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 المستخلص
 

في الشركة العامة لصنناةة 6مكونات الثقافة التنظيمية في تطبيق تقانة  لى تحديد دورإ البحث ىسعي
 . دوية والمستلزمات الطبية في محافظة نينوىاأل

حتى تتمكن المنظمات من البقاء والنمو والسيما في ظل المنافسة المتزايدة فال البّد لها من تطنوير وو  

لنى وعنت تنافسني إحيث يقود المنظمنات  ،6تقانة تغيير نظم إنتاجها بما يتالءم والنظم المعاصرة والسيما 
وتخلنو منن  ،فر فيها القيمنةاتتو وفعل من خالل تحقيق الكفاءة في حسن استخدام مواردها للخروج بمنتجات

الثقافنة  وهذا يمكن تحقيقه منن خنالل منا تقدمنه ،الهدر في الوقت ذاته ولها القدرة ةلى منافسة السلت المماثلة

حيننث تحنندد الثقافننة التنظيميننة ،6خصننبة لتطبيننق بننرامد الجننودة ومننن عننمنها تقانننة  ورعننيةمننن  التنظيميننة
ومنن جهنة وخنرى تعند  ،طبيقهنا لبرامجهنا واسنتراتيجياتها الجديندةفشنل المنظمنة فني ت وووبشكل كبير نجنا  

مننن وقننوى االسننتراتيجيات المتطننورة التنني تعمننل ةلننى تسننريت ةمليننة التحسننين فنني العمليننات  6تقانننة  
 والمنتجات.

 

 ،6تقانة  المعتقدات،  ،القيم ،الثقافة التنظيمية : المفتاحيةالكلمات 
 

Abstract 

 
The search seeks to define the role of organizational culture in the application the 

six sigma technology in the General Company for Pharmaceuticals and Medical 

Supplies in Nineveh. So, the organizations to survive and grow, especially in light of 

increasing competition there should be a development or change in the production 

systems in line with contemporary systems and particularly the six sigma technology, 

where the organizations being leading to a better competitive position through 

efficiency in the proper use of resources to produce products that have value, at the 

same time without wastage and has the ability to compete with similar goods. This can 

be achieved through organizational culture of fertile ground for the application quality 

programs, including the six sigma technology, where the organizational culture defines 

and dramatically the success or failure of the organization to apply new programs and 

strategies. On the other hand, the six sigma technologies consider one of the strongest 

advanced strategies that work to accelerate improvement in operations and products. 

 

Key Words: organizational culture, Values, Believes, 6technology 
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 المقدمة 
 في مهماً دوراً يؤدي لكونه وذلك ،الباحثينل الثقافة التنظيمية باهتمام كبير من قبتحظى 

اتجاهات ل التنظيمية وفي تشكيل الهياك بناءالمنظمات بأشكالها المختلفة وفي صياغة استراتيجيات 
خاصة بها تعطي المنظمة ميزة  كون الثقافة فعال ةن ،العاملين في المنظمات وهويتهم ومواقفهم

العاملون في يهتدي به  مرشداً وسلوكياً مرجعياً إطاراًل تشك كما ،هدافهاووتسهم في تحقيق 
 المنظمة.

ً  وقد ً  متزايداً  شهدت السنوات األخيرة اهتماما فني  اوفوائند تطبيقهن 6بموعوع تقانة  ومتناميا
ن وسيلتها األفعل في البقاء واالسنتمرار عنمن المنافسنة والنمنو أإذ ودركت المنظمات ب ،المنظمات

تكمنننن فننني تقنننديم منتجنننات بجنننودة ةالينننة خالينننة منننن العينننو  ترعننني رغبنننات  هفننني الوقنننت نفسنننو
 المستهلكين. 

منن خنالل  ،6بناء ةلى ما تقدم يحاول بحثنا تقديم مفهنوم ةنام ةنن الثقافنة التنظيمينة وتقاننة 
 تقسيم بحثنا ةلى اربعة محاور وةلى النحو االتي:

 البحث: منهجية األولالمحور 
 ويتعمن: بحثنظري للال اإلطار: المحور الثاني

 ماهية الثقافة التنظيمية  .1

 .6تقانة  .2

 : الجان  العملي ويتعمن ما يأتي:المحور الثالث
 المبحوثة. ة.  نبذة مختصرة ةن الشرك1
 . وصف وتشخيص متغيرات البحث.2
 وفرعياتها. البحث. اختبار ونموذج 3

 المحور الرابت : االستنتاجات والتوصيات.
 

 منهجية البحث المحور األول. 
 مشكلة البحث 

 :حث من خالل طر  التساؤالت اآلتيةيمكن التعرف ةلى معامين مشكلة الب

 هل هناك تصور واعح لدى المنظمة المبحوثة ةن مفهوم الثقافة التنظيمية ومكوناتها؟ .و

 ؟6هل هناك تصور واعح لدى المنظمات المبحوثة ةن مفهوم تقانة  . 

 ؟ 6في ةملية تطبيق تقانة الثقافة التنظيمية هل تسهم مكونات  .ت
فني  6ثر بين كل من مكونات الثقافنة التنظيمينة وتقاننة ما طبيعة ونوع ةالقات االرتباط واأل .ث

 المنظمة المبحوثة؟

 أهمية البحث .1
في التنظيمينةثقافنة للمكوننات ايكتس  البحث وهميته من خالل محاولته لقياس الدور المعننوي 

تستطيت المنظمنة منن إزالنة وننواع التلنف والهندر النشر الصحيح للثقافة ، فمن خالل 6تطبيق تقانة 
وجودة وةلى وهذا هنو جنوهر قل وقل ووقت ةمل وقل ووقت إنتاج ووبالتالي كلفة  ،في ةملية اإلنتاج

 .6وهداف تقانة 
محاولننة لتقننديم إطننار نظننري وةملنني يوعننح العالقننة  فنني كونننهالحننالي  البحننثتبننرز وهميننة و

إذ يمثننل هننذا الننربط إعننافة معرفيننة جدينندة فنني ، 6مكونننات الثقافننة التنظيميننة وتقانننة  بننين التننأثيرو
اتعح للباحث محدودينة الدراسنات  بعدما مجال إدارة اإلنتاج والعمليات جديرة باالهتمام وخصوصا

 ين.الموعوة ينوالكتابات التي تناولت هذ
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 أهداف البحث
 :يهدف هذا البحث إلى تحقيق اآلتي

قندات  واالسنتفادة منن تقديم إطار نظري يستوة  مفاهيم الثقافة التنظيمية ومكوناتها )القيم والمعت .و
 جل تطوير وداء المنظمة المبحوثة.مزاياها من و

 الكشف ةن مدى توفر مكونات الثقافة التنظيمية في الشركة المبحوثة. . 

 .6ومكوناتها التي تسهم في تطبيق تقانة  تنظيميةثقافة الالالكشف ةن وهمية  .ت

 .6مكونات الثقافة التنظيمية وبين تقانة التوصل إلى نتائد العالقة واألثر بين  .ث

 
 حدود البحث .2
: امتدت الحدود الزمانية للبحث الحالي للفترة من شهر كانون الثاني للعنام الحدود الزمانية للبحث .و

 م . 2112م والى شهر ويار من العام 2112

يمكن تحديد الحدود المكانينة بالمنظمنة التني تنم تطبينق البحنث ةليهنا فني  :للبحثالحدود المكانية  . 
 وهي الشركة العامة لصناةة االدوية والمستلزمات الطبية في نينوى. ،محافظة نينوى

 
 البحثأنموذج  .3

فنني عننوء إطارهننا النظننري ومعننامينها الميدانيننة  البحننثتتطلنن  المعالجننة المنهجيننة لمشننكلة 
 .القة المنطقية بين متغيرات البحثوالذي يشير إلى الع 1تصميم ونموذج افتراعي كما في الشكل 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 1شكل ال
 البحثأنموذج 
 

 فرضيات البحث .4
وبننين تطبيننق تقانننة     تنظيميننةالوجننود ةالقننة ارتبنناط معنويننة بننين الثقافننة  الفرضييية الرسيسيية األوليي  

6 وتنبثق ةنها الفرعيات الفرةية اآلتية: ،في الشركة المبحوثة 
 في الشركة المبحوثة. 6وجود ةالقة ارتباط معنوية بين القيم وبين تطبيق تقانة  .و

 في الشركة المبحوثة. 6وجود ةالقة ارتباط معنوية بين المعتقدات وبين تطبيق تقانة  . 
فني الشنركة  6فني تطبينق تقاننة  تنظيمينةالوجود تنأثير معننوي للثقافنة  الفرضية الفرعية الثانية 

 المبحوثة، وتنبثق ةنها الفرعيات الفرةية اآلتية:

 الثقافة التنظيميةمكونات 

 

 القيم                            المعتقدات                
 

 

 

 6تقانةتطبيق 
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 في الشركة المبحوثة. 6وجود تأثير معنوي للقيم في تطبيق تقانة  .و
 في الشركة المبحوثة. 6وجود تأثير معنوي للمعتقدات في تطبيق تقانة   . 
 معالجة البيانات وتحليلها .5

، تم استخدام المبحوثة ةفي المنظمجودة حياة العمللتحقيق وهداف الدراسة والتعرف ةلى 
 إليجاد: SPSSاألسلو  اإلحصائي الوصفي وباالةتماد ةلى البرنامد اإلحصائي 

 ية لهذه التكرارات.ئوالتكرارات إلجابات األفراد المبحوثين والنس  الم .و

 االنحرافات المعيارية.واألوساط الحسابية  . 

