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 المستخلص
 فيان نشر ثقافة الجودة والتطو�ر المستمر لمضامینها منبع اساسي لالبداع االستراتیجي، و   

ر ثقافة الجودة في استراتیحیة االبداع في �لیات ومعاهد یثتأضوء ذلك �ان هدف البحث التعرف على 
، وقد اجري البحث على عینة من السادة العمداء ومعاو�نهم في محافظة �غداد لتقنيهیئة التعلیم ا

 ) فردا.٤٠ورؤساء االقسام العلمیة والبالغ عددهم (
وتم اختبار ذلك من خالل فرضیتین، �انت االولى لعالقة االرتباط والثانیة للتاثیر واستخدمت عدد من 

) وتم 2R) ومعامل التحدید (Spearmanسبیرمان (االسالیب االحصائیة اهمها معامل االرتباط 
 التوصل إلى مجموعة من االستنتاجات منها، اهمیة العالقة بین ثقافة الجودة واستراتیجیة االبداع.

 و�ناء على ذلك قدمت مجموعة من التوصیات.
 

Abstract  
The spread of quality culture and continuous development of its contents 

represents a basic origin for strategic innovation accordingly, this research 
aims to identify the effect of quality culture in the innovation strategy in the 
colleges and institutes of the Foundation Technical Education in Baghdad 
Governorate . 

And the research was done on a sample of deans and their Assistants and 
Scientific Departments chiefs which their number was (40) individuals. 

Two hypothesis were chosen; the first is correlation relation and the 
second is the effect and statistical means represented by correlation 
coefficient (spearman) and 2R  were used a number of conclusions were 
reached among which the importance of relation between quality culture and 
innovation strategy and recommendations were also given. 
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 المقدمة
ومن هذا  ،معاصرة في القرن الحادي والعشرون أن التغییر واإلبداع هما سمتي المنظمات ال

االتجاه أدر�ت اإلدارات العلیا في التعلیم العالي في مختلف دول العالم أهمیة اعادة اكتشاف وتشكیل 

والواضحة �مكن  الراسخةالثقافة  اذ اناألهمیة القصوى للموارد البشر�ة ثقافیا الستیعاب هذا االتجاه 

 .ان تساعد في بناء جودة عالیة في مؤسساتهم األكاد�میة

لذا یهتم هذا البحث �قیاس متغیرات ثقافـة الجـودة فـي اسـتراتیجیة االبـداع فـي عینـة مـن القیـادات  

 العلیا في �لیات ومعاهد هیئة التعلیم التقني في محافظة �غداد وذلك لمعالجة مشـكلة البحـث التـي تر�ـز

فـــي اســـتراتیجیة االبـــداع مـــن خـــالل  تـــأثیرعلـــى الكیفیـــة التـــي �مكـــن مـــن خاللهـــا بنـــاء ثقافـــة جـــودة ذات 

 المباحث االتیة :

 : منهجیة البحث ودراسات سا�قة. المبحث االول

 : االطار النظري للبحث. المبحث الثاني

 :الجانب التطبیقي. المبحث الثالث

 . : االستنتاجات والتوصیات  المبحث الرا�ع

 

 المبحث االول: منهجیة البحث و دراسات سا�قة
 منهجیة البحثأوال: 

 :تأطرت منهجیة البحث على وفق ما�اتي
ان من اهم المشكالت التي تواجه �لیات ومعاهد التعلیم التقني الحاجز  مشكلة البحث -١

راسخة ة و الجمود التنظیمي �ل ذلك �ان مرده عدم وجود ثقافة جود cultural barrierالثقافي
ع �القدر الكافي تغییر ثقافتها تطعلى الرغم من سعیها لتطبیق الجودة الشاملة اال انها لم تس

 التي تعد ثقافة الجودة ثقافة فرعیة منها. organizational cultureالتنظیمیة 

 راسخة لذا فان هذا البحث یر�ز على الكیفیة التي �مكن من خاللها بناء ثقافة جودة تكون 
ر في إستراتیجیة اإلبداع التي تسعى الى صیاغتها وتنفیذها. والتساؤالت اآلتیة یاثتة وذات ومتمیز 

 :تساعد في اإلجا�ة على مشكلة البحث
 االساسیة لثقافة الجودة في قطاع التعلیم التقني؟  خصائصماهیة ال -١
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 هل تدعم ثقافة الجودة استراتیجیة االبداع في قطاع التعلیم التقني ؟ -٢

 ادات العلیا لدیها تصور واضح عن أ�عاد ثقافة المنظمة؟هل أن القی -٣

هل تستطیع القیادات العلیا تحدید اي من جوانب ثقافة المنظمة اكثر اهمیة وعالقة وتاثیر في  -٤
 استراتیجیة االبداع؟

 
 توضح النقاط االتیة اهمیة اجراء مثل هذا البحث.أهمیة البحث  -٢
 وتكو�ن اطار نظري وتطبیقي خاص بها. لیم العالي رثقافة الجودة في مؤسسات التعشناهمیة  -أ

 بناء اطار مفاهیمي عن دور ثقافة الجودة واستراتیجیة االبداع. -ب
 .حداثة نشر ثقافة الجودة في البیئة العراقیة وعدم دراسة تأثیرها على استراتیجیة االبداع  -ج

 
 :�سعى البحث الى تحقیق االهداف االتیة اهداف البحث -٣
 لمفاهیم النظر�ة لكل من ثقافة الجودة واستراتیجیة االبداع.التعرف على ا -أ

 بین ثقافة الجودة واستراتیجیة االبداع. التأثیرتحدید عالقات االرتباط و  -ب

 �ونها نقطة البدء في تطبیق توجیه واثارة االنتباه الى اهمیة ثقافة الجودة في قطاع التعلیم التقني -ج
 ادارة الجودة الشاملة.

 
 :تین هما�قوم البحث على فرضیتین رئیس :حثفرضیات الب -٤

هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنو�ة بین ثقافة الجودة ومتغیراتها المتمثلة الفرضیة الرئیسة االولى: 
عدم التقید �العالقات و  ،احترام وصدق التعامل مع االخر�نو ، (االداء والتفاني في العملـب

و�ین استراتیجیة االبداع ومتغیراتها  )منهج التمیزو  ،یةالرسمیة بهدف اجراء اتصاالت اكثر فاعل
 منفردة او مجتمعة )التغییر الدینامیكيو ،التعلم التنظیميو  ،التكامل التنظیمي(ـبالمتمثلة 

(االداء  ـب هناك تأثیر ذو داللة معنو�ة بین ثقافة الجودة ومتغیراتها المتمثلةالفرضیة الرئیسة الثانیة: 
واحترام وصدق التعامل مع االخر�ن، وعدم التقید �العالقات الرسمیة بهدف  والتفاني في العمل،

 ـب اجراء اتصاالت اكثر فاعلیة، ومنهج التمیز) و�ین استراتیجیة االبداع ومتغیراتها المتمثلة
 منفردة او مجتمعة )التكامل التنظیمي، والتعلم التنظیمي، والتغییر الدینامیكي(

) �لیة ومعهد ١٢) �لیة و معهد من مجموع (٦البحث من ( مجالون یتك مجتمع وعینة البحث -٥
 ).%٥٠تا�عة لهیئة التعلیم التقني في محافظة �غداد اي بنسبة (
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المتمثلة �السادة العمداء ومعاونیهم والسادة اما مجتمع البحث فیتكون من القیادات العلیا و 
) فردا ٤٠رت عینة عشوائیة منهم تتكون من () فردا اذ اختی٨٣رؤساء االقسام العلمیة والبالغ عددهم (

 ).١) (ملحق %٤٨وتشكل ما نسبته (

التحلیلي النه منهج �متاز بنظرة شمولیة واقتران وصف  -استخدم المنهج الوصفي منهج البحث -٦
الحالة بتحلیلها اذ یتناول ما هو موجود فعال وتفسیره ومن ثم تحلیل وتفسیر البیانات والمعلومات 

الغراض تحدید النتائج والوقوف على ابرز المؤشرات لیقترن الوصف �التحلیل  المتحصلة
 للمتغیرات التي شملها البحث.

 

 تحدد البحث في النقاط االتیة: حدود البحث -٧
  ٢٠١٠-٨-٣١لغا�ة  ٢٠١٠- ٤-١استغرق البحث المدة من  :الحدود الزمانیة -أ

ومعاهد هیئة التعلیم التقني الواقعة ضمن اجري البحث في �لیات  :الحدود المكانیة والجغرافیة -ب
 محافظة �غداد.

شمل البحث العاملین في المستو�ات االدار�ة العلیا في الكلیات والمعاهد متمثلة  :الحدود البشر�ة -ج
 بـ(السادة العمداء ومعاونیهم والسادة رؤساء االقسام العلمیة).

  :اقتصر البحث على المتغیرات االتیة :الحدود البحثیة -د
واحترام وصدق  ،األداء والتفاني في العمل(لمتغیر المسقل ثقافة الجودة ممثلة �خصائصها ا -١

ومنهج  ،التعامل مع االخر�ن، وعدم التقید �العالقات الرسمیة الجراء اتصاالت أكثر فاعلیة
 التمیز).

ظیمي، والتغییر التكامل التنظیمي، والتعلم التن(المتغیر المعتمد استراتیجیة االبداع ممثلة �ا�عادها  -٢
 .)الدینامیكي

 وقد تم اختیار ثالث ا�عاد الستراتیجیة االبداع لالسباب اآلتیة:
ا.ال�مكن دراسة جمیع اال�عاد دائما و�تم غالبا تناول �عضها دون البعض االخر لذا �ان رأي الباحثین 

 االقتصار على هذه اال�عاد وترك �قیة اال�عاد لیتم تناولها في �حوث قادمة.
ر�زت أغلب البحوث التي تناولت استراتیجیة االبداع على صیاغتها واهمیتها واهدافها ولم تتطرق ب.

 علم الباحثین. على وفقالى اال�عاد 

اعتمد البحث على مجموعة من الوسائل لجمع البیانات طرائق جمع البیانات والملعومات  -٨
 :تيوالمعلومات من افراد عینة البحث ومن ثم تحلیلها و�ما �ا
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تم تصمیم االستبانة للبحث وخضعت للتحكیم واختباري الصدق والثبات �اداة للقیاس  :االستبانة -أ
 :اذ احتوت على ما �اتي

 .تقد�م وتعر�ف �البحث والقائمین �ه -١
) هااستراتیجیة االبداع ومتغیرات ،التساؤالت المتعلقة �متغیري البحث (ثقافة الجودة ومتغیراتها -٢

 بانة البحث.�ظهر است )٢والملحق (

 .التي اخضعت للبحث المعلومات التي �متكلها الباحثان عن �لیات ومعاهد هیئة التعلیم التقني -ب
 
 الصدق والثبات -٩

تم تحقیق الصدق الظاهري لالستبانة من خالل عرضها على مجموعة من اساتذة الكلیة  :ا.الصدق
) tانة لصدق المحتوى �اجراء اختبار (ومن ثم اخضعت االستب ،وتم االخذ �آرائهم وتعدیل فقراتها

)عند مستوى ١,٦٤٥الجدولیة ( )t) وهي أكبر من قیمة (١٢,٨) المحسو�ة (tوجد ان قیمة ( اذ
 ).٠,٠٥داللة (
قیم  حسابل )split – halfتم حساب معامل الثبات �استخدام طر�قة التجزئة النصفیة ( :ب. الثبات

) وقد جرى تصحیحه r= 0.73(وجد معامل االرتباط اذ  ،درجات االستبانة الفرد�ة والزوجیة
 )٠,٨١) وأصبح معامل الثبات لالستبانة �شكل عام (Spearman-Brown�استخدام معادلة (

وهو مؤشر على أن مقیاس استبانة الدراسة ذو ثبات مرتفع �حقق النتائج نفسها عند استخدامها 
 في مدد مختلفة.

