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 لمستخلصا 

 المتري  المعتمد حيث ي دف البحث الى  بوصففا اال يادة االسففت اتيةية  المسففتقو ونظيمية بوصففا ا المتري   تناول هذا البحث الثقافة الت

(  رية والتفدري،م االبتافار والتةفديدالثقفافة التنظيميفة ب بعفادها  يف يل العمفوم اهميفة التنميفة ا دا  تشففففويي وقيفاو مسففففتو  التف  ي  بي 

الا صم ا بداع( واختي ت كلية الصفففاوة الةامعة  ميدالا للدراسفففة والختبار  اغتنام  ال يادة االسفففت اتيةية ب بعادها ي تحمو الموا  م

 .ف وض ا

ما وم كال م   الثقفاففة التنظيميفة  وال يفادة االسففففت اتيةيفة     ي م ا  فار االول النظ    تنفاولحيفث ت  تف  ي  البحفث فق مقفدمفة و  فار

داة لةمع البيالاتم وبعد ذلك وعلى ضفو  تحليو النتاج  اختتم  الدراسفة  اسفتودام وسفيلة االسفتبالة كا  بوسفا ةواال ار الثالق العملق ت  

 بمةموعة م   االستنتاجات والتوصيات.

 ابعاد الثقافة التنظيميةم ال يادة االست اتيةية. الثقافة التنظيميةمالكلمات المفتاحية:  

The Impact of the Organizational Culture on Achieving Strategic 

distinction (As-Safwa University College) 

 

Lecturer:  Kareem Jabir Dahi (PhD) 

College of administration & Economy / Wasit University 

Kaamcom@yahoo.com  

Abstract 

This current research investigates the organizational culture as an independent variable and strategic 

distinction being the dependent variable since this research paper aims to diagnose and measure the 
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level of impact between the organizational culture with its dimensions (team work, the importance of 

administrative development and training, innovation and renewal) and the strategic distinction in its 

dimensions (tolerance of risks, seizing opportunities, creativity). As-Safwa University College has 

been chosen as the field to test the hypotheses of the research study. This study consists of an 

introduction and two sections: the first section represents the theoretical framework which sheds light 

on the concept of both organizational culture and strategic distinction; while the second section 

represents the practical framework. The tool used in data collection is the questionnaire method. In 

view of analyzing the results reached at a number of conclusions and recommendations are provided. 

 

Key words: Organizational culture, Dimensions of organizational culture, Strategic distinction 

 

 

 الـــمــقـــدمــة:

فق بفدايفة العقفد الثفام  م  الق م المفاضففففق     ما وم الثقفاففة  

التق ح لاو منظمة  قافت ا الواصففففة ب ا  حيفث صصففففب  التنظيميفةم

 فضففففال ع موتلف الةوالف، الملموسفففففة للمنظمفة     تضففففم ت

حول المنظمفة التق ينتموم    األف اد  االفت اضففففات التق ياول فا  

ع ف الثقفاففة التنظيميفة  فت  .لتلفك المنظمفة لي فا والبيةفة الوفارجيفة  

ف الم   بفالمةتمع والمنظمفة التق ي ه نتمق  بف له فا الم كف، الفذ  يِّع ا

 لي فام ف ق مفا ياوم صففففوصففففيفة المنظمفة التق تةعل فا متا دة  

بصففففافات فا ومميفات فا فق لظ  العمال  والعفاملي  في فام وهق 

او  المنظمففة ومعيففارا  ب ففا  التق تنم   القي  والمعتقففدات  تعاس 

 منصفف ا  لتحديد ماالت ا الحالية وما سففتاوم عليت مسففتقبال . وقد

ة م  قبو المنظمات وتعددت  ازداد لطاق اسففتودام ما وم ال يادي

ينبرق ا صففارة    احيوي اعنصفف   بوصففا االتوج ات التق تاسفف  م  

 لى موتلف األبعفاد الم تبطفة بفتم وتطور اسففففتوفدام ال يفاديفة  

ليشفمو ا دارة االسفت اتيةية باعتبارها الوجت المقابو ل ام وذلك 

فق سففففيفاق األعمفال ال يفاديفة والتوجفت لحو خلل ال ففاهيفةم لفذلفك  

تداخو بي  ا دارة االسففففت اتيةية والنشففففا  ال ياد  م      ال

خالل دم  ا دارة االسففففت اتيةيفة فق موتلف صعمفال االبتافار  

وا بداع التق تعفز القفدرة التنفافسففففيفة للمنظمفةم فضففففال ع  ما  

تضفففايت م  دع  الشففف اكة االسفففت اتيةية والموارد والتعلي  فق 

 مةال الصناعة.

 

: يما  توضفيح مضفموم مشفالة الدراسفة م  اوال: مـشكلة الحح 

 :اآلتيةخالل   ح التساؤالت  

مفا مفد  تفا ي  ابعفاد الثقفاففة التنظيميفة فق تحقيل ال يفادة  -1

ال يفادة االسففففت اتيةيفة بف بعفادهفا  فق كليفة الصففففاوة 

 .الةامعة

هو هناك تصور دقيل وواضح لد  ادارة كلية الصاوة  -2

 .ست اتيةيةع  كو م  الثقافة التنظيمية  ال يادة اال

هو لد   دارة كلية الصفففاوة فا ة ع  دور وص   ابعاد  -3

 .الثقافة التنظيمية فق تحقيل ال يادة االست اتيةية

 

   -: تتمثو اهداف البحث بالنقا  االتية اهداف الحح : ثانيا:  

تقدي  وصفف لظ   لمتري ات البحث الثقافة التنظيمية   .1

فضفال ع  ال يادة موصهميت ا وخصفاجصف ا وعناصف ها  

 .االست اتيةية

الثقفاففة التنظيميفة فق  تحقيل وتعفيف دور  تحقل م   ال .2

 (. البحث يعينةال يادة االست اتيةية  

اختبفار عالقفة التف  ي  بي  ابعفاد الثقفاففة التنظيميفة وابعفاد  .3

 .ال يادة االست اتيةية فق كلية الصاوة الةامعة
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 اجديد  اتوج  بوصفا اا سفت اتيةية  اسفتاشفاف  ال يادة  .4

للمنظمات التق تسفففعى  لى تعفيف قدرات ا التنافسفففيةم 

وهفذا م  خالل جمع عنفاصفففف  ال يفاديفة ودمة فا مع  

ا سفت اتيةية فق صفاو منظور متاامو ي دف  لى خلل 

 .ظماتال فاهية والتاامو بي  المن

 

للوقوف على  بيعة العالقة بي  المتري     : ثالثا: فرضــية الحح 

االجفابفة ع    معتمفد فقفد الطلل البحفث م  محفاولفةالمسففففتقفو وال

التنظيمية دور فق تعفيف و تحقيل   هو للثقافة  :السفففنال البحثق

وذلفك م  خالل اختبفار    ملعينفة البحفث  ال يفادة االسففففت اتيةيفة

 اآلتيتي  :الا ضيتي  

( ال توجد عالقة ت  ي  ذات داللة H0ف ضففففية العدم ي -

التنظيميفة بف بعفادهفا فق ال يفادة   للثقفاففة حصفففففاجيفة  

 االست اتيةية ب بعادها.

( توجفد عالقفة تف  ي  ذات داللفة  H1ف ضففففيفة الوجود ي -

بفف بعففادهففا فق ال يففادة للثقففافففة حصفففففاجيففة   التنظيميففة 

 االست اتيةية ب بعادها.

