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   الثقافة التنظيمية السائدة يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن
 من وجهة نظر قيادات الكليات

  :مستخلص الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األميـرة                      

ـ    نورة بنت عبد الرحمن ة من وجهة نظر قيادات الكليات، وكذلك التعـرف علـى درج
عدد سنوات (اختالف أفراد الدراسة حول الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة باختالف           

 ١١٨وبلغ عدد أفراد مجتمع الدراسـة       ). الخبرة، الكلية، الدرجة العلمية، طبيعة العمل     
واستخدمت الباحثة المـنهج الوصـفي، وكانـت أداة      . بين عميدة ووكيلة ورئيسة قسم    

نة تم توزيعها على جميع أفـراد مجتمـع الدراسـة، وبلغـت     الدراسة عبارة عن استبا   
.  من مجتمع الدراسة   %٧٣,٧، والتي تمثل    ٨٧االستجابات التي تحصلت عليها الباحثة      

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
 ن الثقافة التنظيمية البيروقراطية هي السائدة في جامعة األميرة نورة بنـت عبـد       أ

ن أكثر الممارسات البيروقراطية تواجداً     أيادات الكليات، و  الرحمن من وجهة نظر ق    
االلتـزام بتنفيـذ اللـوائح      "و" التسلسل الهرمي لتنفيذ األعمـال    : "في الجامعة هي  

  ".الرقابة والمتابعة المستمرة"و" واألنظمة
 تـضع  : "ن بعض الممارسات اإلدارية المهمة حصلت على موافقة متدنيـة وهـي     أ

يجري العمل فـي    "و"  ومحددة وتلزم الموظفين بإنجازها بدقة     اإلدارة أهدافاً واضحةً  
  ".الجامعة بشكل نظامي متوافق مع المهام التفصيلية لكل وظيفة

 ن الثقافة التنظيمية الداعمة تأتي في المرتبة الثانية من حيث سيادتها في الجامعة             أ
ي الجامعـة   من وجهة نظر قيادات الكليات، وأن أكثر الممارسات الداعمة تواجداً ف          

" تشجع اإلدارة الموظفين على المشاركة الفعلية في جميع أنـشطة الجامعـة           : "هي
اتصاف العالقة بين اإلدارة والموظفين  "و" التركيز على الجانب اإلنساني في العمل     "و

  "باالنسجام وتقوم على الدعم والمساندة
 ت الكليـات   ن بعض الممارسات الداعمة حصلت على موافقة متدنية من قبل قيادا          أ

تؤكـد ثقافـة    "و" تعزز الثقافة التنظيمية الثقة لدى الموظفين في الجامعـة        : "وهي
  ".بين الموظفين) المساواة(الجامعة على العدالة

 ن الثقافة التنظيمية اإلبداعية تأتي في المرتبة األخيرة من حيـث سـيادتها فـي               أ
 الثقافـة اإلبداعيـة     الجامعة وذلك من وجهة نظر قيادات الكليات، وإن أكثر فقرات         

توفر التحديات التي يواجهها الموظفون فرصاً لهم للتعلم        : "تواجداً في الجامعة هي   
  ".والنمو
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 تـساهم  : "ن أقل الممارسات اإلبداعية تواجداً من وجهة نظر قيادات الكليات هـي           أ
تميل الثقافة التنظيمية إلـى تـشجيع       "و" ثقافة الجامعة في توفير جو من الشفافية      

 ".ظفين على االبتكار وتحمل المخاطرةالمو
  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد الدراسة حول الثقافة التنظيمية

السائدة في بعد الثقافة اإلبداعية والثقافة الداعمة، تعود الختالف طبيعة عمل أفراد            
 .الدراسة، وكانت تلك الفروق لصالح رئيسات األقسام

  :مقدمة
ات التعليم العالي إلى تحقيق أهدافها من خالل استخدام األساليب          تسعى مؤسس 

اإلدارية الحديثة والفعالة، كما تهتم بتنمية وتطوير أداء العاملين فيها، ومن االتجاهـات   
الحديثة لمعظم المؤسسات االهتمام بالثقافة التنظيمية والتي تعتبر جزءاً مهماً من المناخ 

وتُعـرف الثقافـة   . ؤثراً في السلوك التنظيمي للعـاملين  التنظيمي للمؤسسة وعنصراً م   
اإلطار المعرفي المكون من االتجاهات والقيم ومعايير السلوك التي         "التنظيمية على أنها    

وتلعـب دوراً  ، )٦٢:، ص٢٠٠٤جرينبرج وبـارون،   ("يتقاسمها العاملون في المنظمة  
ة المالئمة التي تعمل على تحسين   رئيساً داخل التنظيم اإلداري كما تساهم في إيجاد البيئ        

وتطوير األداء من خالل التأكيد على االتجاهات والقيم والسلوك اإليجابي، كما تساهم في      
 . تشكيل هوية المنظمة ورسالتها

وللثقافة التنظيمية دوراً حيوياً في التأثير على األفراد العاملين في المنظمـة،            
لة ألعضاء المنظمة وتساهم في تنمية االلتـزام        فالثقافة تساهم في إيجاد الهوية المستق     

بين العاملين وتعمل كمرشد للسلوك المالئم وتعزز استقرار المنظمة كنظام اجتمـاعي،            
 تعمل الثقافة التنظيمية كإطار مرجعي للحكم على الـسلوك التنظيمـي وتفـسر              وأخيرا

كثيـر مـن   فـإن ال ) ٢٠٠٠القريوتي،(وبحسب  ) ٢٠٠٠الرخيمي،( االجتماعية   األنشطة
المديرين يولون اهتماما عالياً للثقافة التنظيمية في منظماتهم إليمانهم بأنها مـن أهـم            
مكونات المنظمة بحيث يجمع العديد من الكتاب على أنها تولد ضغوطا علـى العـاملين          

  . للتفكير والتصرف بطريقة تنسجم وتتناسب مع أهداف المنظمة
قافة التنظيمية ترى الباحثة ضـرورة      وانطالقاً من أهمية وحيوية موضوع الث     

التعرف على الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األميرة نوره بنت عبد الـرحمن مـن            
  . وجهة نظر قيادات الكليات
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  :مشكلة الدراسة
تعد الثقافة التنظيمية امتداد للثقافة المجتمعية السائدة وبالتالي فإن سلوك الفرد 

 وإنما هـو نتـاج الـسلوك المجتمعـي سـلبا أو إيجابـا               الوظيفي ال يتولد من فراغ    
، وتظهر لكل منظمة ثقافة تنظيمية من خالل تفاعـل مجموعـة مـن            )٢٠٠٣بوحنية،(

وتعبر . العوامل تتبلور مع مرور الوقت لتشكل ثقافة خاصة بالمنظمة تميزها عن غيرها    
لتي يقتنـع بهـا   ثقافة المنظمة عن نمط التصرفات العامة وقواعد السلوك والمعتقدات ا       

العاملون داخل المنظمة ويتبنونها في تعامالتهم، كما تتضمن ممارسات وعادات تترسخ           
مع الزمن لتشكل أساليب التفكير تؤثر في أساليب اتخاذ القرارات وطرق إنجاز العمـل،            
كما تعبر عن قيم الموظفين وسلوكياتهم التي يلمسها ويالحظها المتعاملون مع المنظمة، 

حلـواني،  . (قافة ذات تأثير فعال على أداء أفراد التنظيم واألداء الكلي للمنظمـة       هذه الث 
ومؤسسات التعليم العالي متمثلة في الجامعات بحاجة إلى التعرف على الثقافة           ) ٢٠٠٩

التنظيمية السائدة فيها لما لذلك من أهمية في تفسير سلوك العاملين في تلك المؤسسات         
 على إنتاجيتهم، ويمكن بلورة مشكلة الدراسة فـي تحديـد        وما ينتج عن ذلك من تأثير     

  .الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
  : الدراسةسؤاال

  : عن السؤالين الرئيسيين اآلتييناإلجابةسعت الدراسة الحالية إلى 
من من  ما الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرح           .١

 وجهة نظر قيادات الكليات؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات قيادات الكليـات فيمـا       .٢

عدد سنوات الخبـرة، الكليـة،      (يتعلق بالثقافة التنظيمية السائدة بحسب      
 ؟ )الدرجة العلمية، طبيعة العمل

   :أهداف الدراسة
 :تاليةسعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف ال         

التعرف على الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األميرة نورة بنت عبـد             .١
 .الرحمن من وجهة نظر قيادات الكليات

التعرف على الفروق بين استجابات قيادات الكليات فيما يتعلـق بالثقافـة         .٢
عدد سنوات الخبرة، نوع الكلية، الدرجـة العلميـة،         (التنظيمية، بحسب   

  ). طبيعة العمل
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  :يمكن تلخيص أهمية الدراسة من خالل اآلتي :ية الدراسةأهم
  :األهمية النظرية
 موضوعاً على درجة عالية مـن األهميـة إذ تـزود الثقافـة      الدراسةتناولت  

التنظيمية المنظمة والعاملين فيها باإلحساس بالهوية، كما أنها تعرف العاملين على القيم 
أكثر ارتباطاً برسالة وأهداف المنظمة، والثقافـة  واألفكار التنظيمية السائدة مما يجعلهم  

التنظيمية بعناصرها المختلفة وخصائصها المتعددة توجه السلوك اإلنساني داخل المنظمة 
وال يمكن للفرد أن يالحظ الثقافة بشكل مباشر، ولكنه يالحظها من خالل أفعال وأقـوال               

وتشير الثقافة التنظيمية إلى    . األفراد واألساليب التي يستخدمونها في ممارسة أعمالهم      
وتعـد  . )٢٠٠٩حلـواني،  (.طريقة التفكير وأساليب األداء، والقيم والمعتقدات السائدة      

الثقافة التنظيمية من أبرز ما يميز الجامعة عن غيرها، كما يفترض أن تكـون مـصدر    
تميـز  اعتزاز وفخر العاملين فيها خاصة إذا كانت تؤكد على قيم محددة مثل الريادة وال             

واإلبداع، كما تعد إطاراً فكرياً يوجه كالً من اإلدارة والعاملين وينظم العمل وعالقاته فهي 
  .بمثابة الدليل اإلرشادي لإلدارة والعاملين

  :األهمية الميدانية
تتضح األهمية الميدانية للدراسة من خالل التعرف علـى الثقافـة التنظيميـة            

وتعتبـر هـذه   . ة األميرة نوره بنت عبد الـرحمن السائدة لدى قيادات الكليات في جامع     
في مجال رصـد واقـع الثقافـة         - حسب علم الباحثة   -الدراسة من الدراسات األولى     

الثقافة  ونؤكد هنا على أهمية ودور. التنظيمية في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
مع البيئة الجامعية، ولهذا التنظيمية في إيجاد المناخ التنظيمي الداعم لإلبداع بما يتالءم  

فإن ما تضيفه هذه الدراسة من نتائج وتوصيات يمكن أن يسد فجوة في مجال التطوير               
 .اإلداري والبحث العلمي كما أنها ستثري المعرفة في المكتبة العربية

 : حدود الدراسة
  : على الحدود الموضوعية والزمانية والمكانية التاليةالدراسةاقتصرت 

تناولت الدراسة موضوع الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األميرة         : وعيالحد الموض 
 .نورة بنت عبد الرحمن

طبقت الدراسة في منتصف الفصل الدراسي األول مـن العـام الجـامعي             : الحد الزمني 
  .هـ١٤٣٥/١٤٣٦

طبقت الدراسة في جامعة األميرة نوره بنت عبد الـرحمن فـي مدينـة              : الحد المكاني 
  .لذا فإنه سوف يقتصر تعميم نتائج الدراسة على مجتمع الدراسة فقط. الرياض
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 :مصطلحات الدراسة
  :الثقافة التنظيمية

الثقافة التنظيمية بأنها نظام من المعاني المشتركة التي ) (2003تعرف العطية 
 .يتمسك بها األفراد داخل التنظيم، وتميز المنظمة عن غيرها من المنظمات

مجموعة من القيم والمعـاني     : "افة التنظيمية إجرائياً بأنها   ويمكن تعريف الثق   
والمعتقدات المشتركة التي يؤمن بها أعضاء الهيئة اإلدارية داخل جامعة األميرة نوره             

