
املجلة العربية لإلدارة، مج 40، ع 4 - ديسمبـر )كانون األول( 2020

127

أثـر الثقافة التنظيمية على التفكيـر االستـراتيجي

بدرية بنت متعب العتيبي

 باحثة ماجستيـر
اململكة العربية السعودية

امللخص 1

هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة فــي جامعــة عبــد العزيــز بجــدة، والتعــرف 
التنظيميــة  الثقافــة  أثـــر  قيــاس  إلــى  باإلضافــة  الجامعــة،  فــي  النســائية  القيــادات  لــدى  االستـــراتيجي  التفكيـــر  مســتوى  علــى 
مــن جميــع  الدراســة  تكــون مجتمــع  العزيــز، وقــد  امللــك عبــد  النســائية بجامعــة  القيــادات  لــدى  التفكيـــر االستـــراتيجي  علــى 
القيــادات النســائية بجامعــة امللــك عبــد العزيــز بجــدة والبالــغ عددهــم )271(، وقــد أجريــت الدراســة علــى عينــة عشــوائية 
مكونــة مــن )138( مــن القيــادات النســائية بجامعــة اللــك عبــد العزيــز بجــدة، واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليلــي 
كمنهــج للدراســة، واســتخدم الباحــث اســتبانة مكونــة مــن ثالثــة أجــزاء )البيانــات الشــخصية - الثقافــة التنظيميــة - التفكيـــر 
االستـــراتيجي )كأداة للدراســة، كمــا أظهــرت النتائــج أن هنــاك أثـــر إيجابــي للثقافــة التنظيميــة علــى التفكيـــر االستـــراتيجي لــدى 
القيــادات النســائية بجامعــة امللــك عبــد العزيــز بجــدة، وأن السياســات واإلجــراءات املتبعــة فــي الجامعــة واضحــة ومحــددة، 
وتســهم فــي توفيـــر املنــاخ املالئــم ألداء املهــام الوظيفيــة، كمــا أظهــرت النتائــج أن جميــع أنمــاط التفكيـــر االستـــراتيجي )الشــمولي، 
التخطيطــي، التجريــدي، التشــخي�صي( ممارســة مــن قبــل القيــادات النســائية، وأنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن 
متوســطات اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة حــول مســتوى الثقافــة التنظيميــة بــكل أبعادهــا )السياســات واإلجــراءات داخــل 
الجامعــة، األنظمــة والقوانيـــن، األنمــاط الســلوكية، القيــم التنظيميــة، مســتوى الثقافــة التنظيميــة ككل(، كمــا أكــدت نتائــج 
بنــاًء علــى  ثــم وضــع البدائــل  بــأن عــدد مــن القيــادات النســائية تعتمــد بالدرجــة األولــى علــى فهــم املشــكالت، ومــن  الدراســة 

معطيــات الواقــع، وهــذا بالتأكيــد يضمــن للجامعــة ســالمة اتخــاذ القــرارات والحلــول فــي األزمــات اإلداريــة التــي تواجههــا.

الكلمات املفتاحية: الثقافة التنظيمية، التفكيـر اإلستـراتيجي، القيادات النسائية، العمر، سنوات الخبـرة، املنصب اإلداري.

املقدمة

تتأثـــر عمليــة التنميــة اإلداريــة باملســتوى الثقافــي الســائد فــي املجتمــع ســلًبا وإيجاًبــا، األمــر الــذي جعلهــا تفــرض علــى القــادة 
واملديـريـــن االهتمــام بهــا فــي محاولــة الوصــول إلــى فهــم أبعادهــا وعناصرهــا، فالثقافــة التنظيميــة نتاجــه مــا اكتســبه العاملــون 
واملديـرون من أنماط سلوكية وطرق تفكيـر وعادات واتجاهات ومهارات تقنية قبل انضمامهم للمنظمة التي يعملون فيها، ثم 
تضفي املنظمة على ذلك النســق الثقافي ملنســوبيها من خصائصها واهتماماتها وسياســاتها وأهدافها وقيمها ما يحدد شــخصية 

املنظمــة ويميزهــا عــن املنظمــات األخــرى )الليثــي، 2008: 10(.

عــد الثقافــة التنظيميــة أحــد املصطلحــات املعقــدة التــي تضمــن أكثـــر مــن متغيـــر، فهــي علــى ســبيل املثــال تتضمــن كافــة 
ُ
وت

املعارف واألخالقيات واملعتقدات والفنون والتشريعات القانونية والعادات والتقاليد واألنماط السلوكية السائدة في املجتمع 
.)Moradi; Saba; Azimi & Emami, 2012:  32(

 *  تم استالم البحث في ديسمبر 2018، وقبل للنشر في يناير 2019، وتم نشره في ديسمبر 2020.

DOI: 10.21608/aja.2020.130788 :)معرف الوثائق الرقمي( © املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية، 2020، ص ص 127- 150، 

هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة فــي جامعــة عبــد العزيــز بجــدة، والتعــرف علــى 
مســتوى التفكيـــر االستـــراتيجي لــدى القيــادات النســائية فــي الجامعــة، باإلضافــة إلــى قيــاس أثـــر الثقافــة التنظيميــة علــى التفكيـــر 
االستـــراتيجي لدى القيادات النســائية بجامعة امللك عبد العزيز، وقد تكون مجتمع الدراســة من جميع القيادات النســائية بجامعة 
امللــك عبــد العزيــز بجــدة والبالــغ عددهــم )271(، وقــد أجريــت الدراســة علــى عينــة عشــوائية مكونــة مــن )138( مــن القيــادات النســائية 
بجامعــة اللــك عبــد العزيــز بجــدة، واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليلــي كمنهــج للدراســة، واســتخدم الباحــث اســتبانة مكونــة 
مــن ثالثــة أجــزاء )البيانــات الشــخصية- الثقافــة التنظيميــة- التفكيـــر االستـــراتيجي)كأداة للدراســة، كمــا أظهــرت النتائــج أن هنــاك أثـــر 
إيجابــي للثقافــة التنظيميــة علــى التفكيـــر اإلستـــراتيجي لــدى القيــادات النســائية بجامعــة امللــك عبــد العزيــز بجــدة، وأن السياســات 
واإلجــراءات املتبعــة فــي الجامعــة واضحــة ومحــددة، وتســهم فــي توفيـــر املنــاخ املالئــم ألداء املهــام الوظيفيــة، كمــا أظهــرت النتائــج أن 
جميــع أنمــاط التفكيـــر اإلستـــراتيجي )الشــمولي، التخطيطــي، التجريــدي، التشــخي�صي( ممارســة مــن قبــل القيــادات النســائية، وأنــه 
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن متوســطات اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة حــول مســتوى الثقافــة التنظيميــة بــكل أبعادهــا 
)السياســات واإلجــراءات داخــل الجامعــة، األنظمــة والقوانيـــن، األنمــاط الســلوكية، القيــم التنظيميــة، مســتوى الثقافــة التنظيميــة 
ككل(، كما أكدت نتائج الدراســة بأن عدد من القيادات النســائية تعتمد بالدرجة األولى على فهم املشــكالت، ومن ثم وضع البدائل 

بنــاًء علــى معطيــات الواقــع، وهــذا بالتأكيــد يضمــن للجامعــة ســالمة اتخــاذ القــرارات والحلــول فــي األزمــات اإلداريــة التــي تواجههــا.
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مشكلة الدراسة
لــم يعــد بإمــكان  العصــر الحالــي يتســم بتســارع وتيـــرة التغييـــر نتيجــة الثــورات املعرفيــة والتكنولوجيــة بحيــث أصبــح 
اإلدارة والقيــادة بأســاليبها التقليديــة مجابهــة هــذه التغييـــرات، وحتــى يتــم االســتعداد ملواجهــة هــذه التغييـــرات، البــد مــن أن 
تمتلــك املنظمــة قيــادات حكيمــة قــادرة علــى رســم خريطــة للعمليــة التنمويــة آخــذة فــي االعتبــار العوامــل الداخليــة والخارجيــة 
وذلك من أجل تحقيق أهداف املنظمة. ومن هنا تبدو الحاجة إلى تطويـر القيادات و تمكينهم من ممارسة وتطبيق التفكيـر 
اإلستـــراتيجي وااللتزام به حتى تتمكن من وضع الخطط االستـــراتيجية والوصول إلى القرارات املستقبلية على أسس سليمة.

التوجــه  يكــون  أن  علــى  الحــرص  يتطلــب  القيــادات  لــدى  االستـــراتيجي  التفكيـــر  بمتغيـــر  االهتمــام  أن  الباحثــة  وتـــرى 
االستـــراتيجي هــو جــزء ال يتجــزأ مــن املكــون الثقافــي للمنظمــة. فالثقافــة التنظيميــة ومــا تتضمنــه مــن قيــم وطموحــات، لهــا 
دور مهــم فــي التأثيـــر علــى ســلوك العامليـــن فــي املنظمــات، حيــث إن ضعــف الثقافــة التنظيميــة للمنظمــة ينعكــس ســلًبا علــى 

أنشــطتها، فتكــون غيـــر فعالــة فــي أداء مهامهــا ممــا يــؤدي إلــى ضعــف مواجهتهــا التحديــات املســتقبلية.

أهمية الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة الحالية في النقاط التالية:

 - األهمية العلمية
ً
أوال

والتــي 1-   ،)2007 )البـــريدي،  أبـــرزها دراســة  والتــي كان  الســابقة  الدراســات  لتوصيــات  تلبيــة  الدراســة  هــذه   جــاءت 
اقتـــرحت القيام بدراســات تطبيقية الختبار مدى دقة وصحة األمراض االستـــراتيجية في مؤسســات التعليم العالي 

الــواردة فــي الدراســة، حيــث ركــزت الباحثــة فــي هــذه الدراســة علــى الثقافــة التنظيميــة.

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من مستوى الثقافة التنظيمية والتفكيـر االستـراتيجي حالًيا وأثـرهما على املنظمات.2- 

ضــرورة توافــر الكفــاءة فــي التفكيـــر اإلستـــراتيجي باعتبــاره نقطــة البــدء حيــث ال يمكــن أن يكــون فــي املنظمــات خطــط 3- 
أو إدارات استـــراتيجية بدونه.

بيـــن  -  تتنــاول العالقــة  التــي  فــي ظــل قلــة الدراســات ظاهــًرا  حاجــة املكتبــة العربيــة ملثــل هــذه الدراســات خصوًصــا 
بجــدة. العزيــز  عبــد  امللــك  بجامعــة  العليــا  القيــادات  لــدى  االستـــراتيجي  والتفكيـــر  التنظيميــة  الثقافــة 

ثانًيا - األهمية التطبيقية

حاجــة مؤسســات التعليــم العالــي إلــى بيئــة إداريــة تســاعدها علــى التفكيـــر والتخطيــط االستـــراتيجي وتحديــد الرؤيــة 1- 
الواضحــة لتحسيـــن مخرجاتهــا.

إن توفيـــر البيئــة املناســبة وغــرس القيــم التــي تشــجع علــى التفكيـــر االستـــراتيجي يعــد مــن أهــم الســبل التــي تســاعد 2- 
علــى املنافســة والصمــود أمــام املتغيـــرات املتالحقــة. 

تأمــل الباحثــة أن تســاهم الدراســة فــي توضيــح الواقــع الحالــي ملســتوى الثقافــة التنظيميــة لــدى القيــادات العليــا 3- 
بجامعــة امللــك عبــد العزيــز بجــدة وعالقتهــا بدرجــة التفكيـــر االستـــراتيجي.

التفكيـــر  -  تطبيــق  علــى  تســاعد  إيجابيــة  تنظيميــة  ثقافــة  لتوليــد  الالزمــة  التوصيــات  إلــى  للتوصــل  الباحثــة  تســعى 
القيــادات.  وتطويـــر  االستـــراتيجي 

أهداف الدراسة
تحرص الدراسة على معرفة اآلتي:

مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة امللك عبد العزيز بجدة.1- 

مستوى التفكيـر االستـراتيجي لدى القيادات العليا في الجامعة2- 

التحقــق مــن وجــود عالقــة ارتباطيــه دالــة إحصائيــا بيـــن الثقافــة التنظيميــة ودرجــة التفكيـــر االستـــراتيجي لــدى 3- 
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فــي الجامعــة. العليــا  القيــادات 

الجامعــة  -  فــي  العليــا  القيــادات  لــدى  التنظيميــة  الثقافــة  مســتوى  حــول  اختــالف  هنــاك  كان  إذا  ممــا  التحقــق 
والوظيفيــة. الشــخصية  وخصائصهــم 

بتنــوع  -  بالجامعــة  العليــا  القيــادات  لــدى  االستـــراتيجي  التفكيـــر  مســتوى  حــول  اختــالف  كان  إذا  ممــا  التحقــق 
والوظيفيــة. الشــخصية  خصائصهــم 

التوصــل إلــى مقتـــرحات وتوصيــات تســاهم فــي توليــد ثقافــة تنظيميــة تدعــم التفكيـــر االستـــراتيجي وتفعيلــه لــدى 6- 
العليــا. القيــادات 

تساؤالت الدراسة

تتناول هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤل الرئي�صي:

ما أثـر الثقافة التنظيمية على ممارسة التفكيـر االستـراتيجي لدى القيادات العليا في جامعة امللك عبد العزيز بجدة؟

ويتفرع منه عدد من التساؤالت الفرعية التالية وهي:

ما مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة؟1- 

ما مستوى التفكيـر االستـراتيجي لدى القيادات العليا في الجامعة؟2- 

هــل هنــاك عالقــة ذات داللــة ارتباطيــه دالــة إحصائًيــا بيـــن الثقافــة التنظيميــة و درجــة التفكيـــر االستـــراتيجي لــدى 3- 
القيــادات العليــا فــي الجامعــة؟

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة حــول مســتوى الثقافــة التنظيميــة لــدى القيــادات العليــا بالجامعــة تعــزى  - 
الختــالف متغيـــراتهم الشــخصية والوظيفيــة؟ 

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة حــول مســتوى التفكيـــر االستـــراتيجي لــدى القيــادات العليــا فــي الجامعــة تعــزى  - 
الختالف متغيـراتهم الشخصية والوظيفية؟ 

حدود الدراسة
الحدود املكانية: سوف يقتصر تطبيق الدراسة امليدانية على جامعة امللك عبد العزيز بجدة.- 

الحــدود االجتماعيــة: يقتصــر تطبيــق الدراســة امليدانيــة علــى مجتمــع مــن القيــادات العليــا النســائية فــي جامعــة - 
امللــك عبــد العزيــز للعــام 33 1هـــ/  3 1هـــ.

