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Abstract 
The globalization and organizational culture have occupied the 

interest of organizational thinkers and scientists. Globalization has been 
represented by four dimensions: economical, political, cultural, and 
technological. Beside that the group work, incorporeal, information flow, 
participation, supervision, and meetings  are considered to be as 
interpretation dimensions of organizational culture. 

The research has considered presumptions which expect that there 
are correlation relationships between the dimensions of  these to variables. 
Its credibility has been tested by views of (40) faculty from the college of  
Administration & Economics / Baghdad University. The results have 

                                                 
  قسم ادارة االعمال / كلية االدارة واالقتصاد/ المستنصرية  الجامعة /مدرس مساعد ∗

  31/5/2009مقبول للنشر بتاريخ 

  المستخلص
وجـسدت .  العولمة والثقافة التنظيمية اهتمام مفكري وعلماء السلوك التنظيمـيفهوميشغل م

والمعنويـات، واعتبـر العمـل الجمـاعي، .تكنولوجيـةاقتـصادية، سياسـية، ثقافيـة و: العولمة بأربعـة ابعـاد

اتخـذ البحـث . ًوتدفق المعلومـات، والمـشاركة، واألشـراف واالجتماعـات ابعـادا مفـسرة للثقافـة التنظيميـة

اختبـرت مـصداقيتها باألسـتعانة بـآراء . فرضيات تتوقع وجود عالقات ارتباط بين ابعاد هذين المتغيرين

وقــد برهنــت النتــائج صــعوبة . دادجامعــة بغــ/ عــضو هيئــة تدريــسية فــي كليــة االدارة واالقتــصاد ) 40( 

  .التعويل على حركة العولمة في تفسير درجة الثقافة التنظيمية
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proved the difficulty of relying on globalization  movement to  
organizational culture level interpretation.       

  المقدمة
ًهتمامــا بــارزا خــالل عقــد الــستينات ببحــث ظــاهرة العولمــة، أولــت العلــوم االجتماعيــة والنفــسية ا ً

وحفــز ذلــك البــاحثين فــي ميــدان . كأحــدى العوامــل المــؤثرة فــي ســلوك االفــراد والجماعــات فــي المنظمــة

تـشخيص ابعادهـا، االدارة والتنظيم الى اجراء بحوث ميدانية من اجل التوصل الى مفهـوم محـدد لهـا، و

      ،ومن ثم اداوت قياسها

Palmer 1961)  Lavan 1981 , Waters etal. 1974, Thornoton 1969, (  

 Angel and Perry(    انتبـاه عـدد مـن البـاحثين امثـال) الثقافـة التنظيميـة( ولفتـت ظـاهرة

1981, Porter. etal 1974, Trice 1969( ,وقـد ركـزت  .ةكونهـا دالـة لعالقـة الفـرد مـع المنظمـ

ـــة  ـــا التنظيمي ـــة عالقاته ـــشخيص طبيع ـــا وت ـــا واتجاهاته ـــأطير دالالته ـــة لت ـــي محاول ـــاحثين ف جهـــود الب

  .والسلوكية

 العالقـة بـين العولمـة وثقافـة  Klein 1984, Waters et al. 1974وقـد اخـضع البـاحثون 

ًهـذه العالقـة ميـدانيا، ًواعتقـادا مـن البـاحثين باالهميـة التـي تحتلهـا . اعضاء المنظمة للبحـث والتحليـل
  .ةياتجهوا الى بحثها من خالل اثارة تساؤل عن مدى ارتباط العولمة بعالقة مع الثقافة التنظيم

 مراجعــة نظريــة، وبيــان مالمــح منهجيــة البحــث لبلــورة تقــديمًيتطلــب تهيئــة حلــوال لهــذا التــساؤل، 

حلول وجـدواها، وتوصـل البحـث الـى ار مدى مصداقية تلك البلمشكلة، اعقبها اختلًحلوال اولية متوقعة 

  . لهعدد من االستنتاجات والمقترحات منسجمة مع مهمة وتوجهات البحث والمغزى الفكري

  
  

  منھجية البحث : المبحث األول
  مشكلة البحث : ًاوال

  : يمكن تحديد مشكلة البحث عبر التساؤالت األتية

ًوفقـــا ألدراك , تعليميـــة العراقيـــة فـــي المنظمـــة الة التنظيميـــوالثقافـــة مـــا هـــي ابعـــاد العولمـــة -1
  أساتذتها؟

 ماهو مستوى ابعاد البحث في المنظمة التعليمية المبحوثة؟ -2

 ماهي طبيعة العالقة بين ابعاد متغيري البحث من وجهة نظر األساتذة عينة البحث؟ -3

  

  اھمية البحث: ًثانيا
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  :ةًيستمد البحث اهميته من المتغيرات التي يدرسها فضال عن النقاط اآلتي

  .اهمية المنطق والمراجعة النظرية لمتغيري البحث الرئيسين -1

 .دقة متغيري البحث وحساسيتهما في حياة المنظمة -2

 لطرح اخر الدراسات والبحوث النظرية واالكاديمية في مجال العولمة والثقافـة محاولتنا الجادة -3

 .يمية التي كانت في متناول ايديناالتنظ

 .ة ومدى عالقتها بأبعاد الثقافة التنظيميةمالمكونة للعولالتعرف على االبعاد األساسية  -4
  

  
  اھداف البحث : ًثالثا

  :من اجل االحاطة بأبعاد مشكلة البحث فأننا سنسعى الى بلوغ األهداف األتية

  . مع جهود الباحثين السابقين في مجال متغيري البحثلالتواص -1

 .ظمة التعليمية والعالقة بينهماتشخيص واقع ابعاد العولمة والثقافة التنظيمية في المن -2

 .تحقيق التفاعل بين البحوث في مجال المنظمة ومجال الموارد البشرية واظهار اهمية ذلك -3

ــادئ واألســس نا ســعي -4 فــي تحقيــق التــرابط بــين الواقــع النظــري والتطبيقــي مــن خــالل تطبيــق المب

 .ًالنظرية ميدانيا
 

  
  فرضيات البحث: رابعأ

  :نها وعلى النحو اآلتية مشتقة متفرضية رئيسة وس

  : يشتق منها الفرضيات،منظمةال"ترتبط العولمة بعالقة طردية مع ثقافة افراد "

بعالقــات طرديــة مــع العمــل ) التفــانياالقتــصادي، الــسياسي، الثقــافي، ( تــرتبط ابعــاد العولمــة -1

  .الجماعي

 . بعالقات طردية مع المعنويات،ترتبط ابعاد العولمة، سابقة الذكر -2

 .بعالقات طردية مع تدفق المعلوماتعاد العولمة، سابقة الذكر، ترتبط اب -3

 .، سابقة الذكر، بعالقات طردية مع المشاركةترتبط ابعاد العولمة -4

 . بعالقات طردية مع األشراف،ترتبط ابعاد العولمة، سابقة الذكر -5

 +. بعالقات طردية مع األجتماعات،ترتبط ابعاد العولمة، سابقة الذكر -6
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   أنموذج البحث االفتراضي:ًخامساً◌
 

  المتغير المستقل                                 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

  المتغير التابع                                        
  يمثل عالقة ارتباط طردية 

  األنموذج من إعداد الباحثة: المصدر
  

  
  لة جمع البياناتوسي: ًسادسا

كونها تعد المـصدر الـرئيس والمعـول عليـه ) 1ملحق (   اعتمدت الباحثة استمارة االستبيان   

لجمــع البيانــات وقــد صــممت بمــا يتناســب مــع طبيعــة البحــث ونــوع البيانــات والمعلومــات المطلوبــة، 

  : ولتغطي متغيرات البحث وكاالتي

أبعــاد العـولــمــــة

 البعد التقاني البعد الثقافي البعد السياسي البعد االقتصادي

 االجتماعـات اإلشــراف المشــاركةفق المعلوماتتد المعنوياتالعمل الجماعي

 أبعاد الثقافة التنظيمية
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واســتخدم فــي القيــاس ) لــسياسي، الثقــافي، التقــانياالقتــصادي، ا(محــور العولمــة بابعادهــا : ًاوال

بعـد ان تـم اختـصاره واجـراء التعـديالت عليـه وبمـا يتناسـب ومتطلبـات )   Cerney, 1995(مقيـاس 

ًتاثير ايجـابي جـدا جـدا ( ماد مقياس سباعي االستجابة تالبحث ومجتمعه، ولمستوى االجابة تم اع ً =

     ).1=  تاثير سلبي ----- 7

العمل الجماعي، المعنويات، تدفق المعلومـات، ( ور الثقافة التنظيمية وتضمن ستة ابعاد مح: ًثانيا

  بعـد (Glasser  etal., 1987( واسـتخدم فـي القيـاس مقيـاس ) المـشاركة، االشـراف، االجتماعـات

