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درجة تطبيق عمداء الكليات في اجلامعات األردنية للخطط االستراتيجية وعالقتها بالثقافة التنظيمية
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

امللخص:
هدف البحث �إىل معرفة درجة تطبيق عمداء الكليات يف
اجلامعات الأردنية للخطط اال�سرتاتيجية ،وعالقتها بالثقافة
التنظيمية من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،وقد ا�ستخدم
الباحثان املنهج الو�صفي االرتباطي؛ �إذ جرى االعتماد على
(اال�ستبانة) �أداة للبحث ،واختريت عينة ع�شوائية ب�سيطة ،تكونت
من ( )378ع�ضو هيئة تدري�س ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل � ّأن :درجة
تطبيق عمداء الكليات يف اجلامعات الأردنية للخطط اال�سرتاتيجية
من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س جاءت متو�سطة ،و� ّأن م�ستوى
أي�ضا.
الثقافة التنظيمية لأع�ضاء هيئة التدري�س جاء متو�سطً ا � ً
وتبينّ وجود عالقة �إيجابية دالة �إح�صائ ًيا بني درجة تطبيق عمداء
الكليات يف اجلامعات الأردنية للخطط اال�سرتاتيجية ،وم�ستوى
الثقافة التنظيمية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ،كما تبينّ
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α≤ .05يف درجة تطبيق
عمداء الكليات للخطط اال�سرتاتيجية؛ ُتعزى لدور (اجلن�س ،ونوع
اجلامعة) ووجود فروق ُتعزى لدور (اخلربة ،ونوع الكلية) وظهرت
فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الثقافة التنظيمية لأع�ضاء
هيئة التدري�س ُتعزى لدور (اجلن�س ،ونوع الكلية) وعدم وجود فروق
ُتعزى لدور (اخلربة ،ونوع اجلامعة) و�أو�صى الباحثان مبجموعة من
التو�صيات من �أبرزها� :رضورة زيادة االهتمام مبفهوم التخطيط
اال�سرتاتيجي يف اجلامعات الأردنية.
الكلمات املفتاحية :اخلطط اال�سرتاتيجية ،الثقافة التنظيمية،
اجلامعات الأردنية.

Abstract:
This study aimed to identify the degree of the
application of strategic planning by the college
deans in the Jordanian universities and its relation
to the organizational culture of the faculty staff. The
researchers used the descriptive correlational design
where the researchers relied on the questionnaire.
The study population consisted of faculty members
.A simple random sample consisting of 378 of the
faculty members was chosen. The study found that
the degree of applying strategic planning by colleges
deans in the Jordanian universities from the faculty
members viewpoint was moderate, and that the level
of organizational culture of faculty members was also
moderate. It was found that there is a positive and
statistically significant relationship between the degree
of application of strategic planning by the deans of
colleges and the level of organizational culture in
Jordanian universities. It was also found that there
were no statistically significant differences (a ≥ .05) in
the degree of applying strategic planning by the deans
of colleges due to the variable of gender, university
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type, and there were differences due to the variable
of experience, college type. There were statistically
significant differences in the level of organizational
culture of faculty members attributed to the variable
of sex, college, and no differences attributed to
the role of experience, and university type. The
researchers recommended a set of recommendations,
the most prominent of them entailed the need to pay
more attention to the concept of strategic planning in
Jordanian universities.
Keywords: Strategic Planning, Organizational
Culture, Jordanian Universities

مقدمة:
ُيعد التخطيط اال�سرتاتيجي وما يتم من خالله من و�ضع �أهداف
بعيدة وق�صرية املدى وحتويلها �إىل برامج و�سيا�سات وخطط تنفيذية
حجر الأ�سا�س يف حياة امل�ؤ�س�سات الرتبوية� ،إذ تقوم امل�ؤ�س�سات
بتحليل الأو�ضاع حمل ًيا وعامل ًيا ،ودرا�سة االحتياجات املتغرية
وانعكا�ساتها على الفر�ص والتهديدات ،وقيام امل�ؤ�س�سة بت�شخي�ص
قدراتها وامكاناتها الداخلية؛ لتتعرف مواطن القوة وال�ضعف فيها؛
ليت�سنى لها و�ضع اال�سرتاتيجيات املالئمة؛ للتكيف مع املعطيات،
مثل :ا�ستغالل الفر�ص املتاحة ،والتغلب على التهديدات واملعيقات؛
للحفاظ على بقائها لتتبو�أ موق ًعا رياد ًيا وتتمكن من اال�ستمرار
وحتقيق امليزة التناف�سية ،ما �أدى �إىل ازدياد احلاجة للتخطيط
اال�سرتاتيجي يف ع�رص العوملة واملتغريات املت�سارعة ،ف�أ�صبحت
امل�ؤ�س�سة الرتبوية معنية �أكرث من �أي وقت م�ضى بالتعرف على كل
ما يجري داخل حدودها وخارجها ،والتنب�ؤ بامل�ستقبل واال�ستعداد
له.
وتعرتف �أغلب امل�ؤ�س�سات ب�أهمية التخطيط اال�سرتاتيجي
بالن�سبة لبقائها ومنوها طويل الأمد ،فالتخطيط اال�سرتاتيجي
ي�ستخدم مل�ساعدة امل�ؤ�س�سة لأداء عملها ب�شكل �أف�ضل وتوجيه
طاقاتها التوجيه الأمثل ،والت�أكد من �أن �أع�ضاءها متجهون لتحقيق
�أهداف امل�ؤ�س�سة ،وتقييم هذه الأهداف وتوجيهها؛ لتتفاعل مع
البيئة املتغرية ،فالتخطيط اال�سرتاتيجي ُيعنى بتحديد كيفية و�صول
امل�ؤ�س�سة لتحقيق �أهدافها� ،إذ �إن املنظمات التي تعتمد مدخل
التخطيط اال�سرتاتيجي غال ًبا ما يكون �أدا�ؤها على املدى البعيد
�أف�ضل من غريها من امل�ؤ�س�سات التي ال تقوم بعملية التخطيط
اال�سرتاتيجي ،لذلك ينظر الكثريون �إىل اخلطة اال�سرتاتيجية على
�أنها العمود الفقري واملركز الع�صبي للم�ؤ�س�سات ،وعليه ف�إنه
يتعني على جميع الإدارات والأق�سام �أن توحد �أن�شطتها مع اخلطة
اال�سرتاتيجية ال�شاملة للم�ؤ�س�سة ،لهذا يعد التخطيط اال�سرتاتيجي
عملية ت�رسي يف جميع مفا�صل امل�ؤ�س�سة ،فما �إن يتم االتفاق على
اخلطة اال�سرتاتيجية يف امل�ستويات الإدارية العليا يف امل�ؤ�س�سة ،تبد�أ
عملية االنت�شار وتطوير خطط العمل والإدارات والوظائف ،وبذلك
تتحقق م�شاركة اجلميع يف مفردات عملية التخطيط اال�سرتاتيجي
(بني حمدان و�إدري�س2007 ،م).
وتظهر �أهمية التخطيط اال�سرتاتيجي يف تو�ضيحه للم�ستقبل،
والتنب�ؤ بالأحداث والتهي�ؤ لها ،وم�ساعدة امل�ؤ�س�سة على اال�ستعداد
ملتغرياتها القادمة ،واتخاذ الإجراءات الكفيلة ملواجهتها ،وا�ستخدام
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الطريقة العقالنية يف حتديد خياراتها وتطبيق اخليار الأف�ضل،
والتوظيف الر�شيد لقدراتها املالية واالقت�صادية ،وحتقيق نتائج
�أف�ضل يف امل�ستقبل ،وتعزيز العمل اجلماعي و�إك�ساب اخلربة لكافة
العاملني يف امل�ؤ�س�سة من خالل م�شاركتهم يف بناء اال�سرتاتيجية
وو�ضع �أهدافها ،وحت�سني كيفية �صنع القرار؛ لأنه ي�ؤكد على
الن�شاطات الرئي�سة للم�ؤ�س�سة ،وكيفية حتقيقها ،والقرارات الفاعلة
لبلوغها ،وي�ساعد امل�ؤ�س�سة على و�ضع الأ�ساليب الالزمة للتعامل
مع خططها و�إ�صدار التو�صيات الالزمة بو�ضعها على م�سالكها
ال�صحيحة (الكرخي2009 ،م).
وقد �أ�شارت �شلو�سري (� )Schlosser, 2013إىل �أن التخطيط
درك من خالله �أهمية
اال�سرتاتيجي هو نهج للتخطيط بعيد املدى ،و ُي َ
الرتكيز على امل�ؤ�س�سة وبيئتها و�أ�صحاب العالقة بها ،وا�ستخدام
�أ�ساليب لتحديد الفر�ص ،وجتنب التهديدات واملخاطر التي ميكن
التنب�ؤ بها ،مثل :حتليل ()SWOT؛ لتحديد نقاط القوة وال�ضعف
والفر�ص والتهديدات.
وتركز الكثري من امل�ؤ�س�سات على مبد�أ �إ�رشاك العاملني يف
بناء ثقافة امل�ؤ�س�سة� ،إذ �إنه ميكن �أن يكون للإدارة العليا ر�ؤية
وا�ضحة حول الثقافة التي تريد بناءها ،و�أن م�س�ألة تفعيل الثقافة
تكمن يف �إ�رشاك العاملني الذين يعدون العن�رص الأ�سا�سي لتنفيذ
�أي ا�سرتاتيجية ،ولبلورة عملية م�شاركة العاملني ف�إنه يتعني على
الإدارة العليا �أن تعطي مت�س ًعا من الوقت الكت�شاف ما يفكر به
العاملون �إزاء الإدارة وامل�ؤ�س�سة ،وما هي تطلعاتهم نحو حتقيق
ر�سالة امل�ؤ�س�سة (بني حمدان و�إدري�س2007 ،م).
ومتثل الثقافة التنظيمية واحدة من الو�سائل الداعمة لعملية
تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية ،فهي جمموعة القيم والأعراف والعادات
والقواعد غري املكتوبة التي توجه �سلوكيات العاملني ،وحتدد نوع
العالقات فيما بينهم ،وت�ؤثر يف �سلوكهم اليومي ،ومتثل الرابط
القوي الذي يربط جميع �أفراد امل�ؤ�س�سة بع�ضها ببع�ض ،واالختالل
يف هذا الرابط يعرقل عملية التنفيذ والتما�سك بني الأفراد ،وال بد
�أن تتميز الثقافة التنظيمية بالو�ضوح وال�شمولية جلميع م�ستويات
امل�ؤ�س�سة ومكوناتها ،ومت�سقة مع الوقت ،والقيم امل�شرتكة ،قابلة
للتعلم ،واالنت�شار بني مكونات امل�ؤ�س�سة �إذا ما دعمت بعملية
“تطبيع اجتماعي” داخل امل�ؤ�س�سة� ،إذ يجري من خاللها التوعية
بالقيم امل�شرتكة و�أمناط ال�سلوك يف بيئة العمل ،لذا ف�إن امل�ؤ�س�سات
التي تتميز بثقافة مبنية على قيم م�شرتكة �شاملة للم�ؤ�س�سة ككل
متتلك فر�صة �أكرب بالنجاح يف ا�سرتاتيجيتها امل�شرتكة (يون�س
والهيتي2010 ،م).
وتظهر �أهمية الثقافة التنظيمية يف �إدارتها للمخاطر والرغبة
يف املخاطرة ،فهي مبثابة هوية املنظمة و�شخ�صيتها التي تنعك�س
مالحمها يف �سلوك العاملني فيها بطريقة ال �إرادية ،وت�سهم بطريقة
�إيجابية لتحقيق امليزة التناف�سية للمنظمة ،وقد ي�ستخدمها املديرون
كو�سيلة لك�سب دعم العاملني يف املنظمة لتطبيق اللوائح واخلطط
اال�سرتاتيجية (.)Alina, Cerasela, Andreea, 2018
وقد �أ�صبح مفهوم الثقافة التنظيمية �سبيلاً لنجاح �إدارات
امل�ؤ�س�سات املعا�رصة ،حيث �إن حتقيق هذا النجاح مقرتن ب�رضورة
حتقيق الوحدة الداخلية للم�ؤ�س�سة ،والتكيف اخلارجي ،و�رشوط البيئة
املحيطة بنف�س الوقت� ،إذ �إن عمليات التطوير والإ�صالح ملنظومة

