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ABSTRACT 

     The purpose of this research is to investigate the relationship between Ignatian 

Spirituality and organizational socialization A sample of teachers in the newly 

appointed in the education directorate of Babylon Governorate, and the  importance 

of this research includes a rare studies that investigated the relationship between 

Ignatian Spirituality and organizational socialization.. Based on the random 

sampling, 450 questionnaires were distributed to employees at the education 

directorate of Babylon Governorate . Only 388 questionnaires were returned. Out of 

which 311 questionnaires were usable resulting into a response rate of 94%. The 

theoretical results show the knowledge gap related to identification the nature of the 

relationship between Ignatian Spirituality and organizational socialization. 

Moreover, the practical results show the significant and positive of Ignatian 

Spirituality and organizational socialization. 
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 المستخلص:

يسعى البحث احلايل إىل تفسري طبيعة وحتديد مستوى العالقة بني االغانتية الروحية وعمليات التنشئة التنظيمية       
قليل أو تلعينة من املدرسني واملعلمني املعينني حديثا على مالك املديرية العامة لرتبية بابل, ويأيت ذلك بوصفه حماولة ل

استبانة على عينة من املدرسني واملعلمني  450 ردم الفجوة املعرفية بني متغريي البحث. وحتقيقاً لذلك قام الباحث بتوزيع
أما عدد االستبانات الصاحلة للتحليل اإلحصائي فقد استبانة،   388املعينني حديثا. وكان عدد االستبانات املسرتجعة

. وأظهرت النتائج النظرية وجود فجوة معرفية لتفسري من االستبانات املسرتجعة (%94( استبانة ومبعدل )311بلغ )
طبيعة العالقة بني االغانتية الروحية وعمليات التنشئة التنظيمية يف داخل املنظمات بشكل عام ويف املنظمة قيد البحث 

وعمليات التنشئة   االغانتية الروحيةبشكل خاص, كما أظهرت النتائج التطبيقية وجود ارتباط وتأثري معنوي موجب بني
 التنظيمية داخل املنظمة.

 االغانتية الروحية , عمليات التنشئة التنظيمية الكلمات الرئيسة:
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 المبحث األول: منهجية البحث
 أواًل: مشكلة البحث:

متداولة يف البحوث والدراسات من املتغريات، اليت مل تكن Ignatian Spirituality تُعد االغانتية الروحية        
يف منظمات األعمال، إال يف جماالت األمور الدينية، اليت هتدف إىل التخلص من العنف واخلالفات والصراعات بني 
العاملني يف الكنائس واملنظمات يف تلك اجملتمعات، لكن الدراسات والبحوث قد أثبتت باهنا تكون أبعد من ذلك, إذ 

يف حتسني السلوك اإلنساين وذلك من خالل وجود العالقة اإلجيابية ما بني الدين والعلوم السلوكية ميكن االستفادة منها 
والنفسية كون أن الطقوس الدينية تكون نابعة من صميم املبادئ اليت ترىب عليها اإلنسان، وجعلها أساسًا يف حتقيق 

ات مبادئه يف سلوك العاملني وجعله إحدى الثقاف السالم وااللتزام يف كافة منظمات العامل ، وذلك من خالل متثيل
 الضرورية، ملسامهته يف االبتعاد عن الثقافات السلبية واملنحرفة وااللتزام باجلوانب والثقافات األخالقية البناءة. 

( بان أغناطيوس هو املؤسس االول لالغانتية الروحية او ما تسمى التنظيمية   Coghlan, ( 94 :2004يؤكد   
كان يدفع الناس واجملتمعات واالفراد العاملني اىل التمسك باملبادئ االهلية اليت تسعى إىل حتقيق االمن واالمان   كونه

والسالم وااللتزام واألمانة وكل مبدا اجيايب ميكن ان حيقق العدالة والسعادة للمجتمعات االنسانية , اذ انه انطلق من 
 ر العبادية والروحية ارتباطا مباشرا من اجل الوصول اىل االهداف املرسومة .مبدا احلب واالحرتام  وربط العمل باألمو 

، اليت تتفهم مشاعر األفراد العاملني  organizational socializationوهنا تظهر  عمليات التنشئة التنظيمية  
عرفة العامل بتاريخ يت تشمل م, اذ ان عملية التنشئة اخلاصة باألفراد العاملني وال وتتمكن من حتريكها بأسلوب إجيايب

مؤسسته اليت يعمل هبا وطبيعة اخلدمات اليت تقدمها وكيفية عمل اهليكل التنظيمي واملصاحل ومسامهتها يف حتقيق أهداف 
 ( . 266: 2016املؤسسة واإلدراك اجليد لطبيعة االجراءات املتبعة مع فهم املسؤوليات واملهام )ميلود , 

من املفرتض أن تكون املنظمة مكانا ) كبيئة داخلية(  يعمل فيه جمموعة من ( بانه  1 , 2012ينقل ) يوسف ,   
األشخاص بانسجام وتعاون ووعي لتحقيق هدف مشرتك وهذه البيئة الداخلية للمنظمة تعرب عن مناخ تنظيمي ناتج 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 
 
 

 

48 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 تأدية كثري من أوقاهتم يفعن  فلسفة وممارسات وتنشئة أمناط سلوكية للمنظمة، وسط هذا املناخ يعيش األفراد ال
 أعماهلم، ومع مرور الوقت تنشأ الكثري من العالقات االجتماعية يف إطار تفاعلي بينهم لتحقيق أهدافهم.

يف ضوء ما مت استعراضه من حقائق يف أعاله، فإن البحث احلايل ينطلق من فكرة رئيسة تعد إمتداًد لألطر النظرية       
 د من الدراسات السابقة يف إن عمليات التنشئة التنظيمية متثل امتالك املنظمة لثقافاتوالفكرية، اليت ظهرت يف عد

وأخالقيات عمل متوارثة تسهم يف بناء نوع متمري من التعامل والثقافة. ومع ذلك وعلى حد علم الباحث توجد ندرة 
ل خاص يف البيئة شئة التنظيمية ، وبشكيف الدراسات اليت أهتمت بدراسة العالقة بني االغانتية الروحية وعمليات التن

بني  Knowledge Gapالتنظيمية للمنظمات العراقية. لذا يعد البحث احلايل حماولًة يف طريق ردم الفجوة املعرفية 
 هذين املتغريين، عن طريق دراسة العالقة بينهما يف أمنوذج فرضي واحد. 

بمبادئ  إن غياب االهتمامغة مشكلة البحث احلايل باآليت: "استنادا ملا تقدم, ميكن للباحث أن حيدد صيا        
 .االغانتية الروحية  يؤدي إلى عدم امتالك المنظمات لعمليات التنشئة التنظيمية "

 
 ثانياً: تساؤالت البحث:

 يف ضوء مشكلة البحث اليت مت حتديدها يف أعاله، تنبع عدد من التساؤالت، اليت ميكن وضعها فيما يأيت:      
 ما هو مستوى إنتشار االغانتية الروحية  يف املنظمة قيد البحث؟ .أ

 ما هو مستوى انتشار عمليات التنشئة التنظيمية يف املنظمة قيد البحث؟ .ب
 هل توجد عالقة ارتباط بني االغانتية الروحية وعمليات التنشئة التنظيمية يف املنظمة قيد البحث؟ .ج
 حث؟يف عمليات التنشئة التنظيمية ضمن نطاق املنظمة قيد البهل توجد عالقة تأثري لالغانتية الروحية  .د

 
 ثالثاً: أهداف البحث:

 تساؤالت البحث احلايل الواردة يف أعاله، ميكن اإلجابة عنها عن طريق حتقيق األهداف اآلتية:  إن
 حتديد مستوى إنتشار االغانتية الروحية  يف املنظمة قيد البحث. .أ
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 لتنشئة التنظيمية يف املنظمة قيد البحث.حتديد مستوى إنتشار عمليات ا .ب
 معرفة طبيعة العالقة بني االغانتية الروحية وعمليات التنشئة التنظيمية يف املنظمة قيد البحث؟ .ج

 
 رابعاً: أهمية البحث:

 إن أهمية البحث الحالي يمكن تمثيلها في محورين رئيسين هما: 
 المحور األول: األهمية النظرية: وتتضمن: -أ

ث احلايل على حد علم الباحث أول حماولة من نوعها لدراسة العالقة بني متغريي االغانتية الروحية   يعد البح -1
 وعمليات التنشئة التنظيمية يف أمنوذج فرضي واحد. 

استعراض عدد من اآلراء الفكرية والنظرية لعدد من الباحثني السابقني، اليت متثل حلقة التواصل يف جمال متغريي  -2
 البحث. 