ًبـشكل كبيـر جـدا ( اجراء التعديالت الضرورية ولمستوى االجابة تم اعتماد مقياس سـباعي االسـتجابة
  ). 1= ً بشكل قليل جدا ----- 7= 

 
  
  مجتمع وعينة البحث: ًسابعا

جامعـة بغـداد / ًألختبار الفرضيات ميدانيا في بيئة عمل عراقية، تم اختيار كليـة األدراة واألقتـصاد

ًوشكل اعضاء الهيئة التدريسية فيـه مجتمعـا للبحـث، اعتمـد اسـلوب العينـة العـشوائية . ًحدودا للبحث
وقــد اســتطلعت ارآء العينــة وجمعــت األســتبانة  %) 50(نهم شــكلوا نــسبة قــدرهامــ) 40(فــي انتقــاء 

   .2008الموزعة في عام 

  

  مراجعة نظرية : المبحث الثاني
  العولمة: ًاوال

العولمة فـي عن   الحديثمن القرن الماضي واالهتمام ينصب على منذ بداية عقد التسعينات

 حقائقهـانت هناك تساؤالت مشروعة عن طبيعتها وعـن كل انحاء العالم وعلى المستويات جميعها، وكا

واصـبح .  وعن فرصها ومخاطرها واسبابها وآثارها ونتائجها وعن كيفيـة التعامـل مـع افرازاتهـا،واوهامها

من تطورات متالحقة دون الرجوع الى هذه وما حدث فيه ويحدث بعده من غير الممكن فهم ذلك العقد 

بــشكل واضــح ثــم ســرعان مــا تحولــت الــى قــوة مــن القــوى المــؤثرة فــي الظــاهرة، التــي بــرزت مــع بدايتــه 

  .الحقائق والوقائع الحياتية المعاصرة

فبعد انهيـار االتحـاد الـسوفيتي وتركـه سـاحة الـصراع وانتهـاء الحـرب البـاردة ومـا رافقهـا مـن 

الواليـات تالل عميق فـي القـوة العـالمي، وبانتهـاء العـدوان علـى العـراق، والـذي خططـت لـه، وقادتـه خا

المتحدة االمريكية، وهو اختبار امريكي للوضـع الجديـد، اذ انفـردت فـي الهيمنـة علـى العـالم وتوظيفهـا 

وكـان مـن بـين احـد االفكـار والطروحـات . للظرف الدولي الناشئ عن ذلك لتحقيـق اهـدافها وطروحاتهـا
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ض ســيطرتها ومــن ثــم والتــي ارادت مــن خاللهــا ان تفــر) العولمــة (االمريكيــة بالدرجــة  االســاس هــي 

ت الواليــات المتحــدة القــوة العظمــى ححتــى اضــ. انموذجهــا الــسياسي واالقتــصادي والثقــافي علــى العــالم

ومـع تنـامي التـداخل ووسـائل االتـصال والعولمـة فـي مجـاالت الـسياسة . الوحيدة في عالم يزداد تقلصا

يات المتحدة المركـزي فـي معظـم هـذه واالمن واالقتصاد وتبادل المعلومات والثقافة، ونظرا الى دور الوال

المجاالت بات من الصعوبة بمكـان التمييـز بـين الحـد الـذي ينتهـي عنـده النفـوذ االمريكـي والحـد الـذي 

  .تبدأ معه العولمة

عـادة بنـاء نظـام هيمنـة جديـد إان الواليات المتحدة االمريكية هي الفاعل الرئيس فـي عمليـة 

 نمـط لتعمـيما نعرفهـا اليـوم هـي عولمـة امريكيـة اساسـا ومحاولـة تحت شعار العولمة، وان العولمة كمـ

اي ســيطرة الرأســمالية الغربيــة وعلــى رأســها الواليــات المتحــدة ) االمركــة(فهــي تعنــي . الحيــاة االمريكيــة

االمريكية على شؤون العالم في مجاالت االقتـصاد وفـي تثبيـت القـيم الثقافيـة االمريكيـة وفـرض قيمهـا 

  .ماعية، لذلك دار التفكير حول السعي لتأطير مفهومها، وصياغة ابعادهاالسياسية واالجت
  

  :المفهوم. أ

بالرغم من حداثة اهتمام الباحثين ببحث العولمـة، اال انهـم اختلفـوا فـي نـوع المفـاهيم المعبـرة 

عن محتواه، من حيث السعة والشمول واالوجه التنظيمية المستخدمة في وصفها، وقـد قـرن مفهومهـا 

، ونتيجة حتمية وقـدرا ال بـد منـه تـارة )1()1999الجروان، (اء الحواجز والحدود تارة كما عبر عنها بالغ

، وفـي سـياق هـذين التـوجهين صـيغ )3()1999امين، (، )2()1998مارتين، ( تصور كل من قاخرى وف

  .مفهوم العولمة

: لبعــدينالحركــة االجتماعيــة التــي تتــضمن انكمــاش ا"انهــا ) Tomlinson, 1991(واوضــح 

. )4("الزماني والمكاني مما يجعل العالم يبدو صغيرا الى حد يحتم على البشر التقارب بعضهم مع بعض

ــالم"انهــا ) Cerney, 1995(ورأى  ــي حــدثت وتحــدث فــي الع ــر الت ــات التغي  .)5("مجموعــة مــن عملي

الخـدمات بـين عملية تكامل االنتـاج والتوزيـع واسـتخدام الـسلع و"بانها ) Outsubo, 1996(ووصفها 

ظـاهرة " الـى امكانيـة وصـف العولمـة بأنهـا ) Wolfgang, 1997(واشـار . )6("اقتصاديات دول العـالم

 والتقنيـة والمعلوماتيـة واالستراتيجية للشركات التي اصبحت انشطتها التحويلية تكامل الجوانب الهيكلية

 ,Reinicke(رك معـه فـي الـرأي واشـت. )7("ةيـتخترق الحدود الوطنية من اجل تحقيق تنافـسيتها الدول

1999()8(.  

موجـة جارفـة مـن التحـوالت االقتـصادية والتقنيـة عبـر "ان العولمـة، ) Leary, 1998(وبـين 

  .)9("العالم ال تتقيد بحدود او ضوابط، وال يمكن السيطرة عليها او التحكم فيها



 2009/   العدد السابع والسبعون ...................................  مجلة اإلدارة واالقتصاد        
 

  )97(

يجابيــة تعمــل علــى قــوة ا"العولمــة، بانهــا ) Mowlane, 1998(وضــمن التــصور العــام وضــع مفهــوم 

ــة الكــل يغتنــي فــي اطارهــا ــة كوني ــة وتحقيــق تكاملهــا فــي قري ــد المجتمعــات المختلف ــر . )10(" توحي وعب

)Milivojevic, 2000 ( الهيمنـة الـسياسية والعـسكرية للقـوة "عن المفهوم االساسي للعولمـة بكونهـا

ــدة هــي ــة جدي ــسيطرة، وهــي تعنــي ايديولوجيــة ومنهجي ــة اقتــصاد االحاديــة القطــب بهــدف ال  ايديولوجي

عن طريـق اسـتخدام تقانـة الواليات المتحدة االمريكية وخلفائها، وهي ازالة البعد والمسافات بين الدول 

  .)11("االتصاالت

تغيــر عميــق فــي االقتــصاد "عنــدما نتحــدث عــن العولمــة فاننــا نتحــدث عــن ) Yousefi, 2001(وقــال 

 Janes(ونظـر . )12(لـدول القوميـة كوجـود اقتـصاديالعالمي، وفي الـسوق العالميـة الـسائدة، وزوال ا

and Hill, 2001 ( الى العولمة من خالل التحرك مـن نظـام اقتـصاد السـواق قوميـة مختلفـة ومنعزلـة

الواحــدة عــن االخــرى عــن طريــق حــواجز تجاريــة وحــواجز مــسافات بعيــدة باتجــاه نظــام فيــه االســواق 

  .)13("ستهلكون فيـه يطلبـون نفـس المنـتج المتـاح الى سوق واحـدة ضـخمة معولمـة والمـترجعالقومية 

  .)14("اسم جديد لالمبريالية"العولمة بانها )  2002سوزا، ( ووصف 

 فــالبرغم مــن صـعوبة ايجــاد مفهــوم متكامــل لهــا، اال انــه ال بــد مــن ،امـا العولمــة مــن جهــة نظرنــا

فكـار والـسلع وروؤس االمـوال القول، ان العولمة من الناحية النظرية هي التـدفق الحـر للمعلومـات واال

جميـع البـشر فـي لواالشخاص والخبرات بين دول العالم وشعوبه دون قيود او بما يفهـم منهـا الـسعادة 

الحــصول علــى الحاجــات االساســية والكماليــة للحيــاة، امــا مــن الناحيــة الواقعيــة فهــي الــسماح لالقطــار 

