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امللخص 1

تهــدف الدراســة إلــى تعــرف علــى تأثيـــر التفكيـــر االستـــراتيجي علــى جــودة الحيــاة الوظيفيــة، وشــملت الدراســة )329( مــن 
موظفــي اإلدارة العليــا فــي شــركة االتصــاالت األردنيــة والتــي تعتبـــر وحــدة التحليــل الرئيســة الخاصــة بالدراســة. واعتمــد تحليــل 
بياناتهــا علــى: التحليــل اإلحصائــي الوصفــي، ومعامــل االنحــدار، وتحليــل التبايـــن األحــادي )ANOVA(، واختبــار  T.Test. وأكــدت 
نتائج الدراسة على التأثيـــر اإليجابي للتفكيـــر االستـــراتيجي على جودة الحياة الوظيفية، كما إن هناك أثـــر ذي داللة إحصائية 
لعناصــر التفكيـــر االستـــراتيجي: النوايــا االستـــراتيجية، وقيــادة االفتـــراضات، والفكــر الشــمولي، باســتثناء التصــور النظمــي 
كمدخل في تحسيـن جودة الحياة الوظيفية، إضافة لذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات من شملتهم الدراسة 
باستثناء النوع االجتماعي، وخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات من أهمها: ضرورة تطويـــر الوعي لدى املدراء ليكونوا 
أكثـــر اســتعداًدا ملواجهــة الســيناريوهات غيـــر املتوقعــة ولديهــم القــدرة علــى التصــور النظمــي والتكيــف بســرعة مــع التغيـــرات 

املفاجئــة، وتحقيــق كل مــا هــو جديــد، وتنميــة املــوارد الداخليــة التــي تمكنهــم مــن معالجــة املشــكالت فــي املســتقبل.

املقدمة

فــي ظــل التغيـــرات الســريعة واملتالحقــة أصبــح األســلوب التقليــدي للتفكيـــر اإلداري غيـــر مالئــم بمــا فيــه الكفايــة ملواجهــة 
تحديات املستقبل، كما أصبح األمر يقت�ضي توفر رؤية واضـحة للصورة التـي سيكون عليها املستقبل، وبالتالي تكمن األهمية 
فــي ضــرورة تفعيــل دور التفكيـــر االستـراتيجـــي للمســاعدة فــي مواجهــة التحديــات املســتقبلية مــن خــالل وضــع استـــراتيجيات 
فاعلــة ومؤثـــرة. ممــا يســتدعي القيــادات العليــا ومتخــذي القــرار فــي املنظمــات بتخصيــص جـــزء كبيـــر مــن وقتهــم للتفكيـــر فــي 
األوضاع املســتقبلية، التـــي تتغلب على ما يواجه العامليـــن في املنظمات املعاصرة من مصاعب ومشــكالت كما يوجد الحلول 
الالزمــة لهــا. نتيجــة لذلــك جــاء االهتمــام بجــودة الحيــاة الوظيفيــة الداعمــة إليجــاد بيئــة عمــل آمنــة وصـــحية ومناســبة تتوافــر 
فيهــا أشــكال مشــاركة العامليـــن فــي عمليــات اإلدارة واتخــاذ القــرار كــون جــودة الحيــاة الوظيفيــة تنعكــس فــي األعمــال واألفعــال 
واملمارســات التـــي تقــوم بهــا اإلدارة العليــا مــن أجــل إرضــاء العامليـــن لديهــا وإســعادهم وشــعورهم بالثقــة واالطمئنــان فــي حياتهــم 
الوظيفيــة. وفــي هــذا اإلطــار يعــد التفكيـــر االستـراتيجـــي أحــد العوامــل الرئيســة املطلوبــة لتحقيــق جــودة الحيــاة الوظيفيــة ألن 
التفكيـر االستـراتيجـي سلسلة من األنشطة العقلية التـي ينظم بها العقل خبـراته بطريقة جديدة من خالل األنشطة العقلية 
الديناميكية واملعالجات الذهنية الهادفة إلى مساعدة العامليـن على أن يكونوا أكثـر مقدرة وسلطة في أداء أعمالهم، لتحقيق 
أفضــل النتائــج. وبــدوره يتطلــب مــن الشــركات مراجعــة شــاملة ألوضاعهــا التنظيميــة وإعــادة هيكلــة وتـــرتيب تلــك األوضــاع بمــا 

يواكــب الضغــوط املتـــزايدة مــن املنافسيـــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم.

*   تم استالم البحث يف نوفمبـر 2017، وقبل للنرش يف مارس 2018.

تهــدف الدراســة إلــى تعــرف علــى تأثيـــر التفكيـــر االستـــراتيجي علــى جــودة الحيــاة الوظيفيــة، وشــملت الدراســة )329( مــن موظفــي 
اإلدارة العليــا فــي شــركة االتصــاالت األردنيــة والتــي تعتبـــر وحــدة التحليــل الرئيســة الخاصــة بالدراســة. واعتمــد تحليــل بياناتهــا علــى: 
التحليــل اإلحصائــي الوصفــي، ومعامــل االنحــدار، وتحليــل التبايـــن األحــادي )ANOVA(، واختبــار T.Test. وأكــدت نتائــج الدراســة علــى 
التأثيـر اإليجابي للتفكيـر االستـراتيجي على جودة الحياة الوظيفية، كما إن هناك أثـر ذي داللة إحصائية لعناصر التفكيـر االستـراتيجي: 
النوايا االستـراتيجية، وقيادة االفتـراضات، والفكر الشمولي، باستثناء التصور النظمي كمدخل في تحسيـن جودة الحياة الوظيفية، 
إضافة لذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات من شــملتهم الدراســة باســتثناء النوع االجتماعي، وخلصت الدراســة إلى 
العديــد مــن التوصيــات مــن أهمهــا: ضــرورة تطويـــر الوعــي لــدى املــدراء ليكونــوا أكثـــر اســتعداًدا ملواجهــة الســيناريوهات غيـــر املتوقعــة 
ولديهم القدرة على التصور النظمي والتكيف بسرعة مع التغيـرات املفاجئة، وتحقيق كل ما هو جديد وتنمية املوارد الداخلية التي 

تمكنهــم مــن معالجــة املشــكالت فــي املســتقبل.
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اإلطار النظري ومراجعة األدبيات السابقة:

جودة الحياة الوظيفية:

هــا »مجموعــة مــن العمليــات املتكاملــة املخططــة واملســتمرة  يعرفــه كل مــن جــاد الــرب )2008( و)Hayrol et al. )2010 بأنَّ
التـــي تســتهدف تحسيـــن مختلف الجوانب املؤثـــر على الحياة الوظيفية للعامليـــن وحياتهم الشــخصية، مما يســاهم في تحقيق 
األهــداف االستـــراتيجية للمنظمــة والعامليـــن واملتعامليـــن معهــا وإيجــاد آليــات تســمح لهــم باملشــاركة فــي عمليــات اتخــاذ القــرار 

وصيانــة حياتهــم فــي العمــل«.

تعتبـــر جــودة الحيــاة الوظيفيــة مــن املفاهيــم الحديثــة إلــى حــٍد مــا فــي منظومــات األعمــال وفــي مجــال إدارة املــوارد البشــرية. 
ِإ ذ تعــود بداياتــه إلــى نهايــة الســتينيات وبدايــة الســبعينيات مــن القــرن العشريـــن )Ahmadi et al,2011(. فيـــرى كل مــن )جــاد 
الرب،2008( و)Anderson,1988( أن جودة الحياة الوظيفية نشأت في الواليات املتحدة األمريكية نتيجة زيادة السلوكيات 
الســالبة فــي بيئــة العمــل األمريكيــة مثــل زيــادة معــدالت الغيــاب والشــكاوى، والتخـــريب املتعمــد فــي العمــل، وارتفــاع الشــعور 
السلبـي من قبل العامليـن بتجاه املشرفيـن، مما سبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج. هذا وقد اختلفت آراء الكتاب والباحثيـن عن 
هذا املفهوم فيـرى )Havlovice )1991 انه يتـركز على الرضا الوظيفي، فيما يـرى آخـريـن أنها محاولة لتحسيـن الجودة الشاملة 
لحيــاة العامليــن. وتعــرف وفقــا لــكل مــن)2011( Porkiani et al و)Werther & Davis )2002 علــى انــه استـــراتيجيات مــكان 
 على وضع املنظمة 

ً
العمل، وعملياته وتـركيبة بيئة العمل املحفزة، كما إنه أيًضا املحقق للرضا الوظيفي والتـي تعتمد أساسا

وحالتها وفعاليتها. في حيـن يـرى )Nguyen )2012 أن جودة الحياة الوظيفية تتعلق بـرفاهية العامليـن التـي تـرتبط بالرضا عن 
تأميـن مجموعة االحتياجات اإلنسانية )األمان الوظيفي، والصـحي، واالحتياجات االقتصادية واالجتماعية، وحاجات تقديـر 
 leu and may )1998( نتيجة املشاركة في العمل، وفي هذا اإلطار يشيـر )الذات، واحتياجات اإلدراك، واالحتياجات املعرفية
إلــى أن جــودة الحيــاة الوظيفيــة تتمثــل فــي عمليــة اســتجابة املنظمــة لحاجــات العامليـــن عــن طريــق تطويـــر وإيجــاد آليــات تســمح 
لهم باملشاركة في عمليات اتخاذ القرارات وصيانة حياتهم في العمل، ويـرى بعض الباحثيـن أن جودة الحياة الوظيفية تتعلق 
بالظروف والبيئة املناسبة للعمل التـي تدعم وتـزيد من رضا العامليـن عن طريق توفر بيئة عمل آمنة ونظم مالءمة للمكافآت 

وفــرص متاحــة للتطويـــر الوظيفــي والنمــو.

