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امللـخص

1

زاد االهتمــام بمفهــوم الثقافــة التنظيميــة باعتبارهــا أحــد املتغي ـرات التنظيميــة املهمــة واملؤث ــرة فــي أداء املنظمــة مــن
جانــب ،وفــي تحديــد التوجــه االستـراتيج ــي لهــا مــن جانــب آخ ــر ،وعليــه فــإن هــدف البحــث هــو الكشــف عــن أث ــرعناصــرالثقافــة
التنظيميــة املتمثلــة فــي القيــم التنظيميــة ،واملعتقــدات التنظيميــة ،والتوقعــات التنظيميــة ،واألع ـراف التنظيميــة فــي تحديــد
التوجــه االستـراتيج ــي بعناصــره املتمثلــة فــي االست ـراتيجية االســتباقية ،والدفاعيــة ،والتحليليــة ،واالســتجابة فــي ديــوان وزارة
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي .ولتحقيــق أهــداف البحــث أثي ــرت عــدة تســاؤالت وفرضيــات تــم اختبارهــا فــي االعتمــاد علــى
الب ـرامج اإلحصائيــة الجاهــزة ( ،)SPSS ver-20واســتخدمت الوســائل اإلحصائيــة املتمثلــة فــي الوســط الحساب ــي واالنح ـراف
املعياري ومعامل ارتباط الرتب بـ ( ،)Spearmanوذلك لقياس طبيعة العالقة بيـن متغيـرات البحث ومعامل االنحدارالـخطي
ً
( )Regression Linearلقياس عالقات التأثيـرمعتمدة االستبانة كأداة للقياس من قبل ( )46مسئول على مستوى القيادات
اإلداريــة العليــا.
وتكمــن أهميــة البحــث فــي تقديمــه تأصيــل فكــري لطبيعــة متغي ـرات البحــث مســتندة إلــى جهــد تطبيقــي مــن خــال تطبيــق
املفاهيــم النظريــة فــي امليــدان العلمــي ،وكانــت أب ــرز النتائــج الت ــي توصــل إليهــا البحــث وجــود عالقــة ارتبــاط إيجابيــة وأث ــرمعنــوي
ً
بي ــن الثقافــة التنظيميــة والتوجــه االستـراتيج ــي .وهــذا يشي ــرإلــى أن للثقافــة التنظيميــة ً
دورا ً
مهمــا وفاعــا فــي رســم التوجهــات
االست ـراتيجية للوزارة .أما أب ــرز التوصيات فتمثلت في ضرورة قيام الوزارة بمســح شــامل الحتياجات الجامعات واملؤسســات
املرتبطــة بهــا باســتمرار ،وتحسي ــن مســتوى مخ ــرجاتها بمــا يتــاءم مــع ســوق العمــل بعــد إج ـراء عمليــات املســح والتحليــل للبيئــة
املحيطــة بهــا ،وتوجيــه أنظــار اإلدارات العليــا فــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي إلــى ضــرورة ت ــرسيخ مفهــوم الثقافــة
التنظيميــة وخاصــة التوقعــات والقيــم التنظيميــة ألهميتهــا البالغــة فــي تحديــد التوجــه االستـراتيج ــي للــوزارة.
الكلمات املفتاحية :القيم التنظيمية ،التوقعات التنظيمية ،أنواع التوجه االستـراتيجـي.

املقدمة

ُ
َ
تعــد الثقافــة التنظيميــة مــن املفاهيــم املهمــة فــي اإلدارة املعاصــرة ،إذ يؤكــد الكثي ــرمــن الباحثي ــن ومــدراء الشــركات أن نجــاح
وفشل املنظمات يتأثـربشكل كبيـربثقافة ونمط التفكيـرالسائد فيها ،وحيث إن لكل منظمة ثقافتها الـخاصة بها التـي تتكون من
القيــم واالفت ـراضات واملعتقــدات الت ــي يكتســبها األفـراد العاملــون مــن منظماتهــم وبيئتهــم ال ــخارجية املحيطــة بهــم الت ــي تعمــل علــى
ً
تشكيل سلوك العامليـن واتجاهاتهم وتصرفاتهم والتـي ربما تنعكس ً
إيجابيا على جميع عمليات وأنشطة املنظمة ،ومنها
سلبيا أو
تحديد التوجه االستـراتيجـي لكونه يتأثـربتفكيـروقيم اإلدارة العليا والعامليـن فيها ،وحيث إن التوجه االستـراتيجـي يمثل املسار
َ
الذي تستـرشد به املنظمات في تحقيق أهدافها املستقبلية ،وهذا ما دفع الباحثيـن إلى دراسة األثـرالذي تحدثه الثقافة التنظيمية
* تم استالم البحث في فبـرايـر ،2017وقبل للنشرفي إبـريل .2017
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في تحديد التوجه االستـراتيجـي للمنظمات عامة والـخدمية خاصة ،كديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كموقع ميدانـي
لدراسة الجانب التطبيقي للبحث إلعادة النظرفيما تعتمده من قيم ومعتقدات في تحديد اتجاهاتها االستـراتيجية.
وعليه تضمن هذا البحث جانبيـن (نظري وتطبيقي) على ثالثة مباحث ،خصص األول ملنهجية البحث ،أما الثانـي فتناول
اإلطــارالنظــري للبحــث املتمثــل فــي الثقافــة التنظيميــة والتوجــه االستـراتيج ــي ،وخصــص املبحــث الثالــث لعــرض وتحليــل نتائــج
الجانــب التطبيقــي ،مــع تقديــم أهــم االســتنتاجات والتوصيات.

املبحث األول -منهجية البحث

ً
أول  -مشكلــة البحــث
ُ
ُ
تعــد الثقافــة التنظيميــة أحــد املقومــات األساســية لنجــاح وتطــور املنظمــات ،إذ تعب ــر عــن نمــط التصرفــات وقواعــد
ً
ـات تت ــرسخ مــع
الســلوك الت ــي تتبناهــا املنظمــة والت ــي يقتنــع بهــا العاملي ــن ويتبنونهــا فــي تعامالتهــم ،إذ تتضمــن
طقوســا وممارسـ ٍ
َ
الزمن لتشكل أساليب التفكيـروطرق إنجازالعمل واتخاذ القرارات ،وحيث وجد أغلب الباحثيـن أن املشكلة األساسية لدى
أغلــب املنظمــات -ومنهــا املنظمــات العراقيــة عامــة وال ــخدمية خاصــة -هــي افتقارهــا إلــى ثقافــة تنظيميــة قــادرة علــى خلــق تفاهــم
وأفــكارمشت ــركة حــول كيفيــة إنجــازالعمــل وااللت ـزام بمعايي ــرقــادرة علــى وضــع ممارســات عمــل متمي ــزة ،ممــا انعكــس علــى عــدم
قدرتها على تأسيس قاعدة قيمية وأخالقية تساعدها على تحديد توجهاتها االستـراتيجية ،إذ ال تـزال تلك التوجهات بعيدة عن
ً
توظيف الثقافة الالزمة لتحديدها فضل عما يعانيه حقل اإلدارة العراقية من ندرة الدراسات في هذا املجال االستـراتيجـي،
وحيــث إن ديــوان وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي يحتــاج إلــى ثقافــة متمي ــزة تدعــم تحديــد توجهاتهــا االست ـراتيجية ،فعليــه
رأى الباحثــون تجــاوز مشــكلة البحــث مــن خــال إثــارة التســاؤل اآلت ــي:
هل تـرتبط وتؤثـرمكونات الثقافة التنظيمية في تحديد التوجه االستـراتيجـي لديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟
ومن ثم تتمثل مشكلة البحث في «التعرف على مدى توافرمكونات الثقافة التنظيمية ودورها في التوجه االستـراتيجـي
في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي».
ً
ثانيا  -أهـداف البحــث
يهدف البحث إلى تحقيق األهداف اآلتيــة
 1تحديــد مســتوى الثقافــة التنظيميــة بأبعادهــا األربعــة (القيــم التنظيميــة ،واملعتقــدات التنظيميــة ،والتوقعــاتالتنظيميــة ،واألع ـراف التنظيميــة) لــدى ديــوان وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.
 2تحديد مدى قدرة ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تحديد التوجه االستـراتيجـي املالئم لها. 3تحديــد طبيعــة العالقــة (االرتباطيــة والتأثي ــرية) بي ــن مكونــات الثقافــة التنظيميــة بأبعادهــا األربعــة والتوجهــاتاالست ـراتيجية لديــوان وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.
 4تحديــد وتشــخيص أي نــوع مــن أنــواع الثقافــة التنظيميــة األكث ــرمســاهمة فــي تحديــد التوجــه االستـراتيج ــي لديــوانوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.
 5حــث منظمــات األعمــال ال ــخدمية واإلنتاجيــة -علــى حــد ســواء -علــى االهتمــام بالثقافــة التنظيميــة ،وت ــرسيخ القيــمالثقافيــة الت ــي تعمــل علــى توجيــه ســلوك املوظفي ــن باتجــاه رفــع مســتوى أداء املنظمــة وتحديــد توجهاتهــا االست ـراتيجية.

ً
ثالثا  -أهميـة البحـث
قام البحث بإبـرازأهمية متغيـرات البحث في القطاع الـخدمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 1توجيه أنظاراملنظمات عامة ،وديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خاصة ،حول أهمية الثقافة التنظيميةفي تحديد التوجه االستـراتيجـي املالئم لها.
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 2قام البحث بإبـرازأهمية متغيـرات البحث في القطاع الـخدمي. 3يمثل هذا البحث محاولة مهمة لتشخيص مستوى الثقافة التنظيمية والتوجهات االستـراتيجية لدى ديوان وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي واختبارعالقات االرتباط والتأثيـر.
 4ت ــزويد املكتبــة العراقيــة بتوليفــة جديــدة ملتغي ـرات (الثقافــة التنظيميــة ،والتوجــه االستـراتيج ــي) لــم يتــم تناولهــاَ
سـ ً
ـابقا (علــى حــد علــم الباحثي ــن).

ر ً
ابعا  -أنموذج البحــث
لتحقيق أهداف البحث وفي إطاراستكمال املعالجة املنهجية ألبعاد ومشكلة البحث تم بناء أنموذج افتـرا�ضي يوضـح
ً
طبيعــة العالقــات االرتباطيــة بي ــن متغي ـرات البحــث املســتقلة والتابعــة ،فضــا عــن توضيــح أبعــاد تلــك املتغي ـرات وتأثي ــرها فــي
الشــركة املبحوثــة ،كمــا هــو موض ــح فــي األنمــوذج التالــي الــذي ســيكون املوجــه األسا�ســي لبنــاء فرضيــات البحــث.
الثقافــة التنظيميــة
القيم التنظيمية

املعتقدات الدينية

التوقعات التنظيمية

األعراف التنظيمية

التوجـه االستـراتيجـي
االستباقية
َ
املصدرمن إعداد الباحثيـن

التحليلية

الدفاعية

شكل ( )1األنموذج الفر�ضي للبحث

االستجابية

ً
خامسا  -تساؤالت وفرضيات البحث
 أالتساؤالت: 1ما هو مستوى الثقافة التنظيمية لدى ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 2ما هو مستوى التوجه االستـراتيجـي لدى ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بالفرضيات:تتمثل فرضيات البحث بفرضيتيـن أساسيتيـن:
	-الفرضيــة الرئيســة األولــى :توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــة معنويــة بي ــن الثقافــة التنظيميــة والتوجــه االستـراتيج ــي،
وتتفــرع منهــا الفرضيــات الفرعيــة اآلتي ــة:
 1توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيـن القيم التنظيمية والتوجه االستـراتيجـي. 2توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيـن املعتقدات التنظيمية والتوجه االستـراتيجـي. 3توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيـن التوقعات التنظيمية والتوجه االستـراتيجـي. 4توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيـن األعراف التنظيمية والتوجه االستـراتيجـي.	-الفرضيــة الرئيســة الثاني ــة :تؤث ــر الثقافــة التنظيميــة وبداللــة معنويــة فــي تحديــد التوجــه االستـراتيج ــي ،وتتفــرع منهــا
الفرضيــات الفرعيــة اآلتي ــة:
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-

1تؤثـرالقيم التنظيمية وبداللة معنوية في تحديد التوجه االستـراتيجـي.
2تؤثـراملعتقدات التنظيمية وبداللة معنوية في تحديد التوجه االستـراتيجـي.
3تؤثـرالتوقعات التنظيمية وبداللة معنوية في تحديد التوجه االستـراتيجـي.
4تؤثـراألعراف التنظيمية وبداللة معنوية في تحديد التوجه االستـراتيجـي.

ً
سادسا  -مجتمع وعينة البحث
تــم اختيــارديــوان وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي كموقــع إلج ـراء البحــث لكونهــا املســئولة بشــكل مباشــرعــن رفــع
املســتوى العلمــي والثقافــي لجميــع املؤسســات التعليميــة فــي العـراق الختبــارالجانــب التطبيقــي ،وتــم جمــع البيانــات للفت ــرة مــن
 .2015/7/1 -4/1وقد تمثلت عينة البحث بمن هم بمستوى (مديـرعام ،ومدراء ،ورؤساء أقسام) في ديوان الوزارة املذكورة
لكونهم املسئوليـن عن تعزيـزثقافة الوزارة وتوجيه سلوكها باتجاه تحديد توجهاتها االستـراتيجية ،إذ تم توزيع ( )50استبانة،
ً
جميعــا ،أي إن نســبة االســتجابة كانــت (.)% 100
تمــت اســتعادتها

ً
سابعا  -أداة البحث
اعتمد البحث في الحصول على البيانات الـخاصة بالجانب العملي على استبانة أعدت لغرض قياس الثقافة التنظيمية
والتوجــه االستـراتيج ــي لديــوان وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ،وهــي مقيــاس (ليكــرت) خما�ســي االســتجابة ذاتــه (أتفــق
بشــدة  – 5ال أتفــق بشــدة  .)1وتتكــون االســتبانة مــن محوري ــن أساسيي ــن ،خصــص األول لقيــاس عناصــرالثقافــة التنظيميــة
(القيــم التنظيميــة ،واملعتقــدات التنظيميــة ،والتوقعــات التنظيميــة ،واألع ـراف التنظيميــة) الت ــي تــم اختبارهــا باالســتعانة
َ
باملقياس الذي اعتمده كل من الباحثيـن (عكاشة ،)2008 ،و(العاجـز .)2011 ،وقد تم اختيار( )16فقرة موزعة على أربعة
أبعــاد للثقافــة التنظيميــة للفق ـرات مــن ( ،)16-1وبواقــع ( )4فق ـرات لــكل بعــد مــن األبعــاد .أمــا املحــور الثان ــي فقــد خصــص
لقيــاس التوجــه االستـراتيج ــي الــذي اعتمــد فــي تحديــده علــى مقيــاس (أبــو طــه ،)2012 ،إذ تــم اختيــار( )16فقــرة ً
أيضــا للفقـرات
من ( )17-32وبواقع ( )4فقرات لكل بعد من األبعاد ً
أيضا .وقد تم تكييف املقياس ليتوافق مع طبيعة متغيـرات هذا البحث.
وللتأكد من ثبات واتســاق االســتبانة ،تم إخضاعها ملعادلة (ألفا -كرونباخ) ،وكانت قيمة الثقافة التنظيمية ()0.887
وبلــغ التوجــه االستـراتيج ــي ( .)0.898وقــد عرضــت االســتبانة للتحكيــم علــى كل مــن األســتاذ الدكتــور /فــاح تايــه النعيمــي (كليــة
اإلدارة واالقتصــاد  -الجامعــة املســتنصرية) ،واألســتاذ الدكتــور /مؤيــد نعمــة الســاعدي (معهــد اإلدارة املســيب) ،واألســتاذ
الدكتــور /صــاح الدي ــن حسي ــن الهيت ــي (كليــة اإلدارة واالقتصــاد -الجامعــة العراقيــة).
ً
ثامنا -األساليب اإلحصائية املستخدمة في البحث
اعتمــد الباحثــون فــي تحليــل مســتوى ونتائــج البحــث لديــوان وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي علــى مجموعــة مــن
األســاليب اإلحصائيــة الت ــي تناســب طبيعــة تســاؤالت وفرضيــات البحــث واملتمثلــة فــي الوســط الحساب ــي ،واالنح ـراف املعيــاري،
ومعامــل االرتبــاط البســيط ،و االنحــدار ،وألفــا -كرونبــاخ.
وقد نفذت الوسائل اإلحصائية املذكورة باالستعانة بالبـرامج اإلحصائية ( )spss-ver20ملعالجة البيانات واستخـراج
النتائج الت ــي تمخض عنها البحث.