  ".بنت عبد الرحمن والتي تؤثر على سلوكهم وأدائهم لألعمال المنوطة بهم
  :جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن

 فـي المملكـة     الريـاض نوره بنت عبد الرحمن في مدينة       تقع جامعة األميرة    
العربية السعودية وهي جامعة حكومية ترتبط بوزارة التعلـيم العـالي، وتتكـون مـن          

. الوريوس والدراسات العليا للطالبات   مجموعة من الكليات المتخصصة تقدم برامج البك      
 ٢٩ يـوم    ن عبد العزيـز   الملك عبد اهللا ب    لشريفينخادم الحرمين ا  تم افتتاحها في عهد     

 م، وتعتبر أول جامعة للبنات في المملكة العربية ٢٠٠٨  أكتوبر٢٩ /  هـ١٤٢٩ شوال
تم تغيير اسمها من جامعة الرياض للبنات لتصبح جامعة األميرة نوره بنـت        . السعودية

  www.pnu.edu.sa. تعبد الرحمن للبنا
  :قيادات الكليات

عميدات الكليات، وكيالت الكليات،    : يقصد بقيادات الكليات في الدراسة الحالية     
 .ورئيسات األقسام التعليمية

  :اإلطار النظري
 :أوال الثقافة التنظيمية

للثقافة التنظيمية دور أساسي لما لها من تأثير على كفاءة وفاعلية المنظمات،            
، ويرى (Prajogo & Mc Dermott, 2005). لى كفاءة القرارات اإلداريةوبالتالي ع

جبسون وآخرون أن ثقافة المنظمة تعبر عن شخصيتها وهويتها وهـي التـي تحـدد               
السلوك والروابط بين األفراد من خالل مكوناتها المتمثلـة فـي المعتقـدات واألفكـار               

 (Gibson et. Al, 1994) .والمعايير وأنماط السلوك المختلفة
حريم، (تعتبر الثقافة التنظيمية من الخصائص المميزة للمنظمة وليس لألفراد          

 وتشير ثقافة المنظمة إلى ذلك الهيكل المعمق، الذي يكتسب أصوله :95) ، ص2006
 ,Hofstede). من القيم والمعتقدات واالفتراضات التي يحملها األفراد داخل المنظمـة 
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1998, p: 479)   ويـشير بـوش (Bush, 2003)    إلـى أن المعتقـدات والقـيم 
واأليدولوجيات هي القلب النابض للمنظمة، فاألفراد لديهم أفكار وقيم ومعتقدات والتـي            

 . تؤثر على سلوكهم وطرائق تفكيرهم وتؤثر على طريقة فهمهم لسلوك اآلخرين
نموذج للقيم المشتركة التي توضح كيفية الـسيطرة علـى          "وتعرف على أنها    

فالقيم المـشتركة تعتبـر     ".  والسلوك، والتأسيس لما هو مهم ألفراد المنظمة       االتجاهات
أساسيا لقيام المنظمة بوظائفها، لكونها هي التي تحافظ على المنظمة كوحدة مترابطة،            

 ,Chuang, & Zikic). وتعطيها هويتها التي تميزها عن غيرها من المنظمات األخرى
2004, p: 29)  

تقاسـم القـيم والمعتقـدات      "افة التنظيمية تشير إلى      ويرى ويلسون بأن الثق   
واالفتراضات والممارسات العملية والتي تشكل دليال التجاهات األفراد والـسلوك داخـل     

نمـوذج  " أما ألفسن فيعتقد بأن الثقافة التنظيميـة هـي   (Wilson, 2001) ".المنظمة
نظيم على تبرير خبـراتهم     للرموز والمعتقدات والقيم واالفتراضات التي تساعد أفراد الت       

وتوقعاتهم، كما تساعدهم في المحافظة على عضويتهم في القسم الذي ينتمون له وفي             
  (Alvesson, 2002) ".منظماتهم

وقد عرف اسواثابا الثقافة على أنها الكل الذي يتضمن المعرفـة، والفنـون،             
ات المكتـسبة فـي   واالخالق، والقوانين، والعادات، وقدرات أخرى باإلضافة إلى العـاد        

الثقافة تتـشكل  " وبالنسبة لهيلريغل فقد اعتبر أن (Aswathappa, 2003). المجتمع
من االفتراضات والسلوكيات المشتركة، القيم والرموز الثقافية التـي تجمـع أعـضاء             

  (Hellriegle, 2001)". المنظمة
مجموعـة مـن القـيم      "الثقافة التنظيميـة بأنهـا      ) ٢٠٠٢( ويعرف العميان 

االتجاهات وأنماط التفكير التي يجلبها أعضاء المنظمة من رؤساء ومرؤوسـين مـن             و
  ". البيئة الخارجية إلى البيئة الداخلية لتلك المنظمة

الثقافة التنظيمية بأنها مجموعـة مـن القـيم    ) (2005ويعرف أبو بكر وطه    
خـل المنظمـة   والمعتقدات التي تؤثر في تفكير العاملين وإدراكهم وتفسيرهم لألشياء دا   

وتـرى  . وخارجها، مما ينعكس على اإلدارة وأسلوبها وممارساتها في تحقيق أهـدافها   
أن الثقافة التنظيمية نظام من المعاني المشتركة التي يتمسك بها األفراد ) (2003العطية 

وهي تعبير عن قيم األفراد ذوي  .داخل التنظيم، وتميز المنظمة عن غيرها من المنظمات
 منظمة ما وهذه القيم تؤثر بدورها في الجوانب الملموسة من المنظمة وفـي       النفوذ في 

سلوك األفراد، كما تحدد األسلوب الذي ينتهجه هؤالء األفراد في قـراراتهم وإدارتهـم              
 )١١: هـ١٤١٢هيجان، . (لمرؤوسيهم ومنظماتهم
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عـة  ورغم أهمية القيم المعلنة، إال أن الممارسات تبقى االختيار الحقيقي لطبي           
الثقافة التنظيمية السائدة، إذ يتضح ومن خالل الممارسات السلوك الذي يـتم مكافأتـه              

. والسلوك الذي يتم استنكاره ومعاقبة ممارسيه، ويشكل ذلك مؤشرات واضحة للعاملين          
فقد ترفع المنظمة شعارات من أنها تتبنى ثقافة تنظيمية تكافئ األمانة واإلنجاز وتتبنى             

فافية، ولكن ومن خبرة وواقع الممارسة اليومية يكتشف العاملون أن   قيم المساءلة والش  
اإلدارة ال تطبق تلك الشعارات، وأن كثيرا من الممارسات الخاطئة والمخالفة للقانون ال             
يتم محاسبة الذين يقومون بهـا، إذ إن الـذين يلتزمـون بـالقوانين والتعليمـات وال              

تالي يحسب ذلك نقاط قصور عليهم، ولو لـم        يتجاوزونها يصنفون بأنهم تقليديون؛ وبال    
يكن ذلك بشكل صريح، لهذا فإن الممارسات الفعلية هي التي تشكل الثقافة التنظيميـة               

  )١٦٥: ، ص٢٠٠٠القريوتي،. (وليس الشعارات
ويالحظ من استعراض التعاريف المختلفة عن الثقافة التنظيمية أنه وبـالرغم           

 هناك اتفاقاً يشير إلى أن الثقافة التنظيميـة أحـد           من وجود الفروقات المختلفة، إال أن     
عناصر البيئة الداخلية للمنظمة كما أنها المحصلة النهائية لشبكة العالقات االجتماعيـة            

 .الداخلية والخارجية
ويمكن التعرف على التصنيفات المختلفـة للثقافـة التنظيميـة مـن خـالل              

  :االستعراض التالي
: للثقافة التنظيمية، وصنفها إلى أربعة أنـواع ) (Handy, 1978 تصنيف هاندي :أوالُ

(Elsmore, 2001): 
إذ تعني أن عملية الضبط في مركز المنظمة  )Power culture( :ثقافة القوة .١

 . واتخاذ القرارات يكون بيد عدد محدد من األفراد البارزين في المنظمة
ص الوظيفي،  هي التي تركز على نوع التخص(Role culture): ثقافة الدور .٢

وبالتالي األدوار الوظيفية أكثر من الفرد، وتهتم باألنظمة والقواعد، كما أنهـا        
 .توفر األمن الوظيفي واالستمرارية وثبات األداء

 تركز هذه الثقافة علـى تحقيـق األهـداف    (Task culture): ثقافة المهمة .٣
مثالية، مـن   وإنجاز العمل، وتهتم بالنتائج، أو تحاول استخدام الموارد بطرق          

 .أجل تحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف
 يقتصر االهتمام على طريقـة إنجـاز   (Process culture): ثقافة العمليات .٤

العمل، وليس على النتائج التي تتحقق، فتنتشر الحيطة والحذر بـين األفـراد             
لحماية أنفسهم، فالفرد الناجح هو األكثر دقة، وتنظيماً، واهتمامـا بتفاصـيل            

 .لهعم
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والذي قدم ثالثة أنواع للثقافـة التنظيميـة،   ) (Wallach, 1983 تصنيف والش :ثانياً
 : وهي كالتالي

ثقافـة تـستند علـى    : (Bureaucratic Culture): الثقافة البيروقراطيـة  .١
التسلسل الهرمي للسلطة، حيث تكون المسؤولية واضـحة، والعمـل منظمـاً            

  .(Control & Power) ويعتمد على القوة والسيطرة
تركز الثقافة التنظيمية اإلبداعية :  (Innovative Culture): الثقافة اإلبداعية .٢

  .على استقطاب المبدعين الطموحين وتشجع الموظفين على التحدي والمخاطرة
تـستند الثقافـة   :  (Supportive Culture): الثقافة الداعمة أو المـساندة  .٣

  .ة وإشاعة األجواء الودية في المنظمةالداعمة على االهتمام بالعالقات اإلنساني
حيث صنف الثقافة التنظيمية بنـاء علـى   ) (Daft, 2001: 127دافت   تصنيف:ثالثاً

  :التكيف مع البيئة الخارجية للمنظمة
 والتي تركز على البيئة الخارجية، (Adaptability Culture): ثقافة التكيف .١

لزبائن مـن خـالل االبتكـار       حيث تحاول المنظمة التغيير لمقابلة احتياجات ا      
 . والتطوير

 وتعطي فيها المنظمة األهمية األساسية Mission Culture): (ثقافة الرسالة .٢
لوضوح الرؤية ألغراضها، ويكون التركيز على جزء محدد من الزبائن ضمن           

 .البيئة الخارجية دون الحاجة إلى التغير السريع
نوع من الثقافة أساسا على مدى  يركز هذا ال(Clan Culture): ثقافة القبيلة .٣

انهماك ومشاركة األفراد في المنظمة، وعلى السرعة فـي إجـراء التغيـرات          
 .المتوقع حصولها في البيئة الخارجية

ويكون فيها التركيز على ) (Bureaucratic Culture: الثقافة البيروقراطية .٤
ن التماسك، تماسك واستقرار البيئة الداخلية، حيث يكون هناك مستوى مرتفع م

  .واالمتثال، والتعاون بين األفراد
، حيث صنفا الثقافة التنظيمية إلـى أربعـة         (2004) تصنيف جرينبرج وبارون     :رابعاً
  : أنواع

والتي تتصف بدرجة عالية : (Networked Culture): ثقافة شبكة العالقات .١
  .من الصداقة ودرجة منخفضة من فهم العمل وأهدافه

وتتميز هذه الثقافة بمـستوى  :  (Action Culture): عملثقافة اإلجراء أو ال .٢
  .منخفض من الصداقة ومستوى عال من فهم رسالة المنظمة وأهدافها
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وتتميز بانخفـاض معرفـة   :  (Fragmented Culture): الثقافة المتناثرة .٣
  .العاملين برسالة المنظمة وأهدافها وكذلك انخفاض مستوى الصداقة بينهم

وتتميز بدرجـة عاليـة مـن    :  (Communal Culture) :الثقافة الطائفية .٤
  .الصداقة ودرجة عالية من معرفة العاملين برسالة المنظمة وأهدافها

