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أثر الثقافة التنظيمية في الرضا الوظيفي لمعاممين في الجامعات الرسمية األردنية إلقميم الشمال

The Impact of Organizational Culture in Job satisfaction of Employees at
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المستخمص
،هدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الرسمية األردنية إلقميـ الشماؿ
، ومعرفة األثر الذي تمحقه الثقافة التنظيمية بأبعادها (العمػؿ الجمػاعي وروح الفريػؽ،والتعرؼ كذلؾ عمى الرضا الوظيفي
 تكوف مجتمع الد ارسػة مػف،  التعاوف) في الرضا الوظيفي في الجامعات الرسمية األردنية إلقميـ الشماؿ،اإلبداع واإلبتكار
اإلدارات العميا والوسطى والدنيا لمجامعات الرسمية إلقميـ الشماؿ في المممكة االردنية الهاشمية التي تتألؼ مف الجامعات

، بمختمؼ فئػاتهـ ومسػمياتهـ الوظيفيػة.) ( جامعة اليرموؾ وجامعة العموـ والتكنولوجيا االردنية و جامعة اؿ البيت: األتية
 أظهرت نتػائ الد ارسػة أف مسػتوى الثقافػة التنظيميػة السػائدة فػي، ً) موظفا200( حيث قاـ الباحث باختيار عينة عشوائية
 ووج ػػود مس ػػتوى متوس ػػط ك ػػذلؾ ف ػػي الرض ػػا ال ػػوظيفي ف ػػي،الجامع ػػات الرس ػػمية األردني ػػة إلقم ػػيـ الش ػػماؿ بمس ػػتوى متوس ػػط
 كما بينت النتائ وجود أثر إيجابي لمثقافة التنظيمية بأبعادها (العمؿ الجمػاعي،الجامعات الرسمية األردنية إلقميـ الشماؿ

. التعاوف) في الرضا الوظيفي لدى الجامعات الرسمية االردنية إلقميـ الشماؿ، اإلبداع واإلبتكار،وروح الفريؽ
. الثقافة التنظيمية – الرضا الوظيفي:المصطمحات الرئيسية لمبحث

Abstract:
The study aims at examining the level of common organizational culture at the
Jordanian public universities of the North territory, identifying the level of Job satisfaction,
and investigating the impact of organizational culture with its four dimensions (Teamwork,
Innovation, Creativity, and Cooperation) on the Job Satisfaction at the Jordanian public
universities of the North territory. The study participants are of senior, medium, and lower
a management with their various employment classes and labels of the Jordanian public
universities of the North territory on the Hashemite Kingdom of Jordan, which consists of
following universities: Yarmouk University, Jordanian University of Science and
Technology, and the al albyat University. The researcher chooses a random sample of 200
employees. The results of study show that the level of common organizational culture at the
public Jordanian universities is Medium, also a medium level of the Job satisfaction in the
Jordanian public universities of the north territory. The results also reveal a positive impact
of organizational culture with their dimensions (Teamwork, Innovation, Creativity, and
Cooperation) in the Job satisfaction at the public universities of the north territory.
Key Words: Organizational Culture, Job satisfaction
.  البحث مستل من رسالة ماجستير- 1
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المقدمة:
تمعػػا الثقافػػة التنظيميػػة دو اًر رئيسػػياً وبػػار اًز عمػػى جميػػع االتػػعدة والمسػػتويات واالنشػػطة داخػػؿ المنظمػػة  ،إذ إنهػػا

تسهـ في إيجاد مناخ تنظيمػي مئئػـ يعمػؿ عمػى تحسػيف وتطػوير االدا لمعػامميف فيهػا ،ممػا يشػجع عمػى تحقيػؽ االهػداؼ
الفردي ػػة والجماعي ػػة والتنظيمي ػػة والش ػػعور بالرض ػػا ال ػػوظيفي ال ػػذي تت ػػبو كػ ػئً م ػػف المنظم ػػة واالفػ ػراد الع ػػامميف فيه ػػا ال ػػى

تحقيقػػه(بحر )3-2 :2008 ،وازداد االهتمػػاـ بالثقافػػة التنظيميػػة نتيجػػة ارتفػػاع حػػدة المنافسػػة بػػيف المنظمػػات عمػػى كافػػة
األتعدة والتختتات سػوا ً كانػت الخدميػة منهػا أـ اإلنتاجيػة عمػى اعتبػار أف الثقافػة التنظيميػة تعطػي انطباعػاً لمسػموؾ
المتبع في المنظمة وتقدـ فهماً واضحاً لطرؽ وآليات االنجاز المنوطة بالعامميف ،واعطا المنظمة ميزة تنافسية (مساعدة،

 ،)316 :2013إذ إف افراد المنظمة يتترفوف عف طريؽ توجيه المعاني والمعتقدات الثقافية التػي تمتزمهػا  ،بالتػالي فػاف
الثقاف ػػة التنظيمي ػػة ف ػػي معظ ػػـ المنظم ػػات المعاتػ ػرة له ػػا اهتم ػػاـ كثي ػػر وينظ ػػر إليه ػػا عم ػػى أنه ػػا ال تق ػػؿ ش ػػأناً ع ػػف ب ػػاقي

عناتػػرها) ،(Alvesson, 2002: 43لػػذلؾ فػػأف الثقافػػة التنظيميػػة التػػي تتسػػـ بػػالقوة تػػؤدي الػػى زيػػادة فاعميػػة المنظمػػة
وزيػػادة األواتػػر االجتماعيػػة وتشػػجيع روح الفريػػؽ وجماعيػػة العمػػؿ وتفعيػػؿ نظػػـ االتتػػاؿ الموجػػه والتقميػػؿ مػػف الػػروتيف
واألج ار ات والتعقيد والتخفيؼ مف نظـ الرقابة السمطوية التي تؤدي الى تذمر العامميف ،وتؤدي كذلؾ مف الحػد مػف دوراف
الموظػػؼ ممػػا تسػػهـ فػػي زيػػادة الرضػػا الػػوظيفي لػػدى العػػامميف إتجػػا المنظمػػة  ،واإللت ػزاـ بػػالقيـ والمبػػادي التػػي تضػػعها
المنظمػػة ،عمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ فػػأف الثقافػػة التنظيميػػة التػػي تتسػػـ بالضػػعؼ او بالتوجػػه السػػمبي تعػػوؽ الفاعميػػة التنظيميػػة

وتػػؤدي الػػى ضػػعؼ األدا لمعػػامميف ممػػا يعكػػس حالػػة مػػف التػػذمر والئمبػػاالة التػػي بػػدورها تػػؤدي الػػى عػػدـ الفاعميػػة لػػدى
العامميف في تحقيؽ أهداؼ المنظمة وشعور الفرد في المنظمة بعدـ الرضا ( وهيبة.)111 -110 :2012 ،

المبحث االول:
منيجية البحث

اوالا -مشكمة الدراسة:
تتحدد مشكمة الدراسة في القتور الحاتؿ في تطبيؽ ثقافة تنظيمية تسهـ فػي تحقيػؽ الرضػا الػوظيفي لػدى العػامميف

في الجامعات الرسمية األردنية لذلؾ تتحمور مشكمة الدراسة بالتساؤالت األتية:

 .1مامستوى الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الرسمية األردنية إلقميـ الشماؿ؟

 .2مامتسوى الرضا الوظيفي المتحقؽ لمعامميف في الجامعات الرسمية األردنية إلقميـ الشماؿ؟
 .3مػػا أثػػر الثقافػػة التنظيميػػة المتمثمػػة بلبعادهػػا (العمػػؿ الجمػػاعي وروح الفريػػؽ ،اإلبػػداع واإلبتكػػار ،التعػػاوف ) فػػي
الرضا الوظيفي في الجامعات األردنية الرسمية إلقميـ الشماؿ؟
ثاني ا -أىمية الدراسة :
تس ػػتمد الد ارس ػػة أهميته ػػا م ػػف أهميػ ػة متغيراته ػػا المبحوث ػػة ( الثقاف ػػة التنظيم ػػة ،الرض ػػا ال ػػوظيفي) لم ػػا يؤدي ػػه ه ػػذيف
المتغي ػريف مػػف اهميػػة كبي ػرة ودو اًر رئيسػػياً واساسػػياً فػػي إنجػػاح المنظمػػة فػػي ظػػؿ اإلعت ػراؾ والمنافسػػة بػػيف المنظمػػات التػػي

تسعى ك ُؿ منها الى تحقيؽ المجاليف بأعمى مستوياته وكذلؾ تزداد أهميتها ألنها ستطبؽ في واحد مف أهـ القطاعات الذي
تعنػػى بمعالجتػػه ( الجامعػػات الرسػػمية األردنيػػة إلقمػػيـ الشػػماؿ) ،وذلػػؾ لمػػا لهػػذا القطػػاع مػػف أهميػػة كبي ػرة كونػػه يعػػد مػػف
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القطاعات المهمػة التػي تنػاط ب ِػه مسػؤولية تطػوير المجتمػع ، ،وممػا يزيػد مػف أهميػة هػذ الد ارسػة بػأف النتػائ المتحققػة مػف
هذ ِ الدراسة تمهـ القائميف عمى إدارة الجامعات عمػى تحقيػؽ ثقافػة تنظيميػة تسػهـ فػي تحقيػؽ الرضػا الػوظيفي لمعػامميف فػي
الجامعات الرسمية األردنية في أقميـ الشماؿ.

ثالثا -ىدف الدراسة :
تهدؼ الدراسة إلى تحقيؽ االتي:
أ -بنػػا إط ػػار نظ ػػري لمتغيػ ػرات الد ارس ػػة ال ػػذي يمك ػػف م ػػف خئلػػه رب ػػط موض ػػوع الثقاف ػػة التنظيمي ػػة والرض ػػا ال ػػوظيفي ف ػػي
الجامعات الرسمية االردنية إلقميـ الشماؿ.
ا -التعػػرؼ عمػػى مسػػتوى الثقافػػة التنظيميػػة السػػائدة فػػي الجامعػػات الرسػػمية االردنيػػة فػػي إقمػػيـ الشػػماؿ والتػػي تتكػػوف مػػف
ثئث جامعات هي ( اليرموؾ ،العموـ والتكنولوجيا ،آؿ البيت ) مف وجهة نظر العامميف فيها
ج-التعرؼ عمى مستوى الرضا الوظيفي في الجامعات الرسمية االردنية في إقميـ الشماؿ.
د -معرفػػة األثػػر الػػذي تمحقػػه الثقافػػة التنظيميػػة المتمثمػػة بأبعادهػػا ( العمػػؿ الجمػػاعي وروح الفريػػؽ ،اإلبػػداع واإلبتكػػار،
التعاوف) في الرضا الوظيفي.

رابع ا -فرضية الدراسة :
بنا ً عمى أهداؼ و أسئمة الدراسة التي تـ طرحها تـ تياغة الفرضيات األتية:
الفرضية الرئيسة األولى :
) (H0.1ال يوجدد أثدر ذو داللدة إحصدائية مندد مسدتو داللدة  )α ≤ 0.05لمثقافدة التنظيميدة فدي الرضدا الدوظيفي

لمعاممين في الجامعات األردنية الرسمية إلقميم الشمال ومن ىذه الفرضية تنطمق الفرضيات الفرمية اآلتية:

( :)H0.1.1ال يوجد أثر ذو داللة إحتائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05لمعمؿ الجماعي و روح الفريؽ في الرضا
الوظيفي في الجامعات األردنية الرسمية إلقميـ الشماؿ.
( :)H0.1.2ال يوجد أثر ذو داللة إحتائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05لإلبداع واإلبتكار في الرضا الوظيفي فػي
الجامعات األردنية الرسمية إلقميـ الشماؿ.
( :)H0.1.3ال يوجػد أثػر ذو داللػة إحتػائية عنػد مسػتوى داللػة ( )α ≤ 0.05لمتعػاوف فػي الرضػا الػوظيفي فػي
الجامعات األردنية الرسمية إلقميـ الشماؿ.
الفرضية الرئيسة الثانية :
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 : )H0.2ال توجد فدروق ذات داللدة إحصدائية مندد مسدتو الداللدة  )α ≤ 0.05فدي إجابدات مفدردات العيندة حدول
الثقافدددة التنظيميدددة و الرضدددا الدددوظيفي تعدددز لمخصدددائص الديمو رافيدددة و الوظيفيدددة الجدددنس و العمدددر و المسدددتو
الوظيفي و المؤىل العممي والجامعة ).

العمل الجماعي
وروح الفريق
اإلبداع واإلبتكار

الرضا الوظيفي

التعاون
العوامل الديمو رافية والوظيفية )

خامس ا -منيج الدراسة :
قامػػت هػػذ الد ارسػػة عمػػى المػػنه الوتػػفي التحميمػػي بنػػا ً عمػػى مراجعػػة االدا النظػػري والد ارسػػات السػػابقة التػػي
تناولت كئً مف الثقا فة التنظيمية بأبعادها ( العمؿ الجماعي وروح الفريؽ ،اإلبػداع واإلبتكػار ،التعػاوف ) والمتغيػر التػابع
الرضا الوظيفي في الجامعات الرسمية األردنية إلقميـ الشماؿ.

سادس ا -طرق جمع البيانات:
اعتمد الباحثاف في جمع البيانات عمى المتادر األتية:


المصادر األولية :

المتادر األولية بالبيانات التي حتؿ عميها الباحث مف خئؿ توزيع اإلستبانة الخاتة بالدراسة التي قاـ باعدادها
بعد مف ابعاد هذا المتغير ومف ثـ
وتطويرها ،إذ تـ تطويرها وفؽ مجموعة اسئمة لكؿ متغير مف متغيرات الدراسة وكؿ ّ
تحميمها بغية الحتوؿ عمى النتائ مف اجؿ بموغ اهداؼ الدراسة.
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المصادر الثانوية :

تـ الرجوع الى المتادر المكتبية ومراجعة االدبيات السابقة ،لوضع االطار النظري لهذ الدراسة  ،وتحديداً الرجوع الى
الكتا والنشرات االحتائية والرسائؿ العممية واألبحاث المنشورة في المجئت العممية المح ّكمة ،والمواقع االلكترونية،
والمواقع االلكترونية الخاتة بالجامعات الرسمية األردنية .

سابعا -مجتمع الدراسة :
تكوف مجتمع الدراسة مف اإلدارات العميا والوسطى والدنيا لمجامعات الرسمية إلقميـ الشماؿ في المممكة االردنية
الهاشمية التي تتألؼ مف الجامعات األتية  ( :جامعة اليرموؾ وجامعة العموـ والتكنولوجيا االردنية و جامعة اؿ البيت).
بمختمؼ فئاتهـ ومسمياتهـ الوظيفية ،حيث قاـ الباحثاف باختيار عينة عشوائية ( )200موظفاً والمتمثمة برئيس الجامعة
ونوابه والعمدا ورؤسا األقساـ والموظفيف ،وقد بمغ عدد االستبانات الموزعة ( )200استبانه ،وتـ استرداد ()190

استبانه ،وغير التالحة لمتحميؿ ( ،)8أما عدد االستبانات التالحة لمتحميؿ فقد بمغت ( )182استبانه .