ً
تاسعا -الدراسات السابقة
 أالدراسات العربية:	-دراســة (التـركستان ــي :)2001 ،هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى تأثي ــر ق ـرار تحويــل املشــروعات الحكوميــة
للقطــاع ال ــخاص علــى ثقافــة العاملي ــن ،بالتطبيــق علــى العاملي ــن فــي شــركة االتصــاالت الســعودية بعــد أن تحولــت
إلــى شــركة مســاهمة ،وقيــاس اتجاهــات العاملي ــن فــي املنظمــة نحــو التغيي ــر ،وتحويــل املشــروعات الحكوميــة للقطــاع
ً
الـخاص .وقـد قامت الدراسة باختباراتجاهات العامليـن في الشركة انطالقا من أهمية مواقف واتجاهات العامليـن
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ً
ملفهــوم الـخص ــخصة .وقــد اعتمــد الباحــث علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي انطالقــا مــن توزيــع اســتبانة علــى عينــة تــم
اختيارهــا مــن العاملي ــن بالشــركة.
		 وقــد توصلــت الدراســة إلــى أنــه يجــب مراعــاة الجوانــب الثقافيــة عنــد القيــام بتخصيــص املشــروعات الحكوميــة،
ومحاولــة تغيي ــرثقافــة العاملي ــن بعــد التخصيــص عــن طريــق التدريــب ،حت ــى يمكــن تحقيــق األهــداف املطلوبــة مــن
ب ــرنامج التخصيــص.
	-دراس ــة (العوفــي :)2005 ،هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى القيــم الســائدة املكونــة للثقافــة التنظيميــة فــي هيئــة
الرقابــة والتحقيــق فــي منطقــة الريــاض ،والوقــوف علــى مــدى اختــاف قيــم الثقافــة التنظيميــة باختــاف بعــض
ال ــخصائص الشــخصية لــدى منسوب ــي هيئــة الرقابــة والتحقيــق ،وكشــف طبيعــة العالقــة بي ــن الثقافــة التنظيميــة
وااللت ـزام التنظيمــي فــي الهيئــة .وقــد اســتعمل الباحــث املنهــج الوصفــي بأســلوب دراســة الحــال ،ألن الدراســة أج ــريت
ً
موظفــا.
علــى منظمــة واحــدة هــي هيئــة الرقابــة والتحقيــق ،وقــد بلــغ مجتمــع الدراســة ()167
		 وقــد توصلــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة وقويــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن الثقافــة التنظيميــة بشــكل
عام وااللت ـزام التنظيمي ،وأن مستوى الثقافة التنظيمية في هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض متوسط ،وأن
جميــع قيــم الثقافــة التنظيميــة الت ــي تســود فــي الهيئــة بمســتوى متوســط ،وأن أهــم القيــم املكونــة للثقافــة التنظيميــة
التـي تؤثـرعلى االلتـزام التنظيمي بشكل عام هي العدل ،والكفاءة ،وفرق العمل ،وأن هناك عالقة إيجابية بيـن متغيـر
وفعاليــة التطوي ــرالتنظيمــي باســتثناء متغي ــر ّ
الثقافــة التنظيميــة ّ
فعاليــة التدريــب ،فقــد كانــت العالقــة ضعيفــة جـ ًـدا.
	-دراســة (الع ــجمي :)2011 ،هدفــت الدراســة إلــى قيــاس أث ــرالتوجــه االستـراتيج ــي التحليلــي علــى أداء املنظمــة فــي ضــوء
القــدرات التســويقية املتاحــة ،وتطبيــق ذلــك علــى شــركة البت ــرول الوطنيــة الكويتيــة ،وشــملت عينــة الدراســة جميــع
املديـريـن ورؤساء األقسام في شركة البتـرول الوطنية الكويتية والبالغ عددهم ( ،)200وتمت استعادة ( )188استبانة
صالحة للتحليل ،وبنسبة بلغت ( ،)%94وقد بينت النتائج أن للتوجه االستـراتيجـي التحليلي أثـرا ً
ً
ومباشرا على
موجبا
مســتوى أداء شــركة البت ــرول الوطنيــة الكويتيــة ،وللتوجــه االستـراتيج ــي التحليلــي أث ــرموجــب ومباشــرعلــى القــدرات
التســويقية املتاحة لشــركة البت ــرول الوطنية الكويتية (التسعي ــر ،املنتج ،التوزيع ،االتصاالت التســويقية) ،وللتوجه
االستـراتيجـي التحليلي أثـرموجب وغيـرمباشرعلى معدل نمواملبيعات كمقياس ملستوى أداء شركة البتـرول الوطنية
الكويتيــة بوجــود القــدرات التســويقية (التسعي ــر ،املنتــج ،التوزيــع ،االتصــاالت التســويقية) كمتغي ــروســيط.
	-دراســة (حمزة ،وتهان ــي :)2015 ،هدفت الدراســة إلى اختبارأث ــرالتوجه االستـراتيج ــي على أداء شــركات االتصاالت
واختبــارالــدور الوســيط إلدارة املعرفــة بي ــن التوجــه االستـراتيج ــي واألداء فــي قطــاع آالت صــاالت بالســودان ،واليــة
الـخـرطوم ،وتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،حيث تم تصميم استبانة لجمع بيانات الدراسة من مجتمعها،
واملتمثــل فــي عــدد مــن املديـري ــن واملوظفي ــن بقطــاع االتصــاالت ،وتــم توزيــع ( )250اســتبانة ،تــم است ــرداد ( )160منهــا
صالحــة للتحليــل ،أي بنســبة ( )%76ممــا تــم توزيعــه .وتوصلــت نتائــج اختبــارالفرضيــات وتحليلهــا إلــى وجــود عالقــة
إيجابية معنوية بيـن التوجه االستـراتيجـي واألداء ،كما إن إدارة املعرفة تتوسط العالقة بيـن التوجه االستـراتيجـي
واألداء بشركات االتصاالت ،وأن شركات االتصاالت السودانية الـخدمية بوالية الـخـرطوم تـزداد كفاءتها وفعاليتها
باتبــاع االست ـراتيجيات الثــاث (است ـراتيجية القيــادة فــي التكلفــة ،واست ـراتيجية التمي ــز ،واست ـراتيجية التـركي ــز) ،إذ
تتعــزز تلــك االست ـراتيجيات بصــورة كب ــرى مــن خــال توافــر البيانــات واملعلومــات ،والبنيــة التكنولوجيــة للشــركة،
ً
ورأس املــال البشــري ،وبالتالــي تحسي ــن ثباتهــا وتطورهــا واســتقرارها ،فضــا عــن تطوي ــرفاعليتهــا وكفاءتهــا اإلنتاجيــة.
 بالدراسات األجنبية	-دراســة ( :)Lok & Crawford, 2003هدفــت الدراســة إلــى تحديــد أث ــرالثقافــة التنظيميــة الســائدة باملنظمــات ،وأث ــر
النمــط القيــادي علــى درجــة الرضــا الوظيفــي والســلوك التنظيمــي ،والتعــرف علــى التأثي ـرات املتباينــة ألنــواع الثقافــة
التنظيميــة ،وأنمــاط القيــادة الســائدة فــي املنظمــات علــى درجــة الرضــا الوظيفــي ،وخلصــت الدراســة إلــى عــدد مــن
النتائــج ،منهــا :تؤث ــر الثقافــة التنظيميــة علــى الرضــا الوظيفــي ،ســواء أكان ذلــك بشــكل إيجاب ــي أم بشــكل سلب ــي،
فالثقافــة التنظيميــة الجامــدة تســبب انخفــاض الرضــا الوظيفــي .وت ــرفع الثقافــة التنظيميــة املرنــة نســبة الرضــا
الوظيفي ،والقيادة باملشاركة ،وتؤدي إلى تشجيع املوظفيـن على إنجازالعمل ،وتـرفع درجة الرضا الوظيفي ،وتـزيد
69

الثقافة التنظيمية وتأثيـرها في تحديد التوجه االستـراتيجـي للمنظمة ...

اإلنتاجـي .وتؤثـرالثقافة الوطنية بشكل متوسط على املتغيـرات الديموغرافية ،واملتغيـرات القيادية .وتؤثـرالثقافة
التنظيميــة علــى الرضــا الوظيفــي واإلقبــال علــى العمــل.
	-دراســة ( :)Amburgey, 2005هدفــت هــذه الدراســة إلــى تحديــد العالقــة بي ــن الرضــا الوظيفــي والثقافــة التنظيميــة
وال ــخصائص القياديــة مــن خــال توضيــح العالقــة بي ــن الرضــا الوظيفــي والثقافــة التنظيميــة وال ــخصائص القياديــة
ُ
الت ــي تعــزى الختــاف الجنــس واملســتوى التعليمــي ومــدة ال ــخدمة الوظيفيــة الســتنباط مســاهمة هــذه العوامــل
والتأثيـرات على التخطيط االستـراتيجـي واتخاذ القرارات .وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها تشابه رؤية املبحوثيـن
للعالقــة بي ــن الرضــا الوظيفــي والثقافــة التنظيميــة وال ــخصائص القياديــة ،بالرغــم مــن اختــاف املســتوى التعليمــي
والجنــس ،وإن الثقافــة التنظيميــة تســاهم بدرجــات متباينــة فــي ارتفــاع معــدالت الرضــا الوظيفــي ،وان نمــط القيــادة
التحويليــة يســاهم بدرجــة أكب ــرمــن أنمــاط القيــادة األخ ــرى فــي تطوي ــرالثقافــة التنظيميــة وتحسي ــن األداء.
	-دراســة (  )Auh & Menguc, 2005هدفــت الدراســة إلــى بيــان أث ــرالتنــوع الوظيفــي لفريــق اإلدارة العليــا علــى التوجــه
االستـراتيج ــي والــدور املعــدل لــكل مــن االضطـراب البيئــي والتنســيق الداخلــي للوظائــف .وتكونــت عينــة الدراســة مــن
( )750وحــدة أعمــال متنوعــة تعمــل فــي املصانــع األست ـرالية .وقــد توصلــت الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج ،أب ــرزها
ً
ً
إيجابيا بيـن
وجود تفاعل إيجابـي بيـن التنوع الوظيفي لفريق اإلدارة العليا مع االضطراب البيئي ،وأن هناك تفاعل
التنســيق الداخلــي للوظائــف والتوجــه الريــادي والتكنولوج ــي.
	-دراســة ( :)Collings, et al., 2010هدفــت الدراســة إلــى اختبــار أث ــر العالقــة بي ــن تطبيقــات إدارة املــوارد البشــرية
والتوجــه االستـراتيج ــي علــى املحصــات التنظيميــة واملتضمنــة مهــارات العاملي ــن ،وقدراتهــم ،وتحفي ــز العاملي ــن،
باإلضافــة إلــى األداء املالــي .وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )340شــركة ت ــركية .وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن املواءمــة
بي ــن تطبيقات إدارة املوارد البشــرية والتوجه االستـراتيج ــي تؤث ــرعلى كل من مهارات العاملي ــن ،وقدراتهم ،وتحفي ــز
العاملي ــن واألداء املالــي للشــركة ككل.

املبحث الثانـي  -اإلطارالنظري للبحث
يتم في هذا اإلطارتناول الجوانب املختلفة للثقافة التنظيمية ،وكذلك الجوانب املختلفة للتوجه االستـراتيجـي ،وذلك
علــى النحــوالتالي:

مفهوم الثقافة التنظيمية
عــرف ( )Quinn & McGrath, 1985: 544الثقافــة التنظيميــة بأنهــا ثقافــة عقالنيــة اجتماعيــة وثقافــة تطوي ــرية وثقافــة
هيكلية .ووصفها (هيجان )12 :1992 ،بأنها تعبيـرعن القيم التـي يؤمن بها األفراد في منظمة ما ،وهذه القيم تؤثـربدورها في
الجوانب اإلنسانية امللموسة في املنظمة وفي سلوك األفراد .وعبـرعنها (القريوتـي )286 :2000 ،بأنها منظومة املعانـي والرموز
فهمــا ً
واملعتقــدات والطقــوس واملمارســات الت ــي تطــورت عب ــرالزمــن وأصبحــت ســمة خاصــة للتنظيــم ،بحيــث تخلــق ً
عامــا بي ــن
أعضــاء التنظيــم حــول ماهيــة الســلوك املتوقــع مــن األعضــاء فيــه .وأشــار( )Schein, 2001: 10علــى أنهــا الطقــوس الســلوكية
الناجمــة عــن تفاعــات األفـراد واســتخدامهم للغــة ،وهــذه الطقــوس تظهــرماهيــة الســلوك واألعـراف الت ــي تظهــرفــي جماعــات
العمــل والقيــم الســائدة داخــل املنظمــة والفلســفة الت ــي توجــه سياســة املنظمــة واملنــاخ داخــل املنظمــة.
ووصفهــا (العطيــة )326 :2003 ،علــى أنهــا نظــام مــن املعان ــي املشت ــركة الت ــي يتمســك بهــا األعضــاء ،وتمي ــزاملنظمــة عــن
ُ
املنظمــات األخ ــرى .ويشي ــر (الفرحــان )16 :2003 ،أن  Sehennعرفهــا علــى أنهــا نمــوذج مــن االفت ـراضات األساســية تخت ــرع
ُ
ُ
وتكتشــف وتطــور مــن قبــل مجموعــة معينــة للتغلــب علــى مشــكالت ومعوقــات التكيــف الـخارج ــي والتكامــل الداخلــي .ولهــا
مصداقيــة معتب ــرة وتعلــم األعضــاء الجــدد لتكــون ً
أساســا معتب ـرا مــن الوعــي واإلدراك والتفكي ــر .ويشي ــر (ح ــريم-328 :2004 ،
 )327إلــى أن  Kurtlewinوصفهــا بأنهــا مجموعــة مــن االفت ـراضات واالعتقــادات والقيــم والقواعــد واملعايي ــرالت ــي يشت ــرك فيهــا
أف ـراد املنظمــة.
وي ــرى (عبيســات )14 :2005 ،أنهــا مجموعــة مــن القيــم والعــادات واالعتقــادات وقواعــد الســلوك واملعايي ــرالت ــي تحتكــم
لهــا املجموعــة ،باإلضافــة إلــى التطــورات الذهنيــة الت ــي يبنيهــا األف ـراد عــن منظماتهــم .كمــا يشي ــرإلــى أنهــا مجموعــة خصائــص
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ت ــرتبط بثقافــة املنظمــة ،وهــذه ال ــخصائص ليســت شــاملة ،ولكنهــا تســاعد علــى توضيــح طبيعــة ثقافــة املنظمــة .ويشي ــر
(العميــان )311 :2005 ،إلــى أن َّ Wheelen
عرفهــا علــى أنهــا مجموعــة االعتقــادات والتوقعــات والقيــم الت ــي يشت ــرك بهــا أعضــاء
املنظمــة ،وأن  Shermer Bornعب ــرعنهــا علــى أنهــا نظــام مــن القيــم واملعتقــدات الت ــي يشت ــرك فيهــا العاملــون فــي املنظمــة ،بحيــث
ينمــو هــذا النظــام ضمــن املنطقــة الواحــدة.
ووصفها (الهيتـي )25 :2005 ،بأنها مجموعة من القيم واملعتقدات ومعاييـرالسلوك والتوقعات املشتـركة التـي يلتـزم
بهــا جميــع أعضــاء املنظمــة؛ لتكــون بمثابــة معايي ــرتحــدد مــا هــو مرغــوب أو غي ــرمرغــوب مــن الســلوك ،ومــا هــو ص ــحيح أو خطــأ،
ُ
وقــد تختلــف القيــم الثقافيــة للتنظيــم عــن قيــم بعــض األف ـراد أو املنظمــات األخ ــرى ،وبذلــك تعــد الثقافــة التنظيميــة مي ــزة
تنفــرد بهــا املنظمــة عــن غي ــرها مــن املنظمــات ،أي أنــه مــن املمكــن أن تكــون لــكل منظمــة ثقافــة تنظيميــة خاصــة دون غي ــرها.
ويشيـر(صباح )6 :2008 ،إلى أن «كيـرت لويـن» َّ
عرف الثقافة التنظيمية بأنها مجموعة من االفتـراضات واالعتقادات والقيم
والقواعــد واملعايي ــرالت ــي يشت ــرك بهــا أفـراد التنظيــم.
ويشي ــر ( )Francois, 2006: 425إلــى أن «شي ــن» عرفهــا بأنهــا مجمــوع املبــادئ األساســية الت ــي اخت ــرعتها الجماعــة
واكتشــفتها أو طورتهــا أثنــاء حــل مشــكالتهم للتكيــف الـخارج ــي واالندمــاج الداخلــي ،والت ــي أثبتــت فعاليتهــا ،ومــن ثــم تعليمهــا
لألعضــاء الجــدد كأحســن طريقــة للشــعور باملشــكالت وإدراكهــا وفهمهــا .ووصفهــا (عصفــور )47 :2008 ،بأنهــا بطاقــة تعريــف
املنظمــة للمجتمــع ،وهــي املكونــة لشــخصية املنظمــة والت ــي ال بــد مــن أن تكــون منفــردة ومتمي ــزة فــي نظــر العاملي ــن والعمــاء.
ويوض ــح (حافــظ )14-15 :2004 ،أن ( )Moorhead & Criffin, 1995عرفهــا بأنهــا مجموعــة مــن القيــم الســائدة الت ــي تســاعد
العاملي ــن فــي املنظمــة علــى فهــم التصرفــات واألعمــال املقبولــة واألعمــال والتصرفــات غي ــر املقبولــة.

