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عالقة األمناط القيادية لدى رؤساء األقسام

جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز بالثقافة
التنظيمية

ابتسام ياسف الخيبري*

عبيرمبارك العنادي**

هديل سعد التمامي***

امللخص هدفت الدراسة إلى معرفة النمط اإلداري السائد الذي يتبعه رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز ومستوى الثقافة
التنظيمية وايضاح عالقة األنماط القيادية لرؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز بـالثقافة التنظيمية ،ولتحقيق أهداف الدراسة:
استخدم املنهج الوصفي االرتباطي من خالل استخدام أداة البحث (االستبانة) ،وبلغت عينة مجتمع الدراسة ( )127عضوة من أعضاء هيئة
التدريس .وأبرز النتائج التى توصلت لها الدراسة أن النمط اإلداري السائد لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز هوالنمط
الديموقراطي ،يليه النمط التسيبي ،وفي املرتبة الثالثة واألخيرة يأتي النمط األوتوقراطي ،كما وتوص ى الدراسة القيادات في الجامعة بمنح الصالحيات
اإلدارية الكاملة مما ُيعزز من إنجاز املهام ،وتدعيم مستوى الثقافة التنظيمية في الجامعة.
الكلمات املفتاحية :األنماط القيادية ،الثقافة التنظيمية ،جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.

* باحثة ماجستير_معلمة _ ادارة التعليم بالخرج _ اململكة العربية السعودية.
** باحثة ماجستير_معلمة _ادارة التعليم بالرياض _اململكة العربية السعودية.
*** باحثة ماجستير
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عالقة األنماط القيادية لدى رؤساء األقسام بجامعة األميرسطام بن
عبدالعزيزبالثقافة التنظيمية

ا
واستنادا على ما سبق عرضه ،وألهمية رئيس القسم وقوة تأثيره في العاملين
فإنه البد أن يمتلك أبعاد الثقافة التنظيمية الالزمة لنجاح الجامعة ،سواء في
سماته الشخصية أم في عالقاته اإلنسانية وسلوكياته اإلدارية.
وقد أثبتت الدراسات التي تناولت الثقافة التنظيمية أنها عنصر ٌّ
مهم في
تصميم استراتيجية املنظمة؛ ملا لها من أثر في السلوك اإلداري والتنظيمي،
وهذا يتطلب التكيف معها؛ ألنها تحدد أنماط السلوك بالرغم من كون هذه
تأثيرا ا
الثقافة غير ملموسة إال أن لها ا
كبيرا في سلوك العاملين واملنظمة ككل،
وتنعكس على الهيكل التنظيمي القائم وسلوك النمط اإلداري السائد فيها
[.]5
ويرى العديد من الباحثين أن الثقافة له دور مهم في املنظمة ،حيث تشكل
النسيج الرابط الذي يوحد سلوك العاملين واإلدارة في التعامل مع مختلف
القضايا املطروحة ،وخاصة القضايا األخالقية والسلوكية؛ كما تعزز الشعور
ّ
ا
محفزا لألداء والعمل [.]6
بالهوية واالعتزاز ،وبالتالي تمثل
وحين نتتبع مفهوم القيادة والثقافة والعالقة بينهما أنهما وجهان لعملة
واحدة ،فال يمكن فهم أحدهما دون فهم اآلخر ،فاملعايير الثقافية تحدد
كيف تقوم أمة معينة أو منظمة معينة بتحديد قيادتها ومن سينال الترقية،
ومن سيحظى بانتباه األتباع هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،يمكن القول إن
الش يء الوحيد املهم الذي يقوم بها القادة هو إيجاد الثقافة وإدارتها [ .]6ومن
هنا تتأكد أهمية الثقافة التنظيمية كركيزة مهمة لدى األتباع ،والقادة هم
الصانعون الرسميون للثقافة التنظيمية في أي منظمة [.]7,8
وهناك دراسات تناولت الثقافة التنظيمية كدراسة الراجحي [ ]9فقد
ركزت على تتبع عالقتها بالوالء التنظيمي ،وتناولت دراسة القحطاني []10
عالقة الثقافة التنظيمية بااللتزام التنظيمي ،وركزت دراسة الشهري []11
على عالقتها باإلبداع اإلداري.
وتناولت بعض الدراسات األنماط القيادية مع الثقافة التنظيمية ،كدراسة
الخزاعي [ ،]12حيث تناولت عالقة األنماط القيادية بالثقافة التنظيمية
بجامعة أم القرى ،وتناولتها دراسة الرشيد [ ]13لدى الهيئة العامة للسياحة
واآلثار.
وبعد اطالع الباحثات على مصادر املعلومات املختلفة وتتبع قواعد
البيانات ،تبين أن موضوع عالقة األنماط القيادية لرؤساء األقسام بجامعة
األمير سطام بن عبدالعزيز بالثقافة التنظيمية لم يتم تناوله على ّ
حد علم
ِّ
الباحثات.
 .2مشكلة الدراسة
ا
ا
نظرا ألهمية الجامعة ودورها البارز في العملية التعليمية ،وسعيا لتحقيق
وظائفها الثالثة األساسية :التعليم ،والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع ،كان
من الواجب االهتمام بجميع عناصر العملية التعليمية في الجامعة ،ومن
أهمها رئيس القسم ،والعمل على إعداده كقائد تربوي يؤثر في التابعين؛ ألن
إحداث هذا التأثير سيسهم في تحقيق نجاح املنظمة وضمان عدم فشلها،
وإذا ما أرادت املنظمات السير في ركب التقدم ،فإن على قادتها العمل على
تغيير هذه الثقافة بما يخدمها ،وتفعيل قيم العدل واملساواة ،وتفعيل مبدأ

