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 الهوية ، الثقافة ، التنظيم . الكلمات المفتاحية : 

 مستخلص البحث

عضاء ألعلى جاذبية الهوية التنظيمية وعالقتها بالثقافة التنظيمية   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف  

مقاييس   للتعرف  جاذبية  ، من خالل  لجامعة ديالى    الهيئة التدريسية لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

التنظيمية   التنظيمية والثقافة  الباحثة المنهج الوصفي باألسلوب العالقات االرتباطية    ،الهوية  واستخدمت 

مجت وتتمثل   ، البحث  هذا  لطبيعة  المناسب  المنهج  أنه  كلية  حيث  تدريسي  جميع  من  البحث   وعينة  مع 

(  وتم اختيار عينة البحث  بالطريقة 105التربية البدنية وعلوم الرياضة لجامعة ديالى  والبالغ عددهم ) 

البيانات عولجت باستخدام البرنامج االحصائي     العمدية، الباحثة هناك spssوبعد جمع   ،  واستنتـجت 

إزاء   تدريسيةال الهيئة أعضاء لدى  مشتركة رؤية ديالى  التنظيمية. بجامعة  الباحثة   الهوية  وأوصت    ،

 األهداف ألجل تحقيق الشاملة والجودة الجماعي والعمل لإلبداع داعمة قوية تنظيمية ثقافة بناء على العمل

 .إليها للوصول الجامعات  تسعى التي
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The attractiveness of organizational identity and its relationship to 

organizational culture among faculty members of the College of Physical 

Education and Sports Sciences, University of Diyala 

By 

Wided Yousif Mohammed 

Abstract 

This study aimed to identify the attractiveness of organizational identity and its 

relationship to the organizational culture of the faculty members of the College 

of Physical Education and Sports Sciences at the University of Diyala, through 

measures to identify the attractiveness of organizational identity and 

organizational culture. And the research sample was from all the teachers of the 

College of Physical Education and Sports Sciences of the University of Diyala, 

who numbered (105), and the research sample was chosen by the intentional 

method. The researcher recommended working on building a strong 

organizational culture that supports creativity, teamwork and overall quality in 

order to achieve the goals that universities seek to reach.        

  Keywords: identity, culture, organization 
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 الفصل األول 

 : التعريف بالبحث-1  

 وأهميته : البحث  مقدمة  1-1

 التسيير النواحي جميع من مشكالتها تفاقم في ساهم مما متغيرة، ظروف ظل في  تعيش الحديثة التنظيمات  

 تعني جديدة تنظيمات  الي تحتاج  وبهذا .مؤسسات  مختلف بين الديناميكية حركة ال في وبطء .والتنظيم

التنظيمية بينها ومن الحديثة التنظيمات  داخل بالسلوكيات  الثقافة   جاذبية  تضمين على يعمل الذي سلوك 

االطراف   بين االنسجام ينتج التفاعل هذا وعلى الفاعلة،  الفئات  بين المنظمة الثقة وتدعم  التنظيمية،  الهوية

 الهوية،  مختلفة   هويات  عليها تتشكل التي المختلفة، والثقافات  والعادات   القيم في تشترك التي التنظيمية،

 أفراد المجتمع.  بين والتماثل لتشابه أساسية قاعدة هي التنظيمية

 من يرهاغ  عن المنظمة تميز التي الرئيسة بالسمات  يتعلق حيويا   موضوعا   التنظيمية الهوية يعد موضوعو

 التنبؤ  في والمساعدة المنظمة، في القرار اتخاذ  أطر وضع في السمات  هذه تسهم إذ المنظمات،

 هوية  العاملون  يدرك أن الضروري  من أصبح فقد  عليه بناء  .األفراد  من المتوقعة السلوكية باالستجابات 

 وحيويته الموضوع أهمية من يد يز ومما .القرار اتخاذ  في لهم مرشدا   تكون لكي فيها يعملون التي المنظمة

 عليها يركز بدأ التي  الموضوعات  من كذلك تعد  والتي التنظيمية بالثقافة الدراسة هذه في ربطه عملية

 المباشر لتأثيرها راجع وذلك المؤسسات  لتفوق العوامل أهم أحد  باعتبارها ، األخيرة السنوات  في الباحثون

إذ  والوالء والدافعية واإلبداع األداء مستويات  على   العاملين  لطاقات  الداخلي المحرك تعتبر للمنظمة، 