 األهمية التطبيقية: وتتضمن: -ب 
يعد البحث احلايل مسامهة جادة يف ظل امهية األنشطة الفاعلة ملختلف املنظمات العراقية، من أجل استنهاض  -2

 القيم والثقافات واألخالقيات ضمن بيئة عملها.
غيري وتطوير تكما يعد البحث احلايل نقطة االنطالق، اليت ميكن أن نستفاد من استنتاجاته وتوصياته من أجل  -1

 واقع القيادات يف املنظمات العراقية. 
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 خامساً: أنموذج البحث الفرضي:
استنادا إىل آراء عدد من الباحثني يف الدراسات السابقة، اليت قدمت إشارات لطبيعة العالقة بني متغريي االغانتية  

ما موضح يف ذج فرضي يبني طبيعة العالقة بينها، كالروحية   وعمليات التنشئة التنظيمية ، قام الباحث بتقدمي أمنو 
 (.1الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( أنموذج البحث الفرضي1الشكل )

 
( يف أعاله, يظهر متغري االغانتية الروحية باعتباره متغريًا مستقاًل، يتكون من مخسة أبعاد هي: 1إن الشكل )       

ئة التنظيمية , معىن العمل , والرسالة التنظيمية(، وعمليات التنش الوظيفية)املسؤولية االجتماعية، اختاذ القرارات ، التنمية 
 .ية , واألمل(االندماج االجتماعي , الكفاءة الذات الدور التنظيمي ،باعتبارها متغرياً تابعاً يتكون من اربعة أبعاد هي: )

 

 

 االغانتية الروحية

 االجتماعية المسؤولية-

 القرارات اتخاذ-
 الوظيفية التنمية -
 العمل معنى-
 التنظيمية الةالرس-

 
 عمليات التنشئة التنظيمية

  التنظيمي الدور-
 االجتماعي االندماج-
 الذاتية الكفاءة-
 األمل-
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 طقية وموضوعية لتساؤالته، متمن أجل حتقيق أهداف البحث احلايل ووضع إجابات من سادساً: فرضيات البحث:
 صياغة فرضيتني رئيستني مها:

إن االغانتية الروحية  لها إرتباط معنوي وموجب مع عمليات التنشئة تنص على " الفرضية الرئيسة األولى: -
 ، وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية األتية:التنظيمية "

  اعية لها إرتباط معنوي وموجب معإن المسؤولية االجتم: تنص على: "الفرضية الفرعية األولى .0
 .عمليات التنشئة التنظيمية "

إن اتخاذ القرارات لها إرتباط معنوي وموجب مع عمليات : تنص على: "الفرضية الفرعية الثانية .8
 .التنشئة التنظيمية "

ات إن التنمية الوظيفية لها إرتباط معنوي وموجب مع عملي: تنص على: "الفرضية الفرعية الثالثة .4
 .لتنشئة التنظيمية "ا

ئة "إن معنى العمل له إرتباط معنوي وموجب مع عمليات التنش تنص على:الفرضية الفرعية الرابعة:  .3
 التنظيمية

 "إن الرسالة التنظيمية لها إرتباط معنوي وموجب مع عمليات تنص على:الفرضية الفرعية الخامسة:  .5
 التنشئة التنظيمية 

 
 إن االغانتية الروحية  لها تأثير معنوي وموجب في  عمليات التنشئةنص على "ت الفرضية الرئيسة الثانية: -

 ، وتنبثق عنها الفرضيات الفرعة األتية:التنظيمية "
إن المسؤولية االجتماعية لها تأثير معنوي وموجب في : تنص على: "الفرضية الفرعية األولى .0

 .عمليات التنشئة التنظيمية"
إن اتخاذ القرارات لها تأثير معنوي وموجب في عمليات نص على: ": تالفرضية الفرعية الثانية .8

 .التنشئة التنظيمية"
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ات إن التنمية الوظيفية لها تأثير معنوي وموجب في عملي: تنص على: "الفرضية الفرعية الثالثة .4
 .التنشئة التنظيمية"

مليات في ع الفرضية الفرعية الرابعة : تنص على: "إن معنى العمل له تأثير معنوي وموجب .3
 التنشئة التنظيمية".

الفرضية الفرعية الخامسة : تنص على: "إن الرسالة التنظيمية لها تأثير معنوي وموجب في  .5
 عمليات التنشئة التنظيمية".

 سابعاً: مقياس البحث:
استخدام استبانة بملعرفة مستوى إنتشار متغريي البحث وطبيعة العالقة بينهما يف املنظمة قيد البحث، مت قياسهما        

ياس املتغري املستقل تطوير مق)ال أتفق متاماً, ال أتفق, حمايد ,اتفق, اتفق متاما(. ولقد مت تدرج ب ( فقرة24متكونة من )
( فقرة, 13من )واملؤلف  ،( Pauchant   &Lecourt, (2011باالعتماد على دراسة  االغانتية الروحية

ية، اتخاذ القرارات ، التنمية الوظيفية , معنى العمل , والرسالة المسؤولية االجتماعهي: )أبعاد  ومخسة
اذ ثة دراسات رئيسية  , باالعتماد على ثال عمليات التنشئة التنظيميةوقد مت تطوير مقياس املتغري التابع (،التنظيمية

 Njegovan & Kostic , 2014ودراسة ) (, الدور التنظيمي( البعد االول )  2016تبني دراسة )ميلود , 
( فأهنا تبني البعدين Gruman  &Saks, 2011( , اما دراسة )  االندماج االجتماعي( تبني البعد الثاين ) 

 (.1(  , كما يتضح من اجلدول ) الكفاءة الذاتية , االملالثالث والرابع ) 
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 ( مقياس البحث الحالي1الجدول )
 المقياس المعتمد عدد الفقرات البعد المتغير

االغانتية 
 التنظيمية

المسؤولية 
 االجتماعية

3 
 

 تم تطوير المقياس باالعتماد على:
2011) ,Pauchant   &

Lecourt ) 
 
 

 3 اتخاذ القرارات
 3 التنمية الوظيفية
 2 معنى العمل

 2 الرسالة التنظيمية

عمليات 
التنشئة 
 التنظيمية

 2 الدور التنظيمي
د على:        تم تطوير المقياس باالعتما

 ( 2016)ميلود ,  
االندماج 
 االجتماعي

تم تطوير المقياس باالعتماد على: 2
 Njegovan & Kostic , 

2014) ) 
تم تطوير المقياس باالعتماد على:                  3 الكفاءة الذاتية

 (2011 ,Gruman  &Saks) 4 االمل 
 .دٍد من األدبيات السابقةإعداد الباحث باالعتماد على عمن  المصدر:

 ثامناً: أداة البحث:
مت توزيع استبانة البحث احلايل )أنظر امللحق(، اليت مثلت أداته الرئيسة بصورة مباشرة من قبل الباحث للمدة من        

( على عدد من املستجيبني. وقد قسمت على جزئيني رئيسني، مثلت 2015-12-20( إىل )1-12-2015)
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مة عن بعض العوامل الدميوغرافية لعينة البحث أوهلا ومشلت )اجلنس واحلالة االجتماعية والعمر ومستوى املعلومات العا
( فقرة تتعلق 13تكون من )-( فقرة انقسمت على حمورين هي: )احملور األول24التعليم(. أما ثانيها فقد تكون من )

 خاصة تتعلق بقياس عمليات التنشئة التنظيمية(.( فقرة 11بقياس االغانتية الروحية، واحملور الثاين تكون من )
 

 تاسعاً: مجتمع البحث وعينته:
ميثل املعلمون واملدرسون املعينون حديثا على مالك املديرية العامة للرتبية يف حمافظة بابل جمتمعًا للبحث احلايل،       

، فإن حجم العينة Krejcie & Morgan( 1970على وفق اجلدول اخلاص بتحديد حجم العينة املناسبة لـ)
موظفاً، ومن أجل ضمان احلصول على هذا  354معلما ومدرسا هو  1725املناسب جملتمع البحث احلايل والبالغ 

 311استبانة، كانت  388استبانة من قبل الباحث بصورة مباشرة، وعلى أثر ذلك مت اسرتجاع  450العدد مت توزيع 
 استبانة منها صاحلة للتحليل اإلحصائي.

 
 عاشراً: أساليب التحليل اإلحصائي: 

 AMOS v.22يف البحث احلايل مت استخدام عدد من األساليب اإلحصائية املوجودة يف الربناجمني اإلحصائيني      
، متثلت باملتوسط واخلطأ املعياري واالحنراف املعياري وكذلك معامل ألفا كرونباخ والتوزيع الطبيعي SPSS v.22و 

 زان األحندار املعياري، وذلك لتحديد مستوى توافر متغرياته والختبار فرضيات.واالرتباط وأو 
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 المبحث الثاني: الجانب النظري للبحث

  مفهوم االغانتية الروحية:  -اوال

وق قيُعد مفهوم االغانتية الروحية من املفاهيم احلديثة، اليت لفتت أنظار الباحثني واملعنيني بالشأن األكادميي وح   
اإلنسان يف املنظمات العاملية من خالل مسامهاهتم املعرفية، اليت تكاد تكون حمدودة جداً، وهذا هو السبب الرئيس 
الذي دفع الباحث يف هذا البحث إىل اختيار هذا املفهوم والبحث فيه من أجل تسليط الضوء على أهم األفكار 

 األساسية املرتبطة به.

( االغانتية الروحية باهنا احدى املمارسات  Pauchant , 2011 : 18 )  &Lecourtعرف كل من ,    
الروحية يف مكان العمل واليت ترتبط ارتباطا مباشرا مع ينابيع االدارة االسرتاتيجية واليت تتمحور وتتالءم مع االعمال 

كري والقيم يف ظل وات التفوالسلوكيات اليت نتبعها بعد عرضها على االسس املنطقية للعقل خطوة خبطوة مع مراعاة اد
 احرتام التقاليد والعادات االجتماعية والدينية  العامة .

( بان االغانتية الروحية هي احدى النشاطات الروحية يف مكان العمل واليت  NettIfee , 2005 :10يؤكد )     
ية واالخنراط احرتام القيم االنسانتساعد املنظمات على التفكري واالستفادة من التجارب املاضية وجعلها حمط اهتمام و 

 يف جمال الرقابة الذاتية الصادقة اليت تساعد يف اشاعة ثقافة احلب واالحرتام املتبادل بني االفراد العاملني يف املنظمة .

االغانتية الروحية على اهنا وسيلة اساسية من الوسائل  Loyola ),  ( 1 .: 2013ويف السياق ذاته , عرف     
اعد االفراد العاملني يف املنظمة على تعميق الرغبة يف مساعدة االفراد العاملني داخل املنظمة واجملتمع ورفع اليت تس

معدالت االلتزام التنظيمي واالجتماعي من اجل زيادة االمل وزرع بذوره يف نفوس االخرين عن طريق جمموعة من الركائز 
ادة , الشخصية الساحرة واملؤثرة واملقبولة عند االخرين , كذلك االساسية منها , قوة الشخصية , القدرة على القي

 املهارات الدبلوماسية واملهنية يف التعامالت مع االخرين .

