 بحث:الثقافة التنظيمية ودورها في تعزيز التوجه الريادي لمنظمات األعمال
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كلية المستقبل الجامعة

كلية الصفوة الجامعة

: المستخلـــص
يهدف البحث الحالي الى بيان الدور الذي تلعبه الثقافة التنظيمية في التوجه الريادي في (شركة آسيا سيل
, ولتحقيق هذا الهدف تم اعتماد استمارة استبيان مكونة من محورين, )  العراق/ لالتصاالت في كربالء
) استبانه على20(  وقد تم توزيع.  والثاني متغيرات البحث, األول تضمن بيانات تتعلق بالمجيب عن االستمارة
 وباالعتماد على بعض الوسائل, )100%( مديري الشركة المبحوثة (عينة البحث) وكانت نسبة االستجابة
 وفي,  الوسط الفرضي الختبار صحة فرضية البحث,  االنحراف المعياري, اإلحصائية مثل المتوسط الحسابي
ضوء النتائج توصل البحث الى بعض التوصيات من بينها ترسيخ الثقافة التنظيمية وجعلها جزأ ال يتجزأ من
.توجهات الشركة المبحوثة
Organizational culture and its role in promoting the Enterpreneurial Orientation to business
organizations: an exploratory search of the views of a sample of Asia Cell
Telecommunications Company managers in Karbala / Iraq)

Abstract:
The current research aims to indicate the role of Organizational Culture in
Entreprenerurial Orientation in the Asia Cell Telecommunications Company in
Karbala / Iraq, and to achieve this goal has been the adoption of a questionnaire
composed of two axes, the first to include data relating to the respondent for form,
and the second research variables. Have been distributed (20) questionnaire on the
company surveyed managers (sample) The response rate (100%), and based on
some statistical methods such as arithmetic mean, standard deviation, central
premise to test the validity of the hypothesis search, and in the light of the results,
the search to
some of the recommendations including the consolidation of organizational culture
an integral part of the company and make it researched trends.

المحور االول :الجانب النظري للبحث
أوال :الثقــافة التنظمية  (:مفهوم  ,اهمية,وظائف ,ابعاد ) .
إن مفهوم الثقافة التنظيمية هو من المفاهيم الشائعة في علم األنثروبولوجيا حيث ثم التعامل معه قبل مائة عام
(كمال  )9 : 2015,كما انه أتى أيضا من علم اإلنسان وما يحمله من قيم ومعتقدات ومعارف وغيرها وأيضا
شمل مفهوم الثقاف ة التنظيمية عدة حقول منها علم النفس وعلم الوارثة وغيرها من العلوم ذات االرتباط لذا لم
يتوصل علماء التنظيم إلى تعريف محدد بذاته لمفهوم الثقافة التنظيمية ونورد بعض التعاريف كما في الجدول
( - : )1
الجدول(( )1بعض اسهامات الكتاب والباحثين في تعريف الثقافة التنظيمية)
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التعريف
((بأنها المناخ والممارسات التي تطورات في المنظمات حول تعاملهم مع الناس ,والقيم
والعقيدة التي اعتنقتها المنظمة ))
((هي نظام مشترك للقيم والمعتقدات يؤدي إلى قواعد وأخالق تحكم السلوك وبالتالي إيجاد
طريقة مميزة لعمل المنظمة ))
(( عبارة عن منظومة من القيم والتقاليد والقواعد التي يشترك فيها كل أعضاء التنظيم ,
وان لكل منظمة إعمالها الثقافية التي تعبر عن شخصيتها ))
)(هي مجموعه القيم واالفتراضات المشتركة وكذلك السلوكيات ومجموعه القوانين التي
تستمد ثقافة المنظمة قرارات أعضائها عن طريق إنشاء وتعزيز التوقعات بشان ما طبيعة
وكيف يجب إن تكون األمور ))
((انها مجموعه من المعتقدات والمفاهيم وطرق التفكير المشتركة بين إفراد المنظمة ويتم
الشعور بها ويشارك كل فرد في تكوينها ويتم تعليمها لإلفراد الجدد في المنظمة ))
(بأنها إجمالي تصورات أو قناعات قاعدية يتشارك اإليمان بها غالبية أعضاء المنظمة أو
الجزء الفاعل منهم  ,تؤدي غرض وسيلة منظمة ومبرمجة لسلوكهم التنظيمي على
المستوى الرمزي)
(بأنها "الكل المعقد الذي يشمل أشياء كثيرة من المعرفة والمعتقدات والفن واألخالق
واآلداب وجميع القدرات والتقاليد والقوانين والعادات التي يكتسبها الشخص بوصفه عضواً
في المجتمع")
(( هي شكل من نماذج البرمجة الذهنية للتفكير والشعور والفعل يتم تعلمه منذ الطفولة))0
(( هي مركب يحتوى على المعرفة والعقيدة  ,والفن  ,واألخالقيات ,والقانون ,والعادات
,والقيم  ,والتقاليد المختلفة التي يكتسبها اإلنسان باعتبار عضوا في المجتمع  ,إي إن
الثقافة هي شيء يتعلمه اإلنسان ويشاركه فيه أعضاء المجتمع بصفة عامه ))
منظومة من القيم األساسية التي تتبناها المنظمة والفلسفة التي تحكم سياستها تجاه
العاملين والطرق التي يتم وفقها انجاز المهام واالفتراضات والمعتقدات التي يشارك في
االلتقاء حولها أعضاء المنظمة

بأنها أشكال سلوكية مخفية ،وهي ذلك الجزء المغمور أو المخفي الذي يتمثل
بالقيم واالفتراضات والمعتقدات واالتجاهات والمشاعر

صفحة 1

كماااااا ذكااااار ( كماااااال  ) 11 :2015,أنهاااااا (( تتكاااااون مااااان مجموعاااااه مااااان مفااااااهيم الماااااديرين واتجاهااااااتهم
(المعتقاااادات),القيم االجتماعيااااة الموجااااودة لااااد) إفااااراد الم سسااااة ))ويمكاااان لكاااال ثقافااااة منظمااااة إن تنفصاااال
على المحور األفقي كما في الشكل (. )1

الثقافة الفردية الثقافة المهنية تاريخ المنظمة

الثقافة الوطنية -ثقافة المجتمع

ثقــــافةالمنظمة
الشكل (( )1الثقافة التنظيمية على المحور األفقي)
كمال ,بو الشرش" ,الثقافة التنظيمية واالداء في العلوم السلوكية واإلدارية"الطبعة األولى ,دار األيام للنشر والتوزيع,عمان-
األردنp 12.2015 ,

