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 د/ جاسم الكندري
 نوار ناصر عبدهللا سعود المحجانأ/ أ

 الستيفاء جزءالدراسات العليا  لكليةأطروحة مقدمة 
 الماجستير في أصول التربيةدرجة من متطلبات 

 ثــــص البحــــملخ

استتتفت ال اا ةاستتتل ااتوايتتتل ف اتتتيف  التتتي اا اواتتتل اافجايعيتتتل ااستتتو    اتتت   وع تتتل اا  يتتتل 
  ع ى فأ ية السفل اا اوال اافجايعيل على األ اء اا وع   عن   تل جاة أعاوء هي ل اافت ةي، 

 ةْصتت  ااجفتتو ل  ااف صتتيول ااعافةتتتل افف يتتا   ة اا اواتتل اافجايعيتتل  اتت  ةاتتي عستتف ى األ اء اتت   
 وع ل اا  يل. اسفخ عل اابوت ل ااعجتل اا صف  جاةا اعال عل اطبي ل اابتث  عتو بلتتل عيجتل 

 اتتتتتتتة ا عتتتتتتتن اعاتتتتتتتوء هي تتتتتتتل اافتتتتتتت ةي، اتتتتتتت   وع تتتتتتتل اا  يتتتتتتتل بطةياتتتتتتتل ع تتتتتتت ا يل 162اابتتتتتتتتث 
افتتت  ف صتتتلل اتتتتو اا ةاستتتل   تتت    اواتتتل فجايعيتتتل  يتتت   بتتتين أعاتتتوء هي تتتل   وجتتتل اهتتتا ااجفتتتو ل ا

اافتت ةي، اتت   وع تتل اا  يتتل  عتتو ف  تت  عاللتتل طة يتتل  ال  ماتتل  تصتتو يل بتتين ع  جتتول اا اواتتل 
 اافجايعيل  األ اء اا ايف .
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 ة:ــــــة الدراســــــمشكل

فخفلت  عتن ااعجاعتول ز ااعؤسسول ااف  ففبي اا اوال اافجايعيل بخصو ص  ستعول ففعي  
 ا يةستا طةياتتل أ اء اا عتتا  ععتو يستتتا علتى أاتتةا  فلتت األختةى  تيتتث يت اة اتتتو هتت ا اافجاتيا  طتتوة  
 ااعؤسسل ااايوا ب ا بوفتا بطةيال ا وال.

ء تتتو ع اعتتا ا واتتل اتتتو فأ يةهتتو علتتى أ اعالستتفل  اواتتل ااعؤسستتل ااف ليعيتتل اافتت  فت   ف تت   
بي تتتل  لتتت   اا اواتتتل اافجايعيتتتل اافتتت  فستتتل تو فلتتت  ااعؤسستتتل   اتتت  فب تتتو اط   ستتتل   اا تتتوعلين بتتتتو

و علتتتى أج تتتطفتو  اف تتت ن اتتت   اا اواتتتل اافجايعيتتتل العؤسستتتل يتتتج  ، ستتتلب    اتتت  ألن  ااف ليعيتتتل  
لت   اا اواتل  علتى ااجاتيم عتن  ات  ات ن      عؤسسل غية عجف ل ععو يؤ ي  اى جز ا عسف ى أ ا تتو

 وايتتل األ اء  فزيتت  عتتن لتت ةفتو علتتى ع ا تتتل اافتتت يولاافجايعيتتل اتت  ااعؤسستتل ااف ليعيتتل فةاتتي ا 
 ن ف ا تتو ايةاي  ا  عن عسف اهو.أ عن ااعع ن اافتيةال ااف  

أن اا اواتتتل اافجايعيتتتل هتتت   اتتت  ااطتتتوة ااف تتتةي ااتتت ي ي  تتت   (2008البستتتي)   يؤ تتت    
لعجاعتل خص صتتيول  ستعول فعيزهتو عتتن اأعاتوء ااعؤسستل اا اتتت    يتجاا أععتواتا  عتتو ي  تا 

 غيةهو عن أجعوط ا ةيل   اوايل.
األجعوط اا اوايل ااسو    ات  عؤسستول ااف لتيا اا توا  فات   عتن عتزا  و أن   يفاف تواي  

ون اتت ا  تت  اا وع تل  لتت ةفتو  ااتتت  عتتن فط ةهتتو   م فستتوع هو علتتى فطتت ية   اةفتتتو الايتتوا بفوعليفتتتو
اتت ء اا اواتتل اافجايعيتتل عتتن اااتتة ةي اا عتتا علتتى فطتت ية أ اء عؤسستتول ااف لتتيا اا تتوع   اتت  

 (2013، . األف ااسو   
  بواةغا عن اا  ي  عن اابت ث  اا ةاسول ااف  جول تل عفتت ا اا اواتل اافجايعيتل ات  عت  

    ا ن  ه ه اا ةاسل فس ى العزيت  عتن اا تةاء  اابتتث ات  هت ا اا تأن  اجب ا    ية عن اابي ول
أعاتتتوء هي تتتل اافتتت ةي، اتتت    عاللفتتتتو بتتتأ اءيتتتل اتتت ا  فجو اتتتل هتتت ه اا ةاستتتل الستتتفل اا اواتتتل اافجايع

 .  وع ل اا  يل عن   تل جاةها

 ة ــــــاؤالت الدراســــــتس

عتتتتتتتو   ة اا اواتتتتتتتتل اافجايعيتتتتتتتتل اتتتتتتتت  فتستتتتتتتتين األ اء عتتتتتتتن   تتتتتتتتتل جاتتتتتتتتة أعاتتتتتتتتوء هي تتتتتتتتل 
 ااف ةي، ا    وع ل اا  يل؟

 عدة يساؤالت فرعية وه :  وي)بثق من اليساؤل الرئيس
 ؟ عو أهعيفتو   او فتوفجايعيل؟ عو السفل اا اوال اا 
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  عتتتتتتتو عالعتتتتتتتف اا اواتتتتتتتل اافجايعيتتتتتتتل ااستتتتتتتو    اتتتتتتت   وع تتتتتتتل اا  يتتتتتتتل عتتتتتتتن   تتتتتتتتل جاتتتتتتتة
 ؟أعاوء هي ل ااف ةي، ب وع ل اا  يل

  أعاتتتتتتوء هي تتتتتتل  بتتتتتتأ اءاا اواتتتتتتل اافجايعيتتتتتتل ااستتتتتتو    اتتتتتت   وع تتتتتتل اا  يتتتتتتل عتتتتتتو عاللتتتتتتل
 ااف ةي، ب وع ل اا  يل عن   تل جاةها؟

 هميتها:وأأهداف الدراسة 

 استتتفت ال اا ةاستتتل ااتوايتتتل ف اتتتيف  التتتي اا اواتتتل اافجايعيتتتل ااستتتو    اتتت   وع تتتل اا  يتتتل
   ع ى فأ ية السفل اا اوال اافجايعيل على األ اء اا وع   عن   تل جاة أعاوء هي ل اافت ةي،

   ااجفتتو ل  ااف صتتيول ااعافةتتتل افف يتتا   ة اا اواتتل اافجايعيتتل  اتت  ةاتتي عستتف ى األ اء اتت  ةْصتت
 اا  يل. وع ل 

 ات:ــــد المصطلحــــتحدي

 الثقافة التنظيمية:

ع ع عتتل عتتن ااعتت ة ول اافتت  ي تتفة  ايتتتو أعاتتوء  :علتتى أجتتتو (2006فهتتا ميتتول   يعر  
سو    عجا عل ااع وج   ااةع ز اا :أجتوعلى  (2012  يفها القريو يعر   ت   فجايعيل ع يجل.  عو 

 ااف يتتت   ااف وعتتتتا عتتتي ااعتتتتؤ ةال اا اخليتتتتلجتتتتل  عتتتن أ تتتتا اتتت  اافجاتتتتيا اافتتت  فط ةهتتتتو  عوعتتتل ع ي  
 ااخوة يل   ااف  يفا امففوق عليتو  ال ص ا  اى فتايق األه ا  ااةسعيل.     

