
Journal of University Studies for inclusive Research

Vol.12 , Issue 12 (2021 ), 2422 - 2453

USRIJ Pvt. Ltd.,

أثر الثقافة التنظیمیة في تنمیة السلوك اإلبداعي
(دراسة میدانیة على موظفي جامعة االمام عبدالرحمن بن فیصل)

The impact of Organizational Culture on Developing Creative Behavior
)A field study on the Administrative staff of Imam Abdulrahman Bin Faisal University(

أ. طالل بن سقاف سالم المنھالي
ماجستیر إدارة عامة، قسم اإلدارة العامة، كلیة االقتصاد واإلدارة

جامعة الملك عبدالعزیز، جدة المملكة العربیة السعودیة
tsalmenhaly@iau.edu.saاالیمیل:

د. محمد بن توفیق یوسف االدریسي
أستاذ مساعد، قسم اإلدارة العامة، كلیة االقتصاد واإلدارة
جامعة الملك عبدالعزیز، جدة المملكة العربیة السعودیة

malidreisi@yahoo.comاالیمیل:
ملخص الدراسة:

الذيالتغیرأنإالاالخیرة،اآلونةفيوخاصةالمنظماتونجاحلتمیزوالمھمةاألساسیةالركیزةالتنظیمیةالثقافةتعد
التنظیمیةالثقافةعلىفرضواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیامفھوموانتشارالمعرفةاقتصادوظھوراإلداریةالساحةفيطرأ

للمنظمات،والتنافسيالفكريالتمیزتحقیقعلىقادركمحركاالبداعأھمھامنكثیرةأخرىمتغیراتمعتكاملیةعالقةإنشاء
یدعموالذيللموظفیناإلبداعيللسلوكتنظیمیةوتوجھاتومعتقداتوقیماعرافمنتحتویھولماالدینامیكیةالثقافةوأیضا
العاملینتساعدمناسبةعملبیئةیخلقمماواالبداع،المتجددالتفكیرعلىتشجعالتيالعملأداءوأسالیبطرقفيالتغییر

فيالتنظیمیةالثقافةأثرعنالكشفإلىالدراسةھذهجاءتذلكعلىوبناءاًالمعرفیة،التحدیاتتواكبجدیدةأفكارتبنيعلى
منموظف2100عددھموالبالغالدمامبمدینةفیصلبنالرحمنعبداالمامجامعةبإدارةللعاملیناالبداعيالسلوكتنمیة

مختلف المستویات اإلداریة.
الكتبخاللمنالدراسةوصفعلىیعتمدالذيالتحلیليالوصفيالمنھجالباحثأستخدمالدراسة،ھدفولتحقیق

أفرادمنالبیاناتلجمعرئیسیةكأداةاإلستبانةاستخدامإلىباإلضافةالحاليالبحثبموضوعالمتعلقةوالمصادروالمراجع
موظف.264عددھاالبالغالدراسةعینة

صناعةفيالتنظیمیةلألعرافمعنويتأثیروجودھناكأنأبرزھامنالنتائجمنالعدیدإلىالدراسةتوصلتولقد
.والقدرة على التحلیل في السلوك االبداعي للمنظمةووجود تأثیر معنوي للطالقة،الثقافة التنظیمیة للمنظمة
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ABSTRACT:

Organizational culture is considered as the main and important pillar for distinction and success
of organizations especially recently. However, change that has occurred to administrative sphere and
emergence of knowledge economy besides the spread of concept of information and communication
technology has urged organizational culture to create integrated relationship with many other
variables such as creativity as an incentive able to achieve intellectual and competitive distinction at
organizations. In addition, dynamic culture involves conventions, beliefs, and values besides
organizational approaches towards creative behavior of staff the matter which supports change in
methods and styles of performing work driving renewed thought and creativity. Hence, this helps
create a suitable workplace assisting employees to adopt new ideas that cope with knowledge
challenges. Based on this, this study aims to detect the effect of organizational culture in developing
creative behavior of staff working at the management of Imam Abdurrahman bin Faisal University
in Dammam whose number amounts to 2100 employees off all administrative levels.
The researcher, for achieving the objective of this study, has utilized the analytical descriptive
approach depending on describing the study through books, references and sources related to the
topic of current research in addition using a questionnaire as a main tool to gather data from the
sample of this study which amounts to 264 employees.
This study has revealed many findings most prominent of which is that there is abstract effect of
organizational conventions on creating the organizational culture of an organization. It has also
found out that there is abstract effect of skillfulness and capability on analysis at the creative
behavior of an organization.

المقدمة:
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التيالبیئةفيالسائدةبالثقافاتتتأثرفالمنظماتمختلفة،الوقتنفسوفيالمجتمعاتثقافةمعتتشابھالمنظماتثقافة
كلتقومحیثاألخرى،المنظماتعنتمیزھابھاخاصةثقافةمنظمةلكلانكماخارجیة،أوداخلیةبیئةكانتسواءاًبھاتحیط

الخاصةثقافتھاللمنظمةیصبحالزمنمرورومعومعتقداتھا،وتقالیدھاوأعرافھاقیمھاخاللمنالتنظیمیةثقافتھابتطویرمنظمة
(األحمد،سلبیة.أوإیجابیةاماأثاراًلھیكونبموجبھالذيالفردسلوكتشكیلفيتتمثلبالمنظمة،العاملیحملھاخارطةتمثل

ھمالعاملینبأنالتامةلقناعتھاوذلكبھا،الخاصةالعمللبیئةكبیراًاھتماماأولتاإلداریةالمنظماتباننالحظلذلكم)2008
البدوانھالمنظمات،فياالبداعأھمیةعلىاألخیرةاآلونةفيالباحثینركزوقدوالتطویر،اإلنتاجعملیةفياألساسيالمحرك

وذلكالعمل،فيتواجھھمالتيالمشاكللمعالجةاإلبداعیةالحلولوإیجادالمنظماتداخلالعاملینلدىاالبتكارثقافةتشجیعمن
م)2000(العكور،لدیھم.اإلبداعيالعملتعیقالتيالمھمةالقواعدفيالنظرخاللمن

منلھولماالمھمةالنجاحعناصرمنعنصریعتبرألنھالمنظمةفياألساسھوالبشريالعنصربانیتضحھناومن
استمراریةلضمانالعاملینوبینبینھاالعالقةوتنمیةتطویرعلىتعملالتيالمنظماتفنجدوالكفاءة،الفعالیةتحقیقفيھامدور

م)2012(القحطاني،إیجابي.بشكلاألداءعلىیعكسمماالوظیفيالرضاتحقیقمنللمنظماتالبدذلكولتحقیقالعمل
خاللمنأھدافعدةتحقیقالىفیصل،بنعبدالرحمناالمامجامعةفيعملھخاللمنالباحثیھدفالمنطلقھذاومن

أداءمستویاتعلىاالبداعيالسلوكتنمیةفيالتنظیمیةالثقافةأثرقیاسالباحثمحاولةاألھدافھذهأبرزومنالحالیة،الدراسة
العاملین ومعدالت إنتاجیتھم في الجامعة.

مشكلة الدراسة:

األفرادسلوكعلىالتأثیرفيألھمیتھاالتنظیمیة،بالثقافةاھتماماالدولأكثرمنالسعودیةالعربیةالمملكةتعد
منالمنظمةثقافةأناعتبارعلىكبیرباھتماماألخیرةالفترةفيالمنظمةثقافةموضوعیحظىولذلكالمنظمات،فيوالجماعات
القیمعلىوتركیزھاالمنظمةنجاحبینارتباطیةعالقةوجودافتراضوعلىفشلھا،أوالمنظماتلنجاحالرئیسیةالمحددات

والمفاھیم التي تدفع أعضائھا الى االلتزام بھذه القیم.

وتجویده،باألداءتختصالتيالكریمةواألخالقیاتالمثلعلىالقائمةالدینتعالیممنجزءالتنظیمیةالثقافةمفھومأصبح
صحوةعلىتقومحیثتعالىهللابمراقبةاإلیمانمنجزءفھيولذلكالقیامة،یومعبدهعنھاتعالىهللایسألحیثكاألمانة

الضمیر وابتغاء المثوبة من عنده سبحانھ وتعالى.
الدمام،بمدینةفیصلبنعبدالرحمناالمامجامعةبإدارةالعملإثناءالموظفینبھایسیرالتيللطرقالباحثمالحظاتخاللمن
الكثیرأنحیثالرغبةوعدماألداءفيواضحضعفمنالعملفيالموظفینینتھجھالذيالسلوكإلىیصلأنعلیھخافیایكنلم

التاليالیومفيلیأتواالجامعةبمغادرةفرحتھمتكتلحتىیمكنمابأسرعالعملساعاتانقضاءینتظرونالموظفینمن
السلوكودعمتنمیةفيمشكلةوجودللباحثتبینولقدالعمل.فيإبداعأوابتكارأيمنالخاليالروتینيالسلوكنفسویمارسون

عموماالتنمیةفيالتنظیمیةالثقافةمعرفةفيالعلیااإلدارةوضعفتعیشھالذيالواقعإلىذلكویعزىالجامعة،ھذهفياإلبداعي
لھاأسبابعدةعلىاإلجماعتموقداألداء.فياإلبداععلىبالسلبینعكسمماخاصةبصفةالموظفینسلوكفياإلبداعوتنمیة

تأثیر مباشر على السلوك اإلبداعي في الجامعة، وھي على النحو التالي:
الضعفھذاالبعضویعزيباإلمكانیات،والموظفینالمدراءیربطھسلوكاواعتبارهاإلدارياإلبداعفيضعفوجود

الموظفینلجعلفیھااالبداعيالعملبدعمالجامعةإیمانوعدماإلداریة،والمكافآتالترقیاتنظاموغیابالحوافزفياالبداعإلى
وجودتبینالباحثمالحظاتخاللومنأخرى،جھاتمعبالتعاونالمدراءبعضمنشخصيبجھدیكونوجدواوإنمبدعین،

ضعف في معرفة المدراء للثقافة التنظیمیة كمصطلح إداري وكمحفز لإلبداع.
لذا یمكن صیاغة ھذه المشكلة في السؤال الرئیسي:

الرئیسالسؤالمنویتفرعفیصل؟بنعبدالرحمناالمامجامعةفياإلبداعيالسلوكتنمیةعلىالتنظیمیةالثقافةتأثیرمدىما
األسئلة الفرعیة التالیة:
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ما ھو واقع الثقافة التنظیمیة بإدارة الجامعة؟.1
ما ھو مستوى السلوك اإلبداعي بإدارة الجامعة؟.2
ما العالقة بین الثقافة التنظیمیة والسلوك اإلبداعي الحالي بإدارة الجامعة؟.3
ھل یوجد تأثیر للثقافة التنظیمیة على تنمیة السلوك اإلبداعي بإدارة الجامعة؟.4

أھمیة الدراسة:
بناًء على ما سبق فیمكننا توضیح أھمیة ھذه الدراسة على النحو التالي:

األھمیة العلمیة:
التنظیمیة،الثقافةونشراإلبداععلىوالحریصینالعملمجالفيوالمھتمینوالدارسینالباحثینالدراسةھذهتساعد

اإلبداعي،السلوكتنمیةفيالتنظیمیةالثقافةبھتقومالذيبالدورُیعنىكمحتوىللطالبمرجعاالدراسةھذاتكونأنویمكن
.2030المملكةرؤیةمعتزامناًالبحثھذاویأتي

األھمیة التطبیقیة:
داخلالعملفياإلبداعيللسلوكللوصولالتنظیمیةالثقافةوتحسینتطویرخاللھامنیمكنأداءوسیلةالدراسةھذهتعتبر

نماذجوتقدیمالتنظیمیةالثقافةوتنمیةتعزیزخاللھامنیمكنالتيوالوسائلالطرقوتقدیمفیصلبنعبدالرحمناالمامجامعة
وستساھمفیصلبنعبدالرحمناالمامجامعةفيالمختلفةاألعمالأداءفيالقاتلوالروتینالرتابةمنوالخروجالعملفيإبداعیة
فيبھیحتذىنموذجتقدیمخاللھمنیمكنإبداعيوسلوكعملنحولالنطالقومستقبلیةاستشرافیةنظرةتقدیمفيأیضاًالدراسة

مجال العمل بالجامعة.
أھداف الدراسة:

إلقاء الضوء على واقع الثقافة التنظیمیة بإدارة جامعة االمام عبدالرحمن بن فیصل.●
معرفة واقع مستوى السلوك اإلبداعي بإدارة جامعة االمام عبد الرحمن بن فیصل.●
التعرف على العالقة التي تربط الثقافة التنظیمیة بالسلوك اإلبداعي.●
الكشف عن أثر الثقافة التنظیمیة على تنمیة السلوك اإلبداعي بإدارة جامعة االمام عبد الرحمن بن فیصل.●
التوقعاتالتنظیمیة،األعرافالتنظیمیة،المعتقداتالتنظیمیة،(القیمالتنظیمیةالثقافةوعناصربمعاییراإللتزاممدىعلىالتعرف●

التنظیمیة) من قبل العاملین في جامعة االمام عبدالرحمن بن فیصل بمدینة الدمام.
إجراءفيالمستقبلفيالباحثینإفادةإلىباإلضافةالجامعة،وتفیدتخدمالدراسة،بموضوعصلةذاتودالالتنتائجإلىالوصول●

الدراسات البحثیة ذات الصلة.

