الثقبفت التنظيميت السبئدة يف جبمعت األمرية نىرة بنت
عبد الرمحن من وجهت نظر أعضبء اهليئت اإلداريت
سوسن بنت محمد بن زرعو*
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الثقبفت التنظيميت السبئدة يف جبمعت األمرية نىرة بنت
عبد الرمحن من وجهت نظر أعضبء اهليئت اإلداريت

الممخص_ ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى الثقافة التنظيمية السائدة

إيجاد البيئة المالئمة التي تعمل عمى تحسين وتطوير األداء من

في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن لدى أعضاء الييئة اإلدارية،

خالل تجسيد االتجاىات والقيم والسموك اإليجابي ،كما تساىم

باختالف (الدرجة الوظيفية ،عدد سنوات الخبرة ،مكان العمل،

ولمثقافة التنظيمية أىمية كبيرة في التأثير عمى سموك األفراد

وكذلك التعرف عمى درجة اختالف أفراد الدراسة حول الثقافة التنظيمية

في تشكيل ىوية المنظمة ورسالتيا [.[2

المؤىل) .بمغ عدد أفراد مجتمع الدراسة ( )2450عضو ىيئة إدارية

والجماعات ،حيث يكتسبيا بالتعمم من المجتمع الذي يعيش فيو

في كميات الجامعة وعماداتيا المساندة .واستخدمت الباحثة المنيج

األفراد ،وتسيم في تزويدىم بالقدرة عمى تحقيق االتصال بينيم،

الوصفي ،وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة تم توزيعيا عمى

وتعطي ليم الدور الذي يمكنيم القيام بو داخل المنظمات ،وبما

 %30من مجتمع الدراسة ،وبمغت االستجابات التي تحصمت عمييا

أن المنظمات جزء من البيئة والمجتمع الكبير ،فإن ثقافة

الباحثة والصالحة لمتحميل اإلحصائي ( ،)495والتي تمثل% 220.

المنظمة ما ىي إال امتداد وانعكاس لمثقافة السائدة في المجتمع،

من مجتمع الدراسة .وتوصمت النتائج إلى أن معظم أفراد عينة الدراسة

والتي ينعكس تأثيرىا عمى جميع العاممين في المنظمة ،وتؤثر

( )%74.5يرون أن الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األميرة نورة

في عممية اتخاذ الق اررات ،وكذلك عمى األنماط السموكية

بنت عبد الرحمن ىي الثقافة التنظيمية البيروقراطية .وكذلك أشارت
النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة

واالتجاىات لدى العاممين فييا ].[3

الدراسة حول الثقافة التنظيمية السائدة في األبعاد( :الثقافة

كما أن لمثقافة التنظيمية دو اًر حيوياً في التأثير عمى األفراد

الدرجة الوظيفية ،وعدد سنوات الخبرة .ووجود فروق ذات داللة

ألعضاء المنظمة وتساىم في تنمية االلتزام بين العاممين وتعمل

البيروقراطية ،الثقافة اإلبداعية ،الثقافة الداعمة) ،تعود الختالف

العاممين في المنظمة ،فالثقافة تساىم في إيجاد اليوية المستقمة

إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول الثقافة التنظيمية السائدة

كمرشد لمسموك المالئم وتعزز استقرار المنظمة كنظام اجتماعي،

في األبعاد( :الثقافة البيروقراطية ،الثقافة اإلبداعية ،الثقافة الداعمة)،

وأخي اًر تعمل الثقافة التنظيمية كاطار مرجعي لمحكم عمى السموك

تعود الختالف المؤىالت العممية ألفراد العينة .ووجود فروق ذات

التنظيمي وتفسر االنشطة االجتماعية [ ]4وبحسب القريوتي []5

داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول الثقافة التنظيمية

فإن الكثير من المديرين يولون اىتماما عالياً لمثقافة التنظيمية

السائدة في األبعاد( :الثقافة اإلبداعية ،الثقافة الداعمة) ،تعود

في منظماتيم إليمانيم بأنيا من أىم مكونات المنظمة بحيث

الختالف مكان العمل ألفراد العينة.

يجمع العديد من الكتاب عمى أنيا تولد ضغوطا عمى العاممين

الكممات المفتاحية :الثقافة التنظيمية ،التعميم العالي ،جامعة األميرة

نوره بنت عبد الرحمن.

لمتفكير والتصرف بطريقة تنسجم وتتناسب مع أىداف المنظمة.
ووفقا لكموقستون وآخرون [ ،]6وواستي [ ]7فإن الثقافة التنظيمية

 .1المقدمة

لممنظمة ليا تأثير عمى االلتزام التنظيمي لمعاممين فييا والذي

تسعى مؤسسات التعميم العالي إلى تحقيق أىدافيا من

يؤثر بدوره في كفاءة وفعالية المنظمة ونجاحيا في تحقيق

خالل استخدام األساليب اإلدارية الحديثة والفعالة ،كما تيتم

أىدافيا.

بتنمية وتطوير أداء العاممين فييا ،ومن االتجاىات الحديثة

لمعظم المؤسسات االىتمام بالثقافة التنظيمية والتي تعتبر جزءاً

 .2مشكمة الدراسة وأسئمتيا

التنظيمي لمعاممين .وتُعرف الثقافة التنظيمية عمى أنيا "اإلطار
المعرفي المكون من االتجاىات والقيم ومعايير السموك التي

الباحثة أىمية التعرف عمى الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة

انطالقاً من أىمية ،وحيوية موضوع الثقافة التنظيمية ترى

ميماً من المناخ التنظيمي لممؤسسة وعنص اًر مؤث اًر في السموك

األميرة نورة بنت عبد الرحمن لدى أعضاء الييئة اإلدارية.

ويمكن تمخيص مشكمة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي:

يتقاسميا العاممون في المنظمة" .جرينبرج وبارون [ .]1وتمعب

ما الثقافة التنظيمية السائدة لدى أعضاء الييئة اإلدارية؟

الثقافة التنظيمية دو اًر رئيساً داخل التنظيم اإلداري كما تساىم في
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وبشكل أكثر دقة تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن
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ومدرائيا أن يفيموا أبعادىا وعناصرىا ،لكونيا الوسط والمناخ
البيئي الذي تعيش فيو المنظمات ،والذي يؤثر عمى نوع السموك،

السؤالين اآلتيين:

 .1ما الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األميرة نورة بنت عبد

الذي تتفاعل بو مع غيرىا أو مع عاممييا ،وتؤدي الثقافة

الرحمن من وجية أعضاء الييئة اإلدارية؟

سمبا
التنظيمية عدة وظائف لممنظمات اإلدارية تؤثر مخرجاتيا ً

 .2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أعضاء

إيجابا عمى شعور العاممين والقادة بالرضا واالنتماء
أو
ً
والتضامن والتعاون ،وبخاصة أن خصائصيا تتسم باالستم اررية

(الدرجة الوظيفية ،عدد سنوات الخبرة ،مكان العمل ،المؤىل

النسبية وتؤثر في سموك وأداء األفراد ،وتماسك البناء االجتماعي

الييئة اإلدارية فيما يتعمق بالثقافة التنظيمية السائدة بحسب

لممنظمة [.[9

العممي)؟

وتتضح األىمية الميدانية لمدراسة من خالل محاولة التعرف

أ .أىداف الدراسة

عمى الثقافة التنظيمية السائدة لدى الييئة اإلدارية في جامعة

سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف التالية:

األميرة نورة بنت عبد الرحمن ،وما ستوفره من بيانات واقعية

 .1التعرف عمى الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األميرة نورة

لمتخذي القرار تساعدىم عمى تبني سياسات واجراءات من شأنيا

بنت عبد الرحمن من وجية نظر أعضاء الييئة اإلدارية.

تعزيز الجوانب اإليجابية وتصويب الجوانب السمبية .وتعتبر ىذه

 .2التعرف عمى الفروق بين استجابات أعضاء الييئة اإلدارية

فيما يتعمق بالثقافة التنظيمية بحسب (الدرجة الوظيفية ،عدد

الدراسة من الدراسات األولى -حسب عمم الباحثة-في مجال

سنوات الخبرة ،مكان العمل ،المؤىل العممي).

رصد واقع الثقافة التنظيمية من وجية نظر أعضاء الييئة

اإلدارية في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ،كما تعد

ب .أىمية الدراسة

الدراسة في جانبيا التطبيقي بمثابة دراسة حالة لجامعة األميرة

يمكن تمخيص أىمية الدراسة من خالل اآلتي:

نوره بنت عبد الرحمن .وتؤكد عمى أىمية ودور الثقافة التنظيمية

األىمية النظرية :أصبحت كثير من المنظمات تبدي اىتماميا

في تحقيق االلتزام واالستم اررية بما يتالءم مع البيئة الداخمية

كبي ار بثقافة المنظمة ،وتعطييا األولوية في الدراسة والتحميل،

والخارجية لمجامعة ،وليذا فإن ما تضيفو ىذه الدراسة من مفاىيم

ألنيا تتضمن أبعاداً ىيكمية وسموكية ،وكمما كانت القيم

وأطر عممية وما تنطوي عميو من نتائج والتي سيتم التوصل

والمعتقدات المشتركة تحظى بقبول أوسع بين العاممين ،وكانت

إلييا من مضامين تطبيقية ىامة يمكن أن يسد فجوة في

منسجمة مع قيميم ومعتقداتيم الشخصية ،كان ذلك مؤش اًر عمى

مجال البحث العممي في ىذا المجال ،ويثري المعرفة في

قوة وتماسك الثقافة واتساع تأثيرىا [.[8

المكتبة العربية.

وتكمن أىمية ىذه الدراسة في التعرف عمى طبيعة الثقافة

ج .حدود الدراسة

التنظيمية السائدة لدى أعضاء الييئة اإلدارية ،فالدراسة الحالية

اقتصرت الدراسة عمى الحدود التالية:

تناولت موضوعاً عمى درجة عالية من األىمية إذ تزود الثقافة

 -الحد الموضوعي :تناولت الدراسة موضوع الثقافة التنظيمية

التنظيمية المنظمة والعاممين فييا باإلحساس باليوية ،كما أنيا

السائدة في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.

تعرفيم عمى القيم واألفكار التنظيمية السائدة مما يجعميم أكثر

 -الحد الزمني :تم تطبيق الدراسة بتوفيق من اهلل في منتصف

ارتباطاً برسالة وأىداف المنظمة ،والثقافة التنظيمية بعناصرىا

الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 1437/1436ىـ.