التعليم العايل تتطلب ا�سرتاتيجيات تنظيمية موجهة نحو الت�أثري
الفاعل يف �أبعاد الثقافة التنظيمية ،ولي�س نحو ال�سلوك التنظيمي
فقط؛ لأن املفهوم الأخري هو التج�سيد املرئي للثقافة التنظيمية
ولي�س �سب ًبا يف تكونها (الكعبي2014 ،م).
فمن افرتا�ضات الثقافة التنظيمية ال�شائعة� :إن دمج قيم
�أع�ضاء املنظمة ومعتقداتهم وقيم املنظمة ومعتقداتها ي�ساعد يف
حل امل�شاكل الداخلية واخلارجية ،وتكمن �أهمية ثقافة املنظمة
ب�أنها دليل للإدارة والعاملني يف امل�ؤ�س�سة ،وت�شكل لهم مناذج
ال�سلوك والعالقات التي يجب اتباعها واال�سرت�شاد بها ،والإطار
الفكري الذي يوجه �أع�ضاء امل�ؤ�س�سة ،وينظم �أعمالهم وعالقاتهم
و�إجنازاتهم (.)Yukl, 2013
وي�شري اجلازي (2016م) �إىل �أن الثقافة التنظيمية مبا حتويه
من قيم وقواعد �سلوكية حتدد للعاملني داخل امل�ؤ�س�سة ال�سلوك
الوظيفي املتوقع منهم ،وحتدد لهم �أمناط العالقات بني بع�ضهم،
وبينهم واجلهات الأخرى التي يتعاملون معها ،مثل :م�ستويات الأداء
مهما يف ا�ستقطاب
ومنهجهم يف حل امل�شكالت ،كما �أنها ُتعد عاملاً
ً
العاملني الطموحني واملجتهدين الذين يرتفع لديهم دافع �إثبات
الذات.
ويذكر بني حمدان و�إدري�س (2007م) �إن الثقافة التنظيمية
ُتعد ب�صمة امل�ؤ�س�سة وهويتها اخلا�صة ،و�أن للمنظمات ثقافات
تنظيمية خمتلفة ،و�أن هذه الثقافات جاءت مت�أثرة بالعديد
من العوامل ،مثل :البيئة التي توجد بها املنظمة؛ حيث الثقافة
ا�ستقرارا ،و ُتعد ممار�سات املديرين
الديناميكية ،والثقافة الأكرث
ً
اال�سرتاتيجيني والقادة -والتي تتج�سد ب�سلوكيات يراد ن�رشها داخل
امل�ؤ�س�سة -من العوامل امل�ؤثرة يف ثقافة امل�ؤ�س�سات� ،إذ �إن الثقافة
التنظيمية مكون من مكونات البيئة الداخلية للم�ؤ�س�سة ف�إن لها
�أهمية كبرية يف اخليارات اال�سرتاتيجية وتنفيذها ،وتقوم الثقافة
بدور مهم يف ترابط خمتلف �أجزاء امل�ؤ�س�سة بكونها امل�صدر الرئي�س
للقيم التي يتحلى بها العاملون وتنعك�س على �سلوكهم وعملهم
اليومي.
وي�شجع ماهر ( )Maher, 2014املديرين على حتفيز املوظفني
يف املنظمة على تقبل وممار�سة الأفكار اجلديدة دون اخلوف من
الوقوع باخلط�أ ،وحماولة احل�صول على ت�أييدهم للثقافة اجلديدة
من خالل خلق مناخ للثقة املتبادلة بينهم.
ومن بني الدرا�سات التي اهتمت بالتخطيط اال�سرتاتيجي
والثقافة التنظيمية ،ما قام به النا�رص وح�سني (2018م) :درا�سة
هدفت �إىل معرفة م�ستوى الثقافة التنظيمية ال�سائد يف جامعة
بغداد ،وكذلك م�ستوى الإبداع الإداري لدى القيادات الإدارية العليا
املتمثلة بالعمداء واملعاونني ف�ضلاً  ،ومعرفة العالقة بينهما ،اعتمد
الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي ،جرى بناء ا�ستبانتني ،وكانت
النتائج كالتايل :هناك م�ستوى جيد من الثقافة التنظيمية يف كليات
ر�ض من الإبداع الإداري لدى العمداء
جامعة بغداد ،ووجود م�ستوى ُم ٍ
واملعاونني ،ووجود عالقة بني الثقافة التنظيمية والإبداع الإداري.
و�أجرى الباحثان عويف وحمود (2018م) درا�سة هدفت
�إىل تعرف الثقافة التنظيمية ال�سائدة داخل املنظمة اجلزائرية،
�أهم �سماتها ،ومدى ت�أثريها يف م�ستوى �أداء املوارد الب�رشية.
36

درجة تطبيق عمداء الكليات في اجلامعات األردنية للخطط االستراتيجية وعالقتها بالثقافة التنظيمية
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

وقد ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي ،معتمدان على
اال�ستبيان ك�أداة رئي�سية جلمع املعلومات ،وقد ا�ستخدما �أ�سلوب
البحث بالعينة ،وا�ستخدما جملة من الأدوات الإح�صائية املنا�سبة
لطبيعة البحث ،وخل�صت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية� :إن الثقافة
التنظيمية ال�سائدة يف املنظمة مو�ضوع البحث هي ثقافة ال�سوق،
وبالتايل عدم ثبوت �صدق الفر�ضية الأوىل التي مفادها �إن املنظمة
ت�سودها الثقافة الهرمية ،وتت�سم الثقافة التنظيمية ال�سائدة بالرتكيز
على الإنتاج وحتقيق الأهداف ،زيادة القدرة التناف�سية حتقق الربح
وال�سيطرة على ال�سوق ،وم�ستوى الأداء لدى موارد املنظمة الب�رشية
جيد ،ومنه ن�ستنتج عدم �صدق الفر�ضية الثالثة كذلك ،والتي ت�شري
�إىل م�ستويات متو�سطة من الأداء وعالقة الثقافة التنظيمية مب�ستوى
�أداء املوارد الب�رشية عالقة قوية وطردية.
وهدفت درا�سة �آل �سليمان (2017م) تعرف م�ستوى التخطيط
اال�سرتاتيجي يف اجلامعات (الر�سمية واخلا�صة) من وجهة نظر
القادة الأكادمييني يف الأردن ،وتعرف العالقة بني التخطيط
اال�سرتاتيجي والأداء الوظيفي من وجهة نظر القادة الأكادمييني،
وا�ستخدم املنهج الو�صفي امل�سحي ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن
م�ستوى التخطيط اال�سرتاتيجي يف اجلامعات الر�سمية واخلا�صة من
وجهة نظر القادة الأكادمييني مرتف ًعا ،و�أن م�ستوى الأداء الوظيفي
جاء مرتف ًعا ،ووجود عالقة قوية �إيجابية ذات داللة �إح�صائية
بني التخطيط اال�سرتاتيجي والأداء الوظيفي من وجهة نظر القادة
الأكادمييني.
كما قام الود ()2017م بدرا�سة هدفت �إىل معرفة م�ستوى
الثقافة التنظيمية من وجهة نظر الأ�ساتذة والعاملني بالقطاع
أي�ضا معرفة
اجلامعي يف جامعة ق�سنطينة وطبيعة معايريها ،و� ً
ما �إذا كانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الثقافة
التنظيمية ح�سب (اجلن�س ،ال�سن ،امل�ؤهل العلمي ،وطبيعة املن�صب،
والأقدمية) ،واع ُتمد املنهج الو�صفي التحليلي ،وكانت النتائج
كالآتي :م�ستوى الثقافة التنظيمية لدى الأ�ساتذة والعاملني
باجلامعة م�ستوى جيد ،وتختلف معايري الثقافة ال�سائدة لدى
الأ�ساتذة والعاملني باجلامعة ،وال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
يف معايري الثقافة التنظيمية ُتعزى ملتغريات (اجلن�س ،ال�سن ،تغيري
طبيعة املن�صب ،امل�ؤهل العلمي ،الأقدمية).
و�أجرى عودة (2017م) درا�سة هدفت �إىل تعرف معوقات
تطبيق التخطيط اال�سرتاتيجي يف اجلامعات احلكومية يف حمافظة
بغداد من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ،واختالف وجهات النظر
باختالف (اجلن�س ،التخ�ص�ص ،الرتبة الأكادميية� ،سنوات اخلربة)
وا�ستخدم املنهج الو�صفي امل�سحي ،وقام بتطوير ا�ستبانة ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل النتائج التالية� :إن املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابة
�أع�ضاء هيئة التدري�س عن معوقات تطبيق التخطيط اال�سرتاتيجي يف
اجلامعات احلكومية يف بغداد من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س
كانت بدرجة مرتفعة ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
معوقات تطبيق التخطيط اال�سرتاتيجي يف اجلامعات احلكومية يف
بغداد من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ،تب ًعا ملتغريات (اجلن�س،
الكليات� ،سنوات اخلربة) ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
ملتغري الرتبة الأكادميية ل�صالح فئة �أ�ستاذ م�شارك.
و�سعت بدرخان (2016م) يف درا�ستها تعرف واقع التخطيط
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اال�سرتاتيجي يف اجلامعات الأردنية احلكومية واخلا�صة يف �ضوء
وطورت ا�ستبانة ،و�أظهرت الدرا�سة النتائج
معايري اجلودة ال�شاملةّ ،
التالية� :إن م�ستوى التخطيط اال�سرتاتيجي يف �ضوء معايري اجلودة
ال�شاملة ب�أبعادها الأربعة جاءت �ضمن امل�ستوى املرتفع ،كما
�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف تقديرات عينة
الدرا�سة مل�ستوى التخطيط اال�سرتاتيجي يف �ضوء معايري اجلودة
ال�شاملة ُتعزى ملتغري نوع اجلامعة ول�صالح اجلامعات اخلا�صة،
ومتغري امل�سمى الوظيفي ول�صالح العمداء ،يف حني مل تكن الفروق
دالة �إح�صائ ًيا تب ًعا لنوع الكلية ،ومتغري الرتبة الأكادميية با�ستثناء
وجود فروق على بعد التعليم اجلامعي والبحث العلمي ول�صالح رتبة
�أ�ستاذ م�ساعد.
وهدفت درا�سة العزام (2015م) �إىل معرفة �أثر الثقافة
التنظيمية على تبني �سلوك املواطنة التنظيمية وحتفيزه لدى
العاملني يف بلدية الو�سطية يف حمافظة �إربد ،كما �أنها جاءت
لتعرف درجة م�ستوى الثقافة التنظيمية و�سلوك املواطنة التنظيمية،
والتعرف على طبيعة العالقة بني الثقافة التنظيمية و�سلوك
املواطنة التنظيمية .ولتحقيق هذه الأهداف طُ ّورت ا�ستبانة ،ووزعت
على عينة متثل جمتمع الدرا�سة كاملاً  ،املكون من ( )183عاملاً ،
وخل�صت الدرا�سة �إىل النتائج التالية� :إن هناك م�ستويات متو�سطة
للثقافة التنظيمية وم�ستويات عالية من �سلوك املواطنة التنظيمية
يف بلدية الو�سطية ،ووجود عالقة ارتباط قوية دالة �إح�صائ ًيا بني
كل بعد من �أبعاد الثقافة التنظيمية ،ووجود �أثر للمتغري امل�ستقل
(الثقافة التنظيمية) يف املتغري التابع (�سلوك املواطنة التنظيمية).
وهدفت درا�سة ال�صانع (2013م) تعرف درجة ممار�سة عمداء
الكليات اجلامعية املتو�سطة ونوابهم يف اململكة الأردنية الها�شمية
التابعة جلامعة البلقاء التطبيقية �إدار ًيا ومال ًيا و�أكادمي ًيا وفن ًيا
للتخطيط اال�سرتاتيجي ،واختريت ثالث حمافظات من الو�سط
وطورت ا�ستبانتني ،وكانت النتائج
بطريقة العينة الق�صدية،
ّ
كالتايل� :إن درجة ممار�سة عمداء الكليات اجلامعية املتو�سطة يف
حمافظات الو�سط للتخطيط اال�سرتاتيجي من وجهة نظر العمداء
ونوابهم مرتفعة ،وم�ستوى �ضمان اجلودة كانت يف امل�ستوى
املتو�سط با�ستثناء فقرة واحدة مرتفعة ،ووجود عالقة �إيجابية ذات
داللة �إح�صائية بني ممار�سة عمداء الكليات اجلامعية املتو�سطة يف
حمافظات الو�سط للتخطيط اال�سرتاتيجي وعالقته مب�ستوى �ضمان
اجلودة من وجهة نظر العمداء ونوابهم ،وعدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية لدرجة ممار�سة عمداء الكليات اجلامعية املتو�سطة
يف حمافظات الو�سط للتخطيط اال�سرتاتيجي من وجهة نظر العمداء
ونوابهم.
وحاولت �أبو معيلق (2012م) يف درا�ستها الك�شف عن عالقة
�أمناط الثقافة التنظيمية بااللتزام الوظيفي لدى معلمي املدار�س
الأ�سا�سية الدنيا احلكومية مبحافظة غزة ،وا�ستخدمت الباحثة
املنهج الو�صفي التحليلي ،وجرى ت�صميم ا�ستبانتني و�إجراء
مقابالت ،وتو�صلت �إىل النتائج التالية :منط الثقافة التنظيمية
ال�سائد يف املدار�س الأ�سا�سية الدنيا احلكومية مبحافظات غزة هو
«ثقافة العالقات الإن�سانية» ،ويلي ذلك «ثقافة الإجناز» ح�صلت
على املرتبة الثانية ،ثم «ثقافة النظم والأدوار» ح�صلت على املرتبة
أخريا «ثقافة القوة» ،و�أن معلمي املدار�س الأ�سا�سية الدنيا
الثالثة ،و� ً
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احلكومية مبحافظات غزة يتمتعون مب�ستوى عالٍ من االلتزام
الوظيفي ،وعدم وجود فروق فردية ذات داللة �إح�صائية يف متو�سط
تقديرات املعلمني مل�ستوى االلتزام الوظيفي لديهم ُتعزى لأي من
متغريات الدرا�سة (امل�ؤهل العلمي ،متغري اجلن�س� ،سنوات اخلربة)
ووجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط تقديرات املعلمني
مل�ستوى االلتزام الوظيفي لديهم وبني منط الثقافة ال�سائدة يف
مدار�سهم.
و�أجرى امل�رصي (2011م) درا�سة هدفت تعرف درجة
ممار�سة مديري املدار�س الثانوية يف حمافظات غزة للتخطيط
اال�سرتاتيجي وعالقته ب�أمناط الثقافة التنظيمية ال�سائدة يف
مدار�سهم ،اتبع الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،وجلمع البيانات
�صمم ا�ستبانتني :واحدة للتخطيط اال�سرتاتيجي ،و�أخرى للثقافة
ّ
التنظيمية ،وكانت النتائج كالتايل :درجة ممار�سة مدير املدر�سة
ل�صياغة ر�سالة املدر�سة باملرتبة الأوىل ،يليها درجة ممار�سة مدير
املدر�سة للمتابعة والتقييم باملرتبة الثانية ،ودرجة ممار�سة مدير
املدر�سة لتحليل البيئة الداخلية باملرتبة الثالثة ،ودرجة ممار�سة
املدير ل�صياغة الر�ؤية امل�ستقبلية املرتبة الرابعة ،ودرجة ممار�سة
املدير لتحديد و�صياغة الأهداف اال�سرتاتيجية للمدر�سة املرتبة
الرابعة ،ودرجة حتليل املدير للبيئة اخلارجية باملرتبة اخلارجية
باملرتبة اخلام�سة والأخرية ،ووجود عالقة ارتباطية بني التخطيط
اال�سرتاتيجي والثقافة التنظيمية.
وتناول املربع (2008م) يف درا�سته دور القيادة اال�سرتاتيجية
يف تطوير الثقافة التنظيمية يف الأجهزة الأمنية يف جامعة نايف
العربية للعلوم الأمنية ،وا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي املقارن،
و�أداة واحدة جلمع البيانات هي :اال�ستبانة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
النتائج التالية� :إن ممار�سة القيادة اال�سرتاتيجية امل�شاركة يف
املديرية العامة للجوازات بدرجة متو�سطة ،ووجود منط الثقافة
املحافظة يف املديرية العامة للجوازات بدرجة متو�سطة ،ووجود
ارتباط طردي متو�سط بني القيادة اال�سرتاتيجية امل�شاركة وكل
من الثقافة املرنة والثقافة املبدعة يف املديرية العامة للجوازات
واملديرية العامة للدفاع املدين ،وم�ساهمة القيادة اال�سرتاتيجية
امل�شاركة يف تطوير الثقافة التنظيمية ال�سائدة يف املديرية العامة
للجوازات بدرجة متو�سطة ،ووجود معوقات تنظيمية مهمة حتد من
فاعلية دور القيادات اال�سرتاتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية
ال�سائدة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع
املدين بدرجة عالية.
وهدفت درا�سة الدجني (2006م) التعرف �إىل واقع التخطيط
اال�سرتاتيجي يف اجلامعة يف �ضوء معايري اجلودة يف غزة ،واتبع
الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،ومنهج حتليل املحتوى ،وقام
بت�صميم ا�ستبانة ،و�إعداد بطاقة حتليل املحتوى ،وعقد ور�شة
ملجموعة مكونة من ع�رشة من �أ�ساتذة اجلامعة ،وكانت نتائج
الدرا�سة كالتايل :و�ضوح مفهوم التخطيط اال�سرتاتيجي لدى �إدارة
اجلامعة بدرجة مرتفعة ،وقد ارتفعت درجة امليل بدرجة مرتفعة
جداً للمفهوم الذي يربط التخطيط اال�سرتاتيجي باجلودة ،ون�سبة
( )75.89من جمتمع الدرا�سة ميار�سون التخطيط اال�سرتاتيجي،
ويعتربون �أن جودة التخطيط اال�سرتاتيجي خطوة الزمة ومهمة؛
لتحقيق اجلودة ال�شاملة يف �سيا�سات اجلامعة و�أدائها ،توافر معايري

الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة والنوعية يف مكونات اخلطة
اال�سرتاتيجية للجامعة بن�سبة مرتفعة ،وجود �ضعف يف �صياغة
بع�ض جوانب الر�ؤية والر�سالة والأهداف ،عدم ر�ضا �إدارة اجلامعة
عن جودة القاعات واملختربات ،ومرافق الأن�شطة املرافقة للمنهاج.
وبعد االطالع على الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع
البحث ،تبني �أن هذه الدرا�سات تنوعت واختلفت باختالف الأهداف
والبيئات التي طُ بقت بها الدرا�سة ،ومبا �أن البحث احلايل يبحث يف
مو�ضوع التخطيط اال�سرتاتيجي وعالقته بالثقافة التنظيمية مت
الرجوع �إىل الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة بالتخطيط اال�سرتاتيجي
والثقافة التنظيمية ،فقد �أكدت الدرا�سات ال�سابقة على �أهمية
التخطيط اال�سرتاتيجي يف امل�ؤ�س�سات املختلفة ،خا�صة يف القطاع
التعليمي ،وقد تنوعت الأهداف البحثية ملعظم الدرا�سات ال�سابقة،
فمنها :ما ربط التخطيط اال�سرتاتيجي والثقافة التنظيمية بكلٍ من
الأداء الإداري واجلودة ال�شاملة وااللتزام الوظيفي .وت�شابهت درا�سة
بدرخان (2016م) ،و�آل �سليمان (2017م) مع البحث احلايل من
حيث جمتمع البحث وكانت العينة املختارة يف هذه الدرا�سات
من �أع�ضاء هيئة التدري�س� ،إال �أن البحث احلايل متيز عن الدرا�سات
ال�سابقة يف �أنها تبحث يف مو�ضوع التخطيط اال�سرتاتيجي وعالقته
بالثقافة التنظيمية يف اجلامعات و ُيعد هذا البحث الأول  -يف
حدود علم الباحثني -الذي يبحث يف درجة تطبيق عمداء الكليات
يف اجلامعات الأردنية للخطط اال�سرتاتيجية ،وعالقتها بالثقافة
التنظيمية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س.

مشكلة البحث وأسئلته:
ت�شكل التحديات التي تواجهها م�ؤ�س�سات التعليم العايل
داخل ًيا وخارج ًيا ،واملتغريات املحلية والعاملية ،وغريها� ،رضورة
فر�صا �أو تهديدات ،ونقاط قوة
التعامل معها على �أنها قد تكون ً
�أو �ضعف ،ك�إحدى ال�سمات املميزة ال�ستمرارية تلك امل�ؤ�س�سات
وحيويتها ،وبقائها وتكيفها ،و ُتعد التحديات اال�سرتاتيجية �أحد
تلك التحديات التي تواجهها م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وت�أخذ
�ألوا ًنا خمتلفة؛ لكونها تت�صف بالغمو�ض والديناميكية والتعقيد
�شلو�سري ( ،)Schlosser, 2013وذكر �سانزا وخانياطا (Sunza,
� )and Kenyatta, 2019أنه قد تتنوع الثقافة التنظيمية من منظمة
�إىل �أخرى؛ لتتنا�سب ور�ؤية تلك املنظمة ،فهي حتدد املقبول وغري
املقبول يف املنظمة ،و ُتعد �أهم املعايري احليوية التي تربط بني
اخلطط اال�سرتاتيجية وتنفيذها ،لذا ال بد من م�شاركة العاملني يف
املنظمة؛ لتطبيق اخلطط اال�سرتاتيجية ،والتقليل من مقاومة التغيري،
وقد تبني يف درا�سة املربع (2008م) دور القيادة اال�سرتاتيجية
يف تطوير الثقافة التنظيمية ،ووجود عالقة ارتباطية بني التخطيط
اال�سرتاتيجي والثقافة التنظيمية لدى مديري املدار�س الثانوية يف
حمافظة غزة ،و�أكدت درا�سة �آل �سليمان (2017م) وجود عالقة
قوية �إيجابية ذات داللة �إح�صائية بني التخطيط اال�سرتاتيجي والأداء
الوظيفي ،هذا بدوره دعا الباحثني �إىل �رضورة التفكري مبنطق فهم
التخطيط اال�سرتاتيجي وا�ستخدامه؛ لتحقيق �أهداف م�ؤ�س�سات
التعليم العايل وتعزيز قدرتها على ا�ستخدام �إمكاناتها؛ لتتمكن من
اال�ستمرارية والبقاء ،وم�ساعدتها على ا�ست�رشاف امل�ستقبل والتنب�ؤ
باملتغريات التي قد حتدث فيه ،والقدرة على الت�أقلم مع البيئة
الداخلية واخلارجية والتعرف على الفر�ص واملخاطر ،وحتديد
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البدائل املنا�سبة واتخاذ القرارات ال�صائبة؛ لتحقيق الأهداف
املن�شودة ،والعمل على بناء ثقافة تنظيمية تدعم الإبداع واالبتكار
والتطور وتقوم على املنطق والتفكري اال�سرتاتيجي ،و�رضورة تطبيق
اخلطط اال�سرتاتيجية ،ومعرفة عالقتها بالثقافة التنظيمية من
وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية؛ لتتمكن
من اال�ستمرارية وحتقيق امليزة التناف�سية.
وحتدد م�شكلة البحث يف الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
1 .1ما درجة تطبيق عمداء الكليات يف اجلامعات الأردنية
للخطط اال�سرتاتيجية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س؟
.2 .2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
تقديرات درجة تطبيق عمداء الكليات يف اجلامعات الأردنية للخطط
اال�سرتاتيجية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ُتعزى ملتغريات:
(اجلن�س ،واخلربة ،ونوع الكلية ،ونوع اجلامعة)؟
3 .3ما م�ستوى الثقافة التنظيمية لأع�ضاء هيئة التدري�س يف
اجلامعات الأردنية من وجهة نظرهم؟
4 .4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الثقافة
التنظيمية لأع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية ُتعزى
ملتغريات البحث( :اجلن�س ،واخلربة ،ونوع الكلية ،ونوع اجلامعة)؟
5 .5هل توجد عالقة ارتباطية دالة �إح�صائ ًيا بني درجتي
تطبيق عمداء الكليات للخطط اال�سرتاتيجية وم�ستوى الثقافة
التنظيمية يف اجلامعات الأردنية؟

فرضيات البحث:
للإجابة عن الأ�سئلة (الثاين والرابع واخلام�س) فقد �صيغت
الفر�ضيات الآتية:
1 .1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤ .05بني متو�سطات تقديرات درجة تطبيق عمداء الكليات يف
اجلامعات الأردنية للخطط اال�سرتاتيجية من وجهة نظر �أع�ضاء
هيئة التدري�س ُتعزى ملتغريات( :اجلن�س ،واخلربة ،ونوع الكلية،
ونوع اجلامعة).
2 .2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )α≤ .05يف م�ستوى الثقافة التنظيمية لأع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعات الأردنية ُتعزى ملتغريات الدرا�سة( :اجلن�س،
واخلربة ،ونوع الكلية ،ونوع اجلامعة).
3 .3ال توجد عالقة ارتباطية �إح�صائ ًيا ذات داللة عند م�ستوى
( )α≤ .05بني درجتي تطبيق عمداء الكليات للخطط اال�سرتاتيجية
وم�ستوى الثقافة التنظيمية يف اجلامعات الأردنية.

أهداف البحث:
يهدف البحث احلايل �إىل حتقيق ما ي�أتي:
1 .1تعرف درجة تطبيق عمداء الكليات يف اجلامعات الأردنية
للخطط اال�سرتاتيجية من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية.
2 .2حتديد الفروق بني متو�سطات تقديرات �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية لدرجة تطبيق عمداء الكليات يف اجلامعات الأردنية
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أ .آيات حسوني قديسات
أ .د .علي محمد جبران

للخطط اال�سرتاتيجية باختالف متغريات البحث( :اجلن�س ،واخلربة،
ونوع الكلية ،ونوع اجلامعة).
3 .3تعرف م�ستوى الثقافة التنظيمية لأع�ضاء هيئة التدري�س
يف اجلامعات الأردنية.
4 .4حتديد الفروق بني متو�سطات تقديرات درجة تطبيق عمداء
الكليات للخطط اال�سرتاتيجية يف اجلامعات الأردنية وم�ستوى
الثقافة التنظيمية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية يف اجلامعات الأردنية
باختالف متغريات الدرا�سة( :اجلن�س ،واخلربة ،ونوع الكلية ،ونوع
اجلامعة).
5 .5تق�صي العالقة بني درجة تطبيق عمداء الكليات للخطط
اال�سرتاتيجية وم�ستوى الثقافة التنظيمية يف اجلامعات الأردنية.