متغیرات الدراسة:
منالمتغیرھذاویتكونفیصل،بنعبدالرحمناالمامبجامعةالعاملینأداءمستوىفيالتابعالمتغیریتمثلالتابع:المتغیرأوالً:

عدة عناصر ستكون محور الدراسة الحالیة، حیث تتمثل عناصر المتغیر التابع في التالي:
االصالة – المرونة - الطالقة والقدرة على التحلیل - الحساسیة للمشكالت - المخاطرة ورح المجازفة.-

ثانیاً: المتغیر المستقل:
القیم التنظیمیة - المعتقدات التنظیمیة - األعراف التنظیمیة - التوقعات التنظیمیة.-

فرضیات الدراسة:
بنیت ھذه الدراسة على عدد من الفرضیات ومن ھذه الفرضیات الرئیسیة:
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التنظیمیة،األعرافالتنظیمیة،المعتقداتالتنظیمیة،(القیمالتنظیمیةالثقافةبینإیجابیةعالقةتوجد:الرئیسیةالفرضیة
مستوىعندللمشكالت)الحساسیةالتحلیل،علىوالقدرةالطالقةالمرونة،(االصالة،اإلبداعيالسلوكوتنمیةالتنظیمیة)التوقعات

α(الداللة ≤ یلي:كماالفرعیةالفرضیاتمنعددالفرضیةھذهمنوینبثق)0.05
α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقةتوجد● ≤ السلوكوعناصرالتنظیمیةالثقافةمعاییركأحدالتنظیمیةللقیم)0.05

االبداعي (االصالة، المرونة، الطالقة والقدرة على التحلیل، الحساسیة للمشكالت).
α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقةتوجد● ≤ وعناصرالتنظیمیةالثقافةمعاییركأحدالتنظیمیةللمعتقدات)0.05

السلوك االبداعي (االصالة، المرونة، الطالقة والقدرة على التحلیل، الحساسیة للمشكالت).
α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقةتوجد● ≤ وعناصرالتنظیمیةالثقافةمعاییركأحدالتنظیمیةلألعراف)0.05

السلوك االبداعي (االصالة، المرونة، الطالقة والقدرة على التحلیل، الحساسیة للمشكالت).
α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقةتوجد● ≤ وعناصرالتنظیمیةالثقافةمعاییركأحدالتنظیمیةللتوقعات)0.05

السلوك االبداعي (االصالة، المرونة، الطالقة والقدرة على التحلیل، الحساسیة للمشكالت).
مصطلحات الدراسة:

تتبنى الدراسة الحالیة المفاھیم التالیة:
الثقافة:.1

یكتسبھاالتيوالقدراتوالقانونواألخالقوالفنوالقیادةالمعرفةیشملالذيالمعتقدذلكبأنھا:)Taylor(تایلورعرفھا
)1(المجتمع.فيكعضواإلنسان 1

الثقافة التنظیمیة:.2
وھذهالمرجوة،األھدافلتحقیقمناسبةعملبیئةتخریجعلىتعملالتيالحدیثةاإلداریةالعملیةمدخالتجمیععنعبارةھي.3

واألعرافالتنظیمیة،التوقعاتالتنظیمیة،االتجاھاتواإلجراءات،السیاساتالسلوكیة،األنماطالتنظیمیة،القیمتشمل:المدخالت
)2(التنظیمیة. 2

التنظیمیة:القیم.3
الظروفضمنالعاملینسلوكتوجیھعلىالقیمھذهتعملبحیثالعمل،بیئةأومكانفيالقیمتمثلفھيالتنظیمیةالقیم

التنظیمیة المختلفة، ومن ھذه القیم المساواة بین العاملین، واالھتمام بإدارة الوقت، واالھتمام باألداء واحترام اآلخرین.
التنظیمیة:المعتقدات.4

والمھامالعملإنجازوكیفیةالعمل،بیئةفياالجتماعیةوالحیاةالعملطبیعةحولمشتركةأفكارعنعبارةوھي
تحقیقفيذلكوأثرالجماعيالعملفيوالمساھمةالقراراتصنععملیةفيالمشاركةأھمیةالمعتقداتھذهومنالتنظیمیة،

األھداف التنظیمیة.
التنظیمیة:األعراف.5

بعدمالمنظمةالتزامویعدللمنظمة،مفیدةمعاییرأنھااعتبارعلىالمنظمةفيالعاملونبھایلتزممعاییرعنعبارةوھي
تعیین األب واالبن في نفس المنظمة مثاالً على ذلك، ویفترض أن تكون ھذه األعراف غیر مكتوبة وواجبة على المرؤوسین.

التنظیمیة:التوقعات.6
الفردیتوقعھاأویحددھاالتوقعاتمنمجموعةیعنيوالذيالمكتوبغیرالسیكولوجيبالتعاقدالتنظیمیةالتوقعاتتتمثل

منوالمرؤوسینالمرؤوسین،منالرؤساءتوقعاتذلكمثالالمنظمة،فيالفردعملفترةخاللاآلخرمنمنھماكلالمنظمة،أو

صوالتوزیع،والنشرللطباعةوائلدارعمان،األولى،الطبعةالتطبیقات)،االسس،(المفاھیم،االداریةالتنمیةم،2002اللوزي،)2(2
101.

309صوالتوزیع،للنشرالعلومدارالقاھرة،األولى،الطبعةاإلداریة،القیادةم،2003زویل،)1(1
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احتیاجاتویدعمیساعدتنظیميومناختنظیمیةبیئةوتوفیرالمتبادل،واالحترامبالتقدیروالمتمثلةاآلخرینوالزمالءالرؤساء،
الفرد والعوامل النفسیة واالقتصادیة.

اإلبداع:.1
والتياالنجلیزيأصلھافيبالكلمةیرتبطالذيالخلقبمعنىالمتصلةبالمعانيغنیةكلمةالعربیةاللغةفيإبداعكلمةتعّد

وابتدعھ:بدعاً،مبدعھإنھالشيء:مبدععنویقالأوالیكونالذيالشيءھوالعربلسانفيوالبدعفالبدیع)creativity(تعني
)1(مثال.غیرعلىاخترعھأي 3

االصالة:.2

باستجاباتاإلتیاناستطاعإذابالمبدعالشخصیوصفكماوجدیدة،أصیلةاستجاباتإعطاءعلىالفردقدرةوتعني
أصیلة وجدیدة تختلف عن التي یأتي أقرانھ من حیث تنوعھا وجدتھا.

المرونة:.3

تعنيكمامختلفة،أبعادمنللمشكلةوالنظرمختلفة،بطرقوالتفكیرالمختلفةالطرقاتخاذعلىالقدرةوھي
قدرة الفرد على التغیر بسھولة من موقف إلى موقف آخر.

الطالقة والقدرة على التحلیل:.4

كانسواءاألساسیةعناصرهإلىالكلوتحلیلوبسرعةجدیدةاستعماالتأوكثیرةأفكارخلقعلىالفردقدرةوتعني
فكرة أو عمال.

للمشكالت:الحساسیة.11

وتعني قدرة الفرد على الشعور واإلحساس بالمشكالت، أو إیجاد المشكالت واكتشافھا وتحدید المعلومات الناقصة.

المجازفة:وروحالمخاطرة.12

لتحملقابالالفردفيیكونالذيالوقتفيحلولعنوالبحثالجدیدة،واألسالیباألفكارتبنيفيالمبادرةزمامأخذبھاویقصد
)2(بھا.یقومالتياألعمالعنالناتجةالمخاطر 4

حدود الدارسة:
في التعرف على أثر الثقافة التنظیمیة في تنمیة السلوك اإلبداعي.: تتمثل الحدود الموضوعیة لھذه الدراسةالحدود الموضوعیة.1
عبداالمامجامعةبإدارةاإلداریةالمستویاتمختلففيالعاملینلجمیعالدراسةلھذهالبشریةالحدودتتحددالبشریة:الحدود.2

موظف.2100عددھمیبلغوالذيفیصلبنالرحمن
الدمام بالمنطقة الشرقیة.جامعة االمام عبد الرحمن بن فیصل بمدینةالحدود المكانیة:.3
م2020ــھـ1442الجامعيالعامخاللالدراسةلھذهالزمانیةالحدودتتحددالزمانیة:الحدود.4

مفھوم الثقافة التنظیمیة:

لجامعةمقدمةماجستیررسالةبغزة،الفلسطینیةالوزاراتفياالبداعيالسلوكتنمیةعلىوتأثیرھاالتنظیمیةالثقافةم،2016السحباني،)2(4
.116صبفلسطین،األقصى

وموزعون.ناشرونالفكر..-داروالتطبیقالنظرّیةبیناإلبداع-سیكولوجّیة2009-عیسىأحمدحسند.)1(3
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دیضمواسعمصطلحالتنظیمیة""الثقافةمصطلحإن ذكرھاقدتعاریفعدةوھناكالمنظمة.فيعدیدةجوانبویجسَّ
الباحثون في نظریة التنظیم للثقافة التنظیمیة ونستعرض ھنا تلك التعاریف.

Roger(ھاریسون""روجرتعریففي Harrison(والقیموالمعتقدات"األیدولوجیاتبأنھا:لھاأشارالتنظیمیة،للثقافة
)1(المنظمات".تلكفيبموجبھاالعملاألفرادعلىیجبالتيللطرقالراسخةالعاداتوأیضاًالمنظماتكلفيالمغروسة 5

ھیئةأومصلحةأوشركةكانتسواءالمنظمةأعضاءبینیشیعمكتوبغیرتنظیمي"شعوربأنھا:عرفھامصطفىسیدأحمدأما
أوالتنظیمأعضاءبھایتشاركالحاكمةوالمعتقداتالقیممن"مجموعةبأنھا:یعرفھاأنھكماالخ"،نادي…أومستشفىأوحكومیة

المنظمة. وتنتقل إلیھم من خالل وقائع احتفاالت أو من قصص ورموز وشعارات".
Sharedالمشتركةوالمعتقداتللتصرفات،العامالنمط"ذلكھي:التنظیمیةالثقافةأنإلىالمصريمحمدسعیدوأشار

Beliefs،والقیمValues،السلوكوقواعدRules of Behavior2(بتطبیقھا"ویلتزمونالتنظیمأعضاءیتقبلھاالتي( 6

القراراتفيتؤثرالقیمھذهأناالعتقادحیثمامنظمةفيالنفوذذوياألفرادقیمعن"تعبیربأنھا:)13ص(السحباني،ویعرفھا
ونمط اإلدارة للمدیرین وعلى عالقاتھم وتفاعالتھم مع مرؤوسیھم".

وتعرف بأنھا "مجموعة المعتقدات والقیم والتوقعات المشتركة التي تتفاعل مع بناء المنظمة فتنتج قواعد السلوك".
االجتماعيللنظامسلوكیةأنماطاًبالتاليتشكلوالتيالعاملینبینالمتكررةاالجتماعیةالعالقات"محصلةبأنھا:كذلكوتعّرف

)2(التنظیمي".
وتتضمن الثقافة التنظیمیة مجموعة من العناصر ذات األھمیة أبرزھا ما یلي:

أوالً: القیم التنظیمیة:
أوجیدمرغوب،غیرأومرغوبھوماحولالواحداالجتماعيالتنظیمأعضاءبینمشتركةاتفاقاتعنعبارةالقیم

سلوكتوجیھعلىالقیمھذهتعملبحیثالعمل،بیئةأومكانفيالقیمتمثلفھيالتنظیمیةالقیمأمامھم.غیرأومھمجید،غیر
باألداءواالھتمامالوقت،بإدارةواالھتمامالعاملین،بینالمساواةالقیمھذهومنالمختلفة.التنظیمیةالظروفضمنالعاملین

واحترام اآلخرین.
ثانیاً: المعتقدات التنظیمیة:

والمھامالعملإنجازوكیفیةالعمل،بیئةفياالجتماعیةوالحیاةالعملطبیعةحولمشتركةأفكارعنعبارةوھي
تحقیقفيذلكوأثرالجماعيالعملفيوالمساھمةالقراراتصنععملیةفيالمشاركةأھمیةالمعتقداتھذهومنالتنظیمیة.

األھداف التنظیمیة.
ثالثاً: األعراف التنظیمیة:

تعیینبعدمالمنظمةالتزامویعدللمنظمة،مفیدةمعاییرأنھااعتبارعلىالمنظمةفيالعاملونبھایلتزممعاییرعنعبارةوھي
األب واالبن في نفس المنظمة مثاالً على ذلك، ویفترض أن تكون ھذه األعراف غیر مكتوبة وواجبة على المرؤوسین.

رابعاً التوقعات التنظیمیة:
الفردیتوقعھاأویحددھاالتوقعاتمنمجموعةیعنيوالذيالمكتوبغیرالسیكولوجيبالتعاقدالتنظیمیةالتوقعاتتتمثل

منوالمرؤوسینالمرؤوسین،منالرؤساءتوقعاتذلكمثالالمنظمة.فيالفردعملفترةخاللاآلخرمنمنھماكلالمنظمة،أو
احتیاجاتویدعمیساعدتنظیميومناختنظیمیةبیئةوتوفیرالمتبادل،واالحترامبالتقدیروالمتمثلةاآلخرینوالزمالءالرؤساء،

الفرد والعوامل النفسیة واالقتصادیة.
الثقافةبنودأحدعلىاعتداءأيفإّنكذلكوخصائصھا،شروطھاضمناألفرادسلوكجعلفيأھمیةالتنظیمیةوللثقافة

فياألفرادأوضاعتغییرإلىیھدفمنمقاومةفيكبیراًدوراًللثقافةفإنذلك،علىوبناءبالرفض.سیواجھبعكسھاالعملأو
الذيالمحیطفيتحدثالتياألحداثحولالعاملیناألفرادومداركأفقتوسیععلىالثقافةوتعملآخر.إلىوضعمنالمنظمات

.183صوالتوزیع،للنشرالثقافةدارعمان،األولى،الطبعةاإلداریة،القیادة،2009كنعان،)2(6
.445صوالتوزیع،للنشرالحامددارعمان،األولى،الطبعةالحدیثة،اإلدارةمبادئم،2006حریم،)1(5
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فيتساعدذلكعنفضالًضوئھ.فيواألنشطةاألحداثبتفسیراألفرادیقوممرجعیاًإطاراًتشكلالمنظمةثقافةأنأيبھ،یعملون
أيلثقافتھ،وفقاًیتصرففإنھمعینةمشكلةأومعیناًموقفاًیواجھھعندماالفردأنالمعروففمنوالجماعات.األفرادبسلوكالتنبؤ
)1(بسلوكھ.التنبؤیصعبالفردإلیھاینتميالتيالثقافةمعرفةبدون 7

تؤثرالتنظیمیةالثقافةأّنبمعنىالتنظیمي،السلوكوتوجیھلتنظیمإطاراًتوفرأنھافيالتنظیمیةالثقافةأھمیةوتكمنھذا
أنھامنھاصفاتبعدةتمتازالتنظیمیةالثقافةأّنذلكمنونستنتجالمنظمة.داخلمنھمالمطلوبالسلوكتكوینوعلىالعاملینعلى

مشتركة بین العاملین، ویستطیعون تعلمھا ویمكن أن تورث لھم.
فھناكالقطاع،ذاتفيتعملكانتلوحتىأخرىمنظمةلثقافةمشابھةمنظمةثقافةتوجدالأنھإدراكاألھمیةومن

المنظمات:بیناالختالفجوانبومنبھا.الخاصةثقافتھاتطویرتحاولمنظمةفكلالمنظماتثقافةفیھاتختلفعدیدةجوانب
ماوإذاوالمعتقدات.والقیمالقیادة،أسلوبالسلطة،ممارسةعملیةواإلجراءات،العملنظماتصاالتھا،أنماطالمنظمة،عمر

وفلسفتھا،المنظمةومعتقداتقیممعقیمھمتتوافقممنبشریةقوىجذبإلىباستمرارتسعىفإنھاثقافتھاحمایةمامنظمةأرادت
أھمھا:الخصائصمنمجموعة)126ص1982(كنعان،أوردوقد

ومصطلحاتلغةیستخدمونحیثالمنظمةأفرادبینالتفاعلنتیجةبھوالتقیدالسلوكفياالنتظامعلىتساعدأنھا
یتعلقفیماسلوكیةمعاییرفھناكالمعاییر،مننوعاًوتفرضوالتصرفاالحترامحیثمنبالسلوكعالقةذاتمشتركةوعبارات

منویتوقعالمنظمةتتبناھاأساسیةقیمیوجدحیثمتحكمةوقیمجداً)،قلیالًوالجداً،كثیراًتعمل(الإنجازهوالواجبالعملبحجم
التيالقواعدمنومجموعةوالتعلیمات.لألنظمةاالنصیاعالغیاب،منمتدنیةنسبةعالیة،جودةمثل:بھاااللتزامفیھاعضوكل
للقواعدوفقاًالمنظمةفيالفردیعملحیثأخرى،إلىمنظمةمنشدتھافيوتختلفالمنظمةعنتصدرتعلیماتعنعبارةھي

الداخلیةالبیئةتمیزالتيالخصائصمنمجموعةعنعبارةوھوتنظیميمناختأسیسعلىالقواعدوتساعدلھ.المرسومة
والثباتاالستقرارمنعالیةبدرجةتتمتعألنھاوذلكوإدراكاتھمواتجاھاتھمقیمھمعلىفتؤثرضمنھااألفرادیعملالتيللمنظمة
االتصالوأنماطوالقوانینواإلجراءاتالسیاساتالقیادي،النمطالتنظیمي،الھیكلمثلالخصائصمنمجموعةوتتضمنالنسبي،
...الخ.