 

فق ضفففو   بيعة الدراسفففة واألهداف التق الحح :منهج رابعا:  

الثقافة التنظيمية فق   لى تحقيق ا أل بات و ب از ا   ودور يسففعى

المن     الباحثم اسفففتودم تحقيل ال يادة االسفففت اتيةيةتعفيف و

الوصففففاق التحليلق فق تحليفو لتفاج  البحفث الميفداليفة فق كليفة  

الصفففاوة الةامعة ب دف الوصفففول  لى اسفففتنتاجات تسففف   فق 

 .تطوي  الواقع وتحسينت

 تضم  البحث الحدود اآلتية: :خامسا : حدود الحح 

كليفة الصففففاوة الةفامعفة  التق :الحفدود المافاليفة للبحفث   -1

   .كمةتمع للبحثوقع االختيار علي ا 

الحفدود الفمفاليفة للبحفث: ت  اج ا  البحفث للات ة م   -2

 .١٥/٩/٢٠١٩لراية  ١/٥/٢٠١٩

 

لقد اسفتندت ادوات  جمع البيالات  الى سـادسـا: ادوات الحح :  

 بيعفة اهفداف البحفث ب فدف اختبفار ف ضففففيفاتفت وجمع البيفالفات 

م  اجو تحقيل صهداف البحث والوصفففول    موالمعلومات الالزمة

 وقد ت  الحصول على البيالات م  خالل االتق:  م لى النتاج 

المصفففففادر والم اجع  العلميفة الموتلافة: حيفث اعتمفد  -1

البفاحفث على المصففففادر الع بيفة واالجنبيفة فيمفا يتعلل 

االسفتعالة بودمات الشفباة كما تم     مبالةال، النظ  

وقد ت  ادراج ا ضفم  ت ل  ( العالمية للمعلومات ياالل

  .قاجمة المصادر

االسففففتبفالفة: اعتمفد البفاحفث فق ترطيفة الةفالف، الميفدالق     -2

للبحث على اسفتمارة االسفتبيام ك داة رجيسفة للبحث فق 

الحصول على البيالات والمعلومات الواصة بمتري ات  

 البحث.

         

( الى عدد  1يشففي  جدول ي  ســابعا: توعيا اســتمارة االســتحان  :

اذ كام ماالسفتمارات الموزعة والمسفت جعة م  قبو المسفتةيبي   

ق ام لسفبة وهذا يعن ماسفتمارة (50عدد االسفتمارات الموزعة ي

م    اوقد صففمل  عينة البحث عدد م%(100االسففت جاع كال ي  

 العاملي  فق الالية.

 

 االستمارات الموععة والمسترجعةعدد :   (1جدول )

 مجتما الدراسة 

 

 حجم العينة 

 

 االستمارة

 نسحة االسترجاع المسترجعة الموععة

 %100 50 50 50 كلية الصفوة الجامعة

 باالعتماد على استمارة االستبيام. الباحثالمصدر :اعداد 
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لقد ت  تحديد عينة البحث بصفففورة ثامنا: وصــــن عينة الحح :

لية ك سفاتذة و مو اق  فقد صفمل  هذ  العينة عددا م  امعشفواجية 

( توضفح خصفاجي 6م5م4م3م2ي   والةداولالصـفوة الجامعة  

 .عينة البحث

ــ  الجن : ــن عينـة الححـ  حســـ صوضففففحف  النتفاج    -وصــ

صم لسفففبة الذكور فق العينة    (2ي االحصفففاجية الواردة فق جدول

 %( لاللاث.50مقابو ي  %(50يبلر   

 وصن عينة الحح  حس  الجن  :   (2جدول )

 النسحة المئوية  التكرار  العينة المستهدفة المتغيرات

 %50 25 الذكور  الجن  

 %50 25 االناث

 %100 50  المجموع

 باالعتماد على استمارة االستبالة  الباحثالمصدر :اعداد 

صما بوصففوص الاةة وصــن عينة الحح  حســ  الفئة العمرية :

(  3العم ية فقد صوضح  النتاج  االحصاجية الواردة فق الةدول ي

- 31م  اف اد العينة كال  اعماره  ما بي  ي  %(56صم لسفبة  يم

  .   بقية الاةات االخ   مفقد مثل  هذ  الاةة صعلى لسبة م(40

 وصن عينة الحح  حس  الفئة العمرية:   (3) جدول

 النسحة المئوية  التكرار  العينة المستهدفة المتغيرات

 الفئة العمرية

 

 %0 0 فأقل  20

21-30 5 10% 

31-40 28 56% 

41-50 10 20% 

51-60 4 8% 

 %6 3 فأكثر -61

 %100 50  المجموع

 باالعتماد على استمارة االستبالة الباحثالمصدر :اعداد 

 

تشففي  النتاج   وصــن عيا الحح  حســ  التحصــيل الدراســي :

  %(70( الى ام ما لسبتت ي4االحصاجية الواردة فق الةدول ي

 

 

اذ مثل    مالحح   حملة صفف ادة الماجسففتي  لعينةم  العينة ه  م  

   تلي فا    مهفذ  الاةفة صعلى لسففففبفة م  حيفث المنهفو االكفاديمق

 .الش ادات االخ  
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 وصن عينة الحح  حس  المؤهل العلمي : ( 4) جدول

 النسحة المئوية  التكرار  العينة المستهدفة المتغيرات

 %0 0 اعدادية العلميالمؤهل 

 %0 0 دبلوم 

 %0 0 بكالوريوس 

 %0 0 دبلوم عالي 

 %70 35 ماجستير 

 %30 15 دكتوراه  

 100 50  المجموع

 

 باالعتماد على استمارة االستبالة الباحثالمصدر :اعداد 

 

ــ  اجمالي مدة الخدمة : النتاج   تشففي   وصــن عينة الحح  حس

 %( 100الى ام ما  لسبتة ي (5االحصاجية الواردة فق الةدول ي

 

وهق كفالف  تمثفو جميع    م(  10-5كفالف  تت اوح لسففففبفة خفدمت   ي

 عينة البحث.

 

 وصن عينة الحح  حس  اجمالي مدة الخدمة :  (5جدول )

 المئوية النسحة  التكرار  العينة المستهدفة المتغيرات

اجمالي مدة 

 الخدمة

 %0 0 سنوات 5أقل ما 

5-10 50 100% 

10-15 0 0% 

15-20 0 0% 

 %0 0 فأكثر  20

 100 50  المجموع

 

 باالعتماد على استمارة االستبالة الباحثالمصدر :اعداد 

تشفففي    وصــــن عينة الحح  حســــ  عدد الدورات التدريحية :

  ( الى ام اكب  لسبة م6النتاج  االحصاجية الواردة فق الةدول ي

%(صفففاركوا فق 50التق بلر  ي(  3-1االف اد المبحو ي  كال  ي

    تلت ا الاةات االخ  .م  مدورات تدريبية
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 حس  عدد الدورات التدريحية بوصن عينة الدراسة :   (6) جدول

 النسحة المئوية  التكرار  العينة المستهدفة المتغيرات

 عدد الدورات التدريحية 

 

 %30 15 اليوجد 

1-3 25 50% 

4-6 10 20% 

7-9 0 0% 

10-12 0 0% 

13-15 0 0% 

 100 50  المةموع

  باالعتماد على استمارة االستبالة ثالباحالمصدر :اعداد 

الححــ  لمتغيرات  النظرت  االرــار   : االول  ــة    المححــ   ــاف )الثق

 التنظيمية والريادة االستراتيجية(:

 اوال: الثقافة التنظيمية

ة  ة التنظيمـي اـف ت  تنفاول وتف  ي  الثقفاففة التنظيميفة    :مفهوم الثـق

بط ق موتلافةم حيفث ت  تنفاول فا كفايفديولوجيفات ومعتقفدات وقي   

وارادة مشففت كة جماعية وقواعد وممارسففات ورموز و قوو  

وماولات ضففففمنية باالضففففافة الى ماولات صفففف يحةم فالثقافة 

التنظيمية هق عامو م   فق اسفففتيعات وتنايذ التانلوجيا الةديدة 

الثقفاففة    Phillips:115:2019ي  االعمفالفق بيةفة   (. وتشففففي  

التنظيمية الى االفت اضفات والمعتقدات والمعايي  االسفاسفية التق 

(.    2019:1مKava et alيتقفاسففففم فا األف اد داخفو المنظمفةي

والطالقا م  ذلك لع ض مةموعة م  تعفاريف الثقفافة التنظيمية  

لةفدول رق  وفقفا الرا  و تصففففورات البفاحثي  وهفذا مفا يظ    ا

 .(7ي

 ( 7جدول رقم )

 التعرين  الحاح   ت

١ 
Maria  

2009:7 

لتعامو مع مشاكو التايف الوارجق  هق كو االفت اضات االساسية التق ابتا ت ا او  ورت ا حول تعل  كياية ا

صالحة وتعليم ا لألعضا  الةدد على ال ا الط يقة الصحيحة  تعدالتق عمل  بشاو جيد بما فيت الاااية لاق 

 للتصور والتااي  والشعور تةا  هذ  المشاكو

٢ 
Shao   

2019 79 
 التق تنعاس فق  ممارسات المنظمة وم  خالل صهداف اضات والقي  والمعتقدات المشت كة مةموعة االفت ا

٣ 

Lee et 

al  

2015 35 

هق سلسلة م  المعايي  والقي  المشت كة التق يعت ف ب ا جميع اعضا  المنظمةم ا  ية، ام تتضم  الثقافة  

 التنظيمية على معايي السلوك و مواصاات الو ياة والقي  التنظيمية والالساة والمناخ التنظيمق 

٤ Tianya 

LI 2015

: 7 

وب ل ا   موتع ف كذلك ب ل ا تساعد عملية التااي  فق  لشا  عضو م  عضو آخ  على صساو التااي  المع فق 

دليو النةاح القاج  على القي  والقواعد الموتلاة التق تةعو الثقافة فعالة م مةموعة المعتقدات والسلوك والقواعد  

  فعاليةوالقي  تساعد فق جعو الثقافة صكث  
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 قفاففة المنظمفة هق االتةفا  العفام او االتةفا    صموي   البفاحفث  

السففاجد فق المنظمةم وهق اِّسففلوت يميف المنظمة ع  غي ها م  

المنظمفات فق تويفو او تصففففور االصففففيفا  وتنايفذهفام وتعب  فق 

لم احو االسففاسففية التق م ت  امضففمول ا ع  تاريا المنظمة و

 ب ا وافاق تطورها فق المستقبو.

 :التنظيميةاهمية الثقافة  

   الثقافة التنظيمية القوية بتوليد االحسففاو بال وية والموقف تسفف 

كمفا تسفففف   الثقفاففة التنظيميفة    ما يةفابق بي  اعضففففا  المنظمفة

وتفيفد م  القفدرة على التايف الوفارجق   مبتعفيف فعفاليفة االعمفال

فق لةفاح وحفدة   ام مف   ادور  تند حيفث    موااللسففففةفام الفداخلق

  وتسف   (. كما  2019:143 مWahyuningsih et alاالعمال ي

فق  دم  وتوجيت األلشفففطة اليومية للعاملي  م  اجو الوصفففول  

يف يما  صم تسففاعد المنظمة على التا  لى صهداف   المحددةم كما

 Leeمع البيةة الوارجية  عطا  ردود فعو مناسففبة وسفف يعة ي

et al36م2015 م.) 

ــالص الثقافة التنظيمية : على ال غ  م  اختالف الباحثي  خصــ

على ام الثقفاففة  ام هنفاك اتافاقف صاال مفق تاسففففي ه  لما وم الثقفاففة  

التنظيمية تشفففي  الى صفففباة م  المعالق المشفففت كة يتمسفففك ب ا  

م هذ  المعالق عبارة صو ماالعضفا  بما يميف المنظمة ع  غي ها

ع  خصفففاجي التق تسفففتمدها م  الثقافة العامة م  لاحية وم   

اجي المنظمفات االدارية م  لاحيفة اخ   ويما  ع ض خصفففف 

 (: 303: 2014 مهذ  الوصاجي كاالتق يالشم  

:ال تمتلفك المنظمفة  قفاففة  الثـقاـفة التنظيمـية نـظام مرـك  -1

توتلف  مواحففدة   ف عيففة  على  قففافففة  تحتو   والمففا 

بفاختالف االف اد المنتمي  الي فا وعفادة يوجفد السففففةفام 

 وال جيسية فق المنظمة. وتاامو بي  الثقافات الا عية

وذلك م  خالل خلل االلسففففةام   الثقافة نظام متكامل: -2

بي  العنفاصفففف  الموتلافة للثقفاففة داخفو المنظمفة بحيفث  

يند  ا   تطور او تحديث او تريي  فق احد عناصفف   

 الثقافة الى العااو على باقق العناص  االخ   .

م  : عادة ما تاوالثقافة التنظيمية لنظام متطور ومتغير -3

 قفاففة المنظمفة قفابلفة للتري  او التطوي  وذلفك الطالقفا  

الوففارجيففة   البيةففة  متري ات  مواكبففة  ضفففف ورة  مع 

 والتايف مع ا فق سبيو تحقيل اهداف المنظمة.

التنظيميــة نظــام مر  -4 القففدرة على  الثقــافــة  : ا  ل ففا 

او  داخففو  تحففدث  التق  المتري ات  الاعففال مع  التايف 

 المنظمة. خارج المنظمة وبما يحقل اهداف

هناك عدة عناص  تتاوم من ا الثقافة عناصر الثقافة التنظيمية :

 التنظيمية من ا:

وهق عبارة ع  اتااقات مشفففت كة ماتوبة  القيم التنظيمية : . 1

او غي  ماتوبفة بي  اعضففففا  المنظمفة تحفدد مفاهو م غوت او 

مفاهو سففففلبق داخفو بيةفة  وتحفدد هو ايةفابق و  مفيفتغي  م غوت  

العمفو بحيفث  تضففففم  العمفو على توجيت سففففلوك العاملي  فق 

المبففاد   بفف ل ففا  كففذلففك  وتع ف  التنظيميففة  الظ وف  موتلف 

وت ت  بتاضففففيو او   ما االف اد وينمنوم ب اواالفاار التق يعتنق 

العناصفف  او الموضففوعات او االصففواص فق بيةة  عدم تاضففيو

 (.231: 2018مالدليمق ميالعوم  العمو

وهق عبفارة ع  مةموعفة االفافار   المعتقـدات التنظيميـة :.  2

وم  بين فا   مالمشففففت كفة التق تتعلل بطبيعفة العمفو وكيايفة الةفاز 

 اهميفة المشففففاركفة فق اتوفاذ الق ار والعمفو الةمفاعق فق التنظي 

 (.343: 2019ميعلق 

وهق تتمثو بالتعاقد السفياولوجق غي    التوقعات التنظيمية :. 3

الماتوت والتق يقصففففد ب ا مةموعة التوقعات  التق يحددها او 

يتوقع فا الا د او المنظمفة كال من مفا م  االخ  خالل فت ة عمفو 

 الا د فق المنظمة.