 سائل االحصائیة االتیة لغرض تحلیل نتائج البحث وهي:استخدمت الو  :الوسائل االحصائیة -١٠
 )Mean & Standard Deviationالوسط الحسابي واالنحراف المعیاري (ا.

 .لتحدید قوة العالقة بین متغیرات البحث )Spearmanمعامل االرتباط ( ب.
مستقلة في لقیاس تاثیر المتغیرات ال )Simple Linear Regressionمعامل االنحدار البسیط ( ج.

 .المتغیر المعتمد
 .) الختبار معنو�ة العالقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر المعتمدtاختبار ( .د
 .التأثیرر المتغیرات المستقلة في انموذج یأثتالختبار تحدید معنو�ة  )Fاختبار( .ه
 

 سا�قة الدراسات ال :ثانیا
 البحث الحالي و�ما �اتي: یتناول هذا الجزء �عض الدراسات التي تتعلق �موضوع
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 الدراسات العر�یة -١

 .٢٠٠٤دراسة عبود، عبدالغني،  -١-١
 "ادارة الجامعات العر�یة في ضوء معاییر الجودة الشاملة" :عنوان الدراسة -
التعرف على معاییر الجودة الشاملة ودورها في مجال التعلیم �شكل عام  :هدف الدراسة -

 والتعلیم الجامعي �شكل خاص.
هناك اثر �بیر لمعاییر الجودة الشاملة في االدارة الجامعیة ، فهي تعمل على  :نتائجاهم ال -

تلبیة رغبات المستفیدین وارضائهم �ما �شفت الدراسة وجود عدد من التحد�ات التي تواجه االدارة 
 الجامعیة ممثلة في الثورة العلمیة وتكنلوجیا المعلومات وثورة الطلب على التعلیم.

 
 .٢٠٠٧، رفیقة ،�امد هف ،عادل، ة علوي دراس -٢-١

مجاالت تطبیق جودة التعلیم الجامعي من وجه نظر اعضاء الهیئة التدر�سیة  :عنوان الدراسة -
 في جامعة عدن.

نظر اعضاء الهیئة التدر�سیة في جامعة عدن حول  ةالتعرف على وجه :هدف الدراسة -
 .تطبیق جودة التعلیم الجامعي

رت النتائج ان مجال العملیة التعلیمیة والمنهاج التعلیمي احتلت المرتبة اظه :اهم النتائج -
احتل  في حیناالولى من وجهة نظر افراد العینة ثم تلتها عضو هیئة التدر�س والكتاب الجامعي 

 مجال الطلبة واالدارة الجامعیة المرتبة االخیرة.
 .٢٠٠٩، الصواف واسماعیلدراسة  -٣-١

ثقافة الجودة وأثرها في تعز�ز أداء المنظمات الفندقیة:دراسة حالة في عنوان الدراسة :نشر -
 القر�ة السیاحیة في الموصل.

هدف الدراسة:تحلیل واقع ثقافة الجودة في المنظمات الخدمیة (الفندقیة) ، ومن ثم تفعیل -
 ثقافة الجودة على مستوى العملیات واالفراد وز�ائن المنظمة.

شر ثقافة الجودة لیست مهمة سهلة اذ تقضي المنظمات السنوات أهم النتائج:ان تبني ون-
وتر�ز الجهود وتخصص االموال من اجل تعز�ز وتطو�ر ثقافة الجودة لدى االفراد،كذلك قلة اهتمام 

 تعز�ز هذه الثقافة من أجل التحسین المستمر وتعز�ز الموقف التنافسي.باالدارات العلیا 
 الدراسات االجنبیة: -٢
  Erhan,m) ٢٠٠٠ة (دراس-١-٢
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 "تطبیق ادارة الجودة في التعلیم العالي" :عنوان الدراسة-
هدفت الدراسة الى تقد�م تصور مقترح لتطبیق ادارة الجودة الشاملة في التعلیم  :هدف الدراسة -
 العالي.

نموذج مقترح لتطبیق ادارة الجودة الشاملة في اتوصلت الدراسة الى وضع  :اهم النتائج -
وجودة ، نموذج المقترح مكونا من ثالثة عناصر للجودة هي جودة التصمیمم العالي و�ان االالتعلی

 �ما قدمت الدراسة نظاما لتعر�ف البحث والتدر�س وعملیة التحسین المستمر. ،وجودة االداء ،المطا�قة
 

 John,R) ٢٠٠١دراسة (-٢-٢
 عنوان الدراسة "برامج ضمان الجودة واالعتماد واالعتراف".-
تقد�م اعتراف متبادل للشهادات االكاد�میة عن طر�ق استخدام نظم الجودة  :هدف الدراسة-

 وعلى اساس الحكم على مخرجات مؤهالت التعلیم العالي.
ضرورة التفكیر في نظم لتبادل االعتماد بین الدول لسهولة ضمان اعداد خر�ج  :اهم النتائج-

 �صلح للعمل في سوق تعتمد على نظام العولمة.
 

 Miron, Erez and Naveh)٢٠٠٤دراسة ( -٣-٢
عنوان الدراسة:هل تتنافس السمات الشخصیة مع القیم الثقافیة التي تعزز االبداع والجودة -

 والفعالیة ام تكمل �عضها البعض ؟
 والفاعلیة. هدف الدراسة :تفحص السمات الشخصیة والمنظمیة التي تعزز االبداع والجودة-
ذو داللة احصائیة لثقافة االبداع على االداء  وجود اثر لىالدراسة ا اهم النتائج:توصلت-

المبدع والمبادرة عند العاملین ، �ذلك وجود اثر ا�جابي ذو داللة لثقافة التوجه نحو المخرجات 
  على الفاعلیة ، وان ثقافة االبداع تتكامل مع ثقافة الجودة والفعالیة.

 :اسات السا�قةثالثا:موقع الدراسة الحالیة من الدر 
تختلف الدراسة الحالیة عن الدراسات السا�قة �ونها القت الضوء على تأثیر �عض متغیرات ثقافة  .١

 الجودة في أ�عاد استراتیجیة االبداع وعلى حد علم الباحثین لم �سبق تناولها .
معها في تختلف هذه الدراسة من حیث الهدف واالهمیة عن الدراسات السا�قة اال انها تقترب  .٢

 االسس النظر�ة الى حد ما.
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 االطار النظري للبحث :المبحث الثاني
 

 یتناول االطار النظري للبحث ثقافة الجودة واستراتیجیة االبداع و�ما �اتي:
 Concept and Elements Of Organization'sعناصر ثقافة المنظمةمفهوم و  :اوال

Culture 
لجودة الشاملة على ثقافة المنظمة ومدى �ونها یتوقف نجاح عملیة تطبیق مفهوم ادارة ا

وتعرف ثقافة المنظمة �انها (مجموعة  .منسجمة مع الفهم الجدید المتعلق بتطبیق ادارة الجودة الشاملة
ادائهم  ةة العاملین ومراجعاءمن المعتقدات العمیقة تتعلق �كیفیة تنظیم العمل وممارسة السلطة و�ف

 ).٤٧ ،٢٠٠٩،(جودة رسمیة المطلو�ة)ة الجوانضباطهم في العمل ودر 

قیم و  ،قواعد العملو ،و�عبر عن ثقافة المنظمة �اشكال عدیدة، مثل طر�قة التعامل الیومیة
 , Goetsch & Davis) االتیة:ان ثقافة المنظمة تتكون من العناصر  (Davis)و�رى  ،العمل

2006, 174). 
 Business environmentبیئة العمل  -١

فالمنظمات التي تعمل  .لثقافتها احاسم اها المنظمة محددفیلتي �جب ان تعمل بیئة العمل ا دتع
 – change(غالبا ما تطور ثقافة متغیرة االتجاه  ،في بیئة عالیة التنافس و�شكل سر�ع ومستمر

oriented culture).  اما المنظمات التي تعمل في سوق مستقر فیه المنافسة محدودة فانها تنمي
 ). don’t rock the boat culture() قلیلة التغیر ثقافة (مستقرة

 Organizational valuesالقیم التنظیمیة  -٢

حقق النجاح وتبعا لذلك �فااللتزام بهذه القیم  .القیم التنظیمیة ما تعتقده المنظمة مهما حتوض
 فان قیم المنظمة هي القلب والروح لثقافتها.

  Culture role modelsنماذج الدور الثقافي  -٣
یتقاعدون (او �موتون) �صبحون  حینو  ،دون القیم التنظیمیةسمستوى �ج اي هم الموظفون في

نماذج حیة  دون في الخدمة فانهم �ع حین �كونون مستمر�ناما  ،شعارات (مثل اعلى) في منظماتهم
 لما تطلبه المنظمات من موظفیها ان تفعله.

  l rites , rituals , and customsOrganizationaالطقوس التنظیمیة والعادات واالعراف  -٤
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�یف  ،مثل ماذا یلبس الموظفون  ،تعبر عن قواعد المنظمة غیر المكتو�ة في �یفیة تنفیذ االمور
فالطقوس  .هذه النقاط �لها جزء من هذا العنصر ،�یف �صلون الى اعمالهم ،یتفاعلون مع �عظهم 

 والعادات والتقالید تقوى �شكل فعال من خالل المنافسة.
 

  culture transmittersالمحوالت الثقافیة  -٥
فثمرة  ،هي العجالت التي من خاللها تنتقل ثقافة المنظمة خالل اجیال متتا�عة من الموظفین

 والمراسم. ،الشعاراتو  ،فهي تمثل رموز المنظمة ،منظمة هي المحوالت الثقافیة ةا�
  Definition Of Quality Cultureتعر�ف ثقافة الجودة  :ثانیا

لب تطبیق ادارة الجودة الشاملة تغییر الثقافة التنظیمیة السائدة في المنظمة الى ثقافة جدیدة یتط
و�ؤدي التعلیم والبرامج التدر�بیة دورا مهما في بناء ثقافة الجودة  ،قائمة على مرتكزات اساسیة للتطبیق

 داخل المنظمة.
 :لثقافة الجودة منها ما �أتي  اتلقد وردت عدة تعر�ف

هي نظام قیم تنظیمیة ناتجة عن بیئة سائدة تؤدي الى تحقیق وتحسین مستمر :ثقافة الجودة •
 , Goetsch & Davis)وتوقعات تعزز الجودة. ،اجراءاتو  ،تتكون من قیم وتقالید ،للجودة

2006 , 174)  
تسود  ثقافة تنظیمیة جدیدة تشمل مجموعة من المبادئ والقیم والمفاهیم والمعتقدات التي �جب ان •

ائها تمكنهم من ادراك منهجیة ادارة الجودة الشاملة و�التالي تلعب ضداخل المنظمة لدى جمیع اع
�مكوناتها دور الموجه للسلوك االنساني �ما تلعب دورا مهما في عملیة اتخاذ القرارات وحل 