فرعیةثقافاتبتعددتسمحالالقویةفالثقافةالتنظیمیة.الوحدةعلىتعملقویةتنظیمیةثقافةظھورأھمیةتبرزھنامن
صراعاتإلىسیقودذلكفإنتتعاون،ولمالبعضببعضھاالمنظمةفيالموجودةالمتعددةالفرعیةالثقافاتتثقلمإذاألنھمتباینة

تنظیمیة وبالتأكید ستؤثر على فاعلیة وأداء المنظمة.
تكونعندماالتنظیمیةوالفعالیةالتنظیميوالسلوكالمنظمةعلىإیجابيتأثیرلھاالتنظیمیةالثقافةأنومارتنمارتولأكدوقد

)1(عمیقاً.إیماناًبھایؤمنبحیثالعاملینبینمشتركة 8

أبعاد الثقافة التنظیمیة:
شایبیرغالعلماءھؤالءومنالنماذج،أواألدواتبعضخاللمنوقیامھاالتنظیمیةالثقافةأبعادالعلماءمنالعدیدتناول

)Schaaiberg(والمتخلفة،المتحضرةالبیئةلقیاسنموذجاًأعدالذي)وروكوشیمRokeach M(.المجتمع.أفرادقیملقیاس
Hongman(ونماذج J, Haviland W, Hay R. & Gray E(.ھذهقسمتوالتيالمختلفة،للبیئاتالثقافیةالقیملدراسة

)1(المنظمة.كفاءعلىالقیمھذهتأثیرقیاسأمكنالتقسیمھذاخاللومنعلمیة.وغیرمتقدمةوعلمیةعلمیة،قیمإلىالقیم 9

دراسةھياإلنجازوتحقیقاإلدارةوظائفعلىالمؤثرةوأبعادھاالتنظیمیةالثقافةمجالفيالدراساتأھمومن
)Schwartz H. & Davis(بعدین،منالمصفوفةھذهتتكونحیثالتنظیمیة،الثقافةلقیاسمقترحةمصفوفةصممتالتي

والتنظیمواالتصاالت،القراراتواتخاذاالبتكار،عملیاتیشملوالذيللمنظمةالثقافةالجانبتحلیلمنھاالرأسيالبعدیمثل

.135صسابق،مرجعاإلداریة،القیادةم،2003زویل،)1(9

.127صوالتوزیع،والنشرللطباعةوائلدارعمان،األولى،الطبعةالتطبیقات)،االسس،(المفاھیم،االداریةالتنمیةم،2002اللوزي،)1(8

.124صوالتوزیع،للنشرالثقافةدارعمان،األولى،الطبعةاإلداریة،القیادة،2009كنعان،)1(7
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اإلداراتبینالعالقاتالمصفوفةمناألفقيالبعدیمثلكماوالمكافآت،األداءوتقییمالمستویات،كافةعلىوالرقابةالداخلي،
المختلفة من خالل الرؤساء والمرؤوسین.

ولتوصیفإداریة.لمصفوفةمحورینعلىأبعادھاوتحدیدالتنظیمیةالثقافةلقیاسالعلميالمؤھلالمصفوفةھذهوتعتبر
Arab(قبلمنالمعدةاالستقصاءقائمةعلىاالعتمادیمكنالمختلفةأبعادھاخاللمنالتنظیمیةالثقافةوقیاس Maritime(
التنظیمیةالبیئةمعولتتالءمالتنظیمیةالثقافةأبعادفيالنظروجھاتوراءاألسبابتفسیرحیثمنوأعمأشملھدفلخدمة

التنظیمیةالثقافةتقییمیتمحیثعناصرسبعةعلىمنھاُبعدكلیشتملالتنظیمیةللثقافةأبعادثالثةالمقیاستضمنحیثالسعودیة،
ھذهعناصرأبعادعلىللوقوفكدلیلفیھاُبعدكلوعناصرالتنظیمیةالثقافةإیجابیةعلىللحكممعیاراًتمثلالتيالنقاطمنبعدد

الثقافة.

مفھوم اإلبداع:

العباقرةعلىیقتصرانوأنھمافقط،والباحثونالعلماءیقدمھماعلىیطلقانلفظانواالبتكاراإلبداعأنالبعضیقول
فيالعلماءاختلفالذياإلبداعمفھومأوالًالباحثسیعرضالمقولةھذهصحةمنوللتأكدغیرھم.دونفقطالناسمنوالعظام
مفاھیموتستعملالموضوعلھذاالعاماإلطاریتضححتىوھذامنطلقاتعدةمناإلبداعتعریفتمالصددھذاوفيتحدیده،
وھناكجدیدة.بطرقأشیاءإلىالنظرحتىأومألوف،غیرجدیدشيءوالدةجمیعاًتعنيكمترادفاتوالخلقواالبتكاراإلبداع

)2(بإتقان.غیرهابتدعھماتشكیلیعیدالذيھوالماھرفالعاملوالمھارة،اإلبداعبینفرق 10

Steinوبنشوتستینمنكلعرفوقد & Pinchotباألفكاریبدأالذيالمثابرالعملبأنھ:المنظمةداخلاإلبداع
ظھورعلیھایترتبالتيالعملیةبأنھ:اإلدارياإلبداعُعرفوقدعملیاً،الفكرةتطبیقثمومنتحتاجھا،التيالمصادروتدبیر
القرار،أصحابقبلمنعلیھمفرضھاأوالمنظمة،فيالعاملینمقبلمنتبنیھایمكنجدیدةخدمةأومنتج،أوممارسة،أوفكرة،

بحیث یترتب علیھا إحداث نوع من التغیر في بیئة أو عملیات او مخرجات المنظمة.

)2(یلي:كماوھيالحسبانفيأخذھایجبأساسیةمضامینعدةتحدیدمنبدالاإلدارياإلبداععنالحدیثوعند 11

للمنظمة،والفعالیةالكفاءةتحقیقعلىتساعدوأسالیبأنظمةإیجادفمحاوالتاإلداري،لإلبداعومتعددةكثیرةمجاالتھناكأن.1
منأیضاًیعتبرالعاملین،طاقاتتفجیرعلىتساعدجدیدةأسالیبابتكارعلىالمنظمةوقدرةاإلداري،لإلبداعرحبھمجاالتتعد

یتطلبألنھوذلكإبداعیة،عملیةیعتبركبیرةمنظمةإدارة"أن)Rogers(روجرزدیفیدیقولفكمااإلداري،اإلبداعمجاالت
ومتابعةجماعیة،قراراتإلىولیتوصلواأنفسھمعنبالرضاالعاملونیشعركيالجھود،وبذلوالموھبة،االنتباهمنكبیراًقدراً

العمل بأسالیب بناءه.

إلىیھدفالذيالمؤسسيالتنظیمفإنولذلكالبیئة،فيمتوقعةأوقائمة،مشكالتأولمنبھاتمستحدثةاستجابةھواإلبداعأن.2
البیئةوبینبینھاالتفاعلعلىقائمةومنظمةالمفتوح،النظاممنھجعلىقائماًیكونأنیجباإلبداعیةوالتجارباألفكارتأصیل

الخارجیة، وكذلك تتفاعل داخل المنظمة نفسھا.

قدرةفإنلذلكاإلنجاز،ھيلإلدارةاألساسیةالوظیفةأنباعتباروذلكلإلنجاز،قریناًیعداإلداريالعملمجالفياإلبداعأن.3
اإلدارة على إنجاز األھداف في ظروف صعبة أو غیر مالئمة یعد عمالً إبداعیاً أو مرحلة في اتجاه اإلبداع.

مراحل اإلبداع:

.89صسابق،مرجع،اإلدارياإلبداععلىالتنظیمیةالمتغیراتأثر(د.ت)،الرحمنعبدبنتركيالحقباني،)2(11

باألجھزةالعاملینللموظفیناستطالعیةدراسةاإلداري:اإلبداععلىالتنظیمیةالمتغیراتأثر(د.ت)،الرحمنعبدبنتركيالحقباني،)2(10
.59صسعودالملكجامعةالریاض،منشورهغیرماجستیررسالةالریاض:بمدینةالحكومیة
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الموضوعاتمنبلوالباحثین،العلماءقبلمنمتزایدباھتمامفقطتحظلمالتيالقضایاأھممناإلبداعيالتفكیرأصبح
جدیدة،فكرةعنالبحثعملیةفيتكمنالاإلبداععملیةفيالحقیقیةالصعوبةأنكماالناس.عامةعنھایتحدثالتيالساخنة

الكافيبالقدربھایھتمونالولكنأفكاراًلدیھمتتولدالعادییناألفرادفكلملموس،وواقعحقیقةإلىالفكرةھذهتحویلفيولكن
)3(وتندثر.أفكارھمتموتمافسرعانلذلك،جھداًیبذلونوال 12

عناصر اإلبداع:

اختلفوقداإلبداع،منھایتكونالتيالمھاراتویعنياإلبداع،مكوناتأواإلبداعقدراتتسمىقدعدیدةعناصرلإلبداع
ماإلىصنفھامنومنھمفقطقدراتسبعإلىم)1992(تورانسأمثالصنفھامنفمنھمالقدراتھذهتحدیدفيوالباحثونالعلماء
ومنھا:والعلماءالباحثینأغلبعلیھااتفقكماالعناصرھذهأھمالباحثواستوردم)،1996(دیفیزمثلعشرةالثمانیةیقارب

األصالة:.1

باستجاباتاإلتیاناستطاعإذابالمبدعالشخصیوصفكماوجدیدة،أصیلةاستجاباتإعطاءعلىالفردقدرةوتعني
أصیلة وجدیدة تختلف عن التي یأتي أقرانھ من حیث تنوعھا وجدتھا.

المرونة:.2

تعنيكمامختلفة،أبعادمنللمشكلةوالنظرمختلفة،بطرقوالتفكیرالمختلفةالطرقاتخاذعلىالقدرةوھي
قدرة الفرد على التغیر بسھولة من موقف إلى موقف آخر.

الطالقة والقدرة على التحلیل:.3

كانسواءاألساسیةعناصرهإلىالكلوتحلیلوبسرعةجدیدةاستعماالتأوكثیرةأفكارخلقعلىالفردقدرةوتعني
فكرة أو عمال.

الحساسیة للمشكالت:.4

وتعني قدرة الفرد على الشعور واإلحساس بالمشكالت، أو إیجاد المشكالت واكتشافھا وتحدید المعلومات الناقصة.

المخاطرة وروح المجازفة:.5

قابالالفردفيیكونالذيالوقتفيحلولعنوالبحثالجدیدة،واألسالیباألفكارتبنيفيالمبادرةزمامأخذبھاویقصد
)1(بھا.یقومالتياألعمالعنالناتجةالمخاطرلتحمل 13

مرونة اإلبداع:

مقدمةماجستیررسالةبغزة،الفلسطینیةالوزاراتفياالبداعيالسلوكتنمیةعلىوتأثیرھاالتنظیمیةالثقافةم،2016السحباني،)1(13
.116صبفلسطین،األقصىلجامعة

.93صللنشر،دیبونوعمان،األولى،الطبعةوالمبادئ،األسسالتدریب:معمار،)3(12
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إذاماالعكسوعلىالمنظمة،لظروفوفقاًوالتعدیلالتكیفعلىوالقدرةبالمرونةتتسمالتياإلبداعاتالمنظماتتفضل
علىالتحفیزقبولھ.بعدمیغريقدذلكأنحیثمحددةحاجاتمعأوالمنظمةواحتیاجاتظروفمعیتوافقالاإلبداعھذاكان

اإلبداع:
یجعلھامماوإثرائھااإلبداعیةاألفكارمنالمزیدخلقنحوبالتحفیزتتمتعاإلبداعاتبعضأنإلىالخاصیةھذهوتشیر

)1(المنظمة.فيواسعنطاقعلىوتطبیقھاقبولھاعلىیقودممااإلبداعاتمنبغیرھامقارنةكفاءةأكثر 14

واقعظروفعناألحوالمنحالبأيفصلھیمكنالاإلبداعبأنالقولیمكننااإلبداعلخصائصالسابقاالستعراضومن
وأناإلبداع،رفضأولقبولضروریاًأمراًیعدالمنظمةوكذلكالبیئیةوخصائصھاإلبداعبینالتوافقأنحیثوبیئتھا،المنظمة

تأثیرھایكونبالتاليالبیئةوھذهوواقعھا،المنظماتھذهفياإلداریةبالنظمالمحیطةالبیئةتحددالتيھيللمنظماتاإلداریةالبیئة
إیجابیاً أو سلبیاً على اإلبداع.