 تحليل االرتباط األحادي والمتعدد. .ت

 تحليل االنحدار األحادي والمتعدد. .ث

 
 االطار النظري للبحث

 . ماهية الثقافة التنظيمية1
من المواعيت التي تحظى باهتمام كبير في مجاالت  التنظيميةثقافة الموعوع  وصبحلقد 

تربط بين النجا   ألنها ،فشلها وولى حد كبير نجا  المنظمة إفهي تحدد و ،السلوك التنظيمي
االلتزام والجدية والمشاركة في صناةة  إلىوالتركيز ةلى القيم التي تدفت العاملين بالمنظمة 
 . 11 ،2112،القرارات وتحسين الخدمة واالهتمام بالزبائن )حلواني

 مفهوم الثقافة التنظيمية -والا أ
 اً تعريف قدم إذ ،تنظيميةةن الثقافة ال ابرز العلماء الذين كتبووو وهمحد و(Edgar Schein)يعد 

ً ةام والذي ةرف الثقافة   (Organizational Cultur and Leadership, 1992)كتابهفي  ا
خالل  األفرادالمشتركة التي تتعلمها مجموةة  األساسية"مجموةة من االفتراعات  بأنها تنظيميةال

 . حلها لمشاكلها مت التكيف الخارجي والتكامل الداخلي " 
  بأنهنا نظنام Schermerhorn, et. al, 1994, 426منن وجهنة نظنر ) التنظيميةثقافة التعّرف 

من المعتقدات والقيم المشنتركة التني تطنّور عنمن المنظمنة والتني ترشند وتوجنه سنلوك وفرادهنا، إذ 
منت العلنم ون  Corporate Cultureيشار إلى هنذا النظنام فني ووعناع األةمنال غالبناً بثقافنة الشنركة 

هناك دائماً اختالفاً في شخصيات األفراد وةدم وجود تشابه كامل بين ثقافتين تنظيميتين مهما بلغنت 
درجننة التشننابه بينهمننا، لننذلك نننرى ون مفكننري واستشنناري اإلدارة يعتقنندون بننأن االختالفننات الثقافيننة 

 .رادها يمكن ون يكون لها وثر مهم ةلى وداء المنظمات وجودة حياة العمل ألف
المعتقدات والقيم  ونواع بأنها التنظيميةثقافة ال  Thornhill, et al., 2000, 69ويرى )

حيث تظهر في  ،والتي طورت خالل حياة المنظمة وتاريخها ،تعلمها بالتجربة والطرائق التي تمّ 
 بأنهايعرفها  إذ  223 ،2113بوقحف، وويتفق معه ) ،وةعائهاترتيبات موادها وفي سلوكيات 

 .األفرادالعمل وسلوكيات  إطارمجموةة من القيم والمبادئ والمعايير والمعتقدات التي تحكم 
تتعننمن القننيم  تنظيميننةالفننأن الثقافننة " (Darin and Alan, 2002, 3) ومننن وجهننة نظننر

واالةتقادات الجماةية لألةعاء الفرديين في المنظمة، وهي تشكل نمط االفتراعات األساسية التني 
 يتمسك بها وفراد المنظمة والتي تستخدم لمعالجة مشاكلها مت التكيف الخارجي والتكامل الداخلي"

العامنة التني تنظيميةالبنأن ثقافنة الجنودة تنشنأ فني إطنار الثقافنة   Lund, 2003, 219) وينرى
تمّكنن  تعرف بأنها بنية اجتماةية تشتمل ةلى مجموةة من المبادئ والقيم والمفاهيم والمعتقدات التي

العاملين من إدراك األحداث المختلفة وتؤدي دوراً مؤثراً في ةملية اتخاذ القرارات وحل المشنكالت 
 . 313 ،2112 ،التي تواجه المدراء والعاملين وثناء تنفيذهم لالستراتيجيات المختلفة )احمد
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لرمننوز منظومننة المعنناني وا إلننى الثقافننة التنظيميننة بأنهننا  372 ،2113 ،)القريننوتيويشننير 
وتصنبح سنمة خاصنة للتنظنيم  ،والمعتقدات والطقوس والممارسنات التني تتطنور وتسنتقر منت النزمن

 ً ً  بحيننث تخلننق فهمننا  ،وةعننائهحننول خصننائص التنظننيم والسننلوك المتوقننت مننن  وةعننائهبننين  ةامننا

 ،  بنأن مفهنوم الثقافنة التنظيمينة سنهل لكننه يحمنل نتنائد شناقة جنداDubrin,2009, 276ويعتنرف )
 اآلتي: 2وو معامين الثقافة التنظيمية يمكن توعيحها في الشكل ونتائد 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2شكل ال
 مضامين الثقافة التنظيمية

Dubrin, Andrew J. ,2009, Essentials of Management, 8thed , South Western Cengage Learning, 

Australia, p276. 

 
  بأنها مجموةة من المعتقدات والقيم التي تشكل سلوك العاملين 7 ،2111 ،ويراها )الدجني

تجاه مفردات العمل المنظمي كاالنتماء واإلخالص والحرص ةلى موارد المنظمة وممتلكاتها 
 .وتطورها ومستقبلها

بموج  ماتقدم يرى الباحث بأن الثقافة التنظيمية هي مجموع القيم واالفتراعات 
ي والقواةد التي يتشارك بها األفراد في المنظمة وتؤثر في البيئة التي يؤدواالةتقادات والمعايير 

 .االفراد العاملون وةمالهم فيها
 

ا   مكونات الثقافة التنظيمية -ثانيا
الثقافة جوهر التي تشكل  المختلفةتتكون الثقافة التنظيمية من مجموةة من العناصر 

 ,.Kassem, etal)  وSchein, 2010, 82) حس بحيث تتمثل مكونات الثقافة التنظيمية  التنظيمية،

، 2111،ويرى )وبوبكر ،ف التنظيميةااألةرو المعتقدات الشخصيةو القيم التنظيميةب (16 ,2016
مت بعضها البعض ل تتكون من ةدد من المكونات الفرةية التي تتفاةالتنظيمية الثقافة   بأن 132

، ارـدات واألفكـالجان  المعنوي من القيم واألخالق والمعتقل وتشم ،ثقافة المنظمةل شكيـلت
 وشياءن ـادي مـوالجان  الم، من ةادات وتقاليد وآدا  وفنون وممارسات ةملية كي  السلوـوالجان

 .لمباني واألدوات والمعدات واألطعمة وغيرهاكاملموسة 

بحسن  الكتّنا  والبناحثين المدرجنة اسنماؤهم مكونات الثقافة التنظيمية  اآلتي1 يوعح الجدول
 :في الجدول وةلى النحو االتي

 
 

 الميزة التنافسية والنجاح المالي

 قابلية التكيف مع حاالت االندماج واالستحواذ

اإلنتاجية والجودة 
 والروحالمعنوية

 تالسم كل من الفرد والمنظمة االبتكار

 توجيه النشاط القيادي

 

 التنظيمية الثقافة
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 1الجدول

 مكونات الثقافة التنظيمية من وجهة نظر بعض الكتاب والباحثين
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 * الجدول من إةداد الباحث باالستعانة بآراء الكتا  والباحثين.

 

 ً ةالية قياساً  اتفاق نس  ةلى حازت التي األتية المكونات الباحث سيعتمد ماتقدم ةلى وتأسيسا
 : وهي كما يأتي بالمكونات األخرى من قبل الكتّا  والباحثين

 The Believesالمعتقدات .  .أ
واةتقنند فننالن األمننر وي صننّدقه وةقنند ةليننه قلبننه  ،اةتقنند الشننيء اشننتد وصننل  ،المعتقنندات

بنه االةتقناد والعقيدة في الدين منا يقصند  ،العقيدة الحكم الذي ال يقبل الشك فيه لدى معتقِده ،وعميره
  .1272،كعقيدة وجود الله وبعثه الرسل وجمعها ةقائد )مصطفى وآخرون ،دون العمل

وةننادةً مننا تنبثننق المعتقنندات فنني  والمعتقنند هننو ةالقننة بننين ومننرين مسننتقلين ومعننرفين وصننالً 
المؤسسنات ةنن ةالقنة ارتباطينة بننين منا يحندث منن سنلوك إداري واألثننر النذي يحدثنه هنذا السننلوك 

ثر المرتبط بنه سنواء عتقدات حول طبيعة هذا السلوك، ويصدر الناس وحكامهم من خالل األفتنشأ الم
  .127 ،2115يجابياً وم سلبياً )فليه وةبد المجيد ،كان معتقداً إ
بننأن المعتقنندات تتعننمن قننرارات منظميننة حننول مننا هننو جينند   Dooley, 1995, 3) ويؤكنند

 .يما إذا كانت مؤثرة وو غير مؤثرةوهذا ما يمّكننا من فهم كيف نقيّم األةمال ف ،وسيء

إلى وهمية معتقدات الفرد بوصفها العامل األساس في نجنا    2،  2115هيريرا ،) كما يشير
ويشنّدد ةلنى وهمينة االنتبناه إلنى التفاةنل  ،برنامد التحسين اإلداري وو إدارة الجودة الشاملة وو فشلها

 والهيكل إذا ما وردنا التغيير نحو ثقافة الجودة. تنظيميةالئم بين معتقدات الفرد وقيمه والمعايير القا
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 ،ولكي نفهم الثقافة التنظيمية ةلى نحو جيد يج  الوصول إلى وةمنق مسنتوى منن المعتقندات
 ،(National Defence University,2008, 3)بننأن المعتقنندات تنننتد مننن القننيم Scheinلننذا يؤكنند 

  بأن المعتقدات هي وفكار تنشأ لدى الفنرد نتيجنة خبنرة محنددة، وهنذه 1 ، 2112،الشهراني) ويرى
ويعنيف بنأن االةتقناد هنو الجنزم بناليقين، وون  ،األفكار هني التني تحندد صنوا  الشنيء منن خطئنه

 االةتقاد يؤثر ةلى الشعور والسلوك واألفكار لدى األفراد .
ات هي األفكار واالنطباةات التي تتكون لدى المعتقدون   31، 2112 ،)محمدوترى 

وهي التي توّجه سلوكهم وميولهم وتحّسسهم  ،العاملين نتيجة تراكم الخبرة لديهم بأةمال المنظمة
 بأهمية ةملهم في المنظمة وتحفّزهم ةلى اقترا  إجراءات جديدة لعمان جودة المنتجات النهائية.