ربيـــة او االمبرياليــة فـــي الــدخول الـــى والــسياسات والـــسلع ورؤوس االمــوال واالشـــخاص والخبــرات الغ

المجتمعــات الناميــة التــي ال تــستطيع مقاومــة ذلــك التــدفق لــضعف امكانياتهــا ثــم تقــع فريــسة للهيمنــة 

 فالعولمــة هــي ان المقــصودفــصناعية المتقدمــة وفــي حالــة االمــة العربيــة والتبعيــة الغربيــة او للــدول الــ

 متخلفـة مجـزاأتمة العربيـة واسـتغالل ثرواتهـا، وتركهـا  االالعيمنة االمريكية والصهيونية على مقدرات 

ومجابهة اي رفض لها بالقوة المسلحة او التهديد كما هـو الحـال مـع العـراق، وال يخفـى مـن ان هنـاك 

  . تساهم وبشكل فعال في ادارة وفرض العولمة–صهيونية –ايدي خفية 
  

  االبعاد-ب
ف ظـاهرة العولمـة وهـذه االبعـاد يمكـن ان في ضوء مراجعـة المفـاهيم، يظهـر اكثـر مـن بعـد لوصـ

  :هيوتفاعل فيما بينها وترتبط ارتباطا عضويا، ت

واحــد ينـضوي تحــت فالعولمــة فـي بعـدها االقتــصادي هـي ســيادة نظـام اقتـصادي : البعـد االقتـصادي-1

 العالقـات االقتـصادية، تقـوم علـى اسـاس مـن مختلـف بلـدان العـالم فـي شـكل منظومـة متـشابكة لتهفط
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وهـذا النظـام الـذي نـادت  . الخامات والسلع والمنتجات واالسواق ورؤوس االمـوال والقـوى العاملـةتبادل

الذي يركز على حرية انتقال السلع ورؤوس االموال، وكذلك انهـاء ) اقتصاد السوق(به كثيرا هو نظام 

قتـصادية أمـام دود اال الكمركية، وفتح الحتدخل الدولة في الشؤون االقتصادية ورفع يدها عن الحواجز

 المباشــرة، والــسير فــي طريــق الخصخــصة وانهــاء القطــاع العــام عــن طريــق نقــل ملكيتــه االســتثمارات

، ويــصبح االقتــصاد الــوطني جــزءا مــن )15()الــذي يــساهم فيــه رأس المــال االجنبــي(للقطــاع الخــاص 

  .)16(االقتصاد العالمي خاضعا لقوانين السوق

ها السياسي هي احدى اشكال الهيمنة على العالم والسيطرة على فالعولمة في بعد: البعد السياسي -2

ثروات الـدول الـضعيفة ومواردهـا الطبيعيـة واسـواقها واسـتغالل القـوى العاملـة الرخيـصة فيهـا، وتقـسيم 

  .)17(العالم الى عالمين االول قوي ومهيمن والثاني ضعيف وخاضع للهيمنة

نــة وســيادة ثقافـة جديــدة واحــدة عالميـة بــدال مــن الثقافــة العولمــة الثقافيـة هــي هيم: البعـد الثقــافي -3

والهوية الخاصة بكل دولة وعولمة انماط االستهالك وطريقة التفكيـر والـسلوك وبنـاء ثقافـة كونيـة هـي 

  .)19(، وتستهلك هويتها الوطنية وتهمين على حضارتها)18(ثقافة المركز تبتلع داخلها ثقافات االطراف

المثيـــرة فـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات عولمـــة فـــي بعـــدها التقـــاني هـــي التطـــورات فال: التفـــانيالبعـــد  -4

ألرتبـاط بعـدد ال يحـصى مـن الوسـائل التـي تتـراوح لواألتصاالت والتي تتيح لألفراد والـدول والمجتمعـات 

الــضوئية، والفاكــسات ومحطــات االذاعــة والقنــوات التلفزيونيــة األرضــية والفــضائية، التــي الكــبالت بــين 

باالضافة الـى اجهـزة الكومبيـوتر والبريـد . ) 20( مركبة فضائية2000امجها المختلفة عبر حوالي تبث بر

 اقــل وبوضــوح اكثــر علــى مــدار ، التــي تــربط العــالم بتكــاليفاأللكترونــي وشــبكة المعلومــات الدوليــة

وى  او قـوة مـن القـالساعة، لقـد تحولـت تكنولجوجيـا المعلومـات الـى  اهـم مـصدر مـن مـصادر الثـروة 

 فقــد تحــول العــالم بفــضل التطــور .)21(والثقافيــة الكاســحة فــي عــصر العولمــة االجتماعيــة والــسياسية 

  .)22(التقاني والتيار المعلوماتي الى قرية كونية ال بل الى كوخ الكتروني

  

  الثقافة التنظيمية: ثانيا
ًتعد الثفافة التنظيمية عنصرا اساسيا في المنظمـات المعاصـرة، يفـرض علـى ا لقـادة ومـديريها ان ً

الذي تعيش فيه المنظمات، فالثقافـة التنظيميـة يفهموا ابعادها وعناصرها الفرعية لكونها الوسط البيئي 

نتاج ما اكتسبه العاملون من انماط سلوكية وطرق تفكير وقيم وعادات واتجاهـات ومهـارات تقنيـة قبـل 

ك النــسق الثقـــافي لمنـــسوبيها مـــن للمنظمـــة التـــي يعملــون فيهـــا، ثـــم تــضفي المنظمـــة ذلـــانــضمامهم 

خصائصها وسماتها واهتماماتها وسياساتها واهدافها وقيمها ما يحـدد شخـصية المنظمـة ويميزهـا عـن 
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ميــة، يميــة ســيتم التطــرق الــى مفهــوم الثقافــة التنظيالمنظمــات والســتيعاب دراســة مفهــوم الثقافــة التنظ

  .اهميتها، ابعادها، انواعها وخطوات تغييرها

  ومالمفه. أ
قدم الباحثون والكتاب في مجال المنظمـة مجموعـة مـن التـصورات الفكريـة تـصف جـوهر الثقافـة 

تتـالف مـن االشـكال الـسلوكية "بانهـا ) Kroeber and Kluckhon, 1952(التنظيميـة، فمـثال رأى 

خفيــة التــي يحــصل عليهــا الفــرد، وتنتقــل عــن طريــق الرمــوز، وتكــون االنجــازات المتميــزة مالظــاهرة وال

) Becker, et al., 1961(ووصـفها . )23("لجماعات االنسانية، وتتضمن تجـسيدا للحقـائق المـصنعةل

  .)24("معرفة مشتركة ومكتسبة اجتماعيا، تترسخ في االطر المرجعية الخاصة والعامة للمنظمة"بانها

ماعيـا  جًنظام يمثـل المعـاني المقبولـة علينـا"ان الثقافة التنظيمية )  Pettigrew, 1979(وبين 

 عنـدما (Kilman, et al., 1986)وقـال . )25 (والتـي تـسري علـى مجموعـة معينـة ومـن زمـن معـين

ـــا نتحـــدث عـــن  ـــة فانن ـــة التنظيمي ـــيم واالفتراضـــات "تتحـــدث عـــن الثقاف ـــديولوجيات والق ـــسفات واالي الفل

. )26(" والمعتقــدات والتوقعــات واالتجاهــات والمعــايير الــسلوكية المــشتركة التــي تــربط اعــضاء المنظمــة

بأنهــا ) Robbins, 1998(واوضــح . )Hellriegel, et la., 1989()27( معهــم فــي الــرأي كواشـتر

 يـشترك، ويـؤمن بـه اعـضاء المنظمـة، يميزهـا عـن غيرهـا مـن المنظمـات االخـرى ولـه ىي معنـذنظام "

  ).28(مجموعة خصائص اساسية تقدرها المنظمة

 والمعتقـدات المـشتركة، يتفاعـل منظـام للقـي"ا للثقافة التنظيميـة بأنهـ) Wurster, 2002(ونظر 

واشـــار . )29("مـــع االفـــراد، والهيكـــل  التنظيمـــي، ونظـــم الرقابـــة فـــي المنظمـــة النتـــاج معـــايير ســـلوكية

)Yousie, 2002 ( اساليب منقية للمعلومات واداة اختيار القـرار االسـتراتيجي وتأمـل التطبيقـات "بأنها

ــ. )30("المــستقبلية للمنظمــة ثقافــة المنظمــة، بأنهــا ) Avruch, 2003(صور العــام وضــح وضــمن الت

القــيم والمعتقــدات والرمــوز التــي تنتقــل عبــر المجتمــع، والمعــايير التــي يفــسرها االعــضاء، ويجعلــون "

للثقافــة التنظيميــة مــن خــالل ) Daft, 2004(ونظــر . )31("ســلوكهم وممارســتهم تــصبح ذات معنــى

توجـــه المعتقـــدات والمفـــاهيم التـــي يـــشترك فيهـــا اعـــضاء  وقواعـــد الـــسلوك التـــي ممجموعـــة مـــن القـــي"