والتفكيـــر -  التنظيميــة  دراســة العالقــة بيـــن الثقافــة  علــى  الدراســة  هــذه  فــي  الباحثــة  ركــزت  العلميــة:  الحــدود 
التاليــة )عميــدة، وكيلــة، رئيســة قســم، مشــرفة  القياديــة  املناصــب  الالتــي يشــغلن  لــدى املوظفــات  اإلستـــراتيجي 

فقــط(. اإلدارات  مديـــرات  قســم، 

مصطلحات الدراسة

التفكيـر االستـراتيجي: 

عمليــة تـــركيبية ناجمــة عــن حســن توظيــف الحــدس واإلبــداع فــي رســم التوجهــات االستـــراتيجية للمنظمــة، لالســتفادة 
مــن معطيــات الحاضــر فــي رســم صــورة للمســتقبل مــن أجــل الوضــع التناف�صــي للمنظمــة )الشــهري، 2010: 5(.

ويمكــن النظــر إلــى التفكيـــر االستـــراتيجي علــى أنــه أحــد أنشــطة التفكيـــر الفرديــة التــي تعــود بالنفــع علــى املنظمــات, ويعــد 
الهــدف األسا�صــي مــن هــذه االستـــراتيجية هــو البحــث عــن االستـــراتيجيات التنافســية التــي تعمــل علــى وضــع املنظمــة فــي موضــع 

.)Haycock et al., 2012:  3( أفضــل مــن التــي عليــه اآلن
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الثقافة التنظيمية

تعني مجموعة من املعتقدات مشتـركة بيـن أعضاء اإلدارة العليا باملنظمة وكيفية إدارة أنفسهم وإدارة أفراد املنظمة 
وكيــف يسيـــرون أعمــال منظمتهــم، هــذه املعتقــدات غيـــر محسوســة لــإدارة العليــا ولكــن لهــا تأثيـــر علــى أفكارهــم وأفعالهــم 
القيــم,  النظــام الشــامل املكــون مــن  أنهــا ذلــك  الثقافــة التنظيميــة علــى  إلــى  155(. كذلــك يمكــن النظــر   :2002 )مصطفــى، 
.)Mayowa, 2011:  3( واملعتقدات، واملعاييـــر السائدة داخل املؤسسة، والتي قد تيسر أو تعوق من مستوى فاعلية األداء

منهج الدراسة

واالجتماعيــة  الطبيعيــة  الظواهــر  »يــدرس  بأنــه  يعــرف  والــذي  التحليلــي  الوصفــي  املنهــج  علــى  الدراســة  هــذه  تعتمــد 
واالقتصاديــة والسياســية دراســة كيفيــة توضــح خصائــص الظاهــرة، وكميــة توضــح حجمهــا وتغيـــراتها ودرجــات ارتباطهــا مــع 

.)119  :2007 )املزجاجــي،  األخــرى«  الظواهــر 

مجتمع الدراسة

يتمثــل مجتمــع الدراســة مــن جميــع القيــادات النســائية بجامعــة امللــك عبــد العزيــز بجــدة، وعددهــن )  2(، حســب 
بيانــات مكتــب عميــدة شــطر الطالبــات، والتــي تضمنــت عــدد القيــادات اإلداريــة، وألن املعلومــات الرقميــة لــم تشــر إلــى عــدد 
أمينــات األقســام، والباحثــة قامــت بالبحــث امليدانــي عــن عــدد أمينــات األقســام رغبــة فــي إضافــة القيــادات الالتــي يشــغلن هــذا 

املنصــب وبذلــك أصبــح عــدد مجتمــع الدراســة )271( قائــدة.

عينة الدراسة

بناء على حجم املجتمع املذكور، لجأت الباحثة إلى املعادلة الرياضية الخاصة بذلك وهي:  

حيــث )N هــو حجــم املجتمــع، b هــي نســبة الخطــأ التــي يجتهــد الباحــث فــي تحديدهــا، مثــل=06.(. ونتــج عنهــا حجــم العينــة 
وهــو 137، ومــن أجــل املحافظــة بقــدر اإلمــكان علــى هــذا الحجــم، وزعــت الباحثــة )250( اســتبانة وكانــت االســتبانات املستـــردة 
االســتبانات  عــدد  أصبــح  ذلــك  وعلــى  للتحليــل،  صالحيتهــا  لعــدم  منهــا  اســتبانة   )33( الباحثــة  واســتبعدت  اســتبانة،   )171(

 )137( للتحليــل  والجاهــزة  املســتوفاة 
اســتبانة.

افيــة ألفــراد  الخصائــص الديموغر
عينة الدراسة

بــه  البــدء  يمكــن  مــا  أول  لعــل 
قوائــم  فــي  الــواردة  البيانــات  تفريــغ  بعــد 
االستبيانات املستلمة من عينة البحث، 

ومــن خــالل اســتخدام األســاليب اإلحصائيــة، هــو وصــف عينــة الدراســة، وتحديــد طبيعتهــا مــن خــالل املعلومــات العامــة التــي 
اإلداري.  املنصــب  الخبـــرة،  ســنوات  العمــر،  حســب  البحــث  عينــة  أفــراد  تصنيــف  مــن  تمكــن  والتــي  االســتبانة،  تضمنتهــا 

توزيع أفراد العينة حسب العمر وسنوات الخبـرة واملنصب اإلداري
يالحــظ مــن الجــدول )2( أن معظــم أفــراد عينــة البحــث أعمارهــن تنتمــي للفئــة مــن 30 إلــى 39 عاًمــا، حيــث بلغــت نســبتهن 
 8. 3% ونســبة املنتميــات للفئــة العمريــة 50 عاًمــا فأكثـــر 

ً
2.8 % وبلغــت نســبة املنتميــات للفئــة العمريــة مــن 0  إلــى 9  عامــا

.%3.6 
ً
18.8% فــي حيـــن بلغــت نســبة املنتميــات للفئــة العمريــة أقــل مــن 30 عامــا

كمــا يالحــظ أن معظــم أفــراد عينــة البحــث مــن القيــادات النســائية ســنوات خبـــرتهن تنتمــي للفئــة 15 عاًمــا فأكثـــر حيــث 
بلغــت نســبتهن 7 % وبلغــت نســبة مــن ســنوات خبـــرتهن تنتمــي للفئــة أقــل مــن 5 أعــوام وكذلــك مــن ســنوات خبـــرتهن تنتمــي 
للفئــة مــن 10 إلــى  1 عاًمــا 18% لــكل منهمــا فــي حيـــن بلغــت نســبة مــن ســنوات خبـــرتهن تنتمــي للفئــة مــن 5 إلــى 9 أعــوام %17.

جدول رقم )1(
األعداد والنسب املئوية لالستبانات املوزعة واملستـردة بالنسبة ألفراد مجتمع الدراسة

القيادات 
النسائية 

بجامعة امللك 
عبد العزيز 

بجدة

مجتمع 
الدراسة

االستبانات 
املوزعة

االستبانات 
املستـردة

االستبانات 
املستبعدة

االستبانات 
الصالحة

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد
271%100250%92171%6333%12138%51
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القيــادات  مــن  البحــث  عينــة  أفــراد  معظــم  أن  يالحــظ  حيـــن  فــي 
وبلغــت   % 0 نســبتهن  بلغــت  حيــث  اإلدارات  مديـــرات  مــن  هــن  النســائية 
نســبة املشــرفات 28% ونســبة رئيســات األقســام 13.0% ونســبة الوكيــالت 

.%7 األقســام  أمينــات  نســبة  بلغــت  حيـــن  فــي   %12

أداة جمع البيانات )االستبانة(:

العينــة  مفــردات  مــن  الالزمــة  املعلومــات  علــى  الحصــول  ســبيل  فــي 
الباحثــة علــى االســتبيان كأداة  الدراســة، اعتمــدت  لإجابــة عــن تســاؤالت 
بالجانــب  النظريــة  الدراســة  لدعــم  املطلوبــة  البيانــات  لجمــع  أساســية 
اعتمــدت  وقــد  أهدافهــا.  وتحقيــق  تســاؤالتها  علــى  لإجابــة  التطبيقــي 
الباحثــة فــي بنــاء االســتبانة علــى االســتبيان الــوارد فــي دراســة )أثـــر الثقافــة 
التنظيميــة علــى مســتوى األداء الوظيفــي( للباحــث )عكاشــة(، فيمــا يتعلــق 
بمحــور الثقافــة التنظيميــة، وأمــا مــا يتعلــق بالتفكيـــر االستـــراتيجي فلقــد 
تــم االعتمــاد علــى اســتبيان دراســة بعنــوان )درجــة ممارســة أنمــاط التفكيـــر 
اإلستـــراتيجي لــدى القــادة التـربوييـــن فــي وزراه التـــربية والتعليــم فــي األردن(، 

والحراحشــة(. )الشــديفات  للباحثيـــن 

ولقــد قامــت الباحثــة بحــذف الفقــرات التــي ال تتناســب مــع متغيـــرات 
الدراســة وتــم اعتمادهــا مــن قبــل املشــرف املقــرر وبذلــك أصبحــت الفقــرات 

الكليــة )2 (.

وتتكون االستبانة من األجزاء التالية:

املنصــب -   - الخبـــرة  ســنوات  )العمــر-  وهــي:  الشــخصية  بالبيانــات  تختــص  تســاؤالت  علــى  ويحتــوي  األول:   الجــزء 
اإلداري(.

لــدى القيــادات النســائية بجامعــة امللــك عبــد -  الجــزء الثانــي: ويشــتمل علــى أداة التــي تتعلــق بالثقافــة التنظيميــة 
العزيــز، وتتكــون مــن أربعــة أبعــاد: 

البعد األول: السياسات واإلجراءات داخل الجامعة ويشتمل على 5 عبارات.	 

البعد الثاني: األنظمة والقوانيـن ويشتمل على   عبارات.	 

البعد الثالث: األنماط السلوكية ويشتمل على 5 عبارات.	 

البعد الرابع: القيم التنظيمية ويشتمل على 5 عبارات.	 

الجــزء الثالــث: ويشــتمل علــى أداة الدراســة التــي تتعلــق بالتفكيـــر االستـــراتيجي لــدى القيــادات النســائية بجامعــة - 
امللــك عبــد العزيــز، وتتكــون مــن أربعــة أبعــاد:

البعد األول: التفكيـر الشمولي ويشتمل على   عبارات.	 

البعد الثاني: التفكيـر التجريدي ويشتمل على 7 عبارات.	 

البعد الثالث: التفكيـر التشخي�صي ويشتمل على 5 عبارات.	 

البعد الرابع: التفكيـر التخطيطي ويشتمل على 7 عبارات.	 

وقــد اســتخدمت الباحثــة أســلوب ليكــرت )Likert( رباعــي التــدرج )موافــق بشــدة - موافــق - غيـــر موافــق - غيـــر موافــق 
بشدة(، وذلك لقياس أثـــر الثقافة التنظيمية على التفكيـــر االستـــراتيجي لدى القيادات النسائية بجامعة امللك عبد العزيز.

جدول رقم )2(
توزيع أفراد العينة حسب العمر وسنوات 

الخبـرة واملنصب اإلداري 

العدداملتغيـر
النسبة 
املئوية%

العمر

ً
53.6أقل من 30 عاما

ً
2.8 59من 30 إلى 39 عاما
ً
8. 83 من 0  إلى 9  عاما

 فأكثـر
ً
502618.8 عاما

100.0%138املجموع

سنوات 
الخبـرة

2518أقل من 5 أعوام
3217من 5 إلى 9 أعوام
ً
2518من 10 إلى  1 عاما

 فأكثـر
ً
7  156 عاما

100.0%138املجموع

املنصب 
اإلداري

1612وكيلة
1813رئيسة قسم
97أمينة قسم

3928مشرفة قسم
0 6 مديـرة إدارة

100.0%138املجموع
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صدق االستبانة
اعتمد الباحثة للتحقق من صدق األداة على طريقة واحدة وتسمى االتساق 
الداخلــي )Internal Consistency(، والتــي تقــوم علــى حســاب معامــل االرتبــاط بيـــن 

كل وحــدة مــن وحــدات األداة، واألداة ككل.

: أداة الثقافة التنظيمية:
ً
أوال

التنظيميــة  الثقافــة  أبعــاد  ارتبــاط  معامــالت  باســتخراج  الباحثــة  قامــت 
بالدرجــة الكليــة فــي عينــة اســتطالعية مــن خــارج عينــة البحــث تكونــت مــن )30( فــرًدا 

بالجامعــة. النســائية  القيــادات  مــن 

وكما يتضح من الجدول السابق فإن قيم معامالت االرتباط للمحاور بالدرجة 
الكليــة ألداء الثقافــة التنظيميــة تـــراوحت مــا بيـــن ) 0.69( و)2 0.8( ممــا يعنــي وجــود 

درجــة  يعكــس  بمــا  الداخلــي  االتســاق  مــن  عاليــة  درجــة 
عاليــة مــن الصــدق لفقــرات الثقافــة التنظيميــة.

ارتبــاط  معامــالت  بحســاب  الباحثــة  قامــت  كمــا 
عبــارات األداء مــع الدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي إليــه 

وكانــت النتائــج كالتالــي:

معامــالت  جميــع  أن   ) ( الجــدول  مــن  يالحــظ 
ودالــة  اإلشــارة  موجبــة  العبــارات  لجميــع  االرتباطــات 
تمتــع  إلــى  يشيـــر  ممــا   )0.01( مســتوى  عنــد  إحصائًيــا 
مــع  جيــد  داخلــي  اتســاق  بصــدق  جميعهــا  العبــارات 

لهــا. املمثلــة  أبعادهــا 

ثانًيا - أداة التفكيـر االستـراتيجي
االستـــراتيجي  التفكيـــر  أبعــاد  ارتبــاط  معامــالت  باســتخراج  الباحثــة  قامــت 
بالدرجــة الكليــة فــي عينــة اســتطالعية مــن خــارج عينــة البحــث تكونــت مــن )30( فــرًدا 
مــن القيــادات النســائية بالجامعــة ويوضــح الجــدول التالــي معامــالت االرتبــاط بيـــن 

درجــة كل بعــد والدرجــة الكليــة.

للمحــاور  االرتبــاط  معامــالت  قيــم  فــإن   )5( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح  وكمــا 
بالدرجــة الكليــة ألداة التفكيـــر االستـــراتيجي تـــراوحت مــا بيـــن )0.707( و)0.902( ممــا 

يعني وجود درجة عالية من االتساق الداخلي بما يعكس 
درجــة عاليــة مــن الصــدق لفقــرات التفكيـــر االستـــراتيجي.