وبناءا على ما تقدم , يرى الباحث بان االغانتية الروحية على اهنا احدى ادوات القيادة الفعالة واليت تساعد على    
حية ز على اساس مبدا الثقة واحلب واالحرتام يف ظل القيم االنسانية واجملتمعية والرو اجياد بيئة تنظيمية متكاملة ترتك
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الدينية لدى االفراد العاملني واليت تساعد مجيعها جمتمعة على ايصال املنظمة اىل بر االمان ومن مث حتقيق اهدافها 
 .ورسالتها على امت صورة ويف الوقت املخطط له  

 ة الروحية:اهمية االغانتي  -ثانيا 

إن متغري االغانتية الروحية قد أثار اهتمام الباحثني واملفكرين والسعي اىل االستفادة منه يف املنظمات املعاصرة من     
أجل زيادة قدرهتا على مواجهة التحديات والتهديدات واملنافسة يف عصر العوملة والتقدم التكنلوجي واملعلومايت 

 والروحانيات يف مكان العمل .

( جمموعة من اخلصائص اليت تعود اىل االغانتية الروحية واليت ميكنها ان توفري  Loyola,  ( 1 : 2013ينقل        
 االجواء املناسبة واإلجيابية لألفراد العاملني يف مكان عملهم من خالل :

 . زيادة معدالت القناعة لدى االفراد العاملني والرغبة يف عملهم 
 مع االفراد اهلاملني كافة داخل مكان العمل من اجل اشاعة ثقافة العدالة التنظيمية. زيادة معدالت التواصل 
 . زيادة معدالت الرتوي يف اختاذ القرارات والرجوع اىل العقل واالبتعاد عن التسرع والتهور 
ية االبداع عملبان لالغانتية الروحية امكانية تقدمي الدعم الطبيعي يف إجناح  Miles ),  ( 1 :2011يضيف       

يف قيادة األفراد وتقليل معدالت اخلوف وانعدام االمن واالمان والثقة عند االفراد العاملني من التغيري والتوجه حنو 
 االهتمام بإدارة الوقت وادارة االزمات واملخاطر واليت ميكن مجيعها من توفري االجواء املثالية داخل بيئات العمل .

( ما توصل اليه  يف احدى دراساته عن ارتباط االغانتية  Pauchant , 2011: 19 ) &Lecourtينقل     
الروحية بالقيادة وبعد حتليل ومناقشة النتائج اليت حصل عليها  بعد اكتمال دراسته على جمموعة من املديرين يف منظمات 

ألفراد العاملني , املشاركة االجتماعية لخمتلفة اىل وجود عالقة وطيدة ما بني املتغريين قيد الدراسة مع ضرورة السعي اىل 
ويعتقد الباحثان بان احلقائق املبينة يف ادناه هلا الدور الفاعل يف تقوية واراز االمهية الكبرية يف مساعدة االغانتية الروحية 

اخلية دللمنظمات يف الوقت احلاضر وتضييق املساحات واملواقف اليت ميكنها من انتشار حاالت العنف والصراعات ال
 واجملتمعية للمنظمات , باإلضافة اىل اشاعة ظواهر التواصل الفعال  والتسامح وااللتزام وحب العمل 
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 ابعاد االغانتية الروحانية : -ثالثا 

بسبب حداثة مفهوم االغانتية الروحانية وندرة الدراسات اليت سلطت الضوء على أهم جماالته وتطبيقاهتا وبعد اطالع   
جمموعة من الدراسات واألدبيات السابقة مل يتم العثور أال على دراسة واحدة اليت تبني أهم أبعاد ومقاييس الباحث على 

 Pauchant (2011 ,هذا املفهوم احليوي الذي ميكن أن يؤدي الدور الفاعل واملؤثر يف قيادة املنظمات , أذا ينقل 
  &Lecourt اعية , اختاذ القرارات , التنمية الوظيفية , معىن العمل ( جمموعة من األبعاد وهي ) املسؤولية االجتم

, املهمة التنظيمية (  اليت ميكن أن تبني حيثيات وأساسيات هذا النمط الروحاين والتنظيمي املهم وكما مبني يف الشكل 
 ( أدناه : 2) 
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 (  ابعاد االغانتية الروحانية  2الشكل )  

 اعداد الباحث املصدر : من

(, املتضمن جمموعة من االبعاد الرئيسية االغانتية الروحانية سوف يقوم  2بناءا على ما مت توضحيه يف الشكل )    
 الباحث بعرضها، كما مبني يف الفقرات اآلتية:

 : االجتماعيةالمسؤولية  -أ 
  د، يقع على عاتقه العمل ملصلحة اجملتمعاملسؤولية االجتماعية مفهومها بأن أي كيان، سواء كان منظمة أو فر     

ككل. واملسؤولية االجتماعية هي أمر جيب على كل منظمة أو فرد القيام به للحفاظ على التوازن ما بني االقتصاد و 
النظام البيئي )أو النظام اإلكولوجي(. أي ان املسؤولية االجتماعية هي أمر ال خيتص فقط مبنظمات األعمال بل هي 

رد تؤثر أفعاله على البيئة. لذا فان هذه املسؤولية ميكن أن تكون سلبية، عرب االمتناع عن االخنراط يف افعال شأن كل ف
 (.   2016ضارة، أو إجيابية، من خالل القيام بأفعال حتقق أهداف اجملتمع بشكل مباشر ) املوسوعة احلرة, 

ال عن منظمة االتفاق العاملي لألمم املتحدة على اهنا ( املسؤولية االجتماعية نق 1ص . ,  2014عرفت )خليل ,     
"ربط اختاذ القرارات يف مؤسسات األعمال بالقيم األخالقية، وباالمتثال لالشرتاطات القانونية، وباحرتام األشخاص، 

اذ تتكّون  ( جمموعة من عناصر املسؤولية االجتماعية , 2واجملتمعات احمللية، والبيئة , يضيف )التميمي , بال , ص . 
املسؤولية االجتماعية من عناصر مرتابطة ينّمي كل منها اآلخر ويرتبط به ، ويدعمه ويقّويه ويتكامل معه ، وهذه العناصر 

 هي :

 : ويتضمن االرتباط العاطفي باجلماعة وحرص الفرد على سالمتها ومتاسكها واستمرارها وحتقيق  االهتمام
 أهدافها .

 : جه للجماعة والقوى النفسية املؤثرة يف أعضائها، وفهمه لدوافع السلوك الذي ينته ويتضمن فهم الفرد الفهم
 خدمة ألهدافها ، وأيضاً استيعابه لألسباب اليت جعلته يتبىّن مواقفها.
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 : وهي األرضية األساسية حلياة اجتماعية مشرقة مستقرة , اذ ُتظهر املشاركة قدر الفرد وقدرته على  المشاركة
 اته وحتّمل مسؤولياته بضمري حي وروحية صافية ، وإرادة ثابتة .القيام بواجب

 اتخاذ القرارات : -ب 

صنِّف بعض الباحثني عمليَة اختاذ القرارات ضمن االسرتاتيجيات الرئيسة للتفكري اليت تضم حل املشكالت       
هنا تتضمنن كلٍّ منها بصورة مستقلة؛ ألوتكوين املفاهيم االساسية , باإلضافة إىل عملية اختاذ القرار، ويتعاملون مع  

خطوات وعمليات متمايزة عن بعضها البعض . بينما يرى آخرون أن عملية اختاذ القرار متطابقة مع عملية حل 
املشكالت، باعتبار أن املشكالت يف حقيقة األمر ليست سوى مواقَف تتطلنب قرارات حول حلول هلذه املشكالت , 

اء، اذ القرار تتطلنب استخدام الكثري من مهارات التفكري العليا؛ مثل: التحليل، والتقومي، واالستقر واحلقيقة أن عملية اخت
واالستنباط، وبالتايل فقد يكون من األنسب تصنيفها ضمن عمليات التفكري املركبة مثلها مثل التفكري الناقد والتفكري 

 (. 1, ص .  2013اإلبداعي وحل املشكالت         ) معوض , 

واشنطن بان تنظم عملية  اختاذ القرارات يقوم على أساس إدراك وجود   -يبني معهد الشريازي الدويل للدراسات       
 جمموعة  من العناصر أو املتغريات  اليت حتتكم إليها هذه العملية  وتتأتى نتيجة تفاعلها وجزء املتغريات هي :

  : داخلية ع ي  وتنبع عادة من البيئة اخلارجية للمنظمة أو البيئة الوهي اليت يتمثل فيها املوقف امل المدخالت
 هلا .

 : وهي اليت تقوم بالتفاعل مع  املدخالت وبلورهتا يف صورة مطالب ويف صورة حتدد مدى   قنوات االتصال
 الدعم  والتأييد  او   املعارضة  وبلورهتا  واملناهضة وتوصيلها إىل  مركز النظام اإلداري .