فكـرة تجريديـة "باطار فلسفي انها ) Wiley, 2005(واكد . )32(المنظمة، وتدرس لالعضاء الجدد فيها 

  .)33( "ها القوى المبتكرة للبناء االجتماعي في المنظمةمنتنبثق 

 المتمثلــة دخــصائص واالبعــامجموعــة الــسمات وال"يــستنتج ممــا تقــدم ان الثقافــة التنظيميــة هــي 

والعمــل وانمــاط الــسلوك بمنظومــة مــن االفكــار والمعتقــدات والعــادات والتقاليــد والقــيم واســاليب التفكيــر 

ــؤثر فــي ســلوكهم فــي المنظمــة، وتــشكل  والتوقعــات والمعــايير التــي يلتقــى حولهــا اعــضاء التنظــيم وت
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ها، فهي تشمل كل ما يدور تراروكفاءة قشخصياتهم وتتحكم في خبراتهم، وتؤثر في انتاجية المنظمة، 

  .زيها عن غيرها من المنظماتيداخل محيط المنظمة والتي تم

  

  : االهمية-ب
تكمــن اهميــة ثقافــة المنظمــة مــن خــالل الوظــائف التــي تؤديهــا فــي المنظمــة وبعــدة اتجاهــات 

قـه الثقافـة داخـل سواء مـا يتعلـق بـاالفراد داخـل المنظمـة او مـا يتعلـق بالتماسـك االجتمـاعي الـذي تخل

وكـذلك عالقـة المنظمـة بالبيئـة الخارجيـة وامكانيـة التكيـف . )34(المنظمة او االمور التنظيميـة الداخليـة

، لـذلك فقـد تعـدت نقـاط االهميـة لثقافـة المنظمـة وسـيتم )35(اء والنمـوقـمعها بما يجعلها قـادرة علـى الب

  :تناولها ضمن المحاور االتية

  سك االجتماعيما يتعلق باالفراد والتما -1

 لتنظيم وتوجيه الـسلوك التنظيمـي، حيـث انهـا ًزاتاتكمن اهمية ثقافة المنظمة كونها توفر اطارا مم

تؤثر في العاملين وتشكل انماط السلوك المطلوب منهم  ان يسلكوه داخل المنظمة التي يعملـون فيهـا، 

مــة والـذي يـؤدي الـى نـوع مــن فالثقافـة هـي القـوة التـي توجــه وتـتحكم بالـسلوك الفـردي العـضاء المنظ

، وذلــك مــن خــالل القــيم التــي تؤشــرها الثقافــة والتــي يجــب ان يتبناهــا العــاملون )36(التواصــل والتماســك

، وبـذلك فـسيكون )37(لتكون سلوكهم وتصرفاتهم بطريقـة متوافقـة مـع احتياجـات المنظمـة واالفـراد فيهـا

  )38(.كثر توافقا مع قيم المنظمةهم اميقالعاملون اكثر التزاما واكثر رضا عندما تكون 

  

  ما يتعلق بالتنظيم الداخلي -2

تمثــل ثقافــة المنظمــة جانبــا مهمــا مــن البيئــة الداخليــة النهــا تــساهم اســهاما واضــحا بوحــدة   

ــيم  ــل الق ــاملين حــول عناصــرها مث والمعتقــدات واالعــراف المنظمــة وتكاملهــا، والتــي تتمثــل بالتقــاء الع

) Jones, 1995(، واكـد )39(اصر مالزمة ومرتبطة بالسلوك التنظيميوالتوقعات بحيث تصبح هذه العن

ان ثقافــة المنظمــة تحكــم طريقــة اتخــاذ القــرارات مــن قبــل االعــضاء، وطريقــة تعــاملهم وادارتهــم لبيئــة 

. )40(المنظمـة، ومـا يفعلـوه بالمعلومـات، وكيـف يعملـون، لـذلك فأنهـا تـؤثر بـالموقع التنافـسي للمنظمــة

نظمة ايضا في تكوين انظمة اتـصال فعالـة ومفتوحـة تـساند بـصورة مباشـرة عمليـات وتساعد ثقافة الم

اتخاذ قرارات اداريـة تتـصف بالعقالنيـة والدقـة وبأقـل قـدر ممكـن مـن التكـاليف والمعوقـات كونهـا تـوفر 

 ومبــادئ ممناخــا تنظيميــا مالئمــا التخــاذ القــرارات نــاتج مــن الــدور االيجــابي المــؤثر لهــا فــي تهيئــة قــي

يـــة التنظيميـــة للمنظمـــة وبمختلـــف بناليـــد مـــشتركة للعمـــل والـــسلوك التنظيمـــي البنـــاء فـــي اطـــار الوتق

  .)41(مستوياتها االدارية ومراكز صنع القرارات
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  )101(

  

  

  ة والتكيف معهاما يتعلق بالبيئة الخارجي -3

ق االدارة يــوتتمثــل اهميــة الثقافــة مــن خــالل المــساعدة فــي ادراك بيئــة المنظمــة مــن قبــل فر

  ،  وكما يتضح من الشكل االتي )42(العليا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العالقة بين االستراتيجية والبيئة من خالل الثقافة التنظيمية
Source: Vechio, Robert, P., (1995), Organizational Behavior P. 625. 

    

ن فضال عن انها تزيد من فاعلية المنظمة، اذ تـم تحقيـق توافـق صـحيح مـا بـين ثقافـة المنظمـة مـ 

بــان ثقافــة ) 1999ياســين، (واشــار . )43(جهــة واالســتراتيجيات والبيئــة والتكنولوجيــا مــن جهــة اخــرى

كل التكيـف ا والتطور وبشكل تطوري وليس جذري والذي يهدف الـى حـل مـشريغالمنظمة موضوع الت

 ان بقــاء المنظمــة) Bank, 1996(، وذكــر )44(مــع البيئــة الخارجيــة والتكامــل مــع البيئــة الداخليــة

  .)45(ت زبائنها الجديدةلبامع متطويعتمد على كيفية تكيفها لثقافتها مع بيئة العمل السريعة التغير 
  

  االبعاد. جـ
  :مجموعة من العناصر الكامنة والظاهرة الرسمية وغير الرسمية والمتمثلة بـ

  الـصراع والتنـاقض، االهتمامـات،لهو عملية تنسيق الجهـود، الـصراحة، حـ: العمل الجماعي  . أ

  .)47) (46( انه تأدية العمل على شكل مجموعة عمل منفتحة،االولويات، التعاون

  
مة
نظ
الم

ة 
قاف
ث

 
  

 البيئة فريق االدارة العليا 

  

 االستجابة

  

 العملية االدراكية 
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  )102(

تعبــر المعنويــات علــى شــعور بــأن هنــاك عالقــات عمــل طيبــة، احتــرام للعــاملين، : المعنويــات  . ب

 .)49) ( 48(معاملة منصفة، الشعور باالنتماء والثقة

المعلومــات الكافيــة الداء عملــه هــو امكانيــة ان يحــصل الفــرد العامــل علــى : تــدقق المعلومــات. جـــ

يرات التي تحصل ولكي يحصل على االتصال المالئم مع بقيـة يعلى اكمل وجه ولكي يفهم التغ

  .)51) (50(العاملين 

وتعبر عن مدى تشجيع االدارة السماح للعاملين بالمـشاركة فـي صـياغة االفكـار :  المشاركة.د

  .)53) (52(الجديدة واتخاذ القرارات

وتشير الـى مقـدار ونوعيـة ووضـوح معلومـات اداء العمـل المقدمـة الـى المرؤوسـين : افاالشر. هـ

  .)55) (54(ساءومن قبل الرؤ

تشير الـى العمليـة الديمقراطيـة واالنتاجيـة المثمـرة التـي تتـصف بهـا االجتماعـات : االجتماعات. و

  .)57) (56(في المنظمة
  

  :االنواع.د

عديـدة والتـي تختلـف مـن مكـان الـى اخـر حـسب التقـسيم الـذي للثقافة التنظيمية انواعهـا ال       

يستخدم، كما انها تختلف من منظمة الى اخرى ومن قطاع الـى اخـر وفيمـا يلـي عـرض البـرز 

  :)58(انواعها

ظمـا ويعتمـد علـى نتحدد فيها المسؤوليات والـسلطات، فالعمـل يكـون م: الثقافة البيروقراطية -1

  .الرقابة وااللتزام

تتميز بتوفير بيئة للعمـل مـساعدة علـى االبـداع، وتتـصف بحـب المخـاطر : اعيةالثقافة االبد -2

 .ومواجهة التحديات

تتصف بيئـة العمـل بالـصداقة والمـساعدة فيمـا بـين العـاملين، فيـسود جـو : الثقافة المساندة -3