معوقات اإلبداع:
وقد تم تصنیف معوقات اإلبداع إلى:

وعدم توافر الدعم المادي والبشري.وتتمثل في عدم توافر المناخ البیئي المناسب،معوقات بیئیة:
الحكم،إصدارفيوالسرعةالنقد،منوالخوفاالجتماعیة،والنظرةالمجتمع،وتقالیدعاداتفيتتمثلوھيثقافیة:معوقات

والتعزیز والمكافأة.
واحدةحاسةواستخدامواحد،جانبمناالمورورؤیةاإلدراكوقصورالحسیة،المدخالتجمیعاستخدامكعدمبصریة:معوقات

في التفكیر.
یجیدالأجنبیةللغةالفرداستخدامذلك:علىاألمثلةومنلآلخرین،األفكارإیصالعلىالفردقدرةعدموھيتعبیریة:معوقات

إیصال المعلومة بھا.
جامدة، أو خاطئة.تتمثل في استخدام أفكار غیر واضحة، أومعوقات فكریة:

وذلكبالمشكلة،صلةلھاالتيالقضایاباقيویھملتھمھ،التيلألمورالفردرؤیةتقتصرعندماتظھروھيإدراكیة:معوقات
بسبب األخذ بوجھة النظر من جانب واحد والمیل إلى تقیید المشكلة.

أواالسترخاءعلىالقدرةوعدمالتخیل،علىالقدرةوعدمالفشل،منوالخوفبالنفس،الثقةكنقصانفعالیة:عاطفیةمعوقات
النوم، واالعتقاد بعدم القدرة على تحمل المسئولیة، وعدم الرغبة في التغییر.

إلنجازات إبداعیة قام بھا أصحابھا إال بعد مماتھم.كعدم تقدیر المجتمعالوقت (الزمن) الحقبة التاریخیة:
لھ،المجتمععقابمنویخشىالمثالیة،منیخافألنھالجدیدةاألفكارمنالمبدعیخشىأنوھيشعوریة:والشعوریةمعوقات

وتبقى ھذه األفكار حبیسة.
وعدموالسخریة،واالستھزاءوحواسھ،لقدراتھالفرداستخداموعدماإلنتاجیةعلىالفردتشجیععدمفيتتمثلأخرى:معوقات-

)1(المناقشة.بابفتح 15

الدراسات السابقة:
السعودیة.العربیةبالمملكةللمجاھدینالعامةاإلدارةفيالتنظیميالتطویرفاعلیةأثرھـ)1422حسن،(آلدراسة

المملكةفيللمجاھدینالعامةباإلدارةالعاملینمنعینةعلىالتنظیميالتطویربفاعلیةوعالقتھاالتنظیمیةالثقافةدراسة
العربیة السعودیة لتحدید واقع الثقافة التنظیمیة بھذه اإلدارة.

توصلت الدراسة إلى نتائج من أھمھا:

مقدمةماجستیررسالةبغزة،الفلسطینیةالوزاراتفياالبداعيالسلوكتنمیةعلىوتأثیرھاالتنظیمیةالثقافةم،2016السحباني،)1(15
.129-127صبفلسطیناألقصىلجامعة

.102صوالتوزیع،للنشرالعلومدارالقاھرة،األولى،الطبعةاإلداریة،القیادةم،2003زویل،)1(14
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أماالعمل،وفرقوالكفاءةوالفاعلیةالقوةوھي:عالیة،بدرجةالتالیةالقیمیدركونللمجاھدینالعامةباإلدارةالعاملینأن
قیم المكافأة والعدالة والنظام فھم یدركونھا بدرجة متوسطة.

األمنیة"األجھزةفيالوظیفيبالرضاوعالقتھاالتنظیمیة"الثقافةھـ)1422(الفالح،دراسة
التحقیقبھیئةالعاملینمنعینةعلىاألمنیةاألجھزةفيالوظیفيوبالرضاباإلبداعوعالقتھاالتنظیمیةالثقافةحول

للثقافةالعامواالدعاءالتحقیقھیئةمنسوبيإدراكمستوىعلىللتعرفوذلكالشرقیة،والمنطقةالریاضبمنطقةالعامواالدعاء
التنظیمیة السائدة بالھیئة.

توصلت الدراسة إلى نتائج من أھمھا:
وھي:قیمأربعةفيمتوسطبالریاضالعامواالدعاءالتحقیقھیئةمنسوبيلدىالتنظیمیةالثقافةإدراكمستوىأنإلى

والنظامالعملوفرقوالعدلالكفاءةوالفاعلیةالقوةوھي:القیمباقيفيومرتفعالفرصواستغاللواالقتصادوالمكافأةالصفوة
والتنافس، أما مستوى إدراك الثقافة التنظیمیة لدى منسوبي الھیئة بالمنطقة الشرقیة فھو مرتفع في جمیع القیم.

للتعلیمالعامةالمؤسسةعلىبالتطبیقوتنمیتھاالبشریةالمواردتطویرعلىالتنظیمیةالثقافةأثر)"2007(الثویني،دراسة
الفني والتدریب المھني في السعودیة:

بالتطبیقالبشریةالمواردتطویرعلىاألعمالمنظماتفيالسائدةالتنظیمیةالثقافةتأثیرمدىمعرفةإلىالدراسةھدفت
المجال،ھذافيوالدراساتاألبحاثوندرةقلةمعخصوصاًالسعودیة،فيالمھنيوالتدریبالفنيللتعلیمالعامةالمؤسسةعلى
ونظمالدافعیةتأثیردراسةخاللمناألداءكفاءةرفعأسالیبعلىركزتالجانبھذاتناولتالتيالدراساتمعظمأنحیث

الحوافز والمكافئات على أداء الموارد البشریة.
توصلت الدراسة إلى نتائج من أھمھا:

المستوىفيالمكانةعنالنظربعضالمؤسسةقیممنأساسیةقیمةیعتبرللكبیرالصغیراحترامأنإلىالدراسةنتائجأظھرت-1
التنظیمي في المؤسسة.

ھذاتحددأخرىعواملھناكأنیعنيوھذامتوسطة،بدرجةیحتلھالذيالموقععلىیتوقفالفردإبداعأنالدراسةأكدتكما-2
التفویضومنحذلكتدعمالتيالعملبیئةوتوفیراالجتماعیةالعالقاتعلىالمرؤوسینحثفيتتمثلوالتيالمؤسسة،فياإلبداع

واالنسجام لفریق العمل.
وبینت الدراسة أیضاً أن ھناك دعم إیجابي لألفكار والمقترحات الجدیدة وتشجیعھا في حدود اإلمكانات المتاحة.-3

اإلداري:اإلبداعفيودورھاالسعودیةبالجامعاتالتنظیمیةالثقافة)"2007(الشریف،دراسة
العاملینلدىاإلدارياإلبداععلىالسعودیةالجامعاتبیئةفيالسائدةالتنظیمیةالثقافةتأثیرمعرفةإلىالدراسةھدفت

طیبة،القرى،أمبجدة،العزیزعبدالملكجامعةوھيسعودیةجامعات)4(علىالدراسةأجریتحیثبھا،اإلداريبالقطاع
الطائف.

توصلت الدراسة إلى نتائج من أھمھا:
أظھرت نتائج الدراسة أن غالبیة اتجاھات الموظفین اإلداریین تؤكد على قوة وإیجابیة الثقافة التنظیمیة بالجامعات.-1
الفرضصحةوثبوتاإلداريالعملفيالمبادرةوروحاإلبداععلىالعلیاالجامعاتإداراتتشجیععلىأیضاًالدراسةوأكدت-2

أبعادبتأثیرالخاصالفرضصحةوثبوتوقویة،ایجابیةثقافةھيبالجامعاتحالیاًالسائدةالتنظیمیةالثقافةأنعلىینصالذي
السائدةالتنظیمیةالثقافةأبعادبتأثیرالخاصالفرضصحةوثبوتقویة،إیجابیةثقافةھيبالجامعاتحالیاًالسائدةالتنظیمیةالثقافة

على اإلبداع اإلداري متفردة. أما تأثیرھا مجتمعة فقد ثبت تأثیر متغیرات التوجھ نحو األطراف المعنیة الداخلیة والخارجیة.
التوجھ نحو التعاون والمشاركة وروح الجماعة، والتوجھ نحو تدریب وتنمیة العاملین، والتوجھ نحو التقدیر والحوافز.-3

تطویره)وأسالیباإلدارياإلبداع(واقعبعنوانم)2005(العواد،دراسة
تطویره.وأسالیباإلبداعمعوقاتتحدیدطریقعنتطویرهوأسالیباإلدارياإلبداعواقعكشفإلىالدراسةھدفت

استخدم الباحث المنھج الوصفي بطریقة المسح االجتماعي الذي اعتمد االستبانة كأداة للدراسة.
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توصلت الدراسة إلى نتائج من أھمھا:
واقع اإلبداع اإلداري في جھاز قوات األمن الخاصة متوسط.-1

التأھیلقلةالمشكالت،حلفيالمركزياألسلوبإتباعالتالي:الترتیبعلىوھيعالیةبدرجھموجودةاإلدارياإلبداعمعوقات-2
القرارات،التخاذالالزمةالمعلوماتتوفرقلةالقرارات،صنعفيللمشاركةالمناسبةالبشریةاإلمكاناتتوافرعدمالكافي،اإلداري

وإیثارمنھا،اإلبداعیةحتىالعاملینآراءوتجاھلاإلداریةاإلجراءاتوكثرةتعقیدالقرارات،اتخاذفيللمشاركةالعاملینتأھیلعدم
المصالح الشخصیة عند اتخاذ القرارات.

(الصیدالني،الریاضمنطقةبإمارةالقراراتخاذفياإلداريباإلبداععالقتھالتنظیمي"المناخبعنوانالصیدالنيدراسة
م)2001

المناخطبیعةعنالكشفخاللمناإلداريواإلبداعالتنظیميالمناخبینالعالقةعلىالتعرفإلىالدراسةھدفت
تفعیلفيالتنظیميالمناخودورالوظیفي،والرضاالعاملین،وأداءكفاءةمنوكلالتنظیميالمناخبینوالعالقةالسائدالتنظیمي

اإلبداع اإلداري. استخدم الباحث المنھج الوصفي بطریقة المسح االجتماعي الذي أعتمد على االستبانة كأداة للدراسة.
توصلت الدراسة إلى نتائج من أھمھا:

قلة مستوى اإلبداع اإلداري على الرغم من وجود رغبة في تحمل المسؤولیة اإلداریة.-1
عدم إعطاء المسئولین مزیدا من الصالحیات اإلداریة لممارسة اإلدارة المناسبة.-2
انسجام الھیكل التنظیمي ومالئمتھ ألھداف التنظیم.-3
تأثر عملیة اتخاذ القرارات بالعالقات الشخصیة أكثر من تأثرھا بالمصلحة العامة.-4
ضعف نظام الحوافز بنوعیھ المادي والمعنوي مع غیاب عنصر العدالة.-5
مستوى التدریب اقل من المتوسط مع وجود رتابة زائدة.-6
عدم وجود نظام حوافز فعال یرتبط باألفكار الجدیدة واإلبداعیة.-7

:ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة
بنالرحمنعبداالمامبجامعةالتنظیمیةالثقافةواقعفيالبحثتتناولبأنھاالسابقةالدراساتعنالحالیةالدراسةتتمیز

.2030المملكةرؤیةتحقیقنحووالتوجھالحاصلالتطورظلفيوذلكبھا،العاملینأداءعلىوأثرهبالدمامفیصل
منھجیة الدراسة:

البحثعلىیعتمدوالذيالتحلیلي،الوصفيالمنھجعلىتعتمدالتيالتحلیلیةالوصفیةالدراساتمنالدراسةھذهتعتبر
منالمعلوماتلجمعاالستبانةالستخدامإضافةالحاليالدراسةبموضوعالمتعلقةالسابقةوالدراساتوالمراجعالمصادرفي

المبحوثین.
مجتمع الدراسة:
مجموعةأكانسواءالبحثنتائجعلیھتعممأنیمكنمنكلبھیرادمنھجيعلمي"مصطلحبأنھالدراسةمجتمعیعرف

موظفيمنالحاليالدراسةمجتمعویتكونالدراسةلمشكلةالموضوعيللمجالطبقاًوذلكالخ،...مدرسیةمباٍنأوكتبأوأفراد
موظف.2100عددھموالبالغالشرقیةبالمنطقةالدمامبمدینةفیصلبنالرحمنعبداالمامجامعة

مصادر وطرق جمع المعلومات:
علیھاحصلبیاناتمنتضمنتھوماالمیدانیةالدراسةفيالدراسةلھذهاألولیةالمصادرتتمثل:األولیةالمصادرأوالً:

االعتمادخاللمنوتحلیلھااالستباناتتفریغوتمالدراسة،عینةعلىتوزیعھاعقبوذلكاالستبانةالدراسةأداةخاللمنالباحث
الدراسة.موضوعتدعمومؤشراتقیمةذاتلدالالتالوصولبھدف،SPSSاإلحصائیةالحزمةعلى

إعدادفيالباحثاعتمدھاالتيالبحثیةالمصادرفيتمثلتالدراسةلھذهالثانویةالمصادرإن:الثانویةالمصادرثانیاً:
والدوریاتالسابقةالبحثیةوالمقاالتوالدراساتالكتبمنالمراجعمنتضمنتھوماالسابقة،البحثیةوالدراساتالنظرياإلطار

والتقاریر.
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عینة الدراسة:
اإلداریةالمستویاتمختلفمنالدمامبمدینةفیصلبنعبدالرحمناالمامجامعةموظفيجمیعمنالدراسةمجتمعیتكون

موظف.2100عددھمیبلغوالذيوالدنیا)والوسطى،(العلیا،الثالثة
معادلةعلىوباالعتماداإلحصائیة،العیناتجدولعلىاالعتمادخاللمندراستھعینةاختیارعلىالباحثعملولقد

فيالعاملینمنموظف264العینةعددبلغوقد%،5خطأودرجة0.95معنویةمستوىعندوذلكاإلحصائیة،جیجرریتشارد
موظف264بلغتالتيالدراسةعینةعلىالكترونیاًاالستبانةبتوزیعالباحثقاموقدبالدمام،فیصلبنعبدالرحمناالمامجامعة

وبلغ،27عددھابلغوالتيوالمتحیزةالمعنویةغیراالستجاباتاستبعادتموقداستجابة،264لالستبیاناالستجاباتعددوبلغ
.237التحلیلمحلاالستبیاناتعدد

جیجرریتشاردمعادلة)2(الشكل
تحدیات الدراسة:

واجھ الباحث صعوبات منعتھ من االستفادة من بعض مصادر البیانات لما تمر بھ المملكة والعالم من قیود على المقابلة
.)19(كوفیدكورونافایروستفشيبسببوالمالحظة

األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في التحلیل
أوالَ: قیاس الثبات والصدق والتجانس

والشروط،الظروفنفستحتمرة،منأكثراالستبیانتوزیعإعادةتملوالنتیجةنفستقدمأنھااالستبیان،بثباتیقصد
أفرادعلىتوزیعھاتملوفیماكبیر،بشكلتغییرھاوعدماالستبیان،نتائجفياالستقراریعنياالستبیانثباتأنأخرىبعبارةأو

تمولقدكرونباخ،ألفامعاملخاللمنالبعدياالستبیانثباتمنالتحققتموقدمعینة،زمنیةفتراتخاللمرات،عدةالعینة
والتجانس.والصدقالثباتلقیاسأستبانة40توزیع

والثبات*الصدقاختبارنتائج):1(رقمجدول

Nالعنصر of Items
الثبات

Cronbach’s
Alpha

الصدق

400.8150.903إجمالي االستبیان
200.8670.931المحور االول: الثقافة التنظیمیة

200.7940.891المحور الثاني: السلوك االبداعي
SPSSاالحصائيالبرنامجنتائجعلىاعتماداًالباحثإعدادمنالجدول*

الذياالمروالمحاور.االستبیانإلجماليجدامرتفعةكرونباخ)(الفاالثباتمعاملقیمةانالسابقالجدولمنیتضح
وتشیرالمرتفع.بالثباتتتمیزالدراسةاداةواناالستبیان،فقراتتحلیلخاللمنلھاالتوصلیمكنالتيالنتائجمعنویةیعكس

النتائج.وتفسیرلتحلیلوصالحیتھاالستبیانبصحةتامةثقةعلىیجعلنامماكبیرثباتذاتالدراسةأداةأنإلىأیضاَالنتائجھذه
زیادةإلىذلكیؤديولماالستبیان،محاورمنلكلوفقراتعناصرمنايحذفبعدكرونباخ)(الفاالثباتمعاملحسابتموقد

معامل الثبات الكلي.
ثانیاً: االحصاءات الوصفیة
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المتغیرات المستقلة (الدیموغرافیة)
الجنس-1

التحلیلخاللومنوإناث،ذكورإلىتقسیمةتموالذيالجنسعلىللدراسةالدیموغرافیةالمتغیراتأولىیعتمد
التاليللجدولالتوصلتمفیصلبنالرحمنعبداالمامبجامعةالعاملینفيالمتمثلةالدراسةعینةمنلالستجاباتاالحصائي

والذي یمثل التوزیع التكراري والتوزیع التكراري النسبي لالستجابات تبعاً للجنس.
للجنس*تبعاًلالستجاباتالتكراريالتوزیع):2(رقمجدول

الجنس
FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid
%79.75%79.75%18979.75ذكر
%100.00%20.25%4820.25أنثى

Total237100.00%100.00%

SPSSاالحصائيالبرنامجنتائجعلىاعتماداًالباحثإعدادمنالجدول*

بالعینةالذكورنسبةبلغتحیثلإلناث،عنھابالعینةأكبربشكلللذكورتمثیلھناكأنیتضحالسابقالجدولخاللمن
تشیروالتيتقریبا،بالجامعةالدراسةلعینةالنوعيالتمثیلنسبةمعیتفقماوھو%.20.25االناثنسبةبلغتبینما%،79.75

إلى ان أكثر من ثلثي العاملین من الذكور، والشكل البیاني التالي یوضح التوزیع النسبي لكل من الذكور واالناث بالعینة.

العمر-2
إلىبدوراھاتنقسموالتيالعمریة،الفئةفيیتمثلالمستجیبینعینةلخصائصالدیموغرافیةالمتغیراتمنالثانيالمتغیر

والتوزیعالتكراريالتوزیعیمثلالتاليوالجدولسنة)،45من(أكبروسنة)45إلى30(منوسنة)30من(أقلفئاتثالث
التكراري النسبي لالستجابات تبعاً لمتغیر العمر.

العمریة*للفئاتالتكراريالتوزیع):3(رقمجدول
العمر

FrequencyPercentValidالفئات العمریة PercentCumulative Percent

Valid

%25.32%25.32%6025.32سنة30مناقل
%63.29%37.97%9037.97سنة30-45
%100.00%36.71%8736.71سنة45منأكبر

Total237100.00%100.00%

SPSSاالحصائيالبرنامجنتائجعلىاعتماداًالباحثإعدادمنالجدول*
نسبةبلغتبینماالعینة،حجممن%25.32بلغتقدسنة)30من(أقلالعمریةالفئةنسبةأنالسابقالجدولمنیتضح

أنیتضحثمومن%.36.71نسبتھابلغتفقدسنة)45من(أكبرالعمریةالفئةأما%،37.97سنة)45-30(العمریةالفئة
الفئة العمریة الثالثة ھي الفئات األكثر تمثیالً في عینة الدراسة، وھو ما یتضح من الشكل البیاني التالي.

المستوى التعلیمي-3
بدورھاتنقسموالتيالتعلیمي،المستوىفيیتمثلالمستجیبینعینةلخصائصالدیموغرافیةالمتغیراتمنالثالثالمتغیر

التكراريوالتوزیعالتكراريالتوزیعیمثلالتاليوالجدولعلیا)،دراسات–جامعي-دبلوم–فأقل(ثانویةفئاتثالثإلى
النسبي لالستجابات تبعاً لمتغیر المستوى التعلیمي.

التعلیمي*للمستوىتبعاالتكراريالتوزیع):4(رقمجدول
المستوى التعلیمي

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
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%38.82%38.82%9238.82ثانویة فأقل

Valid

%57.81%18.99%4518.99الدبلوم
%88.19%30.38%7230.38جامعي

%100.00%11.81%2811.81دراسات علیا
Total237100.00%100.00%

SPSSاالحصائيالبرنامجنتائجعلىاعتماداًالباحثإعدادمنالجدول*
بعینةالسائدةالنسبةوھيأقلفماالثانویةخریجيمنبالعینةالمستجیبینمن92ھناكأنالجدولخاللمنیتضح

علىالحاصلینمن28ھناكبینماالبكالوریوس،خریجيمن72ھناكأنكماالدبلوم،خریجيمن45ھناكبینماالدراسة،
درجة الماجستیر. والشكل التالي یوضح التوزیع التكراري النسبي.

عدد سنوات الخبرة-4

تنقسموالتيالخبرة،سنواتعددفيیتمثلالمستجیبینعینةلخصائصالدیموغرافیةالمتغیراتمنالرابعالمتغیر
التوزیعیمثلالتاليوالجدولسنوات)،10منأكثر–سنوات10إلى5من–سنوات5من(أقلفئاتثالثإلىبدوراھا

التكراري والتوزیع التكراري النسبي لالستجابات تبعاً لمتغیر عدد سنوات الخبرة.
الخبرة*سنواتلعددتبعاًالتكراريالتوزیع):5(رقمجدول

عدد سنوات الخبرة
FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid

%25.74%25.74%6125.74سنوات5مناقل
%74.68%48.95%11648.95سنوات10–5من
%100.00%25.32%6025.32فأكثرسنوات10

Total237100.00%100.00% 

SPSSاالحصائيالبرنامجنتائجعلىاعتماداًالباحثإعدادمنالجدول*
منالخبرةأصحابمن116ھناكبینماسنوات،5منأقلالخبرةأصحابمن61ھناكأنیتضحالجدولخاللمن

التكراريالتوزیعیوضحالتاليالبیانيوالشكلفأكثر،سنوات10منالخبرةأصحابمن60ھناكأنكماسنوات،10إلى5
النسبي لسنوات الخبرة.

المتغیرات التابعة:
المتوسط المرجح لمحاور وفقرات االستبیان

المحور األول: الثقافة التنظیمیة
المحور الفرعي األول : القیم التنظیمیة

التنظیمیة*القیممحورلفقراتواالتجاهالمرجحالمتوسط):6(رقمجدول

Meanالفقرات
Std.

Deviatio
n

االتجاه

موافق3.950.62التزم باالنضباط بمواعید العمل
موافق4.081.01 امي وواجباتي في الوقت المحدد ھ  تم بانجاز م ھ ا

موافق3.970.71 داف المؤسسةھ  م في تحقیق أھ أسا
موافق4.071.02 امي دون اشراف ھ أقوم بأداء م 

موافق3.880.70لدي القدرة على تحمل المسؤولیة
موافق3.990.81المتوسط العام للمحور الفرعي األول

SPSSاالحصائيالبرنامجنتائجعلىاعتماداًالباحثإعدادمنالجدول*
نحوتتجھالدراسةعینةأنإلىیشیرماوھوموافق،باتجاهجاءتقدالفقراتجمیعأنیتضحالسابقالجدولخاللمن

باالنضباطااللتزامفيالمؤثرةالتنظیمیةالقیموتتمثلللمنظمة،التنظیمیةالثقافةصناعةفيالتنظیمیةللقیممعنويتأثیروجود
المھامبأداءوالقیامالمؤسسة،اھدافتحقیقفيوالمساھمةالمحدد،الوقتفيوالواجباتالمھامبإنجازواالھتمامالعمل،بمواعید
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المتوسطیوضحالتاليوالشكل.3.99الفرعيللمحورالعامالمتوسطبلغحیثالمسؤولیة.تحملعلىوالقدرةاشراف،دون
المرجح لفقرات المحور.

المحور الفرعي الثاني: المعتقدات التنظیمیة
التنظیمیة*المعتقداتمحورلفقراتواالتجاهالمرجحالمتوسط):7(رقمجدول

Meanالفقرات
Std.

Deviatio
n

االتجاه

موافق بشدة4.510.56یلقى التجدید واالبداع تشجیعا في المؤسسة
موافق بشدة4.570.59تتیح المؤسسة للعاملین الفرص واالمكانات لتطویر قدراتھم اإلبداعیة

موافق3.670.49یعد تشكیل فریق العمل في المؤسسة وفقاً ألسس موضوعیة وبصورة مالئمة
موافق3.750.55یوجد تعاون في المؤسسة ضمن فرق عمل متخصص في تأدیة العمل

موافق3.830.71لدى قناعة بالمشاركة في عملیة اتخاذ القرارات
موافق4.0660.58المتوسط العام للمحور الفرعي الثاني

SPSSاالحصائيالبرنامجنتائجعلىاعتماداًالباحثإعدادمنالجدول*
تأثیروجودإلىیشیرماوھوبشدة،والموافقةموافقباتجاهجاءتقدالفقراتجمیعأنالسابقالجدولخاللمنیتضح

واالبداع،التجدیدفيالمؤثرةالتنظیمیةالمعتقداتوتتمثلللمنظمة،التنظیمیةالثقافةصناعةفيالتنظیمیةللمعتقداتمعنوي
التعاونمالئمة،وبصورةموضوعیةألسسوفقاًالمؤسسةفيالعملفریقتشكیلاإلبداعیة،قدراتھملتطویرواالمكاناتالفرص

للمحورالعامالمتوسطبلغالقرارات.اتخاذعملیةفيبالمشاركةالقناعةالعمل،تأدیةفيمتخصصعملفرقضمنالمؤسسةفي
المحور.لفقراتالمرجحالمتوسطیوضحالتاليوالشكل.4.066الفرعي

المحور الفرعي الثالث: االعراف التنظیمیة:
التنظیمیة*االعرافمحورلفقراتواالتجاهالمرجحالمتوسط):8(رقمجدول

Meanالفقرات
Std.

Deviatio
n

االتجاه

موافق بشدة4.220.97تلتزم المؤسسة بشكاوي العاملین وتحرص على وضع الحلول المناسبة لھا
موافق بشدة4.360.81تلتزم المؤسسة على متابعة وقت حضور وانصراف العاملین

موافق بشدة4.240.74السلوك والمظھر العام یعبر عن صورة المؤسسة
موافق بشدة4.210.94تساعد المؤسسة العمال الجدد على التكییف مع بیئة العمل

موافق4.160.83تھتم المؤسسة بإجراء احتفاالت دوریة متكررة للعاملین
موافق بشدة4.240.86المتوسط العام للمحور الفرعي الثالث

SPSSاالحصائيالبرنامجنتائجعلىاعتماداًالباحثإعدادمنالجدول*
تأثیروجودإلىیشیرماوھوبشدة،والموافقةموافقباتجاهجاءتقدالفقراتجمیعأنالسابقالجدولخاللمنیتضح

بشكاويالمؤسسةالتزامفيالمؤثرةالتنظیمیةاالعرافوتتمثلللمنظمة،التنظیمیةالثقافةصناعةفيالتنظیمیةلألعرافمعنوي
والسلوكالعاملین،وانصرافحضوروقتمتابعةعلىالمؤسسةالتزامولھا،المناسبةالحلولوضععلىوتحرصالعاملین

بإجراءالمؤسسةواھتمامالعمل،بیئةمعالتكییفعلىالجددالعمالالمؤسسةومساعدالمؤسسة،صورةعنیعبرالعاموالمظھر
لفقراتالمرجحالمتوسطیوضحالتاليوالشكل.4.24الفرعيللمحورالعامالمتوسطبلغللعاملین.متكررةدوریةاحتفاالت
المحور.

المحور الفرعي الرابع: التوقعات التنظیمیة
التنظیمیة*التوقعاتمحورلفقراتواالتجاهالمرجحالمتوسط):9(رقمجدول

Meanالفقرات
Std.

Deviatio
n

االتجاه

موافق بشدة4.270.91توفر المؤسسة االمان الوظیفي للعامل المنضبط
موافق4.140.98تقوم المؤسسة بمنح عالوات وحوافز ومنح وترقیات للعاملین
موافق3.930.92تقوم المؤسسة بمراقبة وتقییم األداء بصورة منتظمة ومستمرة
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موافق4.050.92التزم بتأدیة أعمالي بكل أمانة وصدق
موافق بشدة4.260.78تتمیز العالقة بین الرؤساء والمرؤوسون بالود واالحترام المتبادل

موافق4.130.90المتوسط العام للمحور الفرعي الرابع

SPSSاالحصائيالبرنامجنتائجعلىاعتماداًالباحثإعدادمنالجدول*
اجماليانكمابشدة،والموافقةموافقباتجاهجاءتقدالفقراتجمیعأنیتضحالسابقبالجدولالواردةالقیمخاللمن

التنظیمیةالثقافةصناعةفيالتنظیمیةللتوقعاتمعنويتأثیروجودإلىیشیرماوھوبشدة،الموافقةبتجاهجاءقدالمحور
عالواتبمنحالمؤسسةوقیامالمنضبط،للعاملالوظیفياالمانالمؤسسةتوفرفيالمؤثرةالتنظیمیةالتوقعاتوتتمثلللمنظمة،
أمانةبكلأعماليبتأدیةوالتزمومستمرة،منتظمةبصورةاألداءوتقییمبمراقبةالمؤسسةوقیامللعاملین،وترقیاتومنحوحوافز
والشكل.4.13الفرعيللمحورالعامالمتوسطبلغالمتبادل.واالحترامبالودوالمرؤوسونالرؤساءبینالعالقةواتصافوصدق،

التالي یوضح المتوسط المرجح لفقرات المحور.
المحور الرئیسي الثاني: السلوك االبداعي

المحور الفرعي األول: األصالة
األصالة*محورلفقراتواالتجاهالمرجحالمتوسط):10(رقمجدول

Meanالفقرات
Std.