ويتضـح مما تقدم:
 أتمثل الثقافة التنظيمية: 1مجموعة من القيم واملعتقدات التـي تؤثـرفي سلوك العامليـن. 2نظام من املعانـي املشتـركة التـي تميـزاملنظمة عن املنظمات األخـرى. 3طقوس سلوكية توجه سياسة املنظمة. 4مجموعة خصائص تساعد على توضيح طبيعة ثقافة املنظمة. 5مجموعة مبادئ وضعتها وطورتها جماعات العمل للشعور باملشكالت وفهمها. 6معايي ــر تحــدد مــا هــو مرغــوب أو غي ــر مرغــوب فيــه مــن الســلوك ،وكمرشــد للســلوك املالئــم حــول ماهيــة الســلوكاملتوقــع مــن األعضــاء.
 بتوحد الثقافة التنظيمية الشعور واإلحساس بالهوية وتساعد في خلق االلتـزام بيـن العامليـن. جتعتبـرالثقافة التنظيمية: 1ميـزة تنافسية تنفرد بها املنظمة عن املنظمات األخـرى.ً
 ً 2منهجا مستقل ومميـزا في التفكيـرواملواءمة ومعالجة املشكالت املختلفة.
 3طريقــة تفكي ــرموحــد بي ــن أفـراد املنظمــة بشــكل يتحكــم فــي شــعورهم وأحاسيســهم واتجاهاتهــم وقيمهــم وســلوكهم،وتشــكل شــخصياتهم ،وتتحكــم وتؤث ــرفــي كفــاءة وإنتاجيــة عملهــم.
4 -بطاقة تعريف للمجتمع لتكون منفردة ومتميـزة في نظرالعامليـن واملجتمع.

أنواع الثقافة التنظيمية
تعــددت وتنوعــت أنــواع الثقافــة التنظيميــة ،إذ قســمها ( )Cameron, 2003: 5إلــى أربعــة أنــواع تتمثــل فــي الثقافــة
الرســمية ،وغي ــرالرســمية ،والتســويقية ،واألدهوقراســية .وأشــار (علي )11 :2005 ،إلى أربعة أنواع هي ثقافة :الرجل القوي،
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والعمــل الجــاد ،واملراهنــة ،والعمليــات .وحددهــا (صبــاح )66 :2008 ،بثمانيــة أنــواع هــي :الثقافــة البي ــروقراطية ،واإلبداعيــة،
واملســاعدة ،والعمليــات ،واملهنــة ،والــدور ،والضعيفــة ،والقويــة .وقســمها (املريــع )57 :2008 ،إلــى عشــرة أنــواع هــي( :الثقافــة
البي ــروقراطية ،واإلبداعيــة ،واملســاندة ،والعمليــات ،واملهمــة ،والــدور ،والنفــوذ ،والوظيفيــة أو العمــل ،والفــرد ،واملالءمــة).
ويشي ــر(الكيالن ــي وأبــو النــادي )5-6 :2010 ،إلــى أن «دويلــة» و«مر�ســي» قــد أشــارا إلــى أربعــة أنــواع هــي( :ثقافــة الــدور ،واملهــام،
والفــرد ،والقــوة).
ولتعدد هذه األنواع وتنوعها سيتم توضيح األنواع اآلتــية:
 1الثقافة الرسمية :هي القيم والقوانيـن واإلجـراءات املعيارية للعمل ،والتـي يضعها املدراء ويحـرصون على أن تكونمنظمة ومنسقة وواض ــحة لجميع العاملي ــن لكي يعملوا على تطبيقها.
 2الثقافة غيـرالرسمية :تتمثل في الوالء ،وااللتـزام الشخ�صي ،والعمل  ،والتـربية الشاملة ،واإلدارة الذاتية ،والتأثيـراالجتماعي في بيئة العمل (.)Cameron, 2003: 5
ً
ً
 3الثقافــة البي ــروقراطية :هــي ثقافــة تتحــدد فيهــا الســلطات واملســئوليات ،حيــث يكــون العمــل منظمــا ومنســقا ،ويكــونتسلســل الســلطة فيها بشــكل هرمي ،وتقوم على أســاس التحكم وااللت ـزام.
 4الثقافــة اإلبداعيــة :تتمي ــز هــذه الثقافــة بتوفي ــر بيئــة تنظيميــة مســاعدة للعمــل ،حيــث يتصــف أفرادهــا باملغامــرةواملخاطــرة فــي اتخــاذ الق ـرارات ومواجهــة التحديــات.
 5الثقافة املساعدة :تتميـزبالعمل الجماعي ،إذ يسود بيئة العمل التنظيمية الثقة واملساواة والتعاون والتـركيـزعلىالجانب اإلنسان ــي.
 6ثقافــة العمليــات :ت ــركزعلــى طريقــة إنجــازالعمــل ،وليــس علــى النتائــج املتحققــة ،أي ال ت ــركزعلــى التغذيــة العكســيةوإنمــا علــى العمليــات املنج ــزة ،وعليــه يســود فــي هــذه الثقافــة الحيطــة والحــذربي ــن األفـراد العاملي ــن الذي ــن يعملــون
علــى حمايــة أنفســهم مــن خــال االهتمــام بالتنظيــم وبــأدق تفاصيــل العمــل ،وإن العمــل فــي هــذه الثقافــة رد فعــل
طبيعــي لغيــاب التغذيــة العكســية ،وإن األفـراد املتميـزي ــن هــم األفـراد امللت ــزمون بالقواعــد واللوائــحً ،
وغالبــا مــا تكــون
في املنظمات الحكومية وبعض البنوك وشركات التأميـن ،إذ يعملون على تغطية األخطاء وتأميـن النفس والحماية،
ً
ويميــل األفـراد العاملــون فيهــا للقــاءات غي ــرالرســمية والتحــدث فــي أمــور العمــل وخاصــة األخطــاء وكيفيــة تغطيتهــا.
 7ثقافة املهنة :تـركزهذه الثقافة على تحقيق األهداف وإنجازالعمل ،إذ تحاول استخدام املوارد بطريقة مثالية منأجل تحقيق أفضل النتائج وبأقل التكاليف.
 8ثقافة الدور -تهتم هذه الثقافة بنوع التخصص الوظيفي واألدواروتـركزعلى القواعد واألنظمة ،لكونها توفراألمنالوظيفي واالستمرارية (آل حسن.)5 :2001 ،
 9الثقافــة الضعيفــة :هــي ثقافــة ال يتــم اغتنامهــا بقــوة وال تحظــى بالقبــول والثقــة بي ــن األف ـراد العاملي ــن ،وتفتقــرإلــىالتمســك املشت ــرك بالقيــم واملعتقــدات والتوافــق والتوحــد مــع أهدافهــا وقيمهــا.
- -10الثقافة القوية :تمثل رابطة متينة تـربط عناصرالبيئة التنظيمية بعضها ببعض ،وتساعد على توجيه طاقاتها إلى
تصرفات منتجة ،واالستجابة السريعة الحتياجات العمالء ومطالب األطراف ذوي العالقة ،كما تساعد على إزالة
الغموض وحاالت عدم التأكد بفاعلية بشكل يمكنها من تحقيق أهدافها (صباح.)66 :2008 ،

أهمية الثقافة التنظيمية ووظائفها
تؤدي الثقافة التنظيمية وظائف أساسية يمكن تحديدها باآلتـي( :عيدان )8-9 :2009 ،عن (علي)25 :2005 ،
 1ت ــزويد املنظمــة والعاملي ــن فيهــا باإلحســاس بالهويــة ،إذ تعمــل علــى تنميــة الشــعور بالذاتيــة والتمي ــز ،ألن مشــاركةالعاملي ــن لهــا القيــم واملعايي ــر واملــدركات نفســها الت ــي تعــزز الشــعور بالتوحــد ،وتطــور اإلحســاس بضــرورة تحقيــق
هــدف وغــرض مشت ــرك.
 2خلق االلتـزام بـرؤية ورسالة وأهداف املنظمة ،ألنها تعمل على خلق روح االلتـزام والوالء بيـن العامليـن ،من خاللالتعــرف علــى قيــم واتجاهــات العاملي ــن ،بهــدف خلــق ثقافــة عامــة تــؤدي إلــى االلت ـزام باالهتمامــات التنظيميــة الت ــي
ينتمــون إليهــا بصــورة أكب ــرمــن اهتماماتهــم الشــخصية ،وجعــل املصلحــة العامــة للعمــل فــوق املصلحــة الشــخصية.
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3تساهم في تحقيق االستقرارداخل املنظمة كنظام اجتماعي متجانس ومتكامل ،ألنها تعمل على خلق روح التعاون
والتنسيق والشعور بالهوية املشتـركة والوالء وااللتـزام (الشلوي.)35 :2005 ،
4تعمــل بمثابــة دليــل مرشــد لــإدارة والعاملي ــن إذ تحــدد نمــاذج ومعايي ــر الســلوك والعالقــات الت ــي يجــب اتباعهــا
واالست ــرشاد بها من قبل املوظفي ــن الجدد والقدامى ،وهذا يؤدي إلى استقرارالسلوك (املتوقع) من قبل العاملي ــن
فــي كل الحــاالت واألوقــات املختلفــة.
5إطارفكري يوجه أعضاء املنظمة الواحدة وينظم أعمالهم وعالقاتهم وإنجازاتهم (الـخليفة.)20-21 :2008 ،
6تعتبـرالثقافة التنظيمية من املالمح املميـزة للمنظمة عن غيـرها من املنظمات ،وهي مصدرفخـرواعتـزازللعامليـن
ً
خاصة إذا كانت تؤكد ً
قيما معينة ،مثل االبتكاروالتميـزوالريادة.
بها،
ً
7تعتبـرثقافة املنظمة عامل ً
مهما في استجالب العامليـن املالئميـن ،فاملنظمات الرائدة تجذب العامليـن الطموحيـن،
واملنظمــات الت ــي تتبن ــى قيــم االبتــكاروالتفــوق تســتهوي العاملي ــن املبدعي ــن ،واملنظمــات الت ــي تكافــئ التمي ــزوالتطوي ــر
ينضــم إليهــا العاملــون املجتهــدون الذي ــن ي ــرتفع لديهــم دافــع ثبــات الذات.
8تعتبـرثقافة املنظمة ميـزة تنافسية للمنظمة إذ تؤكد على سلوكيات ابتكارية ،كالتفانـي في العمل ،ولكنها قد تصبح
ضارة إذا كانت تؤكد على سلوكيات روتينية كالطاعة العمياء وااللتـزام الحـرفي بالرسميات.
9يــؤدي العاملــون أدوارهــم فــي إطـ ٍـارتنظيمـ ٍـي واحــد ،لذلــك فــإن الثقافــة بمــا تحويــه مــن قواعــد وقيــم ســلوكية تحــدد
للعاملي ــن الســلوك الوظيفــي املتوقــع منهــم ،وتحــدد أنمــاط العالقــات بينهــم وبي ــن املراجعي ــن ،وتحــدد ملبســهم
ومظهرهــم واللغــة الت ــي يتكلمــون بهــا ومســتويات أدائهــم ،ومنهجهــم فــي حــل املشــكالت ،وتقــوم بتدريبهــم ومكافأتهــم
(القريوت ــي.)228 :2000 ،

العوامل املحددة لثقافة املنظمة
تتشكل ثقافة املنظمة من خالل العديد من العناصر:
 1الصفات الشخصية لألفراد وما لديهم من اهتمامات وقيم ودوافع. 2الـخصائص الوظيفية ومدى مالءمتها وتوافقها مع الصفات الشخصية لألفراد. 3التنظيم اإلداري ،حيث تنعكس خصائصه على خطوط السلطة وأساليب االتصاالت ونمط اتخاذ القرارات. 4املنافع التـي يحصل عليها عضومن املنظمة في صورة حقوق مادية ومالية تكون ذات داللة على مكانته الوظيفية،وتنعكس على سلوكه.
 5األخالقيات والقيم الســائدة في املنطقة ،وما تشــتمل عليه من قيم وطرق التفكي ــر ،وأســاليب التعامل بي ــن األفرادبعضهم وبعض ،ومع األطراف ال ــخارجية (املر�سي وآخ ــرون.)352 :2002 ،
خصائص الثقافة التنظيمية :تتصف ثقافة املنظمة بعدد من الـخصائص أهمها:
 1اإلنســانية :تشي ــرالدراســات إلــى أن اإلنســان بقدرتــه العقليــة علــى اإلبــداع واخت ـراع األفــكاروانتقــاء القيــم واملعايي ــرالت ــي تحدد ســلوكه أصبح ً
قادرا على صنع الثقافة ورســم محتواها (إســماعيل ،)185 :1986 ،وبذلك فإن الثقافة
التنظيميــة لهــا ســمة اإلنســانية ،ألنهــا تتشــكل مــن املعــارف والحقائــق واملــدارك واملعان ــي والقيــم الت ــي يأت ــي بهــا األفـراد
إلــى منظماتهــم ،أو الت ــي تتكــون لديهــم مــن خــال تفاعلهــم داخــل هــذه املنظمــات (العوفــي.)19-15 :2005 ،
 2االكتســاب والتعلم :يكتســب الفرد الثقافة من املجتمع املحيط به عن طريق التعلم املقصود أو غي ــراملقصود ،أو منخالل الـخبـرة والتجـربة ،أومن خالل عالقاته وتفاعله مع اآلخـريـن (الساعاتـي ،)74 :1998 ،وبذلك فإن الفرد يكتسب
الثقافة التنظيمية من املنظمة بصورة عامة أومن القسم الذي يعمل فيه بصفة خاصة ،فيتعلم من رؤسائه وقادته
أســلوب العمــل واملهــارات الالزمــة للعمــل والطريقــة الت ــي يتعامــل ويتعــاون بهــا مــع زمالئــه ،كمــا إنــه يكتســب األفــكاروالقيم
وأنماط السلوك التـي ُيشبع من خاللها طموحاته ويحقق من خاللها أهدافه وأهداف املنظمة (كيث)3 :1976 ،
 3االســتمرارية :تتســم الثقافــة بخاصيــة االســتمرار ،فالســمات الثقافيــة تحتفــظ بكيانهــا لعــدة أجيــال بالرغــم ممــا73
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تتعــرض لــه املجتمعــات أو املنظمــات مــن تغي ـرات (جلب ــي ،)73 :1996 ،وعليــه فــإن الثقافــة فــي املنظمــات اإلداريــة
تســتمر فــي تأثي ـراتها علــى إدارة هــذه املنظمــات حت ــى بعــد زوال جيــل مــن العاملي ــن ،وخاصــة مت ــى كانــت قــادرة علــى
إشــباع حاجــات العاملي ــن وت ــزويدهم بالحــد األدن ــى مــن التــوازن الــذي يدعــم اســتمرار القيــم واألنمــاط الســلوكية
والـخب ـرات واملهــارات الت ــي تعمــل علــى تحقيــق أهــداف املنظمــة الت ــي يعملــون فيهــا (إســماعيل.)145 :1986 ،
4الت ـراكمية :يت ــرتب علــى اســتمرارالثقافــة ت ـراكم الســمات الثقافيــة ،وتشــابك العناصــراملكونــة لهــا وتعقدهــا ،وبذلــك
اكما ً
فــإن الـخب ـرات الت ــي تمــر بهــا املنظمــات تشــكل ت ـر ً
ثقافيــا ،وإن الطبيعــة الت ـراكمية للثقافــة التنظيميــة تالحــظ
بوضــوح فــي العناصــراملاديــة للثقافــة أكث ــرمــن العناصــراملعنويــة (الساعات ــي.)93 :1998 ،
5االنتقائيــة :ت ـراكم الـخب ـرات اإلنســانية أدى إلــى ت ـزايد الســمات الثقافيــة ،ممــا فــرض علــى كل جيــل انتقــاء العناصــر
الثقافيــة الت ــي تحقــق لــه بقــدر مــا إشــباع حاجاتــه وتجعلــه قـ ً
ـادرا علــى التكيــف مــع البيئــة االجتماعيــة والطبيعيــة
اكما ً
املحيطــة بــه (قمب ــر ،)133 :1989 ،وبذلــك فــإن الـخب ـرات الت ــي مــرت بهــا املنظمــات اإلداريــة تشــكل ت ـر ً
ثقافيــا
يخضــع لعمليــات انتقــاء للعناصــرالثقافيــة الت ــي يتأث ــربهــا القــادة والعاملــون ،وبالشــكل الــذي يجعلهــم قادري ــن علــى
التكيــف مــع الظــروف البيئيــة املحيطــة بهــم (العتب ــى.)24 :1995 ،
6القابليــة علــى االنتشــار :يتــم انتقــال العناصــرالثقافيــة وانتشــارها عــن طريــق احتــكاك املجتمعــات بعضهــا ببعــض،
وبذلــك تنتشــرالثقافــة التنظيميــة فــي داخــل الوحــدات اإلداريــة للمنظمــة ،وخاصــة إذا كانــت قــادرة علــى حــل بعــض
املشــكالت أو إشــباع بعــض حاجــات العاملي ــن ،لكــن العناصــر املاديــة للثقافــة تنتشــر بســرعة أكب ــر مــن العناصــر
املعنويــة لهــا (إســماعيل.)95 :1986 ،
ً
ً
ً
7التكامل -تميل املكونات الثقافية إلى االتحاد وااللتحام لتشــكل نســقا متوازنا ومتكامل ،وبذلك تتكامل الســمات الثقافية
فــي املنظمــات اإلداريــة بالشــكل الــذي يجعلهــا قــادرة علــى تشــكيل مــدارك العاملي ــن واملديـري ــن وت ــزويدهم بالطاقــة الفاعلــة،
وتحــدد أنمــاط ســلوكهم واتجاهاتهــم وتجعلهــم قادري ــن علــى التكيــف مــع الظــروف البيئيــة املحيطــة بهــم (.)Ott, 1980: 50
8التغيي ــر :تتمي ــز الثقافــة بخاصيــة التغي ــر بفضــل مــا تضيفــه األجيــال إلــى الثقافــة مــن خب ـرات وأنمــاط ســلوكية
(الساعات ــي ،)97 :1998 ،وبذلــك يحــدث التغيي ــرفــي املنظمــات اإلداريــة لجميــع العناصــرالثقافيــة واملعنويــة .لكــن
األفراد العاملون يتقبلون التغييـرفي األجهزة والتقنيات ويقاومون التغييـرفي العادات والتقاليد والقيم االجتماعية،
وبذلــك فــإن التغيي ــرفــي العناصــراملاديــة يحــدث بســرعة أكب ــرمــن العناصــراملعنويــة للثقافــة ،ممــا يتســبب فــي حــدوث
ظاهــرة التخلــف الثقافــي (جلب ــي.)57 :1996 ،