معامــالت  جميــع  أن   )6( الجــدول  مــن  يالحــظ 
ودالــة  اإلشــارة  موجبــة  العبــارات  لجميــع  االرتباطــات 

.)0.01( مســتوى  عنــد  إحصائيــا 

ثبات األداة

اســتخدمت  االســتبانة  ثبــات  مــن  للتحقــق 
 )) Cronbach Alpha( الباحثــة معادلــة ألفــا كرونبــاخ
الثبــات  معامــالت  التاليــة  الجــداول  وتوضــح 

املعادلــة. هــذه  باســتخدام  الناتجــة 

جدول رقم )3(
معامل االرتباط بيـن درجة كل بعد 
والدرجة الكلية للثقافة التنظيمية

معامل االرتباط البعد

**0.8 2 السياسات واإلجراءات 
داخل الجامعة

**0.822 األنظمة والقوانيـن
**0.725 األنماط السلوكية
**0.69  القيم التنظيمية

 **وجود داللة عند مستوى 0.01  

)5 ( رقــم  ول  جــد
معامل االرتباط بيـن درجة كل بعد 

والدرجة الكلية للتفكيـر اإلستـراتيجي

معامل االرتباط البعد
**0.7   التفكيـر الشمولي
**0.707 التفكيـر التجريدي
**0.833 التفكيـر التشخي�صي
**0.902 التفكيـر التخطيطي

 **وجود داللة عند مستوى 0.01 

جدول رقم )4(
 معامل ارتباط كل عبارة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه 

ألداة الثقافة التنظيمية 

معامل 
االرتباط

رقم 
الفقرة

معامل 
االرتباط

رقم 
الفقرة

معامل 
االرتباط

رقم 
الفقرة

معامل 
االرتباط

رقم 
الفقرة

**0.859 16 **0.38  11 **0. 37 6 **0.587 1
**0.8 3 17 **0.528 12 **0.  6 7 **0. 87 2
**0.881 18 **0.63  13 **0.610 8 **0.376 3
**0.867 19 **0.610 1  **0.600 9 **0. 99  

**0.609 15 **0.76  10 **0.710 5
** وجود داللة عند مستوى 0.01

جدول رقم )6(
معامل ارتباط كل عبارة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه ألداة 

التفكيـر اإلستـراتيجي

معامل 
االرتباط

رقم 
الفقرة

معامل 
االرتباط

رقم 
الفقرة

معامل 
االرتباط

رقم 
الفقرة

معامل 
االرتباط

رقم 
الفقرة

**0.68  19 **0.69  13 **0.6 7 7 **0.552 1
**0.678 20 **0.835 1  **0.6   8 **0.737 2
**0.62  21 **0.760 15 **0.733 9 **0.712 3
**0.786 22 **0.6 3 16 **0.697 10 **0.693  
**0.705 23 **0.706 17 **0.529 11 **0.518 5

**0.68  18 **0.602 12 **0.706 6
** وجود داللة عند مستوى 0.01
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- أداة الثقافة التنظيمية
ً
أوال

يتضــح مــن الجــدول رقــم )7( إن قيــم معامــالت الثبــات جميعهــا قيــم 
-0.738( بيـــن  االســتبانة  فــي  الثبــات  معامــالت  قيــم  تـــراوحت  حيــث  عاليــة 

القيــم  هــذه  وتشيـــر   )0.823( لــأداة  الكلــي  الثبــات  معامــل  وبلــغ   )0.860
العالية من معامالت الثبات إلى صالحية األداة للتطبيق وإمكانية االعتماد 

علــى نتائجهــا والوثــوق بهــا.

- أداة التفكيـر االستـراتيجي: 
ً
ثانيا

يتضــح مــن الجــدول رقــم )8( إن قيــم معامــالت الثبــات جميعهــا قيــم 
-0.779( بيـــن  االســتبانة  فــي  الثبــات  معامــالت  قيــم  تـــراوحت  حيــث  عاليــة 

القيــم  هــذه  وتشيـــر   ،)0.916( لــأداة  الكلــي  الثبــات  معامــل  وبلــغ   )0.952
العاليــة مــن معامــالت الثبــات إلــى صالحيــة األداة للتطبيــق وإمــكان االعتمــاد 

علــى نتائجهــا والوثــوق بهــا.

املعالجة واألساليب اإلحصائية املستخدمة

مثــل معامــل  الدراســة  أداة  لتقنيـــن  اســتخدامه  ملــا ســبق  باإلضافــة 
االرتباط لــ”بيـرسون” )Person Product-moment correlation(، ومعامل 
“ألفــا كرونبــاخ” )Cronbach Alpha(، تــم اســتخدام األســاليب اإلحصائيــة 
التاليــة لتحليــل البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن واقــع تطبيــق االســتبانة علــى 

أفــراد عينــة الدراســة:

- اإلحصاء الوصفي: وذلك من خالل األساليب التالية
ً
أوال

التكرارات والنسب املئوية لوصف مجتمع الدراسة بالنسبة للمعلومات األولية.1- 

لــكل 2-  أفــراد مجتمــع الدراســة  التــي يعطيهــا  املتوســط الحســابي، وذلــك لحســاب القيمــة 
لــكل بعــد. عبــارة مــن عبــارات البعــد، واملتوســط الحســابي العــام 

االنحرافات املعيارية للتعرف على التبايـــن في اســتجابات أفراد العينة على كل عبارة من 3- 
عبارات االستبانة.

لحســاب درجــة املوافقــة مــن حيــث قوتهــا أو ضعفهــا ملقيــاس ليكــرت الرباعــي تــم  - 
حســاب القيــم )األوزان( كمــا فــي الجــدول رقــم )9(.

ثــم تــم تحديــد االتجــاه ملقيــاس ليكــرت الرباعــي »Likert Scale« كمــا فــي الجــدول 
.)10( رقــم 

- اإلحصاء االستداللي، وذلك من خالل
ً
ثانيا

مــا -  علــى  للتعــرف   )One way Anova( األحــادي  التبايـــن  تحليــل  اختبــار )ف( 
عينــة  مفــردات  اتجاهــات  بيـــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  هنــاك  كانــت  إذا 
الشــخصية والوظيفيــة  باختــالف متغيـــراتهم  الدراســة  نحــو محــاور  الدراســة 

التــي تنقســم إلــى أكثـــر مــن فئتيـــن.

اختيــار شــيفية )Scheffe( للتعــرف علــى اتجــاه صالــح الفــروق نحــو أي فئــة مــن فئــات املتغيـــرات التــي تنقســم إلــى - 
أكثـــر مــن فئتيـــن، وذلــك إذا مــا بيـــن اختبــار تحليــل التبايـــن األحــادي وجــود فــروق بيـــن فئــات هــذه املتغيـــرات.

جدول رقم )7(
 ألبعادها 

ً
معامالت ثبات أداة الدراسة طبقا

املختلفة ألداة الثقافة التنظيمية

معامل  
الفاكرونباخ

عدد 
الفقرات البعد

0.738 5 السياسات واإلجراءات 
داخل الجامعة

0.785   األنظمة والقوانيـن
0.828 5 األنماط السلوكية
0.860 5 القيم التنظيمية
0.823 19 األداة ككل

جدول رقم )8(
 ألبعادها 

ً
معامالت ثبات أداة الدراسة طبقا

املختلفة ألداة التفكيـر اإلستـراتيجي

معامل 
الفاكرونباخ

عدد 
الفقرات البعد

0.928   التفكيـر الشمولي
0.952 7 التفكيـر التجريدي
0.803 5 التفكيـر التشخي�صي
0.779 7 التفكيـر التخطيطي
0.916 23 األداة ككل

جدول رقم )9(
حساب قيم األوزان

الوزن افقة درجة املو
1 غيـر موافق بشدة
2 غيـر موافق
3 موافق
  موافق بشدة

جدول رقم )10(
تحديد االتجاه ملقياس ليكرت 

الرباعي

افقة   درجة املو املتوسط املرجح 
غيـر موافق بشدة  من 1 إلى  1.7

غيـر موافق  من 1.75 إلى 9 .2
موافق  من 2.50 إلى  3.2 

موافق بشدة  من 3.25 إلى 00.  
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مناقشة النتائج وتفسيـرها

هدفــت هــذه الدراســة إلــى قيــاس اثـــر الثقافــة التنظيميــة علــى التفكيـــر االستـــراتيجي لــدى القيــادات النســائية بجامعــة 
امللــك عبــد العزيــز، ولإجابــة علــى أســئلة الدراســة تــم بنــاء اســتبانة شــملت هــذه املتغيـــرات، وتــم تطبيقهــا علــى أفــراد الدراســة 
البالــغ عددهــن )138( مــن القيــادات النســائية بجامعــة امللــك عبــد العزيــز بجــدة، وقــد تــم إدخــال البيانــات إلــى جهــاز الحاســب 

اآللــي وباســتخدام البـــرنامج اإلحصائــي SPSS تــم تحليــل النتائــج فكانــت كاآلتــي:

التساؤل األول - هل الثقافة التنظيمية سائدة لدى القيادات النسائية في الجامعة؟

املتوســطات  حســاب  تــم  األول  التســاؤل  علــى  لإجابــة 
الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ألبعــاد الثقافــة التنظيميــة 
األنظمــة  الجامعــة،  داخــل  واإلجــراءات  )السياســات 
ويبيـــن  التنظيميــة(  القيــم  الســلوكية،  األنمــاط  والقوانيـــن، 

األبعــاد. لتلــك  الحســابية  املتوســطات   )11( الجــدول 

املتوســطات  أن جميــع   )11( رقــم  الجــدول  مــن  يتبيـــن 
أبعــاد  كافــة  وعلــى  »موافــق«  مســتوى  فــي  جــاءت  الحســابية 
الثقافة التنظيمية )السياسات واإلجراءات داخل الجامعة، 
األنظمــة والقوانيـــن، األنمــاط الســلوكية، القيــم التنظيميــة( 
الثقافــة  بيـــن )2.96-2.99( وبالنســبة ملســتوى  مــا  وتـــراوحت 
التنظيميــة الســائدة فــي الجامعــة فقــد بلــغ املتوســط الحســابي 

لــه )2.98(.

ويتبيـــن مــن الجــدول أن السياســات واإلجــراءات داخــل الجامعــة واألنمــاط الســلوكية كانــا األعلــى فــي املوافقــة بدرجــة 
 
ً
»موافــق« حيــث بلــغ املتوســط الحســابي لــكل منهمــا )2.99(، وهــذا يــدل علــى أن أفــراد العينــة يوافقــون علــى أن هنــاك التزامــا

 بالسياســات واإلجــراءات داخــل الجامعــة وتـــرى الباحثــة بــأن هــذا االلتــزام يســاهم فــي إنجــاز املهــام املطلوبــة، واتفقــت 
ً
واضحــا

أفــراد العينــة بنفــس املســتوى علــى أن هنــاك التزاًمــا مــن القيــادات بالســلوكيات اإليجابيــة، وتـــرى الباحثــة بــأن ســبب هــذا 
االلتزام هو أن أفراد العينة يعتبـــرون من القيادات الجامعية التي تتمتع بقدر كبيـــر من العلم واملعرفة والثقافة املطلوبة، 
وهــذه النتائــج اتفقــت مــع دراســة )عكاشــة( التــي تؤيــد وتؤكــد االلتــزام بالسياســات واإلجــراءات واتبــاع األنمــاط الســلوكية 

الفعالــة.

وأمــا فــي املرتبــة الثالثــة جــاءت األنظمــة والقوانيـــن بدرجــة »موافــق« والــذي بلــغ متوســطه الحســابي )2.97(، وهــذا داللــة 
علــى أن أنظمــة وقوانيـــن الجامعــة ذات فاعليــة ووضــوح للقيــادات وبهــا قــدر مــن املرونــة، وتـــرى الباحثــة ضــرورة االهتمــام 
بتطويـــر النظــم والقوانيـــن بمــا يتما�صــى مــع التغييـــرات الســريعة فــي العصــر الحالــي. واتفقــت نتائــج هــذا املحــور مــع دراســة 

)عكاشــة( التــي بينــت مــدى التــزام العامليـــن ألنظمــة وقوانيـــن العمــل.

وفــي املرتبــة األخيـــرة القيــم التنظيميــة بدرجــة »موافــق« بمتوســط حســابي )2.96(، وهــذا داللــة علــى أن الجامعــة تنظــر 
إلــى العنصــر البشــري بأنــه أهــم املــوارد املتاحــة لديهــا وتـــرى الباحثــة بــأن الجامعــة تتميــز بالقيــم التنظيميــة العاليــة والتــي تدفــع 
الكثيـــر مــن قيادتهــا ومنســوبيها إلــى تحمــل الضغــوط واملخاطــر مــن أحــل خدمــة الجامعــة. واتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة 

)عكاشــة( و)الدوســري(.

داخــل  )السياســات واإلجــراءات  أبعادهــا  بــكل  الجامعــة  فــي  الســائدة  التنظيميــة  الثقافــة  تحديــد مســتوى  أجــل  ومــن 
واالنحرافــات  الحســابية  املتوســطات  حســاب  تــم  التنظيميــة(  القيــم  الســلوكية،  األنمــاط  والقوانيـــن،  األنظمــة  الجامعــة، 

بعــد. كل  لعبــارات  املعياريــة 

جدول رقم )11( 
افات املعيارية   املتوسطات الحسابية واالنحر

والتـرتيب ألبعاد الثقافة التنظيمية 

درجة 
افقة املو التـرتيب االنحراف 

املعياري
املتوسط 
الحسابي البعد م

موافق 1 0. 8  2.99 السياسات واإلجراءات 
داخل الجامعة 1

موافق 3 0. 68 2.97 األنظمة والقوانيـن 2
موافق 1 0.510 2.99 األنماط السلوكية 3
موافق   0.  3 2.96 القيم التنظيمية  

موافق 2.98 مستوى الثقافة التنظيمية 
السائدة في الجامعة
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السياسات واإلجراءات داخل الجامعة

قامت الباحثة بتخصيص )5( عبارات لقياس آراء أفراد عينة الدراسة حول السياسات واإلجراءات داخل الجامعة.

جدول رقم )12(
افات املعيارية والتـرتيب لعبارات بعد السياسات واإلجراءات داخل الجامعة املتوسطات الحسابية واالنحر

درجة 
افقة املو التـرتيب االنحراف 

املعياري
املتوسط 
الحسابي العبارة م

موافق 2 0.608 3.05 يوجد التزام واضح من قبل القيادات النسائية بسياسات وإجراءات العمل املعتمدة في الجامعة. 1
موافق 1 0. 6  3.15 تساهم السياسات واإلجراءات املتبعة في تحقيق أهداف الجامعة. 2
موافق 3 0.598 2.99 هناك معرفة لدى القيادات النسائية بطبيعة اإلجراءات والسياسات املعتمدة. 3
موافق   0.613 2.9  ا مالئًما لتنفيذ مهام وواجبات القيادات النسائية.