ثامن ا -تعديل المقياس:
لتحميؿ بيانات واختبار فرضيات الدراسة تـ االعتماد عمى مقياس ليكرت الخماسي في اإلجابة عف األسئمة وذلؾ
حسا الدرجة التالية :درجة ( )1تعبر عف غير موافؽ بشدة ،درجة ( )2تعبر عف غير موافؽ ،درجة ( )3تعبر عف
موافؽ بدرجة متوسطة ،درجة ( )4تعبر عف موافؽ ،درجة ( )5تعبر موافؽ بشدة ،ولتفسير المتوسطات الحسابية
لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى كؿ فقرة مف فقرات االستبانة وعمى كؿ مجاؿ مف مجاالتها؛ تـ استخداـ المعيار
االحتائي االتي والمبيف في الجدوؿ رقم (:)2
الجدول رقم )2
اختبار مقياس االستبانة
الدرجة

1

2

3

4

5

مستو

أوافؽ بدرجة ضعيفة

أوافؽ بدرجة

أوافؽ بدرجة

أوافؽ

أوافؽ

الموافقة

جداً

ضعيفة

متوسطة

بشدة

أما فيما يتعمؽ بالحدود التي اعتمدتها هذ الدراسة عند التعميؽ عمى المتوسط الحسابي لممتغيرات الواردة في نموذج
الدراسة هي لتحديد درجة الموافقة فقد حدد الباحثاف ثئثة مستويات هي (مرتفع ،متوسط ،منخفض) بنا ً ا عمى
المعادلة اآلتية:
طوؿ الفترة= (الحد األعمى لمبديؿ -الحد األدني لمبديؿ)  /عدد المستويات
( 1.33= 3/4 = 3/)1-5وبذلؾ تكوف المستويات كالتالي:
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درجة موافقة منخفضة مف  -1أقؿ مف . 2.33
درجة موافقة متوسطة مف -2.34أقؿ مف .3.67
درجة موافقة مرتفعة مف . 5-3.67

تاسع ا -ثبات األداة:
لمتحقؽ مف ثبات أداة الدراسة قاـ الباحثاف بتطبيؽ اداة الدراسة عمى عينة استطئعية مكونة مف ()60
موظؼ وموظفة مف خارج عينة الدراسة االتمية ،ثـ قاـ الباحثاف بتطبيؽ معادلة كرونباخ الفا عمى جميع فقرات مجاؿ
الدراسة ،وقد بمغت قيمة كرونباخ الفا ( )0.86وهي تعتبر نسبا جيدة ألغراض تعميـ نتائ الدراسة الحالية ،إذ أف النسبة
المقبولة لتعميـ نتائ مثؿ هذ الدراسات هي (( )0.60الشريفيف والكيئني ،)33 :2011 ،والجدوؿ رقم ( )3يوضح
معامئت الثبات لمتغيرات الدراسة.
الجدول رقم )3
معامالت الثبات كرونباخ ألفا) لجميع فقرات مجاالت الدراسة واألداة ككل
المجال

الثقافة التنظيمية

الرقم

المجال

معامل كرونباخ ألفا)

1

العمؿ الجماعي وروح الفريؽ

0.88

2

اإلبداع واالبتكار

0.82

3

التعاوف

0.83

4

الثقافة التنظيمية ككل

0.84
0.85

الرضا الوظيفي ككل

ماشرا -الدراسات السابقة:
دراسة مبدالمطيف و أبو جودة  ،)2212بعنوان " دور الثقافة التنظيمية في التنبؤ بقوة اليوية التنظيميدة  :دراسدة
ميدانية ممى أمضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة " .

هػػدفت هػػذ الد ارسػػة الػػى التعػػرؼ عمػػى الػػدور الػػذي تمعبػػه الثقافػػة التنظيميػػة المتمثمػػة بأبعػػاد ( التعػػاوف ،اإلبتكػػار،

اإللت ػزاـ ،الفاعميػػة ) فػػي التنبػػؤ بقػػوة الهويػػة التنظيميػػة مػػف وجهػػة نظػػر أعضػػا الهيئػػة التدريسػػية فػػي الجامعػػات األردنيػػة
الخاتة  ،توتمت هذ الدراسة الى مجموعة مف النتائ منها  ،أف الثقافة التنظيمية لهػا الػدور الفاعػؿ والكبيػر فػي الهويػة
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التنظيميػػة ،وهنالػػؾ رؤيػػة مشػػتركة مػػف قبػػؿ أعضػػا هيئػػة التػػدريس فػػي الجامعػػات األردنيػػة الخاتػػة إتجػػا الهويػػة التنظيميػػة
الخ اتػػة بالجامعػػات التػػي ينتمػػوف اليهػػا وكػػاف لبعػػد ( الفاعميػػة) الػػدور األكبػػر فػػي التنبػػؤ بالهويػػة التنظيميػػة فػػي الجامعػػات
الخاتػػة األردنيػػة  ،لػػذلؾ أوتػػت هػػذ الد ارسػػة الػػى ضػػرورة العمػػؿ عمػػى بنػػا ثقافػػة تنظيميػػة قويػػة داعمػػة لإلبػػداع والعمػػؿ
الجماعي وذلؾ لتحقيؽ األهػداؼ المنشػودة التػي ترغػا الجامعػة بتحقيقهػا والعمػؿ عمػى رفػع مسػتوى وعػي متخػذي القػ اررات
في الجامعات الخاتة والعامة بأهمية الهوية التنظيمية.
دراسة ): Tabaghdehi & Salehi (2014

the Organizational Culture and the Human Capital of Faculty Members of
"Universities
هػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى العئقػػة مػػا بػػيف الثقافػػة التنظيميػػة ورأس المػػاؿ البشػػري عمػػى أعضػػا الهيئػػة
التدريسية فػي جامعػة أزاد فػي إيػراف ،وقػد قػاـ الباحثػاف بأخػذ عينػة عشػوائية طبقيػة مكونػه مػف  300عضػو تدريسػي

مف مجتمع الد ارسػة ،وقػد كشػفت هػذ الد ارسػة إلػى أف هنالػؾ عئقػة ذات داللػة بػيف أبعػاد الثقافػة التنظيميػة والمتمثمػة
بػ(التعمـ التنظيمي ،الثقة ،العمؿ الجماعي ،المشاركة ،التمكيف) عمى رأس الماؿ البشري ،واف الثقافة التنظيمية بشكؿ
عاـ مرتفعة في الجامعة.
دراسة ): Habib et al. (2014

" The Impact of Organizational Culture on Job Satisfaction, Employess
Commitment and Turn over Intention".
سػػعت ه ػػذ الد ارس ػػة إل ػػى تس ػػميط الضػػو عم ػػى أث ػػر الثقاف ػػة التنظيمي ػػة عم ػػى الرض ػػا ال ػػوظيفي واإللتػ ػزاـ ال ػػوظيفي ل ػػدى
المػوظفيف العػامميف فػػي مجموعػة المنظمػات الحكوميػػة والقطػاع الخػاص إلقمػػيـ البنجػاا فػي باكسػػتاف ،توتػمت نتػائ هػذ
الد ارسػػة الػػى أف الثقافػػة التنظيميػػة لهػػا تػػأثير قػػوي ومباشػػر عمػػى األدا الػػوظيفي ،وتسػػاعد المػػوظفيف عمػػى تحقيػػؽ اهػػدافهـ
وتطمعاتهـ مما يؤدي الى تحسيف إنتاجية الموظػؼ وأدا

وزيػادة الرضػا الػوظيفي لػديهـ .كمػا اسػتنتجيت هػذ الد ارسػة أف

هناؾ عئقة طردية ومعنويػة بػيف الثقافػة التنظيميػة عمػى الرضػا الػوظيفي ،التػزاـ المػوظفيف واإلبقػا عمػى المػوظفيف والحػد
مف الدوراف الوظيفي .كما وتوتمت نتائ هذ الدراسة الى أف الثقافة التنظيمية هي العنتر المهـ الذي يؤثر بشػدة عمػى

التزاـ الموظؼ ،والرضا الوظيفي .تؤثر الثقافة التنظيمية سمبا أو إيجابا عمى هاذيف المتغيريف( اإللتزاـ الوظيفي  ،الرضا
الػوظيفي ) عمػػى إعتبػػار أنهػا القاعػػدة األساسػػية ألدا أي منظمػػة .إذا كانػت الثقافػػة التنظيميػػة هػي إيجابيػػة ،وسػػوؼ تعػػزز
مػف إلتػزاـ الموظػػؼ  ،والرضػػا الػوظيفي .فعنػػد الشػػروع بتطػػوير المنظمػة البػػد مػػف اإلهتمػػاـ بالثقافػة التنظيميػػة عمػػى إعتبػػار
أنه ػػا الموج ػػه الرئيس ػػي لتوجه ػػات وس ػػموؾ الم ػػوظفيف عن ػػدها يك ػػوف الموظ ػػؼ ه ػػو عم ػػى الطري ػػؽ الت ػػحيح والمرس ػػوـ وف ػػؽ

السياسات التي تضعها إدارة المنظمة وقيادتها.
دراسة ): Sabri et al. (2011

" Organizational Culture and Its Impact on the Job Satisfaction of the University
" Teachers of Lahore
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أشارت هذ الدراسة الى الثقافة التنظيمية وتأثيرها عمى الرضا الوظيفي لدى التدريسييف في جامعة الهور في
باكستاف ،وما تمعبه الثقافة التنظيمية الداعمة لقيـ وتوجهات المنظمة مف دور في رفع مستوى الرضا الوظيفي ،الذي
بدور يؤدي الى زيادة الدافعية و رفع مستوى األدا لدى التدريسييف مما ينعكس إيجاباً عمى رفع المستوى التعميمي،
استنتجت هذ الدراسة الى اف الثقافة التنظيمية تأخذ إتجاهيف االتجا األوؿ الثقافة التنظيمية الخاتة باألدارة العميا

والقادة واإلتجا الثاني الثقافة التنظيمية الخاتة بالموظفيف ،كما أف تأثير هذ األنواع مف الثقافة التنظيمية هو إيجابي

وكبير عمى الرضا الوظيفي لمتدريسييف في مؤسسات التعميـ العالي والجامعات في الهور ،والثقافة التنظيمية المتعمقة

بالموظفيف تمعا دو ار أقوى في تحقيؽ الرضا الوظيفي مف الثقافة التنظيمية المتعمقة بالمديريف والقادة في الجامعات.
وعمى أساس هذ النتائ فقد أوتت هذ الدراسة فلننا بأنه يجا عمى االدارة العميا لمجامعة إيجاد ثقافة تنظيمية داعمة
في لرفع مستوى الرضا الوظيفي.

المبحث الثاني:

الجانب النظري لمتغيرات البحث
مفيوم الثقافة التنظيمية:
يختمؼ مفهوـ الثقافة التنظيمية بأختئؼ آ ار الباحثيف وكئً حسا وجهة نظر أو بحسا طبيعة الختائص التي

تتئ ـ مع طبيعة دراسته ،ويمكف إيجاز بعض التعاريؼ التي تناولها بعض الباحثيف حوؿ مفهوـ الثقافة التنظيمية كما

هو موضح في الجدوؿ أدنا :
ت

التعريؼ

اسـ الباحث والسنة

منظوم ػػة مش ػػتركة م ػػف الق ػػيـ وأس ػػاليا التفكي ػػر والقناع ػػات الخات ػػة

.1

جاسـ )294 :2013 (،

المتعمقة بالجوانا االنسانية لدى افراد المنظمة والتي تقوـ بتحديد
3
مع ػػايير الس ػػموؾ االنس ػػاني داخ ػػؿ بيئ ػػة العم ػػؿ  ،وتعتب ػػر م ػػف أه ػػـ

.2

)Sharma & Thomas (2013: 41

المعتقدات واالهداؼ التي يمتزـ بهػا المػد ار مػف
مجموعة مف القيـ و 4

.3

المغربي ()7-6 :2012

.4

شايف )30 :2011(،

المكونات المعنوية والفكرية في منظمات االعماؿ .

أجؿ تحسيف العمؿ في المنظمة.

منظومػ ػ ػػة متكاممػ ػ ػػة مػ ػ ػػف القػ ػ ػػيـ والمعتقػ ػ ػػدات واألع ػ ػ ػراؼ والعػ ػ ػػادات

المش ػػتركة والس ػػموكيات المرئي ػػة وغي ػػر المرئي ػػة الت ػػي تحك ػػـ س ػػموؾ
5
األف ػراد داخػػؿ التنظػػيـ ،والتػػي تمػػنح المنظمػػة تفردهػػا ،وتميزهػػا عػػف

غيرها مف المنظمات

نمػػط مػػف االفت ارضػػات االساسػػية المشػػتركة تعممتػػه مجموعػػة أثنػػا

حمهػػا لمشػػاكمها الخاتػػة بالتػػأقمـ الخػػارجي والتكامػػؿ الػػداخمي ونجػػح
الى حد ٍ
يجعمه تالحاً ألف يجري تعميمػه لععضػا الجػدد
كاؼ اف 6
عم ػ ػػى اعتب ػ ػػار انه ػ ػػا الطريق ػ ػػة الت ػ ػػحيحة لمفه ػ ػػـ واالدراؾ والتفكي ػ ػػر
والشعور فيما يتعمؽ بتمؾ المشكئت .
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مجموعػػة مػػف القػػيـ والمعتقػػدات التػػي يمتمكهػػا اعضػػا التنظػػيـ نحػػو

.5

السكارنة )331:2011(،

.6

الفراج ()166 :2011

غاياتػػه االساسػػية واسػػاليا تحقيػػؽ تمػػؾ الغايػػات  ،وقػػد تكػػوف غيػػر
7
مكتوبة  ،يتـ الشعور بها ويشارؾ كؿ افراد المنظمة في تكوينها .
تمثؿ الثقافة التنظيمية حالة مستقرة نسػبياً مػف الممارسػات السػموكية
التي تعيشها المنظمة وذلؾ ج ار نقؿ تجارا االكثرية المسػيطرة او
االقمية الضاغطة في المنظمػة وأفكػارهـ ومعتقػداتهـ وقػيمهـ وحقنهػا
فػػي النظػػاـ السػػائد م ػػف اجػػؿ تحقيػػؽ االه ػػداؼ  ،ممػػا يػػؤثر بش ػػكؿ
جػ ػػوهري فػ ػػي ترتيػ ػػا اولويػ ػػات العػ ػػامميف واسػ ػػموا ادارتهػ ػػـ ونظ ػ ػرة
8
المنظم ػػة ال ػػيهـ وس ػػموؾ الم ػػد ار تج ػػاههـ ودافعي ػػتهـ لمعم ػػؿ وكيفي ػػة

تعػػاممهـ مػػع المهػػاـ التػػي تتعػػارض مػػع الق ػوانيف واالنظمػػة ومعػػايير

تتػنيؼ المتميػزيف مػػنهـ فضػئً عػػف انمػاط اتخػػاذ القػ اررات وط ارئػػؽ
ح ػ ػػؿ ا لخئف ػ ػػات والن ازع ػ ػػات الداخمي ػ ػػة وأس ػ ػػاليا االس ػ ػػتجابة لمبيئ ػ ػػة

الخارجية .