أهمية البحث:
الأهمية النظرية :ي�أمل الباحثان �أن ت�شكل نتائج هذا البحث
قاعدة معرفية لعمداء الكليات يف اجلامعات الأردنية؛ لتح�سني
درجة تطبيق اخلطط اال�سرتاتيجية وعالقتها بالثقافة التنظيمية.
الأهمية العمليةُ :يعد هذا البحث ذا �أهمية كبرية يف املجال
العلمي والرتبوي ،ومن امل�ؤمل �أن ي�ستفيد من هذا البحث كل من:
متخذي القرارات؛ للتعرف على درجة تطبيق عمداء الكليات يف
اجلامعات الأردنية للخطط اال�سرتاتيجية وعالقتها بالثقافة
التنظيمية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ،والباحثني
واملهتمني يف جماالت التخطيط اال�سرتاتيجي والثقافة التنظيمية
ب�أدب نظري ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،والعمداء يف اجلامعات
الأردنية ،والتعرف �إىل تقديرات �أع�ضاء هيئة التدري�س لدرجة تطبيق
عمداء الكليات للخطط اال�سرتاتيجية وعالقتها بالثقافة التنظيمية.
التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
عرفها الكرخي (2009م� ،ص)21:
اخلطة اال�سرتاتيجيةَ :
ب�أنها« :الأهداف التي يراد التو�صل �إليها خالل فرتة زمنية معينة ،ثم
ح�شد الإمكانيات الالزمة؛ لتحقيق تلك الأهداف وفق �أ�ساليب تخت�رص
وتعرف اخلطة اال�سرتاتيجية �إجرائ ًيا ب�أنها:
الكلف وتعظم النتائج”ّ .
الأهداف التي تريد اجلامعات الأردنية التو�صل �إليها خالل فرتة
زمنية معينة ،وح�شد الإمكانات الالزمة لتحقيق تلك الأهداف ،وفق
�أ�ساليب تقلل من التكلفة ،وحتقق النتائج بكفاءة وفاعلية.
(& Mehta

يعرفها ميهتا وكري�شنان
الثقافة التنظيميةَ :
 )Krishnan. 2004. pp281على �أنها« :معتقدات وافرتا�ضات وقيم
ي�شرتك فيها �أع�ضاء املجموعة يف قواعد ال�سلوك و�أ�ساليب القيادة
ويعرفها �أحمدي و�سالمزاده
والإجراءات الإدارية والعادات».
ّ
ودراعي و�أخباري (Ahmadi, Salamzadeh, Daraei, Akbari.
 )2012. pp3-4ب�أنها« :جمموعة املعتقدات والقيم والقواعد ال�سلوكية
وتعرف “الثقافة
توحد وجتمع �أع�ضاء امل�ؤ�س�سة».
امل�شرتكة التي ّ
َ
التنظيمية” �إجرائ ًيا :ب�أنها ال�سلوك املالحظ ،والذي بدوره يعك�س
مبادئ وقيم ومعتقدات ع�ضو هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية،
التي اكت�سبها يف �أثناء عمله يف الكلية ،والتي ت�ؤثر ب�شكل �إيجابي �أو
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�سلبي يف حتقيق �أهداف اجلامعة ب�شكل عام والكلية ب�شكل خا�ص.

جدول ()2
التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات البحث

حدود البحث وحمدداته:
تتحدد �إمكانية تعميم نتائج البحث على �ضوء ما ي�أتي:

اجلن�س

طبق البحث على �أع�ضاء هيئة التدري�س
 احلدود الب�رشيةّ :
يف اجلامعات الأردنية.
طبق البحث يف اجلامعات الأردنية
 احلدود املكانيةّ :
(احلكومية ،اخلا�صة).

نوع
اجلامعة

طبق البحث يف الف�صل الدرا�سي الأول
 احلدود الزمانيةّ :
للعام الدرا�سي 2019 /2018م.
 احلدود املفاهيمية “املو�ضوعية” :يقت�رص هذا البحث
على معرفة درجة تطبيق عمداء الكليات يف اجلامعات الأردنية
للخطط اال�سرتاتيجية وعالقتها بالثقافة التنظيمية لأع�ضاء هيئة
التدري�س من وجهة نظرهم.

اخلربة

طريقة البحث وإجراءاته
الكلية

منهج البحث:
نظرا ملالءمته وطبيعة
ا�ستخدم املنهج الو�صفي االرتباطيً ،
البحث و�أهدافه.

جمتمع البحث:
تكون جمتمع البحث من جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
اجلامعات الأردنية البالغ عددهم ( )10836ع�ضو هيئة تدري�س،
واجلدول( )01يو�ضح توزيع جمتمع البحث وف ًقا ملتغريات البحث.
الجدول ()1
توزيع مجتمع البحث ً
وفقا لمتغيرات البحث.

متغريات
البحث
اجلن�س

نوع اجلامعة

اخلربة

الكلية

الفئات

التكرار

ذكر

8010

�أنثى

2826

حكومية

6072

خا�صة

4764

� - 1أقل من � 5سنوات

1450

� - 5أقل من � 10سنوات

3650

� 10سنوات ف�أكرث

5763

علمية

4946

�إن�سانية

5890

املجموع
10836

10836

10836

10836

عينة البحث:
اختريت عينة ع�شوائية ب�سيطة وعددها ( )378ع�ضو هيئة
التدري�س يف اجلامعات الأردنية ،ووزعت �أداة البحث (اال�ستبانة)
عليهم ،وكان توزيع العينة كما هو مو�ضح يف جدول (:)02

الفئات

التكرار

الن�سبة

ذكر

296

78.3

�أنثى

82

21.7

املجموع

378

100.0

حكومة

310

82.0

خا�صة

68

18.0

املجموع

378

100.0

65

17.2

123

32.5

� 10سنوات ف�أكرث

190

50.3

املجموع

378

100.0

علمية

80

21.2

�إن�سانية

298

78.8

املجموع

378

100.0

�سنة  -اقل من 5
�سنوات
اقل من10 - 5
�سنوات

أداة البحث:
بعد االطالع على الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة ذات
العالقة مبو�ضوع التخطيط اال�سرتاتيجي والثقافة التنظيمية ُبنيت
ا�ستبانة للتعرف �إىل درجة تطبيق عمداء الكليات يف اجلامعات
الأردنية للخطط اال�سرتاتيجية وعالقتها بالثقافة التنظيمية من
وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ومن هذه الدرا�سات درا�سة
عودة (2017م) ،ودرا�سة عويف وحمود (2018م) ،ودرا�سة �آل
�سليمان (2017م) وغريهم ،وتكونت اال�ستبانة من جمالني هما:
جمال التخطيط اال�سرتاتيجي والذي تكون من ( )22عبارة ،وجمال
الثقافة التنظيمية والذي تكون من( )24عبارة ،موزعة على �أربعة
جماالت ،وهي :ثقافة (التما�سك التنظيمي) وت�ضمنت( )6عبارات،
وثقافة (النظم والأدوار) وت�ضمنت( )6عبارات ،وثقافة (العالقات
الإن�سانية) وت�ضمنت()6عبارات ،وثقافة (الإجناز) وت�ضمنت()6
عبارات ،وقد ا�ستخدم مقيا�س ليكرت خما�سي التدريج� ،إذ حددت
خم�سة م�ستويات على النحو الآتي( :كبرية ج ًدا و�أعطيت ( ،)5وكبرية
�أعطيت ( ،)4ومتو�سطة �أعطيت ( ،)3وقليلة �أعطيت ( ،)2وقليلة ج ًدا
و�أعطيت ( )1للإجابة عن تلك العبارات� ،إذ متثل الدرجة ( )5درجة
مرتفعة ،كما متثل الدرجة ( )1درجة متدنية.
صدق األداة:
وجرى التحقق من �صدق ا�ستبانة التخطيط اال�سرتاتيجي،
والثقافة التنظيمية بعدة طرق كالآتي:
1 .1ال�صدق الظاهري (�صدق املحكمني):
جرى الت�أكد من �صدق �أداة البحث عن طريق عر�ض اال�ستبانة
على جمموعة من املحكمني املتخ�ص�صني يف جمال الإدارة الرتبوية
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وعلم النف�س الرتبوي من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات
الأردنية؛ للتحقق من �صالحية العبارات ،من حيث ال�صياغة
اللغوية وو�ضوح العبارات ومراعاة �صحة املعلومات الواردة فيها،
حمكما .وطُ لب منهم حتكيم حمتوى العبارات
وبلغ عددهم ()13
ً
ومدى مالءمتها للمجال الذي اندرجت حتته ،وقد �أبدى املحكمون
العديد من املالحظات� ،إذ ُعدلت بع�ض العبارات التي �أجمع عليها
املحكمون كمعيار للحكم على �صالحية العبارة.
�2 .2صدق البناء (املحتوى):
ال�ستخراج دالالت �صدق البناء للمقيا�س ا�ستخرجت معامالت
ارتباط عبارات املقيا�س مع الدرجة الكلية يف عينة ا�ستطالعية
من خارج عينة البحث تكونت من ( )40ع�ضو هيئة تدري�س� ،إذ �إن
معامل االرتباط هنا ميثل داللة لل�صدق بالن�سبة لكل عبارة يف
�صورة معامل ارتباط بني كل عبارة والدرجة الكلية يف ا�ستبانة
التخطيط اال�سرتاتيجي ،وبني كل عبارة وارتباطها باملجال التي
تنتمي �إليه يف ا�ستبانة الثقافة التنظيمية .وفيما يتعلق با�ستبانة
التخطيط اال�سرتاتيجي فقد تراوحت معامالت ارتباط العبارات مع
الأداة ككل ما بني (� .) .84 - .53أما ا�ستبانة الثقافة التنظيمية
فقد تراوحت معامالت ارتباط العبارات مع الأداة ككل ما بني (.62
  ،) .92ومع املجال ( ،) .96 - .77وجتدر الإ�شارة �إىل �أن جميعمعامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة �إح�صائ ًيا،
ولذلك مل يج ِر حذف �أي من هذه العبارات.
ثبات أداة البحث:
للت�أكد من ثبات �أداة البحث فقد جرى التحقق بطريقة االختبار
و�إعادة االختبار ( )test-retestبتطبيق املقيا�س ،و�إعادة تطبيقه بعد
مكونة من ()40
�أ�سبوعني على جمموعة من خارج عينة البحث ّ
ع�ضو هيئة تدري�س ،ومن ثم احت�سب معامل ارتباط بري�سون بني
تقديراتهم يف املرتني �إذ بلغ ( ) .87يف �أداة التخطيط اال�سرتاتيجي،
و( ) .92يف �أداة الثقافة التنظيمية.
أي�ضا معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي ح�سب
واحت�سب � ً
معادلة كرونباخ �ألفا� ،إذ بلغ ( ) .91يف �أداة التخطيط اال�سرتاتيجي،
و( ) .96يف �أداة الثقافة التنظيمية ،واعتربت هذه القيم مالئمة
لغايات هذه الدرا�سة.
متغريات البحث:
ي�شتمل البحث على املتغريات الآتية:
● ●�أولاً  :املتغري امل�ستقل:
وهو درجة تطبيق عمداء الكليات يف اجلامعات الأردنية
للخطط اال�سرتاتيجية وم�ستوى الثقافة التنظيمية من وجهة نظر
�أع�ضاء هيئة التدري�س.
● ●ثانياً :املتغريات التابعة:
1 .1اجلن�س ،وله م�ستويان( :ذكر و�أنثى).
2 .2نوع اجلامعة ،ولها م�ستويان( :حكومة ،خا�صة).
3 .3الكلية ،ولها م�ستويان( :الكليات العلمية ،والكليات
الإن�سانية).
4 .4اخلربة ،ولها ثالثة م�ستويات�( :سنة_ �أقل من � 5سنوات)،
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(�5سنوات_ �أقل من � 10سنوات)� 10( ،سنوات ف�أكرث).
إجراءات البحث:
�أُجري البحث وفق الإجراءات التالية:
ُ 1 .1بنيت �أداة البحث بعد االطالع على الأدب النظري
والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة ،بعد الت�أكد من �صدقها وثباتها.
ُ 2 .2وزعت ( )400ا�ستبانة ،ومت ا�سرتداد ( ،)378وعند
مراجعتها كانت جميعها مكتملة البيانات ،لذلك خ�ضعت جميعها
للمعاجلة الإح�صائية.
ُ 3 .3جمعت البيانات ومعاجلتها �إح�صائ ًيا با�ستخدام برنامج
( )SPSSللح�صول على النتائج.
ُ 4 .4عر�ضت النتائج ،ومتت مناق�شتها ،وو�ضعت تو�صيات
تن�سجم مع النتائج التي جرى التو�صل �إليها.
املعاجلة اإلحصائية:
ا�ستخدمت الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ()SPSS
وا�ستخرجت الإح�صائيات الآتية:
1 .1معامل الثبات كرونباخ �آلفا (،)Cronbach’s-Alpha
واختبار ( ،)test-retestومعامل ارتباط بري�سون.
2 .2املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية.
3 .3اختيار حتليل التباين الرباعي واملقارنات البعدية
بطريقة �شفيه.
4 .4واعتمد �سلم ليكرت اخلما�سي لت�صحيح �أدوات البحث،
ب�إعطاء كل عبارة من عباراته درجة واحدة من بني درجاته اخلم�س
(بدرجة كبرية ج ًدا ،بدرجة كبرية ،بدرجة متو�سطة ،بدرجة قليلة،
بدرجة قليلة ج ًدا) وهي متثل رقم ًيا ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الرتتيب،
وقد اعتمد املقيا�س التايل لأغرا�ض حتليل النتائج:
من  2,33 - 1,00قليلة
من  3,67 - 2,34متو�سطة
من  5,00 - 3,68كبرية
وقد احت�سب املقيا�س من خالل ا�ستخدام املعادلة التالية:
(احلد الأعلى للمقيا�س ( – )5احلد الأدنى للمقيا�س ( /)1عدد
الفئات املطلوبة ()3
(1,33= -1/3 )5
نتائج البحث ومناقشتها:
فيما ي�أتي ي�ستعر�ض الباحثان نتائج البحث وفق �أ�سئلته
وفر�ضياته:
ال�س�ؤال الأول :ما درجة تطبيق عمداء الكليات يف اجلامعات
الأردنية للخطط اال�سرتاتيجية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية لدرجة تطبيق عمداء الكليات يف اجلامعات
الأردنية للخطط اال�سرتاتيجية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س،