  وهي اليت تتعامل مع  املدخالت   الختاذ قرار حوهلا . النظام اإلداري سلطة القرار :مركز 
 :  وهي القرارات  اإلدارية اليت مت اختاذها  باإلضافة إىل  اية  توجيهات أو  تعليمات  يتم  حتديدها    المخرجات

 لضمان سالمة التنفيذ :
 : عالن عنه أو تنفيذه :وهي اليت ترتتب على اختاذه بعد اإل نتائج القرار 
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 :  ار .وهي اليت توفرها عمليات املتابعة أو ردود الفعل املرتتبة على نتائج القر  التغذية العكسية أو المرتدة 
 

 التنمية الوظيفية : -ج 

ها يُقصد بالتنمية الوظيفية باهنا مساعدة العاملني على مواجهة التحديات اليت ختلقها التطورات التكنولوجية وغري     
من أنواع التطور يف بيئة العمل، كما تستهدف أيضاً معاونتهم على التكيف إزاء املتطلبات اجلديدة لتحقيق مستويات 
األداء املطلوبة للبقاء واحلفاظ على القدرة التنافسية , باإلضافة اىل انه املنهج الذي يهتم بتحسني نوعية املوارد البشرية 

م شرية نفسها، ومن أهم عوامل التنمية البشرية تنمية أوضاع العمل، أي : تطور تقسييف اجملتمع وحتسني النوعية الب
 .(  2, ص .  2010العمل وارتفاع املهارات الفنية واإلدارية ) منهل , 

( على اهنا  حتقيق التطوير املتكامل والشامل للمجتمع هبدف  Okwen,  (2 :2011ُعرفت التنمية من قبل     
 اهية بكفاءة وفاعلية , ولكى حيدث ذلك البد من حتقيق مطلبني اساسيني مها  :الوصول اىل الرف

 . تطوير اجملتمعات باجتاه حتقيق الكفاءة والفاعلية يف االداء وملختلف أنشطتها وىف اداء حياهتا 
  حتقيق التناسق والتكامل يف العمليات التطويرية باجتاه النمو املتوازن يف خمتلف قطاعات اجملتمع. 
 معنى العمل : -د 
العمل هو عبارة عن جمهود يقوم به الّشخص، كما أّن هذا اجملهود نابع ( بان  1, ص .  2014ينقل )حممد ,       

عن إرادة من الفرد وخيتلف أسلوب العمل يف املفهوم عند البعض فالبعض يفّسر أّن الّتفكري وأخذ اجملهود يف أمر معنّي 
، واآلخر يفّسر أّن الوظيفة فقط عمل والبعض يفّسر تنفيذ أّي شيء أو القيام بأّي أمر أي استخدام العقل بأنّه عمل

عمل, اي  إّن العمل عنصر أساسّي يف احلياة، فكّل شيء يف احلياة يرتبط بالعمل وهذا ما يتطلب منا معرفة معىن 
 العمل من اجل تنفيذه واجنازه على امت وجه .
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 الرسالة التنظيمية :  -و 

( بان الرسالة الرئيسية جلميع املنظمات اليت تنطوي  Pauchant  &Lecourt,  ( 22 : 2011يذكر        
حتت املبادئ الروحية تكون مبنية على اساس التعامل االخالقي والتسامح اجملتمعي , اذ اهنا ال تعتمد على االمور الرحبية 

دة ا االفراد العاملني يف تلك املنظمات , اذ تسعة اىل زيادون االخذ بنظر االعتبار احلاجات الضرورية اليت حيتاجه
حلقات التواصل واملشاركة بكل فعالية وكفاءة عاليني وهذا ما جيعل هدف املنظمة هو هدف االفراد العاملون فيها مما 

 جيعله متحقق بشكل حمتوم وفق الرسالة والرؤية املوضوعة مسبقا .

 يمية:      مفهوم عمليات التنشئة التنظ -رابعا 

يُعد مفهوم عمليات التنشئة التنظيمية من املفاهيم القدمية احلديثة، اذ كانت تتداول يف البحوث االجتماعية فقط    
التنشئة االجتماعية ( اال ان البحث احلايل يسعى اىل اضفاء الطابع التنظيمي على حيثيات هذا املوضوع , وهلذا ) باسم

ة أنظار الباحثني يف علم االدارة واالجتماع واملعنيني بالشأن األكادميي وحقوق اإلنسان يف قد لفت هذا اجملال او التقني
املنظمات العاملية من خالل مسامهاهتم املعرفية اليت تكاد تكون حمدودة جداً يف جمال االمور التنظيمية، وهذا هو السبب 

م األفكار والبحث فيه من أجل تسليط الضوء على أه الرئيس الذي دفع الباحث يف هذا البحث إىل اختيار هذا املفهوم
 األساسية املرتبطة به. 

( أول تعريف للتنشئة التنظيمية على أهنا سريورة يتعلم الفرد بفضلها طريقة وأسرار  Schein, (1968:25ينقل     
خالل القيم  املؤسسة من العمل ملا هلا من أثار على املستوى التنظيمي وعلى مستوى الفرد وتسمح من ضمان استمرار

اليت تتميز هبا و أيضا املعارف واخلربات اليت جتعلها حتقق النجاح واكتساهبا مكانة ومسعة يف اجملتمع واليت تنقل اىل 
 :2015 ,املوظفون اجلدد, كذلك تسمح بتنمية وتطوير مشاعر االنتماء والوالء للمنظمة. باإلضافة اىل ذلك يذكر )

433 Ergun &Ozdemir)  بان عمليات التنشئة التنظيمية هي من التقنيات التنظيمية اليت تساعد االفراد
العاملني اجلدد على التكيف واالنسجام مع االوضاع والثقافات السائدة يف املنظمة واليت تسهل بدورها عملية التعلم 

 واكتساب املعارف واملهارات االجتماعية والتنظيمية يف اقصر وقت ممكن .
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( بان هذه التقنية هي من التقنيات اليت جتعل الوافد اجلديد اىل املنظمة  et al , 2007 : 707 Bauer)يضيف    
متأهب ومستعد للتكيف مع التأثريات الداخلية واخلارجية للمنظمة وحتويل وصفهم وشعورهم بالغرباء اىل اشخاص 

( (Youcef , 2012: 2. كذلك يصف  مطلعني واصحاب راي وفائدة للمصاحل املشرتكة يف البيئة التنظيمية
عمليات التنشئة التنظيمية على اهنا الوسيلة اليت تساهم يف حتقيق انتماء الفرد كموظف داخل جمتمع املنظمة مع كيفية 
تبلور هويته وامتثاله للعملية التسيريية للمنظمة , فيتعلم االمور التنظيمية والوظيفية عن طريق رؤسائه العناصر 

فية اليت ختص احمليط االجتماعي للمنظمة، مث التوصل اىل العالقات و التفاعالت االجتماعية ذات الدالالت السوسيوثقا
اليت تضمن تكيفه مع احمليط االجتماعي الذي يعمل فيه واكتسابه أشكال السلوك، والتفكري والشعور املتعلقة باجلماعة 

النتماء، شي معني، ومعايري سلوكية تشكل يف األخري مجاعة اوجمتمع املنظمة الذي ينتمي إليها، حىت يتبىن منط معي
فتشمل عمليات التنشئة التنظيمية كل ما يرتبط بطريقة سري العمل اليت تنشأ داخل املنظمة، مبا فيها املبادئ  و املعايري 

ه و اجتاه اآلخرين لاإلدارية، بعبارة أخرى جممل العناصر اليت تب ي على أساسها سلوكيات كل عضو وتصرفاته اجتاه عم
 اليت تعرب عن خصائص البيئة االجتماعية للمنظمة.

وبناءا على ما تقدم , يرى الباحث بان عمليات التنشئة التنظيمية ميكنها ان تعرف على اهنا احدى الوسائل     
من الوظيفة  فالتنظيمية اليت ميكن ان يستخدمها القادة من اجل القضاء على الشعور واالحساس باالغرتاب والتخو 

ستقطبني اجلدد وحتويل هذا الشعور السليب اىل شعور اجيايب يصب يف مصلحة املنظمة 
ُ
واملنظمة بالنسبة للوافدين وامل

 واالفراد على حد سواء .

 اهمية عمليات التنشئة التنظيمية: -خامسا 

ظيمية, وخاصة وأهنا العاملني االجتماعية التن للتنشئة التنظيمية األمهية البالغة يف مراعاة الطلبات واحتياجات األفراد    
ون ترتبط باألمور العاطفية والروحية والثقافة التنظيمية من اجل تعزيز الثقة بالنفس واجلهات اليت يتعامل معها االفراد العامل

لعديد حمور ا( بان األسرة هي املؤسسة األوىل للتنشئة االجتماعية للفرد و  256:  2016. وعليه  يذكر )  ميلود , 
من الدارسات اليت لقيت اهتمام علماء االجتماع وعلماء النفس خاصة تلك املتعلقة بعملية تنشئة األطفال , باإلضافة 
اىل ذلك فإن حميط العمل حيتل مكانة أساسية يف دارسة التنشئة االجتماعية عند الراشدين ايضا حتت ما اصطلح عليه 
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هد ت املعاصرة يقضي االفراد اجلزء األكرب من حياهتم اليومية يف العمل والذي يشبالتنشئة التنظيمية، ففي اجملتمعا
 تفاعالت اجتماعية داخل املنظمة كما أّن العمل يساهم يف بناء هوية الفرد.

( بان للتنشئة التنظيمية امهية بالغة باعتبارها عملية اكتساب & Kostic ,2014:34 )  Njegovan ينقل     
يف االجتماعي للموظفني واملشجعة لتحقيق اساسيات النجاح التنظيمي من خالل تقليل حدة املشاكل املعرفة والتك

(  بان هذه  2:  2014املتسببة جراء العالقات اإلنسانية الغري املنسجمة يف مكان العمل.  ويضيف ) حسني , 
ند اختيارها للمرشحني ملني, اذ هتتم املنظمات عالعملية االجتماعية تساهم يف تثبيت الثقافة التنظيمية املطلوبة لدى العا

 املناسبني للتعيني بعملية التدريب وفق حيثيات هذا املفهوم, كونه يُعد نوع من انواع التطبيع االجتماعي يتعلم من خالله
 املوظفني الكثري عن املنظمة وأهدافها وقيمها وما مييزها عن املنظمات األخرى .