القػػيـ واالفت ارضػػات المشػػتركة داخػػؿ المنظمػػة كمػػا ويػػتـ مػػف خئلهػػا
Mcshnae & Glinow(2010:

.7

)415

تحديػػد مػػا هػػو مهػػـ وغيػػر المهػػـ فػػي المنظمػػة ممػػا يجعمهػػا الموجػػه
لسػػموؾ االف ػراد كافػػة ن9حػػو االتجػػا التػػحيح وتمتػػاز الثقافػػة بكونهػػا

غير مكتوبة وغيػر مرئيػة بػالعيف المجػردة اال انهػا ال تقػؿ شػئناً عػف
العناتر االخرى المكونة لمتنظيـ ككؿ.

مجموعة مف القيـ واالعراؼ والمعتقػدات والمفػاهيـ المشػتركة بػيف

اعضػ ػػا المنظمػ ػػة ويػ ػػتـ تمقينهػ ػػا وتعميمهػ ػػا لععضػ ػػا الجػ ػػدد عمػ ػػى

.8

0

(Daft (2008: 85

اعتبار انها طريقة التفكيػر والسػموؾ التػحيح والمرغػوا فيػه داخػؿ
1
المنظمػػة وتتتػػؼ الثقافػػة بأنهػػا غيػػر مكتوبػػة فعنػػد محاولػػة االدارة
اف تنفػ ػػذ اسػ ػػتراتيجية جديػ ػػدة او اتبػ ػػاع سػ ػػموؾ جديػ ػػد فػ ػػي المنظمػ ػػة

مناهضه لمسموؾ والقواعد المتعارؼ عميها فأنها ستجابه بقوة تسمى

بقوة مقاومة التغيير.

بنػػا ً عمػػى ماتقػػدـ مػػف مفػػاهيـ وتعػػاريؼ لمثقافػػة التنظيميػػة التػػي تقػػدـ بهػػا مجموعػػة مػػف البػػاحثيف والكتّػػاا ،نئحػػظ أف
جميع هذ المفاهيـ تتمحور حوؿ عناتر الثقافة التنظيمية االساسػية والمتمثمػة بػػ( القػيـ ،التوقعػات ،األعػراؼ ،التوجهػات،
المعتقدات ،االفتراضات ،المعايير) ،والتي تعتبر مف أهػـ العناتػر التػي تتشػكؿ مػف خئلهػا الثقافػة التنظيميػة ،يسدتخمص

الباحثان تعريفا لمثقافة التنظيمية هي اساليا التفكير والقناعػات المتعمقػة بالجوانػا االنسػانية والقواعػد السػموكية التػي يػتـ
اإلتفاؽ عميها مف قبؿ أعضا المنظمة ويجمبونهػا مػف البيئػة الخارجيػة لممنظمػة الػى البيئػة الداخميػة ويعمػؿ كػؿ المػوظفيف
عمى تحقيقها بكافة مستوياتهـ عمػى تكوينهػا وتطويرهػا واعتبارهػا كمػنه لمسػموؾ السػميـ داخػؿ المنظمػة ممايخػدـ األهػداؼ

العامة ويميزها عف نظيراتها مف المنظمات األخرى.
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وظائف الثقافة التنظيمية:
تؤدي الثقافة التنظيمية وظائؼ عديدة منها أنها تقدـ نظاـ مشترؾ مف المعػاني التػي بػدورها تشػكؿ القواعػد األساسػية
لمتف ػػاهـ المتب ػػادؿ ب ػػيف الع ػػامميف واإلدارة وب ػػيف الع ػػامميف أنفس ػػهـ ،وت ػػؤدي الثقاف ػػة دو اًر ف ػػاعئً ف ػػي تحفي ػػز الع ػػامميف ورف ػػع

معنوياتهـ مما يزيد بذلؾ اإلنتاجية والكفا ة وتنمية االبتكار واإلبداع ،وتعد أداة فاعمػة لتحسػيف أدا األعمػاؿ والتػي بػدورها
توجػػد مي ػزة تنافسػػية ضػػد منافسػػيها ،وكػػذلؾ تأخػػذ دور الرقابػػة اإلداريػػة عمػػى اعتبػػار أف إدارة التنظػػيـ تسػػتخدـ شػػعائر وقػػيـ
ورمز تنمي روح اليقظة لدى العامميف وتأنيا الضمير في حالة مخالفة تمؾ القواعػد والقػوانيف المرسػومة مػف قبػؿ المنظمػة
عمى اعتبار أف معظـ المنظمات اليوـ تسػعى إلػى التحػوؿ مػف الػنه والسػيطرة البيروقراطيػة إلػى السػيطرة اإلنسػانية وذلػؾ
عبػر تمبيػػة إحتياجػات العػػامميف وتػوفير بيئػػة عمػؿ مقبولػػة وتحقيػػؽ رغبػاتهـ قػػدر االسػتطاعة وتقويػػة األواتػر بػػيف العػػامميف

واإلدارة ممػا يػػؤدي بالتػػالي إلػى تقويػػة روح االنتمػػا وشػعور األفػراد بػػأنهـ جػػز مػف التنظػػيـ ممػػا يػؤدي إلػػى حرتػػهـ لتقػػديـ
أفضػؿ مػا لػديهـ مػف أدا ( .)SUN, 2008: 138 -140كمػا أف لمثقافػة التنظيميػة وظػائؼ عػدة منهػا2012: 4-5( :

 ) , (Aftab et al.،الشػػمري( , (302 :2014 ،ديػػري )214 :2011،

,

Hollenbeck ,2010: 287-

)(Wagner&288
 تسهـ في إيجاد شعور لدى العامميف بأنهـ جز مف العممية التنظيمية مما يساعد عمى تقديـ أدا أفضؿ مف قبمهـ . -تساعد عمى تفسير وتحميؿ االحداث والنشاطات التنظيمية مما يجعؿ االتتاؿ أكثر فاعمية وكفا ة.

 تحديد إبعاد االختئفات بيف المنظمة والمنظمات األخػرى بمػا يمػنح إفػراد المنظمػة المعنيػة شػعور بػاؿھويػة التنظيميػةوتحقيؽ االستقرار التنظيمي .

-

تنمية الوال واالنتما لممنظمة .
التنبؤ بأنماط التترفات اإلداريػة فػي المواقػؼ التػعبة ،وتحديػد األولويػات اإلداريػة  ،فالثقافػة الواضػحة والقويػة تمػد

الموظفيف برؤية واضحة.

تعزيز األدوار القيادية واإلرشادية المرغوا فیھا.

 -تحديد السموؾ الذي يتـ اعتماد مف قبؿ العامميف في التنظيـ وذلؾ باعتبارها متد اًر لممعاني المشتركة.

 تساعد في تحقيؽ التأثير االيجابي عمى اهداؼ المنظمة ورؤيتها وتحقؽ رسالتها اذا كانت تتسـ بالقوة  ،وعمى-

العكس مف ذلؾ اذا كانت ثقافة المنظمة ضعيفة.

توفر الدعـ والمساندة لمقيـ التنظيمية التي تؤمف بها االدارة العميا.

 تسهـ في توحيد السموؾ الخاص بالعامميف عمى كافة المستويات مما تؤدي بالتػالي إلػى خمػؽ جػو مػف األلفػة والمحبػةبيف العامميف.
 تحقػؽ االلتػزاـ لػػدى العػامميف وتنميػػة روح الػوال واالنتمػػا لممنظمػة ممػػا يػتـ تغميػػا متػمحة المنظمػػة وتحقيػؽ أهػػدافهاعمى المتمحة الشختية.

 تؤدي الثقافة القوية الى التأثير في أهداؼ المنظمة وفمسفتها وكذلؾ تؤثر عمى رسالتها ورؤيتها األستراتيجية. تحفز التفكير اإلبداعي والجديد لدى العامميف وتمنحهـ فرتة لوضع قواعد جديدة التي مػف شػأنها تعػزز نحػو تحقيػؽاألهداؼ المرغوا فيها.
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خصائص الثقافة التنظيمية:
تتش ػػابه المنظم ػػات وتختم ػػؼ م ػػع بعض ػػها ال ػػبعض ف ػػي الخت ػػائص وذل ػػؾ ب ػػأختئؼ تاريخه ػػا وفمس ػػفتها ونم ػػط
إتتالها واج ار اتها وعممياتها في القيادة وقيمها ومعتقداتها وسياستها إتجا العامميف فيها وزبائنها ومع مرور الزمف يتػبح
لكؿ منظمة ثقافتها التي يدركها العامموف فيها وجمهورها الخارجي لذلؾ فأف الثقافة التنظيمية الخاتة بكؿ منظمة مختمفة
ع ػػف األخ ػػرى ،والمنظم ػػات التعميمي ػػة ليس ػػت ف ػػي من ػػأى ع ػػف ه ػػذ المنظم ػػات

( الس ػػرحاني، .)231 -230 :2012،

أمػا ) )Robbins & Judge 2013 : 382-383و (القريػوتي )123 :2012 ،فقػد حػددا مجموعػة مػف الختػائص
الرئيسة التي تتميز بها ثقافة المنظمة عف ثقافة منظمة أخرى منها:


اإلبػػداع وأسػػموا التعامػػؿ مػػع المخػػاطر :ويقتػػد بػػه درجػػة تشػػجيع العػػامميف عمػػى اإلبػػداع واالبتكػػار واسػػتخداـ
أسموبهـ الخاص بالتعامؿ مع المخاطر.



االهتماـ بالتفاتيؿ :درجة توقع العامميف لضبط التفاتيؿ وتحميمها واالنتبا إليها واالهتماـ بها.



التوجػػه نحػػو النتػػائ  :ويقتػػد بػػه درجػػة تركيػػز اإلدارة عمػػى النتػػائ بػػدالً مػػف التركيػػز عمػػى األسػػاليا واآلليػػات



العدائية :ويقتد به الدرجة التي يتسـ العامموف بالتنافسية والعدائية بدالً عف لغة التعاوف وروحيته.



المبادرة الفردية ودرجة التمتع التي يحضى بها العامموف مف مستوى حرية ومسؤولية ذاتية في العمؿ.

المستخدمة في تحقيؽ تمؾ األعماؿ والنتائ .



درجة وضوح األهداؼ والتوقعات مف العامميف ،والتكامؿ بيف وحدات التنظيـ المختمفة.



درجة الوال لممنظمة وتغمبه عمى الوال ات التنظيمية الفرعية األخرى ،ومدى دعـ اإلدارة العميا لمعامميف.



شكؿ الرقابة ومداها التي تشمؿ كافة اإلج ار ات والتعميمات واإلشراؼ عمى العامميف.

يئحظ مما تقدـ أف ختائص الثقافة التنظيمية في المنظمات غير متشػابهة  ،وتختمػؼ مػف منظمػة إلػى أخػرى  ،إال

أف الختػائص الثقافػػة التػػي تتبناهػػا المنظمػػة تسػػهـ فػػي تمييزهػػا عػػف المنظمػػات األخػػرى وخاتػةً المتعمقػػة بالػػدعـ اإلداري

المقدـ مف قبؿ اإلدارة لمعامميف المتمثؿ بتنمية روح االبتكار واإلبداع لدى العػامميف وتشػجيعهـ ممػا يػؤدي إلػى إخػراج مػا

يمتمكػػو مػػف قػػد ارت ومواهػػا دوف الشػػعور بتحمػػؿ عواقػػا األخطػػا والمخػػاطر وكػػذلؾ أنظمػػة الحػوافز والمكافئػػات وتكػػوف
قائمة عمى األدا وليس عمى المحسوبية وتبني مبدأ ربط األجر باألدا وغيرها مف الختائص االخرى.

أنواع الثقافة التنظيمية:
هنالػػؾ أنػواع عديػػدة مػػف الثقافػػة التنظيميػػة تختمػػؼ مػػف منظمػػة الػػى أخػػرى وذلػػؾ بػػأختئؼ ماتتبنػػا مػػف قػػيـ وتوجهػػات
وطبيعة عمؿ تجا موظفيها واتجا المستفيديف مف خدماتها وتختمؼ كذلؾ مف قطاع آلخر نوجز منها مايمي:
.1الثقافة البيروقراطية  :Bureaucratic Cultureتتحدد المسؤوليات في هذا النػوع مػف الثقافػة ،إذ يتتػؼ العمػؿ بأنػه مػوزع
ومنسػػؽ مػػا بػػيف األف ػراد العػػامميف ووجػػود تناسػػؽ مػػابيف الوحػػدات اإلداريػػة بكافػػة مسػػتوياتها ،يأخػػذ تسمسػػؿ السػػمطة وأنتقػػاؿ
المعمومات الشكؿ الهرمي وتتتؼ هذا النوع مف الثقافة باإللتزاـ والتحكـ (المحيمبي واخروف.)24 -23 :2014 ،
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 .2الثقافة اإلبداعية  : Innovative Cultureتعمؿ هذ الثقافة عمى تػوفير بيئػة عمػؿ تسػهـ فػي زيػادة اإلبػداع لػدى العػامميف
ليس بالتركيز فقط عمى التحسينات الممكف اضافتها لممنظمة ،بؿ التركيز عمى المنظمات المتعممة والتي يتعمـ مف خئلهػا
الفػػرد اف الفشػػؿ مفتػػاح النجػػاح ،ويتتػػؼ اف ػراد المنظمػػة التػػي تنػػته هػػذا النػػوع مػػف الثقاف ػة بحػػا المخػػاطرة فػػي مواجهػػة
التحػػديات واتخػػاذ القػػ اررات وايجػػاد فك ػرة أو طريقػػة عمػػؿ جديػػدة تنقػػؿ المنظمػػة مػػف حالػػة الػػى حالػػة أكثػػر نمػػواً وتطػػو اًر (

العزاـ.)108 :2015،

 .3الثقافػػة الهرميػػة

 : Hierarchy Cultureتمتػػاز بالرسػػمية والمركزيػػة والتوجػػه المنظمػػي فيهػػا نحػػو الػػداخؿ وتسػػعى

لتحقيػػؽ الت ػوازف والسػػيطرة ،إذ تنتػػا توجهاتهػػا الرئيسػػية نحػػو القواعػػد والسياسػػات والتنظيمػػات والكفػػا ة ،كمػػا يتميػػز الػػنمط
القيػػادي فيهػػا انػػه منسػػؽ ومػػنظـ ،كمػػا تتمثػػؿ العئقػػات بػػيف المػػوظفيف بالسياسػػات والقواعػػد الرسػػمية واإلج ػ ار ات والتوقعػػات
الواضحة وتركيزها اإلستراتيجي يتجه نحو العمميات والموازنة ،كما تتتؼ وسائؿ اإلتتاؿ ضمف هذ الثقافة بأنها منظمة
وتأخذ الشكؿ العمودي في التوجه ،أما عمميات أتخاذ الق اررات تتتؼ بالمركزية ( العطوي والشيباني.)47 :2011 ،