 لنجاح الرئيسية المحددات  من فهي أخرى ناحية ومن لهم المحددة األهداف لتحقيق  السعي في وجهودهم

 إذ  التنظيمية العالقات  إطار في األساسي المورد  يمثل البشري المورد  أن ،وباعتبار فشلها  أو المنظمات 

 لدى األداء في عالية جودةو كل االمكانيات لتطوير التعليم   لتقديم األساسي والمحور لحقيقيةا الثروة يشكل

ا التنظيم داخل العاملين  جاذبية الهوية التنظيمية تحديد  في للمنظمة  التنظيمية  الثقافة دور أهمية إلى ونظر 

  عدمه. من وانتمائهم فيها العاملين واتجاهات 

لدى   وعالقتها التنظيمية الهوية جاذبية موضوع اختيار جاء هنا من التنظيمية  الهيئة  بالثقافة  اعضاء 

 أفكارهم عن لتعبير للفاعلين المجال خالل من التدريسية لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة لجامعة ديالى

 لثقافة التنظيمية . ا تطوير في والمساهمة  المبادرة على وتشجيهم

   

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

340 

 P- ISSN:2074 – 9465  (350)  لىإ( 337) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                 

 (6/2022/ 30)  الرابع والعشرين العدد  – خامسالمجلد ال  –رياضية مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية وال

 :مشكلة البحث  1-2

ايد المشكالت التنظيمية المعاصرة، ظهرت حاجة المنظمات اإلدارية إلى تفسيرات لتلك المشكالت أن تز

حتى تتمكن من تحقيق أهدافها بكفاءة مناسبة وفعالية عالية، وجاءت  الهوية التنظيمية  والثقافة التنظيمية  

 فيه متسارع  عالم في عيشن بما تتضمنه من معارف وتقنيات وعادات وتقاليد وقيم وأخالقيات وأنماط ان  

 المنافسة وزيادة, والثقافية واالجتماعية االقتصاديةورات  والتط االحداث  من جملة ويشهد  ,االحداث 

من خالل    ،    والبشري  والمؤسسي الهيكلي الجانب  مست  تغيرات  برزت  أنه حيث  , والكفاءة االداء وتحسين

،  التنظيمية  وثقافتها هويتها تكوين في أثر مما فيها، د التأك عدم ومشاكل البيئة في الذي يحدث  التغيير تبعات 

التنظيمية  بالثقافة  التنظيمية وعالقتها  الباحثة الى دراسة لمعرفة جاذبية الهوية  ومن خالل ما قدم ارتأيت 

 هذا أهمية إلى نظرا   وذلك اعضاء الهيئة التدريسية لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة لجامعة ديالىلدى  

 من به والمحتذى المثالي النموذج يعد  والذي الطلبة، من كبيرة أعداد ا سنوي ا يخرج الذي العلمي  رحالص

 .األخرى المنظمات  جميع

 :أهداف البحث 1-3

لـدى اعضـاء الهيئـة التدريسـية لكليـة التربيـة البدنيـة وعلـوم    جاذبيـة الهويـة التنظيميـةالتعرف على    .1

  الرياضة لجامعة ديالى

اعضـاء الهيئـة التدريسـية لكليـة التربيـة البدنيـة وعلـوم لـدى     الثقافـة التنظيميـة  مسـتوى  التعرف على .2

  الرياضة لجامعة ديالى

لدى اعضاء الهيئة التدريسية لكلية التربية   الثقافة التنظيميةو  جاذبية الهوية التنظيميةايجاد العالقة بين  .3

  البدنية وعلوم الرياضة لجامعة ديالى

 :ث البح يةفرض1-4

لـدى اعضـاء   الثقافـة التنظيميـةو  جاذبية الهوية التنظيميةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين   -1

 . الهيئة التدريسية لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة لجامعة ديالى

 :مجاالت البحث  1-5

 .  . لوم الرياضة لجامعة ديالىاعضاء الهيئة التدريسية لكلية التربية البدنية وع المجال البشري : -1-5-1

 . 2022/ 1/ 11الى   2021/ 11/ 27 للمدة من  المجال الزماني :-1-5-2

 . كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  - : جامعة ديالى المجال المكاني-1-5-3
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 الفصل الثاني 

 : ـ منهج البحث واجراءاته الميدانية 2

  منهج البحث:  2-1

لوصفي بأسلوب العالقات االرتباطية  لكونه من اكثر المناهج مالئمة لطبيعة  المنهج ااستخدمت الباحثة  

 مشكلة البحث.