يرى الباحث بان املنظمة عند اتباعها اساسيات عمليات التنشئة التنظيمية وجعلها من االمور وبناءا على ما تقدم ,   
البديهية والتدريبة عند تعيني االفراد العاملني او استقطاهبم من منظمات اخرى سوف يساعدهم ) االفراد ( يف القضاء 

فرد خياف ية والتنظيمية , فبدال من جنعل العلى اخلوف من اجملهول وعدم االنسجام بسبب اختالف البيئات االجتماع
من الغرق يف موجات اخلوف واختالف املناخات جنعله يتعلم السباحة واملضي يف عمله اجلديد من خالل الدراية والتعلم 

 واالنسجام مع ما يوجهه من تغريات بيئية اجتماعية كانت ام تنظيمية .

 ابعاد  عمليات التنشئة التنظيمية : -سادسا 

بسبب حداثة مفهوم عمليات التنشئة التنظيمية وندرة الدراسات اليت سلطت الضوء على أهم جماالته وتطبيقاهتا     
وبعد اطالع الباحث على جمموعة من الدراسات واألدبيات السابقة مت االعتماد على ثالثة دراسات تعد هي االساسية 

 اس متغريواليت ميكن اعتمادها وتطوير مقاييسها من اجل قياليت تطرقت حىت ولو بشكل ضم ي اىل حيثيات املوضوع 
ودراسة  (, الدور التنظيمي( البعد االول )  2016عمليات التنشئة التنظيمية وحتديد االبعاد , اذ تبني دراسة )ميلود , 

(Njegovan & Kostic , 2014  ( تبني البعد الثاين )2011( , اما دراسة )  االندماج االجتماعي ,
Gruman  &Saks ( فأهنا تبني البعدين الثالث والرابع )ول بان هذه (  , وهلذا ميكن الق الكفاءة الذاتية , االمل

 ( أدناه : 3االبعاد ميكنها ان تعرب وتبني حيثيات وأساسيات هذا النمط التنظيمي املهم وكما مبني يف الشكل ) 
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 1  2 

   

 3 4 

 

   

 مليات التنشئة التنظيمية( ابعاد ع 3الشكل ) 

   

( يف أعاله, املتضمن جمموعة من األبعاد الرئيسة للتنشئة التنظيمية سوف 3استنادا على ما مت توضحيه يف الشكل ) 
 يقوم الباحث بتوضيح هذه األبعاد، كما مبني يف الفقرات اآليت:

 الدور التنظيمي : -أ 
يعة ملني واليت تشمل معرفة العامل بتاريخ مؤسسته اليت يعمل هبا وطبهو عملية التنشئة اخلاصة باألفراد العا       

اخلدمات اليت تقدمها وكيفية عمل اهليكل التنظيمي واملصاحل ومسامهتها يف حتقيق أهداف املؤسسة واإلدراك اجليد لطبيعة 
 ( 266: 2016االجراءات املتبعة مع فهم املسؤوليات واملهام )ميلود , 

 جتماعي :االندماج اال -ب 
( بان االندماج االجتماعي هو عملية ضم و تنسيق بني خمتلف اجلماعات  1:  2014تذكر ) ماردي ي ,         

املوجودة يف جمتمع واحد للحصول على جمتمع ذو وحدة متكاملة. و مبعىن اخر هو ازالة احلواجز بني اجملموعات املختلفة 
متضامن. فاالندماج االجتماعي هو جمموعة االجراءات و التدابري يف للعيش و التكيف االجتماعي بشكل متناغم و 

عمليات              ابعاد

التنشئة 

 التنظيمية

الكفاءة 

 الذاتية

الدور 

 التنظيمي

االندماج 

 جتماعياال

 االمل
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جمتمع ما غايتها تسهيل اخنراط فرد جديد يف هذا اجملتمع , اذ تظهر امهية االندماج االجتماعي بشكل خاص عند 
خر للتنظيمات ا انتقال افراد من جمتمع ما اىل جمتمع اخر و العيش يف ثقافة جديدة مبا فيها من منط حياة جديد و شكل

 االجتماعية و الرتبية و االديان و العادات و القيم .

 الكفاءة الذاتية : -ج 
( الكفاءة الذاتية باهنا معرفة الفرد لتوقعاته الذاتية يف قدرته للتغلب على املهمات  225:  2012يصف ) علوان ,     

 صعبة اليت تواجههالسيطرة والتغلب على املشكالت ال املختلفة وبصورة ناجحة، وتتمثل بقناعته الذاتية يف قدرته على
ام هبا ازاء تلك املهمات اليت جيب على الفرد القي مع امكاناته يف التعامل مع املثريات البيئية، وهذا التعامل هو نوع من

درة الفرد وكفاءته قاملثريات البيئية , وخاصة فان وجود عالقات بني التطورات العلمية وكثرة التغريات االجتماعية ومدى 
 الذاتية يف استيعاب ذلك التطور السريع، وبالتايل مدى تأثر تلك الكفاءة بتلك التغريات املتعاقبة واملتسارعة وما تشكله

 خمتلف جوانب احلياة. من ضغوط ومشكالت نفسية واخالقية واجتماعية يف

 االمل : -د 
قيق لم النفس االجيايب , الن االمل له اثار اجيابية عديدة على حتيعترب مفهوم االمل من املفاهيم االساسية يف ع     

التكيف االنساين والصحة النفسية والعقلية واجلسمية والقدرة على التقبل والتعلم , ويساعد ايضا يف حتقيق مبادى 
سليب حيال االمور ال التنمية البشرية واالنسجام يف مكان العمل , وان انعدامه سوف يؤدي بصاحبه اىل التشاؤم والشعور

 ( . 68:  2011واالوضاع احمليطة به وضعف القدرة على التحمل مع تقييمه السليب لألحداث ) القاسم , 
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 المبحث الثالث: الجانب العملي للبحث
 أواًل: ترميز المقياس:

اجلدول  فإن سهولة،بدقة و  يميةطبيعة العالقة بني االغانتية الروحية وعمليات التنشئة التنظمن أجل التحقق من       
 ( يعرض الرموز اخلاصة باملقياس. 2)
 

 ( ترميز المقياس2الجدول )
 

 عدد الفقرات البعد ورمزه المتغير ورمزه
 االغانتية الروحية

IS 
المسؤولية االجتماعية 

SR 
3 

 DM 3اتخاذ القرارات 
 FD 3التنمية الوظيفية 

 MW 2معنى العمل 
 OM 2مية الرسالة التنظي

عمليات التنشئة 
 التنظيمية
OSP 

 OR 2الدور التنظيمي 
 SI 2 االندماج االجتماعي

 SE 3الكفاءة الذاتية 
 H 4االمل 

 
  من إعداد الباحث. المصدر:
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  ثانياً: وصف الخصائص الديموغرافية للمستجيبين:
 ( يظهر وصفاً هلا.3فإن اجلدول )لغرض التعريف بعدد من اخلصائص الدميوغرافية للمستجيبني،      

 
 ( وصف خصائص العوامل الديموغرافية للمستجيبين3الجدول )

 عدد المستجيبين  التصنيف المتغير
النسبة المئوية للمستجيبين 

% 

 الجنس
 68 213 ذكر
 32 98 أنثى

 100 311 المجموع الكلي

 الحالة اإلجتماعية
 76 236 متزوج

 24 75 غير متزوج
 100 311 ع الكليالمجمو 

 العمر

23 - 30 252 81 
31 – 41 48 15 
42 - 49 9 3 
 1 2 فأكثر 50

 100 311 المجموع الكلي

 مستوى التعليم
 53 165 دبلوم

 46 143 بكالوريوس
 1 3 ماجستير

 100 311 المجموع الكلي
 100 311 اقل من سنة عدد سنوات الخبرة

 100 311 المجموع الكلي
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 .SPSS v.22من إعداد الباحث باالستعانة بنتائج برنامج در: المص

 
(، أظهر امتالك املستجيبني يف البحث احلايل لعدد من اخلصائص الدميوغرافية، اليت يتمتعون هبا 3إن اجلدول )       

صل هلا و عكست مدى إدراكهم ودرايتهم بواقع جامعة الكوفة، وهذا ما سيعطي مصداقية  للنتائج، اليت سيتم الت
 ومبستوى عايل.

 إختبار جودة مطابقة أداة المقياس: ثالثاً: 
 مت إجراء هذا االختبار عرب ما يأيت:         

 الصدق الظاهري:  .0
لقد عرضت إستبانة البحث احلايل على عدد من ذوي اخلربة واالختصاص يف جمال إدارة األعمال, وذلك من  

صورهتا ية، وبإعتماد مقرتحاهتم املقدمة مت إعادة صياغة بعض فقراهتا لتكون بأجل إختبار الصدق الظاهري لصيغتها األول
 النهائية أكثر دقًة ووضوحاً للمستجيبني.

