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الثقافة املؤسسية وأثرها على االداء املؤسسي
دراسة ميدانية يف جامعة التنمية البشرية
أمجد محمد عبداهلل  /مدرس مساعد يف كلية االدارة كاالقتصاد جامعة التنمية البشرية

مقدمة
يعترب االداء ادلؤسسي ادلنظومة ادلتكاملة لنتائج اعماؿ ادلؤسسة يف ضوء تفاعلهػا مػع عناصػر البيةػة الدايليةلالفػع
كالقوة) اخلارجية لالفرص كالتهديدات) كالقدرة على استخداـ االمثل للموارد ادلتاحة هبدؼ الوصوؿ اىل اهداؼ ادلؤسسة.
كادلؤسسػػات جاجػػة اىل ةقااػػة سػػائدة دلعراػػة االسػػع الػػك تعتمػػد عليهػػا كػػل مؤسسػػة حسػ ر يتهػػا كرسػػالتها اخلاصػػة
كاالهداؼ الك تسعي اىل حتقيقها يف ادلدل القري كالبعيد.
يعتػرب االداء ادلؤسسػي الوسػيلة ادلففػلة لتقيػيس ادلؤسسػػة كاالسػتخداـ االمثػل للمػوارد ادلتاحػةةكيعترب قاعػدة معلومػػات
لرسس السياسات كاخلطط ة كمن مسػات ادلؤسسػات اديػدة هػي كف تكػوف كاضػدة االهػداؼ كحتػدد ادلػديات كادلخرجػات
كتركػػع علػػى النتػػائج ال علػػى االج ػراءات افػػا عػػن قػػدراا علػػى ادلنااسػػة ءاسػػتمرار كاجراءااػػا كتواصػػلها الػػدائس مػػع العءػػائن
كادلس ػػتفيدينة كقي ػػاس االداء هن ػػا ه ػػو التدق ػػع م ػػن كفاءاػػا كااعلي ػػة ادلؤسس ػػات يف اس ػػتخداـ موارده ػػا كامكا ياا ػػا ا دلتاح ػػة
ءاستخداـ مناذج معينة.
كالثقاا ػػة ادلؤسس ػػية يف مؤسس ػػة جامعي ػ ػة ذل ػػا اكي ػػة كب ػػتة يف تنمي ػػة كتط ػػوير االداء كالوص ػػوؿ اىل االه ػػداؼ العلمي ػػة
كاالكادمييػػةة كمؤ ػػر كاضػػن اىل اف القيػػادة التعليميػػة لػػديها ر يػػة كاضػػدة لتطػػوير مؤسسػػتهاة كهػػرؤ الر يػػة تتنػػا س مػػع الر يػػة
ادلسػػتقبلية للةػػودة كاالعتمػػاد االكػػادميية كمػػا اف الثقااػػة ادلؤسسػػية تشػػت اىل كجػػود ءيةػػة مسػػاعدة للتواصػػل ء ػ ادلؤسسػػة
كالبيةة احمليطة.
المبحث االول :االطار العام للدراسة
اوال :منهجية الدراسة
سػػيتس التطػػرؽ يف هػػرا ادلبدػػل اىل مشػػكلة الدراسػػة كاذلػػدؼ مػػن الدراسػػة ءاالضػػااة اىل اكيتػ كالفرضػػية الػػك يسػػعى
الدراسة الةبااا كعينة الدراسة الك متت دراستها.
-1مشكلة الدراسة:

تتمدور مشكلة الدراسة حوؿ السؤاؿ الرئيسي:
( ) 858
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ماهو كةر الثقااة ادلؤسسية يف جامعة التنمية البشرية على اداء موظفيها ادلؤسسي؟
كحتاكؿ الدراسة االجاءة على االسةلة الفرعية التالية:
ك-ما مستول الثقااة ادلؤسسية يف جامعة التنمية البشرية؟
ب -ماهي الثقااة السائدة ء موظفي جامعة التنمية البشرية؟
ج -مامستول االداء الفعلي ادلؤسسي للموظف يف جامعة التنمية البشرية؟
 -2أهمية الدراسة:
تكمن ككية الدراسة يف التايل:

أ -دراسة مفهوـ كمصطلن الثقااة ادلؤسسية كسهاـ اجيايب يف رلاؿ التنمية كالتطوير االدارم كاالداء ادلؤسسي.

ب -معراة اءعاد الثقااة ادلؤسسية تساعد على االهتماـ هبا ء ادلوظف كتساعد ادارة ادامعة للتعرؼ على قاط

الفع كاحلد منها ك قاط القوة لتععيعكتطوير عملها ادلؤسسي يف ضوئها.
ج -شلارسة الثقااة ادلؤسسية كمعراة ككيتها يف العملية التعليمية تطور من مهنية ادلوظف االداري كالفني .
د -معراة درجة تػثةت اءعػاد كمتاػتات الثقااػة ادلؤسسػية علػى االداء ادلؤسسػي تسػاعد ادلؤسسػات علػى التعػرؼ علػى
االكلويات كاالءعاد ذات االكية االكثر لتطوير االداء.

 -3أهداف الدراسة:

ك -التعرؼ على ماهية الثقااة ادلؤسسية كمكو ااا من ياؿ دراسة ككدءيات كراء ادلبدوة .

ب -التعػػرؼ علػػى التػػثةتات ادلختلفػػة للثقااػػة ادلؤسسػػية علػػى سػػلوكيات ادلػػوظف االداريػ مػػن يػػاؿ قيػػاس ا اهػػااس
كرائهس.
ج-التعرؼ على كةر الثقااة ادلؤسسية السائدة يف جامعة التنمية البشرية على االداء ادلؤسسي.
د-دراسة العاقة ء الثقااة ادلؤسسية كاالداء ادلؤسسي جبامعة التنمية البشرية.
ق -ادلسػػاكة يف تقيػػيس كمنػػوذج علمػػي يسػػاعد علػػى اهػػس التػػثةتات ادلختلفػػة للثقااػػة ادلؤسسػػية كك ػػار ظػػرم لدراسػػات
مستقبلية.
-4متغيرات الدراسة:
أ -ادلتاػػت ادلس ػػتقل :الثقاا ػػة ادلؤسس ػػية كتشػػمللالثقةة الش ػػعور ءادلس ػػؤكليةة الر ي ػػة ادلش ػػملكةة ادلع ػػايت الثقاايػػةة التعام ػػل
االدارم)ة ءاالضااة اىل ادلعايت الدميارااية للمبدوة .
ب -ادلتايت التاءع:االداء ادلؤسسي.
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 -5فرضيات الدراسة:

تنطلػػع الدراسػػة مػػن ارضػػية مفادهػػا ك ػ ال توجػػد اةػػر ذك داللػػة احصػػائية للثقااػػة ادلؤسسػػية علػػى االداء ادلؤسسػػي يف
جامعة التنمية البشرية

 -6مجتمع الدراسة:
تتكوف رلتمع الدراسة من كااة ادلوظف االداري العامل يف ادلستويات االدارية ادلختلفػة يف جامعػة التنميػة البشػرية
البالغ عددهسل.)56
 -7حدود الدراسة:
الحدود الجغرافية :موظفي جامعة التنمية البشرية يف زلااظة السليما ية يف اقليس كوردستاف العراؽ.
الحدود الزمنية :تشمل املة ءداية السنة الدراسية3102-3102
 -8االساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة:

اليتبػػار ارضػػيات الدراسػػة د اسػػتخداـ عػػدد مػػن االسػػالي كادلؤ ػرات اكهػػا التكػرار كالنسػ ادلةويػػةة كادلتوسػػطات
احلساءيةة كاالضلرااات ادلعياريةة كايتبار حتليل التباين االحادم.

 -9التعريفات االجرائية:

 -0الثقااة ادلؤسسية :مدل االلتعاـ مبةموعة القواعد كاال ظمة كالقوا ادلعتمدة يف ادلنظمة.
 -3االداء ادلؤسسي:ادلنظومة ادلتكاملة لنتاج اعماؿ ادلنظمة يف ضوع تفاعلها مع عناصر ءيتها الدايلية كاخلارجية.

 -11تصميم أداة الدراسة:

اعتمػػد الباحػػل علػػى كسػػلوب االسػػتبا ة كػػثداة كساسػػية دمػػع البيا ػػاتة ككساسػان دلعراػػة سراء كا اهػػات عينػػة ادراسػػةة

حيػػل تعتػػرب االسػػتبا ة مػػن اهدكات ادلهمػػة كاهساسػػية دمػػع البيا ػػات يف الدراسػػة ادليدا يػػة كيعػػود ذل ػ
الباحل يف اهسةلة كاحلقائع ادلراد مجعها من رلتمع البدل.