ً ةلى ماسبق يرى الباحث بأن المعت هي كافة األفكار، والمفاهيم المشتركة بين قدات تأسيسا
ةلى تطبيقها، وتدفت إلى تطويرها نحو  األفراد العاملون فراد داخل بيئة العمل، والتي يحرصاأل

األفعل، وترتبط هذه المعتقدات بكافة األمور العاّمة، والتي تطبق بشكل يومي مثل إنجاز المهام، 
 .واألةمال المطلوبة خالل اليوم

 The Valuesالقيم .  .ب
 ، 1272وقيمننة المتنناع ثمنننه )مصننطفى وآخننرون ، ،وقيمننة الشننيء قنندره ،القننيم جمننت القيمننة

القنننيم هننني اةتقنننادات الفنننرد األساسنننية فيمنننا يخنننص الصننندق والصنننحيح والمرغنننو  واألخالقننني و
(Woods, 1996 ,3،   والقيم هي اتفاقات مشتركة بين وةعناء التنظنيم االجتمناةي الواحند حنول منا

هنو مرغننو  وغيننر مرغننو  ومنا هننو جينند وغيننر جينند، وتخنتص القننيم التنظيميننة بالبيئننة المؤسسننية 
  .152 ،2111ومنها قيم احترام اآلخرين وقيم االنتماء للعمل )القريوتي ،

إلننى ون قننيم الثقافننة تتعننمن الدقننة والكمننال   Tyson and McPartlan, 2000, 9ويشننير )
، 2112 ،ظمة ةلى هذه القيم فننن الجنودة سنوف تتحسنن )محمندواالتساق، ويؤكد ونه لو ركزت المن

22.   
وللوصننول إلننى هننذه القننيم البنند مننن تحليننل الفجننوة القائمننة بننين القننيم المرغوبننة للجننودة والقننيم 

وإيجاد الحلول التصحيحية لمعالجة هنذه الفجنوة لمسناةدة المنظمنة ةلنى تحقينق  ،السائدة في المنظمة
ون قيم الثقافنة تتعنمن   Kowaliewicz , 2006 ,12) في حين يؤكد ،فسةوهدافها وقدرتها ةلى المنا

 ،التنظننيم العننالي ،التحسننين الثابننت ،المسننؤولية ،: الصنندقلقننيم وهمهننامجموةننة كبيننرة ومتنوةننة مننن ا
 ،االسنتقرار ،التعناون منت األفنراد اآلخنرين ،التشنارك بالمعلومنات ،االسنتقالل ،وخذ المبادرة ،العدالة

 الثقة بالنفس.
ويعيف آخر بأن القيم األساسية تحدد وبدرجة كبيرة السنلوك غينر ون القنيم ال تنتم مالحظتهنا 

نننه يوجنند فننرق بننين القننيم المقننررة وبننين قننيم التشننغيل، وينسنن  صننرفات، ويؤكنند وبشننكل مباشننر كالت
   . National Defense University, 2008, 2األفراد تصرفاتهم إلى القيم المقررة )

  ونه يمكن وصف القيم بأنها معنايير يسنعى العناملون منن خاللهنا 22، 2112 وترى )محمد،
إلى الوصول إلى وهداف المنظمة كالتحسين المستمر والتعاون من خالل تكنوين فنرق العمنل وتقلينل 

 الوقت ألداء العمل وتحقيق رعا الزبون. 
واألخالقية التي يتمّيز هي كافة القواةد السلوكية، القيم  تأسيساً ةلى ماسبق يرى الباحث بأن

والتي تسهم في التأثير ةلى بيئة العمل بشكل مباشر، بحيث تعمل  بها األفراد عمن النظام الواحد
ةلى توجيه سلوك األفراد وفقاً لنظام محدد، مت عمان تطبيق المساواة بين كافة األفراد داخل بيئة 

 .مهمة للعملالعمل، واالهتمام بنجا  اإلنتاج، وغيرها من المؤثرات ال
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ا   التنظيميةخصاسص ومواصفات الثقافة  -ثالثا
ن المنظمننات العاملننة فنني المجتمننت قنند تتشننابه فنني كثيننر مننن   و11 ،2112،يننرى )حلننواني

خصائصننها الثقافيننة، ومننت ذلننك وبننالرغم مننن التشننابه تظننل لكننل منظمننة ثقافتهننا التنني تميزهننا ةننن 
تختلنننف ةنننن منظمنننات القطننناع الخننناص وثقافنننة المنظمنننات األخنننرى، فثقافنننة المنظمنننات الحكومينننة 

المنظمات الربحية تختلف ةن المنظمات غير الربحية مت مالحظة ون ثقافة المنظمات داخل القطناع 
 نفسه تتفاوت لتكون لكل منظمة ثقافتها التنظيمية المتميزة ةن غيرها.

  217، 2115،وبوبكر) :باآلتي التنظيميةثقافة حيث يمكن وصف ال
مرك : يحتوي ةلى ةدد من المكونات الفرةية التي تتفاةل مت بععها حيث تحتوي إنها نظام  .و

 ،الجاننن  المعنننوي كننالقيم والمعتقنندات والجاننن  السننلوكي كالعننادات والتقالينند والجاننن  المننادي
 ويعني كل ما ينتجه المجتمت من وشياء ملموسة .

ممنا يعنني ون وي  بين ةناصنرها،إنها نظام متكامل: وي إنها تتجه باستمرار نحو خلق االنسجام  . 
 حد جوان  الحياة ينعكس وثره ةلى باقي مكونات النمط الثقافي.تغيير يطرو ةلى و

: حينث يعمنل كنل جينل ةلنى تعليمهنا وتوريثهنا إلنى األجينال الالحقنة إنها نظام تراكمني مسنتمر .ت
 اتفاةلهنكما يعيف كنل جينل إلنى مكوننات الثقافنة بعنض العناصنر وطرائنق  ،بالتعلم والمحاكاة
 .وطرائق انتظامها

إنها نظنام متغينر ومتطنور: وي إنهنا ال تنتقنل كمنا هني، إنمنا تفقند وثنناء تطورهنا مالمنح قديمنة،  .ث
 وتكتس  مالمح جديدة في الوقت نفسه، مما يجعلها في تطور وتغير مستمر.

والنفسنية إنها نظام متكيف: بمعننى ونهنا مرننة تسنتطيت التكينف منت مطالن  اإلنسنان البيولوجينة  .ج
 . 11، 2112،)حلواني يئة الجغرافية والثقافات المحيطةومت متطلبات الب

 تتمثل باآلتي: تنظيميةخصائص الثقافة ال وبرز نأب  2-2 ، 2111،الدجني) ويرى
وتتصنف الثقافنة باإلنسنانية،  ،اإلنسانية: فاإلنسان هو مصندر الثقافنة وصنانعها والمتفاةنل معهنا .و

والعلوم والحقائق والمعاني والقيم التي يأتي بها األفنراد إلنى المنظمنة ألنها تتشكل من المعارف 
 . فاةلهم معهاوو تلك التي تتكون لديهم من خالل ت

وهني  ،: فالثقافة ليست غريزة فطرية بنل مكتسنبة منن المجتمنت المحنيط بنالفردالتعلماالكتسا  و . 
 تختلف من مجتمت آلخر.

جودها لعدة وجيال رغم منا تتعنرض لنه المجتمعنات منن : تختلف السمات الثقافية بواالستمرارية .ج
 ويرجنت ذلنك إلنى قناةنة األفنراد بهنذه الموروثنات الثقافينة ومنا تحققنه لهنم منن إشنباع ،تغييرات

 .للحاجات التي يرغبون باستمرارها

التراكمية: يترت  ةلى استمرار الثقافة تراكم السمات الثقافية وتشابكها منت منا يطنرو ةليهنا منن  .د
وتبرز التراكمية في الموروثات الثقافية المادية وكثر منهنا  ،تغيرات، فتشكل موروثاً ثقافياً جديداً 

 في الموروثات المعنوية كالقيم واللغة .

: يتميننز المجتمننت اإلنسنناني بقدرتننه ةلننى انتقنناء الخبننرة مننن رصننيدها المتننراكم ةبننر االنتقائيننة .ه
 ولة إلى مراحل حياته المختلفة .األجيال مكوناً بها موروثاته في مرحلة الطف

القابليننة لالنتشننار: تنتشننر ةناصننر الثقافننة بطريقننة واةيننة ويتحقننق االنتشننار مننن خننالل احتكنناك  .و
 المنظمة مت غيرها من المنظمات .

التكامليننة: تميننل المكونننات الثقافيننة إلننى االتحنناد وااللتحننام لتشننكل نسننقاً منسننجماً ومتوازننناً مننت  .ز
إالّ ون هنذا التكامنل ينأتي ليحقنق وصنالة  ،طبيعنة التطنور فني كنل وقنتالتغييرات التي تفرعنها 

، ويتوافنق وتطلعنات وفنراد الماعي ونواتد خبراتنه االيجابينة منت الحاعنر النذي يتسنم بالحداثنة
 .المنظمة
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ا   التنظيميةمستويات الثقافة  -رابعا
الثقافنة تكنون منظنورة ةلنى ةندة مسنتويات حينث درسنها  بنأن  (Schien, 1992, 12)يؤكند 

 .وبشكل واعح من خالل المعايير والقيم المشتركة واالفتراعات األساسية
 تنظيمينةالن مسنتويات الثقافنة بنأ(Hoy and Tarter andKottkamp, 1991) فني حنين ينرى 

 :  تتمثل باآلتي
            Culture as shared Normsالثقافة بوصفها معايير مشتركة  .و

 Values      Culture as sharedالثقافة بوصفا قيم مشتركة           . 
   Culture as tacit Assumption الثقافة بوصفها افتراعات عمنية   .ج

وتحندد القنيم وي وةعناء  ،حيث تكون المعايير ةادة ةلى شكل توقعنات شنكلية وغينر مكتوبنة
 ة هويتها وتحندد شخصنيتها األساسنية،ون يعملوا، إذ تمنح القيم المشتركة المنظم المنظمة الذين يج 

وما االفتراعات العنمنية فهني االةتقنادات وو األنمناط األساسنية التني تتطنور خنالل النزمن بالنسنبة 
 . (www.scholar.lib.vt.edu)ألةعاء المجموةة

ية تتميز بتعندد مسنتوياتها وبوجنود   ون الثقافة التنظيم57 ،1222السواط والعتيبي،  ) ويرى
 بعض االختالف في تحديد تلك المستويات والتي تتمثل باآلتي:

الجوان  المادية فني التنظنيم وتشنمل التقنينة وتنظنيم المكاتن  والملنبس ووسنالي  القينادة المتبعنة  .و
 واالتصاالت ووسلو  التعامل مت المهام والتفاةالت غير الرسمية .

 التنظيم والمعايير األخالقية المرتبطة بمستوى األداء ونوةية االتجاهات.القيم وفلسفة  . 