 .1املقدمة
ا
ا
ُيعد التعليم العالي عامال فاعال في إحداث حركة التقدم واالزدهار الحضاري
في املجاالت كلها ،وعليه تبني األمم آمالها وطموحاتها في تحقيق الرقي
ّ
العلمية
ملجتمعاتها؛ ولذا تحرص الجامعات املتقدمة على الوصول إلى املكانة
عال
املتميزة عن طريق ما تقوم به من مهام وما تؤديه من وظائف بمستوى ٍ
من الكفاءة والفاعلية ،معتمدة بذلك على مجموعة من الركائز ،من أهمها
الثقافة التنظيمية ،ملا لها من دور ّ
مهم في توجيه العاملين نحو التميز
واإلبداع في أعمالهم ،وهذا بدوره يتطلب من القائد امتالك مهارة إقناع
العاملين ببذل املزيد من الجهد لتحقيق األهداف وتحسين مستوى إنتاجيتهم.
إن نجاح العملية التعليمية في أي مجتمع تقوم به املؤسسات املعنية وفي
مقدمتها الجامعات؛ والتركيز على تحقيق أهدافها يعتمد بالدرجة األولى على
كفاءة رؤساء األقسام األكاديمية في قيادة أقسامهم نحو التطوير والتغيير
وصناعة التأثير في سلوك أعضاء القسم وتنمية قدراتهم بما يحقق ضمان
الوصول إلى األهداف املدرجة في الخطط االستراتيجية للجامعات.
ويمثل رئيس القسم القيادة العلمية واإلدارية بما يقوم به من مهام وأدوار
أنيطت به ضمن مسؤولية القسم ،وتزداد مسؤولياته فيواجه تحديات كثيرة
ا
ا
ا
روتينيا،
تيسيرا
قاصرا على تيسير شؤون القسم
ومتنوعة ،إذ إن عمله ليس
ومباشرة أعماله التنظيمية فقط ،بل عليه السير في اتجاهين متالزمين
متكاملين في منظومة واحدة ،أولها :الجانب األكاديمي املتعلق بالعملية
التعليمية والبحثية ،وهوأساس عمل الجامعة وموضوعها الرئيس الذي
يعمل على تحقيق أهدافه ،وثانيها :الجانب اإلداري ،فهواملسؤول عن تهيئة
املناخ املناسب إلنجاز أعباء العمل [ .]1ولن يستطيع رئيس القسم تأدية هذه
األعمال مالم تتمثل في إدارته الثقافة التنظيمية للمؤسسة التربوية التي
تعينه على التأثير في اآلخرين إلنجاز املهام ،حيث إن لديه واجبات تنظيمية
تجاه أعضاء هيئة التدريس ،وكلها نابعة من والئه الوظيفي للقيام بما هو
مطلوب وعلى أكمل وجه.
وتعد الثقافة التنظيمية أحد املصطلحات التي أحدثت ثورة هائلة في علم
ا
اإلدارة ،إضافة إلى إحداثها ا
تغيرا ملحوظا في طرق أداء العمل وفي أساليب
التعامل مع العنصر البشري [ .]2ويمكن القول :إن مفهوم الثقافة التنظيمية
في املؤسسات التربوية يرتبط بنمط اإلدارة السائد ،والقيم والفلسفة التربوية
التي تحكم سياسات هذا النمط من اإلدارة ،وتوجه عمل كافة أفراد اإلدارة
التربوية على كافة مستوياتها نحو تحقيق مناخ محفز لإلبداع الفردي [.]3
لقد زاد االهتمام بمفهوم الثقافة التنظيمية بعد أن الحظ املختصون في
إطارا ا
حقل علوم التسيير والتنظيم أن لكل منظمة ا
قيميا وخصائص مميزة
عن غيرها من املنظمات [ ،]4حيث ّ
ا
محورا للقيادة ،ولها أثر كبير
تعد الثقافة
في آلياتها ونتائجها ،ويؤثر السلوك اإلنساني بشكل مباشر في القيم والعادات
والتقاليد واالتجاهات واألفكار والقوانين السائدة ،التي تعد من أهم مقومات
املؤسسة التربوية.
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جّ -
أهمية الدراسة
ّ
(النظرية):
األهمية العلمية
ّ
تبرز أهمية هذه الدراسة في كونها تتناول كال من أنماط القيادة والثقافة
التنظيمية التي تعد من املوضوعات املهمة في مجال اإلدارة بوجه عام
والسلوك اإلداري بوجه خاص ،وتدعم هذه الدراسة الهدفين الحادي عشر
والثالث والعشرين من خطة التنمية العاشرة ( ،)2019-2015وتؤيد ما جاءت
به رؤية اململكة العربية السعودية " ،"2030ويؤمل أن تسهم في إثراء املكتبة
ا
العربية واملحلية في مجال القيادة التربوية ،وأن تكون
مرجعا للباحثين،
وإضافة علمية نافعة.
األهمية العملية (التطبيقية):
ا
يؤمل أن تكون هذه الدراسة عونا ملتخذي القرار في اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لتفعيل ممارسة قادة الجامعات لألنماط القيادية لتعزيز الثقافة التنظيمية،
َّ
إضافة إلى كونها ستزود رؤساء األقسام بتغذية راجعة فيما يتعلق بعالقة
األنماط القيادية ّ
املتبعة لديهم بالثقافة التنظيمية بشكل يساعدهم على
القيام بواجباتهم ومهامهم بشكل أفضل ،ويعطيها قيمة مضافة ،كما يؤمل أن
تفتح هذه الدراسة املجال أمام العديد من الباحثين إلجراء املزيد من
الدراسات املستقبلية.
د -حدود الدراسة
الحدود املوضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على معرفة النمط اإلداري
السائد ،إضافة إلى تحديد العالقة بين األنماط القيادية والثقافة التنظيمية
من ناحية القيم التنظيمية واملعتقدات التنظيمية واألعراف التنظيمية
والتوقعات التنظيمية لدى قيادات األقسام األكاديمية بجامعة األمير سطام
بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج ،ومعرفة مدى وجود عالقة داللة إحصائية
بين عينة الدراسة حول أثر األنماط القيادية لقيادات األقسام األكاديمية في
جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز في الثقافة التنظيمية بحسب متغيرات
(الخبرة ،الرتبة العلمية).
ُ
الحدود البشرية :طبقت هذه الدراسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس
بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج في اململكة العربية
السعودية.
الحدود املكانية :جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج.
الحدود الزمانية :طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني من العام
الدراس ي 1440-1439ه.
هـ -مصطلحات الدراسة
 -1القيادة:
القدرة على التأثير في اآلخرين من أجل تحقيق األهداف املشتركة [.]14
ّ
ويعرفها الكبير [ :]15سمات وقدرات فائقة تمكن القائد من التأثير في اآلخرين
لتحقيق أهداف مشتركة وفق رؤية ملهمة في إطار موقفي محدد.
وتعرفها الباحثات بأنها :قدرة القائد التربوي على التأثير في اآلخرين لتحقيق
األهداف بكفاءة وفاعلية.
 -2األنماط القيادية:
يعرفها ماهر [ ]16بأنها "السلوكيات القيادية الصادرة عن القادة سواء
أكانت أعمال حركية ،أو تفكير ،أو سلوكيات لغوية ،أو مشاعر وانفعاالت
وإدراك".

العالقات اإلنسانية لتكوين نسيج اجتماعي متماسك ومترابط كجسد واحد،
وإيمان قادتها بأهمية وفاعلية مشاركة العاملين في صنع واتخاذ القرار
للوصول لقرارات سديدة [ ،]12ولن يتمكن قادتها من ذلك إال بالتسلح
بالفهم العميق لدور األنماط القيادية في تعزيز الثقافة التنظيمية.
وقد أوصت العديد من الدراسات بإجراء مزيد من األبحاث والدراسات حول
عالقة األنماط القيادية بالثقافة التنظيمية ،كدراسة الرشيد[ ،]13ودراسة
الخزاعي [.]12
ا
وتشهد القطاعات الحكومية في عصرنا –عموما -ومنها على وجه التحديد
القطاع التعليمي املتمثل بوزارة التعليم العالي ،تحوالت عديدة في بنيتها ككل،
ترتب عليه تشـكيل ثقافـة تنظيميـة تتبناها وتشكلها القيادات التي تتولى
إدارتها [.]12
ا
ونظرا لندرة الدراسات واألبحاث التي تناولت األنماط القيادية في املؤسسات
التربوية -خاصة الجامعات-على املستوى املحلي ،وعالقتها باملتغيرات األخرى
بما فيها متغير الدراسة الحالية ،ونتيجة لتوصيات الدراسات السابقة جاءت
هذه الدراسة لتسلط الضوء على عالقة األنماط القيادية بالثقافة
التنظيمية.
ومن هنا ظهرت الحاجة إلى تسليط الضوء على مشكلة الدراسة الحالية التي
تتحدد في السؤال الرئيس اآلتي:
ما عالقة األنماط القيادية لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن
عبدالعزيز بالثقافة التنظيمية؟
أ -أسئلة الدراسة
ستسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:
 -1ما النمط القيادي السائد لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن
عبدالعزيز؟
 -2ما مستوى الثقافة التنظيمية (القيم التنظيمية – املعتقدات التنظيمية
– األعراف التنظيمية – التوقعات التنظيمية) لدى رؤساء األقسام بجامعة
األمير سطام بن عبد العزيز؟
 -3ما العالقة بين األنماط القيادية ومستوى الثقافة التنظيمية لدى رؤساء
األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز؟
 -4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة تجاه
األنماط القيادية والثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير
سطام بن عبد العزيز باختالف متغيري (الخبرة ،املرتبة العلمية)؟
ب -أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:
 .1معرفة النمط اإلداري السائد الذي يتبعه رؤساء األقسام بجامعة األمير
سطام بن عبدالعزيز.
 .2معرفه مستوى الثقافة التنظيمية (القيم التنظيمية – املعتقدات
التنظيمية – األعراف التنظيمية – التوقعات التنظيمية) لدى رؤساء
األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز.
 .3معرفة عالقة األنماط القيادية لرؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن
عبدالعزيز بـالثقافة التنظيمية.
 .4معرفه مدى وجود فروق ذات داللة في استجابات أفراد الدراسة تجاه
األنماط القيادية والثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير
سطام بن عبد العزيز باختالف متغيري (الخبرة ،املرتبة العلمية).
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وتعرف إجر ا
ائيا في هذه الدراسة :بأنها أسلوب األداء اإلداري لرؤساء األقسام
بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز على املوظفين واملوظفات التابعين لهم.
 -3الثقافة التنظيمية:
يعرفها عيداروس [ ]17بأنها اآلليات اإلدارية املستقاة من أحد األساليب
الحديثة في علم اإلدارة ،ويتم بواسطتها قيادة مجموعة من املعتقدات والقيم
املشتركة بين كافة العاملين ،والتي تتجلي واضحة في سلوكيات تقودهم عند
أداء مهامهم ،بما يحقق أعلى إنجاز لهم وللمؤسسة.
 .3اإلطارالنظري
القيادة
مفهوم القيادة :القيادة في املعاجم اللغوية من قود ،وهو :نقيض السوق،
فالسوق من الخلف ،أما القود فمن األمام ،وقاد الش يء :جره من خلفه ،فهو
قائد ،وجمعها قادة .والقيادة مصدر للقائد ،يقال فالن سلس القيادة ،أي:
يتبعك على هواك [.]18
وذكر الكاللدة [ّ 19
]عدة تعريفات للقيادة منها:
 .1الجهود املبذولة للتأثير في سلوك الناس ،أوتغييره؛ من أجل الوصول إلى
أهداف املنظمة واألفراد.
 .2عملية التأثير وشحذ الهمم للعمل مع بعض ،بجهد عام؛ لتحقيق أهداف
التنظيم.
وعرفها خليف [ ]18بأنها :مجموعة العمليات القيادية التنفيذية والفنية
التي تتم عن طريق العمل اإلنساني الجماعي التعاوني الساعي إلى توفير املناخ
الفكري والنفس ي واملادي املناسب الذي يحفز الهمم ،ويبعث الرغبة في العمل
الفردي والجماعي النشط واملنظم؛ من أجل تذليل الصعاب ،وتكييف
املشكالت املوجودة ،وتحقيق األهداف التربوية املحددة للمجتمع
وللمؤسسات التعليمية.
وبعد عرض هذه التعريفات يمكن تعريف القيادة بأنها :قدرة القائد التربوي
على التأثير في العاملين ،وتوحيد جهودهم؛ من أجل تحقيق أهداف املنظمة
التربوية.
ّ
أهمية القيادة:
يرى العامري [ ]20أن ّ
أهمية القيادة في اآلتي:
 -1تستطيع القيادة التربوية تحويل األهداف املطلوبة إلى نتائج.
 -2توجه القيادة العناصر اإلنتاجية لتحقيق األهداف بفعالية.
 -3بدون القيادة يفقد التخطيط والتنظيم والرقابة تأثيرها في تحقيق أهداف
ّ
املنظمة التعامل مع متغيرات البيئة الخارجية التي
املنظمة ،ويصعب على
تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق املنظمة ألهدافها التربوية.
 -4تصرفات القائد اإلداري وسلوكه لها أثر بالغ في حفز األفراد ودفعهم إلى
تحقيق أهداف املنظمة.
ا
ا
تعد القيادة التربوية مرتكزا رئيسا تعتمد عليه املنظمة التربوية في تقدمها،
وبغير ذلك ال يمكن تحقيق أي تغيير ّ
فعال ،أوإصالح حقيقي ،إضافة إلى أن
القيادة التربوية تتعامل مع أفراد مختلفي الثقافات ،متعددي االتجاهات،
وهذا يتطلب منها القدرة على التعامل مع جميع مكونات املنظمة التربوية ،مع
ضرورة تنسيق جهودهم من أجل بلوغ الغايات املرسومة [.]21
أنماط القيادة:
يعرف سيد هواري األنماط القيادية بأنها :السلوك املتكرر للقائد في طريق
أدائه للعمل ،وعرفها  Robert Oensبأنها :السلوك الذي يمارسه القائد