نستنتج مما مر ذكره من تعاريف للثقافة التنظيمية نجد انه مهما تنوعت التعاريف نجد أنها تشترك
بعنصر مهم وهو القيم وما يشر له هذا العنصر من مفاهيم ومعتقدات واتجاهات فنجد عند التمعن في هذه
التعاريف مع تعدد قائليها إن هنالك قواسم مشتركة في تعاريفهم أو ما أوردوه في كتبهم ودراساتهم من تعاريف
اآلخرين حيث إن مجموعه القيم واالفتراضات والمعتقدات والقواعد يشترك بها جميع اإلفراد العاملين في
التنظيم .
والبعض اآلخر فقد وصف ثقافة المنظمة من خالل ثالث اتجاهات رئيسة هي:
 االتجااااه األول الاااذي تناولهاااا مااان خاااالل ماااا يسااامى بجاااوهر الثقافاااة) ،(Culture Essenceأو
األنماااوذل التنظيماااي ) : (Paradigmوهاااو ماااا يركاااز علاااى األبعااااد الفكرياااة غيااار الملموساااة ،مثااال
القااايم واالفتراضاااات والمعتقااادات والفلسااافة واالياااديولوجيا ) ; (;)Robbins, 1995: 357
( .)Mintzberq & Quinn, 1996: 369نقال عن (العاني)54:2008 ,
 االتجاه الثاني الذي تناولها من خالل ما يسمى بمظهر الثقافة ( :)Manifestationوهو ما يركز على
الجوانب الصريحة المرئية كاألبنية ،وطريقة الملمس ،وأنماط السلوك المتمثلة بالرموز التعبيرية
السلوكية (الهياكل واألنظمة) ،أو اللفظية (اللغة ،والطقوس ،والقصص ،والشعارات Robbins, 1995:
);)357
 االتجاه الثالث الذي تناولها من خالل ما يعرف بالنسيج الثقافي ) :(Cultural Webوهو ما يشمل
كل من األبعاد الجوهرية والسلوكية معاً ،وهو ما تميزت به بحوث التسعينات لالنسجام بين الفكر
والفعل .نقال عن (العاني.)54:2008 ,
صفحة 2

ثانيا:أهمية الثقافة التنظيمية -:
إن للثقافة التنظيمية دورا مهما وبارزا في تطور ونجاح الكثير من المنظمات التي تولي اهتماما للثقافة التنظيمية
في رفع مستو) األداء في المنظمة مقابل المنظمات األخر) ويكمن ذلك من خالل أهمية الثقافة التنظيمية في
مستو) األداء ونوجز ما أورده بعض الكتاب والباحثين في هذا المجال .وكما في الجدول (. )2
الجدول ()2أهمية الثقافة التنظيمية من وجهة نظر بعض الكتاب والباحثين
أهمية الثقافة التنظيمية

المصدر

إيجاد لغة وتصنيفات إدراكية مشتركة بين األشخاص العاملين لغرض االتصال والتفاهم
فيما بينهم.

(العطية)7 :1993 ,

المحافظة على معايير المشاركة بين العاملين وذلك من خالل تطوير فهم مشترك بين
األشخاص من داخل مجموعة ما مع اآلخرين من خارجها.
توزيع القوة وتحديد المركز مما يساعد على إدارة مشاعر األشخاص العدائية.

(ربحي وعبدالكريم)5-4 :2008 ,







(العنزي )25-24 :1995,
و
(الجبوري )9-8 :2008,













خلق جو من المحبة والصداقة بين األشخاص من خالل تحديد قواعد العالقات وأساليب
التعامل معهم
تعتبر قوة دافعة ومحركة توحد الطاقات واإلمكانات نحو تحقيق األهداف المشتركة
وتوجه الجهود نحو التغيير والتجديد واالبتكار .
قاعدة ثابتة وقوية تقف عليها المنظمات لمواجهة التغيرات المتسارعة عالميا ومحليا .
مزج األهداف الشخصية لألفراد بأهداف المنظمة وتشكيل قيم مشتركة .
سببا هام النجاح عمليات التحول والتطوير .
ترسم الحدود بين التنظيم وسواه وتوحيد هوية األعضاء وتسهيل الوالء واالنتماء له
وتعزيز الثبات والتماسك فيه وكذلك أداة رقابية وتوجيه للمواقف والسلوك.
توفر إطارا التنظيم وتوجيه السلوك التنظيمي.
هي بمثابة دليل لإلدارة والعاملين .
هي إطار فكري يوجه أعضاء المنظمة الواحدة وينظم إعمالهم ,عالقاتهم ,انجازاتهم 0
بما تحتويه من قيم وقواعد سلوكية تحدد للعاملين السلوك الوظيفي المتوقع منهم ,وتحدد
لهم أنماط العالقات بعضهم مع بعض وبينهم وبين العمالء والجهات األخرى التي
يتعاملون معها.
هي من المالمح المم ِيزة للمنظمة عن غيرها من المنظمات .
تعد الثقافة القوية عنصرا فاعال ومؤديا لإلدارة ,مساعدا لها على تحقيق أهدافها
وطموحاتها.
الثقافة القوية تسهل مهمة اإلدارة ,وقادة الفرق.
الثقافة القوية تعد ميزة تنافسية للمنظمة إذا كانت تؤكد على سلوكيات خالقة .
المنظمات الرائدة تجذب العاملين الطموحين .
تعد عنصرا جذريا يؤثر على قابلية المنظمة للتغيير وقدرتها على مواكبة التطورات
الجارية حولها.
تحتاج ثقافة المنظمة إلى مجهدات واعية تغذيها وتقويها وتحافظ على استقرارها النسبي
ورسوخها في أذهان العاملين وضمائرهم ,وإتباعهم لتعليماتها في سلوكهم وعالقاتهم .

وكمااا يالحا أن ( )Daftيتفااق مااع ( )Slocum & Woodmanعلااى أن أهميااة الثقافااة المنظميااة تكماان فااي
وظيفتين مهمتين في المنظمة وهما :
 .1تكامل األعضاء  ،وبذلك يصبحون قادرين على معرفة كيفية التعامل مع بعضهم البعض.
 .2مساعدة المنظمة على التكيف مع البيئة الخارجية  ،أي ما معناه التكامل الداخلي (المعمار . )53 : 2002,

صفحة 3

لذا فان أهميتها مان خاالل هااتين الاوظيفيتين تبارز مان خاالل تعثيرهاا علاى العالقاات والجواناب األساساية التاي
يجب تطبيقهاا فاي الجواناب التنظيمياة والثقافاة وتطاوير القادرات لتتوافاق ماع البيئاة الداخلياة للمنظماة وجوانبهاا
المختلفة لكي تحفز العاملين للتفكير والتطرق بطريقة تنسجم مع الثقافة السائدة بالتنظيم وكذلك تكيفهاا ماع البيئاة
الخارجية من خالل ما مر ذكره مع العاملين لتعزيز استقرار المنظماة كنظاام اجتمااعي وبالنهاياة إعطااء معناى
لنشاطات المنظمة كما في الشكل (. )2

التزام جماعي
هوية المنظمة
ثقافة المنظمة
وسيلة إعطاء معنى
لنشاطات المنظمة

نظام اجتماعي

الشكل ( ( )2تأثير الثقافة التنظيمية على المنظمة)
المصدر :الرخيمي  ،ممدوح جالل ( ،)2000دور الثقافة التنظيمية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة على قطاع الصناعات الكيمياوية
بمحافظة جدة  ،رسالة ماجستير  ،جدة ،جامعة الملك عبد العزيز.ص.67

ثالثا  -:وظائف الثقافة التنظيمية
حدد (ديري )314 : 2011 ,وظائف الثقافة التنظيمية كاألتي -:
أ-

إن الثقافة التنظيمية تعطي المنظمة هويتها الشخصية التي تميزها عن غيرها من منظمات اإلعمال .