مكونات الثقافة التنظيمية
ُ
تعبـرعن مجموعة من العناصرالتـي تشكل الثقافة التنظيمية ويمكن إدراجها في النقــاط التاليــة:
 1القيــم التنظيميــة :القيــم عبــارة عــن قواعــد ثابتــة واتفاقــات مشت ــركة بي ــن أعضــاء التنظيــم االجتماعــي الواحــد،ً
ً
تفاهمــا مشت ــركا فــي منظمــة مــا أو بيئــة العمــل ،إذ تعمــل علــى توجيــه ســلوك العاملي ــن،
أمــا القيــم التنظيميــة فتمثــل
وتمكنه من التمييـزبيـن ما هومرغوب فيه أوغيـرمرغوب فيه ضمن الظروف التنظيمية املختلفة .ومن هذه القيم
املساواة بيـن العامليـن ،واالهتمام بإدارة الوقت ،واحتـرام العمالء ،والتعاون مع الزمالء ،واالهتمام بأداء اآلخـريـن
(العميــان .)312 :2005 ،وبذلــك فإنهــا تمثــل دسـ ً
ً
مرجعيــا يســمح بتصــور القـراروالســلوك (شــريفي،)7 :2012 ،
ـتورا
وتعطي رؤية واضـحة عن اتجاهات األفراد وطبيعة الثقافة التـي يتبنونها ،وبذلك فإن القيم تمثل الركيـزة الرئيسة
في أية ثقافة تنظيمية وهي جوهرفلسفة أية منظمة تسعى إلى تحقيق أهدافها بكفاءة ّ
وفعالية ،وهي تعكس شعور
ُ
العامليـن واتجاهاتهم العامة نحو املنظمة ،كما تحدد الـخطوط العريضة ألنشطتهم اليومية ،لذا يعتقد أن نجاح
املنظمــات يتوقــف علــى كيفيــة إدراك منتســبيها لتلــك القيــم والعمــل بموجبهــا (العوفــي.)13 ،2005 ،
 2املعتقدات التنظيمية :هي أفكارمشتـركة حول طبيعة العمل والحياة االجتماعية ،وكيفية إنجازاملهام التنظيميةفي بيئة العمل .ومن هذه املعتقدات أهمية املشاركة في عملية صنع القرارات واملساهمة في العمل الجماعي؛ ألثـرها
ّ
الفعــال فــي تحقيــق األهــداف التنظيميــة (املدهــون والج ــزراوي ،)399 :1995 ،و(العميــان ،)312 :2005 ،وبذلــك
تمثــل املعتقــدات التنظيميــة أفـ ً
ـكارا مشت ــركة بي ــن العاملي ــن يعتقــدون بهــا ويســعون لتطبيقهــا فــي بيئــة العمــل ،ألنهــا
تتعلــق بكيفيــة إنجــازالعمــل والقيــام باملهمــات املوكلــة لهــم داخــل املنظمــة (املدهــون والج ــزراوي.)400 :1995 ،
74
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 3األعـراف التنظيميــة :هــي عبــارة عــن معايي ــريلت ــزم بهــا العاملــون فــي املنظمــة علــى اعتبــارأنهــا معايي ــرمفيــدة للمنظمــة،ً
مثــل االلت ـزام بعــدم تعيي ــن األب واالبــن فــي املنظمــة نفســها ،أو عــدم توظيــف اثني ــن مــن العائلــة نفســها ،وهــي -عــادة-
معايي ــرمتفــق عليهــا ،ولكنهــا غي ــرمكتوبــة ،وواجبــة االتبــاع (املدهــون والج ــزراوي ،)399 :1995 ،فالجميــع ي ــرون أنهــا
واجبــة التنفيــذ وااللت ـزام بهــا ،علــى اعتبــارأنهــا مفيــدة للمنظمــة ولبيئــة العمــل (العميــان.)313 :2005 ،
 4التوقعــات التنظيميــة :تتمثــل التوقعــات التنظيميــة فــي التعاقــد السيكولوج ــي غي ــر املكتــوب ،وهــي مجموعــة مــنالتوقعات التـي يتوقعها العاملون من املنظمة ،أو بالعكس ما تتوقعه املنظمة من األفراد العاملون بها ،فالعاملون
اجتماعيا ً
يتوقعون أن تقوم املنظمة بتبنـي إبداعاتهم أو إعطائهم ً
ً
معينا ،وباملقابل تتوقع املنظمة أن يعطي
وضعا
العاملــون أفضــل مــا لديهــم ،أو أن يطبقــوا القواني ــن واللوائــح املتبعــة ،مــع توفي ــراالحتياجــات واالحت ـرام املتبــادل،
وتوفي ــر بيئــة تنظيميــة ومنــاخ تنظيمــي يســاعد ويدعــم احتياجــات العاملي ــن النفســية واالقتصاديــة (املدهــون
والج ــزراوي )399 :1995 ،مــن (العوفــي ،)14 :2005 ،و(العميــان.)313 :2005 ،
وسيتم اختيارهذه املكونات الختبارها في الجانب التطبيقي ألهميتها.

ً
ثانيـا -التوجه االستـراتيجـي:
- -1املفهــوم
عرف ( )Ginter et al., 1998- 174التوجه االستـراتيج ــي بأنه مجموعة من االست ـراتيجيات العامة ذات التوجه الجوهري
للمنظمــة نحــو وضــع رســالتها َ(مــن نحــن؟) بحيــث تحددهــا بالرؤيــة للمســتقبل (مــاذا ســنكون نحــن؟) ،وابتــكارهــذه االست ـراتيجيات
(فهــم ،ذكاء ،تفاهــم) ،وفهــم ماهيــة الفلســفة والقيــم ،ومجموعــة مقارنــات مرجعيــة للمنظمــة لتحقيــق أهدافهــا .وأيــده فــي ذلــك
(جنــدب . )16 :2013 ،ووصفــه ( )Shunnaq & Reid, 2000: 21علــى أنــه جهــود هادفــة وبعيــدة األمــد لحمايــة واســتثمار مــوارد
املنظمــة ،وضمــان قــدرمناســب مــن الرؤيــة واملرونــة املطلوبتي ــن للمديـري ــن ،لكــي يكيفــوا توجهاتهــم مــع البيئــة املحيطــة بهــم وتلبيــة
احتياجاتهــا .ويشي ــر(زايــد )51-52 :2003 ،إلــى أنــه صيغــة لألنشــطة املحققــة «مــاذا نعمــل» .ويشي ــر(بلعور )16-17 :2004 ،علــى
أن ( )Gatignon & Xuereb, 1997وصفاه على أنه يعكس االتجاهات االستـراتيجية املنفذة من طرف املنظمة لـخلق سلوكيات
خاصة تجلب لها األداء العالي بصفة مستمرة .كما وصفه على أنه منهج محدد تقوم املنظمة بتطبيقه للوصول إلى األداء املتفوق
واملســتمرفــي سي ــرعملهــا ،ووصفــه ً
أيضــا بأنــه إدراك املديـري ــن للبيئــة املحيطــة بهــم وردود أفعالهــم للظــروف البيئيــة املحيطــة بهــم.
ووضـح (القطاميـن )67 :2004 ،على أنه يعبـرعن الكيفية التـي يتم بواسطتها إنجازاألهداف االستـراتيجية ،إذ يسعى
إلى تعظيم العناصراإليجابية للكفاءة التشغيلية للمنظمة ،في الوقت نفسه الذي يؤدي فيه إلى تقليل العناصرذات األبعاد
الســلبية املحيطــة بعملهــا ،أي أن التوجهــات االست ـراتيجية يجــب أن تتوجــه إلــى األهــداف االست ـراتيجية ،ويجــب أن تخــدم
بشــكل مباشــرعمليــة إنجازهــا .وي ــرى (الزريقــات )293 :2012 ،علــى أن التوجــه االستـراتيج ــي يعب ــرعــن املنظــور البعيــد املــدى
الذي يحقق امليـزة للمنظمة عن طريق توزيعها وتشكيلها للموارد ضمن بيئة األعمال املتغيـرة ،ومن خالل تحقيقها لتوقعات
أص ــحاب املصالــح وإشــباع رغباتهــم .وأشــار ()Hearths & Mahmood, 2013: 431علــى أنــه مجموعــة مــن املواقــف والقيــم
والســلوكيات ،كمــا أنــه وصفــه علــى أنــه الطاقــة الحيويــة الت ــي تمثــل قــدرة املنظمــة علــى االندمــاج وبنــاء الكفــاءات الداخليــة
وال ــخارجية ،وأنــه مــوارد تنظيميــة يمكنهــا أن تحســن مــن نجــاح املشــروعات.
يتضـح مما ورد ً
سابقا:
 أيمثل التوجه االستـراتيجـي:	-منهج منظم يحدد عمل املنظمة للوصول إلى األداء املتفوق.
	-منظور بعيد املدى يحدد سلوك املنظمة وتوجهاتها االستـراتيجية.
	-مجموعــة مــن الســلوكيات واملواقــف الت ــي تعمــل علــى إحــداث تغيي ــرإيجاب ــي فــي العناصــرالداخليــة للمنظمــة ،وتقليــل
العناصــرالســلبية املحيطــة بهــا.
 بيعبـرالتوجه االستـراتيجـي عن الكيفية التـي يتم بواسطتها إنجازاألهداف االستـراتيجية للمنظمة.75
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- -2أهمية التوجه االستـراتيجـي:
 أوضــوح الرؤيــة املســتقبلية :يســاعد التوجــه االستـراتيج ــي علــى توضيــح الرؤيــة املســتقبلية للمنظمــة ،حيــث تتطلــبصياغــة االست ـراتيجية قـ ً
ـدرا كبي ـرا مــن دقــة توقــع األحــداث املســتقبلية ،والتنبــؤ بمــا ســتكون عليــه بيئــة املنظمــة فــي
ّ
املســتقبل ،األمــرالــذي يســاعد علــى التعامــل الفعــال معهــا ،ومــن ثــم توفي ــرضمانــات االســتمراروالنمــو.
 بتحقيــق التفاعــل البيئــي فــي املــدى الطويــل :يســاعد التوجــه االستـراتيج ــي للمنظمــة علــى تحقيــق التأثي ــر امللمــوسللمنظمــة ،فمــن املعــروف أن منظمــات األعمــال ال تســتطيع تحقيــق هــذا التأثي ــرفــي ظــروف ومتغي ـرات بيئتهــا فــي األجــل
القصي ــر ،ســواء أكانت هذه الظروف سياســية أم اقتصادية أم تكنولوجية أم ثقافية ،لكن يمكنها تحقيق ذلك في
األجــل الطويــل مــن خــال توجهاتهــا وقراراتهــا االست ـراتيجية الت ــي تســاعدها علــى اســتغالل الفــرص املتاحــة والحــد مــن
أث ــراملخاطــرالبيئيــة املحيطــة بهــا.
 جتدعيــم املركــزالتناف�ســي :يســاعد التوجــه االستـراتيج ــي علــى تعزي ــزمركــزاملنظمــة فــي ظــل الظــروف التنافســية ،حيــثتنجح املنظمات التـي تعتنق الفكراالستـراتيجـي في بناء مزايا تنافسية تستند إلى فهمها لبيئتها الـخارجية وما تفرزه
مــن فــرص ،وتنميتهــا ملواردهــا الداخليــة الت ــي تمكنهــا مــن اســتغالل هــذه الفــرص بطريقــة تفــوق منافســيها.
 دالتخصيــص ّالفعــال للمــوارد واإلمكانــات :يســاعد التوجــه االستـراتيج ــي املنظمــة علــى توجيــه مواردهــا نحــو الوجهــة
الص ــحيحة علــى املــدى البعيــد ،كمــا يســاهم فــي تمكينهــا مــن اســتخدام مواردهــا وإمكاناتهــا بطريقــة ّ
فعالــة ،بمــا يمكنهــا
مــن اســتغالل نقــاط القــوة ،والتغلــب علــى نقــاط الضعــف.
 هالقــدرة علــى إحــداث التغيي ــر :يعتمــد التوجــه االستـراتيج ــي علــى مــوارد بشــرية ذات فكــرإيجاب ــي وقــدرة علــى مواجهــةالتحديــات ورغبــة فــي تطوي ــر واقــع املنظمــة إلــى األفضــل ،فالقائمــون علــى صياغــة االست ـراتيجية يجيــدون صناعــة
ً
ً
مرغوبــا يبعــث علــى التحــدي ،وليــس معوقــا لتحقيــق األهــداف.
التغيي ــر ،وينظــرون إليــه باعتبــاره شـ ًـيئا
 وتدعيــم األداء وتحقيــق النتائــج املاليــة املرضيــة :تشي ــر نتائــج بعــض الدراســات إلــى أن قــدرة التنظيــم علــى تحقيــقاملواءمــة مــع بيئــة نشــاطه مــن خــال التوجــه االستـراتيج ــي يعتب ــرأحــد العوامــل املؤث ــرة علــى األداء ،معب ـرا عنــه بكميــة
املبيعــات أو األربــاح أو العائــد علــى األســهم( .الدهــدار.)60-59 :2006 ،
- -3مهام التوجه االستـراتيجـي :للتوجه االستـراتيجـي مهام عديدة يمكن تلـخيصها بما يأتـي:
 أاملوافقة على رؤية ورسالة وأهداف املنظمة التـي تقتـرحها اإلدارة العليا. بدراســة قـرارات اإلدارة العليــا ومقت ــرحاتها وأنشــطتها اإلداريــة ،واتخــاذ القـرارات املناســبة بشــأنها مــن حيــث قبولهــا أورفضهــا أو إدخــال تعديــات عليهــا لجعلهــا أكث ــرالت ـز ًاما بمصالــح املنظمــة بعيــدة املــدى.
 ججلب انتباه اإلدارة العليا في املنظمة إلى املالحظات ذات الصلة بعمل املنظمة وخططها االستـراتيجية ،والتـي ربما تكونُمهملة النشغال اإلدارة في تصريف أمورها اليومية (القطاميـن )46 :1996 ،عن (الدهدار.)61-60 :2006 ،
- -4أنــواع التوجه االستـراتيجـي:
تع ــددت أنــواع التوج ــه االستـراتيج ــي ،إذ أش ــار ( )Xuereb & Gatignonعــام  1997إلــى ثالث ــة أنــواع ه ــي :التوجهــات
التكنولوجيــة ،والتوجهــات نحــواملنافسي ــن ،والتوجهــات نحــوالزبائــن( .بلعــورَّ ،)16-17 :2004 ،
وقســمها عــام  1992إلــى نوعي ــن
مــن التوجهــات (توجــه نحــوالربــح علــى املــدى القصي ــر ،وتوجــه نحــوحصــة الســوق علــى املــدى الطويــل)( .بلعــور.)16-17 :2004 ،
وحددهــا ( )Morgan & Strong, 2003: 36بثالثــة أنــواع ه ــي :التوجــه التحليلــي ،والتوجــه الدفاعــي ،والتوجــه املســتقبلي .وعب ــر
( )Daya & Seyrek, 2005: 45عــن ثالثــة أنــواع ه ــي :التوجــه الريــادي ،والتوجــه التكنولوج ــي ،والتوجــه نحــو الزبائــن .وحدده ــا
( )Grinstein, 2008: 66بنوعي ــن (التوجه الريادي ،والتوجه العالمي)َّ .
وقسمها ( )Morgan & et al., 2009: 87إلى ستة أنواع
ه ــي :التوجــه االستـراتيج ــي العدائــي ،والتوجــه االستـراتيج ــي التحليلــي ،والتوجــه االستـراتيج ــي الدفاعــي ،والتوجــه االستـراتيج ــي
املســتقبلي ،والتوجــه االستـراتيج ــي االســتباقي ،والتوجــه االستـراتيج ــي ذو املخاطــرة .وعب ــر( )Avci, 2011: 148عــن أربعــة أنــواع
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هي :التوجه االستـراتيج ــي الدفاعي ،والتوجه االستـراتيج ــي االستباقي ،والتوجه االستـراتيج ــي التحليلي ،والتوجه االستـراتيج ــي
االستجاب ــي) .وأشــار( )Reulink, 2012: 15إلــى أربعــة أنــواع هــي :توجــه املــورد ،وتوجــه الســوق ،وتوجــه ريــادة األعمــال ،وتوجــه
التعلــم) .وقســمها (جنــدب )22 -19 :2013 ،إلــى نوعي ــن همــا :التوجــه اإلبداعــي ،والتوجــه االســتباقي.
ً
ونظرا لتعدد هذه األنواع وتنوعها سيتم توضيح األنواع اآلتية:
-