 ،وصفي(یدة. اثناء تطبیقهم لهذه المنهجیة الجد  والعاملین یر�نالتي تصادف المد تالمشكال
٨٤ ،٢٠٠٩( 

مجموعة القیم ذات الصلة �الجودة التي تبین قدرة المنظمة على مجابهة الظروف الخارجیة التي  •
 ،الجبوري (.تحیط بها وعلى ادارة شؤونها الداخلیة والقیم والمعتقدات هي موجهات اساسیة للثقافة

٣١٧ ،٢٠٠٨(. 
 Quality Culture Versus Traditionalثقافة الجودة مقابل الثقافة التقلید�ة. :ثالثا

Culture 
تختلف المنظمات التي تطور وتؤ�د ثقافة الجودة عن تلك التي تطبق الثقافات التقلید�ة وتتمثل 

 (Goetsch & Davis , 2006 , 176):تي�ما�ااالختالفات 



                                              )          ۲۰۱۰(المؤتمر العلمي األول للكلیة التقنیة اإلداریة/ بغداد 
 المحور الثاني

 

304 
 

قصیرة المدى ال: یتم التر�یز على االستثمار واالر�اح Operating philosophyفلسفة التشغیل  -١
 ،فیتم التر�یز على رضا المستهلك ،اما في منظمات الجودة،في المنظمات ذات الثقافة التقلید�ة

وتعمل المنظمات على عمل ماهو ضروري للوصول الى توقعات المستهلكین اذ تسعى المنظمة 
 .لتقلیل الفائدة في المدى القصیر والبقاء واالزدهار في المدى الطو�ل

في  ،قصیرة االمد االمنظمات ذات الثقافة التقلید�ة اهداف ىتتبندة ما عا: Objectives االهداف-٢
فهي تطور �ال من  ،ثقافة الجودة التي تتبنى المنظمات في ط استراتیجیایتخط�كون ال حین

 التنظیمیة. ةلرؤ�ا على وفق طو�لة المدى القصیرة و الاالهداف 
 
و�عمل الموظفون في المنظمات ذات  المدیرون : �فكر Management approachرة امدخل االد-٣

�عطي االوامر و�فرض السیاسات  هو الذي وعادة ما �كون المدیر (الرئیس) ،د�ةیالثقافات التقل
 واالجراءات والقواعد.

فهم یوصلون ،على انهم مدر�ین للفر�ق یر�نللمد فیهافینظر  ،اما منظمات ثقافة الجودة
 جز و�نمون التغذ�ة العكسیة والثقة و�عززون التدر�ب.و�رفعون الحوا ،االهدافو  ،الرسالةو ،ةالرؤ�

: یتم النظر الى الداخل في المنظمات Attitude toward customersالسلوك تجاه الز�ائن  -٤
وعالقات الز�ون تبدو  ،فهي اكثر اهتماما �احتیاجاتها من احتیاجات الز�ون  ،ذات الثقافة التقلید�ة

رضا الز�ون  اذ ان ،الز�ون في المنظمات ذات ثقافة الجودةیتم التر�یز على  في حین .معاد�ة
 المحفز الرئیس الذي �قود للتحسین المستمر.�ة العلیا و و هو االول

�صرف صانعو القرار و الموظفون  :Problem solving approachمدخل حل المشكلة  -٥
 لتحدید المسؤولیة عوضاالتقلید�ة الكثیر من الجهد عند وقوع االخطاء في المنظمات ذات الثقافة 

في منظمات ثقافة الجودة یتم التر�یز على تعر�ف وعزل  في حین .عن تعر�ف سبب المشكلة
 اصل المسبب والمشكلة ولیس فقط االعراض بل المحددات.

خالفة �عالقات غالبا ما تكون م ون �حتفظ المورد :Supplier relationshipsعالقات المورد  -٦
تقلید�ة فالضغط على المورد قدر االمكان لتخفیض االسعار وتسر�ع لمنظمات ذات الثقافة الل

ظمات ذات ثقافة الجودة فالمورد والز�ون �عمالن نیبدو الموردون �شر�اء للم في حینالطلبات، 
 الجل فائدتهم. امع
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ن االداء في یتحس Performance improvement approachمدخل تحسین االداء  -٧
 ،لید�ة غیر فعال وغالبا ما تحدث مشكلة، اما في منظمات ثقافة الجودةالثقافة التقذات المنظمات 

 لعمل وغیرها. افالتحسین مستمر للعملیات واالفراد والمنتجات و�یئة 

  Laying the Ground of a Quality Culture عمل لثقافة الجودة وضع قاعدة :را�عا
مواقف واعتقادات المستخدمین وقدراتهم �شیر التغییر في الثقافة التنظیمیة الى تغییر في قیم و 

 ).١٨ ،٢٠٠٧ ،جالب ومزهر(وسلو�یاتهم وتتعلق التغییرات الثقافیة في �یف �فكر الفرد العامل 
 :ما �اتيیتطلب التغییر الثقافي عند تطبیق الجودة الشاملة في المنظمة 

    )Geotsch & Davis ,2006:193 ( 
 ائیة.التغییر ال �مكن ان �ظهر في بیئة عد •

 التحرك للجودة الشاملة یتطلب وقتا. •

 ومن الصعب التغلب على الماضي. •

�جب على االدارة ان تبدأ بتطو�ر ما �طلق علیه قوانین  (Peter Scholters) ـ على وفقو 
  (Goetsch & Davis, 2006: 180 – 181):تیة�النقاط اال حهذه النقاط توض ،التغییر التنظیمي

 الثقافة الحالیة. فهم التار�خ الواقع خلف -١

 .تحسین االنظمة بدال من العبث بها -٢
 االستعداد لالصغاء والمالحظة -٣

 التغییر. فياشراك �ل فرد یؤثر  -٤

ان معرفة قواعد التغییر في االنظمة وفهم خصائص المنظمات التي لدیها ثقافة جودة راسخة 
من الجوانب التي تشمل ثقافة مل في تغییر ثقافة المنظمة،فهناك العدید أهو امر هام الي فر�ق عمل �

 وهي: )٨٦: ٢٠٠٩)، (عقیلي،٤٧: ٢٠٠٩ المنظمة (جودة،
 .الز�ون  التر�یز على •
 اداء العمل الصحیح من المرة االولى. •

 التفاني في العمل. •

 احترام االخر�ن. •

 الصدق في التعامل مع االخر�ن. •

 الخطأ هو فرصة للتطو�ر. •

 اتصال اكثر فعالیة.عدم التقید �العالقات الرسمیة بهدف اجراء  •
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 . منهج التمیز اتباع  •

ولتعز�ز هذه الجوانب البد من التر�یز على غرس ثقافة الجودة التي تقع على عاتق االدارة 
سلو�یات واالنشطة ال�غیة الوصول الى  learningعملیة التعلم  تأكیدالعلیا وتحدید التزامها �الجودة و 

 .المرغو�ة
  Countering Resistance to Culture Change ر الثقافيمواجهة المقاومة للتغی :خامسا

فهناك  ،�مكن ان �كون التغییر صعبا الن مقاومة التغییر سلوك �شري طبیعي في �ل منظمة
الفضل ((Philipe)لعاملین �قاومون التغییر �ما یرى واغلب االفراد ا ،دعاة للتغییر وهناك مقاومین له

 :االتیةاب ) لالسب٤١٣-٤١٢: ٢٠٠٤ ،والطائي
 معروفة لدیهم.الالخوف من االشیاء غیر  •

 فقدان السیطرة على اعمالهم او تقلیل مساحة مسوؤلیاتهم. •

 فقد �كون التغییر نحو االسوأ. ،عدم التاكد •
 
 

  :االتیة �مكن لدعاة التغییر وضع االستراتیجیة ،وللتغلب على مقاومة التغییر
(Goestsch & Davis , 2006, 166-187) 

 تجنب المفاجآت. *   ك المقاومین المحتملین للتغییر.* اشترا
 ابدا صغیرا و�ن مرنا. *      * التحرك ببطء في البدا�ة.

 تطبیق التغییر. *     . * اخلق بیئة ا�جابیة

 العمل مع القادة المؤسسین. *     * تعو�ض �ل ما یتم تغییره.
 �ن بناء. *      * معاملة الناس �احترام.

  Strategies for Establishing a Quality Culture اتیجیات بناء ثقافة الجودةسادسا: استر 
الجل تاسیس ثقافة الجودة البد من تطبیق مجموعة من االستراتیجیات التي تستخدمها 

(الفضل و (Goetsch & Davis , 2006: 189-193)المنظمات للتحول الى ثقافة الجودة 
 .هي )٤١٢-٤١٠ :٢٠٠٦،والطائي

 Identify the Change Needed ف على التغییر المطلوبالتعر  -١

وتعاملهم مع  تتكشف ثقافة المنظمة تصرفات االفراد داخلها و�یفیة استجابتهم للمشاكال
 :االتیة فر الخصائصاتكون الثقافة الموجودة هي ثقافة المنظمة البد من تو  لكي�عضهم البعض و 

 نظام االتصال المفتوح. •
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 بین االفراد.المشار�ة التبادلیة  •

 منهجیة العمل الجماعي. •

 االلتزام �التحسین المستمر. •

 اشراك الموظفین وتفو�ضهم للسلطة. •

 االهتمام �مدخالت الز�ائن والتغذ�ة العكسیة. •

  Put The Planned Changes in Writing كتا�ة التغییرات المطلو�ة -٢
ها ؤ التحسینات المطلوب اجراالبد من تقییم شامل للثقافة الموجودة في المنظمة للتعرف على 

 وعمل قائمة بهذه التغییرات والبدء �التغییر االكثر الحاحا.
  Develop a Plan For Making The Change تطو�ر خطة لصنع التغییرات -٣

 :تكشف الخطة مجموعة من االمور
 ثر �عملیة التغییر؟ ومن الذي سیشترك بهذه العملیة؟أمن الذي سیت •

 ب انجازها ؟ وماهي العوائق المحتملة؟ وما هي العملیات المتاثرة �التغییر؟ما هي المهام التي �ج •

 متى �جب تنفیذ التغییر ؟ ومتى �جب االنتهاء منه؟ •

 این سیتم احداث التغییر ؟ •

 ثر �ه الناس والعملیات؟أكیف یتم عمل التغییر المطلوب؟ و�یف سیت •

 Understand The Emotional Transition فهم عملیة التحو�ل من الناحیة المعنو�ة -٤
Process  

�عتمد نجاح عملیة التطبیق الى حد �بیر على نجاح المؤدین في لعب ادوارهم ومن الضروري 
فهم المراحل التي سیمر بها االفراد في المنظمة عند اجبارهم للتعامل مع التغییر الجدید (الصدمة 

 لتعاطي).الفهم واو  وعدم التصدیق واالدراك والقبول واعادة البناء
 Identity Key People and Make Them حدد االشخاص المهمین واجعلهم دعاة للتغیر -٥

Advocates  
لذا �جب  ،اص لهم دور اساسي في المنظمة و�امكانهم تسهیل عملیة التغییرخهؤالء االش

ب او تهم الشخصیة �استعمال اسلوب الترغیاتوظیف خبر  دیر�ناالهتمام بهم والتعامل معهم وعلى الم
 الترهیب لتحو�ل معارضي التغییر الى مؤ�دین له.