ب -ت دي الثقافة التنظيمية إلى التزام جميع العاملين بها.
ت -ت دي الثقافة التنظيمية إلى استقرار المنظمة من خالل تعاون الجميع من اجل تحقيق أهداف المنظمة
.
ث -تحدد السلوك الذي يتبعه العاملين في المنظمة من خالل الثقافة التي تكون مصدر للمعاني المشتركة
بينهم .
ل -ت دي الثقافة إلى ترابط أجزاء المنظمة وأقسامها .

صفحة 4

ح -ت دي الثقافة إلى التعثير على أهداف المنظمة والفلسفة وكذلك ت ثر على عملية رسالة ورؤية المنظمة
.
رابعا :أبعاد الثقافة التنظيمية-:
إن للثقافة التنظيمية ادوار عدة في المنظمة باعتبار تعثيرها طويل المد) المتعلق ببناء االتجاهات وتكوين قيم
مشتركة بين مجموع العاملين  ،لذا فان الحديث عن إبعاد الثقافة التنظيمية هي حديث عن تنظيم العالقات بين
العاملين واإلدارة من جهة وبين العاملين واإلدارة والزبائن أو العمالء من جهة أخر)  ،على اعتبار إن
المنظمة تواجه في دورة حياتها وحتى العامل في مساره المهني الكثير من األمور المتعلقة بالتنافس التسيير ،
التغيير والتحفيز وحتى بناء اإلستراتيجية العامة للمنظمة وكل هذه العناصر هي بعد هام في مكونات العملية
التنظيمية في كل مستوياتها وفي إبعادها الهيكلية والموقفية فكيف للثقافة التنظيمية إن تفعل هذه اإلبعاد ؟-:
(كمال)74-69 :2015,
 – 1البعد التحفيزي للثقافة التنظيمية:
اجمع العديد من الباحثين على إن الثقافة التنظيمية تعبر عن االفتراضات األساسية والقيم والقواعد السلوكية
وال نتال اإلنساني المشترك بين أعضاء المنظمة التي تكون لديهم شعور خاص تجاهها وتمثل م شرات لعمل ما
هو مرغوب وترك ما هو غير مرغوب ولتحديد كيفية انجاز المهام في المنظمة والطريقة التي يتعامل بها
العاملون مع بعضهم ومع العمالء والموردين والمنظمات األخر) بمعنى أخر فان الثقافة التنظيمية تمثل الوعي
المشترك بين أعضاء التنظيم الذي يميز التنظيم عن غيره فيوجه السلوك اليومي في بيئة العمل وبالتالي يحفز
اإلفراد على الرقي والتحرك التنظيمي باعتبارها أسلوب المكافآت والحوافز  ،ومن خاللها يمكن بناء نظام
للحوافز خاصة المعنوية.
 – 2البعد التسييري للثقافة التنظيمية:
إن التسيير في المنظمة يعتبر جانبا مهما في إدارة المنظمة وتوجيهها نحو تحقيق الفعالية فهو عملية تمس كل
جوانب التنظيم المادية والبشرية إلى حد اعتباره فنا ومهارة  ،لكن هذا الفن والمهارة مرتبط دائما بمكونات
الفرد العامل وإمكانية النفسية والمعرفية التي تظهر في سلوكياته وتصرفاته تدعمها في ذلك اتجاهاته وقيمه وما
يعززها هو وجود ثقافة تنظيمية قوية وايجابية تدعم هذه المهارات واالستعدادات وتعطي الجانب الرسمي
والتنظيمي أهمية في التسيير هناك ارتباط وثيق بين الثقافة والتسيير .
 – 3البعد االستراتيجي للثقافة التنظيمية:
إن عملية التخطيط االستراتيجي للمنظمات هي بصورة جوهرية حرية تعلم وعملية وعي تنظيمي لمنح المنظمة
صورة إستراتيجية وقدرة حيوية في اإلنتال والتطوير واإلبداع التكنولوجي  ،إن الوعي بثقافة المنظمة وإدارة
هذه الثقافة بطريقة جيدة تساعد في تصميم وتطبيق خطة إستراتيجية بقوة  ،فالتعديل في أحداهما البد وان ي دي
إلى الحاجة لتعديل في األخر)  ،فمعتقدات وقيم وتقاليد وفلسفة اإلدارة العليا يجب إن تكون مرشدة لعملية
صفحة 5

صياغة اإلستراتيجية هذه المعتقدات التي تشمل كال من االهتمام بالتطوير او التغيير أو االهتمام بالسعر في
سوق محددة أو عدم اإلضرار بالبيئة وتجنب أسباب التلوث البيئي وغيرها من القيم.