إن جــودة الحيــاة الوظيفيــة تتعلــق بالظــروف والبيئــة املناســبة للعمــل التـــي تدعــم وتـــزيد مــن رضــا العامليـــن عــن طريــق 
توفيـــر بيئــة عمــل آمنــة ونظــم مالءمــة للمكافــآت وفــرص متاحــة للتطويـــر الوظيفــي والنمــو، وبحســب )Arzil et al. )2010 تتضمــن 
 مــن املكافــآت والعالقــات بيـــن األشــخاص، وبيئــة العمــل، والرضــا الوظيفــي وسياســة املنظمــة وإدارتهــا، والدعــم التنظيمــي، 

ً
كال

كمــا تتضمــن وفــق لـــ حــالواة )2015( علــى املخاطــر املهنيــة وتطويـــر املــوارد البشــرية مــن خــالل رفاهيــة األفــراد وتقييمهــم والتدريــب 
االحتـــرافي وظــروف واستشــارات العمــل.

 لــكل مــن )Sinha )2012( Daud )2010 عناصــر جــودة الحيــاة الوظيفيــة: تعويضــات 
ً
ويحــدد )Porkiani, et al. )2011 وفقــا

العمل املادية واملعنوية، الحالة العاطفية واملعنوية لألفراد )اإلدراك، التقديـر، الضغوط، الحوافز، الرضا الوظيفي، األمان 
الوظيفي(، والتطويـر والتحسيـن )فرص التطور الوظيفي، املعارف املكتسبة( والعالقات االجتماعية في املنظمة )العالقة مع 

الرؤســاء والزمــالء، تقســيم العمــل، التعليمــات، التفــاوض(.

خلــص مجموعــة باحثيـــن إلــى أن جــودة حيــاة العمــل فــي ظــل القيــادة الذاتيــة أفضــل منهــا فــي ظــل القيــادة التقليديــة 
)Chang and Ledford )1997 وقــد اعتمــد الباحثيـــن علــى املؤشــرات التاليــة فــي قيــاس جــودة حيــاة العمــل: الرضــا الوظيفــي، 

والــوالء التنظيمــي، والرضــا عــن جماعــة العمــل، والرضــا عــن معــدالت األداء، وكفــاءة جماعــة العمــل، واالعتـــراف بالنقابــات 
العماليــة والتعــاون معهــا، هــذا إلــى جانــب بعــض املتغيـــرات التـــي اتضـــح دورهــا اإليجابـــي علــى جــودة العمــل والتـــي تتمثــل فــي: 
التدريب الذاتي، التبوء والتوقع الذاتي، التحفيـز الذاتي، ووضع األهداف، واملالحظة(. وعلى مستوى الدراسات العربية قام 
ماهــر )1999( بدراســة اســتهدفت التوصــل إلــى أســاليب قيــاس جــودة الحيــاة الوظيفيــة مــن خــالل بحــث النظــم املختلفــة التـــي 
تســتخدمها إدارة املــوارد البشــرية لتوفيـــر حيــاة أفضــل للعامليـــن، وخلــص الباحــث إلــى ضــرورة توفــر عــدة أدوات حتـــى تتحقــق 
جــودة الحيــاة الوظيفيــة للعامليـــن تمثلــت تلــك األدوات فــي: املشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات، وجماعــات العمــل، تكامــل الوظيفــة، 
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الســلوك اإلشــرافي، األمــان الوظيفــي، بمــا يتفــق مــع االستـــراتيجية العليــا فــي املنظمــة ومــع ثقافــة املنظمــة الســائدة مــن أجــل نقــل 
املنظمــة إلــى وضعيــة مســتقبلية تســمح لهــا بمزيــد مــن التطــور والنجــاح فــي العمــل بطريقــة تؤمــن املقــدرة االستـــراتيجية واألداء 

التناف�ضــي فــي املنظمــة.

التفكيـر االستـراتيجي:

يعرفــه كل مــن )1997( Gallimore و)Mintzberg( )1994( و)Liedtka )1998 بأنــه طريــق خــاص للتفكيـــر يهتــم بمعالجــة 
البصيـــرة ينتج عنه رؤية شــاملة ومتكاملة للمنظمة، ذلك من خالل عملية تـــركيبية تنتج عن حســن توظيف كل من الحدس 

واإلبــداع فــي صياغــة التوجهــات االستـــراتيجية مــن خــالل ربــط املا�ضــي والحاضــر باملســتقبل.

تقــول الفلســفة الهنديــة القديمــة “أنــت اليــوم حيــث أتــت أفــكارك وســتكون غــدا حيــث تأخــذك أفــكارك “ يعكــس ذلــك 
حقيقــة أن كل إنســان علــى وجــه األرض وصــل إلــى مــا وصــل إليــه بســبب أفــكار األمــس وســيصل إلــى مــا ســيصل إليــه بســبب أفــكار 
اليــوم، فالتفكيـــر سلســلة مــن العمليــات املعقــدة التـــي تجـــري فــي العقــل البشــري بســرعة مذهلــة، مهمتهــا تبســيط األمــور التـــي 
تشــغل الذهــن، وتحليلهــا إلــى عناصــر أوليــة قابلــة للربــط واملقارنــة والعــرض والتمثيــل والتصويـــر، ومــن ثــم الخـــروج بتصــور أو 
نظريــة تشــكل قاعــدة ثابتــة للتطبيــق العملــي )Allio )2006 والتفكيـــر االستـراتيجـــي هــو الطريــق لحــل املشــكالت علــى أســاس 
الدمــج بيـــن األســلوب العقالنــي املتقــارب مــع عمليــات التفكيـــر الخــالق املتباعــد، ومثــل هــذا التوجــه يـــركز فــي كيــف أن املــدراء فــي 
كنــف املنظمــة يحاولــوا فهــم واتخــاذ القــرارات فــي ظــل البيئــة املتســمة بالتعقيــد والغمــوض والتنافــس )Bonn )2001، ويتعامــل 
التفكيـــر االستـراتيجـــي مــع التغييـــر وينتقــل مــن املشــكلة إلــى أســلوب العــالج ولهــذا فإنــه يســاعد املؤسســة فــي وضــع رؤيــا وتصــور 
االستـراتيجـــي مــع التغييـــر وينتقــل مــن املشــكلة إلــى أســلوب العــالج ولهــذا فإنــه يســاعد املؤسســة فــي وضــع رؤيــا وتصــور للشــكل 
واملكانــة التـــي تـــرغب أن تكــون فيهــا باإلضافــة إلــى وضــع وتصميــم بـــرامج فــي إطــار خطــة تتســم بالوضــوح مــن أجــل تحقيــق هــذه 
الرؤيا. والذي يؤدي إلى تمكيـــن املؤسسة من دراسة اتجاهات العمل البديلة ويتطلب تحديد االختيارات على أساس وضعها 
الحالــي والتـــي يمكــن أن تكــون لهــا أهميــة كبيـــرة فــي مســتقبل املؤسســة. لذلــك يمكــن تلخيــص مفهــوم التفكيـــر االستـراتيجـــي فــي 

الشــكل املبســط اآلتــي:

TERGHINI, S. )2015( :املصدر

شكل )2( التفكيـر االستـراتيجي

وفي ضوء ما تقدم، يمكننا تصويـر تأثـر التفكيـر االستـراتيجـي على انه عملية تحليلية إبداعية مرتبطة بالنشاط الذهني 
هادفة لتطويـر املنظمة واستثمار قدراتها في بيئة وظيفية صـحية.
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خصائص التفكيـر االستـراتيجي

أهم خصائص التفكيـر االستـراتيجـي موضـحة في الجدول رقم )1(

جدول رقم )1( 
خصائص التفكيـر االستـراتيجي

الباحثالخصائصت

Weber,1984,Porter,1987, Mintzberg,1994, Liedtka, 1998, Bonn,2005 إبداعي1

Howard, 1989, Mintzberg,1994, Liedtka,1998 التفكيـر في املستقبل2

Mintzberg, 1994, Singer, 1996,Liedtk,1998, Bonn,2001 شمولي3

,Stumpf 1989;Leidtka,1998 Dickson, Farriset al,2001,Bonn,2005 معقد4

Weber,1984, Porter 1987b; Stumpf 1989, O’Shannassy 2003عقالني وتحليلي5

Easterby-Smith and Davies 1983, Stumpf 1989, Schuman et al. 1991تصور طويل املدى6

Bates and Dillard Jr 1993; Mintzberg 1994; Graetz, 2002حد�ضي7

Easterby-Smith and Davies 1983, Goldsmith 1996, Bonn,2001واسع املجاالت8

Steiner, Kunin et al. 1983, Liedtka 1998النوايا االستـراتيجية9

Linkow, 1999, Liedtka 1998, O›Shannassy, 2003ربط املا�ضي مع الحاضر واملستقبل10

Stumpf 1989; Bates and Dillard Jr,1993احتمالية املخاطرة أو الغموض11

Steiner, Kunin et al,1983التـركيـز على نقاط القوة12
.Gallimore, K. )1997( املصدر: إعداد الباحثيـن في االعتماد على

عناصر التفكيـر االستـراتيجي

من خالل الدراسات السابقة تتضـح أبعاد التفكيـر االستـراتيجـي حيث تتقارب بعضها وتتباعد األخـرى تبعا لالتجاهات 
الفكرية للباحثين. لذلك تم تلخيص وجهات النظر في الجدول )2(.