ىل مكا يػػة حتكػػس

وقد تم تقسيم االستبانة إلى قسمين كالتالي:

القسس اهكؿ :عبارة عن رلموعة من اهسةلة العامػة عػن ادلشػارك يف االسػتبا ة لادػنعة احلالػة االجتماعيػةة الفةػة العمريػة
ة ادلستول الدراسي ة ادلستول اإلدارمة سنوات اخلدمة).
القسس الثاين  :اخلاص ءاهسةلة ادلتعلقة ءفرضيات الدراسة كا ػتمل علػى ل )6زلػاكر تتعلػع ءثءعػاد الثقااػة ادلؤسسػية كتثةتهػا
على كداء ادلؤسسي كالتايل:
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احملور اهكؿ :تفمن
احملور الثاين :تفمن
احملور الثالل تفمن
احملور الراءع :تفمن

ل )6زلددات ءتثةت الثقة كثحد كءعاد الثقااة ادلؤسسية.
ل )6زلددات تتعلع ءالشعور ءادلسؤكلية.
ل )6زلددات تتعلع ءالر ية ادلشملكة.
ل )6زلددات تتعلع ءادلعايت الثقااية

احملور اخلامع :تفمن ل )6زلددات تتعلع ءادلمارسات االدارية.
احملمور السادس :تتفمن ل )7زلددات تتعلع ءاالداء ادلؤسسي.
ككا ػػت اإلجاءػػات يف القسػػس الثػػاين ذات جاءػػات مالقػػة كاق ػان دلقيػػاس ليكػػرت اخلماسػػي لموااػػع جػػدان ة موااػػعة ال

كدرمة ت موااع ة ت موااع اقان).
كقػػد راعػػى الباحػػل يف صػػيا ت لعبػػارات االسػػتبا ة البسػػا ة كالسػػهولة قػػدر ادلسػػتطاع جيػػل تكػػوف مفهومػػة لعامػػة
ادلبدوة ة كما راعى عند صيا ت للعبارات الك جيي عليها ادلبدوث كف تكوف كاع مقياس ليكرت اخلماسي.
كقػد قػػاـ الباحػػل جسػػاب ادلتوسػػط ادلػرجن إلجاءػػات العينػػة علػػى اهسػػةلة الػواردة يف ػػكل مشػػاء دلقيػػاس ليكػػرت ة

حيل يعترب من كافل كسالي قيػاس اال اهػات .كيسػتخدـ ادلتوسػط ادلػرجن ذا كػاف ادلتاػت يثيػر قيمػان يتلػ مػن حيػل
ككيتهاة لرل جي كير هرؤ اهكية يف االعتبػار كذلػ ءاعطػاء كػل عبػارة الػوزف ادلناسػ هكيتهػاة اقػاـ الباحػل ءاعطػاء
الوزف ادلناس هكية كل عبارة من عبارات االستبا ةة كذل على الندو التايل:
موااع جدان
موااع
ال كدرم
ت موااع

الوزف
الوزف
الوزف
الوزف

ت موااع اقان

الوزف

6
2
2
3
0

 -11هيكل الدراسة:
مػػن اجػػل الوصػػوؿ اىل هػػدؼ الدراسػػة كالتدقيػػع مػػن الفرضػػية د تقسػػيمها اىل ةاةػػة مباحػػل :تنػػاكؿ ادلبدػػل االكؿ
اال ػػار العػػاـ للدراسػة لتوضػػين منهةيػػة البدػػل كالتعػػرؼ علػػى الدراسػػات اسػػاءقة يف حػ يصػػر ادلبدػػل الثػػاين للتعػػرؼ
علػػى الثقااػػة ادلؤسسػػية ككيفيػػة قياسػػها كاالداء ادلؤسسػػي كيصائصػ ة امػػا ادلبدػػل الثالػػل اقػػد كػػرس دلعادػػة ادا ػ العملػػي
عن ريع التعرؼ على يصائر عينة الدراسة ككص كتشخير متاتات الدراسة كايتبار الفرضػياتة كايػتا د التوصػل
اىل عدد من االستنتاجات كالتوصيات الك ير الدراسة.
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ثانيا :الدراسات السابقة:

ءعد اف د التعرؼ علػى منهةيػة الدراسػة سػنتناكؿ ءعػر الدراسػات السػاءقة الػك تناكلػت موضػوع الثقااػة ادلؤسسػية
كالتعرؼ على اءرز االستنتاجات الك توصلت الىيها ككهس ككج اخلاؼ ء هرؤ الدراسة كالدراسات الساءقة:
 دراسػػة ل الدكيلػػةة  )3117حػػوؿ اةػػر الثقااػػة التنظيميػػة علػػى اداء ادلػػوظف يف الشػػركات الصػػناع الكويتيػػةة كالػػكهػػدات اىل التعػػرؼ علػػى اةػػر الثقااػػة التنظيميػػة علػػى اداء ادلػػوظف يف الشػػركات الصػػناعية الكويتيػػةة كاءػػرز النتػػائج اظهػػرت
اف هناؾ اةر ذك داللة احصائية للثقااػة السػائدةلالقوةة الػدكرة ادلهمػةة الفػرد) يف ادلنظمػة علػى اداء ادلػوظف يف الشػركات
الصناعية.
 دراسة لالعهراينة )3117ءعنواف اةر الثقااة التنظيمية على اداء العامل ءادلملكػة العرءيػة السػعوديةة هػدات الدراسػةاىل ءيػػاف اةػػر الثقااػػة التنظيميػػة علػػى اداء العػػامل ءادلملكػػة العرءيػػة السػػعوديةة ككظهػػرت الدراسػػة اف هنػػاؾ عاقػػة ارتبػػاط
سالبة ذات داللة احصائية ء اءعاد الثقااة التنظيمية كء كفاءة االداء.
 دراسػةل العنػعمة  )3112حػوؿ الثقااػة التنظيميػة كاالءػػداع االدارمة هػدات الدراسػة للتعػرؼ علػى الثقااػة التنظيميػػةكاالءداع االدارم يف ادلؤسسػات العامػة يف ادلملكػة العرءيػة السػعوديةة كتوصػلت الدراسػة اف هنػاؾ ارتبػاط اجيػايب ذك عاقػة
احصائية ء القيس ادلكو ة للثقااة التنظيميػة كعناصػر االءػداع االدارمة كاف كهػس القػيس ادلكو ػة للثقااػة التنظيميػة الػك تػؤةر
على االءداع االدارم ءشكل عاـ هيل الكفاءةة ارؽ العمل).
 دراسػػة ل الفرحػػافة )3117حػػوؿ تػػثةت الثقااػػة التنظيميػػة علػػى سػػلوؾ ادلػػوظف االداري ػ ة هػػدات الدراسػػة للتعػػرؼعلػػى ماهيػػة الثقااػػة التنظيميػػة كمكو ااػػا مػػن يػػاؿ دراسػػة االدءيػػات كاراء ادلبدػػوة كالتػػثةتات ادلختلفػػة للثقااػػة التنظيميػػة
علػػى س ػػلوكيات ادل ػػوظف االداري ػ مػػن يػػاؿ ا اهػػااس كارائهػػسة كتوصػػلت الدراس ػػة اىل اف الثقااػػة التنظيميػػة السػػائدة
جبامعػػة صػػنعاء مبسػػتول متوسػػطة كاف هنػػاؾ عاقػػة رديػػة موجبػػة ء ػ الثقااػػة التنظيميػػة ءاءعادهػػال اسػػلوب االدارةة ادارة
ادلهمػػةة ادارة العاقػػات اال سػػا يةة ادارة البيةػػة ادلؤسسػػية) كء ػ سػػلوؾ ادلػػوظف االداري ػ لاالصلػػازة الػػوالءةاالداء) كهػػي
عاقة متوسطةة كاف للثقااة التنظيمية ءكااة اءعادها تثةتا متوسطا على سػلوؾ ادلػوظف االداريػ جبامعػة صػنعاء كتثةتهػا
ءالدرجػػة االكىل علػػى اصلػػاز ادلػػوظف االداري ػ ة يلي ػ تثةتهػػا علػػى كالء ادلػػوظف االداري ػ ه تػػث ةتهػػا علػػى ادء ادلػػوظف
االداري .
 دراسة لالثويينة  )3117حوؿ اةر الثقااة التنظيمية على تطوير ادلوارد البشريةة هػدات الدراسػة للتعػرؼ علػى مػدلتػػثةت الثقااػػة التنظيميػػة السػػائدة يف منظمػػات االعمػػاؿ علػػى تطػػوير ادل ػوارد البش ػرية ءػػالتطبيع علػػى ادلؤسسػػة العامػػة للتعلػػيس
الفين كالتدري ادلهينة توصلت الدراسػة اىل اف عاقػة ارتبػاط ذات داللػة معنويػة ءػ كػل ءعػد مػن اءعػاد الثقااػة التنظيميػة
احملددة كادلفاهيس السائدة يف ادلؤسسة كاخلاصة ءكل ءعد.
 دراسػػةلاخلليفةة  )3112حػػوؿ الثقااػػة التنظيميػػة ككةرهػػا يف راػػع مسػػتول االداءة هػػدات الدراسػػة اىل التعػػرؼ علػػىعاقة الثقااة التنظيمية مبستويات االداء كمدل اسهاـ كل ءعد من اءعاد الثقااة التنظيمية يف مستويات االداءة كتوصػلت
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الدراس ػػة اىل اف هن ػػاؾ ارتب ػػاط ػػردم ء ػ يص ػػائر الثقاا ػػة التنظيمي ػػة لالرس ػػالةة الااي ػػاتة االه ػػداؼ) كء ػ مس ػػتويات
االداء.
 دراسة لالوقفية  )3112حػوؿ تطػوير الثقااػة ادلنظمػة احتسػ االداء ادلؤسسػي يف البنػوؾ التةاريػة االرد يػةة هػداتالدراسة اىل التعػرؼ اىل ءيػاف دكر ةقااػة ادلنظمػة كا عكاسػات علػى االداء ادلؤسسػية كتوصػل الدراسػة اىل اف الثقااػة ادلاديػة
ذات تثةت ككثر من الثقااة ت ادلرئية على االداء.
التعقيب على الدراسات السابقة و واهم ما يميز هذه الدراسة :
توصػ ػػلت الدراسػ ػػات السػ ػػاءقة اىل اف هنػ ػػاؾ عاقػ ػػة ذات داللػ ػػة احصػ ػػائية ء ػ ػ اءعػ ػػاد الثقااػ ػػة التنظيميػ ػػة كاالداء يف
ادلنظمات كادلؤسسات ادلبدوةػة كاف هنػاؾ تبػاين ءػ اةػر كػل مػن االءعػاد ادلكو ػة للثقااػة علػى االداء مػن ادوا ػ ادلختلفػةة
كاهػػس مػػا مييػػع هػػرة الدراسػػة عػػن الدراسػػات السػػاءقة هػػي ايتيػػار ادلؤسسػػة التعليميػػة ذات ادلواصػػفات اخلاصػػة كهػػي جامعػػة
كهليػػة كقفيػػة ػػت رجيػػة هػػداها يدمػػة التعلػػيس كاعػػداد الكػػادر التعليمػػية كادلػػوظف العػػامل يف هػػرؤ ادلؤسسػػة تػػاجوف اىل
اهس ياص كتفاعل مع هرؤ ادلؤسسة ادلميعة الػك ال تسػعى اىل الػرءن ادلػادمة كمػن احيػة ايػرل اػاف الدراسػة احلاليػة ركػعت
على اءعاد سلتلفة من الثقااة التنظيمية حيل اعتمد على مفاهيس كاءعاد الثقااة ادلؤسسية كاالداء ادلؤسسػية كمػا توصػل اليػ
هرؤ الدراسة من تائج سلتلفة سيبيا من حيل تباين اةر االءعاد ادلكو ة للثقااة ادلؤسسية على االداء ادلؤسسي.
المبحث الثانى  :الثقافة المؤسسية واالداء المؤسسي
اوالَ  :الثقافة المؤسسية وأهميتها