المختمفة وخصائصيا المتعددة توجو السموك اإلنساني داخل

-الحد المكاني :تم تطبيق الدراسة في جامعة األميرة نوره بنت

الجامعة وال يمكن لمموظف أن يالحظ الثقافة بشكل مباشر،

عبد الرحمن في مدينة الرياض .لذا فإن تعميم نتائج الدراسة

ولكنو يالحظيا من خالل أفعال وأقوال الموظفين واألساليب التي

اقتصر عمى مجتمع الدراسة فقط.

يستخدمونيا في ممارسة أعماليم .وتشير الثقافة التنظيمية إلى
طريقة التفكير وأساليب األداء ،والقيم والمعتقدات السائدة.

د .مصطمحات الدراسة

الثقافة التنظيمية :تعرف العطية [ ]10الثقافة التنظيمية نظام من

األىمية الميدانية :تعد الثقافة التنظيمية عنص اًر أساسياً في

المعانـ ـي المشتـ ـرك ـة التي يتمسك بيا األفراد داخل التنظيم ،وتميز

النظام العام لممنظمات ،والذي ينبغي عمى قادة المنظمات
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المحافظة عمى عضويتيم في القسم الذي ينتمون لو وفي

المنظمة عن غيرىا من المنظمات.

منظماتيم".

ويمكن تعريف الثقافة التنظيمية إجرائياً بأنيا" :مجموعة

من القيم والمعاني والمعتقدات المشتركة التي يؤمن بيا أعضاء

وقد عرف  [19] Asswathappaالثقافة عمى أنيا الكل

الييئة اإلدارية داخل جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن والتي

الذي يتضمن المعرفة ،والفنون ،واالخالق ،والقوانين ،والعادات،

تؤثر عمى سموكيم وأدائيم لألعمال المنوطة بيم".

وقدرات أخرى باإلضافة إلى العادات المكتسبة في المجتمع.

أما بالنسبة لييمريغل [ ]20فقد اعتبر أن الثقافة تتشكل من

الييئة اإلدارية :ىي جميع الموظفين والموظفات المعينين عمى
وظائف إدارية في جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن.
أوال الثقافة التنظيمية:

االفتراضات والسموكيات المشتركة ،القيم الثقافية ،والرموز الثقافية
التي تجمع أعضاء المنظمة ،.ويعرف العميان [ ]21الثقافة

 .3اإلطار النظري

التنظيمية بأنيا "مجموعة من القيم واالتجاىات وأنماط التفكير

التي يجمبيا أعضاء المنظمة من رؤساء ومرؤوسين من البيئة

لمثقافة التنظيمية دور أساسي لما ليا من تأثير عمى كفاءة

الخارجية إلى الداخمية لتمك المنظمة".

وفاعمية المنظمات ،وبالتالي عمى كفاءة الق اررات اإلدارية [.[11

ويرى جبسون وآخرون أن ثقافة المنظمة تعبر عن

ويعرف أبو بكر وطو [ ]22الثقافة التنظيمية بأنيا

شخصيتيا وىويتيا وىي التي تحدد السموك والروابط بين األفراد

مجموعة من القيم والمعتقدات التي تؤثر في تفكير العاممين

وادراكيم وتفسيرىم لألشياء داخل المنظمة وخارجيا ،مما ينعكس

من خالل مكوناتيا المتمثمة في المعتقدات واألفكار والمعايير

عمى اإلدارة وأسموبيا وممارساتيا في تحقيق أىدافيا .وترى

وأنماط السموك المختمفة [.[12

العطية [ ]10أن الثقافة التنظيمية نظام من المعاني المشتركة

وتعتبر الثقافة التنظيمية من الخصائص المميزة لممنظمة

التي يتمسك بيا األفراد داخل التنظيم ،وتميز المنظمة عن غيرىا

وليس لألفراد [.[13

من المنظمات.

وتشير ثقافة المنظمة إلى ذلك الييكل المعمق ،الذي

وىي تعبير عن قيم األفراد ذوي النفوذ في منظمة ما وىذه

يكتسب أصولو من القيم والمعتقدات واالفتراضات التي يحمميا

القيم تؤثر بدورىا في الجوانب الممموسة من المنظمة وفي سموك

األفراد داخل المنظمة ) ،[14] (Hofstedeويشير بوش []15

إلى أن المعتقدات والقيم واأليدولوجيات ىي القمب النابض

األفراد ،كما تحدد األسموب الذي ينتيجو ىؤالء األفراد في

لممنظمة ،فاألفراد لدييم أفكار وقيم ومعتقدات والتي تؤثر

ق ارراتيم وادارتيم لمرؤوسييم ومنظماتيم [.[23

ورغم أىمية القيم المعمنة ،إال أن الممارسات تبقى االختيار

عمى سموكيم وطريقة تفكيرىم وتؤثر عمى طريقة فيميم

الحقيقي لطبيعة الثقافة التنظيمية السائدة ،إذ يتضح ومن خالل

لسموك اآلخرين.

وتعرف عمى أنيا "نموذج لمقيم المشتركة التي توضح

الممارسات السموك الذي يتم مكافأتو والسموك الذي يتم استنكاره

كيفية السيطرة عمى االتجاىات والسموك ،والتأسيس لما ىو ميم

ومعاقبة ممارسيو ،ويشكل ذلك مؤشرات واضحة لمعاممين .فقد

ألفراد المنظمة" .فالقيم المشتركة تعتبر أساسيا لقيام المنظمة

ترفع المنظمة شعارات من أنيا تتبنى ثقافة تنظيمية تكافئ
األمانة واإلنجاز وتتبنى قيم المساءلة والشفافية .ولكن ومن خبرة

بوظائفيا ،لكونيا ىي التي تحافظ عمى المنظمة كوحدة مترابطة،

وواقع الممارسة اليومية يكتشف العاممون أن اإلدارة ال تطبق تمك

وتعطييا ىويتيا التي تميزىا عن غيرىا من المنظمات

الشعا ارت ،وأن كثي ار من الممارسات الخاطئة والمخالفة لمقانون

األخرى ].[16

ال يتم محاسبة الذين يقومون بيا ،إذ إن الذين يمتزمون بالقوانين

ويرى ويمسون [ ]17بأن الثقافة التنظيمية تشير إلى "تقاسم

والتعميمات وال يتجاوزونيا يصنفون بأنيم تقميديون؛ وبالتالي

القيم والمعتقدات واالفتراضات والممارسات العممية والتي تشكل

يحسب ذلك نقاط قصور عمييم ،ولو لم يكن ذلك بشكل صريح.

دليال التجاىات األفراد والسموك داخل المنظمة".

إن الممارسات الفعمية ىي التي تشكل الثقافة التنظيمية وليس

أما ألفسن [ ]18فيعتقد بأن الثقافة التنظيمية ىي عبارة عن

الشعارات [.[5

"نموذج لمرموز والمعتقدات والقيم واالفتراضات التي تساعد

ويالحظ من استعراض التعاريف المختمفة عن الثقافة التنظيمية

أفراد التنظيم عمى تبري ـر خب ـراتي ـم وتوقع ـاتي ـم ،كم ـا تس ـاعـدىم في
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تحقيق األىداف ويعممون برغبة وحب لمعمل ،وال يسمح لمقواعد
واإلجراءات أن تقف عقبة في تحقيق ما يطمحون إليو [.[24

يشير إلى أن الثقافة التنظيمية أحد عناصر البيئة الداخمية

لممنظمة كما أنيا المحصمة النيائية لشبكة العالقات االجتماعية

ثالثاً :تصنيف ىاندي [ [25لمثقافة التنظيمية ،وصنفيا إلى أربعة

ويمكن التعرف عمى التصنيفات المختمفة لمثقافة التنظيمية

 .1ثقافة القوة ) :(Power cultureإذ تعني أن عممية الضبط

أنواع كالتالي:

الداخمية والخارجية.
من خالل االستعراض التالي:

في مركز المنظمة واتخاذ الق اررات يكون بيد عدد محدد من

أوالً تصنيف جرينبرج وبارون [ ،]1حيث صنفا الثقافة التنظيمية

األفراد البارزين في المنظمة.

 .1ثقافة شبكة العالقات ):(Networked Culture

التخصص الوظيفي ،وبالتالي األدوار الوظيفية أكثر من الفرد،

والتي تتصف بدرجة عالية من الصداقة ودرجة منخفضة من فيم

وتيتم باألنظمة والقواعد ،كما أنيا توفر األمن الوظيفي

العمل وأىدافو.

واالستم اررية وثبات األداء.

 .2ثقافة الدور ) :(Role cultureىي التي تركز عمى نوع

إلى أربعة أنواع:

 .2ثقافة اإلجراء أو العمل Action Culture

 .3ثقافة الميمة ) :(Task cultureتركز ىذه الثقافة عمى

وتتميز ىذه الثقافة بمستوى منخفض من الصداقة ومستوى عال

تحقيق األىداف وانجاز العمل ،وتيتم بالنتائج ،أو تحاول

من فيم رسالة المنظمة وأىدافيا.

استخدام الموارد بطرق مثالية ،من أجل تحقيق أفضل النتائج

 .3الثقافة المتناثرة ):(Fragmented Culture

بأقل التكاليف.

وتتميز بانخفاض معرفة العاممين برسالة المنظمة وأىدافيا

 .4ثقافة العمميات ) :(Process cultureيقتصر االىتمام عمى

وكذلك انخفاض مستوى الصداقة بينيم.

طريقة إنجاز العمل ،وليس عمى النتائج التي تتحقق ،فتنتشر

 .4الثقافة الطائفية ):(Communal Culture

الحيطة والحذر بين األفراد لحماية أنفسيم ،فالفرد الناجح ىو

وتتميز بدرجة عالية من الصداقة ودرجة عالية من معرفة

األكثر دقة ،وتنظيماً ،واىتماما بتفاصيل عممو.

ثانياً تصنيف كوتر وىسكت ،حيث مي از بين أربعة أنواع لمثقافة

التنظيمية ،وىي كالتالي:

رابعاً تصنيف والش [ ]26والذي قدم ثالثة أنواع لمثقافة

العاممين برسالة المنظمة وأىدافيا.

 .1الثقافة البيروقراطية ) :(Bureaucratic Cultureوىي

التنظيمية وىي كالتالي:

 .1ثقافة القوة ):(Power Culture

ثقافة تستند عمى التسمسل اليرمي لمسمطة ،حيث تكون السمطة

والتي تعتمد عمى الحسم وقوة شخصية القائد ،فيو ييتم بنفسو

والمسؤولية واضحة ،والعمل منظماً ويعتمد عمى القوة والسيطرة

وواضح.