جدول رقم )2(
عناصر التفكيـر االستـراتيجي

)2010( ,Malanالدوري، )2009(
O’Shannassy, 

)2003(
Graetz, )2002(Bonn,)2001(Liedtka,)1998(

النوايا 
االستـراتيجي

-التفكيـر حول امليـزة 
التنافسية املستدامة.

-النظر للفرص 
الخارجية ودمجها في 
األعمال وبناء بدائل 
متعددة تكون مريحة 
للعمل مع مجموعة 
واسعة من الخيارات.

رؤيا املستقبل:
-تصور مستقبل 

املنظمة املرغوب فيه.
-وجود هدف محدد.

النوايا االستـراتيجي:
ويعرف بتوجيه النوايا 
والذي يشيـر إلى توجه 

الطاقة من أجل املنافسة 
)بمعنى يحـرك تـركيـز 

املنظمة(.

التصور النظامي
-التفكيـر الشمولي

-فهم كيف أن تغييـر في 
مكون واحد يؤثـر على 

البقية.

- املفكر االستـراتيجي:
يتطلب صورة واضـحة 
لكامل النظام ولدور 
أفراد املنظمة في هذا 

النظام.
- تشجيع مشاركة 
أصـحاب املصلحة 
الداخلية والخارجية.

التفكيـر الشامل:
-النظرة الشمولية 

للمنظمة وبيئتها.

-النظرة الشمولية
التصور النظمي
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)2010( ,Malanالدوري، )2009(
O’Shannassy, 

)2003(
Graetz, )2002(Bonn,)2001(Liedtka,)1998(

الفرص الذكية
-تطويـر طرق بديلة 

واستـراتيجيات جديدة.
-التـركيـز على املدى 

الطويل لتحليل 
املشكلة ووضع الحلول 

اإلبداعية.

- التـركيـز األسا�ضي 
حول حل املشكالت.

- وضع عدة فرضيات 
مقتـرحة.

- استخدام كل من 
الحدس أو التحليل أو 

كليهما.

-التفكيـر الجانبـي 
وبشكل حد�ضي.

-التعامل مع الجدة 
والغموض لتف�ضي 
وتقييم األحداث 
وتحديد ما يحتاج 

العمل.

اإلبداع:
-توليد األفكار والحلول.

-قيادة االفتـراضات:
-التفكيـر االستـراتيجـي يتمثل 
في كل من اإلبداع والتحليل، 

فالفرضية تتبع السؤال 
اإلبداعي: ماذا لو. ثم اختبار 
الفرضيات يؤدي إلى التحليل 

من خالل سؤال وإذا.

التفكيـر في الوقت
ربط التفكيـر حول 
املستقبل باملا�ضي.

وضع رؤية للمنظمة 
ما، ستكون عليه في 
املستقبل الحاضر.

لنظر في ما�ضي وحاضر 
ومستقبل املنظمة.
-التفكيـر في الوقت 

املناسب.

الفرص الذكية:
-التفكيـر في الوقت: 

املصدر: من إعداد الباحثيـن في االعتماد على األدبيات السابقة.

يتضـح من الجدول )2( أن هناك مجموعة من األبعاد تشكل أعلى نسبة اتفاق بيـن الباحثيـن وهذه األبعاد هي )النوايا 
االستـراتيجية، والتصور النظمي، وقيادة االفتـراضات، والتفكيـر الشمولي(.

املعوقات التـي تواجه التفكيـر االستـراتيجي:

إن تطبيق مفهوم التفكيـر االستـراتيجـي في املنظمات على اختالف أنواعها قد يشكل مجموعة من املعوقات الكبي�ضي، 
)2006( لعــل أهمهــا اآلتــي:

التغييـــر الســريع والــذي قــد يــؤدي إلــى الفشــل أو إضعــاف املنظمــات علــى االســتمرار فــي تطبيقــه لعــدم القــدرة علــى 1- 
 وفكريــا. باإلضافــة لذلــك إن التـركيـــز علــى 

ً
املواكبــة ملــا هــو جديــد، حيــث إن تبنــي التفكيـــر االستـراتيجـــي مكلــف ماديــا

املشــكالت والقضايــا اليوميــة واملتـــراكمة واملتعلقــة باالحتياجــات األساســية لعمــوم املوظفيـــن قــد يجعــل النظــر 
للتفكيـــر االستـراتيجـــي علــى أنــه تـــرف فكــري وليــس ضــرورة ملحــة.

عدم استقرار القيادات والكوادر املتخصصة وفقدان األمن الوظيفي الناجم عن تهديدات الخصـخصة والتقاعد 2- 
املبكر قد يصرف البعض عن التفكيـر للمستقبل الذي لن يعيشوه في منظماتهم، لذلك ال تـزال الكثيـر من املنظمات 
ومــن القيــادات ال تفــرق بيـــن التخطيــط البعيــد املــدى والتخطيــط االستـراتيجـــي الــذي يعقــب التفكيـــر االستـراتيجـــي 

 منها أنها تعتمده وهي ليست كذلك.
ً
فتخلط بينهما ظنا

: الدراسات السابقة:
ً
ثالثا

 فــي مجمــع صيــدال إلــى وجــود تأثيـــر معنــوي عنــد مســتوى داللــة 0.05 
ً
أظهــر تـــرغيني )2015( فــي دراســة عينتهــا مــن )74( مديـــرا

للتفكيـــر االستـراتيجـــي بأبعــاده )النوايــا االستـــراتيجية، التصــور النظمــي، قيــادة االفتـــراضات( كمــا بينــت النتائــج إلــى قــدرة املجمــع علــى 
التفكيـر وتحصيل املعلومات وإشراك املوظفيـن في جلسات لتوليد األفكار وهو يساهم في تفعيل قدراته اإلبداعية في مجمع صيدال. 
وكانت هذه النتائج ضمن دراسة قام بها هدفت إلى تحديد دور التفكيـر االستـراتيجـي في تفعيل القدرات اإلبداعية في مجمع صيدال.

حيــث اثبــت مــن خــالل الباحثيـــن السابقيـــن فــي نفــس املجــال ضــرورة التعــرف علــى مســتوى تأثيـــر التفكيـــر االستـراتيجـــي فــي تميـــز 
املنظمــات خاصــة الشــركات الصناعيــة للقطــاع الخــاص، مــن خــالل إشــراك كل املســتويات اإلداريــة فــي عمليــة التفكيـــر االستـــراتيجي، 
وعقد دورات خاصة بالتفكيـر االستـراتيجـي والعصف الذهني لتنمية القدرة على التفكيـر وتنشيطه واالهتمام بتعزيـز والء العامليـن 
إلدماجهــم فــي عمليــات التفكيـــر االستـراتيجـــي )الغنــام 2014(. وهــذا مــا أكــده الفــرا )2009( حيــث أشــار ألهميــة الســعي إلــى ممارســة 

التفكيـــر االستـراتيجـــي فــي املنظمــات مــن خــالل الــدورات التدريبيــة مــن أجــل تفعيــل املبــادرة واالبتــكار لــدى قــادة املنظمــات.
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أمــا مــن ناحيــة قيــاس القــدرة علــى التفكيـــر االستـراتيجـــي لــدى املــدراء فتكــون مــن خــالل تطبيــق القيــادة االستـــراتيجية 
 أن املــدراء فــي مســتعدون لتوظيــف 

ً
لعاملــي القــدرة علــى التفكيـــر االستـراتيجـــي والتخطيــط االستـــراتيجي، والــذي اثبــت علميــا

 ملــا ســبق، أكــد 
ً
. )Monnavarian et al.2011(. تأكيــدا

ً
عوامــل التفكيـــر االستـراتيجـــي فــي عمليــة قيــادة الشــركة استـــراتيجيا

الباحث )ALmarshad ،)2013 في دراسة ميدانية كشفة عن ممارسات التفكيـر االستـراتيجـي وكيفية تطبيقه في الشركات 
األردنية املساهمة مثل قطاع الصناعة، البنوك، التأميـن وقطاع الخدمات، أكد فيها على ضرورة التـركيـز على الشركات التـي 
تؤثـــر بالقطــاع مثــل حجــم املنظمــة، طبيعــة العمــل، كمــا أكــد علــى ضــرورة التعــرف علــى نســبة ودرجــة املعرفــة والفهــم لتطبيــق 

مفهــوم التفكيـــر االستـراتيجـــي وتطبيــق تماريـــن التفكيـــر االستـراتيجـــي فــي الشــركات املســاهمة.