-1الثقافة المؤسسية :

ديػ َػل مصػػطلن الثقااػػة ادلؤسسػػية اك التنظيميػػة اىل علػػس االدارة كػػردة اعػػل الزديػػاد ادلنااسػػة ء ػ الش ػركات االمركيػػة
َ
كالياءا ية ك تفوؽ الثا ية على االكىل ءالعناية ءالعنصر اال سػا كادلػورد البشػرل دايػل التنظػيس ة كمنػر اف شػر الباحثػاف ءيػمل

ك كترمػػاف ( ) peter and watermanعػػاـ  0823كتاهبمػػا الشػػهت لالبدػػل عػػن التميػػع (
)excellenceكالػػرل قػ َػل اهتمػػاـ ادلػػدراء التنفػػري مػػن الملكيػػع حصػرا علػػى العنايػػة ءػػالتنظيس ادلؤسسػػى كاذليكليػػة اىل التميػػع
يلع البيةة ادلؤسسية القادرة على حتفيع اءداع العامل كتوليد ااكارهس ادديدة ة كاصبدت دراسة كحتليل الثقااػة ادلؤسسػية
من اهػس االدكات العادليػة ادلسػتخدمة رلػاؿ التاػت كالتدػوؿ ادلؤسسػى ة كقلمػاَ يوجػد اهف كتػاب يوجػد اك دكريػة علػوـ
( in search of

ااػاؿ التنميػة كالتطػوير اهدارل .لالشػرجبي

كضع االقملاحات العلمية لتطبيقيػ
اهدراة خيلواف عن اه ارة اىل ادلصطلن ك َ
ة )22 :3103
كتعػػرؼ الثقااػػة ادلؤسسػػية اَعػػا رلموعػػة القػػيس كادلعتقػػدات ال ػ ميتلكه ػا التنظػػيس ضلػػو ايتهػػا الرئيسػػية كاسػػالي حتقيػػع
تل الاايات ل ادلرسى ة )22 :3115
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يقػػوؿ ءيػػمل دراكػػر الفػػرؽ ء ػ الػػدكؿ ادلتقدمػػة كالػػدكؿ ادلختلفػػة هػ َػو كجػػود ادارة متطػػورة اهكىل كاالدارة السػػيةة
الثا يةة كاهدارة ليست رلرد ظس كقوا ة كامنا هى عملية تػرتبط هبػا رلموعػة مػن ادلبػادلء كالسػلوكيات كادلفػاهيس اهياقيػة
ال ينباى تعديلها استناداَ اىل القيس كالتقاليد كادلعتقداتل عبداهلل ة ) 57 :3101
كيرل الكبيسى ا َف الثقااة ادلؤسسػية عبػارة عػن رلموعػة مػن ادلعػا ادلشػملكة كالػ تشػمل القػيس كاال اهػات كادلشػاعر

ال حتكس سلوؾ اارادها ل الكبيسى ة )71: 0882
امػػا القريػػوتى يػػرل افَ الثقااػػة ادلؤسسػػية منظومػػة ادلعػػا كالرمػػوز كادلعتقػػدات كالطقػػوس كادلمارسػػات ال ػ
العمن كاصبدت مسة ياصة للتنظيس كالسلوؾ ادلتوقع من االَعفاء ل القريوتى ة )325 :3111
كيػػرل الباحػػل ءػػث َف الثقااػػة ادلؤسسػػية عبػػارة :عػػن رلموعػػة مػػن القناعػػات كالقػػيس ادلوجػػودة
العامل للتواصل كالتفاعل لتدقيع اهداؼ ادلؤسسة .
تسهس ةقااة ادلؤسسة الصيا ة كحتديد السلوؾ الفردل كالتثةت ء عن الطريع :
 oحتديد االهداؼ ادلكتفية مع اهداء .

ػػورت مػػع

ادلؤسسػػة كال ػ توج ػ

 oتقدمي التشةيع هاراد ادللتعم مبعاير عالية من اهداء .
جعل العمل مصدراَ للرضا .
o
َ
 oتوزيع االدكار القيادية على ضلو ميكن حتس مهارات العامل كتععيعها .
o
o
o
o

مكااثة االصلازات ءسخاء.
اجياد ظركؼ عمل اجياءية .
ارساء اجراءات كظيفية لتشةيع العمل ادماعى كتععيعؤ .
السعى الدائس لتطوير الثقااة كتثكيد اكيتها.

 oمشوؿ الثقااة كااة اضلاء التنظيس كالعامل .
-2قياس الثقافة المؤسسية :
تقاس الثقااة اللمؤسسية ءارءعة اءعاد . :لالشرجبية.)3 :3103
الثقافةةة السةةل ة  :كتعػػا ادلركعيػػة الق ػرار حيػػل السػػلطة اهقػػول كاالعلػػى التنظػػيس ككف اتبػػع اسػػلوب التشػػاكر احيا ػاَ ا ػاَ َف
القرار النهائى يبقى للمدير التنفيرل اك االع االدارل ال االحياف.
ثقافةةة اادوار  :ال حتديػػد كص ػ كظيفػػى مع ػ للعػػامل كتقن ػ اج ػراءات كق ػوا

سلتلفػػة لتنظػػيس العمػػل كيشػػملط ايهػػا

التطبيع الفعلى هجراءات العمل ادلكتوءة كلرا يصفها البعر ءالبتكقرا ية الشديدة.

ثقاف ةةة االنج ةةا  :كتعػػا تش ػػةيع ادلب ػػادرة الفردي ػػة كحتقيػػع الش ػػعور ءاهصل ػػاز ل ػػدل اا ػراد التنظ ػػيس
ادلؤسسة.
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ثقافةةة لةةدعم المسةةاندة  :كتعػػا التقػػارب كاهلفػػة ءػ ادلسػػؤلي كالعػػامل

ادلؤسسػػة كقيػػاـ مػػديركف ءتقػػدمي الػػدعس ادلػػادل

كادلعنول للعامل كالشعور ءاَحتياحااس كزلاكلة ا باع حاجتهس

-3خصائص الثقافة المؤسسية :
تستمد الثقااة ادلؤسسية يصائصها من يصائر الثقااة العامة ااتمع من احية ة كمن يصائر ادلنظمات
االدارية من احية ايرل ة كميكن حتديد يصائر الثقااة ادلؤسسية ايما يلى :
 .0اه س ػػا ية  :ر ػػس ا َف ال ػػدكااع الفطري ػػة للمةتم ػػع ع ػػل اه س ػػاف ال ينف ػػرد ءتك ػػوين ااتمع ػػات ة اال اف اال س ػػاف