 .2الثقافة اإلبداعية ) :(Innovative Cultureتركز الثقافة

 .2ثقافة الدور ):(Role Culture

التنظيمية اإلبداعية عمى استقطاب المبدعين الطموحين وتشجع

وتتميز ىذه الثقافة بالتركيز عمى النظام واالستقرار ،والسيطرة

الموظفين عمى التحدي والمخاطرة.

والرقابة وتتميز بأن الحكم عمى أداء األفراد يكون عمى أساس

 .3الثقافة الداعمة أو المساندة ):(Supportive Culture

التزامو باألنظمة والموائح.

األجواء الودية في المنظمة.

 .3الثقافة المساندة ):(Support Culture

خامسا تصنيف دافت [ ]27حيث صنف الثقافة التنظيمية بناء

تركز عمى التعاطف والعالقات اإلنسانية والدعم فيما بين

عمى التكيف مع البيئة الخارجية لممنظمة إلى خمسة أنواع:

 .4ثقافة اإلنجاز ):(Achievement Culture

البيئة الخارجية ،حيث تحاول المنظمة التغيير لمقابمة احتياجات

يت ـم التركي ـز عم ـى اإلنجـاز والنجاح والنمو ،ويشعر األفراد بأىمية

الزبائن من خالل االبتكار والتطوير.

)(Control & Power

ويكافئ المخمصين لو ،ويطمب الكثير من العاممين إال أنو عادل

تستند الثقافة الداعمة عمى االىتمام بالعالقات اإلنسانية واشاعة

الوصف الوظيفي ،ومكافأة الفرد تكون عمى ما ورد فيو وعمى

 .1ثقافة التكيف ) :(Adaptability Cultureوالتي تركز عمى

العاممين ،حيث ييتم بعضيم ببعض ويقدرون إنجازات اآلخرين.
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 .2ثقافة الرسالة  :Mission Cultureوتعطي فييا المنظمة

وتبين أنو يجب توضيح ميام العاممين ،وطريقة أداء تمك الميام،

األىمية األساسية لوضوح الرؤية ألغراضيا ،ويكون التركيز عمى

وتعزيز االلتزام الذاتي بتحقيق األىداف ،فيما يجب عمى

جزء محدد من الزبائن ضمن البيئة الخارجية دون الحاجة إلى

المديرين النظر إلى الفرد المتميز وتقدير كفاءتو ،وأن يتم

التغير السريع.

مشاركة العاممين في اتخاذ الق اررات ،وأخذ رغباتيم في االعتبار

 .3ثقافة القبيمة ) :(Clan Cultureيركز ىذا النوع من الثقافة

عند تكميفيم بميام العمل .أما فيما يتعمق ببيئة العمل؛ فعمى

السرعة في إجراء التغيرات المتوقع حصوليا في البيئة الخارجية.

الصراعات بأشكاليا كافة.

اإلدارة أن تييئ بيئة محفزة لمعمل واإلنجاز واإلبداع ومعالجة

أساسا عمى مدى انيماك ومشاركة األفراد في المنظمة ،وعمى

 .4الثقافة البيروقراطية  :Bureaucratic Cultureويكون فييا

وىدفت دراسة دبكيفيك وبارباس [ ]30إلى التعرف عمى

التركيز عمى تماسك واستقرار البيئة الداخمية ،حيث يكون ىناك

المفاىيم النظرية لمثقافة التنظيمية بأنواعيا المختمفة في منظمات

وألغراض الدراسة الحالية سيتم اعتماد تصنيف والش

الموارد البشرية .ولتحقيق أىداف الدراسة عمد الباحثان إلى

) (Wallachلمثقافة التنظيمية.

استخدام المنيج الوصفي ،وكذلك المنيج التجريبي باستخدام

األعمال ،كما ىدفت إلى فحص دور الثقافة التنظيمية في إدارة

مستوى مرتفع من التماسك ،واالمتثال ،والتعاون بين األفراد.

منيجية االختبار واعادة االختبار .واستخدم الباحثان مقياسين

 .4الدراسات السابقة

لمثقافة التنظيمية وىماThe organizational Culture :
& Assessment Instrument (OCI) by (Quinn
) Cameronو )rganizational Culture Index (OCI
) by (Wallachوطبقت الدراسة عمى جميع موظفي أحد

أوال الدراسات ذات العالقة بالثقافة التنظيمية:
تناولت دراسة صديقي [ ]28تأثير الثقافة التنظيمية عمى
أداء الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
في والية ورقمة في الجزائر ،واستندت عمى االستبانة في جمع

البنوك في التيفيا ) ،(Lativiaوتوصمت الدراسة إلى ضرورة

البيانات مطبقةً إياىا عمى  100عامل في أربع مؤسسات من

التأكيد عمى دور الثقافة التنظيمية ،وتأثيرىا عمى كفاءة ،وفعالية

الحجم الصغير والمتوسط مناصفةً ،ودلت النتائج إلى وجود

المنظمات .كما وأظيرت نتائج الدراسة أن الثقافة التنظيمية

تأثير لمثقافة التنظيمية بأبعادىا (المشاركة في اتخاذ القرار،

السائدة من وجية نظر الموظفين ىي :الثقافة التنظيمية اليرمية،

وااللتزام ،واحترام الوقت ،واإلبداع واالبتكار) عمى أداء الموارد

وثقافة السوق بحسب تصنيف كوين ،أو الثقافة التنظيمية

البشرية في تمك المؤسسات ،بينما جماعية العمل وروح الفريق

البيروقراطية بحسب تصنيف والش ) (Wallachوكذلك يفضل

كبعدين من أبعاد الثقافة التنظيمية ال يؤثران عمى أداء الموارد

الموظفون في ىذه الدراسة سيادة الثقافة التنظيمية البيروقراطية

البشرية في تمك المؤسسات في والية ورقمة.

والتي تعتمد عمى التسمسل اليرمي ،ووجود أنظمة ولوائح مكتوبو

وىدفت دراسة الفراج [ ]29إلى تشخيص الثقافة التنظيمية

وواضحة تنظم العمل .وأظيرت النتائج أن الثقافة التنظيمية

السائدة في المؤسسات العامة السورية وتوضيح السمبيات،

السائدة من وجية نظر اإلدارة ىي :الثقافة التنظيمية

وصوالً إلى مقترح لخصائص الثقافة التنظيمية المفضمة

البيروقراطية ،إال أن اإلدارة تفضل التحول إلى الثقافة التنظيمية

وسماتيا ،ومقارنة بين المؤسسات اإلنتاجية والخدمية والتطوعية.

الداعمة؛ لتوفير بيئة عمل أفضل.

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وكانت االستبانة ىي

أما دراسة عبد المطيف وجودة [ ]8فقد ىدفت إلى تحديد

أداة الدراسة لجمع المعمومات المطموبة .أما مجتمع الدراسة فكان

دور الثقافة التنظيمية في التنبؤ بقوة اليوية التنظيمية ،ولتحقيق

جميع العاممين في المؤسسات اإلنتاجية والخدمية والتطوعية في

ىذا اليدف اختيرت عينة من أربع جامعات أردنية خاصة ،وتم

دمشق وريفيا ،أما العينة فاشتممت عمى العاممين بوظيفة مدير

توزيع أداة الدراسة (االستبانة) عمى أعضاء ىيئة التدريس،

أو رئيس دائرة أو شعبة ،وبمغ عدد أفراد العينة (.)350

واستطاع الباحثان من بناء نموذج يتكون من األبعاد( :التعاون،

وتوصمت الدراسة إلى أن اإلطار العام لمثقافة التنظيمية لدى

االبتكار ،االلتزام ،والفاعمية) ،وقد تمكن النموذج من تصنيف

العاممين في المؤسسات ارتكزت عمى أربعة محاور أساسية:

عينة الدراسة إلى مجموعتين :من لدييم شعور ضعيف باليوية

تتعمق بالعاممين ،والمديرين ،وبيئة العمل ،واألىداف المنشودة.

التنظيمية ،ومن لدييم شعور قوي بيا بدقة وصمت إلى
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 .%83.2وأظيرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة

اإلبداع وروح المبادرة في العمل اإلداري .وأن ىناك تأثير ألبعاد

إحصائية في إجابات العينة فيما يتعمق باليوية التنظيمية تعود

الثقافة التنظيمية السائدة عمى اإلبداع اإلداري منفردة ،أما تأثيرىا

داللة إحصائية تعود إلى مدة العمل في الجامعات الخاصة.

الداخمية والخارجية ،التوجو نحو التعاون والمشاركة ،والتوجو نحو

مجتمعة فقد ثبت تأثير متغيرات التوجو نحو األطراف المعنية

إلى الجنس أو العمر أو الرتبة األكاديمية ،ووجود فروق ذات

التدريب وتنمية العاممين والتقدير والتحفيز.

وجاءت دراسة الميثي [ ]31تيدف إلى معرفة مستويات
الثقافة التنظيمية وعناصر اإلبداع اإلداري في المدارس االبتدائية

أما دراسة ميجن [ ]33فقد ىدفت إلى التعرف عمى تأثير

بالعاصمة المقدسة ،ومعرفة طبيعة العالقة بين الثقافة التنظيمية

الثقافة التنظيمية عمى االلتزام التنظيمي لمموظفين في إدارات

بوجود مستويات عالية من الثقافة التنظيمية وعنصر األصالة

ولتحقيق أىداف الدراسة عمد الباحث إلى استخدام المنيج

من عناصر اإلبداع اإلداري ،كما أظيرت النتائج أن المؤىل

الوصفي التحميمي ،وكان عدد من أجاب عن أسئمة االستبانة

العممي يؤثر بشكل مباشر عمى بعد الثقافة المساندة ،وأن مدة

 148موظف ،ممن يجيدون القراءة والكتابة بالمغة اإلنجميزية.

مختارة من البمديات المحمية في مدن رئيسة في جنوب أفريقيا.