4

2020

الفعال على أفراد املجموعة العاملة معه ،بهدف تحسين نوع العمل ،واإلنتاج
في املنظمة [.]22
وصنف بعض الباحثين أنماط القيادة إلى [:]23
النمط التقليدي :املقصود به نوع القيادة التي يضيفها الناس على شخص
يتوقع منه القيام بدور القيادة ،وأساسها تقديس واحترام كبير السن؛ ألن
ّ
لديه فصاحة في القول وحكمة يتحلى بها ،ويمتاز سلوك القائد في ذلك
بالجمود أو محافظته على الوضع الراهن دون تغيير.
ا
 .1النمط امللهم :يتمتع الفرد بصفات شخصية تجعله محبوبا ،ويمتلك قوة
جذب شخصية ،تمكنه من التأثير القوي في تابعيه؛ مما يجعلهم ينظرون إليه
بأنه شخص مثالي ال يخطئ.
 .2النمط العقالني :يقوم هذا النمط على أساس املركز الوظيفي في املنظمة،
ويستمد سلطته وقوة تأثيره من مركزه الرسمي .ويركز اهتمامه على سيادة
وتطبيق القوانين واألنظمة والتعليمات األساسية في املنظمة.
ا
وتشير أدبيات الفكر اإلداري إلى أن أكثر أنماط القيادة شيوعا هي:
 .1النمط األوتوقراطي :يسمى هذا النمط بالنمط التسلطي أو االستبدادي،
أو السلبي ،أو النمط املوجه ،وهو نمط يحصر القرار في يد القائد ،حيث
يعمل املرؤسون ا
وفقا لرغبته ،دون أن يعطيهم املجال للتأثير في صنع القرار.
يعتمد هذا النمط على أساس االستبداد بالرأي ،واستخدام أساليب
التخويف والترهيب ،وال يسمح بحرية املناقشة وإبداء الرأي أو التفاهم
والتشاور .والقائد الذي ّيتبع هذا النمط ا
دائما قرارته يأخذها بطريقه فردية،
وهو عديم الثقة بقدرات اآلخرين؛ لذا ال يرجع إال إلى رأيه ،كما يتسم بالدقة
في اإلشراف ،وعدم احترام التابعين له ،واستغاللهم لتحقيق أغراضه[.]24
ا
ووضوحا في االتجاه ،وأن
ويمتاز هذا النمط بكونه يوفر سرعة في العمل
ا
األوامر محدودة وواضحة ،ويكون فعاال في حال كان املوظفون مستجدين
وقدراتهم العملية بسيطة ،إضافة إلى أن عملية الرقابة واإلشراف في هذا
النمط على مستوى عال ودقيق [.]25
 .2النمط الديمقراطي :تقوم القيادة على أساس احترام شخصية الفرد ،وأنه
غاية في ذاته ،يعتمد على ال مركزية السلطة واتخاذ القرارات ،والتشاور
املستمر بين القائد والجماعة حول األهداف واملشكالت املختلفة التي
تواجههم ،حيث يعطي القائد أهمية كبيرة للتابعين؛ وذلك بإشباع حاجاتهم،
واالحترام املتبادل بينهما ،وتشجيعه لهم ،ومشاركتهم في قرارات املنظمة،
واألخذ بآرائهم ،وتوفير العالقات اإلنسانية داخل العمل [.]23
 .3النمط الفوضوي :يذكر السكارنة []25أن سلوك القادة من هذا النوع
ّ
يتسم إلى أقل من الشد في توجيه مرؤسيهم ،بحيث يتركون ملرؤسيهم الحرية
الكاملة في اتخاذ القرارات دون أي توع من التقييم واملتابعة ألداء املرؤسين؛
وهذا يعني غياب القيادة الحقيقية في املوقف الذي يوجد في هذا النوع من
القيادة ،ويضيف العجمي [ ]23بعض اآلثار املترتبة واملصاحبة لتطبيق هذا
النمط ،ومنها :ازدواجية الجهود ،وإضاعة كثير من الوقت ،وإهمال بعض
الجوانب املهمة في أوجه النشاط ،وعدم وجود
حماسة حقيقية للعمل ،وإخفاق في تعبئة طاقة كبيرة وإهمالهم عملهم.
الثقافة التنظيمية
تكتس ي الثقافة التنظيمية أهمية بالغة في صياغة وتوجيه السلوك اإلنساني،
وتؤثر في أداء املنظمات ومستوى اإلبداع اإلداري الذي يعد أحد السبل املهمة
التي تساعد على رفع وتحسين كفاءة املنظمات وفعاليتها؛ ا
نظرا المتالك أفراد
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املنظمة ألفكار ومعتقدات خاصة ،مما يؤثر في التفاعل االجتماعي واإلبداعي
والثقافي داخل املنظمات التي يعملون بها ،وهذا ما يفرض االهتمام بالثقافة
التنظيمية [.]26
ًّ
ا
وتعد الثقافة التنظيمية عنصرا أساسيا في النظام العام للمنظمات ،وعلى
قادة املنظمات ومديريها أن يفهموا أبعادها وعناصرها؛ لكونها الوسط البيئي
الذي تعيش فيه املنظمات ،والذي يؤثر على نوع السلوك الذي تتفاعل به مع
غيرها أو مع عامليها [.]27
مفهوم الثقافة التنظيمية:
ويشير مفهوم الثقافة التنظيمية إلى منظومة من املعاني التي يجتمع عليها
العاملون في املنظمة ،متضمنة اللغة ،وأنماط السلوك ،ونظام الرتب ،كما
تحدد هذه املنظومة القيم التي تتبناها املنظمة؛ لتتحدد بالتالي األولويات.
فالثقافة التنظيمية هي التي تغرس القيم السلوكية ومعايير السلوك املقبول
وغير املقبول[.]28
واملثير لالهتمام في هذا امليدان هو أن الكتاب والباحثين املعنيين باألدب
التنظيمي ينظرون إلى مصطلح الثقافة التنظيمية بوصفه أحد املتغيرات
املهمة املؤثرة في سلوك األفراد وشعورهم باالستقرار واإلحساس بالهوية
التنظيمية [.]29
خالصة القول إن الثقافة هي ذلك املركب املتفاعل من القيم ،والعادات،
والتقاليد ،واالتجاهات ،واألفكار ،والقوانين التي تسود الناس واملجتمع،
وتوفر درجات من الوعي ،يتشكل عبرها السلوك اإلنساني [.]30
الثقافة القوية
قيم املؤسسة متماسكة ومتعارف عليها ،ويتشارك فيها األعضاء ،ويتوارثها األجيال
املعتقدات والعادات تعمل لصالح املؤسسة ،ويلتف حولها األعضاء ،ويعتبرونها
ا
رمزا لألداء
تشجيع املبادرات الفردية والجماعية ،وقبول مخاطر اإلبداع واالبتكار ،والتقليل
من القواعد واإلجراءات الرقابية.
تكوين فرق ومجموعات عمل منجزة لألعمال وتبادل االحترام والتزامهم بمعايير
األداء.