ءقدرات العقلية على االءتكار ة كالتعامل مع الرموز كايملاع االاكار ال من اَعا ا باع حاجات كحتقيع تكيفة مػع ءيةتػ ة
ػبن الكػػائن الوحيػػد الػػرل يصػػنع الثقااػػة كيبػػدع عناصػػرها كيرسػػس زلتواهػػا عػػرب
كا تقػػاء القػػيس كادلعػػايت ال ػ حتػػدد سػػلوك ا صػ َ
العصور ة كالثقااة ءدكرها تصنع اال ساف كتشكل خصيت ل كصفى ة)26 : 0820
 .3االكتس ػػاب كالتعل ػػيس  :الثقاا ػػة ليس ػػت الاري ػػعة اطري ػػة كلكنه ػػا مكتس ػػبة ااتم ػػع احمل ػػيط ء ػػالفرد ةالك ػػل ااتم ػػع
ا سػػا ةقااػػة زلػػددة معينػػة ءبعػػد زمػػا ككيػػر مكػػا ة كالفػػرد يكتس ػ ةقاات ػ مػػن ااتمػػع الػػرل يعػػي اي ػ ة كاالكسػػاط
االجتماعيػػة يتنقػػل ءينهػػا سػواء االسػػرة كادلدرسػػة كادلنظمػػة العمػػل  .كيػػتس اكتسػػاب الثقااػػة عػػن الطريػػع التعلػػيس ادلقصػػود اك
ت مقصود كمن ياؿ يربة اك التةرءة  .كمن ياؿ صات كعاقات مع االيرين  .ل الساعاتى ة )72 : 0882
 .2اهستمرارية  :تتسس الثقااة خباصية االستمرار االسمات الثقاايػة حتػتفب ءكياعػا لعػدة اهجيػاؿ ر ػس مػا تتعػر لػ
ااتمعات ادلنظمات اهدارية من تاتات ادلفاجةة اك تدرجيية ل جلىب ة )72 : 0885
 .2الملاكميػػة  :اسػػتمرار الثقااػػة ت ػراكس السػػمات الثقاايػػة يػػاؿ عصػػور الطويلػػة مػػن الػػعمن كتعقػػد كتشػػاء العناصػػر
الثقااية ادلكو ة ذلا كا تقاؿ االمناط الثقااية ء االكساط االجتماعية ادلختلفة االلاة تملاكس ءطريقة سلتلفة عن تراكس التقنيػةة
كالقػػيس التنظيميػػة ت ػملاكس ءطريقػػة سلتلفػػة عػػن ت ػراكس ادكات اه تػػاج ة مبعػػا ا َف الطبيعػػة الملاكميػػة للثقااػػة تاحػػب ءوضػػوح
العناصرادلادية للثقااة اكثر منها العناصر ادلعنوية ذلا ل الساعاتىة )82 : 882
 .6القاءليػػة لا تشػػار  :يػػتس ا تقػػاؿ العناصػػر الثقاايػػة ءطريقػػة كاعيػػة دايػػل الثقااػػة فسػػها مػػن جػػعء اىل اج ػعاء ايػػر ة
كم ػػن ةقاا ػػة ااتم ػػع اىل ةقاا ػػة رلتم ػػع اي ػػر كي ػػتس اه تش ػػار مبا ػػرة ع ػػن ري ػػع احتك ػػاؾ ااتمع ػػات ءعف ػػها ء ػػبعر  .كه ػػرا
اه تشار يكوف سػريعاَ كاػاعاَ عنػدما حتقػع العناصػر الثقاايػة اائػدة للمةتمػع ة كحينمػا لتقػى قبػوالَ كاسػعاَ مػن ااػراد ااتمػع
لقػػدراا علػػى حػػل ءعػػر مشػػكااس اك ا ػػباع ءعػػر حاجػػااس  .كءصػػفة عامػػة تنتشػػر العناصػػر ادلعنويػػة ذلػػا ل امساعيػػل ة
)86 : 0825
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-4اهمية الثقافة المؤسسية :

لقد اصبدت الثقااة ادلؤسسية جا بػاَ مقبػوالَ كذا اكلويػة كثػت مػن ادلنظمػات ادلعاصػرة اػالكثت مػن ادلػديركف يعطػو َف
اهكلوية كاههتماـ الكا للثقااة ادلؤسسية منظمااس الَعس يعتربكعا من اهس ادلكو ات اهساسية للمؤسسػة حيػل اعػا
حتػػدد صلػػاح ادلنظمػػة اىل حػػد كبػػت كمػػا اعػػا تالػػع صػػقو اَ علػػى االاػراد العػػامل هبػػا للمفػػى قػػدماَ للتفكػػت كالتصػػرؼ ءطريقػػة
تتسةس كتتناس معها  .كمتكن اكية الثقااة ادلؤسسية ادلنظمات اهكجة التالية :لالرييمية )62 :0881
اكالَ  :هى مبثاءة دليل الدارة كالعامل ة تشكل ذلس مناذج السلوؾ كالعاقات ال جي اتباعها كاالسمل اد هبا.
ةا ياَ  :هى ا ار اكرل يوج اعفاء ادلنظمة الواحدة كينظس اعماذلس كعاقااس كاصلازااس .

ةالثػاَ  :العػػاملوف ءادلنظمػػات ال يػػؤدك َف ادكارهػػس ا ػرادل اك كمػػا يشػػتهوف ة كامنػػا ا ػػار تنظيمػػى كاحػػد لػػرل اػػاف الثقااػػة مبػػا
حتوي مػن قػيس كقواعػد سػلوكية حتػدد ذلػؤالء العػامل السػلوؾ الػوظيفى ادلتوقػع مػنهس ة كحتػدد ذلػس امنػاط العاقػات ايمػا
ءينهس كءينهس كء ادلراجع كادهات اهيرل ال يتعاملوف معها  .كمػا ا َف ملبسػهس كمظهػرهس كاللاػة الػ يتكلموعػا
ةكمستويات االداء كمنهةيتهس حل ادلشكات حتددها الثقااة ادلنظمة كتدرهبس عليها  .كتكااةهس على اتباعها .
راءعاَ :تعترب الثقااة ادلؤسسػية مػن ادلامػن ادلميػعة للمؤسسػة كاعتػعاز للعػامل هبػا  .كياصػة اذا كنػت تؤكػد قيمػاَ َ معينػاَ مثػل
االءتكاَر كالتميع كالعيادة.
يامساَ  :الثقااة القوية تعترب عنصراَ َ ااعاَ كمؤ يداَ لادارة كمساعداَ ذلا على حتقيػع اهػدااها ك موحااػا كتكػوف الثقااػة
القوي ػػة عن ػػدما م ػػا يقبلهػ ػػا البي ػػة الع ػػامل ءادلنظمػ ػػة كيرتف ػػوف قيمه ػػا كاحكامه ػػا كقواعػ ػػدها يتبع ػػو َف ك ػػل ذل ػ ػ
سلوكيااس .كعاقااس.
سادس ػاَ  :الثقااػػة القويػػة تسػػهل مهمػػة االدارة كادلػػديرين ة اػػا يلة ػاَك َف اىل االج ػراءات الرمسيػػة اك الصػػارمة لتاَكيػػد السػػلوؾ
ادلطلوب
العمػل كلكنهػا قػد

ساءعاَ  :تعتػرب الثقااػة القويػة ادلميػعة تنااسػية للمنظمػة اذا كا ػت تؤكػد علػى سػلوكيات ياقػة كالتفػا
تصبن ضارة اذا كا ت تؤكد سلوكيات ركتينية ةكالطاعة العمياء ة كالتعاـ احلر ءالرمسيات.
ةامنػاَ  :ةقااػػة ادلنظمػػة تعتػػرب عػػاماَ مهمػاَ اسػػتةاب العػػامل ادلائمػ اادلنظمػػات الرائػػدة ػػرب العػػامل الطمػػوح .
كادلنظمات ال تبا قيس االءتكار كالتفوؽ كتستهول العامل ادلبدع ةكادلنظمات ال تكا ْ التميع كالتطػوير يػنظس
الرين يرتفع لديهس دااع ةبات الرات.
اليها العاملوف ااتهدكف َ
تاسػػعاَ  :تعتػػرب الثقااػػة عنص ػراَ جػػررياَ يػػؤةر علػػى قاءليػػة ادلنظمػػة للتاػػت كقػػدراا علػػى مواكبػػة التطػػورات اداريػػة مػػن حوذلػػا .
اكلما كا ت قيس ادلنظمة مر ة كمتطلعة لألافل ة كا ت ادلنظمة اقدر على التاػت كاَحػرص علػى االاػادة منػ ة كمػن
ِجهة ايرل كلما كا ت القيس متيل اىل الثبات كاحلرص كالتدفب قلت قدرة ادلنظمة كاستعدادها للتطوير

عا ػراَ :حتت ػػاج ةقاا ػػة ادلؤسس ػػة حي ػػاة ادلؤسس ػػات اىل رله ػػودات كاعي ػػة تا ػػريها كتقويه ػػا كحت ػػااب عل ػػى اس ػػتقرارها النس ػػىب
اذهاف العامل َ كضمائرهس كاتباعهس لتعليمااا سلوكهس كعاقااس.
كركسويها
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-5انواع الثقافة المؤسسية :

للثقااػػة ادلؤسسػػية العديػػد مػػن اال ػواع يتل ػ مػػن مكػػاف اىل ايػػر حس ػ التقسػػيس الػػرل يػػتس اسػػتخدام ة كمػػا اف ا واعهػػا
يتل من مؤسسة اىل ايرل كمن قطاع اىل اير ك من اءرز ا واعها ما يلى:ل اؿ حسنة 0880ة)6
 .0الثقااػة البتكقرا يػة ل : )bureaucratic cultureحتػدد ادلسػؤليات كالسػلطات ة االعمػل يكػوف منظمػاَ كالوحػدات يػػتس
ءينها تسبع ة كمسلسل السلطة ءشكل اذلرمى كتقوـ على التدكس كااللتعاـ.
 .3الثقااػػة ِ
االءداعيػػة ل  ) innovative cultureكتتميػػع ءتواتءيةػػة للعمػػل تسػػاعد علػػى االءػػداع كيتص ػ اارادهػػا ج ػ
احملاظرة اياذ القرارات كمواجه التدديات.

