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اإلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء
بعد بذل كثير من الجهد المتواضع وتحمل الكثير من العناء والتعب والمشقة في سبيل
البحث العلمي كانت ثمرة تلك الجهود ان اخرجنا ىذا العمل المتواضع املين من اهلل
ان نكون قد وفقنا في استخراجو بالوجو المطلوب...
نهدي ثمرة ىذا الجهد المتواضع الى:

منارة العلم والهدى رسولنا عليو افضل الصالة والسالم

كل أم عزيزة وغالية بذلت كل ما لديها الجل امة ىي االسمى بين االمم
كل اب جاىد المشاق لتسهيل الدرب ألبناء يكونوا قدوة لغيرىم
كل معلم ومعلمة بذلت من وقتها لتعلم حرفا في سبيل اهلل

وإلى..
جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا منبع العلوم والمعرفة

جميع مؤسسات التعليم بالعالم التي تنشر الوعي والمعرفة بين االمم
الى كل اساتذتنا االجالء بالمراحل التعليمية المختلفة

وإلً..
كل طالب يبحث عن العلم المعرفة..
نهدي ىذا البحث المتواضع..

د

الشكر و العرف ان
الحمد والشكر اوال هلل عز وجل ان وفقنا إلتمام ىذا العمل المتواضع كما ال يسعنا إال
ان نتقدم ايضا بجزيل الشكر والتقدير الى منبع المعرفة جامعة السودان للعلوم

والتكنلوجيا واعضاء ىيئة التدريس الكرام والشكر كل الشكر ايضا الى اساتذة قسم
إدارة االعمال خاصة وكل الشكر ايضا الى :
االستاذة  :أ.مزاهر عبدالرحيم نصر خيري
على ىذا البحث المتواضع.

وذلك على جهودىا المقدره وبذلها لوقتها وعلمها بما افادنا في اتمام ىذا العمل وذلك
بتوجيهاتها التي انارت لنا الطريق لنصل الى ما كنا نصبو إليو وىو إكمال ىذا العمل
بالصورة التي عليو االن..

كما يتواصل شكرنا إلي جميع المؤسسات االىلية التي ساعدتنا كثيرا في اتمام ىذا
العمل وعلى تعاونهم معنا...

واخيرا شكرا لكل من ساىم معنا في إتمام ىذا البحث بمعلومة أو نصيحة او دعاء..

ه

مستخمص الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوي الثقافة التنظيمية االبداعية وأثرها عمى الرضا
الوظيفي وقد استخدم الباحث االستبانة كأداة رئيسة في جمع البيانات األولية ،وطبقت عمى
عينة عشوائية طبقية مكونة من  051من الموظفون بالجامعات الخاصة  ،واستجاب منهم
046بنسبة ()9779%من المدراء ،واستخدم الباحثون في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحميمي7
وفي ضوء نتائج الدراسة قدمت توصيات تؤكد ضرورة تعزيز الثقافة التنظيمية االبداعية في
الجامعات الخاصة لتصبح سموكا مزوده داخميا يمارسها الموظف بتمقائية وبصورة يومية ان يتم
مكافأة الموظفين واشراكهم في العممية االدارية  ،في الجامعات الخاصة بصورة مناسبة وعادلة
وخصوصا الموظفين المميزين وتطبيق الثقافة التنظيمية االبداعية بصورة دائمة في عممهم
وكشفت نتائج الدراسة وجود أثر لمثقافة التنظيمية االبداعية عمى الرضا الوظيفي 7

و

Abstract
The

study

aimed

at

identifying

the

type

of

innovative

organizational culture and its impact on job satisfaction the
researcher used the questionnaire as a main tool in all initial data
and was applied to a random sample of 150 employee of these
146 (%97.3) Descriptive .in the light of the results of the study
recommendations were made to emphasize the need to strengthen
the innovative organizational culture in private universities to
become an internalized behavior practiced by the employees
spontaneously and on a daily basis to reward employees in
private universities in an appropriate and fair manner, especially
the distinguished employees and to apply creative organizational
culture permanently in their work .of innovative organizational
culture on job satisfaction
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