أهمية الثقافة التنظيمية:
ّ
الثقافة التنظيمية لها أهمية كبيرة ،فهي قائمة في كل املؤسسات التربوية
ّ
وغيرها ،وال توجد مؤسسة بدون ثقافة تنظيمية ،حيث إن املؤسسات تشكل
ثقافتها التنظيمية بناء على طبيعة عملها وإجراءاتها الداخلية ،وسياسات
اإلدارة العليا فيها ،وتتحول هذه
اإلجراءات والسياسات مع الوقت إلى مجموعة من املمارسات والخبرات
للموظفين ،التي ّ
تكون بشكل غير مباشر ثقافة املؤسسة [.]31
ويشير الكاتبان ماكشين وجلينو [ ،]32إلى أن الثقافة التنظيمية القوية تزيد
من نجاح املنظمة ،ويظهر ذلك في اآلتي:
 -1نظام التحكم ( :)Control systemفالثقافة التنظيمية شكل من أشكال
التحكم االجتماعي ،تؤثر في سلوكيات األفراد وقراراتهم داخل املنظمة ،بما
يتفق مع توجهاتها.
 -2الغراء االجتماعي ( :)Social glueحيث تمثل الثقافة التنظيمية مفهوم
(الغراء االجتماعي) عبر جمعها أفراد املنظمة حول مجموعة من القيم
واملبادئ ،وإشعارهم أنهم جزء من هذه الهوية االجتماعية.
 -3بناء الشعور ( :)Sense makingتساعد الثقافة التنظيمية في عملية صنع
الشعور ،وتساعد األفراد على فهم ما يجري في املنظمة ،وملاذا تحدث ،وتسهل
فهم املتوقع منهم ،والتفاعل مع أفراد املنظمة فيما بينهم.
مصادر الثقافة التنظيمية:
الثقافة الضعيفة
قيم املؤسسة مبعثرة وغير معروفة لدي بعض األعضاء وغير موروثة بين أجيال املؤسسة
املعتقدات والعادات تعمل لصالح الفرد واملؤسسة ،ويختلف األعضاء حول تفسيرها،
وتتفاوت نظرتهم إلى رمزية عالقاتها باألداء.
االعتماد على املساهمات الفردية واستخدام قواعد وإجراءات رقابية متشددة.
ال يوجد فريق عمل يتوحد حول مبادئه اإلفراد.

ومن جانب أخرى يستعرض املحيميد [ ]34عناصر ومكونات الثقافة
التنظيمية في ثالث مستويات ،هي:
 املكتسبات :تعد املكتسبات أوضح مستويات الثقافة في املؤسسة ،وبيئتهااالجتماعية للمؤسسة ،واالبتكارات واللغة التي تستخدمها في كتاباتها ،وانتماء
األفراد وسلوكهم.
 االفتراضات :يقصد بها النظريات التي تستخدمها املؤسسة ،التي تعمل علىتوجيه سلوك األعضاء ،وتقودهم إلى النظرية والتفكير بدقة في األمور
واألشياء املحيطةّ .
وتعد االفتراضات األساسية غير قابلة للنقاش أو املجابهة،
أما االفتراضات غير الواعية فإنها تؤدي إلى مواقف ونتائج سلبية
تعوق تحقيق أهداف املؤسسة.
القيم :تعكس قيم الفرد والجماعة العاملة في املؤسسة ،وهذه القيم تساعدعلى حل املشكالت التي تواجهها.
أنواع الثقافة التنظيمية:
تصنف الثقافة التنظيمية من حيث القوة إلى نوعين ]:[31
ثقافة ضعيفة (ركيكة). -ثقافة قوية (مكثفة)