 .االسرة المتعاونة، وتوفر المنظمة الثقة والمساواة والتعاون

ــائج التــي  يكــون االهتمــام م:ثقافــة العمليــات -4 حــصورا علــى طريقــة انجــاز العمــل ولــيس النت

تتحقق، فينتشر الحذر، والفرد الناجح هو الذي يكون اكثر دقة وتنظيم ويهتم بالتفاصيل في 

 .عمله

 .تركز  على تحقيق االهداف وانجاز العمل، وتهتم بالنتائج: ثقافة المهمة -5

دوار الوصفية، وتهـتم بالقواعـد تؤكد على نوع التخصص الوظيفي، وبالتالي اال: ثقافة الدور -6

 .)59(واالنظمة وتوفر االمن الوظيفي واالستمرارية وثبات االداء
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  :خطوات تغيير الثقافة التنظيمية. هـ
ر في ثقافة المنظمة فهناك عدة خطوات تقوم االدارة العليا بها لكـي تعمـل يلغرض ادخال تغي

اء فــي مرحلــة التمهيــد او التنفيــذ الفعلــي ر الثقــافي وانجــازه بنجــاح ســويــعلــى تــسهيل تحقيــق التغي

  :)60(ر الثقافيير، ويمكن اتباع الخطوات االتية الحداث التغييللتغي

تحديد الثقافة والـسلوك المـرتبط بهـا الـسائد بـين العـاملين والتـي تـؤثر علـى العمـل والفاعليـة  .1

  .التنظيمية

 . المنظمةبدهتحديد التوجه الجديد الذي تر .2

 .ة وفق هذا التوجهتطوير سلوكيات جديد .3

تحديد الفجوة الثقافية، اي تحديد الفجوة بين الـسلوكيات الحاليـة، والـسلوكيات الجديـدة التـي  .4

 .من شأنها ان تؤثر فعال في الفاعلية التنظيمية

 .ربط الفجوة الثقافية باتخاذ الخطوات التي تكفل اتخاذ وتبني السلوك التنظيمي الجديد .5

 خطــوات اخــرى تمثــل الطريــق الــى التغييــر (Robbins and Coulter, 1999)واضــاف 

   :)61(الثقافي وكاآلتي 

 .احداث التغيير مستقباليتم  لم املين بان بقاء المنظمة مهدد اذالتوضيح للعا .6

 .القيام باجراء تحليل ثقافي لتحديد العناصر الثقافية التي تحتاج الى تغيير .7

  

  :عالقة العولمة والثقافة التنظيمية: ثالثا
مت البحوث النظرية والتطبيقية التي حللت وفحصت طبيعة هذه العالقة بالندرة، ويرجع سبب اتس

ومع ذلك فقد ظهرت محاوالت الختبار العالقـة واالثـر، نـذكر منهـا االنمـوذج . ذلك الى حداثة الموضوع

هــا بــين وجــود عالقــة بــين العولمــة والثقافــة التنظيميــة كون)  Kreitner, 1990(النظــري الــي قدمــه 

فـردا ) 148(فـي البحـث الـذي اجـري علـى ) Becker, 1993( واورد )62(واحدة من مؤشرات الفاعليـة 

 العولمـة انـه كلمـا ازداد ادراك:  احـدى الفـضيات التـي تـنص علـىيعلمون في منظمـات صـحية الختبـار

 بينهمــا كلمـا اتـسعت الرؤيـة االسـتراتيجية للثقافـة التنظيمـة فهمـا يفترضـان ضـمنا وجـود عالقـة طرديـة
عامــل وعاملــة يعملــون فــي منظمــات ) 104( فــي بحــث اجــري علــى (Baligh, 1994)واكــد . )63(

  .)64(صناعية، على عالقة العولمة بالثقافة التنظيمية

علـى عينتـين عـشوائيتين ) Bae and Lawler, 1996(وفي البحوث الميدانيـة التـي اجراهـا 

فردا، الختبار مدى تأثير االختالف في مدركات ) 20(ية والثان) 18(من االفراد والمهنيين، حجم االولى 

  .)65(العولمة على الثقافة باعتبارها متغيرا تابعا
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  )104(

على ايالء موضوع العولمة اهمية في كتابهما ) Robbins and Coulter, 1999(وحرص 

)Management  (لـة فـي  عاما  العولمـةّمن خالل الثقافة التنظيمية، وادارة بيئة العولمة، حيـث عـد

 ، فبين صورة لتغييـر البيئـة  العالميـة ?What would you do ًالبيئة الخارجية وبتدئا ذلك بسؤال 

) Donhelreigel, et al., 1999(فـي هـذا االهتمـام ، كمـا شـاركهم )166(بعـد دخـول الـشركات الكبـرى

طـاء عـدد مـن من خالل مناقشة دور االدارة وديناميكية البيئـة، مـع اع) Management(في كتابهم 

  .)67(االستراتجيات المناسبة للعمل العالمي ومن بينها ستراتيجية العولمة

  

  
  عرض النتائج ومناقشتھا :المبحث الثالث

يتطلــب اختبــار عالقــات االرتبــاط بــين العولمــة والثقافــة التنظيميــة مــن وجهــة نظــر عينــة مــن 

غــداد، تــشخيص مــستوى اســتجاباتهم جامعــة ب/ اعــضاء الهيئــة التدريــسية فــي كليــة االدارة واالقتــصاد

ولبلــوغ هــذا المبتغــى تــم تــدقيق االســتجابات وتبويبهــا وجــدولتها، ثــم . البعــاد وفقــرات هــذين المتغيــرين

) rs(معالجـة البيانـات الناتجـة عنهـا احـصائيا بالوسـط الحـسابي، واالنحـراف المعيـاري ومعامـل ارتبــاط 

Spearmanمناقــشة، الســتجابات اراء عينــة البحــث،  وهكــذا، يتخــصص هــذا الجــزء بتقــديم عرضــا و

  :تعقبها فقرة اخرى تتعلق باختبار فرضيات البحث وفق ما يلي

  

  مستوى العولمة: اوال
حركـــة ابعـــاد ) 1(تظهـــر نتـــائج الوســـط الحـــسابي واالنحـــراف المعيـــاري المبينـــة فـــي الجـــدول 

  :العولمة فيها وفق االتي

وانحـــراف قـــدره ) 4.74 -3.71(بـــين ) اديالبعـــد االقتـــص(االســـتجابة بـــصدد تراوحـــت قـــيم وســـط  .1

 ًنـسبياكان وسط استجابتها مرتفـع واشرت النتائج ان خمسة فقرات . ليعلى التوا) 1.47-3.62(

واتــسمت . وفقــرتين ذات مـستوى مـنخفض) 4(عـن القيمـة المتوقعـة لمتوســط االسـتجابة والبالغـة 

،  النقـد الـدولي، والخصخـصةفـي صـندوقبكونها ايجابية ومرتفعة خاصـة االستجابات بشكل عام 

وتحرير التجارة العالمية، والشركات المتعددة الجنسية، اضـافة الـى التكـتالت االقتـصادية العالميـة 

  العمالقة

ــي .2 ــارب بفقــرات مســجلت ق ــسية مــستوى مرتفــع ومتق ــة التدري ــد ( وســط اســتجابة اعــضاء الهيئ البع

 .القليميةعات واالزمات اا ما عدا انخفاض مستواها في النز)السياسي
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  )105(

 تــصورين بــصددها،  رغــم وجــودارتفــاع درجتهــا،) البعــد الثقــافي( وســط  اســتجابة ميــستقرأ مــن قــي .3

والثـاني مـنخفض المـستوى ) 13، 14، 17، 18(االول مرتفع المستوى تجلـى فـي توجـه الفقـرات 

 ).15، 16(في الفقرتين 

اوسـاط جميـع تلـك الفقـرات تـصورا ايجابيـا وسـطها العـام و) البعـد التقـاني(تظهر قيم وسـط فقـرات  .4

 ).24(باستثناء الفقرة 

  ).االقتصادي، السياسي، الثقافي، التقاني( العولمة دمما تقدم وجود ارتفاع مستوى ابعانستنج 
  

  
  مستوى الثقافة التنظيمية : ثانيا

 وفـاعال فـي جميـع المنظمـات ً مـؤثراًخلصت المراجعة النظرية، اعتبـار الثقافـة التنظيميـة دورا

 المنظمــات التعليميــة، وعــدت مــن الظــواهر التنظيميــة والــسلوكية التــي خــضعت للبحــث والتحليــل ومنهــا

تم تشخيص مستوى الثقافة يالنظري والعملي، وتعزيز طبيعة الترابط بين النتاجات النظرية والعملية، س

سـتجابتهم التنظيمية عبر استطالع اراء عينة البحث بصدد ابعادها وفقراتها المتجـسدة فـي قـيم وسـط ا

  : نستعرضها ونناقش مضامينها ادناه)1(المبين في الجدول 

يتــصف مــستوى العمــل الجمــاعي العــضاء الهيئــة التدريــسية باالرتفــاع بــصورة عامــة، حيــث بلــغ  .1