 .2الثقااة ادلسا دة ل )supportive cultureتتميع ءيةػ العمػل ءالصػداق كادلسػاعدؤ ايمػا ءػ العػامل ايسػود جػو االسػرؤ
هرؤ البيةة .
ادلتعاك ة كتوار ادلؤسسة الثقة كادلساكاة كالتعاكف كيكوف الملكيع على جا اال سا
 .2ةقااػة العمليػات :ل )process cultureكيكػػوف االهتمػاـ زلصػوراَ ريقػػة اصلػاز العمػل كلػػيع النتػائج الػ تتدقػػع ة
اينشر احلرر كاحليطة ء االاراد كالرين يعملوف علػى اايػة ا فسػهس ة كالفػرد النػاجن هػو الػرل يكػوف اكثػر دقػة
كتنظيماَ كالرل يهتس ءالتفاصيل عمل .
 .6ةقااة ادلهمة :ل )task cultureكهرؤ الثقااة تركع على حتقيع اههداؼ كاصلاز العمل كاتس ءالنتائج كحتاكؿ اسػتخداـ
ادلوارد ءطرؽ مثالية من اجل حتقيع اافل النتائج ءثقل التكالي .
ثانيا :مفهوم وخصائص االداء المؤسسي
 -1مفهوم ااداء المؤسسي:
يعػرؼ اهداء ادلؤسسػي ءث ػ ادلنظومػة ادلتكاملػة لنتػاج كعمػاؿ ادلنظمػة يف ضػوء تفاعلهػا مػع عناصػر ءيةتهػا الدايليػة
كاخلارجية ) ادلخيمر كسيركفة .)38 :3111
اما ءملسوف كسيركف(  )petrso,et, al, ,pعرا ءا قدرة ادلنظمة علػى اسػتخداـ مواردهػا ءكفػاءةة كا تػاج سلرجػات
متنا مة مع اهدااها كمناسبة دلستخدميها.
كهناؾ من يعرؼ االداء ادلؤسسي ءث قدرة ادلؤسسػة علػى االسػتخداـ االمثػل للمػوارد ادلتاحػة هبػدؼ ا تػاج سػلعة كك
تقدمي يدمة حتقيقا لر بة ادلستهل ة كا كسيلة لتقيػيس ادلؤسسػة كيعتػرب قاعػدة معلومػات لرسػس السياسػات كاخلطػط كحتليػل
قاط القوة كالفع لالينة)03 :3100
اهداء ادلؤسسػػي يشػػتمل علػػى ةاةػػة كءعػػاد ذكػػرؤ الػػوقفيل )026: 3112قػػا عػػن
)ramanjam,

ك .االداء ادلايلة كيركع على ادلؤ رات ادلالية مثل الرجية كالنمو.
ب .االداء التشايلية كيركع على الكفاءة كاالسستخداـ االافل للموارد ادلتاحة.
ت .الفاعلية التنظيميةة كيركع على مدل حتقيع ادلنظمة الهدااها.
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-2خصائص ااداء المؤسسي:

هنػػاؾ يصػػائر زلػػددة للعمػػل ادلؤسسػػي ميكػػن مػػن ياذلػػا التعػػرؼ علػػى ادلكو ػػات االساسػػية لػػاداء ادلؤسسػػية مػػن

هرؤ اخلصائر :لالعدلوينة)8:3113
 -0احملااظة على ةبات العمل كاستمرارؤ من ياؿ اخلربات الملاكمية كالتةارب الساءقة الك
تثرم ادلؤسسةة كتورث هرؤ اخلربات من جيل ىل جيل جيل ال تتثةر ادلؤسسة ءاياب كك تايت القيادات
 -3االعتماد على مجاعية اهداء كادلشاركة يف اياذ القرار من قبل ادلختص كاخلرباء إلدارة
ادلؤسسةة كيفمن العمل ادلؤسسي عدـ تفرد رئيع ادلؤسسة ءاإلدارة كالقرار.
 -2احملااظة على االستقرار اإلدارم كادلايل للمؤسسةة كذل من ياؿ اتباع السياسات كالنظس كالقوا ادلعتمدة.
 -2اسػتثمار جهػود كااػة اهاػراد العػامل يف ادلؤسسػة ضلػو تطػوير ادلؤسسػة يف ػار كاضػن مػن الواجبػات
كادلسؤكلياتة كمشاركة مجاعية يف حتقيع اههداؼ.
 -6ايتيار كافل اهسالي كالنظريات اإلدارية الك حتقع تفوقا للمؤسسة على مستول اخلدمات الك تقدمها.
 -5الملكيع علػى العنصػر البشػرم كتنميتػ كتثهيلػ ءاسػتمرار كاسػتقطاب كافػل الكفػاءات مػن يػاؿ سياسػة متطػورة
تعتمدها ادلؤسسة يف التوظي .
 -7تععيػع كالء كا تمػاء العػامل للمؤسسػة كك ظمتهػاة ءاعتبارهػا مؤسسػة للةميػع تتطلػ العمػل الػد كب للمدااظػة
عليها كالعمل من كجل تقدمها.
 -2يفمن العمل ادلؤسسي يلع قيادات ءديلة كيتين اااؿ للمتميعين دلمارسة تقدمهس يف الوظائ العليا.
 -8عدـ االصطباغ ءصباة اهارادة ذلػ كف العمػل الفػردم تظهػر ايػ ءصػمات صػاحب كاضػدةة افػعف يف جا ػ
من ادوا ة كك لوؤ يف سيرة كك كال يف ةالل الءد كف ينعكع على العملة لكن ال يقبل ادلستول فس من
القصور يف العمل ادماعي ادلؤسسي الرم يسعى للتقومي ادلستمر لألداء.
-2معايير ومؤشرات ااداء المؤسسي
تعترب معايت كمؤ رات اهداء ادلؤسسي تاج خلػربات مػرت هبػا ادلؤسسػاتة كصػا تهايف قػاط معياريػةة لتسػتع هبػا
يف عمليػة التقيػيس هدائهػاة كقػد ايتلفػت ءعػر هػرؤ ادلؤ ػرات تبعاللبيةػة الػك تعمػل ايهػا ادلؤسسػةة كالثقااػة التنظيميػة
السػائدةة ككيػا ؾ ا ػت هػرؤ ادلعػايتة ااعػا تعترب اظمػا كمقياسػا علميػا تعتمػد عليػ هيةػات االعتمػاد يف اهقطػار ادلختلفػةة
كيعرؼ ادلعيار ءث ما اير كساسا للمقار ة كالتقديرة كهو"  :ادلواصفات الازمة للتعليس ادػامعي اديػد الػرم ميكػن قبولػ ة
كهو مقياس مرجعي ميكن االسمل اد ء عند تقومي اهداء ادامعي لاحلاجة كسيركفة)06 :3112
هناؾ معايت ك مؤ رات كساسية الك ينباي تواارها يف ادلؤسسات للدكس عليها ءثعػا حققػت ادػودة علػى مسػتول
اهداء الكلي لعناصرها:
( ) 868
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المعيار ااول  :الفلسفة والرسالة والغايات وااهداف  :جيسد هرا ادلعيار اإل ار القيمػي للمؤسسػة مػن يػاؿ

الملكيػع علػى ككيػة حتديػد ادلنطلقػات اهساسػية الػك حتكػس مسػار العمػلة كحتػدد اياتػ ة كالاػر الػرم مػن كجلػ قامػت
ادلؤسسةة كهي اخلطوة الك تعرب عن مرحلة مهمة من مراحل العمل التنظيمية كهي مرحلة التكوين كالتخطػيطة ك ذا كػاف
من ادلسلمات الفركرية ذلرؤ ادلرحلة هو صيا ة رسػالة ككهػداؼ ادلؤسسػةة اػاف تػث ت ادلؤسسػةة كقولبتهػاة كتوحيػد عةهػاة
ال ءد كف يقوـ على السفة كاضدة كزلددة.
المعيةار الثةاني  :الحكةم واإلدارة :يتعلػع معيػار احلكػس كاإلدارة ءالقيػادة كاإلدارة الػك تػدير ادلؤسسػةة كءالبنيػة
التنظيمية للبناء ادلؤسسي الك من ياذلا حتقع دارة ادلؤسسة كهدااهاة يف ار منظومة ءشرية كمادية
حتػتكس ىل سياسػات كاضػدةة كك ظمػة كقػوا معتمػدة تػنظس العمػل مػن يػاؿ لػوائن تفصػيلية لكػل رلػاؿ مػن
رلاالتػ ة كهياكػل ترسػس مسػار اتصػاالاا كحػدكد مسػؤكليات العػامل ايهػا ككاجبػااسة كمػا تتطلػ كف تكػوف ءيةػة العمػل
تتناس مع بيعة كعماذلػاة كةقااػة تنظيميػة تسػهس يف توحيػد ا اهػات ادلػوظف ضلػو ر يػة كرسػالة ادلؤسسػةة كرءػط عناصػر
احلكس كاإلدارة مب ظومة رقاءية ادؼ ىل تقومي ادلسار كحتس اهداء كتطوير ءنية العمل التنظيمية
المبحث الثالث :الجانب العملي
اوال :نبذة مختصرة عن الجامعة التنمية البشرية:
جامعػػة التنميػػة البش ػرية ة جامعػػة كقفيػػة ػػت رجيػػة ة كسسػػها ك.د .علػػي زل ػ الػػدين القػػرؤ دا ػػي ة عػػاـ 3112ـ ة
كهػػي حتػػت ػراؼ كزارة التعلػػيس العػػايل كالبدػػل العلمػػي ءػػاقليس كوردسػػتاف الع ػراؽة تثسسػػت يػػوـ  05كػػا وف االكؿ عػػاـ
 3112ك حصػ ػػلت علػ ػػى اإلجػ ػػازة الرمسيػ ػػة مػ ػػن قبػ ػػل كزارة التعلػ ػػيس العػ ػػايل ك البدػ ػػل العلمػ ػػي يف قلػ ػػيس كوردسػ ػػتاف ءق ػ ػرار
ل )08300/2ك د اتن ادامعة ءتثريخ ل 37كا وف اهكؿ .)3112
ءدكت الدراسة اهكادميية يف ادامعة منػر السػنة الدراسػية  3118-3112كءعػدد ػاب كصػل اىل ل )278الػ
ك البة مكو ة من كرءعة كقساـ ككا ت :قسس القا وف ك قسػس العلػوـ السياسػية ضػمن كليػة القػا وف كالسياسػةة كقسػس علػوـ
احلاسوب يف كلية العلوـ كالتكنولوجيا .ك قسس اللاة اهصلليعية يف كليػة اللاػات .يف عػاـ ل )3101-3118د اػتن قسػم
سيػرين ككػػا :قسػػس اللاػػة العرءيػػة يف كليػػة اللاػػاتة كقسػػس العلػػوـ ادلاليػػة كادلصػػراية ضػػمن كليػػة االدارة كاالقتصػػاد .كيف الوقػػت
احلايل هناؾ كرءع كليات يف ادامعة تتفمن كةا عشر قسمان علميان ءالشكل التايل:
كلية القا وف كالسياسة :قسس القا وفلمسائي)ة قسس العلوـ السياسيةلمسائي).
كلية اهدارة كاالقتصاد :قسس العلوـ ادلالية كادلصػراية لمسػائي)ة قسػس ادارة االعمػاؿ لمسػائي)ة قسػس ادارة االعمػاؿ
لصباحي)ة قسس احملاسبة لمسائي)ة قسس احملاسبة لصباحي).
كلية اللاات :قسس اللاة االصلليعية لمسائي)ة قسس اللاة االصلليعية لصباحي)ة قسس اللاة العرءية لمسائي).
كلية العلوـ كالتكنولوجيا :قسس علو احلاسوب لمسائي)ة قسس علوـ احلاسوب لصباحي).
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ثانيا :خصائص عينة الدراسة

