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وقـــد توصلـــت الباحثـــة لعـــدد مـــن النتائـــج منهـــا؛ أن مســـتوى الثقافـــة التنظيميـــة الســـائدة بكليـــة العلـــوم واآلداب للبنـــات بطريـــف جـــاء بدرجـــة
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ع ــى تطوي ــر منظوم ــة القي ــم اخلاص ــة بالكلي ــة  ،توجي ــه عض ــوات هيئ ــة التدري ــس لتوحي ــد املعتق ــدات والفرضي ــات والرم ــوز اإلداري ــة املكون ــة للثقاف ــة
التنظيمي ــة للكلي ــة ب ــا يكف ــل فاعليته ــا يف كاف ــة تعام ــات العض ــوات اإلداري ــة ،والعم ــل ع ــى تعزي ــز اإلب ــداع يف بيئ ــة العم ــل بالكلي ــة.
كلامت مفتاحية :الثقافة التنظيمية ،اإلبداع اإلداري ،مستوى الثقافة ،عضوات هيئة التدريس ،بيئة العمل.
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Abstract: The objective of the current research is to determine the impact of organizational culture on administrative creativity from the point of view of faculty
members in the Girls’ Faculty of Science and Arts in Turaif (GFSAT). To achieve the above objective, the researcher has applied a descriptive methodology by
constructing a questionnaire distributed to 69 teachers at GFSAT. The number of questionnaires retrieved and valid for the statistical analysis was 63. The research
reached a number of results such as that the levels of organizational culture and administrative creativity prevailing in GFSAT reached an elevated percentage. The
study also found out an average significant statistical correlation in the practice of organizational culture from the point of view of faculty members in GFSAT. The
study has listed a number of recommendations among them are the need to work on developing the value system of the faculty, directing faculty members to unify
the beliefs, hypotheses and administrative symbols that constitute the organizational culture of the college to ensure their effectiveness in all interactions among the
administrative members and to enhance creativity in the work environment in GFSAT.
Keywords: organizational culture, administrative creativity, cultural level, faculty members, work environment.
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مقدمة:

متثــل املتغــرات العامليــة مناخــ ًا جديــد ًا يســهم

يف تغيــر الثوابــت اإلداريــة عــى مســتوى الــدول
واملنظــات ،حيــث جيعــل مــن املعرفــة أساسـ ًا لنجــاح

بــن العاملــن بحيــث يؤمــن هبــا إيامنــا عميق ـ ًا.

دورا رئيســ ًيا
حيــث تلعــب الثقافــة التنظيميــة ً

عــى مجيــع املســتويات واألنشــطة داخــل التنظيــم
اإلداري ،وتســهم يف خلــق املنــاخ التنظيمــي املالئــم،

املنظــات ومــن الثقافــة التنظيميــة مرجعيــة لرؤيــا،
ومــن القــدرة عــى اإلبتــكار واإلبــداع ضامنـ ًا لبقائهــا

مالئــم وفعــال ،ممــا يســاعد عــى حتقيــق األهــداف

وتســهم ثقافــة املنظمــة يف احلفــاظ عــى هويتهــا

خــال جتســيد وتطويــر القيــم واالجتاهــات والســلوك

العاملــن ،ومســاعدهتم عــى أداء أعامهلــم بصــورة

األداء الوظيفــي( .الكــردي2010 ،م ،ص.)22 :

والســتمرار جاهزيتهــا للمنافســة وحتقيــق التميــز.

وبقائهــا فهــي بمثابــة أداة فعالــة لتوجيــه ســلوك
أفضــل مــن خــال نظــام للقواعــد واللوائــح غــر

الرســمية التــي متكنهــم مــن التعامــل مــع املواقــف

الــذي يعمــل عــى حتســن وتطويــر األداء بشــكل
الفرديــة واجلامعيــة والتنظيميــة ،ويبــز ذلــك مــن

واملعايــر احلديثــة التــي تعمــل عــى تنميــة وتطويــر
ويمثــل نســيج القيــم والعالقــات التنظيميــة

الــذي متثلــه الثقافــة التنظيميــة أهــم مكونــات البيئــة

املختلفــة بحريــة وإبــداع ،ويــرى عكاشــة (2008م،
ص )18 :أن الثقافــة التنظيميــة تعــد انعاكاســ ًا

األداء مــن خــال حتقيــق اإلبــداع اإلداري ،والــذي

املعتقدات،االفرتاضــات واالجتاهــات املشــركة

إىل حتقيقهــا يف عــامل اليــوم ،حيــث يشــر برويــس

ملجموعــة مــن األيديولوجيــات ،الفلســفات ،القيــم،
وأنــاط التوقعــات التــي متيــز االفــراد يف تنظيــم مــا.
ويشــركل مــن أبــو الوفــا وحســن وعبــداهلل

(2012م،ص )272 :إىل أن رضورة وجــود ثقافــة

التنظيميــة اجليــدة التــي تؤهــل العاملــن لتطويــر
يعــد مــن أهــم األهــداف التــي تســعى املنظــات

(2016م ،ص ) 1:إىل أن املنظــات املعــارصة تعيــش
ظروفــا متغــرة ومعقــدة ،ممــا جيعــل حاجتهــا إىل
اإلبــداع اإلداري حاجــة ملحــة ،اذ يتعــن عــى املــدراء

تنظيميــة أمــر حمتــم ألي منظمــة تســعى لتحيــق
أهدافهــا بــكل كفــاءة ،ألهنــا تؤمــن إيامنـ ًا قاطعــا بــأن

عــى تنميــة وتطويــر قــدرات العاملــن للمســامهة

أدرك منســوبوها ذلــك.

وتوليــد االفــكار.

نجاحاهتــا مرهونــة بوجــود ثقافــة تنظيميــة متــى مــا
ويؤكــد العميــان (2010م،ص )317 :أن الثقافــة

التنظيميــة هلــا تأثــر إجيــايب عــى املنظمــة والســلوك
التنظيمــي والفعاليــة التنظيميــة عندمــا تكون مشــركة

الذيــن يتولــون إدارة املنظــات املعــارصة أن حيرصــو

يف حــل املشــكالت ،واملشــاركة يف اختــاذ القــرارات،

ويشــتمل اإلبــداع اإلداري عــى جمموعــة مــن
املصــادر ا ُمل ْرتكــزة عــى العنــر البــري ومعارفــه،
يتــم ترتيبهــا وتنظيمهــا يف خطــوات ومراحــل مــن
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األنشــطة التــي يتــم اعتامدهــا لتحقيــق إبداعــات يف

شــكل منتــج أو خدمــة أو نظــام(Gapar& Mabic,

).2014, p.311

ويضيــف شــقورة (2012م ،ص )117:أن

التجديــد يعــد جوهــر اإلبــداع اإلداري أليــة منظمــة،

ملحــة إليــه ،فهــو يســهم
ممــا جيعلهــا يف حاجــة ّ

يف حتســن القــدرات وتوليــد األفــكار ،ومواكبــة
التطــورات التقنيــة احلديثــة ،وحــل املشــكالت،
واملشــاركة يف اختــاذ القــرارات املناســبة يف الوقــت

املناســب.
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وطــرق إدارهتــا نظــر ًا لدورهــا احلاســم يف رفــع

مســتوى العائــد التعليمــي والــذي ينعكــس مبــارشة

عــى خمرجــات التعليــم.
ونظــر ًا ألمهيــة املنظــات التعليميــة وأمهيــة دورهــا

يف تشــكيل مســتقبل الــدول وحتقيــق رقيهــا ونمــو
ثروهتــا البرشيــة ،فقــد أولــت قيــادة اململكــة إهتامم ـ ًا
بالغــ ًا بالتعليــم العــايل ومنظامتــه يف رؤيــة (2030م)
والتــي هتــدف إىل التحــول الشــامل لكافــة قطاعــات

الدولــة ومنهــا منظــات التعليــم العــايل لالرتقــاء

بالعمليــة التعليميــة ،والتــي ســبقها العديــد مــن

وعطفــ ًا عــى مــا ســبق يتضــح أن املنظــات
املعــارصة نظــر ًا ملــا حييــط هبــا مــن تغــرات عامليــة

باململكــة ،حيــث تشــر دراســة احلريب(1435هـــ،

البيئــة املحيطــة مــن غمــوض ال يمكــن التنبــوء خاللــه

مليــون ريـــال مــن ميزانيتهــا عــام  1390هـــ و بنســبة

وحمليــة ذات إيقــاع رسيــع ،ونظــر ًا ملــا يكتنــف تلــك

بــا ســتواجه املنظــات مــن تغــرات مســتقبلية ،فــإن

عــى املنظــات أن تســعى جاهــدة يف حتديــد ثقافتهــا
التنظيميــة وأن حتــرص عــى أن تناســب مكونــات

تلــك الثقافــة مــن معتقــدات وقيــم وتوجهــات
متطلبــات العــر مــن املعرفــة واملرونــة والتطويــر،

ومــن ثــم تعزيــز اإلبــداع اإلداري مــن خــال املنــاخ
التنظيمــي املناســب وتوفــر األســباب والوســائل

التــي متكــن منســوبيها مــن حتقيــق ذلــك اإلبــداع.
خلفية البحث:

اجلهــود والتــي متثلــت يف تطــور ميزانيــة التعليــم
ص )1:إىل أن الدولــة خصصــت للتعليــم 666

 ٪ 8.9مــن ميزانيــة الدولــة ،ثــم قفــزت يف عــام

 1427هـــ هــذه املخصصــات إىل حــوايل  75مليــار
ريـــال تقريبــا بنســبة  ٪ 2.20مــن ميزانيــة الدولة ،ويف
عــام 1434هـــ إىل  204مليــار ريـــال وبنســبة ٪ 25
مــن ميزانيــة الدولــة ،ويف عــام  1435هـــ خصصــت
الدولــة  210مليار ريـــال وبنســبة  ٪ 25مــن ميزانيتها

العامــة.

ووفقــ ًا مليزانيــة الدولــة اخلاصــة بعــام

1436هـ1437/هـــ بلــغ مــا تــم ختصيصــه لقطــاع

يمثــل التعليــم العــايل حجــر األســاس لتكويــن

التعليــم العــام والتعليــم العــايل وتدريــب القــوى

ممــا يعطــي أمهيــة بالغــة ملنظــات التعليــم العــايل

مليــار ريـــال ،ويمثــل حــوايل نســبة ( )25باملئــة

وتطويــر خمتلــف األنشــطة االقتصاديــة واالجتامعيــة

العاملــة مــا يقــارب ( )217مائتــن وســبعة عــر

135

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)1جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

مــن النفقــات املعتمــدة بامليزانيــة ،وهــو مــا يســاوي

عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن اإلبــداع اإلداري

عجــز بامليزانيــة العامــة بواقــع  145مليــار ريـــال.

نظــرا ملــا الحظتــه الباحثــة مــن خــال عملهــا

وبالرغــم مــن اجلهــود التــي توليهــا اململكــة

واملعتقــدات والفرضيــات والرمــوز اإلداريــة لــدى

نفــس نســبة العــام الســابق بالرغــم مــن توقــع

(ميزانية 1436هـــ،ص)306 :

ملنظــات التعليــم العــايل إال أن العديــد مــن
الدراســات قــد بينــت نتائجهــا وجــود مشــكالت

تتعلــق بالثقافــة التنظيميــة املطبقــة وكذلــك اإلبــداع
اإلداري للعاملــن بتلــك املنظــات ،ممــا ينعكــس
ســلب ًا عــى أداء تلــك املنظــات ومــن ثــم نجاحهــا يف
حتقيــق أهدافهــا .ومــن نتائــج الدراســات التــي بينــت
وجــود مشــكالت إداريــة يف منظــات التعليــم العــايل

باململكــة وخاصــة مــا يتعلــق باإلبــداع اإلداري نتائــج

دراســة مقابلــة (2014م ،ص )33 :التــي خلصــت
إىل أن درجــة اإلبــداع اإلداري لــدى رئيــس أو منســق

القســم األكاديمــي باجلامعــة كانــت متوســطة ،وتوجد
فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ألثــر اجلنــس يف
اإلبــداع اإلداري لصالــح الذكــور ،وعــدم وجــود

فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ألثــر التخصــص

يف اإلبــداع اإلداري ككل ،كــا بينــت دراســة اليحيــوي

(2011م) ّ
أن معايــر أداء اجلــودة الشــخصية لــدى

رؤســاء األقســام باجلامعــات الســعودية جــاءت
بدرجــة متوســطة ،كــا بينــت نتائــج دراســة عربيــات

(2011م) أن مســتوى تطبيــق اإلبــداع اإلداري لــدى
أعضــاء هيئــة التدريــس كان متوســط ًا ،وأن مســتوى
األداء اإلداري لدهيــم كان مرتفعــ ًا ،كــا وجــدت

وأدائهــم الوظيفــي.

بطريــف أن هنــاك مشــكالت يف منظومــة القيــم
عضــوات هيئــة التدريــس بالكليــة ،األمــر الــذي يؤثــر
ســلب ًا عــى قدرهتــم وتفهمهــم حلــل املشــكالت واختاذ
القــرار والقابليــة للتغيــر وتعزيــز روح املجازفــة

وتشــجيع اإلبــداع.
وبنــاء ًا عــى مــا ســبق يتضــح أن واقــع العمــل
اإلداري بمنظــات التعليــم العــايل مــازال يعــاين مــن
العديــد مــن املشــكالت اإلداريــة وخاصــة املتعلقــة

باإلبــداع اإلداري ،ممــا يعنــي أن احلاجــة ماســة لتطبيــق
البحــث احلــايل هبــدف حتديــد مــدى تأثــر الثقافــة

التنظيميــة عــى اإلبــداع اإلداري.
مشكلة البحث:

يمكــن بلــورة مشــكلة البحــث يف التســاؤل

الرئيــس التــايل:

مــا أثــر الثقافــة التنظيميــة عــى اإلبــداع اإلداري

مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس بكليــة

العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف؟

ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل الرئيــي األســئلة

التاليــة :

- 1مــا مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة

العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن وجهــة نظــر
عضــوات هيئــة التدريــس؟
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- 2مــا مســتوى اإلبــداع اإلداري بكليــة العلــوم

نظــر املســئولني بجميــع الكليــات التابعــة جلامعــة

واآلداب للبنــات بطريــف مــن وجهــة نظــر عضــوات

احلــدود الشــالية ألمهيــة الثقافــة التنظيميــة

هيئــة التدريــس؟

وأثرهــا يف حتقيــق اإلبــداع اإلداري ،ممــا جيعلهــم

أهداف البحث:

أكثــر قــدرة عــى اختــاذ املبــادرات التــي متكنهــم

تتمثل أهداف البحث احلايل فيام ييل :

مــن حتقيــق ذلــك .

1 .حتديــد مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة

4 .يتوقــع أن يســهم البحــث يف مســاعدة الباحثــن

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن

يف تنــاول أبعــاد أخــرى للثقافــة التنظيميــة

وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس؟

واإلبــداع اإلداري وإجيــاد عالقــات أخــرى بــن

2 .حتديــد مســتوى اإلبــداع اإلداري بكليــة العلــوم

هذيــن املتغرييــن ومتغــرات أخــرى لإلســهام

واآلداب للبنــات بطريــف مــن وجهــة نظــر

ىف تطويــر الفكــر اإلداري وحــل املشــكالت

عضــوات هيئــة التدريــس؟

امليدانيــة املتعلقــة باملتغــرات املختلفــة والعالقــة

أمهية البحث:
انطالقــ ًا مــن األهــداف التــي يســعى البحــث إىل

فيــا بينهــا.

حدود البحث:

حتقيقهــا فــإن أمهيــة هــذا البحــث تكمــن يف النقــاط
التاليــة:

1 .تنبــع أمهية الدراســة مــن أمهيــة الثقافــة التنظيمية
بالنســبة للمنظــات يف عــامل اليــوم وخاصــة
للمنظــات التعليميــة ومنهــا الكليــات ،ومــا تقوم
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تتمثل حدود البحث يف املحددات التالية :

احلــدود املوضوعيــة :اقتــر البحــث عــى حتديــد

أثــر الثقافــة التنظيميــة عــى اإلبــداع اإلداري مــن وجهــة
نظــر عضــوات هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب

للبنــات بطريــف.

احلــدود الزمنيــة :تــم تطبيــق هــذا البحــث خــال

بــه مــن دور إجيــايب يف حتســن املنــاخ اإلداري
وجعلــه مناخــ ًا صاحلــ ًا للتطويــر واإلبــداع .

العــام الــدرايس الفصــل الــدرايس األول 2017م.

يف تطويــر األداء العــام لألفــراد واإلدارات ومــن

كليــة العلــوم واآلداب للبنــات يف طريــف ،باململكــة

2 .أمهيــة اإلبــداع اإلداري بوصفــه عام ـ ً
ا حاس ـ ًا
ثــم املنظــات ككل ،واحلاجــة املاســة يف ظــل
التغــرات املحليــة والعامليــة املحيطــة لتحقيــق

اإلبــداع اإلداري.

3 .كــا يؤمــل أن يســهم البحــث احلــايل يف لفــت

احلــدود املكانيــة  :اقتــر تطبيــق هــذا البحــث عــى

العربيــة الســعودية.