-

-

-

-

أالتوج ــه االستـراتيج ــي العدائ ــي :ت ــرتبط هــذه االست ـراتيجية بعــدم قــدرة املنظمــة علــى التكيــف مــع البيئــة املحيطــة
ُ
بهــا ،أو تباطئهــا فــي ذلــك ،وذلــك لعــدم قدرتهــا علــى تنميــة املــوارد البشــرية ال ــخاصة بهــا بشــكل أكب ــرمــن املنافسي ــن.
بالتوجـه االستـراتيجـي املستقبلي :تعكس هذه االستـراتيجية مستوى جاهزية واستعداد املنظمة ملواجهة الظروف
البيئية املستقبلية القادمة (.)Morgan & et al., 2009
جالتوج ــه اإلبداع ــي :تشي ــرهــذه االست ـراتيجية إلــى مــدى انفتــاح املنظمــة علــى تقديــم أفــكارجديــدة ،ومــدى ميلهــا إلــى
التغيي ــر .كمــا إنهــا تعب ــرعــن قــدرة املنظمــة علــى إيجــاد أشــياء جديــدة وتقديــم إجابــات فريــدة ملشــكالت مطروحــة،
واســتغالل الفــرص املتاحــة لهــا بقــدرة وكفــاءة عاليــة (جنــدب.)19 :2013 ،
دتوجــه التعلــم االستـراتيج ــي :يشي ــرإلــى قــدرة املنظمــة علــى التعلــم مــن األخطــاء ،وتجميــع معرفــة جديــدة لهــا أهميــة
كبي ــرة بعمليــة التطوي ــرواالبتــكار.
هتوجه املورد االستـراتيج ــي :هو توجه داخلي ت ــركزاملنظمة فيه على تطوي ــروتوظيف قاعدة موارد املنظمة الفريدة
واملتمي ــزة ،وتســتخدم هذه االست ـراتيجية الســتغالل الفرص أو تجديد التعامالت في بيئة العمل.
وتوجه الســوق االستـراتيج ــي :هو توجه خارج ــي يســعى إلى إرضاء حاجات الســوق وإنشــاء قيمة عليا للعمالء مقارنة
ُ
باملنافسيـن ،وتعـد هذه االستـراتيجية األكثـرأهمية ،إذ تعمل على تنظيم أمورها الداخلية باتباع استـراتيجية من
الـخارج إلى الداخل ،بينما في توجه املورد االستـراتيجـي يتم استغالل الفرص الـخارجية في مجال قاعدة املورد ،أي
من الداخل إلى الـخارج (.)Reulink, 2012- 15
ّ
زالتوجه االستباقي :تعكس هذه االستـراتيجية السلوك الفعال للمنظمة ،إذ تمثل املكون األسا�سي لالبتكاروالتجدد
واملبــادرات املتبنــاة مــن قبــل املنظمــة ،وتســتخدمها املنظمــة لكــي تكــون رائــدة فــي الســوق (جنــدب،)22 :2013 ،
و( )Morgan & et al., 2009وهــي است ـراتيجية موجهــة نحــو ال ــخارج ،إذ تســعى إلــى خلــق مي ــزة تنافســية مــن خــال
قيادة املنتجات الجديدة في السوق وتطويـرتقنيات وعمليات مبتكرة ،إذ تـراقب باستمرارالبيئة الـخارجية ،وذلك
بهدف االستجابة بسرعة إلى العالمات املبكرة ألي فرصة واستغاللها؛ لكونها رائدة في املنتجات الجديدة في السوق
ً
نطاقا واسـ ًـعا ً
ومرنا ملنتجاتها في الســوق ،ألنها تقوم بتعديله باســتمرارلالســتفادة من الفرص املتطورة،
إذ إن لديها
وبالتالــي لديهــا قاعــدة تكنولوجيــة واســعة (.)Avci, 2011- 148
حالتوجه الدفاعــي :هي استـراتيجية ذات توجه داخلي ،أي عكس االستـراتيجية االستباقية ،إذ تؤكد املنظمة فيها على
الكفاءة ،وتسعى للحفاظ على مكانتها بعدد قليل من املنتجات والـخدمات ،نتيجة تـركيـزها الضيق ،إذ تحتاج ً -
نادرا -
إلى إجـراء تعديالت كبيـرة في تقنياتها وهياكلها وأساليب العمل فيها ،إذ تعكس اهتمامها األسا�سي على تحسيـن كفاءة
العمليات ،وتتأخـرعن منافسيها في االبتكار ،وتبحث عن الفرص في مجال خبـرتها (.)Avci, 2011- 148
ً
مزيجــا مــن خصائــص االست ـراتيجية االســتباقية
طالتوج ــه االستـراتيج ــي التحليلــي :تمثــل هــذه االست ـراتيجية
والدفاعية ،إذ ت ــركزاملنظمة في هذه االست ـراتيجية على الكفاءة واإلنتاجية في الســوق املســتقرة ،وفي الوقت نفســه
تتح ــرك بحــذرفــي الســوق الحيويــة أو املضطربــة ( )Avci, 2011: 145كمــا إنهــا تعكــس قــدرة املنظمــة علــى بنــاء املعرفــة
والتعلــم التنظيمــي (.)Morgan & et al., 2009
يالتوج ــه االستجاب ــي :ال تعكس هذه االست ـراتيجية توجهات السوق وال تتنافس مع السوق ،وسلوكها غي ــرمستقر،
وتتوجه قراراتها للمدى القصيـروحسب املواقف املحيطة بها ،إذ تحاول هذه االستـراتيجية االستفادة من الفرص
البيئية أو مخاطرالسوق الحقيقية ،وال تحافظ على املعرفة املكتسبة للمنتجات في السوق.)Avci, 2011: 148( .

وســيتم اختيــار است ـراتيجيات التوجــه االســتباقي ،والتوجــه الدفاعــي ،والتوجــه االستـراتيج ــي التحليلــي ،والتوجــه
االستجاب ــي -الختبارهــا فــي الجانــب التطبيقــي؛ ألهميتهــا فــي تحديــد التوجــه االستـراتيج ــي للمنظمــة.
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املبحث الثالث (-اإلطارالتطبيقي)

ً
أول -وصف وتشخيص متغيـرات البحث:
- -1وصف وتشخيص أبعاد الثقافة التنظيمية:
الجدول رقم ()1
الوسط الحسابـي واالنحـراف املعياري ألبعاد الثقافة التنظيمية
الثقافة التنظيمية

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

التـرتيب
االنحـراف
املعياري
الوسط
الحسابـي
أتفق
ال ً
تماما
ال أتفق
محايد
أتفق
أتفق
ً
تماما

ت

النسب املئوية

الفقرات

القيم التنظيمية
يتقبل املوظفون في الوزارة الضغوط واملخاطرمن أجل مصلحة الوزارة وتطورها.
يتحمل املوظفون في الوزارة مسئولية أداء املهام والواجبات دون إشراف مستمر.
يشــعر املوظفــون فــي الــوزارة بأهميــة عامــل الوقــت إلنجــاز املهــام والواجبــات ضمــن
فت ــرة زمنيــة محــددة.
تعمــل الــوزارة علــى إش ـراك املوظفي ــن فــي وضــع مقت ــرحات وأفــكارألنــواع ال ــخدمات
الت ــي مــن املمكــن توفي ــرها للمجتمــع.

3.64 %8 8 20 %40 %24
3.62 %0 22 20 32 26
3.16 %10 24 18 36 12

1 1.17
2 1.10
4 1.22

3.38 %10 20 16 30 24

3 1.32

1.24 3.48

الوسط العام للقيم التنظيمية
املعتقدات التنظيمية

0

يتوافــر لــدى املوظفي ــن فــي الــوزارة قناعــات مشت ــركة بأهميــة املشــاركة فــي عمليــة 10 18 34 38
اتخــاذ الق ـرارات.
يعتقــد املوظفــون فــي الــوزارة بأهميــة تطــور عالقــات العمــل وتشــجيع روح العمــل 10 12 24 40 14
الجماعــي إلنجــاز العمــل بكفــاءة.
توجد قناعات مشتـركة لدى املوظفيـن في الوزارة بضرورة منح حـرية أكبـرفي تبادل 10 16 14 44 16
األفكارواملقتـرحات بيـن املستويات اإلدارية املختلفة.
يعتقــد املوظفــون فــي الــوزارة أن إنجــازالعمــل بجــودة عاليــة يتطلــب زيــادة فــي املكافــأة 12 12 18 26 32
والحوافــزاملمنوحــة لهــم.

الوسط العام للمعتقدات التنظيمية
التوقعات التنظيمية

تتوقــع الــوزارة أن املوظفي ــن يقومــون بجميــع واجباتهــم ومهامهــم طاملــا أنهــم يحصلــون 10 16 34 36
على جميع حقوقهم الوظيفية التـي تنص عليها األنظمة والقوانيـن الداخلية للوزارة.
يتوقــع املوظفــون أن الــوزارة توفــر لهــم األمــان الوظيفــي لهــم طاملــا أنهــم ملت ــزمون 14 24 60 2
بقواني ــن الــوزارة ويحافظــون علــى ســمعة الــوزارة ومكانتهــا.
تسعى اإلدارة العليا في الوزارة إلى تلبية ما يتوقعه املوظفون من الوزارة من حوافز 34 28 24 10
ومكافــآت.
ن
يقوم املوظفو في الوزارة ببذل الجهود الالزمة لتحقيق اإلنجازات واألهداف التـي 8 22 46 16
تتوقعهــا الــوزارة منهم.

الوسط العام للتوقعات التنظيمية
األعراف التنظيمية

يسعى املوظفون في الوزارة إلى التكيف والتأقلم مع املتغيـرات البيئية املتطورة.
يلتـزم املوظفون بالوزارة بمعاييـرتساعد على تهيئة مناخ يشجع على اإلبداع واالبتكار.
ً
نموذجا يحتذى به.
تهتم الوزارة بتشجيع وتحفيـزممارسات العمل املتميـزة وتجعلها
يلت ــزم املوظفــون فــي الــوزارة بمعايي ــر تســاعد علــى تشــجيع التعــاون وخلــق عالقــات
عمــل جماعيــة.