من الضروري تطويـر أساليب التفكيـر االستـراتيجـي لغرض تحسيـن جودة حياة العمل والتنمية الوظيفية في املنظمات 
لذلك يجب أن يتمتع املوظفيـــن بجودة الحياة الوظيفية التـــي تقدمها لهم منظماتهم، من خالل تقديم هيكلة نظم املكافآت 
والحوافــز ممــا يســمح للعامليـــن بالحصــول علــى الدخــل املناســب ملــا يقدمــوه مــن جهــد وفكــر يســاهم فــي توفيـــر حيــاة وظيفيــة 
مســتقرة للعامليـــن وضرورة اهتمام املراكز الطبيبة محل الدراســة بتحقيق درجة عالية من املشــاركة في اتخاذ القرارات محل 

الدراســة التـــي تحتاج للتصرف الســريع والحـــرية في اتخاذ القرار. املغربـــي )2004(.

دراســة )2012( ,Nguyen أوضـــحت ضــرورة معرفــة تأثيـــر راس املــال السيكولوجـــي )الحالــة النفســية للعامــل( فــي جــودة 
الحياة الوظيفية، حيث يجود تأثيـرات إيجابية لجودة الحياة الوظيفية في األداء الوظيفي، كما أشارت الدراسة إلى أن راس املال 
السيكولوجـــي يعــد الســبب الرئيــس لجــودة الحيــاة. مــن جانــب آخـــر قــام الباحثيـــن )Manjunath & SHerikurian, )2011 بدراســة 
 بخصوص تأثيـر الحوافز 

ً
تأثيـر املتغيـرات على جودة الحياة الوظيفية للعامليـن، وأكدت الدراسة على ضرورة التفكيـر استـراتيجيا

والتعويضات وامليـــزات املقدمة من قبل املنظمة، واملشاركة في اتخاذ القرارات، وأشارت هذه الدراسة إلى وجود عالقة قوية بيـــن 
 علــى الشــركة والعمــالء والعامليــن.

ً
العمــالء والعامليـــن وضــرورة شــعور العامليـــن بنــوع مــن األمــان الوظيفــي ممــا ينعكــس إيجابــا

إضافة ملا سبق )Srivastava and Kanpur, )2014 قام بدراسة أظهرت مدى تأثيـر جودة الحياة الوظيفية في إيجاد بيئة عمل 
آمنــة وصـــحية ومناســبة تتوافــر فيهــا أشــكال مشــاركة العامليـــن فــي عمليــات اإلدارة واتخــاذ القــرار جميعهــا مــن جهــة واالهتمــام بالحيــاة 
األســرية والعائليــة مــن جهــة أخـــرى بمــا يحقــق التــوازن بيـــن بيئــة العامــل فــي العمــل ومتطلباتــه وذلــك ألن جــودة الحيــاة الوظيفيــة تمثــل 
األعمال واألفعال واملمارسات التـي تقوم بها اإلدارة العليا من أجل إرضاء العامليـن لديها وإسعادهم وشعورهم بالثقة واالطمئنان 

في الحياة الوظيفية، وأوصت الدراســة التـركيـــز على عناصره األساســية من األمن الوظيفي والرضا الوظيفي، واألداء الوظيفي.

بنــاء علــى مــا ســبق وضعــت متغيـــرات الدراســة بنــاًء علــى تأثيـــر أبعــاد التفكيـــر االستـراتيجـــي علــى جــودة الحيــاة الوظيفيــة 
والتـــي أظهرتهــا الدراســات الســابقة كمــا هــو موضـــح فــي املخطــط الفر�ضــي الشــكل )1(. حيــث تنــاول أبعــاد التفكيـــر االستـراتيجـــي 
بوصفــه متغيـــر مســتقل علــى مقيــاس تـــرغيني )2015( و)2010( ,Malan R و)Bonn )2001 أربعــة أبعــاد تتمثــل باآلتــي: النوايــا 
االستـراتيجية، التصور النظمي، قيادة االفتـراضات، التفكيـر الشمولي. ومن ثم تناول أبعاد الجودة الوظيفية بوصفه متغيـر 
تابع على مقياس )2014( .Hamid Zare et al و)2012( Sinha واملغربي، )2004( ثالثة أبعاد تتمثل باآلتي: ظروف بيئة العمل 

املعنويــة، خصائــص الوظيفــة، املشــاركة فــي القــرارات.

الشكل )1( املخطط الفر�ضي
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مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

تتعاظم املشكالت واملعوقات التـي تحّد من كفاءة وفاعلية املؤسسات، خاصة في ظل التطورات املتالحقة والتغييـرات 
 علــى حيــاة املوظــف وبالنتيجــة تؤثـــر علــى أداء املؤسســات، مّمــا 

ً
الســريعة التـــي يمــّر بهــا عالــم اليــوم والتـــي غالبــا مــا تؤثـــر ســلبا

ــن املوظــف مــن مواجهــة هــذه املشــكالت. لذلــك تتمحــور إشــكالية هــذا 
ّ
يســتوجب البحــث عــن استـــراتيجية إداريــة حديثــه تمك

البحــث حــول تحسيـــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة والتـــي تعتبـــر أحــد دعائــم رفــع أداء املوظفيــن.

يعّد تحسيـن جودة الحياة الوظيفية من األساليب اإلدارية الحديثة، والتـي القت اهتماًما كبيـر من املفكريـن اإلدارييـن 
املعاصريـــن، وذلــك ملــا لــه مــن تأثيـــر كبيـــر علــى األفــراد واملؤسســات، حيــث يقــوم علــى فلســفة جديــدة فــي توجيــه العالقــة بيـــن 
الرؤســاء والعامليـــن فــي املؤسســات. كمــا إن تحسيـــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة يــؤدي بشــكل مباشــر إلــى رفــع الــروح املعنويــة 
للمعامليـــن ورفــع قدراهــم لتحمــل املســئولية، وبالتالــي رفــع مســتوى أدائهــم. وهــو مــا يجعــل االهتمــام تحسيـــن جــودة الحيــاة 
الوظيفيــة عنصــرا أساســيا لنجــاح املؤسســات، التـــي تشــهد العديــد مــن التحديــات والتغيـــرات الســريعة واملتالحقــة فــي الوقــت 
الراهن، لذلك يتطلب األمر اتخاذ العديد من اآلليات واإلجـراءات الكفيلة بمواجهتها ومسايـرتها. وهنا تكمن اإلشكالية املراد 
تناولهــا بالدراســة والتحليــل، والتـــي باإلمــكان التعبيـــر عنهــا مــن خــالل دراســة تأثيـــر التفكيـــر االستـراتيجـــي بحــد ذاتــه فــي تحسيـــن 

جــودة الحيــاة الوظيفيــة.

ويكمــن تأثيـــر التفكيـــر االستـراتيجـــي فــي التعامــل مــع بيئــة شــديدة الديناميكيــة ممــا يحثهــا علــى األخــذ بــاألدوات الالزمــة 
لتشــخيص الفــرص والتحديــات األكثـــر أهميــة لضمــان تحسيـــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة والتـــي بدورهــا توفــر فــرص للتفكيـــر 
واالبتــكار والتعلــم والتكيــف مــع الظــروف املتغيـــرة وتوســيع قاعــدة املشــاركة فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات. فمــن خــالل تحليــل 
 تأثيـــر التفكيـــر االستـراتيجـــي علــى الحيــاة الوظيفيــة. ومــن الناحيــة العمليــة مــازال تأثيـــر التفكيـــر 

ً
الدراســات الســابقة يظهــر جليــا

االستـراتيجـــي بحاجــة لدراســات ميدانيــة مســتفيضة مــن املمكــن التعبيـــر عنهــا بالتســاؤالت التاليــة:
ما مدى تأثيـر النوايا االستـراتيجية على جودة الحياة الوظيفية1- 
ما مدى دراسة تأثيـر التصور النظمي على جودة الحياة الوظيفية2- 
ما مدى دراسة تأثيـر قيادة االفتـراضات على جودة الحياة الوظيفية3- 
ما مدى دراسة تأثيـر التفكيـر الشمولي على جودة الحياة الوظيفية4- 

أهداف الدراسة:

دراسة تأثيـر النوايا االستـراتيجية على جودة الحياة الوظيفية1- 
دراسة تأثيـر التصور النظمي على جودة الحياة الوظيفية2- 
دراسة تأثيـر قيادة االفتـراضات على جودة الحياة الوظيفية3- 
دراسة تأثيـر التفكيـر الشمولي على جودة الحياة الوظيفية4- 

فروض الدراسة

هناك تأثيـر ذو داللة معنوية ملتغيـرات التفكيـر االستـراتيجـي على جودة الحياة الوظيفية والتـي من املمكن التحقق من 
صـحتها من خالل الفرضيات اآلتية:

الفرضية األولى: هناك تأثيـر ذو داللة إحصائية للنوايا االستـراتيجية على جودة الحياة الوظيفية.- 

الفرضية الثانية: هناك تأثيـر ذو داللة إحصائية للتصور النظمي على جودة الحياة الوظيفية.- 

الفرضية الثالثة: هناك تأثيـر ذو داللة إحصائية لقيادة االفتـراضات على جودة الحياة الوظيفية.- 

الفرضية الرابعة: هناك تأثيـر ذو داللة إحصائية للتفكيـر الشمولي على جودة الحياة الوظيفية.- 
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تصميم الدراسة:

اعتمد في هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي لبناء اإلطار النظري، كونه يعتمد على جمع املعلومات والبيانات 
عن الظاهرة املدروسة وتحليلها وتفسيـرها للوصول إلى نتائج محّددة، وكذا االعتماد عليه في الجانب التطبيقي.