احلــدود البرشيــة :تــم تطبيــق البحــث عــى عضــوات

هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات يف

طريــف.
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مصطلحات البحث:
عــرف اجللــدة (2009م،ص )204:الثقافــة
بأنــا «:جمموعــة مــن القيــم واملعتقــدات
التنظيميــة ّ
املبــارشة وغــر املبــارشة ( الواضحــة وغــر الواضحة)
واخلــرات ،واملامرســات التــي حتقــق التفــوق
التنظيمــي».
عــرف ك ً
ال مــن الرحيم وحســن (2010م ،ص)7:
اإلبــداع اإلداري بأنــه :جممــل التغــرات احلاصلــة يف
األنشــطة والفعاليــات واألســاليب اإلداريــة التــي
تتبعهــا املنظمــة بالشــكل الــذي يتــاءم مــع حتقيــق
أهــداف املنظمــة.
اجلانب النظرى:
متهيد:
اكتســبت املنظــات يف العــر احلديــث العديــد
مــن الصفــات التــي اختــص هبــا البــر؛ حيــث
أصبــح للمنظــات الشــخصية االعتباريــة والثقافــة
املميــزة التــي يتــم مــن خالهلــا إصبــاغ املنــاخ
التنظيمــي العــام بــا تتمتــع بــه ثقافــة املنظــات مــن
صفــات ،فالثقافــة التنظيميــة تعطــي التنظيــم اهلويــة
املميــزة وتســهم يف تطويــر مجاعــة العمــل للتكيــف
مــع املؤثــرات الداخليــة واخلارجيــة لبيئــة العمــل ،كــا

متكــن اإلدارة العليــا مــن التنبــؤ بســلوكات العاملــن
احلاليــة واملســتقبلية ممــا جيعلهــا قــادرة عــى تطويــر
قــدرات العاملــن والوصــول هبــا إىل التميــز واإلبــداع
اإلداري.
ويشــر محــزة (2016م ،ص )1:إىل أن الثقافــة
التنظيميــة تعتــر نســق ًا فرعيــ ًا مــن النســق الــكيل

للمنظمــة ،ومــن خــال تكامــل جمموعــة األنســاق
الفرعيــة تعطــي التنظيــم اهلويــة املتميــزة عــى باقــي
التنظيــات املختلفــة ،ومــن بــن أهــم االختــاف
بــن منظمــة وأخــرى هــو تبنــي كل منظمــة ثقافــة
خاصــة هبــا مــن خــال تشــكيل هــذه الثقافــة حســب
إســراتيجيات املنظمــة وقــدرة اإلدارة العليــا عــى
غــرس بعــض القيــم التــي تؤثــر يف ســلوك أفرادهــا
بالنحــو الــذي خيــدم سياســات هــذه املنظمــة وجيعــل
أداءهــا أكثــر متيــز ًا.
ويضيــف برويــس ( 2016م ،ص )1:أن املنظــات
املتميــزة هــي التــي تكــون قــادرة عــى اإلبــداع
والتجديــد عــى أســاس دائــم ومســتمر و أن القــادة
املتميــزون هــم الذيــن يكونــون قادريــن عــى مســاعدة
األفــراد يف مؤسســاهتم و االســتفادة مــن مواهبهــم
اإلبداعيــة واســتثامر مــا لدهيــم مــن قــدرات و طاقات،
حيــث أكــد العديــد مــن الباحثــن و الكتــاب عــى
حاجــة املنظــات لإلبــداع.
ونظــر ًا للعالقــة بــن الثقافــة التنظيميــة وبــن
اإلبــداع اإلداري فســوف يتــم إلقــاء الضــوء عــى
مفهــوم الثقافــة التنظيميــة وأمهيتهــا ومــن ثــم إلقــاء
الضــوء عــى اإلبــداع اإلداري،وتوضيــح العالقــة بــن
الثقافــة التنظيميــة باإلبــداع اإلداري باجلامعــات.
مفهوم الثقافة التنظيمية:
عــرف «وهلــن» الثقافــة التنظيميــة بأهنــا :
«عبــارة عــن جمموعــة مــن االعتقــادات والتوقعــات
والقيــم التــي يشــرك هبــا أعضــاء املنظمــة»
(العميــان2010 ،م،ص.)311 :
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وأشــار «كــورت» لثقافــة املنظمــة بأهنــا «:جمموعــة
االفرتاضــات واملعتقــدات والقيــم واملعايــر التــي
يشــرك هبــا أفــراد املنظمــة»( كريــم2013 ،م،
ص.)445 :
يعــرف القريــويت (2006م ،ص )151:الثقافــة
التنظيميــة بأهنــا «:االفرتاضــات والقيــم األساســية
التــي تطورهــا مجاعــة معينــة مــن أجــل التكيــف
والتعامــل مــع املؤثــرات اخلارجيــة والداخليــة والتــي
يتــم االتفــاق عليهــا وعــى رضورة تعليمهــا للعاملــن
اجلــدد يف التنظيــم مــن أجــل إدراك األشــياء والتفكــر
هبــا بطريقــة معينــة ختــدم األهــداف الرســمية».
ويــرى داود (2011م ،ص )18 :أن الثقافــة
التنظيميــة متثــل « :منظومــة متكاملــة مــن الســلوك
اإلنســاين الســائد يف املؤسســة والــذي يعتمــده
أفرادهــا يف التعامــل بينهــم وتشــمل األفــكار
واألعــراف االجتامعيــة التــي تعمــد عــى نقــل املعرفــة
واملعلومــات».
وقــد قســم «كــويل» الثقافــة التنظيميــة بنــاء عــى
نمــط الثقافــة حيــث جعلهــا يف نمطــن ثقافــة رصحيــة
أو معلنــة وهــي التــي تعــر عنهــا البنيــة اإلداريــة
القائمــة يف املنظمــة أو قواعــد العمــل وإدارتــه
الرســمية املعلــن عنهــا ،وثقافــة ضمنيــة أو مســترتة
وهــي التــي متــارس فعــا ويكــون فيهــا تطابــق بــن
القيــم والتوجهــات الســائدة يف الثقافــة التنظيميــة
والقيــم والتوجهــات التــي يعتنقهــا أو يتحــرك يف
ضوئهــا أفــراد املؤسســة(حممد ومــريس 2012م،
ص.)287:
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ويتضــح ممــا ســبق بــأن الثقافــة التنظيميــة متثــل
جمموعــة مــن القيــم واملعتقــدات والســلوكات التــي
تســهم يف تشــكيل ســلوك العاملــن باملنظمــة وحتــدد
أســلوب تفاعلهــم مــع بعضهــم البعــض ونوعيــة
العالقــات املتبادلــة والثقــة للنهــوض بمســتوى أداء
العمــل.
كــا يتضــح أيضــا ّ
أن ثقافــة املنظمــة تتشــكل وفــق
ســلوكيات العاملــن وتوجهاهتــم إذ إهنــا حمصلــة
هنائيــة ملعتقداهتــم وعاداهتــم وقوانينهــم وأعرافهــم.
حيــث إن هــذه الثقافــة حتــدد األطــر األساســية
للثقافــة التنظيميــة وجتعــل مجيــع العاملــن يســرون
يف فلكهــا ويترصفــون وفــق مضموهنــا حيــث يتــم
بموجبهــا توجيــه ســلوك العاملــن باملنظمــة ،فيتبلــور
مــن خالهلــا مظهــر اهلويــة التنظيميــة والصــورة العامة
للعمــل.
أمهية الثقافة التنظيمية:
تعــد الثقافــة التنظيميــة عنــر ًا رئيســ ًا مــن
العنــارص املكونــة للمنظمــة احلديثــة وترجــع أمهيتهــا
إىل أهنــا توجــه فلســفي وتطبيقــي يمكــن املنظمــة مــن
مواكبــة التغــرات املعــارصة وتكويــن رؤى مســتقبلية
مــن خــال املرجعيــة التنظيميــة التــي تشــكلها ثقافــة
املنظمــة.
ويــرى املجــايل (2016م ،ص )2:أن جمــال الثقافــة
التنظيميــة يعــد مــن املواضيــع احلديثــة التــي دخلــت
يف كتــب العلــوم اإلداريــة ،وحيــث أن منظــات
األعــال يف القطــاع العــام واخلــاص تشــهد تطــورات
وتغــرات يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات تؤثــر يف
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تكيــف تلــك املنظــات مــع بيئتهــا ،يــرز أمهيــة الثقافة

وموائمــة لقيــم واجتاهــات األفــراد العاملــن.
وعطف ـ ًا عــى مــا ســبق يمكــن القــول إن الثقافــة

وينعكــس ذلــك عــى املنظمــة ككل حيــث يصبــح

مــن دور إرشــادي وتوجيهــي عــى مســتوى العاملــن

التنظيميــة مــن خــال دورهــا األســايس الــذي تؤديــه

وتؤثــر بواســطته عــى مســتويات األداء لــدى األفــراد
لــكل منظمــة ثقافتهــا اخلاصــة املميــزة هلــا عــن باقــي
املنظــات.

وممــا يؤكــد أمهيــة الثقافــة التنظيميــة « أهنــا جتعــل

ســلوكيات العاملــن ضمــن رشوطهــا وتســاعد عــى
التنبــؤ بســلوكياهتم كــا تعمــل عــى توســيع مداركهــم

وجتعلهــم قادريــن عــى مواجهــة األحــداث وكيفيــة

التــرف معهــا » ( .العميــان2010 ،م  ،ص.)313:
كــا تشــكل ثقافــة املنظمــة «إطــار ًا مرجعيــ ًا يقــوم

األفــراد بتفســر األحــداث واألنشــطة يف ضوئــه».

(كريــم2013 ،م  ،ص. )449 :

التنظيميــة ترجــع أمهيتهــا إمجــا ً
ال إىل مــا تقــوم بــه
منفرديــن ،وعــى مســتوى مجاعــة العمــل يف بيئــة
املنظمــة وكذلــك عــى مســتوى املنظمــة كجــزء مــن

بيئــة املجتمــع املحــي و املجتمــع العاملــي.
اإلبداع اإلداري:

يمثــل اإلبــداع إإلداري انعكاســ ًا مبــارش ًا لثقافــة

املنظمــة فكلــا كانــت ثقافتهــا تعــزز حريــة التفكــر
وتقبــل العمــل اخلــاق وتشــجعه وتدعمــه ماليــ ًا

ومعنويــ ًا ،كلــا ارتفــع مســتوى اإلبــداع لــدى

العاملــن يف املنظمــة.

ويعــرف خــري (2012م ،ص )40:اإلبــداع

ويشــر األلفــي ( 2010م ،ص ) 38:إىل أن أمهيــة

اإلداري بكونــه عمليــة فكريــة منفــردة جتمــع بــن

االلتــزام و اإلبــداع  ،واملشــاركة يف اختــاذ القــرارات مما

احليــاة وتتعامــل مــع الواقــع وتســعى نحــو األفضــل

الثقافــة التنظيميــة ترجــع إىل أهنــا متكــن أعضاءهــا مــن
يدفــع لتحقيــق أداء متميــز يمكــن املنظمــة مــن حتقيــق
أهدافهــا .أمــا الثقافــة الضعيفــة فعــادة مــا تتواجــد يف

ظــل وجــود منــاخ ســيئ ال يشــجع عــى املشــاركة
والتعــاون والعمــل اجلــاد كــا تــؤدي إىل شــيوع
الالمبــاالة والبــطء الشــديد وبعــض القيــم الســلبية
ووجــود نــوع مــن االغــراب التنظيمــي ،ويــرى

«العميــان» أن الثقافــة الضعيفــة يســر فيهــا األفــراد يف
طــرق مبهمــة غــر واضحــة املعــامل ويتلقــون تعليــات
متناقضــة وبالتــايل يفشــلون يف اختــاذ قــرارات مناســبة

املعرفــة املتألقــة والعمــل اخلــاق ،متــس شــتى جماالت
،فضــا عــن أن اإلبــداع ناتــج تفاعــل متغــرات

ذاتيــة أو موضوعيــة أو شــخصية أو بيئيــة أو ســلوكية

،يقودهــا أشــخاص متميــزون.

كــا يــرى عــي (2011م ،ص )108:أن األبــداع

اإلداري يمثــل الطاقــة الكامنــة لــدى جمموعــة مــن

القائمــن عــى العمــل يف املنظــات املختلفــة ،ويضمــن
حتقيق ـ ًا ألهدافهــا بفاعليــة وكفــاءة.
ويشــر عطيــة (2009م ،ص )9:إىل أن اإلبــداع

اإلداري عبــارة عــن مزيــج مــن القــدرات التــي متكــن
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الفــرد مــن إنتــاج فكــرة جديــدة ،متميــزة ،قابلــة

واالســتامع إليهــم ،فلإلبــداع جانبــان جانــب

أو إجيــاد مفهــوم أو أســلوب عمــي لتنفيــذ أعــال

طريقــة حتليليــة ملــا جيــب أن يكــون عليــه اإلبــداع

للتطبيــق ،هبــدف حــل مشــكلة أو تطويــر نظــام قائــم
املنظمــة ،بشــكل يكفــل حتقيــق األهــداف بكفــاءة
وفاعليــة.

مفاهيمــي وآخــر إدراكــي حــي ،فاملبدعــون جيــدون

لالســتفادة مــن الفرصــة ،ثــم يقومــون بمقابلــة
العمــاء أو املســتخدمني للتعــرف عــى توقعاهتــم

أي أن االبــداع يقصــد بــه خلــق قيمــة أو إنتــاج

والقيــم واحلاجــات املوجــودة لدهيــم.
وعطف ـ ًا عــى مــا ســبق يمكــن القــول إن اإلبــداع

والعمليــات ،أو تتعلــق باإلســراتيجيات والسياســات

مفهومــا نظريا؛حيــث يعــد اإلبــداع مــن الناحيــة

فكــرة جديــدة مفيــدة ســواء كانــت تتعلــق بإنتــاج

ســلعة أو خدمــة ،أو تتعلــق بالوســائل واالجــراءات
والربامــج التنظيميــة ،ويــرى برويــس ( 2016م،

ص ) 1:أن قــدرة املنظمــة والعاملــن فيهــا عــى

التميــز واإلبــداع والتجديــد يتوقــف عــى قــدرة
املنظمــة عــى مواكبــة التطويــر ،ممــا حيتــم رضورة قيــام

إدارة املنظمــة بتطويــر مفاهيمهــا وأســاليبها اإلداريــة

لتهيئــة الظــروف أمــام العقــول البرشيــة لكــي تبــدع
وجتــدد بشــكل مســتمر مــن خــال توفــر منــاخ

تنظيمــي مالئــم ،وبيئــة تفاعليــة تســاهم يف ربــط
ونقــل املعــارف واخلــرات الرتاكميــة املكتســبة ممــا
يســاعد عــى تنميــة اإلبــداع وتطويــر وتنميــة املنظمــة

ككيــان تفاعــي.

وال تقتــر عمليــة اإلبــداع عــى اســتحداث

املنتجــات واخلدمــات أو حتقيــق األهــداف بــل متتــد

لتشــمل حــل املشــكالت ،ويشــر كل مــن نصــر
والفــراوي (2015م ،ص )6-5:إىل أن األبــداع يف

حــل املشــكالت ال يتــم فقــط بالتفكــر يف املشــكلة،
وإنــا أيضــ ًا بمقابلــة النــاس واالستفســار منهــم

ظاهــرة معقــدة ذات أبعــاد متعــددة أكثــر مــن اعتبارها
النظريــة اســتحداث أو ابتــكار يشء جديــد ،فهــو

نقيــض التقليــد؛ ومــن الناحيــة العمليــة يعــد اإلبــداع
يتميــز باملالءمــة
ترصفــ ًا هيــدف إىل حتقيــق إنتــاج ّ
و إمكانيــة التطوير؛وعــى املســتوى اإلداري يمثــل

اإلبــداع جمموعــة اإلجــراءات و الســلوكيات التــي

تــؤدي إىل حتســن املنــاخ العــام يف املنظمــة وتفعيــل
اآلداء اإلبداعــي مــن خــال حتفيــز العاملــن عــى

حــل املشــكالت و إختــاذ القــرارات بأســلوب أكثــر
إبداعــا و بطريقــة غــر مألوفــة يف التفكــر؛ وعــى

املســتوى الشــخيص ملنســويب املنظمــة مــن العاملــن

يعكــس اإلبــداع قــدرة عقليــة تتفــاوت مــن شــخص

آلخــر و يمكــن أن تظهــر عــى مســتوى الفــرد أو

اجلامعــة أو املنظمــة.

أمهية اإلبداع اإلداري:

يعــود األثــر احليــوي لإلبــداع اإلداري ملــا حيققــه

مــن تطويــر لبيئــة العمــل وإنجــاز أهــداف املنظــات
حيــث يتــم مــن خاللــه التخلــص مــن الســياق
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العــادي للتفكــر و اتبــاع نمــط جديــد مــن التفكــر.

احلديثة ،والقدرة عىل إحداث التوازن بني اإلنامئية

اإلداري منظومــة متكاملــة تشــرك فيهــا املنظمــة

استغالل املوارد البرشية واالستفادة من قدراهتم عن

ويــرى مــراد (2016م ،ص )2:أن اإلبــداع

اإلداريــة وأفــراد التنظيــم مــن مديريــن و موظفــن

وكذلــك بيئــة املنظمــة ،و تعتــر اإلدارة هــي العنــر

الفاعــل يف أداء املنظمــة ومــن ثــم كان ال بــد وأن

تتجــه للتطــور حتــى حتقــق أهدافهــا ،و بالنظــر إىل
عنــارص العمليــة اإلبداعيــة فــإن حجــر الزاويــة فيهــا

هــو املوظــف الــذي منــه و بــه تنطلــق املنظمــة نحــو
اإلبــداع اإلداري.

ويشــر عيــد (2008م  ،ص )3:إىل أن اإلبــداع

اإلداري يعتــر جوهــر أي منظمــة ،و قــد أمجــع علــاء

اإلدارة و املامرســون اإلداريــون عــى أن املنظمــة
ـرة و معقــدة ممــا جيعلهــا
املعــارصة تعيــش ظروفــا متغـ ّ

يف حاجــة ملحــة إىل اإلبــداع اإلداري ،فهــو يســهم

يف حتســن قــدرات العاملــن عــى توليــد األفــكار و

مواكبــة التطــورات التقنيــة احلديثــة و حــل املشــكالت
و املشــاركة يف اختــاذ القــرارات املناســبة يف الوقــت

املناســب

املختلفة واإلمكانيات املادية والبرشية املتاحة ،وحسن

طريق إتاحة الفرص هلا يف البحث عن اجلديد يف جمال
العمل والتحديث املستمر ألنظمة العمل بام يتفق مع
التغريات املحيطة.

عالقــة الثقافــة التنظيميــة باإلبــداع اإلداري يف

اجلامعــات:

تعــد اجلامعــة أهــم منظــات التعليــم العــايل
يف العــامل املعــارص كــا تعــد نموذجــ ًا مثاليــ ًا عــى

املنظــات اإلداريــة الكبــرة مــن حيــث احلجــم

والفاعليــة مــن حيــث الــدور يف املجتمــع ســواء
عــى مســتوى األفــراد أو املؤسســات نظــر ًا ملــا تقــوم
بــه مــن أدوار ذات أمهيــة عــى كافــة األصعــدة
االجتامعيــة والسياســية والثقافيــة « ،فاجلامعــة مــا

وضعــت رســالتها ورؤيتهــا وأهدافهــا إال لتحقيــق

أهــداف إســراتيجية تشــمل النتــاج التعليمــي املتم ّثــل
يف ختريــج أفــواج مــن الطــاب املتميزيــن يف احلقــول
العلميــة املتنوعــة ،وتقديــم اخلدمــات البحثيــة ســواء

ويرى موسى (2013م ،ص )6-5:أن اإلجيابيات

النظريــة أو التطبيقيــة يف فــروع املعرفــة املتنوعــة

خدمات التنظيم بام يعود بالنفع عىل املنظمة والفرد،

للمجتمعــات املحيطــة هبــا» (Gapar & Mabic,

التي توفرها ظاهرة اإلبداع اإلداري تتمثل يف حتسني
واملسامهة يف تنمية القدرات الفكرية والعقلية للعاملني

يف التنظيم عن طريق إتاحة الفرص هلم يف اختيار تلك
القدرات ،واالستغالل األمثل للموارد املالية عن

طريق استخدام أساليب عملية تتواكب مع التطورات

لتســاهم بشــكل فعــال يف تقديــم خدمــات عديــدة
).2014, p:305

وتنقســم اجلامعــات إداريــ ًا إىل جمموعــة مــن

الكليــات ومتثــل األقســام الوحــدات اإلداريــة املكونــة

للكليــة ،لذلــك فقــد زاد االهتــام هبــا وتطويرهــا
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وحتســن نتاجهــا يف الســنوات األخــرة بصفتهــا

التنظيميــة للجامعــة والتــى تعكــس يف مضموهنــا

اجلامعيــة كوهنــا أصغــر وحــدات تنظيميــة تربــط

حيــث يــرى الرواشــدة ( 2007م ،ص )38:أن ثقافــة

العمــود الفقــري ،وحجــر الزاويــة يف املؤسســة

بــن قياداهتــا وأعضــاء هيئــة التدريــس فيها(كســاب،

2007م ،ص.)76 :

مــدى قــوة أو ضعــف الثقافــة التنظيميــة الســائدة،
التنظيــم تتنــوع إىل ثقافــة قويــة يتفــق عليهــا أعضــاء

التنظيــم و تســاعد يف حتســن أدائهــم  ،وثقافــة ضعيفــة

وتنــص املــادة الرابعــة واألربعــون مــن نظــام
ّ

تــؤدي إىل الالمبــاالة واالنغــاق حيــث يســود منــاخ

ص )15:عــى أنــه« :يعــن رئيــس القســم مــن

فالثقافــة القويــة هتتــم بتحفيــز العاملــن

جملــس التعليــم العــايل واجلامعــات (1436هـــ،
أعضــاء هيئــة التدريــس الســعوديني املتميزيــن
بالكفــاءة العلميــة واإلداريــة بقــرار مــن مديــر اجلامعة

بنــاء عــى ترشــيح عميــد الكليــة أو املعهــد ،ويكــون
التعيــن ملــدة ســنتني قابلــة للتجديــد ،وهــو املســئول

ال يشــجع عــى االبتــكار.

وزيــادة دافعيتهــم مــن خــال إتاحــة الفرصــة هلــم

للمشــاركة يف عمليــة صنــع القــرار داخــل املنظمــة
وإجيــاد نــوع مــن التعــاون والتكامــل وتســاعد هــذه

الثقافــة يف حتقيــق رسعــة االســتجابة والتفاعــل مــع

عــن تســيري األمــور العلميــة واإلداريــة واملاليــة فيــه،
ويقــدم للعميــد تقريــر ًا عــن أعــال القســم يف هنايــة

العالقــات اإلنســانية ،ويشــر األلفــي ( 2010م،

ويعــد رؤســاء األقســام العلميــة يف الكليــات مــن

أعضاءهــا مــن االلتــزام و اإلبــداع  ،و املشــاركة يف

وقيــادة اإلبــداع واالبتــكار يف اجلامعــة ،وعليهــم تقــع

املنظمــة مــن حتقيــق أهدافهــا ،أمــا الثقافــة الضعيفــة

كل ســنة دراســية».