ة:.  4 وهق القواعفد غي  الماتوبفة التق تتيح    االعراف التنظيمـي

قف موتلافة على اعتبفار لالف اد مع ففة مفايتوقع من   فق موا

االجتمففاعق  واالدراك  للوب ة  الم جعق  اال ففار  تمفثففو  ال ففا 

والسففففلوك المثالق الذ  ياوم مقبوال م  قبو المةتمع واليوجد  

 (.232: 2018معليت ا  اعت اض يالعوم والدليمق

 ابعاد الثقافة التنظيمية:

وهو درجفة مفا توليفت  اهميـة التنميـة ااداريـة والتـدريـ  :  .  1

االدارة م  اهتمام لتدري، وتطوي  العاملي مذلك ام االسفففتثمار  

فق العنصففف  البشففف   يعتب  اه  الواع االسفففتثمارات ذلك الت 

يند  الى زرع الثقفة بفالناس للمتفدرت لتحقيل صهفداففت وي فع م  
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الى تقليففو معففدل دورام   للعففاملي  ممففا يند   المعنويففة  ال وح 

 .المر بق( العمو يكامو محمد

العمـل الجمـاعي(:.   2 ي تبط هفذا البعفد   فريق العمـل ) التوجـ  ـب

بمفد  اهتمفام المنظمفة بفالعمفو الةمفاعقم وتشففففةيع فا لفت م  خالل 

  مالقي  واالفت اضففات ومعايي  السففلوك التق تدع  العمو الةماعق 

ومد  تشفةيع   وذلك م  خالل الت كيف على التعاوم بي  العاملي م

اعات غي  رسففمية والمسففنولية الةماعية ع   المنظمة لوجود جم

وتوايف الصففف اعموتشفففةيع ال حالت الةماعية   لةاح المنظمةم

لتحقيل االلسففففةفام بي  العفاملي م وتاوي  جمفاعفات عمفو تنفافس  

 .(Robbinsلتحقيل اعلى مستو  لالدا  ي

المنظمفة االبتكـار والتجـديـد:  .   3 يعاس هفذا البعفد مفد  توجفت 

 واالبتافار ويظ   ذلفك م  خالل تشففففةيع فا لألفافارمبفالتةفديفد  

الا ديفةم    االقت احفاتم المبفادرة  وكفذلفك تحايف وتشففففةيع روح 

  ا واجب بوصففففاتواالسففففتعداد لتقبو التريي  والت كيف على ا بداع 

صولى   بوصففا اوتشففةيع التدري،  حسفف، موقعتمبعلى كو ف د و

قفات  خطوات التطوي متا ي  المبفدعي  والمبتا ي  وعمفو مسفففففاب

بي  العفاملي  لتشففففةيع األفافار الةفديفدة العمفو على وجود لظفام 

الفمفنفظفمففة داخففو  الفمفوفتفلفاففة  الفوحففدات  بفيف   ففعففال   اتصففففففاالت 

 .(P:10مRobbinsي

 ثانيا: الريادة االستراتيجية

 االهتمفام بموضففففوع ال يادة االسففففت اتيةيفة    ام المـقدمة:        

تحظى  الحيويفة الم مفة التق بفدصت    الموضففففوعفاتاحفد    اصففففبح

االعمففالهابفف  منظمففات  قبففو  م   كبي   االهتمففام    تمففام  وازداد 

بموضوع ال يادة المنظمات االعمال فق السنوات االخي ة بسب،  

التقدم التانولوجق و  ور العولمة والوصففوصففة التق كام ل ا 

اال   الابي  على بيةفة االعمفال والبيةفة التنفافسففففيفة للشفففف كفات  

 المحلية والدولية والعالمية وماتالها م  احداث وازمات مالية.

 

 االستراتيجية:  مفهوم الريادة

ريففادة  ص نففا  متففابعففة  اليوم تواجففت عواجل كثي ة  المنظمففات  ام 

التق تشفففي   لى السفففعق لتحقيل األدا    ماألعمال االسفففت اتيةية

البحففث ع  الا ص والبحففث ع   المتاوق م  خالل صلشففففطففة 

  (. 371م2007 مet al مKetchenي  لاسففففت  المفايفا فق الوقف 

التق   التع يافات   وم  هفذا المنطلل سففففيت  ع ض مةموعفة م

وفقفا آلرا  وتصففففورات   متنفاولف  ما وم ال يفادة االسففففت اتيةيفة

 (.8الباحثي  وهذا ما يظ    الةدول رق  ي

 ( 8جدول رقم )

 التعرين  الحاح   ت

1 Hitt et al  

2001  480:481 

هق دم  بي  كال م  وج ات النظ  االست اتيةية وريادة االعمال ا  ياوم العمو است اتيةق بعقلية ريادة  

 االعمال م  اجو تطوي  واتواذ االج ا ات المصممة لتاوي  قيمة للمنظمة .   

2 Ireland et al  

2003  943 

 وتند  الى تحقيل ادا  متاوق للمنظمة.  لاست تتمثو فق السلوكيات التق تبحث ع  ف ص ومفايا فق الوق 

3 Hitt et al  

2011  59 

فق بذل الة ود م  قبو المنظمات  لشا  القيمة  ل ا ع    يل تحديد الا ص التق يما   تس  هق التق 

 استرالل ا فق السوق. 

4 -Anurag 

Pahuja  

Rinku 

Sanjeev-

2015 57 

تتمثو ال يادة االست اتيةية فق و ياة منظ  المش وع فق  صالح صو  حداث  ورة فق عملية ا لتاج ع    يل  

اخت اعم صو بشاو عام م   يقة تانولوجية غي  مة بة  لتاج سلعة جديدة صو  لتاج سلعة جديدة بط يقة استرالل 

 . جديدة م وفتح مصدر جديد لتوريد المواد صو مناذ جديد للمنتةاتم م  خالل تنظي  صناعة جديدة

5 Lyver et al  

2018  20 

ةية وريادة األعمال التق تتطل، التوازلي  صلشطة  القيمة التق تولل هق لاتةة م  تقا ع كال م  االست اتي 

 االستاشاف واالستراللم لر ض تحقيل التوازم بي  الموارد والقدرات وتوقع التريي ات البيةية واالستةابة ل ا.
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 البيئة الداخلية

 تقييم الفرص

اإلستراتيجية  القضاياالقوى الدافعة للريادية: 

 والتنظيمية والجماعات الفردية

تقييم البدائل  التطبيق
اإلستراتيجية، 
الرؤيا، 
الرسالة 

األهداف    الرقابة وتقييم الفعالية

 النتائج

ام ال يادة االسفففت اتيةية    علىيتال الباحث مع اغلبية الباحثي   و

تعتب  عامو م   وحاسففف  للمنظمات فق العصففف  الحالقم بحيث  

يتوجف، على المنظمفة البحفث ع  الا ص وخلق فا والت كيف على  

توضففيح لا ار العام  ي تقوفيما   تشففةيع وتبنق األفاار الةديدة.

((.1يصاو ي لل يادية االست اتيةية فق المنظمة

 

 

 

 

 

 

 

 اارار العام للريادية ااستراتيجية في المنظمة (: 1) الشكل

 

ــدر:  لمعاهد الثالق لتطوي  المنظمات الحاوميةم المنتم  ا سففت اتيةية كمدخو القحطالقم ال يادة لاصفف  آل سففعيد ب  سففال   المص

 .247صالع بيةم دوم سنة لش م  لدول الولي  التعاوم مةلس دول فق ا دارية والتنمية العامة ا دارة

 

 منافا الريادة االستراتيجية  

الى عفدة منفافع    م(104م2017موقفد اصفففففار يالعبيفد  واخ وم

 تحقق ا ال يادة االست اتيةية ية، اخذها بنظ  االعتبار وهق.