د توزيع ل )51استمارة استبا ة على االاراد ادلبدوة كد استاـ ل )22استمارة صاحلة للتدليل.
يصائر االاراد ادلبدوة مب يف اددكؿ رقسل:)0
جدول رقم()1
خصائص عينة الدراسة
ت

ادلتات

0

ادنع

3

احلالة االجتماعية

2

الفةة العمرية

2

ادلستول التعليمي

6

ادلستول الوظيفي

5

سنوات اخلدمة

التكرار

%

ذكر

27

77

ا ثى

00

02

متعكج اك متعكجة

26

72

اععب

02

07

كقل من 36سنة

05

22

 35اىل 26

31

23

 25اىل 26

7

02

اكثر من 25

6

01

اقل من االعدادية

2

07

االعدادية

8

02

دءلوـ

05

22

ءكالوريوس

06

20

مدير قسس

6

01

22

81

كقل من سنة

01

30

 0اىل  2سنوات

31

20

 2اىل  6سنوات

02

22

موظ

كيتفػػن مػػن ادػػدكؿ رقػػس ل )0كف ك ل ػ كا ػراد عينػػة الدراسػػة مػػن الػػركور ءنسػػبة ل  )%77كحػػالتهس االجتماعيػػة
متعكج ءنسبةل  ) %72ك اكثرية الفةة العمرية من الشباب ءنسػبةل ) %23ك ككثػرهس حاصػل علػى ػهادات لدءلػوـ
كءكالوريوس) ءنس ل ) %22كل) %20ة اما ادلستول الوظيفي ااف سبة ل )%81مػن ااػراد العينػة مػن ادلػوظف ك اكػرب
سبة الاراد العينة ذلس سنوات اخلدمة ء ل0اىل2سنوات) ءنسبةل.)%20
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ثالثا :وصف وتشخيص متغيرات الدراسة
 -1الثقة:
جدول رقم()2
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة حول القيم المكونة للثقافة المؤسسية/الثقة
الثقة

ادلتوسط
احلسايب

االضلراؼ
ادلعيارم

0

تسود الثقة ادلتبادلة العاقات ء االدارة كادلوظف

2422

0402

3

تسود الثقة ادلتبادلة ء ادلوظف

2482

0

2

يعمل ادلوظ كاةقا ءنفس دكف يوؼ منفقداف كظيفت

2406

0465

2

يشعر ادلوظ ا يثير كل حقوق دكف مطالبة

346

0433

6

يستخدـ ادلوظفوف قدرااس يف اصلاز العمل

248

0415

ت

العبارت

242
مػػن يػػاؿ ادػػدكؿ السػػاءع رقػػس ل )3كالػػرم يوضػػن ادلتوسػػطات احلسػػاءية كاالضل ػراؼ ادلعيػػارم إلجاءػػات كا ػراد عينػػة
الدراس ػػة ضل ػػو احمل ػػددات ادلتعلق ػػة ءالثق ػػة كثح ػػد كءع ػػاد الثقاا ػػة ادلؤسس ػػيةة يتبػ ػ كف ع ػػدد ل )6عب ػػارات كمع ػػدؿ متوس ػػطات
احلساءية تقع ل )242ام متوسط يف ح جاءت اقرة ل )3اعلى متوسط ام الثقة ادلتبادلة ء ادلوظف سػائدة ءػ ااػراد
عينة الدراسةة كاف عبارةل )2اقل مستول كمعناؤ اف عور ااراد العينة للدصوؿ على حقوق دكف مطالبة منخففة سبيا.
 -2الشعور بالمسؤولية:
جدول رقم( )3المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة حول القيم المكونة للثقافة
المؤسسية /الشعور بالمسؤولية
ت

الشعور بالمسؤولية

ادلتوس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط االضل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ
ادلعيارم
احلسايب

العبارت
0

يشعر ادلوظف ءادلسؤكلية لتطوير العمل كال تاجوف اىل مراقبة

2426

043

3

يقوـ ادلوظفوف ءاعماذلس ءفعالية كال تاجوف اىل اكامر اوقية

2421

043

2

يسود ركح التعاكف كالصداقة ء ادلوظف

240

0

2

يتبادؿ ادلوظفوف ءينهس ادلعلومات الفركرية لعملهس

2477

0400

6

ادلوظفوف يبرلوف اقصى جهدهس للنةاح يف اعماذلس

240

1426

ااموع

248
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من ياؿ اددكؿ الساءع رقس ل )2كالرم يوضن ادلتوسطات احلساءية كاالضلراؼ ادلعيار
إلجاءػػات كا ػراد عينػػة الدراسػػة ضلػػو احملػػددات ادلتعلقػػة ءالشػػعور ءادلسػػؤكلية كثحػػد كءعػػاد الثقااػػة ادلؤسسػػيةة يتب ػ كف معػػدؿ
متوس ػ ػػطات احلس ػ ػػاءية للمد ػ ػػدات ادلكو ػ ػػة م ػ ػػنل )6معب ػ ػػارات عب ػ ػػارة ع ػ ػػن ل )248ام جي ػ ػػد تقريب ػ ػػاة يف ح ػ ػ ػ ج ػ ػػاءت
اقػ ػراتل2ة )6م ػػن اعل ػػى مراتػ ػ كه ػػيل )240كه ػػي مس ػػتو جي ػػد ام اف ااػ ػراد عين ػػة الدراس ػػة يس ػػود ءي ػػنهس ركح التع ػػاكف
كالصػػداقة ك يبػػرلوف اقصػػى جهػػد للنةػػاح يف اعمػػاذلسة كاف عبػػارة رقػػسل )2اقػػل مسػػتول كمعنػػاؤ اف تبػػادؿ ادلعلومػػات ء ػ
ادلوظف جاجة اىل تطوير اكثر4
-3الرؤية المشتركة:
جدول رقم ()4
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة حول القيم المكونة للثقافة المؤسسية /الرؤية
المشتركة
ت

الرؤية المشتركة
العبارت

ادلتوسط
احلسايب

االضلراؼ
ادلعيارم

0

لدل ادلوظف ر ية كاضدة مشملكة لطبيعة العمل الرم يؤدك

2422

1487

3

لدل ادلوظف اهداؼ مشملكة

2462

0403

2

يسمن للموظف ءاءداء ارائهس ضلو القرارات ادلتعلقة ءوظيفتهس

240

046

2

يتس عمل اجتماعات دكرية لطرح اراء ادلوظف ضلو العمل

3427

042

6

يسود اهس مشملؾ ء ادلوظف لتطوير ادامعة

2472

040

ااموع

243

من ياؿ اددكؿ الساءع رقس ل )2كالرم يوضن ادلتوسطات احلساءية كاالضلراؼ ادلعيار
إلجاءات كاراد عينة الدراسة ضلو احملددات ادلتعلقة الر ية ادلشملكة كثحد كءعاد الثقااة ادلؤسسيةة يتب كف معػدؿ متوسػطات
احلسػاءية للمدػػدات ادلكو ػػة مػػنل )6معبػارات عبػػارة عػػن ل )243ام متوسػطة يف حػ جػاءت اقػػرةل )6مػػن اعلػػى مراتػ
كهػػيل )2472كهػػي مسػػتول متوسػػط ام اف اا ػراد عينػػة الدراسػػة يس ػػود ءيػػنهس اهػػس مشػػملؾ مبسػػتول متوسػػطة كاف عبػػارة
رقػػسل )2مسػػتول مػػنخفر سػػبيا كهػػيل )3427كمعنػػاؤ اف اجػراء اجتماعػػات دكريػػة لطػػرح اراء ادلػػوظف ضلػػو العمػػل ضػػعيفة
كجاجة اىل تطوير.
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-4المعايير الثقافية:
جدول رقم()5

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة حول القيم المكونة للثقافة المؤسسية /المعايير الثقافية