عنــارص نجــاح عمليــة التطويــر اإلداري والتنظيمــي
مســؤولية توجيــه الســلوكيات الفرديــة واالجتامعيــة

ألعضــاء هيئــة التدريــس وللطلبــة نحــو قــدرات

تزيــد مــن كفاءهتــم يف حتقيــق األهــداف الرتبويــة.

(صالــح ،وحســن2010 ،م ،ص.)794:

ومــن خــال العالقــة التنظيميــة بــن اإلدارة العليــا

بالكليــات ورؤســاء األقســام ومنســويب القســم مــن
أعضــاء هيئــة التدريــس يتــم وضــع أســس الثقافــة
التنظيميــة للقســم التــي متثــل نموذجـ ًا مصغــر ًا للثقافة

البيئــة والتخلــص مــن اإلجــراءات الروتينيــة وحتســن
ص ) 38:إىل أن الثقافــة القويــة يف املنظمــة متكــن

اختــاذ القــرارات ممــا يدفــع لتحقيــق أداء متميــز يمكــن

فعــادة مــا تتواجــد يف ظــل وجــود منــاخ ســيئ ال
يشــجع عــى املشــاركة والتعــاون والعمــل اجلــاد

كــا تــؤدي إىل شــيوع الالمبــاالة والبــطء الشــديد
وبعــض القيــم الســلبية ووجــود نــوع مــن االغــراب
التنظيمــي.

ويضيــف الزيــودي وآخــــــرون ( 2011م،
ص )611:أن هنــاك تعــدد ًا يف أنــاط الثقافــة الســائدة
داخــل املنظــات التعليميــة ففــي نمــط الثقافــة
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البريوقراطيــة تتحــدد املســؤوليات والعمــل فيهــا

وتطبيقاتــه اهلاجــس الرئيــس للعاملــن بالكليــة،

املعلومــات شــكال هرميــا ،وتعتمــد هــذه الثقافــة

بمرونــة مــع كل مكتشــف جديــد ،عــى أن تــرك

منظــم ومــوزع ويأخــذ تسلســل الســلطة وانتقــال

عــى التحكــم وااللــزام ،أمــا نمــط الثقافــة اإلبداعيــة

فيتميــز بوجــود بيئــة عمــل تســاعد عــى اإلبــداع
ويتســم أفرادهــا بحــب املخاطــرة يف اختــاذ القــرارات
ومواجهــة التحديــات وثقافــة القــوة ،ويركــز هــذا

النــوع عــى احلســم ،واملديــر لــه حضــوره وهيتــم

بنفســه وباملخلصــن لــه  ،ولكنــه واضــح فيــا يطلبــه،
وثقافــة التعاطــف اإلنســاين ويركــز هــذا النــوع عــى

التعاطــف والعالقــات اخلدميــة وتتميــز بــأن العاملني

يتعاطفــون مــع بعضهــم يف العمــل ويقــدرون بعضهم
البعــض ويقــدرون اإلنجــازات ويشــعرون باالنتــاء،

وثقافــة اإلنجــاز حيــث يركــز هــذا النــوع مــن

الثقافــات عــى النجــاح والنمــو والتميــز تتميــز بــأن

العاملــن يشــعرون بأمهيــة ورسعــة حتقيــق األهداف.
ويــرى كل مــن القريــــــــــويت (2006م)

وكســاب(2007م) والرواشــدة ( 2007م) وصالــح،
وحســن (2010م) والعميــان(2010م) واأللفــي

( 2010م) وحجازيــن( 2011م) وداود (2011م)

وجيــب أن تكــون معلومــات العاملــن قابلــة للتغــر
اإلدارة العاملــن يف اختــاذ القــرارات املصرييــة،

وتطبــق توقيتــات أنشــطة العــام الــدرايس بشــكل
دقيــق ،وتصبــح ســلوكيات العاملــن نابعــة دائـ ًا مــن
معتقداهتــا الشــخصية .وعــى مســتوى الفرضيــات

جيــب أال ينظــر إىل خصائــص العمــل مــن وجهــة نظر
شــخصية ،وأن تســعى اإلدارة إىل تفعيــل فرص تعاون

بــن العاملــن ،وأن حتــرص عــى أن الظواهــر تعكــس
التنظيميــة لــدى العاملــن مفاهيــم حمــددة ،وعــى

مســتوى الرمــوز جيــب أن تســعى اإلدارة إىل ترســيخ
معــاين هامــة لــدى العاملــن ،وأن هتتــم بتحديــد

أعــام ومعــامل هلــا دالالت خاصــة يف العمــل،
وحتــرص عــى تعزيــز صورهتــا لــدى العاملــن .أمــا
عــى مســتوى الفاعليــات فيجــب أن تشــجع اإلدارة

حالــة التنافــس العلمــي وحتــرص عــى تكريــم
املبدعــن ،وتقييــم احتفــاالت ومناســبات لرتســيخ

رســالتها ،كــا تســعى لرتســيخ النهــج الديمقراطــي
مــن خــال فاعليتهــا.

و حممــد ومــريس (2012م) واملجــايل (2016م) أن

وعــى مســتوى املعايــر جيــب أن حتــدد اللوائــح

ثقافــة فاعلــة مــن خــال تطويــر أبعادهــا املختلفــة

التعليــات واإلجــراءات والقواعــد اخلاصــة
بالتدريــس واألســاتذة والطلبــة واضحــة متام ـ ًا ،عــى

الثقافــة التنظيميــة يمكــن تطويرهــا يف اجلامعــات إىل
واملمثلــة يف « الرؤية،الفرضيــات الرمــوز ،الفاعليات،

املعايــر ،االتصــاالت».

فعــى مســتوى الرؤيــة جيــب أن يشــكل العلــم

والقوانــن ســلوك العاملــن ،كــا جيــب أن تكــون

أن حتكــم العالقــات اإلداريــة حمــددات ال يمكــن

خمالفاهتــا.
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أمــا فيــا خيــص االتصــاالت فيجــب أن تتســم

اإلبداعيــة التــي يامرســها أفــراد املنظمــة مــن خــال

بالســهولة ،وأن تكــون العالقــات غــر الرســمية

ويمكــن القــول أن الثقافــة التنظيميــة حتقــق أعــى

االتصــاالت بــن الرئيــس واملــرؤوس يف اجلامعــة

(الشــخصية والعلميــة) ســائدة يف اجلامعــة ،عــاوة

عــى أن يصبــح االتصــال بــن قطاعــات اجلامعــة يتــم
بســهولة وييــر.

الثقافــة التنظيميــة حتقــق يف جمملــه اإلبــداع اإلداري.

أهدافهــا مــن خــال إســهامها يف حتقيــق أبعــاد اإلبداع
اإلداري املختلفــة ،واملمثلــة يف « حــل املشــكالت

واختــاذ القــرار  ،القابليــة للتغــر  ،روح املجازفــة ،

ومــن خــال تلــك املامرســات يمكــن تفعيــل

تشــجيع اإلبــداع» .حيــث تســهم الثقافــة التنظيميــة يف

«يتضمــن يف الغالــب إجيــاد تطويــر وحتســن للتنميــة

فتمكنــه مــن اختــاذ قــرار حاســم خــال فــرة قياســية
نســبيا ،وجتعلــه قــادر ًا عــى اكتشــاف املشــاكل هبــدف

ثقافــة تنظيميــة داعمــة لإلبــداع .فاإلبــداع اإلداري
املهنيــة واإلداريــة أو خطــط وبرامــج وإجــراءات
وقواعــد العمــل اإلداري واألكاديمــي ،بحيــث تكــون
خمتلفــة عــا كانــت عليــة ،وتؤثــر بشــكل إجيــايب مبارش

أو غــر مبــارش عــى العمــل اإلداري واخلدمــات التــي

تقــدم للجمهــور» (القاســمي2002 ،م ،ص.)55:

مســاعدة الفــرد عــى حــل املشــكالت واختــاذ القــرار

حلهــا ،وعــى أن يقــوم بتجربــة أفــكار وطــرق جديــدة

حلــل املشــاكل ،ويتخــذ املواقــف إزاء تلــك املشــاكل،

كل عــى حــدة لغــرض حلهــا ،ويســتطيع اختــاذ
قــرارات مهمــة يف حالــة نــدرة املعلومــات املتاحــة.

ويمكــن التمييــز بــن ثالثــة أنــواع مــن اإلبــداع

كــا تعــزز الثقافــة التنظيميــة لــدى األفــراد

عــى مســتوى الفــرد ،ومســتوى اجلامعــة ،ومســتوى

الرئيــس املبــارش رصاحــة حــول املكافــآت التــي متنــح

اإلداري املحقــق يف املنظــات ،وهــي اإلبــداع اإلداري

املنظمــة والتــي تتكامــل فيــا بينهــا ،ومجيعهــا

رضوريــة للمنظــات املعــارصة (أبــو زيــد2010 ،م،
ص .)37:حيــث تســهم الثقافــة التنظيميــة الفاعلــة

يف حتقيــق الســلوك اإلبداعــي لــدى الفــرد الــذي
ينتقــل بــدوره إىل اجلامعــة ومــن ثــم إىل املنظمــة ككل.
ويشــر الســكارنه (2011م ،ص )52:إىل الســلوك

اإلبداعــي بأنــه« التــرف املميــز الــذي يامرســه الفــرد

أو املجموعــة يف موقــع العمــل ،وأنــه ســلوك يســبق
اإلبــداع يف صيغتــه النهائيــة » ،وجمموعــة الســلوكيات

القابليــة للتغــر فتجعلهــم أكثــر قــدرة عــى مناقشــة
هلــم أثنــاء العمــل ،وجتعلهــم أكثــر قــدرة عــى إجيــاد
طــرق جديــدة الســتخدام اإلمكانــات املتاحــة أو

تنفيــذ العمــل ،وختصيــص وقــت ملتابعــة أفكارهــم
ومشــاريعهم اخلاصــة ،عــاوة عــى تعزيــز روح
املجازفــة لدهيــم وتشــجيع اإلبــداع مــن خــال تنفيــذ

األفــكار اجلديــدة ،وتشــجع املقرتحــات املقدمــة

مــن اآلخريــن ،وتقديــم تســهيالت جلــذب األفــراد
املبدعــن واحلــرص عــى اســتمرارهم يف العمــل،

والعمــل عــى تشــجيع األفــراد الذيــن يفكــرون
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خــارج نطــاق اختصاصهــم.

لتطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة يف اإلدارات العامــة

الدراسات السابقة:
نظــر ًا ألمهيــة الثقافــة التنظيميــة ودورهــا يف نجــاح

للرتبيــة والتعليــم باململكــة العربيــة الســعودية.
ومــن الدراســات أيض ًا دراســة عابديــن (2013م)

فــإن العديــد مــن الباحثــن قــد قامــوا بالعديــد مــن

التنظيميــة يف املــدارس الثانويــة العربيــة يف حمافظــة

املنظــات املعــارصة وكذلــك أمهيــة اإلبــداع اإلداري؛

اجلهــود والدراســات للوقــوف عــى واقــع تلــك
املتغــرات وتوضيــح عوامــل تعزيزهــا يف جمتمعــات

العمــل املختلفــة ،وقــد قســمت الدراســات إىل
حموريــن وفقــ ًا ملتغــرات الدراســة:
ً
أوال :الدراسات املتعلقة بالثقافة التنظيمية:

التــي هدفــت إىل التعــرف عــى مســتوى الثقافــة
القــدس مــن وجهــة نظــر اإلداريــن واملعلمــن فيهــا،
وحتقيق ـ ًا ألهــداف الدراســة فقــد اســتخدم الباحــث

املنهــج الوصفــي ،وقــام بتصميــم اســتبانة مكونــة من
جزأيــن األول للمعلومــات األوليــة عــن املبحوثــن ،
واجلــزء الثــاين ( )59بنــد ًا يصــف الثقافــة التنظيميــة

قــام عــوض (2013م) بدراســة هدفــت إىل

يف جمــاالت ( القيــم  ،واملعتقــدات  ،واألعــراف ،

الداعمــة لتطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة يف اإلدارات

عينــة عنقوديــة بلغــت ( )21مدرســة ضمــت ()52
إداري ـ ًا و( )319معل ـ ًا ،وممــا توصلــت إليــه الدراســة

التعــرف عــى أهــم آليــات بنــاء الثقافــة التنظيميــة

والتوقعــات التنظيميــة ) ،وطبقــت الدراســة عــى

العامــة للرتبيــة والتعليــم مــن وجهــة نظــر أفــراد
العينــة ،وحتقيقــ ًا ألهــداف الدراســة فقــد اســتخدم

مــن نتائــج أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة يف املــدارس

اســتبانة مكونــة مــن أبعــاد الثقافــة التنظيميــة ( اهليــكل

واإلداريــون فيهــا مرتفــع بشــكل عــام ،وكذلــك

الباحــث املنهــج الوصفــي املســحي  ،وقــام بتصميــم
التنظيمــي ،األنظمــة واإلجــراءات ،احلوافــز املاديــة

الثانويــة العربيــة يف القــدس كــا يــراه املعلمــون
عــى األبعــاد مــا عــدا بعــد األعــراف والــذى جــاء
منخفضــ ًا  ،وجــاء ترتيبهــا كــا يــي ( :التوقعــات

واملعنويــة واملكافــآت ،العاملــون  ،القــادة )  ،وطبقــت
بأســلوب احلــر الشــامل عــى ( )262فــرد ًا يمثلــون

التنظيميــة  ،املعتقــدات  ،القيــم  ،األعــراف).

العامــة للرتبيــة والتعليــم يف اململكــة العربيــة

التعــرف عــى األبعــاد التــي يتكــون منهــا موضــوع

مجيــع مــريف ومرشفــات اجلــودة الشــاملة بــاإلدارات

الســعودية ،وممــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج

أن متغــرات الدراســة اخلمســة بــا حتويــه مــن آليــات
ســجلت درجــة كبــرة جــد ًا مــن األمهيــة مــن وجهــة
نظــر أفــراد الدراســة لبنــاء الثقافــة التنظيميــة الداعمــة

كــا قــام صديقــي (2013م) بدراســة هدفــت إىل

ثقافــة املنظمــة وألداء التعــرف عــى إمكانيــة وجــود

عالقــة ترابطيــة بــن موضــوع الثقافــة التنظيميــة
واألداء ،واعتمــد الباحــث عــى املنهــج الوصفــي

مــن خــال تصميــم اســتبانة وتوزيعهــا عــى عينــة
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الدراســة املكونــة مــن  100عامــل يف  4مؤسســات

الوصفــي مــن خــال تصميــم اســتبانة وتوزيعهــا

نتائــج الدراســة وجــود أثــر للثقافــة التنظيميــة

موظفــا وموظفــة يف عــدد مــن البنــوك العاملــة يف

صغــرة ومتوســطة بواليــة ورقلــة ،وكان مــن أهــم
الســائدة عــى أداء املــوارد البرشيــة يف املنظــات
الصغــرة واملتوســطة  ،بحيــث تؤثــر املشــاركة يف
اختــاذ القــرار وكــذا االلتــزام واحــرام الوقــت

عــى أداء املــوارد البرشيــة ،كــا أظهــرت النتائــج أن
لإلبــداع واالبتــكار يف املؤسســة تأثــرا واضحــا عــى
األداء؛ يف حــن أن مجاعيــة العمــل وروح الفريــق

ال تؤثــر عــى أداء املــوارد البرشيــة يف املنظــات
الصغــرة واملتوســطة املدروســة ،وأوصــت الدراســة

بــرورة زيــادة االهتــام بمجــال الثقافــة التنظيميــة
اإلجيابيــة مــن قبــل اإلدارة والعاملــن ،ألن االهتــام

بمجــال ثقافــة املنظمــة يســاهم يف تنميــة وتطويــر
مســتوى األداء  ،ومنــح املكافــآت والتحفيــزات

الالزمــة بغــرض إشــباع حاجــات العــال باإلضافــة
إىل إرشاك العاملــن يف صنــع القــرارات وحتديــد

األهــداف ورســم السياســات والتوجهــات
املســتقبلية للمنظمــة.

عــى عينــة الدراســة التــي تكونــت مــن ()630
القطــاع املــريف اليمنــي ،وكان مــن أبــرز نتائــج
الدراســة ثبــوت األثــر املعنــوي للثقافــة التنظيميــة

عــى األداء الوظيفــي وإىل صعوبــة فصــل أداء الفــرد

عــن ثقافــة املنظمــة ،وأن طبيعــة األثــر الــذي ترتكــه

الثقافــة التنظيميــة عــى أداء الفــرد يكمــن يف تأثريهــا
املبــارش عــى الســلوك املصاحــب للفــرد عنــد أدائــه

ملهــام وظيفتــه (الرغبــة يف األداء ،الرغبــة يف البقــاء يف
الوظيفــة) ويف مــدى دعمهــا وتبنيهــا ملقومــات األداء
املثمــر.

وقام أيديــن ) (Uddin&other, 2013بدراســة

هدفــت إىل حتديــد أثــر الثقافــة التنظيميــة عــى
إنتاجيــة وأداء العاملــن ،وهدفــت الدراســة إىل
اختبــار أثــر الثقافــة التنظيميــة عــى أداء العاملــن

مــن وجهــة نظــر عــدد مــن الــركات التشــغيلية
يف قطــاع االتصــاالت واســتخدم الباحــث املنهــج
الكمــي يف دراســته وشــملت عينــة الدراســة عــدد ًا

وأضــاف ســميع (2013م) دراســة هدفــت إىل

مــن املصــارف يف القطــاع املــريف يف بنغــادش.

القطــاع املــريف اليمنــي ،والتعــرف عــى طبيعــة

للثقافــة التنظيميــة اإلجيابيــة عــى أداء العاملــن

التعــرف عــى طبيعــة الثقافــة التنظيميــة الســائدة يف

األثــر الــذي ترتكــه الثقافــة التنظيميــة عــى أداء

الفــرد باإلضافــة إىل التعــرف عــى أهــم أبعــاد
الثقافــة التنظيميــة الداعمــة واملحفــزة لــأداء
عــى مســتوى الفــرد .واســتخدم الباحــث املنهــج

وكان مــن أهــم نتائــج الدراســة وجــود تأثــر قــوي

و اختــاف هــذه العالقــة باختــاف الثقافــات
الفرعيــة يف املنظــات ،باإلضافــة إىل أن الســات
الثقافيــة يف املنظــات ختتلــف يف درجــة تأثريهــا عــى
أداء العاملــن يف املنظمــة الواحــدة ومــن منظمــة
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ألخــرى.

باملــدارس املتوســطة والثانويــة احلكوميــة بتعليــم

كــا قــام شــاهزا وآخــرون & (shahzd

الريــاض ،وممــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج أن

الثقافــة التنظيميــة عــى األداء الوظيفــي للعاملــن،

املــدارس املتوســطة والثانويــة ومعلميهــا بمدينــة

) others,2013بدراســة هدفــت إىل حتديــد أثــر
وهدفــت الدراســة إىل حتليــل األثــر املبــارش وغــر

املبــارش للثقافــة التنظيميــة عــى األداء الوظيفــي
للعاملــن وتأثريهــا عــى أداء العاملــن مــن خــال أثر
التكنولوجيــا وعمــل العاملــن مــن منازهلــم ،واعتمــد

الباحــث عــى املنهــج الوصفــي مــن خــال تصميــم

وتوزيــع االســتبانة واملقابــات الشــخصية .وشــملت
عينــة الدراســة  110مــن العاملــن يف منازهلــم والذين
يســتخدمون الربجميــات التكنولوجيــة هلــذا الغــرض،
وكان مــن أهــم النتائــج وجــود أثــر للثقافــة التنظيميــة

عــى األداء الوظيفــي للعاملــن ولبعــض الوســائل
التكنولوجيــة والربجميــات لألشــخاص العاملــن مــن

منازهلــم.