السائدة واإلبداع اإلداري بعناصره الكاممة ،وأثمرت نتائج الدراسة

الخبرة تؤثر عمى عناصر اإلبداع اإلداري ،كما بينت النتائج أن

وتوصمت النتائج إلى أن الثقافة التنظيمية السائدة ىي ثقافة

الثقافة اإلبداعية ،وثقافة الدور ،وثقافة الميمة؛ ىي التي تفسر

القوة ،بينما الثقافة التنظيمية المفضمة من الموظفين ىي الثقافة

اإلبداع اإلداري داخل البيئة التعميمية في المدارس االبتدائية

التنظيمية الداعمة .وأن ىناك فجوة بين الثقافة التنظيمية السائدة

بالعاصمة المقدسة.

والثقافة التنظيمية المفضمة من الموظفين في بعض اإلدارات.

أما دراسة عكاشة ]2[ ،فقد ىدفت إلى التعرف عمى واقع

وكذلك فإن االلتزام التنظيمي المعياري ىو السائد بين الموظفين.

الثقافة التنظيمية في شركة االتصاالت وأثرىا عمى مستوى األداء

وكانت العالقة بين الثقافة التنظيمية السائدة وااللتزام التنظيمي

الوظيفي لمعاممين .واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي،

لمموظفين في اإلدارات المختارة كالتالي :الثقافة التنظيمية السائدة

كما استخدم االستبانة أداة لجمع المعمومات .أما مجتمع الدراسة

ليا تأثير ذو داللة إحصائية عمى االلتزام التنظيمي لمموظفين.

فبمغ  1561موظف في الشركة ،واختار عينو قواميا 312

والثقافة التنظيمية المفضمة لمموظفين ليس ليا تأثير ذو داللة

موظف .وأشارت النتائج إلى األثر اإليجابي لمثقافة التنظيمية

إحصائية عمى االلتزام التنظيمي ليم .والفجوة بين الثقافة

عمى مستوى األداء الوظيفي لمعاممين .وكذلك وجود عالقة ذات

التنظيمية السائدة والثقافة التنظيمية المفضمة لمموظفين ليس ليا

داللة إحصائية بين عناصر الثقافة التنظيمية وبين مستوى األداء

تأثير ذو داللة إحصائية عمى االلتزام التنظيمي ليم .كما

الوظيفي .وأظيرت النتائج حاجة العاممين إلى تطوير مستوى

وأشارت النتائج إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين

الميارات والقدرات المتعمقة بالجوانب اإلبداعية بيدف مواكبة

المتغيرات الديموغرافية والثقافة التنظيمية السائدة .ووجود عالقة

المتغيرات.

ذات داللة إحصائية بين بعض المتغيرات الديموغرافية" :القسم

وىدفت دراسة الشريف [ ]32إلى معرفة مدى تأثير الثقافة

الذي ينتمي لو الموظف ،والمستوى التعميمي" والثقافة التنظيمية

التنظيمية السائدة في بيئة الجامعات السعودية عمى اإلبداع

المفضمة .ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغيرات

اإلداري لدى العاممين في القطاع اإلداري .وطبقت الدراسة عمى

الديموغرافية وااللتزام التنظيمي.

العاممين في القطاع اإلداري في أربع جامعات سعودية :جامعة

وىدفت دراسة عبد اإللو [ ]3إلى التعرف عمى نوع الثقافة

الممك عبد العزيز ،جامعة أم القرى ،جامعة طيبة ،جامعة

التنظيمية السائدة في الجامعة اإلسالمية وجامعة األزىر وجامعة

الطائف ،وبمغ مجموع أفراد العينة ( )650فرد من الجامعات

األقصى بقطاع غزة ،كما ىدفت إلى التعرف عمى مستوى

السابقة .واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،كما استخدم

التطوير اإلداري في تمك الجامعات ،ودراسة العالقة بين الثقافة

غالبية الموظفين اإلداريين إلى قوة وايجابية الثقافة التنظيمية

واستخدم الباحث المنيج الوصفي ،وكانت االستبانة ىي األداة

السائدة في الجامعات .وكذلك تشجيع إدارات الجامعات عمى

التي استخدميا الباحث لجمع المعمومات ،التي وزعيا عمى عينة

التنظيمية السائدة في تمك الجامعات ومستوى التطوير التنظيمي.

االستبانة لجمع المعمومات .وأشارت النتائج إلى أن اتجاىات
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عشوائية من اإلداريين واألكاديميين في تمك الجامعات .وقد

التنظيمية ومستوى االلتزام التنظيمي باختالف الخصائص

توصمت النتائج إلى أن الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة

الشخصية ،والى كشف طبيعة العالقة بين الثقافة التنظيمية

اإلسالمية تميل إلى ثقافة اإلنجاز ،بينما جامعتي األزىر

وااللتزام التنظيمي ،والى أثر القيم المكونة لمثقافة التنظيمية عمى

واألقصى تميل إلى ثقافة النظم والدور ،كما أظيرت الدراسة أن

االلتزام التنظيمي .ولتحقيق ىذه األىداف وزعت االستبانات عمى

اإلدارة العميا تشكل ثقافة الجامعة.

( )209موظف ،وقد استرد الباحث ( )167استبانة أي بنسبة

أما دراسة الشموي [ ]9فقد ىدفت إلى التعرف عمى

( .)%79.9وتوصمت النتائج إلى أن جميع قيم الثقافة التنظيمية

مستوى الثقافة التنظيمية بالكمية ،وكذلك التعرف عمى مستوى

تسود في ىيئة الرقابة والتحقيق بدرجة متوسطة .وأن ىناك

االنتماء التنظيمي لمنسوبييا ،وتحديد عالقة الثقافة التنظيمية

ارتباطاً موجباً وقوياً بين الثقافة التنظيمية بشكل عام وااللتزام

وعددىا ( )196استبانة ،تم استرداد ( )147استبانة أي بنسبة

 -إن قيم العدل والكفاءة وفرق العمل تؤثر عمى االلتزام

باالنتماء التنظيمي .ولتحقيق ىذه األىداف وزعت االستبانات

التنظيمي .وكذلك فيناك موافقة عمى وجود التزام تنظيمي.

( .)% 75وبعد إجراء التحميل اإلحصائي واختبار الفرضيات

التنظيمي بشكل عام .وأشارت النتائج إلى عدم وجود عالقة ذات

توصمت النتائج إلى أن مستوى الثقافة التنظيمية سائد بدرجة

داللة إحصائية بين الخصائص الشخصية والثقافة التنظيمية.

مرتفعة نسبياً .وأن مستوى االنتماء التنظيمي مرتفع لدى منسوبي

وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الخصائص

إحصائية في مستوى الثقافة التنظيمية وفقا الختالف الخصائص
الشخصية والوظيفية .ووجود فروق ذات داللة إحصائية في

أخي اًر ىدفت دراسة فرحان [ ]36إلى التعرف عمى واقع

الثقافة التنظيمية والتعرف عمى واقع التطوير اإلداري في

مستوى االنتماء التنظيمي وفقا لمتغير طبيعة العمل لصالح

مؤسسات القطاع العام األردني ودراسة العالقة بينيما ،وقد

العسكريين .وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى

استخدم الباحث المنيج الوصفي ،وكانت االستبانة ىي األداة

والوظيفية .ووجود عالقة طردية موجبة بين الثقافة التنظيمية

عشوائية .وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من

واالنتماء التنظيمي بمختمف أبعاده وبين قيم الثقافة التنظيمية

أبرزىا :أن الثقافة التنظيمية السائدة تميل إلى البيروقراطية

واالنتماء التنظيمي لدى منسوبي الكمية من مدنيين وعسكريين.

(النظم ،واألدوار) .وكذلك وجود عالقة قوية بين الثقافة

الشخصية ومستوى االلتزام التنظيمي.

الكمية .كما وأشارت النتائج إلى أنو ال توجد فروق ذات داللة

التي استخدميا الباحث لجمع المعمومات ،التي وزعيا عمى عينة

االنتماء التنظيمي وفقا الختالف الخصائص الشخصية

التنظيمية والتطوير اإلداري.

وجاءت دراسة العنزي [ ]34لتيدف إلى التعرف عمى

الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري في المؤسسات العامة في
المممكة العربية السعودية ،وقد تمخصت مشكمة الدراسة في

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

 .1أىمية الثقافة التنظيمية وأبعادىا من وجيات نظر متعددة

اإلجابة عن السؤال التالي :ما أثر الثقافة التنظيمية السائدة عمى

تبرز عدم االتفاق بين الباحثين عمى أبعاد محددة ليا.

اإلبداع اإلداري في المؤسسات العامة في المممكة العربية

 .2قمة وندرة الدراسات العربية التي تناولت موضوع الثقافة

السعودية؟ واستخدم الباحث المنيج الوصفي ،وكانت االستبانة

التنظيمية في البيئة الجامعية.

ىي أداة الدراسة .وقد توصمت نتائج الدراسة إلى توافر معظم

 .3اتفقت الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات التي تم

القيم المكونة لمثقافة التنظيمية في المؤسسات العامة بشكل

استعراضيا في المنيج واألداة المستخدمة ،حيث إن الدراسة

متوسط ،ماعدا قيمة المكافأة .وتوافر عناصر اإلبداع اإلداري

الحالية اعتمدت عمى المنيج الوصفي التحميمي ،واالستبانة كأداة

بالمؤسسات العامة بدرجة متوسطة .وأن ىناك ارتباطاً إيجابياً

رئيسة لجمع المعمومات.

بين القيم المكونة لمثقافة التنظيمية وعناصر اإلبداع.

 .4تميزت الدراسة الحالية عن عدد من الدراسات السابقة

أما دراسة العوفي [ ]35فقد ىدفت إلى التعرف عمى القيم

في المتغيرات التي تناولتيا ،فنجد أن الدراسات المتعمقة

السائدة المكونة لمثقافة التنظيمية ،والتعرف عمى مستوى االلتزام

بالثقافة التنظيمية تناولت المتغيرات التالية :اليوية الوطنية،

التنظيمي ،إضافة إلى الوقوف عمى مدى اختالف قيم الثقافة

التطوير التنظيمي ،االنتماء التنظيمي ،االلتزام التنظيمي ،اإلبداع
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اإلداري ،التطوير اإلداري.

الموجودة بين الظواىر ،ويمكن من الوصول إلى استنتاجات

 .5تميزت الدراسة الحالية عن معظم الدراسات السابقة في

وتعميمات تساعد في تطوير الواقع المدروس ،وىذا ما تسعى

عينتيا والمتمثمة في أعضاء الييئة اإلدارية في كميات وعمادات

الدراسة إلى تحقيقو [.[37

جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن.