المعايير الثقافية

ادلتوسط
احلسايب

االضلراؼ
ادلعيارم

0

ادلوظ منفتن على االاكار كادلعارؼ اجديدة

2423

0402

3

يتقبل ادلوظ ا تقادات االيرين ل

2420

0402

2

يتس التسامن مع االيطاء ت ادلقصودة

3482

0422

2

يسمن للموظف استخداـ اهم ك قناعت الشخصية يف ريقة تنفير العمل

2403

0402

6

الر ية الواضدة يف العمل يشةع ادلوظف خلدمة مستقبل ادامعة

2453

0413

ت

العبارت

245

ااموع

من ياؿ اددكؿ الساءع رقس ل )6كالرم يوضن ادلتوسطات احلساءية كاالضلراؼ ادلعيار
إلجاء ػػات كاػ ػراد عين ػػة الدراس ػػة ضل ػػو احمل ػػددات ادلتعلق ػػة ادلع ػػايت الثقااي ػػة كثح ػػد كءع ػػاد الثقاا ػػة ادلؤسس ػػيةة يتبػ ػ كف مع ػػدؿ
متوسطات احلساءية للمددات ادلكو ة منل )6عبارات هيل )245ام متوسطة يف ح جاءت اقرةل )2من اعلػى مراتػ
كهػػيل )2403كهػػي مسػػتول جيػػد ام اف اا ػراد عينػػة الدراسػػة يسػػمن ذلػػس ءاسػػتخداـ اهم ػ ك قناعت ػ الشخصػػية يف ريقػػة
تنفير العمل مبستول جيدة كاف عبارة رقسل )2مستول منخفر سبيا كهػيل )3482كمعنػاؤ اف التسػامن مػع االيطػاء ػت
ادلقصودة ضعيفة كجاجة اىل مراجعة يف هرا اااؿ.
 -5التعامل االداري :جدول ( )6المتوسةط الحسةابي واالنحةراف المعيةاري السةتجابات أفةراد العينةة حةول القةيم
المكونة للثقافة المؤسسية /التعامل االداري
ت

التعامل االداري  /العبارت
كالتعليمات اخلاصة ءالعمل

ادلتوسط احلسايب االضلراؼ ادلعيارم

0

يتس اال اع كااة ادلوظف على القوا

3

يوجد حتديد كاضن دلهاـ كل كظيفة

3476

2

اتس االدارة ءتوات ارص التعلس ادلستمر للموظف

3427

042

2

اتس االدارة ءتطوير ادلوظف من ياؿ التدري

242

0403

6

اػػتس االدارة ءتدفيػػع ادلػػوظف علػػى ادلشػػاركة االجياءيػػة يف حتقيػػع اهػػداؼ
ادامعة

3483

0432

ااموع

348
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3471

046
0422
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من ياؿ اددكؿ الساءع رقس ل )5كالرم يوضن ادلتوسطات احلساءية كاالضلراؼ ادلعيار
إلجاء ػػات كاػ ػراد عين ػػة الدراس ػػة ضل ػػو احمل ػػددات ادلتعلق ػػة ءالتعام ػػل االدارم كثح ػػد كءع ػػاد الثقاا ػػة ادلؤسس ػػيةة يتبػ ػ كف مع ػػدؿ
متوسطات احلساءية للمددات ادلكو ة منل )6عبارات هيل )348ام متوسطة يف ح جاءت اقرةل )2من اعلػى مراتػ
كهػػيل )242كهػػي مسػػتول متوسػػط ام اف هنػػاؾ اهتمػػاـ سػػا ءتطػػوير ااػراد عينػػة الدراسػػة مػػن يػػاؿ التػػدري ة كاف عبػػارة
رقػػسل )0مسػػتول مػػنخفر سػػبيا كهػػيل )347كمعنػػاؤ اف اال ػػاع اا ػراد عينػػة الدراسػػة علػػى الق ػوا
ءالعمل ضعيفة كجاجة اىل مراجعة يف هرا اااؿ.

كالتعليمػػات اخلاصػػة

 -6االداء المؤسسي:
جدول()7
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة حول مستوى االداء المؤسسي
االداء المؤسسي

ادلتوسط

االضلراؼ

احلسايب

ادلعيارم

0

اعالية ادلوظف كقدرة تنفير االعماؿ

2422

1482

3

تنفير االعماؿ يف ادامعة يف موعدها احملدد

247

0

2

قدرة ككفاءة ادلوظف دلعادة ادلشاكل اليومية

2453

1482

2

التنسيع كالتعاكف ء ادلستويات ادلختلفة لتطوير االعماؿ

2415

0402

6

استعداد ادلوظف للعمل ءعد ا تهاء الدكاـ الرمسي

2426

0402

5

ركح ادلبادرة كاالءداع لدل ادلوظف يف اعماذلس

2405

0400

7

القياـ ءالواجبات دكف مراقبة كتوجي

2462

0

ااموع

2423

0412

ت

العبارت

من ياؿ اددكؿ الساءع رقس ل )7كالرم يوضن ادلتوسطات احلساءية كاالضلراؼ ادلعيار
إلجاءػػات كا ػراد عينػػة الدراسػػة ضلػػو احملػػددات ادلتعلقػػة ءػػاالداء ادلؤسسػػية يتب ػ كف معػػدؿ متوسػػطات احلسػػاءية للمدػػدات
ادلكو ػػة مػػنل )7عبػػارات هػػيل )2423ام مسػػتوم متوسػػطة يف حػ جػػاءت اقػػرةل )3مػػن اعلػػى مراتػ كهػػيل )247كهػػي
مسػػتول متوسػػط ام اف هنػػاؾ اهتمػػاـ سػػا ءتنفيػػر االعمػػاؿ يف ادامعػػة يف موعػػدها احمل ػدد ة كاف عبػػارة رقػػسل )2مسػػتول
مػػنخفر سػػبيا كهػػي ل )2415كمعنػػاؤ اف التنسػػيع كالتعػػاكف ءػ ادلسػػتويات ادلختلفػػة لتطػػوير االعمػػاؿ ضػػعيفة كجاجػػة اىل
مراجعة يف هرا اااؿ.

( ) 872

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد (  ) 1الثقافة املؤسسية وأثرها على االداء املؤسسي دراسة ميدانية يف جامعة التنمية البشرية  /ص878-858

رابعا :اختبار الفرضية

ايتبار الفرضية ادلعتمدة يف هػرؤ الدراسػة سػيكوف عػن ريػع اسػتخداـ معامػل التبػاين اهحػادم One Way ANOVAة
لكو ػ اهداة اإلحصػائية ادلناسػبة للتعػرؼ علػى الفػركؽ ءػ عناصػر متاػتات الدراسػة .كجيػ التنويػ هنػا ىل كف قيمػة اخلطػث
اإلحصائي دلعنوية التباين ستقبل لااية ل.)1416

الفرضية تقوؿ ا ةال توجد اركؽ ذات داللػة حصػائية عنػد مسػتول داللػة ( ≤  )αءػ اءعػاد الثقااػة ادلؤسسػية
كاالداء ادلؤسسػػي.كظهرت النتيةػػة كمػػا مبػ يف جػػدكؿ رقػػسل )2ىل حتليػػل التبػػاين اهحػػادم للفرضػػية الرئيسػػية كالػػك تتعلػػع
مبدل كجود اركؽ ذات داللة حصائية لعناصر الثقااة ادلؤسسػية ككا ػت كعلػى قيمػة ذلػرؤ الفػركؽ لاعتقػاد ءفاعليػة الثقااػة
ادلؤسسيةة ذ ءلات قيمة معامل التباين  Fل )1477كمبستول داللة ل )1411كهي دالة معنويا.
ككظهػػرت النتػػائج كمػػا ءػ يف جػػدكؿ رقػػسل )2ا ػ توجػػد عاقػػة ذات داللػػة احصػػائية ءػ الثقػػة كثحػػد اءعػػاد الثقااػػة
ادلؤسسية كاالداء ادلؤسسي ءنسبة ل)1461ة كتوجد ايفػا عاقػة ذات داللػة احصػائية ءػ الشػعور ءادلسػؤكلية كثحػد اءعػاد
الثقااػػة ادلؤسسػػية كاالداء ادلؤسسػػي ءنسػػبة ل)1452ة كتوجػػد عاقػػة ذات داللػػة احصػػائية ءػ الر يػػة ادلشػػملكة كثحػػد اءعػػاد
الثقااػػة ادلؤسسػػية كاالداء ادلؤسسػػي ءنسػػبة ل )14232ة ك توجػػد عاقػػة ذات داللػػة احصػػائية ء ػ ادلعػػايت الثقاايػػة كثحػػد
اءعػػاد الثقااػػة ادلؤسسػػية كاالداء ادلؤسسػػي ءنسػػبةل) 14666ة ك توجػػد عاقػػة ذات داللػػة احصػػائية ء ػ ادلمارسػػات االداريػػة
كاحدل اءعاد الثقااة ادلؤسسية كاالداء ادلؤسسي ءنسبةل.)14052
جدول رقم()8
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االستنتاجات والتوصيات
اوال :االستنتاجات:

 -1مستول الثقة كثحد كءعاد الثقااة ادلؤسسية للموظف اإلداري يف جامعػة التنميػة البشػرية عػايل سػبيا ك يسػتخدـ
ادلوظفػػوف قػػدرااس يف اصلػػاز العمػػل ك تسػػود الثقػػة ادلتبادلػػة العاقػػات ء ػ االدارة كادلػػوظف ك يعمػػل ادلوظ ػ كاةقػػا
ءنفس دكف يوؼ منفقداف كظيفت اـ عور ادلوظ ءاف يثير كل حقوق دكف مطالبة كقل سبيا.