تحقيل الميفة التنافسففية م  خالل اصففباع حاجات االف اد   -1

 وتحقيل رغبات  .

 .العواجد االستثمارية للمشاريع الةديدةجذت المفيد م   -2

 .استاشاف وتطوي  خدمات المنظمة ومنتةات ا الةديدة -3

 .تطوي  الااا ة والااعلية لر ض ادارة سالسو القيمة -4

  .الشا  التحالاات مع المنظمات المحلية او الدولية -5

تعيي  الم صففففحي  المحتملي  م  المنظمفات االخ    -6

 بالتحالااتلر ض القيام 

الففداخليففة لر ض ضففففمففام   -7 المنظمففة  تحايف مواهفف، 

 .االستم ارية فق العمو

الوافاض الموفا   وذلك بسففففبف، وجود تصففففورات واضففففحة  

 للتطورات التانلوجيا الةديدة

 

 

 عناصر الريادة االستراتيجية

ام المدخو المعاصففف  لل يادة ركف على ام هناك مةموعة       

م  العناصفف  التق تتااعو فيما بين ا وتتاامو م  اجو الوصففول  

صفففف  رجيسففففيفة ال يفادة  وهنفاك عنفا  مالى المنظمفات ال يفاديفة

 (:7: 2017مالتق ت  ايةادها بالشاو االتق يزه ةاالست اتيةية  

 

توفي  السففففلع  يقصففففد بت األفاار الةديدةم و  االبتكار: -1

والوفدمفاتم وتطبيل  قفاففة تنظيميفة وهيافو تنظيمقم  
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واسففتودام صسففلوت ال قابة و دارة األعمال والموارد 

 البش ية باعالية.

بتوفي  الحماو والة صة ولفعة الموا  ة   المخاررة: -2

 المحسوبة قدر االماام.

ــة: -3 وتبنق    الرؤي ال يففاديففة  ال ؤيففة  ب ففا  ولقصففففففد 

ا دارة وغ و  قبففو  ا بففداعيففة م   وتحايفاألفاففار 

الثقافة التنظيميةم واسفتودام صسفالي، المشفاركة وف ق 

العمو المتوصففففصففففة واسففففتودام صسففففالي، التحايف 

والتعويض والمااف ةم با ضفففافة  لى ضففف ورة تبنق  

سففففياسففففةالتةديد والتريي  وبما ينسففففة  مع حاجات  

 عات صصحات المصالح المشت كة.وتوق

الريــادت: -4 االسففففتةففابففة    التنظيم  فق  ال غبففة  وهو 

للتطورات التانولوجيفة السفففف يعفة م  خالل  يةفاد 

وت يةفة هيافو تنظيمق بفديفو ياوم صكث  فعفاليفة وكافا ة  

المعلومففات   التايفم ووجود صففففباففات  وقففدرة على 

 واالتصالم وتقليو الوق  فق اتواذ الق ار.

التنظيمق  وهق  عففا  المرونــة: -5 ال ياففو  التااي  فق  دة 

سففبو االسففتةابة    يئوا سففت اتيةية والثقافةم حتى ت 

وبسفففف عة السففففتدامة الميفة التنافسففففق على المد  

 الطويو والت قل  مع المتري ات الس يعة فق السوق.

ــرت: -6  م رقابة رصو المال البشفف      رأس المال الحش

ام   ذلففك  وا لتففاجيففة  العمففو  بفف خالقيففات  وااللتفام 

المنظمات ال يادية تنت   سفففياسفففة دفع العاملي  لحو  

المنفافسفففففةم وتقفدي  الوفدمفات بف كث  كافا ة ممانفة  

 للعمال .

ـــية: -7 م  خالل بنفا  التا د فق   رـيادـية المي ة التـنافســ

م الموارد الموارد والةفدارة فق المنفافسففففةم وام تاو

 ذات لدرة وال يما  تقليدها.

ولل يادة االسفت اتيةية مةموعة م   ابعاد الريادة االـستراتيجية:

 (:52: 2017 ممحمد علقماالبعاد يما  بيال ا باالتق يالحاي  

1- : المخــارر  االدارة على تحمففو    تحمــل  قففدرة  وتعنق 

الموفا   م  اجفو تحقيل االدا  ضففففم  لشفففففا  فا 

وهو يسففففعى الى تحقيل    متعمو فيتاالسففففاسففففق الذ   

اذ البففد ام تمتلففك االدارة بعض  التنظيميففة  االهففداف 

بففالنسففففبففة   المعلومففاتيففة  المتري اتالمفايففا  التق   الى 

 تنش ع  الموا   م  اجو تحقيل اهداف ا.

2- : الفر:  التميف اغتنــام  على  االدارة  القففدرة  وتعنق 

خالل  م   تلفبفق  مفوحففات ففا  التفق  الاف ص  وتحففديففد 

لمةسفففففات التنظيميفة واعتمفادا على رؤيفة  امتالك فا ا

اسففففتشفففف افيفة  فاقبفة والتقفا  الا ص التق قفد ي اهفا  

االخ ي  مشفوصفة وضفبابية بينما ت اها ف صفة واعدة 

 .اعتمادا على قدرات ا ال يادية

القدرة على ايةاد افاار و  اجل جديدة تسف    االبداع : -3

ريففادت ففا   تعفز  بمففا  المنظمففات  عمليففات  فق  وتري  

 ية.االست اتية

 

 المحح  الثاني

 اارار العملي 

 وصن وتشخيص متغيرات الحح  -أوالً :

م حيث  م ال تبة ليا ت الوماسفففقمقياو   الباحث سفففتعمو       

األولى والتق تمثفو صقفو وزم يغي  موافل بشففففدة(م وصم ال تبفة 

(م  3وقد بلغ المتوسففط الا ضففق ي  مالوامسففة هق يصوافل بشففدة(

( مع صعلى لسفبة والبالرة 1وهو حاصفو جمع صقو لسفبة والبالرة ي

 (م حيث  م المتوسط هو:2(م مقسوم على ي5ي

 }  {. 

 الوصن والتشخيص حول الثقافة التنظيمية  -1

( يبي  وصفففف وتشفففويي آرا  العينة حول المتري   9الةدول ي

ب بعاد  الا عية وكاالتق : 
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 وصن أراء العينة حول الثقافة التنظيمية:   (9جدول )

 

 

 

 

 با عتماد على لتاج  تحليو البيالات  الباحثالمصدر :  عداد 

   

(  م المتوسففط الحسففابق الموزوم لمتري   9يوضففح الةدول ي   

( وتبعا  لذلك ف لت صكب  م  المتوسط  4.042الثقافة التنظيمية بلغ ي

(م وبلغ االلح اف المعيار  للمتري   3الحسفابق الا ضفق البالغ ي

وتشففففي  هذ  النتفاج   لى تةفالس لسففففبق فق  جابات  (م  0.309ي

 .األف اد

 الوصن والتشخيص حول الريادة االستراتيجية  -2

( يبي  وصففف وتشففويي آرا  العينة حول المتري   10الةدول ي

 ب بعاد  الا عية وكاالتق : 

 وصن أراء العينة حول الريادة االستراتيجية :   (10جدول )

 

 

 

 