  Take a Hears Minds Approach استخدام اسلوب القلوب والعقول -٦
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فاالفراد �فهمون فكر�ا اسباب التغییر  ،دعاة التغییر مدر�ین للطبیعة االنسانیة كون �جب ان �
 كثر من المستوى الفكري (العقول).ولكن �میلون للتفاعل مع التغییر على المستوى العاطفي (القلوب) ا

المادي والمعنوي والعاطفي لالشخاص  Apply Courtship ق استرتیجیة التوددیطبت -٧
Strategies  

لذا على  ،مد تجاه نها�ة مرغو�ةتعالتودد هو مرحلة من العالقة للتحرك ببطء ولكن �شكل م
قیق الى الشر�ك االخر و�ستجیب الشر�ك من خالل رغبته في نقل العالقة لالمام ان �ستمع �شكل د

 اعتبارات او مخاوف �عبر عنها. ةال�
  Support الدعم -٨

 اما الدعم فهو جوهري. ،فر الدعم منفذي التغییر فالتخطیط مهم واالتصال حاسما�جب تو 
  Quality – Oriented Culture ثقافة الجودة الموجهة :سا�عا

) واكثر ١٩٨٧( ISO 9000س معیار الجودة زاد التو�ید على جودة السلع والخدمات مع تاسی
هو تطو�ر المنظمات وتنفیذ مجموعة من اإلجراءات لتصمیم وتصنیع وخدمة  ISO 9000متطلبات 

 �ما ونوعا.نفسها تؤ�د المواصفات تسلیم الز�ائن المنتجات والخدمات اذ ودعم المنتج.
د واالجراءات والتر�یز على علقوا فالثقافة التي تدعم تنفیذ الجودة تؤ�د المعاییر والمعولیة وا

 .(Miron ,Eres , 2004: 179)التفاصیل 
 

 Strategy Of Innovation االبداع ةثامنًا: استراتیجی
االبداع مهما لجمیع المنظمات التي تواجه بیئة تنافسیة متغیرة لذا تسعى الكثیر من  د�ع

زایدة من تحد�ات ومنافسة شدیدة وتغییر المنظمات لتحقیق االبداع �غیة التنافس ومواجهة الضغوط المت
سر�ع من قبل الز�ائن الذي �طلبون سلعا وخدمات تفي �حاجتهم من اجل ان تتمكن المنظمات من 

 البقاء والنمو.
 Definition of Innovation تعر�ف االبداع -١

 :�اتياالبداع نورد منها ما اتمن تعر�ف ن عددو قدم الكتاب والمفكر 
 نه:االبداع �ا Evanعرف 

تطبیق فكرة تطورت داخل المنظمة او تمت استعارتها من خارج المنظمة سواء �انت تتعلق �المنتج  •
الخدمة وهذه الفكرة جدیدة �النسبة للمنظمة  مأالبرنامج  مأالسیاسة  مأالعملیة  مأالنظام  مأالوسیلة  ما

 )٣٥٣: ٢٠٠٩ ،حینما طبقتها (حر�م
جدیدة او سلوك جدید �النسبة لمجال / صناعة المنظمة تبني فكرة (االبداع  Daftعرف  في حین •

 )٢٠٠٩،٣٥٣،وسوقها و�یئتها العامة) (حر�م
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االبداع (شكل من اشكال العمل التي تقود الى نتائج جدیدة ومفیدة و�مكن  Tomasذ�ر  في حین •
 ).٢٠١٠،٥٧ ،التنبؤ بها)(العنزي 

 )٢٠٠٥،٣٨٩ ،(العمیان. ت الجدیدةا�جاد وتقبل وتنفیذ االفكار والعملیات والمنتجات والخدما •
 )٥٧ ،٢٠١٠،(العنزي )ةه (عملیة خلق وتطبیق معرفة جدیداالبداع �ان Garteenعرف  في حین •
  Types of Innovationانواع االبداع  -٢

 )٢٠٠٩:٣٥٤(حر�م ،ابداع فني. :الثانيو  ،ابداع اداري  :االول ،صنف االبداع الى نوعین
ات في الهیكل التنظیمي وتصمیم االعمال وعملیات المنظمة تغییر ال�شمل االبداع االداري اذ 

اما االبداع الفني فیشمل تطو�ر منتجات او خدمات جدیدة وتغییرات في  ،وسیاسة واسترتیجیات جدیدة
 التقنیات المستخدمة وتغییرات في اسالیب االنتاج.

تنتج فجوة تنظیمیة تؤثر  ،ع االداري ا فاذا ماتم التر�یز على االبداع الفني اكثر �كثیر من االبد
اداء المنظمة وقد �صنف االبداع الى ابداع داخلي تعتمده المنظمة ومصدره المنظمة وابداع  فيسلبا 

 خارجي �كون بنقل وتطبیق افكار من خارج المنظمة.
  Need to Innovation الحاجة الى ابداع -٣

ان هناك تفاوتا بین اداء یدرك متخذو القرار في المنظمة � حینتظهر الحاجة الى االبداع 
 هذا التفاوت �حث المنظمة على دراسة تبني اسلوب جدید. ،�ه المنظمة الفعلي واالداء المرغوب

توفیر و  ،تغیر اذواق المستهلكینو  ،وتفرض التغیرات الحاجة الى االبداع مثل تغیرات تكنلوجیة
الفجوة بین االداء الفعلي وعلى المنظمة العمل على سد  ،ظهور اسلوب افضل للعمل عنمعلومات 

 عن طر�ق االبداع.�ه واالداء المرغوب 
فیذ�ر  (Creativity)واالبتكار  (Innovation)ز بین االبداع الى التمی تجدر االشارة هنا

هو القدرة على تقد�م افكار  (Creativity)�ان االبتكار  (Levitt)) نقال عن ٣٥٥ :٢٠٠٩ ،(حر�م
اي تطبیق  ،الى التطبیق (Innovation) �شیر االبداع في حین،للتطبیققابلیتها  مراعاةاصلیة دون 

 االفكار.
 ومشكلة المنظمات هي لیست في عدم وجود افكار جدیدة انما في تطبیق هذه االفكار.

  Innovation process عملیة االبداع -٤
 & Kreitner) اذ �قترح الكاتبان ،هناك عدة نماذج مقترحة �شان مراحل وتطورات عملیة االبداع

Kinicki)  ٣٨٦: ٢٠٠٩ ،االتیة (حر�مالخمس �ان عملیة االبدع تتضمن المراحل:( 
المدة التي �قضیها الفرد في التعلیم والقراءة والتدر�ب في العمل  :(preparation)االعداد  ٤/١

 وحضور المؤتمرات والندوات لیتمكن من االحاطة �كل ا�عاد المشكلة.
 .یر�ز الفرد جهوده وتفكیره على المشكلة :(concentration)التر�یز  ٤/٢
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 �حول ذهن الفرد في البحث عن المعلومات. :(Incubation)االحتضان  ٤/٣
�عمل الفرد على ر�ط المعلومات التي �حث عنها وا�جاد العالقة  : (Illumination)االلهام ٤/٤

 بینهما.
 جل اثبات الفكرة او تعدیلها او تجر�تها.اعادة الفكرة �كاملها من ا :(verification)التحقق  ٤/٥
  Strategy of Innovationاستراتیجیة االبداع  -٥
 Definition of Strategy innovationمفهوم استراتیجیة االبداع.  -١-٥

استراتیجیة االبداع في وضع تصورات مستقبلیة �عیدة االمد لمواكبة التغیرات الحاصلة في  ر�زت
في االفكار والمعلومات والثقافة  واحتدام المنافسة وتسارع التغیرات الحاصلةظل متغیرات العولمة 

والخدمات واالتصاالت وغیرها للتكیف مع المتطلبات المستقبلیة المتمثلة ببقاء واستمرار�ة ور�حیة 
 .المنظمة المعاصرة من اجل التجدید والتمیز

ستراتیجیة التي تحسن اال" )Roberts ,2002:60لذا فان مفهوم استراتیجیة االبداع �ما یرى (
�انها "مفهوم �سیط  )Gentle ,2004:31�عرفها ( في حین ،"د من المواقفمن احتمالیة النجاح لعد

و�ستطیع ان ،ومن القدرة الطبیعیة والمبدعة التي �متلكها الجمیع ،من االحساس العادي ومشتق ،جدا
وان التعلم في �یفیة االخذ بتلك  ،رة االبداعوتمتاز بتجار�ها للحصول على ثم ،�شهد نظرها علیها

الموهبة الطبیعیة والقدرات وتطبیقها في عملنا وفي عمل المنظمات �مكننا من وضع مقاییس جدیدة 
 لالمتیاز والتفوق".

استراتیجیة هي عملیة ابداعیة وتمثل اتجاه  ةونستنج من ذلك ان صیاغة وتنفیذ المنظمة ا�
 من اجل الجدید والمختلف فضال عن �ونها حالة تفكیر شمولي. وتعمل ،المنظمة المستقبلي

  Innovation strategy Dimensionsأ�عاد استراتیجیة االبداع.-٢-٥
 )Sindo, 2005: 15�عاد الستراتیجیة االبداع (مجموعة من األ،حدد �تاب و�احثو االستراتیجیة

)Gentle, 2004 :36(،  ظیمي�التكامل التن البعد االولاذ یتمثل Organization Integration 
وتحدید المسؤولیات،  ،والذي �شیر الى ان المنظمة �یان تنظیمي �عتمد على (تقسیم العمل

اذ یتحقق  ،وتتم جمیعها من خالل التدرج الهرمي،وتخو�ل الصالحیات،وتوجیه االوامر ،واالتصاالت
و�تطلب تفاعال وترا�طا بین ،نظیمالتكامل من خالل تنسیق الفعالیات واالنشطة والجهود داخل الت

لغرض تحقیق أهداف المنظمة. وتعد عملیة تخو�ل الصالحیات  ،وظائف وانشطة المنظمة جمیعا
 من عملیة التكامل التي تتمتع بها استراتیجیة االبداع. امهم اجزء

اذ �عتمد نجاح  )Organization Learningفیتمثل �التعلم التنظیمي ( البعد الثانيأما 
نظمة على قدرتها في اكتساب المعرفة والتي هي اساس المنافسة، واالبداع عبارة عن دورة تعلیمیة الم
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تستطیع من خاللها القیام �اختیار وممارسة التفكیر الطو�ل والتماسك وخلق فرص تعلیمیة �مكن 
 استثمارها في مجاالت مختلفة.