الوسط العام لألعراف التنظيمية
الوسط العام للثقافة التنظيمية

14
16
16
14

50
34
16
30
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14
24
36
24

12
14
20
24

1 0.99 4.00
3 1.17 3.36
4 1.23 3.40
2 1.37 3.54

1 1.20 3.52

4

1 1.14 3.88

0

3 0.76 3.50

4

4 1.08 3.02

8

2 1.11 3.54

2 1.22 3.50
10
12
12
8

3.46
3.28
3.04
3.18

1.18
1.25
1.23
1.19

1
2
4
3

4 1.18 3.54
1.12 3.56
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تشي ــرنتائــج الجــدول ( )1إلــى أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة لــدى منتسب ــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي جــاءت
مرتفعــة بشــكل عــام ،إذ بلغــت قيمــة الوســط الحساب ــي العــام ( ،)3.56وهــي أعلــى مــن الوســط الفر�ضــي البالــغ ( ،)3وبانح ـراف
معيــاري (.)1.12
أما على مستوى األبعاد فإن بعد (األعراف التنظيمية) قد حصل على املرتبة األولى بوسط حسابـي ( ،)3.54وانحـراف
معيــاري ( ،)1.18وإن جميــع فقـرات هــذا البعــد قــد جــاءت مرتفعــة ً
أيضــا وبدرجــات متباينــة بمســتوى قوتهــا ،إذ كانــت الفقــرة
(« )13يســعى املوظفــون فــي الــوزارة إلــى التكيــف والتأقلــم مــع املتغي ـرات البيئيــة املتطــورة» األكث ــرمســاهمة فــي إغنــاء األعـراف
التنظيمية ،إذ بلغت قيمة الوسط الحسابـي ( ،)3.46وانحـراف معياري ( .)1.18وتليها الفقرة (« )14يلتـزم املوظفون بالوزارة
بمعاييـرتساعد على تهيئة مناخ يشجع على اإلبداع واالبتكار» .وتليها الفقرة (« )16يلتـزم املوظفون في الوزارة بمعاييـرتساعد
علــى تشــجيع التعــاون وخلــق عالقــات عمــل جماعيــة» .وكانــت الفقــرة ( )15األقــل مســاهمة فــي تشــكيل هــذا البعــد ،إذ حصــل
علــى وســط حساب ــي مقــداره ( ،)3.04وانح ـراف معيــاري (« .)1.23تهتــم الــوزارة بتشــجيع وتحفي ــزممارســات العمــل املتمي ــزة
ً
نموذجا يحتذى به» .يليه في املرتبة الثانية من حيث األبعاد ُبعد «املعتقدات التنظيمية» ،إذ حصل هذا البعد على
وتجعلها
وسط حسابـي مقدار( ،)3.52وانحـراف معياري ( .)1.20وبدرجات مرتفعة ومتباينة من حيث الفقرات ،إذ كانت الفقرة ()5
األكث ــرمســاهمة فــي تشــكيل هــذا البعــد بوســط حساب ــي ( ،)4.00وانح ـراف معيــاري (« )0.99يتوافــرلــدى املوظفي ــن فــي الــوزارة
قناعــات مشت ــركة بأهميــة املشــاركة فــي عمليــة اتخــاذ القـرارات» .تليهــا الفقــرة (« )8يعتقــد املوظفــون فــي الــوزارة أن إنجــازالعمــل
بجودة عالية يتطلب زيادة في املكافآت والحوافزاملمنوحة لهم» .تليها الفقرة (« )7توجد قناعات مشت ــركة لدى املوظفي ــن في
الــوزارة بضــرورة منــح ح ــرية أكب ــرفــي تبــادل األفــكارواملقت ــرحات بي ــن املســتويات اإلداريــة املختلفــة».
أمــا الفقــرة ( )6فكانــت األقــل مســاهمة فــي إغنــاء هــذا البعــد بوســط حساب ــي ( ،)3.36وانح ـراف معيــاري (« )1.17يعتقــد
املوظفــون فــي الــوزارة بأهميــة تطوي ــرعالقــات العمــل وتشــجيع روح العمــل الجماعــي إلنجــازالعمــل بكفــاءة» ،يليــه فــي املرتبــة
الثالثــة ُبعــد (التوقعــات التنظيميــة) بوســط حساب ــي ( ،)3.50وانح ـراف معيــاري (.)1.22
أما الفقرة األكث ــرمساهمة في إغناء هذا البعد فكانت الفقرة ( ،)9بوسط حساب ــي ( ،)3.88وانح ـراف معياري ()1.14
«تتوقــع الــوزارة أن املوظفي ــن يقومــون بجميــع واجباتهــم ومهامهــم طاملــا أنهــم يحصلــون علــى جميــع حقوقهــم الوظيفيــة والت ــي
تنص عليها األنظمة والقوانيـن الداخلية للوزارة» .تليه الفقرة (« )12يقوم املوظفون في الوزارة ببذل الجهود الالزمة لتحقيق
اإلنجــازات واألهــداف الت ــي تتوقعهــا الــوزارة منهــم .تليهــا الفقــرة (« )10يتوقــع املوظفــون أن الــوزارة توفــراألمــان الوظيفــي لهــم
طاملــا أنهــم ملت ــزمون بقواني ــن الــوزارة ويحافظــون علــى ســمعة الــوزارة ومكانتهــا).
أمــا الفقــرة األقــل مســاهمة فــي تشــكيل هــذا البعــد فكانــت الفقــرة (« )11تســعى اإلدارة العليــا فــي الــوزارة إلــى تلبيــة مــا
يتوقعــه املوظفــون مــن الــوزارة مــن حوافــزومكافــآت» ،بوســط حساب ــي ( ،)3.02وانح ـراف معيــاري ( .)1.08ويلــي ذلــك فــي املرتبــة
الرابعــة األخي ــرة ُبعــد «القيــم التنظيميــة» بوســط حساب ــي قــدره ( ،)3.48وانح ـراف معيــاري (.)1.24
أمــا الفقــرة األكث ــرمســاهمة فــي إغنــاء هــذا البعــد فكانــت الفقــرة ( )1بوســط حساب ــي ( ،)3.64وانح ـراف معيــاري ()1.17
«يتقبــل املوظفــون فــي الــوزارة الضغــوط واملخاطــرمــن أجــل مصلحــة الــوزارة وتطورهــا» ،تليهــا الفقــرة (« )2يتحمــل املوظفــون
فــي الــوزارة مســئولية أداء املهــام والواجبــات دون إش ـراف» ،تليهــا الفقــرة (« )4تعمــل الــوزارة علــى إش ـراك املوظفي ــن فــي وضــع
مقت ــرحات وأفــكارألنــواع ال ــخدمات الت ــي مــن املمكــن توفي ــرها للمجتمــع».
أمــا الفقــرة األقــل مســاهمة فــي تشــكيل هــذا البعــد فكانــت الفقــرة (« )3يشــعراملوظفــون فــي الــوزارة بأهميــة عامــل الوقــت
إلنجــازاملهــام والواجبــات ضمــن فت ــرة زمنيــة محــددة» ،بوســط حساب ــي ( ،)3.16وانح ـراف معيــاري (.)1.22
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- -2وصف وتشخيص أبعاد التوجه االستـراتيجـي:
الجدول رقم ( )2
الوسط الحسابـي واالنحـراف املعياري ألبعاد التوجه االستـراتيجـي
النسب املئوية
أتفق
ال ً
تماما
ال أتفق
محايد
أتفق
أتفق
ً
تماما

17
18
19
20

االستباقية
تقوم الوزارة بمواكبة واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة حال ظهورها.
تقوم الوزارة بتطويـرإجـراءات العمل باستمرار.
تتحمــل الــوزارة مســتوى ً
عاليــا مــن التكاليــف للبحــث عــن خطــط وأســاليب جديــدة
تســاهم فــي تحسي ــن جــودة األداء والتعلــم باســتمرار.
تعقــد الـ ًـوزارة العديــد مــن النــدوات العلميــة مــع الجامعــات واملؤسســات التابعــة لهــا
اســتعدادا للتطــورات البيئيــة الت ــي يمكــن أن تواجههــا.

التـرتيب
االنحـراف
املعياري
الوسط
الحسابـي

ت

الفقرات

التوجه االستـراتيجـي

8 22 20 26 24
10 24 44 10 12
12 26 36 12 14

3.36
2.90
2.80

1 1.29
2 1.11
3 1.20

14 32 38 14

2.80

4 0.97

2

1.20 2.94

الوسط العام لالستـراتيجية االستباقية
الدفاعية

21

تقــوم الــوزارة بتطوي ــرسياســات وإج ـراءات العمــل عندمــا تواجههــا مشــكالت تتعلــق 10 20 16 30 24
بأنشــطتها الرئيســة.
تجـري الوزارة تعديالت في تقنياتها وهياكلها التنظيمية عندما تواجه حاالت سلبية 14 18 28 38 2
كاألزمــات.
10 12 38 24 16
تسعى الوزارة إلى تحسيـن كفاءة العمليات القائمة والحفاظ على مكانتها.
ً
تفضــل الــوزارة العمــل بأســاليب وإج ـراءات تعرفهــا بشــكل جيــد بــدل مــن العمــل 18 10 38 16 18
بأســاليب وإج ـراءات عمــل جديــدة.

25

16 30 30 20

تقــوم الــوزارة بتحسي ــن جــودة ونوعيــة اًل ــخدمات الت ــي تقدمهــا مــن خــال عمليــات 4
املســح والتحليــل للبيئــة املحيطــة بهــا بــدل مــن النمــو الس ـريع الغي ــر املــدروس.
تعمــل الــوزارة علــى تحسي ــن مســتوى مخ ــرجاتها بمــا يتــاءم مــع ســوق العمــل بعــد 8 46 32 14 0
إج ـراء عمليــات املســح والتحليــل.
تج ــري الــوزارة تغيي ـرات فــي مجــال البحــث واإلنتــاج العلمــي بعــد دراســة وتحليــل 4 38 26 24 8
االحتياجــات األساســية.
تقــوم الــوزارة بمســح شــامل الحتياجــات الجامعــات واملؤسســات املرتبطــة بهــا 14 32 32 10 12
با ســتمرار.

29
30

6 32 44 0
20 30 30 6

3 1.14 2.92
4 1.27 2.64

2

2 1.05 3.08

6

1 1.26 3.28

22
23
24

26
27
28

31
32

الوسط العام لالستـراتيجية الدفاعية
االستـراتيجية التحليلية

الوسط العام لالستـراتيجية التحليلية
استـراتيجية االستجابة

18
تستجيب الوزارة للمتغيـرات البيئية املحيطة بها بسرعة كبيـرة.
تحافــظ الــوزارة علــى درجــة عاليــة مــن املرونــة فــي أعمالهــا ،مــن أجــل االســتجابة الحتياجات 14
الجامعات واملؤسسات املرتبطة بها بفعالية كبي ــرة.
ً
تقوم الوزارة بالبحث عن حلول؛ استجابة لحاالت الطوارئ التـي تواجهها أو بناء على 30 40 14 14
مــدى حاجتهــا.
24 32 12 26
تعمل الوزارة على معالجة املشكالت غيـراملتوقعة حال وقوعها.

الوسط العام لالستـراتيجية االستجابة
الوسط العام للتوجه االستـراتيجـي

َ
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1 1.32 3.38
4 1.11 2.96
2 1.17 3.24
3 1.32 3.06

1 1.09 3.22
3 1.10 2.66
4 0.84 2.52
1 1.06 2.94
2 1.19 2.74

0.86 2.90

2 1.92 3.18
1.18 3.12
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تبي ــن نتائــج الجــدول ( )2أن مســتوى التوجــه االستـراتيج ــي لــدى منتسب ــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي كانــت
مرتفعة بشكل عام ،إذ بلغت قيمة الوسط الحساب ــي العام ( ،)3.12وهي أعلى من الوسط الفر�ضي ( ،)3وبانح ـراف معياري
(.)1.18
أمــا علــى مســتوى األبعــاد ،فــإن ُبعــد (الدفاعيــة) قــد حصــل علــى املرتبــة األولــى بوســط حساب ــي ( ،)3.22وانح ـراف معيــاري
( ،)1.09وإن جميــع فقـرات هــذا ُ
البعــد مــا عــدا فقــرة واحــدة جــاءت أعلــى مــن الوســط الفر�ضــي ،وبدرجــات متباينــة فــي مســتوى
قوتهــا ،إذ كانــت الفقــرة(« )21تقــوم الــوزارة بتطوي ــرسياســات وإج ـراءات العمــل عندمــا تواجههــا مشــكالت تتعلــق بأنشــطتها
الرئيســة» هــي األكث ــرمســاهمة فــي إغنــاء بعــد الدفاعيــة ،إذ بلعــت قيمــة الوســط الحساب ــي ( ،)3.38وانح ـراف معيــاري (.)1.32
تليهــا الفقــرة (« )23تســعى الــوزارة إلــى تحسي ــن كفــاءة العمليــات القائمــة والحفــاظ علــى مكانتهــا» ،وتليهــا الفقــرة ( « )24تفضــل
ً
الوزارة العمل بأساليب وإجـراءات تعرفها بشكل جيد بدل من العمل بأساليب وإجـراءات عمل جديدة» .وكانت الفقرة ()22
أقــل مــن الوســط الفر�ضــي واألقــل مســاهمة فــي تشــكيل هــذا البعــد ،إذ حصــل علــى وســط حساب ــي مقــداره ( ،)2.96وانح ـراف
معيــاري (« )1.11تج ــري الــوزارة تعديــات فــي تقنياتهــا وهياكلهــا التنظيميــة عندمــا تواجــه حــاالت ســلبية كاألزمــات» .يلــي ذلــك
فــي املرتبــة الثانيــة مــن حيــث األبعــاد ُبعــد (االســتجابية) ،إذ حصــل هــذا البعــد علــى وســط حساب ــي مقــداره ( ،)3.18وانح ـراف
معيــاري ( ،)1.92وبدرجــات متباينــة مــن حيــث الفقـرات ،إذ كانــت الفقــرة ( )32األكث ــرمســاهمة فــي تشــكيل هــذا البعــد ،بوســط
حساب ــي ( ،)3.28وانح ـراف معيــاري (« )1.26تعمــل الــوزارة علــى معالجــة املشــكالت غي ــراملتوقعــة حــال ظهورهــا» تليهــا الفقــرة
(« )31تقوم الوزارة بالبحث عن حلول؛ استجابة لحاالت الطوارئ التـي تواجهها أو ً
بناء على مدى حاجتها» .تليها الفقرة ()29
الت ــي كانــت أقــل مــن الوســط الفر�ضــي « تســتجيب الــوزارة للمتغي ـرات البيئيــة املحيطــة بهــا بســرعة كبي ــرة» ،تليهــا الفقــرة ()30
الت ــي كانــت أقــل مــن الوســط الفر�ضــي ً
أيضــا ،واألقــل مســاهمة فــي إغنــاء هــذا البعــد بوســط حساب ــي ( ،)2.24وانح ـراف معيــاري
(« )1.27تحافــظ الــوزارة علــى درجــة عاليــة مــن املرونــة فــي أعمالهــا مــن أجــل االســتجابة الحتياجــات الجامعــات واملؤسســات
املرتبطــة بهــا بفاعليــة كبي ــرة» ،يلــي ذلــك فــي املرتبــة الثالثــة ُبعــد (االســتباقية) الــذي لــم ينــل مســتو ًى ً
عاليــا مــن األهميــة ،بوســط
حساب ــي ( ،)2.94أقــل مــن الوســط الفر�ضــي ،وانح ـراف معيــاري (.)1.20
أما الفقرة األكثـرمساهمة في إغناء هذا البعد فكانت الفقرة ( ،)17بوسط حسابـي ( ،)3.36وانحـراف معياري ()1.29
«تقوم الوزارة بمواكبة واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة حال ظهورها» .تليها الفقرة (« )18تقوم الوزارة بتطويـر
سياســات وإج ـراءات العمــل باســتمرار» .تليهــا الفقــرة (« )19تتحمــل الــوزارة مســتو ًى ً
عاليــا مــن التكاليــف للبحــث عــن خطــط
وأســاليب جديدة تســاهم في تحسي ــن جودة األداء والتعليم باســتمرار».
أمــا الفقــرة األقــل مســاهمة فــي تشــكيل هــذا البعــد فكانــت الفقــرة (« )20تعقــد الــوزارة العديــد مــن النــدوات العلميــة
ً
ـتعدادا للتطــورات البيئيــة الت ــي مــن املمكــن أن تواجههــا» ،بوســط حساب ــي (،)2.58
مــع الجامعــات واملؤسســات التابعــة لهــا اسـ
ً
ُ
ً
ً
وانحـراف معياري ( .)0.97يلي ذلك في املرتبة الرابعة األخيـرة بعد «التحليلية» الذي لم ينل مستوى عاليا من األهمية أيضا،
بوســط حساب ــي (  )2.90أقــل مــن الوســط الفر�ضــي ،وانح ـراف معيــاري ( .)0.86
أما الفقرة األكثـرمساهمة في إغناء هذا البعد فكانت الفقرة ( ،)27بوسط حسابـي ( )2.94أقل من الوسط الفر�ضي،
وانح ـراف معيــاري (« )1.06تج ــري الــوزارة تغيي ـرات علــى خصائــص خدماتهــا مــن أجــل إغنــاء الجامعــات مــن خــال دراســة
وتحليــل احتياجاتهــا األساســية) .تليهــا الفقــرة (« )28تقــوم الــوزارة بمســح شــامل الحتياجــات الجامعــات واملؤسســات املرتبطــة
بهــا باســتمرار» .تليهــا الفقــرة (« )25تقــوم الــوزارة بتحسي ــن جــودة ونوعيــة ال ــخدمات الت ــي تقدمهــا مــن خــال عمليــات املســح
ً
والتحليــل للبيئــة املحيطــة بهــا بــدل مــن النمــو الســريع الغي ــراملــدروس».
أمــا الفقــرة األقــل مســاهمة فــي تشــكيل هــذا البعــد فكانــت الفقــرة (« )26تعمــل الــوزارة علــى تحسي ــن مســتوى مخ ــرجاتها
بمــا يتــاءم مــع ســوق العمــل بعــد إج ـراء عمليــات املســح والتحليــل» ،بوســط حساب ــي ( ،)2.52وانح ـراف معيــاري (.)0.84
81

الثقافة التنظيمية وتأثيـرها في تحديد التوجه االستـراتيجـي للمنظمة ...