مجتمع وعينة الدراسة:

مجتمــع الدراســة هــم اإلدارة العليــا والوســطى فــي شــركات االتصــاالت األردنيــة والبالــغ عددهــا ثالثــة شــركات وهــي شــركة )زيـــن، 
. وتــم تحــددت عينــة الدراســة باســتخدام جــدول ســاكاران والــذي حــدد عينــة الدراســة بـــ 

ً
وأورانــج، وأمنيــة( وعددهــم )329( موظفــا

 ألي نقص أو فقدان لالستبيان كذلك لتوفيـر دعم أكثـر ملصداقية الدراسة فقد تم اعتماد مجتمع الدراسة 
ً
200 موظف. وتفاديا

كامل كعينة للبحث، وبذلك أصبحت عينة الدراسة في هذا البحث هي نفسها مجتمع الدراسة )329(. وتم توزيع قائمة االستبيان 
من خالل طريقة املحاصصة )Quota Sampling( بيـن الشركات الثالث والتـي كان نصيب كل منها كما هو موضع في الجدول أدناه.

أسم الشركة االستبيانات املستـردةعدد االستبيان 
172133شركة زين

9381شركة أورانج
6453شركة أمنية

329267

أداة وطريقة جمع البيانات:

األدوات التـــي اعتمــدت ألجـــراء هــذه الدراســة تمثلــت بشــكل خــاص فــي االســتبيان والــذي يحتــوي علــى ثالثــة أجـــزاء. األول: 
ويحتوي على البيانات الشخصية التالية: الجنس، السن، الحالة االجتماعية، املستوى التعليمي، عدد سنوات الخبـرة. الجـزء 
الثانــي: ويحتــوي علــى متغيـــرات جــودة الحيــاة الوظيفيــة. الجـــزء الثالــث: ويشــمل متغيـــرات التفكيـــر االستـــراتيجي. وبغيــة معرفــة 
درجة موافقة املستجوبيـن على عبارات االستبيان تّم استخدام مقياس “ليكرت “Likert “املتدرج، حيث أعطيت أوزانا تقيس 
تلــك الدرجــة، كمــا حــدّدت األوزان بخمــس نقــاط مــن 1 إلــى 5. كمــا إن عمليــة جمــع البيانــات تمــت عــن طريــق توزيــع االســتبيان 
 مــن خــالل إدارة املــوارد البشــرية فــي الشــركات الثــالث والتـــي اعتنــت بتوزيــع وتجميــع االســتبيانات. وبعــد فحــص االســتبيانات 

ً
يدويــا

املستـــردة والتـــي بلــغ عددهــا )267( تبيـــن أن عــدد االســتبانات الصالحــة للتحليــل هــي )260( والتـــي تعتبـــر كافيــة ألجـــراء الدراســة.

 أساليب تحليل البيانات:

لقد تم استخدام بـرنامج SPSS اإلصدار الـ 22 من خالل األساليب اإلحصائية اآلتية:

مقاييس اإلحصاء الوصفي Descriptive Statistic Measures وذلك لوصف مجتمع الدراســة وإظهار خصائصه، 1- 
باســتخدام النســب املئويــة والتكــرارات. وكذلــك اســتخدام تحليــل إجابــة املبحوثيـــن عــن العبــارات الــواردة فــي قائمــة 
االســتبيان وتـــرتيب متغيـــراتها حســب أهميتهــا النســبية فــي االعتمــاد علــى املتوســطات الحســابية واالنحـــرافات املعياريــة.

اختبار T للعينة الواحدة One Sample T. Test: ملعرفة تأثيـر التفكيـر االستـراتيجـي على جودة الحياة الوظيفية.2- 

تحليــل االنحــدار املتعــدد Multiple Regression: وذلــك الختبــار إثـــر املتغيـــرات املســتقلة الرئيســة اآلتيــة: )النوايــا 3- 
االستـــراتيجية، قيــادة االفتـــراضات، تصــور النظمــي، الفكــر الشــمولي( علــى تحسيـــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة.

تحليل التبايـن األحادي One Way Anova: وذلك ملعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات 4- 
أفراد مجتمع الدراسة نحو تطبيق قطاع االتصاالت األردنية ملفهوم التفكيـر االستـراتيجي، وكذلك اتجاهاتهم نحو 

تحسيـن جودة الحياة الوظيفية بسبب اختالف العوامل الديموغرافية: املؤهل العلمي، ومدة الخدمة، والعمر.

اختبــار معامــل تضـــخم التبايـــن Variance Inflation Factor – VIF واختبــار التبايـــن املســموح بــه للتأكــد مــن عــدم 5- 
وجــود ارتبــاط عــال بيـــن متغيـــرات الدراســة املســتقلة.

اختبار معامل االلتواء Skewness: ألجل التحقق من التوزيع الطبيعي للبيانات.6- 

تحليل االعتمادية Reliability: للتأكد من مدى ثبات أداة القياس في االعتماد على معامل كرونباخ ألفا.7- 
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ً
نتائج الدراسة ونتائج اختبار الفروض إحصائيا

اختبار صدق أداة الدراسة:

للتحقــق مــن الصــدق الظاهــري ألداة الدراســة، والصــدق املنطقــي ملحتــوى قائمــة االســتبيان، تــم عرضهــا علــى محكميـــن 
من ذوي اختصاص في مجال اإلدارة العامة وإدارة األعمال، بهدف الوقوف على آراءهم ومالحظاتهم وتقديـرهم ملدى صالحية 
عبــارات االســتبيان ومالئمتهــا للمحــاور املقتـــرحة للدراســة، ممــا يجعــل أداة الدراســة ذات صالحيــة عاليــة للتطبيــق علــى أفــراد 
عينة الدراسة. والجدول )3( يوضـح نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة املتمثل بـ )االتساق الداخلي لعبارات قائمة االستبيان(:

جدول )3(
نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة )االتساق الداخلي لعبارات قائمة االستبيان(

معامل كرونباخ ألفاعدد العباراتاملتغيـرات
4.81النوايا االستـراتيجية

4.82التصور النظمي
4.82قيادة االفتـراضات
4.82التفكيـر الشمولي

12.80املتغيـر التابع
28.84الكلي

يبيـن الجدول السابق أن قيم االتساق الداخلي تتمتع بدرجة عالية )0.84(، حيث إن درجة االتساق ملعامل كرونباخ 
.)Uma Sekaran, 1992( دل ذلك على اتساق ومصداقية البيانات )كلما زادت عن )%60

خصائص عينة الدراسة

يوضـح جدول )4( التحليل الوصفي للمتغيـرات الديموغرافية باستخدام التكرارات والتكرارات النسبية:

جدول رقم )4(
التحليل الوصفي للمتغيـرات الديموغرافية باستخدام التكرارات والتكرارات النسبية

التكرار النسبيالتكرارالفئةاملتغيـر                                      املؤشر

النوع االجتماعي
51.5%134ذكر
48.5%126أنثـى

100%260املجموع

العمر

13.8%36اقل من 30
30-4011745%
40-508633.1%

%50218.1 فأكثـر

املستوى التعليمي

%7629.2دبلوم متوسط فما دون
%15760.4بكالوريوس
%2710.4دراسات عليا

100%260املجموع

عدد سنوات الخبـرة

%18270أقل من 10
10-155119.6%
20-15228.5%

%2051.9 فأكثـر
100%260املجموع
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يشيـــر الجــدول إن النــوع االجتماعــي كانــت لصالــح الذكــور حيــث بلغــت نســبتهم %51.5 بينمــا كانــت نســبة اإلنــاث 48.5%، 
أما فئة العمر فكانت النسبة األكبـر للفئة )40-30(سنة حيث بلغت نسبتهم %45، وكانت النسبة األقل لفئة )50 سنة فأكثـر( 
كما يشيـر الجدول إلى إن النسبة األكبـر للمستوى التعليمي كانت لحملة )البكالوريوس( وبلغت نسبتهم %60.4، وكانت النسبة 
األقل لحملة )دراسات عليا( وبلغت نسبتهم %10.4، وأخيـرا يشيـر الجدول إلى النسبة األكبـر لفئة سنوات الخبـرة )اقل من 10( 

 لحداثة عمر لشركات، والنسبة األقل لفئة )20 سنة فأكثـر( وبلغت نسبتهم 1.9%.
ً
وكانت نسبتهم %70، نظرا

التحليل اإلحصائي الوصفي لعبارات التفكيـر االستـراتيجي

يتبيـــن مــن التالــي تحليــل متغيـــرات للتفكيـــر االستـراتيجـــي املتمثلــة بـــ )النوايــا االستـــراتيجية، والتصــور النظمــي، وقيــادة 
االفتـــراضات، والتفكيـــر الشــمولي(، والتـــي ظهــرت علــى النحــو اآلتــي:

جدول )5(
املتوسط الحسابـي واالنحـراف املعياري واألهمية النسبية لقياس أبعاد التفكيـر االستـراتيجي

رقم 
العبارة

املجال
املتوسط 
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

مستوى 
القبول

األهمية 
النسبية

مرتفع3.5.61النوايا االستـراتيجية

1مرتفع3.56.94يمكنني طرح حلول للمشكالت التـي تواجه العامليـن في الشركة4

1
 إلى تقييم 

ً
يسعى العاملون في الشركة إلى تحقيق نفس املقاصد استنادا

األوضاع الحالية.
2مرتفع3.53.92

3متوسط3.49.85في رأيك هل تساهم النوايا االستـراتيجية في تحسيـن جودة الحياة الوظيفية.2
4متوسط3.42.79يتم توظيف مهارات املوظفيـن لبناء استـراتيجيات جديدة في الشركة3