وقــــد تراوحــــت قــــيم وســــط ) 1.76(بــــانحراف قــــدره ) 4.42(وســــطها الحــــسابي، قيمــــة مقــــدارها 

وهـي اسـتجابات اقـل ) 1.65 – 1.13(راف معياري وانح) 5.44 –3.35(االستجابات لفقراتها بين 

وكــان مــن بــين الفقــرات ذات المــستوى ). 4(او اعلــى بقليــل مــن قيمــة وســط االســتجابة المتوقعــة 

  :المتميز مثال

  .االساتذة يعملون مع بعضهم البعض بصراحة وصدق  . أ

 .يتقبل االساتذة االنتقاد برحابة صدر  . ب

  ).34و 31(وظهر انخفاض في عدد اخر من الفقرات وهي 

 وقوع استجابة عينة البحث لبعد المعنويات بمستوى اعلى من القيمة المتوقعة لها، سواء كان ذلك .2

  :و نقدم امثلة تدلل عليها مثال.في الوسط العام، ام في اوساط فقراتها

  . افضل جهودهمميدنظمة االساتذة على تقالمحفز هذه ت. أ

  . هذه المنظمة اساتذتهارم تحت. ب
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 ما ابرزتـه ولمتوقعة وهالالستجابة الفعلية و) تدفق المعلومات(بعد ل وجود تقارب بين الوسط العام -3

مجــردة، لكنهـا متقاربــة فــي ق منطــق االرقـام الفـاوسـاط فقراتهــا، بـرغم وجــود تفـاوت ظــاهرة و كـذلك قــيم

  :ما يليفي خص لدالالتها ومضمونها، ويت

  .حصول االساتذة على المعلومات الالزمة النجاز عملهم بشكل جيد. أ

  .راتيساتذة عند حصول اية تغيتكون االسباب واضحة ومفهومة لأل.ب

  .ساتذة لعمل االقسام االخرىمعرفة األ. جـ

لهيئة التدريسية باالرتفاع بـصورة عامـة، حيـث بلـغ وسـطها يتصف مستوى المشاركة لدى اعضاء ا.4

 وقـــد تراوحـــت قـــيم االســـتجابات لفقراتهـــا بـــين ،)1.9( قـــدره فبـــانحرا) 4.37(الحــسابي قيمـــة مقـــدارها 

 وهي استجابات اعلى بقليل من قيمة وسط االستجابة) 1.97 – 1.8(وانحراف معياري ) 4.7 -4.16(

  )4(وقعة تالم

هــا، وكـذلك الحــال تار اوسـاط فقمالشــراف مـنخفض نــسبيا، جـسد فــي انخفـاض قــييبـدو ان مـستوى ا. 5

  .بعد االجتماعاتل

ـــل  ـــي ضـــوء التحلي ـــستنتج ف ـــاعي، آن ـــات، العمـــل الجم ـــاع مـــستوى المعنوي ـــذكر، ارتف ـــف ال ن

المــشاركة، تــدفق المعلومــات، وانخفــاض مــستوى االشــراف، االجتماعــات، رغــم اتــسام المــستوى العــام 

 يـدساتذة عينة البحث بالتأرجح بين االرتفاع تـارة واالنخفـاض تـارة اخـرى، لكـن التأكالستجابة اغلب اال

  .يجابية من السلبيةعلى الحالة األ

  

  عالقة العولمة مع الثقافة التنظيمية: ثانيا
كار فرضية البحث الرئيسة حول كشف نوع وقوة وداللـة الترابطـات البعـاد العولمـة مـع كـل فدارت ا

ــات، والمــشاركة، واالشــراف، واالجتماعــات كابعــاد مــن العمــل الجمــاعي،  والمعنويــات، وتــدفق المعلوم

، تطلب االمر معالجة البيانات اسـتجابة عينـة )المقصد(ومن اجل بلوغ هذا المرتقى . للثقافة التنظيمية

وقـــد اســـفرت المعالجـــة ). P≤0.05(وبمــستوى معنـــوي ) rs(البحــث بمعامـــل ارتبـــاط الرتـــب لـــسبرمان 

  :االحصائية عن النتائج التالية

  عالقة العمل الجماعي مع العولمة -1
نجـد وجـود عالقـات ارتبـاط ذات داللـة احـصائية ) rs( معامل ارتباط الرتب لسبرمان معند تأمل قي

هـا بين العمل الجمـاعي والبعـد االقتـصادي، الـسياسي، الثقـافي، والتقـاني، وهـي ذات اتجـاه طـردي، لكن

شده مع البعد االقتصادي، تاله في التـدرج أفكان ارتباط العمل الجماعي في . متفاوتة في قوة عالقاتها
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(  معامــل ارتبــاط الرتــب لــسبرمان مالبعــد التقــاني ثــم اعقبــه البعــد الــسياسي والثقــافي، حيــث بلغــت قــي

  )1(.يةوتؤشر هذه النتائج قبوال للفرض. على التوالي) 0.401، 0.405، 0.447، 0.641

  %.100نستنتج تحقق الفرضية 

  عالقة المعنويات مع العولمة -2
سنقسم هذا االتجاه الـى اتجـاهين، تؤكـد نتـائج ) rs( معامل ارتباط الرتب لسبرمان معند تأمل قي

، تقــانياالتجــاه االول وجــود عالقــات ارتبــاط ذات داللــة احــصائية بــين المعنويــات والبعــد االقتــصادي وال

فكــان ارتبــاط المعنويــات فــي اشــده مــع البعــد . ي لكنهــا متفاوتــة فــي قــوة عالقتهــاوهــي ذات اتجــاه طــرد

ــي ــد االقتــصادي، حيــث بلغــت ق ــاني، تــاله فــي التــدرج البع ) rs(  لــسبرمان ب معامــل ارتبــاط الرتــمالتق

  .)2(وتؤشر هذه النتائج قبوال اوليا للفرضية . على التوالي) 0.382، 0.446(

ه الثــاني وجــود عالقــات ارتبــاط معنويــة للمعنويــات مــع بعــدي العولمــة فــي حــين لــم تؤكــد نتــائج االتجــا

فكان قيمها ضـعيفة طرديـة تـارة وسـلبية تـارة اخـرى، ممـا يقـود ضـمنا الـى رفـضا ) السياسي، والثقافي(

وكمــا % 50نــستنتج، نحقــق الفرضــية . مــن زاويــة هــذين البعــدين مــع المعنويــات ) 2( للفرضــية اوليــا

  ).2(يظهر في الجدول 

   

  )2(الجدول 

  )N=40( بين العولمة والثقافة التنظيمية  Spearman (rs)قيم معامل ارتباط 
  الثقافة التنظيمية

  العولمة

  االجتماعات  االشراف  المشاركة  تدفق المعلومات  المعنويات  العمل الجماعي

  0.215  0.08  *0.327  0.216  *0.382  *0.641  البعد االقتصادي. 1

  0.147  *0.317  0.164  *0.399  0.284  *0.405  البعد السياسي . 2

  0.029  0.027  0.02  *0.45  - 0.115  *0.401  البعد الثقافي . 3

  *0.327  0.167  0.142  0.06  *0.446  *0.447  البعد التقاني . 4

              

  ).P≤0.05(ذات داللة احصائية بمستوى معنوي (*) ة محيث تعني العال

  

  عالقة تدفق المعلومات مع العولمة -3
 وجــود عالقــة ارتبــاط بمــستوى (rs)و نتــائج التحليــل لقــيم معامــل ارتبــاط الرتــب لــسبرمان تبــد

، 0.399(بلغــت قيمتهــا ) الــسياسي، والثقــافي(معنــوي طرديــة بــين تــدفق المعلومــات وبعــدي العولمــة 
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ولـــم تظهـــر بـــاقي عالقـــات تـــدفق . جزئيـــا) 3 (ةعلـــى التـــوالي، وهـــو مـــا يثبـــت صـــحة الفرضـــي) 0.45

  . داللة احصائية، واتسمت بالضعف، مما يدل على غياب العالقة بينهماالمعلومات اية

وكما يظهر %) 50(مقارنة بنسبة رفضها % 50نسبة بنستنتج إن درجة قبول الفرضية كانت 

  ).2(في الجدول 
  

  عالقة المشاركة مع العولمة. 4
المـشاركة مـع ايـة داللـة احـصائية لعالقـة ) rs(تؤشـر قـيم معامـل ارتبـاط الرتـب لـسبرمان لم 

فـي ، كمـا يظهـر )rs=0.327(غ مقـدارها لـابعاد العولمة باستثناء عالقتها مع البعد االقتـصادي التـي ب

  ).2(الجدول 

ممـا يعنـي فرصـة % 75، سـجلت نـسبة قـدرها )4(تشكل هـذه النتـائج رفـضا لمـضمون الفرضـية 