- -3اختبارعالقات االرتباط بيـن متغيـرات البحث:
الجدول رقم ()3
معامالت االرتباط وقيم ( )tبيـن الثقافة التنظيمية والتوجه االستـراتيجـي
أبعاد الثقافة
التنظيمية
القيم التنظيمية
املعتقدات التنظيمية
التوقعات التنظيمية
األعراف التنظيمية
املؤشرالكلي للثقافة التنظيمية

االستباقية
R
t
*0.385 3.40
0.422** 4.34
*0.323 3.22
0.622** 5.65
0.412** 4.24

أبعاد التوجه االستـراتيجـي
التحليلية
الدفاعية
R
T
R
T
0.129 1.28 **0.697 6.64
0.256 2.59 **0.589 5.68
0.200 3.12 **0.566 5.48
*0.395 3.14 **0.627 6.22
0.224 2.42 **0.622 6.14

َ
املصدر :إعداد الباحثيـن في ضوء نتائج التحليل والدراسة امليدانية باستخدام بـرنامج ( ) spss
n=50
عالقة االرتباط بمستوى معنوية (.)0.01
عالقة االرتباط بمستوى معنوية (.)0.05
قيمة ( )tالجدولية بمستوى داللة معنوية (2.3 = )0.01
قيمة ( )tالجدولية بمستوى داللة معنوية (1.6 = )0.05

االستجابية
R
t
**0.436 4.52
**0.429 4.42
**0.525 5.22
**0.619 6.18
**0.512 5.18

املؤشرالكلي للتوجه
الستـراتيجـي
r
t
*0.398 3.66
**0.482 4.62
**0.424 4.38
**0.598 5.78
**0.494 4.82

يبي ــن الجــدول ( )3وجــود عالقــة ارتبــاط إيجابيــة ومعنويــة بي ــن الثقافــة التنظيميــة والتوجــه االستـراتيج ــي ،إذ بلغــت
قيمــة معامــل االرتبــاط اإلجماليــة ( ،)0.494وبلغــت قيمــة ( )tاملحتســبة ( ،)4.82وهــي أكب ــرمــن قيمهــا الجدوليــة البالغــة (،)2.3
بمســتوى داللــة معنويــة ( ،)0.01و( )1.6بمســتوى داللــة معنويــة ( .)0.05أمــا قيمــة معامــل االرتبــاط بي ــن الثقافــة التنظيميــة
واست ـراتيجيات التوجــه االستـراتيج ــي (االست ـراتيجية االســتباقية ،واالست ـراتيجية الدفاعيــة ،واالست ـراتيجية التحليليــة،
واالست ـراتيجية االســتجابية) فكانــت علــى التوالــي ( ،)**0.412,**0.622,*0.224,**0.512وقيمــة ( )tاملحتســبة لــكل بعــد مــن
هذه األبعاد أكبـرمن قيمتها الجدولية .وهذه النتائج تحقق صـحة الفرضية الرئيسة األولى التـي تشيـرإلى وجود عالقة ارتباط
معنويــة بي ــن الثقافــة التنظيميــة والتوجــه االستـراتيج ــي.
أمــا بخصــوص تحقــق الفرضيــات الفرعيــة ،فيشي ــرالجــدول ( )3إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط إيجابيــة ومعنويــة بي ــن القيــم
ً
التنظيميــة واست ـراتيجيات التوجــه االستـراتيج ــي ،إذ حققــت ثــاث عالقــات ارتباطــا مــن أصــل أربــع عالقــات مــا يشــكل ()%75
مــن الفرضيــة الفرعيــة األولــى ،وبلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط العــام بي ــن القيــم التنظيميــة والتوجــه االستـراتيج ــي (*،)0.398
وبلغت قيمة ( )tاملحتسبة ( ،)3.66وهي أكب ــرمن قيمتها الجدولية ،وهذا يؤكد ص ــحة الفرضية الفرعية األولى من الفرضية
الرئيســة األولــى الت ــي تشي ــرإلــى وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة بي ــن قيمت ــي التنظيميــة والتوجــه االستـراتيج ــي.
ويبي ــن الجــدول ( )3وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة وإيجابيــة بي ــن املعتقــدات التنظيميــة واست ـراتيجيات التوجــه
ً
ارتباطا ً
أيضا من اصل أربع عالقات ،بما يشكل ( )%75من الفرضية الفرعية الثانية،
االستـراتيجـي ،إذ حققت ثالث عالقات
وبلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط العــام بي ــن املعتقــدات التنظيميــة والتوجــه االستـراتيج ــي ( ،)**0.482وقيمــة ( )tاملحســوبة
( ،)4.62وهي أكبـرمن قيمتها الجدولية .وهذه النتائج تؤكد صـحة الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة األولى التـي
تشي ــرإلــى وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة بي ــن املعتقــدات التنظيميــة والتوجــه االستـراتيج ــي .ويشي ــرالجــدول الســابق إلــى وجــود
عالقــة ارتبــاط معنويــة وإيجابيــة بي ــن توقعــات است ـراتيجيات الثقافــة التنظيميــة واست ـراتيجيات التوجــه االستـراتيج ــي ،إذ
ً
أيضــا مــن أصــل أربــع عالقــات ،بمــا يشــكل (ً )% 75
ارتباطــا ً
أيضــا مــن الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة ،وبلغــت
حققــت ثــاث عالقــات
قيمة معامل االرتباط العام بيـن التوقعات التنظيمية والتوجه االستـراتيجـي (  .)**0.424وبلغت قيمة ( )tاملحتسبة (،)4.38
وهــي أكب ــرمــن قيمتهــا الجدوليــة .وهــذا يشي ــرإلــى ص ــحة الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة مــن الفرضيــة الرئيســة األولــى الت ــي تشي ــرإلــى
وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة بي ــن التوقعــات التنظيميــة والتوجــه االستـراتيج ــي.
ويوض ــح الجــدول الســابق وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة وإيجابيــة بي ــن األع ـراف التنظيميــة واست ـراتيجيات التوجــه
ً
االستـراتيج ــي .إذ حققــت أربــع عالقــات ارتباطــا مــن أصــل أربــع عالقــات ،بمــا يشــكل ( )% 100مــن الفرضيــة الفرعيــة الرابعــة،
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وبلغت قيمة معامل االرتباط بيـن األعراف التنظيمية والتوجه االستـراتيجـي ( ،)**0.598وبلغت قيمة ( )tاملحتسبة (،)5.78
وهــي أكب ــرمــن قيمتهــا الجدوليــة ،وهــذا يؤكــد ص ــحة الفرضيــة الفرعيــة الرابعــة مــن الفرضيــة الرئيســة األولــى الت ــي تشي ــرإلــى
وجود عالقة ارتباط معنوية بيـن األعراف التنظيمية والتوجه االستـراتيجـي .أما على مستوى األبعاد فتشيـرالنتائج السابقة
أن أعلــى قيمــة معامــل ارتبــاط معنويــة كانــت بي ــن ُبعــد األعـراف التنظيميــة والتوجــه االستـراتيج ــي ،وكانــت أعلــى قيمــة معامــل
ارتبــاط معنويــة لهــا مــع االست ـراتيجية «الدفاعيــة» بقيمــة معامــل ارتبــاط معنويــة ( ،)**0.627وقيمــة ( )tاملحتســبة (،)6.22
وهي أكبـرمن قيمتها الجدولية .ويلي ذلك في املرتبة الثانية من حيث األبعاد العالقة بيـن بعد املعتقدات التنظيمية والتوجه
االستـراتيجـي ،وكانت أعلى قيمة معامل ارتباط معنوية لها مع االستـراتيجية «الدفاعية» ً
أيضا بقيمة معامل ارتباط معنوية
( ،)**0.589وقيمة ( )tاملحتسبة ( ،)5.68وهي أكبـرمن قيمتها الجدولية .ويلي ذلك في املرتبة الثالثة من حيث األبعاد العالقة
بيـن ُبعد التوقعات التنظيمية والتوجه االستـراتيجـي ،وكانت أعلى قيمة معامل ارتباط معنوية لها مع االستـراتيجية الدفاعية
ً
أيضا بقيمة معامل ارتباط معنوية ( ،)**0.66وقيمة ( )tاملحتسبة ( ،)5.48وهي أكبـرمن قيمتها الجدولية ،وجاءت في املرتبة
الرابعة واألخيـرة من حيث األبعاد العالقة بيـن ُبعد القيم التنظيمية والتوجه االستـراتيجـي ،وكانت أعلى قيمة معامل ارتباط
معنوية لها مع االستـراتيجية «الدفاعية» ً
أيضا ،بقيمة معامل ارتباط معنوية ( ،)**0.679وقيمة ( )tاملحتسبة ( ،)6.64وهي
أكب ــرمن قيمتها الجدولية .وبهذه النتائج فقد تحققت ص ــحة الفرضية الرئيســة األولى والفرضيات الفرعية املنبثقة عنها.
- -4اختبارعالقات التأثيـربيـن متغيـرات البحث:
الجدول رقم ()4
نتائج تأثيـرالثقافة التنظيمية في تحديد التوجه االستـراتيجـي
املتغيـرات التابعة

F
52.622

الثقافة التنظيمية

َ
املصدرإعداد الباحثيـن في ضوء نتائج التحليل والدراسة امليدانية باستخدام بـرنامج ( ) spss
( )fالجدولية عند مستوى معنوية .)7.48( ) )0.01
( )fالجدولية عند مستوى معنوية (.)3.98( )0.05

التوجه االستـراتيجـي
R2
0.648

B
0.784

أوض ــحت نتائــج معامــل اختبــارتأثي ــرالثقافــة التنظيميــة فــي تحديــد التوجــه االستـراتيج ــي واملوض ــحة فــي جــدول ( )4أن
قيمــة ( )fاملحســوبة قــد بلغــت ( ،)52.622وهــي أكب ــر مــن قيمتهــا الجدوليــة البالغــة ( ،)7.48و( )3.98عنــد مســتوى معنــوي
( ،)0.01و( )0.05على التوالي .وهذا يوض ــح وجود تأثي ــرذي داللة معنوية للثقافة التنظيمية في تحديد التوجه االستـراتيج ــي
للوزارة ،وبدرجة ثقة ( ،)% 99وهي نسبة عالية تشيـرإلى قوة درجة تأثيـرالثقافة التنظيمية في تحديد التوجه االستـراتيجـي،
وبلغــت قيمــة التحديــد ( ،)0.648( )R2وهــذا يشي ــر إلــى أن مــا نســبته ( )% 64مــن االختالفــات املفســرة (التباي ــن) فــي تحديــد
التوجــه االستـراتيج ــي هــي نســبه عاليــة تعــود إلــى الثقافــة التنظيميــة ،والنســبة الباقيــة ( )% 36تعــود ملتغي ـرات أخ ــرى ال يمكــن
ً
السيطرة عليها أو أنها غيـرداخلة في نموذج االنحدارأصل .ومن خالل متابعة معامل ( )Bالبالغة ( )0.784يتضـح أن الثقافة
التنظيميــة تؤث ــرفــي تحديــد التوجــه االستـراتيج ــي بنســبة ( )% 78مــن وحــدة انح ـراف معيــاري واحــد ،وبذلــك تحققــت ص ــحة
الفرضيــة الرئيســة الثانيــة الت ــي نصــت علــى وجــود تأثي ــرمعنــوي للثقافــة التنظيميــة فــي تحديــد التوجــه االستـراتيج ــي لــوزارة
التعليــم العالــي والبحــث.
والختبارعالقات التأثيـربيـن أبعاد الثقافة التنظيمية واستـراتيجيات التوجه االستـراتيجـي فقد تم إعداد الجدول ()5
الذي يوض ــح:
 أاختبــار تأثي ــر القيــم التنظيميــة فــي است ـراتيجيات التوجــه االستـراتيج ــي :توض ــح النتائــج الــواردة فــي الجــدول ( )5أنالقيــم التنظيميــة تؤث ــرفــي است ـراتيجيات التوجــه االستـراتيج ــي واملتمثلــة فــي االست ـراتيجية (االســتباقية ،الدفاعيــة،
التحليليــة ،االســتجابية) ،وذلــك ألن جميــع قيــم ( )fاملحســوبة ()28.490, 33.226 ,30.828,25.481علــى التوالــي
أعلى من قيمة ( )Fالجدولية .وتوضـح النتائج ً
أيضا أن القيم التنظيمية تؤثـرفي التوجه االستـراتيجـي بشكل عام ،إذ
بلغت قيمة ( )Fاملحسوبة ( ،)32.618وهي أكبـرمن قيمتها الجدولية ،وبلغت قيمة معامل التحديد (،)0.462( )R2
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وهــذا يشي ــرإلــى أن مــا نســبته ( )% 46.2مــن االختالفــات املفســرة فــي تحديــد التوجــه االستـراتيج ــي للــوزارة تعــود إلــى
القيم التنظيمية والنسبة الباقية تعود ملتغيـرات أخـرى .وبلغت قيمة معامل ( ،)0.588( )Bوهذا يشيـرإلى أن ُبعد
القيم التنظيمية يؤثـرفي تحديد التوجه االستـراتيجـي بنسبة ( )% 58.8من وحدة انحـراف معياري واحد .وتوضـح
النتائــج الســابقة تحقــق ص ــحة الفرضيــة األولــى املنبثقــة عــن الفرضيــة الرئيســة الثانيــة الت ــي نصــت علــى وجــود تأثي ــر
معنــوي للقيــم التنظيميــة فــي تحديــد التوجــه االستـراتيج ــي للــوزارة.
 باختبــارتأثي ــراملعتقــدات التنظيميــة فــي است ـراتيجيات التوجــه االستـراتيج ــي :تشي ــرالنتائــج املوض ــحة فــي الجــدول ()5إلــى أن املعتقــدات التنظيميــة تؤث ــرفــي است ـراتيجيات التوجــه االستـراتيج ــي واملتمثلــة فــي االست ـراتيجيات االســتباقية،
والدفاعية ،والتحليلية ،واالستجابية ،وذلك ألن جميع قيم ( )fاملحسوبة ()40.222 ،34.682 ،40.366، 36.648
علــى التوالــي أعلــى مــن قيمــة ( )fالجدوليــة .وتشي ــر النتائــج ً
أيضــا إلــى أن املعتقــدات التنظيميــة تؤث ــر فــي التوجــه
االستـراتيج ــي بشــكل عــام ،إذ بلغــت قيمــة ( )fاملحســوبة ( ،)42.618وهــي أكب ــرمــن قيمتهــا الجدوليــة ،وبلغــت قيمــة
معامــل التحديــد ( .)0.522( )R2وهــذا يشي ــرإلــى أن مــا نســبته ( )% 52.2مــن االختالفــات املفســرة فــي تحديــد التوجــه
االستـراتيج ــي تعــود إلــى املعتقــدات التنظيميــة ،والنســبة الباقيــة تعــود ملتغي ـرات أخ ــرى ،وبلغــت قيمــة معامــل ()B
( .)0.689وهــذا يشي ــر إلــى أن ُبعــد املعتقــدات التنظيميــة يؤث ــر فــي تحديــد التوجــه االستـراتيج ــي للــوزارة ،وبنســبة
( )%68.9مــن وحــدة انح ـراف معيــاري واحــد.
		 توض ــح النتائج السابقة تحقق ص ــحة الفرضية الفرعية الثانية املنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثانية الت ــي نصت
علــى وجــود تأثي ــر معنــوي للمعتقــدات التنظيميــة فــي تحديــد التوجــه االستـراتيج ــي للــوزارة.
 جاختبــار تأثي ــر التوقعــات التنظيميــة فــي است ـراتيجيات التوجــه االستـراتيج ــي :تشي ــر النتائــج الــواردة فــي الجــدول ()5إلــى أن التوقعــات التنظيميــة تؤث ــر فــي است ـراتيجيات التوجــه االستـراتيج ــي للــوزارة واملتمثلــة فــي االست ـراتيجيات
االســتباقية ،والدفاعيــة ،والتحليليــة ،واالســتجابية)؛ وذلــك ألن جميــع قيــم ( )fاملحســوبة (،36.628 ،34.642
 )32.826،35.824علــى التوالــي أعلــى مــن قيمــة ( )fالجدوليــة .وتوض ــح النتائــج ً
أيضــا أن التوقعــات التنظيميــة تؤث ــر
فــي تحديــد التوجــه االستـراتيج ــي للــوزارة بشــكل عــام ،إذ بلغــت قيمــة ( )fاملحســوبة ( ،)38.373وهــي أكب ــرمــن قيمتهــا
الجدوليــة ،وبلغــت قيمــة معامــل التحديــد ( .)R2()0.488وهــذا يشي ــرإلــى أن مــا نســبته ( )% 48.8مــن االختالفــات
املفســرة فــي تحديــد التوجــه االستـراتيج ــي تعــود إلــى التوقعــات التنظيميــة ،والنســبة الباقيــة تعــود ملتغي ـرات أخ ــرى،
وبلغت قيمة معامل( . )B()0.646وهذا يشيـرإلى أن بعد التوقعات التنظيمية يؤثـرفي تحديد التوجه االستـراتيجـي
للــوزارة بنســبة ( )% 64.6مــن وحــدة انح ـراف معيــاري واحــد .وتشي ــر النتائــج الســابقة إلــى تحقــق ص ــحة الفرضيــة
الفرعية الثالثة املنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثانية التـي نصت على وجود تأثيـرمعنوي للتوقعات التنظيمية في
تحديــد التوجــه االستـراتيج ــي للــوزارة.
 داختبــارتأثي ــراألعـراف التنظيميــة فــي است ـراتيجيات التوجــه االستـراتيج ــي :توض ــح النتائــج الــواردة فــي الجــدول ( )5أناألعراف التنظيمية تؤثـر في استـراتيجيات التوجه االستـراتيجـي املتمثلة في االستـراتيجية االستباقية ،والدفاعية،
والتحليليــة ،واالســتجابية ،وذلــك ألن جميــع قيــم ( )fاملحســوبة ( )42.246،36.428،40.398 ،38.614علــى التوالــي
أعلــى مــن قيمــة ( )fاالجدوليــة .وتشي ــرالنتائــج ً
أيضــا إلــى أن األعـراف التنظيميــة تؤث ــرفــي تحديــد التوجــه االستـراتيج ــي
بشكل عام ،إذ بلغت قيمة ( )fاملحسوبة ( ،)48.430وهي أكب ــرمن قيمتها الجدولية ،وبلغت قيمة معامل التحديد
( ،)0.564( )R2وهــذا يشي ــرإلــى أن مــا نســبته ( )% 56.4مــن االختالفــات املفســرة فــي التوجــه االستـراتيج ــي تعــود إلــى
األعـراف التنظيميــة والنســبة الباقيــة تعــود ملتغي ـرات أخ ــرى .وبلغــت قيمــة معامــل ( ،)0.726( )Bوهــذا يشي ــرإلــى أن
بعــد األعـراف التنظيميــة يؤث ــرفــي تحديــد التوجــه االستـراتيج ــي للــوزارة بنســبة ( )% 72.6مــن وحــدة انح ـراف معيــاري
واحــد.
توض ــح النتائــج الــواردة فيمــا ســبق تحقــق ص ــحة الفرضيــة الفرعيــة الرابعــة املنبثقــة عــن الفرضيــة الرئيســة الثانيــة الت ــي
نصــت علــى وجــود تأثي ــرمعنــوي لألعـراف التنظيميــة فــي تحديــد التوجــه االستـراتيج ــي للــوزارة.
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الجدول رقم ()5
نتائج تأثيـر أبعاد الثقافة التنظيمية في استـراتيجيات التوجه االستـراتيجـي
أبعاد الثقافة
التنظيمية