 با عتماد على لتاج  لتاج  تحليو البيالات الباحثالمصدر :  عداد 

    

الحسفففففابق الموزوم لمتري   (  م المتوسففففط  10يبي  الةفدول ي

( وتبعفا  لفذلفك فف لفت صكب  م  4.064ال يفادة االسففففت اتيةيفة بلغ ي

(م وبلغ االلح اف 3المتوسففففط الحسفففففابق الا ضففففق البفالغ ي

(م وتشففففي  هفذ  النتفاج   لى وجود تةفالس  0.382المعيفار  لفت ي

 .لسبق فق  جابات األف اد

 

ظيمـية والرـيادة  قـياس عقـقات اارتـحار بيا الثـقاـفة التن  -ـثانـياً :

 االستراتيجية 

ب دف الت كد م  معنوية عالقة ا رتبا  بي  الثقافة التنظيمية       

قفام البفاحفث    (Y)( وال يفادة االسففففت اتيةيفة بف بعفادهفا  Xبف بعفادهفا ي

 بإختبار الا ضيتي  اآلتيتي  :

( ال توجد عالقة  رتبا  ذات داللة H0ف ضفية العدم ي -

التنظيميفة بف بعفادهفا وال يفادة   حصفففففاجيفة بي  الثقفاففة  

 االست اتيةية ب بعادها.

( توجد عالقة  رتبا  ذات داللة H1ف ضففية الوجود ي -

 حصفففففاجيفة بي  الثقفاففة التنظيميفة بف بعفادهفا وال يفادة  

 االست اتيةية ب بعادها.

وب فدف قبول الا ضففففيفة ال جيسففففة المفذكورة صعال  صو عفدم       

اجية بي  الثقافة التنظيمية  قبول ا ولمع فة مد  تواجد عالقة  حص

فقفد قفام   (Y)وال يفادة االسففففت اتيةيفة بف بعفادهفا  (X) بف بعفادهفا  

(  Tختبفار ياسففففتوفدام ارتبفا  وبإختبفار القيمفة لمعفامو اال  ثالبفاحف 

 ( األتق :11وكما هو مبي  فق الةدول ي

 المتغيرات
 مجموع

 ااجابات 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعيارت 

 500 4.042 0.309 ( X)الثقافة التنظيمية 

 المتغيرات
 مجموع

 ااجابات 

المتوسط 

الحسابي  

 الموعو 

االنحراف 

 المعيارت 

 500 4.064 0.382 ( Y)الريادة االستراتيجية 
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 الثقافة التنظيمية والريادة االستراتيجيةنتالج عققات اارتحار بيا :   (11جدول )

 

                   =N 50         نتالج تحليل الحياناتباالعتماد على    الحاح المصدر : إعداد 

     

( وجود عالقفة  رتبفا  ذات داللفة  11الةفدول يكمفا يتبي  م   

ي التنظيميففة  الثقففافففة  بي   وال يففادة X حصففففففاجيففة وموجبففة   )

لمعففامففو ا رتبففا     م(Yاالسففففت اتيةيففة ي القيمففة  بلرفف   حيففث 

ي  م(0.66ي معنويففة  مسففففتو   الثقففة   م%(1وعنففد  درجففة  ص  

وهق بفذلفك   ( 6.086( المحسففففوبفة يTوبلرف  قيمفة ي  م%(99ي

وهو مفا يفدع  وجود عالقفة    م(2.679( الةفدوليفة يTصكب  م  ي

  رتبا  موجبة وذات داللة  حصاجية.

التق فحواها يال ( H0وهذا يقود  لى رفض ف ضفففية العدم ي     

توجفد عالقفة  رتبفا  ذات داللفة  حصففففاجيفة بي  الثقفاففة التنظيميفة 

وقبول ف ضية الوجود  مب بعادها وال يادة االست اتيةية ب بعادها(

( والتق فحواها يتوجد عالقة  رتبا  ذات داللة  حصففففاجية H1ي

 بي  الثقافة التنظيمية ب بعادها وال يادة االست اتيةية ب بعادها(.  

 

 قياس تأثير الثقافة التنظيمية في الريادة االستراتيجية  -ثالثاً :

التنظيميفة        الثقفاففة  التف كفد م  معنويفة عالقفة تف  ي   ب فدف 

 الباحث( قام Y( فق ال يادة االسفت اتيةية ب بعادها يXب بعادها ي

 على  ختبار الا ضيتي  اآلتيتي  :

ذات داللة ( ال توجد عالقة ت  ي   H0ف ضففففية العدم ي -

التنظيميفة بف بعفادهفا فق ال يفادة   لثقفاففة حصفففففاجيفة ل

 االست اتيةية ب بعادها.

( توجفد عالقفة تف  ي  ذات داللفة  H1ف ضففففيفة الوجود ي -

التنظيميفة بف بعفادهفا فق ال يفادة   لثقفاففة حصفففففاجيفة ل

 االست اتيةية ب بعادها.

وب دف قبول الا ضففففية صعال  صو عدم قبول ا ولمع فة مد       

التنظيميفة   لثقفاففةالقفة تف  ي  ذات داللفة  حصفففففاجيفة لتواجفد ع

سفتعمو  افقد  (Y)فق ال يادة االسفت اتيةية ب بعادها  (X) ب بعادها  

يط(  ( لتحليفو معنويفة يا لحفدار الوطق البسفففف Fالبفاحفث  ختبفار ي

ت  جفق بنا الباحثالذ   عتمد ( 12وكما هو موضفح فق الةدول ي

  X          0.816 + 0.767 =  Y *على الصيرة اآلتية :

 تمثو المتري  المعتمد ي ال يادة االست اتيةية (. Yم   ذ 

 تمثو المتري  المستقو ي الثقافة التنظيمية (. Xوام 

 

 

 المعتمد   المتغير             

   المتغير 

 المستقل 

  ( T)   قيمة  )Y(    االستراتيجية   الريادة 

 الجدولية 

 0.66 ( X)   التنظيمية   الثقافة 
2.679 

 6.086 المحسوبة   ( T)   قيمة 

 النتيجة 
  معنوية   مستو    عند   موجبة    رتبا    عالقة   توجد 

 االست اتيةية   وال يادة   التنظيمية   الثقافة   بي    %( 1ي 

 الثقة   درجة 

99 % 
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 االستراتيجيةأنموذج اانحدار الخطي لقياس تأثير الثقافة التنظيمية في الريادة :   (12جدول )

 التنظيمية   الثقافة 

X) ) 

 المتغير 

 ( Y)   المعتمد 

 

CONSTANT 

 

X) )  قيمة   (F )  التفسير   معامل  

2R 

A B1  الجدولية  المحسوبة 

  االستراتيجية   الريادة 

 (Y ) 
0.767 0.816 37.119 7.194 0.436 

 =N 50نتالج تحليل الحيانات  باالعتماد على    الحاح المصدر : إعداد 

 ( ما ي تق : 12يوضح الةدول ي     

ي -1 قيمففة  يFبلرفف   التنظيميففة  للثقففافففة  المحسففففوبففة   )X  )

ي  م(37.119ي م   صكب   الةففدوليففة  Fوهق  قيمت ففا  (  التق 

عند مسفففتو  معنوية   م( لالحدار الوطق البسفففيط7.194ي

وهفذا يفدل على    م%(99%( ص  عنفد درجفة  قفة ي1بلغ ي

( ممفا يفدل على صم  B1=    0.816 بوت معفامفو ا لحفدار ي

متري  الثقافة التنظيمية ين   فق ال يادة االسفت اتيةية للالية  

 المبحو ة.