 .4الثقافػة الداعمػة (السػاندة)  : Reinforcemen cultureتتسػـ الثقافػة ضػمف هػذا الػنمط بالتماسػؾ والمسػاندة الػػذي
ي ػػؤدي الػ ػػى تنميػ ػػة روح الفريػ ػػؽ والعدالػ ػػة والتعػ ػػاوف والقػ ػػيـ الت ػػي تنسػ ػػجـ مػ ػػع تطمعػ ػػات و توجهػ ػػا المنظمػ ػػة ودعػ ػػـ التواتػ ػػؿ
االجتمػػاعي ،كمػػا تتسػػـ الثقافػػة بالتوجػػه نحػػو العئقػػات والتعػػاوف والحريػػة الفرديػػة ،وم ارعػػاة الجوانػػا اإلنسػػانية فػػي العمػػؿ (
احمد.)5 :2009 ،

 .5ثقافة الفرد(الثقافة الشختية)  :Personality Cultureتمتاز هذ الثقافة بلنها موجودة في كؿ المنظمات والتي تمثػؿ
القيـ والمعتقدات الخاتة بالعامميف الذيف يعمموف داخؿ المنظمة ،وبما أف العنتر البشػري المكػوف األساسػي لممنظمػة إذ
تؤثر فيها عند إنجاز المهاـ التي توكؿ اليهـ ،إذ نجد األفراد داخؿ الهيكؿ التنظيمي يحددوف بشػكؿ جمػاعي الطريػؽ الػذي
تسػير عميػه المنظمػة ،ومػػف المئحػظ اف المنظمػات التػػي تتبػع هػذ الثقافػػة تػرفض الهرميػة الرسػػمية إلنجػاز األشػيا وتعمػػؿ
عمى تمبية إحتياجات األعضا العامميف فيها ( عبد المطيؼ وجودة.)125 :2010 ،

 .6ثقافة المهمة  :Task cultureتركز هذ الثقافة عمػى تحقيػؽ األهػداؼ وانجػاز العمػؿ وتهػتـ بالنتػائ عمػى العكػس مػف
الثقافػة الشختػية  ،اذ يعتبػر الشػغؿ الشػػاغؿ والهػدؼ الرئيسػي لممنظمػة هػو تحقيػػؽ اهػدافها بأقتػى طاقاتهػا بغػض النظػػر
عف الجوانا األنسانية وأستخداـ الموارد بطريقة مثالية لتحقيؽ أفضؿ النتائ وبأقؿ التكاليؼ ( العبابنة والحتاممة:2013 ،

.)656

مناصر الثقافة التنظيمية:
 -القددديم التنظيميدددة Values

 :Organizationalيػػرى السػػرحاني ( )231:2012أف القػػيـ التنظيميػػة عبػػارة عػػف

اتفاقات مشتركة بيف اعضا المنظمة حوؿ ماهو مرغوا أو غير مرغوا ،وما هو ايجابي وسمبي داخؿ بيئة العمؿ
بحيػػث تعمػػؿ عمػػى توجيػػه سػػموؾ العػػامميف ضػػمف الظػػروؼ التنظيميػػة المختمفػػة ومثػػاؿ عمػػى هػػذ القػػيـ المسػػاواة بػػيف
العػػامميف واالهتمػػاـ بػػادارة الوقػػت واالهتمػػاـ باالنتاجيػػة وتعزيػػز الثقػػة المتبادلػػة مػػع سػػائر افػراد المنظمػػة ،كمػػا ويضػػيؼ

المغربي( )2 :2012أف القيـ التنظيميػة هػي المبػادي واالفكػار التػي يعتنقهػا االفػراد ويؤمنػوف بهػا وتهػتـ بتفضػيؿ او
عدـ تفضيؿ العناتر او الموضوعات او االشخاص في بيئة العمؿ.
 -المعتقددددات التنظيميدددة Beliefs

 :Organizationوتع ػػرؼ بأنه ػػا أفك ػػار مش ػػتركة ح ػػوؿ طبيع ػػة العم ػػؿ والحي ػػاة

اإلجتماعي ػػة ف ػػي بيئ ػػة العم ػػؿ وكيفي ػػة إنج ػػاز المه ػػاـ التنظيمي ػػة المنوط ػػة بالع ػػامميف وتتس ػػـ بالرس ػػوخ ح ػػوؿ االش ػػخاص

واالشيا وما يسػتنتجه االفػراد فػي بيئػة العمػؿ ممػا يجعمهػا محػدداً لسػموكياتهـ داخػؿ المنظمػة ،وتعتبػر عمميػة تػناعة

222

اجمللد  01العـدد 10

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة1102/م

الق اررات وأهمية تمكيف العامميف والمساهمة في العمؿ الجماعي مف المعتقدات التنظيمية ( الكػواز وضػائع:2013 ،
.)274
 التوقعات التنظيمية  :Organizational Expectationsتتمثػؿ التوقعػات التنظيميػة بالتعاقػد السػيكولوجي غيػرالمكتوا والذي يعنػي مجموعػة مػف التوقعػات يحػددها او يتوقعهػا الفػرد أو المنظمػة كػؿ منهمػا مػف اآلخػر خػئؿ قتػرة

عمؿ الفرد في المنظمة ،ومثاؿ عمى ذلؾ مايتوقعه الرؤسا مف المرؤوسيف والمرؤوسيف مف الرؤسا  ،ومػف الػزمئ
االخريف المتمثمة بالتقدير واالحتػراـ المتبػادؿ وتػوفير بيئػة تنظيميػة ومنػاخ تنظيمػي يسػاعد عمػى دعػـ احتياجػات الفػرد
النفسية واإلجتماعية ( بركات.)53 :2007 ،
 األمراف التنظيمية  :Organization Normsتعتبر األعػراؼ التنظيميػة قواعػد غيػر مكتوبػة تتػيح لعفػراد معرفػةمػػا يتوقػػع مػػنهـ فػػي مواقػػؼ مختمفػػة عمػػى اعتبػػار أنهػػا تمثػػؿ اإلطػػار المرجعػػي لمخب ػرة واإلدراؾ االجتمػػاعي والسػػموؾ

المثالي الذي يكوف مقبوالً مف قبؿ المجتمع وال يوجد عميه أي اعتراض ،وهنالؾ ارتبػاط وثيػؽ مػا بػيف األعػراؼ والقػيـ
وذلػػؾ الف السػػموؾ النػػاجـ عػػف األع ػراؼ يمكػػف أف يعػػزى إلػػى النتػػائ التػػي تتسػػؽ مػػع قػػيـ الفػػرد ( الك ػواز وضػػائع،

.)274 :2013
 االتجاىددات التنظيميددة  :Organization trendsيػػرى السػػاعاتي والخفػػاجي (  ) 239 :2014اف اإلتجاهػػاتالتنظيميػػة ه ػػي التقييمػػات والمش ػػاعر العاطفي ػػة وميػػوؿ التتػ ػرفات الت ػػي يعتنقهػػا الف ػػرد سػ ػوا ً كانػػت مرغوب ػػة او غي ػػر
مرغوبة  ،واالتجاهات بهذ الكيفية تمثؿ نظماً مستقرة لمتقييمات االيجابية والسمبية والمشػاعر والميػوؿ اتجػا شػي او

مفه ػػوـ مح ػػدد او موق ػػؼ مع ػػيف  ،ويض ػػيؼ (محم ػػد )219 :2012 ،اف االتجاهػػػات التنظيمي ػػة هػ ػػي اس ػػتعداد افػ ػراد
المنظمة لمتترؼ بطريقة محددة  ،فلذا ما أدركت المنظمػة طبيعػة وتوجهػات افرادهػا اتػبح بلمكانهػا توجيػه سػموكهـ

وتترفاتهـ نحو اإلتجا الذي يتا بمتمحتها .

أبعاد الثقافة التنظيمية:

هناؾ تعدد واختئؼ في وجهات النظر حوؿ أبعاد الثقافة التنظيمية وهذا االختئؼ قد يكوف بسبا الزماف والمكاف
أو حسا طبيعة المجتمع المبحوث التي تجرى بها الدراسة ،وانسجاماً مع هدؼ الدراسة اعتمد الباحثاف ثئثة أبعاد رئيسة

لمثقافة التنظيمية يمكف أف تسعى إلى تحقيؽ الرضا الوظيفي في الجامعات األردنية الرسمية في إقميـ الشماؿ حتى يتـ

قياسها ومف ثـ تعميـ نتائجها عمى المنظمات األخرى وهذ االبعاد هي:

 .1العمؿ الجماعي وروح الفريؽ :Team work

تستطيع أي منظمة تحقيؽ أهدافها بقوة وفاعمية وذلؾ بما تتبنا مف قيـ وتوجهات مف خئؿ تجسيد روح الفريؽ لدى
العامميف ،لذلؾ فلف المنظمات الناجحة تعمؿ عمى رفع قيمة العمؿ الجماعي وروح الفريؽ إنطئقاً مف أهمية تمؾ الفرؽ

في تعويض جوانا الضعؼ الفردية بجوانا القوة لدى أعضا الفريؽ وبنا اإللتزاـ واثارة الدافعية لمعمؿ وجذا انتبا

شاردي الذهف مف األعضا المشاركيف وتجنا حدوث األخطا (العوفي ،)30 :2005 ،كما أف العمؿ الجماعي يقوـ
بتنسيؽ الجهود وحؿ التراع والتناقضات واالهتمامات وتأدية العمؿ عمى شكؿ مجموعة عمؿ منفتحة ( خويف:2009 ،
 ،) 101كما يكفؿ العمؿ الجماعي تحقيؽ نتائ أدا أفضؿ سيما عند الشروع بتطبيؽ العديد مف األنظمة والممارسات
األدارية (محمد.)219 :2012 ،

 .2االبداع واإلبتكار :Innovation & Creativity
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يقتد باإلبداع هو القدرة عمى ايجاد أساليا وأفكار ووسائؿ عمؿ جديد  ،مف شأنها تعمؿ عمى تحسيف ظروؼ العمؿ
وتحفيز األدا لدى العامميف وقدراتهـ ،وتنمي قدراتهـ مف أجؿ تحقيؽ األهداؼ اإلنتاجية واألدائية األفضؿ (الخوالدة
والحنيطي ،) 323 :2008 ،كما يعبر االبداع عف الجهود المبذولة مف قبؿ المنظمة لتطوير منتجاتها وخدماتها أو
تحسينها او تطوير استخدامات جديدة لها بمعنى الخروج عف التفكير التقميدي مما ينت عنه اكتشافات وافكار جديدة
(العامري و الغالبي ) 440 :2008 ،وبسبا ما تفرضه البيئة المتغيرة عمى المنظمات مف ظغوط وظهور مفاهيـ إدارية
وأساليا مبتكرة تقتضي بأف يكوف اإلبداع واألبتكار حاضريف لضماف نجاح المنظمة وديمومتها و مواكبة التطور في ظؿ
المنافسة والتراع الدائميف بيف المنظمات ذات التناعة المشابهة إضافة الى محدودية الموارد لدى المنظمات الحكومية
بشكؿ يستوجا عميها أف تبتكر أساليا إدارية أكثر تطو اًر( محمد وشنيتر.)82 :2015،

.3التعاون :collaboration

ويقتد بالتعاوف هو تظافر الجهود المشتركة بيف شختيف او اكثر مف أجؿ تحقيؽ نفع مشترؾ أو خدمة مشتركة

داخؿ التنظيـ ولتحقيؽ االهداؼ المرجوة( فؤاد ،)9 :2014 ،ويضيؼ الطائي وجواد( )83 :2014اف التعاوف هو تشجيع
المنظمة لمعمؿ الجماعي والعمؿ بروحية الفريؽ بدالً مف التفرد واتخاذ القرار في كافة مفاتمها.

ثاني ا  :الرضا الوظيفي :Job Satisfaction

يشكؿ موضوع الرضا الوظيفي أهمية كبيرة لكؿ مف المنظمة واالفراد بأعتبار أحد العوامؿ المؤثرة لكفا ة أدا

المنظمة ككؿ ،كذلؾ فأف سموؾ الفرد واتجاهه نحو العمؿ يمكف أف يكوف عامؿ قوة ودفع نحو تطوير العمؿ في المنظمة

أذا كاف الرضا الوظيفي متحقؽ وبشكؿ ايجابي ،ألف إحساس األفراد بالرضا عف وجودهـ في المنظمة يجعمهـ أكثر
أستق ار اًر وانتاجاً ويسعوف دائماً نحو تحقيؽ أهداؼ منظمتهـ ويعكسوف تتوراتهـ وأنطباعاتهـ اإليجابية عف منظماتهـ في

بيئتها الخارجية فتكسا بذلؾ السمعة والمكانة الجيدة ويجعمها متد اًر لمفخر معز اًز بذلؾ روح الوال التنظيمي لديهـ ،أما

اذا كاف العكس مف ذلؾ فأنه يعتبر احد المعوقات التي تمنع وتعيؽ المنظمة عف تحقيؽ أهدافها ،عمى أعتبار أف تدني

مستوى الرضا الوظيفي ينعكس عمى أدا األفراد ويؤثر عمى درجة حماسهـ لمعمؿ (فوزي ،)77 :2011،كما اف ارتباط
الرضا الوظيفي لمعامميف له عئقة وطيدة مع رضا العمئ والزبائف والمستفيديف مف خدمات المنظمة عمى اعتبار انه

عندما يكوف الموظؼ راضياً عف منظمته ووظيفته وتحقيؽ متطمباته سيبذؿ كؿ جهد عمى اخراج ما يكمف بداخمه مف
امكانيات وقدرات تعزز مف ادائه وقدراته عمى انتاج االفضؿ وتعزيز روح الوال التنظيمي وزيادة الدافعية لديه ( Daft,

.)2008: 457

مفيوم الرضا الوظيفي:
يختمؼ مفهوـ الرضا الوظيفي بأختئؼ آ ار وتوجهات الباحثيف ،فقد تـ تعريفه بأنه مشاعر العامميف تجا أعمالهـ

ووظائفهـ ومنظماتهـ وانه ينت عف ادراكهـ لما تقدمه الوظيفة لهـ ولما ينبغي اف يحتموا عميه مف وظائفهـ كما انه
محتمة لئتجاهات الخاتة نحو مختمؼ العناتر المتعمقة بالعمؿ والمتمثمة بسياسة اإلدارة في تنظيـ العمؿ ومزايا

العمؿ في المنظمة ومسؤوليات العمؿ وانجاز والتقدير واالحتراـ مقابؿ األدا الجيد والعمؿ المنوط بهـ ( الجبوري،
عرؼ كذلؾ بأنه الشعور الجيد لدى العامميف النات عف أعتقادهـ بأف انجازهـ لوظائفهـ سيحقؽ
ُ ،)267 :2016
وي َ
رغباتهـ وتطمعاتهـ بما يستحقونه مف تثميف لجهودهـ مف تقدير واحتراـ لمجهود المبذولة (&Hollenbeck,2010:106