 عند حصول تغيير فـي البعـد االعتماد على العولمة لتفسير طبيعة الثقافة محدودة وتظهر فقط الجدوى

 فــي مــستوى المــشاركة فــي المنظمــة، بالــشكل الــذي يــؤدي ارتفــاع ً ملموســاًاالقتــصادي ســيحدث تغيــرا

  .مستوى البعد االقتصادي تعزيز المشاركة والعكس صحيح
  

  عالقة االشراف مع العولمة. 5
القات االرتبـاط مـع  عدلم يكن االشراف افضل واوفر حظا من ابعاد الثقافة السابقة، فهو يفتق

والذي يقود )  البعد السياسي(جميع ابعاد العولمة باستثناء عالقته االيجابية وذات داللة احصائية مع 

ضـئيلة وهـي نـسبة % 25حيـث كانـت نـسبة تحققهـا ). 5(الى رفض صـريح لمـا ذهبـت اليـه الفرضـية 

  %).75(مقارنة بنسبة رفضها 

  ).5(يستنتج رفض الفرضية 
  

  جتماعات مع العولمة  عالقة اال– 6
 ايـة داللـة احـصائية لعالقـة االجتماعـات مـع (rs)تظهر قيم تعامل ارتباط الرتب لسبرمان لم 

، كمـا يظهـر فـي الجـدول )0.327(ابعاد العولمة باستثناء عالقتها مع البعد التقاني التـي بلـغ مقـدارها 

  %.75فضها وهي نسبة ضئيلة مقارنة بنسبة ر% 25 حيث كانت نسبة تحققها ).2(

  )6(يستنتج رفض الفرضية 

وفــي اطــار الحــوار العلمــي، يمكــن النظــر لطبيعــة العالقــات مــن زاويــة ابعــاد العولمــة فــنالحظ 

مـع الثقافـة التنظيميـة ) البعد االقتصادي والسياسي والثقـافي والتقـاني(وجود تكافؤ عدد وتوجه عالقات



 2009/   العدد السابع والسبعون ...................................  مجلة اإلدارة واالقتصاد        
 

  )111(

راوح مـدى قـيم االرتبـاط ذات داللـة احـصائية بـين لكنهـا تباينـت فـي شـدة ارتباطهـا، اذ تـ. باطارها العام

اق بين ابعاد العولمة والثقافـة التنظيميـة تـارة، وذلـك فـي عالقـات البعـد فوظهر ات). 0.641 -0.317(

  .االقتصادي، والسياسي، والثقافي، والتقاني، مع العمل الجماعي، واختالف باقي عالقاتها

 وجــود صــعوبة فــي امكانيــة تفــسير الثقافــة نــستنتج فــي ضــوء العــرض والتفــسير انــف الــذكر،

التنظيمية بصورة كلية باالعتماد على العولمة وهي مسألة تتناقض مع مضمون وتوجه فرضية البحـث 

  %).54,17(وهي نسبة قليلة مقارنة بنسبة رفضها %) 45.83(الرئيسة، وكانت نسبة قبولها 

  

  
  توصياتاالستنتاجات وال :المبحث الرابع

  تاجاتاالستن: ًاوال
  :في ضوء هذا البحث استخلصت الباحثة االستنتاجات االتية

ــــاحثين واخــــتالف . 1 ــــاب والب ــــات الكت ــــي وردت حــــول العولمــــة الخــــتالف خلفي ــــاهيم الت ــــددت المف تع

ًاختصاصاتهم وانتماءاتهم المكانية، فالبعض نظـرا علـى انهـا امركـة العـالم، أي نـشر الثقافـة االمريكيـة 
االخــرى ويراهــا الــبعض االخــر علــى انهــا الوجــه االخــر للهيمنــة االمبرياليــة بحيــث تغلــب علــى الثقافــات 

االســـتعمارية، ونظـــر اليهـــا آخـــرون علـــى انهـــا عمليـــة رســـملة العـــالم، أي نـــشر النظـــام االقتـــصادي 

ضــه علــى العــالم، ونظــر اليهــا آخــرون علــى انهــا ظــاهرة تنحــو نحــو التجــانس الثقــافي رالرأســمالي وف

ــول ان العولمــة ظــاهرة وتكــوين الشخــصية العالم ــاهيم يمكــن الق ــا ورد مــن مف ــة، ولكــن مــن خــالل م ي

  .تتجاوز الحدود الوطنية لتتخطى العالم كلهتاريخية ذات ابعاد اقتصادية وسياسية وثقافية وتقانية، 

  .تطورت العولمة وتوسعت ونتيجة ذلك ظهر لها ابعاد في شتى المجاالت التي امتدت اليها. 2

ــد االقتــصادي، فالعولمــة االقتــصادية تعنــي ان جــوهر العولمــة. 3 ــل فــي البع ــا االساســي يتمث  ومحركه

االنتقــال مــن االقتــصاد الــدولي الــى االقتــصاد العــالمي مــن خــالل فــتح االســواق وحريــة انتقــال الــسلع 

  .ورؤوس االموال واالشخاص

ــة متطــورة عــن الرأســمالية،. 4 ــى مرحل ــسياسي، وهــي تــشير ال ــى الــصعيد ال  تبغــي بــرزت العولمــة عل

الهيمنــة والــسيطرة والغــاء ســيادة الدولــة  والحــدود، تنــادي بأعتمادهــا الديمقراطيــة وحقــوق االنــسان 

  .والحريات الفردية

ظهرت العولمة في المجال الثقافي، والعولمة الثقافيـة هـي سـيطرة ثقافـة واحـدة علـى سـائر ثقافـات . 5

  .ب الشعوب والثقافات والسلع الثقافيةالشعوب ومحاولة طمسها عن طريق ازالة الحواجز امام انسيا
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ظهــرت العولمــة علــى الــصعيد التقــاني، وهــي تعنــي فــتح الحــدود امــام انــسياب وســائل االتــصال . 6

والمعلومـات واألعـالم، وهـي نتـاج التقـدم التقـاني، وكمـا تعتبـر التقانـة مـن ادوات العولمـة وال يمكـن ان 

  .تتحقق بدونها

ً اساسيا في المنظمات المعاصرة يفرض على القادة ان يفهموا ابعادها ًالثقافة التنظيمية تعد عنصرا. 7
  .لكونها الوسط البيئي الذي تعيش فيه المنظمات

تتميــز بكثــرة ) األســاتذة(ارتفــع مــستوى االوســاط العامــة البعــاد العولمــة، وذلــك لكــون عينــة البحــث . 8

االضـافة الـى طبيعـة عملهـم يعتمـد علـى اطالعاتهم الفكرية واختالطهم الثقافي مـع الثقافـات االخـرى، ب

ًمما يجعلهم اكثر تقبال لالفكار والممارسات الجديدة، واكثر استعدادا للتغاالبداع الثقافي    . يريً

بــشكل عــام، ارتفــع مــستوى االوســاط العامــة البعــاد الثقافــة التنظيميــة، ممــا يعنــي ان عينــة البحــث . 9

  . قيق اهدافهمتساعد على تحتتمتع بابعاد ثقافية ايجابية 

تفاوت درجة قبول الفرضية الرئيسة وما اشتق منها مـن فرضـيات، وكانـت درجـة تحقـق الفرضـية . 10

وتــــدفق %) 50(،  والمعنويــــات %)100(المؤكــــدة عالقــــات العولمــــة مــــع العمــــل الجمــــاعي بنــــسبة 

هـا وشـكلت بمنظور %).25(واالجتماعـات %) 25(واالشـراف %) 25(، والمـشاركة %)50(المعلومات 

ويعنــي ). 2(كمــا يظهــر فــي الجــدول %) 54.17(االجمــالي رفــضا لمــضمون الفرضــية الرئيــسة بنــسبة 

ة بكونهـا دالـة للعولمـة، ويقلـل امكانيـة يـذلك رفضا جزئيـا لمقولـة  تؤكـد امكانيـة النظـر للثقافـة التنظيم

 ابعــاد لحركــةي االســتفادة مــن تفــسير حالــة التغيــر فــي الثقافــة التنظيميــة عنــدما تــستوعب االدارة وتعــ

  .العولمة

  

  التوصيات: ًثانيا
  : ًبناءا على ما جاء في استنتاجات البحث السالفة الذكر نوصي باالتي  

 مستوى العولمة مع الثقافـة التنظيميـة قياس الجراء بحوث ميدانية غايتها العراقيينلباحثين دعوة ا. 1

 ادوات القيــاس، للخــروج بنتــائج تنتمــي لــذات القطــاع او قطاعــات اخــرى باســتخدام نفــس منظمــات فــي

اليـة والمـستقبلية، ويحقـق حاكثر قدرة على القبول والتعميم وامكانية اسـتخدامها فـي تفـسير حركيتهـا ال