 ا: جرائي  إالثقافة التنظيمية 

ع ع عتتل اااتتيا  ااع فاتت ال  األعتتةا   ااف ل تتول ااستتو    اتت   وع تتل اا  يتتل  اافتت  هتت  
 ااف ةي،  فط ة عن عسف ى اا وع ل. و على أ اء أعاوء هي لو أ  سلب  ي وب   فؤ ة 

 ة:ــــــــات السابقــــــــالدراس

لوا ب ةاسل عج اجتو) اا اوال اافجايعيل    ةهو ا  فتسين األ اء  (2011فوزي الحارث   
اافتت  استتفت ال اا  تت  عتتن   عتتن   تتتل جاتتة أعاتتوء هي تتل اافتت ةي، ب ليتتل ااعلتت  اتتت  األعجيتتل   

ء أعاتوء هي تل اافت ةي، عتي ااف تة  علتى  التي اا اواتل اافجايعيتل  اوال فجايعيل ف عا فتستين أ ا
عجيتتل عتتن   تتتل جاتتة ااعبتتت  ين  عتتي فت يتت  عاللتتل اافتتة ق  ال ااستتو    اتت   ليتتل ااعلتت  اتتت  األ

و مختتفال  ااعفتيتتةال اا ماتتل بتتين   وبتتول أعاتتوء هي تتل اافتت ةي، ب ليتتل ااعلتت  اتتت  األعجيتتل فب  تت
استفخ ا لت        سج ال ااخبتة  -اا ة ل اا لعيل -ااةفبل -اف ةي،ةاايل ) ا ل عا  هي ل اغاا يع  
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 وبل عن فسوؤمفتو   اخفوة اابوتث ت  افتايق أه ا  اا ةاسل  اااابوتث ااعجتل اا صف  ااعسْ 
عيجتتل ع تت ا يل بستتيطل ععو لتتل اع فعتتي اا ةاستتل عتتن أعاتتوء هي تتل ااف ةي،)اا ستت ةي ن  ااعتت جي ن 

ا اابوتث ب   فطبيق اسفبوجل  أ ا  ال ةاسل ا.  ف ص  عا     160)ل بت ا عيج ب ليل ات  األعجيل 
 اتتى عتت   عتتن ااجفتتو ل عجتتتو: أن أاتتةا  عيجتتل اا ةاستتل ع اااتت ن ب ة تتل  بيتتة  علتتى   تت     يتتة عتتن 

ص  عجتتتو تتتةْ   ن   اافتت  يتت ة تو ااعبت  تت  عالعتتف اا اواتتل اافجايعيتتل اتت   ليتتل ااعلتت  اتتت  األعجيتتل
تعجس ب  اا ليل على ستع ل اا  اتى ا اابوتتث أياتو  ليتل عتي   ت   اتتا عتوا اةستوال اا ليتل   ف ص 

أن أاتتتتةا  عيجتتتتل اا ةاستتتتل ع اااتتتت ن ب ة تتتتل  بيتتتتة  علتتتتى   تتتت   ع اعتتتتا ف  تتتت  عتتتتن عاللتتتتل اا اواتتتتل 
اافجايعيل   ععتتو افتستين أ اء أعاتوء هي تل اافت ةي، )اا ست ةي ن  ااعت جي ن  ب ليتل ااعلت  اتت  

 األعجيل ب ة ل  بية .
)اا اواتل اافجايعيتل ااستو    ات   توع ف   ب ج ان (2012حسين السرحا)     وجل  ةاسل

اا     تو ا عن   تل جاة أعاوء هي ل ااف ةي،    اا ي الفصة ه   اا ةاسل الف ة  على 
ععوةستتتل اا اواتتتل اافجايعيتتتل ااستتتو    اتتت   تتتوع ف  اا تتت    تو تتتا عتتتن   تتتتل جاتتتة أعاتتتوء هي تتتل 

 اء اا تتوع فين.  فتتا استتفخ اا ااعتتجتل أعتتن أ تتا ةاتتي عستتف ى اافتت ةي،  عاللفتتتو بتت اا يفتا ال عتتا 
اا صتتتف  ااعستتتت  امةفبتتتوط  اعجوستتتبف  اتتتتةم اا ةاستتتل ااتوايتتتل    اتتت  بتتتت    ةاستتتل   صتتت  

ل بين عسف ى اا اوال اافجايعيل ااسو    ا  اا وع ول ااس   يل   ا ااف ة  على اا اللل امةفبوطي
طةياتل ل    اا يتل اا عتا ات يتا.   اخفتوة اابوتتث عيجفت  بواعفتيةي اا ةاسل:  هعو اا اواتل اافجايعيت

هي ل  ا  عا   468ااطبايل اا   ا يل اابسيطل عن  وع ف  اا     تو ا   بلتل عيجل اا ةاسل )
 ب تت  فطبيتتق استتفبوجل  تتأ ا    اافتت ةي، عتتن  تتوع ف  اا تت    تو تتا اتت  ااععل تتل اا ةبيتتل ااستت   يل

جفتتو ل عجتتتو: أن هجتتو   ة تتل عةفف تتل  ال اواتتل اافجايعيتتل ال ةاستتل ف صتتا اابوتتتث  اتتى عتت   عتتن اا
تا    عجتو  مء اا وعلين العجاعل عي اافتزاع  ب م عالعتتو اابوتث ا  ع فعي اا ةاسل ااف  ت   

فل أياتو   ت  بفطبيق األجاعتل  ااات اجين اافت  ستج فتو اا وع فتون   امفصتوا ااف  توا بتين اا توعلين
ل ل يل فجاا اا وعلين  أعاوء هي ل ااف ةي، ا   وع ف  اا ت         اوال فجايعي اا ةاسل عن

ي ا اات ي فةات تو ا  عي   ت   عاللتل اةفبوطيتل ع  بتل بتين اا اواتل اافجايعيتل   اا يتل اا عتا ات يت
   عن عسف ى أ ا تا.

 Muya Ng’ang’a, Wesongaأ تتةى اابوت تتون اع يتتو جتوجتتتو   يستت جتو جي جتيستتو 

Nyongesa ( عج اجتو )أ ة اا اواتل اافجايعيتل علتى أ اء ااعؤسستول ااف ليعيتل      ةاسل 2012ا
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تيث اسفت ال اا ةاسل اسف  و  عو يفةفتب عتن اا اواتل اافجايعيتل علتى ااعؤسستول ااف ليعيتل عتي 
ليتتتو، فتتتأ ية  اواتتتل ااعؤسستتتل اافجايعيتتتل علتتتى أ اء فلتتت  ااعؤسستتتول.  استتتفخ ا اابوت تتتون استتتفبوجل 

فبتتي اابوت تتون ااعتتجتل اا ْصتتف  اافتليلتت  افتليتتا اابيوجتتول األ ايتتل. الفتا تتق عتتن أهتت ا  اا ةاستتل   ا
 عن ااجفو ل ااف  أستفةل عجتتو هت ه اا ةاستل: أن اا اواتل اافجايعيتل يع تن اتتو أن فبجت   اواتل ل يتل 
فتاتتق األ اء ااعطلتت ب افطتت ية ااعؤسستتول ااف ليعيتتل   ي تت ن أ تتة اا اواتتل اافجايعيتتل  ي وبيتتل علتتى 