 تصنيف كوتر وهسكت اللذان ميزا بين أربعة أنواع للثقافـة التنظيميـة وهـي     :خامساً
  :297-295) ، ص2002 هواري،:)كالتالي
د على الحسم وقـوة شخـصية   والتي تعتم: (Power Culture): ثقافة القوة .١

القائد، فهو يهتم بنفسه ويكافئ المخلصين له، ويطلب الكثير من العـاملين إال          
  .أنه عادل وواضح

وتتميز هذه الثقافة بالتركيز علـى النظـام   :  (Role Culture): ثقافة الدور .٢
واالستقرار، والسيطرة والرقابة وتتميز بأن الحكم على أداء األفراد يكون على           

س الوصف الوظيفي، ومكافأة الفرد تكون على ما ورد فيه وعلى التزامـه   أسا
  .باألنظمة واللوائح

تركز علـى التعـاطف والعالقـات    :  (Support Culture):الثقافة المساندة .٣
اإلنسانية والدعم فيما بين العاملين، حيث يهتم بعـضهم بـبعض ويقـدرون             

  .إنجازات اآلخرين
يـتم التركيـز علـى اإلنجـاز     : (Achievement Culture): ثقافة اإلنجاز .٤

والنجاح والنمو، ويشعر األفراد بأهمية تحقيق األهداف ويعملون برغبة وحب          
للعمل، وال يسمح للقواعد واإلجراءات أن تقف عقبة في تحقيق ما يطمحـون             

   .إليه
للثقافـة  ) Wallach(وألغراض الدراسة الحالية سيتم اعتماد تصنيف والش        

  .التنظيمية
  :ات الثقافة التنظيميةمكون

تحتوي الثقافة التنظيمية على مكونات عدة لها تأثير علـى سـلوك األفـراد              
والجماعات، وتشكل المحصلة الكلية للكيفية التي يفكر ويدرك ويعمل بها كل فرد داخل             

وللثقافة التنظيمية عدة . التنظيم، والتي تنعكس على اإلدارة وأسلوبها في تحقيق أهدافها
  :على النحو التالي) ١٤٧:، ص٢٠٠٥(يذكرها أبو بكر وطه مكونات 

 القيم هي عبارة عن اتفاقـات  (Organizational Values): القيم التنظيمية .١
مشتركة بين أعضاء التنظيم الواحد حول ما هو مرغوب أو غير مرغوب، مهم 
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وغير مهم، جيد وغير جيد، أما القيم التنظيمية فتمثل القيم في بيئـة العمـل،         
 .التي تعمل على توجيه سلوك العاملين ضمن ظروف المنظمة المختلفةو

وهي عبارة عن أفكـار  ) Organizational Beliefs: (المعتقدات التنظيمية .٢
مشتركة حول طبيعة العمل والحياة االجتماعية في بيئة العمل، وكيفية إنجـاز            

لمشاركة فـي   العمل والمهام التنظيمية، ومن هذه المعتقدات التنظيمية أهمية ا        
عملية صنع القرارات والمساهمة في العمل الجماعي، وأثر ذلك فـي تحقيـق             

 .أهداف المنظمة
 وهي عبارة عن معـايير  Norms) (Organizational :األعراف التنظيمية .٣

: يلتزم بها العاملون في المنظمة، على اعتبار أنها مفيدة للمنظمة، مثال ذلـك            
وتكون األعراف غير   . واالبن في الوقت نفسه   التزام المنظمة بعدم تعيين األب      

 .مكتوبة، إال أنها معروفة وواجبة االتباع
 وهي مجموعـة  (Organizational Expectations): التوقعات التنظيمية .٤

من التوقعات يحددها أو يتوقعها الفرد من المنظمة التي يعمل بهـا، وكـذلك              
التوقعات : ظمة، مثال ذلك  تتوقعها المنظمة من الفرد خالل فترة عمله في المن        

المتبادلة بين الرئيس ومرؤوسيه، وبين الزمالء، والمتمثلة بالتقدير واالحترام         
 .المتبادل

وتتمثل فـي الممارسـات    (Organizational Habits) :العادات التنظيمية .٥
واألنشطة التي يمارسها العاملون في المنظمة، والتي تعكس القيم والمثاليـات      

 .تساهم في زيادة االنتماء إلى المنظمةاألساسية التي 
وهي ) Organizational Cultural Heritage: (الموروث الثقافي للمنظمة .٦

تلك األحداث والمواقف التي مرت بها المنظمة، منها ما هو إيجـابي، والتـي             
تحاول المنظمة التركيز عليه ونشره باعتباره محفز لألفراد، ومنها مـا هـو             

 .عدم التركيز عليه وتجاهلهسلبي تحاول المنظمة 
 وهي تلـك األخالقيـات   (Organizational Ethics): األخالقيات التنظيمية .٧

الخاصة باألفراد والتي يستمدونها من الدين واألهل واألصـدقاء والمجتمـع،           
وأخالقيات المهنة التي ترشد سلوك الفرد في الوظيفة، وأخالقيـات المجتمـع            

المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد والمنظمـة       الناتجة عن عادات وممارسات في      
 .التي يعمل بها
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  :الدراسات السابقة
ر الثقافة التنظيمية علـى أداء المـوارد        يتأث) ٢٠١٢(دراسة صديقي   تناولت  

فـي   دراسة حالة لعينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية ورقلـة          - البشرية
 عامل فـي    ١٠٠ات مطبقةً إياها على     الجزائر، واستندت على االستبانة في جمع البيان      

أربع مؤسسات من الحجم الصغير والمتوسط مناصفةً، ودلت النتائج إلى وجـود تـأثير    
المشاركة في اتخاذ القرار، وااللتـزام، واحتـرام الوقـت،          (للثقافة التنظيمية بأبعادها    

عية العمـل   على أداء الموارد البشرية في تلك المؤسسات بينما جما        ) واإلبداع واالبتكار 
وروح الفريق كبعدين من أبعاد الثقافة التنظيمية ال يؤثران على أداء الموارد البـشرية             

  .في تلك المؤسسات في والية ورقلة
عالقـة  :  بعنـوان (Zamini, & et al, 2011)دراسة زامني وآخرون وأما 

 جامعـة  الثقافة التنظيمية باالحتراق الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس والموظفين في     
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الثقافة التنظيمية، واإلرهاق الوظيفي  فتبريز

وقد استخدم البـاحثون المـنهج الوصـفي        . لدى األساتذة والموظفين في جامعة تبريز     
 مشاركا من خالل عينة عشوائية طبقية في جامعة تبريـز،           ٢٠٩التحليلي، وتم اختيار    
أشارت النتـائج إلـى     و. ثقافة التنظيمية، آخر لالحتراق الوظيفي    وتم تطبيق مقياس لل   

كما أظهرت النتائج وجـود فـروق ذات     . الثقافة التنظيمية السائدة هي الثقافة العقالنية     
داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فيما يتعلق باالحتراق الوظيفي، كما أظهرت النتـائج      

 . ئدة ودرجة االحتراق الوظيفيعالقة قوية بين الثقافة التنظيمية السا
نموذج مقترح لخـصائص الثقافـة      : "بعنوان) ٢٠١١(دراسة الفراج   وجاءت  

هدفت إلى تـشخيص الثقافـة       و "التنظيمية المالئمة في مؤسسات القطاع العام السورية      
التنظيمية السائدة في المؤسسات العامة السورية وتوضيح السلبيات، وصوالً إلى مقترح 

افة التنظيمية المفضلة وسماتها، ومقارنة بـين المؤسـسات اإلنتاجيـة           لخصائص الثق 
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وكانت االستبانة هي         و .والخدمية والتطوعية 

أما مجتمع الدراسة فكان جميع العاملين فـي        . أداة الدراسة لجمع المعلومات المطلوبة    
في دمشق وريفها، أما العينة فاشتملت على       المؤسسات اإلنتاجية والخدمية والتطوعية     

 ).٣٥٠(العاملين بوظيفة مدير أو رئيس دائرة أو شعبة، وبلـغ عـدد أفـراد العينـة                 
ن اإلطار العام للثقافـة التنظيميـة    أ:وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أبرزها  

لعـاملين،  تتعلـق با : لدى العاملين في المؤسسات ارتكزت على أربعة محاور أساسـية      
تبين أنه يجب توضيح مهام العـاملين،        و .والمديرين، وبيئة العمل، واألهداف المنشودة    

وطريقة أداء تلك المهام، وتعزيز االلتزام الذاتي بتحقيق األهداف، فيمـا يجـب علـى               
المديرين النظر إلى الفرد المتميز وتقدير كفاءته، وأن يتم مشاركة العاملين في اتخـاذ              

فيما يتعلق ببيئة العمل،  و.خذ رغباتهم في االعتبار عند تكليفهم بمهام العملالقرارات، وأ
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فعلى اإلدارة أن تهيئ بيئة محفزة للعمل واإلنجاز واإلبداع ومعالجة الصراعات بأشكالها        
 .كافة

دور الثقافة التنظيمية في  (Dubkevic, & Barbas, 2010)دراسةوتناولت 
لى التعرف على المفاهيم النظرية للثقافـة التنظيميـة         هدفت إ  و .إدارة الموارد البشرية  

بأنواعها المختلفة في منظمات األعمال، كما هدفت إلى فحص دور الثقافة التنظيمية في             
لتحقيق أهداف الدراسة عمد الباحثان إلى اسـتخدام المـنهج           و .إدارة الموارد البشرية  

واستخدم . بار وإعادة االختبار  الوصفي، وكذلك المنهج التجريبي باستخدام منهجية االخت      
 The organizational Culture:الباحثـان مقياسـين للثقافـة التنظيميـة وهمـا     

Assessment Instrument (OCI) by (Quinn & Cameron) - 
Organizational Culture Index (OCI) by (Wallach) . وطبقت الدراسة على

، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج      (Lativia)جميع موظفي أحد البنوك في التيفيا       
كان من أبرزها ضرورة التأكيد على دور الثقافة التنظيمية وتأثيرها على كفاءة وفعالية             

أظهرت نتائج الدراسة أن الثقافة التنظيمية الـسائدة مـن وجهـة نظـر               و .المنظمات
ن وكامرون الثقافة التنظيمية الهرمية، وثقافة السوق بحسب تصنيف كوي: الموظفين هي

(Quinn & Cameron)   أو الثقافة التنظيمية البيروقراطية بحسب تـصنيف والـش ،
(Wallach). فضل الموظفون في هذه الدراسة سيادة الثقافة التنظيمية البيروقراطية          و

 . وواضحة تنظم العملمكتوبةوالتي تعتمد على التسلسل الهرمي، ووجود أنظمة ولوائح 
الثقافـة  : فة التنظيمية السائدة من وجهـة نظـر اإلدارة هـي   أظهرت النتائج أن الثقا   و

التنظيمية البيروقراطية، إال أن اإلدارة تفضل التحول إلى الثقافة التنظيميـة الداعمـة؛             
  .لتوفير بيئة عمل أفضل

دور الثقافة التنظيمية في التنبؤ     ) ٢٠١٠(دراسة عبد اللطيف وجودة     وتناولت  
ميدانية على أعضاء هيئة تدريس في الجامعات األردنية        دراسة  : بقوة الهوية التنظيمية  

هدفت إلى تحديد دور الثقافة التنظيمية في التنبؤ بقوة الهويـة التنظيميـة،             و. الخاصة
ولتحقيق هذا الهدف اختيرت عينة من أربع جامعات أردنية خاصة، وتـم توزيـع أداة               

باحثان من بنـاء نمـوذج      على أعضاء هيئة التدريس، واستطاع ال     ) االستبانة(الدراسة  
، وقد تمكـن النمـوذج مـن        )التعاون، االبتكار، االلتزام، والفاعلية   : (يتكون من األبعاد  

من لديهم شعور ضعيف بالهوية التنظيمية، ومن : تصنيف عينة الدراسة إلى مجموعتين
كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق  %.٨٣,٢لديهم شعور قوي بها بدقة وصلت إلى    

ة إحصائية في إجابات العينة فيما يتعلق بالهوية التنظيمية تعود إلى الجنس أو             ذات دالل 
العمر أو الرتبة األكاديمية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعود إلى مدة العمل فـي               