هنــاك موافقــة بــن أفــراد عينــة الدراســة مــن مديــري

الريــاض عــى أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة باملدارس

املتوســطة والثانويــة جــاء بدرجــة متوســطة ،وكذلــك

عــى كل بعــد مــن أبعــاد الثقافــة التنظيميــة حمــل
الدراســة .وأضحــت النتائــج أن معلمــي املــدارس

يــرون أن جمــاالت الثقافــة التنظيميــة املختلفــة متــارس

بمتوســط حســايب أقــل ممــا يــراه مديــرو املدارســـة،
وأن أفــراد العينــة يتفقــون عــى أن جمــال العالقــات
اإلنســانية هــو أعــى املجــاالت ممارســة وخيتلفــون

يف أقــل املجــاالت ممارســة فــرى مديــرو املــدارس
أن جمــال العدالــة أقــل املجــاالت ممارســة بينــا يــرى

معلمــو املــدارس أن جمــال االبتــكار والتجديــد هــو

أقــل املجــاالت ممارســة.

وقــام النــوح ( 2012م ) بدراســة هدفــت إىل

كذلــك قامــت عليــان ( 2012م ) بدراســة هدفــت

باملــدارس املتوســطة والثانويــة بمدينــة الريــاض
كــا يرهــا مديــرو املــدارس ومعلموهــا  ،وحتقيقــ ًا

واملامرســات اإلداريــة لــدى مديــري املــدارس

التعــرف عــى مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة

ألهــداف الدراســة فقــد اســتخدم الباحــث املنهــج

الوصفــي املســحي وقــام بإعــداد اســتبانة مكونــة مــن
أبعــاد الثقافــة التنظيميــة ( العمــل اجلامعــي  ،العدالــة،

العالقــات اإلنســانية ،االبتــكار والتجديــد) ،وطبقــت

عــى عينــة طبقيــة عشــوائية مــن جمتمــع الدراســة
املكــون مــن ( )301مديــر ًا و ( )9033معلــ ًا

إىل التعــرف عــى درجــة توفــر الثقافــة التنظيميــة
احلكوميــة يف حمافظتــي القــدس و«رام اهلل والبــرة»

والعالقــة بينهــا مــن وجهــات نظــر املعلمــن ،
وحتقيقـ ًا ألهــداف الدراســة فقــد اســتخدمت الباحثــة
املنهــج الوصفــي املســحي وقامــت بإعــداد اســتبانة

مكونــة مــن حموريــن األول حــول الثقافــة التنظيميــة
يف أبعادهــا ( الفلســفة اإلداريــة التنظيميــة  ،القيــم
التنظيميــة  ،املعتقــدات ورســالة املنظمــة  ،األعــراف
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اإلداري لصالــح الذكــور ،وعــدم وجــود فــروق ذات

حــول املامرســات اإلداريــة .وطبقــت عــى عينــة
عشــوائية قوامهــا (  ) 470معلـ ًا يف حمافظتــي القــدس

اإلداري ككل.

نتائــج تتوفــر الثقافــة التنظيميــة واملامرســات اإلداريــة

) Mabic, 2014بدراســة هدفــت الوصــول لتصــور

و«رام اهلل والبــرة » ،وممــا توصلــت إليــه الدراســة مــن

لــدى املديريــن مــن وجهــات نظــر املعلمــن بدرجــة
عاليــة.
ثاني ًا :الدراسات املتعلقة باإلبداع اإلداري:

داللــة إحصائيــة تعــزى ألثــر التخصــص يف اإلبــداع
كذلــك قــام جاســبار ومابــك(Gaspar and

حــول اإلبــداع يف اجلامعــة ،وتوصلــت إىل أن التعليــم

العــايل لــه دور رئيــي يف تطويــر جمتمــع املعرفــة
واالقتصــاد مــن خــال عمليــات معقــدة للتغيــر

قــام عبدالرمحــن (2014م) بدراســة هدفــت

جلميــع جمــاالت احليــاة ،ويتــم االهتــام باإلبــداع
باعتبــاره عامــ ً
ا أساســي ًا ملعاجلــة كافــة التحديــات

إىل أن الدرجــة الكليــة ملامرســة اإلبــداع اإلداري يف

رئيســة نحــو خلــق املعرفــة ،والتقــدم االجتامعــي

الكشــف عــن واقــع ممارســة اإلبــداع اإلداري يف وزارة
التعليــم العــايل والبحث العلمــي األردنيــة ،وتوصلت
وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي األردنيــة

جــاءت بدرجــة مرتفعــة ،وأنــه حيقــق التنميــة اإلداريــة

النامجــة عــن التغــرات ،ويمثــل قــوة دافعــة
واالقتصــادي ،وتعزيــز اإلبــداع يف العمليــة التعليميــة

والتنميــة املهنيــة داخــل األوســاط األكاديميــة.

واملهنيــة واألكاديميــة يف األجــل الطويــل ،وأن اإلبداع
يلعــب دور ًا مهـ ًا يف إجيــاد وتطبيــق األفــكار اجلديــدة

بدراســة هدفــت الكشــف عــن العالقــة بــن القيــادة

يشء موجــود يف مياديــن احليــاة املختلفــة.

وتوصلــت إىل وجــود عالقــة ارتبــاط بــن القيــادة

مــن أجــل إنتــاج يشء جديــد أو إدخــال حتســن عــى

كذلــك قــام كل مــن مجعــة وآخــرون (2012م)

اإلداريــة وحتقيــق اإلبــداع اإلداري يف جامعــة ديــايل،

كــا قــام مقابلــة (2014م) بدراســة هدفــت

اإلداريــة الناجحــة وحتقيــق اإلبــداع اإلداري يف

أو منســق القســم العلمــي بكليــة العلــوم واآلداب

جــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى

التعــرف عــى درجــة اإلبــداع اإلداري لــدى رئيــس
بــروره بجامعــة نجــران مــن وجهــة نظــر أعضــاء

هيئــة التدريــس ،وأبــرزت الدراســة أن درجــة
اإلبــداع اإلداري لــدى رئيــس أو منســق القســم

األكاديمــي كانــت متوســطة ،وتوجــد فــروق ذات

داللــة إحصائيــة تعــزى ألثــر اجلنــس يف اإلبــداع

جمــاالت التدريــب والنمــو املهنــي ،كــا أشــارت إىل
الداللــة ( )0.05يف آراء رؤســاء األقســام ملهامهــم

ُتعــزى إىل تأثــر متغــر نــوع الكليــة لصالــح رؤســاء
األقســام يف الكليــات العلميــة.

كــا قــام كانديكــو ) (Kandiko, 2012بدراســة

حــول القيــادة واإلبــداع يف التعليــم العــايل ودور
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تعدديــة التخصصــات يف توظيــف واســتبقاء املبدعــن
يف العديــد مــن املنظــات باعتبارهــم أصــ ً
ا أساســي ًا
يف اقتصــاد املعرفــة الناشــئ يف اجلامعــات ،وتوصلــت
إىل أن املبدعــن غالبــ ًا مــن األكاديميــن الذيــن

يركــزون عــى تأثــر البحــوث املبتكــرة واملتعــددة يف
مجيــع التخصصــات ،وأن اجلوانــب املحفــزة لإلبــداع

امليدانيــة التــي قامــت هبــا الباحثــة لتحقيــق أهــداف

البحــث ،وتتضمــن حتديــد املنهــج املتبــع يف البحــث،
وجمتمــع وعينــة البحــث ،وأداة البحــث والتحقــق مــن

صدقهــا وثباهتــا ،واملعاجلــة اإلحصائيــة املســتخدمة يف
حتليــل النتائــج.

منهج البحث:
حتقي ًقــا ألهــداف البحــث طبقــت الباحثــة املنهــج

وحتديــات متابعــة العمــل اإلبداعــي تصنــع القيــادة
اإلبداعيــة اهلادفــة ،وتنميهــا مهنيــ ًا.

الوصفــي املســحي والــذي عرفــه العســاف (2006م،

إىل توضيــح أثــر بيئــة العمــل عــى اإلبــداع اإلداري

اســتجواب مجيــع أفــراد جمتمــع البحــث ،أو عينــة

كذلــك قــام املشــوط (2011م) بدراســة هدفــت

بالتطبيــق عــى أكاديمية ســعد العبد اهلل للعلــوم األمنية
بدولــة الكويــت ،وتوصلــت إىل وجــود تأثــر معنــوي

للهيــكل التنظيمــي عــى اإلبــداع اإلداري بالنســبة
للســلوك اإلبداعــي والقــدرات اإلبداعيــة ،وعــدم
وجــود تأثــر معنــوي لألنظمــة عــى اإلبــداع اإلداري

بالنســبة للســلوك اإلبداعــي والقــدرات اإلبداعيــة،
ووجــود تأثري معنــوي للتدريــب عىل اإلبــداع اإلداري
والتنميــة املهنيــة واالنضبــاط الســلوكي ،وكذلــك
احلوافــز واملكافــآت والتكنولوجيــا وظــروف العمــل،

وللمشــاركة عــى اإلبــداع اإلداري.
طريقة وإجراءات البحث:

ص )191:بأنــه نــوع مــن البحــوث الــذي يتــم فيــه

كبــرة منهــم ،وذلــك هبــدف وصــف الظاهــرة
املدروســة مــن حيــث طبيعتهــا ودرجــة وجودهــا ،

وذلــك لتحديــد واقــع أثــر الثقافــة التنظيميــة عــى

اإلبــداع اإلداري مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة

التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات يف طريف .
جمتمع البحث :

تكــون جمتمــع البحــث مــن عضــوات هيئــة

التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات يف طريــف،

وعددهــن ( )69عضــوة .
عينة البحث:

لكــون جمتمــع البحــث صغــر ويســهل الوصــول

هــدف البحــث احلــايل إىل حتديــد أثــر الثقافــة

إىل مجيــع أفــراده واإلحاطــة هبــم ،فقــد تــم اختيــار

عضــوات هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب

وتطبيــق العينــة املســحية ،حيــث تــم توزيــع االســتبانة

التنظيميــة عــى اإلبــداع اإلداري مــن وجهــة نظــر

للبنــات بطريــف ..

وفيــا يــي ســيتم تنــاول وصــف لإلجــراءات

مجيــع أفــراد جمتمــع البحــث بطريقــة احلــر الشــامل
عــي مجيــع عضــوات هيئــة التدريــس وقــد بلــغ عــدد
االســتبانات املســردة ( )63اســتبانة وكانــت مجيعهــا
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صاحلــة للتحليــل اإلحصائــي.

خصائص أفراد عينة البحث:

تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة ألفراد
عينــة البحــث وفقــ ًا للمتغــرات الديموغرافيــة
(اجلنســية ،ســنوات اخلــرة ،الــدورات التدريبيــة،
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تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة
ملتغــر الــدورات
ألفــراد عينــة البحــث وفقــ ًا
ّ

التدريبيــة كــا تبينــه النتائــج باجلـــــدول ()2

التــايل:

نــوع الوظيفــة)  ،كــا يــي:

جدول ()2

التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث

 )1توزيع أفراد عينة البحث وف ًقا للجنسية :

وفقاً لمتغيّر الدورات التدريبية

تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة
ملتغــر اجلنســية كــا
ألفــراد عينــة البحــث وفقــ ًا
ّ

تبينــه النتائــج باجلــدول ( )1التــايل:
جدول ()1

الحصول على الدورات
التدريبية

التكرار

النسبة

1

نعم

45

% 71.42

2

ال

18

% 27.58

اإلجمالي:

63

100%

م

التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث وفقاً
لمتغيّر الجنسية
م

الجنسية

التكرار

النسبة

1

سعودية

2

% 3.17

2

غير سعودية

61

% 96.83

63

100%

اإلجمالي:

يتضــح مــن اجلــدول ( )1الســابق أن أغلــب

أفــراد عينــة البحــث مــن عضــوات هيئــة
التدريــس حيملــن جنســيات غري ســعودية بنســبة

( ،)% 96.83وكانــت أقــل نســبة لعضــوات
هيئــة التدريــس الســعوديات بنســبة ()% 3.17

مــن إمجــايل أفــراد عينــة البحــث.

 )2توزيــع أفــراد عينــة البحــث وف ًقــا

للــدورات

التدريبيــة:

يتضــح مــن اجلــدول ( )2أن أغلــب

عضــوات هيئــة التدريــس مــن أفــراد عينــة
البحــث حاصــات عــى دورات تدريبية بنســبة

( ،)% 71.42يليهــم عضــوات هيئــة التدريــس
الغــر حاصــات عــى دورات تدريبية بنسبــــة

( )% 27.58مــــن إمجـــــايل أفــــراد عينــة

البحــــث.

 )3توزيــع أفــراد عينــة البحــث وف ًقــا لســنوات

اخلــرة:

تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة
ملتغـــــــــر
ألفــراد عينــــــة البحـــــث وفقــ ًا
ّ
ســنوات اخلــرة كــا تبينــه النتائــج بجــدول ()3
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التــايل:

النتائــج باجلــدول التــايل:

جدول ()3

جدول ()4

التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث
وفقاً لمتغيّر سنوات الخبرة

التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث
وفقاً لمتغيّر نوع الوظيفة

م

سنوات الخبرة

التكرار

النسبة

م

نوع الوظيفة

التكرار

النسبة

1

أقل من ( )5سنوات

13

% 20.64

1

قيادية

14

% 22.23

2

من ( )5سنوات إلى
( )10سنوات

40

% 63.49

2

تدريسية

49

% 77.77

3

من ( )10سنوات فأكثر

10

% 15.87

63

% 100

63

% 100

اإلجمالي

اإلجمالي

يتضــح مــن اجلــدول ( )4أن أغلــب أفــراد عينــة

يتضــح مــن اجلــدول ( )3أن أغلــب أفـــــراد

عينــة البحــث مــن عضــوات هيئــة التدريــس
صاحبــات ســنوات اخلــرة مــن ( )5ســنوات إىل

( )10بنســبة ( ،)% 63.49يليهــم عضــــوات هيئــة

البحــث يشــغلن وظائــف تدريســية بنسبـــــــة

( ،)% 77.77وكانــت أقــل نســبة للعضــوات هيئــة
التدريــس ذوات التخصــص العلمــي بنسبــــــة

( )% 22.23مــن إمجــايل أفــراد عينــة البحــث.
رابعا :أداة البحث:
ً

التدريــس أصحــاب ســنوات اخلــرة (أقــل مــن 5

ســنوات) بنســبة ( ،)% 20.64وكانت أقل نسبــــــة

للعضــوات هيئـــــــة التدريــس أصحـــــــاب
ســنوات اخلــــــرة (مــن 10ســنوات فأكثــر) حيــث
بلغــت نســبتهم ( )% 15.87مــن إمجــايل أفــراد عينــة
البحــث.

بعــد أن تــم االطــاع عــى األدب الرتبــوي،

والدراســات الســابقة املتعلقــة بموضــوع البحــث،

قامــت الباحثــة ببنــاء وتطويــر اســتبانة هبــدف التعرف
عــى أثــر الثقافــة التنظيميــة عــى اإلبــداع اإلداري مــن
وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم
واآلداب للبنــات بطريــف.

 )4توزيــع أفــراد عينــة البحــث وف ًقــا لنــوع

وقــد قســمت االســتبانة إىل حموريــن متثــل املحــور

تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة ألفــراد
ـر نــوع الوظيفــة كــا تبينــه
عينــة البحــث وفق ـ ًا ملتغـ ّ

بأبعادهــا الســبعة (القيــم ،املعتقــدات ،الفرضيــات،

الوظيفــة :

األول مــن االســتبانة يف متغــر (الثقافــة التنظيميــة)

الرمــوز ،الفاعليــات ،املعايــر ،االتصــاالت)  ،أمــا
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البعد األول :القيم ،ويتكون من ( )4عبارات.

املحــور الثــاين فتمثــل يف متغــر (اإلبــداع اإلداري)

بأبعــاده األربعــة (حــل املشــكالت واختــاذ القــرار،

القابليــة للتغيــر ،روح املجازفــة ،تشــجيع اإلبــداع).
وصف أداة البحث (االستبانة):
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البعــد الثــاين :املعتقــدات ،ويتكــون مــن ()5

عبــارات.

البعــد الثالــث :الفرضيــات ،ويتكــون مــن ()3

عبــارات.

تكونــت االســتبانة يف صورهتــا النهائيــة مــن

البعــد الرابــع :الرمــوز ،ويتكــون مــن ()3

اجلــزء األول :عبــارة عــن البيانــات الشــخصية

البعــد اخلامــس :الفاعليــات ،ويتكــون مــن ()3

(اجلنســية ،ســنوات اخلــرة ،الــدورات التدريبيــة،

البعــد الســادس :املعايــر ،ويتكــون مــن ()3

جزأيــن رئيســن متثــا يف:

ألفــراد عينــة البحــث وتشــمل املتغــرات الديمغرافية

نــوع الوظيفــة).

عبــارات.
عبــارات.

عبــارات.

البعــد الســابع :االتصــاالت  ،ويتكــون مــن ()3

اجلزء الثاين :حموري االستبانة :

املحــور األول :الثقافــة التنظيميــة ،ويتكــون مــن

( )24عبــارة مقســمة عــى ســبعة أبعــاد كــا يــي:

عبــارات.

وجــاء توزيــع العبــارات عــى األبعــاد األربعــة

املتضمنــة باملحــور األول كــا يوضحهــا اجلــدول

جدول ()5
توزيع أرقام عبارات المحور األول على أبعاده
م

األبعاد

أرقام العبارات التي تمثل كل بعد

عدد العبارات

1

القيم

من رقم ( : )1رقم ()4

4

2

المعتقدات

من رقم ( : )5رقم ()9

5

3

الفرضيات

من رقم ( : )10رقم ()12

3

4

الرموز

من رقم ( : )13رقم ()15

5

الفاعليات

من رقم ( : )16رقم ()18

3
3

6

المعايير

من رقم ( : )19رقم ()21

7

االتصاالت

من رقم ( : )22رقم ()24
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التــايل:

املحــور الثــاين :اإلبــداع اإلداري باملــدارس

الثانويــة ،ويتكــون مــن ( )21عبــارة مقســمة عــى
ثالثــة أبعــاد كــا يــي:

عبــارات.

البعــد الثالــث :روح املجازفــة ،ويتكــون مــن ()3

عبــارات.

البعــد الرابــع :تشــجيع اإلبــداع ،ويتكــون مــن

البعــد األول :حــل املشــكالت واختــاذ القــرار،

( )5عبــارات.

البعــد الثــاين :القابليــة للتغيــر ،ويتكــون مــن ()7

املتضمنــة باملحــور الثــاين كــا يوضحهــا اجلــدول

ويتكــون مــن ( )6عبــارات.

وجــاء توزيــع العبــارات عــى األبعــاد الثالثــة

جدول ()6
توزيع أرقام عبارات المحور األول على أبعاده
م

األبعاد

أرقام العبارات التي تمثل كل بعد

عدد العبارات

1

حل المشكالت واتخاذ القرار.

من رقم ( : )25رقم ()30

6

2

القابلية للتغيير.

من رقم ( : )31رقم ()37

7

3

روح المجازفة.

من رقم ( : )38رقم ()40

3

4

تشجيع اإلبداع.

من رقم ( : )41رقم ()45

5

صدق أداة البحث:

مــن أجــل التأكــد مــن صــدق االســتبانة قامــت

الباحثــة باســتخدام الطــرق التاليــة:
 - 1الصدق الظاهري:

األول مكــون مــن ( )28عبــارة مقســمة عــى أربعــة

أبعــاد ،واملحــور الثــاين مكــون مــن ( )17عبــارة
مقســمة عــى ثالثــة أبعــاد.

وقــد اســتخدمت الباحثــة مقيــاس ليكــرت

بعــد االنتهــاء مــن بنــاء االســتبانة تــم عرضهــا

اخلــايس (أوافــق بشــدة ،أوافــق ،حمايــد ،ال أوافــق ،ال

عــى بنيــة االســتبانة وصالحيــة عبارهتــا لقيــاس

مــن خــال موافقتهــم عــى العبــارات املحــددة

عــى عــدد مــن املحكمــن هبــدف إبــداء املالحظــات

األبعــاد التــي تنتمــي إليهــا ،وقــد وجــه املحكمــون
الباحثــة لعــدد مــن التعديــات قامــت بإجــراء مــا

يقــارب ( )% 85منهــا ،وبذلــك أصبحــت االســتبانة

يف صورهتــا النهائيــة مكونــة مــن حموريــن؛ املحــور

أوافــق بشــدة) لتحديــد موافقــة أفــراد عينــة البحــث

باالســتبانة.