التغییر هو جزء من عملیة ف )Dynamic Changeالتغییر الدینامیكي ( البعد الثالثوأكد 
وفي  وفي االهداف واالستراتیجیة ) Tasksوالذي یهدف الى التغییر في المهام ( ،االبداع التنظیمي

تصمیم العمل للموارد البشر�ة وتغییر مواقعهم ونظام الموارد البشر�ة وتغییر الثقافة التنظیمیة وتغییر 
وتغییر الهیكل ،في تصمیم العمل وتنظیم تدفق العمل التقانة وتقانة المعلومات والعملیات المساعدة

وتغییر خطوط السلطة  ،تصمیم المنظمةو  ،ترتیب المنظمة �ونها نظام معقد(التنظیمي و�تمثل ب
 ...)..واالتصاالت

 فالتغییر حالة ابداعیة تهدف الى احالل شئ جدید في المنظمة.
�اعادة تنظیم الموارد  والمتمثل ) Re- organizationالى اعادة التنظیم ( البعد الرا�عو�شیر 

 یر في البیئة.یجمیعها �اتجاه التغ ،واالختصاصات الوظیفیة والمهارات التنظیمیة
المتمثل �أحد  )Organization Adaptiveالتكیف التنظیمي ( البعد الخامس تضمنو�

بداع بتحلیل البیئة الخارجیة تي اهتمام استراتیجیة االأو� ،اشكال العالقة بین المنظمة و�یئتها الخارجیة
ضوء  فيمتطلبات البیئة الخارجیة لاذ یتطلب منها التكیف واالستجا�ة  ،الدراك الفرص والتهدیدات

 .لتحقیق هدفها في البقاء والنمو وتحقیق المیزة التنافسیة ،امكانات المنظمة
 

 Importance of Innovation Strategyاستراتیجیة االبداع  أهمیة - ٣-٥
 ):DFID, 2005: 13)(Roberts, 2002: 66تجسد أهمیة استراتیجیة االبداع في عدة مفاهیم هي (ت
االعتماد على طاقة المنظمة في ترجمة المیزة التنافسیة الى منتجات وعملیات قابلة لالستخدام  -أ

 .على طاقة المنظمة في الدفاع عن المیزة التنافسیة تجاه المقلدین فضال عن االعتماد
حاجات الموارد البشر�ة من االعمال لتوحید التخطیط البیئي في عملیة اتخاذ القرار تطو�ر  -ب

 .االقتصادي
 .تمكن المنظمة من احتالل مر�ز قیادي في المستقبل -ج
 .مساعدة الموارد البشر�ة في التعامل مع التقدم والتغییر -د
 .دعم عملیة ممارسة التطو�ر التي تجري في المنظمة -ه
 .للبیئة اقو� رامن استراتیجیة االبداع و�شكل مؤشانشاء نظام معلومات �جزء اساسي  -و
 .ع التقسیمات االدار�ةعلى انتاج مهارات قیاد�ة في جمی القدرة -ز
  
 Objectives of Innovation Strategyأهداف استراتیجیة االبداع -٤-٥
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 :Roberts, 2002: 68)(Gentle, 2004من االهداف اهمها ( اتحقق استراتیجیة االبداع عدد
36( 

 جعل االعمال الحالیة التي تمارسها المنظمة اكثر فاعلیة  -أ
یؤ�د الهدف الثاني �انه على استراتیجیة االبداع ان تدرك و�وضوح هدف الجهود االبداعیة  -ب

 و�فترض ان تكون �مستوى عال وجد�ة عالیة
-Reالمستو�ات �مفاهیم ( تكو�ن مفاهیم جدیدة من اجل تطو�ر عمل المنظمة وعلى �افة -ج

engineering , TPM, TQM ( 
 

 الجانب التطبیقي /المبحث الثالث
یتناول هذا المبحث وصف وتحلیل ومناقشة متغیرات البحث على وفق إجا�ات عینة البحث 

 واختبار الفرضیات و�ما �أتي:
 :ها وتقدیر  أوًال: عرض أهمیة متغیرات البحث

(الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري) ألنهما من الوسائل استخدمت وسائل اإلحصاء الوصفي 
 المناسبة لتحلیل متغیرات البحث.

األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیار�ة التي تعكس آراء عینة البحث  )٢إذ �ظهر الجدول (
 من السادة العمداء ومعاونیهم ورؤساء األقسام العلمیة في �لیات ومعاهد هیئة التعلیم التقني.

 )٢جدول (
 ةفرعیاالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیار�ة لمتغیرات البحث الرئیسة وال

 نوعه رمزه المتغیر ت
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري 

 االهمیة

 ١ ١,١٧٢ ٣,٨٨٣ فرعي x1 االداء والتفاني في العمل   .١
 ٤ ١,٣٠٤ ٣,٦٦٧ فرعي x2 احترام وصدق التعامل مع الخر�ن   .٢
 ٣ ١,٣٢٢ ٣,٧٢٥ فرعي x3 د �العالقات الرسمیة عدم التقی  .٣
 ٢ ١,٢١٩ ٣,٨٧٥ فرعي x4 زمنهج التمی  .٤
 ٢ ١,٢٥٤ ٣,٧٨٨ رئیسي X كافة متغیرات ثقافة الجودة  .٥
 ٢ ١,١٠١ ٣,٩٠٨ فرعي y1 التكامل التنظیمي   .٦
 ١ ١,٠٦٩ ٤,٦٦٧ فرعي y2 التعلم التنظیمي   .٧
 ٣ ١,٠١١ ٣,٨٣٣ فرعي y3 التغییر الدینامیكي  .٨
 ١ ١,٠٦٠ ٤,١٣٦ رئیسي Y كافة متغیرات استراتیجیة االبداع  .٩
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 متغیرات ثقافة الجودة:  -١
) و�أنحراف معیاري ٣,٨٨٣إذ سجلت قیم الوسط الحسابي لمتغیر االداء والتفاني في العمل (

جمیع المعاهد والكلیات التي في ). وهذا یدل على ارتفاع مستوى االداء والتفاني في العمل ١,١٧٢(
 شملها البحث.
جاء متغیر احترام وصدق التعامل مع االخر�ن �الترتیب الرا�ع، إذ بلغ الوسط الحسابي  في حین

بین قیم االوساط  قیمهامتغیرات ثقافة الجودة فتقع  ة) أما �قی١,٣٠٤) و�انحراف معیاري (٣,٦٦٧(
 الحسایبة واالنحرافات المعیار�ة للمتغیر�ن المذ�ور�ن.

 تیجیة االبداع:متغیرات استرا -٢
) وانحراف معیاري ٤,٦٦٧إذ احتل متغیر التعلم التنظیمي المرتبة االولى بوسط حسابي قدره (

) ٣,٨٣٣) في حین احتل متغیر التغییر الدینامیكي المرتبة الثالثة بوسط حسابي قدره (١,٠٦٩(
 نیة. )، أما متغیر التكامل التنظیمي فقد احتل المرتبة الثا١,٠١١وانحراف معیاري (

 ما �أتي: نفاونستنتج من نتائج االحصاء الوصفي عن ما ذ�ر ا
زادت قیم الوسط الحسابي لجمیع متغیرات ثقافة الجودة ومتغیرات استراتیجیة االبداع عن قیمة  -١

 ).٣الوسط الحسابي المعیاري البالغ (
) ٤,١٣٦) و (٣,٧٨٨ارتفاع الوسط الحسابي العام لثقافة الجودة واستراتیجیة االبداع إذ بلغ ( -٢

 ).٣الوسط الحسابي المعیاري البالغ ( على التوالي وهما اكبر من
هناك تحكم �المتغیرات نظرًا الرتفاع االوساط الحسابیة للمعاهد والكلیات التي شملها البحث على  -٣

، �ما تظهر نتائج االنحرافات المعیار�ة تجانس اجا�ات العینة اذ ) المذ�ور أنفا٢وفق الجدول (
) لمتغیر عدم التقید �العالقات الرسمیة ،  ١,٣٢٢تتراوح بین أعلى انحراف معیاري بلغ (كانت 

 ) لمتغیر التغییر الدینامیكي .١,٠١١و�أقل انحراف معیاري بلغ (

تظهر األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیار�ة أهمیة المتغیرات جمیعها من وجهة نظر عینة  -٤
 البحث و�مستوى جید.

 :هاومناقش وتحلیل العالقات االرتباطیة بین متغیرات ثقافة الجودةثانیًا: عرض 
تكرس معلومات هذه الفقرة الحقائق والتفسیرات للتثبت من صحة فرضیات عالقات االرتباط، اذ 

 ) الستخراج النتائج التي یتضمنها الجدول االتي.Spearmanاستخدم معامل االرتباط سبیرمان (
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 )٣جدول (
 اطیة بین متغیرات ثقافة الجودةالعالقات االرتب

 متغیرات ثقافة الجودة
 

 متغیرات ثقافة الجودة

 االداء
التفاني في و 

 العمل
x1 

احترام وصدق 
التعامل مع 

 االخر�ن
 x2 

عدم التقید 
 �العالقات الرسمیة

x3 

منهج 
 زالتمی
x4 

كافة متغیرات 
 ثقافة الجودة

X 

االداء والتفاني في 
 العمل 

١,٠٠٠ 
** 

٠,٧٧٥ 
** 

٠,٨٥٥ 
** 

٠,٧٤٠ 
** 

٠,٩٥١ 
احترام وصدق التعامل 

 مع االخر�ن 
 ١,٠٠٠ 

** 
٠,٨١٣ 

** 
٠,٦٨٤ 

** 
٠,٧٤٦ 

عدم التقید �العالقات 
 الرسمیة 

  ١,٠٠٠ 
** 

٠,٨١٨ 
** 

٠,٨٣٢ 

 ١,٠٠٠    زمنهج التمی
** 

٠,٧٤٤ 
كافة متغیرات ثقافة 

 الجودة
    ١,٠٠٠ 

 )٠,٠١** مستوى المعنو�ة (
 )٠,٠٥�ة (* مستوى المعنو 

 
 ) العالقات االرتباطیة بین متغیرات ثقافة الجودة و�ما �أتي: ٣�ظهر الجدول (

االداء والتفاني في العمل و�ین المتغیر الرئیس ثقافة  فرعيبلغ معامل االرتباط بین المتغیر ال -١
) ٠,٠١) وهي عالقة ارتباط موجبة وقو�ة وذات داللة معنو�ة �مستوى (٠,٩٥١الجودة ما قیمته (

ز و المتغیر الرئیس ثقافة الجودة یمنهج التم فرعي�انت عالقة االرتباط بین المتغیر ال في حین
) وتقع ٠,٠١) و�مستوى داللة معنو�ة (٠,٧٤٤�المرتبة الرا�عة إذ بلغ معامل االرتباط بینهما (

ثقافة الجودة بین ة لمتغیر ثقافة الجودة والمتغیر الرئیس فرعی�قیة العالقات االرتباطیة للمتغیرات ال
 .نفاالمتغیر�ن المذ�ور�ن ا قیم

ة للمتغیر الرئیس ثقافة الجودة إلى اعلى معامل فرعیتشیر العالقة االرتباطیة بین المتغیرات ال -٢
التفاني في العمل و�ین عدم التقید �العالقات الرسمیة، إذ بلغ معامل االرتباط و ارتباط بین االداء 

 ).٠,٠١اللة معنو�ة �مستوى () وهو قوي وموجب وذو د٠,٨٥٥(
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احترام وصدق التعامل مع االخر�ن و  فرعيجاءت العالقة االرتباطیة بین المتغیر ال في حین
) وهو ارتباط قوي ٠,٦٨٤یز �المرتبة الرا�عة اذ بلغ معامل االرتباط (منهج التم فرعيالمتغیر ال

 ).٠,٠١وموجب وذو داللة معنو�ة �مستوى (
المتغیر�ن  قیمة لمتغیر ثقافة الجودة بین فرعیاالرتباطیة بین المتغیرات الوتقع �قیة العالقات 

 المذ�ور�ن.
 ونستنتج من ذلك ما �أتي:

ة والمتغیر الرئیس تظهر حالة التكامل والتالزم بین فرعیَأنَّ عالقات االرتباط بین المتغیرات ال -أ
 متغیرات البحث مما �عطي مؤشرًا على أهمیتها.