ً
توفر السياسات واإلجراءات املعتمدة مناخ  

موافق 5 0.660 2.80 تتسم السياسات واإلجراءات املتبعة بالوضوح التام لدى القيادات النسائية بالجامعة. 5

 يتبيـــن مــن الجــدول )12( أن عبــارات بعــد السياســات واإلجــراءات داخــل الجامعــة حــازت علــى متوســطات حســابية 
تقــع فــي مســتوى موافــق. وتـــراوحت املتوســطات الحســابية للفقــرات بيـــن )2.80-3.15( وكان أعلــى موافقــة للعبــارة )تســاهم 
أن  علــى  داللــة  وهــذا   )3.15 حســابي  متوســط  علــى  وحــازت  الجامعــة،  أهــداف  تحقيــق  فــي  املتبعــة  واإلجــراءات  السياســات 
األخــرى  العبــارات  أمــا  األهــداف،  تحقيــق  فــي  تســاهم  الجامعــة  فــي  واإلجــراءات  السياســات  أن  علــى  يوافقــون  العينــة  أفــراد 
التــي حصلــت علــى متوســطات أقــل مــن بعــض التبايـــن فــي درجــات املوافقــة فتشــمل: »يوجــد التــزام واضــح مــن قبــل القيــادات 
النســائية بسياســات وإجــراءات العمــل املعتمــدة فــي الجامعــة« )م=3.05(، »هنــاك معرفــة لــدى القيــادات بطبيعــة اإلجــراءات 
 لتنفيــذ مهــام وواجبــات القيــادات 

ً
 مالئمــا

ً
والسياســات املعتمــدة« )م=2.99(، »توفــر السياســات واإلجــراءات املعتمــدة مناخــا

النســائية« )م= 2.9(، وهــذا داللــة علــى أن أفــراد العينــة يوافقــون علــى أهميــة السياســات واإلجــراءات ودورهــا فــي تنفيــذ املهــام 
املوكلــة إليهــم.

وكان أقــل موافقــة للعبــارة )تتســم السياســات واإلجــراءات املتبعــة بالوضــوح التــام لــدى القيــادات النســائية بالجامعــة، 
وحــازت علــى متوســط حســابي 2.80(. وتـــرى الباحثــة بأنــه البــد مــن أن تكــون السياســات واإلجــراءات املعتمــدة فــي الجامعــة 

واضحــة ومعلنــة للقيــادات حتــى تـــرتفع نســبة االلتــزام بهــا، ممــا يحقــق أهــداف الجامعــة.

األنظمة والقوانيـن

قامــت الباحثــة بتخصيــص ) ( عبــارات لقيــاس آراء أفــراد عينــة الدراســة حــول األنظمــة والقوانيـــن داخــل الجامعــة، 
وفيمــا يلــي عــرض نتائــج إجابــات أفــراد العينــة حــول درجــة املوافقــة علــى هــذه العبــارات:

جدول رقم )13(
افات املعيارية والتـرتيب لعبارات بعد األنظمة والقوانيـن داخل الجامعة املتوسطات الحسابية واالنحر

درجة 
افقة املو التـرتيب االنحراف 

املعياري
املتوسط 
الحسابي العبارة م

موافق 3 0.589 2.9  يتم إنجاز الخطط والبـرامج طبًقا لنصوص األنظمة والقوانيـن املعمول بها. 1
موافق 1 0.63  3.01 يوجد التزام واضح من قبل القيادات  على تطبيق ما تنص عليه األنظمة والقوانيـن املعتمدة. 2

موافق 2 0.616 3.01 هناك فهم ودراية لدى القيادات النسائية بطبيعة األنظمة والقوانيـن واللوائح املعمول بها في 
الجامعة. 3

موافق   0.858 2.91 توفر األنظمة والقوانيـن املتبعة مجاال لعملية تفويض السلطة ألصحاب الوظائف التنفيذية.  

يتبيـــن مــن جــدول )13( أن عبــارات ُبعــد األنظمــة والقوانيـــن داخــل الجامعــة حــازت علــى متوســطات حســابية فــي مســتوى 
التــزام  »يوجــد  عبــارة  مــن  لــكل  أعلــى موافقــة  وكانــت   )3.01-2.91( بيـــن  للفقــرات  الحســابية  املتوســطات  وتـــراوحت  موافــق. 
واضــح مــن قبــل القيــادات النســائية علــى تطبيــق مــا تنــص عليــه األنظمــة والقوانيـــن املعتمــدة« وعبــارة »هنــاك فهــم ودرايــة لــدى 
القيادات النسائية بطبيعة األنظمة والقوانيـــن واللوائح املعمول بها في الجامعة«، وحاز كل منها على متوسط حسابي 3.01(. 
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وهــذا داللــة علــى أن أفــراد العينــة يوافقــون علــى مــدى االلتــزام بمــا تنــص عليــه األنظمــة والقوانيـــن وبــأن هــذا االلتــزام جــاء مــن 
فهــم ودرايــة القيــادات النســائية بطبيعــة األنظمــة والقوانيـــن، وتـــرى الباحثــة بــأن هــذا االلتــزام والفهــم جــاء مــن الخبـــرة الطويلــة 
للقيــادات النســائية فــي الجامعــة ممــا كــون لديهــم هــذه الثقافــة. أمــا العبــارات األخــرى التــي حصلــت علــى متوســطات أقــل مــع 
 لنصــوص األنظمــة والقوانيـــن املعمــول 

ً
إنجــاز الخطــط والبـــرامج طبقــا فــي درجــات املوافقــة فتشــمل: »يتــم  التبايـــن  بعــض 

بهــا« )م= 2.9(. وهــذا داللــة علــى أن أفــراد العينــة يوافقــون علــى أن الخطــط والبـــرامج تــم تطبيقهــا وفــق األنظمــة والقوانيـــن 
املعتمــدة فــي الجامعــة، وتـــرى الباحثــة بــأن هــذا التطبيــق داللــة قــدرة القيــادات النســائية علــى املتابعــة والتوجيــه فــي إنجــاز 

الخطــط وفــق األنظمــة والقوانيـــن املعمــول بهــا.

الوظائــف  الســلطة ألصحــاب  تفويــض  املتبعــة مجــاال لعمليــة  )توفــر األنظمــة والقوانيـــن  للعبــارة  أقــل موافقــة  وكان 
التنفيذيــة، وحــازت علــى متوســط حســابي 2.91(. وهــذا داللــة علــى أن أفــراد العينــة يوافقــون علــى أن األنظمــة والقوانيـــن 
 لعملية التفويض، وتـرى الباحثة بأن هذا يوضح مدى إدراك القيادات النسائية بأهمية املوارد البشرية 

ً
املتبعة تعطي مجاال

باختــالف مســتوياتهم اإلداريــة وحرصهــم علــى تدريــب املوظفيـــن مــن خــالل التفويــض ومــدى اقتناعهــم بأهميــة التفويــض.

األنماط السلوكية داخل الجامعة

 قامت الباحثة بتخصيص )5( عبارات لقياس آراء أفراد عينة الدراسة حول األنماط السلوكية داخل الجامعة.

جدول رقم )14( 
افات املعيارية والتـرتيب لعبارات ُبعد األنماط السلوكية داخل الجامعة املتوسطات الحسابية واالنحر

درجة 
افقة املو التـرتيب االنحراف 

املعياري
املتوسط 
الحسابي العبارة م

موافق 2 0.660 3.0  تلتزم القيادات النسائية بالسلوكيات اإليجابية التي تنص عليها نظم وقوانيـن العمل داخل الجامعة. 1

موافق 5 0.707 2.86 تقــدم الجامعــة للقيــادات النســائية البـــرامج التدريبيــة الالزمــة مــن أجــل إتبــاع األنمــاط الســلوكية التــي 
تعمــل علــى تحقيــق الكفــاءة اإلداريــة. 2

موافق 3 0.622 2.99 تسعي القيادات النسائية باستمرار نحو تطويـر النمط السلوكي الذي يساهم في إنجاز املهام الوظيفية. 3
موافق   0.610 2.99 تتبع القيادات النسائية األنماط السلوكية التي ُتساهم في تحقيق األداء الوظيفي املطلوب.  
موافق 1 0.620 3.05 تساهم سلوكيات القيادات النسائية في الجامعة على تكويـن الصورة الذهنية الطيبة عن الجامعة. 5

يتبيـــن مــن جــدول ) 1( أن عبــارات بعــد األنمــاط الســلوكية داخــل الجامعــة حــازت علــى متوســطات حســابية تقــع فــي 
مســتوى موافــق. وتـــراوحت املتوســطات الحســابية للفقــرات بيـــن )2.86-3.05( وكان أعلــى موافقــة للعبــارة )تســاهم ســلوكيات 
القيــادات النســائية فــي الجامعــة علــى تكويـــن الصــورة الذهنيــة الطيبــة عــن الجامعــة، وحــازت علــى متوســط حســابي 3.05(، 
وهــذا داللــة علــى أن أفــراد العينــة يوافقــون بــأن القيــادات النســائية لهــا مســاهمة واضحــة فــي تكويـــن صــورة ذهنيــة طيبــة عــن 
الجامعــة. وتـــرى الباحثــة بــأن هــذه املوافقــة داللــة علــى فهــم القيــادات وإدراكهــم ملــدى أهميــة دورهــم فــي تكويـــن صــورة طيبــة 

عــن الجامعــة مــن خــالل الســلوكيات اإليجابيــة.

أن العبارات األخرى التي حصلت على متوسطات أقل من بعض التبايـــن في درجات املوافقة فتشمل: »تلتزم القيادات 
القيــادات  »تســعى  )م= 3.0(،  الجامعــة«  داخــل  العمــل  وقوانيـــن  نظــم  عليهــا  تنــص  التــي  اإليجابيــة  بالســلوكيات  النســائية 
النســائية  القيــادات  املهــام الوظيفيــة«، و«تتبــع  فــي إنجــاز  الــذي يســاهم  النمــط الســلوكي  النســائية باســتمرار نحــو تطويـــر 
األنمــاط الســلوكية التــي تســاهم فــي تحقيــق األداء الوظيفــي املطلــوب« )م=2.99( لــكل منهمــا، وهــذا داللــة علــى أن أفــراد العينــة 
يوافقــون علــى مــدى التــزام القيــادات بالســلوكيات املنصــوص عليهــا فــي نظــم وقوانيـــن العمــل وتهتــم القيــادات النســائية بتطويـــر 
النمــط الســلوكي ممــا يســاعد علــى تحقيــق مهامهــم الوظيفيــة، وتـــرى الباحثــة بــأن هــذا داللــة علــى مــدى تفهــم ومعرفــة القيــادات 
النسائية بأهمية األنماط السلوكية اإليجابية ومدى والء وانتماء القيادات إلى الجامعة من خالل سعيهم إلى تطويـــر وتغييـــر 

أنماطهــم الســلوكية بمــا تتفــق عليــه نظــم وقوانيـــن الجامعــة ويســاهم فــي تحقيــق األداء املطلــوب.

إتبــاع األنمــاط  مــن أجــل  الالزمــة  التدريبيــة  البـــرامج  النســائية  للقيــادات  )تقــدم الجامعــة  للعبــارة  أقــل موافقــة  وكان 
الســلوكية التــي تعمــل علــى تحقيــق الكفــاءة اإلداريــة، وحــازت علــى متوســط حســابي 2.86(. وهــذا داللــة علــى أن أفــراد العينــة 
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يوافقــون علــى أن الجامعــة تقــدم لقياداتهــا البـــرامج التدريبــي الالزمــة إلتبــاع األنمــاط الســلوكية التــي تحقــق الكفــاءة اإلداريــة. 
وتـــرى الباحثــة بأنــه ال بــد مــن زيــادة االهتمــام بالبـــرامج التــي تعــزز األنمــاط الســلوكية اإليجابيــة حتــى تســاعد القيــادات علــى أداء 

مهامهــم بأفضــل صــورة.

القيم التنظيمية داخل الجامعة:

قامت الباحثة بتخصيص )5( عبارات لقياس آراء أفراد عينة الدراسة حول القيم التنظيمية داخل الجامعة.

جدول رقم )15(
افات املعيارية والتـرتيب لعبارات ُبعد القيم التنظيمية داخل الجامعة املتوسطات الحسابية واالنحر

درجة 
افقة املو التـرتيب االنحراف 

املعياري
املتوسط 
الحسابي العبارة م

موافق 5 0.72  2.85 تنظر إدارة الجامعة إلى العنصر البشري بأنه من أهم املوارد املتاحة في الجامعة. 1
موافق   0.678 2.91 تتقبل القيادات النسائية الضغوط واملخاطر من أجل مصلحة الجامعة وتطورها. 2
موافق 3 0.628 2.99 تحافظ القيادات النسائية على عالقات عمل طيبة تستند إلى مبدأ التعاون والتكامل في إنجاز املهام. 2

موافق 3 0.628 2.99 تحافــظ القيــادات النســائية باســتمرار علــى ممتلــكات الجامعــة ومقدراتهــا، ممــا يســاهم فــي تعزيــز 
مكانــة الجامعــة وتطورهــا. 3

موافق 1 0.633 3.0  فــي  والواجبــات  املهــام  الوقــت إلنجــاز  بأهميــة عامــل  النســائية  القيــادات  قبــل  مــن  اهتمــام  هنــاك 
املحــددة. الزمنيــة  الفتـــرة   

فــي  يتبيـــن مــن جــدول )15( أن عبــارات بعــد القيــم التنظيميــة داخــل الجامعــة حــازت علــى متوســطات حســابية تقــع 
مســتوى موافــق. وتـــراوحت املتوســطات الحســابية للفقــرات بيـــن )2.85-3.00( وكان أعلــى موافقــة للعبــارة )تحافــظ القيــادات 
النســائية باســتمرار على ممتلكات الجامعة ومقدراتهم، مما يســاهم في تعزيز مكانة الجامعة وتطورها، وحازت على متوســط 
حســابي 3.00(، وهــذا داللــة علــى أن أفــراد العينــة يوافقــون علــى محافظــة القيــادات النســائية علــى ممتلــكات الجامعــة ممــا 
يســاهم فــي تعزيــز مكانــة الجامعــة وتطورهــا، وتـــرى الباحثــة بــأن هــذا يؤكــد مــدى والء وانتمــاء القيــادات النســائية للجامعــة مــن 
خــالل املحافظــة علــى ممتلكاتهــا مــن أجهــزة وأدوات ومــا إلــى ذلــك. أمــا العبــارات األخــرى التــي حصلــت علــى متوســطات أقــل مــن 
بعــض التبايـــن فــي درجــات املوافقــة فتشــمل: »هنــاك اهتمــام مــن قبــل القيــادات النســائية بأهميــة عامــل الوقــت إلنجــاز املهــام 
والواجبــات فــي الفتـــرة الزمنيــة املحــددة« )م=3.00(، »تحافــظ القيــادات النســائية علــى عالقــات عمــل طيبــة تســتند إلــى مبــدأ 
التعــاون والتكامــل فــي إنجــاز املهــام« )م=2.99(، »تتقبــل القيــادات النســائية الضغــوط واملخاطــر مــن أجــل مصلحــة الجامعــة 