 المبادئ األساسية للعاملين والتي تحكم العمليات التنظيمية وسلوك األفراد داخل المنظمة. .ج

 

 6*. تقانة 2

  6أوالا . مفهوم تقانة 
والتني كاننت نتيجنة تطبينق تقاننة  لقد ودت النجاحات المتحققة بوقت مبكر في شنركة موتنورال

6  ًإلنى الشنركات العالمينة األخنرى فني وواخنر الثمانيننات  إلى انتشنار هنذه التقاننة بشنكل كبينر جندا
ومننذ ذلننك الحننين وتحدينندا فنني منتصننف التسنعينات تزاينند ةنندد الشننركات العالميننة الرفيعننة المسننتوى 

و  ،Dupontو  ،LG groupو  ،GEومنن وهنم هنذه الشنركات شنركة  ،6الساةية إلى تطبيق تقانة 
Sony،  وNokia،  وSamsung group،  وToshiba، وغيرهننا مننن الشننركات العالميننة األخننرى 

(Huring, 2004, 1  و(Kuei-Mei , etal, 2011, 707). 

النتعلم ن تؤسنس مسنتويات ةالينة جنداً منن ويجن  ةليهنا  6الشركات التي طبقت نظام تقاننة ف
ملين فني الوصنول النى ودةم هذه المعايير بواسطة وسائل مالية واالستثمار في الوقت لمسناةدة العنا

  (Nicolai and Totolici,2005, 99هذه األهداف.
هننني منهجينننة لتحسنننين الجنننودة  6ن تقاننننة أ  بنننSauroandKindlund, 2005, 2وينننرى )

ت والمنتجننات، ويؤكنندون ةلننى ون األسننالي  باالةتمنناد ةلننى األسننالي  اإلحصننائية لتحسننين العمليننا
 اإلحصائية التي استخدمت عمن هذه المنهجية قد وتقن استخدامها ةلى مدى العقود الماعية.

                                                 
 ، وقد استخدم اإلحصائيون هذا الرمز للداللة ةلى االنحراف Ơسيجما هو الحرف الثامن ةشر في األبجدية اإلغريقية ورمزه)*

واالنحراف ا لمعياري طريقة إحصائية ومؤشر لوصف االنحراف وو التباين وو التشتت وو ةدم التناسق في ةملية  المعياري،
اينما ورد   SIGMASIX  ليكون اختصارا لمصطلح 6لذا سيتم االشارة الى المختصر ) معينة بالنسبة لألهداف المنشودة،

 في متن البحث.
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هني مندخل يسنتند  6النذي يؤكند بنأن تقاننة   McGregor, 2003, 2) ويتفنق منت هنذا النروي
ةلنى قيناس ةندد االنحرافنات باألساس ةلى ةلم اإلحصاء لتحسين العملينات إذ تعمنل هنذه المنهجينة 
، حيننث يقابننل وقننل إنحننراف المعياريننة، إذ يمثننل االنحننراف المعينناري رياعننياً بننالحرف اليوننناني  

القنر  منن الكمنال   6ووةلى مستوى نتائد للجودة معطناة للعملينة، ويمثنل sigmaوةلى مستوى لـ 
هني نظنام يركنز  6بأن تقانة   Nave, 2002, 1) ويؤكد ،ةي  فقط من كل مليون ةملية (3.4)مت 

ةلى تقليل وتخفيض االنحراف والتبناين النذي ينؤدي بالنتيجنة إلنى حنل مشناكل العملينات واألةمنال، 
ويننتم هننذا باسننتخدام مجموةننة مننن األدوات اإلحصننائية لفهننم وسننبا  التقلبننات وةنندم االسننتقرار فنني 

 العمليات.
ّظمة وموجهة بيانياً لتحسنين األةمنال، بأنها ةملية من  6فيرى تقانة   Quinn, 2002, 3) وما

وهني تسناةد الشنركات فني  ،وتتعلق بنرعاء الزبون النذي يحتناج إلنى االسنتفادة منن هنذه المنتجنات
ةلنى  GEتعنّرف فني شنركة   6بأن تقانة   Quinn) ويعيف ،مجال العمليات والهندسة والتصنيت

تطننوير وتسننليم منتجننات وخنندمات إنهننا ةمليننة ذات تنظننيم ةننالا تسنناةد الشننركات فنني التركيننز ةلننى 
  بأنهننا إحنندى وقننوى Honey Wellوونهننا تعننرف فنني شننركة ) ،قريبننة مننن الكمننال إلننى الزبننائن

وتعمنل بشنكل  ،االستراتيجيات المتطورة لتسريت ةملية التحسين في العمليات والمنتجنات والخندمات
ز كننل هننذا ةننن جننوهري ةلننى تخفننيض كلننف اإلدارة والتصنننيت وتحسننين الجننودة وتسننتطيت ون تنجنن

 طريق التركيز الشديد ةلى إزالة الهدر وتقليل المعيبات والتباين.
هنني منهجيننة تشنجت جننودة النظننام  6ون تقاننة   SauroandKindlund, 2005, 2) ويعنيف

والمنتجننات، وتتعننمن تقنيننات إحصننائية تسننتخدم لقينناس ةيننو  العمليننة بشننكل كمنني والمحننّددة ةننن 
هنني منهجيننة  6  ةلننى ون تقانننة Rajagopal, 2004, 1ويتفننق ) ،طريننق الزبننائن وو المسننتخدمين

تقابننل تقريبننا  6لننادارة كسننبت شننعبية كبيننرة فنني الصننناةة، حيننث إن مسننتوى وداء الجننودة عننمن 
 معيبات لكل مليون فرصة . (3.4)

   2 ،2112ي، الكيال): اهيم الرئيسة اآلتيةحول مجموةة من المف 6وتدور مفاهيم تقانة 
 الخواص األكثر وهمية للزبون . ،CTQ  Critical To Qualityحرجة للجودة )العناصر ال .و

 الفشل في تحقيق متطلبات الزبون . ،Defectالمعيبات  . 

 الزبون ويشعر به . هويعبّر ةن ما يرا ،Variationالتباين  .ت

 ما يمكن لعملية اإلنتاج من إنتاجه فعلياً . ،Process Capabilityقدرة العملية  .ث

عننمان ةمليننات منتظمننة ومتناغمننة يمكننن التنبننؤ  ،Stable Operationالعمليننات المسننتقرة  .ج
 بمخرجاتها لتحسين ما يراه ويشعر به الزبون .

وهي منهجية للتحسنين المسنتمر تعتمند ةلنى الحقنائق والعلنم بصنيغة دورة  ،DAMICمنهجية  . 
سننتخدم التقنيننات مغلقننة تلغنني وي مراحننل وو خطننوات غيننر منتجننة وتركننز ةلننى القياسننات وت

 المختلفة للتحسين وو التطوير .

وهننني منهجينننة ذات خطنننوات منّظمنننة تسنننتخدم األدوات  ،6  DFSSالتصنننميم ألجنننل تقاننننة ) .خ
والتنندري  والقياسننات التنني تمكننن فريننق العمننل مننن تصننميم سننلت وخنندمات وةمليننات توافننق 

 . 6توقعات الزبون وتحقق مستوى جودة تقانة 

يمكن شركات األةمال من مقارننة وداء  6حديد مستوى جودة تقانة ت ،6مستوى جودة تقانة  .د
 العمليات المختلفة في الشركة ككل من حيث ةدد العيو  وفرص ظهورها.

 ً  نم تمكن المنظمات ةملية هي ةبارة ةن 6ةلى ماسبق يرى الباحث بأن تقانة  تأسيسا
 ومراقبة تصحيح خالل نم كلذكو ،وهيكلها االساسية ةملياتها فيما يخص كبيرة بصورة التحسين
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نفسه تلبية  تقولا فيو ،في الموارد واالستهالك الهدر يتم تقليل بحيث ،االنشطة واالةمال اليومية
 .احتياجات الزبون

 

ا . أهمية تقانة   6ثانيا
ألهميتها البالغة في تقليل ةدد التبايننات فني  6اتجهت العديد من الشركات نحو تطبيق تقانة 

إذ إن  ،الصناةية وو الخدمينة  وبالتنالي تقليلهنا بالنسنبة لمخرجنات هنذه الشنركات) ةمليات الشركات
معي  لكل مليون فرصة والتي هي غاية تتجنه نحوهنا كنل  (3.4)الغاية هي تدنية ةدد المعيبات إلى 

 ة السوقية القوية في ةالم المنافسة.الشركات التي تنوي البقاء عمن المنافس
يننؤدي بالمنظمننة إلننى زيننادة مسننتوى  6ن تطبيننق تقانننة أ  بننHallam, 2005, 1حيننث يننرى )

قننندرتها فننني ارعننناء الزبنننون ويخفّنننض كلفنننة العنننمان وويعنننا يخفّنننض كلفنننة اختبنننار التطنننويرات 
يمكنن إجمالهنا  التي افتيمكن ون يحقق الكثير من المن 6إن التطبيق الصحيح لتقانة  إذ ،والتحسينات

  2113،21، )اسماةيل: تيباآل
 التعلم من خالل مدخل منظومي لتحسين العملية . .و

 . نبعد ما يمكصميم لحل المشكالت والتحسين إلى وتجار  الت . 

 تحسين جودة السلعة والخدمة من خالل منت العيو  وإزالتها . .ج

 تقليص ووقات الدورة بنزالة الخطوات غير العرورية التي ال تعيف قيمة . .د

 . Reworkالتخلص من العياةات وتقليل العمل المعاد  .ه

 زيادة العوائد ةلى االستثمار ةن طريق تخفيض كلف التشغيل . .و

 تخفيض الكلف من خالل تحسين العمليات. .ز

تكمن في تحقيقها لمنافت معيننة وعنمن ثقافنة  6ن وهمية تقانة   بأPowell, 2008, 2ويؤكد )
 الجودة التي تتعمن اآلتي:

 تقديم منهجية تحسين صارمة ألكثر المشاريت صعوبة . .و

 تعيف تركيز وموارد لتحسين نسبة انجاز المشاريت . . 