 -مجتمع وعينة البحث: -2-2

 اعضاء الهيئة التدريسية لكلية التربية البدنيـة وعلـوم الرياضـة لجامعـة ديـالىاشتمل مجتمع وعينة البحث  

 ( .105حث ، والبالغ عددهم )أعتمد ت الباحثة الطريقة العمدية  في اختيار عينة البو

 ادوات البحث و وسائل جمع المعلومات : 2-3

 المقابالت الشخصية. .أ

 المصادر والمراجع العربية. .ب 

 استمارة تفريغ المعلومات والبيانات. .ج

 األدبيات والدراسات السابقة والخبراء. . د 

 :المقاييس المستخدمة في البحث 2-4

 جاذبية الهوية التنظيمية :  2-4-1  

امت الباحثة بجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة والوصول إلى نتائج موثوق بها بطريقـة علميـة ق   

صحيحة لتصميم مقياس جاذبية الهوية التنظيمية  بإعداد استمارة ، لغرض اطـالع الخبـراء، عليهـا وبيـان 

ديل أو حـذف أو رأيهم من حيث قبـول الفقـرات مـن عـدمها أيضـا إذا كانـت هنـاك فقـرات تحتـاج إلـى تعـ

% مــن أراء الخبــراء  80إضــافات ، وبعــد تثبيــت الفقــرات المناســبة والتــي القــت نســبة قبــول أكثــر مــن 

اسـتخراج معامـل االتسـاق   وقامت الباحثة بالتحليل االحصائي للفقرات المقياس عن طريق  والمختصين ،  

معامل االرتباط البسيط  لبيرسون لتحقيق وقد تم استخدم   رات ـــالداخلي للوصول إلى القوة التمييزيـــة للفق

وبعد أن تم عرضها على الخبراء والمختصـين لتحديـد صـالحية الفقـرات المرشـحة والبـالغ   ،هذا الغرض 

( فقرة ، وضعت االستمارة بشكلها النهائي، وتـم إعطـاء تقيـيم الفقـرات وفـق السـلم  الخماسـي 28عددها )

بيـرة، موافـق بدرجـة متوسـطة، موافـق بدرجـة قليلـة، موافـق )موافق بدرجة كبيرة جدا ، موافق بدرجـة ك

بدرجة قليلة جدا ( وتحسب الدرجة الكلية للمستجيب وفقا  للبدائل المختارة عن كـل فقـرة والتـي تتـراوح مـا 

  (.84( درجة كحد أعلى وبمتوسط فرضي )140( درجة كحد أدنى و)28بين )

للتعرف على الفقرات الصالحة من غيرها   (   2) كااختبار  وبعد جمع البيانات وتفريغها استخدمت الباحثة   

المحسوبة لهذه المجاالت كانت اصغر مـن   (2) كاوأظهرت النتائج صالحية جميع الفقرات وذلك الن قيمه  
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( وبهذا قبلت جميـع فقـرات 0.05( ومستوى دالله ) 1( عند درجه حرية )  3.84قيمتها الجدولية والبالغة )

دليل على الصدق الظاهري للمقياس وبالنسبة لثبات االختبار )المقياس( فان ) االختبـار   االستبانة وهذا يعد 

ولقـد قامـت الباحثـة  (1)الذي يعطي نتائج مقاربه او نفس النتائج اذا طبق أكثر من مرة في ظروف مماثلة (

المقيـاس وعلـى   ( تدريسين ثم أعيد االختبار بتطبيق نفـس10بتطبيق االستمارة على عينة البحث وبواقع )

العينة نفسها وفي نفس الظروف بعد أسبوع واحد وقد حصلت الباحثة على معامل ثبـات السـتمارة التقـويم 

( مما يعطي مؤشـرا جيـدا لثبـات لمقيـاس   0.88باستخدام معامل االرتباط البسيط بيرسون وبلغت قيمته )  

الهويـة التنظيميـة  وامتـازت بسـهولة وبالنسبة لموضوعتيها فقد ايـد الخبـراء موضـوعيه  مقيـاس جاذبيـة  

 اإلجابة عن مضمون فقراتها ووضوحها.