)م=2.91(. وتطورهــا« 

الجامعــة(،  فــي  املتاحــة  املــوارد  أهــم  مــن  بأنــه  البشــري  العنصــر  إلــى  الجامعــة  إدارة  )تنظــر  للعبــارة  أقــل موافقــة  وكان 
وحــازت علــى متوســط حســابي )م=2.85(، وهــذا داللــة علــى أن 
أفــراد العينــة يوافقــون علــى أن إدارة الجامعــة تنظــر إلــى العنصــر 
الباحثــة  وتـــرى  الجامعــة.  فــي  املتاحــة  املــوارد  أهــم  بأنــه  البشــري 
بــأن هــذا داللــة علــى مــدى إدراك إدارة الجامعــة أهميــة العنصــر 
جــاء  هنــا  ومــن  الجامعــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  ودوره  البشــري 

النســائية. للقيــادات  التدريبيــة  البـــرامج  بتقديــم  االهتمــام 

التساؤل الثاني: هل التفكيـر استـراتيجي لدى القيادات 
النسائية في الجامعة؟

املتوســطات  حســاب  تــم  الثانــي  التســاؤل  علــى  لإجابــة 
الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ألبعــاد التفكيـــر االستـــراتيجي 

جدول رقم )16( 
افات املعيارية والتـرتيب  املتوسطات الحسابية واالنحر

ألبعاد التفكيـر اإلستـراتيجي )التفكيـر الشمولي، التفكيـر 
التجريدي، التفكيـر التشخي�صي، التفكيـر التخطيطي(

درجة 
افقة املو التـرتيب االنحراف 

املعياري
املتوسط 
الحسابي البعد م

موافق 2 0. 3  3.16 التفكيـر الشمولي 1
موافق   0. 09 2.9  التفكيـر التجريدي 2
موافق 3 0. 10 2.98 التفكيـر التشخي�صي 3
موافق 1 0.391 3.17 التفكيـر التخطيطي  

موافق 3.06

مستوى التفكيـر 
اإلستـراتيجي لدى 

القيادات النسائية في 
الجامعة
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)التفكيـــر الشــمولي، التفكيـــر التجريــدي، التفكيـــر التشــخي�صي، التفكيـــر التخطيطــي( ويبيـــن الجــدول التالــي املتوســطات 
األبعــاد. لتلــك  الحســابية 

أبعــاد التفكيـــر  فــي مســتوى »موافــق« وعلــى كافــة  يتبيـــن مــن الجــدول )16( أن جميــع املتوســطات الحســابية جــاءت 
االستـراتيجي )التفكيـر الشمولي، التفكيـر التجريدي، التفكيـر التشخي�صي، التفكيـر التخطيطي(، وتـراوحت ما بيـن ) 2.9-
3.16( وبالنســبة ملســتوى التفكيـــر االستـــراتيجي لــدى القيــادات النســائية فــي الجامعــة فقــد بلــغ املتوســط الحســابي لــه )3.06(.

ويتبيـــن مــن الجــدول أن التفكيـــر التخطيــط كان األعلــى فــي املوافقــة بدرجــة »موافــق« حيــث بلــغ املتوســط الحســابي لــه 
)3.17(، وتـــرى الباحثــة بــأن هــذا النــوع مــن التفكيـــر يعتمــد القــادة علــى فهــم املشــاكل بتفاصيلهــا ممــا يضمــن للجامعــة تحديــد 
التفكيـــر الشــمولي بدرجــة »موافــق« بمتوســط  الثانيــة  فــي املرتبــة  النتائــج املمكنــة قبــل أي عمليــة تخطيطيــة، وأمــا  وتوقــع 
 مــن التفكيـــر التخطيطــي وتـــرى الباحثــة بــأن ضــرورة ممارســة التفكيـــر الشــمولي مــن 

ً
حســابي )3.16( وهــي درجــة قريبــة جــدا

 ألن هــذا التفكيـــر قائــم بدرجــة كبيـــرة علــى ســرعة االســتجابة بوضــع الحلــول واالهتمــام 
ً
أهميــة مؤسســات التعليــم العالــي، نظــرا

ــر الشــمولي  بدرجــة كبيـــرة بالنتائــج، وهــذه النتائــج اتفقــت مــع دراســة )الشــهري( والتــي أكــدت نتائجهــا ارتفــاع مســتوى التفكيـ
لــدى القــادة التـربوييـــن.

ثــم فــي املرتبــة الثالثــة جــاء التفكيـــر التشــخي�صي بدرجــة »موافــق« والــذي بلــغ متوســطه الحســابي )2.98(، وتـــرى الباحثــة 
بــأن هــذا النمــط مــن التفكيـــر يعيــب عليــه االفتقــار للمرونــة فــي التعامــل مــع العامليـــن فــي النظــام اإلداري.

القيــادات  بــأن  الباحثــة  وتـــرى  التجريــدي بدرجــة »موافــق« بمتوســط حســابي ) 2.9(،  التفكيـــر  املرتبــة األخيـــرة  وفــي 
النســائية لــم تتفــق بدرجــة كبيـــرة علــى ممارســة هــذا النمــط وهــذه داللــة علــى أن القيــادات النســائية تتمتــع بقــدر كبيـــر مــن 
املعرفــة واملرونــة والتعــاون فــي اتخــاذ القــرارات املبينــة علــى دراســة وفهــم للمشــاكل اإلداريــة بشــكل أفضــل وهــو مــا يفتقــر لــه هــذا 

النمــط الــذي يكــون فيــه القــرار صــادر عــن تفكيـــر مجــرد للقيــادة.

وأظهــرت النتائــج الــواردة فــي هــذا الجــدول بــأن درجــة ممارســة جميــع أنمــاط التفكيـــر االستـــراتيجي جــاءت بدرجــة موافقــة 
تتـــراوح بيـــن ) 2.9-3.17(، ويعــزى ذلــك إلــى اهتمــام الجامعــة بقياداتهــا مــن حيــث تهيئــة البيئــة اإلداريــة وإلــى ارتفــاع مســتوى 
الثقافــة اإليجابيــة لــدى قيادتهــا، وهــذه النتائــج اختلفــت مــع نتائــج دراســة )الشــديفات والحراحشــة( التــي جــاءت فيهــا ضعــف 

ممارســة أنمــاط التفكيـــر االستـــراتيجي فــي املنظمــات التـــربوية.

التفكيـــر  الشــمولي،  )التفكيـــر  أبعادهــا  بــكل  الجامعــة  فــي  الســائدة  التفكيـــر االستـــراتيجي  أجــل تحديــد مســتوى  ومــن 
التجريــدي، التفكيـــر التشــخي�صي، التفكيـــر التخطيــط( تــم حســاب املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة لعبــارات 

كل بعــد:

 التفكيـر الشمولي

عبــارات   ) ( بتخصيــص  الباحثــة  قامــت 
مــدى  حــول  الدراســة  عينــة  أفــرد  آراء  لقيــاس 
القيــادات  لــدى  الشــمولي  التفكيـــر  مســتوى 
نتائــج  عــرض  يلــي  وفيمــا  بالجامعــة،  النســائية 
إجابــات أفــراد العينــة حــول درجــة املوافقــة علــى 

العبــارات: هــذه 

يتبيـــن مــن الجــدول )17( أن عبــارات بعــد 
النســائية  القيــادات  لــدى  الشــمولي  التفكيـــر 
بالجامعــة حــازت علــى متوســطات حســابية تقــع 
بشــدة«.  و«موافــق  »موافــق«  مســتوى  بيـــن  مــا 
وتـــراوحت املتوســطات الحســابية للفقــرات بيـــن 

جدول رقم )17( 
افات املعيارية والتـرتيب لعبارات بعد  املتوسطات الحسابية واالنحر

التفكيـر الشمولي لدى القيادات النسائية بالجامعة

درجة 
افقة املو التـرتيب االنحراف 

املعياري
املتوسط 
الحسابي العبارة م

موافق 
بشدة 2 0. 2  3.25 أبــدي مرونــة فــي التعامــل مــع العامليـــن 

فــي النظــام اإلداري مــن منطلــق شــمولي. 1

موافق 3 0.533 3.21 أعمل على إتاحة فرص إدارية متجددة. 2
موافق 
بشدة 1 0. 76 3.27 للمشــكالت  شــمولية  معالجــات  أطــرح 

أمارســه. فــي كل عمــل  اإلداريــة  3

موافق   0.708 2.90 مــن  أكثـــر  بالنتائــج   
ً
اهتمامــا أولــى 

بالحلــول. االهتمــام   
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)2.90-3.27( وكان أعلــى موافقــة للعبــارة )أطــرح معالجــات شــمولية للمشــكالت اإلداريــة فــي كل عمــل أمارســه، وحــازت علــى 
متوســط حســابي 3.27(، وهــذا داللــة علــى أن أفــراد العينــة يتفقــون بشــدة علــى طــرح معالجــات شــمولية للمشــاكل اإلداريــة 
فــي أعمالهــم اليوميــة، أمــا العبــارات األخــرى التــي حصلــت علــى متوســطات أقــل مــع بعــض التبايـــن فــي درجــات املوافقــة فتشــمل: 
»أبــدي مرونــة فــي التعامــل مــع العامليـــن فــي النظــام اإلداري مــن منطلــق شــمولي« )م=3.25(، »أعمــل علــى إتاحــة فــرص إداريــة 
متجــددة« )م=3.21(. وهــذا داللــة بــأن أفــراد العينــة يتفقــون بأنهــم يؤيــدون املرونــة فــي التعامــل مــع العامليـــن فــي النظــام اإلداري 
مــن خــالل إتاحــة فــرص إداريــة متجــددة. تـــرى الباحثــة بــأن هــذا داللــة علــى القيــادات النســائية تتمتــع بأســلوب إداري مــرن بعيــد 

عــن الروتيـــن وتصيــد األخطــاء اإلداريــة.

وكان اقــل موافقــة للعبــارة )أولــى اهتماًمــا بالنتائــج أكثـــر مــن االهتمــام بالحلــول، وحــازت علــى متوســط حســابي 2.90(. 
وتـــرى الباحثــة بــأن القيــادات النســائية تـــركز وتهتــم بالنتائــج، ممــا يســاعد ذلــك فــي تحقيــق أهــداف الجامعــة.

التفكيـر التجريدي:

قامــت الباحثــة بتخصيــص )7( عبــارات لقيــاس 
آراء أفراد عينة الدراسة حول مدى مستوى التفكيـر 
بالجامعــة،  النســائية  القيــادات  لــدى  التجريــدي 
وفيمــا يلــي عــرض نتائــج إجابــات أفــراد العينــة حــول 

درجــة املوافقــة علــى هــذه العبــارات:

بعــد  عبــارات  أن   )18( الجــدول  مــن  يتبيـــن 
النســائية  القيــادات  لــدى  التجريــدي  التفكيـــر 
مــا  تقــع  حســابية  متوســطات  علــى  حــازت  بالجامعــة 
بيـــن مســتوى »موافــق« و»موافــق بشــدة«. وتـــراوحت 
 )3.27-2.51( بيـــن  للفقــرات  الحســابية  املتوســطات 
 جديــدة 

ً
وكان أعلــى موافقــة للعبــارة )اســتخدم طرقــا

حســابي  متوســط  علــى  وحــازت  املشــكالت،  حــل  فــي 
3.27(، وهــذا داللــة علــى أن أفــراد العينــة يوافقــون 
علــى أن القيــادات النســائية تســعى إلــى حــل املشــكالت 
بطــرق جديــدة ومختلفــة. أمــا العبــارات األخــرى التــي 
حصلــت علــى متوســطات أقــل مــع بعــض التبايـــن فــي 
درجــات املوافقــة فتشــمل: »أســعى إلــى فهــم املشــكلة 

فــي إطارهــا املجــرد« )م= 3.0(، »أبتعــد عــن هــدر الوقــت فــي جمــع البيانــات املفصلــة عــن املشــكلة« )م=2.99(، »أفكــر بالبديــل 
الــذي يعبـــر عــن طموحاتــي الذاتيــة« )م=2.95(، »أفهــم املشــكلة باالعتمــاد علــى املفهــوم الســلوكي الــدال عليهــا« )م=2.93(، 
»أفهــم املشــكلة باالعتمــاد علــى املفهــوم النظــري الــدال عليهــا« )م=2.89(. وهــذا داللــة علــى أن أفــراد العينــة يوافقــون علــى أن 

متقاربــة. بدرجــة  والنظريــة(  )الســلوكية  عليهــا  الدالــة  باملفاهيــم  املشــكلة  تتفهــم  القيــادات  أن  علــى  القيــادات 

وكان أقــل موافقــة للعبــارة )أحبــذ التعامــل مــع املواقــف التــي يكتنفهــا الغمــوض، وحــازت علــى متوســط حســابي 2.51(. 
وهــذا داللــة علــى أن أفــراد العينــة يوافقــون علــى أن القيــادات تتعامــل مــع املواقــف التــي يكتنفهــا الغمــوض. وتـــرى الباحثــة بــأن 
هــذا داللــة علــى أن القيــادات تتمتــع بدرجــة ممارســة لنمــط التفكيـــر التجريــدي وذلــك نتيجــة إلــى الخبـــرة الطويلــة واملعرفــة 

العمليــة والعلميــة التــي تتمتــع بهــا القيــادات فــي الجامعــة.

 التفكيـر التشخي�صي

 قامــت الباحثــة بتخصيــص )5( عبــارات لقيــاس آراء عينــة الدراســة حــول مــدى مســتوى التفكيـــر التشــخي�صي لــدى 
بالجامعــة. النســائية  القيــادات 

جدول رقم )18(
افات املعيارية والتـرتيب لعبارات بعد  املتوسطات الحسابية واالنحر

التفكيـر التجريدي لدى القيادات النسائية بالجامعة

درجة 
افقة املو التـرتيب االنحراف 

املعياري
املتوسط 
الحسابي العبارة م

موافق 2 0.633 3.0  أســعى إلى فهم املشــكلة في إطارها 
املجرد. 1

موافق   0.697 2.95 أفكــر بالبديــل الــذي يعبـــر عــن 
الذاتيــة. طموحاتــي  2

موافق 3 0.730 2.99 أبتعــد عــن هــدر الوقــت فــي جمــع 
البيانــات املفصلــة عــن املشــكلة. 3

موافق بشدة 1 0. 06 3.27  جديــدة فــي حــل 
ً
اســتخدم طرقــا

املشــكالت.  