 تعمل ةلى تحسين اختيار وتدري  العاملين الذين تم اختيارهم لقيادة المشاريت . .ت

تتركز باةتبارها منهجينة لتحسنين الجنودة  6د الباحث ون وهمية تقانة تأسيساً ةلى ماسبق يؤك
 .ات اإلنتاجية والمنتجات النهائيةتعتمد بشكل كبير ةلى األسالي  اإلحصائية لتحسين العملي

 

ا   6أهداف تقانة  -ثالثا
مسنتوى الجنودة والنذي يجن  ون ال يكنون وكثنر  إنجنازمقياساً يهدف إلنى تمثينل  6تعد تقانة 

إن لننم يكننن تحسننيناً  مهمنناً جننداً  ذلننكوألغلنن  الشننركات يعنند  ،معيبننات لكننل مليننون فرصننة (3.4)مننن 
تذه  وبعد، إذ إنها تركز ةلى تخفنيض العينو  والتغيينر  6جذرياً في الجودة، فعالً ةن ون تقانة 

كمنا يعند هيكنل اإلدارة لتنفينذ وإدارة المشناريت  ،عمن هيكل إدارة المشنروع المسنتحدث وو المشنكل
تسننتطيت مسنناةدة هننذه  6ن تقانننة وةننندما تنفننذ المشنناريت بشننكل جينند فننن، 6قننوة حقيقيننة لتقانننة 

ويمكنن  ،الشركات ةلى إنجاز تحسينات مهمة جنداً فني الجنودة وتقلينل العينو  ووخينراً تقلينل الكلنف
ا فننني خننندمات الزبنننون والمبيعنننات وغيرهنننا  لنننيس فقنننط فننني التصننننيت بنننل ويعننن 6اسنننتخدام تقاننننة 

(Swartwood, 2003, 1) . 

هو إتباع إستراتيجية لتحسين قدرة العناملين ورفنت  6ويعد الهدف األساسي من تطبيق تقانة 
مهنناراتهم ةلننى حننل المشننكالت مننن خننالل التركيننز ةلننى تحسننين العمليننات، والحنند مننن التبنناين فنني 

وذلنك منن خنالل إتبناع  ،داء ثنم التحسنين المسنتمر للعمليناتوسلو  وزمنن ودائهنا لتثبينت مسنتوى األ
  27 ،2113، اسماةيل)تعمل ةلى:  6، وبالتالي فنن تقانة DAMICمنهجية 
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 توفير ودوات ووسالي  لتحسين القدرات وتقليل األخطاء في وية ةملية . .و

لكنل ملينون  خطنأ  (3.4)السعي إلى الوصول إلى الكمال ألنها ال تسمح بعيو  سوى في حدود  . 
 .  DPMO) فرصة

 االةتماد بشكل كبير ةلى األسالي  اإلحصائية لتقليل األخطاء وقياس الجودة. .ت

 تقييم وداء العمليات وتقليل التباينات والحفاظ ةلى ثبات جودة المنتد. .ث

 مستويات رعا الزبون ومن ثم مستوى الربحية.تحسين  .ج
 

ا   6مبادئ تقانة  -رابعا
تعنند دليننل ةمننل تسننير ةليننه الشننركات  آراء ةدينندة 6لكتننا  والبنناحثين الننذين قنندموا مبننادئ ل

  2113،23،)اسماةيل تي:باآل 6، إذ يمكن ون نحصر مبادئ تقانة 6الساةية نحو تطبيق تقانة 
ةلنى تحوينل إدارة رد الفعنل  6تعمنل تقاننة  إذاإلدارة الفعالة المبنينة ةلنى التخطنيط المسنبق :  .و

 إلى إدارة معالجة المشكالت قبل وقوةها .

التحسين المستمر باستخدام ودوات ةلمية مت التركيز ةلى األولويات والمبادرات األكثر فاةلينة  . 
. 

 . Management by Factsاتخاذ قرارات ةلى وساس الحقائق والبيانات الدقيقة  .ت

ةلى مشاركة جميت األفراد في العمل كما تؤكد ةلنى وهمينة  6تؤكد تقانة  إذ،المشاركة الكاملة .ث
 االتصاالت الالمركزية واالتصاالت األفقية .

 التركيز ةلى الزبون، ويشمل المستثمرين والعاملين والمستفيدين من المنتد المقدم للمجتمت. .ج

تمنناد ةلننى التعنناون غيننر المحنندود بننين جميننت األفننراد العنناملين لتحقيننق األهننداف المنشننودة باالة . 
 العمل الجماةي.

 من التفتيش الذي يستنزف الطاقات البشرية والمالية. الوقاية بدالً  .خ

 اآلتي:بتتمثل  6ن مبادئ تقانة وفيرى   31 ،2112، السلمي) وما
 Customer Focusالتركيز ةلى رعا الزبون  .و

 .Management by Factsاالستخدام الفعال للمعلومات والحقائق  . 

 .Boundary lessدون حواجز من بين جميت وقسام الشركة و التعاون الوثيق .ت

 .Proactive Managementاستشراف المشكالت والعمل ةلى منعها قبل وقوةها  .ث

 . In Search of Perfectionالسعي نحو الكمال وتحمل الفشل  .ج

 
  الجانب الميداني

 . نبذة مختصرة عن المنظمة المبحوثة1
 بررات اختيارهااوال. وصف المنظمة المبحوثة وم

وفقنا  2112فني العنام  في نيننوى والمستلزمات الطبية تأسست الشركة العامة لصناةة األدوية

ً بعد ون كانت مصنع1227لسنة  22حكام قانون الشركات العام رقم أل ً تابع اً صغير ا للشنركة العامنة  ا

كبر شركات األدوية في العنراق وتعتمند فني إنتاجهنا ووتعد اآلن إحدى  ،لصناةة األدوية في سامراء

تلبني احتياجنات األسنواق العراقينة  إذ ،USPواألمريكينة  BPحدث دساتير األدوية البريطانينة وةلى 

إذ تسنعى الشنركة إلنى إنتناج األدوينة التخصصنية ةالينة المفعنول كأدوينة  ،من ناحية الجودة والسعر

 سكري والقرحة وغيرها .اإلمراض المزمنة )ودوية عغط الدم وال
وتكمن األسبا  التي دفعت الباحث إلى اختيار الشنركة العامنة لصنناةة األدوينة والمسنتلزمات 

 الطبية إلى اآلتي:
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كونها تعد من وحدث الشركات الصناةية العامة فني محافظنة نيننوى، وتمثنل النظنرة المسنتقبلية  .و
 .ور الشركات الصناةية في المحافظةفي تط

ركة بمستوى جودة مقبنول نسنبة إلنى الشنركات األخنرى، وإنهنا تسنتطيت المنافسنة تمتت هذه الش . 
 .جودة منتجاتها مت الشركات األخرىمن خالل 

كونها من وكبر المنظمات العاملة في محافظة نيننوى، وتننتد وكثنر منن ننوع منن المنتجنات ممنا  .ت
 نتاج والعمليات.تمتت ةاملوها بخبرات واسعة في مجال صنت القرارات في مجال اإلييعني 

 استمرار هذه المنظمة في ةملياتها من دون توقف من خالل تبني ومواكبة التطورات التقنية. .ث

ا . وصف األفراد المبحوثين  ثانيا
فني  قام الباحث بتوزيت استمارة االستبانة ةلى األفراد المبحوثين انسجاماً مت توجهات البحث

  اسنتمارة وزةنت جميعهنا 21الشركة العامة لصناةة األدوينة والمسنتلزمات الطبينة، إذ تنم توزينت )
ةلننى منندراء األقسننام والشننع  والتشننكيالت الرئيسننة، وقنند تننم الحصننول ةلننى جميننت االسننتمارات 

، وهنني %111المبحننوثين إذ كانننت نسننبة اسننتجابة االفننراد  ،الموزةننة والتنني كانننت صننالحة للتحليننل
 .ممتازة نسبة
 هاوتشخيصالبحث . وصف متغيرات  2

والمواقنننف التننني وبنننداها األفنننراد  البحنننثالتعنننرف ةلنننى طبيعنننة متغينننرات  الوصنننفيتعنننمن 
بقنيم ومعتقندات الثقافنة  والمتمثلنة بحنثحنول المتغينرات الرئيسنة لل المنظمة المبحوثةن في والمبحوث

 ، وكما يأتي:6تقانة و التنظيمية

 الثقافة التنظيميةوصف وتشخيص متغيرات  . اوالا 
 أ. القيم

الخنناص بالتوزيعننات التكراريننة والنسنن  المئويننة وقننيم الوسننط الحسننابي  2يوعننح الجنندول 
وجننود اتفنناق نسننبي بننين إجابننات األفننراد المبحننوثين فنني  البحننثواالنحننراف المعينناري لمتغيننرات 

تسنهم فني منظمتننا  الثقافنة التنظيمينةقيم  ون  منهم %77.5، إذ وكد ) 1Xللمتغير ) المنظمة المبحوثة
، ويؤكنند هنذا قيمنة الوسننط ةلنى زينادة التعنناون فيمنا بنين األفننراد والتنسنيق فني إطننار وقسنام المنظمنة

  مننن %70فيمننا يننرى ) ،  ةلننى التننوالي0.729  )4.075الحسننابي واالنحننراف المعينناري والبالغننة )
يننة التنني يفكننر بهننا األفننراد ويننؤدون وةمننالهم داخننل تحنندد الكيفاألفننراد ون قننيم الثقافننة فنني منظمتنننا 

  ةلنننى التنننوالي X2ويننندةم هنننذا قنننيم الوسنننط الحسنننابي واالنحنننراف المعيننناري للمتغينننر )، المنظمنننة
العناملين فني منظمتننا  تقنوم  بتحفينز الثقافة التنظيمينةقيم    إلى ون%70ويشير )، 0.749  )3.950)

  واالنحنراف المعيناري 4.400بلغنت قيمنة الوسنط الحسنابي ) إذ ةلى بث رو  التعاون منت الزبنائن
تسننهم ةلننى االنفتننا   الثقافننة التنظيميننةقننيم   مننن األفننراد ون %85ويؤكنند ) ، 3X  للمتغيننر )0.928)

  وبنانحراف 4.125وبوسنط حسنابي قندره ) وحرية االتصاالت فيمنا بنين العناملين وةلنى نحنو فعّنال
   .4X  للمتغير )0.647معياري )
فني منظمتننا تسناةد ةلنى تقلينل  الثقافنة التنظيمينةقيم   من األفراد ون %82.5حين يرى )في 