 – 4البعد التنافسي للثقافة التنظيمية:
إن الثقافة التنظيمية تعطي للمنظمة ميزتها التنافسية وت ثر علاى سالوك أعضاائها وتحادد كيفياة تعامال أعضااء
المنظمااة مااع بعضااها الاابعض ومااع األطااراف الموجااودة فااي بيئااة إعمالهااا  ،فهااي تحكاام الطريقااة التااي يفكاار بهااا
أعضاء المنظمة وطريقة اتخاذ القرارات وأسلوب تعامله ماع المتغيارات البيئياة وكيفياة تعااملهم ماع المعلوماات
واالستفادة منها لتحقياق ميازة تنافساية للمنظماة بالنسابة للمنظماات األخار) مان خاالل المسااهمة فاي االساتقرار
والتميااز فااي األسااواق والتجديااد واالبتكااار واالسااتعداد للمخاااطرة والعماال الجاااد واحتاارام اآلخاارين .يتبااين هناااك
بعدين لثقافة المنظمة ،األول هو المد) الذي تتطلبه البيئة التنافسية من مرونة أو ثباات ،والبعاد الثااني هاو ماد)
قوة وتركيز إستراتيجية المنظمة الموجه للداخل أو للخارل( Daft, 2004:367).
 – 5البعد التغييري للثقافة التنظيمية:
تبحث أدبيات السلوك التنظيمي بشكل محدد في أهمية الثقافاة التنظيمياة باعتبارهاا عنصارا أساسايا مان عناصار
التحرك بفعالية التنظيم وتعاملت هذه األدبيات مع المفهوم كعامل مستقل قائم على نظام مشترك مان القايم ألكثار
من نصف قرن أد) ذلك في الوقت الحاضر إلى اعتراف عام بعهمية دور الثقافة في الادورة الحياتياة للمنظماات
وأهميتهااا ألعضاااء التنظاايم  ،وتلعااب الثقافااة التنظيميااة دورا مهمااا وتحتاال مكانااة ممياازة فااي التغيياار والتطااوير
التنظيمي وذلك الن المنظماات تواجاه بشاكل دائام بيئاة متغيارة مضاطربة تحاتم عليهاا التكياف وبغيار ذلاك ف نهاا
ست ثر على كفاءة التنظيم وفعاليته .
خامسا  -:التوجه الريادي ( -:مفهوم  ,مداخل  ,ابعاد)
 -1مفهوم التوجه الريادي-:
ينظر أغلب البااحثين المهتماين بموضاوع الرياادة علاى أنهاا عملياة يتاوخى األفاراد أو المجموعاات مان
ورائها الوصول إلى الفرص بهدف خلق القيمة  ،ولكي يتمكن الريادي من استثمار هذه الفرص يتوجب
عليه القيام بسلسلة من األفعال أو السلوكيات لضمان عملياة خلاق المشاروع الرياادي الجدياد  ،وهاي ماا
يطلق عليها السلوك الرياادي ( ، )Entrepreneurialbehaviorأماا علاى صاعيد المنظماات فاعن هاذه
األفعااااااااال أو الساااااااالوكيات عااااااااادة مااااااااا تمعبااااااااار عاااااااان التوجااااااااه الريااااااااادي لتلااااااااك المنظمااااااااات
( )Entrepreneurialorientationحول المشروع الجديد المراد إقامته وكيفياة اإلساهام فاي إنجاحاه
 .)Richard & Barnet , 2004:257كذلك هو احد اهم استراتيجيات الريادة التي تدفع االعمال نحو
التوجه لتحقيق رغبات وحاجات الزبائن ،وكذلك الوصول بهذه المنظمات الى التميز(الساكارنة2010،
)49:وأشاااااار (الكالباااااي )41 :2012،إلاااااى أن أول مااااان اساااااتخدم مصاااااطلح التوجاااااه الرياااااادي هاااااو
صفحة 6

( )1983Miller,الذي يعدُّ أول من أدخل هذا المصطلح إلى الفكار اإلداري وذلاك مان خاالل بحثاه فاي
قاعدة بيانات ( ) ABI/INFORMوالذي اساتخدم عباارة التوجاه المباشارة نحاو األعماال الحارة .لاذلك
سااوف نااورد بعااض مااا ذكااره بعااض الكتاااب والباااحثين ماان مفاااهيم تخااص التوجااه الريااادي وكمااا فااي
الجدول(.)3
الجدول(( )3بعض اسهامات الكتاب والباحثين في تعريف التوجه الريادي)

المصدر

السنة

& 165,2012 Razak
Othman ,
182,2009
Tang et al
ابو ردن
البرواري

6 ،2005
5 ،2006

السكارنة

19 ،2010

السلطاني
Matanda

87 : 2011
11 ,2011

Todorovic

357 ,2011

النجار

72، 2012

الكالبي

43 ,2012

شكر

34 ,2014

التعريف
عبر التوجه الريادي عن رغبة المشروعات في تقديم األعمال اإلبداعية واإلستباقية وإتخاذ
ويُ ِ
المخاطر المحسوبة من خالل جهودها الهادفة إلى اكتشاف وإستغالل الفرص البيئية.
رغبة المنظمة لتبني السلوكيات االستباقية واالبداعية وتبني المخاطر المحسوبة في محاولة
منها لخلق واستثمار الفرص البيئية .
((القابلية على عرض وفهم القدرات  ،فضالً عن معرفة طبيعة أقسامه (متضمناته)
(( بأنه التركيز والعناية على صورة كبيرة لتحديد طبيعة اتجاه المنظمة  ،واستخدامه لتوجيه
وترشيد جهود الجميع في المنظمة))
(( هو كيفية القدرة على انشاء منظمات اكثر ريادية وان تصبح اكثر ابتكارا واخذا للمخاطرة
واكثر سرعة))
فالتوجه الريادي له جذور في عملية صنع اإلستراتيجية .
أن التوجه الريادي يُعبِر عن إلتزام المنظمات بمتابعة األعمال الجديدة ويستعمل لوصف
مجموعة متنوعة من األنشطة كالتخطيط  ،التحليل  ،وإتخاذ القرارات  ،ثقافة المنظمة ،
والنظام القيمي  ،والرؤية.
خاصية على مستوى المنظمة تمثل منظور عن الريادة واالبداعية المنعكستين عبر عمليات
المنظمة وثقافتها .
((وهو الذي يشير إلى صنع استراتيجية العمليات واألساليب التي تعتمدها المنظمات في
أنشطتها الريادية))
((مجموعة العمليات ,الممارسات ,القرارات ,األنشطة ,الموارد والقابليات التي تؤدي إلى
تحسين أداء المنظمة من خالل االستقاللية وتقديم ابتكارات غير مسبوقة من المنتجات والبقاء
ضمن المنافسة)).
((هو االتجاه االستراتيجي للمنظمة في خلق السلوكيات السليمة من اجل تحقيق االداء
االمثل)).

من مالحظة الجدول ( )3يتبين إن التوجه الريادي يمثال إساتراتيجية ,أو ممارساة  ,أو عملياة ,أو رغباة تتبناهاا
المنظمااة للوصااول إلااى اهاادافها ,فااالبعض المطروحااات جاااءت معباارة عاان التوجااه الريااادي ضاامن ثالثااة أبعاااد
رئيسة
(اإلبداعية  ,واالستباقية  ,وتحمل المخاطر)  ,والبعض اآلخر تناوله التزام المنظمات لممارسة األعمال
 -2مداخل التوجه الريادي-:
بعد مراجعة األدبيات واالطالع على مختلف أفكاار البااحثين فاي مجاال التوجاه الرياادي ,لاوح وجاود اتفااق
بااين الباااحثين إن للتوجااه الريااادي ثااالث مااداخل وهااي ماادخل ساالوك المنظمااة ,ماادخل اإلدراك اإلداري وماادخل
موارد المنظمة (الكالبي )49-45:2012،وكما يلي-:

أ -مدخل سلوك المنظمة

صفحة 7

إن مدخل سلوك المنظمة يعتي من سلوك الموارد البشرية ،إذ يمثل مدخالً كبيرا ً جدا ً تم تطبيقه على أساس
المفاهيم السيكولوجية للطبيعة البشرية في إدارة المنظمات ،ويستند على إدارة البشر من خالل حاجاتهم ،ومن
أهم المساهمات في هذا المدخل هي الدراسات التي أجريت في مصنع ( )Hawthorneلتحديد ظاهرة سلوكيات
العاملين المختلفة في االستجابة على وفق اهتمامات المقومين وكذلك نظريتي ( )Xو( )Yلـــــ( Douglas
 ،) McGregorوالتي تفترض بعن الطبيعة اإلنسانية تتحد على وفق العمل والمس ولية وكذلك نظرية هرم
الحاجات لــــــ( )Maslowومدخل إدارة الموارد البشرية ( )HRMوالسلوك التنظيمي (.)OB

ب -مدخل اإلدراك اإلداري
إن ماادخل اإلدراك اإلداري يشااير إلااى مااد) إدراك إدارة المنظمااات لمسااتو) التغياارات فااي الهيكاال التنظيمااي
واالستراتيجيات ,إذ يعلب دورا ً محوريا ً في عملية اتخاذ القرارات وأداء المنظماات فاي مجاال تنظايم المنظماات
وبذلك تستطيع هاذه المنظماات الحصاول علاى تصاورات واضاحة عان واقاع العمال وذلاك مان خاالل المقاابالت
والمسااوحات عاان طريااق االسااتبيانات واسااتهداف العاااملين والماادراء للوقااوف علااى واقااع توقعاااتهم حااول أداء
منظماتهم.