 . الجامعات الخاصة
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الثقافة التنظيمية لمـدير المدرسـة      "بعنوان  ) ٢٠٠٨(دراسة الليثي،   وجاءت  
اإلداري من وجهة نظر مديري مدارس التعليم االبتدائي بالعاصـمة          ودورها في اإلبداع    

، فانصب االهتمام على معرفة مستويات الثقافة التنظيمية وعناصـر اإلبـداع            "المقدسة
اإلداري في المدارس االبتدائية بالعاصمة المقدسة، ومعرفة طبيعة العالقة بين الثقافـة            

ره الكاملة، وأثمرت نتائج الدراسـة بوجـود        التنظيمية السائدة واإلبداع اإلداري بعناص    
مستويات عالية من الثقافة التنظيمية وعنصر األصالة من عناصر اإلبداع اإلداري، كما            
أظهرت النتائج أن المؤهل العلمي يؤثر بشكل مباشر على بعد الثقافة المساندة، وأن مدة 

ن الثقافة اإلبداعية، وثقافة الخبرة تؤثر على عناصر اإلبداع اإلداري، كما بينت النتائج أ        
الدور، وثقافة المهمة هي التي تفسر اإلبداع اإلداري داخل البيئة التعليمية في المدارس            

  .االبتدائية بالعاصمة المقدسة
أثر الثقافة التنظيمية علـى مـستوى       : "بعنوان) ٢٠٠٨(دراسة عكاشة،   وأما  
هدفت إلى التعرف    ف ".ي فلسطين دراسة تطبيقية على شركة االتصاالت ف     : األداء الوظيفي 

على واقع الثقافة التنظيمية في شركة االتصاالت وأثرها على مستوى األداء الـوظيفي             
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدم االستبانة أداة لجمـع          .للعاملين

هـا   موظف في الشركة، واختار عينه قوام      ١٥٦١أما مجتمع الدراسة فبلغ     . المعلومات
األثر اإليجابي للثقافـة التنظيميـة علـى         :أبرز نتائج الدراسة   وكان من    .ا موظف ٣١٢

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عناصر الثقافة         و .مستوى األداء الوظيفي للعاملين   
حاجة العاملين إلى تطوير مستوى المهارات       و .التنظيمية وبين مستوى األداء الوظيفي    

 .جوانب اإلبداعية بهدف مواكبة المتغيراتوالقدرات المتعلقة بال
الثقافة التنظيمية في الجامعات الـسعودية      ) "٢٠٠٧(دراسة الشريف   وتناولت  

هدفت إلى معرفة مدى تأثير الثقافة التنظيمية السائدة في   و ".ودورها في اإلبداع اإلداري   
طبقت  و .اإلداريبيئة الجامعات السعودية على اإلبداع اإلداري لدى العاملين في القطاع           

جامعة الملك عبد   : الدراسة على العاملين في القطاع اإلداري في أربع جامعات سعودية         
العزيز، جامعة أم القرى، جامعة طيبة، جامعة الطائف، وبلغ مجمـوع أفـراد العينـة               

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي، كمـا         و .فرد من الجامعات السابقة   ) ٦٥٠(
أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث كانـت         ومن   .ة لجمع المعلومات  استخدم االستبان 

اتجاهات غالبية الموظفين اإلداريين إلى قوة وإيجابية الثقافة التنظيمية السائدة           :كالتالي
 .تشجيع إدارات الجامعات على اإلبداع وروح المبادرة في العمل اإلداري          .في الجامعات 

ية السائدة على اإلبداع اإلداري منفردة، أما تأثيرها مجتمعة         تأثير أبعاد الثقافة التنظيم   و
فقد ثبت تأثير متغيرات التوجه نحو األطراف المعنية الداخلية والخارجية، التوجه نحـو       

  . التعاون والمشاركة، والتوجه نحو التدريب وتنمية العاملين والتقدير والتحفيز
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قافة التنظيمية على االلتزام    تأثير الث  "(Meijen,2007)دراسة ميجن   وتناولت  
هدفت إلى التعرف على تـأثير الثقافـة        ، و "التنظيمي في بعض اإلدارات البلدية المحلي     

التنظيمية على االلتزام التنظيمي للموظفين في إدارات مختارة من البلديات المحلية في             
م ولتحقيق أهداف الدراسة عمد الباحـث إلـى اسـتخدا          .مدن رئيسة في جنوب أفريقيا    

 موظف، ممن ١٤٨المنهج الوصفي التحليلي، وكان عدد من أجاب على أسئلة االستبانة 
توصل الباحث إلى عدد من النتائج كان من   و .يجيدون القراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية    

أن الثقافة التنظيمية السائدة هي ثقافة القوة، بينما الثقافة التنظيمية المفـضلة             :أبرزها
هناك فجوة بين الثقافة التنظيمية السائدة       و .هي الثقافة التنظيمية الداعمة   من الموظفين   

االلتـزام التنظيمـي     و .والثقافة التنظيمية المفضلة من الموظفين في بعـض اإلدارات        
العالقة بين الثقافة التنظيمية الـسائدة وااللتـزام         و .المعياري هو السائد بين الموظفين    

الثقافة التنظيمية الـسائدة لهـا     :ت المختارة كان كالتالي   التنظيمي للموظفين في اإلدارا   
الثقافة التنظيميـة المفـضلة    .تأثير ذو داللة إحصائية على االلتزام التنظيمي للموظفين  

الفجـوة بـين     .للموظفين ليس لها تأثير ذو داللة إحصائية على االلتزام التنظيمي لهم          
ة المفضلة للموظفين ليس لها تأثير ذو داللة        الثقافة التنظيمية السائدة والثقافة التنظيمي    

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغيرات  و.إحصائية على االلتزام التنظيمي لهم  
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعـض         و .الديموغرافية والثقافة التنظيمية السائدة   

والثقافة " والمستوى التعليمي القسم الذي ينتمي له الموظف،      : "المتغيرات الديموغرافية 
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغيـرات الديموغرافيـة           و .التنظيمية المفضلة 
بشكل عام فإن الثقافة التنظيمية لها تأثير ذو داللة علـى االلتـزام              .وااللتزام التنظيمي 

 .التنظيمي للموظفين، مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة
واقع الثقافة التنظيمية الـسائدة فـي       : بعنوان )٢٠٠٦(  اإلله دراسة عبد وأما  

: الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، وأثرها على مستوى التطوير التنظيمـي للجامعـات       
هدفت إلى التعرف على نوع الثقافة التنظيمية الـسائدة فـي الجامعـة     ف.دراسة مقارنة 

كما هدفت إلى التعـرف علـى       اإلسالمية وجامعة األزهر وجامعة األقصى بقطاع غزة،        
مستوى التطوير اإلداري في تلك الجامعات، ودراسة العالقة بـين الثقافـة التنظيميـة              

اسـتخدم الباحـث المـنهج       و .السائدة في تلك الجامعات ومستوى التطوير التنظيمـي       
الوصفي، وكانت االستبانة هي األداة التي استخدمها الباحث لجمع المعلومـات، التـي             

وقد توصـلت   . عينة عشوائية من اإلداريين واألكاديميين في تلك الجامعات     وزعها على 
ن الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعـة   أ:الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أبرزها 

اإلسالمية تميل إلى ثقافة اإلنجاز، بينما جامعتي األزهر واألقصى تميل إلى ثقافة الـنظم    
  .ة أن اإلدارة العليا تشكل ثقافة الجامعةوالدور، كما أظهرت الدراس



 م ٢٠١٥يوليو لسنة )  الجزء الثاني١٦٤: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 -٨٢٥-

الثقافة التنظيمية وعالقتها باالنتماء : "بعنوان) 2005(دراسة الشلوي  وجاءت  
دراسة ميدانية على منـسوبي كليـة الملـك خالـد العـسكرية، المـدنيين               : التنظيمي

لتعرف  التعرف على مستوى الثقافة التنظيمية بالكلية، وكذلك اإلىهدفت و". والعسكريين
على مستوى االنتماء التنظيمي لمنسوبيها، وتحديد عالقة الثقافة التنظيميـة باالنتمـاء      

استبانة، تم استرداد   ) 196(ولتحقيق هذه األهداف وزعت االستبانات وعددها     . التنظيمي
وبعد إجراء التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات ). % 75(استبانة أي بنسبة ) 147(

ن مستوى الثقافة التنظيمية سائد بدرجة مرتفعـة      أ : النتائج التالية  ىإلتوصلت الدراسة   
ال توجد فـروق ذات      .ن مستوى االنتماء التنظيمي مرتفع لدى منسوبي الكلية        أ .نسبيا

داللة إحصائية في مستوى الثقافة التنظيمية وفقـا الخـتالف الخـصائص الشخـصية              
ى االنتماء التنظيمي وفقا لمتغيـر  توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستو   .والوظيفية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االنتماء          .طبيعة العمل لصالح العسكريين   
توجد عالقة طردية موجبـة      و .التنظيمي وفقا الختالف الخصائص الشخصية والوظيفية     

لتنظيميـة  بين الثقافة التنظيمية واالنتماء التنظيمي بمختلف أبعاده وبين قيم الثقافـة ا           
  .واالنتماء التنظيمي لدى منسوبي الكلية من مدنيين وعسكريين

الثقافـة التنظيميـة وعالقتهـا بـااللتزام        ) "2005(دراسة العوفي   وتناولت  
 التعرف على القيم السائدة المكونة للثقافة التنظيمية، والتعـرف         إلىهدفت   و ".التنظيمي

وف على مدى اخـتالف قـيم الثقافـة         على مستوى االلتزام التنظيمي، إضافة إلى الوق      
التنظيمية ومستوى االلتزام التنظيمي باختالف الخصائص الشخصية، وإلى كشف طبيعة          
العالقة بين الثقافة التنظيمية وااللتزام التنظيمي، وإلى أثـر القـيم المكونـة للثقافـة               

) 209(لى ولتحقيق هذه األهداف وزعت االستبانات ع     . التنظيمية على االلتزام التنظيمي   
وبعد إجراء التحليل   ). %79.9(استبانة أي بنسبة    ) 167(موظف، وقد استرد الباحث     

ن جميع قيم الثقافة     أ :اإلحصائي واختبار الفرضيات توصلت الدراسة إلى النتائج التالية       
يوجد ارتباط موجب وقوي     .التنظيمية تسود في هيئة الرقابة والتحقيق بدرجة متوسطة       

هناك موافقة على وجـود التـزام        .ظيمية بشكل عام وااللتزام التنظيمي    بين الثقافة التن  
عدم  .ن قيم العدل والكفاءة وفرق العمل تؤثر على االلتزام التنظيمي بشكل عام أ.تنظيمي

عـدم   و .وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الخصائص الشخصية والثقافة التنظيمية         
 .ائص الشخصية ومستوى االلتزام التنظيميوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الخص

. "الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري   : "بعنوان) ١٤٢٥(دراسة العنزي   وجاءت  
هدفت إلى التعرف على الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري في المؤسسات العامة فـي             و

ما أثر  : الالمملكة العربية السعودية، وقد تلخصت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤ          
الثقافة التنظيمية السائدة على اإلبداع اإلداري في المؤسسات العامة في المملكة العربية            

وقـد   .استخدم الباحث المنهج الوصفي، وكانت االستبانة هي أداة الدراسة         و السعودية؟
توافر معظم القيم المكونة للثقافة      :توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أبرزها        
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توافر عناصـر    و . نظيمية في المؤسسات العامة بشكل متوسط، ماعدا قيمة المكافأة        الت
هناك ارتباط ايجابي بـين القـيم       و. اإلبداع اإلداري بالمؤسسات العامة بدرجة متوسطة     

 . المكونة للثقافة التنظيمية وعناصر اإلبداع
ـ       ) ٢٠٠٣( دراسة فرحان وتناولت   ي الثقافة التنظيميـة والتطـوير اإلداري ف

هدفت إلى التعرف على واقع الثقافـة       و. دراسة تحليلية : مؤسسات القطاع العام األردني   
التنظيمية والتعرف على واقع التطوير اإلداري في مؤسسات القطـاع العـام األردنـي              
ودراسة العالقة بينهما، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، وكانت االستبانة هي األداة 