 مقياس  التفافة التنظيمية :   2-4-2

 ، اللطيـف عبـد  اللطيـف والـذي قـام بتصـميمه البـاحثون )عبـد  (2)(التفافـة التنظيميـةتم استعمال مقياس )

بصـيغته  المقيـاس هـذا يتكون ويتمتع المقياس بخصائص سيكو مترية علمية، 2010جودة(   أحمد  محفوظ

( فقرة  ذات خمس بدائل )موافق بدرجة كبيرة جدا ، موافق بدرجـة كبيـرة، موافـق بدرجـة 22األولية من )

األوزان   فـي قيـاسمتوسطة، موافق بدرجة قليلة، موافق بدرجة قليلة جـدا (  ، وبمفتـاح تصـحيح للفقـرات  

ب الدرجة الكلية للمستجيب وفقا  للبدائل المختـارة وتحس( ،  5-1حسب نوع الفقرة وصياغتها متدرجة من )

( درجـة كحـد أعلـى وبمتوسـط فرضـي 110( درجة كحد أدنـى و)22عن كل فقرة والتي تتراوح ما بين )

(66.)  

 :التجربة االستطالعية  2-5

بالتجربـة االسـتطالعية    5/12/2021قامت الباحثة في يوم االحـد السـاعة العاشـرة صـباحا  الموافـق   

رض  التعرف  على  السلبيات  التي قد  ترافق  تطبيق كل من المقـاييس لعينـة البحـث  وفيمـا إذا كانـت لغ

عبارات كل من المقاييس  مفهومة من قبل أفراد عينة البحث ومعرفـة السـلبيات التـي مـر بهـا المختبـرون 

كـان الوقـت المسـتغرق  وتجاوزها باالختبار الرئيسي ومعرفة وتحديد الوقت المستغرق لمـ  االسـتمارة و

( دقيقة لكل استمارة ، وقامت الباحثة بتوزيع اسـتمارات المقـاييس علـى مجموعـة 15-10لمل االستمارة )

( تدريسي وبعد استطالع آراء المختبرين  حول طبيعة المقاييس ومدى 10من عينة البحث البالغة عددهم )

انت لديهم اية مالحظات حول صياغة عباراته او فيما استيعابهم لعباراته فيما اذا كانت مفهومة أو ال وإن ك

اذا كانت هناك صعوبات تذكر في االجابة عن كل من المقـاييس المـذكورة  وقـد تبـين انـه لـيس هنـاك أيـة 

 صعوبة عند االجابة على المقاييس .

 
مؤسسة  1، ط  spssحصاء المتقدم في العلوم التربية البدنية مع تطبيقات االحسين مردان عمر ، محمد عبد العال أمني :  (1)

 .  165،ص 2006الوراق للنشر والتوزيع ، عمان االردن ، 
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 :األسس العلمية للمقاييس  2-6

 :معامل ثبات 2-6-1

ده االختبار ولغـرض التأكـد مـن حصـول المقـاييس  علـى درجـة تم احتساب الثبات بطريقة االختبار وأعا

علـى عينـة مكونـة مـن   12/12/2021ثبات عالية قامت الباحثة بتطبيق االختبار في يوم االحد المصادف  

تحـت ظـروف  19/12/2021( تدريسي وأعيد تطبيق االختبار بعـد أسـبوع فـي يـوم االحـد الموافـق 10)

نة ذاتها ثم تم حساب معامل االرتباط البسيط بـين نتـائج االختبـارين األول االختبار األول نفسها وعلى العي

 والثاني لمعرفة معامل الثبات بينهما 

 ( 1جدول )

 يبين حساب معامل الثبات باستعمال أسلوب االختبار  

 وإعادة االختبار لمقياس جاذبية الهوية التنظيمية والثقافة التنظيمية   

 المعالم االحصائية

القيمة  

 المحسوبة 

القيمة  

 الجدولية

مستوى  

 الداللة

درجة  

 الحرية 

جاذبية الهوية 

 التنظيمية 
0.88 

0.63 0.05 8 

 0.85 الثقافة التنظيمية 

( ان هنالك عالقة ارتباط عالية دالة احصائيا بـين االختبـارين األول والثـاني 2وقد تبين من خالل جدول )

( 0.85( )    0.88ولكل اذ بلغت قيمة معامـل الثبـات )       الثقافة التنظيميةلمقياس جاذبية الهوية التنظيمية و