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )32كانون أول 2020م

واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك.
جدول ()3
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لعبارات درجة تطبيق عمداء الكليات في الجامعات األردنية للخطط االستراتيجية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتبة تنازلياً حسب
المتوسطات الحسابية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

1

13

ي�سعى العميد للح�صول على االعتماد الأكادميي املحلي جلميع التخ�ص�صات يف الكلية

3.87

1.095

مرتفع

2

14

ي�سعى العميد للح�صول على اعتماد �أكادميي عاملي لبع�ض التخ�ص�صات

3.75

1.114

مرتفع

3

15

يعقد العميد امل�ؤمترات والندوات البحثية ملواكبة امل�ستجدات

3.71

1.078

مرتفع

4

17

ُي�شكل العميد جلا ًنا ل�ضمان جودة الأداء يف الأق�سام

3.70

1.040

مرتفع

5

1

يرتب العميد برامج تطبيق اخلطط اال�سرتاتيجية ح�سب الأولوية

3.68

.919

مرتفع

6

21

يعزز العميد �إجراءات التقومي الذاتي لأع�ضاء هيئة التدري�س يف الكلية

3.64

.976

متو�سط

7

19

يعزز العميد جودة الإجراءات الإدارية من خالل الإفادة من التغذية الراجعة من �أق�سام الكلية

3.61

1.073

متو�سط

8

10

ُيعدل العميد اخلطط الدرا�سية بالتن�سيق مع جمال�س الأق�سام بهدف تطويرها ملواكبة امل�ستجدات

3.58

1.158

متو�سط

9

3

يطور العميد معايري �أداء قابلة للقيا�س ملكونات اخلطط اال�سرتاتيجية
ّ

3.54

.974

متو�سط

9

6

ُيطبق العميد معايري اجلودة يف اختيار �أع�ضاء هيئة التدري�س

3.54

1.097

متو�سط

11

8

يقيم العميد تقارير تنفيذ اخلطط اال�سرتاتيجية يف كل ق�سم من �أق�سام الكلية
ّ

3.46

1.112

متو�سط

12

5

يتم�سك العميد ب�أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين يف الكلية

3.41

1.130

متو�سط

13

12

يطور العميد تعليمات لتقومي خمرجات لتعلم الطلبة
ّ

3.38

1.118

متو�سط

14

22

يعقد العميد ن�شاطات دورية على م�ستوى الكلية؛ لتعرف حاجات �سوق العمل

3.30

1.147

متو�سط

15

20

يقيم العميد املتطلبات املادية الالزمة؛ لتطبيق اخلطط اال�سرتاتيجية
ّ

3.20

1.012

متو�سط

16

11

يوجه العميد البحوث العلمية مبا فيها ر�سائل الدرا�سات العليا يف الكلية بحيث تعالج م�شكالت املجتمع املحلي
ّ

3.18

1.197

متو�سط

17

9

ي�سعى العميد ال�ستحداث �أق�سام جديدة يف الكلية

3.16

1.332

متو�سط

18

16

يدعو العميد باحثني ذوي �سمعة عاملية يف مراكز البحث العلمي املختلفة؛ لعقد دورات وندوات يف الكلية

3.04

1.004

متو�سط

19

2

ي�ستحدث العميد برامج جديدة (ملرحلتي البكالوريو�س والدرا�سات العليا) �ضمن اخلطط اال�سرتاتيجية

3.02

1.155

متو�سط

20

18

ي�صمم العميد موق ًعا �إلكرتون ًيا يف الكلية تطبيقًا ملعايري اجلودة فيها
ّ

2.89

1.151

متو�سط

21

4

ي�ستعني العميد ببع�ض اخلرباء ذوي االخت�صا�ص يف املجتمع املحلي؛ لتطبيق اخلطط اال�سرتاتيجية

2.81

1.128

متو�سط

22

7

ُي�صمم العميد خطة للتعرف على الطلبة املتميزين يف الكلية بهدف ابتعاثهم

2.78

1.201

متو�سط

اخلطط اال�سرتاتيجية

3.37

.785

متو�سط

العبارات

الرتبة الرقم

يبني اجلدول (� )03أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت ما
بني (� ،)3.87 - 2.78إذ جاءت العبارة رقم ( )13والتي تن�ص
على «ي�سعى العميد للح�صول على االعتماد الأكادميي املحلي جلميع
التخ�ص�صات يف الكلية» يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ
( ،)3.87بينما جاءت العبارة رقم ( )7ون�صها “ ُي�صمم العميد خطة
للتعرف على الطلبة املتميزين يف الكلية بهدف ابتعاثهم” باملرتبة
الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( )2.78وبلغ املتو�سط احل�سابي
للخطط اال�سرتاتيجية ككل (.)3.37
�أ�شارت نتائج هذا ال�س�ؤال �إىل � ّأن درجة تطبيق عمداء الكليات
يف اجلامعات الأردنية للخطط اال�سرتاتيجية من وجهة نظر �أع�ضاء
هيئة التدري�س جاءت متو�سطة ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.37وقد

ُتعزى هذه النتيجة �إىل �أن التخطيط اال�سرتاتيجي وتطبيق اخلطط
اال�سرتاتيجية هي م�س�ؤولية كل الإدارات اجلامعية يف الكليات على
كافة امل�ستويات ،لذلك ي�سعى عمداء الكليات لتفعيل دورهم يف
عملية التخطيط اال�سرتاتيجي وتطبيق اخلطط اال�سرتاتيجية مل�ساعدة
الإدارة اجلامعية على حتقيق �أهدافها ،واحل�صول على ميزة تناف�سية
وا�سرتاتيجية على ال�صعيد املحلي والعربي والعاملي ،كما وقد ُيعزى
ال�سبب يف هذه النتيجة �إىل حر�ص عمداء الكليات على و�ضع خطط
ا�سرتاتيجية لكلياتهم تكون �شاملة جلميع متطلبات العمل الأكادميي
على م�ستوى الكلية �آخذين يف االعتبار الإمكانات املادية والب�رشية
املتاحة والتي ميكن من خاللها تنفيذ هذه اخلطط مبا يحقق �أهدافها.
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة الدجني (2006م) ،والتي
42

درجة تطبيق عمداء الكليات في اجلامعات األردنية للخطط االستراتيجية وعالقتها بالثقافة التنظيمية
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

�أظهرت �أن ن�سبة ( )% 75من جمتمع الدرا�سة ميار�سون التخطيط
اال�سرتاتيجي ويعتربون �أن جودة التخطيط اال�سرتاتيجي خطوة
الزمة ومهمة لتحقيق اجلودة ال�شاملة يف �سيا�سات اجلامعة
الإ�سالمية و�أدائها .وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة �آل �سليمان
(2017م) والتي �أظهرت �أن م�ستوى التخطيط اال�سرتاتيجي يف
اجلامعات الر�سمية واخلا�صة الأردنية من وجهة نظر القادة
الأكادمييني مرتفعة ،كما تختلف هذه النتيجة مع درا�سة بدرخان
(2016م) والتي ّبينت �أن م�ستوى التخطيط اال�سرتاتيجي يف �ضوء
معايري اجلودة ال�شاملة يف اجلامعات الأردنية احلكومية واخلا�صة
ب�أبعادها الأربعة جاءت �ضمن امل�ستوى املرتفع.
وقد جاءت العبارة رقم ( )13يف املرتبة الأوىل ،وتن�ص على
«ي�سعى العميد للح�صول على االعتماد الأكادميي املحلي جلميع
التخ�ص�صات يف الكلية» ،ومب�ستوى مرتفع ،تالها يف املرتبة الثانية
العبارة رقم ( )14والتي تن�ص على «ي�سعى العميد للح�صول على
اعتماد �أكادميي عاملي لبع�ض التخ�ص�صات» ومب�ستوى مرتفع،
وقد ُتعزى هذه النتيجة �إىل اهتمام عمداء الكليات باحل�صول
على االعتماد الأكادميي� ،سواء على امل�ستوى املحلي �أو العاملي،
فاالعتماد الأكادميي هو اعرتاف وا�ضح بو�صول اجلامعة �أو
الربنامـج التعليمي (التخ�ص�ص) �إىل م�ستـوى عـالٍ من اجلـودة ،ومبا
يتنا�سب مع الأهداف التي تن�شد حتقيقها يف طالبها ،وبامل�ستوى
اجليد الذي يتنا�سب مع التطلعات املجتمعية والتحديات العاملية،
والتطورات يف املجال �أو املجاالت التي تقوم بتدري�سها ،فاالعتماد
الأكادميي وجه من �أوجه التميز واجلودة ون�رش ثقافة اجلودة
والتقومي الذاتي يف اجلامعة ،كما �أن االعتماد مطلب حيوي ل�ضمان
جودة التعليم واحلكم على نتائج الربامج وا�ستخدامها يف دعم
تطوير التعلم للطلبة ،لذلك يهتم عمداء الكليات ب�إي�صال كلياتهم
ب�شكل خا�ص �إىل درجة عالية من التميز واجلودة ،تالها يف املرتبة
الثالثة العبارة رقم ( )15والتي تن�ص على «يعقد العميد امل�ؤمترات
والندوات البحثية ملواكبة امل�ستجدات» مب�ستوى مرتفع ،وقد يعزو
الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن عمداء الكليات ي�سعون لتحقيق جودة
التعليم يف اجلامعات التي يعملون بها ،ويحر�صون على مواكبة
امل�ستجدات من خالل عقد امل�ؤمترات والندوات البحثية لأع�ضاء
هيئة التدري�س مل�ساعدتهم على تطوير �أدائهم ،والذي �سينعك�س على
خمرجات التعليم العايل.
يليها يف املرتبة الرابعة العبارة رقم ( )17والتي تن�ص على
« ُي�شكل العميد جلا ًنا ل�ضمان جودة الأداء يف الأق�سام» ومب�ستوى
مرتفع ،وقد يعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن وجود جلان ل�ضمان
اجلودة يف الأق�سام ي�ساعد عمداء الكليات على متابعة الأق�سام
وحت�سني �أدائها وحتديد الأخطاء وجتاوزها ،وتعرف نقاط القوة
وال�ضعف يف الأق�سام؛ لتعزيز نقاط القوة والتخل�ص من نقاط
ال�ضعف من خالل حل امل�شكالت التي تواجه الأق�سام الأكادميية،
لذا تعد جلان �ضمان اجلودة يف الأق�سام جلان متخ�ص�صة ت�ساعد
عمداء الكليات على �أداء عملهم والو�صول بالأق�سام الأكادميية
�إىل �أعلى درجة من اجلودة يف الأداء ،تالها يف املرتبة اخلام�سة
العبارة رقم ( )1والتي تن�ص على «يرتب العميد برامج تطبيق
اخلطط اال�سرتاتيجية ح�سب الأولوية» ومب�ستوى مرتفع ،وقد يعزو
الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن عمداء الكليات يف اجلامعات الأردنية
هم من ذوي اخلربات الكبرية والكفاءة العلمية والإدارية العالية ،فقد
الـتحقوا بدورات تدريبية مكثفة يف املجاالت الإدارية املختلفة،
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لذلك ف�إن لديهم خربة بطرق التخطيط اال�سرتاتيجي وخطواته،
وحتديد الأولويات يف عملية تطبيق اخلطط اال�سرتاتيجية ،تالها يف
املرتبة ال�ساد�سة العبارة رقم ( )21والتي تن�ص على «يعزز العميد
�إجراءات التقومي الذاتي لأع�ضاء هيئة التدري�س يف الكلية» ومب�ستوى
متو�سط ،وقد يعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل اهتمام عمداء الكليات
بت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س على التقومي الذاتي ،ملا له من �أثر
كبري يف حت�سني �أدائهم ،فالتقومي الذاتي ي�سهم يف تعزيز معرفة
ع�ضو هيئة التدري�س لنقاط القوة وال�ضعف لديه ،فيحاول تعزيز
نقاط القوة ومعاجلة نقاط ال�ضعف ،وهي من الأ�ساليب احلديثة
لتح�سني �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وقد تعود النتيجة املتو�سطة
لهذه العبارة �إىل �أن التقومي الذي يقوم به ر�ؤ�ساء الأق�سام والطلبة
هو التقومي الأ�سا�سي والذي يجري االعتماد عليه عند تقومي �أع�ضاء
هيئة التدري�س� ،إال �أن هناك اهتمام ًا حديث ًا مبو�ضوع التقومي الذاتي
وحماولة جادة من قِبل اجلامعات وعمداء الكليات لتفعيله.
�أما العبارة رقم ( )7والتي تن�ص على « ُي�صمم العميد خطة
للتعرف على الطلبة املتميزين يف الكلية بهدف ابتعاثهم» ،فقد
ح�صلت على الرتتيب الأخري ،ومب�ستوى متو�سط ،وقد يعزو الباحثان
هذه النتيجة املتو�سطة �إىل وجود بع�ض الق�صور يف دعم الطلبة
املتفوقني واملتميزين يف اجلامعات الأردنية وابتعاثهم ،وقد
يعود ال�سبب يف ذلك �إىل اكتفاء الكليات ب�أع�ضاء هيئة التدري�س
املتواجدين فيها ،وعدم حاجة الكلية �إىل االبتعاث وتكبد �أعباء
مالية �إ�ضافية ،كما �أن ر�ؤ�ساء وجمال�س الأق�سام الأكادميية هم
الذين يقومون بتن�سيب �أ�سماء الطلبة الذين �سيبعثون ،لذلك ف�إن دور
حم�صورا على املوافقة �أو عدم
عمداء الكليات يف هذه العملية يكون
ً
املوافقة على االبتعاث.
ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطات تقديرات درجة تطبيق عمداء الكليات يف اجلامعات
الأردنية للخطط اال�سرتاتيجية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س
ُتعزى ملتغريات( :اجلن�س ،واخلربة ،ونوع الكلية ،ونوع اجلامعة)؟
وانبثق عن ال�س�ؤال الفر�ضية الآتية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05بني متو�سطات تقديرات درجة تطبيق
عمداء الكليات يف اجلامعات الأردنية للخطط اال�سرتاتيجية من
وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ُتعزى ملتغريات( :اجلن�س ،واخلربة،
ونوع الكلية ،ونوع اجلامعة).
ولفح�ص الفر�ضية ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لتقديرات درجة تطبيق عمداء الكليات يف
اجلامعات الأردنية للخطط اال�سرتاتيجية من وجهة نظر �أع�ضاء
هيئة التدري�س ح�سب متغريات (اجلن�س ،واخلربة ،ونوع الكلية ،ونوع
اجلامعة) واجلدول �أدناه يبني ذلك.
جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات درجة تطبيق عمداء الكليات في
الجامعات األردنية للخطط االستراتيجية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حسب متغيرات
(الجنس ،ونوع الجامعة ،والخبرة ،ونوع الكلية)