 
 . صدق البناء )المفهوم(: 8

 Confirmatory، مت إجراء التحليل العاملي التوكيدي Amos v.22بإستعمال بالربنامج اإلحصائي   
Factor Analysis :ملعرفة مستوى توافر صدق البناء )املفهوم( ملقياس البحث احلايل، كما يتضح مما يأيت 

 
 أ. تحليل العاملي التوكيدي للمتغير المستقل االغانتية الروحية: 

حية واملكون لتحليل العاملي التوكيدي للمتغري املستقل االغانتية الرو (، أظهر مجيع النتائج املتصلة با4إن الشكل )        
 فقرة. 13)من )

 
 
 
 

http://ibrahim1952.arabblogs.com/archive/2008/12/757529.html
http://ibrahim1952.arabblogs.com/archive/2008/12/757529.html
http://ibrahim1952.arabblogs.com/archive/2008/12/757529.html
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 ( أنموذج متغير االغانتية الروحية 4الشكل ) 
 

 ( يف أعاله، أظهر إن النتائج املتصلة بالتحليل العاملي التوكيدي للمتغري املستقل االغانتية الروحية4من الشكل )        
 (.4من احلدود الدنيا للقبول، كما يظهر يف اجلدول ) هي أعلى
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 لمتغير االغانتية الروحية Regression Weightsنتائج تحليل  (4)الجدول 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Amos v.22.نتائج برنامجالمصدر: 
  

مبتغري أظهرت أن البيانات اخلاصة  Regression Weights(، واخلاصة بقيم 4إن نتائج اجلدول )       
 ، وهي بذلك مالئمة إلجراء التحليالت اإلحصائية الالحقة.50.االغانتية الروحية  هي أكرب من 

 
 

        

Path Estimate 
SR1 <--- SR .641 
SR2 <--- SR .704 
SR3 <--- SR .689 
DM1 <--- DM .866 
DM2 <--- DM .677 
DM3 <--- DM .594 
FD1 <--- FD .821 
FD2 <--- FD .717 
FD3 <--- FD .617 

MW1 <--- MW .697 
MW2 <--- MW .825 
OM1 <--- OM .743 
OM2 <--- OM .806 
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 تحليل العاملي التوكيدي للمتغير التابع لعمليات التنشئة التنظيمية:  -ب 
بع عمليات التنشئة لمتغري التا( يف أدناه، أظهر مجيع النتائج املتصلة بالتحليل العاملي التوكيدي ل5إن الشكل )      

 فقرة. 11)التنظيمية واملكون من )
 
 
 

 
 
 

 ( أنموذج متغير عمليات التنشئة التنظيمية5الشكل )
 

( يف أعاله، أظهر إن النتائج املتصلة بالتحليل العاملي التوكيدي للمتغري التابع لعمليات التنشئة 5من الشكل )       
 (. (5دود الدنيا للقبول، كما يظهر يف اجلدول التنظيمية مجيعها أعلى من احل
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 تقديرات أنموذج عمليات التنشئة التنظيمية (5)الجدول 
Path Estimate 

OR1 <--- OR .748 
OR2 <--- OR .760 
SI1 <--- SI .637 
SI2 <--- SI .677 
SE1 <--- SE .659 
SE2 <--- SE .591 
SE3 <--- SE .568 
H1 <--- H .748 
H2 <--- H .820 
H3 <--- H .728 
H4 <--- H .619 

 
 .Amos v.22نتائج برنامجالمصدر: 

  
أظهرت أن البيانات اخلاصة مبتغري  Regression Weights(، واخلاصة بقيم 5إن نتائج اجلدول )      

 حصائية الالحقة.، وهي بذلك مالئمة إلجراء التحليالت اإل50.عمليات التنشئة التنظيمية مالئمة هي أكرب من 
 
 . ثبات المقياس:4

، لفقرات املقياس املستخدم يف البحث احلايل، Cronbach's Alphaلقد مت قياس معامل ألفا كرونباخ        
ما موضح كملعرفة مدى توافر الثبات واإلتساق الداخلي لفقرات متغريي )االغانتية الروحية وعمليات التنشئة التنظيمية(،  

 (.6يف اجلدول )
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 ( ثبات المقياس6الجدول )

معامل ألفا   البعد ورمزه المتغير ورمزه
 كرونباخ

 االغانتية الروحية
IS 

المسؤولية االجتماعية 
SR 

.87 

 DM .82اتخاذ القرارات 
 FD .78التنمية الوظيفية 

 MW .77معنى العمل 
 OM .82الرسالة التنظيمية 

عمليات التنشئة 
 التنظيمية
OSP 

 .OR 73تنظيمي الدور ال
 SI .78 االندماج االجتماعي

 SE .79الكفاءة الذاتية 
 H .72االمل 

 
 .SPSS v.22من إعداد الباحث باإلستعانة بنتائج برنامج المصدر: 

 
 ئة التنظيمية(،)االغانتية الروحية وعمليات التنش(، يظهر توافّر الثبات واإلتساق الداخلي لفقرات متغريي 6إن اجلدول ) 

 Sekaran & Bougie(، وهذا يتوافق متامًا مع كاًل من 72.-87.إذ إن معامل ألفا كرونباخ تراوح بني )
 (.70.هذا املعامل جيب أن تكون أكرب من )قيمة ، الذين أكدا على إن (2010)
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 خامساً: مستوى إنتشار متغيرات البحث الحالي:
ية بابل مت )االغانتية الروحية وعمليات التنشئة التنظيمية(، يف تربلتحديد مستوى إنتشار متغريي البحث احلايل       

( ملقياس ليكرت 3مت مقارنة الوسط احلسايب الفرضي البالغ )، ( مستجيب311حتليل آراء املستجيبني البالغ عددهم )
ري،(، كما عيا، مع نتائج حتليل كالً من )املتوسط، اخلطأ املعياري، اإلحنراف املLikert Five Pointاخلماسي 

 مبني يف الفقرات اآلتية.
 أواًل: االغانتية الروحية: 

(، يظهر عدد من النتائج اليت، تشري إىل عدم توافر متغري االغانتية الروحية باملستوى املطلوب يف 7إن اجلدول )
الذي قيمته  ( وهو أقل من الوسط الفرضي2.642اجلامعة قيد البحث، فلقد حقق هذا املتغري متوسط عام مقداره )

(، ومها 1.31(، مما يدل على دقة إجابات املستجيبني، مع إحنراف معياري عام )0.064(، خبطأ معياري عام )3)
 يدالن على إخنفاض تشتت إجابات املستجيبني حول الوسط احلسايب.
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 التحليل اإلحصائي الوصفي لمتغير االغانتية الروحية (7الجدول )

Item Mean 
Std. 
Erro

r 

Std. 
Deviati

on 
CD1 2.31 .047 1.160 
CD2 2.01 .072 1.200 
CD3 3.06 .059 1.143 
IE1 2.32 .052 1.394 
IE2 2.10 .076 1.368 
IE3 3.02 .058 1.408 
FW1 2.64 .067 1.302 
FW2 3.61 .070 1.353 
FW3 2.71 .083 1.521 
Averag
e 

2.64222
2 

0.064 1.316556 

 . SPSS v.22تائج برنامج نالمصدر: 
 

 : عمليات التنشئة التنظيمية:ثانياً 
املستوى ب عمليات التنشئة التنظيمية(، يظهر عدد من النتائج اليت، تشري إىل عدم توافر متغري 8إن اجلدول )

ضي ( وهو أقل من الوسط الفر 2.951املطلوب يف اجلامعة قيد البحث، فلقد حقق هذا املتغري متوسط عام مقداره )
(، مما يدل على دقة إجابات املستجيبني، مع إحنراف معياري عام 0.0449(، خبطأ معياري عام )3الذي قيمته )

 (، ومها يدالن على اخنفاض تشتت إجابات املستجيبني حول الوسط احلسايب.0.9849)
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 التحليل اإلحصائي الوصفي لمتغير عمليات التنشئة التنظيمية (8الجدول )
 

 . SPSS v.22نتائج برنامج المصدر: 
 

  :سادساً: إختبار فرضيات البحث
 إن إختبار فرضيات البحث مت كما يأيت:      

ب مع إن االغانتية الروحية لها ارتباط معنوي وموجاليت نصت على " إختبار فرضية البحث الرئيسة األولى: .أ
 .عمليات التنشئة التنظيمية"

Item 
Mea

n 

Std. 
Erro

r 

Std. 
Deviati

on 
C1 3.43 .038 .525 
C2 2.31 .036 1.897 
C3 3.32 .054 1.453 
H1 2.64 .025 .055 
H2 2.49 .050 .980 
H3 3.37 .056 1.080 
A1 2.61 .046 .818 
A2 2.56 .048 1.932 
A3 3.53 .050 .967 
A4 3.25 .046 .138 

Average 
2.951 

0.044
9 0.9849 
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الروحية  منوذج املعادالت اهليكلية لبيان طبيعة عالقة االرتباط بني االغانتيةمت بناء أإلختبار هذه الفرضية       
مطابق ملؤشرات جودة ( 6( فقرة، وهو كما يتضح من الشكل )24و عمليات التنشئة التنظيمية واملكون من )

 08.هي أقل من RMSEA، و  90.هي أكرب من GFI، و 3هي أقل من  Ratioاملطابقة إذ إن: )
.) 