تحتوي الثقافة التنظيمية على عناصر عدة هي [:]33
 القيم التنظيمية :القيم يقصد بها اتفاقات مشتركة بين أعضاء التنظيماالجتماعي الواحد تجاه املرغوب فيه وغير مرغوب فيه ،ما كان ا
جيدا أوغير
جيد ،ا
مهما أو غير مهم .أما القيم التنظيمية فيراد بها القيم في بيئة العمل،
بحيث تعمل هذه القيم على توجيه سلوك العاملين في الظروف التنظيمية
املختلفة .ومن هذه القيم :العدالة بين العاملين ،واالهتمام بإدارة الوقت،
والحفاظ على مبدأ العالقات اإلنسانية.
 املعتقدات التنظيمية :هي أفكار مشتركة في طبيعة العمل والحياةاالجتماعية في بيئة العمل ،وكيفية إنجاز األعمال واملهام التنظيمية .ومن هذه
املعتقدات أهمية املشاركة في اتخاذ القرارات ،واملساهمة في العمل الجماعي،
والسعي الدائم لتحقيق أهداف املؤسسة.
 األعراف التنظيمية :هي معايير يلتزم بها العاملون في املؤسسة ،باعتبارهامعايير مجدية ومفيدة ،مثل :التزام املؤسسة بعدم تعيين األب واالبن في مجال
العمل نفسه ،ويفترض أن تكون هذه األعراف مكتوبة وواجبة االتباع.
 التوقعات التنظيمية :يقصد بها مجموعة من التوقعات التي يحددهااألفراد ،أو املؤسسة ،كل منهما من اآلخر خالل فترة العمل.
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وفيما يأتي جدول يبين الفرق بين الثقافة القوية والثقافة الضعيفة [:]27
الثقافة التنظيمية لها أنواع عدة ،تختلف من مكان إلى آخر حسب التقسيم
الذي يتم استخدامه ،إضافة إلى أن أنواعها تختلف من منظمة إلى أخرى
ومن قطاع إلى آخر ،ومن أبرز أنواعها ما يأتي [:]35
 -1الثقافة البيروقراطية :في هذا النوع من الثقافة التنظيمية تتحدد
ا
املسؤوليات والسلطات ،فالعمل يكون
منظما ،والوحدات يتم بينها تنسيق،
ومسلسل السلطة بشكل هرمي ،وتقوم على التحكم وااللتزام.
 -2الثقافة اإلبداعية :تتميز بتوفير بيئة عمل تساعد على اإلبداع ،ويتصف
أفرادها بحب املخاطرة في اتخاذ القرارات ومواجهة التحديات.
 -3الثقافة املساندة :تتميز بيئة العمل بالصداقة واملساعدة فيما بين
العاملين ،ويسود جو األسرة املتعاونة ،وتوفر املنظمة الثقة واملساواة
والتعاون ،ويكون التركيز على الجانب اإلنساني في هذه البيئة.
ا
 -4ثقافة العمليات :االهتمام يكون
محصورا في طريقة إنجاز العمل وليس
النتائج التي تتحقق ،فينتشر الحذر والحيطة بين األفراد ،والذين يعملون
ا
وتنظيما ويهتم
على حماية أنفسهم ،والفرد الناجح هو الذي يكون أكثر دقة
بالتفاصيل في عمله.
 -5ثقافة املهمة :هذه الثقافة تركز على تحقيق األهداف ،وإنجاز العمل،
وتهتم بالنتائج ،وتحاول استخدام املوارد بطرق مثالية؛ من أجل تحقيق
أفضل النتائج بأقل التكاليف.
 -6ثقافة الدور :تركز على نوع التخصص الوظيفي ،وعلى األدوار الوصفية
أكثر من الفرد ،وتهتم بالقواعد واألنظمة ،وتوفر األمن الوظيفي واالستمرارية
وثبات األداء.
أثر الثقافة التنظيمية في العمليات التنظيمية:
وحينما ننظر للثقافة على أنها ش يء تمتلكه املؤسسة ،فإن الثقافة سوف
تصبح أداة تنظيمية فعالةُ ،تؤثر في املمارسات اإلدارية ،كالقيادة ،واتخاذ
القرارات واالتصاالت ،أي :إن مالءمة الهيكل التنظيمي لثقافة املنظمة
يساعد على تحقيق الفعالية للمنظمة [.]4,17
وهناك أوجه عديدة لتأثير الثقافة في املنظمة والعاملين فيها [ ،]27أهمها:
 اتجاه أو توجهات املنظمة :حيث يدخل في طريقة العمل اتجاه تأثير الثقافة،واملراد به الكيفية التي تتفاعل فيها عناصر الثقافة مع استراتيجية العمل
الناجح ،فإذا كان االتجاه أو اإلستراتيجية الحالية للمنظمة ناجحة ،وكانت
الثقافة متوافقة مع أهداف املنظمة وإستراتيجيتها ،تكون الثقافة التنظيمية
قوة إيجابية تدفع املنظمة نحو تحقيق أهدافها.
 االنتشار :يقصد به مدى شيوع الثقافة بين العاملين ،بمعنى آخر :هل تفهمثقافة املنظمة بالصورة نفسها لدى كل العاملين ،أم إن بعض العاملين
يفهمها بصورة مختلفة ،فإن كان التأثير في سلوك كل عضو في جماعة عمل
أو قسم مختلف عن اآلخرين ،فمن الصعب الوصول إلى إجماع أو اتفاق
عام.
 القوة :تتمثل في التساؤل اآلتي :هل الثقافة راسخة ليصبح أعضاء الجماعةيتبعون ما تمليه عليهم مهما كان ،أم إنها ضعيفة إلى حد ما ،وتقدم توجيهات
فقط ألعضاء التنظيم.
 املرونة :تسمح الثقافة املرنة للمنظمة والعاملين بها بالتكيف مع الظروفاملتغيرة واألزمات الطارئة ،وهناك عدد من الوسائل تستخدم لتحقيق مرونة
الثقافة التنظيمية ،منها :تحقيق التوافق بين قيم ومفاهيم أعضاء املنظمة
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مع قيم ومفاهيم البيئة املنظمة ،وتحديد مجاالت التطوير في ثقافتها للتكيف
ا
وأخيرا تدريب أعضاء املنظمة عبر اللقاءات والبرامج التدريبية وورش
معها،
ّ
العمل التي تتيح ألعضاء املنظمة تعلم العديد من املفاهيم والتصورات
واملمارسات اإلدارية املختلفة.
 االلتزام :تؤثر الثقافة التنظيمية في درجة االلتزام واالنضباط التي يظهرهأعضاء التنظيم ،ويشير االلتزام إلى الدرجة التي يكون أعضاء املنظمة
مستعدين لبذل الجهود والوالء ،وإظهار انتمائهم للمنظمة ،والعمل على
تحقيق أهدافها.
 .4الدراسات السابقة
الدراسات التي تناولت األنماط القيادية:
دراسة التركستاني ،سعود [ ،]35بعنوان" :األنماط القيادية وعالقتها بمستوى
األداء لدى العاملين باالتحادات الرياضية"
هدفت الدراسة إلى التعرف على األنماط القيادية املستخدمة باالتحادات
الرياضية لأللعاب الجماعية ،وتحديد مستوى األداء الوظيفي للعاملين في
هذه االتحادات ،إضافة إلى تحديد العالقة بين األنماط القيادية ومستوى
األداء ،ودراسة اختالف كل منهما حسب متغيرات املؤهل الدراس ي ،وسنوات
الخبرة ،والعمر ،وكذلك درجة اإلسهام النسبي لتأثير أنماط القيادة في
مستوى األداء ،واستخدمت الباحث املنهج الوصفي االرتباطي ،واستعانت
باالستبانة أدلة لجمع البيانات ،وتمثل مجتمع الدراسة في االتحادات
الرياضية لأللعاب الجماعية في اململكة العربية السعودية ،وعددها ()4
اتحادات رياضية ،مكونة من ( )151ا
فردا ،وتكونت عينة الدراسة من ()60
ا
فردا .وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر األنماط القيادية املستخدمة في
االتحادات الرياضية لأللعاب الجماعية هي النمط الديمقراطي ،ثم النمط
الفوضوي ،ثم النمط األوتوقراطي.
دراسة الداود ،عبداملحسن [ ،]21بعنوان :األنماط القيادية التربوية وجودة
التعليم ملديري املعاهد العلمية في جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية"
هدف الدراسة إلى الكشف عن األنماط القيادية التربوية وجودة التعليم
ملديري املعاهد العلمية بجامعه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،والتعرف
على الفروق بين األنماط القيادية التربوية في ضوء املؤهل العلمي ،وعدد
سنوات الخبرة في مجال العمل ملديري املعاهد العلمية ،وتكونت العينية من
ا
مديرا من مديري املعاهد العلمية ،واستخدم البحث املنهج الوصفي
()44
التحليلي ،واالستبانة أداة لجمع البيانات ،وأسفرت الدراسة عن أن بعض
مديري املعاهد العلمية يطالبون معلمي املعهد بتنفيذ الخطط التعليمية دون
اإلسهام في وضعها ،وأن مديري املعاهد العلمية يحجمون عن تقديم وجهة
نظرهم ملعلمي املعهد في بعض املوضوعات املطروحة إال عند الضرورة.
دراسة الفهيدي ،عبدهللا [ ،]36بعنوان" :أنماط السلوك القيادي السائدة
لدى مديري إدارات التربية والتعليم بمحافظة تعز في الجمهورية اليمينية
وعالقتها باملناخ التنظيمي من وجهة نظر رؤساء األقسام العاملين معهم"
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أنماط السلوك القيادي السائد لدى مديري
إدارات التربية والتعليم بمحافظة تعز في الجمهورية اليمنية وعالقتها باملناخ
التنظيمي من وجهة نظر رؤساء األقسام العاملين معهم عن طريق معرفة
األنماط القيادية السائدة ومستوى املناخ التنظيمي السائد لدى مديري
إدارات التربية والتعليم بمحافظة تعز في الجمهورية اليمنية ،وتكونت عينة
الدراسة من جميع رؤساء األقسام العاملين في إدارات التربية والتعليم
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املنتجة بالجامعات السعودية ،واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي
االرتباطي ،واالستبانة واملقابلة الشخصية أداتين للدراسة ،وتناولت عينة
الدراسة جميع أعضاء هيئة التدريس في جميع الجامعات السعودية
الحكومية ،وعددها ( )24جامعة ،وتوصلت الدراسة إلى أن الجامعة ّ
تشجع
العمل الجماعي بين منسوبيها ،وتحرص على وضع خطط إستراتيجية للعمل
من أجل تحقيق رسالتها ،إضافة إلى ندرة الخطط التسويقية للخدمات التي
ّ
تقدمها الجامعة.
ِّ
دراسة الراجحي ،بندر [ ،]9بعنوان" :الثقافة التنظيمية وعالقتها بالوالء
التنظيمي"
تسعى الدراسة إلى التعرف على القيم السائدة املكونة للثقافة التنظيمية
ملنسوبي كلية امللك خالد العسكرية ،وتحديد مستوى الوالء التنظيمي،
وتحديد العالقة بين الثقافة التنظيمية والوالء التنظيمي ،وتحديد درجة
االختالف بين املوظفين املدنيين والعسكريين فيما يتعلق بقيم الثقافة
التنظيمية ومستوى الوالء التنظيمي في كلية امللك خالد العسكرية،
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،واعتمدت على أسلوب العينة
العشوائية الطبقية ،وبلغ عدد أفراد العينة ( ،)236ومن أهم ما توصلت إليه
الدراسة أن هناك عالقة طردية موجبة قوية بين الثقافة التنظيمية والوالء
التنظيمي بين أفراد عينة الدراسة.
الدراسات التي تناولت األنماط القيادية والثقافة التنظيمية:
دراسة الرشيد ،نوره [ ،]13بعنوان" :األنماط القيادية ودورها في تعزيز
الثقافة التنظيمية" والتي هدفت إلى التعرف على دور األنماط القيادية في
تعزيز الثقافة التنظيمية بأبعادها األربعة (ثقافة القوة ،ثقافة الدور ،ثقافة
املهمة ،وثقافة الفرد) في الهيئة العامة للسياحة واآلثار في اململكة العربية
السعودية ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي ،واعتمدت على
ا
موظفا ،وتوصلت
االستبانة أداة لجمع البيانات ،وبلغ عدد العينة ()161
الدراسة إلى أن النمط املمارس على موظفي الهيئة هو النمط املشارك ،حيث
حظي بأعلى نسبة موافقة من عينة الدراسة.
دراسة الخزاعي ،نجاح [ ،]12بعنوان" :األنماط القيادية وعالقتها بالثقافة
التنظيمية لدى وكيالت األقسام األكاديمية بجامعة أم القرى من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس".
هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة األنماط القيادية لوكيالت األقسام
األكاديمية بجامعة أم القرى بـ (القيم التنظيمية ،املعتقدات التنظيمية،
األعراف التنظيمية ،التوقعات التنظيمية) ،إضافة إلى التحقق من وجود
عالقة ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسة حول أثر األنماط القيادية
لقيادات األقسام األكاديمية بجامعة أم القرى على الثقافة التنظيمية
بحسب متغيرات (الخبرة ،الرتبة العلمية ،املستوى اإلداري) ،واستخدمت
الباحثة املنهج الوصفي املسحي االستداللي ،وتم استخدام االستبانة أداة
للدراسة ،وبلغ عدد عضوات هيئة التدريس بجامعة أم القرى ( )200عضوة،
ا
إحصائيا
وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباطية موجبة قوية دالة
عند مستوى ( )001،0بين األنماط القيادية لوكيالت األقسام األكاديمية
بجامعة أم القرى والقيم التنظيمية ،وعالقة ارتباطية متوسطة بين األنماط
القيادية واملعتقدات التنظيمية ،واألعراف التنظيمية والتوقعات التنظيمية.
 التعقيب على الدراسات السابقة :من خالل استعراض الدراسات السابقة،واستقراء املناهج املستخدمه في الدراسات واهدافها ونتائجها تبين ما يلي:

بمحافظة تعز ،وعددهم ( ،)250واستخدم االستبانة أداة للدراسة ،واعتمد
على املنهج الوصفي االرتباطي .وأظهرت النتائج أن كل األنماط القيادية سائدة
لدى العاملين في إدارات التربية والتعليم بمحافظة تعز بدرجة متوسطة ،وأن
هناك عالقة سالبة بين النمط األوتوقراطي واملناخ التنظيمي ككل.
الدراسات التي تناولت الثقافة التنظيمية:
دراسة العبود ،نوف [ ،]37بعنوان" :الثقافة التنظيمية السائدة في مدارس
التعليم الثانوي بمكة املكرمة وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى املعلمات من
وجهة نظرهن"
هدفت إلى التعرف على مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في مدارس
التعليم الثانوي بمكة املكرمة ،ا
وفقا للمجاالت اآلتية( :القيم التنظيمية،
املعتقدات التنظيمية ،األعراف التنظيمية) ،وهدفت كذلك إلى التعرف على
مستوى الرضا الوظيفي لدى املعلمات ،ا
وفقا للمجاالت اآلتية( :العالقة مع
إدارة املدرسة ،العالقة مع زميالت العمل ،ظروف العمل داخل املدرسة)،
وسعت إلى الكشف عن العالقة االرتباطية بين مستوى الثقافة التنظيمية
ومستوى الرضا الوظيفي ،واستخدمت الدراسة املنهج املسحي الوصفي،
واالستبانة أداة لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من معلمات مدارس
التعليم الثانوي بمدينة مكة املكرمة املزاوالت لعملهن خالل الفصل األول من
العام الدراس ي 1438/37هـ ،وعددهن ( )432معلمة .وأبرز النتائج التي
أظهرتها الدراسة أن مجال (األعراف التنظيمية) حصل على املرتبة األولى ،ثم
مجال (القيم التنظيمية) في املرتبة الثانية ،ثم مجال (املعتقدات التنظيمية)
في املرتبة الثالثة ،وأن مستوى الرضا الوظيفي لدى املعلمات جاءت بدرجة
متوسطة لألداة ككل.
دراسة املقبس ،خالد [ ،]38بعنوان" :عالقة الثقافة التنظيمية بااللتزام
التنظيمي" والتي هدفت الدراسة إلى التعرف على القيم السائدة املكونة
للثقافة التنظيمية لدى منسوبي مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية،
ومستوى االلتزام التنظيمي ،وطبيعة العالقة بين القيم املكونة للثقافة
التنظيمية وااللتزام التنظيمي ،ومدى اختالف قيم الثقافة التنظيمية
ومستويات االلتزام التنظيمي باختالف بعض الخصائص الشخصية لدى
منسوبي امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .واستخدمت الدراسة املنهج
الوصفي التحليلي ،وطبقت الدراسة امليدانية بالطريقة العشوائية البسيطة،
وبلغ عدد عينة الدراسة  389استبانة صالحة للتطبيق ،ومن أبرز النتائج التي
توصلت إليها :أبرز القيم السائدة املكونة للثقافة التنظيمية لدى منسوبي
الوزارة كانت على النحو اآلتي( :القوة ،فرق العمل ،الكفاءة ،القانون
والنظام ،الصفوة ،العدالة التنظيمية واملكافأة) على التوالي ،وجميعها تسود
بمستوى متوسط ،وأظهرت وجود فروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة
ُ
تعزى إلى اختالف الكادر الوظيفي في مستوى االلتزام االستمراري.
دراسة الخليوي ،لينا [ ،]39بعنوان" :الجامعة املنتجة وعالقتها بالثقافة
التنظيمية في الجامعات السعودية :أنموذج مقترح" والتي هدفت إلى التعرف
على واقع الثقافة التنظيمية ،وواقع تطبيق الجامعة املنتجة في الجامعات
السعودية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،والتعرف على الثقافة
التنظيمية الداعمة لتطبيق الجامعة املنتجة في الجامعات السعودية،
والتعرف على عالقة الثقافة التنظيمية والجامعة املنتجة في الجامعات
السعودية ،ومعوقات تطبيق الجامعة املنتجة بالجامعات السعودية ،وتقديم
أنموذج مقترح يسهم في بناء ثقافة تنظيمية داعمة لتطبيق مفهوم الجامعة
57
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حيث يتكون مجتمع الدراسة من جميع عضوات هيئة التدريس الالتي على
رأس العمل بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز في الدلم بمنطقة الخرج.
 أما عن أداة جمع البيانات فقد اتفقت جميع الدراسات على استخدام اداةاالستبانة في البحث مع الدراسة الحالية.
 ويالحظ قلة الدراسات التي تناولت عالقة االنماط القيادية مع الثقافةالتنظيمية ،ولذلك أتت اهمية القيام بالدراسة الحالية وذلك للتوسع في
استكشاف النتائج واستقراء التوصيات الالزمة لتطويرهما.
 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فيما يلي: -1تحديد املشكلة الخاصة بالدراسة الحالية.
 -2تحديد املنهج املستخدم في الدراسة الحالية.
 -3تحديد محاور االطار النظري الخاص بالدراسة الحالية.
 .5الطريقة والجراءات
يتناول هذا الفصل عرضا لإلجراءات املتبعة في هذه الدراسة ،وتشمل
ا
وصفا للمنهج الذي استخدمته الباحثة في الدراسة ،إضافة إلى تحديد
مجتمع الدراسة ،وعينة الدراسة ،وخصائص أفراد الدراسة ،إضافة إلى
كيفية بناء أداة الدراسة واإلجراءات املتبعة للتحقق من صدقها وثباتها،
واألساليب اإلحصائية املستخدمة في معالجة وتحليل بياناتها.
أ .منهج الدراسة
في ضوء أهداف الدراسة وفروضها استخدم املنهج الوصفي االرتباطي،
ويعرف بأنه أسلوب البحث الذي يعنى بإيجاد العالقة بين متغيرين وأكثر
لغرض التعرف على مدى االرتباط بين هذين املتغيرين أو املتغيرات عبر الزمن
والتعبير عنها بصورة كمية [.]36
ب .مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع عضوات هيئة التدريس الالتي على رأس
العمل بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز في الدلم بمنطقة الخرج ،خالل
العام الد اس ي 1440ه ،وعددهن ( )127ا
وفقا للمعلومات التي ّزودت بها
ر
الباحثة بعد التواصل مع جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز في الدلم
بمنطقة الخرج .وقد قامت الباحثات بتوزيع أداة الدراسة على أفراد املجتمع،
استجاب لها ( )91عضوة من عضوات هيئة التدريس ،بنسبة ( )%71.6من
إجمالي مجتمع الدراسة.
ج .أفراد الدراسة
يتصف أفراد الدراسة بعدد من الخصائص الوظيفية ،يوضحها الجدول رقم
( ،)1على النحو اآلتي:

 تنوعت مناهج البحث املستخدمة في الدراسات بين املنهج الوصفياالرتباطي واملنهج الوصفي التحليلي واملنهج الوصفي املسحي واملنهج املسحي
االستداللي ،وتتفق الدراسة الحالية مع أغلبية الدراسات السابقة في
استخدام املنهج الوصفي ،وبشكل خاص مع دراسة كل من التركستاني []35
والفهيدي [ ]36والخليوي [ ]39في اتخاذ املنهج الوصفي االرتباطي.
 هدفت غالبية الدراسات السابقة إلى التعرف على كل من: -1االنماط القيادية مع عدة متغيرات كما يلي :مستوى االداء دراسة
التركستاني [ ،]35جودة التعليم دراسة الداود [ ،]21واملناخ التنظيمي دراسة
الفهيدي [.]36
 -2الثقافة التنظيمية وعالقتها بكل من :الرضا الوظيفي دراسة العبود [،]37
االلتزام التنظيمي دراسة املقبس [ ،]38الجامعة املنتجة دراسة الخليوي
[ ،]39الوالء التنظيمي دراسة الراجحي [.]9
 بينما توافقت الدراسة الحالية في أهدافها مع دراسة كل من الرشيد []13والخزاعي [ ]12في تناول عالقة االنماط القيادية مع الثقافة التنظيمية.
من خالل استعراض الدراسات السابقة تبين اختالف فئات أفراد عينة
الدراسة ،كما يلي:
 -1دراسات تناولت مجتمع غير تعليمي كما في دراسة التركستاني [ ]35حيث
تمثل مجتمع دراسته على جميع العاملين في االتحادات الرياضية لأللعاب
الجماعية في اململكة العربية السعودية ،دراسة الرشيد[ ]13حيث طبقت على
كافة منسوبي الهيئة العامة للسياحة واآلثار في اململكة العربية السعودية،
ودراسة املقبس [ ]38التي تناولت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
 -2دراسات تناولت مجتمعات تعليمية مع اختالف عينات الدراسه بها على
النحو التالي:
 دراسات تناولت القيادات التربوية من مديري املعاهد العلمية كدراسةالداود [ ]21ورؤساء االقسام كدراسة الفهيدي [.]36
 دراسات طبقت على جميع منسوبي مجتمع الدراسة بشقيه اإلداريوالتعليمي كدراسة الراجحي [.]9
 دراسات تكونت عينة الدراسة لديها من املعلمات كدراسة العبود[]37بجميع مدارس التعليم الثانوي بمدينة مكة املكرمة.
 دراسات تناولت أعضاء هيئة التدريس كما فعل كل من :الخليوي []39حيث طبقت على جميع الجامعات السعودية الحكومية ،والخزاعي []12
بجامعة أم القرى ،وتتشابه الدراسة الحالية مع ما سبق في عينة الدراسة

املرتبة العلمية

عدد سنوات الخبرة

4

2020

ً
جدول  1توزيع أفراد الدراسة وفقا لخصائصهم الوظيفية
متغيرات الدراسة
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
محاضر
معيد
اإلجمالي
أقل من  3سنوات
 3إلى أقل من  5سنوات
 5سنوات فأكثر
اإلجمالي
58

التكرارات
9
12
28
27
15
91
24
9
58
91

النسبة املئوية
9.9
13.2
30.8
29.7
16.5
100.0
26.4
9.9
63.7
100.0

9

يتضح من الجدول رقم ( )1أن هناك ( )28عضوة هيئة تدريس بنسبة
( )%30.8مرتبتهم العلمية أستاذ مساعد ،وأن ( )9عضوات هيئة تدريس
بنسبة ( )%9.9رتبتهم العلمية أستاذ ،أما ما يتعلق بمتغير عدد سنوات الخبرة
فقد أظهرت الدراسة أن ( )58عضوة من أعضاء هيئة التدريس بنسبة
( )%63.7خبرتهم ( )5سنوات فأكثر ،وأن هناك ( )9عضوات هيئة تدريس
بنسبة ( )%9.9تتراوح سنوات خبرتهم بين ( )3إلى أقل من ( )5سنوات.
د .أداة الدراسة:
بناء على طبيعة البيانات ،وعلى املنهج املتبع في الدراسة ،وجدت الباحثة أن
األداة األكثر مالءمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة هي االستبانة ،وقد بنتها
الباحثة بالرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع
الدراسة ،وجاءت مكونة في صورتها النهائية من جزأين :الجزء األول :يتناول

2020

4

البيانات األولية الخاصة بأفراد عينة الدراسة ،مثل :املرتبة العلمية ،سنوات
الخبرة ،أما الجزء الثاني :فيتكون من ( )37عبارة مقسمة على محورين ،املحور
األول :يتناول األنماط القيادية ،ويتكون من ( )14عبارة ،موزعة على ثالثة
أبعاد ،هي (النمط الديموقراطي – النمط األوتوقراطي – النمط التسيبي) ،أما
املحور الثاني فيتناول الثقافة التنظيمية ،ويتكون من ( )23عبارة موزعة على
أربعة أبعاد ،هي (القيم التنظيمية ،املعتقدات التنظيمية ،األعراض
التنظيمية ،التوقعات التنظيمية) ،وطلبت الباحثة من أفراد الدراسة اإلجابة
عن كل عبارة بوضع عالمة (√) أمام أحد الخيارات اآلتية (عالية ا
جدا ،عالية،
متوسطة ،منخفضة ،منخفضة ا
جدا) ،والجدول رقم ( )2يوضح فئات املقياس
املتدرج الخماس ي ،على النحو اآلتي:

جدول 2
تحديد فئات املقياس املتدرج الخماس ي

عالية ً
جدا
5.0 – 4.21

متوسطة
3.40 – 2.61

عالية
4.20 – 3.41

منخفضة
2.60 – 1.81

منخفضة ً
جدا
1.80 – 1

للمحور الذي تنتمي إليه ،مع وضع التعديالت واالقتراحات التي تساعد في
ُ
تطوير االستبانة ،وبناء على التعديالت واالقتراحات التي أبديت ،قامت
الباحثة بإجراء التعديالت الالزمة التي اتفق عليها غالبية املحكمين ،من
تعديل بعض العبارات ،وحذف عبارات أخرى ،وبعدها أصبحت االستبانة في
صورتها النهائية ملحق رقم ( )1لتكون صالحة للتوزيع.
ا
ثانيا :صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:
ا
ميدانيا ،وقامت
بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة تم تطبيقها
بحساب معامل االرتباط بيرسون ملعرفة الصدق الداخلي لالستبانة ،حيث تم
حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة
الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة ،كما توضح ذلك الجداول اآلتية.