ب .مجتمع الدراسة

أ .منيج الدراسة

شمل مجتمع الدراسة من جميع الموظفين والموظفات من

 .5الطريقة واإلجراءات

الييئة اإلدارية عمى رأس العمل في الكميات والعمادات المساندة
في جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن ،والبالغ مجموعيم

تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي في ىذه الدراسة،

(.)2450

ذلك ألنو المنيج الذي يمكننا من دراسة الظاىرة كما ىي في
الواقع ،ووصفيا وصفاً دقيقاً؛ مما يساعد عمى فيم العالقات

جدول 1

توزيع الييئة اإلدارية في الكميات والعمادات المساندة حسب مكان العمل لمعام الدراسي 1437/1436ىـ
مكان العمل

العدد

1

العمادات المساندة

766

2

كمية اآلداب

186

3

كمية العموم

179

4

كمية التربية

150

5

كمية االقتصاد المنزلي

33

6

كمية اإلدارة واألعمال

113

7

كمية التصاميم والفنون

94

8

كمية التمريض

58

9

كمية الخدمة االجتماعية

98

10

كمية الصحة وعموم التأىيل

80

11

كمية الصيدلة

59

12

كمية الطب البشري

54

13

كمية المغات والترجمة

104

14

كمية المجتمع

76

15

كمية طب األسنان

40

16

كمية عموم الحاسب والمعمومات

101

17

خدمة المجتمع والتعميم المستمر

59

18

معيد تعميم المغة العربية لمناطقات بغيرىا

37

19

السنة التحضيرية

163
2450

اإلجمالي
المصدر :عمادة شؤون أعضاء ىيئة التدريس

يتضح من الجدول السابق أن مجتمع الدراسة توزع بين

حصمت الباحثة عمى ( )518استبانة ،وتم استبعاد  23استبانة

كميات الجامعة وعماداتيا المساندة ،حيث بمغ مجتمع الد ارسة

لعدم صالحيتيا لمتحميل اإلحصائي لتصبح عينة الدراسة ()495

( )2450عضو ىيئة إدارية.

والذي يمثل  %20.2من مجتمع الدراسة .ويعرض الجدول

ج .عينة الدراسة

التالي الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة موزعة حسب

متغيرات الدراسة.

تم توزيع أداة الدراسة عمى عينة عشوائية بنسبة  %30من

مجتمع الدراسة والتي تعادل ( )735عضو ىيئة إدارية .وقد
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جدول 2
توزيع عينة الدراسة وفق معموماتيم العامة
التصنيف

المتغيرات
عدد سنوات الخبرة

مكان العمل

المؤىل العممي

المرتبة الوظيفية

العدد

النسبة

أقل من  5سنوات

203

41.0

من  – 5أقل من  10سنوات

114

23.0

من  10سنوات فأكثر

178

36.0

عمادة مساندة

154

31.1

كمية عممية

123

24.8

كمية نظرية

218

44.0

أقل من بكالوريوس

79

16.0

بكالوريوس

368

74.3

دراسات عميا

48

9.7

الرابعة  -الخامسة

77

15.6

السادسة  -السابعة

334

67.5

أعمى من السابعة

84

17.0

المجموع

495

100.0

(عدد سنوات الخبرة ،الكمية/العمادة ،المؤىل ،المرتبة الوظيفية).

يتضح من الجدول أن  %36من عينة الدراسة لديين خبرة
تزيد عن عشر سنوات ،و %23لدييا خبرة بين  10-5سنوات،

المحور الثاني :الثقافة التنظيمية السائدة ويتضمن( :الثقافة

العمل نجد أن  %44من العينة من الكميات النظرية ،و%24.8

صدق األداة:

من الكميات العممية %31.1 ،من العمادات المساندة .ومن

الصدق الظاىري :لمتحقق من الصدق الظاىري لألداة تم

حيث المؤىل نجد أن معظم عينة الدراسة  %74.3لديين درجة

عرضيا عمى عدة محكمين في تخصص اإلدارة التربوية وقد تم

الوظيفية لمعظم المشاركات في ىذه الدراسة كانت بين الدرجتين:

صدق االتساق الداخمي :لمتأكد من صدق االتساق الداخمي ألداة

السادسة والسابعة بنسبة مئوية  ،%67.5و %17.0منين عمى

الد ارسة تم حساب معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين بنود

درجة وظيفية أعمى من السابعة ،و %15.6منين درجتين

محور الثقافة التنظيمية بالدرجة الكمية لمبعد المنتمية إليو ،وقد

الوظيفية بين الدرجتين :الرابعة والخامسة.

جاءت عبارات االستبانة ذات داللة إحصائية عند مستوى

البيروقراطية ،الثقافة اإلبداعية ،الثقافة الداعمة أو المساندة).

و %41منين لديين خبرة تقل عن  5سنوات .ومن حيث مكان

تعديل صياغة بعض الفقرات في ضوء رؤية المحكمين.

البكالوريوس ،أما من حيث الدرجة الوظيفية فيالحظ أن الدرجة

( ،)0.01مما يدل عمى صدق األداة.

د .أداة الدراسة

ثبات األداة:

لتحقيق أىداف الدراسة وبعد االطالع عمى الدراسات

لمتأكد من ثبات األداة قامت الباحثة بتطبيقيا عمى عينة

السابقة واالستفادة منيا ،تم بناء أداة الدراسة والمتمثمة في

استطالعية مكونة من ( )50عضو ىيئة إدارية ،واحتساب

استبانة ذات محورين:

معامل ألفا كرونباخ.

المحور األول :معمومات عامة والتي تضمنت المتغيرات التالية:

جدول 3

معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد ومحاور الدراسة (العينة االستطالعية :ن = )50
البعد/المحور

عدد البنود

معامل ثبات ألفا كرونباخ

الثقافة البيروقراطية

9

0.89

الثقافة اإلبداعية

9

0.96

الثقافة الداعمة

8

0.95

المحور األول :الثقافة التنظيمية

26

0.97
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لمبدائل( :موافق بشدة =  ،5موافق =  ،4موافق إلى حد ما =

 ،3محايد =  ،2غير موافق =  ،)1ثم تم تصنيف تمك

مرتفعة وأن قيمة معامل الثبات الكمي لفقرات المحور األول
(.)0.97

اإلجابات إلى خمسة مستويات متساوية المدى من خالل

تصحيح األداة

المعادلة التالية:
طول الفئة = (أكبر قيمة -أقل قيمة) ÷ عدد بدائل األداة =

لتسييل تفسير النتائج استخدمت الباحثة األسموب التالي

( 0.80 = 5 ÷ )1-5لنحصل عمى التصنيف التالي:

لتحديد مستوى اإلجابة عن بنود األداة .حيث تم إعطاء وزن

جدول 4

توزيع لمفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث
الوصف

مدى المتوسطات

الدرجة

موافق بشدة

5.00 – 4.21

موافق

4.20 – 3.41

عالية جداً
عالية

موافق إلى حد ما

3.40 – 2.61

متوسطة

محايد

2.60 – 1.81

ضعيفة

غير موافق

1.80 – 1.00

ضعيفة جدًا

ىذا السؤال قامت الباحثة بحساب متوسطات درجات إجابة كل

 .6النتائج

فرد من أفراد العينة في أبعاد محور الثقافة التنظيمية( :الثقافة

أوالً :النتائج المتعمقة بالسؤال األول:

البيروقراطية ،الثقافة اإلبداعية ،الثقافة الداعمة) ،وتم تحديد

ما الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األميرة نورة بنت عبد

الثقافة التنظيمية السائدة بأخذ الدرجة األكبر.

الرحمن من وجية نظر أعضاء الييئة اإلدارية؟ ولإلجابة عن

جدول 5
توزيع عينة الدراسة وفق رأييم بالثقافة التنظيمية السائدة
العدد

النسبة

الترتيب

الثقافة التنظيمية السائدة
الثقافة البيروقراطية

369

74.5

1

الثقافة اإلبداعية

82

16.6

2

الثقافة الداعمة

24

4.8

3

الثقافة البيروقراطية/اإلبداعية

20

4.0

4

495

100.0

المجموع

يتضح من الجدول ( )5أن  %74.5من عينة الدراسة

اإلبداعية ،بينما ترى  %4.8من عينة الدراسة أن الثقافة

ترى أن الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األميرة نورة بنت

التنظيمية السائدة ىي الثقافة الداعمة ،و %4.0من العينة ترى

عبد الرحمن ىي الثقافة التنظيمية البيروقراطية ،بينما %16.6

أن الثقافة البيروقراطية /اإلبداعية ىي السائدة.

من عينة الدراسة ترى أن الثقافة التنظيمية السائدة ىي الثقافة

جدول 6

المتوسطات الحسابية وترتيبيا تنازلياً ألبعاد الثقافة التنظيمية
المتوسط* الحسابي

االنحراف المعياري

الترتيب

األبعاد
الثقافة البيروقراطية

3.03

0.86

1

الثقافة اإلبداعية

2.47

1.01

2

الثقافة الداعمة

2.17

0.92

3

2.57

0.86

الدرجة الكمية لمثقافة التنظيمية

الرحمن ولكن بدرجات متفاوتة .وبالنظر إلى الجدولين السابقين

يتضح من الجدول ( )6أن األبعاد المختمفة لمثقافة

نجد أن الثقافة التنظيمية البيروقراطية تأتي في المرتبة األولى

التنظيمية تسود في بيئة العمل في جامعة األميرة نوره بنت عبد
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من وجية نظر عينة الدراسة ،يمييا الثقافة التنظيمية اإلبداعية

وقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

تأتي في المرتبة الثانية ولكن بموافقة ضعيفة حيث بمغ المتوسط

والتك اررات والنسب المئوية عمى مستوى كل فقرة من فقرات أداة

الحسابي ليا ( ،)2.47يمييا الثقافة التنظيمية الداعمة وبموافقة

الدراسة مرتبة ترتيباً تنازليا حسب قيم المتوسطات الحسابية كما

ىي موضحة في الجداول (.)7،8،9

ضعيفة حيث بمغ المتوسط الحسابي (.)2.17

البعد األول :الثقافة البيروقراطية:

جدول 7

التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة عن مدى موافقتيم عمى توفر عناصر الثقافة البيروقراطية في الجامعة
العبارة

م

موافق

موافق

بشدة

درجة الموافقة
موافق إلى

محايد

حد ما

غير

2
3

من أساسيات ثقافة الجامعة الرقابة والمتابعة

ت

المستمرة

%

17.0

تركز الثقافة التنظيمية لمجامعة عمى االلتزام

ت

40

150

بالمسؤوليات بكل دقة

%

8.1

30.3

39.8

تركز الثقافة التنظيمية لمجامعة عمى االلتزام

ت

56

162

146

47

بتنفيذ الموائح واألنظمة

%

11.3

32.7

29.5

9.5

17.0

تتحدد الصالحيات والمسؤوليات استنادا إلى

ت

30

188

136

67

74

ثقافة الجامعة

%

6.1

38.0

27.5

13.5

14.9

تمتمك الجامعة أنظمة ولوائح رسمية دقيقة تمزم

ت

40

160

128

59

108

المرؤوسين بإتباعيا

%

8.1

32.3

25.9

11.9

21.8

6

تضع اإلدارة أىدافاً واضحة ومحددة وتمزم

ت

38

146

148

55

108

%

7.7

29.5

29.9

11.1

21.8

8

تؤكد إدارة الجامعة عمى االستقرار والثقافة

ت

20

152

130

68

125

المحافظة.