 
 ( أنموذج العالقة بين االغانتية الروحية وعمليات التنشئة التنظيمية6ل )الشك

 . Amos v.22نتائج برنامج المصدر: 
 

(، أظهر إن أمنوذج إختبار فرضية البحث الرئيسة األوىل، الذي مت بناؤه على وفق مؤشرات جودة 6إن الشكل )       
(،  346.االغانتية الروحية وعمليات التنشئة التنظيمية مقدارها ) املطابقة، يؤكد وجود عالقة إرتباط معنوي وموجب بني

 ( أدناه.9كما مبني يف اجلدول )
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 ( عالقة التأثير لألثنوجرافيا التنظيمية في عمليات التنشئة التنظيمية9الجدول )

 
 
 

 .v.22 Amosنتائج برنامج  المصدر:
 
 

إن مجيع التشبعات العاملية للفقرات يف هذا األمنوذج هي أكرب من ( 10وتأكيداً للنتائج أعاله، يظهر اجلدول )      
، 1.96هي أكرب من  .C.R، وما يؤكد ذلك إن قيم p<  001.احلدود الدنيا للقبول، وهي حتت مستوى معنوية
 وىل.وهذا ما يشري إىل قبول فرضية البحث الرئيسة األ

 
 األولى ( تقديرات أنموذج اختبار فرضية البحث الرئيسة10الجدول )

Item Estimate S.E. C.R. P 
SR1 .780 .036 12.228 *** 
SR2 1.197 .139 8.590 *** 
SR3 1.102 .131 8.402 *** 
DM1 .913 .029 8.170 *** 
DM2 .645 .069 9.313 *** 
DM3 .631 .076 8.351 *** 
FD1 .962 .025 3.811 *** 
FD2 .845 .086 9.775 *** 
FD3 .707 .082 8.632 *** 

Path Estimate S.E. C.R. P 
IS <--> OSP .346 .086 4.035 *** 
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MW1 .950 .050 3.817 *** 
MW2 1.403 .219 6.412 *** 
OM1 .802 .068 11.289 *** 
OM2 1.942 .653 2.976 *** 
OR1 .768 .079 11.709 *** 
OR2 .661 .078 8.448 *** 
SI1 .973 .026 3.492 *** 
SI2 1.503 .217 6.917 *** 
SE1 .899 .035 10.118 *** 
SE2 .825 .100 8.249 *** 
SE3 .634 .094 6.766 *** 
H1 .844 .049 11.712 *** 
H2 1.031 .077 13.440 *** 
H3 .916 .077 11.854 *** 
H4 .724 .071 10.171 *** 

 
 .Amos v.22نتائج برنامج  المصدر:

 

 ة على ما يأيت: نصت فرضيات البحث احلايل الفرعي البحث الرئيسة األولى: إختبار الفرضيات الفرعية لفرضية .ب
 وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية األتية:

الفرضية الفرعية األوىل: تنص على: "إن املسؤولية االجتماعية هلا إرتباط معنوي وموجب مع  عمليات  .2
 التنشئة التنظيمية ".
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ى: "إن اختاذ القرارات هلا إرتباط معنوي وموجب مع عمليات التنشئة الفرضية الفرعية الثانية: تنص عل .1
 التنظيمية ".

الفرضية الفرعية الثالثة: تنص على: "إن التنمية الوظيفية هلا إرتباط معنوي وموجب مع عمليات التنشئة  .3
 التنظيمية ".

 ئة التنظيميةوموجب مع عمليات التنشالفرضية الفرعية الرابعة: تنص على: "إن معىن العمل له إرتباط معنوي  .4
الفرضية الفرعية اخلامسة: تنص على: "إن الرسالة التنظيمية هلا إرتباط معنوي وموجب مع عمليات التنشئة  .5

 التنظيمية
 

ة يإلختبار هذه الفرضيات الفرعية، مت بناء أمنوذج املعادالت اهليكلية لعالقة اإلرتباط بني أبعاد االغانتية الروح      
هي أقل من  Ratio( فقرة، وهو مطابق ملؤشرات جودة املطابقة )إذ إن 24وعمليات التنشئة التنظيمية واملكون من )

 (.7(، كما مبني يف الشكل ) 08.هي أقل من RMSEA، و  90.هي أكرب من GFI، و 3
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 ظيمية( أنموذج العالقة بين أبعاد االغانتية الروحية وعمليات التنشئة التن7الشكل )
 . Amos v.22نتائج برنامج  المصدر:

 
(، يظهر إن أمنوذج إختبار الفرضيات الفرعية لفرضية البحث الرئيسة األوىل، الذي مت بناؤه على 7إن الشكل )       

يات التنشئة االغانتية الروحية وعمل وفق مؤشرات جودة املطابقة، يؤكد وجود عالقات إرتباط معنوية وموجبة بني أبعاد
(، وللتنمية الوظيفية 510.(، والختاذ القرارات هو )323.لتنظيمية، إذ إن معامل اإلرتباط للمسؤولية االجتماعية هو )ا

 (.11كما مبني يف اجلدول )   ( 426.اما للرسالة التنظيمية فكان ) ( ,  722.(،  و ملعىن العمل هو ) 627.هو )
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 تية الروحية وعمليات التنشئة التنظيمية( عالقات اإلرتباط بين أبعاد االغان11الجدول )
 
 
 
 
 
 
 

 .Amos v.22ج نتائج برنام المصدر:
 

إن مجيع التشبعات العاملية للفقرات يف هذا األمنوذج هي أكرب من ( 10وتأكيداً للنتائج أعاله، يظهر اجلدول )      
، 1.96هي أكرب من  .C.R، وما يؤكد ذلك إن قيم p<  001.احلدود الدنيا للقبول، وهي حتت مستوى معنوية

 رضية البحث الرئيسة األوىل.وهذا ما يشري إىل قبول الفرضية الفرعية لف
 ( تقديرات أنموذج إختبار فرضيات البحث الفرعية لفرضية البحث الرئيسة األولى12الجدول )

Item Estimate S.E. C.R. P 
SR1 .382 .054 7.053 *** 
SR2 1.024 .100 10.257 *** 
SR3 1.007 .098 10.277 *** 
DM1 .553 .052 10.599 *** 
DM2 .751 .059 12.713 *** 
DM3 .754 .069 10.860 *** 
FD1 .485 .047 10.219 *** 
FD2 .790 .067 11.810 *** 

Path Estimate S.E. C.R. P 
SR <--> OSP .323 .070 4.612 *** 
DM <--> OSP .510 .084 6.096 *** 
FD <--> OSP .627 .089 7.009 *** 
OM <--> OSP .722 .088 8.198 *** 
MW <--> OSP .426 .075 5.673 *** 
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FD3 .760 .073 10.421 *** 
MW1 .656 .049 13.290 *** 
MW2 1.161 .120 9.714 *** 
OM1 .973 .026 3.480 *** 
OM2 1.169 .095 12.338 *** 
OR1 .950 .050 3.792 *** 
OR2 .661 .078 8.448 *** 
SI1 .950 .050 3.792 *** 
SI2 1.503 .217 6.917 *** 
SE1 .950 .050 3.792 *** 
SE2 .825 .100 8.249 *** 
SE3 .634 .094 6.766 *** 
H1 .950 .050 3.792 *** 
H2 1.031 .077 13.440 *** 
H3 .916 .077 11.854 *** 
H4 .724 .071 10.171 *** 

 .Amos v.22نامج نتائج بر المصدر: 
 

ن االغانتية الروحية إنصت الفرضية الرئيسة للبحث احلايل على: " إختبار فرضية البحث الرئيسة الثانية: .ج
 .لها تأثير معنوي وموجب في عمليات التنشئة التنظيمية"

 عمليات التنشئة يف إلختبار هذه الفرضية مت بناء أمنوذج املعادالت اهليكلية لعالقة تأثري االغانتية الروحية       
، و 3هي أقل من  Ratio( فقرة وهو مطابق ملؤشرات جودة املطابقة )إذ إن 24التنظيمية واملكون من )

GFI و  90.هي أكرب من ،RMSEA 8(، كما مبني يف الشكل ) 08.هي أقل من) 
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 ( أنموذج العالقة بين االغانتية الروحية وعمليات التنشئة التنظيمية8الشكل )
 . Amos v.22نتائج برنامج لمصدر: ا

 
(، بني وجود تأثري معنوي وموجب لالغانتية الروحية يف عمليات التنشئة التنظيمية مقداره 8إن الشكل )         

(، الذي يشري إىل نسبة تأثري االغانتية الروحية يف ظهور عمليات التنشئة التنظيمية، 863.بلغ ) R( ومبعامل 501.)
( يعود إىل عوامل أخرى من املمكن أن تؤدي إىل ظهور عمليات التنشئة التنظيمية، كما مبني يف 137.وما نسبته )

 (.13اجلدول )
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 ( عالقة التأثير لألثنوجرافيا التنظيمية في عمليات التنشئة التنظيمية13الجدول )

Path Estimate S.E. C.R. P 
OSP <--- IS .501 .071 7.056 *** 

 
 .Amos v.22نامج نتائج بر  المصدر:

 
تأكيدًا للنتائج أعاله، إن مجيع التشبعات العاملية لفقرات هذا األمنوذج هي أكرب من احلدود الدنيا للقبول       

، وهذا 1.96هي أكرب من  .C.R، وما يؤكد ذلك إن قيم p<  001وهي حتت مستوى معنوية. ، 50.والبالغة
 (.14نية، كما مبني يف اجلدول )ما يشري إىل قبول فرضية البحث الرئيسة الثا

 ( تقديرات أنموذج إختبار فرضية البحث الرئيسة الثانية14الجدول )
Item Estimate S.E. C.R. P 
SR1 .219 .051 4.265 *** 
SR2 1.197 .139 8.590 *** 
SR3 1.102 .131 8.402 *** 
DM1 .382 .054 7.053 *** 
DM2 .645 .069 9.313 *** 
DM3 .631 .076 8.351 *** 
FD1 .553 .052 10.599 *** 
FD2 .845 .086 9.775 *** 
FD3 .707 .082 8.632 *** 

MW1 .485 .047 10.219 *** 
MW2 1.403 .219 6.412 *** 
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OM1 .656 .049 13.290 *** 
OM2 1.942 .653 2.976 *** 
OR1 .395 .047 8.365 *** 
OR2 .661 .078 8.448 *** 
SI1 .406 .050 8.134 *** 
SI2 1.503 .217 6.917 *** 
SE1 .301 .053 5.727 *** 
SE2 .825 .100 8.249 *** 
SE3 .634 .094 6.766 *** 
H1 .291 .052 5.558 *** 
H2 1.031 .077 13.440 *** 
H3 .916 .077 11.854 *** 
H4 .724 .071 10.171 *** 

 .Amos v.22نتائج برنامج  المصدر:
 

فرعية على ما نصت فرضيات البحث احلايل ال لفرضيات الفرعية لفرضية البحث الرئيسة الثانية:إختبار ا .د
 يأيت: 

 
الفرضية الفرعية األوىل: تنص على: "إن املسؤولية االجتماعية هلا تاثري معنوي وموجب مع  عمليات التنشئة  .2