وقد توصلت  . لجمع المعلومات، التي وزعها على عينة عشوائية      التي استخدمها الباحث  
ن الثقافة التنظيمية السائدة تميـل إلـى        أ :الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أبرزها       

وجود عالقة قوية بين الثقافة التنظيميـة والتطـوير         و ).النظم، واألدوار (البيروقراطية  
  .اإلداري

  :ة إلى بعض النقاط األساسية من بينهانخلص من استعراض الدراسات السابق
أهمية الثقافة التنظيمية وأبعادها من وجهات نظر متعددة تبرز عدم االتفـاق بـين              .١

 .الباحثين على أبعاد محددة لها
قلة وندرة الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع الثقافة التنظيمية فـي          .٢

 .البيئة الجامعية
ع عدد من الدراسات التي تم استعراضها في المنهج واألداة اتفقت الدراسة الحالية م .٣

المستخدمة، حيث إن الدراسة الحالية اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي وعلى     
 .االستبانة كأداة رئيسة لجمع المعلومات

ركزت الدراسة الحالية على موضوع الثقافة التنظيمية بينما نجد عدداً من الدراسات  .٤
الهويـة الوطنيـة، التطـوير      : لثقافة التنظيمية بمتغيرات أخـرى    السابقة ربطت ا  

التنظيمي، االنتماء التنظيمي، االلتزام التنظيمي، األداء الوظيفي، االحتراق الوظيفي، 
 .الموارد البشرية، اإلبداع اإلداري، التطوير اإلداري

تميزت الدراسة الحالية عن عدد من الدراسات السابقة في عينة الدراسة، فـنالحظ          .٥
طبقـت علـى    ) ٢٠١٢( دراسـة صـديقي   : اآلتي على عينة الدراسات الـسابقة     

طبقـت  ) ٢٠١١(المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية رقلة في الجزائر، الفراج       
دراسـة زامنـي   على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دمشق وريفها، ونجـد         

طبق دراسته على أعضاء هيئة تدريس وموظفين في جامعة تبريز، بينما      ) ٢٠١١(
 هيئة تدريس ونجـد     أعضاءطبقت على   ) ٢٠١٠(نجد دراسة عبد اللطيف وجودة      

طبقا دراستهما على موظفين في بنك محلي، أما دراسة ) ٢٠١٠( ديكيفيك وبارباس 
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االتصاالت الفلسطينية، أما دراسة    طبقت على العاملين في شركة      ) ٢٠٠٨(عكاشة  
فنجدها طبقت على مديري مدارس ابتدائية في مكة المكرمة، ونجد     ) ٢٠٠٨(الليثي  

 جامعات سعودية في المنطقة الغربية مـن        ٤طبقت على   ) ٢٠٠٧(دراسة الشريف   
طبق دراسته على موظفين في إدارات بلديه، بينما        ) ٢٠٠٧(المملكة، ونجد ميجٍن    

طبقت على أعضاء أكـاديميين وإداريـين بالجامعـات         ) ٢٠٠٦(له  دراسة عبد اإل  
فقد طبق دراسته على منسوبي كلية عـسكرية،        ) ٢٠٠٥(الفلسطينية، أما الشلوي    

فقد طبق دراسته على منسوبي هيئة حكومية، ونجد أن العنزي          ) ٢٠٠٥(والعوفي  
ن طبق دراسته على عينة من منسوبي مؤسسات عامة حكومية، والفرحا         ) ١٤٢٥(
  . طبق دراسته على منسوبي مؤسسات القطاع العام) ٢٠٠٣(

  :منهج الدراسة
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، ذلك ألنه المنهج الذي            
يمكننا من دراسة الواقع، أو الظاهرة كما هي موجودة في الواقع ووصفها وصفاً دقيقاً؛              

ن الظواهر ويمكن من الوصول إلى استنتاجات مما يساعد على فهم العالقات الموجودة بي
. وتعميمات تساعد في تطوير الواقع المدروس، وهذا ما تسعى الدراسة إلـى تحقيقـه             

  )٢٢٤:، ص١٩٩٨عبيدات وآخرون،(
  :مجتمع الدراسة

. تكون مجتمع الدراسة من جميع عميدات ووكيالت الكليات ورئيسات األقـسام        
 .د مجتمع الدراسةوسيتم تطبيق الدراسة على جميع أفرا

  )الباحثةمن إعداد (هـ ١٤٣٥/١٤٣٦توزيع مجتمع الدراسة للعام الدراسي  )١(جدول 

يدة الكلية م
عم

يلة 
وك

سم 
ة ق

يس
رئ

  

وع
جم

الم
 

 ١٢  ٧ ٤ ١ كلية اآلداب ١
 ٩  ٤ ٤ ١ كلية العلوم ٢
 ١٢  ٧ ٤ ١ كلية التربية ٣
 ٩  ٤ ٤ ١ كلية اإلدارة واألعمال ٤
 ٩  ٥ ٣ ١ نونكلية التصاميم والف ٥
 ٨  ٣ ٤ ١ كلية علوم الحاسب والمعلومات ٦
 ٩  ٤ ٤ ١ كلية الخدمة االجتماعية ٧
 ١٠  ٥ ٤ ١ كلية الصحة وعلوم التأهيل ٨
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 ٧  ٢ ٤ ١ كلية الصيدلة ٩
 ٦  ١ ٤ ١ كلية الطب البشري ١٠
 ٧  ٢ ٤ ١ كلية اللغات والترجمة ١١
 ٦  ٢ ٣ ١ كلية المجتمع ١٢
 ٨  ٣ ٤ ١ كلية طب األسنان ١٣
 ٦  ١ ٤ ١ كلية التمريض ١٤

 ١١٨  ٥٠  ٥٤ ١٤ اإلجمالي
كلية من  ) ١٤( السابق أن أفراد مجتمع الدراسة توزع بين         الجدوليتضح من   

بـين  ) ١١٨(كليات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، وكان مجموع أفراد الدراسة   
  .رئيسة قسم) ٥٠(وكيلة، ) 54(عميدة، و) ١٤(

  :أداة الدراسة
معلومات : المحور األول :ت أداة الدراسة في استبانة ذات محورين رئيسينتمثل

عدد سنوات الخبرة، الكلية، الدرجـة العلميـة،   ( :عامة والتي تتضمن المتغيرات التالية 
الثقافة البيروقراطية  :الثقافة التنظيمية السائدة ويتضمن: المحور الثانيو). طبيعة العمل

  .فقرات) ٧(الثقافة الداعمة أو المساندةو. فقرات) ٧( عيةالثقافة اإلبدا. فقرات) ٧(
  :المعالجة اإلحصائية

 بيانات الدراسة باستخدام عدد من األساليب اإلحـصائية واالسـتعانة       تحليلتم  
معـامالت ارتبـاط    : (واالستفادة من التحاليل اإلحصائية المناسـبة     ) SPSS(ببرنامج  

، "ت" المئوية والمتوسطات الحسابية، اختبار      بيرسون، ألفا كرونباخ، التكرارات والنسب    
  ).اختبار تحليل التباين األحادي

  :صدق األداة
  :الصدق الظاهري

للتحقق من الصدق الظاهري لألداة تم عرضها على خمـسة محكمـين مـن              
وقد تم تعديل صياغة بعض     ) اإلدارة التربوية، علم النفس، اإلحصاء    (تخصصات مختلفة   

  .لمحكمينالفقرات في ضوء رؤية ا
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  :صدق االتساق الداخلي
للتأكد من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة تم اسـتخدام معامـل ارتبـاط             
بيرسون لقياس العالقة بين بنود محور الثقافة التنظيمية بأبعاده الثالثة بالدرجة الكلية             

  .للبعد المنتمية إليه
نظيمية السائدة بالدرجة الكلية الت معامالت ارتباط بنود المحور األول الثقافة )٢(جدول 

  )٢٢=ن: العينة االستطالعية( للبعد المنتمية إليه

  الثقافة الداعمة الثقافة اإلبداعية الثقافة البيروقراطية
  معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م
٠,٨٢٨٩  ١٥ **٠,٨١٦٣  ٨ **٠,٨٤٠١  ١** 
٠,٨٢٤٢  ١٦ **٠,٨١١٥  ٩ **٠,٥٤٦٢  ٢** 
٠,٨٥٤٠  ١٧ **٠,٨٢٣٣  ١٠ **٠,٧٩٥٩  ٣** 
٠,٨٦٦١  ١٨ **٠,٧٤٩٦  ١١ **٠,٨٣٤٩  ٤** 
٠,٨٣٣٩  ١٩ **٠,٩٢٠٤  ١٢ **٠,٦١٦٤  ٥** 
٠,٨٢٨٥  ٢٠ **٠,٧٢٧٣  ١٣ **٠,٥٩٤٨  ٦** 
٠,٦٤٢٢  ٢١ **٠,٧٤٨٩  ١٤ **٠,٥٧٨٢  ٧** 

  ٠,٠١دالة عند مستوى  ** 
اللة إحصائية عند   وبالنظر إلى الجدول السابق نجد أن عبارات المقياس ذات د         

 مما يشير إلى أن األداة تتمتع بالصدق وتقيس الجوانب التـي أعـدت      (0.01)مستوى  
  .لقياسها

 :ثبات األداة
 Alpha)تم قياس ثبـات أداة الدراسـة باسـتخدام معامـل ألفـا كرنبـاخ       

Cronbach)والجدول التالي يوضح معامل الثبات ألداة الدراسة .  
   ألفا كرونباخ ألبعاد ومحاور الدراسةمعامالت ثبات  )٣(جدول رقم 

  )٢٢=ن: العينة االستطالعية(
 معامل ثبات ألفا كرونباخ  عدد البنود  المحور /البعد

 ٠,٨٠  ٧  الثقافة البيروقراطية
 ٠,٩٠  ٧  الثقافة اإلبداعية

أبعاد الثقافـة   
التنظيميــــة 

 ٠,٩٢  ٧  الثقافة الداعمة  السائدة
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معامل الثبات ألفا كرونباخ يتـراوح بـين        يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
  .، مما يشير إلى أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة ثبات عالية٠,٩٢ و٠,٨٠

  :المعلومات العامة: وصف العينة
  توزيع مجتمع الدراسة وفق الكلية )٤(جدول رقم 

مجتمع   الكلية
 النسبة  عدد االستجابات  الدراسة

  ١٢,٦  ١١ ١٢ التربية
  ٩,٢  ٨ ١٢ اآلداب
  ٦,٩  ٦ ٩ العلوم

  ٢,٣  ٢ ٨ علوم الحاسب والمعلومات
  ١٠,٣  ٩ ٩ الخدمة االجتماعية

  ٨,٠  ٧ ٩ إدارة األعمال
  ٥,٧  ٥ ٧ اللغات والترجمة

  ٨,٠  ٧ ٩ التصاميم والفنون
  ٥,٧  ٥ ٧ الصيدلة

  ٨,٠  ٧ ١٠ الصحة وعلوم التأهيل
  ٥,٧  ٥ ٨ طب األسنان

  ٦,٩  ٦ ٦ المجتمع
  ٤,٦  ٤ ٦ التمريض

  ٥,٧  ٥ ٦  البشريالطب

  ١٠٠,٠  ٨٧  ١١٨  المجموع
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، كمـا   ١١٨يوضح الجدول السابق العدد اإلجمالي لقيادات الكليات والذي بلغ          
، والتي تمثل   ٨٧يوضح عدد االستجابات التي تحصلت عليها الباحثة والذي بلغ عددها           