ة ـــــــ( ودرجة حري 0.05( عند مستوى داللة )   0.63على التوالي وهم أكبر من القيمة الجدولية البالغة ) 

(8.  ) 

 :معامل الصدق 2-6-2

الثقافـة التنظيميـة ( مـن خـالل ايجـاد لقد تم التحقق من صدق كل من المقاييس )جاذبية الهوية التنظيميـة و

صدق المحتوى وذلك  بعرض المقاييس على مجموعة مـن الخبـراء و المختصـين فـي مجـال علـم االدارة 

الطالع على إجابات الخبراء عن فقرات المقـاييس  ومـدى مالئمتهـا لعينـة البحـث والبيئـة والتنظيم وبعد ا

% ( حول  الفقرات جميعهـا  وعلـى هـذا األسـاس تـم 100العراقية حيث  تبين ان هناك اتفاقا تاما بنسبة ) 

 .التأكد من صدق االختبار واعتماد المقاييس في البحث 
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 :الموضوعية 2-6-3

موضوعية المقاييس قامت الباحثة بتطبيق االختبارات على عينة التجربة االستطالعية   ولغرض استخراج

(  تدريسين إذ قامت الباحثـة بتكليـف)محكمين(  لتأشـير نتـائج االختبـارين  وكمـا 10نفسها والمكونة من )

 ( .2موضح في جدول )

 ( 2جدول )

 ة والثقافة التنظيميةلمقياس جاذبية الهوية التنظيمي  يبين حساب موضوعية االختبار

 المعالم اإلحصائية
القيمة  

 المحسوبة 

القيمة  

 الجدولية

مستوى  

 الداللة

درجة  

 الحرية 

جاذبية الهوية 

 التنظيمية 
0.85 

0.63 0.05 8 

 0.89 الثقافة التنظيمية 

 

التنظيميـة  لثقافـة( يتبين لنا ان قيم معاملي االرتباط لكـل  جاذبيـة الهويـة التنظيميـة و ا2من خالل جدول )

( على التـوالي ذات داللـة احصـائية وهمـا أكبـر مـن القيمـة الجدوليـة   0.89(  )    0.85والبالغة قيمتهما )  

 ( .8( ودرجة حرية ) 0.05( عند مستوى داللة )  0.63البالغة قيمتها ) 

 :التجربة الرئيسة  2-7

حيـث تـم  10/1/2022ولغايـة    25/12/2021تم اجراء التجربة الرئيسية على عينـة البحـث بـالفترة مـن  

توزيع االستمارات على اعضاء الهيئة التدريسية لكلية التربية البدنيـة وعلـوم الرياضـة فـي جامعـة ديـالى   

لإلجابة على فقراتها ومن ثم تم جمعها وتفريغ نتائجها في استمارات تفريغ البيانات وذلك لغرض معالجتها 

 ة للدراسة ئيا  واظهار النتائج النهائياإحص

 الوسائل اإلحصائية: 2-8

 .اإلحصائية وحسب متطلبات إجراءات البحث   SPSSتم استعمال حقبيه  
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 الفصل الثالث 

 :  عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -3

 وتحليلها: جاذبية الهوية التنظيميةعرض نتائج  3-1

 ( 3جدول )

 ة الهوية التنظيميةيبن الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت (  لجاذبي

 

 المتغير 

عدد 

افراد 

 العينة 

المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الفرضي 

االنحراف  

 المعياري

درجة   القيمة ت 

 الجدولية المحسوبة  الحرية 

جاذبية الهوية 

 التنظيمية 

93 80,34 84 5.81 1.56 2.96 92 

(. في حين  5.81ف معياري قدره )( وبانحرا80,34يتبين من الجدول  ان المتوسط الحسابي لدرجاتهم ) 

( للمقياس  الفرضي  المتوسط  تساوي )44بلغ  المحسوبة  القيمة )ت(   وان   القيمة 1.56(  أقل من  ( وهي 

( ، مما يدل على عدم وجود فرق 92(  و بدرجة حرية )0.05( عند  مستوى داللة ) 2.96)ت( الجدولية )

 قياس.معنوي ،وألنه أيضا أقل من المتوسط الذي افترضه الم

 وتحليلها:الثقافة التنظيمية   عرض نتائج مستوى  3-2

 ( 4جدول )