موافق 6 0.691 2.89 علــى  باالعتمــاد  املشــكلة  أفهــم 
عليهــا. الــدال  النظــري  املفهــوم  5

موافق 7 0.737 2.51 املواقــف  مــع  التعامــل  أحبــذ 
الغمــوض. يكتنفهــا  التــي  6

موافق 5 0.62  2.93 علــى  باالعتمــاد  املشــكلة  أفهــم 
املفهــوم الســلوكي الــدال عليهــا. 7
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عبــارات  أن   )19( الجــدول  مــن  يتبيـــن 
القيــادات  لــدى  التشــخي�صي  التفكيـــر  بعــد 
النســائية بالجامعــة حــازت علــى متوســطات 
»موافــق«  مســتوى  بيـــن  مــا  تقــع  حســابية 
املتوســطات  وتـــراوحت  بشــدة«.  و«موافــق 
الحســابية للفقــرات بيـــن )2.72-3.30( وكان 
الفــرص  )أســتثمر  للعبــارة  موافقــة  أعلــى 
املتاحة ألبناء املجتمع، وحازت على متوسط 
أفــراد  أن  علــى  داللــة  وهــذا   ،)3.30 حســابي 
تســعى  القيــادات  أن  علــى  يوافقــون  العينــة 
إلــى اســتثمار الفــرص وتـــرى الباحثــة بــأن هــذا 
يميــز هــذا النمــط مــن التفكيـــر. أمــا العبــارات 
أقــل  متوســطات  علــى  حصلــت  التــي  األخــرى 

مــع بعــض التبايـــن فــي درجــات املوافقــة فتشــمل: »أطــرح معالجــات متوازنــة لجزيئــات املشــكلة اإلداريــة التــي أواجههــا« )م=3.23(، 
 مــن املرونــة فــي التعامــل مــع 

ً
 محــدودا

ً
»أســتند إلــى أفــكار الخاصــة فــي رصــد البيئــة اإلداريــة الخارجيــة« )م=2.87(، »أقبــل قــدرا

العامليـن في النظام اإلداري« )م=2.78(. وهذا داللة على أن أفراد العينة يوافقون على أن القيادات تطرح معالجات للمشاكل 
اإلداريــة ويســتندون إلــى أفكارهــم الخاصــة فــي التعامــل مــع البيئــة اإلداريــة الخارجيــة ويقبــل املرونــة فــي التعامــل مــع العامليـــن فــي 

النظــام اإلداري بقــدر محــدود. وتـــرى الباحثــة بــأن عــدم املرونــة هــو مــا يعــاب علــى هــذا النمــط مــن التفكيـــر.

وكان أقــل موافقــة للعبــارة )أولــى اهتمــام بالحلــول أكثـــر مــن االهتمــام بالنتائــج، وحــازت علــى متوســط حســابي 2.72(. 
 مــا يعــاب 

ً
وهــذا داللــة علــى أن أفــراد العينــة يتفقــون بــأن القيــادات تهتــم بدرجــة كبيـــره بالحلــول. وتـــرى الباحثــة بــأن هــذا أيضــا

علــى هــذا النــوع مــن النمــط مــن التفكيـــر حيــث أنــه يجــب أن يكــون موازنــة بيـــن الحلــول والنتائــج.

التفكيـر التخطيطي

قامــت الباحثــة بتخصيــص )7( عبــارات لقيــاس آراء أفــراد عينــة الدراســة حــول مــدى مســتوى التفكيـــر التخطيطــي لــدى 
القيــادات النســائية بالجامعــة، وفيمــا يلــي عــرض نتائــج إجابــات أفــراد العينــة حــول درجــة املوافقــة علــى هــذه العبــارات:

علــى  حــازت  بالجامعــة  النســائية  القيــادات  لــدى  التخطيطــي  التفكيـــر  بعــد  عبــارات  أن   )20( الجــدول  مــن   يتبيـــن 
بيـــن مســتوى  مــا  تقــع  متوســطات حســابية 
وتـــراوحت  بشــدة«.  و«موافــق  »موافــق« 
بيـــن  للفقــرات  الحســابية  املتوســطات 
للعبــارة  موافقــة  أعلــى  وكان   )3.38-2.86(
بتفصيالتهــا«  املشــكلة  فهــم  إلــى  »أســعى 
فــي  يســهم  الــذي  بالبديــل  »أهتــم  والعبــارة 
تحقيــق أهــداف النظــام اإلداري« وحــاز كل 
3.38(، وهــذا  منهمــا علــى متوســط حســابي 
داللــة علــى أن أفــراد العينــة يوافقــون علــى 
املشــكلة  تفهــم  أن  إلــى  تســعى  القيــادات  أن 
يســهم  الــذي  بالبديــل  وتهتــم  بتفصيالتهــا 
فــي تحقيــق أهــداف النظــام اإلداري بدرجــة 
متساوية. أما العبارات األخرى التي حصلت 
علــى متوســطات أقــل مــع بعــض التبايـــن فــي 

جدول رقم )19(
افات املعيارية والتـرتيب لعبارات بعد التفكيـر  املتوسطات الحسابية واالنحر

التشخي�صي لدى القيادات النسائية بالجامعة

درجة 
افقة املو التـرتيب االنحراف 

املعياري
املتوسط 
الحسابي العبارة م

موافق بشدة 1 0. 62 3.30 أستثمر الفرص املتاحة ألبناء املجتمع. 1

موافق 2 0.557 3.23 أطرح معالجات متوازنة لجزئيات 
املشكلة اإلدارية التي أواجهها. 2

موافق 3 0.61  2.87 أستند إلى أفكاري الخاصة في رصد 
البيئة اإلدارية الخارجية. 3

موافق 5 0.733 2.72 أولي اهتمام بالحلول أكثـر من االهتمام 
بالنتائج.  

موافق   0.752 2.78  من املرونة في 
ً
 محدودا

ً
أقبل قدرا

التعامل مع العامليـن في النظام اإلداري. 5

جدول رقم )20(
افات املعيارية والتـرتيب لعبارات بعد التفكيـر  املتوسطات الحسابية واالنحر

التخطيطي لدى القيادات النسائية بالجامعة

درجة 
افقة املو التـرتيب االنحراف 

املعياري
املتوسط 
الحسابي العبارة م

موافق 
بشدة 1 0.559 3.38 أسعى إلى فهم املشكلة بتفصيالتها. 1

موافق 
بشدة 2 0.515 3.38 أهتــم بالبديــل الــذي يســهم فــي تحقيــق أهــداف 

النظــام اإلداري. 2

موافق 
بشدة 3 0.537 3.28 أبنــي رؤيتــي للمســتقبل باالعتمــاد علــى معطيــات 

الواقع. 3

موافق   0.  8 3.2  أتبع القوانيـن تجاه املواقف اإلدارية املعروضة.  
موافق 6 0.    3.00 أتعامل مع موضوعات قائمة ومعتادة. 5
موافق 5 0.525 3.09 أفهم املشكلة باالعتماد على محددات الواقع. 6
موافق 7 0.689 2.86  مألوفة في حل املشكالت.

ً
أستخدم طرقا 7
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درجــات املوافقــة فتشــمل: »أبنــي رؤيتــي للمســتقبل باالعتمــاد علــى معطيــات الواقــع« )م=3.28(، »أتبــع القوانيـــن تجــاه املواقــف 
اإلداريــة املعروضــة« )م= 3.2(، »أفهــم املشــكلة باالعتمــاد علــى محــددات الواقــع« )م=3.09(، »أتعامــل مــع موضوعــات قائمــة 
ومعتــادة« )م=3.00(. وداللــة علــى أن أفــراد العينــة يوافقــون علــى أن القيــادات النســائية تعتمــد علــى معطيــات الواقــع وتتبــع 

اإلداريــة. املواقــف  فــي  القوانيـــن 

 مألوفــة فــي حــل املشــكالت، وحــازت علــى متوســط حســابي 2.86(. وهــذا داللــة 
ً
وكان أقــل موافقــة للعبــارة )أســتخدم طرقــا

علــى أن أفــراد العينــة يوافقــون علــى أن القيــادات تســتخدم طــرق مألوفــة بحــل املشــكالت. وأثبتــت نتائــج هــذه الدراســة بــأن 
القيادات النســائية تطبق التفكيـــر التخطيطي بدرجة أعلى من األنماط األخرى، وتـــرى الباحثة بأن هذا النمط من التفكيـــر 

مــرن فــي اتخــاذ القــرارات  ومــن ثــم توفيـــر املســتلزمات للوصــول إلــى تلــك النتائــج.

لــدى  االستـــراتيجي  التفكيـــر  وممارســة  التنظيميــة  الثقافــة  بيـــن  عالقــة  هنــاك  هــل  الثالــث:  التســاؤل 
الجامعــة؟ فــي  النســائية  القيــادات 

يتضــح مــن هــذا الجــدول وجــود عالقــة 
الضعيفــة  بيـــن  مــا  تتـــراوح  موجبــة  ارتباطيــه 
واملتوســطة مــا بيـــن الثقافــة التنظيميــة ودرجــة 
حيــث  أبعادهمــا  بــكل  االستـــراتيجي  التفكيـــر 
كانــت قيــم معامــل االرتبــاط )0.371، 0.357، 
 ،0.189  ،0.198  ،0.  2  ،0.  9  ،0.390
 ،0.210  ،0.239  ،0.172  ،0.172  ،0.18 
 ،0.398  ،0.389  ،0.381  ،0.375  ،0.22 
 )0. 06  ،0.393  ،0.387  ،0.339  ،0. 31
علــى التوالــي فيمــا عــدا بيـــن التفكيـــر التجريدي 

وكل مــن السياســات واإلجــراءات واألنظمــة والقوانيـــن واألنظمــة والقوانيـــن حيــث ال يوجــد بينهــا عالقــة ارتباطيــه ذات داللــة 
إحصائيــة. وذلــك حســب التصنيــف الــذي أورده )الزغبــي وطالفحــه، 2006(، وهــو: أقــل مــن 0.30 عالقــة ضعيفــة ومــن 0.30 

1.00 عالقــة قويــة. 0.70 إلــى أقــل مــن  0.70 عالقــة متوســطة بينمــا مــن  إلــى أقــل مــن 

التســاؤل الرابع: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مســتوى الثقافة التنظيمية لدى القيادات النســائية 
عزى ملتغيـراتهم الشخصية والوظيفة )العمر، سنوات الخبـرة، املنصب اإلداري(؟

ُ
من أفراد عينة الدراسة ت

لإجابــة علــى التســاؤل الرابــع مــن تســاؤالت الدراســة قامــت الباحثــة بإجــراء اختبــار تحليــل التبايـــن األحــادي )أنوفــا( 
لتحديــد داللــة الفــروق فــي مســتوى الثقافــة التنظيميــة لــدى القيــادات النســائية مــن أفــراد عينــة الدراســة تعــزى ملتغيـــراتهم 
الشــخصية والوظيفيــة )العمــر، ســنوات الخبـــرة، املنصــب اإلداري(. وفيمــا يلــي عــرض بأهــم النتائــج املتصــل بالســؤال 

الرابــع.

- متغيـر العمر
ً
أوال

 ومــن 30 إلــى 39 عاًمــا ومــن 0  إلــى 9  
ً
 تــم تقســيم متغيـــر العمــر فــي هــذه الدراســة إلــى أربــع فئــات هــي: أقــل مــن 30 عامــا

عاًما و50 عاًما فأكثـــر ولذلك تم اســتخدام اختبار تحليل التبايـــن للمقارنة بيـــن متوســطات اســتجابات أفراد عينة الدراســة 
ملستوى الثقافة التنظيمية لدى القيادات النسائية وفًقا ملتغيـــر العمر. ويوضح الجدول )22( نتيجة اختبار التبايـــن لداللة 

الفروق بيـــن املتوســطات.

أبعادهــا  بــكل  التنظيميــة  الثقافــة  مســتوى  فــي  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم   )22( جــدول  مــن  يتضــح 
الثقافــة  التنظيميــة، مســتوى  القيــم  الســلوكية،  األنمــاط  والقوانيـــن،  األنظمــة  الجامعــة،  داخــل  واإلجــراءات  )السياســات 

جدول رقم )21(
معامل االرتباط بيـن الثقافة التنظيمية و درجة التفكيـر اإلستـراتيجي بكل 

أبعادهما لدى القيادات النسائية في الجامعة

الثقافة 
التنظيمية ككل

القيم 
التنظيمية

األنماط 
السلوكية

األنظمة 
والقوانيـن

السياسات 
واإلجراءات

**0.  2 **0.  9 **0.390 **0.357 **0.371 التفكيـر الشمولي
*0.18  *0.189 *0.198 0.109 0.1 8 التفكيـر التجريدي

**0.22  *0.210 **0.239 *0.172 *0.172 التفكيـر التشخي�صي
**0. 31 **0.398 **0.389 **0.381 **0.375 التفكيـر التخطيطي
**0. 06 **0.393 **0.387 *0.322 **0.339 التفكيـر اإلستـراتيجي ككل

*وجود داللة عند مستوى 0.01 *وجود داللة عند مستوى 0.05  



أثـر الثقافة التنظيمية على التفكيـر االستـراتيجي ...
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ً
التنظيميــة ككل( لــدى القيــادات النســائية وفقــا

 ،1.711( قيــم )ف(  كانــت  العمــر حيــث  ملتغيـــر 
التوالــي  علــى   )2. 11  ،2. 06  ،1. 31  ،2.555

وهــي مســتويات غيـــر دالــة.

ثانًيا - متغيـر سنوات الخبـرة

فــي  الخبـــرة  ســنوات  متغيـــر  تقســيم  تــم 
 5 مــن  أقــل  هــي:  فئــات  أربــع  إلــى  الدراســة  هــذه 
أعــوام ومــن 5 إلــى 9 أعــوام ومــن 10 إلــى  1 عامــا 
و15 عــام فأكثـــر، لذلــك تــم اســتخدام اختبــار 
متوســطات  بيـــن  للمقارنــة  التبايـــن  تحليــل 
ملســتوى  الدراســة  عينــة  أفــراد  اســتجابات 
النســائية  القيــادات  لــدى  التنظيميــة  الثقافــة 
 ملتغيـــر ســنوات الخبـــرة. ويوضــح الجــدول 

ً
وفقــا

الفــروق  لداللــة  التبايـــن  اختبــار  نتيجــة  التالــي 
املتوســطات. بيـــن 

وجــود  عــدم    )23( الجــدول  مــن  يتضــح 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى الثقافــة 
التنظيمية بكل أبعادها )السياسات واإلجراءات 

داخــل الجامعــة، األنظمــة والقوانيـــن، األنمــاط الســلوكية، القيــم التنظيميــة، مســتوى الثقافــة التنظيميــة ككل( لــدى القيــادات 
0.385( علــى التوالــي وكانــت   ،0.191  ملتغيـــر ســنوات الخبـــرة حيــث كانــت قيــم )ف( )0.623، 2 0.6،    .0، 

ً
النســائية وفقــا

مســتويات الداللــة )0.601، 0.583، 0.722، 0.902،  0.76( علــى التوالــي وهــي مســتويات غيـــر دالــة.