 التنظيمية ".
لتنظيمية لقرارات هلا تاثري معنوي وموجب مع عمليات التنشئة االفرضية الفرعية الثانية: تنص على: "إن اختاذ ا .1
." 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 
 
 

 

998 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

ة الفرضية الفرعية الثالثة: تنص على: "إن التنمية الوظيفية هلا تاثري معنوي وموجب مع عمليات التنشئة التنظيمي .3
." 
 تنشئة التنظيميةلالفرضية الفرعية الرابعة: تنص على: "إن معىن العمل له تاثري معنوي وموجب مع عمليات ا .4
الفرضية الفرعية اخلامسة: تنص على: "إن الرسالة التنظيمية هلا تاثري معنوي وموجب مع عمليات التنشئة  .5

 التنظيمية 
 

إن ختبار الفرضيات الفرعية لفرضية البحث الرئيسة الثانية، مت عرب بناء أمنوذج املعادالت اهليكلية لعالقة تأثري       
( فقرة، وهو مطابق ملؤشرات جودة املطابقة )إذ 19الروحية يف عمليات التنشئة التنظيمية واملكون من ) أبعاد االغانتية

(، كما مبني يف الشكل  08.هي أقل من RMSEA، و  90.هي أكرب من GFI، و 3هي أقل من  Ratioإن 
(9.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئة التنظيمية( أنموذج العالقة بين أبعاد االغانتية الروحية وعمليات التنش9الشكل )
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 . Amos v.22نتائج برنامج  المصدر:
 

( يف أعاله، يظهر إن أمنوذج إختبار فرضية البحث الفرعية للفرضية الرئيسة الثانية، أكد وجود 9من الشكل )         
عية مبا مقداره اتأثري معنوي وموجب ألبعاد االغانتية الروحية يف عمليات التنشئة التنظيمية، إذ إن املسؤولية االجتم

 ,(، ومعىن العمل مبا مقداره ) 079.مبا مقداره ) والتنمية الوظيفية(، 031.مبا مقداره ) واختاذ القرارات(، 013.)
(، وهذا يشري إىل إن نسبة تأثري 73.الكلي هلا مبقدار ) R ومعامل( . 847.والرسالة التنظيمية مبا مقداره )  120)

( تعود إىل عوامل أخرى 27.رة منفردة يف ظهور عمليات التنشئة التنظيمية، وما نسبته )أبعاد االغانتية الروحية بصو 
 ( أدناه.15تؤدي إىل ظهور عمليات التنشئة التنظيمية، وكما مبني يف اجلدول )
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 ( عالقات التأثير ألبعاد االغانتية الروحية في عمليات التنشئة التنظيمية15الجدول )
 Path  Estimate S.E. C.R. P 

OSP <--- SR .121 .039 3.103 *** 
OSP <--- DM .332 .132 2.515 *** 
OSP <--- FD .164 .027 6.074 *** 
OSP <--- MW .244 .121 2.017 *** 
OSP <--- OM .334 .103 3.234 *** 

 
 .Amos v.22نتائج برنامج  المصدر:

 
لية لفقرات هذا األمنوذج هي أكرب من احلدود الدنيا للقبول تأكيدًا للنتائج أعاله، إن مجيع التشبعات العام      

، وهذا 1.96هي أكرب من  .C.R، وما يؤكد ذلك إن قيم p<  001وهي حتت مستوى معنوية. ، 50.والبالغة
 (.16ما يشري إىل قبول الفرضيات الفرعية لفرضية البحث الرئيسة الثانية، كما مبني يف اجلدول )

 أنموذج إختبار فرضيات البحث الفرعية( تقديرات 16الجدول )
Item Estimate S.E. C.R. P 
SR1 .522 .092 5.691 *** 
SR2 .999 .105 9.486 *** 
SR3 .580 .088 6.606 *** 
DM1 .474 .089 5.352 *** 
DM2 1.518 .260 5.845 *** 
DM3 1.561 .270 5.776 *** 
FD1 .516 .083 6.247 *** 
FD2 .825 .209 3.954 *** 
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FD3 .495 .141 3.510 *** 
MW1 .516 .083 6.247 *** 
MW2 .535 .074 7.192 *** 
OM1 .847 .087 9.685 *** 
OM2 1.108 .340 3.261 *** 
OR1 .382 .056 6.809 *** 
OR2 .794 .165 4.816 *** 
SI1 .553 .054 10.243 *** 
SI2 1.503 .225 6.677 *** 
SE1 .485 .049 9.906 *** 
SE2 .825 .103 7.995 *** 
SE3 .881 .173 5.081 *** 
H1 .485 .049 9.906 *** 
H2 1.063 .117 9.118 *** 
H3 .956 .112 8.526 *** 
H4 .817 .110 7.414 *** 

 
 .Amos v.22نتائج برنامج المصدر: 

 
 

 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات
 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 
 
 

 

999 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 أواًل: االستنتاجات :
 كما يأيت:  ،مت وضع أهم االستنتاجات، اليت توصل هلا البحث احلايل      
 االستنتاجات المعرفية:  .أ
 من خالل استعراض اإلطار النظري للبحث، ميكن وضع أهم االستنتاجات املعرفية يف حمورين ومها:        

 المحور األول: االستنتاجات الخاصة بمتغير االغانتية الروحية: وتتضمن:
 ة الدراسات املتعلقة باالغانتية الروحية ، اليت أهتمت بتوضيح طبيعة عالقتها بعمليات التنشئة التنظيمية. ندر  .2
ولية االجتماعية، )املسؤ اجلانب النظري ألقى الضوء على إن متغري االغانتية الروحية يتكون من مخسة أبعاد هي:  .1

 رسالة التنظيمية( .اختاذ القرارات ، التنمية الوظيفية , معىن العمل , وال
 إن االغانتية الروحية تعد البودقة األساسية لنشر الثقافات واألخالقيات املتوارثة ضمن بيئة العمل. .3
 إن االغانتية الروحية تعد أساسياً لظهور منط وسلوك تنظيمي متميز يف منظمات األعمال املعاصرة. .4

 
 لرنانة: وتتضمن:االستنتاجات المتعلقة بمتغير القيادة االمحور الثاني: 

أظهر اجلانب النظري إن متغري العمليات التنشئة التنظيمية داخل املنظمة يتكون من اربعة أبعاد هي: )الدور  .2
 التنظيمي , االندماج االجتماعي, الكفاءة الذاتية , االمل (  

 املنظمات. فإن متغري العمليات التنشئة التنظيمية يعد السبيل األكثر موثوقية لتحقيق النجاح ملختل .1
إن العمليات التنشئة التنظيمية تسهم بشكل كبري بنشر ثقافات االنتماء والوالء واتباع قيم التعاون ومشاركة  .3

 اآلخرين يف املعرفة مما يؤدي إىل امتالك املرؤوسني للذكاء العاطفي والروحي يف العمل. 
 

 االستنتاجات التطبيقية:  .ب
 م عدد جمموعة من االستنتاجات التطبيقية املتمثلة مبا يأيت:إن اجلانب العملي من البحث احلايل قد

 إن متغري االغانتية الروحية ال يعد منتشراً يف مديرية الرتبية يف حمافظة بابل. .2
 كما إن متغري العمليات التنشئة التنظيمية ال يعد منتشراً يف مديرية الرتبية يف حمافظة بابل. .1
يرية الرتبية هلا ارتباط معنوي وموجب مبتغري العمليات التنشئة التنظيمية يف مد إن متغري االغانتية الروحية وأبعاده .3

 يف حمافظة بابل 
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إن متغري االغانتية الروحية وأبعاده هلا تأثري معنوي وموجب يف متغري العمليات التنشئة التنظيمية يف مديرية  .4
 الرتبية يف حمافظة بابل

 ثانياً: التوصيات:
 حث احلايل تتضمن ما يأيت: إن توصيات الب       
ايف ضرورة تشجيع املعلمني واملدرسني والعاملني يف مديرية الرتبية يف حمافظة بابل على امتالك قابليات التنوع الثق .1

 واستثمار مناخ البيئة الداخلية وأساليب العمل امليداين املشرتك لتحقيق أهداف مديريتهم.
 املمكن أن تتوارث عرب التأريخ التنظيمي ملديرية الرتبية يفضرورة العمل على بناء أسس عمل صحيحة من  .2

 حمافظة بابل.
ضرورة إميان اإلدارات العليا يف مديرية الرتبية يف حمافظة بابل بأمهية االغانتية الروحية يف نشر ثقافة وأخالقيات  .3

 العمل.
ية الرتبية يف اإلدارة العليا يف مدير ضرورة العمل على االستفادة من االغانتية الروحية لتنمية قابليات ومهارات  .4

لعمل املسؤولية االجتماعية، اختاذ القرارات ، التنمية الوظيفية , معىن احمافظة بابل وحتديداً بامتالك خصائص 
 ., والرسالة التنظيمية

 ضرورة إتاحة الفرصة لألشخاص الذين تتوافر لديهم خصائص االغانتية الروحية الستالم مديرية الرتبية يف .5
 حمافظة بابل .

السعي اىل هتيئة املعينني حديثا على مالك املديرية وجعلهم قادة ميكن االعتماد عليهم من خالل زرع بذرة  .6
 االمل واالخالص واملهنية الرتبوية يف نفوسهم .

استحداث دورات ختص اساسيات الوالء التنظيمي وعلى يد أساتذة خمتصني يستطيعون رفع معنويات املعينني  .7
ثا من اجل زيادة معدالت املواطنة التنظيمية واملهنية لديهم واختلص من الضغوط النفسية اليت يعاين منها حدي

 بعضهم بسبب االوضاع االجتماعية والسياسية واالقتصادية اليت ميرون هبا .
 

 

 المصادر
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