 ايتاق األه ا  ااعطل بل. أ اء فل  ااعؤسسول
  ةاسل عي اجيل ب جت ان ) اا اواتل اافجايعيتل  فأ يةهتو علتى (2013محمد رمضان   أ ةى 

  تيتتث استتفت ال اا ةاستتل ااف تتة  علتتى  أ اء عتت يةي ااعتت اة، اا وج يتتل اا وعتتل بعتوااتتل ستت هو 
ا اا  اعت ت ي  ب تم ف افتو  أج اعتو   ةال أهعيفتو  عت   ععفت ا اا اوال اافجايعيل  خصو صتو   

يعيتل ااعؤ ة  على أ اء ع يةي ااع اة، اا وج يتل اا وعتل  عتي ااف صتا  اتى ع ةاتل أ تة اا اواتل اافجا
ف  استتفخ ا اابوتتتث ااعتتجتل اا صتتف  اافتليلتت  ااتت ي ياتت ا علتتى عْستت  ااعتت اة،فلتت  علتتى عتت يةي 

  استفبوجل ع  تتل   ص  اابيوجول  ااع ل عول ااعف لال بع ا ع اابتث   فع لتل أ ا  اا ةاستل ات
ا يجتتتل عتتتن ااع لعتتتين  ااع لعتتتول بعتتت اة، ااف لتتتيا اا تتتوج ي اا تتتوا بعتوااتتتل ستتت هو   لتتت  بلتتت  ت تتتا 

ية علتى  عن ااجفو ل ااف  ف صلل  ايتو اا ةاسل: أن اا اواتل اافجايعيتل اتتو فتأ   ا  اة   215اا يجل)
لت  فجايعيتل ااستو    ات  ف لت  تت  ل اا ةاستل ب تم عالعتف اا اواتل اا  و اةي ت أ اء ع يةي ااع ةسل 

 ااعت اة،  أبةزهتتو   تتةا  ااع ةستتل  عيتي اا تتوعلين اتت  اافخطتتيط ال توا اا ةاستت  اا  يتت   عتتي فتت اية
 .ااع ةسل    ا عجوسب و ا عا اةيق اافط ية ااع ةس 

 ة:ـــــج الدراســــمنه

 جاةا اطبي ل اا ةاسل اسفخ عل اابوت ل ااعجتل اا صف  اافتليل  

 ة:ـــع الدراســمجتم

يفع تتتتا ع فعتتتتي اا ةاستتتتل بأعاتتتتوء هي تتتتل اافتتتت ةي، اتتتت   وع تتتتل اا  يتتتتل  اابتتتتوا  عتتتت  ها 
اآل اب    عاتتت  هي تتتتل فتتت ةي،  اتتتت  عخفلتتتت   ليتتتول  وع تتتتل اا  يتتتتل    هتتتت   وافتتتتوا : 1539)

ااتج ستتتل اا تتتةي ل  اا ةاستتتول ااستتتالعيل  اا لتتت ا ام فعوعيتتتل  اافةبيتتتل  ااتاتتت ق  اا لتتت ا اا اةيتتتل  
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  طتتتب األستتتجون  ااصتتتي ال  اا لتتت ا ااطبيتتتل ااعستتتوع    اا لتتت ا ااتيوفيتتتل ا عتتتوة  اابفتتتة ا  ااطتتتب  ا
   ليل عل ا  هج سل ااتوس ب.

 ة: ـــدراســة الـــــعين

عتتن اا تت   اا لتت    فتتا اخفيوةهتتو بواطةياتتل %10.5) بجستتبل اتتة ا 162بلتتتل عيجتتل اا ةاستتل 
ع اا اا ليول ااعخفلفل على  اا   ا يل ااطبايل عن أعاوء هي ل ااف ةي، ا   وع ل اا  يل ا 

  أسو، عفتية ااج ع   اا  أخ  ا  امعفبوة  علل أعاوء هي ل ااف ةي، ا   ليول اا وع ل اابوا
  عن ااع فعي األصتل    %73.4  ةا بجسبل ) 1129عجاسعين تسب ااج ع  اى  1539ع  ها 

وع تتتتتل   -يتتتتتوليتتتتتل اا ةاستتتتتول اا ل  - . )ااعصتتتتت ة: لستتتتتا اافخطتتتتتيط%26.6 جو تتتتتو بجستتتتتبل ) 410
  2اا  يل)ااعلتق ةلا

 (1جدول )
 جامعة الكويتتوزيع العينة حسب النوع ألعضاء هيئة التدريس في 

 النسبة المئوية العدد النوع
 77.2% 125 ذكر

 22.8% 37 نثىأ

 63% 102 كويتي

 37% 60 غير كويتي

 100.0% 162 المجموع

عاتتوء هي تتل اافتت ةي، اتت  اا يجتتل يفاتتف عتتن اا تت  ا ااستتوبق أن ااجستتبل ااع  يتتل الجتت ع أل
فاتتوةب جستتبفتا اتت  ااع فعتتي   يالتتتا أن  ل تت  ع فعتتي اا ةاستتل عتتن ااتت   ة  اا لتتث ااعفباتت  عتتن 
ااجتتوث. يالتتتا عتتن اا تت  ا أن عتتو ياتتةب عتتن  ل تت  ع فعتتي اا ةاستتل  تتوج ا عتتن اا تت يفيين  اا لتتث 

 اآلخة  وج ا غية   يفيين. 

 (2جدول )
 جامعة الكويتصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس في توزيع العينة حسب طبيعة التخ

 النسبة المئوية العدد طبيعة التخصص

و وق الحق والجتماعية و التربية )كليات اآلداب و الشريعة و العلوم ا علوم إنسانية
 بعض تخصصات كلية العلوم اإلدارية(

69 %42.6 

سوب والعمارة )كليات الهندسة و الطب والعلوم وهندسة الحا تخصصات علمية
 والعلوم و بعض تخصصات كلية العلوم اإلدارية(

93 %57.4 

 100.0% 162 وعــــــــــــــــــالمجم
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يفاتتف عتتن اا تت  ا أن أعاتتوء هي تتل اافتتت ةي، ااعفخصصتتين اتت  اا لتت ا ااجستتوجيل اتتت  
 اا يجل فاتا جستبفتا عتن جاتةا تا ااعفخصصتين ات  اافخصصتول اا لعيتل اابتفتل أ  اافطبيايتل بعتو

 .15% ياوةب
 (3جدول )

 كويتجامعة الفي  ألعضاء هيئة التدريس ةالعلمي الدرجةوتوزيع العينة حسب فئات العمر 
 النسبة المئوية العدد المسمى العلمي النسبة المئوية العدد فئات العمر

 33.3% 54 مدرس 24.7% 40 سنة 39إلى  30من 

 40.7% 66 أستاذ مساعد 32.1% 52 سنة 49إلى  40من 

 25.9% 42 أستاذ 22.8% 37 سنة 59إلى  50من 

    20.4% 33 فأكثرسنة  60من 

 100.0% 162 المجموع 100.0% 162 المجموع

عتتن أعاتتوء هي تتل اافتت ةي، اتت  اا يجتتل ففتتةا   بتتين  57%يالتتتا عتتن اا تت  ا أن أععتتوة 
ةي، يالتتتا عتتن اا تت  ا   تت   فتت ازن  اتتى تتت  عتتو بتتين أعاتتوء هي تتل اافتت   ستتجل  49ستتجل   30

ن  وجتتتل جستتتبل أعاتتتوء هي تتتل اافتتت ةي، اتتت  ااعستتتعى اا لعتتت  : أستتتفو    تستتتب ااعستتتعى اا لعتتت   ا 
 عسوع  ه  األعلى.