Deviatio
n

االتجاه

موافق3.480.77أفضل الوصول الى افكار جدیدة في تأدیة العمل
موافق3.760.86اشعر بالملل والروتین من تكرار االجراءات بالعمل

موافق3.650.89تأتیك افضل االفكار في وقت االسترخاء
موافق4.120.83اسعى بجد الن یكون التمیز السمة الغالبة على طریقة تأدیة العمل

موافق3.750.84المتوسط العام للمحور الفرعي االول

SPSSاالحصائيالبرنامجنتائجعلىاعتماداًالباحثإعدادمنالجدول*
تأثیروجودإلىیشیرماوھوموافق،باتجاهجاءتقدالفقراتجمیعأنیتضحالسابقبالجدولالواردةالقیمخاللمن

منبالروتینوالشعورجدیدة،افكارإلىالوصولفياالصالةعواملأھموتتمثلللمنظمة،االبداعيالسلوكفيلألصالةمعنوي
التاليوالشكل.3.75الفرعيللمحورالعامالمتوسطبلغالتمیز.نحووالسعيالمستحدثة،واالفكاربالعمل،االجراءاتتكرار

یوضح المتوسط المرجح لفقرات المحور.

المحور الفرعي الثاني: توافر المرونة
المرونة*محورلفقراتواالتجاهالمرجحالمتوسط):11(رقمجدول

Meanالفقرات
Std.

Deviatio
n

االتجاه

موافق4.100.85احلل االمور والقضایا من عدة زوایا قبل الحكم علیھا
موافق4.180.64تمتلك مھارات متعددة

موافق4.020.61احرص على معرفة الرأي المخالف لرأي واالستفادة منھ
موافق4.190.84احرص على رؤیة االشیاء من زوایا مختلفة

موافق4.120.74المتوسط العام للمحور الفرعي الثاني

SPSSاالحصائيالبرنامجنتائجعلىاعتماداًالباحثإعدادمنالجدول*
تأثیروجودإلىیشیرماوھوموافق،باتجاهجاءتقدالفقراتجمیعأنالسابقبالجدولالواردةالقیمخاللمنیتضح

متعددة،مھاراتوامتالكوالقضایا.االمورتحلیلفيالمرونةعواملأھموتتمثلللمنظمة،االبداعيالسلوكفيللمرونةمعنوي
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.4.12الفرعيللمحورالعامالمتوسطبلغمختلفة.زوایامناالشیاءرؤیةعلىوالحرصالمخالف،الرأيمعرفةعلىوالحرص
والشكل التالي یوضح المتوسط المرجح لفقرات المحور.

المحور الفرعي الثالث: الطالقة والقدرة على التحلیل
*التحلیلعلىوالقدرةالطالقةمحورلفقراتواالتجاهالمرجحالمتوسط):12(رقمجدول

Meanالفقرات
Std.

Deviatio
n

االتجاه

موافق بشدة4.430.95لدى القدرة على تجزئة مھام العمل
موافق بشدة4.340.94أركز على تحدید تفاصیل العمل

موافق4.080.81لدى القدرة على تقدیم أكثر من فكرة
موافق بشدة4.350.74أستطیع التعبیر عن افكاري بلغة وطریقة یفھمھا الجمیع

موافق بشدة4.300.86المتوسط العام للمحور الفرعي الثالث
SPSSاالحصائيالبرنامجنتائجعلىاعتماداًالباحثإعدادمنالجدول*

إلىیشیرماوھوبشدة،وموافقموافقباتجاهجاءتقدالفقراتجمیعأنالسابقبالجدولالواردةالقیمخاللمنیتضح
التحلیلعلىوالقدرةالطالقةعواملأھموتتمثلللمنظمة،االبداعيالسلوكفيالتحلیلعلىوالقدرةللطالقةمعنويتأثیروجود

بلغةاالفكارعنوالتعبیرفكرة،منأكثرتقدیمعلىالقدرةالعمل،تفاصیلعلىالتركیزالعمل،مھامتجزئةعلىالقدرةفي
المرجحالمتوسطیوضحالتاليوالشكلبشدة.موافقباتجاه،4.30الفرعيللمحورالعامالمتوسطبلغالجمیع.یفھمھاوطریقة

لفقرات المحور.
المحور الفرعي الرابع: الحساسیة للمشكالت

*للمشكالتالحساسیةمحورلفقراتواالتجاهالمرجحالمتوسط):13(رقمجدول

Meanالفقرات
Std.

Deviatio
n

االتجاه

موافق3.130.71المشكالت التي تواجھك بالعمل لیس لھا حلول مثلى
موافق بشدة4.430.77احرص على معرفة أوجھ القصور والضعف

موافق بشدة4.570.64حینما تواجھني مشكلة اثناء العمل اسعى بجد لحلھا
موافق4.190.87اتنبأ بمشكالت العمل قبل وقوعھا

موافق4.080.75المتوسط العام للمحور الفرعي الرابع

SPSSاالحصائيالبرنامجنتائجعلىاعتماداًالباحثإعدادمنالجدول*
ماوھوبشدة،وموافقموافقباتجاهجاءتقدالفقراتجمیعأننجدالسابقبالجدولالواردةالقیممراجعةخاللمن

فيللمشكالتالحساسیةعواملأھموتتمثلللمنظمة،االبداعيالسلوكفيللمشكالتللحساسیةمعنويتأثیروجودإلىیشیر
والتنبؤالعمل،مشكالتلحلبجدوالسعيوالضعف،القصورأوجھمعرفةعلىوالحرصللمشكالت،مثلىحلولایجاد

لفقراتالمرجحالمتوسطیوضحالتاليوالشكلموافق.باتجاه،4.08الفرعيللمحورالعامالمتوسطبلغوقوعھا.قبلبالمشكالت
المحور.

المحور الفرعي الخامس: المخاطرة وروح المجازفة
*المجازفةوروحالمخاطرةمحورلفقراتواالتجاهالمرجحالمتوسط):14(رقمجدول

Meanالفقرات
Std.

Deviatio
n

االتجاه

موافق3.980.81ارغب في العمل ضمن فریق تسوده روح المجازفة
موافق4.070.92الخوف من الفشل یجعلني اتردد احیانا في اقتراح افكار

موافق4.150.89ارفض كل ما ھو خاطي في العمل وان كان شائعا في المؤسسة
موافق بشدة4.330.83اتحمل مسؤولیة ما أقوم بھ من أعمال ولدي االستعداد لمواجھة النتائج

موافق4.130.86المتوسط العام للمحور الفرعي الخامس
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SPSSاالحصائيالبرنامجنتائجعلىاعتماداًالباحثإعدادمنالجدول*
ماوھوبشدة،والموافقموافقباتجاهجاءتقدالفقراتجمیعأنالسابقبالجدولالواردةالقیممراجعةخاللمنیتضح

وروحالمخاطرةعواملأھموتتمثلللمنظمة،االبداعيالسلوكفيالمجازفةوروحللمخاطرةمعنويتأثیروجودإلىیشیر
افكار،اقتراحفياحیانایترددیجعلھمماالفشلمنوالخوفالمجازفة،روحتسودهفریقضمنالعملفيالرغبةفيالمجازفة
االستعدادولدیھأعمالمنبھیقوممامسؤولیةوتحملالمؤسسة،فيشائعاكانوانالعملفيخاطيھومالكلوالرفض
لفقراتالمرجحالمتوسطیوضحالتاليوالشكلموافق.باتجاه،4.13الفرعيللمحورالعامالمتوسطبلغالنتائج.لمواجھة
المحور.

معنویة الفروق تبعاً للمتغیرات الدیموغرافیة
معنویة الفروق بین االستجابات تبعاً لمتغیر الجنس-1

للجنس.تبعاًالفروقلمعنویةtاختبارجدولیوضحوالذيالتاليالجدولالباحثیعرض
الجنس*لمتغیرتبعاًالفروقلمعنویةTاختبار):15(رقمجدول
Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of
Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed(

الثقافة
التنظیمیة

Equal variances assumed 52.981 .000 3.076 237 .000
Equal variances not

assumed 1.910 13.09
1 .000

السلوك
االبداعي

Equal variances assumed 8.018 .039 -2.652 237 .001
Equal variances not

assumed -2.905 13.09
1 .001

SPSSاالحصائيالبرنامجنتائجعلىاعتماداًالباحثإعدادمنالجدول*
التنظیمیة(الثقافةالمحاورمنلكلالجنسلمتغیرتبعاًالمستجیبینبینمعنویةفروقھناكأنالسابقالجدولخاللمنیتضح

قدالتنظیمیةالثقافةلمحوراإلناثمتوسطأننجدواالناث،الذكورمنلكلالمتوسطقیمةفحصخاللومناالبداعي)السلوك–
بینما3.74بلغقدللذكورالمرجحالمتوسطأننجداالبداعيالسلوكبمحوریتعلقفیماأما،2.73للذكوربلغبینما،3.19بلغ
االستبیانلمحاورمعنویةاختالفاتبوجودالقائلالبدیلالفرضوقبولالعدميالفرضرفضیمكنوبالتالي..3.01لإلناثبلغ

تبعاً لمتغیر الجنس.
معنویة الفروق بین االستجابات تبعاً للعمر:-2

لمحاورتبعاًاالستجاباتبینالفروقمعنویةلبحثANOVAاختبارنتائجیوضحوالذيالتاليالجدولالباحثیعرض
االستبیان تعزى لمتغیر العمر.

العمریة*للفئاتتبعاًالفرقمعنویةلبحثANOVAاختبار):16(رقمجدول
ANOVA

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

الثقافة التنظیمیة
Between Groups 1.786 2.000 0.893 4.559 0.039

Within Groups 46.424 237.000 0.196
Total 48.210 239.000

السلوك االبداعي
Between Groups 0.192 2.000 0.096 2.725 0.027

Within Groups 8.350 237.000 0.035
Total 8.542 239.000
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SPSSاالحصائيالبرنامجنتائجعلىاعتماداًالباحثإعدادمنالجدول*
للعمر،تبعاًالتنظیمیةالثقافةلمحورالمستجیبیناتجاھاتبینمعنویةفروقوجودعدمیتضحالسابقالجدولخاللمن

المتوسطلجدولالرجوعخاللومنالعمر،لمتغیرتبعاًاالبداعيالسلوكلمحورالعینةاستجاباتبینمعنویةفروقھناكبینما
الثالثةالعمریةالفئةجاءتثمسنة)،45-30(الثانیةالعمریةللفئةكانمتوسطواعلىتوجھأعلىأناتضحالعمربفئاتالخاص

االبداعي.السلوكمحورتجاهمتوسطأكبرثانيلھاكانسنة)45فوق(ما
معنویة الفروق بین االستجابات تبعاً للمستوى التعلیمي:-3

لمحاورتبعاًاالستجاباتبینالفروقمعنویةلبحثANOVAاختبارنتائجیوضحوالذيالتاليالجدولالباحثیعرض
االستبیان تعزى لمتغیر للمستوى التعلیمي.

التعلیمي*للمستوىتبعاًاختالفاتوجودمعنویةلبحثANOVAاختبار):17(رقمجدول
ANOVA

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

الثقافة التنظیمیة
Between Groups 5.190 2.000 2.595 17.940 0.187

Within Groups 34.282 237.000 0.145
Total 39.472 239.000

السلوك االبداعي
Between Groups 3.128 2.000 1.564 103.945 0.325

Within Groups 3.566 237.000 0.015
Total 6.694 239.000

SPSSاالحصائيالبرنامجنتائجعلىاعتماداًالباحثإعدادمنالجدول*
من خالل الجدول السابق یتضح عدم وجود فروق معنویة بین اتجاھات المستجیبین لكل من محاور االستبیان (الثقافة

التنظیمیة – السلوك االبداعي) تبعاً لمتغیر المستوى التعلیمي، وذلك یشیر إلى أن متغیر مستوى التعلیم لم یؤثر في تقدیم فروق
معنویة بین االستجابات لمحاور االستبیان.

معنویة الفروق بین االستجابات تبعاً للعدد سنوات الخبرة-4

لمحاورتبعاًاالستجاباتبینالفروقمعنویةلبحثANOVAاختبارنتائجیوضحوالذيالتاليالجدولالباحثیعرض
االستبیان تعزى لمتغیر لعدد سنوات الخبرة.

الخبرة*سنواتعددلمتغیرتبعاًالفروقمعنویةلبحثANOVAاختبار):18(رقمجدول

ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig.

الثقافة التنظیمیة
Between Groups 4.046 2 2.023 5.807 0.000

Within Groups 82.558 237 0.348
Total 86.604 239

السلوك االبداعي
Between Groups 0.436 2 0.218 4.261 0.000

Within Groups 12.124 237 0.051
Total 12.560 239

SPSSاالحصائيالبرنامجنتائجعلىاعتماداًالباحثإعدادمنالجدول*
السلوك–التنظیمیة(الثقافةلمحوريالعینةاستجاباتبینمعنویةفروقوجودیتضحالسابقالجدولخاللمن

الوظیفةفيالخدمةسنواتعددبفئاتالخاصالمتوسطلجدولالرجوعخاللومنالخبرة،سنواتعددلمتغیرتبعاًاالبداعي)
فئةجاءتثمسنة)،10إلى5(منالخبرةسنواتللفئةكانالتنظیمیةالثقافةلمحورمتوسطواعلىتوجھأعلىأناتضحالحالیة
السلوكبمحوریتعلقفیماأماالتنظیمیة.الثقافةمحورتجاهمتوسطأكبرثانيلھاكانسنوات)10من(أكثرالخبرةسنوات

الخبرةسنواتفئةجاءتثمسنوات)،5من(أقلالخبرةسنواتللفئةكانللمحورمتوسطواعلىتوجھأعلىأناتضحاالبداعي
االبداعي.السلوكمحورتجاهمتوسطأكبرثانيلھاكانسنوات)10إلى5(من

ثالثاً: اختبار الفرضیات:
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ھوالتنظیمیةالثقافةمتغیرأناالعتبارفياالخذمع%،5معنویةمستوىوعندالصغرىالمربعاتطریقةباستخدام
المتغیر المستقل، بینما المتغیر التابع یتمثل في السلوك االبداعي، یوضح الجدول التالي قیمة االرتباط الخطي بین المتغیرین.