%

4.0

30.7

26.3

13.7

25.3

يجري العمل في الجامعة بشكل نظامي

ت

16

82

158

66

173

متوافق مع الميام التفصيمية لكل وظيفة.

%

3.2

16.6

31.9

13.3

34.9

1
4
5
7

الموظفين بإنجازىا بدقة

9

ت

140

149

128

34

44

%

28.3

30.1

25.9

6.9

8.9

84

177

130

42

62

35.8

26.3

8.5

12.5

197

44

64

8.9

12.9
84

المتوسط العام لمبعد

الحسابي

المعياري

موافق

التسمسل اليرمي لتنفيذ األعمال يعتبر ميماً
في ثقافة الجامعة

المتوسط

االنحراف

الترتيب

3.62
3.36
3.12
3.12
3.07
2.93
2.90
2.75
2.40

1.21
1.22
1.11
1.24
1.16
1.28
1.26
1.25
1.21

1
2
3
3
5
6
7
8
9

3.03

بموافقة بمغت نسبتيا  ،%78.2والفقرة رقم ( )4والتي تنص عمى

يتضح من الجدول أن فقرات بعد الثقافة التنظيمية

البيروقراطية حصمت عمى متوسط حسابي تراوح بين (-3.63

"تركز الثقافة التنظيمية لمجامعة عمى االلتزام بتنفيذ الموائح

 ،)2.40وأن المتوسط العام ليذا البعد بمغ ( ،)3.03مما يعني

واألنظمة" بموافقة بمغت نسبتيا  .%72.5مما يعني أن العمل

أن فقرات ىذا البعد حصمت عمى موافقة بدرجة متوسطة من

في الجامعة يسير بطريقة بيروقراطية من وجية نظر أعضاء

عينة الدراسة .ويالحظ أن أعمى متوسط حسابي كان لمفقرة رقم

الييئة اإلدارية ،وأن الثقافة التنظيمية البيروقراطية مسيطرة عمى

( )2والتي تنص عمى "التسمسل اليرمي لتنفيذ األعمال يعتبر

بيئة العمل .ويمكن تفسير ذلك بأن تسيير العمل وفقاً لألنظمة

عينة الدراسة .يمييا الفقرة رقم ( )3والتي تنص عمى "من

من الحماية لشاغمي المناصب القيادية وعدم التعرض لممساءلة.

والموائح والتشديد عمى االلتزام بيرمية تنفيذ األعمال يؤمن نوع

ميماً في ثقافة الجامعة" ،بموافقة بمغت نسبتيا  %84.3من
أساسيات ثقافة الجامعة الرقابة والمتابعة المستمرة" بموافقة بمغت

وترى الباحثة أن ذلك يعود لوجود لوائح موحدة لمجامعات

نسبتيا  ،%79.1يمييا الفقرة رقم ( )1والتي تنص عمى "تركز

السعودية والتي يتعين عمى الجامعات السعودية تطبيقيا

االلتزام بيا.

الثقافة التنظيمية لمجامعة عمى االلتزام بالمسؤوليات بكل دقة"
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ويالحظ أن جميع فقرات ىذا البعد حصمت عمى موافقة

الييئة اإلدارية .وبمقارنة النتيجة السابقة مع نتائج الدراسات

متوسطة ما عدا الفقرة رقم ( )9والتي حصمت عمى أقل متوسط

السابقة نجد أن دراسة دبكيفيك وبارباس ] [30ودراسة ميجن

الجامعة بشكل نظامي متوافق مع الميام التفصيمية لكل وظيفة"

سيادة الثقافة التنظيمية البيروقراطية من وجية نظر عينة

وبمغت نسبة الموافقة  %51.7من عينة الدراسة .ويتضح من

الدراسة.

الجدولين ( )5و( )6سيادة الثقافة التنظيمية البيروقراطية في

البعد الثاني :الثقافة اإلبداعية:

[ ]33ودراسة فرحان [ ]36تتفق مع الدراسة الحالية من حيث

حسابي كان ( ،)2.40والتي نصت عمى "يجري العمل في

جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن من وجية نظر أعضاء

جدول 8

التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة عن مدى موافقتيم عمى توفر عناصر الثقافة اإلبداعية في الجامعة
العبارة

م

موافق

موافق

درجة الموافقة

بشدة
13

موافق إلى

محايد

حد ما

غير

توفر التحديات التي يواجييا الموظفون

ت

56

132

138

42

فرصاً ليم لمتعمم والنمو

%

11.3

26.7

27.9

8.5

25.7

تولي الجامعة اىتماما عاليا إلنجاز

ت

16

138

137

82

122

األىداف بكفاءة.

%

3.2

27.9

27.7

16.6

24.6

تشجع ثقافة الجامعة عمى مواجية

ت

22

112

144

94

123

التحديات لتحقيق األىداف

%

4.4

22.6

29.1

19.0

24.8

تدعم ثقافة الجامعة دور فرق العمل

ت

20

106

130

82

157

لمواجية المشكالت

%

4.0

21.4

26.3

16.6

31.7

تسيم ثقافة المنظمة في تييئة المناخ

ت

28

82

132

96

157

المساعد عمى اإلبداع والتميز

%

5.7

16.6

26.7

19.4

31.7

تساىم ثقافة الجامعة في تكوين فرق عمل

ت

18

86

148

84

159

مبدعة

%

3.6

17.4

29.9

17.0

32.1

تميل الثقافة التنظيمية إلى تشجيع

ت

22

92

106

86

189

الموظفين عمى االبتكار وتحمل المخاطرة.

%

4.4

18.6

21.4

17.4

38.2

18

تولي الجامعة اىتماما كبي اًر بتشجيع

ت

20

94

90

96

195

%

4.0

19.0

18.2

19.4

39.4

11

تسيم ثقافة الجامعة في توفير جو من

ت

6

60

98

114

217

الشفافية

%

1.2

12.1

19.8

23.0

43.8

16
12
10
15
14

الموظفين المبدعين

الحسابي

المعياري

موافق
127

17

المتوسط

االنحراف

الترتيب

المتوسط العام لمبعد

2.89
2.68
2.63
2.49
2.45
2.43
2.34
2.29
2.04

1.35
1.21
1.21
1.25
1.25
1.21
1.28
1.27
1.11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2.47

يتضح من الجدول أن فقرات بعد الثقافة التنظيمية اإلبداعية

تنص عمى "تولي الجامعة اىتماما عاليا إلنجاز األىداف بكفاءة"

المتوسط العام ليذا البعد بمغ ( ،)2.47مما يعني أن فقرات ىذا

رقم ( )16والتي تنص عمى "تشجع ثقافة الجامعة عمى مواجية

البعد حصمت عمى موافقة بدرجة ضعيفة من عينة الدراسة.

التحديات لتحقيق األىداف" بموافقة بمغت نسبتيا  %55.7من

ويالحظ أن ثالث فقرات في بعد الثقافة التنظيمية الداعمة

عينة الدراسة.

وبموافقة بمغت نسبتيا  %58.8من عينة الدراسة ،يمييا الفقرة

حصمت عمى متوسط حسابي تراوح بين ( .)2.89-2.04وأن

حصمت عمى موافقة متوسطة ،وأن أعمى متوسط حسابي كان

بينما أقل متوسط حسابي كان ( )2.04لمفقرة رقم ()11

بمغت

الشفافية" حيث كانت نسبة موافقة عينة الدراسة  %33.1من

نسبتيا %65.9من عينة الدراسة ،يمييا الفقرة رقم ( )17والتي

عينة الدراسة .يمييا من حيث تدني موافقة عينة الدراسة الفقرة

لمفقرة رقم ( )13والتي تنص عمى "توفر التحديات التي يواجييا
الموظفون

فرصاً

ليم

لمتعمم

والنمو"،

وبموافقة

والتي نصت عمى "تسيم ثقافة الجامعة في توفير جو من

214

الباحثة أن ذلك يعزى إلى سيطرة الفكر البيروقراطي عمى شاغمي

رقم ( )18والتي تنص عمى " تولي الجامعة اىتماما كبي اًر

المناصب القيادية في الجامعة وبمقارنة النتيجة السابقة مع نتائج

بتشجيع الموظفين المبدعين" حيث كانت نسبة موافقة عينة
الدراسة  ،%41.2ثم الفقرة رقم ( )14والتي تنص عمى "تميل

الدراسات السابقة نجد أن دراسة عبد اإللو [ ]3توصمت إلى أن

الثقافة التنظيمية إلى تشجيع الموظفين عمى االبتكار وتحمل

الثقافة السائدة لعينة الدراسة كانت ثقافة اإلنجاز حيث يتم

المخاطرة ".حيث كانت نسبة موافقة عينة الدراسة  .%44.4مما

التركيز عمى اإلنجاز والنمو ،ويشعر األفراد بأىمية تحقيق

الييئة اإلدارية في جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن .وترى

البعد الثالث :الثقافة الداعمة:

األىداف وال يسمح لمقواعد واإلجراءات أن تعيق تحقيقيا.

يعني غياب الثقافة التنظيمية اإلبداعية من وجية نظر أعضاء

جدول 9

التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة عن مدى موافقتيم عمى توفر عناصر الثقافة الداعمة في الجامعة
م

درجة الموافقة

العبارة
موافق

موافق

موافق إلى

محايد

غير

تشجع اإلدارة الموظفين عمى المشاركة

ت

18

94

170

71

142

الفعمية في جميع أنشطة الجامعة.