  واالنحننراف 4.025وبلغننت قيمننة الوسننط الحسننابي ) نطنناق اإلشننراف وتفعيننل دور الرقابننة الذاتيننة
  الننذي %72.5  فقنند كانننت نسننبة االتفنناق فيننه )6Xوّمننا المتغيننر ) ، 5X  للمتغيننر )0.619المعينناري )

األةمنال بنحنو ةنام، فني منظمتننا تسنهم فني تقلينل الوقنت النالزم ألداء  الثقافة التنظيميةقيم ون مفاده 
  %87.5فيما اتفق ) ، 0.733  وانحراف معياري )3.975وجاءت هذه النسبة بوسط حسابي قدره )

ابي بوسنط حسن تسنهم فني تحسنين اإلنتاجينة الكلينة للمنظمنة الثقافنة التنظيمينةقيم من األفراد ةلى ان 
  إلى ون %77.5 ، في حين يشير )7X  للمتغير )0.607  )4.125وانحراف معياري ةلى التوالي )

، ووّكند هنذا قيمنة الوسنط اإلبداع واالنفتنا  ةلنى وفكنار جديندة نحوتدفت المنظمة  الثقافة التنظيميةقيم 
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  مننن %77.5ووشننار ) ، 8X  للمتغيننر )0.714  واالنحننراف المعينناري )4.050الحسننابي البالغننة )
م اإلجننراءات والتعليمننات الالزمننة لعمننل األفننراد داخننل تقنندّ  الثقافننة التنظيميننةقننيم األفننراد الننى ان 

  0.714  واالنحنراف المعيناري )4.050، وتؤكد هذه النسبة قيمة الوسط الحسابي والبالغة )المنظمة
   .9Xللمتغير )

 ب. المعتقدات
ة والنسننن  المئوينننة وقنننيم الوسنننط الحسنننابي الخننناص بالتوزيعنننات التكراريننن 2الجننندول  ظهنننري

وجننود اتفنناق نسننبي بننين إجابننات األفننراد المبحننوثين فنني  البحننثواالنحننراف المعينناري لمتغيننرات 
الثقافننة معتقنندات   مننن األفننراد، إذ يؤكنندون بننأن %70  بنسننبة )X10للمتغيننر ) المنظمننة المبحوثننة

  3.950بوسنط حسنابي قندره ) المنظمنةوة موجهنة لنشناطات األفنراد داخنل ينظر إليهنا كقن التنظيمية
فنني    مننن األفننراد إلننى ون المعتقنندات تسننهم%70فنني حننين وشننار )، 0.749) وانحننراف المعينناري

مننن المنتجننات النهائيننة المطروحننة إلننى األسننواق،  منظمتنننا فنني تخفننيض ةنندد العيننو  والمرتجعننات
عيننناري والتنننـي  بلغنننت   وقيمنننة االنحنننراف الم4.400ويؤكننند هنننذا قيمنننة الوسنننط الحسنننابي البالغنننة )

تسنهم  الثقافنة التنظيمينةمعتقدات   من األفراد إلى ون %82.5فيما يشير ) ، X11  للمتغير )0.928)
، ووّكند هنذا قيمنة في ارتقاء المنظمة بأةمالها من خالل إشعارها لعامليها بأهمية ةملهم فني المنظمنة

وّمنا فيمنا يخنص المتغينر  ، 12Xر )  للمتغين0.647  واالنحراف المعيناري )4.125الوسط الحسابي )
(13X( فني منظمتننا تسنهم فني تحسنين  الثقافنة التنظيمينةمعتقندات   منن األفنراد ون %82.5  فقد وكد

، وينندةم هننذه النتيجننة قيمننة الوسننط الحسننابي واالنحننراف مسننتوى جننودة المنتجننات المقدمننة للزبننائن
   .0.619  )4.025المعياري ةلى التوالي )

تسننهم فنني رفننت  الثقافننة التنظيميننةمعتقنندات   مننن األفننراد المبحننوثين إلننى ون %72.5ووشننار )
  3.975، وجنناءت هننذه النتيجننة بوسننط حسننابي قنندره )مسننتوى الرعننا بننين العنناملين داخننل المنظمننة

  15Xفيمنننا بلغنننت قيمنننة االتفننناق النسنننبي للمتغينننر ) ، 14X  للمتغينننر )0.733وانحنننراف معيننناري )
تسنناةد ةلننى دمنند مفهننوم ثقافننة الجننودة فنني  الثقافننة التنظيميننةمعتقنندات ن  ، ووّكنند األفننراد و87.5%)

بنحننو ةننام، وينندةم هنذه النتيجننة قيمننة الوسننط  إسنتراتيجية المنظمننة وخصوصنناً اسننتراتيجيات الجنودة
   مننن%77.5ويننرى ) ، 0.607  واالنحننراف المعينناري والتنني بلغننت )4.125الحسننابي والبالغننة )

يكفنل تحقينق فني منظمتننا تشنجت ةلنى االبتكنار واإلبنداع بمنا  التنظيمينة الثقافنةمعتقندات ن األفراد بأ
  وانحنراف معيناري بلن  4.075، وجناء هنذا االتفناق بوسنط حسنابي بلن  )األهداف الرئيسة للمنظمنة

ووخيراً فيما يخص المعتقدات فقد وكدت إجابات األفراد والتي بلغت نسنبتها ، 16X  للمتغير )0.729)
فني منظمتننا تسناةد ةلنى اقتنرا  إجنراءات لعنمان جنودة  الثقافة التنظيميةات معتقد  بأن 77.5%)

  واالنحنراف المعيناري 4.075، ويدةم هذه النتيجة قيمة الوسنط الحسنابي البالغنة )المنتجات النهائية
   .17X  للمتغير )0.729)

ا   هاوتشخيص 6. وصف متغيرات تقانة  ثانيا
ةلنى النحنو وكاننت  2والمبيننة نتائجهنا فني الجندول  6تم وصف وتشخيص متغيرات تقاننة 

  منن األفنراد المبحنوثين ون اإلدارة تتعهند باةتمناد التحسنين المسنتمر والسنعي %70وكند ) إذ ،اآلتي
ويدةم هذا قيم الوسنط الحسنابي واالنحنراف المعيناري ،6للبحث ةن برامد الجودة المعاصرة مثل 

اإلدارة العليننا فنني ون   إلننى %70فنني حننين يشننير )، .7490  )3.950  ةلننى التننوالي )18Xللمتغيننر )
باةتبارهننا إحنندى وهننم االسننتراتيجيات الفعالننة لتحقيننق 6منظمتنننا تسننعى إلننى تحقيننق وهننداف تقانننة 

  للمتغينر 0.928  واالنحراف المعياري )4.400بلغت قيمة الوسط الحسابي ) إذ ،تنظيميةالاألهداف 
(19X ،العليننا فنني منظمتنننا ةلننى اطننالع ةلننى المفنناهيم واألدوات   ون اإلدارة %85يننرى ) فنني حننين

  20Xوبلغت قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمتغينر )، 6انة قوالمبادئ ذات العالقة بت
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إرعناء  ألجنل6ن منظمتننا تسنعى إلنى تطبينق مفهنوم و  ةلى %82.5واتفق ) ، 0.647  )4.125)
وينرى  ،  ةلنى التنوالي21X(  4.025(  0.619للمتغينر )بوسط حسابي وانحراف معيناري والزبون 

المنظمة تعتمد ثقافة تعمن تسنليم منتجنات ةالينة الجنودة  ون  من وفراد الشركة المبحوثين 72.5%)
  22X  للمتغينر )0.733  )3.975فقد بلغت قيمنة الوسنط الحسنابي واالنحنراف المعيناري ) ،لزبائنها

 ةلى التوالي.

  منن األفنراد المبحنوثين ون منظمتننا تنفنذ ترتيبنات فاةلنة للتعناطي %87.5ينرى ) في حين 
  وانحنراف معيناري 4.125بوسنط حسنابي ) ىمت المعلومات الراجعة منن الزبنون بعنمنها الشنكاو

 ألداءنننه تتننوفر فنني منظمتنننا تخصيصننات ماليننة و  إلننى %77.5ويشننير )، 23X  للمتغيننر )0.607)
  4.075وينندةم هنننذا قيمننة الوسنننط الحسننابي البالغنننة )، 6فعاليننات الجننودة المعاصنننرة مثننل تقاننننة 

  مننننن وفننننراد المنظمننننة %77.5ويؤكنننند )، 24X  للمتغيننننر )0.729واالنحننننراف المعينننناري البننننال  )
نننه يوجنند فنني منظمتنننا البنننى االرتكازيننة وةلننى مختلننف ونواةهننا بعننمنها الحواسنني  والمبحننوثين 

  25Xبل  الوسنط الحسنابي واالنحنراف المعيناري وةلنى التنوالي للمتغينر ) إذ ،المختلفةوالبرمجيات 
 نه يوجد في منظمتنا آالت ومعدات إنتاج بمستوى ةنالا و  %70في حين يرى ) ، 0.729  )4.075)

  واالنحننراف المعينناري 3.950فقنند بلغننت قيمننة الوسننط الحسننابي ) ،يعننمن تحقيننق الجننودة المطلوبننة
ن ونه ينتمي إلنى منظمتننا ةناملولى إ  من األفراد المبحوثين %70ويشير )، 26Xللمتغير )  0.749)

  للمتغينر 0.928  واالنحنراف المعيناري )4.400وبلغنت قيمنة الوسنط الحسنابي ) ،بمهارات مناسنبة
(27X.  