ة تبین حالة االتساق واالعتماد�ة بین تلك فرعیرتباط الداخلیة بین المتغیرات الَأنَّ عالقات اال -ب
 المتغیرات، مما یثبت حقیقة َأنَّ جوانب ثقافة الجودة تشكل �ًال متكامًال.

 ).٠,٠١تحققت جمیع عالقات االرتباط عند مستوى داللة معنو�ة ( -ج

 ها :ومناقش  ستراتیجیة االبداعثالثًا: عرض وتحلیل العالقات االرتباطیة بین متغیرات ا
الحقائق والتفسیرات للتثبت من صحة فرضیات عالقات االرتباط إذ استخدم  معلومات هذه الفقرةتبین 

 ) الستخراج النتائج التي یتضمنها الجدول االتي:Spearmanمعامل االرتباط سیبرمان (
 )٤جدول (

 العالقات االرتباطیة بین متغیرات استرتیجیة االبداع
 متغیرات إستراتیجیة االبداع 

 
 متغیرات إستراتیجیة االبداع

التكامل 
 التنظیمي

y1 

 التعلم التنظیمي
 
y2 

 التغیر الدینامیكي
y3 

كافة متغیرات 
 استراتیجیة االبداع

Y 

 التكامل التنظیمي
Y1 ١,٠٠٠ 

** 
٠,٧٦١ 

** 
٠,٩٠٥ 

** 
٠,٧٦٩ 

 التعلم التنظیمي
Y2  ١,٠٠٠ 

** 
٠,٧٥٨ 

** 
٠,٧٨٨ 

 یر الدینامیكيالتغ
Y3   ١,٠٠٠ 

** 
٠,٧٩٠ 

 كافة متغیرات استراتیجیة االبداع
Y 

   ١,٠٠٠ 

 )٠,٠١** مستوى المعنو�ة (
 )٠,٠٥* مستوى المعنو�ة (
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 ) العالقات االرتباطیة بین متغیرات استراتیجیة االبداع و�ما �اتي:٤یبین الجدول (
الدینامیكي و المتغیر الرئیس استراتیجیة التغییر  فرعيإذا بلغ معامل االرتباط بین المتغیر ال -١

) ٠,٠١) وهي عالقة ارتباط موجبة وقو�ة وذات داللة معنو�ة �مستوى (٠,٧٩٠االبداع ما قیمته (
ین (التعلم التنظیمي والتكامل التنظیمي) و�ین فرعی�انت عالقة االرتباط بین المتغیر�ن ال في حین

) على التوالي وهي عالقة ارتباط ٠,٧٦٩) و (٠,٧٨٨االبداع هي ( استراتیجیة المتغیر الرئیس
 ).٠,٠١موجبة وقو�ة وذات داللة معنو�ة �مستوى (

ة للمتغیر الرئیس استرا�جیة االبداع إلى اعلى عالقة فرعیتشیر عالقة االرتباط بین المتغیرات ال -٢
الرتباط التكامل التنظیمي والتغییر الدینامیكي إذ بلغ معامل ا فرعيارتباط بین المتغیر ال

 ).٠,٠١) وهو ارتباط موجب وقوي و�مستوى داللة (٠,٩٠٥(

ة إلى وجود عالقات ارتباط موجبة وقو�ة فرعیكما تشیر عالقات االرتباط بین المتغیرات ال
 ).٠,٠١وذات داللة معنو�ة �مستوى (

اط ) بین التعلم التنظیمي و التغیر الدینامیكي وعالقة ارتب٠,٧٥٨إذ بلغت عالقة االرتباط (
 ) بین التكامل التنظیمي و�ین التعلم التنظیمي.٠,٧٦١بلغت (

 ونستنتج من ذلك ما �أتي:
ة والمتغیر الرئیس تظهر حالة التكامل والتالزم بین فرعیَأنَّ عالقات االرتباط بین المتغیرات ال -أ

 متغیرات البحث مما �عطي مؤشرًا على أهمیتها.
مما یثبت  ،ة تثبت حالة االتساق واالعتماد�ة بینهمارعیفَأنَّ عالقات االرتباط بین المتغیرات ال -ب

 تشكل �ًال متكامًال. استراتیجیة االبداع أ�عاد حقیقة َأنَّ جوانب 

 ).٠,٠١تحققت جمیع عالقات االرتباط عند مستوى داللة معنو�ة ( -ج

 هاوتحلیل عرا�عا: عرض العالقات االرتباطیة بین متغیرات ثقافة الجودة ومتغیرات استراتیجیة االبدا
 :تها ومناقش

في ضوء االطار النظري للبحث وضعت فرضیة رئیسة لتحدید طبیعة العالقة بین متغیرات 
) جاءت نتائج التحلیل لتعكس Spearmanالبحث ومن خالل استخدام معامل االرتباط سبیرمان (

 طبیعة هذه العالقات و�ما �ظهرها الجدول االتي:
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 )٥جدول (
 بین متغیرات ثقافة الجودة ومتغیرات استراتیجیة االبداع العالقات االرتباطیة

 استراتیجیة االبداعمتغیرات 
 

 متغیرات ثقافة الجودة

التكامل 
 التنظیمي

1y 

 التعلم التنظیمي
 
2y 

التغییر 
 الدینامیكي

3y 

كافة متغیرات 
استراتیجیة 

 االبداع
Y 

 1xاالداء والتفاني في العمل 
** 

٠,٧٩٥ 
** 

٠,٧٦٠ 
** 

٠,٨٣٤ 
** 

٠,٨٨٥ 

احترام وصدق التعامل مع االخر�ن 
 2x 

** 
٠,٦٥٥ 

** 
٠,٨٠٩ 

** 
٠,٦٥١ 

** 
٠,٧٢٥ 

 3xعدم التقید �العالقات الرسمیة 
** 

٠,٨٠٨ 
** 

٠,٩٠٤ 
** 

٠,٨١٢ 
** 

٠,٨٧٧ 

 4xز منهج التمی
** 

٠,٨١٤ 
** 

٠,٧٩٢ 
** 

٠,٧٣٧ 
** 

٠,٧٤٨ 

 Xكافة متغیرات ثقافة الجودة 
** 

٠,٧٦٩ 
** 

٠,٧٣٨ 
** 

٠,٨٦٤ 
** 

٠,٨٥١ 

 )٠,٠١** مستوى المعنو�ة (
 )٠,٠٥* مستوى المعنو�ة (

 
) مصفوفة العالقات االرتباطیة البینیة بین جوانب ثقافة الجودة وا�عاد ٥�ظهر الجدول (

 استراتیجیة االبداع، والتي تعكس المؤشرات االتیة:
وجود معامل ارتباط  تشیر النتائج بین متغیر ثقافة الجودة و متغیر استراتیجیة االبداع إلى -١

)، �ما انها ٠,٠١) وهي عالقة موجبة وقو�ة وذات داللة معنو�ة �مستوى (٠,٨٥١بینهما بلغ (
جودة عامال اساسیا في تبني استراتیجیة العالقة ارتباطیة اعتماد�ة تبادلیة بینهما تعكس أن ثقافة 

 االبداع في قطاع التعلیم التقني (هیئة التعلیم التقني).
االداء والتفاني في العمل و المتغیر الرئیس  فرعيقة االرتباط بین المتغیر العال جلتس -٢

) وهو موجب وقوي ودال ٠,٨٨٥استراتیجیة االبداع المرتبة االولى اذ بلغ معامل االرتباط بینهما (
) وهي عالقة ارتباط اعتماد�ة تبادلیة تعكس اهمیة االداء والتفاني في ٠,٠١معنو�ا �مستوى (
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خالل تنفیذ االعمال دون اخطاء فضال عن ادراك اعضاء هیئة التدر�س الدوارهم  العمل من
 الكلیة أو المعهد. رسالة النجاز

احترام وصدق التعامل مع االخر�ن و  فرعيفي حین جاءت عالقة االرتباط بین المتغیر ال
) وهو ٠,٧٢٥ط بینهما (المرتبة الرا�عة، اذ بلغ معامل االرتبافي المتغیر الرئیس استراتیجیة االبداع 

) و�دل ذلك على اهمیة التعامل �صدق مع االخر�ن من ٠,٠١موجب وقوي ودال معنو�ا �مستوى (
اعضاء هیئة التدر�س لتعز�ز الثقة فضال عن اهمیة المعاملة االنسانیة واالحترام والتقدیر لكل من 

 ین المتغیر�ن.وتقع �قیة العالقات االرتباطیة بین هذ �عمل في الكلیة أو المعهد.
ة فرعیة لمتغیر ثقافة الجودة مع المتغیرات الفرعیتشیر العالقات االرتباطیة بین المتغیرات ال -٣

عدم التقید �العالقات  فرعيلمتغیر استراتیجیة االبداع إلى أن عالقة االرتباط بین المتغیر ال
) ٠,٩٠٤رتباط بینهما (متغیر التعلم التنظیمي اذ بلغ معامل اال فرعيالرسمیة و�ین المتغیر ال

 ).٠,٠١وهي عالقة موجبة وقو�ة وذات داللة معنو�ة �مستوى (

احترام وصدق التعامل مع االخر�ن و�ین  فرعياحتلت عالقة االرتباط بین المتغیر ال في حین
) وهي ٠,٦٥١التغییر الدینامیكي المرتبة الرا�عة، اذ بلغ معامل االرتباط بینهما ( فرعيالمتغیر ال

 ).٠,٠١قو�ة وموجبة وذات داللة معنو�ة �مستوى ( عالقة
 وتقع �قیة العالقات االرتباطیة بین هذین المتغیر�ن.

أن التباین في العالقات االرتباطیة بین جمیع المتغیرات �ان طفیفا جدا وان  الى)٥�شیر الجدول ( -٤
س القوة االعتماد�ة ) االمر الذي �عك٠,٠١عالقات االرتباط تحققت عند مستوى الداللة المعنو�ة (

 التبادلیة بین جمیع المتغیرات.
یسة االولى قد واستنادا إلى نتائج عالقات االرتباط التي اشیر الیها �مكن القول أن الفرضیة الرئ

(هناك عالقة ذات داللة معنو�ة بین ثقافة الجودة ومتغیراتها المتمثلة بـ(االداء  قبلت والتي مفادها
�العالقات الرسمیة، ومنهج  ترام وصدق التعامل مع االخر�ن، وعدم التقیدوالتفاني في العمل، واح

ز) و�ین استراتیجیة االبداع ومتغیراتها المتمثلة بـ(التكامل التنظیمي، والتعلم التنظیمي، والتغییر التمی
 الدینامیكي) منفردة أو متجمعة.