 يبن الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( الثقافة التنظيمية

 المتغير 

عدد 

افراد 

 العينة 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي 

 القيمة )ت( 
درجة  

 الجدولية المحسوبة  الحرية 

ثقافة ال

 التنظيمية 
93 65.45 3.97 66 1.15 2.96 92 

 

(. في حين  3.97( وبانحراف معياري قدره )65.45يتبين من الجدول  ان المتوسط الحسابي لدرجاتهم ) 

( وهيأ قل من القيمة )ت(  1.15( وان  القيمة )ت(  المحسوبة تساوي )66بلغ المتوسط الفرضي للمقياس )

( ، مما يدل على أن  الفرق ذو داللة 92(  و بدرجة حرية )0.05داللة )   ( عند  مستوى2.96الجدولية )

 احصائية  ، مما يدل على عدم وجود فرق معنوي ،وألنه أيضا أقل من المتوسط الذي افترضه المقياس. 
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 وتحليلها:و الثقافة التنظيمية   جاذبية الهوية التنظيمية عرض نتائج عالقة3-3

 ( 5جدول )

 جاذبية  عالقةالرتباط بيرسون المحسوبة والجدولية بين قيمة معامل ايبين 

 الهوية التنظيمية  والثقافة التنظيمية   

 

 المتغيرات 

عدد افراد  قيمة معامل ارتبط بيرسون 

 العينة 

مستوى  

الداللة 

(0.05 ) 

 الجدولية المحسوبة 

  جاذبية الهوية التنظيمية 

3.67 

 

2.96 

 

93 

 

 الثقافة التنظيمية  دالة

 

) بيب  المحسوبة  االرتباط  معامل  قيمة  أن  الجدول  من  احصائيا الن  3.67ن  داال  كان  المعامل  هذا  ولتقيم   )

( ودرجة 0.05( عند مستوى داللة ) 2.96قيمته اكبر من قيمة  معامل االرتباط الجدولية  والتي تساوي )

 (. 91حرية ) 

 مناقشة النتائج :   3-4 

   ( الجدول  خالل  مست   (3من  أن  للمقياس  يتبين  الفرضي  الوسط  يتعدَ  لم  التنظيمية  الهوية  جاذبية  وى  

يتبين بأنهم   المقياس  بالرجوع الى اجوبة استمارة   بدقة يحافظون على مواعيدهم    دائما  وللحكم بأكثر دقة 

يجدون    التنظيمية,  الهوية إزاء  التدريسية الهيئة أعضاء لدى مشتركة رؤية وهناك في  ولكنهم  صعوبة 

النتائج لحاجتهم إلى إدارة الوقت على وفق    معين في مدة معينةإكمال عمل   الباحثة ظهور هذِه  ، وتعزو 

بالمؤسسة   العمل  في  تحديدا   منها  والمهنية  اليومية  حياتهم  في  الستثماره  أساسا   تكون  منظمة  جداول 

ملهم اليومي  الرياضية, فضال  عن زيادة المهمات اإلدارية المناطة بهم ألكثر من موقع أو تخصص في ع

 لتكوين مهما   مصدرا   يشكل  المنظمة  في فالعملاآلخر الذي يتداخل مع العمل في بشكٍل عام ، فضال  عن  

 في يعمل الذي والفرد  .تقاليدها ويتبع إليها  ينتمي مجموعة  إلى االنضمام إلى يحتاج  ألنه ذلك  الفرد، هوية

 أكثر وشعورا   جاذبية أكثر روابط لديه توجد   ة،الذاتي مفاهيمه مع وممارساتها مبادئها تنسجم ما منظمة

 (1).المنظمة أهداف لتحقيق والسعي الجهود  لبذل أكبر استعداد  لديه ويكون التنظيمية، بالهوية التصاقا  

( يتبين أن  الثقافة التنظيمية لم يتعدى مستوى الوسط الفرضي للمقياس وللتعرف على ذلك 4)والجدول   

ا استمارة  اجوبة  تهمهم بالرجوع  التي  القرارات  أتخاذ  نحو  البحث  عينة  انجذاب  كان  أن  يتبين  إذ  لمقياس 

 
 ماجستير، رسالة دراسية، كحالة إربد محافظة كهرباء شركة :التنظيمية الهوية استكشاف  :عيسى سوزان حالوة، أبو - 1