يعرؼ الرضا الوظيفي بأنه حالة شعورية لدى الفرد ناتجة عف إدراكه مجموعة مف المحددات
 ، )Wagnerوكذلؾ َ
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الداخمية والخارجية لبيئة العمؿ ،تتأتى نتيج ة خبرته في العمؿ او مف خئؿ تقييمه لوظيفته وتنعكس بعد ذلؾ الكثير مف
المتغيرات األخرى مثؿ األلتزاـ التنظيمي والغياا عف العمؿ والرغبة غي ترؾ العمؿ ( حمدي،)550 :2015 ،
ويضيؼ (  )Habib et al., 2014: 217أف الرضا الوظيفي هو قدرة المنظمة عمى توفير بيئة تنظيمة تسهـ في تمبية
احتياجات العامميف عمى اعتبار اف المنظمة التي تحقؽ الرضا الوظيفي فأنها تستطيع بذلؾ جعؿ ثقافتها التنظيمية ثقافة
تحية وبأعتبار عنت اًر مهماً في تحفيز العامميف ،وارتباطه كذلؾ بمستوى االنتاجية نتيجة التزاـ الموظؼ ووالئه
لممنظمة ،كما أف الرضا الوظيفي له تأثير ايجابي عمى االستقرار الوظيفي ويرتبط سمباً مع الدوراف الوظيفي ،ويرى (

رفش والربيعي )7 :2015 ،أف الرضا الوظيفي هو استجابة عاطفية ألوضاع العمؿ وبأعتبارها مشاعر واحاسيس ال
يمكف مئحظتها فقط يمكف االستدالؿ عميها ،ويرتبط الرضا الوظيفي بالمدى الذي تتطابؽ به التوقعات مع النتائ اذا ما
قورف ادا العامميف مع المكافآت والحوافز التي يتمقونها ،عمى اعتبار انه كمما تـ ربط االجر باالدا زاد مف دافعية العمؿ

لدى الموظفيف مما يحقؽ الرضا الوظيفي .ويضيؼ (الناهي )393 :2014،اف الرضا الوظيفي هو محتمة الشعور
الذي يشعر ب ه الفرد مف خئؿ عممه في المنظمة والذي يتكوف مف مجموعة اتجاهات التي يكونها الفرد عف طبيعة
الوظيفية التي يشغمها واألجر الذي يستحتمه وعف فرص الترقية المتاحة وعف عئقاته مع مجموعة العمؿ التي ينتمي
اليها وعف الخدمات االجتماعية التي تقدمها المنظمة له ،كما أوضح (وهيبة )4 :2013،ويضيؼ اف الرضا الوظيفي هو
عبارة عف مستوى درجة اشباع حاجات الفرد ويتحقؽ هذا اإلشباع مف عوامؿ متعددة منها ما يتعمؽ ببيئة العمؿ ومنها ما

ومتناسبا مع
يتعمؽ بالوظيفة التي يشغمها الفرد وهذ العوامؿ تجعؿ مف الفرد راضياً عف عممه ومحققاً لطموحاته ورغباته
ً
مايريد الفرد مف عممه وبيف ما يحتؿ عميه في الواقع أو يفوؽ توقعاته.ويعرؼ الرضا الوظيفي كذلؾ بأنه األستجابات
النفسية لدى العامميف سوا ً كانت سمبية أو ايجابية اتجا جوانا عدة مثؿ المرتبات التي يتقاضاها العامموف او المهاـ
والمسؤوليات المناطه بهـ وكذلؾ العئقات المتبادلة مابيف الموظفيف أنفسهـ ومابيف رؤسا هـ (السعودي)102 :2005 ،
 ،كما اضاؼ (محمد )51-50 :2009،بأف الرضا الوظيفي هو الحالة التي يتكامؿ فيها الفرد مع وظيفته وعممه
فيتبح انساف تستغرقه الوظيفة ويتفاعؿ معها عبر طموحه الوظيفي ورغبته في التقديـ وتحقيؽ اهدافه االجتماعية ويعبر
عنه كذلؾ مدى اقناع االفراد بظروؼ عممهـ مثؿ اآلجر والعئقات مع الرؤسا والظروؼ المادية لمعمؿ وتوفير مناخ
تنظيمي مئئـ .ويعرؼ كذلؾ بأنه مجموعة المشاعر والمعتقدات التي يمتمكها العامميف عف وظائفهـ الحالية ،وتختمؼ هذ

المشاعر والمعتقدات لدى الموظفيف مف شخص ألخر إذ يمكف اف تتراوح ما بيف األرتياح والرضا الشديد لعدـ الرضا
بحسا قدرة المنظمة عمى تحقيؽ طموحات ورغبات موظفيها ومراعاة قدراتهـ (.)Aziri, 2011: 78

وبنا ً عمى ماتقدـ يستخمص الباحثان تعريفاً لمرضا الوظيفي بأنه قدرة المنظمة عمى تمبية احتياجات موظفيها
واشباع حاجاتهـ المادية والمعنوية مف حوافز وترقيات واحتراـ وتقدير وتثميف لجهودهـ المبذولة مما ينعكس ايجاباً عمى
قدرتهـ االنتاجية وتنمية روح الوال لديهـ اتجا المنظمة .

أىمية الرضا الوظيفي:

تبرز أهمية الرضا الوظيفي ألرتباطه المباشر في التنمية المستدامة ألية منظمة ،وذلؾ عمى أعتبار أف خسارة
المنظمة لمموظؼ تعني خسارة لمموجودات وكذلؾ فأف الموارد البشرية احد اهـ اركاف المنظمة التي تعتمد عميها في

ادا ها ووجودها ،كما يعد اتجاهاً مهماً يساعد المنظمة عمى التنبؤ بالسموؾ ،إذ يؤدي ارتفاع الرضا الوظيفي الى

انخفاض الشائعات في مكاف العمؿ وقمة الشكوى مف جانا العامميف ،ودرجة مقاومة التغيير ،وزيادة سموكيات المواطنة
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التنظيمية وانخفاض التراعات التنظيمية ،كما أف الرضا الوظيفي ليس مهماً عمى مستوى الموظفيف فحسا وأنما

ألتحاا المتالح ايضاً إلنه يؤدي الى زيادة األنتاجية ( رفش والربيعي .) 8-7 :2015

كما اتبح الرضا الوظيفي احد االستراتيجيات التي تتخذها المنظمات الناجحه في تنمية الوال واالنتما لدى

الموظفيف وتعزيز روح العمؿ الجماعي والتعاوف فيما بينهـ  ،وكذلؾ إدارة السموكيات التي التتفؽ مع توجهات المنظمة
واإلشاعات التي تضر وتهدد وجودها ،كما اشارت دراسات عديدة الى اف الرضا الوظيفي له أهمية كبيرة عمى إعتبار أف

له عئقة طردية ما بينه وبيف انتاجية العمؿ ،وذلؾ ألف الموظؼ كمما كاف راضياً عف المنظمة التي يعمؿ بها بطبيعة
ٍ
بتفاف واخئص مف اجؿ تحقيؽ أهداؼ منظمته التي ينمي لها ( Mustapha,
الحاؿ سيظهر كؿ قدراته وسيعمؿ
 ،)2013: p 121- 122كما يعد الرضا الوظيفي ذو أهمية كبيرة لعفراد عمى إعتبار أنه كمما تحقؽ الرضا الوظيفي
زادت قدرة الموظفيف عمى اإلبداع واإلبتكار  ،وكذلؾ القدرة عمى التئؤـ والتوافؽ مع توجهات المنظمة وتحسيف األدا

ومستوى الطموح والتقدـ ،كذلؾ الرضا الوظيفي مهـ عمى مستوى المنظمة نتيجة لما يحققه مف نتائ إيجابية فيؤدي بدور
الى ارتفاع اإلنتاجية وارتفاع مستوى الكفا ة والفاعمية وانخفاض معدالت دوراف العمؿ والغياا والتأخير عف مواعيد
العمؿ وتقميؿ األعبا المالية واقتتاد الوقت ،أما عمى تعيد المجتمع فتبرز أهمية الرضا الوظيفي فأنه يؤدي الى تمتع

الفرد بلنتاجية ذات جودة تمبي طموحه وتسد احتياجاته ،وكذلؾ انخفاض معدالت ترؾ العمؿ مما يؤدي الى األستقرار
العائمي وتماسؾ المجتمع وازدهار ( قريشي و السبتي.)68 :2015 ،

العوامؿ المؤثرة في الرضا الوظيفي:
هنالؾ مجموعة مف العوامؿ المؤثرة عمى درجة الرضا الوظيفي والتي ال بد لإلدارة أف تركز وتعمؿ عمى تحقيقها إذا ما
ارادت حقيؽ أعمى مستوى مف الرضا الوظيفي ومف هذ العوامؿ:


العوامؿ المالية (االجور والرواتا) :تعد العوامؿ المالية كالرواتا والحوافز واألجور وسيمة مهمه مف وسائؿ
إلشباع الحاجات المادية لعفراد ،إذ تشير الدراسات الى اف هنالؾ عئقة طردية مابيف مستوى الدخؿ والرضا

الوظيفي ،إذ كمما زاد مستوى دخؿ األفراد ارتفع رضاهـ عف العمؿ والعكس تحيح.


ا لعوامؿ المتعمقة بظروؼ العمؿ ( بيئة العمؿ )  :تؤثر ظروؼ العمؿ المادية مف تهوية وضوضا وح اررة
واضا ة ورطوبة وتهوية عمى درجة تقبؿ الفرد لبيئة العمؿ بلعتبارها عنتر رئيسي في تحقيؽ الرضا
الوظيفي(محمد.)10-9 :2009 ،



العوامؿ الذاتية  :تتمثؿ هذ العوامؿ بقدرة األف ارد ومهاراتهـ ومستوى الدافعية لديهـ ومايتمقا الفرد مف تقدير
مادي ومعنوي عف األدا الجيد ونوعية المهاـ الموكمة إليهـ ومدى إنسجامها مع التختص والقدرات البدنية
والذهنية ( فوزي. )80 :2011 ،



العوامؿ اإلجتماعية :والمتمثمة بالعئقات مع الرؤسا بالمرؤسيف والمرؤوسيف بينهـ.



العوامؿ الوظيفية :وتتمثؿ بالمركز الوظيفي ونمط اإلشراؼ وفرص الترقية.



العوامؿ الشختية :كالحالة اإلجتماعية لمموظؼ والعمر( الخرشوـ ودر .)38 : 2011 ،
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المبحث الثالث:
الجانب العممي

مينة الدراسة:
تـ اختيار عينة عشوائية مكونة ( )200فرد مف العامميف في الجامعات الرسمية االردنية إلقميـ الشماؿ وتتألؼ مف
الجامعات األتية ( اليرموؾ ،العموـ والتكنولوجيا األردنية ،آؿ البيت ) بمختمؼ مستوياتهـ ومسمياتهـ الوظيفية  ،تـ توزيع
( )200استبانة  ،استرد منها الباحثاف ( )190وبعد مراجعة االستبانات تبيف أف هناؾ ( )8استبانات غير تالحة
لمتحميؿ االحتائي ،جدوؿ رقـ ( )1يوضح توزيع أفراد العينة تبعاً لممتغيرات الشختية.
جدول رقم )1
توزيع أفراد العينة تبع ا لممتغيرات الشخصية ن=)182
المتغير
الجنس

العمر بالسنوات

المسمى الوظيفي

المؤىل العممي

اسم الجامعة

المستو

التكرار النسبة المئوية

ذكر

96

52.7

انثى

86

47.3

المجموع

182

100.0

أقؿ مف  40سنة

40

22.0

مف  40سنة إلى أقؿ مف  50سنة

56

30.8

 50سنة فأكثر

86

47.3

المجموع

182

100.0

ادارة عميا

40

22.0

ادارة وسطى

66

36.2

ادارة دنيا

76

41.8

المجموع

182

100.0

بكالوريوس

33

18.1

ماجستير

40

22.0

دكتو ار

109

59.9

المجموع

182

100.0

آؿ البيت

79

43.4

العموـ والتكنولوجيا االردنية

76

41.8

اليرموؾ

27

14.8

المجموع

182

100.0

بمغ عدد الذكور في العينة ( )96بنسبة مئوية ( ،)%52.7بينما بمغ عدد اإلناث ( )86بنسبة مئوية ( )%47.3ويدؿ
ذلؾ عمى اف مجتمع الدراسة ذكوري بأعتبار اف نسبة الموظفيف في الجامعات الرسمية األردنية الذكور أكثر مف اإلناث،

بمغت أعمى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير الفئة العمرية ( )%47.3لمفئة العمرية
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بمغت أدنى نسبة مئوية ( )%22.0لمفئة العمرية (أقؿ مف  40سنة) ويئحظ مف ذلؾ أف اعتماد الجامعات عمى
الموظفيف الذيف هـ مف الفئات العمرية الكبيرة  ،بمغت أعمى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي

( )%41.8لممسمى الوظيفي (ادارة دنيا) ،بينما بمغت أدنى نسبة مئوية ( )%22.0لممسمى الوظيفي (ادارة عميا)،
بطبيعة الحاؿ اف السمـ الهرمي ألي مؤسسة تكوف اإلدارة الدنيا أعمى مف اإلدارة العميا ،بمغت أعمى نسبة مئوية لتوزيع
أفراد العينة تبعاً لمتغير المؤهؿ العممي ( )%59.9لممؤهؿ العممي (دكتو ار ) ،بينما بمغت أدنى نسبة مئوية ()%18.1

لممؤهؿ العممي (بكالوريوس) ،يدؿ ذلؾ عمى إعتماد الجامعات الرسمية األردنية عمى الكفا ات العممية مف ذوي الخبرات

والشهادات العميا.
أوالا :النتائج المتعمقة بالمتوسطات الحسابية ألبعاد مجال الثقافة التنظيمية:

تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عف أبعاد محور الثقافة التنظيمية ،

الجدوؿ رقـ ( )2يوضح ذلؾ.
الجدول رقم )2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة من أبعاد محور الثقافة التنظيمية مرتبة
تنازليا

الرتبة

الرقم

أبعاد

المتوسط

االنحراف

درجة

1

2

االبداع واالبتكار

3.54

0.86

متوسطة

2

1

العمؿ الجماعي وروح الفريؽ

3.16

0.52

متوسطة

3

3

التعاوف

2.14

0.42

منخفضة

3.22

0.35

متوسطة

الحسابي

محور الثقافة التنظيمية ككل

التقييم

المعياري

يظهر مف الجدوؿ رقـ ( )2أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عف أبعاد محور الثقافة التنظيمية

تراوحت بيف ( ،)3.54- 2.14جا في المرتبة األولى بعد " االبداع واالبتكار " بمتوسط حسابي ( )3.54ودرجة تقييـ

متوسطة ،وفي المرتبة الثانية جا بعد "العمؿ الجماعي وروح الفريؽ" بمتوسط حسابي ( )3.16ودرجة تقييـ متوسطة ،
وجا في المرتبة الثالثة بعد "التعاوف " بمتوسط حسابي ( )2.14ودرجة تقييـ منخفضة  ،وبمغ المتوسط الحسابي
لمحور الثقافة التنظيمية ككؿ ( )3.22بدرجة تقييـ متوسطة .

كما تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف فقرات كؿ بعد مف

أبعاد محور الثقافة التنظيمية عمى حد .
الجدول رقم )3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة من فقرات بعد "العمل الجمامي وروح
الفريق" مرتبة تنازليا

الرتبة

الرقم

1

1

2

5

الفقرة

المتوسط

االنحراف

درجة

3.76

1.40

مرتفعة

3.55

0.84

متوسطة

الحسابي

تعمؿ إدارة الجامعة عمى بنا ثقافة تؤمف بمبدأ
العمؿ الجماعي و روح الفريؽ.