 (4جدول )
 ريستوزيع العينة حسب فئات الخبرة بالسنوات في المجال األكاديمي ألعضاء هيئة التد

 النسبة المئوية العدد الخبرة في المجال األكاديمي

 13.6% 22 سنوات 3أقل من 

 19.1% 31 سنوات 9إلى  3من 

 30.2% 49 سنة 19إلى   10من 

 37.0% 60 سنة فأكثر 20من 

 100.0% 162 المجموع

أعاتتوء هي تتل اافتت ةي، اتت  اا يجتتل فاةيبتتو  فزيتت  خبتتةفتا اتت   يالتتتا عتتن اا تت  ا أن  ل تت 
    لليل  ااخبة  ها ألا ف ا  ا ا  اا وع ل.ااع وا األ و يع  عن ع ة سج ال

 ة:ـــدراســـالأداة 

فتتتا بجتتتوء أ ا  اا ةاستتتل )امستتتفبوجل  اي تتتو  ب تتتم عالعتتتف اا اواتتتل اافجايعيتتتل ااستتتو    اتتت  
اا  يل عي فت ي  عاللفتو بوأل اء اات ايف  ألعاتوء هي تل اافت ةي، ات  اا وع تل    تعلل عتو  وع ل 
 يل :

 اا لعيتتتتل اا ة تتتل اابيوجتتتول اا خصتتتيل: اا تتتتج،  اا جستتتيل  فخصصتتتتول اا ليتتتل  اا عتتتتة  -1
  ااخبة .
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يعيتتل ااف ل تتول اافجا ااع فاتت ال اافجايعيتتل   اااتتيا اافجايعيتتلع  جتتول اا اواتتل اافجايعيتتل:  -2
  األعةا  اافجايعيل. 

 األ اء اا ايف . -3
 طريقة قياس الدرجات:

  عبتتتوة   فتتت  ة اتتتعن  تتتز ين يعتتت  الن 28فف تتت ن امستتتفبوجل اتتت  صتتت ةفتو ااجتو يتتتل عتتتن )
  عتتي اا تتزء اا واتتث ااختتوص بوابيوجتتول اا خصتتيل.  فتتا  اتتي اا اواتتل اافجايعيتتل  األ اء ااتت ايف 

  1 وافتتوا  )ب ة تتل اتت يفل  تت ا خعتت، استتف وبول التصتت ا علتتى استتف وبول أ  تتة  لتتل عف ة تتل 

  عتتتتو عتتتت ا عتتتتت ة 5)ب ة تتتتل  بيتتتتة     4ب ة تتتتل  بيتتتتة     3ب ة تتتتل عف ستتتتطل    2ب ة تتتتل اتتتت يفل  
و  وافوا  )غية    3غيتة عفأ ت     2غية ع ااتق    ع ااق   ا ااع فا ال اافجايعيل اا ي  ون عف ة  

 .5)ع ااق   ا    4ع ااق 

 ات األداة:ـــدق وثبـــص

 وى:ــدق المحتــص

يستتفخ ا صتت ق ااعتفتت ى الفأ تت  عتتن أن األ ا  يجتتفل عجتتتو بيوجتتول  لياتتل  فختت ا أغتتةام 
 7)اا ةاسل   فا اافأ   عن ص ق عتف ى امسفبوجل عن ختالا عةاتتو علتى عت   عتن ااعت عتين 

عت عين  عن  وع ل اا  يتل.  طلبتل اابوت تل عتن ااعت عتين  بت اء ةأيتتا تت ا امستفبوجل   اافت  
   عبوة     وجل عالتاوفتا  الفةاتوفتا تيوا عو يل :32ف عا ا  ص ةفتو األ اى على )

 .ع ى عجوسبل ااعتو ة األسوسيل االسفبوجل اع ا ع اا ةاسل 
 ااعخصص. ع ى اجفعوء  ا ااة  عن اافاةال العت ة 

 .لل ااصيوغل االت يل الفاةال  ع ى صتفتو االت يل  

 الفةاتول أ  ف  يالل أ   اواول عن ااعجوسب  اوافتو. لأي 

 ب تتتت  استتتتفالا ااتتتتة    عتتتتن ااعت عتتتتين  لوعتتتتل اابوت تتتتل بف تتتت يا  فطتتتت ية امستتتتفبوجل  ااتتتتو 
 تو يتتل افطبياتتتوالعالتاتتول  املفةاتتتول اافتت  أبتت اهو ااعت عتت ن   ف صتتلل ب تت هو  اتتى توافتتتو ااج

 على عيجل اا ةاسل. 
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 صدق االتساق الداخلي:

فتتتتتتتا  اافأ  تتتتتتتت  عتتتتتتتتن صتتتتتتتت ق امف ستتتتتتتتوق ااتتتتتتتت اخل  عتتتتتتتتن ختتتتتتتتالا استتتتتتتتفخ اا ع وعتتتتتتتتا اةفبتتتتتتتتوط 
بيةستتتتت ن ال  تتتتت  عتتتتتن اا اللتتتتتل بتتتتتين  تتتتتا بجتتتتت    اا ة تتتتتل اا ليتتتتتل ا تتتتتا عتتتتتت ة  اا ة تتتتتل اا ليتتتتتل 

 تليا.   ف اف جفو ل ااف12   اى    ا)7 اا  ا ا )عن    ا )  االسفبوجل
 (5دول )ـــــــــــــج

ور القيم ( ومح162قيم معامالت االرتباط بين كل محور و الدرجة الكلية لالستبانة ككل )ن=
ظيمية التن التنظيمية ومحورالمعتقدات التنظيمية ومحورالمعتقدات التنظيمية ومحور التوقعات

 ومحور
 (162ية للمحور )ن=األعراف التنظيمية ومقياس األداء الوظيفي و الدرجة الكل 

درجة  المحور م
 االرتباط

 808**. المحور األول للثقافة التنظيمية:  القيم التنظيمية 1
 501**. المحور الثاني للثقافة التنظيمية:  المعتقدات التنظيمية 2
 844**. المحور الثالث للثقافة التنظيمية: التوقعات التنظيمية 3
 814**. يمية: األعراف التنظيميةالمحور الرابع للثقافة التنظ 4
 535**. محور األداء الوظيفي 5
 

 المحور األول القيم التنظيمية

 457**. (1البند )
 295**. (2البند ) 
 801**. (3البند ) 
 838**. (4البند ) 
 764**. (5البند ) 
  

 
 المعتقدات التنظيمية

 583**. (1البند )
 751**. (2البند ) 
 748**. (3ند )الب 
 602**. (4البند ) 
 593**. (5البند ) 
  

 التوقعات التنظيمية
 835**. (1البند )

 747**. (2البند ) 
 767**. (3البند ) 
 834**. (4البند ) 
 805**. (5البند ) 
  

 
 األعراف التنظيمية

 662**. (1البند )
 663**. (2البند ) 
 649**. (3البند ) 
 494**. (4لبند )ا 
 688**. (5البند ) 
  

 
 

 مقياس األداء الوظيفي

 672**. (1البند )
 766**. (2البند ) 
 717**. (3البند ) 
 721**. (4البند ) 
 749**. (5البند ) 
 770**. (6البند ) 
 650**. (7البند ) 
 686**. (8البند ) 

 %1ال ** امةفبوط  اا  تصو يل عج  عسف ى  م
اعتتتتو ة  اا ة تتتل اا ليتتتل عتتتن اا تتت  ا أن لتتتيا ع تتتوعالل امةفبتتتوط بتتتين عخفلتتت  ا يالحتتت 

  فةا تتتتتتتتتتل بتتتتتتتتتين  %1طة يتتتتتتتتتل    ال  ماتتتتتتتتتل  تصتتتتتتتتتو يل  عجتتتتتتتتت  عستتتتتتتتتف ى  ماتتتتتتتتتل  االستتتتتتتتتفبوجل
     اا ي ي ا على ع  ٍا عوٍا الص ق ااف  يج  ألس لل امسفبوجل.844.   501.)
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 ات األداة:ــــثب