االبداعيوالسلوكالتنظیمیةالثقافةبیناالرتباطمعامل):19(رقمجدول
r

معامل االرتباط
الثقافة التنظیمیة

0.742السلوك االبداعي
Sig.000

SPSSاالحصائيالبرنامجنتائجعلىاعتماداًالباحثإعدادمنالجدول*
االمامبجامعةللعاملینبالنسبةاالبداعيوالسلوكالتنظیمیةالثقافةبینالخطياالرتباطمعاملأننجدالجدولخاللمن

علىتؤكدحیثسلبیةولیستایجابیةقیمةوھي%،74.2االرتباطمعاملقیمةبلغتحیثقوي،طرديفیصلبنعبدالرحمن
الثقافةمنكلبینقویةارتباطعالقةبوجودالقائلالفرضقبولیمكنوبالتالياالبداعي،السلوكعلىالتنظیمیةالثقافةاثر

والطالقةوالمرونةاالصالةمنكلفيممثلاالبداعيالسلوكأنعلىالنتیجةھذهتفسیرویمكناالبداعي،والسلوكالتنظیمیة
والمعتقداتالتنظیمیةبالقیمالممثلةالتنظیمیةللثقافةاالیجابيالتأثیرفيساھمتقدللمشكالتوالحساسیةالتحملعلىوالقدرة

التنظیمیة واالعراف والتوقعات التنظیمیة.
اختبار الفرضیة األولى:

α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقة"توجد ≤ ومستوىالتنظیمیةالثقافةمعاییركأحدالتنظیمیةللقیم)0.05
علىوالقدرةالطالقةالمرونة،(االصالة،االبداعيالسلوكعناصربمختلففیصلبنالرحمنعبداالمامجامعةفيالعاملینأداء

المتغیراتمنكلبیناالرتباطمعامالتمعنویةیعكسوالذيالتاليالجدولالباحثیعرضللمشكالت)".الحساسیةالتحلیل،
الداخلة بالفرضیة األولى.
العاملینأداءومستوىالتنظیمیةالثقافةمنكلبیناالرتباطمعاملمعنویة):20(رقمجدول

Correlations

االصالة المرونة الطالقة والقدرة على
التحلیل

الحساسیة
للمشكالت السلوك االبداعي

القیم
التنظیم

یة

Pearson
Correlatio

n

0.648 0.808 0.604 0.713 0.613

Sig.
(2-tailed(

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 237 237 237 237 237

من خالل الجدول السابق یتضح معنویة معامالت االرتباط بین كل من القیم التنظیمیة وعناصر السلوك االبداعي
)،Sig<0.05(االختباراحصائيقیمةأننجدحیثللمشكالت)".الحساسیةالتحلیل،علىوالقدرةالطالقةالمرونة،(االصالة،

وبالتالي یمكن قبول الفرض بأن االرتباط معنوي، ومن خالل فحص قیمة معامل االرتباط نجد أن ھناك عالقة ارتباط طردیة قویة
أنكما).648.،808.،713.(الترتیبعلىبلغتحیثللمشكالت،والحساسیةوالمرونةواالصالةالتنظیمیةالقیممنكلبین

وبشكل.604.االرتباطمعاملقیمةبلغتحیثالتحلیل،علىوالقدرةوالطالقةالتنظیمیةالقیمبینمتوسطةطردیةعالقةھناك
عام ھناك ارتباط طردي متوسط بین كل من القیم التنظیمیة ومحور السلوك االبداعیة. وبالتالي یمكن قبول الفرض القائل بوجود

α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقة ≤ العاملینأداءومستوىالتنظیمیةالثقافةمعاییركأحدالتنظیمیةللقیم)0.05
في جامعة االمام عبد الرحمن بن فیصل بمختلف عناصر السلوك االبداعي (االصالة، المرونة، الطالقة والقدرة على التحلیل،
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الحساسیة للمشكالت)". والجدول التالي یوضح نموذج االنحدار المتعدد لوصف العالقة بین كل من القیم التنظیمیة وعناصر
السلوك االبداعي.

Regression Statistics

R Square 0.912337
Adjusted R

Square 0.921765

ANOVA

df SS MS
Significance

F

Regression 4.00 11374.68 2843.67 0.00

Residual 233.00 0.00 0.00 0.00

Total 237.00 11374.68 0.00 0.00

Coefficient
s Standard Error t Stat P-value

Intercept 0.001 0.000 907162.818 0.000

االصالة 0.360 0.000 754698.768 0.000

المرونة 0.920 0.000 517597.440 0.000
الطالقة والقدرة على

التحلیل
1.214 0.000 303085.500 0.000

الحساسیة للمشكالت 2.140 0.000 403954.530 0.000

اختبار الفرضیة الثانیة:
α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقةتوجد ≤ التنظیمیةالثقافةمعاییركأحدالتنظیمیةللمعتقدات)0.05

ومستوى أداء العاملین في جامعة االمام عبدالرحمن بن فیصل بمختلف عناصر السلوك االبداعي (االصالة، المرونة، الطالقة
والقدرة على التحلیل، الحساسیة للمشكالت). یعرض الباحث الجدول التالي والذي یعكس معنویة معامالت االرتباط بین كل من

المتغیرات الداخلة بالفرضیة الثانیة.
العاملینأداءومستوىالتنظیمیةالمعتقداتمنكلبیناالرتباطمعاملمعنویة):22(رقمجدول

Correlations

االصالة المرونة الطالقة والقدرة على
التحلیل

الحساسیة
للمشكالت السلوك االبداعي

المعتقدا
ت

التنظیمیة

Pearson
Correlatio

n

0.573 0.725 0.293 0.546 0.459

Sig.
(2-tailed(

0.000 0.000 0.025 0.020 0.008

N 237 237 237 237 237

االبداعيالسلوكوعناصرالتنظیمیةالمعتقداتمنكلبیناالرتباطمعامالتمعنویةیتضحالسابقالجدولخاللمن
)،Sig<0.05(االختباراحصائيقیمةأننجدحیثللمشكالت)".الحساسیةالتحلیل،علىوالقدرةالطالقةالمرونة،(االصالة،

طردیةارتباطعالقةھناكأننجداالرتباطمعاملقیمةفحصخاللومنمعنوي،االرتباطبأنالفرضقبولیمكنوبالتالي
23



عالقةھناكأنكما).725.،573.(الترتیبعلىبلغتحیثوالمرونة،واالصالةالتنظیمیةالمعتقداتمنكلبینمتوسطة
االرتباطمعاملقیمةبلغتحیثللمشكالت،والحساسیةالتحلیلعلىوالقدرةوالطالقةالتنظیمیةالمعتقداتبینضعیفةطردیة

االبداعیة.السلوكومحورالتنظیمیةالمعتقداتمنكلبینضعیفطرديارتباطھناكعاموبشكلالترتیب.على546.،293.
α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقةبوجودالقائلالفرضقبولیمكنوبالتالي ≤ كأحدالتنظیمیةالمعتقدات)0.05
االبداعيالسلوكعناصربمختلففیصلبنالرحمنعبداالمامجامعةفيالعاملینأداءومستوىالتنظیمیةالثقافةمعاییر

لوصفالمتعدداالنحدارنموذجیوضحالتاليوالجدولللمشكالت)".الحساسیةالتحلیل،علىوالقدرةالطالقةالمرونة،(االصالة،
العالقة بین كل من المعتقدات التنظیمیة وعناصر السلوك االبداعي.

Model Summary
Model R R Square Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate
1 0.982 0.964 0.981 0.19765

a. Predictors: (Constant,(االصالة,التحلیل,علىوالقدرةالطالقةللمشكالت,الحساسیة
المرونة

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1
Regression 649.603 4 162.401 21028.290 0.000

Residual 1.823 236 0.008
Total 651.426 240

a. Dependent Variable:التنظیمیةالقیم
b. Predictors: (Constant,(المرونةاالصالة,التحلیل,علىوالقدرةالطالقةللمشكالت,الحساسیة

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

)Constant( 75.691 1.032 62.021 0.000
االصالة -0.064 0.003 -0.146 -19.234 0.000
المرونة -0.252 0.002 -0.965 -124.982 0.000

الطالقة والقدرة على التحلیل -0.001 0.007 -0.001 -0.108 0.243
الحساسیة للمشكالت -0.004 0.012 -0.002 -0.285 0.624

a. Dependent Variable: التنظیمیةالقیم

اختبار الفرضیة الثالثة:
α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقةتوجد ≤ التنظیمیةالثقافةمعاییركأحدالتنظیمیةلألعراف)0.05

الطالقةالمرونة،(االصالة،االبداعيالسلوكعناصربمختلففیصلبنالرحمنعبداالمامجامعةفيالعاملینأداءومستوى
منكلبیناالرتباطمعامالتمعنویةیعكسوالذيالتاليالجدولالباحثیعرضللمشكالت).الحساسیةالتحلیل،علىوالقدرة

المتغیرات الداخلة بالفرضیة الثالثة.
العاملینأداءومستوىالتنظیمیةاألعرافمنكلبیناالرتباطمعاملمعنویة):21(رقمجدول

Correlations

االصالة المرونة الطالقة والقدرة على
التحلیل

الحساسیة
للمشكالت السلوك االبداعي

األعراف
التنظیم

یة

Pearson
Correlatio

n

0.262 0.112 0.224 0.004 0.119
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Sig.
(2-tailed(

0.096 0.085 0.211 0.134 0.105

N 237 237 237 237 237

السلوكوعناصرالتنظیمیةاألعرافمنكلبیناالرتباطمعامالتمعنویةعدمیتضحالسابقالجدولخاللمن
االختباراحصائيقیمةأننجدحیثللمشكالت)".الحساسیةالتحلیل،علىوالقدرةالطالقةالمرونة،(االصالة،االبداعي

)Sig>0.05،(ذاتعالقةبوجودالقائلالفرضرفضیمكنوبالتالياالرتباط.بمعنویةالقائلالفرضرفضیمكنوبالتالي
α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللة ≤ فيالعاملینأداءومستوىالتنظیمیةالثقافةمعاییركأحدالتنظیمیةاألعراف)0.05

التحلیل،علىوالقدرةالطالقةالمرونة،(االصالة،االبداعيالسلوكعناصربمختلففیصلبنالرحمنعبداالمامجامعة
الحساسیة للمشكالت)".

اختبار الفرضیة الرابعة:
α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقةتوجد ≤ التنظیمیةالثقافةمعاییركأحدالتنظیمیةللتوقعات)0.05

الطالقةالمرونة،(االصالة،االبداعيالسلوكعناصربمختلففیصلبنعبدالرحمناالمامجامعةفيالعاملینأداءومستوى
منكلبیناالرتباطمعامالتمعنویةیعكسوالذيالتاليالجدولالباحثیعرضللمشكالت).الحساسیةالتحلیل،علىوالقدرة

المتغیرات الداخلة بالفرضیة الرابعة.

العاملینأداءومستوىالتنظیمیةالتوقعاتمنكلبیناالرتباطمعاملمعنویة):23(رقمجدول
Correlations

االصالة المرونة الطالقة والقدرة على
التحلیل

الحساسیة
للمشكالت السلوك االبداعي

التوقعات
التنظیم

یة

Pearson
Correlatio

n
0.846 0.939 0.673 0.789 0.860

Sig.
(2-tailed( 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 237 237 237 237 237

االبداعيالسلوكوعناصرالتنظیمیةالتوقعاتمنكلبیناالرتباطمعامالتمعنویةیتضحالسابقالجدولخاللمن
)،Sig<0.05(االختباراحصائيقیمةأننجدحیثللمشكالت)".الحساسیةالتحلیل،علىوالقدرةالطالقةالمرونة،(االصالة،

قویةطردیةارتباطعالقةھناكأننجداالرتباطمعاملقیمةفحصخاللومنمعنوي،االرتباطبأنالفرضقبولیمكنوبالتالي
).846.،939.،860.(الترتیبعلىبلغتحیثللمشكالت،والحساسیةوالمرونةواالصالةالتنظیمیةالتوقعاتمنكلبین
.673.االرتباطمعاملقیمةبلغتحیثللمشكالت،والحساسیةالتنظیمیةالتوقعاتبینمتوسطةطردیةعالقةھناكأنكما

القائلالفرضقبولیمكنوبالتالياالبداعیة.السلوكومحورالتنظیمیةالتوقعاتمنكلبینقويطرديارتباطھناكعاموبشكل
α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقةبوجود ≤ ومستوىالتنظیمیةالثقافةمعاییركأحدالتنظیمیةالتوقعات)0.05

علىوالقدرةالطالقةالمرونة،(االصالة،االبداعيالسلوكعناصربمختلففیصلبنالرحمنعبداالمامجامعةفيالعاملینأداء
التنظیمیةالتوقعاتمنكلبینالعالقةلوصفالمتعدداالنحدارنموذجیوضحالتاليوالجدولللمشكالت)".الحساسیةالتحلیل،

وعناصر السلوك االبداعي.
Model Summary
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Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

1 .988a .976 .964 1.2871
a. Predictors: (Constant,(االصالة,التحلیل,علىوالقدرةالطالقةللمشكالت,الحساسیة

المرونة

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1
Regression 36008.276 4.000 9002.069 23668.014 36008.276

Residual 89.762 236.000 0.380 89.762
Total 36098.038 240.000 36098.038

a. Dependent Variable:التنظیمیةالتوقعات
b. Predictors: (Constant,(المرونةاالصالة,التحلیل,علىوالقدرةالطالقةللمشكالت,الحساسیة

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

)Constant( 86.675 8.081 9.067 0.000
االصالة 0.505 0.022 0.146 19.234 0.000
المرونة 1.971 0.013 0.965 124.982 0.000

الطالقة والقدرة على التحلیل 0.007 0.055 0.001 0.108 0.261
الحساسیة للمشكالت 0.034 0.100 0.002 0.285 0.120

a. Dependent Variable:التنظیمیةالتوقعات

الفرعیةللمحاورالحسابیةاألوساطقیماستعراضخاللومنالوصفیة،باإلحصاءاتالخاصالقسماستعراضخاللمن
والتوقعاتواالعرافوالمعتقداتالقیممنكلبأنالقائلالفرضقبولیمكنناالتنظیمیة،للثقافةالفرعیةالمحاورتعكسالتي

للمحاورالمتوسطاتقیمیوضحالتاليوالجدولقویة،ایجابیةعالقةوجودخاللمنالتنظیمیة،الثقافةعلىتنعكسالتنظیمیة
الفرعیة.