اجلن�س

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

العدد

ذكر

3.37

.836

296

�أنثى

3.41

.569
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نوع اجلامعة

اخلربة

الكلية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

العدد

حكومة

3.40

.774

310

خا�صة

3.26

.832

68

�سنة � -أقل من � 5سنوات

3.24

.573

65

�- 5أقل من� 10سنوات

3.48

.838

123

� 10سنوات ف�أكرث

3.35

.807

190

علمية

3.65

.677

80

�إن�سانية

3.30

.797

298

يبني اجلدول ( )40تباي ًنا ظاهر ًيا يف املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لتقديرات درجة تطبيق عمداء الكليات يف
اجلامعات الأردنية للخطط اال�سرتاتيجية من وجهة نظر �أع�ضاء
هيئة التدري�س ب�سبب اختالف فئات متغريات (اجلن�س ،ونوع
اجلامعة ،واخلربة ،ونوع الكلية) ولبيان داللة الفروق الإح�صائية
بني املتو�سطات احل�سابية ا�ستخدم حتليل التباين الرباعي جدول
(.)50
جدول ()05
تحليل التباين الرباعي لدور( الجنس ،ونوع الجامعة ،والخبرة ،ونوع الكلية) على تقديرات
درجة تطبيق عمداء الكليات في الجامعات األردنية للخطط االستراتيجية من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

اجلن�س

.423

1

.423

.717

.398

نوع اجلامعة

.787

1

.787

1.336

.249

اخلربة

4.959

2

2.479

4.206

.016

الكلية

8.354

1

8.354

14.171

.000

اخلط�أ

219.302

372

.590

الكلي

232.546

377

يتبني من اجلدول ( )05الآتي:
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية (ُ )α≤ .05تعزى
لدور اجلن�س� ،إذ بلغت قيمة ف .717وبداللة �إح�صائية بلغت.398
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية (ُ )α≤ .05تعزى
لدور نوع اجلامعة� ،إذ بلغت قيمة ف  1.336وبداللة �إح�صائية
بلغت.249
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية (ُ )α≤0.05تعزى لدور
اخلربة� ،إذ بلغت قيمة ف  4.206وبداللة �إح�صائية بلغت ،0.016
ولبيان الفروق الزوجية الدالة �إح�صائيا بني املتو�سطات احل�سابية
مت ا�ستخدام املقارنات البعدية بطريقة �شفيه كما هو مبني يف
اجلدول (.)06
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية (ُ )α≤ .05تعزى لدور
الكلية ،حيث بلغت قيمة ف  14.171وبداللة �إح�صائية بلغت

 ،0.000وجاءت الفروق ل�صالح الكليات العلمية.
جدول ()06
المقارنات البعدية بطريقة شفيه لدور الخبرة على تقديرات درجة تطبيق عمداء الكليات في
الجامعات األردنية للخطط االستراتيجية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

املتو�سط
احل�سابي
�سنة � -أقل من
� 5سنوات
� 5أقل من 10�سنوات
� 10سنوات
ف�أكرث

�سنة  -اقل من
� 5سنوات

 5اقل من� 10سنوات

� 10سنوات
ف�أكرث

3.24
3.48
3.35

*.24
.11

.13

* دالة عند مستوى الداللة ()α≤ .05
يتبني من اجلدول ( )6وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( .05

≤ )αبني �سنة � -أقل من � 5سنوات وبني � - 5أقل من � 10سنوات,
وجاءت الفروق ل�صالح � - 5أقل من � 10سنوات.
فيما يت�صل مبتغري اجلن�س فقد تبني عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية (ُ )α≤ .05تعزى لدور اجلن�س ،وهذه النتيجة تعني
�أن �أع�ضاء هيئة التدري�س الذكور والإناث ال يختلفون يف وجهات
نظرهم حول امل�ستوى املتو�سط لتطبيق عمداء الكليات يف اجلامعات
الأردنية للخطط اال�سرتاتيجية ،وهذا يعني �أنه لي�س للجن�س دور
يف م�ستوى تطبيق عمداء الكليات للخطط اال�سرتاتيجية ،لذا ف�إن
عمداء الكليات يتعاونون مع جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س (الذكور
والإناث) يف �سبيل حتقيق اخلطط اال�سرتاتيجية وتطبيقها بفاعلية
وكفاءة دون متييز بينهما.
�أما فيما يتعلق مبتغري نوع اجلامعة فقد تبني عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية (ُ )α≤ .05تعزى لدور نوع اجلامعة ،وهذه
النتيجة تعني �أن اجلامعات الأردنية احلكومية واخلا�صة ال تختلف
حول درجة تطبيق عمداء الكليات للخطط اال�سرتاتيجية ،وقد ُتعزى
هذه النتيجة اىل اعتماد اجلامعات احلكومية واخلا�صة معيار �ضمان
اجلودة الذي يحفز طاقات عمداء الكليات يف اجلامعات من �أجل
�إجناز الأهداف بكفاءة وفعالية ،كما تتناف�س اجلامعات احلكومية
واخلا�صة للح�صول على االعتماد الأكادميي حمل ًيا وعامل ًيا ،لذلك
ف�إن عمداء الكليات �سواء يف اجلامعات احلكومية �أو اخلا�صة
يحر�صون على تطبيق اخلطط اال�سرتاتيجية بفاعلية ،وتختلف هذه
النتيجة مع درا�سة بدرخان (2016م) ،والتي �أظهرت وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف تقديرات عينة الدرا�سة مل�ستوى التخطيط
اال�سرتاتيجي يف �ضوء معايري اجلودة ال�شاملة يف اجلامعات
الأردنية ُتعزى ملتغري نوع اجلامعة ول�صالح اجلامعات اخلا�صة.
�أما فيما يت�صل مبتغري �سنوات اخلربة فقد تبني وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية ( )α≤ .05تعزى لدور اخلربة؛ حيث تبني وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α≤ .05بني (�سنة � -أقل من � 5سنوات)
وبني (� - 5أقل من � 10سنوات) ,وجاءت الفروق ل�صالح (� - 5أقل
من � 10سنوات) ،وقد ُيعزى ظهور الفروق ل�صالح �أع�ضاء هيئة
التدري�س من ذوي اخلربة ( - 5اقل من � 10سنوات) �إىل �أن �أع�ضاء
هيئة التدري�س من ذوي اخلربات الكبرية لديهم عالقات �أكرب مع
عمداء الكليات ،وعلى الأغلب �أنهم قد تقلدوا من�صب ر�ؤ�ساء �أق�سام
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درجة تطبيق عمداء الكليات في اجلامعات األردنية للخطط االستراتيجية وعالقتها بالثقافة التنظيمية
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

�سابقني ،ويكون م�ستوى التعاون بينهم والعمداء �أكرب ،لذلك فهم
على وعي �أكرب بدرجة تطبيق عمداء الكليات للخطط اال�سرتاتيجية،
كما �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س من ذوي اخلربات الأعلى على وعي
ب�شكل �أكرب مبو�ضوع التخطيط اال�سرتاتيجي ،فاخلربة املرتاكمة تدل
ت�صورا �أو�ضح و�أدق
على الن�ضج الفكري واملعريف ،لذلك فهم يعطون
ً
ملدى تطبيق عمداء الكليات للخطط اال�سرتاتيجية.
�أما فيما يت�صل مبتغري نوع الكلية فقد تبني وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية ( )α≤ .05تعزى لدور الكلية ،وجاءت الفروق
ل�صالح الكليات العلمية ،وقد ُيعزى ال�سبب يف ظهور الفروق �إىل �أن
عمداء الكليات العلمية خا�صة كليات الطب ي�سعون للح�صول على
االعتماد الأكادميي العاملي واملحلي للتخ�ص�صات العلمية ،كما
�أنهم يركزون ب�شكل �أكرب على عقد امل�ؤمترات والندوات البحثية
دائما يف تطور وجتدد
ملواكبة امل�ستجدات ،فالتخ�ص�صات العلمية ً
نتيجة للأبحاث العلمية امل�ستمرة يف املجاالت العلمية ،لذلك ف�إن
دائما ملواكبة امل�ستجدات العلمية.
عمداء الكليات ي�سعون ً
ال�س�ؤال الثالث :ما م�ستوى الثقافة التنظيمية لأع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعات الأردنية ،من وجهة نظرهم؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية مل�ستوى الثقافة التنظيمية لأع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعات الأردنية ،من وجهة نظرهم ،واجلدول �أدناه
يو�ضح ذلك.
جدول ()07
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الثقافة التنظيمية ألعضاء هيئة
التدريس في الجامعات األردنية ،من وجهة نظرهم ،مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة الرقم

املجال

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

1

3

ثقافة العالقات الإن�سانية

3.69

.955

مرتفع

2

2

ثقافة النظم والأدوار

3.64

.882

متو�سط

3

1

ثقافة التما�سك التنظيمي

3.60

.859

متو�سط

4

4

ثقافة الإجناز

3.57

.892

متو�سط

الثقافة التنظيمية

3.63

.830

متو�سط

يبني اجلدول (� )70أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت ما
بني ( ،)3.57-3.69حيث جاءت ثقافة العالقات الإن�سانية يف
املرتبة الأوىل ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.69بينما جاءت
ثقافة الإجناز يف املرتبة الأخرية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ (،)3.57
وبلغ املتو�سط احل�سابي للثقافة التنظيمية ككل (.)3.63
�أ�شارت نتائج هذا ال�س�ؤال �إىل � ّأن م�ستوى الثقافة التنظيمية
لأع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية جاء متو�سطاً،
ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( )3.63وهو متو�سط قريب من امل�ستوى
املرتفع� ،إذ جاء جمال «ثقافة العالقات الإن�سانية« يف املرتبة
الأوىل ،ومب�ستوى مرتفع ،يليه يف املرتبة الثانية جمال «ثقافة
النظم والأدوار» ،ومب�ستوى متو�سط ،ثم جاء يف املرتبة الثالثة
جمال «ثقافة التما�سك التنظيمي» ،ومب�ستوى متو�سط ،يليه يف
املرتبة الرابعة والأخرية جمال «ثقافة الإجناز» ،ومب�ستوى متو�سط،
وعلى الرغم من �أن املتو�سطات احل�سابية لأغلب املجاالت جاءت
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أ .آيات حسوني قديسات
أ .د .علي محمد جبران