  .هذا هدفا معرفيا وفكريا

 في قطاعات االعمـال، والتعلـيم والـصناعة والتجاريـة والماليـة العراقية ضرورة ادراك ادارة المنظمات .2

قافــة الــسائدة فــي منظمــاتهم وتــشخيص اولويــة االهتمــام بكــل مــن العمــل الجمــاعي، مــثال، طبيعــة الث

والمعنويات، وتدفق المعلومات، والمشاركة، واالشـراف، واالجتماعـات عنـد افرادهـا عمومـا وقياداتهـا او 

  .العقول المسؤولة عن نجاحها خاصة
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هــا تحديــد مــستوى ثقافــة الــى اجــراء دراســات وصــفية تشخيــصية غايتالعراقيــة  حاجــة المنظمــات .3

كونه عامال حاسما فـي تحديـد نـوع واتجـاه مـساهماتهم فـي الـدفاع .  اعضاءها في مختلف المستويات

  .عن واالخالص لرسالة المنظمة

 تأكيد الدعوة للجامعات العراقية وللوزارات ذات االختصاص بانشاء مراكز بحوث واستشارة تناط بهـا .4

حليــل ابعادهــا وتــشخيص مــسبباتها واثارهــا وتحديــد اســاليب التعامــل مهمــة رصــد الظــواهر الــسلوكية وت

معهــا، تأكيــدا لحقيقــة إن الفــرد فــي المنظمــة بمثابــة العقــل لالنــسان، وتبقــى هــذه الــدعوة مجــرد امــال 

  .ً وتطبيقاًوطموحات ما لم تحتضن وترعى فكرا
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          األستاذ الفاضل  األستاذة الفاضلة

  ...نهديكم أطيب تحياتنا

ً، وانطالقـا )ظيميـةقياس العالقة ما بين العولمـة والثقافـة التن(تقوم الباحثة بإجراء بحث حول 
من ثقتنا بتعاونكم معنا في إنجاز هذا الجهد العلمي من خـالل إسـهامكم بملـئ االسـتمارة وفـق الفقـرات 

ٕالمثبتــة فيهــا، وان المعلومــات المدونــة ســيتم التعامــل معهــا بــسرية وكتمــان وســوف تــستخدم ألغــراض 
  .البحث العلمي فقط لذلك ال حاجة لذكر االسم

بحــث مرهــون بدقــة اســتجابتكم، لــذا يرجــى اعتمــاد الدقــة والموضــعية فــي ًوأخيــرا إن نجــاح ال

ًتأشير االستجابة المعبرة فعال عن قناعتكم، كما ويرجى اإلجابة عن كل فقرة من فقرات االسـتبانة وفـق 
ٕوان الباحثــة مــستعدة لإلجابــة عــن أيــة تــساؤالت تــواجهكم، . مــدرج االســتجابة الموجــود إزاء كــل منهــا

االحترام والتقدير، شاكرين تعاونكم البناء المثمر وتضحيتكم بوقتكم الثمين لتدعيم البحث وتتقدم بفائق 

  .العلمي من أجل خدمة المسيرة العلمية في عراقنا الحبيب

  ومن اهللا التوفيق

  

  الباحثة

  سندس رضيوي خوين

  

  

  

  

  
  المعلومات العامة: ًأوال

  :العمر. 1

  أنثى    ذكر  :الجنس. 2

  :الشهادة العلمية. 3

  :التخصص العام والدقيق. 4

  سنة: (      ) عدد سنوات الخدمة. 5

  
  العولمة: ًثانيا
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يرجى بيان موقفكم آلثار أبعاد العولمة في كليتكم، وذلك باختيار الرقم الـذي يمثـل االسـتجابة 

  :المالئمة لكل فقرة من فقرات هذه األبعاد وفق مدرج االستجابة التالي
1 2 3 4 5 6 7 

ً   تاثير إيجابي جدا جدا                                        تاثير سلبي             ً  

  

  :البعد االقتصادي. أ
   (       )                          تحرير التجارة العالمية. 1

                   (       )        هيمنة األسواق المالية العالمية. 2

     (       )               الشركات المتعددة الجنسية. 3

          (       )            فوض اقتصاد السوق. 4

     (       )                   )النقل من القطاع العام إلى الخاص(الخصخصة . 5

          (       )            صندوق النقد الدولي. 6

          (       )        التكتالت االقتصادية العالمية العمالقة. 7

  

  :البعد السياسي. ب
          (       )            الهيمنة األمريكية. 8

          (       )          الدور الجديد لمجلس األمن. 9

    (       )                        النزاعات واألزمات اإلقليمية. 10

          (       )    )اإلرهاب، السيادة(المفاهيم الجديدة للقانون الدولي . 11

          (       )    )الديمقراطية، الليبرالية(واحدة سيادة اإليديولوجية ال. 12

  :البعد الثقافي. جـ
           (       )          االختراق الثقافي األجنبي. 13

           (       )        هيمنة وسيادة الثقافة والقيم األمريكية. 14

  (       )                   الترويج لنمط الحياة األمريكية. 15

           (       )        فلسفة المجتمعات األمريكيةالترويج ل. 16

           (       )            نشر اللغة اإلنكليزية. 17

  (       )                   نشر العادات والتقاليد الغربية. 18
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  :البعد التقاني. د
            (       )            ثورة العلم والتقانة. 19

            (       )        تكارتزايد الحاجة إلى اإلبداع واالب. 20

    (       )                      استمرار االعتماد على اإلبداع واالبتكار األجنبي. 21

   (       )              تقانة المعلومات. 22

  (       )                    امتالك الغرب للتطور التقاني. 23

  (       )               الملكية الفكرية. 24

  (       )                والتطوير في الدول المتقدمةإجراء البحث . 25

  (       )                            االحتكار التقاني للدول المتقدمة. 26

   (       )                     الفجوة التقانية. 27

  (       )                    االبتكارات التقانية العلمية. 28

  

  
  الثقافة التنظيمية: ًثالثا

الثقافة التنظيمية في كليتك من خالل تأشير الجواب المالئم أمام كل عبـارة مـن يرجى وصف 

  :العبارات التالية باختيار أحد أرقام مدرج االستجابة اآلتي
1 2 3 4 5 6 7 

ًبشكل كبير جدا                                         بشكل قليل جدا ً  

  
  

  :العمل الجماعي. أ
  (       )                                 معهم صريحين وصادقينالموظفون الذين أعمل. 1

  مع بعضهم البعض

          (       )        يتقبل الموظفون الذين أعمل معهم. 2

    (       )                     يعمل الموظفون الذين أعمل معهم كفريق. 3

   (       )                  يواجه الموظفون الذين أعمل معهم المصاعب بإيجابية. 4

  (       )                       ًيصغي الموظفون الذين أعمل معهم جيدا. 5

         (       )      الموظفون واإلدارة لديهم عالقة عمل إيجابية. 6
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  :المعنويات. ب
   (       )                    تحفزني هذه المنظمة على أن أقدم أفضل جهودي. 7

          (       )          لمنظمة موظفيهاتحترم هذه ا. 8

          (       )    تعامل هذه المنظمة الموظفين بطريقة منصفة ومؤدبة. 9

          (       )        هناك جو من الثقة في هذه المنظمة. 10

   (       )                     تحفز هذه المنظمة الموظفين على أن يكونوا. 11

  منتجين وفاعلين
  

  :تدفق المعلومات. جـ
  )   (                        أنا أحصل على المعلومات الكافية كي أفهم الصورة. 12

  الصورة الكبيرة هنا

  (       )                    عندما تحدث تغييرات فاألسباب واضحة ومفهومة. 13

                  (       )    أنا أعرف عمل األقسام األخرى خارج قسمي. 14

  (       )                    أنا أحصل على المعلومات التي أحتاجها لكي أنجز. 15

       عملي بشكل جيد
  

  :المشاركة. د
        (       )      لدي رأي في القرارات التي تؤثر في عملي. 16

   (       )             بشكل أفضل يطلب مني تقديم اقتراحات حول كيفية أداء عملي. 17

  (       )                     هذه المنظمة أفكار الموظفين في كل قسمتثمن. 18

  :اإلشراف. هـ
         (       )    متطلبات العمل محددة بشكل واضح من قبل مديري. 20

         (       )      ًيبلغني مديري عندما أنجز عمال بشكل جيد. 21

   (       )                        يقبل مديري النقد برحابة صدر. 22

         (       )        يفوض مديري المسؤولية لآلخرين. 23

  (       )                                 يوجه مديري النقد بشكل بناء. 24

   (       )                         ًيصغي مديري لي جيدا. 25
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  :االجتماعات. و
   (       )                  القرارات التي تتخذ في االجتماعات تطبق على. 26

  أرض الواقع

    (       )                 الجميع يشارك في اتخاذ القرارات في االجتماعات. 27

   (       )                  الوقت الممضي في االجتماعات هو وقت مثمر. 28
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