( ص   م متري  0.436( ي2Rيمعفامفو التاسففففي     بلرف  قيمفة -2

%( م  التري ات 43ياسف  ما لسفبتت ي(  Xالثقافة التنظيمية ي

صما النسففبة المتبقية    م(Yالتق تحدث لل يادة االسففت اتيةية ي

%( فتعود  لى ت  ي ات لمتري ات صخ   ل  يت   43.5وهق ي

  دخال ا فق هذا األلموذج. 

ومما سففبل يتضففح وجود عالقة ت  ي  ذات داللة  حصففاجية      

وهذا ما ينت     ميةية ب بعادهاالتنظيمية فق ال يادة االسفت ات  لثقافةل

التق فحواهفا يال توجفد عالقفة  (  H0عنفت رفض ف ضففففيفة العفدم ي

تف  ي  ذات داللفة  حصففففاجيفة الثقفاففة التنظيميفة بف بعفادهفا فق تحقيل  

كمفا يقود  لى قبول ف ضففففيفة   مال يفادة االسففففت اتيةيفة بف بعفادهفا(

داللففة (  H1الوجود ي ذات  تفف  ي   فحواهففا يتوجففد عالقففة  التق 

ال يففادة  بفف بعففادهففا فق تحقيل  التنظيميففة  الثقففافففة   حصفففففاجيففة 

وهذا يقود  لى قبول الا ضفففية الثالية   ماالسفففت اتيةية ب بعادها(

 للبحث. 

 

 

 

 االستنتاجات:

تن   الثقافة التنظيمية بشفاو واضفح فق تعفيف ال يادة  -1

االسفت اتيةية وم  خالل ذلك يما  للمنظمة م  تحديد  

 .ادة االست اتيةيةوتوطق معوقات تعفيف ال ي

ما  اعتبفار الثقفاففة التنظيميفة كقفالوم غي  رسففففمق  ي -2

وعفادة تاوم غي  ملحو فة وال تظ      موغي  ماتوت

تفطفبفل  ام  الفمفنفظفمففة  تفحففاول  عفنففدمففا  اال  مفبففاصفففف ة 

الثقففافففة   ااسففففت اتيةيففات جففديففدة او خططفف  تعففارض 

 األساسية.والمعايي  والقي  

بفال ويفة    اقفدم الثقفاففة التنظيميفة ألعضففففاج فا صففففعورت -3

التنظيميفة وتولفد التفام للمعتقفدات والقي  التق تف تق م  

وتبدص الثقافة التنظيمية عادة م ا  ماام ضففم  المنظمة

بفالمنسففففس او القفاجفد االول الفذ  يطبل االفافار والقي  

وعندما تصففبح  مك ؤية او فلسففاة او اسففت اتيةية عمو

 .تصبح منسسيةاالفاار لاجحة 

 للثقافة   يتضففح وجود عالقة ت  ي  ذات داللة  حصففاجية -4

وهذا ما    مالتنظيمية فق ال يادة االسففففت اتيةية ب بعادها

التق فحواها يال ( H0ينت  عنت رفض ف ضففية العدم ي

التنظيمية  للثقافةتوجد عالقة ت  ي  ذات داللة  حصفاجية  

  م بف بعفادهفا فق تحقيل ال يفادة االسففففت اتيةيفة بف بعفادهفا( 

التق فحواها  (  H1كما يقود  لى قبول ف ضية الوجود ي

 للثقفاففة يتوجفد عالقفة تف  ي  ذات داللفة  حصفففففاجيفة  

ميفة بف بعفادهفا فق تحقيل ال يفادة االسففففت اتيةيفة  التنظي

 وهذا يقود  لى قبول الا ضية الثالية للبحث. مب بعادها(
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 التوصيات:

يموضفففوع البحث(  تا يس   ية، على ادارة المنظمة .1

 .وتشةيع العمو ب وح الا يل الواحد

المنظمففة .2 على  ام تحاف    يةفف،  البحففث(  يموضففففوع 

للعاملي   قافة االبتاار وروح المبادرة  وتشفةع على لشف   

 وذلك م  خالل بنا  قدرات  .

دقيل  تصففففور  وضففففع   .3 ال يففاديففة    واضففففح و  ع  

 .مةا ست اتيةية ضم  ا  ار االست اتيةق للمنظ

العمفو على لشفففف   قفاففة ال يفاديفة وتوضففففيح ما وم فا   .4

  .المنظمةواهميت ا للعاملي  فق 

  . عطا  اهتمام اكب  للتدري، والتطوي  .5

 العمفو على زيفادة قفدرة المنظمفة يموضففففوع البحفث( .6

على التايف مع  مع موتلف المتري ات المتسففففارعفة فق 

مةفال عمل فا وذلفك م  خالل العمفو على رفع المسففففتو   

الم نق للعاملي  ووضففع الشففوي المناسفف، فق الماام 

 .المناس،

 

 المصادر

 عربية:المصادر ال

ايالف    مارادام حفات  لصففففي  العبيفد   مالتميمق  مالعبيفد  [1]

تف  ي  المواهف، فق تحقيل ال يفادة    ممطلفك حميفد التميمق

 العدد  40السففنة   ممةلة االدارة واالقتصففاد  ماالسففت اتيةية

 .2017م111

احمد راضفق محمد مليث علق الحاي    ممحمد علق مالحاي  [2]

فق تطوي   ال يففادة    معلق والعاففاسفففف ففا  االسففففت اتيةيففة 

 ممةلفة الر   للعلوم االقتصفففففاديفة واالداريفة  مالمنظمفات

 .2017 م2العدد م14المةلد 

ا   الثقافة التنظيمية السفاجدة فق  ممصفدق حنوم علق  معلق [3]

مةلة برداد    مالمنظمة فق تبنق اسلوت ادارة الةودة الشاملة

بالنتم  الدولق  العدد الواص    مللعلوم االقتصادية واالدارية

 .2019الثام  

سفام  ليسفام احمد الدليمق  مسفال  العوم  مالعوم والدليمق [4]

ا   الثقفاففة التنظيميفة فق ال ضففففا الو ياق فق الةفامعفات 

مةلة جامعة االلبار    مال سففففمية االردلية القلي  الشففففمال

 م21العفدد    م10المةلفد    مللعلوم االقتصفففففاديفة واالداريفة

2018. 

تف  ي  الثقفاففة التنظيميفة فق  مففاضففففو احمفدصفففف نفاز  ماحمفد [5]

مةلفة الع اقيفة    مالترلف، على معوقفات االبفداع التنظيمق

 م20العدد   مالسففنة السففابعة  مللعلوم االقتصففادية واالدارية

2009. 

واسفف ا   ارق   مصففيما  محمد صففالح مصففالح والمالح [6]

ادارة    مالمالح فق دع  عمليففات  التنظيميففة  الثقففافففة  دور 

  العفدد مجفامعفة الموصففففو  منميفة ال اففدي مةلفة ت مالمع ففة

 .2012 م34المةلد  م110

كامو محمدم السفلوك التنظيمق: مااهي  وصسفس  المر بقم [7]

دار   الطبعفة الثفالثفةم  سففففلوك الا د والةمفاعفة فق التنظي م

 .166ص: م2004 عمامم الاا  للنش  والتوزيعم

زينة حمود   معال  حاك  الناصففف  محسفففي   مالناصففف  [8]

  مالثقفاففة التنظيميفة وعالقت فا بفاالبفداع االدار    محسففففي 

 .2018 م56العدد ممةلة البحوث الت بوية والناسية

دور الثقافة التنظيمية   م ارق  عمة الشففم   مالشففم   [9]

مةلة جامعة االلبار    مفق ماافحة  اه ة غسفففيو االموال

 م11العفدد    م6المةلفد    مللعلوم االداريفة واالقتصفففففاديفة

2014. 