أ    عن أن األ ا  ف ط  جف، اات ة ول عجت   عتو   فطبياتتو علتى جفت، يسفخ ا اا بول الف
األاتتتةا  عتتتة  أختتتةى   لتتت  لوعتتتل اابوت تتتل بتتتوافتاق عتتتن  بتتتول امستتتفبوجل عتتتن ختتتالا اخفبتتتوة اا بتتتول 
) ة جبتتوأ أافتتو  اع عتتا أستت لل امستتفبيون عتتن ختتالا فطبيتتق امستتفبوجل اتت  صتت ةفتو ااجتو يتتل علتتى 

 ة  ا عن ع فعي اا ةاسل.  ا20عيجل اسفطالعيل ل اعتو )
 (6دول )ـــــــــج

 معامل كرونباك ألفا لمحاور البحث

 معامل كرونباخ ألفا المحور
 684. المحور األول:  القيم التنظيمية

 628. المحور الثاني:  المعتقدات التنظيمية
 866. المحور الثالث: التوقعات التنظيمية
 632. المحور الرابع: األعراف التنظيمية

 857. األداء الوظيفي
 891. جميع المحاور

جفتتو ل اخفبتتوة اا بتتول ) ة جتتو  أافتتو  اع عتتا أستت لل امستتفبيون ف تتو ز ع وعتتا  متتن لتتالل
    7.أ  فزي  عن ) ا  جف، اا لل فافةب     6. ة جبو  أافو ا ا عت ة عن عتو ة امسفبيون )

ل      اات ي يت ا علتى  بتو8.بيون ف تو زل )   ا  يالتا أن اخفبوة اا بول ا عيي أست لل عتتو ة امستف
 عوٍا ا  اتا ااع وة ين ا  اا يجل ألس لل امسفبيون.

 المعالجة اإلحصائية:

ااجستتتب ااع  يتتتل  ااعف ستتتط ااتستتتوب   امجتتتتتةا  ااع يتتتوةي عتتتي استتتفخ اا ااتتت زن ااجستتتتب  
 ع وعا اةفبوط ااةفب سبيةعون.

نظيمية السائدة في جامعة الكويتت متن أوال: نتائج السؤال األول:)ما مالمح الثقافة الت
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت؟(

 (7جدول )
 التحليل الوصفي للمحور األول: القيم التنظيمية

  العامل
 درجة
 كبيرة
 جدا

 درجة
 كبيرة

 

 درجة
 متوسطة

 

 درجة
ضعيف
 ة

 درجة
ضعيف
 ة
 جدا

 المتوسط
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 الترتيب*

عضاء هيئة أتعامل مع أ
داخل  التدريس باحترام

 0 1 2 14 145 العدد
4.88 %97.6 1 

% 89.5 8.6 1.2 .6 0 
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 الجامعة
ألتزم كعضو هيئة 

تدريس بتطبيق األنظمة 
 و اللوائح في الجامعة

 0 0 2 45 115 العدد
4.70 %94 2 

% 71 27.8 1.2 0 0 

توزع أعباء العمل في 
الكلية بصورة عادلة 

أعضاء  على جميع
 هيئة التدريس

 5 12 68 47 30 العدد

3.60 %72 3 
% 18.5 29 42 7.4 3.1 

الجامعة عادلة في 
معاملة أعضاء هيئة 

 التدريس

 11 24 60 45 22 العدد
3.41 %68.2 4 

% 13.6 27.8 37 14.8 6.8 

تهتم الجامعة بنمو 
عضو هيئة التدريس 
المهني كعامل أساسي 

 لتطوير التعليم

 8 27 63 47 17 عددال

3.40 %68 5 
% 10.5 29 38.9 16.7 4.9 

  80% 4.0  متوسط المحور

   X 20* اافةفيب تسب جسبل اا زن ااجسب  )ااعف سط  ااتسوب  

ل ن بوافزاا أعاوء هي ل ااف ةي، بفطبيق األجاعتيْ ن ااخوصيْ اا وعل يالتا عن اا   ا أن  
ي ب اتتا ااتب م تصتال علتى  ة تل عوايتل عتن ااي وبيتل   اال ا ف اا وع يل     ا  ف وعلتا ع

عجت  جخفتم اات زن ااجستب  ال وعتا ااختوص ب  ااتل اا ليتل اات  تتين   %90  ب زن جسب  ف ت ى 
 ااتت زن ااجستتب  ال تتوعلين ااعف لاتتين ب  ااتتل ع وعلتتل    %72ف زيتتي أعبتتوء اا عتتا بصتت ة  عو اتتل  اتتى 

عاتتت  هي تتتل اافتتت ةي، ااعتجتتت   بجعتتت    وع تتتل اا وع تتتل ألعاتتتوء هي تتتل اافتتت ةي،    تتت ا  اهفعتتتوا اا
 % .68.5 وجو األلا ا  ه ا ااعت ة  بتيث اا يف و زا    وعا أسوس  افط ية ااف ليا

 (8جدول )
 حور الثاني: المعتقدات التنظيميةمالتحليل الوصفي لل

  العامل
مواف
 ق
 تماما

مواف
 ق

 غير
 متأكد

غير 
مواف
 ق

غير 
موافق 
 تماما

 المتوسط
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 الترتيب*

  شيء يعلو على ال
 المصلحة العامة

 0 5 8 24 125 العدد
4.69 

%
93.8 

1 
% 77.2 14.8 4.9 3.1 0 

تبادل المعلومات بين 
دريس أعضاء هيئة الت

ضرورة لتعزيز الروابط 
 بينهم

 0 2 3 55 102 العدد

4.6 %92 2 
% 63.0 34.0 1.9 1.2 0 

هيئة الوالء التام لعضو 
التدريس  للكلية ضرورة 
 لتحقيق أهدافها األكاديمية

 1 6 15 67 73 العدد
4.30 

%
86.0 

3 
% 45.1 41.4 9.3 3.7 .6 

 4% 4.14 3 12 16 70 61 العددأعتقد أن حرية وضع 
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األهداف للمنهج الدراسي و 
نظم العمل األكاديمي في 
الجامعة حق لعضو هيئة 

 التدريس

% 37.3 43.2 9.9 7.4 1.9 

 82.8 

يجب أن يشارك عضو هيئة 
التدريس في جميع 

 القرارات الخاصة بالكلية

 0 16 24 70 52 العدد
4.07 
 

%
81.4 

5 
% 32.1 43.2 14.8 9.9 0 

 4.36  متوسط المحور
%
87.2 

 

   X 20* اافةفيب تسب جسبل اا زن ااجسب  )ااعف سط  ااتسوب  
ب   فتاق ال وعا ااخوص بأ ا يتل ااعصتلتل اا وعتل يالتا عن اا   ا أن أ  ة  زن جس

فبتتو ا ااع ل عتتول بتتين أعاتتوء   يتتأف  عتتن ب تت ه اا وعتتا ااختتوص بأهعيتتل  94%علتتى  تتا  تت ء 
%.  يالتتتا عتتن اا تت  ا 92هي تتل اافتت ةي، اتتة ة  اف زيتتز ااتتة ابط بيتتجتا  بتت زن جستتب  يستتو ي 

اافتتتوا ال ليتتتل    تتتل اافتتت ةي،اعفاتتتو  أغلبيتتتل أعاتتتوء هي تتتل اافتتت ةي، باتتتة ة   مء عاتتت  هي  تتت ا 
%.  تصا اا وعا ااخوص بوعفاو  عا  86اا   ون اا زن ااجسب    افتايق أه ااتو األ و يعيل