 87،ص 2008،األردن اليرموك، جامعة
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، دائما   في    بنفسهم  اهمية  لهم   أو  قواعد  وجود  عدم حال التدريسين في قبل من القرار اتخاذ  توجيه لم 

 لوظيفيةا االستراتيجيات  تطبيق نجاح في حاسما   عامال   التنظيمية الثقافة عد  يمكن ثم ومن .مكتوبة سياسات 

 (1) المنظمة. أهداف تحقيق في اإلدارة كفاءة في يؤثر مما المنظمة في

   ( اإلدارة  5وجدول  التنظيمية   والثقافة  التنظيمية  الهوية  جاذبية  بعالقة  الخاص  االرتباط  (  داللة  يتبين 

التنظيمي الهوية  جاذبية  إلى   النتائج  هذِه  ظهور  الباحثة  وتعزو  بينهما،  فيما  إيجابي  والثقافة  وبشكل  ة  

أن  الهوية التنظيمية ضروري للتفكير والتخطيط  حيث  لدى  اعضاء الهيئة  التدريسية  التنظيمية   األهمية  

 في  التنظيمية الثقافة دوروحل المشكالت بأسلوب مبدع ،  وألهمية 

 نظيميةالت  الثقافة مع المنظمة عن تصوراتهم  تفاعل كيفيةو وإدراكاتهم الدريسين   تصورات  في التأثير

  (2) . التنظيمية للهوية المشترك الفهم لتشكيل

إدارة       في  قدرة  وهي  جارية,  النفس(  )داخل  داخلية  بمحادثة  التنظيمية    الهوية  جاذبية  تشبيه  ويمكن 

إدارة   على  السيطرة  يفقد  الذي  فالفرد  واالنفعال,  الخوف  الغضب،  كحاالت  االنتقالي  والشعور  الرغبات 

يكون في وضع يسمح له باتخاذ القرارات الجيدة مما ينعكس على هويته ، بينما األفراد شعوره ال يمكن أن  

البارعين في هذا الجانب يجدون أفضل السبل في السيطرة على االنتقاالت الشعورية وتوجيه ذلك لطرق 

قدرة التعامل   أكثر نفعا  من خالل االختيار الواعي لالستجابات الشعورية تجاه المواقف واألفراد وامتالكهم

وإدارة  إيجابية  إلى  للشعور  السلبية  الحاالت  وتحويل  ل مزجة  إيجابي  وتوجيه  الشعورية  االندفاعات  مع 

 (3)اإلجهاد بفاعلية. 

)تطوير       اآلخرين  مع  التعامل  على  القابلية  وتطوير  وتحسين   ) و)الجاذبية  اإلقناع  على  القدرة  وأن 

با معهم  العالقات  واستخدام  حاجاتهم  اآلخرين(  وفهم  وشعورهم  شعورنا  إدارة  من  يمكننا  الذي  لشكل 

الحواجز   وإزالة  فيهم  مؤثرة  قرارات  إلى  والوصول  معهم  التفاعل  في  ناجح  بشكل  الفهم  هذا  واستخدام 

 (4) والمشاكل التي تواجههم " 

  وبمرور  .يهاف السائدة واألعراف ومعتقداتها، المنظمة، قيم إرساء على القوية التنظيمية الثقافة وتعمل

 لتصبح  المنظمة سمات  حول عام فهم تعميق على وتعمل واألعراف والمعتقدات، القيم، هذه تستقر الزمن

 التنظيمية  الهوية تبرز وبهذا .المنظمات  من غيرها عن تميزها بالمنظمة خاصة جوهرية سمات ذلك بعد 

 اإلدراك وتعكس األعضاء بين المستمر لوالتفاع العمل، وخبرات  السائدة، الثقافية األنماط على تعتمد  التي

 
 التأمين شركات من لعينة ميدانية دراسة  :للعاملين الوظيفي الرضا في تأثيرها ومدى التنظيمية : الثقافة محمد منصور - 1

 97،ص 2009إدارة، في األردنية المجلة ،اليمنية الجمهورية في
    40 ص  2008، .عوالتوزي للنشر وائل دار الثالثة، عمان، الطبعة ،والتنظيم المنظمة نظرية:  قاسم محمد (2)
 20، ص 2002 .والتوزيع للنشر وائل دار عمان، األعمال، منظمات في التنظيمي السلوك  :سلمان محمود(3)
 على تأثيرها وبيان التعليمية المؤسسات في التنظيمية الهوية فجوة تشخيص راضي، فاضل والغزالي، علي العطوىعامر(4)