 -2ادلوظفػػوف االداريػػوف يف جامعػػة التنميػػة البش ػرية يشػػعركف ءادلسػػؤكلية كيبػػرلوف اقصػػى جهػػدهس للنةػػاح
كيسود ءينهس ركح التعاكف كالصداقة ءينهس.
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 -3هن ػػاؾ ر ي ػػة مش ػػملكة ككاض ػػدة ءػ ػ ادل ػػوظف لتط ػػوير ادامع ػػة ك يس ػػمن ذل ػػس ءط ػػرح ارائه ػػس ضل ػػو قػ ػرارات متعلق ػػة
ءوظيفتهس كلكن االجتماعات الدكرية قليلة سبيا ء ادلوظف ك ادارة ادامعة.
 -4ادلستول الثقايف كاال فتاح على االاكػار كادلعػارؼ ادديػدة جيػد كهنػاؾ رلػاؿ كاسػع للمػوظف السػتخداـ اهمهػس
كقناعتهس لتنفير العمل كلكن التسامن مع االيطاء ت ادلقصودة اقل سبيا من قبل ادارة ادامعة.
 -5التعامػػل االدارم مػػع ادلػػوظف ضػػعيفة سػػبيا ككف هنػػاؾ اهتمػػاـ سػػا مػػن قبػػل االدارة يف جامعػػة التنميػػة البش ػرية
ءتط ػػوير ادل ػػوظف م ػػن ي ػػاؿ الت ػػدري ك حتفي ػػع ادل ػػوظف عل ػػى ادلش ػػاركة االجياءي ػػة يف حتقي ػػع اه ػػداؼ ادامع ػػة يف
مستول متوسط ة كا اع ادلػوظف علػى القػوا كالتعليمػات اخلاصػة ءالعمػل قليلػة اىل حػد مػاة كاهتمػاـ االدارة
ءتوات ارص التعلس ادلستمر للموظف متوسط.

 -6مس ػػتول االداء ادلؤسس ػػي يف جامع ػػة التنمي ػػة البشػ ػرية جي ػػدة س ػػبيا كهن ػػاؾ ق ػػدرة ككف ػػاءة عالي ػػة للم ػػوظف دلعاد ػػة
ادلشاكل اليومية كالقياـ ءالواجبات دكف مراقبة كتوجي ة كهنػاؾ اسػتعداد جيػد للمػوظف للعمػل ءعػد ا تهػاء الػدكاـ
الرمسية كركح ادلبادرة كاالءداع لدل ادلوظف يف اعماذلس متوسطة.

 -7هنػػاؾ اةػػر ذك داللػػة احصػػائية الةػػر امػػوع عناصػػر الثقااػػة ادلؤسسػػية علػػى االداء ادلؤسسػػي ءنسػػبة عاليػػة تصػػل اىل
.%77
 -8يوجد اةر ذك داللػة احصػائية ءػ الثقػة كثحػد اءعػاد الثقااػة ادلؤسسػية كاالداء ادلؤسسػي ءنسػ ل)%61ة كتوجػد
ايفػػا عاقػػة ذات داللػػة احصػػائية ء ػ الشػػعور ءادلسػػؤكلية كثحػػد اءعػػاد الثقااػػة ادلؤسسػػية كاالداء ادلؤسسػػي ءنسػػبة
ل)%52ة كتوجد عاقة ذات داللة احصائية ءػ الر يػة ادلشػملكة كثحػد اءعػاد الثقااػة ادلؤسسػية كاالداء ادلؤسسػي
ءنسبة ل )%22ة ك توجد عاقة ذات داللة احصائية ءػ ادلعػايت الثقاايػة كثحػد اءعػاد الثقااػة ادلؤسسػية كاالداء
ادلؤسسػػي ءنسػػبةل) %66ة ك توجػػد عاقػػة ذات داللػػة احصػػائية ء ػ ادلمارسػػات االداريػػة كاحػػدل اءعػػاد الثقااػػة
ادلؤسسية كاالداء ادلؤسسي ءنسبةل.)%1407
ثانيا :التوصيات:
 -0تطوير اليات تبادؿ ادلعلومات ء ادلوظف .
 -3االهتماـ ءالوص الوظيفي كتوضين احلقوؽ كالواجبات ا عار ادلوظف ءثف حقوق زلفوظة دكف ادلطالبة.
 -2االهتماـ ءالقيس اال سا ية العليا كياصة قيمة التسامن مع االيطاء ت ادلقصودة .
-2
-6
-5
-7

القياـ ءاجتماعات دكرية مع ادلوظف لا اع على اراء ادلوظف ضلو العمل كيصصهس.
االهتماـ ءادلوظف كك اعهس على القوا كالتعليمات اخلاصة ءالعمل.
العمل على تقوية كتطوير التنسيع كالتعاكف ء ادلستويات االدارية ادلختلفة للةامعة.
تطوير اليات تنمية الشعور ءادلسؤكلية ظرا لدكرها الفعاؿ يف تنمية كتطوير االداء ادلؤسسي.
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المصادر:

 -0امساعيلة زكي زلمدة 0823ة االةركءولوجيا كالفكر االسامية عكا للنشر كالتوزيعة جدة.
 -3جلاة عبداهلل عبدالرزاؽة 0885ة ااتمع كالثقااة الشخصيةة دار ادلعراة االجتماعيةة االسكندرية.
 -2عبداهللة علية 3101ة التدوالت كالثقااة ادلؤسسيةة جامعة ادعائر.
 -2الرييم ػػية شل ػػدكح ج ػػاؿة 0881ة دكر القاا ػػة التنظيمي ػػة يف تطبي ػػع ادارة اد ػػودة الش ػػاملة عل ػػى قط ػػاع الص ػػناعات
الكيمياكية مبدااظة جدةةرسالة ماجستت ت منشورةة كلية االدارة كاالقتصادة جامعة ادلل عبدالععيعة جدة.
 -6العهػ ػراينة عب ػػداهلل ء ػػن عطي ػػةة 3117ة اة ػػر الثقاا ػػة التظيمي ػػة عل ػػى ادا الع ػػامل ءادلملك ػػة العرءي ػػة الس ػػعوديةة كلي ػػة
االقتصادةجامعمة دمشعة سورية.
 -5الدكيلػػةة مهػػد يوس ػ ة3117ة اةػػر الثقااػػة التنظيميػػة علػػى اداء ادلػػوظف يف الشػػركات الصػػناعية الكويتيػػةة جامعػػة
عماف العرءية للدراسات العلياة االردف.
 -7سؿ حسػػنة عبػػدالععيع حسػػنة 0880ة الثقااػػة التنظيميػػة كعاقتهػػا ءفعاليػػة التطػػوير التنظيمي:دراسػػة تطبيقيػػة علػػى
االدارة العامة يف ادلملكة العرءية السعودية.
 -2اخلليفػػةة زيػػاد سػػعيدة 3112ة الثقااػػة التنظيميػػة ككةرهػػا يف راػػع مسػػتول االداءة رسػػالة ماجسػػتت ػػت منشػػورةة كليػػة
العلوـ االدايةة جامعة اي العرءية للعلوـ االمنيةة ادلملكة العرءية السعودية.
 -8الث ػػويينة عب ػػدالكرمي اء ػراهيسة 3117ة اة ػػر القاا ػػة التنظيمي ػػة عل ػػى تط ػػوير ادل ػوارد البشػ ػريةة دراس ػػة ماجس ػػتت يف ادارة
اعماؿ ت منشورةة كلية االدارة كاالقتصادةجامعة ادلل عبدالععيعة السعودية.
 -01الساعايتة سامية حسنة 0882ة الثقااة الشخصية :جل يف علس االجتماع الثقايفةدار الفكر العريبة القاهرة.
 -00ادلرسية مجاؿ الدين عمرة 3115ة ادارة الثقااة التنظيمية كالتفستة الدار ادامعية االسكندريةة مصر.
 -03سليم ػػرة عب ػػدالععيع مجي ػػل كج ػػودةة عبداحملس ػػن كا ػػوزمة ػػاجي زلم ػػد كعب ػػدالقادرة عبدالقادرزلم ػػد كزلم ػػدة س ػػعد
عباحلميػدة3111ة قيػاس االداء ادلؤسسػي لاجهػعة احلكوميػةة القاهرةةجامعػة الػدكؿ العرءيػةة ادلنظمػة العرءيػة للتنميػػة
االدارية.
 -02ارحػػافة عبػػداهلل ةاءػػتة 3117ة تػػثةت الثقااػػة التنظيميػػة علػػى سػػلوؾ ادلػػوظف االداري ػ ة دراسػػة ميدا يػػة دامعػػة
صنعاء قسس العلوـ السياسية-ادرة عامةةاليمن.
 -02الينة كفاح حيدرة3100ة زلاضرات يف مركع التدري كالتطوير يف االما ة العامة الع الوزراء العراقي.
 -06قريويتة زلمد قاسسة3111ة ظرية ادلنظمة كالتنظيسةدار كائل للنشرة عمافة االردف.
 -05الكبيسية عامرة 0882ة التطوير التنظيمي كقفايا معاصرةةدار الشرؽ للطباعة كالنشرة الدكحة.
 -07العن ػػعمة ءس ػػاـ ء ػػن من ػػاكرة؟ 3112ة الثقاا ػػة التنظيمي ػػة كاالء ػػداع االدارمة دراس ػػة اس ػػتطاعية عل ػػى الع ػػامل يف
ادلؤسس ػػات العام ػػة يف مدين ػػة الري ػػا ة رس ػػالة ماجس ػػتت ػػت منش ػػورةة كلي ػػة العل ػػوـ االداري ػػةة جامع ػػة ادلل ػ س ػػعودة
السعودية.
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 -02كصفية عا ة 0820ة الثقااة كالشخصيةة دار النهفة العرءيةة ءتكت.
 -08الوقفية علي عو ة3112ة تطوير ةقااة ادلنظمة لتدس االداء ادلؤسسي يف البنوؾ التةاريػة االرد يػةة ا ركحػة
دكتوراة ت منشورةة عمافةجامعة عماف العرءية للدراسات العلياةاالردف.
 -31العدلوينة زلمدة 3113ة العمل ادلؤسسية دار اءن حعـ للطباعة كالنشرة ءتكت.
 -30الشرجبية مصطفية 3103ة
-22
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