 اي األه ا  العجتل اا ةاس    جاتا هي ل ااف ةي، باة ة   عطوء عا  هي ل ااف ةي، تةيل 
% 80اع اااتتل ف تتو زل ا     %83لتتوةب  جستتب  عتتواٍ  علتتى  زنٍ  اا عتتا األ تتو يع  اتت  اا وع تتل

عاتت  هي تتل اافتت ةي، اتت   عيتتي اااتتةاةال % ال وعتتا ااختتوص ب  تت ب ع تتوة ل 81 بتت زن جستتب  
 . ااخوصل بوا ليل

 (9جدول )
 حور الثالث: التوقعات التنظيميةمالتحليل الوصفي لل

  العامل
 بدرجة
 كبيرة
 جدا

 بدرجة
 كبيرة

 بدرجة
 متوسطة

 بدرجة
 ضعيفة

 بدرجة
 ضعيفة
 جدا

 المتوسط
 الحسابي

لوزن ا
 النسبي

الترتيب
* 

توفر الجامعة لي بيئة 
 علمية صالحة

 9 24 60 49 20 العدد
3.43 

%
68.6 

1 
% 12.3 30.2 37 14.8 5.6 

الجامعة باألمن  تهتم  

الخاص بعضو  الوظيفي

 هيئة التدريس

 9 24 64 49 16 العدد

3.39 
%

67.8 
2 

% 9.9 30.2 39.5 14.8 5.6 

ية الجامعة بالتغذ تزودني

الراجعة حول أدائي 

 المهني

 6 25 76 41 14 العدد

3.35 %67 3 
% 8.6 25.3 46.9 15.4 3.7 

 4% 3.33 9 23 70 49 11 العددتشجعني الجامعة على 
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 66.6 5.6 14.2 43.2 30.2 6.8 % اإلبداع في العمل

تدعم الجامعة العمل 

الجماعي المنظم بيني 

وبين أعضاء هيئة 

 التدريس

 12 33 67 41 9 ددالع

3.22 
%

64.4 
5 

% 5.6 25.3 41.4 20.4 7.4 

  متوسط المحور
3.34 %

66.8 
 

يالتتتتتتتا عتتتتتتن اا تتتتتت  ا أن  عيتتتتتتي اا  اعتتتتتتا ااخوصتتتتتتل بعتتتتتتت ة ااف ل تتتتتتول اافجايعيتتتتتتل اتتتتتتا 
ااتتتتت  تصتتتتتا اا وعتتتتتا ااختتتتتوص بفتتتتت اية اا وع تتتتتل ا اتتتتت  هي تتتتتل اافتتتتت ةي، بي تتتتتل   %69فف تتتتتو ز 

 تصتتتتتتتتتا اا وعتتتتتتتتتا ااختتتتتتتتتوص بوهفعتتتتتتتتتوا    68% علعيتتتتتتتتتل صتتتتتتتتتواتل علتتتتتتتتتى  زن جستتتتتتتتتب  ياتتتتتتتتتوةب
  %68علتتتتتى  زن جستتتتتب  ياتتتتتوةب  بتتتتتوألعن ااتتتتت ايف  ااختتتتتوص ب اتتتتت  هي تتتتتل اافتتتتت ةي،اا وع تتتتتل 

تتتت تصتتتتا اا تتتتوعال ن بفز يتتتت  اا وع تتتتل ا اتتتت  هي تتتتل اافتتتت ةي، بوافت يتتتتل ااةا  تتتتل تتتتت ا ون ااخوص 
  تتتتتت ا  ف تتتتتت يي اا وع تتتتتتل ا اتتتتتت  هي تتتتتتل اافتتتتتت ةي، علتتتتتتى اابتتتتتت اع اتتتتتت  اا عتتتتتتا   أ اءه ااعتجتتتتتت 

اا وع تتتتتتتتل اا عتتتتتتتا اا عتتتتتتتتوع  اا وعتتتتتتتتا ااختتتتتتتوص بتتتتتتت عا  أعتتتتتتتو  %67ى  زن جستتتتتتت  ياتتتتتتتتوةب علتتتتتتت
 %.64على  زن جسب  ياوةب اا  تصا  ااف ةي،  ااعجاا بين أعاوء هي ل

 (10جدول )
 حور األول: األعراف التنظيميةمالتحليل الوصفي لل

  العامل
 درجةب
 بيرةك
 داج

 بدرجة
 كبيرة

 بدرجة
 متوسطة

 بدرجة
 ضعيفة

 بدرجة
 ةضعيف
 جدا

 المتوسط
 الحسابي

الوزن 
 الترتيب* النسبي

أتعامل بشفافية مع 
أعضاء هيئة التدريس 

 في الجامعة

 0 0 11 67 84 العدد
4.45 %89 1 

% 51.9 41.4 6.8 0 0 

تحترم الجامعة 
خصوصياتي كعضو 

 هيئة تدريس

 3.89 0 8 41 82 31 العدد
 

%
77.8 2 % 19.1 50.6 25.3 4.9 0 

الخبرات  أتبادل
والزيارات مع أعضاء 
هيئة التدريس في 

 الجامعة

 3 13 54 58 34 العدد

3.74 %
74.8 3 % 21.0 35.8 33.3 8.0 1.9 

تعمل الجامعة على 
تشجيع العمل المتميز 
بين أعضاء هيئة 

التدريس كنموذج يحتذى 
 به

 7 15 74 48 18 العدد

3.43 %
68.6 4 % 11.1 29.6 45.7 .9.3 4.3 

أشارك في األنشطة 
 التي تقام داخل الجامعة

% 3.41 8 26 60 53 15 العدد
68.2 5 % 9.3 32.7 37.0 16.0 4.9 

% 3.79  متوسط المحور
75.8  
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يالتتتا عتتن اا تت  ا أن أ  تتة عوعتتا عتتن ع اعتتا األعتتةا  اافجايعيتتل  تصتتا علتتى  زن 
أعاتتوء هي تتل  تتفوايل عتتي هتت  اا وعتتا ااختتوص بف وعتتا عاتت  هي تتل اافتت ةي، ب 89%جستتب  جتتوهز 

يلي  اا وعا ااخوص بوتفةاا اا وع ل اخص صيول عا  هي ل ااف ةي،     ااف ةي، ا  اا وع ل
ااخبتتةال  اازيتتوةال  تتا  تتوء اا وعتتا ااختتوص بفبتتو ا   78%ااتت ي تصتتا علتتى  زن جستتب  ياتتوةب 
صتين أعتو عتن اا توعلين ااخو  75%بت زن جستب  ياتوةب   عي أعاوء هي تل اافت ةي، ات  اا وع تل

   ا    يتف ى ب على ف  يي اا عا ااعفعيز بين أعاوء هي ل ااف ةي،  جع    ب عا اا وع ل 
اات  تصتال علتى  زن جستب   األج طل ااف  فاتوا  اختا اا وع تلع وة ل عا  هي ل ااف ةي، ا  

 على اافةفيب.68%  %   69عجخفم جسبيو  ياوةب 
 (11دول)ـــــــــــج

 يميةنسبي و المتوسط العام لمحاور مكونات الثقافة التنظالمتوسط الحسابي و الوزن ال
 الترتيب الوزن النسبي المتوسط ورــــــــــــــالمح

 1 87.2% 4.36 المحور الثاني: المعتقدات التنظيمية

 2 80% 4.0 المحور األول: القيم التنظيمية

 3 75.8% 3.79 المحور الرابع: األعراف التنظيمية

 4 66.8% 3.34 التوقعات التنظيميةالمحور الثالث: 