التنظیمیةالثقافةلمحاورالحسابیةاالوساط):20(رقمجدول
االتجاهMeanالمحور الفرعي

موافق3.99القیم التنظیمیة

موافق4.066المعتقدات التنظیمیة

موافق4.24االعراف التنظیمیة

موافق بشدة4.13التوقعات التنظیمیة

االبداعي،السلوكللمحورالفرعیةالمحاورتعكسالتيالفرعیةللمحاورالحسابیةاألوساطقیماستعراضخاللمنكذلك
وروحالمخاطرةللمشكالت،الحساسیةالتحلیل،علىوالقدرةالطالقةالمرونة،األصالة،منكلبأنالقائلالفرضقبولیمكننا

للمحاورالمتوسطاتقیمیوضحالتاليوالجدولقویة،ایجابیةعالقةوجودخاللمناالبداعي،السلوكعلىتنعكسالمجازفة
الفرعیة.

االبداعيالسلوكلمحاورالحسابیةاالوساط):21(رقمجدول
االتجاهMeanالمحور الفرعي

موافق3.75األصالة

موافق4.12المرونة
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موافق بشدة4.3الطالقة والقدرة على التحلیل

موافق4.08الحساسیة للمشكالت

موافق4.13المخاطرة وروح المجازفة

النتائج والتوصیات:
نتائج الدراسة:

كالتالي:وھيمبحوث237منالمكونةالعینةأفرادعلىمبنیھالتالیةالنتائجفانسابقاًذكركما
المحاور الدیموغرافیة:

معنویةیعكسالذياألمروالمحاوراالستبیانإلجماليجدامرتفعةقیمةوھي0.815كرونباخ)(الفاالثباتمعاملقیمةبلغت●
النتائج التي یمكن التوصل لھا من خالل تحلیل فقرات االستبیان، وان اداة الدراسة تتمیز بالثبات المرتفع.

االناثنسبةبلغتبینما%،79.75بالعینةالذكورنسبةبلغتحیثلإلناث،عنھابالعینةأكبربشكلللذكورتمثیلھناكأن●
20.25.%

-30(العمریةالفئةنسبةبلغتبینماالعینة،حجممن%25.32بلغتقدسنة)30من(أقلالعمریةالفئةنسبةأن●
الثالثةالعمریةالفئةأنیتضحثمومن%.36.71نسبتھابلغتفقدسنة)45من(أكبرالعمریةالفئةأما%،37.97سنة)45

ھي الفئات األكثر تمثیالً في عینة الدراسة.
%18.99ھناكبینمابالعینة،تمثیالًاألكثرالشریحةوھيأقل،فماالثانویةخریجيمنالعینةمن%38.82ھناكأن●

الماجستیر.علىالحاصلینمن%11.81ھناكأنكماالبكالوریوس،خریجيمن%30.38ھناكأنكماالدبلوم،خریجيمن
10إلى5منالخبرةأصحابمن%48.95ھناكبینماسنوات،5منأقلالخبرةأصحابمن%25.74ھناكأن●

سنوات.10منأكثرمنالخبرةأصحابمن%25.32ھناكأنكماسنوات،
نتائج اختبار الفرضیات:

یمكن قبول الفرض القائل بوجود عالقة ارتباط قویة بین كل من الثقافة التنظیمیة والسلوك االبداعي.●
α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقةبوجودالقائلالفرضقبول● ≤ كأحدالتنظیمیةللقیم)0.05

االبداعيالسلوكعناصربمختلففیصلبنالرحمنعبداالمامجامعةفيالعاملینأداءومستوىالتنظیمیةالثقافةمعاییر
(االصالة، المرونة، الطالقة والقدرة على التحلیل، الحساسیة للمشكالت)".

α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقةبوجودالقائلالفرضقبول● ≤ التنظیمیةالمعتقدات)0.05
السلوكعناصربمختلففیصلبنالرحمنعبداالمامجامعةفيالعاملینأداءومستوىالتنظیمیةالثقافةمعاییركأحد

االبداعي (االصالة، المرونة، الطالقة والقدرة على التحلیل، الحساسیة للمشكالت)".
α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقةبوجودالقائلالفرضرفض● ≤ كأحدالتنظیمیةاألعراف)0.05

االبداعيالسلوكعناصربمختلففیصلبنالرحمنعبداالمامجامعةفيالعاملینأداءومستوىالتنظیمیةالثقافةمعاییر
(االصالة، المرونة، الطالقة والقدرة على التحلیل، الحساسیة للمشكالت)".

α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقةبوجودالقائلالفرضقبول● ≤ معاییركأحدالتنظیمیةالتوقعات)0.05
(االصالة،االبداعيالسلوكعناصربمختلففیصلبنالرحمنعبداالمامجامعةفيالعاملینأداءومستوىالتنظیمیةالثقافة

المرونة، الطالقة والقدرة على التحلیل، الحساسیة للمشكالت)".

توصیات الدراسة:
تذلیل كافة العقبات التي تقف في طریق تدریب الموظفین على االبتكار لیصلوا لألداء المبدع عن طریق التدریب.-1
للقیامالتكلیفعنعوضافیھاإلبداعمنلیتمكنلتخّصصھوفقامحددبعملموظفكلیقومبحیثاألعمالفياالزدواجیةعدم-2

بعمل اآلخرین.
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ترغیب الموظفین بالحوافز المادیة والمعنویة والترقیات والعالوات ألجل نجاح المنظمة.-3
لألھدافالوصولأجلمنفیصلبنعبدالرحمناالمامبجامعةالخاصةالتنظیمیةالثقافةعلىوالمحافظةونقلوتطویرتحسین-4

.المنشودة للجامعة والموظفین فیھا
والمحافظةالتنظیمیةالثقافاتتكوینفيمھمعاملألنھالمنظمةفیھتعملأوتتواجدالذيالمجتمعثقافةاالعتباربعیناألخذیجب-5

علیھا.

قائمة المراجع

المدارسمدیراتنظروجھةمنالمدرسیةالبیئةفياإلدارياإلبداعفيالمؤثرةالعوامله،1424نایف،ھناديالجشعم،
والمشرفات اإلداریات، رسالة ماجستیر غیر منشورة الریاض، جامعة الملك سعود.

العاملینللموظفیناستطالعیةدراسةاإلداري:اإلبداععلىالتنظیمیةالمتغیراتأثر(د.ت)،الرحمنعبدبنتركيالحقباني،
باألجھزة الحكومیة بمدینة الریاض: رسالة ماجستیر غیر منشوره الریاض، جامعة الملك سعود.

والتوزیع.للنشرالحامددارعمان،األولى،الطبعةالحدیثة،اإلدارةمبادئم،2006حسین،حریم،
رسالةبغزة،الفلسطینیةالوزاراتفياالبداعيالسلوكتنمیةعلىوتأثیرھاالتنظیمیةالثقافةم،2016سالم،حسامالسحباني،

ماجستیر مقدمة لجامعة األقصى بفلسطین.
وموزعون.ناشرونالفكرداروالتطبیق،النظرّیةبیناإلبداعسیكولوجّیةم،2009أحمد،حسنعیسى،

والتوزیع.للنشرالحدیثالجامعيالمكتباالسكندریة:األولى،الطبعةاإلداریة،القیادةم،2008فتحي،محمودسالم،
الكتروني:موقع،2014االداریة،المواقعدلیل

http://mhassan037.blogspot.com/2014/12/organization-culture.html
والتوزیع.للنشرالعلومدارالقاھرة،األولى،الطبعةاإلداریة،القیادةم،2003حسن،مھديزویل،
والتوزیع.للنشرالثقافةدارعمان،األولى،الطبعةاإلداریة،القیادة,،2009نواف،كنعان،

والنشرللطباعةوائلدارعمان،األولى،الطبعةالتطبیقات)،االسس،(المفاھیم،االداریةالتنمیةم،2002موسى،اللوزي،
والتوزیع.

للنشر.دیبونوعمان،األولى،الطبعةوالمبادئ،األسسالتدریب:م،2010صالح,صالحمعمار،
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المالحق

سعادة / منسوبي ومنسوبات جامعة الملك عبد العزیز                                                  المحترمین.
وبركاتھهللاورحمةعلیكمالسالم
منكمویرجىاالبداعيالسـلوكتنمـیةعلىالتـنظیمیةالـثقافةأثـرحـولعلمـيبحـثإلنـجازاالسـتبـیانھـذاأیـدیكمبـینأضـع
لذاإجابتكمصحةعلىكبیرةبدرجةتعتمدالنتائجصحةانحیثبدقةعلیھاواإلجابةعبارةكلقراءةبعداالستبیانبتعبئةالتكرم
اھتمامكم.االستبیانھذاتولواننرجو

العلميالبحثألغراضإالتستخدمولنالتامةبالسریةستحاطالمقدمةالمعلوماتانسعادتكمونحیط
تجاوبكموكرمتعاونكملكمواشكر

والتواصل:لالستفسار
0500668556جوال:
االلكترونيالبرید :

Tsalemalmenhaly@stu.kau.edu.sa
المنھاليسالمسقافبنطالل/الباحث

الجزء األول: البیانات الدیموغرافیة:
البیانات الشخصیة:

النوع (الجنس):
ذكر●
أنثى●

السن
30منأقل●
سنة45إلى30من●
45فوقما●

المستوى التعلیمي:
ثانویة فأقل●
دبلوم●
جامعي●
دراسات علیا●

الخبرة:
سنوات5منأقل●
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سنوات10إلى5من●
سنوات10منأكثر●

الجزء الثاني: محاور الدراسة:
الثقافة التنظیمیة:

اوالً القیم التنظیمیة:
حدد على اإلیجابات المالئمة:

غیر موافق علىغیر موافقمحایدموافقموافق بشدةالعبارة
االطالق

التزم باالنضباط بمواعید العمل
اھتم بإنجاز مھامي وواجباتي في الوقت

المحدد
أساھم في تحقیق أھداف المنظمة
أقوم بأداء مھامي دون اشراف

لدي القدرة على تحمل المسؤولیة
ثانیاً المعتقدات التنظیمیة:

حدد على اإلیجابات المالئمة:
غیر موافق علىغیر موافقمحایدموافقموافق بشدةالعبارة

االطالق
یلقي التجدید واالبداع تشجیعا في المنظمة
تتیح المنظمة للعاملین الفرص واالمكانات

لتطویر قدراتھم االبداعیة
یعد تشكیل فریق العمل في المنظمة وفقاً

ألسس موضوعیة وبصورة مالئمة
یوجد تعاون في المنظمة ضمن فرق عمل

متخصصة في تأدیة العمل
لدى قناعة بالمشاركة في عملیة اتخاذ

القرارات
ثالثاً األعراف التنظیمیة:

حدد على اإلیجابات المالئمة
غیر موافق علىغیر موافقمحایدموافقموافق بشدةالعبارة

االطالق
تلتزم المنظمة بشكاوي العاملین وتحرص

على وضع الحلول المناسبة لھا
تلتزم المنظمة على متابعة وقت حضور

وانصراف العاملین
السلوك والمظھر العام یعبر عن صورة

المنظمة
تساعد المنظمة العمال الجدد على التكیف مع

بیئة العمل
تھتم المنظمة بإجراء احتفاالت دوریة

متكررة للعاملین
رابعاً التوقعات التنظیمیة:

حدد على اإلیجابات المالئمة
غیر موافق علىغیر موافقمحایدموافقموافق بشدةالعبارة

االطالق
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توفر المنظمة االمان الوظیفي للعامل
المنضبط

تقوم المنظمة بمنح عالوات وحوافز ومنح
وترقیات للعاملین

تقوم المنظمة بمراقبة وتقییم األداء بصورة
منتظمة ومستمرة

التزم بتأدیة أعمالي بكل أمانة وصدق
تتمیز العالقة بین الرؤساء والمرؤوسین

بالود واالحترام المتبادل
السلوك اإلبداعي:

اوالً االصالة:
حدد على اإلیجابات المالئمة

غیر موافق علىغیر موافقمحایدموافقموافق بشدةالعبارة
االطالق

أفضل الوصول الى افكار جدیدة في تادیة
العمل

أشعر بالممل والروتین من تكرار االجراءات
بالعمل

تاتیك أفضل االفكار في وقت االسترخاء
اسعى بجد الن یكون التمیز السمة الغالبة

تأدیت العملعلى طریقة
ثانیاً المرونة:

حدد على اإلیجابات المالئمة
غیر موافق علىغیر موافقمحایدموافقموافق بشدةالعبارة

االطالق
احلل االمور والقضایا من عدة زوایا قبل

علیھاالحكم
تمتلك مھارات متعددة

احرص على معرفة الراي المخالف لرأي
واالستفادة منھ

علي رؤیة األشیاء من زاویة مختلفة
ثالثاً الطالقة والقدرة على التحلیل:

حدد على اإلیجابات المالئمة
غیر موافق علىغیر موافقمحایدموافقموافق بشدةالعبارة

االطالق
لدى القدرة على تجزئة مھام العمل
أركز على تحدید تفاصیل العمل

لدى القدرة على تقدیم أكثر من فكرة
استطیع التعبیر عن افكاري بلغة وطریقة

الجمیعیفھمھا
رابعاً الحساسیة للمشكالت:
حدد على اإلیجابات المالئمة

غیر موافق علىغیر موافقمحایدموافقموافق بشدةالعبارة
االطالق
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المشكالت التي تواجھك في العمل لیس لھا
مثلىحلول

احرص على معرفة أوجھ القصور والضعف
أقوم بھ من عملفیما

حینما تواجھني مشكلة اثناء العمل اسعى بجد
لحلھا

أتنبأ بمشكالت العمل قبل وقوعھا
خامساً المخاطرة وروح المجازفة:

حدد على اإلیجابات المالئمة
غیر موافق علىغیر موافقمحایدموافقموافق بشدةالعبارة

االطالق
أرغب في العمل ضمن فریق تسوده روح

المجازفة
فياحیانااترددیجعلنيالفشلمنالخوف

أفكاراقتراح
أرفض كل ما ھو خاطئ في العمل وان كان

المنظمةشائعا في
ولديأعمالمنبھاقوممامسؤولیةأتحمل

النتائجلمواجھةاالستعداد

شكرا لكم على حسن تعاونكم،،
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