فر فنني منظمتنننا تخصيصننات ماليننة لألنشننطة انننه تتننوو  مننن األفننراد المبحننوثين %85ويننرى )
وقنند بلغننت قيمننة الوسننط الحسننابي واالنحننراف المعينناري للمتغيننر  ،الموجهننة نحننو الجننودة التدريبيننة

(28X( نننه تننتمكن منظمتنننا ومننن خننالل و  إلننى %82.5ويشننير ) ، 0.647  )4.125  ةلننى التننوالي
وبلغننت قيمننة الوسننط  6االسنتعانة بنمكانننات ذاتيننة مننن تندري  العنناملين ةلننى مفنناهيم وودوات تقاننة 

  مننن األفننراد %72.5ويؤكنند ) ، 29X  للمتغيننر )0.619  واالنحننراف المعينناري )4.025الحسننابي )
فقنند بلنن  الوسننط  ،ن منظمتنننا تنندةم جهننود التحسننين المسننتمر للوظننائف فنني كافننة األقسنناموالمبحننوثين 
ننننه تتخنننذ و  %87.5وينننرى ) ، 30X  للمتغينننر )0.733  واالنحنننراف المعيننناري )3.975الحسنننابي )

وبلنن  الوسننط الحسننابي  ،مناسننبة إلزالننة وسننبا  مشننكالت الجننودة ومنننت تكرارهنناالمنظمننة إجننراءات 
  منننن األفنننراد %75 ، فننني حنننين يشنننير )0.607  واالنحنننراف المعيننناري )31X(  4.125للمتغينننر )
وبلغت قيمنة الوسنط الحسنابي ، 6نه يوفر التحسين المستمر البيئة الالزمة لتطبيق تقانة والمبحوثين 

   .32X  للمتغير )0.733المعياري )  واالنحراف 4.025)
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 2جدول ال
لقيم ومعتقدات التوزيعات التكرارية والنسب المسوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 ةالمبحوثةشركالعل  مستوى  6الثقافة التنظيمية مع تقانة 

 متغيرات
الوسط  ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة

 الحسابي
االنحراف 
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد المعياري

 الثقافة التنظيميةقيم 

X1 12 30 19 47.5 9 22.5 - - - - 4.075 0.729 

X2 10 25 18 45 12 30 - - - - 3.95 0.749 

X3 28 70 0 0 12 30 - - - - 4.400 0.928 

X4 11 27.5 23 57.5 6 15 - - - - 4.125 0.647 

X5 8 20 25 62.5 7 17.5 - - - - 4.025 0.619 

X6 10 25 19 47.5 11 27.5 - - - - 3.975 0.733 

X7 10 25 25 62.5 5 12.5 - - - - 4.125 0.607 

X8 11 27.5 20 50 9 22.5 - - - - 4.050 0.714 

X9 11 27.5 20 50 9 22.5 - - - - 4.050 0.714 

 معتقدات الثقافة التنظيمية

X10 10 25 18 45 12 30 - - - - 3.950 0.749 

X11 28 70 0 0 12 30 - - - - 4.400 0.928 

X12 11 27.5 23 57.5 6 15 - - - - 4.125 0.647 

X13 8 20 25 62.5 7 17.5 - - - - 4.025 0.619 

X14 10 25 19 47.5 11 27.5 - - - - 3.975 0.733 

X15 10 25 25 62.5 5 12.5 - - - - 4.125 0.607 

X16 12 30 19 47.5 9 22.5 - - - - 4.075 0.729 

X17 12 30 19 47.5 9 22.5 - - - - 4.075 0.729 

 6تقانة 

X18 10 25 18 45 12 30 - - - - 3.950 0.749 

X19 28 70 0 0 12 30 - - - - 4.400 0.928 

X20 11 27.5 23 57.5 6 15 - - - - 4.125 0.647 

X21 8 20 25 62.5 7 17.5 - - - - 4.025 0.619 

X22 10 25 19 47.5 11 27.5 - - - - 3.975 0.733 

X23 10 25 25 62.5 5 12.5 - - - - 4.125 0.607 

X24 12 30 19 47.5 9 22.5 - - - - 4.075 0.729 

X25 12 30 19 47.5 9 22.5 - - - - 4.075 0.729 

X26 10 25 18 45 12 30 - - - - 3.950 0.749 

X27 28 70 0 0 12 30 - - - - 4.400 0.928 

X28 11 27.5 23 57.5 6 15 - - - - 4.125 0.647 

X29 8 20 25 62.5 7 17.5 - - - - 4.025 0.619 

X30 10 25 19 47.5 11 27.5 - - - - 3.975 0.733 

X31 10 25 25 62.5 5 12.5 - - - - 4.125 0.607 

X32 11 27.5 19 47.5 10 25 - - - - 4.025 0.733 

 ةداد الباحث باالةتماد ةلى نتائد الحاسو .إالجدول من  المصدر  
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 . اختبار أنموذج البحث وفرضياته3

  6أوالا. العالقة بين الثقافة التنظيمية وبين تطبيق تقانة 
إذ ، 6إلنى قنيم ةالقنات االرتبناط بنين مكوننات الثقافنة التنظيمينة وبنين تقاننة  3يشير الجدول 

يبننين المؤشننر الكلنني بننين هننذين المتغيننرين وجننود ةالقننة ارتبنناط معنويننة، وقنند بلغننت قيمننة االرتبنناط 
وتتفنق هنذه النتيجنة منت   0.05  وهي ةالقنة ارتبناط معنوينة موجبنة ةنند مسنتوى معنوينة )0.980)

التني العامنة تنظيميةال، إذ يرى بأن ثقافنة الجنودة تنشنأ فني إطنار الثقافنة  Lund,2003, 219) دراسة
تعرف بأنها بنية اجتماةية تشتمل ةلى مجموةة من المبادئ والقيم والمفاهيم والمعتقدات التي تمّكنن 
العننناملين منننن إدراك األحنننداث المختلفنننة، وتنننؤدي دوراً منننؤثراً فننني ةملينننة اتخننناذ القنننرارات وحنننل 

ةلى هنذا األسناس و،المشكالت التي تواجه المدراء والعناملين وثنناء تنفينذهم لالسنتراتيجيات المختلفنة
يننتم قبننول الفرعننية الرئيسننة األولننى والتنني تنننص ةلننى وجننود ةالقننة ارتبنناط معنويننة بننين الثقافننة 

وودناه بيان لعالقنات االرتبناط بنين كنل منن القنيم والمعتقندات وبنين  ،6التنظيمية وبين تطبيق تقانة 
 وةلى النحو اآلتي:  6تطبيق تقانة 

 6ة وتطبيق تقانة العالقة بين قيم الثقافة التنظيمي .أ

إلى وجود ةالقة بين قيم الثقافة التنظيمية وبين تطبينق  3إذ وشارت نتائد التحليل في الجدول 
  وبهننذا يننتم قبننول 0.05  ةننند مسننتوى معنويننة )0.959، إذ بلغننت قيمننة االرتبنناط بينهمننا )6تقانننة 

الفرعية الفرةية األولى والتني تننص ةلنى وجنود ةالقنة ارتبناط معنوينة بنين قنيم الثقافنة التنظيمينة 
 . 6وتطبيق تقانة 

 6العالقة بين معتقدات الثقافة التنظيمية وتطبيق تقانة  .ب

وجننود ةالقننة ارتبنناط معنويننة بننين معتقنندات الثقافننة  3وظهننرت نتننائد التحليننل فنني الجنندول 
  ةننند مسننتوى معنويننة 0.922، فقنند بلغننت قيمننة االرتبنناط بينهمننا )6تنظيميننة وبننين تطبيننق تقانننة ال
  وبهذا يتم قبول الفرعية الفرةية الثانية والتي تنص ةلى وجنود ةالقنة ارتبناط معنوينة بنين 0.05)

 . 6معتقدات الثقافة التنظيمية وتطبيق تقانة 
 

 3جدول ال
 6عالقات االرتباط بين الثقافة التنظيمية )القيم والمعتقدات( وتطبيق تقانة  

 في الشركة المبحوثة
 المتغير المستقل

 

 المتغير المعتمد

 الثقافة التنظيمية

 المعتقدات القيم  المؤشر الكلي

 تطبيق تقانة 

6 

*0.959 *0.922 *0.980 

              P0.05 ,N=40من إةداد الباحث باالةتماد ةلى نتائد الحاسو   الجدولالمصدر 
 

ا. تأثير الثقافة التنظيمية في تطبيق تقانة     6ثانيا
)القنيم  لثقافنة التنظيمينةإلنى وجنود تنأثير معننوي ل 2تشير نتنائد تحلينل االنحندار فني الجندول 

  وهنني وكبننر مننن قيمتهننا 904المحسننوبة )  Fبلغننت قيمننة ) ، إذ6والمعتقنندات  فنني تطبيننق تقانننة 
  وبلنن  معامننل 0.05  وةننند مسننتوى معنويننة ),138  ةننند درجتنني حريننة )4,08الجدوليننة والبالغننة )

الثقافنننة تفسنننره قنننيم ومعتقننندات  6  والنننذي يننندل ةلنننى ون التبننناين فننني تقاننننة 2R(  0.98التحديننند )
ينؤدي  6ن تطبينق تقاننة أيؤكند بن إذ  Powell, 2008, 2) دراسنةمنت  النتيجةوتتفق هذه  التنظيمية،

صنارمة الكثنر المشناريت تحسنين لى تحقيق مننافت كثينرة وعنمن ثقافنة الجنودة منهنا تقنديم منهجينة إ
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ومن خننالل ،يعننا ةلننى تحسننين ةمليننة اختينار العنناملين وتنندريبهم لقيننادة المشنناريتووتعمننل  ،صنعوبة
  ةنند درجتني 1,68متها الجدولية البالغة )  وهي وكبر من قي30  المحسوبة والبالغة )tمتابعة قيمة )

الثانينة  وةلى هذا األساس فاننه ينتم قبنول الفرعنية الرئيسنة، 0.05  ومستوى معنوية ),138حرية )
 .6تطبيق تقانة للثقافة التنظيمية )القيم والمعتقدات  في  والتي تنص ةلى وجود تأثير معنوي

 

 4جدول ال

 6تأثير الثقافة التنظيمية في تطبيق تقانة 
 لمتغيرالمعتمدا
 

 المتغير المستقل

تطبيق تقانة           
6 

F T R 

BO B1 0.98 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 

 1,68 30 4,08 904 980 951 الثقافة التنظيمية

    P0.05 ,N=40الجدول من إةداد الباحث باالةتماد ةلى نتائد الحاسو                  المصدر 
 

 :وكما يأتي 6وودناه بيان لتأثير كل من قيم ومعتقدات الثقافة التنظيمية في تطبيق تقانة 
  6في تطبيق تقانة  الثقافة التنظيميةأ. تأثير قيم 

 الثقافنة التنظيمينة  إلنى وجنود تنأثير معننوي لقنيم 5تشير نتائد تحليل االنحدار في الجدول )
 ، وهني وكبنر منن قيمتهنا الجدولينة والبالغنة 438  المحسوبة )Fإذ بلغت قيمة ) ،6في تطبيق تقانة 