ل -مدخل موارد المنظمة
تشير األدبيات في الفكر اإلداري وال سيما الحديثة منها ,إلى أهمية شمول عدد من موارد المنظمة بالدراسة
والتحليل ومن أهم موارد المنظمة التي تحتاجها المنظمة لغرض إتمام عملية اإلنتال كما أدنـــاه-:
 الموارد الملموسة :وتتضمن الموارد المالية والموارد المادية كالبنايات واألراضي والمعدات.
 الموارد البشرية :وتتضمن المهارات المعرفية ,والتفاعل واالتصال والدافعية وفرق العمل.
 الموارد غير الملموسة :وتتضمن الثقافة التنظيمية والسمعة والعالمة التجارية والعالقات التجارية
والمعرفة التكنولوجية والخبرة المكتسبة.
 الموارد التنظيمية :وتتضمن مسارات العالقات والتقارير.
- 3ابعاد التوجه الريادي-:
تناول الكتاب والباحثين التوجه الريادي  EOكظاهرة متعددة األبعاد  .إذ ركزت أغلب الدراسات على ثالثة
أبعاد رئيسية هي  :اإلبداعية  ، Innovativenessواالستباقية  ، Proactivenessوتحمل المخاطرة Risk-
 Takingفي قياس التوجه الريادي  ،وأضاف عدد من الباحثين بعدين هما  :االستقاللية ( االستقالل الذاتي )
 ، Autonomyوالهجومية التنافسية . Competitive Aggressiveness

ما وأشارت أغلب الدراسات

التطبيقيـــــة إلـــــى أن األبعــــاد الثالثــة التــــــي أوردهــــا (  ) Miller ,1983ومن بعده ( & Covin
 ) Slevin , 1989هي تمثل األبعاد الجوهرية للتوجه الريادي(النجار , ) 75 :2012 ,فضال عن اتفاق كل

صفحة 8

من الدراسات التي ركزت على أبعاد التوجه الريادي (,رشيد والزيادي (, ) 11-9 : 2013,الكالبي2012 ,
(, )68:محمد ( , ) :2012 ,السلطاني )23 – 20 : 2011 ،

 .والتي سيتم تناولها في الفقرات االتية :

 -1اإلبداعية :Innovativeness
فت مشير إلى توجهات المنظمة نحو اإلبداع والتخلي عن الممارسات التقليدية من خالل اإلبتكار والتجريب ،
ونتاجها هو منتجات أو خدمات  ،أو عمليات جديدة  ،أو تحسين العمليات التكنولوجية ( Dees et al.,
.)2007 : 465
واإلبداع ) )Innovationهو من المواضيع الحيوية التي تجتذب عناية كثير من الكتاب والباحثين في
مختلف ميادين المعرفة  .تعود الجذور التاريخية لإلبداع إلى الكلمــــة الالتينية (  ) Nouvsوالتـــي تعنـي
( جــــديد)  ،واإلبداع يعني التجديد بوصفه إعادة تشكيل أو إعادة عمل األفكار الجديدة لتعتي بشيء جديد ،
ويتم التوصل إلى حل خالصة لمشكلة ما  ،أو إلى فكرة جديدة وتطبيقها  ،وان اإلبداع هو الجزء الملموس
المرتبط بالتنفيذ أو التحويل من الفكرة إلى المنتج أو الخدمة(النجار. )79: 2012 ,وير) (محمد2012 ,
)61:بعن اإلبداع هو المبادرة التي يبديها الفرد بقدرته على الخرول عن المعلوف في التفكير.ويحصل التغير
من خالل العملية التي يصبح عندها الفرد حساسا للمشكالت التي يواجهها و التغيرات التي تحدث في البيئة
المحيطة ،فعندها يوجه التفكير اإلبداعي نحو متطلبات الحياة العملية و خاصة في مجال األعمال حيث
ي دي إلى تطوير اإلنتال كما ونوعا وخفض في التكاليف0في حين ير)(رشيد والزيادي 11-9 : 2013,
) ان اإلبداعية ( )Innovativenessت مشير إلى توجهات المنظمة نحو اإلبداع والتخلي عن الممارسات
التقليدية من خالل االبتكار والتجريب  ،ونتاجها هو منتجات أو خدمات  ،أو عمليات جديدة  ،أو تحسين
العمليات التكنولوجية.

صفحة 9

واإلبداع يتضمن تحويل المعرفة إلى منتج او عملية او خدماة ووضاعها موضاع االساتخدام ,ساواء فاي
السوق او من خالل العمليات المستلمة (كامل )96:2013 ,والشكل( )3يوضح العالقاة باين كال مان
الريادة واإلبداع .
التوقيت

االبداع

الريادة

العالقات

الشكل ()3العالقة بين كل من الريادة واإلبداع .

كامل  ,سهاد برقي"اثر التسويق المستدام في التوجه الريادي "  ,رسالة ماجستتير مقدمتة التى مجلتي كليتة
االدارة واالقتصاد  -قسم ادارة اعمال  ,جامعة كربالء 2013,
 -2االستباقية Proactiveness:
تمشير اإلستباقية إلى جهود المنظمة في إكتشاف الفرص الجديدة  ،فالمنظمات الريادية تراقب االتجاهاات وتحادد
الحاجات المستقبلية للزبائن الحاليين  ،وتتوقع التغيرات في طلبااتهم  ،فضاالً عان التحاديات التاي قاد تبارز فجاعة ً
والتي يمكن تحويلها إلى فرص جديدة  ،واإلستباقية ال تتضمن تمييز التغيرات فقط  ،بل الرغبة في العمال علاى
وفق الرؤ) المستقبلية قبل المنافسين  ،فالمدير اإلستراتيجي الذي يتمتع بروح ال ممبادرة واإلستباقية يركاز نظاره
علااى المسااتقبل ويبحااث باسااتمرار عاان اإلمكانااات الجدياادة للنمااو والتطااور للمنظمااات الرياديااة ( Dees et
) al.,2007:458وأشار( محمد )73 :2012,إلى أن االستباقية هاي ججهاود المنظماة لالساتيالء علاى الفارص
الجديدةج ،فالمنظمات االستباقية تراقب االتجاهات وتحاول معرفة المتطلبات المستقبلية للزبائن الحاالين وأدارك
التغيارات فاي الطلااب أو إدارك المشااكل الناشائة التااي يمكان أن تقااود إلاى فارص لمشاااريع جديادة ،االسااتباقية ال
تتضاامن فقااط إدراك التغياارات ولكاان أن تكااون قااادرا علااى العماال عليهااا والتقاادم علااى المنافسااين ،والماادراء
االستراتي جيين الذين يطبقون االساتباقية يجاب أن تكاون لهام عياون علاى المساتقبل عناد البحاث عان االحتمااالت
الجديدة للنمو والتطور.
 -3تحمل المخاطرة Risk – Taking
أن المخاااااطرة التااااي تواجااااه المنظمااااات الرياديااااة تكااااون موثقااااة وبشااااكل جيااااد .فعلااااى ساااابيل المثااااال اقتاااارح
( ) Mores,1987إن التوجااه الرياااادي للمنظمااات يشاااير إلااى نزعاااة اإلدارة العليااا للمنظماااة للقيااام بمجازفاااات
صفحة 10