للتوجه
االستـراتيجـي

الدفاعية
االستجابة
2
F
B R
F
B R2
القيم التنظيمية 0.518 0.530 33.226 0.502 0.442 28.490
املعتقدات التنظيمية 0.660 0.530 40.366 0.522 0.546 36.648
التوقعات التنظيمية 0.520 0.542 36.628 0.518 0.528 34.642
األعراف التنظيمية 0.688 0.544 42.246 0.536 0.512 38.614

املؤشرالكلي

استـراتيجيات التوجه االستـراتيجـي

االستجابية
التحليلية
B R2
B R2 F
B R2
F
0.588 0.462 32.618 0.512 0.528 30.828 0.488 0.420 25.481
0.689 0.522 42.618 0.642 0.528 40.222 0.520 0.536 34.682
0.646 4880. 38.373 0.518 0.540 35.824 0.514 0.526 32.826
0.726 0.564 48.430 662 .0 0.532 40.398 0.518 0.512 36.428
F

َ
		
املصدرإعداد الباحثيـن في ضوء نتائج التحليل والدراسة امليدانية باستخدام بـرنامج ()spss

n=50

ً
ثالثا -االستنتاجات
-

-

-10

1تبي ــن النتائــج ارتفــاع مســتوى االلت ـزام باألع ـراف التنظيميــة لــدى وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ،إذ تســعى
الــوزارة بالتكيــف والتأقلــم مــع املتغي ـرات البيئيــة املتطــورة وااللت ـزام بمعايي ــرتســاعد علــى تهيئــة منــاخ يشــجع علــى
اإلبــداع واالبتــكار.
2يوجــد اهتمــام واض ــح لــدى الــوزارة باملعتقــدات التنظيميــة ،إذ تتوافــر لــدى العاملي ــن قناعــات مشت ــركة بأهميــة
املشــاركة فــي عمليــة اتخــاذ الق ـرارات ،والعمــل بجــودة عاليــة لزيــادة املكافــأة والحوافــز املمنوحــة لهــم.
3تتوقــع الــوزارة أن يقــوم العاملــون بجميــع واجباتهــم ومهامهــم املطلوبــة طاملــا أنهــم يحصلــون علــى جميــع حقوقهــم
الوظيفيــة ،وفــي الوقــت نفســه يقومــون ببــذل الجهــود الالزمــة لتحقيــق األهــداف الت ــي تتوقعهــا الــوزارة منهــم.
4توض ــح النتائج ارتفاع مستوى القيم التنظيمية لدى الوزارة ،إذ يتقبل العاملون الضغوط واملخاطر ،ويتحملون
مســئولية أداء املهــام والواجبــات مــن أجــل مصلحــة الــوزارة وتطورهــا.
5تـركزالوزارة على االستـراتيجية الدفاعية في تحديد توجهاتها االستـراتيجية ،إذ تقوم بتطويـرسياسات وإجـراءات
العمــل ،وتحسي ــن كفــاءة العمليــات القائمــة عندمــا تواجههــا مشــكالت تتعلــق بأنشــطتها الرئيســة ،والحفــاظ علــى
مكانتهــا.
6تعمــل الــوزارة باالست ـراتيجية االســتجابية فــي تحديــد توجهاتهــا االست ـراتيجية ،إذ تقــوم بمعالجــة املشــكالت غي ــر
املتوقعــة حــال وقوعهــا.
7لم تنل االستـراتيجية االستباقية األهمية الالزمة من قبل الوزارة في تحديد توجهاتها االستـراتيجية ،إذ ال يتوافرلها
عال من النفقات للبحث عن خطط وأساليب عمل جديد تساهم في تحسيـن جودة األداء.
مستوى ٍ
8لــم تنــل االست ـراتيجية التحليليــة أي أهميــة فــي تحديــد التوجهــات االست ـراتيجية للــوزارة ،إذ ال تعمــل بدراســة ومســح
وتحليــل البيئــة املحيطــة بهــا لتحسي ــن جــودة ونوعيــة ال ــخدمات الت ــي تقدمهــا.
9تبيـن النتائج وجود عالقة ارتباط وأثـرمعنوي بيـن الثقافة التنظيمية والتوجه االستـراتيجـي للوزارة ،وهذا يشيـر
ً
إلــى أن للثقافــة التنظيميــة ً
دورا ً
مهمــا وفاعــا فــي رســم التوجهــات االست ـراتيجية للــوزارة.
تبيـن النتائج وجود عالقة ارتباط وأثـرمعنوي بيـن أبعاد الثقافة التنظيمية واستـراتيجيات التوجه االستـراتيجـي،وهــذا االرتبــاط واألث ــر ناتــج عــن إدراك اإلدارات العليــا فــي الــوزارة ،ألهميــة الــدور الفعــال الــذي تحدثــه الثقافــة
التنظيميــة بأبعادهــا األربعــة ،وخاصــة األع ـراف واملعتقــدات التنظيميــة فــي تحديــد االتجاهــات وتوحيــد القناعــات
تجــاه تبن ــي وتحديــد نــوع وطبيعــة االست ـراتيجية القــادرة علــى تحديــد التوجــه االستـراتيج ــي للــوزارة مــن خــال العمــل
بأســاليب وإج ـراءات عمــل ســليمة للحفــاظ علــى مكانتهــا ومواكبــة التطــورات املحيطــة بهــا.
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ر ً
ابعا -التوصيات:
-

1توجيه أنظاراإلدارات العليا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى ضرورة تـرسيخ مفهوم الثقافة التنظيمية،
وخاصة التوقعات والقيم التنظيمية ،وذلك ألهميتها البالغة في تحديد التوجه االستـراتيجـي للوزارة.
2توجيــه أنظــاراإلدارات العليــا فــي الــوزارة نحــو العمــل بمعايي ــرتســاعد علــى خلــق عالقــات عمــل جماعيــة ،وتحفي ــز
ً
نموذجــا يحتــذى بــه.
ممارســات العمــل املتمي ــزة وجعلهــا
3تعميــق أنظــاراإلدارات العليــا فــي الــوزارة إلــى ضــرورة توفي ــراألمــان الوظيفــي للعاملي ــن طاملــا أنهــم ملت ــزمون بقواني ــن
الــوزارة ،ويحافظــون علــى ســمعة الــوزارة ومكانتهــا.
4توجيه أنظاراإلدارات العليا في الوزارة إلى ضرورة البحث عن حلول ،ووضع البدائل لتمكنها من االستجابة لحاالت
الطوارئ التـي تواجهها ،وذلك ألهميتها في تحديد توجهاتها االستـراتيجية.
5تعميــق الوعــي بضــرورة تفعيــل االست ـراتيجية االســتباقية فــي تحديــد التوجهــات االست ـراتيجية للــوزارة ،وذلــك مــن
خــال البحــث عــن خطــط وأســاليب عمــل جديــدة تســاهم فــي تحسي ــن جــودة األداء ،لكونهــا لــم تنــل األهميــة الالزمــة.
6ضــرورة قيــام الــوزارة بمســح شــامل الحتياجــات الجامعــات واملؤسســات املرتبطــة بهــا باســتمرار ،وتحسي ــن مســتوى
مخ ــرجاتها بمــا يتــاءم مــع ســوق العمــل بعــد إج ـراء عمليــات املســح والتحليــل للبيئــة املحيطــة بهــا.
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ً
أوال  -مراجع باللغة العربية:

املراجع

	-آل حسن ،عبد العزيـزحسن« .)2001( .الثقافة التنظيمية وعالقتها بفاعلية التطويـرالتنظيمي» ،رسالة ماجستيـر
غيـرمنشورة ،الرياض :جامعة نايف للعلوم األمنية.
	-أبــو طــه ،نهــى أحمــد« .)2012( .أث ــراالضطـراب البيئــي علــى عالقــة التوجــه االستـراتيج ــي بــاألداء التســويقي ...دراســة
تطبيقيــة علــى شــركات اإلســكان فــي العاصمــة األردنيــة -عمــان» ،رســالة ماجستي ــرغي ــرمنشــورة فــي إدارة األعمــال-
قســم إدارة األعمــال ،كليــة األعمــال ،جامعــة الشــرق األوســط.
	-إسماعيل ،زكي محمد .)1986( .األنثـروبولوجيا الثقافية .الدوحة :دارالثقافة.
	-التـركستان ــي،محمد؛ وحبيــب هللا رحيــم« .)2001( .الـخص ــخصة وثقافــة العاملي ــن :دراســة تطبيقيــة علــى شــركة
االتصــاالت الســعودية» ،املجلــة العربيــة للعلــوم اإلداريــة .الكويــت :مجلــس النشــر العلمــي ،جامعــة الكويــت.
	-الدهـدار ،مروان حمودة« .)2006( .العالقة بيـن التوجه االستـراتيجـي لدى اإلدارة العليا في الجامعات الفلسطينية
ومي ــزتها التنافســية :دراســة ميدانيــة علــى جامعــات قطــاع غــزة» ،رســالة ماجستي ــرغي ــرمنشــورة ،إدارة األعمــال،
قســم إدارة األعمــال ،كليــة التجــارة ،الجامعــة اإلســامية.
	-الزبيــدي ،غن ــي دحــام تنــاي؛ و عبــد الناصــرعلــك حافــظ؛ و حسي ــن وليــد حسي ــن عبــاس .)2015( .إدارة الســلوك
التنظيمــي .عمــان :دار غيــداء للنشــر والتوزيــع.
	-الزريقات ،خالد خلف سالم« .)2012( .أثـرالتوجه االستـراتيجـي في تحقيق املسئولية االجتماعية :دراسة تطبيقية
في املصارف التجارية األردنية» ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ،العدد  ،31بغداد :العراق.
	-الساعاتـي ،سامية حسن .)1998( .الثقافة الشخصية :بحث في علم االجتماع الثقافي .القاهرة :دارالفكرالعربـي.
	-الشلوي ،حمد بن فرحان« .)2005( .الثقافة التنظيمية وعالقتها باالنتماء التنظيمي :دراسة ميدانية على منسوبـي
كلية امللك خالد العسكرية» ،رسالة ماجستيـرغيـرمنشورة ،كلية العلوم اإلدارية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية.
	-العاج ــز ،إيهــاب فــاروق مصبــاح« .)2011( .دور الثقافــة التنظيميــة فــي تفعيــل تطبيــق اإلدارة اإللكت ــرونية :دراســة
تطبيقيــة علــى وزارة الت ــربية والتعليــم العالــي ،محافظــة غــزة» ،رســالة ماجستي ــر غي ــر منشــورة فــي قســم إدارة
األعمــال ،كليــة التجــارة ،الجامعــة اإلســامية ،غــزة.
	-العتبـي ،سعود محمد السواط؛ وخلف عوض هللا1418( .ه)« .الوالء التنظيمي ملنسوبـي جامعة امللك عبد العزيـز
والعوامل املؤثـرة فيه» ،اإلداري ،معهد اإلدارة العامة ،مسقط ،السنة ( )19العدد ( ،)7ص ص (.)11-61
	-العطية ،ماجد .)2003( .سلوك املنظمة :سلوك الفرد والجماعة .عمان :دارالشروق للنشروالتوزيع.
	-العـجمي ،سالم حسيـن« .)2011( .أثـرالتوجه االستـراتيجـي التحليلي على أداء املنظمة في ضوء القدرات التسويقية
املتاحــة :دراســة تطبيقيــة علــى شــركة البت ــرول الكويتيــة» ،رســالة ماجستي ــرغي ــرمنشــورة ،كليــة األعمــال ،جامعــة
الشــرق األوســط عن (أبو طه.)108 :2012 ،
	-العميان ،محمود سلمان .)2005( .السلوك التنظيمي في منظمات األعمال .عمان :داروائل للنشر.
	-العن ــزي ،بســام منــاور« .)2004( .الثقافــة التنظيميــة واإلبــداع اإلداري» ،رســالة ماجستي ــرغي ــرمنشــورة ،الريــاض:
جامعــة امللــك ســعود.
	-العوفــي ،محمــد بــن غالــب« .)2005( .الثقافــة التنظيميــة وعالقتهــا بااللت ـزام التنظيمــي :دراســة ميدانيــة علــى هيئــة
الرقابــة والتحقيــق بمنطقــة الريــاض» ،رســالة ماجستي ــر غي ــر منشــورة ،كليــة العلــوم اإلداريــة ،كليــة الدراســات
العليــا ،جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة ،الريــاض ،الســعودية.
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	-الغالب ــي ،طاهــرمحســن منصــور؛ ووائــل صبح ــي إدريــس .)2007( .اإلدارة االست ـراتيجية :منظــور متكامــل .عمــان:
داروائــل للنشــروالتوزيــع.
	-الغوطــي ،إب ـراهيم عبــد اللطيــف« .)2006( .متطلبــات نجــاح مشــروع الحكومــة اإللكت ــرونية مــن وجهــة نظــراإلدارة
العليــا فــي الــوزارات الفلســطينية» ،رســالة ماجستي ــرغي ــرمنشــورة ،الجامعــة اإلســامية ،غــزة ،فلسطي ــن.
	-ال ــخليفة ،زيــاد ســعيد« .)2008( ،الثقافــة التنظيميــة ودورهــا فــي رفــع مســتوى األداء :دراســة مســحية علــى ضبــاط
كلية القيادة واألركان للقوات املسلحة السعودية» ،رسالة ماجستي ــرغي ــرمنشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم
األمنيــة ،الريــاض ،الســعودية.
	-الفرحــان ،أمــل حمــد« .)2003( .الثقافــة التنظيميــة والتطوي ــراإلداري فــي مؤسســات القطــاع العــام األردن ــي :دراســة
تحليليــة» ،املجلــة األردنيــة للعلــوم التطبيقيــة ،مــج  ،6ع  ،1جامعــة العلــوم التطبيقيــة ال ــخاصة ،عمــادة البحــث
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ABSTRACT
Attention to the concept of organizational culture has increased as one of the important and influential
regulatory changes in the organization’s performance on the part in determining the strategic orientation
of its other side, the aim of the research disclosure of the impact of the elements of organizational culture
and of (organizational values, organizational beliefs, regulatory expectations, regulatory norms) in determine the strategic orientation elements of (pre-emptive, defensive, analytical, response) in the Office of the
Ministry of Higher Education and scientific research to achieve the objectives of the research raised several
questions and hypotheses were tested based on the statistical programs ready (spss ver-20) of the arithmetic mean and standard deviation and coefficient of rank correlation (spearman) to measure the nature of the
relationship between research laboratories and linear regression variables (linear regression) to measure
the impact of credit relations questionnaire as a tool for measuring by (46) in charge of graduate-level administrative leaders. The importance of research sponsored by rooting intellectual of the nature of search
variables based on the applied voltage through the application of theoretical concepts in the scientific field,
the highlights were the findings of the research results show a positive correlation and significant effect
between organizational culture and strategic orientation. This indicates that the organizational culture of
the role an important and active in shaping the strategic orientation of the Ministry of Education. The major
recommendations represented the need for a comprehensive survey of the ministry to the needs of universities and related institutions and constantly improve the level of output in line with the labor market
after conducting surveys and analysis of the surrounding environment ,And to direct the attention of the
higher departments in the Ministry of Higher Education and Scientific Research to the need to consolidate
the concept of organizational culture, especially expectations and organizational values of its importance in
determining the strategic direction of the ministry.

Keywords: Organizational Values, Regulatory Expectations, The Types of Strategic Orientation.
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