- 2صدق االتساق الداخيل ألداة البحث:

صــدق االتســاق الداخــي للمحــور األول (الثقافــة

التنظيمية):
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معامــل ارتبــاط بريســون بــن درجــات كل عبــارة
والدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي إليــه العبــارة،

جدول ()7
معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي
إليه من المحور األول (الثقافة التنظيمية)
البُعد الثاني
المعتقدات

البُعد األول
القيم

البُعد الثالث
الفرضيات
معامل
االرتباط

م

معامل
االرتباط

م

معامل
االرتباط

1

**0.786

5

**0.720

**0.776 10

2

**0.822

6

**0.780

11

3

**0.775

7

**0.841

**0.847 12

4

**0.811

8

**0.791

9

**0.756

البُعد الرابع
الرموز

البُعد الخامس
الفاعليات

البُعد السادس
المعايير

البُعد السابع
االتصاالت

م

معامل
االرتباط

م

معامل
االرتباط

م

معامل
االرتباط

م

معامل
االرتباط

13

**0.845

16

**0.857

19

**0.827

22

**0.851

**0.802

14

**0.815

17

**0.784

20

**0.814

23

**0.796

15

**0.793

18

**0.800

21

**0.871

24

**0.790

م

** دال إحصائيًا عند مستوى داللة . 0.01

يتبــن مــن جــدول ( )7أن معامــات ارتبــاط

اخلامــس (الفاعليــات) تراوحــت بــن (– 0.784

العبــارات بالدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي
إليــه العبــارة جــاءت مجيعهــا دالــة إحصائي ـ ًا عنــد

بــن ( ،)0.871 – 0.827والبعــد الســابع

معامــات االرتبــاط قيــم عاليــة حيــث تراوحــت

ممــا يــدل عــى توافــر درجــة عاليــة مــن صــدق

مســتوى داللــة ( ،)0.01وجــاءت مجيــع قيــم
يف البعــد األول (القيــم) بــن (،)0.822 – 0.755
أمــا البعــد الثــاين (املعتقــدات) فقــد تراوحــت

معامــات االرتبــاط بــن (،)0.841 – 0.720
والبعــد الثالــث (الفرضيــات) تراوحــت بــن

( ،)0.847 – 0.776والبعــد الرابــع (الرمــوز)
تراوحــت بــن ( ،)0.845 – 0.793والبعــد

 ،)0.857والبعــد الســادس (املعايــر) تراوحــت

(االتصــاالت) تراوحت بــن (.)0.851 – 0.790
االتســاق الداخــي للمحــور األول مــن االســتبانة

(الثقافــة التنظيمية).كــا تــم التحقــق مــن الصــدق

البنائــي للمحــور األول مــن خــال إجيــاد
معامــات االرتبــاط بــن الدرجــة الكليــة لــكل

ُبعــد واملجمــوع الــكيل للمحــور ،ويوضــح نتائجهــا
اجلــدول التــايل:
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جدول ()8
معامالت االرتباط بين درجات كل بعد والدرجة الكلية للمحور األول (الثقافة التنظيمية)
م

معامل االرتباط
**0.949

البُعد

1

البُعد األول :القيم.

2

البُعد الثاني :المعتقدات.

**0.954

3

البُعد الثالث :الفرضيات.

**0.943

4

البُعد الرابع :الرموز.

**0.950

5

البعد الخامس :الفاعليات.

**0.966

6

البعد السادس :المعايير.

**0.972

7

البعد السابع :االتصاالت.

**0.942

** دال إحصائيًا عند مستوى داللة . 0.01

كــا يوضحهــا اجلــدول التــايل:

يتبــن مــن اجلــدول ( )8أن قيــم معامــات االرتبــاط
لألبعــاد األربعــة التــي يتكــون منهــا املحــور األول واملجمــوع
الــكيل للمحــور جــاءت عاليــة حيــث تراوحــت بــن (– 0.942
 ،)0.972ومجيعهــا دالــة إحصائيـ ًا عنــد مســتوى داللــة (،)0.01
ممــا يــدل عــى توافــر درجــة عاليــة مــن الصــدق البنائــي للمحــور

األول مــن االســتبانة (الثقافــة التنظيميــة).
 صــدق االتســاق الداخــي للمحــور الثــاين (اإلبــداعاإلداري):
تــم حســاب صــدق االتســاق الداخــي بحســاب معامــل
ارتبــاط بريســون بــن درجــات كل عبــارة والدرجــة الكليــة
للبعــد الــذي تنتمــي إليــه العبــارة ،كــا يوضحهــا اجلــدول التــايل:

جدول ()9
معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للبعد
الذي تنتمي إليه من المحور الثاني (اإلبداع اإلداري)
البُعد األول :حل المشكالت
واتخاذ القرار
معامل االرتباط
م
25
26
27
28
29
30

**0.677
**0.702
**0.592
**0.721
**0.730
**0.792

البُعد الثاني :القابلية للتغيير

البُعد الثالث :روح
المجازفة
معامل االرتباط
م

م

معامل االرتباط

31

**0.715

38

32
33
34
35
36

**0.789
**0.857

39
40

**0.656
**0.687
**0.756

37

**0.738

** دال إحصائيًا عند مستوى داللة . 0.01
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البُعد الرابع :الرموز
م

معامل االرتباط

**0.843

41

**0.709

**0.633
**0.766

42
43
44
45

**0.755
**0.723
**0.712
**0.739

ابتسام سالمة :أثر الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس ....

يتبــن مــن اجلــدول ( )9أن معامــات ارتبــاط

183-133

املجازفــة) تراوحــت بــن (،)0.843 – 0.633

العبــارات بالدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي
إليــه العبــارة جــاءت مجيعهــا دالــة إحصائيــ ًا عنــد

–  )0.755ممــا يــدل عــى توافــر درجــة عاليــة مــن

معامــات االرتبــاط عاليــة حيــث تراوحــت يف

االســتبانة (اإلبــداع اإلداري).

مســتوى داللــة ( ،)0.01وجــاءت مجيــع قيــم
البعــد األول (حــل املشــكالت واختــاذ القــرار) بــن

( ،)0.792 – 0.592أمــا البعــد الثــاين (القابليــة

للتغيــر) فقــد تراوحــت معامــات االرتبــاط
بــن ( ،)0.857 – 0.656والبعــد الثالــث (روح

والبعــد الرابــع (الرمــوز) تراوحــت بــن (0.709

صــدق االتســاق الداخــي للمحــور الثــاين مــن
كــا تــم التحقــق مــن الصــدق البنائــي للمحــور

الثــاين مــن خــال إجيــاد معامــات االرتبــاط
بــن الدرجــة الكليــة لــكل ُبعــد واملجمــوع الــكيل
للمحــور ،ويوضــح نتائجهــا اجلــدول التــايل:

جدول ()10
معامالت االرتباط بين درجات كل بعد والدرجة الكلية للمحور الثاني (اإلبداع اإلداري)
م

معامل االرتباط

البُعد

1

البُعد األول :حل المشكالت واتخاذ القرار.

**0.903

2

البُعد الثاني :القابلية للتغيير.

**0.896

3

البُعد الثالث :روح المجازفة.

**0.955

4

البعد الرابع :تشجيع اإلبداع.

**0.891

** دال إحصائيًا عند مستوى داللة . 0.01

يتبــن مــن جــدول ( )10أن قيــم معامــات

االرتبــاط لألبعــاد الثالثــة التــي يتكــون منهــا

االســتبانة (اإلبــداع اإلداري).
ثبات أداة البحث:

املحــور الثــاين واملجمــوع الــكيل للمحــور

جــاءت عاليــة حيــث تراوحــت بــن (– 0.891
 ،)0.955ومجيعهــا دالــة إحصائيـ ًا عنــد مســتوى

خــال حســاب االتســاق الداخــي للعبــارات

عاليــة مــن الصــدق البنائــي للمحــور الثــاين مــن

النتائــج بجــدول ( )11التــايل:

داللــة ( ،)0.01ممــا يــدل عــى توافــر درجــة

تــم التأكــد مــن ثبــات االســتبانة مــن

باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ ،كــا تبــن
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جدول ()11
معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد محوري االستبانة
عدد العبارات

معامل الثبات

البعد

م
1

البُعد األول :القيم.

4

0.89

2

البُعد الثاني :المعتقدات.

5

0.91

3

البُعد الثالث :الفرضيات.

3

0.92

4

البُعد الرابع :الرموز.

5

البعد الخامس :الفاعليات.

3
3

0.89
0.93

6

البعد السادس :المعايير.

3

0.92

7

البعد السابع :االتصاالت.

3

0.95

24

0.91

1

البُعد األول :حل المشكالت واتخاذ القرار.

6

0.90

2

البُعد الثاني :القابلية للتغيير.

7

0.88

3

البُعد الثالث :روح المجازفة.

3

0.92

4

البعد الرابع :تشجيع اإلبداع.

5

0.91

المجموع الكلي للمحور الثاني (اإلبداع اإلداري):

21

0.90

المجموع الكلي للمحور األول(الثقافة التنظيمية) :

يتضــح مــن اجلــدول ( )11أن قيــم معامــات
الثبــات ألبعــاد املحــور األول (الثقافــة التنظيميــة)
جــاءت بقيــم عاليــة ،حيــث تراوحــت قيــم معامــات
الثبــات لألبعــاد بــن ( ،)0.95 – 0.89وبلغــت قيــم
معامــل الثبــات الــكيل للمحــور األول (.)0.91
كــا جــاءت قيــم معامــات الثبــات ألبعــاد
املحــور الثــاين (اإلبــداع اإلداري) بقيــم عاليــة،
حيــث تراوحــت قيــم معامــات الثبــات لألبعــاد
بــن ( ،)0.92 – 0.88وبلغــت قيــم معامــل الثبــات

الــكيل للمحــور الثــاين ( ،)0.90وتشــر هــذه القيــم
مــن معامالت الثبــات إىل صالحيــة االســتبانة للتطبيق
وإمكانيــة االعتــاد عــى نتائجهــا والوثــوق هبــا.
أساليب املعاجلة اإلحصائية:
بنــاء عــى طبيعــة البحــث واألهــداف التــي ســعى
إىل حتقيقهــا ،تــم حتليــل البيانــات باســتخدام برنامــج
احلزمــة اإلحصائيــة للعلــوم اإلجتامعيــة (،)SPSS
واســتخراج النتائــج وفقــ ًا لألســاليب اإلحصائيــة
التاليــة:
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1 .التكــرارات والنســب املئويــة :للتعــرف
عــى خصائــص أفــراد عينــة البحــث وفقــا
للبيانــات الشــخصية.
2.املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعيارية:
حلســاب متوســطات عبــارات االســتبانة
وكذلــك الدرجــات الكليــة والدرجــات
الفرعيــة ألبعادهــا بنــا ًء عــى اســتجابات
أفــراد عينــة البحــث.
3.معامــل ارتبــاط بريســون :حلســاب االتســاق
الداخــي.
4.معامــل ألفــا كرونبــاخ :حلســاب الثبــات
لعبــارات االســتبانة.
5.معادلــة املــدى :وذلــك لوصــف املتوســط
احلســايب لالســتجابات عــى كل عبــارة وبعــد،
عــى النحــو التــايل:
تــم حتديــد درجــة االســتجابة بمقيــاس ليكــرت
اخلــايس بحيــث يعطــى الدرجــة ( )1لالســتجابة ال
أوافــق بشــدة ،والدرجــة ( )2لالســتجابة ال أوافــق،
والدرجــة ( )3لالســتجابة حمايــد ،والدرجــة ()4
لالســتجابة أوافــق ،والدرجــة ( )5لالســتجابة أوافــق
بشــدة.
إذا كانــت قيمــة املتوســط احلســايب مــن ( )1إىل
أقــل مــن ( )1.80متثــل درجــة اســتجابة (ال أوافــق
بشــدة  /منخفــض جــدً ا).
إذا كانــت قيمة املتوســط احلســايب مــن ( )1.80إىل
أقــل مــن ( )2.60متثــل درجــة اســتجابة (ال أوافــق /
منخفض ).
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إذا كانــت قيمــة املتوســط احلســايب مــن ()2.60
إىل أقــل مــن ( )3.40متثــل درجــة اســتجابة (حمايــد/
متوســطة).
إذا كانــت قيمــة املتوســط احلســايب مــن ()3.40
إىل أقــل مــن ( )4.20متثــل درجــة اســتجابة (أوافــق/
مرتفــع).
إذا كانــت قيمــة املتوســط احلســايب مــن ()4.20
إىل ( )5متثــل درجــة اســتجابة (أوافــق بشــدة  /مرتفــع
جــدً ا)
6.اختبــار (ت) لعينتــن مســتقلتني للتعــرف
عــى داللــة مــا قــد يوجــد مــن فــروق بــن
املتوســطات احلســابية الســتجابات أفــراد
متغــر
عينــة البحــث وف ًقــا الختــاف
ّ
(اجلنســية ،الــدورات التدريبيــة ،نــوع
الوظيفــة).
7.اختبــار حتليــل التبايــن أحــادي االجتــاه
( )One-way ANOVAللتعــرف عــى
داللــة مــا قــد يوجــد مــن فــروق بــن
املتوســطات احلســابية الســتجابات أفــراد
متغــر
عينــة البحــث وف ًقــا الختــاف
ّ
(ســنوات اخلــرة).

نتائج البحث ومناقشتها:
متهيد :
هدفــت الدراســة إىل حتديــد أثــر الثقافــة التنظيميــة
عــى اإلبــداع اإلداري مــن وجهــة نظــر عضــوات
هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات يف

طريــف ،وقــد قســمت االســتبانة إىل حموريــن متثــل
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املحــور األول مــن االســتبانة يف متغــر (الثقافــة

للبنــات يف طريــف مــن وجهــة نظــر عضــوات

الفرضيــات ،الرمــوز ،الفاعليــات ،املعايــر،

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال ،فقــد تــم

التنظيميــة) بأبعادهــا الســبعة (القيــم ،املعتقــدات،

االتصــاالت)  ،أمــا املحــور الثــاين فتمثــل يف
متغــر (اإلبــداع اإلداري) بأبعــاده األربعــة (حــل

املشــكالت واختــاذ القــرار ،القابليــة للتغيــر،
روح املجازفــة ،تشــجيع اإلبــداع) ،وتــم تطبيقهــا
عــى أفــراد جمتمــع الدراســة مــن عضــوات هيئــة
التدريــس وكانــت النتائــج عــى النحــو التــايل:

إجابــة الســؤال األول « :مــا مســتوى الثقافــة

التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واألدب

هيئــة التدريــس ؟».

حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري

ألبعــاد اســتبانة (مســتوى الثقافــة التنظيميــة
الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف

مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس)،

والتــي حددهتــا الباحثــة يف ســبعة أبعــاد ،ومــن
ثــم ترتيــب هــذه األبعــاد تنازليـ ًا حســب املتوســط
احلســايب لــكل بعــد ،ويبــن ذلــك اجلــدول ()12

التــايل :

جدول ()12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى الثقافة
التنظيمية السائدة بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس مرتبة تنازليا
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
البعد

درجة
الموافقة

4

الرموز

4.45

0.871

1

عالية جداً

5

الفاعليات

4.18

0.918

2

عالية

1

القيم

3.83

0.936

3

عالية

3

الفرضيات

3.55

0.867

4

عالية

6

المعايير

3.40

0.888

5

عالية

7

االتصاالت

3.35

0.920

6

متوسطة

2

المعتقدات

3.25

0.686

7

متوسطة

البعد

رقم البعد

المجموع الكلي (مستوى الثقافة التنظيمية السائدة بكلية
العلوم واآلداب للبنات بطريف من وجهة نظر عضوات
هيئة التدريس):

3.72
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يتبــن مــن جــدول ( )12أن مســتوى الثقافــة

املحــور األول مــن االســتبانة واخلاصــة بمتغــر (الثقافة

بطريــف مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس

الرمــوز ،الفاعليــات ،املعايــر ،االتصــاالت) لــكل

التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات

جــاء بدرجــة (عاليــة) مــن وجهــة نظــر عضــوات

هيئــة التدريــس  ،حيــث جــاء املتوســط احلســايب
العــام ( )3.72بانحــراف معيــاري قــدره (،)0.870
وتراوحــت قيــم االنحرافــات املعياريــة لألبعــاد الســتة

التــي تتكــون منهــا االســتبانة بــن ()0.936-0.686
وهــي قيــم متدنيــة ممــا يــدل عــى جتانــس اســتجابات
عضــوات هيئــة التدريــس.

التنظيميــة ) واملمثلــة (القيــم ،املعتقــدات ،الفرضيــات،

بعــد عــى حــدى كــا تبينــه نتائــج اجلــداول التاليــة:

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة عــوض

(2013م) التــي توصلــت إىل أن اســتجابات أفــراد

عينــة الدراســة حــول مســتوى الثقافــة التنظيميــة
بشــكل عــام ســجل درجــة كبــرة ،وكذلــك نتائــج

دراســة عابديــن (2013م) ودراســة عليــان (2012م)
ودراســة املقبــل (1431هـــ) التــى توصلــت إىل أن

كــا يتبــن مــن اجلــدول ( )12أن (الرمــوز) كأحد

مســتوى الثقافــة التنظيميــة بشــكل عــام ســجل درجــة

واآلداب للبنــات بطريــف مــن وجهــة نظــر عضــوات

يف حــن اختلفــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة

أبعــاد مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة العلوم

مرتفعــة.

هيئــة التدريــس جــاء يف الرتتيــب األول بمتوســط
حســايب ( )4.45بدرجــة موافقــة (عاليــة جــد ًا) ،يليــه

الثقافــة التنظيميــة مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة

( )4.18بدرجــة موافقــة (عاليــة) ،وجــاءت باقــي

البعــد األول« :مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة

يف الرتتيــب الثــاين بعــد (الفاعليــات) بمتوســط حســايب

أبعــاد حمــور (الثقافــة التنظيميــة) بمتوســطات حســابية
تراوحــت بــن ( )3.83 - 3.25بدرجــات موافقــة

النــوح (2012م) التــي توصلــت إىل أن مســتوى

الدراســة ســجل درجــة متوســطة.

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف يف بعــد
القيــم».

(عاليــة  -متوســطة) ،ويف الرتتيــب األخــر جــاء بعــد

تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف

الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن

مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم

(املعتقــدات) كأحــد أبعــاد مســتوى الثقافــة التنظيميــة

وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس بمتوســط

حســايب ( )3.25ودرجــة موافقــة (متوســطة ).

وملزيــد مــن التفصيــل ،قامــت الباحثــة بحســاب

املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة ألبعــاد

املعيــاري الســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس حول
واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث بعــد القيــم  ،ثــم

ترتيــب العبــارات الدالــة عــى مســتوى بعــد القيــم.
ترتيب ـ ًا تنازلي ـ ًا بنــاء عــى املتوســط احلســايب ،كــا تبــن
نتائــج جــدول ( )13التــايل:
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جدول ()13
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى الثقافة
التنظيمية السائدة بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث بعد القيم
رقم

العبارات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
العبارة

درجة
الموافقة

4

تولي اإلدارة اهتماماً بمشاركة العاملين في اتخاذ القرار.

4.19

0.981

1

عالية

2

تسعى اإلدارة إلى مواكبة التطور العلمي لمنسوبيها دائما ً.
المبادرة والخلق واإلبداع من القيم المفعلة في بيئة العمل.

4.12

0.865

2

عالية

4.00

0.961

3

عالية

3

تعتبر اإلدارة أن المخاطرة هي أفضل سبيل لشخذ الهمم.