  77.4% 3.87 المتوسط العام لمحاور مكونات الثقافة التنظيمية

ا أعاتوء ب تيالتا عن اا   ا أن عت ة ااع فا ال اافجايعيل  ون األ  تة  ي وبيتل عتن ل  
%   عتتن  تتا يتتأف  ااعتتت ة ااختتوص بتتواايا 87هي تتل اافتت ةي، ب وع تتل اا  يتتل بتت زن جستتب  ياتتوةب 

. تصتتتا ااعتتتت ة ااختتتوص بتتتوألعةا  اافجايعيتتتل علتتتى  زن جستتتب  80%عيتتتل بتتت زن جستتتب  اافجاي
ا أعاتتوء هي تتل ب تتااعتتت ة ااختتوص بواف ل تتول اافجايعيتتل  تتون األلتتا  ي وبيتتل عتتن ل    . 76%ياتتوةب 

 %.67ااف ةي، بوا وع ل ب زن جسب  ياوةب 
 %.77ياوةب  ب زن جسب  3.84ة ع  جول اا اوال اافجايعيل يسو ي   ااعف سط اا وا اعتو  

الثقافتة التنظيميتة الستائدة فتي جامعتة الكويتت متا عالقتة  )ثانيا: نتائج الستؤال الثتاني:
 أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت من وجهة نظرهم؟( بأداء

 (12دول )ــــــــــج

 (األداء الوظيفي) للمتغير التابعالتحليل الوصفي 

  العامل
 بدرجة
 كبيرة
 جدا

بدرج
 ة

 كبيرة

 بدرجة
متوسط
 ة

 بدرجة
ضعيف
 ة

بدرج
 ة

ضعيف
 ة
 جدا

المتوس
 ط

 الحسابي

الوزن 
 النسبي

الترتيب
* 

أقوم بتأدية األعمال 
المناطة بي في الجامعة 

 بكفاءة

 0 0 4 53 105 العدد
4.62 

%
92.4 

1 
% 64.8 32.7 2.5 0 0 
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أقوم بمهامي الوظيفية في 
 الجامعة بفعالية

 0 0 6 56 100 العدد
4.58 %

91.8 2 
% 61.7 34.6 3.7 0 0 

أنجز أعمالي الوظيفية في 
الجامعة  حسب الوقت 

 المحدد

 0 1 11 58 92 العدد
4.49 %

89.8 3 
% 56.8 35.8 6.8 .6 0 

أتعاون مع زمالئي 
أعضاء هيئة التدريس في 

 إنجاز العمل

 0 1 14 64 83 العدد
4.42 %

88.4 4 % 51.2 39.5 8.6 .6 0 

لى أمتلك القدرة ع
االستجابة المالئمة 
لمختلف المتغيرات 

 والظروف

 0 0 8 82 72 العدد

4.40 %88 5 
% 44.4 50.6 4.9 0 0 

أعمل على تطوير أدائي 
الوظيفي من خالل 
األبحاث العلمية 
 واألنشطة المختلفة

 0 3 17 64 78 العدد

4.36 
%
87.2 

6 
% 48.1 39.5 10.5 1.9 0 

ف أمتلك القدرة على التكي
مع الحاالت الطارئة أثناء 

 عملي في الجامع

 0 0 69 79 14 العدد
4.34 

%
86.8 

7 
% 8.6 48.8 42.6 0 0 

أقيم أدائي بموضوعية 
بالمقارنة مع أداء زمالئي 
 بالعمل داخل الجامعة

 0 3 19 76 64 العدد
4.26 

%
85.2 

8 
% 39.5 46.9 11.7 1.9 0 

 4.43  المتوسط العام
%
88.6 
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 عيتتتتي اا  اعتتتتا ااخوصتتتتل بتتتتت ا اا تتتتزء  يالتتتتا عتتتتن اا تتتتزء ااختتتتوص بتتتتوأل اء ااتتتت ايف  أن  
ااتت   تتون اافايتتيا   85%بتتأ زان جستتبيل اولتتل  4.25تصتتلل علتتى عف ستتطول تستتوبيل فزيتت  عتتن 

  تتون   وا أعاتتوء هي تتل اافتت ةي، ب وع تتل اا  يتتل عواي تتب تتااتت اف  ااختتوص بتتوأل اء ااتت ايف  عتتن ل  
 فاةيبو. 89%ب زن جسب  ياوةب  4.43ت ا اا زء ااعف سط ااتسوب  اا وا ا

 (13جدول)
 يسة التدراء هيئمقاييس الثقافة التنظيمية واألداء الوظيفي ألعضمعامالت االرتباط للعالقة بين 

 المعتقدات التنظيمية القيم التنظيمية بيان
التوقعات 
 التنظيمية

األعراف 
 التنظيمية

األداء 
الوظيف
 ي

معامل 
 االرتباط

.333** .552** 289**. .516** 

 000. 000. 000. 000. الداللةمستوى 

 طردية طردية طردية طردية نوع العالقة

 %1** امخفبوة  اا  تصو يو عج  عسف ى  مال 
 p-value)يالتتتا عتتن اا تت  ا   تت   عاللتتول اةفبتتوط طة يتتل ل يتتل  ب ماتتل  تصتتو يل 

هجتتتو  عاللتتتل طة يتتتل بتتتين ع  جتتتول اا اواتتتل    أي أن 0.56      تتتون ع وعتتتا امةفبتتتوط  ) 05.>
 اافجايعيل  األ اء اا ايف .

 ج:ــائــة النتــاقشـــ: منأوال  

مناقشةة   نتةةالس ال ةةوا: األو::)مةةا مامةةا الثيايةة  التنة م ةة  ال ةةالدة يةة   ام ةة  ال و ةةت مةة  
 و ه  نةر أعضاء ه ل  التدر س ب ام   ال و ت؟(

 ي ل ااف ةي، ا   وع ل اا  يل    بل  اات زن ااجستب       اوال فجايعيل  ي   بين أعاوء ه 
واتل     ه ا يؤ   عا اففوق األغلبيل على       ا%77ا زء اا اوال اافجايعيل ا  امسفبوجل )

فجايعيتتل عفعوستت ل  اتتى تتت  عتتو   هتت ا ي جتت   اتت   ةؤيتتل اا وع تتل  ةستتوافتو   هتت ا عتتو اففاتتل 
   2012ااستتتتتتتتتتتتتتتةتوج       ةاسل)2012عليتتتتتتتتتتتتتتت   ةاستتتتتتتتتتتتتتتل  تتتتتتتتتتتتتتتا عتتتتتتتتتتتتتتتن )عةستتتتتتتتتتتتتتت .عتع   

   أعتو Ehtesham, Muhammad& Ahmad,2011     ةاستل)2011  ةاستل)ااتوة   
ااتت  أستتفةفو عتتن جفي تتل ع وةاتتل  Allard,2010)    ةاستتل )2013 تتا عتتن  ةاستتل )األاتت   

 الجفي ل ااسوبال.
  اتفلتتل ااع فاتت ال اافجايعيتتل ااعةفبتتل األ اتتى عتتن ع  جتتول اا اواتتل اافجايعيتتل ا وع تتل اا  يتتل

   أ  تتتة ااع فاتتت ال اافجايعيتتتل يتتتؤعن بتتتتو أعاتتتوء هي تتتل اافتتت ةي، اتتت  (%87.2)بتتت زن جستتتب 
 وع تتل اا  يتتل هتت  )اتتة ة  فتايتتق ااعصتتلتل اا وعتتل لبتتا  تتا  تت ء    اافتت  اففاتتل عليتتتو 
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    ع فا  )اة ة  فبو ا ااع ل عول بين أعاوء هي ل ااف ةي، اف زيز 2013 ةاسل )عوب ين 
  .2012ل عليتو  ةاسل )ااسةتوج  ااة ابط بيجتا   ااف  اففا