تتـ معالجة مشاكؿ العمؿ بأسموا جماعي بدالً مف
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الفردي.

3

3

4

10

5

6

6

4

7

2

8

7

9

9

10

8

يتـ منح المكافآت عمى أدا الفريؽ وليس عمى أساس
الفرد الواحد.

تُشرؾ إدارة الجامعة موظفيها في تنع القرارت
واإلستماع آلرائهـ .
توضع أهداؼ العمؿ بتورة جماعية ويعمؿ الجميع

عمى تحقيقها.

ترسخ إدارة الجامعة لدى موظفيها مبدأ تفضيؿ
المتمحة العامة عمى المتمحة الخاتة.

تشجع إدارة الجامعة العئقات الغير رسمية بيف

الموظفيف لتقوية األواتر اإلجتماعية فيما بينهـ.

يعد األهتماـ بروحية الفريؽ والعمؿ الجماعي مف
ّ
السمات األساسية التي تتتؼ بها الجامعة .
تعامؿ إدارة الجامعة مرؤوسيها كأعضا في عائمة
كبيرة.

تعمؿ إدارة الجامعة عمى تنسيؽ الجهود بينها وبيف
الموظفيف.

بعد "العمل الجمامي وروح الفريق" ككل

3.24

1.10

متوسطة

3.21

1.19

متوسطة

3.12

1.50

متوسطة

3.11

1.40

متوسطة

3.08

1.60

متوسطة

3.02

0.77

متوسطة

2.89

0.98

متوسطة

2.64

1.12

متوسطة

3.16

0.52

متوسطة

يظهر مف الجدوؿ رقـ ( ) 2أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عف فقرات بعد " العمؿ الجماعي
وروح الفريؽ" تراوحت بيف ( ،)3.76-2.64جا ت بالمرتبة األولى الفقرة رقـ ( " )1تعمؿ إدارة الجامعة عمى بنا
ثقافة تؤمف بمبدأ العمؿ الجماعي و روح الفريؽ " بمتوسط حسابي ( )3.76ودرجة تقييـ مرتفعة يدؿ ذلؾ عمى إف

الجامعات الرسمية األردنية إلقميـ الشماؿ وبحسا إجابات افراد العينة تؤمف بأهمية العمؿ الجامعي وروح الفريؽ وما
يحققه مف نتائ ايجابية لشعور الموظؼ بأنه عنتر مهـ مما يولد ويعزز روح الوال واإلنتما لديه إتجا المنظمة
وتزيد بذلؾ دافعيته نحو العمؿ والقدرة عمى اإلبتكار واألبداع وتحقيؽ الرضا الوظيفي وتحقيؽ األهداؼ التي يتبو اليها

كؿ مف المنظمة والموظفيف ،بينما جا ت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقـ ( " )8تعمؿ إدارة الجامعة عمى تنسيؽ الجهود بينها

وبيف الموظفيف " بمتوسط حسابي ( )2.64وبدرجة تقييـ متوسطة ،وبمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ ( )3.16بدرجة
تقييـ متوسطة ،مما يدؿ عمى اف إدارة الجامعات الرسمية األردنية إلقميـ الشماؿ وبحسا إجابات أفراد العينة أف هنالؾ
تفرد واحتكار في السمطة وعدـ اإلستفاد مف القدرات وتنوع األفكار التي يمتمكها األفراد داخؿ المنظمة وتنسيؽ الجهود
مابيف اإلدارة العميا واالدارة الدنيا مما يخمؽ فجوة تؤثر سمباً عمى ادا المنظمة ككؿ.
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الجدول رقم )3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة من فقرات بعد "االبداع واالبتكار " مرتبة
تنازليا
الرتبة

الرقم

1

9

2

11

3

6

4

2

5

7

6

8

7

5

8

10

9

3

10

1

11

4

الفقرة
توفر الجامعة اإلمكانيات التي مف شأنها تزيد االبداع

لدى الموظفيف.

تسعى إدارة الجامعة لتحقيؽ مبدأ الجودة الشاممة مف
خئؿ األفكار اإلبداعية.

تعتمد إدارة الجامعة عمى األفكار الجديدة والمبدعة
التي يطرحها الموظفيف وتطبيقها عممياً.

تهتـ إدارة الجامعة بتطوير مواردها البشرية وتقوية
قدراتهـ الذهنية.

تحظى األعماؿ المبدعة التي يقوـ بها الموظفوف

بالجامعة بالقبوؿ واالحتراـ مف قبؿ إدارة الجامعة.

يحرص الموظؼ عمى إنتهاز الفرتة التي مف شأنها
زيادة اإلبداع واإلبتكار لديه.

تهتـ إدارة الجامعة بالرحئت البحثية الى الخارج

لمحتوؿ عمى ماهو جديد.

يمتمؾ الموظؼ القدرة عمى تحمؿ روح المخاطرة.
تنظـ إدارة الجامعة دورات تطويرية لتنمية قدرات

موظفيها اإلبداعية.

تولي إدارة الجامعة إهتماما كبي اًر بتكريـ الموظفيف
المبدعيف .

يوجد هنالؾ تنسيؽ لتبادؿ األفكار اإلبداعية الجديدة

بيف الجامعة والمؤسسات األخرى.
بعد "االبداع واالبتكار " ككل

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

التقييم

4.19

1.24

مرتفعة

3.88

1.52

مرتفعة

3.78

1.14

مرتفعة

3.71

1.26

مرتفعة
مرتفعة

3.69

1.29

3.64

1.27

متوسطة

3.50

1.14

متوسطة

3.45

1.39

متوسطة

3.37

1.30

متوسطة

3.19

1.65

متوسطة

3.12

1.47

متوسطة

2.95

0.86

متوسطة

يظهر مف الجدوؿ رقـ ( )3أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عف فقرات بعد " االبداع واالبتكار "
تراوحت بيف ( ،)4.19-3.12جا ت بالمرتبة األولى الفقرة رقـ ( " )9توفر الجامعة اإلمكانيات التي مف شأنها تزيد

االبداع لدى الموظفيف " بمتوسط حسابي ( )4.19ودرجة تقييـ مرتفعة يستنت الباحث مف ذلؾ أف الجامعات الرسمية
األردنية ألقميـ الشماؿ تعمؿ عمى تبني الطرؽ واألساليا الحديثة التي مف شأنها تزيد مف قدرة عامميها عمى اإلبداع

واإلبتكار وتسهـ كذلؾ في حؿ المشكئت التي تواجه العمؿ مما ينعكس إيجاباً عمى أدا الجامعات وقدرتها عمى

مواكبة التطور ومضاهاتها لمجامعات العالمية ،وبينما جا ت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقـ ( " )4يوجد هنالؾ تنسيؽ لتبادؿ
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األفكار اإلبداعية الجديدة بيف الجامعة والمؤسسات األخرى " بمتوسط حسابي ( )3.12وبدرجة تقييـ متوسطة ،يدؿ ذلؾ
الى اف الجامعات الرسمية األردنية ألقميـ الشماؿ ال تعتمد عمى المؤسسات التي مف شأنها تزيد مف قدرتها عمى زيادة
اإلبداع واإلبتكار نتيجة قناعتها بقدرتها عمى التطور واألبداع دوف الحاجة الى المؤسسات األخرى الساندة وبمغ
المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ ( )2.95بدرجة تقييـ متوسطة.
الجدول رقم )4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة من فقرات بعد "التعاون " مرتبة تنازليا
الرتبة

الرقم

1

6

2

3

3

2

4

5

5

4

6

1

الفقرة
تسود روح األلفة والتعاوف ما بيف إدارة الجامعة
والموظفيف أنفسهـ.

يشجع الموظفيف بعضهـ البعض لبذؿ أقتى جهد
ممكف في العمؿ.

يتـ التعاوف ما بيف إدارة الجامعة و الموظفيف عمى
حؿ مشاكؿ العمؿ.

يتـ التنسيؽ ما بيف ادارة الجامعة والموظفيف بشكؿ

مستمر.

يسود في الجامعة مبدأ اإلنسجاـ والتوافؽ الوظيفي ما

بيف الموظفيف.

تشجع إدارة الجامعة الموظفيف عمى التعاوف والتنسيؽ

ما بيف وحدات العمؿ لتحقيؽ األهداؼ
بعد "التعاون " ككل

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

التقييم

3.67

1.21

متوسطة

2.06

0.90

منخفضة

1.93

0.96

منخفضة

1.85

0.57

منخفضة

1.68

0.80

منخفضة

1.61

0.49

منخفضة

2.14

0.42

منخفضة

يظهر مف الجدوؿ رقـ ( )4أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عف فقرات بعد " التعاوف " تراوحت
بيف ( ،)3.67-1.61جا ت بالمرتبة األولى الفقرة رقـ ( " )6تسود روح األلفة والتعاوف ما بيف إدارة الجامعة
والموظفيف أنفسهـ " بمتوسط حسابي ( )3.67ودرجة تقييـ متوسطة ،ويدؿ ذلؾ عمى أهتماـ االدارة العميا بالجانا

النفس ي الذي مف شأنه يسهـ في تعزيز ترابط عئقات العمؿ وتحقيؽ األلفة والتعاوف وبينما جا ت بالمرتبة األخيرة
الفقرة رقـ ( " ) 1تشجع إدارة الجامعة الموظفيف عمى التعاوف والتنسيؽ ما بيف وحدات العمؿ لتحقيؽ األهداؼ " بمتوسط
حسابي ( )1.61وبدرجة تقييـ منخفضة ،يدؿ ذلؾ وبنا اً عمى اجابات العينة انه اليوجد تنسيؽ مابيف المستويات
االدارية ويعزو الباحث ذلؾ الى ضعؼ االتتاالت االدارية وعدـ وضوح االهداؼ التي يتبو كؿ مف ادارة الجامعة

والموظفيف لتحقيقها وبمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ ( )2.14بدرجة تقييـ منخفضة .
 ثانيا :النتائج المتعمقة بالمتوسطات الحسابية لفقرات مجال الرضا الوظيفي:تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عف محور الرضا الوظيفي ،
الجدوؿ رقـ ( )5يوضح ذلؾ.
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جدول )5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة من فقرات محور "الرضا الوظيفي" مرتبة
تنازليا

الرتبة

الرقم

الفقرة

1

11

تمكف إدارة الجامعة موظفيها مف تنع الق اررات التي
ّ
تتناسا مع عممهـ.

2

4

3

14

تراعي إدارة الجامعة الجوانا اإلنسانية لموظفيها

4

1

يعتبر الراتا مجزياً قياساً بالمهاـ الموكمة لمموظفيف.

3.44

5

12

تتبع إدارة الجامعة نمط أشراؼ يتتؼ بالمرونة.

3.37

1.30

6

2

يتماشى العمؿ مع القدرات التي يمتمكها الموظفيف.

3.27

0.99

متوسطة

7

9

3.21

1.19

متوسطة

8

10

3.19

1.65

متوسطة

9

5

3.12

1.50

متوسطة

9

13

3.12

1.47

متوسطة

11

6

3.02

0.77

متوسطة

12

8

2.89

0.98

متوسطة

13

7

2.64

1.12

متوسطة

14

3

2.39

1.20

متوسطة

3.17

0.42

متوسطة

يسود االحتراـ والتعاوف عمى الجو العاـ في العمؿ بيف

الموظفيف.

تفوض إدارة الجامعة تئحيات كافية لمموظفيف

إلنجاز المهاـ الموكمة أليهـ.

تحفز إدارة الجامعة روح اإلبداع لدى موظفيها.
تعمؿ إدارة الجامعة عمى تنمية روح اإلبداع لدى

موظفيها.

تولي إدارة الجامعة اهتماماً بالغاً بآ ار
الموظفيف.

ومقترحات

يشعر الموظؼ باألماف الوظيفي في عممه.
توفر إدارة الجامعة البرام التدريبية لمموظفيف لتحسيف

أدائهـ بتورة مستمرة.

تتبع رئاسة الجامعة معايير لتقييـ أدا الموظفيف تتسـ

بالثقة.

تتعامؿ إدارة الجامعة بعدالة وشفافية مع جميع

الموظفيف.

محور "الرضا الوظيفي " ككل

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

التقييم

3.71

1.26

مرتفعة

3.55

0.84

متوسطة

3.50

1.14

متوسطة

1.38

متوسطة
متوسطة

يظهر مف الجدوؿ رقـ ( )8أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عف فقرات محور" الرضا الوظيفي "
تمكف إدارة الجامعة موظفيها مف تنع
تراوحت بيف ( ،)3.71-2.39جا ت بالمرتبة األولى الفقرة رقـ (ّ " )11
الق اررات التي تتناسا مع عممهـ " بمتوسط حسابي ( )3.71ودرجة تقييـ مرتفعة ،يتضح مف ذلؾ إف الجامعات الرسمية
األردنية إلقميـ الشماؿ بنا ً عمى اجابات أفراد العينة تشجع عمى األخذ بآ ار وأقتراحات العامميف وتشجع عمى إستخداـ
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إستراتيجية التمكيف التي لها أثر ايجابي في تحقيؽ رضا العامميف وحؿ المشاكؿ التي تواجه المنظمة فضئً عف ترسيخ
روح الوال واإلنتما وتعزيز الهوية التنظيمية لدى العامميف مما يسهـ في إكتشاؼ إمكانيات وقدرات جديدة تساعد في

تحقيؽ األهداؼ التي تسعى الجامعات لتحقيقها.
جا ت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقـ ( " )3تتعامؿ إدارة الجامعة بعدالة وشفافية مع جميع الموظفيف ".بمتوسط
حسابي ( )2.39وبدرجة تقييـ متوسطة ،يعزو الباحث باإلستناد عمى إجابة أفراد العينة الى أف إدارة الجامعة ال تتعامؿ
بمدأ العدالة والمساواة نتيجة إنتشار المحسوبية والمنسوبية والواسطة التي تمقي بظئلها عمى كاهؿ العامميف لعدـ

إعطا حقوقهـ مف حوافز وترقيات وغيرها مما يؤدي الى تذمرهـ ويعكس ذلؾ سمباً عمى أدا الجامعة وبمغ المتوسط
الحسابي لممحور ككؿ ( )3.17بدرجة تقييـ متوسطة.