 هاوتحلیل استراتیجیة االبداعبین متغیرات ثقافة الجودة ومتغیرات  التأثیرخامسا:عرض عالقات 
 :تها ومناقش

بهدف معرفة اثر متغیرات ثقافة الجودة في متغیرات استراتیجیة االبداع، فقد استخدم معامل 
) �أسلوب احصائي معتمد لبیان معنو�ة Simple Linear Regressionتحلیل االنحدار البسیط (
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لى النتائج المبینة تفاصیلها في الجدول ذلك االثر، و�عد تطبیق هذا االسلوب االحصائي حصلنا ع
 االتي:
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 )٦جدول (
 ر متغیرات ثقافة الجودة في استراتیجیة االبداع ومتغیراتهایثتأ

 متغیرات استراتیجیة االبداع
 

 متغیرات ثقافة الجودة

التكامل 
 التنظیمي

1y 

 التعلم التنظیمي
 

2Y 

 التغییر الدینامیكي
 

3y 

كافة متغیرات 
 اعاستراتیجیة االبد

Y 

االداء والتفاني في العمل 
1x 

0.584 = 2R  
53.263= F 
7.298= t 

0.505 = 2R  
38.755= F 
6.225= t 

0.696 = 2R  
86.943= F 
9.324= t 

0.688 = 2R  
83.755= F 
9.152= t 

مل مع احترام وصدق التعا
 2x االخر�ن 

0.443 = 2R  
30.240= F 
5.499= t 

0.532 = 2R  
43.149= F 
6.569= t 

0.424 = 2R  
27.994 = F 
5.291 = t 

0.526 = 2R  
42.223= F 
6.498 = t 

عدم التقید �العالقات 
 3xالرسمیة 

0.652 = 2R  
71.262 = F 
8.442 = t 

0.731 = 2R  
103.249 =F 
10.161= t 

0.692 = 2R  
87.256= F 
9.311 = t 

0.768 = 2R  
126.139= F 
11.231 = t 

4x 0.633 = 2Rیز منهج التم  
74.813= F 
8.649 = t 

0.549 = 2R  
46.236 = F 
6.800 = t 

0.543 = 2R  
45.195= F 
6.718 = t 

0.559 = 2R  
48.219= F 
6.944 = t 

كافة المتغیرات ثقافة 
 Xالجودة 

0.667 = 2R  
76.049= F 
8.721 = t 

0.544 = 2R  
45.417= F 
6.739 = t 

0.747 = 2R  
111.987= F 
10.582 = t 

0.725 = 2R  
99.953= F 
9.908 = t 

 ٤,٠٨) = ٣٨-١) ودرجة حر�ة (٠,٠٥الجدولیة تحت مستوى داللة ( F* قیمة 
 ٧,٣١) = ٣٨-١) ودرجة حر�ة (٠,٠١ت مستوى داللة (الجدولیة تح F** قیمة 
 ١,٣٠٣)= ٣٨-١) ودرجة حر�ة (٠,٠٥) الجدولیة تحت مستوى داللة (t* قیمة (

  ٢,٤٢٣)= ٣٨-١) درجة حر�ة (٠,٠١) الجدولیة تحت مستوى داللة (t** قیمة (
 

 ) النتائج و�ما �اتي:٦�ظهر الجدول (
 متغیراتها:استراتیجیة االبداع و  -ثقافة الجودة -١

) وهذا یوضح أن متغیرات ثقافة الجودة مجتمعة لها اهمیة ٠,٧٢٥( 2Rبلغ معامل التحدید 
�مقدار تلك النسبة في استراتیجیة االبداع من قبل المستو�ات القیاد�ة في �لیات ومعاهد هیئة التعلیم 

 التقني.
المجدولة، �ما  )Fمن قیمة ( بر) وهي اك٩٩,٩٥٣المحسو�ة التي بلغت ( )Fو�دعم ذلك قیمة (

) المجدولة عند مستوى داللة معنو�ة t) وهي اكبر من قیمة (٩,٩٠٨) المحسو�ة بلغت (tأن قیمة (
 ) مما �عكس اهمیة معنو�ة اثر ثقافة الجودة في استراتیجیة االبداع.٠,٠١(
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ة فرعیلمتغیر ثقافة الجودة في المتغیرات ال 2Rكما �ظهر الجدول نتائج معامل التحدید 
الستراتیجیة االبداع والمتمثلة بـ(التكامل التنظیمي، والتعلم التنظیمي، والتغییر الدینامیكي) اذ �انت 

) ٧٦,٠٤٩المحسو�ة التي بلغت ( )F) على التوالي وان قیم (٠,٧٤٧)، (٠,٥٤٤)، (٠,٦٦٧القیم (
) المحسو�ة tالمجدولة و�ذلك قیم ( )Fهي اكبر من قیم ( ) على التوالي١١١,٩٨٢) و(٤٥,٤١٧و(

) المجدولة t) على التوالي وهي اكبر من قیم (١٠,٥٨٢)، و(٦,٧٣٩)، (٨,٧٢١التي بلغت (
 ) على على التوالي أ�ضًا.٠,٠١و�مستوى داللة معنو�ة بلغت (

 استراتیجیة االبداع ومتغیراتها  -ة لثقافة الجودةفرعیالمتغیرات ال -٢
ة فرعیللمتغیرات ال 2Rتراوحت قیم معامل التحدید  ) النتائج المتحققة االتیة:٦هر الجدول (�ظ

لمتغیر ثقافة الجودة �استرا�جیة االبداع بین اعلى قیمة تاثیر للمتغیر عدم التقید �العالقات الرسمیة، اذ 
لمتغیر احترام وصدق التعامل مع  2Rى قیمة لمعامل التحدید ) و�ین ادن٠,٧٦٨( 2Rبلغت قیمة 

 ).٠,٥٢٦( 2Rاالخر�ن اذ بلغت قیمة 
) t) المسحو�ة اكبر من قیم (tالمجدولة و�ذلك قیم ( )Fالمحسو�ة اكبر من قیم ( )Fوان قیم (

لمتغیرات ثقافة  2Rوتقع �قیة قیم  على التوالي. )٠,٠١المجدولة و�مستوى داللة معنو�ة بلغت (
 .نفاالجودة بین المتغیر�ن المذ�ور�ن ا

و�ذلك تعكس متغیرات ثقافة الجودة اهمیة التفاني في العمل وتنفیذ االعمال وادراك االدوار 
االنسانیة والتقدیر للعاملین العضاء هیئة التدر�س والتعامل �صدق مع االخر�ن واهمیة توافر المعاملة 

ووجود معاییر اخالقیة عالیة في العالقات وتنمیة العالقات غیر الرسمیة بین اعضاء هیئة التدر�س، 
والعمل على توفیر االتصال المفتوح بین جمیع المستو�ات في الكلیات والمعاهد التا�عة لهیئة التعلیم 

 التقني لضمان فاعلیة االتصال.
دة فاعلیة التفاعل االجتماعي وتبني منهج التمیز �هدف استراتیجي مع وضع والعمل على ز�ا

معاییر عالیة لالداء بهدف التحسین المستمر لجودة الخدمة التعلیمیة وتشجیع االفكار الجدیدة وذلك 
من اجل صیاغة استراتیجیة لالبداع تقوم على التكامل التنظیمي والتعلم التنظیمي والتكیف مع التغییر 

 دینامیكي في معاهد و�لیات هیئة التعلیم التقني.ال
 ة الستراتیجیة االبداعفرعیالمتغیرات ال -ة لثقافة الجودةفرعیالمتغیرات ال -٣

 ) النتائج المتحققة االتیة:٦�ظهر الجدول ( 
 فرعير الة لمتغیر ثقافة الجودة �المتغیفرعیللمتغیرات ال 2Rلتحدید ا تراوحت قیم معامل -أ

الستراتیجیة االبداع التكامل التنظیمي بین اعلى قیمة تاثیر للمتغیر عدم التقید �العالقات 
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للمتغیر احترام وصدق  2R) بین ادنى قیمة لمعامل التحدید ٠,٦٥٢(2Rالرسمیة اذ بلغت قیمة 
 )Fالمحسو�ة اكبر من قیم ( )F) وان قیمة (٠,٤٤٣( 2Rالتعامل مع االخر�ن اذ بلغت قیمة 

) المجدولة و�مستوى داللة معنو�ة بلغت t) المحسو�ة اكبر من قیم (tالمجدولة و�ذلك قیم (
 ) على التوالي.٠,٠١(

 فرعي�المتغیر الة لمتغیر ثقافة الجودة فرعیللمتغیرات ال 2Rتراوحت قیم معامل التحدید  -ب
الستراتیجیة االبداع التعلم التنظیمي، بین اعلى قیمة تاثیر للمتغیر عدم التقید �العالقات 

للمتغیر االداء  2R) و�ین ادنى قیمة لمعامل التحدید ٠,٧٣١( 2Rالرسمیة، اذ بلغت قیمة 
) tو�ذلك قیم ( حسو�ةالم) F) وان قیم (٠,٥٠٥( 2Rوالتفاني في العمل اذ بلغت قیمة 

) على ٠,٠١) المجدولة و�مستوى داللة معنو�ة بلغت (t( ) وقیم F( المحسو�ة اكبر من قیم
 التوالي.

 رعيفة لمتغیر ثقافة الجودة �المتغیر الفرعیللمتغیرات ال 2Rتراوحت قیم معامل التحدید  -ج
الستراتیجیة االبداع التغییر الدینامیكي بین اعلى قیمة تاثیر للمتغیر االداء والتفاني في العمل، 

لمتغیر احترام وصدق  2R) و�ین ادنى قیمة لمعامل التحدید ٠,٦٩٦( 2Rاذ بلغت قیمة 
 )Fالمحسو�ة اكبر من قیم ( )F) وان قیم (٠,٤٢٤(2Rالتعامل مع االخر�ن اذ بلغت قیمة 

) المجدولة و�مستوى داللة معنو�ة بلغت t) المحسو�ة اكبر من قیم (tالمجدولة و�ذلك قیم (
 ) على التوالي.٠,٠١(

واستنادا إلى نتائج التاثیر التي اشیر الیها �مكن القول أن الفرضیة الرئیسة الثانیة قد قبلت 
مفادها (هناك تاثیر ذو داللة معنو�ة بین ثقافة الجودة ومتغیراتها المتمثلة بـ(االداء والتفاني في  والتي

العمل، واحترام وصدق التعامل مع االخر�ن، وعدم التقید �العالقات الرسمیة، ومنهج التمیز) و�ین 
 نظیمي، والمتغیر الدینامیكي)استراتیجیة االبداع ومتغیراتها المتمثلة بـ(التكامل التنظیمي، والتعلم الت

 منفردة أو مجتمعة.
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 االستنتاجات والتوصیات /المبحث الرا�ع
 

یتناول هذا المبحث ابرز االستنتاجات التي تم التوصل الیها من خالل النتائج المتحققة فضال 
 عن التوصیات الضرور�ة و�ما �اتي:

 أوال: االستنتاجات:
صائي الوصفي ان افراد عینة البحث متفقون و�شكل واضح یتبین من خالل نتائج التحلیل االح .١

على اهمیة العالقة بین ثقافة الجودة واستراتیجیة االبداع في �لیاتهم ومعاهدهم لضمان استمرار 
 النهج الصحیح الذي تسیر علیه هیئة التعلیم التقني.