 ( ا        توء عوعتا )فبتو ا امتفتةا%80 وءل ا  ااعةفبل اا وجيل ااايا اافجايعيتل بت زن جستب
بتتين أعاتتوء هي تتل اافتت ةي،    )اافتتزاا أعاتتوء هي تتل اافتت ةي، بفطبيتتق األجاعتتل  االتت ا ف اتت  

   )ااستتخا 2012  اا وع تتل  بتت زن جستتب  عةففتتي   هتت ا عتتو أ   فتت   ةاستتل  تتا عتتن )ااستتةتوج
  .2011 آخة ن 

   اتفل تتتتتل األعتتتتتةا  اافجايعيتتتتتل ااعةفبتتتتتل اا وا تتتتتل عتتتتتن ع  جتتتتتول اا اواتتتتتل اافجايعيتتتتتل بتتتتت زن جستتتتتب
   تيث أ   اعاوء هي ل ااف ةي، ا   وع ل اا  يتل ف توعلتا ب تفوايل  اتفتةاا عتي 75.8%)

 فتا    عتتتي للتتتل ع تتتوة 2013ب اتتتتا ااتتتب م  هتتت ا عتتتو ف صتتتلل  ايتتت  أياتتتو  ةاستتتل )عوبتتت ين 
  .2013بوألج طل ااف  فاوا  اخا اا وع ل  ه ا عو أ   ف   ةاسل )األا   

 (جتتتتول اا اواتتتتل اافجايعيتتتتل  زج تتتتو جستتتتبي و       ي تتتت  %66.8 وجتتتتل ااف ل تتتتول اافجايعيتتتتل ألتتتتا ع   
  أعاوء هي ل ااف ةي، أن اا وع ل م ف ا ة اتا بي ل ف ليعيل صواتل ال عا بوا  ا ااعطل ب

  اافتت  أ تت ل فتت ااة اا تت  ااعجوستتب ال عتتا  2012استتل )عتعتت . عةستت    هتت ا عتتو ف وةاتت   ة 
 أ  تتة اا  اعتتا اتت فو اتت  ااف ل تتول اافجايعيتتل هتت  أن اا وع تتل فتت عا ب تت ا اتت ي  اا عتتا 

 ااعجاا بين أعاوء هي ل ااف ةي،.
مةا عاقة  الثياية  التنة م ة  ال ةالدة ية   ام ة  ال و ةت بة داء  )مناقش  نتالس ال وا: الثان :

 ء ه ل  التدر س ب ام   ال و ت م  و ه  نةرهم؟(أعضا

 (  ون %88.6 ون أ اء أعاوء هي ل ااف ةي، ا   وع ل اا  يل  ي وبيو ب زن جسب  بل     
أ  تتتة ع اعتتتا األ اء ااتتت ايف  اتتت  ااتتت زن ااجستتتب  هتتت  )ليتتتوا عاتتت  هي تتتل اافتتت ةي، بوألععتتتوا 

تيف     اففاتتل علتتى  اتت   ةاستتل ااعجوطتتل بتت  ب فتتوء     أي ياتت ا بفأ يتتل األععتتوا بوا تت ا ااصتت
    ألتتا اا  اعتتا اتت  ااتت زن ااجستب   تتون )عاوةجتتل عاتت  هي تتل اافتت ةي، أ اءه 2011)ااتتوة   

بع ا عيل عي زعال ت     لت  ي ت ن ستبب  ات  للتل امفصتوا بتين أعاتوء هي تل اافت ةي، ععتو 
 لتت  ي تت ن    2013ي ا تت  ا تت ا عا ةفتت  علتتى ااعاوةجتتل   هتت ا عتتو اففاتتل عليتت   ةاستتل )األاتت   

اتتت   ااتتت زن ااجستتتب  ا وعتتتا )ع تتتوة ل أعاتتتوء هي تتتل اافتتت ةي، اتتت  األج تتتطل اافتتت  فاتتتوا اتتت  
 اا وع ل  سببو ا   ا  أياو.
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  ف  تتت  عاللتتتتل  ال  ماتتتل  تصتتتتو يل بتتتين ع  جتتتتول اا اواتتتل اافجايعيتتتتل  األ اء ااتتت ايف    هتتتت ه
عيتتتل   ة ا  بيتتتة ا اتتت     هتتت ا عتتتو ي بتتتل أن ال اواتتتل اافجاي0.56اا اللتتتل طة يتتتل بع وعتتتا اةفبتتتوط  

فتسين األ اء   أن اا اوال اافجايعيل ااا يل  فةلى بوا عا ا  اا وع ل  فةاي عن عسف ى أ اء 
أاةا هتتتتو افتايتتتتق األهتتتت ا  اافتتتت  ةستتتتعفتو اا وع تتتتل.  هتتتت ا عتتتتو اففاتتتتل عليتتتت  اا ةاستتتتول اافوايتتتتل 

 &Shahzad,2012(    Ng’ang’a   )2013   )ةعاتتتتتتتتتون  2008)ع و تتتتتتتتتل  

Nyongesa,2012( على ااجايم ج    ةاسل    (Allard,2010   أ بل أن اا اللتل ستلبيل
  ااتتت  أ بفتتتل عتتت ا   تتت   عاللتتتل بتتتين اا اواتتتل اافجايعيتتتل 2011أعتتتو  ةاستتتل )ااستتتخا  آختتتة ن 

  األ اء اا ايف .

 ات:ـــوصيــثانيا: الت

ا ااس    اى فةسيخ السفل اا اوال اافجايعيل أ  ة بع  جوفتو ات   وع تل اا  يتل عتن ختال
ل ن  األجاعتاافعس   بواايا اااو عل على اتفةاا اا ال  اتفةاا اآلخةين  ب ا اا ت   امافزاا بواا اجي

 عن أ ا ف ليا  ف ل ا أااا.

  ج تتتتة الستتتتفل اا اواتتتتل اافجايعيتتتتل بتتتتين أ ستتتتوط اا تتتتوعلين اتتتت  اا وع تتتتل خوصتتتتل أعاتتتتوء هي تتتتل
وع تتتتتتل    اتتتتتت  عتتتتتتن اافتتتتتت ةي، ااتتتتتت ين فاتتتتتتي علتتتتتتيتا ااعستتتتتتؤ ايل األ بتتتتتتة افتايتتتتتتق أهتتتتتت ا  اا 

ختتتتالا طتتتتة  ع اتتتت عتو اتتتت  ا فعوعتتتتول ععيتتتت  اا ليتتتتل  ةؤستتتتوء األلستتتتوا  عتتتتي ف زيتتتتي  فتتتتب 
 ةسعيل  عج  ةال فزي  اا ع  بتو.

  عا  ج  ال  عتواةال ب  ا ع     بين أعاوء هي ل ااف ةي،  اا اةيين عن ل ب ا اا وع تل
ء على  زيز جاوط ااا    ااااواف ةيفتا بفلسفل اا اوال اافجايعيل ااسو    ا   وع ل اا  يل  ف

 جفوط ااا    زيو   امفصوا بين اا وع ل  أاةا هو.

  اا عا على  ع ا  آايتول فستوها ات  ةاتي عستف ى األ اء ات ى أعاتوء هي تل اافت ةي، ات  اتا
  اوال فجايعيل ل يل فسوها على ااااوء على اا ةاليا  ااع  لول ااف  فت  عن أي فط ة.

 ف تتتة  أ  تتتة علتتتى عستتتف ى األ اء اتتت ى أعاتتتوء هي تتتل اافتتت ةي، عاتتت  عاتتتوبالل   ةل ععتتتا ال
 الفط ية عن عخة ول اا وع ل.
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