3.02

0.937

4

متوسطة

المجموع الكلي ألثر مستوى الثقافة التنظيمية السائدة بكلية العلوم
واآلداب للبنات بطريف من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس من
حيث المبادأة بالعمل:

3.83

0.936

---

عالية

1

يتبــن من اجلــدول ( )13أن مســتوى الثقافــة التنظيمية

الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن

حيــث بعــد القيــم جــاء بدرجــة (عاليــة) مــن وجهــة نظــر
عضــوات هيئــة التدريــس  ،حيــث جــاء املتوســط احلســايب

العــام للبعــد ( )3.83بانحــراف معيــاري بلغــت قيمتــه

( )0.936وهــي قيمــة منخفضــة ممــا يــدل عــى تبايــن
اســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس حــول مــدى توافــر

بعــد القيــم كأحــد أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة

العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة عــوض (2013م)

وعابديــن (2013م) وعليــان ( 2012م) التــي توصلــت
إىل أن درجــة حتقيــق أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن

وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة جــاء بدرجــة عاليــة ،يف
حــن اختلفــت مــع نتائــج دراســة ك ً
ال مــن دراســة النــوح

( 2012م) ودراســة املقبــل (1431هـ)التــي توصلــت إىل
أن أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن وجهــة نظــر

أفــراد عينــة الدراســة ســجلت درجــة متوســطة.

البعــد الثــاين« :مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف يف بعــد
املعتقــدات».

تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري

الســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس حــول مســتوى
الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب

للبنــات بطريــف مــن حيــث بعــد املعتقــدات  ،ثــم ترتيــب
العبــارات الدالــة عــى مســتوى بعــد املعتقــدات ترتيبــ ًا

تنازليــ ًا بنــاء عــى املتوســط احلســايب ،كــا تبــن نتائــج
اجلــدول التــايل:

162

ابتسام سالمة :أثر الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس ....

183-133

جدول ()14
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى الثقافة
التنظيمية السائدة بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث بعد المعتقدات
رقم
العبارة

العبارات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
العبارة

درجة
الموافقة

8

تطبق توقيتات أنشطة العام الدراسي بشكل دقيق.

4.50

0.875

1

عالية جداً

5

يشكل العلم وتطبيقاته الهاجس الرئيس للعاملين بالكلية.

4.18

0.965

2

عالية

7

تشرك اإلدارة العاملين في اتخاذ القرارات المصيرية.

4.10

0.937

3

عالية

2

0.765

4

منخفضة

1.50

0.777

5

منخفضة جداً

3.25

0.863

---

متوسطة

6
9

معلومات العاملين قابلة للتغير بمرونة مع كل مكتشف
جديد.
سلوكيات العاملين نابعة دائماً من معتقداتها الشخصية.

المجموع الكلي لمستوى الثقافة التنظيمية السائدة بكلية العلوم
واآلداب للبنات بطريف في بعد المعتقدات:

يتبــن مــن اجلــدول ( )14أن مســتوى الثقافــة

اختلفــت مــع نتائــج دراســة كلٍ مــن عــوض (2013م)

بطريــف مــن حيــث بعــد املعتقــدات جــاء بدرجــة

إىل أن درجــة حتقيــق أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن

التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات

(متوســطة) مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس،

حيــث جــاء املتوســط احلســايب العــام للبعــد ()3.25

بانحــراف معيــاري بلغــت قيمتــه ( )0.863وهــي قيمــة
منخفضــة ممــا يــدل عــى تبايــن اســتجابات عضــوات
هيئــة التدريــس حــول مــدى توافــر بعــد املعتقــدات
كأحــد أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم

واآلداب للبنــات بطريــف.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة النــوح

(2012م) ودراســة املقبــل (1431هـ)التــي توصلــت إىل
أن أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن وجهــة نظــر

أفــراد عينــة الدراســة ســجلت درجــة متوســطة ،يف حــن

وعابديــن (2013م) وعليــان ( 2012م) التــي توصلــت
وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة جــاء بدرجــة عاليــة.

البعــد االثالــث « :مســتوى الثقافــة التنظيميــة

الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف يف بعــد
الفرضيــات».

تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري

الســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس حــول مســتوى
الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب

للبنــات بطريــف مــن حيــث بعــد الفرضيــات  ،ثــم
ترتيــب العبــارات الدالــة عــى مســتوى بعــد الفرضيــات
ترتيبــ ًا تنازليــ ًا بنــاء عــى املتوســط احلســايب ،كــا تبــن
نتائــج اجلــدول التــايل:
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جدول ()15
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى الثقافة
التنظيمية السائدة بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث بعد الفرضيات
رقم
العبارة

العبارات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
العبارة

درجة
الموافقة

12

الظواهر التنظيمية تعكس لدى العاملين مفاهيم محددة.

4.15

0.922

1

عالية

11

تسعى اإلدارة إلى تفعيل فرص تعاون بين العاملين.

4

0.839

2

عالية

10

ننظر إلى خصائص العمل من وجهة نظرنا الشخصية.

2.50

0.841

3

منخفضة

المجموع الكلي «لمستوى الثقافة التنظيمية السائدة بكلية العلوم
واآلداب للبنات بطريف في بعد الفرضيات» :

3.55

0.867

---

عالية

يتبــن مــن جــدول ( )15أن مســتوى الثقافــة

عاليــة ،يف حــن اختلفــت مــع نتائــج دراســة
ك ً
ال مــن دراســة النــوح ( 2012م ) ودراســة

جــاء بدرجــة (عاليــة) مــن وجهــة نظــر عضــوات

أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن وجهــــــة

التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب

للبنــات بطريــف مــن حيــث بعــد الفرضيــات
هيئــة التدريــس  ،حيــث جــاء املتوســط احلســايب

العــام للبعــد ( )3.55بانحــراف معيــاري بلغــت

قيمتــه ( )0.867وهــي قيمــة منخفضــــــــة

ممــا يــدل عــى تبايــن اســتجابات عضــــــوات
هيئــة التدريــس حـــــــول مــدى توافــر بعــد
الفرضيــات كأحــد أبعــاد الثقافــــــــة التنظيميــة
الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات

بطريــف.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة عــوض

(2013م) وعـــــابدين (3013م) وعليــان
(2012م) التــي توصلــت إىل أن درجــة حتقيــق

أبعــاد الثقافــة التنظيميـــــــــة الســائدة مــن
وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة جــاء بدرجــة

املقبــل (1331هـ)التــــــــي توصلــت إىل أن
نظــر أفــراد عينــة الدراســـــــــة ســجلت درجــة

متوســطة.

البعــد الرابــع« :مســتوى الثقافــة التنظيميــة

الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف
يف بعــد الرمــوز».

تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف

املعيــاري الســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس
حــول مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة

العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث

بعــد الرمــوز  ،ثــم ترتيــب العبــارات الدالــة عــى
مســتوى بعــد الرمــوز ترتيبــ ًا تنازليــ ًا بنــاء عــى
املتوســط احلســايب ،كــا تبــن نتائــج اجلــدول

التــايل:
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جدول ()16
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى الثقافة
التنظيمية السائدة بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث بعد الرموز
رقم
العبارة

العبارات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
العبارة

درجة
الموافقة

13

تسعى اإلدارة إلى ترسيخ معاني هامة لدى العاملين.

4.7

0.854

1

عالية جداً

15

تسعى اإلدارة على تعزيز صورتها لدى العاملين.

4.54

0.894

3

عالية جداً

14

تهتم اإلدارة بتحديد أعالم ومعالم لها دالالت خاصة
في العمل.

4.12

0.865

2

عالية

المجموع الكلي لمستوى الثقافة التنظيمية السائدة بكلية
العلوم واآلداب للبنات بطريف في بعد الرموز:

4.45

0.871

---

عالية جداً

يتبــن مــن اجلــدول ( )16أن مســتوى الثقافــة

التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب

للبنــات بطريــف مــن حيــث بعــد الرمــوز
جــاء بدرجــة (عاليــة جــد ًا) مــن وجهـــــــــة

نظــر عضــــــوات هيئـــــــة التدريــس ،حيــث

جـــــــــاء املتوســـط احلســـــــايب العام للبعد
( )4.45بانحــــــراف معيــاري بلغـــــــــــت

قيمتـــــــه ( )0.871وهـــــي قيمــــــة

منخفضــة ممــا يــــــدل عىل تبايــن استـــــجابات
عضــــــوات هيئة التدريس حـــــــــول مــدى
توافــر بعــد الرمــوز كأحــــــد أبعــاد الثقافــة

التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب

للبنــات بطريــف.

البعــد اخلامــس «:مســتوى الثقافــة التنظيميــة

الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات
بطريــف يف بعــد الفاعليــات».

تــم حســــــــاب املتوســط احلســـــايب

واالنحــراف املعيـــــــــاري الســتجابات

عضـــــــوات هيئـــــــــــــــة التدريــس
حــول مستــــــــوى الثقافـــــــة التنظيميــة

الســــــــائدة بكليـــــــة العلــوم واآلداب

للبنــــــــات بطريــف مــن حيــث بعــد
الفاعليـــــــات  ،ثــم ترتيــب العبــارات الدالــة
عــى مســتوى بعــد الفاعليــات ترتيبــ ًا تنازليــ ًا

بنــاء عــى املتوســط احلســايب ،كــا تبــن نتائــج
اجلــدول التــايل:
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جدول ()17
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى الثقافة
التنظيمية السائدة بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث بعد الفاعليات
رقم
العبارة

العبارات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
العبارة

درجة
الموافقة

16

تشجيع اإلدارة حالة التنافس العلمي وتكريم المبدعين.

4.30

0.919

1

عالية جداً

18

تسعى اإلدارة لترسيخ النهج الديمقراطي من خالل
فاعليتها.

4.14

0.988

2

عالية

17

تقيم اإلدارة احتفاالت ومناسبات لترسيخ رسالتها.

4.11

0.848

3

عالية

4.18

0.918

---

عالية

المجموع الكلي لمستوى الثقافة التنظيمية السائدة بكلية العلوم
واآلداب للبنات بطريف في بعد الفاعليات:

يتبــن مــن جــدول ( )17أن مســتوى الثقافــة

حــن اختلفــت مــع نتائــج دراســة ك ً
ال مــن دراســة

للبنــات بطريــف مــن حيــث بعــد الفاعليــات جاء

التــي توصلــت إىل أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة

التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب

بدرجــة (عاليــة) مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة
التدريــس  ،حيــث جــاء املتوســط احلســايب العــام

للبعــد ( )4.18بانحــراف معيــاري بلغــت قيمتــه

( )0.918وهــي قيمــة منخفضــــــة ممــا يــدل

النــوح ( 2012م ) ودراســة املقبــل (1431هـــ)
الســائدة بالنســبة لبعــد الفاعليــات جــاء بدرجــة

(متوســطة).

البعــد الســادس « :مســتوى الثقافــة التنظيميــة

الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف

عــى تبايــن اســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس

يف بعــد املعايــر».

الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب

املعيـــــــاري الســتجابات عضــــــوات هيئــة

حــول مــدى توافــر بعــد الفاعليــات كأحــد أبعــاد

للبنــات بطريــف.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة عــوض

(2013م) وعـــــابدين (2013م) وعليــان
(2012م) التــي توصلــت إىل أن درجــة حتقيــق
أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن وجهــة

نظــر أفــراد عينــة الدراســة جــاء بدرجــة عاليــة ،يف

تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف

التدريــس حــول مســتوى الثقافــة التنظيميــة
الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف

مــن حيــث بعــد املعايــر  ،ثــم ترتيــب العبــارات
الدالــة عــى مســتوى بعــد املعايــر ترتيب ـ ًا تنازلي ـ ًا

بنــاء عــى املتوســط احلســايب ،كــا تبــن نتائــج
اجلــدول ( )18التــايل:
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جدول ()18
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى الثقافة
التنظيمية السائدة بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث بعد المعايير
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
العبارة

درجة
الموافقة

رقم
العبارة
19

اللوائح والقوانين هي التي تحدد سلوك العاملين.

4.30

0.955

1

عالية جداً

21

تحكم العالقات اإلدارية محددات ال يمكن مخالفاتها.

3.4

0.867

2

عالية

20

التعليمات واإلجراءات والقواعد الخاصة بالتدريس
واألساتذة والطلبة واضحة تماماً.

2.5

0.844

3

منخفضة

المجموع الكلي لمستوى الثقافة التنظيمية السائدة بكلية
العلوم واآلداب للبنات بطريف في بعد المعايير:

3.40

0.888

---

عالية

العبارات

يتبــن مــن اجلــدول ( )18أن مســتوى الثقافــة

اختلفــت مــع نتائــج دراســة ك ً
ال مــن دراســة

بطريــف مــن حيــث بعــد املعايــر جــاء بدرجــة

توصلــت إىل أن أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة

التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنات

(عاليــة ) مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة
التدريــس  ،حيــث جــاء املتوســط احلســايب العــام

للبعــد ( )3.40بانحــراف معيــاري بلغــت قيمتــه

(  )0.888وهــي قيمــة منخفضــة ممــا يــدل عــى

تبايــن اســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس
حــول مــدى توافــر بعــد املعايــر كأحــد أبعــاد
الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب

للبنــات بطريــف.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة عــوض

(2013م) وعابديــــــن (2013م) وعليــان

النوح ( 2012م ) ودراســة املقبــل (1431هـ)التي
مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة ســجلت

درجــة متوســطة.

البعــد الســابع« :مســتوى الثقافــة التنظيميــة

الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف
يف بعــد االتصــاالت».

تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف

املعيــاري الســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس
حــول مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة

العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث

(2012م) التــي توصلــت إىل أن درجــة حتقيــق

بعــد االتصــاالت  ،ثــم ترتيــب العبــارات الدالــة
عــى مســتوى بعــد االتصــاالت ترتيبــ ًا تنازليــ ًا

أفــراد عينــة الدراســة جــاء بدرجــة عاليــة ،يف حــن

اجلــدول التــايل:

أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن وجهــة نظــر

بنــاء عــى املتوســط احلســايب ،كــا تبــن نتائــج
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جدول ()19
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى الثقافة
التنظيمية السائدة بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث بعد االتصاالت
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
العبارة

درجة
الموافقة

رقم
العبارة
24

االتصال بين قطاعات الكلية يتم بسهولة وييسر.

4.50

0.941

3

عالية جداً

23

العالقات غير الرسمية (الشخصية والعلمية) سائدة
في الكلية.

4.15

0.964

2

عالية

22

تتسم االتصاالت بين الرئيس والمرؤوس في الكلية
بالرسمية.

1.40

0.855

1

منخفضة جداً

المجموع الكلي لمستوى الثقافة التنظيمية السائدة بكلية العلوم
واآلداب للبنات بطريف في بعد االتصاالت:

3.35

0.920

---

متوسطة

العبارات

يتبــن مــن اجلــدول ( )19أن مســتوى الثقافــة

الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن وجهــة نظــر أفــراد عينة

بطريــف مــن حيــث بعــد االتصــاالت جــاء بدرجــة

مــع نتائــج دراســة كل مــن عــوض (2013م) وعابدين

التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات

(متوســطة) مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة
التدريــس ،حيــث جــاء املتوســط احلســايب العــام للبعــد

( )3.35بانحــراف معيــاري بلغــت قيمتــه ()0.920

وهــي قيمــة منخفضــة ممــا يــدل عــى تبايــن اســتجابات
عضــوات هيئــة التدريــس حــول مــدى توافــر بعــد
االتصــاالت كأحــد أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف.

الدراســة ســجلت درجــة متوســطة  ،يف حــن اختلفــت

(2013م) وعليــان ( 2012م) التــي توصلــت إىل أن
درجــة حتقيــق أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن

وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة جــاء بدرجــة عاليــة

.

إجابــة الســؤال الثاين«:مــا مســتوى اإلبــداع اإلداري

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن وجهــة
نظــر عضــوات هيئــة التدريــس ؟».

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة داود

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال ،فقــد تــم حســاب

الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن حيــث مســتوى

االســتبانة اخلاصــة بمتغــر (اإلبــداع اإلداري) والتــي

(2011م) التــي بينــت وجــود قصــور يف مســتوى
االتصــال بكافــة أنواعــه بــن أفــراد املنظمــة ،كــا تتفــق
هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة النــوح ( 2012م)

ودراســة املقبــل (1431هـ)التــي توصلــت إىل أن أبعــاد

املتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري ألبعــاد
حددهتــا الباحثــة يف أربعــة أبعــاد ،ومــن ثــم ترتيــب
هــذه األبعــاد تنازلي ـ ًا حســب املتوســط احلســايب لــكل
بعــد ،ويبــن ذلــك اجلــدول ( )20التــايل :
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جدول ()20
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى اإلبداع اإلداري
بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس  ،مرتبة تنازليا
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
البعد

درجة
الموافقة

4

تشجيع اإلبداع.

4.13

0.866

1

عالية

2

القابلية للتغيير.

4.00

0.944

2

عالية

1

حل المشكالت واتخاذ القرار.

3.69

0.915

3

عالية

3

روح المجازفة.

2.59

0.878

4

متوسطة

المجموع الكلي (مستوى اإلبداع اإلداري بكلية العلوم
واآلداب للبنات بطريف من وجهة نظر عضوات هيئة
التدريس):

3.60

0.900

---

عالية

يتبــن مــن اجلــدول (  )20أن مســتوى اإلبــداع

الثــاين بعــد (القابليــة للتغيــر) بمتوســط حســايب

وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس جــاء بدرجــة

وجــاءت باقــي أبعــاد حمــور (اإلبــداع اإلداري)

البعد

رقم البعد

اإلداري بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن

(عاليــة) مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس،
حيــث جــاء املتوســط احلســايب العــام ()3.60

بانحــراف معيــاري قــدره ( ،)0.900وهــي قيمــة
متدنيــة ممــا يــدل عــى جتانــس اســتجابات عضــوات

هيئــة التدريــس حــول مســتوى اإلبــداع اإلداري
بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف.

( ، )4.00وكالمهــا بدرجــة موافقــة (عاليــة)،
بمتوســطات حســابية تراوحــت بــن ()3.69 -2.59
بدرجــات موافقــة ( عاليــة ومتوســطة) ،ويف الرتتيــب
األخــر جــاء بعــد (روح املجازفــة) كأحــد أبعــاد

مســتوى اإلبــداع اإلداري بكليــة العلــوم واآلداب

للبنــات بطريــف بمتوســط حســايب ( )2.59ودرجــة
موافقــة (متوســطة).

كــا يتبــن مــن اجلــدول ( )20أن (تشــجيع

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن وجهــة

اإلبــداع اإلداري مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة

اإلبــداع) كأحــد أبعــاد مســتوى اإلبــداع اإلداري
نظــر عضــوات هيئــة التدريــس جــاء يف الرتتيــب
األول بمتوســط حســايب ( ،)4.13يليــه يف الرتتيــب

عبدالرمحــن (2014م) التــى توصلــت إىل أن مســتوى

الدراســة جــاء بدرجــة مرتفعــة.

وختتلــف هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة داود
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(2011م) التــي بينــت وجــود قصــور يف مســتوى

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف يف بعــد

(2014م) التــى توصلــت إىل أن مســتوى اإلبــداع

تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف

اإلبــداع اإلداري باملنظمــة ،ودراســة مقابلــة

اإلداري مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة جــاء

بدرجــة مرتفعــة.

حــل املشــكالت واختــاذ القــرار».

املعيــاري الســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس
حــول مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد بكليــة

وملزيــد مــن التفصيــل ،قامــت الباحثــة بحســاب

العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث

ألبعــاد املحــور األول مــن االســتبانة واخلاصــة

ترتيــب العبــارات الدالــة عــى مســتوى بعــد حــل
املشــكالت واختــاذ القــرار ترتيب ـ ًا تنازلي ـ ًا بنــاء عــى

املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة
بمتغــر (اإلبــداع اإلداري) واملمثلــة يف( :القيــم،

املعتقــدات ،الفرضيــات ،الرمــوز ،الفاعليــات،

املعايــر ،االتصــاالت) لــكل بعــد عــى حــدة:

البعــد األول« :مســتوى اإلبداع اإلداري الســائدة

بعــد حــل املشــكالت واختــاذ القــرار  ،ثــم

املتوســط احلســايب ،كــا تبــن نتائــج اجلــدول ()21

التــايل:

يتبــن مــن جــدول ( )21أن مســتوى اإلبــداع

جدول ()21
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى اإلبداع اإلداري
السائدة بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث بعد حل المشكالت واتخاذ القرار
رقم
العبارة

العبارات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
العبارة

درجة
الموافقة

30

أرغب في العمل مع فرق مكلفة بحل المشاكل المعقدة.