ا - متغيـر املنصب اإلداري
ً
ثالث

تــم تقســيم متغيـــر املنصــب اإلداري فــي هــذه الدراســة إلــى ســت فئــات هــي: عميــدة وكيلــة ورئيســة قســم وأمينــة ومشــرفة 
ومديـــرة إدارة لذلــك تــم اســتخدام اختبــار تحليــل التبايـــن للمقارنــة بيـــن متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة ملســتوى 
 ملتغيـــر املنصــب اإلداري. ويوضــح الجــدول التالــي نتيجــة اختيــار التبايـــن 

ً
الثقافــة التنظيميــة لــدى القيــادات النســائية وفقــا

الداللــة الفــروق بيـــن املتوســطات.

أبعادهــا  بــكل  التنظيميــة  الثقافــة  مســتوى  فــي  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم   )2 ( الجــدول  مــن   يتضــح 
الثقافــة  التنظيميــة، مســتوى  القيــم  الســلوكية،  األنمــاط  والقوانيـــن،  األنظمــة  الجامعــة،  داخــل  واإلجــراءات  )السياســات 
 ملتغيـــر املنصــب اإلداري حيــث كانــت قيــم )ف( )0.955، 1.527، 0.297، 

ً
التنظيميــة ككل(، لــدى القيــادات النســائية وفقــا

1.168،   0.8( على التوالي وكانت مســتويات الداللة ) 3 .0، 0.198، 0.879، 0.328،  9 .0( على التوالي وهي مســتويات 
غيـــر دالــة.

وبشــكل عــام أظهــرت نتائــج الجــداول التالــي )22( و)23( و) 2( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى 
 ملتغيـــراتهم الشــخصية والوظيفيــة )العمــر، ســنوات الخبـــرة، 

ً
الثقافــة التنظيميــة بــكل أبعادهــا لــدى القيــادات النســائية وفقــا

املنصــب اإلداري( وتـــرى الباحثــة بــأن ذلــك ربمــا يعــود إلــى الفئــة املســتهدفة فــي هــذه الدراســة هــي مــن القيــادات النســائية فــي 
الجامعــة والتــي تمتلــك مؤهــالت علميــة عاليــة. واتفقــت نتائــج هــذه الدراســة مــع دراســة )الشــلوي( ودراســة )عكاشــة( ودراســة 

)فرحــان(.

جدول رقم )22(
نتائج تحليل التبايـن األحادي لداللة الفروق في مستوى الثقافة التنظيمية 

لدى القيادات النسائية وفقا ملتغيـر العمر

مستوى
الداللة

قيمة 
ف

متوسط
املربعات

درجات
الحرية

مجموع
املربعات مصدر التبايـن البعد

0.168 1.711 0.39  3 1.183 بيـن املجموعات السياسات 
واإلجراءات 

داخل الجامعة
0.23 13  30.879 داخل املجموعات

137 32.061 الكلي
0.058 2.555 0.  2 3 1.626 بيـن املجموعات

األنظمة 
0.212والقوانيـن 13  28. 31 داخل املجموعات

137 30.057 الكلي
0.237 1. 31 0.368 3 1.10  بيـن املجموعات

األنماط 
0.257السلوكية 13  3 . 77 داخل املجموعات

137 35.581 الكلي
0.07 2. 06 0.688 3 2.06  بيـن املجموعات

القيم 
0.286التنظيمية 13  38.315 داخل املجموعات

137  0.379 الكلي
0.07 2. 11 0. 7  3 1. 26 بيـن املجموعات

مستوى الثقافة
0.197التنظيمية ككل 13  26. 2  داخل املجموعات

137 27.851 الكلي
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لــدى  االستـــراتيجي  التفكيـــر  مســتوى  فــي  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  يوجــد  هــل  الخامــس:  التســاؤل 
القيــادات النســائية مــن أفــراد عينــة الدراســة تعــزى ملتغيـــراتهم الشــخصية والوظيفيــة )العمــر، ســنوات 

اإلداري(؟ املنصــب  الخبـــرة، 

لإجابــة علــى التســاؤل الخامــس مــن تســاؤالت الدراســة قامــت الباحثــة بإجــراء اختبــار تحليــل التبايـــن األحــادي )أنوفــا( 
لتحديــد داللــة الفــروق فــي مســتوى التفكيـــر االستـــراتيجي لــدى القيــادات النســائية مــن أفــراد عينــة الدراســة تعــزى ملتغيـــراتهم 
الشخصية والوظيفية )العمر، سنوات الخبـرة، املنصب اإلداري(. وفيما يلي عرض بأهم النتائج املتصلة بالسؤال الخامس.

 - متغيـر العمر
ً
أوال

تــم تفسيـــر متغيـــر العمــر فــي هــذه الدراســة إلــى أربــع فئــات هــي: أقــل مــن 30 عاًمــا ومــن 30 إلــى 39 عاًمــا ومــن 0  إلــى 
9  عاًمــا و50 عاًمــا فأكثـــر، ولذلــك تــم اســتخدام اختبــار تحليــل التبايـــن للمقارنــة بيـــن متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة 
الدراســة ملســتوى التفكيـــر االستـــراتيجي لــدى القيــادات النســائية وفًقــا ملتغيـــر العمــر. ويوضــح الجــدول التالــي نتيجــة اختبــار 

التبايـــن لداللــة الفــروق بيـــن املتوســطات. 

يتضــح مــن الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى التفكيـــر االستـــراتيجي بــكل أبعادهــا 
لــدى القيــادات النســائية وفًقــا ملتغيـــر العمــر حيــث كانــت قيــم )ف( )9  .0، 1.612،    .1، 1.193،  1.22( علــى التوالــي 

جدول رقم )24( 
نتائج تحليل التبايـن األحادي لداللة الفروق في مستوى 
الثقافة التنظيمية لدى القيادات النسائية وفقا ملتغيـر 

املنصب اإلداري

مستوى
الداللة

قيمة 
ف

متوسط
املربعات

درجات
الحرية

مجموع
املربعات

مصدر 
التبايـن البعد

0. 3  0.955 0.22    0.895 بيـن 
املجموعات السياسات 

واإلجراءات 
داخل 

الجامعة
0.23  133 31.167 داخل 

املجموعات
137 32.061 الكلي

0.198 1.527 0.33   1.32 بيـن 
املجموعات

األنظمة 
0.216والقوانيـن 133 28.737 داخل 

املجموعات
137 30.057 الكلي

0.879 0.297 0.079   0.315 بيـن 
املجموعات

األنماط 
 0.26السلوكية 133 3 .266 داخل 

املجموعات
137 35.581 الكلي

0.328 1.168 0.3 2   1.37 بيـن 
املجموعات

القيم 
0.293التنظيمية 133 30.009 داخل 

املجموعات
137  0.379 الكلي

0. 9  0.8   0.17    0.697 بيـن 
املجموعات مستوى 

الثقافة 
التنظيمية 

ككل
0.20  133 27.1   داخل 

املجموعات
137 27.851 الكلي

جدول رقم )23(
نتائج تحليل التبايـن األحادي لداللة الفروق في مستوى 
 ملتغيـر 

ً
الثقافة التنظيمية لدى القيادات النسائية وفقا

سنوات الخبـرة

مستوى
الداللة

قيمة 
ف

متوسط
املربعات

درجات
الحرية

مجموع
املربعات

مصدر 
التبايـن البعد

0.601 0.623 0.1 7 3 0.  1 بيـن 
املجموعات السياسات 

واإلجراءات 
داخل 

الجامعة
0.23  13  31.621 داخل 

املجموعات
137 32.061 الكلي

0.583 0.6 2 0.1   3 0. 33 بيـن 
املجموعات

األنظمة 
0.221والقوانيـن 13  29.62  داخل 

املجموعات
137 30.057 الكلي

0.722 0.    0.117 3 0.35 بيـن 
املجموعات

األنماط 
0.263السلوكية 13  35.232 داخل 

املجموعات
137 35.581 الكلي

0.902 0.191 0.057 3 0.172 بيـن 
املجموعات

القيم 
0.3التنظيمية 13   0.207 داخل 

املجموعات
137  0.379 الكلي

0.76  0.385 0.079 3 0.238 بيـن 
املجموعات مستوى 

الثقافة
التنظيمية 

ككل
0.206 13  27.613 داخل 

املجموعات
137 27.6 1 الكلي



أثـر الثقافة التنظيمية على التفكيـر االستـراتيجي ...

1  

 ،0.233  ،0.189  ،0.6 ( الداللــة  مســتويات  وكانــت 
0.315، 0.303( علــى التوالــي وهــي مســتويات غيـــر دالــة.

ثانًيا - متغيـر سنوات الخبـرة

هــذه  فــي  الخبـــرة  ســنوات  متغيـــر  تقســيم   تــم 
الدراســة إلــى أربــع فئــات هــي: أقــل مــن 5 أعــوام ومــن 5 إلــى 
 فأكثـــر لذلــك 

ً
 و15 عامــا

ً
9 أعــوام ومــن 10 إلــى  1 عامــا

بيـــن  للمقارنــة  التبايـــن  تحليــل  اختبــار  اســتخدام  تــم 
ملســتوى  الدراســة  عينــة  أفــراد  اســتجابات  متوســطات 

الخبـــرة. ســنوات  ملتغيـــر   
ً
وفقــا االستـــراتيجي  التفكيـــر 

فــروق  وجــود  عــدم   )26( الجــدول  مــن  يتضــح 
ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى التفكيـــر االستـــراتيجي 
بــكل أبعادهــا )التفكيـــر الشــمولي، التفكيـــر التجريــدي، 
التفكيـــر التشــخي�صي، التفكيـــر التخطيطــي، مســتوى 
النســائية  القيــادات  لــدى  التفكيـــر االستـــراتيجي ككل( 
)ف(  قيــم  كانــت  حيــث  الخبـــرة  ســنوات  ملتغيـــر   

ً
وفقــا

)0.357،  1.90، 0.136، 0.369، 0.306( علــى التوالــي 
 ،0.939  ،0.132  ،0.78 ( الداللــة  مســتويات  وكانــت 
0.776، 0.821( علــى التوالــي وهــي مســتويات غيـــر دالــة.

ا - متغيـر املنصب اإلداري
ً
ثالث

هــذه  فــي  اإلداري  املنصــب  متغيـــر  تقســيم  تــم 
ورئيســة  ووكيلــة  عميــدة  هــي:  فئــات  ســتة  إلــى  الدراســة 
لذلــك  إدارة  ومديـــرة  ومشــرفة  قســم  وأمينــة  قســم 
بيـــن  للمقارنــة  التبايـــن  تحليــل  اختبــار  اســتخدام  تــم 
ملســتوى  الدراســة  عينــة  أفــراد  اســتجابات  متوســطات 
 
ً
وفقــا النســائية  القيــادات  لــدى  االستـــراتيجي  التفكيـــر 

ملتغيـــر املنصــب اإلداري. ويوضــح الجــدول )27( نتيجــة 
املتوســطات. بيـــن  الفــروق  لداللــة  التبايـــن  اختيــار 

فــروق  وجــود  عــدم   )27( الجــدول  مــن  يتضــح 
ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى التفكيـــر االستـــراتيجي 
بــكل أبعادهــا )التفكيـــر الشــمولي، التفكيـــر التجريــدي، 
التفكيـــر التشــخي�صي، التفكيـــر التخطيطــي، مســتوى 
النســائية  القيــادات  لــدى  التفكيـــر االستـــراتيجي ككل( 
)ف(  قيــم  كانــت  حيــث  اإلداري  املنصــب  ملتغيـــر   

ً
وفقــا

)1.097، 0.529، 0.962، 1 0.1، 0.091( علــى التوالــي 
 ،0. 31  ،0.715  ،0.361( الداللــة  مســتويات  وكانــت 
0.966، 0.985( علــى التوالــي وهــي مســتويات غيـــر دالــة.

التاليــة  الجــداول  نتائــج  أظهــرت  عــام  وبشــكل 
عــدم وجــود ذات داللــة إحصائيــة  )25( و)26( و)27( 

فــي مســتوى التفكيـــر االستـــراتيجي بــكل أبعادهــا )التفكيـــر الشــمولي، التفكيـــر التجريــدي، التفكيـــر التشــخي�صي، التفكيـــر 
 ملتغيـــراتهم الشــخصية والوظيفــة، وتـــرى 

ً
التخطيطــي، مســتوى التفكيـــر االستـــراتيجي ككل( لــدى القيــادات النســائية وفقــا

جدول رقم )25( 

نتائج تحليل التبايـن األحادي لداللة الفروق في مستوى التفكيـر 
اإلستـراتيجي لدى القيادات النسائية وفقا ملتغيـر العمر

مستوى
الداللة

قيمة 
ف

متوسط
املربعات

درجات
الحرية

مجموع
املربعات مصدر التبايـن البعد

0.6  0.  9 0.105 3 0.315 بيـن املجموعات
التفكيـر
0.191الشمولي 13  2 . 86 داخل املجموعات

137 25.9 الكلي
0.189 1.612 0.267 3 0.8 بيـن املجموعات

التفكيـر 
 0.16التجريدي 13  22.172 داخل املجموعات

137 22.972 الكلي
0.233 1.    0.2 1 3 0.723 بيـن املجموعات

التفكيـر 
0.167التشخي�صي 13  23.355 داخل املجموعات

137 23.078 الكلي
0.315 1.193 1.181 3 0.    بيـن املجموعات

التفكيـر 
0.152التخطيطي 13  20.38  داخل املجموعات

137 20.928 الكلي
0.303 1.22  0.12 3 0.361 بيـن املجموعات مستوى التفكيـر 

اإلستـراتيجي 
ككل

0.098 13  13.19 داخل املجموعات
137 13.551 الكلي

جدول رقم )26( 
نتائج تحليل التبايـن األحادي لداللة الفروق في مستوى التفكيـر 
اإلستـراتيجي لدى القيادات النسائية وفقا ملتغيـر سنوات الخبـرة

مستوى
الداللة

قيمة 
ف

متوسط
املربعات

درجات
الحرية

مجموع
املربعات مصدر التبايـن البعد

0.78  0.357 0.069 3 0.206 بيـن املجموعات
التفكيـر 
0.192الشمولي 13  2 .69  داخل املجموعات

137 25.9 الكلي
0.132 1.90  0.313 3 0.939 بيـن املجموعات

التفكيـر 
 0.16التجريدي 13  22.033 داخل املجموعات

137 22.972 الكلي
0.939 0.136 0.023 3 0.07 بيـن املجموعات

التفكيـر 
0.172التشخي�صي 13  23.008 داخل املجموعات

137 23.078 الكلي
0.776 0.369 0.057 3 0.171 بيـن املجموعات

التفكيـر 
0.155التخطيطي 13  20.757 داخل املجموعات

137 20.928 الكلي
0.821 0.306 0.031 3 0.92 بيـن املجموعات مستوى التفكيـر 

اإلستـراتيجي 
ككل

0.1 13  13.  9 داخل املجموعات
137 13.551 الكلي
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1  

الباحثــة بــأن ذلــك ربمــا يعــود إلــى أن الفئــة املســتهدفة هــي 
هــذه الدراســة هــي مــن القيــادات النســائية فــي الجامعــة 
نتائــج  واتفقــت  عاليــة.  علميــة  مؤهــالت  تمتلــك  والتــي 
عــدم  بينــت  التــي  )محمــد(  دراســة  مــع  الدراســة  هــذه 
فــي درجــة ممارســة  فــروق ذات داللــة إحصائيــة  وجــود 
املديـريـــن  عينــة  بيـــن  االستـــراتيجي  التفكيـــر  أنمــاط 
نتائــج  اختلفــت  ولكــن  الوظيفيــة.  اإلدارة  فــي  العاميـــن 
والحراحشــة(  )الشــديفات  دراســة  مــع  الدراســة  هــذه 
التــي ظهــرت فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ملتغيـــر 
املركــز الوظيفــي، وكانــت الفــروق لصالــح فئتــي املديـريـــن 
العامييـــن ومديـــري التـــربية والتعليــم وكذلــك اختلفــت 
مــع دراســة )ديــب( التــي أكــدت وجــود فــروق ذات داللــة 
الرتبــة  ومتغيـــر  اإلداري  املوقــع  ملتغيـــر   

ً
تبعــا إحصائيــة 

ومتغيـــر العمــر بيـــن قيــادات األمــن الوقائــي الفلســطيني. 