 . 212ص  2012 ،  البصرة  ةجامع مؤتمر التغيير، مبادرات قبول مستوى
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 التنظيمية الثقافة  ترسخت  فإذا عليه وبناء .والمستمرة المتفردة وخصائصها المنظمة لسمات  الجماعي

    (1) . متميزة تنظيمية هوية وجود  إلى ذلك أدى أعمق بشكل

 الفصل الرابع 

 ـ االستنتاجات والتوصيات.4

 :االستنتاجات  -4-1

 الهوية التنظيمية. بجامعة ديالى إزاء  التدريسية الهيئة أعضاء لدى مشتركة رؤية هناك .1

 .  التدريسية الهيئة أن  الثقافة التنظيمية يحتاج إلى تطوير وتعزيز لدى أعضاء .2

إن  لجاذبية الهوية التنظيمية عالقة إيجابية بتحسين  الثقافـة التنظيميـة  لـدى اعضـاء الهيئـة التدريسـية  .3

 ة وعلوم الرياضة في جامعة ديالى لكلية التربية البني

 :التوصيات -4-2

تحقيق الشاملة والجودة الجماعي والعمل لإلبداع داعمة قوية تنظيمية ثقافة بناء على العمل .1  ألجل 

 .إليها للوصول الجامعات  تسعى التي األهداف

التنظيمية   .2 بأهمية الهوية  القرار في الجامعات الخاصة والعامة  بما تتضمنه  رفع مستوى وعي متخذي 

 من سمات مركزية ومتفردة تتصف باالستمرارية.

من المهم االستعانة بالمتخصصين األكاديميين واالستفادة منهم في تطوير الموارد البشرية التي تتولى   .3

 قيادة الوحدة الجامعية في الجامعات.

وفي  .4 متغيرات  مع  التنظيمية   والثقافة  التنظيمية   الهوية  في  مشابهة   بحوث  تعلمية    إجراء  مؤسسات 

 اخرى.

 المصادر

 دراسـية، كحالـة إربـد  محافظة كهرباء شركة :التنظيمية الهوية استكشاف  عيسى: سوزان حالوة، أبو .1

 .2008األردن، اليرموك، جامعة ماجستير، رسالة

حسين مردان عمر ، محمد عبد العال أمني : االحصاء المتقدم في العلـوم التربيـة البدنيـة مـع تطبيقـات  .2

spss  2006مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، عمان االردن ،  1، ط . 

 
 ,منشوره ماجستير رسالة "التنظيمية المواطنة وسلوك  الشركات أداء في التنظيمي الدعم أثر:    الدين عالء حسني علياء(1)

 .117، ص 2013 .األوسط الشرق جامعة -االعمال كلية
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عبد اللطيف عبد اللطيف و محفوظ أحمد جودة : دور الثقافة التنظيمية في التنبؤ بقوة الهوية التنظيميـة:  .3

)دراسة ميدانية على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة(  ، مجلة جامعة دمشق للعلوم 

 .2010 -العدد الثاني - 26المجلد  –ية والقانونيةاالقتصاد 

عامر العطوى علي والغزالي، فاضل راضي، تشخيص فجوة الهوية التنظيمية في المؤسسات التعليمية  .4

 .2012وبيان تأثيرها على مستوى قبول مبادرات التغيير، مؤتمر جامعة  البصرة ،  

داء الشـركات وسـلوك المواطنـة التنظيميـة" رسـالة علياء حسني عالء الدين : أثر الدعم التنظيمي في أ .5

 .2013جامعة الشرق األوسط.  -ماجستير منشوره, كلية االعمال

 . 2002محمود سلمان : السلوك التنظيمي في منظمات األعمال، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع.  .6

 .  2008نشر والتوزيع. ،محمد قاسم : نظرية المنظمة والتنظيم، الطبعة الثالثة، عمان، دار وائل لل .7

 من لعينة ميدانية دراسة  :للعاملين الوظيفي الرضا في تأثيرها ومدى التنظيمية : الثقافة محمد  منصور .8

 .2009إدارة، في األردنية المجلة ،اليمنية الجمهورية في التأمين شركات 
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