متو�سطة� ،إال �أنها �أقرب ما تكون �إىل امل�ستوى املرتفع ،والتي تعد
ؤ�رشا �إيجاب ًيا على وجود م�ستوى جيد من الثقافة التنظيمية ،وقد
م� ً
ُيعزى ذلك �إىل �أن عمداء الكليات يدركون �أهمية الثقافة التنظيمية
ب�أبعادها وب�أنها كُ ل متكامل ،ينبغي الأخذ وااللتزام بها مبا ي�ضمن
حتقيق امل�ؤ�س�سة الرتبوية لأهدافها� .إذ �أن هناك ترابط ًا قوياً ،وتفاع ًال
�إيجابي ًا بني هذه املجاالت قد يعمل على حتقيق الأهداف املرجوة.
تتفق هذه النتائج مع درا�سة الود (2017م) ،والتي بينت
�أن م�ستوى الثقافة التنظيمية لدى الأ�ساتذة والعاملني بالقطاع
اجلامعي يف فل�سطني جاءت مب�ستوى جيد ،وتتفق هذه النتيجة مع
درا�سة املربع (2008م) والتي بينت وجود منط الثقافة املحافظة
يف املديرية العامة للجوازات بدرجة متو�سطة.
�أما فيما يت�صل مبجال «ثقافة العالقات الإن�سانية» فقد جاء
يف املرتبة الأوىل ومب�ستوى مرتفع ،وقد ُتعزى هذه النتيجة �إىل
�سعي عمداء الكليات اىل االرتقاء مب�ستوى الأداء والعمل الأكادميي
يف كلياتهم ،وذلك من خالل االحرتام املتبادل والثقة املتبادلة
وت�شجيع عمداء الكليات لأع�ضاء هيئة التدري�س على العمل بروح
الفريق للو�صول �إىل الأهداف اخلا�صة بكلياتهم ب�شكل خا�ص
و�أهداف اجلامعة ب�شكل عام ،كما بينت النتائج اهتمام عمداء
الكليات مب�صلحة �أع�ضاء هيئة التدري�س ،كما يعمل عمداء الكليات
على توفري احتياجات �أع�ضاء هيئة التدري�س؛ �سع ًيا لت�سهيل العملية
التعليمية التعلمية يف كلياتهم ،وحت�سني �أداء املدر�سني فيها ،وتتفق
هذه النتيجة مع درا�سة �أبو معيلق (2012م) ،والتي بينت �أن منط
الثقافة التنظيمية ال�سائد يف املدار�س الأ�سا�سية الدنيا احلكومية
مبحافظات غزة هو «ثقافة العالقات الإن�سانية».
� ّأما فيما يت�صل مبجال «ثقافة النظم والأدوار» والذي جاء يف
املرتبة الثانية ومب�ستوى متو�سط ،فقد بينت النتائج اعتماد عمداء
الكليات االلتزام بالوقت كم�ؤ�رش للأداء املتميز ،و ُتعد �إدارة الوقت
من الأمور املهمة ج ًدا يف العمل اجلامعي� ،سواء يف العمل الإداري �أم
الأكادميي ،لذلك يحر�ص عمداء الكليات على االلتزام بالوقت ،وحث
�أع�ضاء هيئة التدري�س على االلتزام بالوقت ،لأنه م�ؤ�رش مهم للأداء
املتميز والتزام ع�ضو هيئة التدري�س ب�أوقات املحا�رضات وا�ستغالل
الوقت يف �إجناز العمل ُيعد م�ؤ�رش قوي و�إيجابي على وجود مناخ
تنظيمي �سليم ،كما تبني تقدير عمداء الكليات لأع�ضاء هيئة التدري�س
امللتزمني باللوائح والقوانني ،لذا ف�إن احرتام �أع�ضاء هيئة التدري�س
والتزامهم باللوائح والتعليمات ي�سهم يف حت�سني الأداء امل�ؤ�س�سي يف
اجلامعة ،لذلك يحر�ص عمداء الكليات على ت�شجيع العاملني على
االلتزام بها ويعملون على تقدير واحرتام من يلتزم بها.
� ّأما فيما يت�صل مبجال «ثقافة التما�سك التنظيمي» والذي
جاء يف املرتبة الثالثة ومب�ستوى متو�سط� ،إذ �أظهرت النتائج اهتمام
العمداء بت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س للتعامل بروح الوالء وااللتزام
املهني ،وقد ُتعزى هذه النتيجة �إىل وعي عمداء الكليات ب�أهمية
وجود والء تنظيمي والتزام مهني لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س؛ لأن
ذلك ي�صب يف م�صلحة الكلية ،لذلك ي�سعى عمداء الكليات �إىل غر�س
روح الوالء التنظيمي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س لديهم ،كما ي�شجع
العمداء �أع�ضاء هيئة التدري�س االلتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد
املعمول بها يف الكلية خا�صة تلك التي تت�صل بالقواعد ال�سلوكية
للطلبة وتطبيقها على من يخالفها وعدم التهاون يف تطبيقها ،وهذا
من �ش�أنه �أن يحقق م�صلحة الق�سم ب�شكل خا�ص والكلية ب�شكل عام،
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كما �أظهرت النتائج مدى دعم عمداء الكليات لأع�ضاء هيئة التدري�س
الذين يلتزمون بالأنظمة والقوانني ،ويحافظون على م�ستوى جيد
من الأداء.
وفيما يتعلق مبجال «ثقافة الإجناز» والذي جاء يف املرتبة
الرابعة والأخرية ومب�ستوى متو�سط ،فقد �أظهرت النتائج �أن العمداء
يوثقون �إجنازات الكلية بوثائق و�أدلة ومن�شورات اعتما ًد على
بيانات موثقة� ،إذ �إن توثيق �إجنازات الكلية من الأمور املهمة التي
تتبعها الكليات للح�صول على االعتماد الأكادميي وتطبيق معايري
اجلودة ،لذلك ف�إن عمداء الكليات يحر�صون على عملية توثيق
الإجنازات يف كلياتهم �سع ًيا منهم �إىل التميز ،و ُيظهر ت�شجيعهم
تقدمي الأفكار الإبداعية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وي�ؤدي �إىل رفع
الروح املعنوية لديهم ،والو�صول ب�أق�سامهم �إىل �أف�ضل م�ستوى من
الأداء ،فالثقة التي يعطيها العمداء لأع�ضاء هيئة التدري�س تزيد من
رغبتهم يف التميز والإبداع ،كما �أن الأفكار الإبداعية تقود الكليات
�إىل م�ستوى عالٍ من اجلودة مقابل الكليات الأخرى ،وتتفق هذه

النتيجة مع نتائج درا�سة العزام (2015م) ،والتي �أظهرت النتائج
�أن م�ستوى الثقافة التنظيمية لدى العاملني يف بلدية الو�سطية يف
حمافظة �إربد جاءت متو�سطة.
ال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف
م�ستوى الثقافة التنظيمية لأع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات
الأردنية ُتعزى ملتغريات البحث( :اجلن�س ،واخلربة ،ونوع الكلية،
ونوع اجلامعة)؟ وانبثق عن ال�س�ؤال الفر�ضية الآتية :ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05يف م�ستوى الثقافة
التنظيمية لأع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية ُتعزى
ملتغريات البحث( :اجلن�س ،واخلربة ،ونوع الكلية ،ونوع اجلامعة).
ولفح�ص الفر�ضية ا�ستخرج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية مل�ستوى الثقافة التنظيمية لأع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعات الأردنية ح�سب متغريات (اجلن�س ،ونوع
اجلامعة ،واخلربة ،ونوع الكلية) ،واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك.

جدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات درجة تطبيق عمداء الكليات لمستوى الثقافة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية حسب متغيرات (الجنس ،ونوع
الجامعة ،والخبرة ،ونوع الكلية)

اجلن�س

ذكر

�أنثى
نوع اجلامعة

حكومة

خا�صة
اخلربة

�سنة � -أقل من � 5سنوات

�5-أقل من � 10سنوات

�10سنوات ف�أكرث
الكلية

علمية

�إن�سانية

ثقافة التما�سك
التنظيمي

ثقافة النظم
والأدوار

ثقافة العالقات
الإن�سانية

ثقافة
الإجناز

الثقافة
التنظيمية

�س

3.57

3.56

3.63

3.49

3.56

ع

.920

.918

1.008

.924

.875

�س

3.68

3.93

3.94

3.85

3.86

ع

.583

.663

.683

.703

.589

�س

3.66

3.66

3.73

3.60

3.67

ع

.855

.868

.940

.876

.816

�س

3.32

3.51

3.53

3.43

3.46

ع

.824

.939

1.014

.955

.875

�س

3.46

3.84

3.75

3.76

3.72

ع

.643

.767

.819

.782

.700

�س

3.59

3.49

3.63

3.38

3.52

ع

.956

.969

1.081

1.020

.944

�س

3.65

3.66

3.71

3.62

3.67

ع

.856

.846

.914

.818

.789

�س

3.89

3.98

4.08

3.98

3.99

ع

.587

.583

.603

.526

.494

�س

3.52

3.54

3.59

3.46

3.53

ع

.903

.926

1.005

.937

.874

يبني اجلدول ( )80تباي ًنا ظاهر ًيا يف املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية مل�ستوى الثقافة التنظيمية لأع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعات الأردنية؛ ب�سبب اختالف فئات متغريات
(اجلن�س ،ونوع اجلامعة ،واخلربة ،ونوع الكلية).

ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية
ا�ستخرج حتليل التباين الرباعي املتعدد على املجاالت جدول ()90
وحتليل التباين الرباعي للأداة ككل جدول (.)10
46

درجة تطبيق عمداء الكليات في اجلامعات األردنية للخطط االستراتيجية وعالقتها بالثقافة التنظيمية
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

أ .آيات حسوني قديسات
أ .د .علي محمد جبران

جدول ()09
تحليل التباين الرباعي المتعدد لدور (الجنس ،ونوع الجامعة ،والخبرة ،ونوع الكلية) على مجاالت الثقافة التنظيمية

م�صدر التباين
اجلن�س

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

داللة
�إح�صائية

1.900

1

1.900

2.687

102.

7.185

1

7.185

9.978

.002

ثقافة العالقات الإن�سانية

6.672

1

6.672

7.760

.006

ثقافة الإجناز

7.028

1

7.028

9.731

.002

ثقافة التما�سك التنظيمي

3.768

1

3.768

5.330

.022

.787

1

.787

1.092

.297

ثقافة العالقات الإن�سانية

1.362

1

1.362

1.584

.209

ثقافة الإجناز

.571

1

.571

.790

.375

ثقافة التما�سك التنظيمي

1.007

2

.503

.712

.491

2.797

2

1.399

1.942

.145

ثقافة العالقات الإن�سانية

390.

2

.195

.227

.797

ثقافة الإجناز

3.553

2

1.776

2.460

.087

ثقافة التما�سك التنظيمي

6.137

1

6.137

8.680

.003

10.615

1

10.615

14.743

.000

ثقافة العالقات الإن�سانية

13.933

1

13.933

16.205

.000

ثقافة الإجناز

15.048

1

15.048

20.834

.000

ثقافة التما�سك التنظيمي

263.033

372

.707

ثقافة النظم والأدوار

267.858

372

.720

ثقافة العالقات الإن�سانية

319.846

372

.860

ثقافة الإجناز

268.681

372

.722

ثقافة التما�سك التنظيمي

277.955

377

ثقافة النظم والأدوار

293.216

377

ثقافة العالقات الإن�سانية

344.073

377

ثقافة الإجناز

300.091

377

املجاالت
ثقافة التما�سك التنظيمي

هوتلنج= 038.ثقافة النظم والأدوار
ح=009.

نوع اجلامعة

هوتلنج= 020.ثقافة النظم والأدوار
ح=128.

اخلربة

ويلك�س= 916.ثقافة النظم والأدوار
ح=000.

الكلية

هوتلنج= 058.ثقافة النظم والأدوار
ح=000.