محسوبة لكي يصبحوا أكثر تجدد ,لذا إن هكاذا أمار يمثال ميازة قوياة يسااعد للكثيار مان أبحااث التوجاه الرياادي
للمنظماااات والزياااادة بصاااوره عاماااة وذكياااة لغااارض إدارة المخااااطر(الكالبي .)73: 2012 ,ويااار) (رشااايد
والزيادي) 10:2013,انه يرتبط تقبال المخااطرة بالماد) الاذي يميال فياه مادراء القماة (  )Top mangersإلاى
أخذ األعمال التي تتسم بالمخاطر ،والنظر إلى القارارات االساتثمارية واألعماال االساتراتيجية لمواجهاة حااالت
عدم التعكد  ,كما تقبل المخاطرة فأنه يُشير إلى إدراك حالة عدم التأكد  ،واحتمالية الخسارة أو النتائج السللبية .
وينشأ سلوك تقبل المخاطرة نتيجة ميل المنظمة نحو استثمار مواردها فلي مشلروعات قلد تكلوا نتائجهلا يلر
مؤكدة ()Madesn , 2007 : 187
وهناك ثالثة أنواع من المخاطرة التي تواجهها المنظمات وهي(مخاطرة العمل،المخاطرة المالية ،والمخاطرة
الشخصية) ( محمد)72-71: 2012 ,
1ـ مخاطرة العمل  Business Risk - :-وهي وتعني المجازفة في المجهول من غير معرفة احتمالية النجاح
مخاطره مرتبطة بالدخول إلى األسواق غير المجربة أو استخدام تكنولوجيا لم تجرب بعد .
 2ـ المخاطرة الماليةFinancial Risk - :-وتعني اقتراض المنظمة بشكل كبير أو االلتزام باستخدام مقدار
كبير من مواردها من أجل النمو.
3ـ المخاطرة الشخصية Personality Risk - : -وتشير إلى المخاطر التي يقترفها المديرون التنفيذيون
باتخاذهم موقف يعدونه جيدا ً في نشاط االتجاه االستراتيجي الذي يتخذونه ،فالتنفيذيون الذين يستخدمون
مخاطرة الوقوف للتعثير على مجر) المنظمة الكلي وقراراتهم يمكن أن يكون لها تطبيقات مهمة على وظائفهم.
المحور الثاني  :منهجية البحث
اوال -:مشكلة البحث:
تتجسد مشكلة البحث بما تحتاجه المنظمات في البيئة العراقية لألعمال باختالف مهامها وانواعها واحجامها من
ضرورة التوجه والتفكير في تقليل من االعتماد على المنهج التقليدي القائم والتوجه نحو التطوير التنظيمي من
خالل التوجه الريادي في االعمال وتشجيع المبدعين وتحفيز العوامل التي لها دور في التعثير على ابداع
العاملين في هذه المنظمات ولعل من اهم هذه العوامل هي الثقافة التنظيمية لذا على هذه المنظمات المهتمة
بالتوجه الريادي ان تبذل جهودا ملحوظة لتوفير الثقافة التنظيمية المالئمة والمشجعة على استغالل القدرات
االبداعية لد) العاملين .لذا ستكون مشكلة البحث متمثلة في السؤال اآلتي(:ما الدور الذي تلعبه الثقافة
التنظيمية في تعزيز التوجه الريادي في المنظمات العراقية؟)

صفحة 11

ثانيا - :أهمية البحث :
تنبع أهمية البحث من خالل مسح العوامل الم ثرة على التوجه الريادي والتخطيط االستراتيجي للمنظمات
وتعثيرها على التوجهات اإلبداعية لد) االفراد العاملين لديها والتي منها الثقافة التنظيمية وهذا يحتم على هذه
المنظمات توفير البيئة المناسبة وغرس القيم التي تشجع على اإلبداع لد) منسوبيها لما له دور في المساعدة
على المنافسة والصمود أمام المتغيرات المتالحقة لذا فان لهذا البحث مساهمة نعمل ان تكون ذات فائدة في
الواقع العملي للمنظمات من خالل ايجاد البيئة المشجعة على تعزيز التوجه الريادي من خالل الدور الذي يلعبه
عنصر مهم إال وهو الثقافة التنظيمية.
ثالثا :اهداف البحث:
تتمثل اهداف البحث بالنقاط االتية -:
.1

تقديم وصف نظري لمتغيرات البحث لمفهوم الثقافة التنظيمية وأهميتها ووظائفهاوابعادها ,فضال عن

مفهوم التوجه الريادي ومداخله وابعاده.
 .2التعرف على مستوى الثقافة التنظيمية ودورها في تعزيز التوجه الريادي ضمن(عينة البحث).
.3

الوصول إلى استنتاجات وتوصيات لغرض اإلفادة منها من قبل المنظمات في العراق لتساعدهم في

تطوير وتعزيز التوجه الريادي في مجال األعمال.
رابعا  :مخطط الفرضي للبحث

الثقافة التنظيمية
البعد التحفيزي
التوجه الريادي
البعد ألتسييري

االبداعية
االستباقية

البعد التنافسي

ر

تحمل المخاطر

البعد االستراتيجي

البعد التغييري
ر
الشكل ( )4مخطط البحث الفرضي
صفحة 12

ر ابعا  -:فرضية البحث:
اعتمد البحث على فرضية رئيسة مفادها ( للثقافة التنظيمية دور في تعزيز التوجه الريادي في مجال
العمال).
خامسا  -:الحدود المكانية والزمانية للبحث
تحدد البحث الحالي زمانيا بالربع االخير من , 2016أما الحدود المكانية للبحث فقد اقتصرت على اتصاالت