 ثالثا :النتائج المتعمقة باختبار فرضيات الدراسة:الفرضية الرئيسدية األولدى :ال يوجدد أثدر ذو داللدة إحصدائية مندد مسدتو داللدة  )α ≤ 0.05لمثقافدة التنظيميدة فدي

الرضا الوظيفي لمعامميف في الجامعدات األردنيدة الرسدمية إلقمديم الشدمال ومدن ىدذه الفرضدية تنطمدق الفرضديات الفرميدة
اآلتية:
( :)H0.1.1ال يوجد أثر ذو داللة إحتائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05لمعمؿ الجماعي و روح الفريؽ في الرضا
الوظيفي في الجامعات األردنية الرسمية إلقميـ الشماؿ.
( :)H0.1.2ال يوجد أثر ذو داللة إحتائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05لإلبداع واإلبتكار في الرضا الوظيفي فػي
الجامعات األردنية الرسمية إلقميـ الشماؿ.
( :)H0.1.3ال يوجػد أثػر ذو داللػة إحتػائية عنػد مسػتوى داللػة ( )α ≤ 0.05لمتعػاوف فػي الرضػا الػوظيفي فػي
الجامعات األردنية الرسمية إلقميـ الشماؿ.
لمتحقؽ مف تحة الفرضية الرئيسية وما تفرع عنها مف فرضيات تـ تطبيؽ معادلة االنحدار المتعدد لدراسة
أثر أبعاد الثقافة التنظيمية عمى الرضا الوظيفي  ،جدوؿ ( )6يوضح ذلؾ.
الجدول رقم  :)6نتائج تطبيق معادلة االنحدار المتعدد لدراسة أثر المتغيرات المستقمة أبعاد الثقافة التنظيمية) ممى
المتغير التابع
الداللة

البعد

ß

T

العمؿ الجماعي وروح الفريؽ

0.79

16.01

0.00

اإلبداع واالبتكار

0.64

11.66

0.00

التعاوف

0.05

0.95

0.34

اإلحصائية
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F

الداللة
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يظهر مف الجدوؿ رقـ ( )6وجود أثر ذو داللة إحتائية عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.05ألبعاد الثقافة التنظيمية
مجتمعة عمى الرضا الوظيفي ،إذ بمغت قيمة معامؿ االرتباط ( )0.85( )Rوهي قيمة دالة إحتائياً وتدؿ عمى

درجة ارتباط دالة إحتائياً بيف المتغيرات المستقمة مجتمعة والمتغير التابع ،وبمغت قيمة

()R-square

( )0.72وهي قيمة دالة إحتائياً تفسر قدرة الثقافة التنظيمية في التأثير عمى الرضا الوظيفي في مجتمع الدراسة؛

إذ أف الثقافة التنظيمية تفسر ما نسبته ( )%72مف التغير الحاتؿ في الرضا الوظيفي لدى العامميف في الجامعات

الرسمية األردنية إلقميـ الشماؿ ،وبمغت قيمة االختبار ( )106.62( )Fبداللة إحتائية ( )0.00وهي قيمة دالة
إحتائياً عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.05وهي تدؿ عمى وجود أثر داؿ إحتائياً بيف المتغيرات المستقمة والمتغير

التابع ،بالتالي تقبؿ الفرضية الرئيسية األولى بتيغة المثبته  ،والقائمة يوجد أثر ذو داللة إحتائية عند مستوى

الداللة ( )α≤ 0.05لمثقافة التنظيمية عمى الرضا الوظيفي في مجتمع الدراسة.
فيما يتعمؽ بالفرضيات الفرعية أظهرت النتائ ما يمي:
 .1نتائج الفرضية الفرمية األولى :أظهرت النتائ

المتعمقة بهذ الفرضية وجود أثر ذو داللة إحتائية عند

مستوى داللة ( )α ≤ 0.05لمعمؿ الجماعي وروح الفريؽ عمى الرضا الوظيفي لدى العامميف في الجامعات ،
حيث بمغت قيـ ( )T ،ßلتأثير لمعمؿ الجماعي وروح الفريؽ عمى الرضا الوظيفي

( )16.10 ،0.79عمى

التوالي وهي قيـ دالة إحتائياً ،وبالتالي تقبؿ الفرضية الفرعية األولى بالتيغة المثبته والتي تنص " يوجد أثر
ذو داللة إحتائية لمعمؿ الجماعي وروح الفريؽ عمى الرضا الوظيفي".

 .2نتائج الفرضية الفرمية الثانية :أظهرت النتائ

المتعمقة بهذ الفرضية وجود أثر ذو داللة إحتائية عند

مستوى داللة ( )α ≤ 0.05لإلبداع واالبتكار عمى الرضا الوظيفي لدى العامميف في الجامعات  ،حيث بمغت

قيـ ( )T ،ßلتأثير لإلبداع واالبتكار عمى الرضا الوظيفي ( )11.66 ،0.64عمى التوالي وهي قيـ دالة
إحتائياً ،وبالتالي تقبؿ الفرضية الفرعية األولى بالتيغة المثبته والتي تنص " يوجد أثر ذو داللة إحتائية
لإلبداع واإلبتكار عمى الرضا الوظيفي".

 .3نتائج الفرضية الفرمية الثالثة :أظهرت النتائ المتعمقة بهذ الفرضية عدـ وجود أثر ذو داللة إحتائية عند
مستوى داللة ( )α ≤ 0.05لمتعاوف عمى الرضا الوظيفي لدى العامميف في الجامعات  ،حيث بمغت قيـ (،ß

 )Tلتأثير لمتعاوف عمى الرضا الوظيفي ( )0.95 ،0.05عمى التوالي وهي قيـ غير دالة إحتائياً ،وبالتالي
ترفض الفرضية الفرعية األولى بالتيغة المثبته والتي تنص " يوجد أثر ذو داللة إحتائية لمتعاوف عمى الرضا

الوظيفي".
يوضح الشكؿ البياني ( )1يوضح مخطط االنتشار في العئقة بيف أبعاد الثقافة التنظيمية والرضا
الوظيفي.
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1.00

.75

.50

Expected Cum Prob

.25

0.00
1.00

.75

.25

.50

0.00

Observed Cum Prob

يوضح الشكؿ البياني السابؽ أف درجة العئقة بيف أبعاد الثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي كانت قوية ولكنها غير
تامة ؛ حيث أف هناؾ انتشار لمنقاط في مخطط االنتشار حوؿ الخط المستقيـ .
الفرضية الرئيسية الثانية :هناؾ فروؽ ذات داللة إحتائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في آ ار أفراد

العينة حوؿ مستوى الثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي في الجامعات الرسمية األردنية تبعاً لممتغيرات
الشختية(الجنس ،العمر ،المستوى الوظيفي ،المؤهؿ العممي ،اسـ الجامعة).

لمتحقؽ مف تحة هذ الفرضية الرئيسية تـ تطبيؽ ( )Independent Samples T-Testلمجالي (الثقافة

التنظيمية ،الرضا الوظيفي) تبعاً لمتغير الجنس ،وتطبيؽ تحميؿ التبايف األحادي ( )ANOVAلمجالي (الثقافة التنظيمية،
الرضا الوظيفي) تبعاً لمتغيرات (العمر ،المستوى الوظيفي ،المؤهؿ العممي ،اسـ الجامعة)  ،الجداوؿ ( )7توضح ذلؾ.

الجدول رقم  :)7نتائج تطبيق  )Independent Samples T-Testلمجالي الثقافة التنظيمية ،الرضا
الوظيفي) تبع ا لمتغير الجنس.
المجال
الثقافية التنظيمية
الرضا الوظيفي

الجنس المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
ذكر

3.25

0.43

أنثى

3.16

0.30

ذكر

3.22

0.44

أنثى

3.12

0.39

T

الداللة اإلحصائية

0.98

0.33

1.00

0.32

يظهر مف الجدوؿ رقـ ( )7عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحتائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في آ ار
أفراد العينة حوؿ مستوى الثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي في الجامعات الرسمية األردنية تبعاً لمتغير الجنس،

حيث كانت جميع قيـ ( )Tغير دالة إحتائياً.
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الجدول رقم  :)8نتائج تحميل التباين األحادي  )ANOVAلمجالي الثقافة التنظيمية ،الرضا الوظيفي)
تبعا لمتغير العمر
المجال
الثقافية

التنظيمية

الرضا الوظيفي

المتوسط

العمر

الحسابي

االنحراف
المعياري

أقؿ مف  40سنة

3.19

0.36

مف  40إلى أقؿ مف 50

3.26

0.32

 50سنة فأكثر

3.23

0.35

أقؿ مف  40سنة

3.08

0.43

مف  40إلى أقؿ مف 50

3.23

0.42

 50سنة فأكثر

3.22

0.40

F

الداللة

اإلحصائية

0.68 0.39

0.18 1.72

يظهر مف الجدوؿ رقـ ( )8عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحتائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في آ ار

أفراد العينة حوؿ مستوى الثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي في الجامعات الرسمية األردنية تبعاً لمتغير العمر ،

حيث كانت جميع قيـ ( )Fغير دالة إحتائياً.

الجدول رقم  :)9نتائج تحميل التباين األحادي  )ANOVAلمجالي الثقافة التنظيمية ،الرضا الوظيفي) تبعا
لمتغير المستو الوظيفي
المجال

المتوسط

االنحراف

إدارة عميا

3.25

0.41

إدارة وسطى

3.23

0.33

إدارة دنيا

3.16

0.28

إدارة عميا

3.23

0.44

إدارة وسطى

3.15

0.43

إدارة دنيا

3.14

0.38

المستو الوظيفي

الثقافية
التنظيمية

الرضا الوظيفي

الحسابي

المعياري

F

0.77

0.58

الداللة

اإلحصائية
0.47

0.56

يظهر مف الجدوؿ رقـ ( )9عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحتائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في آ ار
أفراد العينة حوؿ مستوى الثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي في الجامعات الرسمية األردنية تبعاً لمتغير المستوى

الوظيفي  ،حيث كانت جميع قيـ ( )Fغير دالة إحتائياً.

الجدول رقم  :)10نتائج تحميل التباين األحادي  )ANOVAلمجالي الثقافة التنظيمية ،الرضا الوظيفي)
تبع ا لمتغير المؤىل العممي
المجال
الثقافية

التنظيمية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

بكالوريوس

3.28

0.34

ماجستير

3.16

0.41

دكتو ار

3.18

0.26

المؤىل العممي
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F
1.55

الداللة
اإلحصائية
0.22

اجمللد  01العـدد 10

الرضا الوظيفي

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية
بكالوريوس

3.17

0.41

ماجستير

3.17

0.46

دكتو ار

3.17

0.38

السنة1102/م
0.01

0.99

يظهر مف الجدوؿ رقـ ( )10عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحتائية مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في آ ار أفراد
العينة حوؿ مستوى الثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي في الجامعات الرسمية األردنية تبعاً لمتغير المؤهؿ
العممي  ،حيث كانت جميع قيـ ( )Fغير دالة إحتائياً.

الجدول رقم  :)11نتائج تحميل التباين األحادي  )ANOVAلمجالي الثقافة التنظيمية ،الرضا الوظيفي)
تبع ا لمتغير الجامعة
المجال
الثقافية
التنظيمية

الرضا الوظيفي

المتوسط

الجامعة

الحسابي

االنحراف
المعياري

اؿ البيت

3.16

0.38

العموـ والتكنولوجيا األردنية

3.23

0.33

اليرموؾ

3.26

0.36

اؿ البيت

3.22

0.46

العموـ والتكنولوجيا األردنية

3.16

0.36

اليرموؾ

3.15

0.52

F

الداللة

اإلحصائية

0.57 0.56

0.79 0.24

يظهر مف الجدوؿ رقـ ( )11عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحتائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في آ ار
أفراد العينة حوؿ مستوى الثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي في الجامعات الرسمية األردنية تبعاً لمتغير الجامعة

 ،حيث كانت جميع قيـ ( )Fغير دالة إحتائياً.

222

اجمللد  01العـدد 10

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة1102/م

االستنتاجات :
 -1تمتمؾ الجامعات الرسمية األردنية إلقميـ الشماؿ ثقافة تنظيمية بدرجة إمتئؾ متوسطة ،ويعد ذلؾ مؤشر إيجابي
يحتسا لتالح الجامعات الرسمية األردنية إلقميـ الشماؿ إلمتئكها الثقافة التنظيمة نتيجة إلدراكها أهميتها.
 -2مستوى الرضا الوظيفي لدى العامميف في الجامعات الرسمية األردنية إلقميـ الشماؿ متوسط ،وتعد هذ النتيجة جيدة
يدؿ ذلؾ عمى حرص إدارة الجامعات الرسمية األردنية ألقميـ الشماؿ عمى تحقيؽ الرضا الوظيفي لعامميها وحرتها عمى
تحقيؽ غايات وأهداؼ عامميها.
-3هنالؾ أثر لمثقافة التنظيمية المتمثمة بلبعادها ( العمؿ الجماعي وروح الفريؽ ،اإلبداع واإلبتكار ،التعاوف) في الرضا

الوظيفي وهذا األثر إيجابي أي بمعنى أنه كمما أزدادت الثقافة التنظيمية لدى الجامعات الرسمية األردنية زادت قدرتها
في تحقيؽ الرضا الوظيفي لمعامميف فيها.
 -4أشارت نتائ الدراسة بأنه التوجد هنالؾ فروؽ في إجابات عينة الدراسة ذات داللة إحتائية إتجا الثقافة التنظيمية
والرضا الوظيفي تعزى لمختائص الديموغرافية و الوظيفية ( الجنس و العمر و المستوى الوظيفي و المؤهؿ العممي
والجامعة ).

التوصيات :
 . 1ضػػرورة االهتمػػاـ بالثقافػػة التنظيميػػة اإليجابيػػة مػػف قبػػؿ ادارة الجامعػػات الرسػػمية األردنيػػة إلقمػػيـ الشػػماؿ الداعمػػة لػػروح
الفريؽ والعمؿ الجماعي والتعاوف واإلبداع واإلبتكار التي مف شأنها تسهـ في تحقيؽ الرضا الوظيفي لمعامميف.
 .2العمؿ عمى زيادة الرضا الوظيفي لمعامميف في الجامعات الرسمية األردنية إلقميـ الشماؿ لتحقيؽ األهداؼ التػي تسػعى
اليها الجامعات.
 . 3تشجيع العمؿ المشترؾ وتنسيؽ الجهود مابيف اإلدارة العميا والمستويات اإلدارية كافة مف أجؿ التكامؿ وديمومة العمؿ
في الجامعة وتشجيع األفكار واإلقتراحات التي يقدمها العػامميف وتبنيهاوزيػادة الثقػة المتبادلػة واشػراكهـ فػي إتخػاذ القػ اررات
السيما تمؾ التي تعنيهـ وتقوية عئقات العمؿ واألعتماد عمى حمقات النقاش .
 .4االسػػتفادة مػػف المؤسسػػات السػػاندة وتنسػػيؽ الجهػػود معهػػا ودعػػـ وتشػػجيع المبػػدعيف س ػوا اً عمػػى المسػػتوى الفػػردي اـ
الجماعي مما يؤدي بذلؾ الى ديمومة التقدـ لمجامعات و مواكبة التطور.
 . 5فتح قنوات إتتاؿ مباشرة مابيف اإلدارة العميا وبيف المستويات اإلدارية كافة واعتماد سياسة الباا المفتوح ،مما يشجع
العػػامميف عمػػى اإلبػػئغ عػػف أيػػة مخالفػػات يممسػػونها فػػي الجامعػػة التػػي يعممػػوف بهػػا وتقػػديـ مقترحػػات وآ ار ق ػد تعمػػؿ عمػػى
تحسيف الواقع.
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 . 6إعتمػػاد مبػػدأ العدالػػة والمسػػاواة والشػػفافية فػػي التعامػػؿ مػػع العػػامميف فػػي الجامعػػه فػػي الترقيػػات والحػوافز واالجػػور وعػػدـ
تغميا طابع المحسوبية والمنسوبية وتطػوير نظػاـ تقيػيـ األدا ممػا يحفػزهـ عمػى العمػؿ ويزيػد مػف إبػداعهـ وتنميػة قػدراتهـ
وتعزيز روح الوال واإلنتما لمجامعه وتحقيؽ الرضا الوظيفي الذي تتبوا الجامعه لتحقيقه.
 . 7توفير مناخ تنظيمي مناسا وبيئة عمؿ تتئئـ مع حجـ المسػؤليات التػي تقػع عمػى عػاتؽ العػامميف وتػوفير احتياجػاتهـ
مما يسهـ في زيادة الرضا الوظيفي لديهـ وينعكس ذلؾ إيجاباً عمى أدائهـ وأدا الجامعة ككؿ.
 .8إجػ ار المزيػد مػف الد ارسػات التػي تعنػػى بالثقافػة التنظيميػة وتوضػيح أهميتهػا فػػي تحقيػؽ الرضػا الػوظيفي لمعػامميف فػػي
مجتمعات اخرى واالستفادة مف نتائجها وتطبيقها عمى ارض الواقع.