%

3.6

19.0

34.3

14.3

28.7

تتصف العالقة بين اإلدارة والموظفين

ت

28

78

148

87

154

باالنسجام وتقوم عمى الدعم والمساندة

%

5.7

15.8

29.9

17.6

31.1

تعزز الثقافة التنظيمية الثقة لدى الموظفين

ت

8

96

142

109

140

في الجامعة

%

1.6

19.4

28.7

22.0

28.3

تركز الثقافة التنظيمية عمى الجانب

ت

8

84

132

109

162

اإلنساني في العمل

%

1.6

17.0

26.7

22.0

32.7

21

تدعم الجامعة المشاركة في صنع القرار

ت

8

62

94

108

223

%

1.6

12.5

19.0

21.8

45.1

20

تساعد الثقافة التنظيمية لمجامعة عمى

ت

6

50

88

108

243

التعبير عن الرأي بحرية.

%

1.2

10.1

17.8

21.8

49.1

توسع إدارة الجامعة االتصاالت والمقاءات

ت

4

56

69

104

262

بين الموظفين خارج حدودىا

%

0.8

11.3

13.9

21.0

52.9

تؤكد ثقافة الجامعة عمى العدالة والمساواة

ت

4

44

76

80

291

بين الموظفين

%

0.8

8.9

15.4

16.2

58.8

بشدة

26
25
23
22

24
19

المتوسط العام لمبعد

حد ما

موافق

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.55

1.19

2.47
2.44
2.33
2.04
1.93
1.86
1.77

1.24
1.14
1.15
1.13
1.09
1.08
1.06

الترتيب

1
2
3
4
5
6
7
8

2.17

يتضح من الجدول أن فقرات بعد الثقافة التنظيمية الداعمة

والتي تنص عمى "تعزز الثقافة التنظيمية الثقة لدى الموظفين في

حصمت عمى متوسط حسابي تراوح بين ( .)2.55-1.77وأن

الجامعة" بموافقة بمغت نسبتيا  .%49.7بينما أقل متوسط

البعد حصمت عمى موافقة بدرجة ضعيفة من عينة الدراسة.

ثقافة الجامعة عمى العدالة والمساواة بين الموظفين" وبمغت نسبة

ويالحظ أن أعمى متوسط حسابي كان لمفقرة رقم ( )26والتي

الموافقة  %25.1من عينة الدراسة .يمييا الفقرة رقم ( )24والتي

نصت عمى "تشجع اإلدارة الموظفين عمى المشاركة الفعمية في

تنص عمى "توسع إدارة الجامعة االتصاالت والمقاءات بين

جميع أنشطة الجامعة" ،وبموافقة بمغت نسبتيا  %56.9من

الموظفين خارج حدودىا" بموافقة بمغت نسبتيا  ،%26يمبيا

العالقة بين اإلدارة والموظفين باالنسجام وتقوم عمى الدعم

لمجامعة عمى التعبير عن الرأي بحرية" بموافقة بمغت نسبتيا

والمساندة" بموافقة بمغت نسبتيا  ،%51.4يمييا الفقرة رقم ()23

 .%29.1ويالحظ أن جميع فقرات بعد الثقافة الداعمة حصمت

حسابي كان ( )1.77لمفقرة رقم ( ،)19حيث نصت عمى " تؤكد

المتوسط العام ليذا البعد بمغ ( ،)2.17مما يعني أن فقرات ىذا

الفقرة رقم ( )20والتي تنص عمى "تساعد الثقافة التنظيمية

عينة الدراسة .يمييا الفقرة رقم ( )25والتي تنص عمى "تتصف
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عمى موافقة ضعيفة من عينة الدراسة .مما يعني غياب الثقافة

الييئة اإلدارية فيما يتعمق بالثقافة التنظيمية السائدة بحسب:

التنظيمية الداعمة عن بيئة العمل في جامعة األميرة نوره بنت

(الدرجة الوظيفية – عدد سنوات الخبرة – مكان العمل – المؤىل

ذلك يعود إلى ضعف ثقة أعضاء الييئة اإلدارية بشاغمي

ولإلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة باستخدام اختبار

المناصب القيادية وشعورىم بعدم اىتمام اإلدارة بيم .وبمقارنة

تحميل التباين األحادي (ف) لداللة الفروق بين أكثر من

النتيجة السابقة مع نتائج الدراسات السابقة نجد أن ميجن []33

مجموعتين مستقمتين وذلك لمتعرف عمى الفروق في كل بعد من

توصل إلى أن الثقافة التنظيمية المفضمة لدى الموظفين ىي

أبعاد محور الثقافة التنظيمية( :الثقافة البيروقراطية ،الثقافة

اإلنسانية واشاعة األجواء الودية.

الوظيفية – عدد سنوات الخبرة – مكان العمل – المؤىل

ثانياً :النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:

العممي) ،والجداول التالية توضح النتائج التي تم التوصل ليا:

العممي)؟

عبد الرحمن من وجية نظر الييئة اإلدارية ،وترى الباحثة أن

اإلبداعية ،الثقافة الداعمة) ،باختالف المتغيرات( :الدرجة

الثقافة التنظيمية الداعمة ،والتي تستند عمى االىتمام بالعالقات

الفروق باختالف الدرجة الوظيفية:

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أعضاء

جدول 10

اختبار تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول الثقافة التنظيمية السائدة باختالف الدرجة الوظيفية
البعد

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

التعميق

الثقافة البيروقراطية

بين المجموعات

10.36

2

5.18

7.26

0.001

دالة عند مستوى

داخل المجموعات

350.89

492

0.71

بين المجموعات

13.70

2

6.85

داخل المجموعات

485.48

492

0.99

بين المجموعات

15.33

2

7.66

داخل المجموعات

398.37

492

0.81

الدرجة الكمية لمثقافة

بين المجموعات

12.91

2

6.46

التنظيمية

داخل المجموعات

348.80

492

0.71

الثقافة اإلبداعية
الثقافة الداعمة

0.01
6.94

0.001

دالة عند مستوى
0.01

9.46

0.000

دالة عند مستوى
0.01

9.11

0.000

دالة عند مستوى
0.01

يتضح من الجدول رقم ( )10أن قيم (ف) دالة عند مستوى

الختالف الدرجة الوظيفية ألفراد العينة .ولمكشف عن مصدر

 0.01في األبعاد( :الثقافة البيروقراطية ،الثقافة اإلبداعية،

تمك الفروق تم استخدام اختبار (شيفيو) واتضح أن تمك الفروق

الثقافة الداعمة) ،وفي الدرجة الكمية لمثقافة التنظيمية ،مما يشير

لصالح أفراد العينة في المراتب (الرابعة  -الخامسة).

الفروق باختالف عدد سنوات الخبرة:

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة
الدراسة حول الثقافة التنظيمية السائدة في تمك األبعاد ،تعود

جدول 11

اختبار تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول الثقافة التنظيمية السائدة باختالف عدد سنوات الخبرة
البعد

مصدر التباين

الثقافة البيروقراطية

مجموع

درجات الحرية

المربعات

متوسط
المربعات

بين المجموعات

1.35

2

0.67

داخل المجموعات

359.90

492

0.73

بين المجموعات

7.84

2

3.92

داخل المجموعات

491.34

492

1.00

بين المجموعات

5.46

2

2.73

داخل المجموعات

408.23

492

0.83

الدرجة الكمية لمثقافة

بين المجموعات

4.06

2

2.03

التنظيمية

داخل المجموعات

357.65

492

0.73

الثقافة اإلبداعية
الثقافة الداعمة

قيمة ف

مستوى الداللة

التعميق
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0.92
3.93

0.399
0.020

غير دالة
دالة عند مستوى
0.05

3.29

0.038

دالة عند مستوى
0.05

2.79

0.062

غير دالة

يتضح من الجدول رقم ( )11أن قيم (ف) غير دالة في

مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات

بعد( :الثقافة البيروقراطية) ،وفي الدرجة الكمية لمثقافة التنظيمية،

عينة الدراسة حول الثقافة التنظيمية السائدة في تمك األبعاد،

مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

تعود الختالف عدد سنوات خبرة أفراد العينة .ولمكشف عن

البعد ،تعود الختالف عدد سنوات خبرة أفراد العينة.

الفروق لصالح أفراد العينة ذوي الخبرة (أقل من  5سنوات).

مصدر تمك الفروق تم استخدام اختبار (شيفيو) واتضح أن تمك

استجابات عينة الدراسة حول الثقافة التنظيمية السائدة في ىذا

الفروق باختالف مكان العمل:

كما يتضح من الجدول رقم ( )11أن قيم (ف) دالة عند
مستوى  0.05في األبعاد( :الثقافة اإلبداعية ،الثقافة الداعمة)،

جدول 12

اختبار تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول الثقافة التنظيمية السائدة باختالف مكان العمل
البعد

مصدر التباين

مجموع

الثقافة البيروقراطية

متوسط

درجات

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

1.26

2

0.63

داخل المجموعات

359.98

492

0.73

بين المجموعات

12.38

2

6.19

داخل المجموعات

486.80

492

0.99

بين المجموعات

7.09

2

3.54

داخل المجموعات

406.61

492

0.83

الدرجة الكمية لمثقافة

بين المجموعات

5.69

2

2.84

التنظيمية

داخل المجموعات

356.02

492

0.72

الثقافة اإلبداعية
الثقافة الداعمة

قيمة ف

مستوى

التعميق

0.86

0.422

غير دالة

6.26

الداللة

0.002

دالة عند مستوى
0.01

4.29

0.014

دالة عند مستوى
0.01

3.93

0.020

دالة عند مستوى
0.05

يتضح من الجدول رقم ( )12أن قيمة (ف) غير دالة في

حول الثقافة التنظيمية السائدة في تمك األبعاد ،تعود الختالف

داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول الثقافة

استخدام اختبار (شيفيو) واتضح أن تمك الفروق لصالح أفراد

التنظيمية السائدة في ىذا البعد ،تعود الختالف مكان عمل أفراد

العينة الذين يعممون في (عمادة مساندة) فيما يتعمق في بعد

العينة.