یاتها ومعاهدها تظهر النتائج ان عینة البحث اشاعت و�شكل مبكر جوانب ثقافة الجودة في �ل .٢
 تمیز �ادرها من اعضاء هیئة التدر�س والفنیین واالدار�ین  ةفاالداء والتفاني في العمل سم

والجاهز�ة الستیعاب متطلبات ادارة الجودة  نظام ادارة الموارد البشر�ة �الوضوح والعدالة�متاز  .٣
 .عملهاز في صاالت واعتمادها منهج التمیلالت فعال الشاملة فضال عن وجود نظام

اظهرت النتائج ان عینة البحث مدر�ة الهمیة ا�عاد استراتیجیة االبداع، فالتكامل التنظیمي �قوم  .٤
على تقسیم وتوز�ع االعمال وتحدید المسؤولیات وتحقیق التكامل في االنشطة والفعالیات، فضال 

بني التغییر عن االهتمام �التعلم التنظیمي الكساب المهارات، والمعارف للموارد البشر�ة وت
 جزءا من عملیة االبداع. �ونهالدینامیكي 

تقارب مستو�ات تقدیر متغیرات ثقافة الجودة ومتغیرات استراتیجیة االبداع فضال عن �ون  .٥
العالقات الداخلیة بینهما تتسم �التكامل والتالزم واالتساق واالعتماد�ة، وان هذا التقارب سببه 

 وجودها والعمل بها. فاعلیة فقرات متغیرات البحث وحقیقة
تعكس نتائج التحلیل االحصائي عالقات االرتباط واالثر الموجبة والقو�ة وذات الداللة المعنو�ة  .٦

بین ثقافة الجودة ومتغیراتها و�ین استراتیجیة االبداع ومتغیراتها وتمتاز هذه العالقة �االعتماد�ة 
نموذج االدارة الحدیثة التي ئز االساسیة الالر�ا ىالتبادلیة �ونها حقیقة، اذ تعد ثقافة الجودة احد

 تسعى لتبني استراتیجیة االبداع.
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 ثانیا: التوصیات:
نشر ثقافة الجودة والتطو�ر المستمر لمضامینها �ونها منبع االبداع االستراتیجي والعمل على  .١

اء) مرورا اشاعتها في �لیات ومعاهد هیئة التعلیم التقني بدأ من االدارة العلیا (السادة العمد
 �اعضاء هیئة التدر�س والفنیین واالدار�ین والعاملین.

تتولى تقو�م وضبط الجودة لمدخالت ل�حوث الجودة ووحدة عتماد االكاد�مي اال تفعیل دور قسم .٢
 هیئة التعلیم التقني و�ما یتماشى مع المعاییر الدولیة. ومعاهد وعملیات ومخرجات �لیات

وتقد�م البرامج المطلو�ة على ثالث مستو�ات السادة العمداء  بیةدر�ضرورة تقییم االحتیاجات الت .٣
 ومعاونیهم ورؤساء االقسام العلمیة لتحسین مستوى ادائهم.

االخذ �اراء اعضاء هیئة التدر�س واالستماع الجید لهم من اجل تفعیل االتصال المفتوح  .٤
 ي.شار�تهم في تحسین الجودة داخل �لیات ومعاهد هیئة التعلیم التقنمو 

تحدید المسؤولیة لكل عضو من اعضاء هیئة التدر�س والفنیین واالدار�ین، فتحقیق الجودة داخل  .٥
الكلیات والمعاهد مسؤولیة الجمیع وهي هدف مشترك فالكل �سعى لتحقیقها عن طر�ق اداء عمله 

 لمسؤولیات والصالحیات المخولة له.ا على وفق

بناء القدرات وتطو�ر المهارات ورفع لووضع خطة العمل على تنمیة قدرات اعضاء هیئة التدر�س  .٦
مستواهم االكاد�مي، عن طر�ق حثهم على اجراء البحوث وخلق فرص تعلیمیة وتدر�بیة لهم داخل 

 .وخارجه العراق
التغیرات المطلو�ة للمساعدة في تحقیق التغییر الدینامیكي من اهداف  ادخال ضرورة .٧

 جودة في �لیات ومعاهد هیئة التعلیم التقني.واستراتیجیات وتقانة معلومات لتعز�ز ال
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 یوضح خصائص عینة البحث )١ملحق (
 المجموع رئیس قسم معاون عمید عمید الكلیة أو المعهد ت
 ٨ ٦ ١ ١ معهد االدارة/ الرصافة ١
 ٦ ٤ ١ ١ الكلیة التقنیة االدار�ة/ �غداد ٢
 ٨ ٥ ٢ ١ معهد التكنولوجیا/ �غداد ٣
 ٦ ٤ ٢ - �غدادالكلیة التقنیة/  ٤
 ٦ ٥ - ١ المعهد التقني الطبي/ �اب المعظم ٥
 ٦ ٤ ١ ١ معهد اعداد المدر�ین  ٦

 ٤٠ ٢٨ ٧ ٥ المجموع الكلي 

 
 استبانة البحث  )٢ملحق (

 االستاذ الفاضل...................................................... المحترم
  تحیة طیبة

 ر ثقافة الجودة في اسـتراتیجیة االبـداعیثأتمتعلقة �البحث الموسـوم(نضع بین اید�كم االستبانة ال
فـي  التعلـیم التقنـي الراء عینـة مـن القیـادات العلیـا فـي �لیـات ومعاهـد هیئـة دراسة استطالعیة تحلیلیـة -

ــــى فقراتهــــا بدقــــة ووضــــوح دون ذ�ــــر االســــم علمــــا �ــــان  محافظــــة �غــــداد) راجــــین التفضــــل �االجا�ــــة عل
 تضمنها االستبانة ستعامل �السر�ة التامة والغراض البحث العلمي فقط.المعلومات التي ت

 شاكر�ن حسن تعاونكم معنا.
 أ.م.د. جاسم مشتت دواي

 الكلیة التقنیة االدار�ة/ �غداد
 م.م. قبس زهیر عبد الكر�م جعفر

 الكلیة التقنیة االدار�ة/ �غداد

 
 اوال / المعلومات العامة:

 ....................................الكلیة او المعهد......... .١
 المنصب الوظیفي............................................ .٢
 اللقب العلمي................................................. .٣
 التحصیل الدراسي............................................ .٤
 .....................الجنس................................. .٥
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 على االختیار الذي ترونه مناسبا من الفقرات التالیة:یرجى وضع عالمة  /ثانیا
 المحور االول/جوانب ثقافة الجودة.

 الفقرات المفسرة لجوانب ثقافة الجودة
 المقیاس

اتفق 
 )٥تماما(

 اتفق
)٤( 

 احیانا
)٣( 

 ال اتفق
)٢( 

الاتفق 
 )١تماما(

  فاني في العملاوال /األداء والت
.تنفـــذ األعمـــال التـــي اكلـــف بهـــا مـــن دون اخطـــاء تـــذ�ر مـــن المـــرة ١

 االولى
     

.یــدرك أعضــاء هیئــة التــدر�س أدوارهــم لمســاعدة الكلیة/المعهــد فــي ٢
 انجاز رسالتها.

     

.�حصــل أعضــاء هیئــة التــدر�س علــى التعلــیم والتــدر�ب المطلــو�ین ٣
 لتطو�ر أدائهم.

     

  وصدق التعامل مع االخر�ن ثانیا /احترام
.�عـــد الصـــدق فـــي التعامـــل مـــع االخـــر�ن وســـیلة لتعز�ـــز الثقـــة بـــین ١

 أعضاء هیئة التدر�س.
     

.تتــوافر المعاملـــة االنســانیة واالحتـــرام والتقــدیر لكـــل مــن �عمـــل فـــي ٢
 الكلیة /المعهد

     

.یتوقع أعضاء هیئة التدر�س في جمیع المستو�ات المحافظـة علـى ٣
 ر اخالقیة عالیة في عالقاتهممعایی

     

ثالثـا /عـدم التقیـد �العالقـات الرســمیة بهـدف اجـراء اتصـاالت اكثــر 
 فاعلیة.

 

.تعمــل الكلیــة أو المعهـــد علــى تنمیـــة العالقــات غیـــر الرســمیة بـــین ١
 أعضاء هیئة التدر�س.

     

.یتوفر االتصال المفتوح بین جمیع المستو�ات في الكلیة أو المعهد ٢
 ن فاعلیة االتصال.لضما

     

.هنــاك شـــراكة دعـــم داخلـــي متبادلـــة بـــین العمـــادة واالقســـام العلمیـــة ٣
 لز�ادة فاعلیة التفاعل االجتماعي.

     

  را�عا / منهج التمیز
.�عتبـــــر مـــــنهج التمیـــــز هـــــدف اســـــتراتیجي تســـــعى الكلیـــــة /المعهـــــد ١

 لتحقیقه.
 

     

هـــد بوضـــع معـــاییر عالیـــة .تلتـــزم االدارة التنفیذ�ـــة فـــي الكلیـــة /المع٢
 االداء بهدف التحسین المستمر للجودة.

     

.ترحـــب الكلیـــة /المعهـــد �عقـــد ورش العمـــل التـــي مـــن شـــأنها تولیـــد ٣
 العدید من االفكار االبتكار�ة �شأن تطو�ر مسیرة التعلیم التقني.
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 المحور الثاني / ا�عاد استراتیجیة االبداع.

 استراتیجیة االبداعالفقرات المفسرة ال�عاد 
 المقیاس

اتفق 
 )٥تماما(

 اتفق
)٤( 

 احیانا
)٣( 

 ال اتفق
)٢( 

الاتفق 
 )١تماما(

  اوال /التكامل التنظیمي
.تنفذ االعمال على قاعدة تقسیم العمل وتوز�ع الوظائف وتحدید ١

 المسؤولیات واناطة الصالحیات.
     

الفعالیات  .تحقق الكلیة او المعهد التكامل من خالل تنسیق٢
 واالنشطة والجهود وتوجیه االوامر داخل التنظیم.

     

.�عد تخو�ل الصالحیات جزء من عملیة التكامل التي تتمتع بها ٣
 استراتیجیة االبداع.

     
 

  ثانیا /التعلم التنظیمي
.�عتمد نجاح الكلیة او المعهد على قدرتها على اكتساب ١

 المعرفة والتي هي اساس المنافسة.
     

.�عد االبداع دورة تعلیمیة یتم من خاللها خلق فرص تعلیمیة ٢
 �مكن استثمارها في مجاالت عدیدة.

     

.�شجع المبدع الناجح من أعضاء هیئة التدر�س الذي �ستطیع ٣
بناء مجموعة أعمال وادخال طرق خاصة الدارة التحدي 

 االبداعي.

     

    ثالثا /التغییر الدینامیكي
نى الكلیة او المعهد التغییر �اعتباره جزءا من عملیة االبداع .تتب١

 التنظیمي.
     

.تشجع الكلیة او المعهد عملیة التغییر �ونها تهدف الى احالل ٢
 شئ جدید من خالل تغییر الثقافة والتقانة السائدة.

     

.�حدث تغییر في المهام واالهداف االستراتیجیة وتصمیم العمل ٣
 لتقسیمات االدار�ة من أجل النهوض �األهداف.لالفراد وا

     

 أ�ة معلومات او مالحظات أخرى ذات صلة �موضوع البحث ومتغیراته. -
 
 

 أ�ة معلومات أو مالحظات ذات صلة �مسیرة التعلیم التقني في هیئة التعلیم التقني. -
 
 

 


	لذا فان مفهوم استراتيجية الابداع كما يرى (Roberts ,2002:60) "الاستراتيجية التي تحسن من احتمالية النجاح لعدد من المواقف"، في حين يعرفها (Gentle ,2004:31) بانها "مفهوم بسيط جدا، ومشتق من الاحساس العادي، ومن القدرة الطبيعية والمبدعة التي يمتلكها الجميع،و...