222

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

اجمللد  01العـدد 10

السنة1102/م

المصادر والمراجع:

المراجع العربية

 .1احمػػد ،شػػهناز فاضػػؿ ( ،)2009ت ػأثير الثقافػػة التنظيميػػة فػػي التغمػػا عمػػى معوقػػات اإلبػػداع التنظيمػػي :د ارسػػة
إستطئعية .المجمة العراقية لمعموم اإلقتصادية.21 -1 :)20( ،
 .2بحر ،يوسؼ عطيػة ( ،)2008أثر الثقافة التنظيمية ممىمستو األداء الوظيفي  :دراسة تطبيقية ممدى شدركة
االتصاالت"  "PALTELفي فمسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسئمية ،غزة ،فمسطيف.
 .3بركات ،مناؿ طه ( ،)2007واقدع تطبيدق أبعداد إدارة الجدودة الشداممة فدي ظدل الثقافدة التنظيميدة السدائدة فدي
البنوك العاممة في قطاع زة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسئمية ،غزة ،فمسطيف.
 .4جاسـ  ،فؤاد حسف( ، )2013دور الثقافة التنظيمية في تعزيز فاعمية المنظمة :بحث تطبيقي في الشركة
العامة لتسويؽ األدوية /بغداد  ،مجمة االدارة واالقتصاد .301_290:)95( ،
 .5الجبوري ،حمزة محمد ( ،)2016تأثير إدارة التغيير التنظيمي في الرضا الػوظيفي لػدى العػامميف فػي المنظمػة /
د ارسػػة ميدانيػػة السػػتطئع آ ار عينػػة مػػف العػػامميف فػػي معمػػؿ بغػػداد ( الخػػيـ)  /بغػػداد – الوزيريػػة .مجمددة العمددوم
االقتصادية واإلدارية.270 -249 : )88(22 ،
 .6حمدي ،ابو القاسـ األخضر ( ،)2015أثر العدلة التنظيمية المدركة عمى مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضا
هيئػػة التػػدريس /د ارسػػة حالػػة فػػي كميػػة العمػػوـ االقتتػػادية والتجاريػػة وعمػػوـ التسػػيير بجامعػػة األغ ػواط .المجمدددة
األردنية في إدارة األممال.571 -541 : )3( 11 ،
 .7الخرش ػػوـ ،محم ػػد مت ػػطفى و در  ،عم ػػر محم ػػد (  ،)2011ت ػػأثير إس ػػتراتيجيات ال ػػتعمـ التنظيم ػػي ف ػػي الرض ػػا
الػػوظيفي د ارسػػة ميدانيػػة عمػػى العػػامميف فػػي االلمستشػػفيات الحكومي ػة فػػي حمػػا .مجمددة تنميددة الرافدددين( 33 ،

29 :)104

.52-

 .8الخوالػػدة ،ريػػاض عبػػداح و الحنيطػػي ،محمػػد فػػالح ( ،)2008أثػػر أسػػتخداـ تكنولوجيػػا المعمومػػات عمػػى اإلبػػداع
اإلداري في المؤسسات العامة األردنية .دراسات العموم اإلدراية.342 -320 :)2) 35 ،

 .9خػػويف ،سػػندس رضػػيوي ( ،)2009قيػػاس العئقػػة مػػابيف العولمػػة والثقافػػة التنظيميػػة :بح ػػث حالػػة فػػي منظمػػة
تعميمية .مجمة االدارة واالقتصاد.125 -91 :)77( ،

 .12ديري ،زاهد محمد (  ،)2011السموك التنظيمي( ،ط )1عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

 .11رفش ،شهاا الديف حمد و الربيعي ،محمد عباس ( ،)2015تأثير الرضا الوظيفي في نجاح المنظمات -بحث
تطبيقي في هيأة النزاهة /مكاتا تحقيقات الفرات األوسط .مجمة كميدة االدارة واالقتصداد لمدراسدات االقتصدادية،

.27 -1 :)15(181

 .12السػػاعاتي ،عفػػاؼ حسػػف هػػادي و الخفػػاجي ،ياسػػر عػػادؿ محمػػود( ،)2014الثقافػػة المنظميػػة واثرهػػا فػػي تعزيػػز
االدا الوظيفي :بحػث فػي شػركة تػناعات االتػباغ الحديثػة ،مجمدة العمدوم االقتصدادية واإلداريدة:)76 ( 2 ،
.259 -231
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 .13السػػرحاني ،حسػػيف مريزيػػؽ ( ،)2012الثقافػػة التنظيمػػة السػػائدة فػػي ج ػػامعتي الج ػػوؼ وحائػػؿ مػػف وجهػػة نظ ػػر
أعضا هيئة التدريس دراسة تشخيتية .دراسات مربية في التربية وممم النفس .261 -224 )24 (1 ،

 .14السػػعودي ،موسػػى أحمػػد ( ،)2005العئقػػة بػػيف الثقػػة التنظيميػػة و الرضػػا الػػوظيفي لػػدى العػػامميف فػػي الػػو ازرات
األردنية .دراسات

 .15السكارنة ،بئؿ خمؼ ( ، ) 2011االبداع االداري  ( ،ط ،) 1عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

 .16شايف ،إدجار هػ ( ،)2011الثقافة التنظيمية والقيادة ،ترجمة :األتبحي ،محمد منير و وهبي ،محمد شحاتة،
الرياض  :معهد اإلدارة العامة .

 .17الشػػمري ،طػػارؽ طعمػػه ( ،)2014دور الثقافػػة التنظيميػػة فػػي مكافحػػة ظػػاھرة غسػػيؿ االمػواؿ د ارسػػة تطبيقيػػة فػػي
مترؼ الرافديف فرع االنبار .مجمة جامعة األنبار لمعموم اإلقتصادية واإلدارية.321 -295 : )11 ( 6 ،

 .18الطػػائي ،رعػػد عبػػداح عيػػداف و ج ػواد ،عػػادؿ ياسػػيف (  ،)2014دور الثقافػػة المنظميػػة فػػي سػػموكيات المواطنػػة
التنظيمية  /بحث في هيئة النزاهة .مجمة العموم االقتصادية واالدارية.14 -75 :)79( 20 ،
 .19العامري ،تالح مهدي محسف و الغالبي ،طاهر محسف منتور ( ،)2008االدارة واالممال( ،ط )2عماف:
دار وائؿ لمنشر والتوزيع.

 .20العبابنػػة ،ارئػػد إسػػماعيؿ و الحتاممػػة ،ماجػػد أحمػػد( ،)2013دور الثقافػػة التنظيميػػة فػػي دعػػـ إدارة المعرفػػة فػػي
المستشفيات الحكومية في االردف .المجمة االردنية في إدارة االممال .670 -651 :)4( 9 ،

 .21عبػػدالمطيؼ ،عبػػدالمطيؼ و أبػػو جػػودة ،محفػػوظ أحمػػد(  ،)2010دور الثقافػػة التنظيميػػة فػػي التنبػػؤ بقػػوة الهويػػة
التنظيمية  :د ارسػة ميدانيػة عمػى أعضػا هيئػة التػدريس فػي الجامعػات األردنيػة الخاتػة .مجمدة جامعدة دمشدق

لمعموم اإلقتصادية والقانونية .159 -119 :)2( 26 ،

 .22العزاـ ،زياد ( ،)2015أثر الثقافة التنظيمية عمى سموؾ المواطنة التنظيمية في بمدية الوسطية في محافظة إربد
باألردف .دراسات العموم االدارية.130 – 103 :)1(42 ،

 .23العطػ ػػوي ،عػ ػػامر عمػ ػػي و الشػ ػػيباني ،الهػ ػػاـ نػ ػػاظـ(  ،)2011قيػ ػػاس الثقافػ ػػة التنظيميػ ػػة وتشػ ػػخيص فجوتهػ ػػا فػ ػػي
المؤسسات التعميمية:دراسة تطبيقيػة فػي جامعػة كػربئ .مجمدة القادسدية لمعمدوم اإلداريدة واألقتصدادية:)1(13 ،

.65 -37

 .24العػػوفي ،محمػػد غالػػا ( ،)2005الثقافددة التنظيميددة ومالقتيددا بددااللتزام التنظيمددي :دراسددة ميدانيددة ممددى ىيئددة
الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ االمنية ،الريػاض،

السعودية.

 .25الفػػراج ،أس ػػامة ( ،) 2011نم ػػوذج مقت ػػرح لخت ػػائص الثقاف ػػة التنظيمي ػػة المئئم ػػة ف ػػي مؤسس ػػات القط ػػاع الع ػػاـ
السوري ،مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية.184 -155 : ) 1( 27 ،

 .26فػؤاد ،بابػػا حنينػػي محمػػد ( ،)2014التنظدديم يددر الرسددمي وتحقيددق التعدداون داخددل المؤسسددة :دراسددة ميدانيددة
بمديرية الضرائب بوالية ورقمة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة قاتدي مرباح ،ورقمة ،الجزائر.
 .27فوزي ،عمي فاضؿ(  ،)2011العوامؿ المؤثرة في الرضا الوظيفي لدى عينة مف حممة الشهادات العميا  /دراسة
استطئعية في و ازرة العموـ والتكنولوجيا .مجمة كمية الرافدين الجامعة لمعموم.100 -75 :)27( ،
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 .28قريشي ،محمد الطاهر و السػبتي لطيفػة احمػد ( ،)2015أثػر التمكػيف اإلداري فػي تحقيػؽ الرضػا الػوظيفي لػدى
العامميف بجامعة محمد خضير بسكرة .المجمة األردنية في إدارة األممال.89 -59 : )1 (11 ،
 .29القريوتي ،محمد قاسػـ (  ،)2012السموك التنظيمي دراسة السموك اإلنسداني الفدردي والجمدامي فدي منظمدات
األممال( ،ط ،)6عماف :دار وائؿ لمنشر والتوزيع.

 .30الكواز ،عدي غانـ و ضائع ،وليد عامر(  ،)2013بنا مقياس أنماط الثقافة التنظيميػة لمػد ار مػديريات التربيػة
الرياضية والفنية في الجامعات العراقية مف وجهة نظر منتسػبيها .مجمة الرافددين لمعمدوم الرياضدية:)61( 19 ،

.297 -267

 .31الشريفيف ،نضاؿ كماؿ و الكيئني ،عبداح زيد ( ،)2011مدخل الى البحث في العمدوم التربويدة واالجتماميدة:
أساسدددياتو ،تصددداميمو اسددداليبو اال تصددداميمو ،اسددداليبو

والتوزيع.

االحصدددائية  ( ،ط ،)3عمػػاف :دار المسػػيرة لمنشػػر

 .32محمػػد ،خمػػيس ناتػػر ( ،)2012تػػأثير الثقافػػة التنظيميػػة فػػي تبنػػي نظػػاـ اإلدارة البيئيػػة  ISO14001د ارسػػة
تطبيقيػػة فػػي الشػػركة العامػػة لتػػناعة الزجػػاج والسػػيراميؾ .مجمددة جامعددة االنبددار لمعمددوم االقتصددادية واإلداريددة،

.240 -204 ،)8(4

 .33محمد ،نسريف جاسـ و شنيتر ،عبدالرحمف طاهر(  ،)2015العئقة بيف نوعية حياة العمؿ واإلبػداع التنظيمػي/
بحث تطبيقي في ديواف و ازرة التخطيط .مجمة العموم اإلقتصادية واإلدارية.111 -70 :)81( 21 ،

 .34محمػد ،وفػا احمػد(  ، ) 20019أثػر الرضػا الػوظيفي فػػي تحميػؿ وتتػميـ العمػؿ  /بحػث تطبيقػي فػي متػػرؼ
الرشيد(االدارة العامة) .مجمة كمية بغداد لمعموم اإلقتصادية واإلدارية.24 -1 :)19 ( ،
 .35المحيمب ػػي ،عب ػػدالعزيز و الع ػػازمي ،مزن ػػة و القحط ػػاني ،عبدالمحس ػػف ( ،)2014الثقاف ػػة التنظيمي ػػة ف ػػي م ػػدارس
التعميـ الحكومي والخاص بدولة الكويت وعئقتها باإلبداع اإلداري  .المجمدة التربويدة57 -15 :)110( 28 ،

.

 .36مس ػػاعدة ،ماج ػػد عب ػػد المه ػػدي ( ،)2013إدارة المنظمدددات منظدددور كمدددي ( ،ط ،)1عم ػػاف :دار المس ػػيرة لمنش ػػر
والتوزيع.

 .37المغربي ،عبدالحميد عبدالفتاح (  ،)2012أثر الثقافة التنظيمية عمى االرتبػاط الػوظيفي بػالتطبيؽ عمػى األجهػزة
الحكومية السعودية .المجمة المصرية لمدراسات التجارية -مصر.49-1 :)3(36 ،

 .38المغربي ،عبدالحميد عبػدالفتاح ( ،)2012أثػر الثقافػة التنظيميػة عمػى االرتبػاط الػوظيفي بػالتطبيؽ عمػى األجهػزة
الحكومية السعودية .المجمة المصرية لمدراسات التجارية.49 -1 :)3( 36 ،

 .39النػػاهي ،هالػػه غالػػا ( ،)2014الرضػػا الػػوظيفي وعئقتػػه بػػبعض المتغي ػرات لػػدى أمنػػا المكتبػػات فػػي جامعػػة
البترة .آداب البصرة.408 -387 :)70( ،
 .40وهيبة ،عيساوي(  ،)2012أثر الثقافة التنظيمة ممى الرضدا الدوظيفي :دراسدة حالدة فئدة األفدراد الشدبو طبيدين
بالمؤسسدة اإلستشدفائية ببشدار بدو جمعدة ترابدي العموميدة ،رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ،جامعػة أبػو بكػر

بمقايد ،الجزائر.
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دراسة حالة المجمع التػناعي/ أثر الحوافز عمى الرضا الوظيفي لمعامميف في المؤسسة،) 2013( ليا زيد، وهيبة.41
.30 -1 :)5(3 ، مجمة المثنى لمعموم اإلدارية واإلقتصادية. تمساف-إلنتاج األلباف
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