الثقافة اإلبداعية .ولصالح أفراد العينة الذين يعممون في (كمية

مكان عمل أفراد العينة .ولمكشف عن مصدر تمك الفروق تم

بعد( :الثقافة البيروقراطية) ،مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات

نظرية) فيما يتعمق في بعد الثقافة اإلبداعية .ولصالح أفراد العينة

كما يتضح من الجدول رقم ( )12أن قيم (ف) دالة عند

الذين يعممون في (عمادة مساندة) فيما يتعمق في بعد الثقافة

مستوى  0.05فأقل في األبعاد( :الثقافة اإلبداعية ،الثقافة
الداعمة) ،وفي الدرجة الكمية لمثقافة التنظيمية ،مما يشير إلى

الداعمة.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة

الفروق باختالف المؤىل العممي:

جدول 13

اختبار تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول الثقافة التنظيمية السائدة باختالف المؤىل العممي
البعد

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

التعميق

الثقافة

بين المجموعات

14.41

2

7.21

10.22

0.000

دالة عند مستوى

البيروقراطية

داخل المجموعات

346.83

492

0.71

الثقافة اإلبداعية

بين المجموعات

16.19

2

8.09

داخل المجموعات

482.99

492

0.98

بين المجموعات

14.55

2

7.27

داخل المجموعات

399.15

492

0.81

الدرجة الكمية

بين المجموعات

14.69

2

7.34

لمثقافة التنظيمية

داخل المجموعات

347.02

492

0.71

الثقافة الداعمة
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0.01
8.25

0.000

دالة عند مستوى
0.01

8.97

0.000

دالة عند مستوى
0.01

10.41

0.000

دالة عند مستوى
0.01

5

يتضح من الجدول رقم ( )13أن قيم (ف) دالة عند

2016

11

االزدواجية ،مع توفير الحوافز المادية والمعنوية المناسبة ،بما

مستوى  0.01في األبعاد( :الثقافة البيروقراطية ،الثقافة

يحقق األىداف الشخصية لمييئة اإلدارية وبما ال يتعارض مع

اإلبداعية ،الثقافة الداعمة) ،وفي الدرجة الكمية لمثقافة التنظيمية،

األىداف التنظيمية وامكانات الجامعة ،مما يساعد عمى رسم

مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات

صورة واضحة لديين بأن التزامين التنظيمي سينعكس إيجاباً

عينة الدراسة حول الثقافة التنظيمية السائدة في تمك األبعاد،

عميين وعمى العمل الذي يمارسنو.

تعود الختالف المؤىالت العممية ألفراد العينة .ولمكشف عن

 .8ضرورة التطوير المستمر ألعضاء الييئة اإلدارية بيدف

الفروق لصالح أفراد العينة الحاصمين عمى (أقل من

قدراتين وتنمية اإلحساس باىتمام إدارة الجامعة بين ،األمر

بكالوريوس).

الذي يساعد عمى رفع مستوى التزامين بالعمل في الجامعة

تحفيزىم ليكن جزءاً من التنظيم وثقافتو ،مما يساىم في تطوير

مصدر تمك الفروق تم استخدام اختبار (شيفيو) واتضح أن

واالرتباط بيا.

 .7التوصيات

المراجع

في ظل النتائج السابقة فإن الباحثة توصي باآلتي:
 .1ضرورة التقميل من البيروقراطية في التعامالت داخل جامعة

أ .المراجع العربية

] [1جرينبرج ،جيرالد ،بارون ،روبرت .(2004) .إدارة السموك

األميرة نوره بنت عبد الرحمن ،والتوجو بالثقافة التنظيمية لمجامعة

التنظيمي في المنظمات .ترجمة :رفاعي ،إسماعيل

تدريجيا إلى الممارسات التنظيمية الداعمة ،واإلبداعية.
 .2ضرورة ممارسة قدر من المرونة من قبل إدارة الجامعة

بسيوني ،الرياض :دار المريخ لمنشر.

) Organizational Structureمما يساعد عمى تقميل

مستوى األداء الوظيفي :دراسة تطبيقية عمى شركة

الييئة اإلدارية في الجامعة.

الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطين.

] [2عكاشة ،أسعد أحمد" .)2008( .أثر الثقافة التنظيمية عمى

والتحول التدريجي إلى ىياكل تنظيمية أفقية أو (Flat

االتصاالت في فمسطين" .رسالة ماجستير غير منشورة،

البيروقراطية وسرعة اإلنجاز ،وتعزيز الرقابة الذاتية لدى أعضاء

 .3ضرورة تحديد األىداف بوضوح ومتابعة تحقيقيا من قبل

] [3عبد اإللو ،سمير يوسف محمد" .)2006( .واقع الثقافة

في اإلدارات والوحدات المختمفة لممساىمة الفعالة في تحقيقيا،

وأثرىا عمى مستوى التطوير التنظيمي لمجامعات :دراسة

التفصيمية لكل وظيفة والربط بينيما.

كمية التجارة ،غزة ،فمسطين.

التنظيمية السائدة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة

إدارة الجامعة ،وايجاد اآلليات المحفزة لجميع منسوبي الجامعة

مقارنة" .رسالة ماجستير غير منشوره ،الجامعة اإلسالمية،

كما توصي الباحثة بضرورة تنظيم العمل وتحديد الميام

] [4الرخيمي ،ممدوح جالل .)2000) .دور الثقافة التنظيمية في

 .4ضرورة اتباع سياسات واجراءات تنظيمية تشجع عمى

تطبيق إدارة الجودة الشاممة عمى قطاع الصناعات

الممارسات اإلبداعية لدى منسوبي الجامعة ،وضرورة توفير قدر

الكيماوية بمحافظة جدة ،رسالة ماجستير غير منشوره،

من الشفافية في بيئة العمل ،واالىتمام بتنمية روح االبتكار لدى

أعضاء الييئة اإلدارية نظ اًر لما لو من تأثير عمى قدرة الجامعة

جامعة الممك عبد العزيز .جدة ،المممكة العربية السعودية.

 .5تعزيز الثقافة التنظيمية الداعمة والبحث في أسباب تدني

دار وائل لمطباعة والنشر ،عمان.

] [5القريوتي ،محمد قاسم .)2000( .نظرية المنظمة والتنظيم،

عمى تحقيق أىدافيا وتعزيز مكانتيا بين الجامعات األخرى.

الممارسات الداعمة وايجاد السياسات واإلجراءات المناسبة

] [8عبد المطيف ،عبد المطيف ،ووجودة ،محفوظ.)2010( .

والكفيمة بتقديم الدعم الالزم ألعضاء الييئة اإلدارية.

"دور الثقافة التنظيمية في التنبؤ بقوة اليوية التنظيمية:
دراسة ميدانية عمى أعضاء ىيئة تدريس في الجامعات

 .6ضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين لما ليا

األردنية الخاصة" ،مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية

من أىمية وأثر عمى اإلنتاجية ،وتحقيق الوالء لمجامعة وااللتزام

والقانونية ،المجمد ( ،)26العدد( )2ص.156-119 :

بأداء العمل عمى أكمل وجو.

 .7توفير بيئة عمل تتسم بالوضوح في الميام والمسؤوليات وعدم
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] [9الشموي ،حمد بن فرحان" .)2005( .الثقافة التنظيمية

] [32الشريف .عمى فييد" .)2007( .الثقافة التنظيمية في

كمية الممك خالد العسكرية ،المدنيين والعسكريين" ،رسالة

ميدانية" .رسالة دكتوراه غير منشوره :جامعة أم القرى ،كمية

الجامعات السعودية ودورىا في اإلبداع اإلداري :دراسة

وعالقتيا باالنتماء التنظيمي :دراسة ميدانية عمى منسوبي

التربية ،مكة المكرمة ،المممكة العربية السعودية.

ماجستير غير منشورة ،أكاديمية نايف لمعموم األمنية ،كمية

] [34العنزي ،بسام مناور1425( .ه) .الثقافة التنظيمية

الدراسات العميا ،الرياض ،المممكة العربية السعودية.

] [10العطية ،ماجدة .)2003( .سموك المنظمة ،سموك الفرد

واإلبداع اإلداري .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

] [13حريم ،حسين .(2006) .مبادئ اإلدارة الحديثة :النظريات

السعودية.

والجماعة .دار الشروق لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

الممك سعود ،كمية العموم اإلدارية ،الرياض ،المممكة العربية

] [35العوفي ،محمد بن غالب" .)2005( .الثقافة التنظيمية

– العمميات اإلدارية – وظائف المنظمة ،ط ( ،)1عمان:

وعالقتيا بااللتزام التنظيمي :دراسة ميدانية عمى ىيئة

دار الحامد.

الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض" ،رسالة ماجستير غير

] [21العميان ،محمود سميمان .)2002( .السموك التنظيمي في
منظمات األعمال ،ط ( ،)1دار وائل لمنشر ،عمان،

منشورة ،أكاديمية نايف لمعموم األمنية ،كمية الدراسات
العميا ،الرياض ،المممكة العربية السعودية.

األردن.

] [36الفرحان ،أمل حمد " .)2003( .الثقافة التنظيمية والتطوير

] [22أبو بكر ،مصطفى ،وطو ،السيد حسنين.)2005( .

المدير وتنمية سموك العاممين :مدخل استراتيجي إلدارة

اإلداري في مؤسسات القطاع العام األردني :دراسة تحميمية"

ط( ،)1مطابع الوالء الحديثة ،القاىرة ،مصر.

األول.

المجمة األردنية لمعموم التطبيقية ،المجمد السادس ،العدد

السموك االنساني والتنظيمي في المنظمات المعاصرة.
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ABSTRACT_ The study aimed to identify the organizational culture at Princess Nourah bint
Abdulrahman University (PNU) from the perspective of the administrative body, as well as to
identify the degree of variation among members of the study about organizational culture in the
university according to (Career grade, years of experience, workplace, and qualifications). The
population of the study consisted of (2450) administrative body in the faculties of the university
and support deanships. The researcher used the descriptive approach and distributed a
questionnaire to 30% of the study population. The responses that were obtained reached (495),
which represents 20% of the study population. The study found the following results: (74.5%)
study sample sees that the prevailing organizational culture in (PNU) was the bureaucratic
culture. There were statistically significant differences between the study sample responses about
the prevailing organizational culture in the following Dimensions: (bureaucratic culture, creative
culture, supportive culture), belonging to different Career grade and years of experience. There
were statistically significant differences between the study sample responses about the prevailing
organizational culture in the following Dimensions: (bureaucratic culture, creative culture,
supportive culture), belonging to different educational qualifications for members of the sample.
And There were statistically significant differences between the study sample about the prevailing
organizational culture in Dimensions: (creative culture, supportive culture), belonging to different
workplace for members of the sample.
KEYWORDS: Organizational Culture, Higher education, Princess Nourah bint Abdulrahman
University.
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