  .  من مجتمع الدراسة%٧٣,٧
  لعامةتوزيع عينة الدراسة وفق معلوماتهم ا )٥(جدول رقم 

  النسبة  العدد التصنيف  المتغيرات

  ٣٥,٦  ٣١  سنوات١٠أقل من 

ــنوات   ٥٧,٥  ٥٠  سنوات فأكثر١٠من  ــدد س ع
 الخبرة

  ٦,٩  ٦ لم يحدد

  ٥٢,٩  ٤٦ الكليات النظرية
 نوع الكلية

  ٤٧,١  ٤١ الكليات العملية

  ٢٥,٣  ٢٢ أستاذ مشارك /أستاذ

 الدرجة العلمية  ٦٢,١  ٥٤ أستاذ مساعد

  ١٢,٦  ١١ رمحاض

  ١٢,٦  ١١ عميدة

  ٤١,٤  ٣٦  وكيلة
ــل  ــة العم طبيع

 اإلداري
  ٤٦,٠  ٤٠ رئيسة قسم

  ١٠٠,٠  ٨٧  المجموع

 بلغـت عـدد   (57%)يتضح من الجدول السابق أن معظم أفراد الدراسة بنسبة  
 منهن كانت سنوات خبرتهن أقل من       %٣٥,٦ سنوات فأكثر، بينما     ١٠سنوات خبرتهن   

الجدول أن توزيع أفراد الدراسـة بـين الكليـات النظريـة            كما يتضح من    . سنوات١٠
أما توزيع أفراد   . %٥,٨والعملية كان متقارباً نوعا ما، بفارق بسيط بين النوعين بلغ           

الدراسة بحسب الدرجة العلمية فيتضح من الجدول السابق أن معظم أفراد الدراسة كان             
من أفراد الدراسـة    %)٢٥,٣ (، بينما (62.1%)على درجة أستاذ مساعد بنسبة مئوية       
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وتوزع أفراد الدراسة من حيث طبيعة العمل اإلداري        . على درجة أستاذ وأستاذ مشارك    
  . (46.0%)، ورئيسة قسم (41.4%)، ووكيلة (12.6%) بين منصب عميدة بنسبة

ولتسهيل تفسير النتائج استخدمت الباحثة األسلوب التـالي لتحديـد مـستوى        
، ٤=، موافـق  ٥=موافق بـشدة  : (حيث تم إعطاء وزن للبدائل    . اإلجابة عن بنود األداة   

، ثم تم تصنيف تلـك اإلجابـات إلـى    )١=، غير موافق٢=، محايد٣=موافق إلى حد ما 
  :خمسة مستويات متساوية المدى من خالل المعادلة التالية

 = ٥÷ ) ١-٥= (عـدد بـدائل األداة      ÷ ) أقل قيمـة  -أكبر قيمة = (طول الفئة   
٠,٨٠  

  وصف مستوى عبارات المقياس ومدى متوسطاتها الحسابية )٦(جدول رقم 

 مدى المتوسطات  الوزن  الوصف
 ٥,٠٠ – ٤,٢١ ٥ موافق بشدة

 ٤,٢٠ – ٣,٤١ ٤ موافق
 ٣,٤٠ – ٢,٦١ ٣ موافق إلى حد ما

 ٢,٦٠ – ١,٨١ ٢ محايد
 ١,٨٠ – ١,٠٠ ١ غير موافق

حسابية كمـا  من خالل استخدام مستوى عبارات المقياس ومدى المتوسطات ال        
 يمكننا التعرف على الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة         (6)هو موضح في جدول رقم      

  .األميرة نورة وذلك من خالل استجاباتهن لفقرات المقياس
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  : الدراسةعن سؤاليجابة اإل
ما الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األميرة نورة بنت عبد          : السؤال األول 
   وجهة نظر قيادات الكليات؟الرحمن من
  :الثقافة البيروقراطية: البعد األول

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً  )٧(جدول رقم 
الدراسة حول مدى ممارسة الثقافة البيروقراطية في جامعة األميرة نورة  إلجابات عينة

  بنت عبد الرحمن

موافق   العبارة  م
موافـــق  قمواف بشدة

  غير محايد إلى حد ما
 موافق

  المتوسط
   الحسابي

  االنحراف
يب  المعياري

ترت
ال

  

 ١ ٧ ١٢ ٣٣ ٣٤ ت
٢ 

ــي  ــسل الهرم التسل
لتنفيذ األعمال يعتبـر    
 ١ ٠,٩٨ ٤,٠٦  ١,١  ٨,٠  ١٣,٨  ٣٧,٩  ٣٩,١  % مهم في ثقافة الجامعة

 ٣ ٢ ١٧ ٣٨ ٢٦ ت
٤ 

تركز الثقافة التنظيمية 
للجامعة على االلتزام   
ــوائح ــذ اللـ  بتنفيـ

 واألنظمة
%  ٢ ٠,٩٦ ٣,٩٥  ٣,٥  ٢,٣  ١٩,٨  ٤٤,٢  ٣٠,٢ 

 ٣ ٣ ١٧ ٣٥ ٢٨ ت
٣ 

من أساسيات ثقافـة    
ــة   ــة الرقاب الجامع

 ٢ ٠,٩٩ ٣,٩٥  ٣,٥  ٣,٥  ١٩,٨  ٤٠,٧  ٣٢,٦  % والمتابعة المستمرة

 ٢ ١ ٢٧ ٣٩ ١٨ ت
١ 

تركز الثقافة التنظيمية 
للجامعة على االلتزام   
 ٤ ٠,٨٦ ٣,٨٠  ٢,٣  ١,١  ٣١,٠  ٤٤,٨  ٢٠,٧  % بالمسؤوليات بكل دقة

 ٤ ٥ ٢٥ ٣٨ ١٤ ت
٥ 

ــصالحيات  تَتحــدد ال
والمسؤوليات استنادا  

 ٥ ٠,٩٨ ٣,٦٢  ٤,٧  ٥,٨  ٢٩,١  ٤٤,٢  ١٦,٣  % إلى ثقافة الجامعة

 ٧ ٦ ٣٢ ٣١ ١٠ ت
٧ 

تضع اإلدارة أهـدافاً    
ــددة   ــحةً ومح واض
ــوظفين   ــزم الم وتل

 .بإنجازها بدقة
%  ٦ ١,٠٥ ٣,٣٦  ٨,١  ٧,٠  ٣٧,٢  ٣٦,٠  ١١,٦ 

 ٣ ٨ ٤٢ ٢٧ ٧ ت
٦ 

يجــري العمــل فــي 
الجامعة بشكل نظامي   
متوافق مـع المهـام    
 التفصيلية لكل وظيفة

%  ٧ ٠,٨٨ ٣,٣١  ٣,٤  ٩,٢  ٤٨,٣  ٣١,٠  ٨,٠ 

  ٣,٧٢  العام للبعد* المتوسط
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 والذي يصف مستوى عبـارات المقيـاس ومـدى          (6)بالنظر إلى جدول رقم     
نجد أن المتوسطات الحسابية لبنـود  ) ٧ (طاتها الحسابية، وبالنظر إلى جدول رقممتوس

 مما يشير إلـى أن االسـتجابات        ٣,٣١ و ٤,٠٦بعد الثقافة البيروقراطية تراوحت بين      
وبالتدقيق في الجدول الـسابق نجـد العبـارة    . تراوحت بين موافق وموافق إلى حد ما 

مي لتنفيذ األعمال يعتبر مهمـا فـي ثقافـة          التسلسل الهر : " والتي نصت على   (2)رقم
وحصلت على أعلى متوسط حسابي بين عبـارات بعـد الثقافـة التنظيميـة              " الجامعة

البيروقراطية، وأن خمس عبارات حصلت على درجة موافق، بينما حصلت عبارتان على 
م كما نالحظ أن أقل العبارات من حيث درجة الموافقة كانت رق          . درجة موافق إلى حد ما    

يجري العمل في الجامعة بشكل نظامي متوافـق مـع المهـام    : "  والتي نصت على  (6)
أما المتوسـط العـام   . ٣,٣١والتي حصلت على متوسط حسابي    " التفصيلية لكل وظيفة  

، ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن قيادات الكليات يفضلن البقـاء  ٣,٧٢لهذا البعد فقد بلغ   
من بالتسلسل الهرمي، كما أنهن يلتزمن بتنفيذ اللوائح        في المنطقة اآلمنة، فنجدهن يلتز    

 (2003)وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسـة فرحـان             . واألنظمة
  .والتي وضحت بأن الثقافة التنظيمية السائدة تميل إلى الثقافة البيروقراطية

  :الثقافة اإلبداعية: البعد الثاني
 نسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينةالتكرارات وال )٨(جدول رقم 

  الدراسة حول مدى ممارسة الثقافة اإلبداعية في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

  موافق  العبارة  م
 موافق  بشدة

موافق 
إلى حد 

 ما
  غير محايد

  موافق
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
يب  المعياري

ترت
ال

  

 ٥ ٩ ٣٠ ٢٧ ١٥ ت
١١ 

ــوفر الت ــي ت ــديات الت ح
يواجهها الموظفون فرصاً   

 ١ ١,٠٨ ٣,٤٤  ٥,٨  ١٠,٥  ٣٤,٩  ٣١,٤  ١٧,٤  % لهم للتعلم والنمو

 ٦ ١١ ٢٦ ٣٥ ٨ ت
١٤ 

تولي الجامعـة اهتمامـا     
عاليـا بإنجـاز األهــداف   

 ٢ ١,٠٥ ٣,٣٣  ٧,٠  ١٢,٨  ٣٠,٢  ٤٠,٧  ٩,٣  % بكفاءة

 ١١ ١٠ ٢٥ ٢٧ ١٣ ت
٨ 

تسهم ثقافة المنظمة فـي     
ناخ المساعد على تهيئة الم 

 ٣ ١,٢٣ ٣,٢٤  ١٢,٨  ١١,٦  ٢٩,١  ٣١,٤  ١٥,١  % اإلبداع والتميز

 ٧ ١٤ ٣٣ ٢١ ١١ ت
١٠ 

تدعم ثقافة الجامعـة دور     
فــرق العمــل لمواجهــة 

 ٤ ١,١١ ٣,١٧  ٨,١  ١٦,٣  ٣٨,٤  ٢٤,٤  ١٢,٨  % المشكالت

 ٨ ١٣ ٣٢ ٢٧ ٦ ت
١٢ 

تولي الجامعـة اهتمامـا     
كبيراً بتشجيع المـوظفين    

 ٥ ١,٠٦ ٣,١٢  ٩,٣  ١٥,١  ٣٧,٢  ٣١,٤  ٧,٠  % المبدعين
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  موافق  العبارة  م
 موافق  بشدة

موافق 
إلى حد 

 ما
  غير محايد

  موافق
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
يب  المعياري

ترت
ال

  
تسهم ثقافة الجامعة فـي      ٩ ٧ ١٨ ٢٨ ٢٧ ٦ ت

 ٦ ١,٠٧ ٣,٠٨  ٨,١  ٢٠,٩  ٣٢,٦  ٣١,٤  ٧,٠  % توفير جو من الشفافية
 ١٠ ٢٢ ٢٩ ٢١ ٤ ت

١٣ 
تميل الثقافة التنظيمية إلى    
تشجيع المـوظفين علـى     

 ٧ ١,٠٧ ٢,٨٥  ١١,٦  ٢٥,٦  ٣٣,٧  ٢٤,٤  ٤,٧  % االبتكار وتحمل المخاطرة

  ٣,١٨  العام للبعد* المتوسط

   درجات٥المتوسط الحسابي من * 
 والذي يصف مستوى عبـارات المقيـاس ومـدى          (6)بالنظر إلى جدول رقم     

نجد أن المتوسطات الحسابية لبنـود    )٨ (متوسطاتها الحسابية، وبالنظر إلى جدول رقم     
، مما يعني أن استجابات أفراد الدراسة ٢,٨٥ و٣,٤٤إلبداعية تراوحت بين بعد الثقافة ا

تراوحت بين موافق إلى موافق إلى حد ما، وبالنظر إلى الجدول نجد أن العبـارة رقـم              
توفر التحديات التي يواجهها الموظفون فرصاً لهـم للـتعلم   : " والتي نصت على )(11

 في بعد الثقافة اإلبداعية مما يعنـي        ٣,٤٤حصلت على أعلى متوسط حسابي      " والنمو  
حصول هذه العبارة على موافقة أفراد الدراسة، أما بقية عبارات هذا البعد حصلت على              

تميـل الثقافـة   : "والتي نصت على) ١٣(ونجد أن الفقرة رقم   . درجة موافق إلى حد ما    
 أقل موافقة حصلت على" التنظيمية إلى تشجيع الموظفين على االبتكار وتحمل المخاطرة 