مرتفع3.5.73التصور النظمي

1مرتفع3.55.87أساليب الرقابة بسيطة وبعيدة عن القواعد واإلجـراءات.2
2مرتفع3.53.84تقدم حلول متوازنة لحل املشكالت التـي يواجها املوظفيـن في الشركة3
3متوسط3.48.92تثمن اإلدارة مساهمات العامليـن في الشركة وتعتني بـرفاهيتهم.1
4متوسط3.45.84يمكنني تصور مستقبل الشركة بناء على مضمون واقعها اإلداري في كل عمل أمارسه.4

متوسط3.36.57قيادة االفتـراضات

1متوسط3.48.81في رأيك هل تساهم قيادة االفتـراضات في تحسيـن جودة الحياة الوظيفية.4
2متوسط3.35.76هناك فرضيات عديدة لبناء وتطويـر الواقع اإلداري.1
3متوسط3.32.81نتبنى استـراتيجيات بديلة جديدة ومختلفة.2
4متوسط3.32.81نعتمد على الحدس عند صياغة استـراتيجية الشركة.3

متوسط3.4.64التفكيـر الشمولي

1مرتفع3.50.84اجـري تغييـرات شمولية في األنشطة التـي أمارسها من أجل تحقيق أهداف الشركة.1

2
أولي اهتماًما بنتائج حل املشكالت للعامليـن في قطاع االتصاالت أكثـر من 

خطوات حلها.
2متوسط3.44.76

3متوسط3.38.78أضع معاييـر محددة لتقييم درجة التقدم بما يتناسب مع رسالتها.4

3
ال أهدر كثيـر من الوقت في جمع البيانات وأتعامل ب�ضيء من املرونة مع جميع 

العامليـن في قطاع االتصاالت األردنية.
4متوسط3.37.78

متوسط3.44املتوسط العام

 إذ بلغ املتوسط الحسابـي 1- 
ً
النوايا االستـراتيجية: يالحظ من الجدول )5( أن مجال النوايا االستـراتيجية كان مرتفعا

)3.5(، وكانت العبارات )1( و)4( مرتفعة إذ تـراوحت املتوسطات الحسابية )3.56 و3.53( على التوالي، بينما كانت 
العبــارات )2( و)3( متوســطة وتـــراوحت املتوســطات الحســابية )3.49 و3.42( علــى التوالــي، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع 

دراسة )Malan,2010، تـرغيني،2015(
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 إذ بلغ املتوسط الحسابـي )3.5(، وكانت 2- 
ً
التصور النظمي: يالحظ من الجدول )5( أن مجال التصور النظمي كان مرتفعا

العبــارة )2( وجــاءت فــي املرتبــة األولــى و)3( بمســتويات مرتفعــة إذ تـــراوحت املتوســطات الحســابية )3.55 و3.53( علــى 
التوالــي، بينمــا كانــت عبــارات )1( و)4( بمســتويات متوســطة وتـــراوحت املتوســطات الحســابية )3.48 و3.45( علــى التوالــي.

 إذ بلغ املتوسط الحسابـــي 3- 
ً
قيادة االفتـــراضات: يالحظ من الجدول )5( أن مجال قيادة االفتـــراضات كان متوسطا

)3.36(، وكانت )4( وجاءت في املرتبة األولى بمتوسط حسابـي )3.48( والعبارات )1( و)2( و)3( بمستويات متوسطة 
إذ تـراوحت املتوسطات الحسابية )3.35 و3.32 و3.31( على التوالي.

 إذ بلــغ املتوســط الحسابـــي 4- 
ً
التفكيـــر الشــمولي: يالحــظ مــن الجــدول )5( أن مجــال التفكيـــر الشــمولي كان متوســطا

)3.42(، وكانــت العبــارة )1( مرتفعــة وجــاءت فــي املرتبــة األولــى بمتوســط حسابـــي )3.5( والعبــارات )2( و)4( و)3( 
بمســتويات متوســطة إذ تـــراوحت املتوســطات الحســابية )3.44 و3.38 و3.37( علــى التوالــي.

التحليل اإلحصائي الوصفي لجودة الحياة الوظيفية

يبيـــن التالــي تحليــل متغيـــرات جــودة الحيــاة الوظيفيــة واملتمثلــة بـــ )ظــروف العمــل، وخصائــص الوظيفيــة، واملشــاركات فــي 
القــرارات(، وظهــرت اإلجابــات عــن النحــو اآلتــي:

جدول )6(
املتوسط الحسابـي واالنحـراف املعياري واألهمية النسبية لقياس أبعاد جودة الحياة الوظيفية

رقم 
العبارة

املجال
املتوسط 
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

مستوى 
القبول

األهمية 
النسبية

متوسط3.4.70ظروف العمل املعنوية
1متوسط3.49.85تـربط الزمالء في الشركة صداقات حميمة1
2متوسط3.43.80هناك شعور بالرضا عما تم إنجازه في عملي.2
3متوسط3.42.79يعمل املوظفون في مناخ يتسم بالثقة املتبادلة بيـن جميع أطرافه.4
4متوسط3.36.77اشعر بجودة التعامل مع زمالئي في املنظمة.3

متوسط3.3370خصائص الوظيفة
1متوسط3.38.86حجم العمل في وظيفتـي مناسب.4
2متوسط3.32.81اشعر باملتعة أثناء قيامي بمهام عملي1
3متوسط3.32.81تتميـز مهام عملي وأبعاد وظيفتـي باألهمية.2
4متوسط3.31.84اشعر باملسئولية عن كل ما أقوم به.3

متوسط3.4.66املشاركة في القرارات
1متوسط3.46.81لدي الفرصة للتأثيـر على القرارات التـي تمس عملي.2
2متوسط3.45.78استمتع بالتعاون واملشاركة مع زمالء العمل.1
3متوسط3.35.76لدي قدر مناسب من الحـرية في أداء وإنجاز أهداف املنظمة.3
4متوسط3.34.78يتبادل أعضاء فريق عملي خبـرات في القرارات التـي تهمهم.4

متوسط3.38املتوسط العام

 إذ بلــغ املتوســط الحسابـــي )3.42(، 1- 
ً
ظــروف العمــل: يالحــظ مــن الجــدول )6( أن مجــال ظــروف العمــل كان متوســطا

وكانت العبارة )1( متوسطة وجاءت في املرتبة األولى بمتوسط حسابـي )3.49( والعبارات )2( و)4( و)3( بمستويات 
متوســطة إذ تـــراوحت املتوســطات الحســابية )3.43 و3.42 و3.36( على التوالي.

 إذ بلــغ املتوســط 2- 
ً
املشــاركة فــي القــرارات: يالحــظ مــن الجــدول )6( أن مجــال املشــاركة فــي القــرارات كان متوســطا

الحسابـــي )3.33(، وكانــت العبــارة )4( متوســطة وجــاءت فــي املرتبــة األولــى بمتوســط حسابـــي )3.38( والعبــارات )1( 
و)2( و)3( بمســتويات متوســطة إذ تـــراوحت املتوســطات الحســابية )3.32 و3.31 و3.31( علــى التوالــي.

 إذ بلغ املتوسط الحسابـي 3- 
ً
خصائص الوظيفة: يالحظ من الجدول )6( أن مجال خصائص الوظيفة كان متوسطا

)3.4(، وكانــت العبــارة )2( متوســطة وجــاءت فــي املرتبــة األولــى بمتوســط حسابـــي )3.46( والعبــارات )1( و)3( و)4( 
بمســتويات متوســطة إذ تـــراوحت املتوســطات الحســابية )3.45 و3.35 و3.34( علــى التوالــي.
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اختبار قوة النموذج

نتائج اختبار استقاللية املتغيـرات املستقلة1- 

تــم حســاب مصفوفــة معامــالت االرتبــاط بيـــرسون )pearson( ملعرفــة العالقــة بيـــن املتغيـــرات املســتقلة، وذلــك بهــدف 
الكشــف عــن وجــود ارتبــاط خطــي بيـــن املتغيـــرات املســتقلة، والجــدول )7( يوضـــح نتائــج معامــالت االرتبــاط بيـــن املتغيـــرات 

املســتقلة كاالتــي:

جدول )7(
)Correlation( مصفوفة االرتباط

التفكيـر الشموليقيادة االفتـراضاتالتصور النظميالنوايا االستـراتيجية

النوايا االستـراتيجية
1االرتباط
0.001الداللة

التصور النظمي
0.5691االرتباط
0.000الداللة

قيادة االفتـراضات
0.4900.4241االرتباط
0.0010.001الداللة

التفكيـر الشمولي
0.5290.6100.3721االرتباط
0.0010.0010.001الداللة

باالعتماد على نتائج جدول )7( فأنه يتضـح أن معظم العالقات االرتباطية بيـن مجاالت الدراسة املعنوية.

