددا ال ػػنظيلت( ,ط1ف عم ػػاف :دار
آليس الزماف للنار نالتنزيع.
 -13العمياف ,محمػند سػلماف ( 2013ف ,السػلنؾ التنظيمػت فػت منظمػا

ادعمػاؿ( ,ط6ف ,عمػاف :دار نائػؿ للناػر

نالتنزيع.
 -14الغالبت ,طػاهر محسػف نيػال  ,احمػد علػت (2010ف ,التطػنير التنظيمػت مػدرؿ تحليلػت( ,ط1ف ,عمػاف :دار
نائؿ للنار نالتنزيع.
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 -15اللريآػػا  ,رلػػير ,ػػاظـ ناللػػنزإ ,منسػػى سػػالمة نالاػػهابت ,أنعػػاـ عبػػداللطيؼ ( 2009ف ,السػػلنؾ التنظيمػػت
ملاهيـ معايرة( ,ط1ف ,عماف :إث ار للنار نالتنزيع.
 -16القريػػنتت ,محمػػد قاسػػـ ( 2012ف ,السػػلنؾ التنظيمػػت د ارسػػة السػػلنؾ اإلنسػػانت اللػػردإ نالآمػػاعت فػػت منظمػػا
ادعماؿ( ,ط6ف ,عماف :دار نائؿ للنار نالتنزيع.
 -17القرينتت ,محمد قاسـ ( 2015ف ,نظرية المنظمة نالتنظيـ ,إعادة(ط4ف ,عماف :دار نائؿ للنار نالتنزيع.
 -18الل ػػنزإ ,منس ػػى ( 2012ف ,التط ػػنير التنظيم ػػت أساس ػػيا

نمل ػػاهيـ حديث ػػة( ,ط5ف ,عم ػػاف :دار نائ ػػؿ للنا ػػر

نالتنزيع.
 -19ماهر ,احمد ( 2003ف ,السلنؾ التنظيمت مدرؿ بنا المها ار  ,اإلس,ندرية :الدار الآامعة.
 -20الهيتػػت ,يػػالح الػػديف حسػػف (2004ف ,ادسػػاليا اإلحيػػائية فػػت العلػػنـ اإلداريػػة ,عمػػاف ,ادردف :دار نائػػؿ
للطباعة نالنار.
الدوريات

, -21تفػػت ,طػػارؽ أبػػن العطػػا (2013ف ,الثقافػػة التنظيميػػة نانع,اسػػتها علػػى تطػػنير اإلدارة الآامعيػػة .مآلػػة الق ػ ار ة
نالمعرفة  -مير142( ,ف.132-117 ,
 -22آ ػناد ,سػػندس منسػػى (2015ف ,د ارسػػة مقارنػػة للاعليػػة إدارة النق ػ
نطالبا

نعالقتهػػا بالتحيػػيؿ الد ارسػػت بػػيف طػػالا

المرحلة ادنلى نالرابعة ل,لية التربية الريالية فت الآامعة المستنيرية .مآلػة ,ليػة التربيػة الريالػية

للبنا 1(14 ,ف.12 -1 ,
 -23الحنيط ػػت ,احم ػػد ينس ػػؼ (2014ف ,اث ػػر آ ػػائزة المل ػػؾ عب ػػداي الث ػػانت للتمي ػػز ف ػػت تنآي ػػه الم سس ػػا
الماار,ة بالآائزة نحن التطنير التنظيمت (دراسة ميدانيةف .دراسا

ادردني ػػة

العلنـ اإلدارية2(41 ,ف.311 -295 ,

 -24الراالت ,اا,ر آاراي نالتميمت ,أياد فالػؿ ( 2009ف ,الثقافػة التنظيميػة ندنرهػا فػت الماػار,ة باترػاذ القػرار
د ارسػػة ميدانيػػة فػػت اػػر,ا

ت,ننلنآيػػا المعلنمػػا

ادردنيػػة .البيػػائر -مآلػػة علميػػة مح,مػػة1(13 ,ف-209 ,

.261
 -25الرا ػػالت ,ا ػػا,ر آ ػػاراي نالرناا ػػدا ,عب ػػاس س ػػالـ (2010ف ,أث ػػر أنػ ػناع الثقاف ػػة التنظيمي ػػة ف ػػت تحدي ػػد مس ػػتن
المس نلية اتآتماعية للار,ا  .مآلة اإلدارإ121( ,ف.47-11 ,
 -26رملػػاف ,رنػػا نػػنر الػػديف (2013ف ,أثػػر الثقافػػة التنظيميػػة علػػى اتآاهػػا

العػػامليف نحػػن التغييػػر بػػالتطبيؽ علػػى

آامعتت عيف امس نقناة السنيس .المآلة العلمية لالقتياد نالتآارة-مير2( ,ف.979-944 ,
 -27عبابن ػػة ,ارئ ػػد إس ػػماعيؿ نحتامل ػػة ,ماآ ػػد احم ػػد (2013ف ,دنر الثقاف ػػة التنظيمي ػػة ف ػػت دع ػػـ إدارة المعرف ػػة ف ػػت
المستاليا

الح,نمية فت ادردف .المآلة ادردنية فت إدارة ادعماؿ4(9 ,ف.670 -651 ,

 -28العتيبت ,سػعد آػ از (2013ف ,دنر التطػنير التنظيمػت فػت تحقيػؽ التنميػة اإلداريػة – مسػاهمة تحليليػة .المآلػة
المغربية لإلدارة المحلية نالتنمية  -المغرا112(113 ,ف.156 -125 ,
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 د ارسػػة-ػػيف العػػامليف فػػت التطػػنير التنظيمػػت, أثػػر تم,ف2013(  سػػيؼ الػػديف عمػػاد, عاليػػة آػناد ناحمػػد, علػػت-29
ليػة بغػداد للعلػنـ,  مآلػة.الينفية فت بغداد

ة العامة لليناعا,استطالعية آل ار عينة مف العامليف فت الار
.186 -150 ,ف36( ,اتقتيادية

. العالقة بيف ننعية حياة العمؿ ناإلبداع التنظيمت,ف2015(  عبدالرحمف طاهر, نسريف آاسـ ن انيتر, محمد-30
.111 -70 ,ف81(21 ,مآلة العلنـ اتقتيادية ناإلدارية
المناطنػػة التنظيميػػة

يا, دنر الثقافػػة التنظيميػػة فػػت سػػلن,ف2014(  عػػادؿ ياسػػيف, رعػػد عبػػداي نآػناد, الطػػائت-31
.104 -75 ,ف79(20 , مآلة العلنـ اتقتيادية ناإلدارية.بحث فت هيئة النزاهة

الثقافة التنظيمية على أبعاد

ننا, اثر م,ف2013( ريـ, عبداي عبدال, فراس محمد ناحمد بف منينر, الدعآة-32

92-57 ,ف75(14 , مآلة الثقافة نالتنمية.نالمقاييس ادردنية

التطنير التنظيمت فت م سسة المنايلا
الرسايل واالطارير
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