أما المتوسط العام لهذا البعد فقد . ٢,٨٥بأقل متوسط حسابي . مقارنة بعبارات هذا البعد  
.  مما يعني أن هذا البعد حصل على موافقة إلى حد ما من قبل أفراد الدراسة               ٣,١٨بلغ  

ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أنه بالرغم من وجود الرغبة لدى قيادات الكليـات فـي                
عمال والمهام بطرق إبداعية إال أن هناك بعض المحددات التي تحد من قدرتهن             تنفيذ األ 
وبمقارنة هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة نجد أنها اتفقت مع نتـائج             . على ذلك 

 واختلفت عما توصلت إليه نتائج دراسـة العنـزي          (2010)دراسة دبكيفيك وبارباس    
  . (2003) ودراسة فرحان (1425)
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  :الثقافة الداعمة: البعد الثالث
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة )٩(جدول رقم 

  الدراسة حول مدى ممارسة الثقافة الداعمة في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

موافق   العبارة  م
  موافق موافق بشدة

  غير  محايد إلى حد ما
 موافق

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
يب  المعياري

ترت
ال

 ١ ٤ ٢٥ ٣٨ ١٨ ت  
٢١ 

تشجع اإلدارة الموظفين 
على المشاركة الفعلية في 

 ١ ٠,٨٧ ٣,٧٩  ١,٢  ٤,٧  ٢٩,١  ٤٤,٢  ٢٠,٩  % .جميع أنشطة الجامعة

تركز الثقافة التنظيمية على  ١٨ ٥ ١٣ ٢٣ ٣٣ ١١ ت
 ٢ ١,٠٨ ٣,٣٨  ٥,٩  ١٥,٣  ٢٧,١  ٣٨,٨  ١٢,٩  % الجانب اإلنساني في العمل

 ٥ ١٤ ٣٢ ٢٦ ٩ ت
٢٠ 

تتصف العالقة بين اإلدارة 
والموظفين باالنسجام وتقوم 

 ٣ ١,٠٤ ٣,٢٣  ٥,٨  ١٦,٣  ٣٧,٢  ٣٠,٢  ١٠,٥  % على الدعم والمساندة

تدعم الجامعة المشاركة في  ١٧ ٩ ١٢ ٢٧ ٢٨ ١٠ ت
 ٤ ١,١٥ ٣,٢١  ١٠,٥  ١٤,٠  ٣١,٤  ٣٢,٦  ١١,٦  % صنع القرار

 ٦ ١٦ ٢٨ ٢٨  ٨ ت
١٦ 

تسمح الثقافة التنظيمية 
للعاملين بحرية التعبير عن 

 ٥ ١,٠٧ ٣,١٩  ٧,٠  ١٨,٦  ٣٢,٦  ٣٢,٦  ٩,٣  % الرأي

تعزز الثقافة التنظيمية الثقة  ١٩ ٥ ١٦ ٣٣ ٢٧ ٥ ت
 ٦ ٠,٩٨ ٣,١٣  ٥,٨  ١٨,٦  ٣٨,٤  ٣١,٤  ٥,٨  % لدى الموظفين في الجامعة

 ١٠ ١٩ ٢٧ ٢٤ ٦ ت
١٥ 

الجامعة على تؤكد ثقافة 
بين ) المساواة(العدالة

 ٧ ١,١٢ ٢,٩٧  ١١,٦  ٢٢,١  ٣١,٤  ٢٧,٩  ٧,٠  % الموظفين

  ٣,٢٧  العام للبعد* المتوسط
   درجات٥المتوسط الحسابي من * 

 والذي يصف مستوى عبـارات المقيـاس ومـدى          (6)بالنظر إلى جدول رقم     
نجد أن المتوسطات الحسابية لبنـود    )٩ ( رقم متوسطاتها الحسابية، وبالنظر إلى جدول    

 مما يعني أن استجابات أفراد الدراسـة  ٢,٩٧ و٣,٧٩بعد الثقافة الداعمة تراوحت بين  
وبالنظر إلى الجدول السابق نجد أن العبارة رقم . تراوحت بين موافق وموافق إلى حد ما

لفعلية فـي جميـع     تشجع اإلدارة الموظفين على المشاركة ا     : "  والتي نصت على   (21)
حصلت على أعلى متوسط حسابي وهي العبارة الوحيدة التي حـصلت       ." أنشطة الجامعة 

أما بقية عبارات هذا البعد فقد حصلت علـى         . على درجة موافق من قبل أفراد الدراسة      
موافق إلى حد ما ونجد أن أقل المتوسطات الحسابية لعبارات هذا البعد كانت للفقرة رقم         

". بين الموظفين ) المساواة( تؤكد ثقافة الجامعة على العدالة    : " صت على  والتي ن  (15)
ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن قيادات الكليات يلمسن ويشعرن بدعم إدارة الجامعة لهن             
إال أنهن بحاجة إلى مزيد من الدعم والمساندة حيث نجد أن المتوسط العام لفقرات هـذا      
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إلى حد ما لعبارات هذا المحور مـن قبـل قيـادات             مما يعني موافقة     ٣,٢٧البعد بلغ   
وبمقارنة هذه النتيجة بنتائج الدراسات السابقة نجد انها اختلفت عما توصـلت       . الكليات

  .(2003) ودراسة فرحان (2006)إليه دراسة عبد اإلله 
التنظيمية  المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لتحديد نوع الثقافة )١٠(جدول رقم 

  ئد في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمنالسا

  *المتوسط  األبعاد
   الحسابي

  االنحراف
  درجة الموافقة الترتيب   المعياري

  موافق  ١  ٠,٦٧  ٣,٧٢  الثقافة البيروقراطية
  موافق إلى حد ما  ٢  ٠,٨٧  ٣,٢٧  الثقافة الداعمة

  موافق إلى حد ما  ٣  ٠,٨٧  ٣,١٨  الثقافة اإلبداعية
  رجات د٥المتوسط من * 

بالنظر إلى الجدول السابق والذي يرتب المتوسطات الحسابية تنازلياً نالحظ أن       
الثقافة التنظيمية السائدة من وجهة نظر قيـادات الكليـات هـي الثقافـة التنظيميـة                

، وهي ثقافة تتحدد ٣,٧٢البيروقراطية حيث حصلت على درجة موافق بمتوسط حسابي       
ون العمل منظما ويكون تسلسل الـسلطة بـشكل         فيها السلطات والمسؤوليات، حيث يك    

يليها الثقافة التنظيمية الداعمة والتـي      . هرمي وتقوم هذه الثقافة على التحكم وااللتزام      
تتميز بالصداقة والمساعدة بين العاملين، فيسود جو األسرة المتعاونة، وتوفر المنظمة           

ثم الثقافة . ساني في هذه البيئةالثقة والمساواة والتعاون ويكون التركيز على الجانب اإلن
التنظيمية اإلبداعية والتي تتميز بتوفر بيئة مساعدة للعمل، ويتـصف أفرادهـا بحـب              

ونالحظ من الجدول السابق . المغامرة والمخاطرة في اتخاذ القرارات ومواجهة التحديات     
ين مـن   من قبل قيادات الكليات لهذين النمط     ) موافق إلى حد ما   (تساوي درجة الموافقة    

  . الثقافة التنظيمية
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات قيادات الكليات فيما   : السؤال الثاني 

عدد سنوات الخبرة، نـوع الكليـة، الدرجـة         (يتعلق بالثقافة التنظيمية السائدة بحسب      
  ؟)العلمية، طبيعة العمل
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  :الفروق باختالف عدد سنوات الخبرة
حول الثقافة  لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة) ت(ختبار ا )١١(جدول رقم 

  التنظيمية السائدة باختالف عدد سنوات الخبرة
المتوسط   العدد  عدد سنوات الخبرة  البعد

  الحسابي
  االنحراف
مستوى   قيمة ت  المعياري

  التعليق  الداللة
الثقافة  ٠,٧٨ ٣,٧٥ ٣١  سنوات١٠أقل من 

 ســنوات ١٠مــن  البيروقراطية
غير  ٠,٧٥٢ ٠,٣٢  ٠,٦١  ٣,٧٠  ٥٠ فأكثر

 دالة

الثقافة  ٠,٩٢ ٣,٢٤ ٣٠  سنوات١٠أقل من 
 ســنوات ١٠مــن  اإلبداعية

غير  ٠,٧٤٨ ٠,٣٢  ٠,٨١  ٣,١٧  ٥٠ فأكثر
 دالة

الثقافة  ٠,٩٨ ٣,٢٩ ٣٠  سنوات١٠أقل من 
 ســنوات ١٠مــن  الداعمة

غير  ٠,٧٦٩ ٠,٢٩  ٠,٧٦  ٣,٣٤  ٥٠ فأكثر
 دالة

الثقافـة  : (غير دالـة فـي األبعـاد     ) ت(أن قيم   ) ١١(ضح من الجدول رقم     يت
، مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات        )البيروقراطية، الثقافة اإلبداعية، الثقافة الداعمة    

داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول الثقافة التنظيمية الـسائدة فـي تلـك      
وتختلف هذه النتيجـة مـع مـا        . رة أفراد العينة  األبعاد، تعود الختالف عدد سنوات خب     

والذي وجدت فروق ذات داللة     ) ٢٠١٠(توصلت إليه نتائج دراسة عبد اللطيف وجودة        
  .إحصائية تعود لمدة العمل في الجامعة

  :الفروق باختالف نوع الكلية
الدراسة حول الثقافة  لداللة الفروق في استجابات عينة) ت(اختبار  )١٢(جدول رقم 

  تنظيمية السائدة باختالف نوع الكليةال
المتوسط   العدد  نوع الكلية  البعد

  الحسابي
االنحراف 
مستوى   قيمة ت  المعياري

  التعليق  الداللة
الثقافة  ٠,٥٠ ٣,٧٦ ٤٦ الكليات النظرية

 غير دالة ٠,٦٠٣ ٠,٥٢  ٠,٨٢  ٣,٦٨  ٤١ الكليات العملية البيروقراطية

 غير دالة ٠,٧١٢ ٠,٣٧  ٠,٩٣  ٣,١٤  ٤١ الكليات العملية الثقافة اإلبداعية ٠,٨٢ ٣,٢١ ٤٥ ظريةالكليات الن

 غير دالة ٠,٩٠٧ ٠,١٢  ٠,٩٤  ٣,٢٦  ٤١ الكليات العملية الثقافة الداعمة ٠,٨١ ٣,٢٨ ٤٥ الكليات النظرية

الثقافـة  : (غير دالـة فـي األبعـاد     ) ت(أن قيم   ) ١٢(يتضح من الجدول رقم     
، مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات        )افة اإلبداعية، الثقافة الداعمة   البيروقراطية، الثق 
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داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول الثقافة التنظيمية الـسائدة فـي تلـك      
  .األبعاد، تعود الختالف نوع كلية أفراد الدراسة

  :الفروق باختالف الدرجة العلمية
عينـة   حادي لداللة الفروق فـي اسـتجابات      اختبار تحليل التباين األ    )١٣(جدول رقم   

  الدراسة حول الثقافة التنظيمية السائدة باختالف الدرجة العلمية

مجموع   مصدر التباين  البعد
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
  ف

مستوى 
  التعليق  الداللة

الثقافة  ٠,٥١ ٢ ١,٠٢ بين المجموعات
  ٠,٤٥  ٨٤  ٣٧,٦١  داخل المجموعات البيروقراطية

١,١
 غير دالة ٠,٣٢٤ ٤

الثقافة  ٠,١١ ٢ ٠,٢٢ بين المجموعات
  ٠,٧٨  ٨٣  ٦٤,٣٤  داخل المجموعات اإلبداعية

٠,١
 غير دالة ٠,٨٧٠ ٤

الثقافة  ٠,٩٧ ٢ ١,٩٤ بين المجموعات
  ٠,٧٥  ٨٣  ٦٢,٣٦  داخل المجموعات الداعمة

١,٢
 غير دالة ٠,٢٨١ ٩

الثقافـة  : (غير دالـة فـي األبعـاد   ) ف(ن قيم أ) ١٣(يتضح من الجدول رقم   
، مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات        )البيروقراطية، الثقافة اإلبداعية، الثقافة الداعمة    