 -2:)Multicollinearity( اختبار االرتباط الخطي

استخدم اختبار االرتباط الخطي بهدف التأكد من انه ال يوجد ارتباط عال بيـن املتغيـرات املستقلة، وذلك في االعتماد 
على اختبار معامل تضـــخم التبايـــن )VIF(، واختبار التبايـــن املســموح )Tolerance( لكل متغيـــر من املتغيـــرات املســتقلة، حيث 
يجب أن تكون املتغيـرات املستقلة للنموذج مستقلة فيما بينها، وللتأكد من ذلك الغرض نستعيـن بهذا االختبار الذي يعتبـر 
أحــد الطرائــق للتخلــص مــن مشــكلة التعــدد الخطــي، مــع العلــم أن ال بــد مــن عــدم تجــاوز معامــل تضـــخم التبايـــن للقيمــة )10(، 
وقيمة التبايـن املسموح ال بد أن يكون اكبـر من )0.05(، وبحساب املعامالت السابقة لكل املتغيـرات املستقلة، كانت النتائج 

املتحصل عليها كما هي موضـحة في الجدول )8(:

جدول )8(
نتائج اختبار معامل تضـخم التبايـن والتبايـن املسموح به ومعامل االلتواء

معامل االلتواءمعامل تضـخم التبايـن )VIF(التبايـن املسموح به )Tolerance(املتغيـرات
0.561.770.13النوايا االستـراتيجية

0.531.880.09التصور النظمي
0.721.380.05قيادة االفتـراضات
0.571.730.06التفكيـر الشمولي

حيــث يبيـــن الجــدول )8( قيــم اختبــار تضـــخم التبايـــن لجميــع املتغيـــرات أقــل مــن )10(، كمــا إن قيمــة اختبــار التبايـــن 
املســموح بــه لجميــع املتغيـــرات اكبـــر مــن )0.05(، وبالتالــي يمكــن القــول أنــه ال توجــد مشــكلة ارتبــاط عــال بيـــن املتغيـــرات، وهــذا 
يــدل علــى عــدم وجــود ارتبــاط ذو أهميــة إحصائيــة بيـــن املتغيـــرات املســتقلة، ممــا يعــزز إمــكان اســتخدامها فــي نمــوذج الدراســة، 
وألجــل التحقــق مــن التوزيــع الطبيعــي للبيانــات تــم احتســاب قيمــة معامــل االلتــواء Skewness للمتغيـــرات املســتقلة، ومــن 
املعلــوم أن البيانــات تقتـــرب مــن التوزيــع الطبيعــي إذا كانــت قيمــة معامــل االلتــواء أقــل مــن )1( ويظهــر الجــدول )8( أن قيمــة 

معامــل االلتــواء أقــل مــن )1(، ممــا يشيـــر إلــى أن بيانــات الدراســة تتــوزع علــى نحــو طبيعــي.
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نتائج معامالت االرتباط لنموذج االنحدار املتعدد3- 

جدول )9(
)Model Summary( االرتباط الخطي

ModelRR SquareAdjusted R SquareStd. Error of the Estimate

10.8510.7240.7200.2726

يبيـــن الجــدول نتيجــة حســاب معامــل االرتبــاط )R( وهــو قيمــة العالقــة بيـــن مجــاالت اســتخدام التفكيـــر االستـراتيجـــي 
وجــودة الحيــاة الوظيفيــة التـــي بلــغ قيمتــه )o.851(، وبلغــت نتيجــة معامــل التحديــد )R2( بقيمــة )0.724( والــذي يفســر بأنــه لــو 
أضيــف متغيـــر مســتقل للنمــوذج فــأن قيمتــه ستـــرتفع حتـــى لــو لــم يكــن هنــاك أهميــة للمتغيـــر املســتقل فــي النمــوذج، ولهــذا يتــم 
حســاب معامــل التحديــد املعــدل )Adjusted R Square(، وكمــا هــو موضـــح فــي الجــدول حيــث بلغــت قيمتــه )0.851(، وعليــه 

فــأن املتغيـــرات املســتقلة فســرت )%72.4( مــن التغيـــرات الحاصلــة فــي املتغيـــر التابــع والباقــي تعــزى إلــى عوامــل أخـــرى.

اختبار املعنوية اإلجمالية لنموذج االنحدار املتعدد:4- 

يمثل الجدول )10( نتائج تحليل التبايـن ANOVA الختبار معنوية نموذج االنحدار:

جدول )10(
نتائج تحليل تبايـن خط االنحدار

SigFMean SquaresdfSum of SquaresModel

0.001167.252

12.435449.741Regression

0.07425518.959Residual

25968.7Total

 ،)F( يوضـح الجدول تحليل التبايـن والذي يهدف إلى التعرف على القوة التفسيـرية للنموذج ككل عن طريق اإلحصائي
فأنــه يتضـــح وجــود معنويــة تبلــغ )167.252( ومســتوى داللــة )0.001(، وبهــذا يكــون نمــوذج االنحــدار مالئــم لقيــاس العالقــة 
السببية بيـــن املتغيـــر املستقل )التفكيـــر االستـــراتيجي( واملتغيـــر التابع )جودة الحياة الوظيفية(. كما يبيـــن الجدول )11( نتائج 
اختبــار معامــالت االنحــدار الخطــي املتعــدد واملتعلقــة بنمــوذج التنبــؤ الــذي يمكــن التوصــل إليــه مــن خــالل مجــاالت اســتخدام 

التفكيـــر االستـــراتيجي.

جدول )11(
اختبار داللة معامالت معادلة االنحدار املتعدد

متغيـرات املعامالت املستقلة

Unstandardized
Coefficients

standardized
coefficientstSig

βSt. EeeorBeta )B(

0.3810.1213.1540.002الحد الثابت

0.1860.370.2225.0840.001النوايا االستـراتيجية

0.0310.310.0450.9870.324القصد النظمي

0.5590.350.62116.0690.001قيادة االفتـراضات

0.1060.350.1323.0450.003التفكيـر الشولي

حيــث تشيـــر بيانــات الجــدول )11( إلــى وجــود أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )α≤0.05( علــى جــودة الحيــاة 
الوظيفيــة، ومــا يؤيــد ذلــك قيــم t املحســوبة وكذلــك قيــم الداللــة اإلحصائيــة هــي أقــل مــن مســتوى املعنويــة )α≤0.05(، بينمــا 

التصــور النظمــي لــم يكــن لهــا دور إحصائــي علــى جــودة الحيــاة الوظيفيــة.
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اختبار الفرضيات

الفرضية األولى

هنــاك تأثيـــر ذو داللــة معنويــة بيـــن النوايــا االستـــراتيجية وجــودة الحيــاة الوظيفيــة بداللــة أبعادهــا )ظــروف بيئــة العمــل، 
خصائص الوظيفة، املشاركة في القرارات في قطاع االتصاالت األردنية، يبيـن الجدول )11( أن قيمة )t( املحسوبة قد بلغت 
)5.084( بمســتوى داللة )0.001( وعند مقارنة قيمة مســتوى الداللة بالقيمة )0.05(، يتبيـــن أن مســتوى الداللة املحســوب 
كان أقــل مــن )0.05( وعليــه فانــه يتــم رفــض فرضيــة الدراســة الفرعيــة الصفريــة األولــى وقبــول الفرضيــة البديلــة، كمــا يبيـــن 
الجدول إن قيمة املعامل )ß( قد بلغ )0.186( وهي قيمة تبيـن مقدار الزيادة في مجال النوايا االستـراتيجية عندما تـزداد قيمة 

جــودة الحيــاة الوظيفيــة بوحــدة واحــدة.

الفرضية الثانية

هنــاك تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة للتصــور النظمــي علــى جــودة الحيــاة بداللــة أبعادهــا )ظــروف بيئــة العمــل، خصائــص 
الوظيفة، املشاركة في القرارات، يبيـن الجدول )11( أن قيمة )t( املحسوبة قد بلغت )0.987( بمستوى داللة )0.324( وعند 
مقارنــة قيمــة مســتوى الداللــة بالقيمــة )0.05(، يتبيـــن أن مســتوى الداللــة املحســوب كان أكبـــر مــن )0.05( وعليــه فانــه يتــم 

قبــول فرضيــة الدراســة الفرعيــة الصفريــة الثالثــة.

الفرضية الثالثة

هنــاك تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة لقيــادة االفتـــراضات علــى جــودة الحيــاة الوظيفيــة بداللــة أبعادهــا: )ظــروف بيئــة العمــل، 
خصائــص الوظيفــة، املشــاركة فــي القــرارات لتحسيـــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة، يبيـــن الجــدول )11( أن قيمــة )t( املحســوبة قــد 
بلغــت )16.069( بمســتوى داللــة )0.001( وعنــد مقارنــة قيمــة مســتوى الداللــة بالقيمــة )0.05(، يتبيـــن أن مســتوى الداللــة 
املحســوب كان أقــل مــن )0.05( وعليــه فانــه يتــم رفــض فرضيــة الدراســة الفرعيــة الصفريــة الثالثــة وقبــول الفرضيــة البديلــة، 
كمــا يبيـــن الجــدول إن قيمــة املعامــل )ß( قــد بلــغ )0.559( وهــي قيمــة تبيـــن مقــدار الزيــادة فــي مجــال قيــادة االفتـــراضات عندمــا 

تـــزداد قيمــة جــودة الحيــاة الوظيفيــة بوحــدة واحــدة.