نتائج الدراسة:
التنظيميــة 1-  للثقافــة  إيجابــي  أثـــر  هنــاك 

القيــادات  لــدى  االستـــراتيجي  التفكيـــر  علــى 
النســائية بجامعــة امللــك عبــد العزيــز بجــدة، 
 ألهميــة الــدور الحيــوي التــي تقــوم 

ً
وذلــك نظــرا

بــه عناصــر الثقافــة التنظيميــة، والــذي يمكــن القيــادات مــن خاللهــا إلــى تكويـــن ثقافــة داعمــة للتفكيـــر االستـــراتيجي 
ومصــدًرا لإلهــام واإلبــداع واالنطــالق نحــو املســتقبل، وأثبتــت الدراســات بــأن املنظمــات التــي تتمتــع بثقافــة قويــة 

 .
ً
إبداعــا األكثـــر  املؤسســات  هــي  متماســكة 

املهــام 2-  املالئــم ألداء  املنــاخ  توفيـــر  فــي  الجامعــة واضحــة ومحــددة، وتســهم  فــي  املتبعــة  السياســات واإلجــراءات  إن 
الوظيفيــة، وتبيـــن أيًضــا أن هنــاك اهتمــام مــن قبــل القيــادات فــي تنفيــذ السياســات واإلجــراءات املعتمــدة، وهــذا 
داللــة علــى أن السياســات واإلجــراءات مالئمــة لتحقيــق أهــداف الجامعــة، وداللــة علــى التــزام وتقديـــر القيــادات 

بهــا. الجامعــة  التــي كلفتهــم  لحجــم املســؤولية 

إن األنمــاط الســلوكية الســائدة فــي الجامعــة هــي ســلوكيات إيجابيــة تعكــس صــورة طيبــة عــن القيــادات فــي الجامعــة 3- 
، تســاهم فــي إنجــاز األعمــال املطلوبــة وهــذا داللــة علــى اهتمــام الجامعــة بتقديــم الــدورات الالزمــة للقيــادات 

ً
وأيضــا

مــن أجــل إتبــاع األنمــاط الســلوكية اإليجابيــة التــي تعمــل علــى تحقيــق الكفــاءة اإلداريــة.

إن القيــادات النســائية تعــي وتــدرك األنظمــة والقوانيـــن املوجــودة بالجامعــة ومــن هنــا كان االلتــزام بهــا وهــذا داللــة  - 
علــى أن األنظمــة والقوانيـــن املتبعــة فــي الجامعــة تتســم بالشــفافية واملرونــة وتحافــظ علــى حقوقهــم اإلداريــة.

إن القيــم التنظيميــة الســائدة فــي الجامعــة هــي قيــم تعنــي بالعنصــر البشــري ممــا دفعــن القيــادات إلــى املحافظــة علــى  - 
ممتلــكات الجامعــة واســتغالل الوقــت إلنجــاز جميــع املهــام املوكلــة إليهــم وهــذا بالتأكيــد لــه األثـــر الكبيـــر فــي تقــدم 

مســتوى الجامعــة.

أظهرت النتائج بأن جميع أنماط التفكيـــر االستـــراتيجي )الشــمولي، التخطيطي، التجريدي، التشــخي�صي( ممارســة 6- 
مــن قبــل القيــادات النســائية وقــد يعــزى ذلــك إلــى أن الفئــة املســتهدفة مــن الدراســة هــي قيــادات عليــا إداريــة تتمتــع 

بدرجــة مرتفعــة مــن العلــم بحيــث تتـــراوح شهادتيـــن مــن البكالوريــوس إلــى الدكتــوراه. 

أكــدت نتائــج الدراســة بــأن عــدد مــن القيــادات النســائية تعتمــد بالدرجــة األولــى إلــى فهــم املشــكالت ومــن ثــم وضــع 7- 
البدائــل بنــاء علــى معطيــات الواقــع وهــذا بالتأكيــد يضمــن للجامعــة ســالمة اتخــاذ القــرارات والحلــول فــي األزمــات 

اإلداريــة التــي تواجههــا.

فــي التعامــل مــع 8-  بــأن عــدد مــن القيــادات النســائية بجامعــة امللــك عبــد العزيــز بجــدة مرنــة  بينــت نتائــج الدراســة 

جدول رقم )27( 
نتائج تحليل التبايـن األحادي لداللة الفروق في مستوى التفكيـر 
اإلستـراتيجي لدى القيادات النسائية وفقا ملتغيـر املنصب اإلداري

مستوى
الداللة

قيمة 
ف

متوسط 
املربعات

درجات 
الحرية

مجموع 
املربعات مصدر التبايـن البعد

0.361 1.097 0.207   0.827 بيـن املجموعات
التفكيـر 
0.189الشمولي 133 25.073 داخل املجموعات

137 25.9 الكلي
0.715 0.529 0.09   0.36 بيـن املجموعات

التفكيـر 
0.17التجريدي 133 22.612 داخل املجموعات

137 22.972 الكلي
0. 31 0.962 0.162   0.6 9 بيـن املجموعات

التفكيـر 
0.169التشخي�صي 133 22. 29 داخل املجموعات

137 23.078 الكلي
0.966 0.1 1 0.022   0.089 بيـن املجموعات

التفكيـر 
0.157التخطيطي 133 20.8  داخل املجموعات

137 20.928 الكلي
0.985 0.091 0.009   0.037 بيـن املجموعات مستوى التفكيـر 

اإلستـراتيجي 
ككل

0.102 133 13. 1  داخل املجموعات
137 13.551 الكلي



أثـر الثقافة التنظيمية على التفكيـر االستـراتيجي ...

1 6

العامليـــن وهــذا ســلوك إيجابــي يعــزز العالقــات اإلنســانية ويزيــد مــن روح التعــاون والــود بيـــن املوظفيـــن والقيــادات 
إلــى طــرح حلــول شــاملة للمشــاكل   

ً
فــي جامعــة امللــك عبــد العزيــز تســعى دومــا إلــى أن القيــادات النســائية  وأضــف 

اإلداريــة فــي أي عمــل تمارســه.

أثبتــت نتائــج الدراســة بــأن عــدد القيــادات بجامعــة امللــك عبــد العزيــز بجــدة تســعى إلــى اســتثمار جميــع الفــرص 9- 
إلــى أبنــاء املجتمــع. املتاحــة 

أثبتــت نتائــج الدراســة بــأن عــدد القيــادات النســائية بجامعــة امللــك عبــد العزيــز بجــدة تعتمــد علــى إيجــاد طــرق ولكــن  10-
بعــد فهــم املشــكلة فــي إطــار املجــرد مــن خــالل حصــر العوامــل املحيطــة بهــا.

أظهــرت النتائــج بأنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن متوســطات اســتجابة القيــادات النســائية فــي جامعــة  11-
 ملتغيـــر العمــر، واملنصــب اإلداري، وســنوات الخبـــرة.

ً
امللــك عبــد العزيــز بجــدة حــول مســتوى الثقافــة التنظيميــة وفقــا

وضحــت النتائــج بأنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن متوســطات اســتجابة القيــادات النســائية فــي جامعــة  12-
امللــك عبــد العزيــز بجــدة حــول مســتوى التفكيـــر االستـــراتيجي وفًقــا ملتغيـــر العمــر، واملنصــب اإلداري، وســنوات الخبـــرة.

التوصيات

توصلت الدراسة إلى التوصيات التالية:

زيــادة درجــة االهتمــام بالثقافــة التنظيميــة اإليجابيــة فــي الجامعــة مــن حيــث محاولــة أن تكــون داعمــة ومشــجعة 1- 
الباحثــون  عليهــا  أكــد  والتــي  الســتة   )Schein( آلليــات  القيــادات  تطبيــق  خــالل  مــن  وذلــك  االستـــراتيجي  للتفكيـــر 
)Ellen Goldman, Andrea Casey( وقامــوا بوضــع الســلوكيات الخاصــة بالقيــادة التــي تعتبـــر مشــجعة للتفكيـــر 

االستـــراتيجي.

الحالــي 2-  العصــر  مــع  يتناســب  بمــا  تطويـــرها  علــى  والعمــل  الجامعــة  فــي  املتبعــة  واإلجــراءات  السياســات  فــي  النظــر 
ومتطلبــات تحقيــق أهــداف الجامعــة، ألن االلتــزام بهــا حافــز كبيـــر إلــى إعــادة النظــر فيهــا والنظــر إلــى جميــع النقــاط 

مــن نقــاط قــوة وضعــف تهديــدات وفــرص.

البــد مــن االهتمــام باألنمــاط الســلوكية الســائدة فــي الجامعــة ودعــم هــذه الســلوكيات اإليجابيــة مــن خــالل الــدورات 3- 
التدريبيــة، حتــى تتحــول الجامعــة إلــى منظمــة ذو ثقافــة متميــزة يحكمهــا ســلوك إنســاني إيجابــي ينعكــس علــى مســتوى 

األداء والــوالء واالنتمــاء للجامعــة.

تو�صــي الباحثــة بضــرورة تغييـــر األنظمــة والقوانيـــن املوضوعــة بمــا يتفــق مــع التغييـــرات املتســارعة، وبمــا يتفــق  - 
بدرجــة كبيـــرة مــع الثقافــة التنظيميــة الســائدة، حتــى تكــون األنظمــة والقوانيـــن مشــجعة ومحفــزة لتطبيقهــا بمــا 

الجامعــة. أهــداف  يحقــق 

 علــى حــده، ومــن  - 
ً
ينبغــي علــى إدارة الجامعــة القيــام بإجــراء دراســات مقارنــة حــول أنمــاط التفكيـــر االستـــراتيجي كال

ثــم تحديــد النمــط الــذي يتناســب مــع سياســات وأهــداف الجامعــة ومــن ثــم تحديــد بـــرامج تدعــم النمــط املناســب مــن 
أنمــاط التفكيـــر، ومــن ثــم تعزيــز ممارســه هــذا النمــط مــن قبــل القيــادات.

ينبغــي علــى اإلدارة العامــة للتطويـــر اإلداري بالجامعــة االهتمــام بالقيــادات النســائية مــن خــالل تنظيــم خطــة بـــرامج 6- 
تدريبية، تســاعد القيادات على تكويـــن ثقافة تنظيمية داعمة للتوجهات االستـــراتيجية، ثقافة قادرة على مواجهة 

التغييـــرات البيئية املتسارعة.

ضرورة االستفادة من التجارب املحلية والدولية، التي حققت منظماتها النجاح الفعال من خالل تحقيق أهدافها.7- 

الدراسات املستقبلية:
القيام بدراسات مقارنة حول أنماط التفكيـر االستـراتيجي.1- 

إجراء دراسة حول أثـر النمط القيادي على تكويـن الثقافة التنظيمية اإليجابية.2- 

إجراء دراسة حول أثـر التدريب على الثقافة التنظيمية.3- 

إجراء دراسة حول أثـر التدريب على التفكيـر االستـراتيجي. - 
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The Impact of Organizational Culture on Strategic Thinking
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ABSTRACT

This study aimed at identifying the level of organizational culture prevailing at King Abdulaziz Univer-
sity in Jeddah, identifying the level of strategic thinking among female leaders in the university, in addition 
to measuring the impact of organizational culture on the strategic thinking of female leaders at King Abdul 
Aziz University. The study community consisted of all female leaders at King Abdulaziz University in Jed-
dah, reaching )271( female leaders.

The study was conducted on a random sample of )138( female leaders at King Abdulaziz University in 
Jeddah. The researcher used the descriptive analytical approach as a method of study. The researcher used 
a questionnaire consisting of three parts )personal data- organizational culture- strategic thinking( as the 
study tool.

The study concluded many results including: There is a positive impact of organizational culture on 
strategic thinking among female leaders at King Abdulaziz University in Jeddah. The policies and proce-
dures adopted at the university are clear and specific and contribute to providing the appropriate atmo-
sphere for the performance of job tasks.

The results also showed that all types of strategic thinking )holistic, planning, abstract, diagnostic( 
were practiced by female leaders, and there were no statistically significant differences between the average 
responses of the study sample members on the level of organizational culture in all its dimensions )policies 
and procedures within the universities, laws and regulations, behavioral patterns, organizational values, 
organizational culture level as a whole(.

The results of the study also confirmed that a number of women leaders rely primarily on understand-
ing the problems and then developing alternatives based on the facts and this certainly ensures the univer-
sity the safety of decision-making and finding solutions in the administrative crises that it faces.   

Keywords: Organizational Culture, Strategic Thinking, Female Leaders, Age, Years of Experience, Ad-
ministrative Positions. 