ا سفت اتيةية  القحطالقم ال يادة لاصف  آل سفعيد ب  سفال  [10]

 الثفالق لتطوي  المنظمفات الحاوميفةم المنتم  كمفدخفو

 مةلس دول فق ا دارية والتنمية العامة ا دارة لمعاهد

 الع بيةم دوم سنة لش . لدول الولي  التعاوم

اسففففت اتيةيفات -صفففف صفففففار ففا مفة الفه ة  مالفه ة [11]

الى مةلس جفامعفة ا  وحفة مقفدمفة    مالمنظمفات العفالميفة

 .2017 مالةفاج  مابو با  بلقايد تلمسام
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 (1) ملحق

 

 

 

 

 

 وعارة التعليم العالي والحح  العلمي  

 دالرة التعليم األهلي 

 صفوة الجامعةكلية ال

 

 السقم عليكم ورحمة هللا وبركات  

  (  الريادة االسـتراتيجية  تع ي  وتحقيقاثر الثقافة التنظيمية في )التق تسفعى لدراسفة  ع بي  صيديا  اسفتمارة االسفتبيام  لضف            

صسفةلة االسفتبالة بموضوعية   ع راجي   تعاولا  معنا فق ا جابة   تضفمنت ا  التق الاق ات حول آراجا  اسفتطالع  خالل ا م  لسفعى التقو

 فق والموضففففوعيفة الفدقفة  ففإم  وبفالتف كيفدعلى افضففففو وجفتم    وم  اجفو الةفاز بحثنفا هفذا   ا الطالقفا م  خب تا  العميقفة فق مةفال عمل

تحقيل المصفففلحة    سفففبيو  فق الم جوة والصفففحيحة  الدقيقة النتاج    لى  وصفففولنا  على  والح ص  ووعيا   اهتماما  مد   تعاس   جابتا 

صو  االسف  ذك  يتطل، االم  منا    وال م  حصف ا البحث    هذا  ألغ اض  تسفتودم و جاباتا  سفوف ك  آرا  صم  على  تاكيدلا  مع  هذا العامة

( صمام العبارات التق ت اها مناسفبة لاو ✔لذا ل جوا م  حضف تا  وضفع عالمة يلنا سفنتعامو مع ا جابات بسف ية تامة  صكما   مالتوقيع 

 فق ة فق الماام الموصي ل ا .

 

 شاكريا لكم سلفا جهودكم المحاركة وحسا تعاونكم معنا وهللا ولي التوفيق.

                                                                          

 الحاح                                                                                                                          

 م.د كريم جابر ضاحي                                                                                                                  

                                                       

                                                                             

 استمارة االستحانة 
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 :................................................. .صس  الالية  .1

 

 النوع االجتماعق: ذك  :                         صلثى :                    .  -1

 

 الاةة العم ية :ف  .2

  سنة  50ف 41                               سنة20صقو م                  

  سنة  60ف  51                               سنة  30ف21               

 سفنفة ف كفثف     6                           سنة  40ف31                

                                     

 التحصيل الدراسي:   .3

 إعدادي                                 دبلوم عاٍل                                 

 دبلـوم                               ماجستيـر                                 

 بكالوريوس                            دكتـوراه                                

 

 سنوات الخدمة في الدالرة:   .4

 سنة   20ـ 15سنوات                                        5أقل ما                

 سـنـة فأكـثـر  20سنيا                                           10ـ5                 

 سنة  15ـ10                 

 

 عدد الدورات التطويرية )التدريحية( التي شاركت بها:   .5

                 

   9 – 7ال يوجد                                                                      

                    1– 3                                                     10- 12          

                     4– 6                                                    13-15                 

 

 احملور االول :ـــ  معلومات عامة 
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  ت

 الفقــــــــرات 

اوافق 

 ( 5) بشدة
 ( 3) محايد ( 4) اوافق

  غير موافق

(2 ) 

غير موافق  

 ( 1) بشدة

 بابعادها المتغير المستقل الثقافة التنظيمية

القيم و   ويؤما االفراد العــامل 1 المعتقــدات تمثــل بــا  

 .ميراثا يمكا نقل  ما جيل الى آخر داخل المنظمة

     

      توفر الكلية للعامليا فر: التدري  والتطوير 2

ــ تهتم ادارة الكلـية ـبالحو 3 هم في اف  المعنوـية التي تســ

 عرع الثقة لدى اعضالها

     

اب  ة  الكليـ   تهتم ادارة 4 ــ   تطوير ثقـاـف  وبيئـةت تتنـاســـ

 عملها.

     

تشجا ادارة الكلية على اشاعة القيم التي تدعم وترك   5

 على التعاو  بيا العامليا.

     

تشــــجا ادارة الكلية على اشــــاعة رول المســــؤولية  6

 الجماعية عا نجال او فشل الكلية كمنظمة.

     

ــامليا  7 الع تحفي   و   ــجيا  تشــ على  ــة  المنظم ــل  تعم

 المحدعيا على تقديم افكار جديدة  

     

تعـمل الكلـية على ايـجاد نوع ما االلت ام و الوالء بيا  8

ــاـل   اـلمصــــ ـعـلى  االـلـت ام  هــذا  وـتـغـليــ   اـلعــاـمـلـيا 

 الشخصية.

     

      تتج  الجهود دالماً نحو تحقيق األهداف االستراتيجية 9

ــات  10 ــة ومعنوي ــري الحشــ الموارد  بتطوير  ــة  الكلي تهتم 

 الموظفيا والعمل الجماعي

     

 بابعادها المتغير المعتمد الريادة االستراتيجية

تولي ادارة الكلـية اهتـماـما ـخاصــــا  ـباالـبداع واالبتـكار  11

اساسيا لتحقيق مستويات عالية الدارة الجودة    بوصف 

 تع ي  الريادة االستراتيجية للكلية وما ثم

     



 

 

   .Year th5    2020    1Issue    5Vol       مجلة كلية الكوت الجامعة
 

 أثر الثقافة التنظيمية .... -  م.د.كريم    80-62     صفحات    

                                       80                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظر ادارة الكلية الى االبداع واالبتكار مصدرا لتحقيق   12

 التمي  في انشطتها واعمالها المختلفة

     

تجارب الكليات    ماتحر: ادارة الكلية على االستفادة   13

 االخرى في مجال االبداع واالبتكار في اعمالها.

     

تحر: ادارة الكلية على تحني ررالق واـسالي  جديدة   14

 في اداء االعمال واالنشطة المختلفة

     

اـحة بـعد دراســـــة   15 ة الفر: المـت ــتثمر ادارة الكلـي تســ

 المتاحةتفصيلية للمنافا والتحديات ومقارنة الحدالل  

     

ادارة الكليــة   16 على تحــديــد درجــة   اقــادر  مقكــاتمتلــا 

 المخاررة التي تنطوت عليها الفر: الجديدة

     

تحمل المخارر المحـسوبة بشكل ا   الكلية  تمتلا ادارة 17

 في استراتيجية الكلية لتحقيق النجال. عنصر جوهرت

     

التحــدت   18 الكليــة برول  ادارة  والجرأة القتنــا:  تتمي  

 الفر: المربحة رغم خطورتها العالية

     

      تسعى الكلية دالماً نحو التغيير 19

 تقود الكلية الموظفيا للتطوير واابداع 20

 

     