داللة إحصائية بين استجابات أفراد الدراسة حول الثقافة التنظيمية الـسائدة فـي تلـك      
وتتفق نتائج الدراسة الحاليـة  . األبعاد، تعود إلى اختالف الدرجة العلمية ألفراد الدراسة 

  ).٢٠١٠(مع نتائج دراسة عبد اللطيف وجودة 
  :الفروق باختالف طبيعة العمل

حول الثقافة  لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة) ت(اختبار  )١٤(جدول رقم 
  التنظيمية السائدة باختالف طبيعة العمل

المتوسط   العدد  طبيعة العمل  البعد
  الحسابي

اف االنحر
مستوى   قيمة ت  المعياري

  التعليق  الداللة
 غير دالة ٠,٠٧٤ ١,٨١  ٠,٧٢  ٣,٨٦  ٤٠ رئيسة قسم الثقافة البيروقراطية ٠,٦١ ٣,٦٠ ٤٧ وكيلة/عميدة
  دالة عند ٠,٠٤٦ ٢,٠٢  ٠,٧٣  ٣,٣٨  ٣٩ رئيسة قسم الثقافة اإلبداعية ٠,٩٥ ٣,٠١ ٤٧ وكيلة/عميدة

 ٠,٠٥ مستوى 
  دالة عند ٠,٠٥٢ ١,٩٧  ٠,٨٩  ٣,٤٧  ٣٩ رئيسة قسم الثقافة الداعمة ٠,٨٣ ٣,١٠ ٤٧ وكيلة/عميدة

 ٠,٠٥ مستوى 
الثقافـة  : (غير دالـة فـي بعـد      ) ت(أن قيمة   ) ١٤(يتضح من الجدول رقم     

، مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد          )البيروقراطية
ة السائدة في هذا البعد، تعود الختالف طبيعة عمل أفـراد           الدراسة حول الثقافة التنظيمي   

  .الدراسة
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 فـي   ٠,٠٥دالة عند مـستوى     ) ت(أن قيم   ) ١٤(كما يتضح من الجدول رقم      
، مما يشير إلى وجـود فـروق ذات داللـة           )الثقافة اإلبداعية، الثقافة الداعمة   : (األبعاد

يمية السائدة في تلك األبعـاد،      إحصائية بين استجابات أفراد الدراسة حول الثقافة التنظ       
. تعود الختالف طبيعة عمل أفراد الدراسة، وكانت تلك الفروق لصالح رئيسات األقـسام           

وبمقارنة النتيجة الـسابقة بمـا توصـلت اليـه الدراسـات الـسابقة نجـد دراسـة                  
 توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعود إلى اخـتالف             (2005)الشلوي
  .الوظيفة

  :ص لنتائج وتوصيات الدراسةملخ
  : فيما يلي أهم نتائج وتوصيات الدراسة

كشفت نتائج الدارسة أن الثقافة التنظيمية السائدة من وجهة نظر قيادات الكليات             .١
هي الثقافة التنظيمية البيروقراطية بدرجة موافق، يليها الثقافة التنظيمية الداعمة 

افق إلى حد ما، وعليه توصي الباحثـة        ثم الثقافة التنظيمية اإلبداعية بدرجة مو     
بضرورة التقليل من البيروقراطية في التعامالت داخل جامعة األميرة نوره بنـت            
عبد الرحمن، والتوجه بالثقافة التنظيمية للجامعـة تـدريجيا إلـى الممارسـات           

 .التنظيمية الداعمة، واإلبداعية
ية هي السائدة في جامعـة      كشفت نتائج الدراسة أن الثقافة التنظيمية البيروقراط       .٢

األميرة نورة بنت عبد الرحمن من وجهة نظـر قيـادات الكليـات، وأن أكثـر                
التسلـسل الهرمـي لتنفيـذ      : " الممارسات البيروقراطية تواجداً في الجامعة هي     

، وعليه "الرقابة والمتابعة المستمرة"و" االلتزام بتنفيذ اللوائح واألنظمة"و" األعمال
ورة ممارسة قدر من المرونة من قبل إدارة الجامعة، وتعزيز توصي الباحثة بضر

 .الرقابة الذاتية لدى قيادات الكليات
كشفت نتائج الدراسة أن بعض الممارسات اإلدارية المهمة حصلت على موافقـة           .٣

تضع اإلدارة أهدافاً واضحةً ومحددة وتلزم المـوظفين بإنجازهـا    : " متدنية وهي 
امعة بشكل نظامي متوافق مع المهام التفصيلية لكل        يجري العمل في الج   "و" بدقة

، وعليه توصي الباحثة بضرورة تحديد األهداف بوضوح ومتابعة تحقيقها، "وظيفة
وإلزام اإلدارات والوحدات المختلفة بتنفيذها بدقة، كما توصي الباحثة بـضرورة           

 .تنظيم العمل وتحديد المهام التفصيلية لكل وظيفة والربط بينهما
 نتائج الدراسة أن الثقافة التنظيمية الداعمة تأتي في المرتبة الثانية مـن             كشفت .٤

حيث سيادتها في الجامعة من وجهة نظر قيادات الكليات، وأن أكثر الممارسـات             
تشجع اإلدارة الموظفين على المشاركة الفعلية : " الداعمة تواجداً في الجامعة هي    
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اتصاف " و" لجانب اإلنساني في العمل   التركيز على ا  " و" في جميع أنشطة الجامعة   
، وعليـه   "العالقة بين اإلدارة والموظفين باالنسجام وتقوم على الدعم والمساندة        

توصي الباحثة باالستمرار في هذه الممارسات اإليجابية الداعمة وتعزيزها لـدى           
 .قيادات إدارة الجامعة

وافقة متدنيـة   كشفت نتائج الدراسة أن بعض الممارسات الداعمة حصلت على م          .٥
تعزز الثقافة التنظيمية الثقة لدى الموظفين فـي        : " من قبل قيادات الكليات وهي    

، وعليـه   "بين الموظفين ) المساواة(تؤكد ثقافة الجامعة على العدالة      " و" الجامعة
توصي الباحثة بضرورة تعزيز الثقة لدى الموظفين، وتحقيق العدالة والمـساواة       

ها من أهمية وأثر على اإلنتاجية، والـوالء للجامعـة          بين جميع الموظفين لما ل    
 .وااللتزام بأداء العمل على أكمل وجه

كشفت نتائج الدراسة أن الثقافة التنظيمية اإلبداعية تأتي في المرتبة األخيرة من             .٦
حيث سيادتها في الجامعة وذلك من وجهة نظر قيادات الكليات، وأن أكثر فقرات             

تـوفر التحـديات التـي يواجههـا        : "  في الجامعة هي   الثقافة اإلبداعية تواجداً  
، وعليه توصي الباحثة باالستفادة مـن هـذا   "الموظفون فرصاً لهم للتعلم والنمو   

التوجه، وتوفير فرصاً تعليمية وتدريبية للقيادات للتغلب على التحـديات التـي             
 .تواجههم بشكل علمي ومنظم

اعية توجداً من وجهة نظر قيـادات  كشفت نتائج الدراسة أن أقل الممارسات اإلبد       .٧
تميـل الثقافـة   " و" تسهم ثقافة الجامعة في توفير جو من الشفافية  : "الكليات هي 

، وعليه توصـي    "التنظيمية إلى تشجيع الموظفين على االبتكار وتحمل المخاطرة       
الباحثة بضرورة توفير قدر من الشفافية في بيئة العمل، كما توصـي الباحثـة              

مية روح االبتكار لدى القيادات نظراً لما له من تأثير علـى قـدرة              باالهتمام بتن 
 . الجامعة على تحقيق أهدافها وتعزيز مكانتها بين الجامعات األخرى
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  :المراجع
      المدير وتنمية سلوك العاملين   ). ٢٠٠٥. (أبو بكر، مصطفى، وطه، السيد حسنين :

. مي في المنظمـات المعاصـرة     مدخل استراتيجي إلدارة السلوك االنساني والتنظي     
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 دراسة -ة على أداء الموارد البشريةتأثر الثقافة التنظيمي). "٢٠١٢. (صديقي، أمينة
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 دراسة ميدانية على أعـضاء هيئـة تـدريس فـي          : التنبؤ بقوة الهوية التنظيمية   

، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتـصادية والقانونيـة،         "الجامعات األردنية الخاصة  
  ١٥٦-١١٩: ص) ٢(، العدد)٢٦(المجلد 
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 الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن استبانة
 من وجهة نظر قيادات الكليات

  : أوالً معلومات عامة
  : سنوات الخبرة .١

 سنوات ١٠ □
 فأكثر

ل من  أق– سنوات ٥ □
  سنوات١٠

 ٥من   سنة إلى أقل□
 سنوات

 أقل من □
 سنة

 :الكلية .٢
 علــوم الحاســب □

 والمعلومات 
  التربية □  اآلداب□  العلوم □

   التصاميم والفنون □
 

 اللغــــات □
 والترجمة 

  إدارة األعمال □
 

  الخدمة االجتماعية □

ــب □  المجتمع□  طـــ
 األسنان

 الصحة وعلـوم    □
 التأهيل

  الصيدلة□

   التمريض□  البشري  الطب□    
 : الدرجة العلمية .٣

  أستاذ □   أستاذ مشارك□  أستاذ مساعد□
 :طبيعة العمل .٤

 عميدة □   وكيلة□  رئيسة قسم□
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 الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن مـن             :ثانياً
  . وجهة نظر قيادات الكليات

 . في المكان المناسب√م بوضع عالمة فضالً  حددي درجة التقيي -
  درجة الموافقة

موافق   العبارة  م
موافق إلى   موافق  بشدة

غير   محايد  حد ما
  موافق

         الثقافة البيروقراطية  

تركز الثقافة التنظيمية للجامعة على االلتزام        ١
        بالمسؤوليات بكل دقة

التسلسل الهرمي لتنفيذ األعمال يعتبر مهـم         ٢
          ثقافة الجامعةفي 

من أساسيات ثقافة الجامعة الرقابة والمتابعة        ٣
        المستمرة

تركز الثقافة التنظيمية للجامعة على االلتزام        ٤
        بتنفيذ اللوائح واألنظمة

تَتحدد الصالحيات والمسؤوليات استنادا إلـى      ٥
        ثقافة الجامعة

يجري العمل في الجامعـة بـشكل نظـامي           ٦
        وافق مع المهام التفصيلية لكل وظيفةمت

تضع اإلدارة أهدافاً واضحةً ومحددة وتلـزم         ٧
        .الموظفين بإنجازها بدقة

         الثقافة اإلبداعية  

تسهم ثقافة المنظمـة فـي تهيئـة المنـاخ           ٨
        المساعد على اإلبداع والتميز

تسهم ثقافة الجامعة في تـوفير جـو مـن            ٩
        الشفافية

تدعم ثقافة الجامعة دور فرق العمل لمواجهة         ١٠
        المشكالت

توفر التحديات التـي يواجههـا الموظفـون          ١١
        فرصاً لهم للتعلم والنمو

تـولي الجامعــة اهتمامـا كبيــراً بتــشجيع     ١٢
        الموظفين المبدعين

تميل الثقافة التنظيمية إلى تشجيع الموظفين        ١٣
        ل المخاطرةعلى االبتكار وتحم
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تولي الجامعة اهتماما عاليا بإنجاز األهـداف         ١٤
        بكفاءة

         الثقافة الداعمة  

) المـساواة (تؤكد ثقافة الجامعة على العدالة      ١٥
         بين الموظفين

تسمح الثقافة التنظيميـة للعـاملين بحريـة          ١٦
         التعبير عن الرأي

          القرارتدعم الجامعة المشاركة في صنع  ١٧

تركز الثقافة التنظيمية على الجانب اإلنساني        ١٨
         في العمل

تعزز الثقافة التنظيمية الثقة لدى المـوظفين         ١٩
         في الجامعة

تتــصف العالقــة بــين اإلدارة والمــوظفين   ٢٠
         باالنسجام وتقوم على الدعم والمساندة

تشجع اإلدارة المـوظفين علـى المـشاركة          ٢١
         .لفعلية في جميع أنشطة الجامعةا

 
 