اخلط�أ

الكلي

يتبني من اجلدول ( )09الآتي:
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية (ُ )α≤ .05تعزى
لدور اجلن�س يف جميع املجاالت با�ستثناء جمال ثقافة التما�سك
التنظيمي ،وجاءت الفروق ل�صالح الإناث.
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية (ُ )α≤ .05تعزى
لدور نوع اجلامعة يف جميع املجاالت با�ستثناء جمال ثقافة
47

التما�سك التنظيمي ،وجاءت الفروق ل�صالح اجلامعات احلكومية.
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية (ُ )α≤ .05تعزى
لدور اخلربة يف جميع املجاالت.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية (ُ )α≤ .05تعزى لدور
نوع الكلية يف جميع املجاالت ،وجاءت الفروق ل�صالح الكليات
العلمية.
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جدول ()10
تحليل التباين الرباعي لدور (الجنس ،ونوع الجامعة ،والخبرة ،ونوع الكلية) على الدرجة
الكلية لمستوى الثقافة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية

م�صدر
التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

اجلن�س

5.633

1

5.633

8.811

.003

نوع اجلامعة

1.335

1

1.335

2.088

.149

اخلربة

.608

2

.304

.476

.622

الكلية

11.486

1

11.486

17.966

.000

اخلط�أ

237.832

372

.639

الكلي

259.750

377

يتبني من اجلدول ( )10ما يلي:
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية (ُ )α≤ .05تعزى لدور
اجلن�س ،حيث بلغت قيمة ف  8.811وبداللة �إح�صائية بلغت
 ،0.003وجاءت الفروق ل�صالح الإناث.
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية (ُ )α≤ .05تعزى
لدور نوع اجلامعة ،حيث بلغت قيمة ف  2.008وبداللة �إح�صائية
بلغت.149
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية (ُ )α≤ .05تعزى
لدور اخلربة ،حيث بلغت قيمة ف .476وبداللة �إح�صائية بلغت.622
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية (ُ )α≤ .05تعزى لدور
الكلية ،حيث بلغت قيمة ف  17.966وبداللة �إح�صائية بلغت.000
 ،وجاءت الفروق ل�صالح الكليات العلمية.
فيما يت�صل مبتغري اجلن�س فقد تبني وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية (ُ )α≤ .05تعزى لدور اجلن�س يف جميع املجاالت با�ستثناء
جمال ثقافة التما�سك التنظيمي وجاءت الفروق ل�صالح الإناث ،وقد
ُتعزى هذه النتيجة �إىل �أن عدد الإناث كان قليلاً مقارنة بعدد الذكور
الذين �أجريت الدرا�سة عليهم ،لذلك جند �أن الفروق ظهرت ل�صالح
الإناث ،وتختلف هذه النتائج مع درا�سة الود (2017م) والتي
�أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف معايري الثقافة
التنظيمية لدى الأ�ساتذة والعاملني بالقطاع اجلامعي يف فل�سطني
ُتعزى ملتغري اجلن�س.
�أما فيما يت�صل مبتغري نوع اجلامعة فقد تبني عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α≤ .05تعزى لدور نوع اجلامعة يف
جميع املجاالت با�ستثناء جمال ثقافة التما�سك التنظيمي ،وجاءت
الفروق ل�صالح اجلامعات احلكومية ،وهذه النتيجة تعني �أن م�ستوى
الثقافة التنظيمية يف ُبعد التما�سك التنظيمي لدى �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعات احلكومية �أعلى منها يف اجلامعات اخلا�صة،
�أما باقي الأبعاد فلم يظهر وجود فروق فيها ،و قد ُيعزى ظهور
فروق يف ُبعد التما�سك التنظيمي ل�صالح اجلامعات احلكومية �إىل
وجود م�ستوى �أكرب من الأمن الوظيفي والوالء التنظيمي لدى �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف اجلامعات احلكومية؛ لأن العمل يف اجلامعات
احلكومية ي�شعرهم بالطم�أنينة ،والأمن الوظيفي و�أن اجلامعة ال
ت�ستطيع التخلي عنهم ب�سهولة.

�أما فيما يت�صل مبتغري �سنوات اخلربة فقد تبني عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية (ُ )α≤ .05تعزى لدور اخلربة يف جميع
املجاالت .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة عويف وحمود
(2018م) وهذه النتيجة تعني �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س يتفقون
يف و�صف الثقافة التنظيمية لدى عمداء كلياتهم ،وقد ُتعزى هذه
النتيجة �إىل ت�شابه الظروف البيئية ،والرتبوية ،والثقافية يف
اجلامعات الأردنية ،وهم جمي ًعا يت�أثرون بهذه الظروف بغ�ض
النظر عن �سنوات خربتهم ،كما �أن جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
اجلامعات يخ�ضعون لتعليمات موحدة ويعملون يف ظل نظام �إداري
واحد.
�أما فيما يت�صل مبتغري نوع الكلية فقد تبني وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية (ُ )α≤ .05تعزى لدور الكلية يف جميع املجاالت،
وجاءت الفروق ل�صالح الكليات العلمية ،وقد ُيعزى ظهور الفروق
ل�صالح الكليات العلمية �إىل �أن عمداء الكليات العلمية ي�سعون
�إىل تطوير مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكليات العلمية،
فالتخ�ص�صات العلمية حتتاج �إىل �أن يكون مدر�سوها على اطّ الع
دائم حول امل�ستجدات يف املجاالت العلمية املختلفة واملت�سارعة� ،إذ
قد ي�شجع عمداء الكليات العلمية االبداع واالبتكار ويهتمون بجعلها
ثقافة �سائدة يف كلياتهم.
ال�س�ؤال اخلام�س :هل توجد عالقة ارتباطية دالة �إح�صائ ًيا بني
درجتي تطبيق عمداء الكليات للخطط اال�سرتاتيجية وم�ستوى الثقافة
التنظيمية يف اجلامعات الأردنية؟ وانبثق عنه الفر�ضية الآتية :ال
توجد عالقة ارتباطية �إح�صائ ًيا ذات داللة عند م�ستوى ()α≤ .05
بني درجتي تطبيق عمداء الكليات للخطط اال�سرتاتيجية وم�ستوى
الثقافة التنظيمية يف اجلامعات الأردنية.
ولفح�ص الفر�ضية ا�ستخرج معامل ارتباط بري�سون بني
درجة تطبيق عمداء الكليات للخطط اال�سرتاتيجية وم�ستوى الثقافة
التنظيمية يف اجلامعات الأردنية ،واجلدول ( )11يو�ضح ذلك.
جدول ()11
معامل ارتباط بيرسون للعالقة درجة تطبيق عمداء الكليات للخطط االستراتيجية ومستوى
الثقافة التنظيمية في الجامعات األردنية

اخلطط اال�سرتاتيجية
ثقافة التما�سك
التنظيمي

معامل االرتباط ر

**.701

الداللة الإح�صائية

.000

العدد

378

معامل االرتباط ر
ثقافة النظم والأدوار الداللة الإح�صائية
العدد
ثقافة العالقات
الإن�سانية

ثقافة الإجناز
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**.712
.000
378

معامل االرتباط ر

**.625

الداللة الإح�صائية

.000

العدد

378

معامل االرتباط ر

**.665

الداللة الإح�صائية

.000

العدد

378

درجة تطبيق عمداء الكليات في اجلامعات األردنية للخطط االستراتيجية وعالقتها بالثقافة التنظيمية
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

املصادر و املراجع العربية:

اخلطط اال�سرتاتيجية

الثقافة التنظيمية

*

معامل االرتباط ر

**.729

الداللة الإح�صائية

.000

العدد

378

أ .آيات حسوني قديسات
أ .د .علي محمد جبران

 �أبو معيلق� ،أماين .)2012( .عالقة الثقافة التنظيمية بااللتزام الوظيفي
لدى معلمي املدار�س الأ�سا�سية احلكومية مبحافظات غزة و�سبل تطويرها،
(ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،اجلامعة الإ�سالمية ،فل�سطني.

دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (.) .05

** دالة احصائيًا عند مستوى الداللة (.) .01

يتبني من اجلدول ( )11وجود عالقة �إيجابية دالة �إح�صائ ًيا
بني درجة تطبيق عمداء الكليات للخطط اال�سرتاتيجية وم�ستوى
الثقافة التنظيمية يف اجلامعات الأردنية.
بينت النتائج وجود عالقة �إيجابية دالة �إح�صائ ًيا بني
درجة تطبيق عمداء الكليات للخطط اال�سرتاتيجية وم�ستوى الثقافة
التنظيمية يف اجلامعات الأردنية ،وهذه النتيجة الإيجابية ت�شري �إىل
�أن وجود م�ستوى جيد من التخطيط اال�سرتاتيجي لدى عمداء الكليات
يزيد من م�ستوى الثقافة التنظيمية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س،
حيث �أن كِ ال املتغريين يقومان على التكامل امل�ؤ�س�سي ،فالتخطيط
ُ
اال�سرتاتيجي يعمل على تعزيز التعاون بني عمداء الكليات و�أع�ضاء
هيئة التدري�س من �أجل الو�صول بجامعاتهم �إىل �أعلى م�ستوى
جوا من الألفة والتعاون
من اجلودة ،وهذا التعاون امل�شرتك يوفر ً
والعالقات الإن�سانية اجليدة املتمثلة يف وجود ثقافة تنظيمية
ومناخ تنظيمي جيد.

 �آل �سليمان ،بدر .)2017( .م�ستوى التخطيط اال�سرتاتيجي يف اجلامعات
الأردنية وعالقته بالأداء الوظيفي من وجهة نظر القادة الأكادمييني.
درا�سات العلوم الرتبوية.143 - 129 ،44 ،
 بني حمدان ،خالد و�إدري�س ،وائل .)2007( .اال�سرتاتيجية والتخطيط
اال�سرتاتيجية منهج معا�رص .عمان :دار اليازوري للن�رش والتوزيع.
 بدرخان� ،سو�سن .)2016( .واقع التخطيط اال�سرتاتيجي يف اجلامعات
الأردنية احلكومية واخلا�صة يف �ضوء معايري اجلودة ال�شاملة .بحث مق ّدم
�إىل امل�ؤمتر العربي الدويل ال�ساد�س ل�ضمان جودة التعليم 11 - 9 .فرباير
 ،2016جامعة عمان العربية ،الأردن.
 اجلازي ،طالل  .)2016(.الذاكرة املنظمية .عمان :م�ؤ�س�سة الوراق للن�رش
والتوزيع.
 الدجني� ،إياد .)2006( .واقع التخطيط اال�سرتاتيجي يف اجلامعة الإ�سالمية
يف �ضوء معايري اجلودة( .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) .اجلامعة
الإ�سالمية ،فل�سطني.
 ال�صانع ،خولة .)2013( .درجة ممار�سة عمداء ونواب الكليات املتو�سطة
يف حمافظات الو�سط للتخطيط اال�سرتاتيجي وعالقته مب�ستوى �ضمان
اجلودة من وجهة نظرهم( .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،جامعة ال�رشق
الأو�سط ،الأردن.

وتتفق هذه النتيجة مع بع�ض نتائج درا�سة امل�رصي
(2011م) ،والتي �أظهرت وجود عالقة ارتباطية �إيجابية بني جميع
�أبعاد مقيا�س التخطيط اال�سرتاتيجي و�أمناط الثقافة التنظيمية.

 العزام ،زياد� .)2015( .أثر الثقافة التنظيمية على �سلوك املواطنة
التنظيمية يف بلدية الو�سطية يف حمافظة �إربد -الأردن .درا�سات العلوم
الإدارية.1030-13 ،42 .

التوصيات:

 عوده ،عالء .)2017( .معوقات تطبيق التخطيط اال�سرتاتيجي يف اجلامعات
احلكومية يف حمافظة بغداد من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س( .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة) .جامعة ال�رشق الأو�سط ،الأردن.

ي�أتي:

يف �ضوء ما تو�صل �إليه البحث ،ف�إن الباحثني يو�صيان مبا

�1 .1رضورة زيادة االهتمام مبفهوم التخطيط اال�سرتاتيجي
يف اجلامعات الأردنية ،وحتويله �إىل برامج و�سيا�سات تنفيذية.
2 .2ن�رش ثقافة التخطيط اال�سرتاتيجي يف اجلامعات الأردنية،
وحتفيز �أع�ضاء هيئة التدري�س على امل�شاركة الفاعلة يف عملية
التخطيط اال�سرتاتيجي.
3 .3تقدمي احلوا فز املادية واملعنوية لأع�ضاء هيئة التدري�س؛
لإثراء الثقافة التنظيمية لديهم ،مبا ي�ضمن حتقيق الأهداف
اال�سرتاتيجية على م�ستوى اجلامعات الأردنية (احلكومية واخلا�صة).
�4 .4رضورة ت�شجيع الطلبة املتفوقني واملتميزين يف الكلية
وتقدمي البعثات الدرا�سية لهم.
5 .5ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س على التقومي الذاتي؛ لدوره
الفاعل يف تعزيز نقاط القوة ومعاجلة نقاط ال�ضعف لديه.
�6 .6أن يت�صف من ي�شغل من�صب العميد باخلربة واملعرفة
بالتخطيط اال�سرتاتيجي و�آليات تنفيذه.
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 عويف ،م�صطفى وحمود ،نا�رص .)2018( .ت�أثري الثقافة التنظيمية على
�أداء املوارد الب�رشية .جملة العلوم االجتماعية.257 - 237 ،24 ،
  الكرخي ،جميد .)2009( .التخطيط اال�سرتاتيجي عر�ض نظري وتطبيقي.
عمان :دار املناهج للن�رش والتوزيع.
  الكعبي ،جواد .)2014( .م�سارات الثقافة التنظيمية يف �إدارة اجلامعة
املعا�رصة .العني :دار الكتاب اجلامعي.
  املربع� ،صالح .)2008( .القيادة اال�سرتاتيجية ودورها يف تطوير الثقافة
التنظيمية يف الأجهزة الأمنية�( .أطروحة دكتوراه غري من�شورة) .جامعة
نايف العربية للعلوم الأمنية ،ال�سعودية.
  امل�رصي ،كمال .)2011( .درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية يف
حمافظات غزة للتخطيط اال�سرتاتيجي وعالقته ب�أمناط الثقافة التنظيمية
ال�سائدة يف مدار�سهم( .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) .اجلامعة الإ�سالمية،
فل�سطني.
  النا�رص ،عالء وح�سني ،زينة .)2018( .الثقافة التنظيمية وعالقتها
بالإبداع الإداري لدى عمداء الكليات ومعاونيهم يف جامعة بغداد .جملة

م2020  كانون أول- )32(  العدد- )11(  اجمللد- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية
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