الفرضية الرابعة

هنــاك تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة للتفكيـــر الشــمولي علــى جــودة الحيــاة الوظيفيــة بداللــة أبعادهــا ) ظــروف بيئــة العمــل، 
خصائــص الوظيفــة، املشــاركة فــي القــرارات وعــدد ســنوات الخبـــرة )11( أن قيمــة )t( املحســوبة قــد بلغــت )3.045( بمســتوى 
داللة )0.003( وعند مقارنة قيمة مستوى الداللة بالقيمة )0.05(، يتبيـن أن مستوى الداللة املحسوب كان أقل من )0.05( 
وعليــه فانــه يتــم رفــض فرضيــة الدراســة الفرعيــة الصفريــة الرابعــة وقبــول الفرضيــة البديلــة، كمــا يبيـــن الجــدول إن قيمــة 
املعامــل )ß( قــد بلــغ )0.106( وهــي قيمــة تبيـــن مقــدار الزيــادة فــي مجــال التفكيـــر الشــمولي عندمــا تـــزداد قيمــة جــودة الحيــاة 

الوظيفيــة بوحــدة واحــدة.

إضافــة ملــا ســبق توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن متوســطات اســتجابات عينــة الدراســة حــول تأثـــر التفكيـــر 
االستـراتيجـــي علــى جــودة الحيــاة الوظيفيــة تعــزى إلــى الســمات الشــخصية والتنظيميــة )النــوع االجتماعــي، والعمــر، واملؤهــل 
العلمــي، وعــدد ســنوات الخبـــرة( كمــا توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن متوســطات االســتجابة مــن عينــة الدراســة حــول 
أثـــر التفكيـــر االستـراتيجـــي علــى جــودة الحيــاة الوظيفيــة تعــزى إلــى الســمات الشــخصية والتنظيمية)النــوع االجتماعــي، والعمــر، 
واملؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبـــرة الوظيفية تعزى للمتغيـــرات اآلتية )النوع االجتماعي، والعمر، واملؤهل العلمي، وعدد 

ســنوات الخبـــرة(.

وللتحقق من ذلك تم استخدام تحليل التبايـن األحادي )One way Analysis of Variance ANOVA( ملعرفة أن كانت 
هناك فروق ذات داللة في استجابات عينة الدراسة وعلى النحو اآلتي:
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جدول )12(
اختبار )One way ANOVA( ألثـر العوامل الديموغرافية

مصدر التبايناملتغيـر
مجموع 
املربعات

درجات 
الحـرية

متوسط 
املربعات

F
مستوى 
الداللة

النوع االجتماعي
2461.246.بيـن املربعات

.929.336
68.454258.265داخل املربعات

العمر
2.4513.817بيـن املربعات

3.157.025
66.249256.259داخل املربعات

املؤهل العلمي
7.90323.95116.703بيـن املربعات

.000
60.797257.237داخل املربعات

عدد سنوات الخبـرة
5.10231.7016.845بيـن املربعات

.000
63.598256.248داخل املربعات

مــن خــالل الجــدول أعــاله، يتضـــح وجــود اختالفــات بيـــن أفــراد عينــة البحــث فيمــا يتعلــق باتجاهاتهــا نحــو التفكيـــر 
االستـراتيجـــي لتحسيـــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة بحســب )العمــر، واملؤهــل العلمــي، وعــدد ســنوات الخبـــرة(، وهــذا يعنــي علــى 
وجــود فــروق، بينمــا متغيـــر النــوع االجتماعــي لــم يظهــر وجــود فــروق ذو داللــة إحصائيــة حيــث بلغــت قيمــة مســتوى املعنويــة 

)0.336(، ممــا يشيـــر إلــى عــدم وجــود أثـــر ملتغيـــر النــوع االجتماعــي علــى جــودة الحيــاة الوظيفيــة.

مناقشة نتائج الدراسة

أظهرت الدراسة ان التفكيـر االستـراتيجـي يساهم بدرجة متوسطة )3.44(، مما يدل على صـحة الفرضية الرئيسة: 1- 
يســاهم التفكيـــر االستـراتيجـــي فــي تحسيـــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة، حيــث يتوجــب علــى الشــركات توفيـــر قابليــات 

التفكيـــر االستـراتيجـــي كــي تنجــح فــي تفعيــل قدراتهــا اإلبداعيــة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )تـــرغيني،2015(.

أظهــرت الدراســة وجــود أثـــر ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α ≤ 0.05( ملجــاالت التفكيـــر االستـراتيجـــي 2- 
)النوايا االستـراتيجية، قيادة االفتـراضات، التفكيـر الشمولي( لتحسيـن جودة الحياة الوظيفية، وتـرى الدراسة ان 

هــذه العمليــة تضمــن للمنظمــات امتــالك املعرفــة التـــي تمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا بكفايــة وفعاليــة.

أظهــرت الدراســة ال يوجــد أثـــر ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α ≤ 0.05( ملجــال التفكيـــر االستـراتيجـــي فــي 3- 
التصــور النظمــي عنــد مســتوى داللــة )0.324( لتحسيـــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة، هــذه النتيجــة ال تتفــق مــع دراســة 
)تـــرغيني،2015(. إذ يـــرى ان التصــور النظمــي يؤثـــر نوعــا مــا علــى القــدرة علــى التفكيـــر الن النظــام البيئــي وتدخالتــه 

يتطلــب حتمــا فهــم القــدرة االســتيعابية والقــدرة علــى التكيــف.

أظهــرت الدراســة ان أكثـــر أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة التـــي مــا زالــت فــي حاجــة إلــى تدعيــم اإلدارة مــن وجهــة نظــر 4- 
اإلدارييـــن تمثلــت فــي: ظــروف بيئــة العمــل، خصائــص الوظيفــة، املشــاركة فــي القــرارات.

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي تبنــي التفكيـــر االستـراتيجـــي لتحسيـــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة تعــزى ملتغيـــرات: 5- 
)العمــر، املؤهــل العلمــي، عــدد ســنوات الخبـــرة(.

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي تبنــي مفهــوم التفكيـــر االستـراتيجـــي كمدخــل لتحسيـــن جــودة الحيــاة 6- 
الوظيفيــة تعــزى ملتغيـــر النــوع االجتماعــي.

توصيات الدراسة

في ضوء نتائج هذه الدراسة تتلخص التوصيات بما يأتي:

التفكيـــر االستـراتيجـــي ضرورة البد منها ملعالجة املشــكالت التـــي تواجه املنظمات بطرق إبداعية تســمح لها بالتميـــز 1- 
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والتفــوق وتقديــم كل مــا هــو جديــد فــي مجالهــا مــن خــالل اســتغالل املــوارد واملعــارف واملهــارات.

ملواجهــة 2-   
ً
اســتعدادا أكثـــر  ليكونــوا  املــدراء  لــدى  االستـراتيجـــي  التفكيـــر  بأهميــة  اإلداري  الوعــي  تطويـــر  ضــرورة 

الســيناريوهات غيـــر املتوقعــة وتصبــح لديهــم القــدرة علــى التصــور النظمــي والتكيــف بســرعة مــع التغيـــرات املفاجئــة، 
لتحقيــق كل مــا هــو جديــد ولتنميــة مواردهــا الداخليــة التـــي تمكنهــم مــن معالجــة املشــكالت مســتقبل.

ضــرورة تنميــة الشــعور لــدى العامليـــن علــى انهــم املــالك الفعلييـــن )مــن خــالل امتــالك العامــل لحصــص واســهم فــي 3- 
الشــركة وليــس فقــط مشــاركتهم باألربــاح( ملــا لــه مــن أثـــر كبيـــر فــي جــودة الحيــاة الوظيفيــة.

تمكيـن العامليـن ملزيد من السلطات والصالحيات بما يمكنهم من حل املشكالت واتخاذ القرارات بالسرعة والدقة 4- 
املناســبين.

حدود الدراسة

اقتصــرت الدراســة علــى العناصــر التـــي يـــرتكز عليهــا التفكيـــر االستـراتيجـــي كمتغيـــر مســتقل وهــي النوايــا االستـــراتيجية 
التصــور النظمــي، قيــادة االفتـــراضات، التفكيـــر الشــمولي ومــدى تأثيـــرها علــى جــودة الحيــاة الوظيفيــة كمتغيـــر تابــع والتـــي 
تتضمــن ظــروف بيئــة العمــل املعنويــة، خصائــص الوظيفــة، املشــاركة فــي القــرارات. كمــا اقتصــرت الدراســة مســتوى اإلدارة 
العليا بثالث شركات اتصاالت رئيسة في اململكة األردنية الهاشمية وهي شركة زيـن وشركة أورانج وشركة أمنية. كما ن عملية 

جمــع وتحليــل البينــات تمــت خــالل العــام 2016-2017م.
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ABSTRACT

The study aimed to investigate the impact of strategic thinking on the quality of working. The research focus on the top 

management and covered 329 in the Jordanian telecommunications sector adopted which considered as a unit of analysis. 

For analyzing the collected data, the research used data descriptive statistical, regression coefficient, )ANOVA( and Test. 

The research finding confirmed the impact of Strategic Thinking on the quality of work life as the same time confirm the 

positive effect of statistical Strategic Thinking: Strategic intentions, leadership assumptions, and holistic thought. Except the 

Systemic perception and its effect on the quality of work life. Moreover, there is different signification among genders. The 

study recommends the importance of giving more attention to improve the top management prospect to be aware about the 

unexpected organizational changes and improve their ability for adopting the new scenario and solving problems.