اسيا سيل في محافظة كربالء.
سادسا -:أداة البحث
اعتمد البحث الحالي على استمارة االستبيان كعداة رئيسة للحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة وقـد
صممت لتغطي متغيرات البحث  ،وقد روعي في صياغة هذه االستمارة البساطة والوضوح  ،وقد تم اعتماد
مقياس ليكرت ( )Likertالذي تتراوح قيمته بين الرتبة ( )5اتفق تماما ً والرتبة ( )1ال اتفق تماما ً,أي انه
خماسي الدرجات والذي يعد اكثر األساليب استخداما ً في العلوم االدارية ,وبموجب هذا المقياس فعن هناك خمس
فئات تنتمي لها المتوسطات الحسابية هي:






 1.8 -1ضعيف جدًا
 2.6 - 1.8ضعيف
 3.4-2.6متوسط
4.2-3.4عالي
 5 -4.2عالي جدا ً

سابعا  - :عينة البحث :وقد تم انتخاب عينة الدراسة بعسلوب العينة القصدية ،وإن مفردات هاذه العيناة تمثلات
بجميع المديرين في المساتويات القيادياة (اإلدارة العلياا والوساطى) ليكاون حجام العيناة المساتهدفة ( )20ماديراً،
ويصف الجدول ( )4عينة البحث المختارة من المديرين العاملين في الشركة المبحوثة ،وكاآلتي-:

صفحة 13

الجدول ( )4وصف أفراد عينة البحث
الجني

الذكور
النسبة
%60

العدد
12

دكتوراه
العدد
-

اقل من 5سنوات
العدد
13

العدد
8
الفئات العمرية
50- 41
النسبة
العدد
%10
2
المؤهل العلمي
بكالوريوس
ماجستير

40- 31
30-20
العدد النسبة العدد النسبة
%10 2 %80 16

النسبة
0

اإلناث

العدد النسبة العدد
10 %10 2
الخبرة الوظيفية
15 - 11
10 – 5

النسبة
%65

النسبة
%50

العدد
7

النسبة
%40

 50فما فوق
العدد النسبة
0
دبلوم

اعدادية

العدد النسبة العدد النسبة
%10 2 %30 6
20-16

 21-25فاكثر

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة
0
0
0
- %35

 -1بلغت نسبة الاذكور فاي الشاركة المبحوثاة ( ،)60%ويعاود ذلاك إلاى تفضايل القطااع الخااص الاذكور علاى
اإلناث في ممارسة المهام اإلدارية.
شير فقرة الفئات العمرية إلى أن أقل نسبة كانات مان الفئاة العمرياة ( 50فماا فاوق) ،إذ بلغات ( ،)0%فاي
 -2ت م م
حااين أن الفئااات العمريااة األخاار) قااد حااازت علااى نسااب أعلااى (،)% 10( )40-31( ،)%80( )20-30
( ،)%10( )50-41على التوالي ،ويعني أن الشركة المبحوثاة تساتعين بالطاقاات الشاابة فاي إدارة شا ونها
مما يعطيها مساحة أوسع للتجدد.
شاير فقاارة الم هال العلمااي أن أعلاى النسااب كاناات مان فئااة (بكاالوريوس والاادبلوم) ،إذ حصالتا علااى نسااب
 -3ت م م
( %50و )%30على التوالي وهي نسب جيدة ت ثر اهتمام الشركة بالكفاءات العلمية ،هذا من جانب ،ومان
شير النسب إلى حصول نقص واضح من ذوي شهادة الدكتوراه في الشركة المبحوثة.
جانب آخر ت م م
 -4تشير الخبرة الوظيفية الى نسبة  %65هم اقل خدمة من  5سنوات و %35هم من ذوي الخدمة من 10-7
المحور الثالث  :الجانب العملي للبحث
وصف وتشخيص آراء عينة البحث عن (متغيرات البحث)
ينصب اهتمام هذا المحور في وصف مستو) إجابات افراد عينة البحث من مجتمع الدراسة (شركة آسيا
سيل لالتصاالت في العراق/كربالء ) حول متغيرات البحث وذلك من خالل تحليل البيانات الواردة في استمارة
االستبيان ,إذ اعتمد البحث الحالي مقياس ليكرت (الخماسي)الذي يتعلف من( )5أوزان ,لغرض استخرال
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بهدف التعرف على مد) االنسجام والتوافق في آراء واستجابات
افراد العينة ,إذ يبين الجدول ( )5مستو) إجابات أفراد الشركة عينة البحث عا المتغير األول الثقافة التنظيمية.

صفحة 14

جدول ()5وصف وتشخيص آراء عينة البحث حول متغير البحث الثقافة التنظيمية
ت

الفقرات

1

يتصرف المديرون بطرق تبين أنهم في موقع المسئولية

2

يمنح األفراد فرصة عادلة لسماع شكواهم عندما تنشع خالفات ما.

3

تربط المكافآت اإلدارية بصورة واضحة باألداء في الشركة

4

يخطط مديرو اإلدارة العليا جيدا ً للمستقبل.

5

يساعد األفراد في هذه الشركة بعضهم البعض

6

تستخدم ادارة الشركة المكافآت والحوافز المعنوية والمادية لتوظيفها في
صالح الفعالية التنظيمية .

7

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى
االجابة

4

1.17

عالي

3. 5

1.15

عالي

3.75

1.02

عالي

3.9

1.17

عالي

3.55

1.23

عالي

3.85

عالي

1.09

تستخدم اإلدارة أساليب وإجراءات تسيير االفراد العاملين في الشركة مستمدة
مما يعيشه اإلفراد في المنظمة من قيم ومعتقدات واتجاهات سائدة لغرض
جعلهم اكثر توافقا واستعدادا للعطاء واإلبداع .

8

1.14

تعمل إدارة الشركة على تحقيق االنسجام بين الثقافة التنظيمية واإلستراتيجية
(بحسب البعد البشري) .

9

3.65

عالي

3.45

عالي

1.19

التنافس بين اإلفراد العاملين في أظهار السلوك المرغوب به والمقبول بالنسبة
للثقافة التنظيمية السائدة في الشركة ي دي الى الحصول على إشباع الحاجات
المادية والمعنوية التي تقدمها الشركة.

3.75

عالي

1.02

 10تستخدم اإلدارة الثقافة التنظيمية كوسيلة ناجحة في التكيف مع التغيرات
بالبيئة الداخلية من أفكار ومبادئ وطموحات وكذلك البيئة الخارجية خاصة
عند التعامل مع العنصر البشري.

المتوسط العام متغير الثقافة التنظيمية كامال

3.8
3.72

عالي
عالي

0.95
1.11

N=20
ويتبين من الجدول السابق ما يعتي-:
حقق متغير دراسة وتحليل الثقافة كامالً وسطا ً حسابيا ً مرجحا ً بلغ ( .)3.72ولما كان الوسط الفرضي مساويا ً
( )3على مساحة المقياس ،وبانحراف معياري ( )1.11لذلك ف ن النتائج تشير إلى أن مستو) دراسة وتحليل
الثقافة التنظيمية في العينة المبحوثة من وجهة نظر أفراد العينة هو (عالي).