4.52

0.926

1

عالية جداً

26

أحاول اكتشاف المشاكل بهدف حلها.

4.30

0.865

2

عالية جداً

27

أقوم بتجربة أفكار وطرق جديدة لحل المشاكل.

4.30

0.937

3

عالية جداً

25

أتمكن من اتخاذ قرار حاسم خالل فترة قياسية نسبيا.

4.03

0.961

4

عالية

28

اتخذ المواقف إزاء تلك المشاكل ،كل على حدة لغرض
حلها.

3.30

0.981

5

متوسطة

29

أستطيع اتخاذ قرارات مهمة في حالة ندرة المعلومات
المتاحة.

1.7

0.887

6

منخفضة جداً

المجموع الكلي لمستوى اإلبداع اإلداري السائد بكلية العلوم
واآلداب للبنات بطريف في بعد حل المشكالت واتخاذ القرار:

3.69

0.926

---

عالية
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اإلداري الســائد بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف يف بعــد

القــرار جــاء بدرجــة (عاليــة) مــن وجهــة نظــر

تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف

بطريــف مــن حيــث بعــد حــل املشــكالت واختــاذ

عضــوات هيئــة التدريــس  ،حيــث جــاء املتوســط
احلســايب العــام للبعــد (  )3.69بانحــراف معيــاري

بلغــت قيمتــه ( )0.926وهــي قيمــة منخفضــة

ممــا يــدل عــى تبايــن اســتجابات عضــوات هيئــة
التدريــس مــن حيــث بعــد حــل املشــكالت كأحــد

أبعــاد اإلبــداع اإلداري الســائد بكليــة العلــوم
واآلداب للبنــات بطريــف.

البعــد الثــاين « :مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد

القابليــة للتغيــر».

املعيــاري الســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس
حــول مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد بكليــة

العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث بعــد

القابليــة للتغيــر  ،ثــم ترتيــب العبــارات الدالــة عــى
مســتوى بعــد القابليــة للتغيــر ترتيبــ ًا تنازليــ ًا بنــاء

عــى املتوســط احلســايب ،كــا تبــن نتائــج اجلــدول

( )22التــايل:

يتبــن مــن اجلــدول ( )22أن مســتوى اإلبــداع

جدول ()22
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى اإلبداع
اإلداري السائد بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث بعد القابلية للتغيير
رقم
العبارة
31
33
32
34
36
35
37

العبارات
أناقش صراحة الرئيس المباشر حول المكافآت التي تمنح
لي أثناء العمل.
أقوم بإيجاد طرق جديدة في استخدام اإلمكانات المتاحة
أو تنفيذ العمل.
أتمسك بمواقفي حتى في حالة عدم وجود اتفاق مع الرئيس
المباشر والعاملين.
أكون في مقدمة الذي يحاولون تجربة فكرة أو طريقة
جديدة.
أخصص وقتاً لمتابعة أفكاري أو مشاريعي الخاصة.
أبالغ في قدرتي على التطوير والتجديد.
أتطلع لمزاولة مهام عمل غير متخصصة.

المجموع الكلي لمستوى اإلبداع اإلداري السائد بكلية العلوم
واآلداب للبنات بطريف في بعد القابلية للتغيير:
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
العبارة

درجة
الموافقة

4.53

0.933

1

عالية جداً

4.14

0.866

2

4.13

0.941

3

3.98

0.922

4

3.93
3.30

0.938
0.847

5
6

1.41

0.859

7

عالية
متوسطة
منخفضة
جداً

4.00

0.907

---

عالية

عالية
عالية
عالية
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اإلداري الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات

الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف يف

بدرجــة (عاليــة ) مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة

تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف

بطريــف مــن حيــث بعــد القابليــة للتغيــر جــاء
التدريــس  ،حيــث جــاء املتوســط احلســايب العــام

للبعــد ( )4.00بانحــراف معيــاري بلغــت قيمتــه

( )0.907وهــي قيمــة منخفضــة ممــا يــدل عــى
تبايــن اســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس مــن
حيــث بعــد القابليــة للتغيــر كأحــد أبعــاد اإلبــداع
اإلداري الســائد بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات

بطريــف.

البعــد الثالــث« :مســتوى اإلبــداع اإلداري

بعــد روح املجازفــة».

املعيــاري الســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس
حــول مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد بكليــة
العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث بعــد

روح املجازفــة  ،ثــم ترتيــب العبــارات الدالــة عــى
مســتوى بعــد روح املجازفــة ترتيبـ ًا تنازليـ ًا بنــاء عــى
املتوســط احلســايب ،كــا تبــن نتائــج اجلــدول ()23

التــايل:

البعــد الرابــع« :مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد

جدول ()23
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى اإلبداع
اإلداري السائد بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث بعد روح المجازفة  ،مرتبة تنازلياً
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
العبارة

درجة
الموافقة

رقم
العبارة
38

أرغب في العمل ضمن فريق تسوده روح المجازفة.

4.04

0.899

1

عالية

39

أخصص األموال لتنفيذ ومتابعة أفكار تتسم بمخاطرة
عالية.

1.90

0.933

2

منخفضة

40

أميل إلى القيام بأعمال ذات مخاطرة عالية.

1.85

0.867

3

منخفضة

2.59

0.899

---

متوسطة

العبارات

المجموع الكلي لمستوى اإلبداع اإلداري السائد بكلية العلوم
واآلداب للبنات بطريف في بعد روح المجازفة:

يتبــن مــن جــدول ( )23أن مســتوى اإلبــداع

بانحــراف معيــاري بلغــت قيمتــه (  )0.899وهــي قيمــة

بطريــف مــن حيــث بعــد روح املجازفــة جــاء بدرجــة

هيئــة التدريــس مــن حيــث بعــد القابليــة للتغيــر كأحــد

اإلداري الســائد بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات

(متوســطة) مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس
 ،حيــث جــاء املتوســط احلســايب العــام للبعــد ()2.59

منخفضــة ممــا يــدل عــى تبايــن اســتجابات عضــوات
أبعــاد اإلبــداع اإلداري الســائد بكليــة العلــوم واآلداب

للبنــات بطريــف.
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بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف يف بعــد
تشــجيع اإلبــداع».

تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف

املعيــاري الســتجابات عضــــوات هيئــة التدريــس
حــول مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد بكليــة
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العلــوم واآلداب للبـــنات بطريــف مــن حيــث بعــد

تشــجيع اإلبـــداع  ،ثــم ترتيــب العبــارات الدالــة عــى
مستـــوى بعــد تشـــجيع اإلبــــداع ترتيبـ ًا تنازليـ ًا بنـــاء
عــى املتوســط احلســايب ،كــا تبــن نتائــج جــدول ()24
التــايل:

جدول ()24
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى اإلبداع
اإلداري السائد بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث بعد تشجيع اإلبداع
رقم
العبارة

العبارات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
العبارة

درجة
الموافقة

45

أعمل على تشجيع األفراد الذين يفكرون خارج نطاق
اختصاصهم.

4.48

0.887

1

عالية جداً

42

أشجع المقترحات المقدمة من اآلخرين.

4.45

0.865

2

عالية جداً

44

امتلك قدرة في اإلشراف على المبدعين.

4.32

0.981

3

عالية جداً

41

أقوم بتنفيذ األفكار الجديدة.

4.03

0.961

4

عالية

43

أقدم تسهيالت لجذب األفراد المبدعين والحرص على
استمرارهم في العمل.

3.39

0.937

5

متوسطة

المجموع الكلي لمستوى اإلبداع اإلداري السائد بكلية العلوم
واآلداب للبنات بطريف في بعد تشجيع اإلبداع:

4.13

0.926

---

عالية

يتبــن مــن جــدول ( )24أن مســتوى اإلبــداع اإلداري
الســائد بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن
حيــث بعــد تشــجيع اإلبــداع جــاء بدرجــة ( عاليــة )
مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس  ،حيــث
جــاء املتوســط احلســايب العــام للبعــد (  ) 4.13بانحــراف
معيــاري بلغــت قيمتــه (  )0.926وهــي قيمــة منخفضــة
ممــا يــدل عــى تبايــن اســتجابات عضــوات هيئــة التدريس
مــن حيــث بعــد تشــجيع اإلبــداع كأحــد أبعــاد اإلبــداع
اإلداري الســائد بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف.

إجابــة الســؤال الثالــث« :مــا أثــر الثقافــة
التنظيميــة عــى اإلبــداع اإلداري مــن وجهــة نظــر
عضــوات هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب
للبنــات بطريــف»؟
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال فقــد تــم اســتخدام
معامــل ارتبــاط بريســون بــن درجــات اســتجابات
أفــراد عينــة البحــث مــن عضــوات هيئــة التدريــس
عــى املحــور األول (الثقافــة التنظيميــة) واملحــور
الثــاين (اإلبــداع اإلداري ) ،وجــاءت النتائــج كالتــايل:
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جدول ()25
نتائج اختبار بيرسون لتحديد أثر ممارسة الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري من وجهة نظر عضوات هيئة
التدريس بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف
المتغيرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الثقافة التنظيمية من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس
بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف.

3.72

0.870

اإلبداع اإلداري من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس
بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف.

3.60

0.900

معامل ارتباط
بيرسون
0.29

مستوى الداللة

**0.000

** دال احصائيًا عند (. )0.01

يتض ــح م ــن اجل ــدول ( )25أن قيم ــة معام ــل

مـــن وجهـــة نظـــر عضـــوات هيئـــة التدريـــس

إحصائ ًيـــا عنـــد مســـتوى داللـــة ( )0.000ممـــا

يســـهم كعامـــل مؤثـــر يف مســـتوى اإلبـــداع

ارتبـــاط بريســـون ( ر=  )0.29وهـــو دال
يـــدل عـــى وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة طرديـــة

(موجبـــة) متوســـطة القيمـــة وذات داللـــة
إحصائيـــة عنـــد مســـتوى داللـــة ( )0.01بـــن

ممارســـة الثقافـــة التنظيميـــة مـــن وجهـــة نظـــر
عضـــوات هيئـــة التدريـــس واإلبـــداع اإلداري

بكليـــة العلـــوم واآلداب للبنـــات بطريـــف،

وهـــذا يعنـــي أنـــه كلـــا زادت ممارســـة الثقافـــة
التنظيميـــة مـــن وجهـــة نظـــر عضـــوات هيئـــة
التدريـــس بكليـــة العلـــوم واآلداب للبنـــات

بطريـــف زاد معهـــا مســـتوى اإلبـــداع اإلداري،

والثقافـــة التنظيميـــة عامـــل حاســـم وجوهـــري
يف حتقيـــق أبعـــاد اإلبـــداع اإلداري ،ويمكـــن

القـــول إن حتســـن ممارســـة الثقافـــة التنظيميـــة

بكليـــة العلـــوم واآلداب للبنـــات بطريـــف
اإلداري يف مجيـــع أبعـــاده.

وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع نتيجـــة دراســـة

صديقـــي (2013م) ودراســـة داود (2011م)
والتـــي توصلـــت إىل وجـــود أثـــر للثقافـــة

التنظيميـــة الســـائدة عـــى األداء واإلبـــداع

واالبتـــكار باملنظمـــة.

كـــا تـــم حســـاب معامـــل ارتبـــاط بريســـون

بـــن درجـــات اســـتجابات عضـــوات هيئـــة
التدريـــس مـــن أفـــراد عينـــة البحـــث عـــى
األبعـــاد الداخليـــة لـــكل مـــن املحـــور األول
(الثقافـــة التنظيميـــة) واملحـــور الثـــاين (اإلبـــداع

اإلداري) ،ويوضـــح اجلـــدول ( )26تلـــك

النتائـــج:
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جدول ()26
مصفوفة معامالت االرتباط بين أبعاد الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس
بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف
أبعاد اإلبداع اإلداري

األبعاد

المجموع الكلي
للمحور األول

( )1القيم

**0.43

**0.30

**0.46

**0.24

**0.36

( )2المعتقدات

**0.44

**0.31

**0.35

*0.33

**0.37

( )3الفرضيات

**0.46

**0.37

**0.32

**0.29

**0.36

( )4الرموز

**0.48

**0.42

**0.48

**0.37

**0.44

( )5الفاعليات

**0.41

**0.38

**0.40

**0.33

**0.38

( )6المعايير

**0.36

**0.36

**0.38

**0.44

**0.39

( )7االتصاالت

**0.56

**0.43

**0.36

**0.36

**0.43

المجموع الكلي للمحور الثاني:

**0.45

**0.37

**0.39

**0.34

====

أبعاد الثقافة التنظيمية

( )1حل
المشكالت
واتخاذ القرار

( )2القابلية
للتغيير

( )3روح
المجازفة

( )4تشجيع
اإلبداع

** دال احصائيًا عند مستوى داللة (. )0.01

يتضح من اجلدول( )26ما ييل:

وهــذا يعنــي أن كل ُبعــد مــن أبعــاد الثقافــة

وجــود عالقــة ارتباطيــة طرديــة موجبــة

التنظيميــة مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس

داللــة ( )0.01بــن أبعــاد املحــور األول (الثقافــة

طرديــة ذات داللــة مــع كل ُبعــد مــن أبعــاد اإلبــداع

(متوســطة) ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
التنظيميــة) (القيــم ،املعتقــدات ،الفرضيــات ،الرموز،

الفاعليــات ،املعايــر ،االتصــاالت) وأبعــاد املحــور
الثــاين (اإلبــداع اإلداري) (حــل املشــكالت واختــاذ
القــرار ،القابليــة للتغيــر ،روح املجازفــة ،تشــجيع

اإلبــداع) ،حيــث تراوحــت قيــم معامــل االرتبــاط

بــن (.)0.45 – 0.34

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــع عالقــة

اإلداري  ،أي أن كل ُبعــد مــن أبعــاد الثقافــة التنظيميــة
الســبعة يؤثــر عــى اإلبــداع اإلداري األربعــة بقــد ٍر

متوســط ،ممــا يعنــي وجــود أثــر إجيــايب للثقافــة
التنظيميــة عــى اإلبــداع اإلداري مــن وجهــة نظــر

عضــوات هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب
للبنــات بطريــف.
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وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة صديقــي

بطريــف مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس

ألبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة عــى متغــر حــل

 -تبــن أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة

(2013م) والتــي توصلــت إىل وجــود أثــر إجيــايب
املشــكالت واختــاذ القــرار باملنظمــة ،كــا تتفــق هــذه

النتيجــة مــع نتيجــة دراســة داود (2011م) والتــي

توصلــت إىل وجــود عالقــة إجيابيــة ألبعــاد لثقافــة

بدرجــة موافقــة (متوســطة).

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث

بعــد القيــم جــاء بدرجــة (عاليــة) مــن وجهــة نظــر
عضــوات هيئــة التدريــس.

التنظيميــة الســائدة عــى كافــة أبعــاد اإلبــداع اإلداري.

 -كــا تبــن أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة

مــن خــال حتليــل وتفســر البيانــات اإلحصائيــة

بعــد املعتقــدات جــاء بدرجــة ( متوســطة) مــن وجهــة

إجابــة الســؤال األول « :مــا مســتوى الثقافــة

 -كذلــك تبــن أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة

بطريــف من وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريس؟».

حيــث بعــد الفرضيــات جــاء بدرجــة (عاليــة) مــن

ملخص النتائج:

تــم التوصــل للنتائــج التاليــة:

التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات
 -تبــن أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف جــاء بدرجــة

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث

نظــر عضــوات هيئــة التدريــس.

الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن
وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس .
 -تبــن أيضــ ًا أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة

(عاليــة) مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس .

الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن
حيــث بعــد الرمــوز جــاء بدرجــة (عاليــة جــد ًا) مــن

للبنــات بطريــف مــن وجهــة نظــر عضــوات

 -تبــن أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة

 -تبــن أن (الرمــوز) كأحــد أبعــاد مســتوى

الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب

وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس .

هيئــة التدريــس جــاء يف الرتتيــب األول بدرجــة
موافقــة (عاليــة جــد ًا) ،يليــه يف الرتتيــب الثــاين بعــد

بعــد الفاعليــات جــاء بدرجــة (عاليــة) مــن وجهــة

باقــي أبعــاد حمــور (الثقافــة التنظيميــة) بدرجــات

 -تبــن أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة

(الفاعليــات) بدرجــة موافقــة (عاليــة) ،وجــاءت
موافقــة (عاليــة  -متوســطة) ،ويف الرتتيــب األخــر

جــاء بعــد (املعتقــدات) كأحــد أبعــاد مســتوى الثقافــة
التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث

نظــر عضــوات هيئــة التدريــس .

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث

بعــد املعايــر جــاء بدرجــة (عاليــة ) مــن وجهــة نظــر
عضــوات هيئــة التدريــس .
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 -تبــن أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة

 -تبــن أن مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد بكلية

بعــد االتصــاالت جــاء بدرجــة (متوســطة) مــن

القابليــة للتغيــر جــاء بدرجــة (عاليــة ) مــن وجهــة

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث

وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس.

إجابــة الســؤال الثاين«:مــا مســتوى اإلبــداع

اإلداري بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن

وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس ؟».

 -تبــن أن مســتوى اإلبــداع اإلداري بكليــة

العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن وجهــة نظــر
عضــوات هيئــة التدريــس جــاء بدرجــة (عاليــة) مــن

وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس.

 -كــا يتبــن أن (تشــجيع اإلبــداع) كأحــد أبعــاد

مســتوى اإلبــداع اإلداري بكليــة العلــوم واآلداب

للبنــات بطريــف مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة
التدريــس جــاء يف الرتتيــب األول  ،يليــه يف الرتتيــب

الثــاين بعــد (القابليــة للتغيــر) بدرجــة موافقــة

(عاليــة) ،وجــاءت باقــي أبعــاد حمــور (اإلبــداع
اإلداري) بدرجــات موافقــة ( عاليــة ومتوســطة)،

ويف الرتتيــب األخــر جــاء بعــد (روح املجازفــة)
كأحــد أبعــاد مســتوى اإلبــداع اإلداري بكليــة

العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف بدرجــة موافقــة

(متوســطة).

العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث بعــد
نظــر عضــوات هيئــة التدريــس للبنــات بطريــف.

 -تبــن أن مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث

بعــد روح املجازفــة جــاء بدرجــة (متوســطة) مــن
وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس .

 -تبــن أن مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث

بعــد تشــجيع اإلبــداع جــاء بدرجــة ( عاليــة ) مــن
وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس .

إجابــة الســؤال الثالــث« :مــا أثــر الثقافــة التنظيمية

عــى اإلبــداع اإلداري مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئة
التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريف»؟

 -تبــن وجــود عالقــة ارتباطيــة طرديــة (موجبــة)

متوســطة القيمــة وذات داللــة إحصائيــة بــن ممارســة
الثقافــة التنظيميــة مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة
التدريــس واإلبــداع اإلداري بكليــة العلــوم واآلداب

للبنــات بطريــف.

 -تبــن وجــود عالقــة ارتباطيــة طرديــة موجبــة

(متوســطة) ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى

 -تبــن أن مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد

داللــة ( )0.01بــن أبعــاد املحــور األول (الثقافــة

بعــد حــل املشــكالت واختــاذ القــرار جــاء بدرجــة

الفاعليــات ،املعايــر ،االتصــاالت) وأبعــاد املحــور

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث

(عاليــة) مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس .

التنظيميــة) (القيــم ،املعتقــدات ،الفرضيــات ،الرموز،

الثــاين (اإلبــداع اإلداري) (حــل املشــكالت واختــاذ
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القــرار ،القابليــة للتغيــر ،روح املجازفــة ،تشــجيع

3 .العمــل عــى تعزيــز قــدرات عضــوات هيئــة

التنظيميــة عــى اإلبــداع اإلداري مــن وجهــة نظــر

املختلفــة وكيفيــة وضــع أكثــر مــن حــل
ملشــكلة الواحــدة ممــا يوفــر لدهيــن فرصــ ًا

اإلبــداع) ،ممــا يعنــي وجــود أثــر إجيــايب للثقافــة
عضــوات هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب
للبنــات بطريــف.

التدريــس عــى التعامــل مــع املشــكالت

وحلــو ً
ال بديلــة جتعلهــم أكثــر حريــة ومرونــة

يف حــل املشــكالت.

4 .العمـــل عـــى توفـــر قواعـــد بيانـــات

التوصيات:

من خــال املســح األديب والدراســات الســابقة وما

ومعلومـــات متكـــن عضـــوات هيئـــة
التدريـــس مـــن اختـــاذ القـــرار وفقـــ ًا لرؤيـــة

العمــل يف جمتمــع الدراســة ،فقــد تكــون لــدى الباحثــة

وبـــا يتفـــق مـــع السياســـة العامـــة للكليـــة

توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج ،وكذلــك واقــع
العديــد مــن األفــكار والتوجهــات التــي يمكــن أن

تســهم يف التغلــب عــى بعــض التحديــات امليدانيــة
وتعــزز مــن أثــر الثقافــة التنظيميــة عــى اإلبــداع
اإلداري بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف،

والتــي يمكــن توضيحهــا مــن خــال التوصيــات

التاليــة:

1 .العمــل عــى تطويــر منظومــة القيــم اخلاصــة
بالكليــة ومراعــاة الفــروق الفرديــة بــن
عضــوات هيئــة التدريــس النامجــة عــن تعــدد
اجلنســيات واختــاف الثقافــات.

تكامليـــة شـــاملة يف الوقـــت املناســـب
ويضمـــن حتقيـــق النتائـــج.

5 .العمــل عــى تعزيــز قابليــة عضــوات هيئــة
التدريــس للتغيــر مــن خــال توضيــح أمهيــة

التغيــر بالنســبة ملنظومــة العمــل بالكليــة،

وتوضيــح إجيابيــات التغيــر يف مقابــل
ســلبيات عــدم القيــام بــه عــى جمريــات

العمــل بالكليــة.

6 .العمــل عــى تعزيــز اإلبــداع يف بيئــة العمــل
بالكليــة مــن خــال توفــر كافــة املتطلبــات
املاديــة والفنيــة واإلداريــة.

2 .توجيــه عضــوات هيئــة التدريــس لتوحيــد

7 .العمــل عــى تعزيــز روح اإلبــداع واالبتــكار

املكونــة للثقافــة التنظيميــة للكليــة بــا يكفــل

لألفــكار اجلديــدة ومــا يتــم إحــرازه مــن

املعتقــدات والفرضيــات والرمــوز اإلداريــة

فاعليتهــا يف كافــة تعامــات العضــوات
اإلداريــة.
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مــن خــال تقديــم الرعايــة والتقديــر املعنــوي
نتائــج ذات طابــع إبداعــي يف نواحــي العمــل
املختلفــة.

ابتسام سالمة :أثر الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس ....

املصار واملراجع:

أوال /املراجع باللغة العربية:
ابــو الوفــا ،مجــال حممــد؛ ســامه عبــد العظيــم حســن ،حنــان
جاســم حممــد عبــد اهلل2012( ،م) .دراســة حتليليــة
للثقافــة التنظيميــة للمؤسســة التعليميــة وتأثريهــا عــى
عمليــة صنــع القــرار الرتبــوي ،جملــة كليــة الرتبيــة،
جامعــة بنهــا.1،)91(23 ،
أبــو زيــد ،خالد2010(.م).أثــر القــوة التنظيميــة عــى اإلبــداع
الوظيفــي .رســالة ماجســتري ،جامعــة الــرق األوســط،
كليــة األعــال ،قســم إدارة األعــال.
األلفــي ،طــارق أبــو العطــار2010(.م) .دور الثقافــة التنظيمية
يف حتقيــق اخلطــة اإلســراتيجية للتعليــم املــري .
دراســة ميدانيــة عــى املــدارس الثانويــة العامــة .جملــة
كليــة الرتبيــة ببنهــا ،مــر.
برويــس ،وردة و زهيــة ،دبــاب2016( .م) .أثــر اإلبــداع
التنظيمــي عــى األداء الوظيفــي باملؤسســة .أبحاث
النــدوة العلميــة الرابعــة  :اإلبــداع يف عــامل األعــال
 مركــز البحــث وتطويــر املــوارد البرشيــة  -رمــاح -األردن ،عــان :مركــز البحــث و تطويــر املــوارد البرشيــة
 رمــاح  -األردن.96 - 81 ،البلــوى ،حممــد بــن أمحــد ســامل2016( .م) .ممارســة مديــري
املــدارس بمدينة تبــوك إلســراتيجيات اإلبــداع اإلدارى
مــن وجهــة نظــر املعلمني .الرتبيــة ( جامعــة األزهــر ) -
مــر.153 - 107 ،)2( ،168 ،
التوجيــري ،هيلــة بنــت منديــل حممــد2016( .م) .اإلبــداع
اإلداري وعالقتــه بــاالداء الوظيفــي للعاملــن اإلداريــن
يف كليــة الرتبيــة بربيــدة يف جامعــة القصيــم :دراســة
ميدانية .رســالة اخلليــج العربــى -الســعودية،37 ،
(.101 - 79 ،)140
جلــدة ،ســامر2009( .م) .الســلوك التنظيمــي والنظريــات
اإلداريــة احلديثــة .عــان :دار أســامة للنــر والتوزيــع.
مجعــة ،حممــود ونــوري ،حيــدر2012(.م) .تأثــر القيــادة
اإلداريــة الناجحــة يف حتقيــق اإلبــداع اإلداري؛ دراســة
تطبيقيــة آلراء القيــادات العليــا يف جامعــة ديــايل .جملــة
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اإلدارة واالقتصــاد.319 - 300 ،)34(60 ،
احلــريب ،هنــد بنــت مســعد1435( .هـــ) .متويــل التعليــم يف
اململكــة العربيــة الســعودية .مقــرر متويــل التعليــم(إدت
.)٦1١جامعــة امللــك ســعود ،عــادة الدارســات العليــا،
قســم اإلدارة الرتبويــة.
محــزة ،ابــن معتــوق و زريــق ،الدراجــي2016( .م)« .الثقافــة
التنظيميــة :املفهــوم و اخلصائــص ».جملــة جيــل العلــوم
اإلنســانية واالجتامعيــة  -مركــز جيــل البحــث العلمــي
 اجلزائــر عــدد(.180 - 173 ،)22خــري ،أســامة2012(.م) .إدارة اإلبــداع واالبتــكارات.
عــان ،االردن :دار الرايــة.
داود  ،عبــد العزيــز بــن حممــد2011 (.م)  .الثقافــة التنظيميــة
واإلبــداع اإلداري ملديــري املــدارس الثانويــة العامــة ؛
دراســة ميدانيــة بمحافظــة كفــر الشــيخ  .القاهــرة ،جملــة
الرتبيــة ،جامعــة عــن شــمس. 89-9، )2( 35 ،
الرحيــم ،إيــاد حممــود؛ حســن ،دنيــا2010(،م) أثــر إبــداع
العمليــة يف تصميــم املنتــج :د راســة حالــة يف الرشكــة
العامــة للصناعــات الكهربائيــة ,املجلــة العراقيــة يف
العلــوم اإلداريــة ,املجلــد (. )27
الرحيــم ،إيــاد حممــود؛ حســن ،دنيــا2010(،م) أثــر إبــداع
العمليــة يف تصميــم املنتــج :د راســة حالــة يف الرشكــة
العامــة للصناعــات الكهربائيــة ,املجلــة العراقيــة يف
العلــوم اإلداريــة. )27( ،
الرواشــدة ،خلــف ســليامن2007(.م) .صناعــة القــرار
املــدريس والشــعور باألمــن والــوالء التنظيمــي ،عــان:
دار احلامــد.
الزيــودي  ،ماجــد بــن حممــد وحجازيــن  ،نايــل عيــد.
(2011م) .الثقافــة الســائدة يف الصــف يف املدرســة
األردنيــة – دراســة إثنوغرافيــة نقديــة  -جملــة الرتبيــة
(.246 - 219 ،)33
الســكارنة ،بــال خلــف2011(.م) .اإلبــداع اإلداري .ط،1.
عــان :دار املســرة للنــر والتوزيــع والطباعــة.
ســميع ،زيــد صالــح حســن .)2013( .أثــر الثقافــة التنظيميــة
يف االداء الوظيفــي دراســة تطبيقيــة عــى القطــاع املرصيف
يف اجلمهوريــة اليمنيــة ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة،
جامعــة حلــوان.
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شــقورة ،منــر2012( .م) .إدارة التغيــر وعالقتهــا باإلبــداع
اإلداري لــدى مديــري املــدارس الثانويــة يف حمافظــات
غــزة مــن وجهــة نظــر املعلمــن .رســالة ماجســتري غــر
منشــورة .جامعــة األزهــر :غــزة.
صالــح ،أمحــد وحســن ،ريــاض2010( .م) .احلاجــات
اإلنســانية لرؤســاء األقســام يف جامعــة األنبــار وعالقتهــا
باملنــاخ التنظيمــي هلــذه األقســام .جملــة جامعــة األنبــار
للعلــوم اإلنســانية ،العــراق.840-789 ،)3( ،
صديقــي ،آمنــة« .)2013( .تأثــر الثقافــة التنظيميــة عــى أداء
املــوارد البرشيــة» .رســالة ماجســتري ،جامعــة قاصــدي
مرباح-ورقلــة.
صــر ،طــال والعــزاوي ،نجــم2015( .م) .أثــر اإلبــداع
اإلداري عــى حتســن مســتوى أداء إدارة املــوارد البرشيــة
يف البنــوك التجاريــة األردنيــة .امللتقــى الــدويل لإلبــداع
والتغيــر التنظيمــي يف املنظــات احلديثــة :دراســة وحتليل
جتــارب وطنيــة ودوليــة .مــن 2011/5/19 - 18م.
جامعــة ســعد دحلــب .اجلزائــر.
عابديــن ،حممــد عبدالقادر2013(.م).مســتوى الثقافــة
التنظيميــة يف املــدارس الثانويــة يف حمافظــة القــدس كــا
يــراه اإلداريــون واملعلمــون  .جملــة العلــوم الرتبوية.14.
(.)1
عبــد الرمحــن ،إيــان مجيــل عبــد الفتــاح2014( .م) .واقــع
ممارســة اإلبــداع اإلداري يف وزارة التعليــم العــايل
والبحــث العلمــي األردنيــة :دراســة اســتطالعية .جملــة
الطفولــة والرتبيــة -كليــة ريــاض األطفــال -جامعــة
اإلســكندرية.)18( ،6 ،
عربيــات ،بشــر 2011 (.م)  ،اإلبــداع اإلداري لــدى أعضــاء
هيئــة التدريــس يف كليــة األمــرة عاليــة اجلامعيــة بجامعة
البلقــاء التطبيقيــة وعالقتــه بــاألداء الوظيفــي لدهيــم.
جملــة كليــة الرتبيــة جلامعــة عــن شــمس  -مــر،3 ،
(.380-359 ،)35
عطيــة ،توفيــق توفيــق2009( .م) .اإلبــداع اإلداري وعالقتــه
بــاإلداء الوظيفــي ملديــري القطــاع العــام :دراســة
تطبيقيــه عــي وزارات قطــاع غــزة .كليــة التجــارة ،قســم
إدارة األعــال ،اجلامعــة اإلســامية بغــزة
عكاشــة ،اســعد امحــد حممــد ( .)2008إثــر الثقافــة التنظيميــة

عــى مســتوى االداء الوظيفــي ،دراســة تطبيقيــة عــى
رشكــة االتصــاالت  -paltel-يف فلســطني اجلامعــة
اإلســامية ،غــزة.
عــي ،لطيــف حممــد2011( .م) .التفكــر اإلبداعــي لــدى
املديريــن وعالقتــه بحــل املشــاكل اإلداريــة .عــان :دار
اليــازوري العلميــة للنــر والتوزيــع.
عليــان ،ديمــة عبــد2012( .م) .الثقافــة التنظيميــة واملامرســات
اإلداريــة لــدى مديــري املــدارس احلكوميــة والعالقــة
بينهــا مــن وجهــة نظــر املعلمــن يف حمافظتــي القــدس
و«رام اهلل والبــرة» .رســالة ماجســتري غــر منشــورة.
كليــة الدراســات العليــا ،جامعــة النجــاح الوطنيــة:
فلســطني.
العميــان ،حممــود ســليامن2010(.م) .الســلوك التنظيمــي يف
منظــات األعــال .عــان :دار وائــل.
عــوض ،هديــه ســعيد عــي .)2013( .آليــات بنــاء الثقافــة
التنظيميــة الداعمــة لتطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة
وتصــور مقــرح لبنائهــا يف اإلدارات العامــة للرتبيــة
والتعليــم باململكــة العربيــة الســعودية ،رســالة دكتــوراة
غــر منشــورة جامعــة أم القــرى كليــة الرتبيــة ،مكــة
املكرمــة.
عيــد ،ســيد2008(.م) .التحديــات التــي تواجــه اإلدارة
اإلبداعيــة .ورقــة عمــل مقدمــة إىل نــدوة اإلدارة
اإلبداعيــة للربامــج و األنشــطة يف املؤسســات احلكوميــة
و اخلاصــة  ،املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة ،القاهــرة،
 21-17فربايــر (2008م).
القاســمي ،أميمــة عبــد العزيــز2002( .م) .مفهــوم اإلبــداع
اإلداري وتنميتــه .املؤمتــر العــريب الثالــث يف اإلدارة:
«القيــادة اإلبداعيــة والتجديــد يف ظــل النزاهــة
والشــفافية»املنعقــدباملنظمــةالعربيــةللتنميــةاإلداريــة.
القريــويت ،حممــد قاســم2000( .م) .نظريــة املنظمــة
والتنظيم،عــان  :دار وائــل للطباعــة و النــر.
القريــويت ،حممــد قاســم2010( .م) .نظريــة املنظمــة
والتنظيم،عــان  :دار وائــل للطباعــة و النــر.
الكــردي ،أمحــد .)2010( .الثقافــة التنظيميــة ،املحــاور
الرئيســية لتنميــة الســلوك التنظيمــي ،املنظمــة العربيــة
للتنميــة االداريــة ،القاهــرة.
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ابتسام سالمة :أثر الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس ....
كريــم  ،حســــــن 2013(.م).الســـلوك التنظيمــي .اململكــة
العربيـــة الســعودية :جامعــة امللــك عبدالعزيــز( .د.ن).
كســاب  ،زينــب حممــد2007( .م) .إدارة الوقــت لرؤســاء
األقســام العلميــن بجامعــة اجلزيــرة بالســودان ،جملــة
دراســات تربويــة ،)19( ،كليــة الرتبيةجامعــة اجلزيــرة.
املجــايل ،املجــايل ،بشــار عبداملجيــد2016( .م) .أثــر الثقافــة
التنظيميــة عــى أداء العاملــن مــن وجهــة نظــر اإلدارة
الوســطى :دراســة حالــة مركــز تكنولوجيــا املعلومــات
الوطني .املجلــة العربيــة للعلــوم ونــر األبحــاث
 مؤسســة املجلــة العربيــة للعلــوم ونــر األبحــاث -فلســطني.217 - 194 ،) 7( ،2 ،
جملــس التعليــم العــايل ــــ األمانــة العامــة1436( .هـــ) .نظــام
جملــس التعليــم العــايل واجلامعــات ولوائحــه .اململكــة
العربيــة الســعودية.
حممــد  ،ماهــر ومــريس  ،عمــر2012( .م) .الثقافــة التنظيميــة
وعالقتهــا باإلبــداع اإلداري للقيــادات اإلداريــة ،املجلــة
العلميــة لكليــة الرتبيــة  ،)2 (،)28( ،أبريــل  ،أســيوط .
مــراد ،آيــت حممــد2016( .م) .واقــع اإلبــداع اإلداري عــى
مســتوى املنظــات دراســة حالــة منظمــة اهلاتــف النقــال
« موبيليــس اجلزائــر» .أبحــاث املؤمتــر العلمــي الــدويل
حــول  :اإلبــداع واإلبتــكار يف منظــات األعــال -
مركــز البحــث وتطويــر املــوارد البرشيــة  -رمــاح -
األردن ،عــان :مركــز البحــث و تطويــر املــوارد البرشيــة
 رمــاح  -األردن.137 - 124 ،مــراد ،بنــورة ( ).2016العالقــة بني املنــاخ التنظيمي ومســتوى
االبــداع االداري لــدى اإلداريــن يف االنديــة الرياضية يف
فلســطني .رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة
الرياضيــة ،جامعــة النجــاح ،نابلــس ،فلســطني.
املــريس ،مجــال الديــن حممــد و إدريــس ،ثابــت عبدالرمحــن.
(2002م) .الســلوك التنظيمــي .القاهــرة :الــدار
اجلامعيــة.
املشــوط ،حممــد ســعد فهــد .)2011( .أثــر بيئــة العمــل عــى
اإلبــداع اإلداري :دراســة تطبيقيــة عــى أكاديميــة ســعد
العبــد اهلل العلــوم االمنيــة .رســالة ماجســتري يف إدارة
األعــال غــر منشــورة ،جامعــة الــرق األوســط ،كليــة
األعــال ،الكويــت.
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املشــوط ،حممــد ســعد فهمــي2011( .م) .أثــر بيئــة العمــل
عــى اإلبــداع اإلداري .رســالة ماجســتري غــر منشــورة،
جامعــة الــرق األوســط .،دراســة تطبيقيــة عــى
أكاديميــة ســعد العبــد اهلل للعلــوم األمنيــة بدولــة
الكويــت.
مقابلــة ،حممــد قاســم2014( .م) .درجــة اإلبــداع اإلداري
لــدى رئيــس /منســق القســم األكاديمــي بكليــة العلــوم
واآلداب بــروره -جامعــة نجــران مــن وجهــة نظــر
أعضــاء هيئــة التدريــس ،جملــة كليــة الرتبيــة -جامعــة
األزهــر.715-683 ،)2(،157 .
املقبــل ،عبــر بنــت عبدالعزيــز1431/1430( .هـــ) .الثقافــة
التنظيميــة الســائدة يف مكاتــب الرتبيــة والتعليــم (بنــات)
بمدينــة الريــاض .رســالة ماجســتري غــر منشــورة .قســم
الرتبيــة ،كليــة العلــوم االجتامعيــة ،جامعــة اإلمــام حممــد
ابــن ســعود اإلســامية :الريــاض.
موســى ،عــادل2013 (.م) .تأثــر اإلبــداع اإلداري عــى إدارة
املــوارد البرشيــة يف املؤسســات الصغــرة واملتوســطة.
مذكــرة ماســر ،جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة –
اجلزائــر.
ميزانيــة العــام املــايل 1437/1436هـــ  ،الصــادرة بتاريــخ
اخلميــس  03ربيــع األول  1436هـــ .املوافــق 25
ديســمرب 2014م
النــوح ،عبــد العزيــز بــن ســامل2012(.م) .الثقافــة املدرســية
الســائدة للمــدارس املتوســطة والثانويــة بمدينــة
الريــاض «دراســة تقويميــة» .جملــة كليــة الرتبيــة –
جامعــة اإلســكندرية.)1( ،22،
اليحيــوي ،صربيــة2011( .م) .معايــر أداء اجلــودة الشــخصية
لــدى رؤســاء األقســام وأســاليب تعزيزهــا باجلامعــات
الســعودية .املجلــة األردنيــة يف العلــوم الرتبويــة،7 ،
(.58-35 ،)1
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