  2R(  0.92  وبل  معامل التحديد )0.05  وةند مستوى معنوية ),138  ةند درجتي حرية )4,08)
  tومن خننالل متابعننة قيمننة )،الثقافننة التنظيميننةتفسننره قننيم 6والننذي ينندل ةلننى ون التبنناين فنني تقانننة 

  ةننند درجتنني حريننة 1,68  وهنني وكبننر مننن قيمتهننا الجدوليننة البالغننة )20.94المحسننوبة والبالغننة )
والتني  وةلى هذا األساس فننه يتم قبول الفرعنية الفرةينة األولنى، 0.05  ومستوى معنوية ),138)

 .6تطبيق تقانة لقيم الثقافة التنظيمية في  تنص ةلى وجود تأثير معنوي
 

 5جدول ال

 6تأثير قيم الثقافة التنظيمية في تطبيق تقانة 
 لمعتمدالمتغيرا        

 
 المتغير المستقل

تطبيق تقانة          
6 

F T R 

BO B1 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 
0.92 

 1,68 20.94 4,08 438 959 918 قيم الثقافة التنظيمية

  P0.05 ,N=40الجدول من إةداد الباحث باالةتماد ةلى نتائد الحاسو                  المصدر 
 

  6في تطبيق تقانة  الثقافة التنظيميةب. تأثير معتقدات 
 الثقافنة التنظيمينةإلى وجنود تنأثير معننوي لمعتقندات  3تشير نتائد تحليل االنحدار في الجدول 

  وهني وكبنر منن قيمتهنا الجدولينة والبالغنة 230  المحسنوبة )Fبلغت قيمنة ) ، إذ6في تطبيق تقانة 
  2R(  0.98  وبل  معامل التحديد )0.05  وةند مستوى معنوية ),138  ةند درجتي حرية )4,08)

متابعنة قيمنة ومنن خنالل  ،الثقافنة التنظيمينة تفسره معتقندات 6والذي يدل ةلى ون التباين في تقانة 
(t( ةننند درجتنني حريننة 1,68  وهنني وكبننر مننن قيمتهننا الجدوليننة البالغننة )48  المحسننوبة والبالغننة  
والتني  لفرةينة الثانينةاوةلى هذا األساس فننه يتم قبول الفرعنية  ، 0.05  ومستوى معنوية ),138)

 .6تطبيق تقانة لمعتقدات الثقافة التنظيمية في  تنص ةلى وجود تأثير معنوي
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 6جدول ال

 6تأثير معتقدات الثقافة التنظيمية في تطبيق تقانة 
 المتغيرالمعتمد       

 
 المتغير المستقل

تطبيق تقانة          
6 

F T R 

BO B1 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 
معتقدات الثقافة  0.98

 التنظيمية
968 992 230 4,08 48 1,68 

                     P0.05 ,N=40الجدول من إةداد الباحث باالةتماد ةلى نتائد الحاسو       المصدر 

 
 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات -أوالا 
 أ. استنتاجات الجانب النظري

تعد الثقافة التنظيمينة ةنصنراً جنذرياً ينؤثر ةلنى قابلينة المنظمنة للتغيينر وقندرتها ةلنى مواكبنة  .1
فكلما كانت قيم المنظمة مرنة ومتطلعة لألفعل كاننت المنظمنة  ،الجارية من حولهاالتطورات 

 وقدر ةلى التغيير ووحرص ةلى اإلفادة منه .

الثقافة التنظيمية تعد دليالً لادارة والعاملين في المنظمة، فهي تشكل نماذج السنلوك والعالقنات  .2
 التي يج  اتباةها واالسترشاد بها .

مننن وهننم المفنناهيم التنني تزاينند اإلقبننال ةلننى تطبيقهننا لمننا حققتننه هننذه التقانننة مننن  6تعنند تقانننة  .3
 وفورات في الكلفة والوقت والعمل .

إلننى زينادة قندرة المنظمننة فني إرعناء الزبنون مننن خنالل خفنض نسننبة  6ينؤدي تطبينق تقاننة  .2
 المعيبات إلى ودنى حد .

قندرة العناملين ورفنت مهناراتهم ةلنى تهدف إلى انتهناج المنظمنة إسنتراتيجية لتحسنين  6تقانة  .5
 حل المشكالت .

هي منهجية لتحسنين الجنودة تعتمند بشنكل كبينر ةلنى األسنالي   6يؤكد الباحث ةلى ون تقانة  .3
 اإلحصائية لتحسين العمليات اإلنتاجية والمنتجات النهائية .

 ب. استنتاجات الجانب العملي

ية بشكل ةام وبين مكوناتها بشكل خاص وبين يوجد ةالقة ارتباط إيجابية بين الثقافة التنظيم .1
ويظهر هذا من خالل تأكيد قيم ومعتقدات الثقافة التنظيمية ةلى الرقابة ، 6تطبيق تقانة 

 الذاتية وبث رو  التعاون وةلى دمد مفهوم ثقافة الجودة في استراتيجيات المنظمة.

منظمة المبحوثة، وذلك للدور في ال 6يوجد وثر إيجابي للثقافة التنظيمية في تطبيق تقانة  .2
الحيوي الذي تقوم به مكونات الثقافة التنظيمية ودورها الفعال في االبتكار واالبداع واالنفتا  

 ةلى االفكار الجديدة بما يحقق اهداف المنظمة الرئيسة.
ا. التوصيات  ثانيا
العنرورية  وهنم التوصنيات فقنرةال هعنرض هنذتاالسنتنتاجات ما تم طرحه في فقرة بناًء ةلى 
 وةلى النحو اآلتي : التي تم التوصل إليها للمنظمة المبحوثة

بداء رويهم في القيم والمعتقدات إتشجيت الموظفين ةلى المشاركة في حلقات نقاش منظمة و .1
ة العمل وتعميمها ئم بيئةراف والتوقعات المعمول بها داخل المنظمة لتطويرها بما يالواأل

ر ةن ثقافة المنظمة بشكل خاص والوزارة مل وةبارات تعبّ بشكل دائم ومستمر في شكل ج  
 بشكل ةام.
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زيادة االهتمام بمجال الثقافة التنظيمية من قبل اإلدارة واألفراد العاملين في المنظمة، وذلك  .2
 ألن االهتمام بها يسهم في تنمية وتطوير مستوى األداء .

ة فني نفنوس العناملين لتهيئنة األرض البد للمنظمة منن ترسنيم مفناهيم ومبنادئ الثقافنة التنظيمين .3
 . 6الخصبة لتطبيق تقانات الجودة الحديثة ومنها تقانة 

العمل ةلى توجيه تركيز األفراد العاملين في المنظمنة نحنو االهتمنام بننظم الجنودة ةنن طرينق  .2
تحفيز العاملين مادياً ومعنويناً فني األقسنام اإلنتاجينة بشنكل خناص وبقينة وقسنام المنظمنة بشنكل 

 م.ةا
عرورة توفير اإلدارة العليا ألفرادها العناملين الندورات التدريبينة الخاصنة والتني تتعلنق بننظم  .5

 .6الجودة المعاصرة مما يعزز تطبيق تقانة 

 التنظيميننةثقافننة الالعمننل ةلننى إةننادة صننياغة خطننط الجننودة الحاليننة بحيننث تكننون متناسننبة مننت  .3
 وتوجهاتها الحالية والمستقبلية.

 

 المصادر

 العربيةالمصادر باللغة  -أوأل

الندار  ،، دلينل المندير المعاصنر : الوظنائف واألدوار والمهنارات والصنفات2111،محمنود مصنطفى ،وبو بكنر .1

 اإلسكندرية . ،الجامعية للطباةة والنشر والتوزيت

 مصر . ،اإلسكندرية ،الدار الجامعية ،التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة ،2115،مصطفى ،وبو بكر .2

 ،دار الجامعننة الجدينندة للنشننر ،الطبعننة األولننى ، وساسننيات التنظننيم واإلدارة ،2113وبننو قحننف. ةبنند السننالم ، .3

 اإلسكندرية .

 .جامعة الموصل ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،نظم إدارة الجودة ،2112،احمد. ميسر إبراهيم .2

وإمكانيننة تطبيقهننا فنني الشننركة العامننة لصننناةة األدويننة  Six Sigmaتقانننة  ،2113،ةمننر ةلنني ،اسننماةيل .5

جامعننة  ،كليننة االدارة واالقتصنناد ،فنني االدارة الصننناةية، رسننالة ماجسننتير والمسننتلزمات الطبيننة فنني نينننوى

 الموصل.

دور ةملية التقييم المؤسسي في نشر ثقافة الجودة في جامعات قطاع غزة من  ،2111،الدجني . وياد ةلي يحيى .3

 .غزة ،بحث تقدم به الى كلية العودة الجامعية ،نظر فريق التقييموجهة 

، إدارة تمييز نماذج وتقنيات اإلدارة المعاصرة في ةصنر المعرفنة، دار غرين  للطباةنة 2112السلمي. ةلي،  .7

 والنشر، القاهرة .

، 12ةبدالعزيز، مجلدمجلة جامعة الملك  ،، البعد الوقتي لثقافة التنظيم1222سعود، ، والعتيبي ،السواط . طلق .2

 ، كلية االدارة واالقتصاد .1ةدد 

   .www.muntada.islamtoday.net) ،نظرة ةميقة –المعتقدات  ،2112،. ةبد العزيز طالتالشهراني .2

 ةمان . ،دار وائل للنشر ،، نظرية المنظمة والتنظيم2113،القريوتي. محمد .11

 .ةمان ،دار وائل للنشر والتوزيت ،الطبعة الثالثة ،، نظرية المنظمة والتنظيم2111،. محمدالقريوتي .11

ووثنار التطبينق  six sigma، إسنتراتيجية الجنودة المعتمندة ةلنى تطبينق مفناهيم 2112ولكيالي. ديننا إسنماةيل،  .12

 .اس األداء الحكومي، القاهرة، مصرقي ةلى تغير الثقافة السائدة في منظمة األةمال، ندوة األسالي  الحديثة في

 ،خطننيط والتنظننيم والقيننادة والرقابننةالتنظننيم واإلدارة : منندخل معاصننر لعمليننات الت ،1222سننعيد ، ،المصننري .13

 الدار الجامعية . ،اإلسكندرية
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