صفحة 15

جدول ()6وصف وتشخيص آراء عينة البحث حول متغير البحث التوجه الريادي

ت
1

الفقرات
تنظر الشركة إلى االبتكار واإلبداع ببعدهما مصدرا ً لتحقيق

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

شدة اإلجابة

التميز في أعمالها ونشاطاتها المختلفة .

4.35

0.88

عالي جدا

2

تسعى الشركة إلى تنفيذ األفكار الجديدة بالسرعة الممكنة .

3.65

1.18

عالي

3

تعتمااد الشااركة علااى البحااث والتطااوير فااي ابتكااار خاادمات
جديدة .

3.75

1.38

عالي

4

تبدع الشركة حلول للمشاكل القائمة والجديدة.

3.25

1.49

متوسط

5

تسااعى الشااركة دائمااا ً إلااى أخااذ زمااام المبااادرة فااي مجااال
استحداث أقسام ذات تخصصات جديدة

6

تتميز الشركة بكونها السباقة في افضال الخادمات بالمقارناة
مع الشركات األخر)

7

3.65

1.14

عالي

تشااجع الشااركة موظفيهااا علااى خااوض األعمااال التااي تتساام
بالمخاطرة .

9

4.25

0.72

عالي جدا

تسااعى الشااركة دائم اا ً إلااى اكتشاااف طرائااق جدياادة النجاااز
األعمال .

8

3.85

1.09

عالي

3.6

1.19

عالي

تعمال الشاركة علااى اغتناام الفارص الجدياادة حتاى فاي حالااة
عدم التعكد.

3.45

1.43

عالي

 10تحقق الشركة الميزة التنافسية جراء تحملها للمخاطرة في
األعمال .
المتوسط العام للمتغير التوجه الريادي كامال

3.75

1.07

عالي

3.76

1.49

عالي

N=20

ويتبين من الجدول السابق ما يعتي-:
حقق متغير التوجه الريادي كامالً وساطا ً حساابيا ً مرجحاا ً بلاغ ( .)76.3ولماا كاان الوساط الفرضاي مسااويا ً ()3
على مساحة المقياس،وبانحراف معياري (,)1.49لذلك ف ن النتائج تشاير إلاى أن مساتو) المشااركة فاي التوجاه
الريادي في العينة المبحوثة من وجهة نظرهم هو (اعلى من المتوسط) وهي نتيجة مشجعة نوعا ً ما.

صفحة 16

المحور الرابع  :االستنتاجات والتوصيات
اوال -:االستنتاجات
لقد تمخض عن البحث النظري والعملي مجموعة من االساتنتاجات باالعتمااد علاى حجام ووصاف عيناة البحاث
والتي يمكن عرضها باالتي-:
 -1هنالااك دور أساااس واسااتراتيجي يمكاان أن تلعبااه الثقافااة التنظيميااة فااي تعزيااز التوجااه الريااادي وهااذا ماااتم
توضاايحه ماان خااالل أثاار أبعاااد الثقافااة التنظيميااة فااي تعزيااز التوجااه الريااادي حيااث اتضااح وجااود دور للثقافااة
التنظيمية في تعزيز التوجه الريادي.
 -2أظهاار البحااث إن هنالااك تركياازا ً جياادا علااى قاايم الثقافااة التنظيميااة لمااا احتلتااه ماان دور بااارز وعالقااة ايجابيااة
بتعثيرهااا علااى متطلبااات تعزيااز التوجااه الريااادي وهنااا يقااع علااى متخااذ القاارار األخااذ بنظاار االعتبااار ان التوجااه
الريادي التي تعد من القيم األساسية للعمل في الشركة.
 -3توصل نتائج البحث إلى أن الثقافة التنظيمية أحد) األركان األساسية فاي ترسايخ متطلباات التوجاه الرياادي
وهذا ما تم تعكيده من النتائج التي تم الحصول عليها في الجانب العملي وكانت العالقاة ايجابياة باين هاذا المتغيار
ومتطلبات التوجه الريادي.
 -4تبين من خالل التحليل اإلحصاائي باعن الثقافاة التنظيمياة ساتقود إلاى تعزياز التوجاه الرياادي وتكثياف جهاود
االفراد وتحفيزهم نحو االبتكار والعطاء واإلبداع والتسيير في زيادة التوجه نحو الريادة والتعكيد على أهميتها .
 -5من خالل التحليل اإلحصائي تبين إدراك العاملون فاي الشاركة بوجاود عالقاة ايجابياة باين متطلباات التوجاه
الر ياادي والقاايم والمعتقاادات واالتجاهاات والتااي حصاالت علااى قباول ماان العينااه المبحوثااه وهاذا يقااع علااى عاااتق
اإلدارة العليا من حيث استخدامها والقيم والمعتقدات واالتجاهات التي من شعنها تعميق وعي العاملين في تطبيق
متطلبات التوجه الريادي وإدراكهم.
 -6اتضح من خالل التحليل عالقة ايجابية جيدة بين متغيرات التوجه الرياادي وهاذا ي كاد حقيقاة أساساية لمتخاذ
القرار بعن متطلبات التوجاه الرياادي هاي مترابطاة ومتكاملاة فيماا بينهاا وألجال تحقياق الرياادة الباد مان تطبياق
المبادئ األساسية للتوجه الريادي وخاصة ((اإلبداع ،االستباقية  ،تحمل المخاطرة))
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ثانيا:التوصيات
في ضوء ما تقدم من نتائج واستنتاجات يوصي البحث بما يلي-:
 -1بامكان ادارة شركة اسيا لالتصاالت في العراق/كربالء اساتفادة مان البحاث وماتوصال الياه مان نتاائج لادور
الثقافة التنظيمية في تعزيز التوجه الريادي.
 - 2ضرورة المتابعة المستمرة من قبل اإلدارة العليا لتطبيق متطلبات تعزيز التوجه الرياادي وااليماان المطلاق
بهذه المتطلبات من قبل اإلدارة العليا من خالل بث ثقافية تنظيمية مشجعة لذلك.
 -3ترسيخ الثقافة التنظيمية المالئمة والمشجعة على استغالل القدرات اإلبداعية لد) عينة البحث بعنها جزء ال
يتجزأ من استراتيجيات وتوجهات الشركة.
 -4ضرورة تقليل الصراع أو التوتر الداخلي في حالة بث ثقافة جديادة فاي الشاركة وماساتغيره هاذه الثقافاة مان
تنقالت في الهيكل التنظيمي لالفراد العاملين لتالفي تاثيرها على التوجه الريادي.
 -5يمكن إلدارة الشركة االعتماد على نموذل البحث والنتائج التاي تام التوصال إليهاا فاي التحلايالت اإلحصاائية
كعامل اساسي في تعميق الوعي وادراك أهمية الثقافة التنظيمية وهذا سيحقق االستغالل األمثل والقارار الرشايد
في تطبيق التوجه الريادي.
 -6زيادة قنوات االتصال لزيادة اتاحة الفرصة امام العاملين اليصال اصواتهم ومالديهم من حقائق ومقترحاات
وافكار الى المستويات العليا بخصوص تطبيق متطلبات التوجه الريادي.
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