 صدق االستبانة (األداة):ُ
صدق االستبانة يعني التأكد من كونها ستقيس ما أعدت لقياسه ،إضافة إلى
"شمول أداة الدراسة كل العناصر التي يجب أن تحتويها الدراسة من ناحية،
وكذلك وضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية أخرى ،بحيث تكون مفهومه ملن
يستخدمها" ولقد قامت الباحثة بالتأكد من صدق االستبانة ا
وفقا لآلتي:
ا
أوال :الصدق الظاهري ألداة الدراسة (صدق املحكمين):
بعد االنتهاء من بناء أداة الدراسة التي تتناول "األنماط القيادية وعالقتها
بالثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد
العزيز" ،جرى عرضها على عدد من املحكمين؛ من أجل االستفادة من آرائهم
ُ
ومالحظاتهم ،وقد طلب منهم مشكورين إبداء الرأي فيها ،من حيث مدى
وضوح العبارات ،ومدى مالءمتها ملا وضعت ألجله ،ومدى مناسبة العبارات

جدول 3
معامالت ارتباط بيرسون لعبارات محور(األنماط القيادية) بالدرجة الكلية لكل محور
العبارة
1
2
3
4
5
6
7

الديموقراطي
معامل االرتباط
**0.619
**0.744
**0.757
**0.760
**0.850
**0.879
**0.840

العبارة
8
9
10
11
-

األوتوقراطي
معامل االرتباط
**0.608
**0.691
**0.696
**0.626
-

** دال عند مستوى ()0.01
يتضح من الجدول رقم ( )3أن جميع عبارات األبعاد ملحور األنماط القيادية
دالة عند مستوى ( ،)0.01حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط للنمط
الديموقراطي بين ( ،)0.879 ،0.619وللنمط األوتوقراطي بين (،0.608

العبارة
12
13
14
-

التسيبي
معامل االرتباط
**0.692
**0.587
**0.676
-

 ،)0.696وللنمط التسيبي بين ()0.692 ،0.587؛ وهذا يعطي داللة على ارتفاع
معامالت االتساق الداخلي ،ومؤشرات مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بها في
تطبيق أداة الدراسة الحالية.

جدول  4معامالت ارتباط بيرسون لعبارات محور(القيادة التنظيمية) بالدرجة الكلية لكل محور
العبارة
15

القيم التنظيمية
معامل االرتباط
**0.791

األعراف التنظيمية
معامل االرتباط
العبارة
**0.579
27

املعتقدات التنظيمية
معامل االرتباط
العبارة
**0.610
21
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التوقعات التنظيمية
معامل االرتباط
العبارة
**0.676
32

9
16
17
18
19
20

القيم التنظيمية
**0.704
**0.804
**0.821
**0.687
**0.849

22
23
24
25
26

املعتقدات التنظيمية
**0.628
**0.692
**0.696
**0.774
**0.702

28
29
30
31
-

** دال عند مستوى ()0.01
يتضح من الجدول رقم ( )4أن جميع عبارات األبعاد ملحور القيادة
التنظيمية دالة عند مستوى ( ،)0.01حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط
للقيم التنظيمية بين ( ،)0.849 ،0.687وللمعتقدات التنظيمية بين (،0.610
 ،)0.774ولألعراف التنظيمية بين ( ،)0.780 ،0.579وللتوقعات التنظيمية
بين ()0.790 ،0.564؛ وهذا يعطي داللة على ارتفاع معامالت االتساق

4
األعراف التنظيمية
**0.780
**0.595
**0.779
**0.716
-

2020
33
34
35
36
37

التوقعات التنظيمية
**0.697
**0.564
**0.728
**0.790
**0.623

الداخلي ،ويشير إلى مؤشرات مرتفعة وكافية في صدق األداة ،يمكن الوثوق بها
في تطبيقها.
 ثبات أداة الدراسة:ثبات االستبانة يعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقر ايبا لو تكرر
تطبيقها على األشخاص أنفسهم في أوقات مختلفة (العساف،1415 ،
ص ،)430وقد تم قياس ثبات الدراسة باستخدام معامل الفا كرونباخ،
والجدول رقم ( )5يوضح ذلك ،على النحو اآلتي:

جدول 5
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

املحور
النمط الديموقراطي
النمط األوتوقراطي
النمط التسيبي
الثبات الكلي لألنماط القيادية
القيم التنظيمية
املعتقدات التنظيمية
األعراف التنظيمية
التوقعات التنظيمية
الثبات الكلي للثقافة التنظيمية
الثبات الكلي لالستبانة

عدد الفقرات
7
4
3
14
6
6
5
6
23
37

ا
يوضح الجدول رقم ( )5أن مقياس الدراسة يتمتع بثبات مقبول
إحصائيا،
حيث بلغت قيمة معامل الثبات الكلية (ألفا) ( ،)0.916وهي درجة عالية في
الثبات ،وتراوحت معامالت ثبات أداة الدراسة بين ()0.889 ،0.795؛ وهي
معامالت مرتفعة يمكن الوثوق بها في تطبيق أداة الدراسة الحالية.
ا
خامسا :األساليب اإلحصائية املستخدمة:
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي جمعتها الباحثات استخدمت
العديد من األساليب اإلحصائية التي رأتها مناسبة باستخدام الحزم
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،Statistical Package for Social Sciences
التي يرمز لها اختصا ارا بالرمز ( ،)SPSSوبعد ذلك قامت بحساب املقاييس
اإلحصائية اآلتية :التكرارات والنسب املئوية للتعرف على الخصائص
الوظيفية ألفراد عينة الدراسة ،معامل ارتباط بيرسون( Pearson
 )correlationلحساب صدق االتساق ّ
الداخلي ألداة الدراسة ،معامل
ألفاكرونباخ ( )Cronbach's Alphaلحساب معامل ثبات املحاور املختلفة
ألداة الدراسة ،املتوسط الحسابي" "Mean؛ ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض
استجابات أفراد الدراسة عن املحاور الرئيسة (متوسطات العبارات) ،مع
العلم أنه يفيد في ترتيب املحاور حسب أعلى متوسط حسابي ،واستخدمت

معامل الثبات
0.848
0.811
0.795
0.846
0.822
0.863
0.850
0.837
0.889
0.916

كذلك االنحراف املعياري " "Standard Deviationللتعرف على مدى انحراف
استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ،ولكل
محور من املحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي ،وتم استخدام اختبار
كروسكال واليس ( )Kruskall-Wallisللتعرف على الفروق في استجابات أفراد
الدراسة حول محاور الدراسة باختالف متغيري (املرتبة العلمية ،عدد
سنوات الخبرة).
 6النتائج
يتناول هذا الجزء ا
عرضا لنتائج الدارسة امليدانية ومناقشتها بعرض إجابات
أفراد الدراسة على عبارات االستبانة ،واستجاباتهم ألسئلة الدراسة ،على
النحو اآلتي:
السؤال األول :ما النمط اإلداري السائد لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير
سطام بن عبد العزيز؟
للتعرف على النمط اإلداري السائد لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام
بن عبد العزيز ،جرى حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات
الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد عينة الدراسةُ ،ورتبت
العبارات حسب املتوسط الحسابي لكل منها ،على النحو اآلتي:
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جدول 6
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية والنحراف املعياري للنمط اإلداري السائد لدى رؤساء األقسام بجامعة األميرسطام بن عبد العزيز
م

الفقرات
عالية
ً
جدا
ك  %ك %
النمط الديموقراطي
31.9 29 50.5 46
يعمل رئيس القسم على زيادة ثقة أعضاء هيئة التدريس بأنفسهم.
31.9 29 48.4 44
يشجعنا رئيس القسم على املناقشة الجماعية.
24.2 22 50.5 46
يشجعنا رئيس القسم على اإلبداع.
رئيس القسم يتعرف على أسباب الخطأ عند حدوثه ،ويقوم بوضع سبل 36.3 33 40.7 37
تذليله معنا.
45.1 41 34.1 31
التخطيط مسؤولية الجميع ،واملشاركة فيه أمر ال بد منه.
29.7 27 35.2 32
تلقى مبادرات واجتهادات املوظفين الشخصية تشجيع ودعم اإلدارة.
يتاح ألعضاء هيئة التدريس الحرية في تحديد األسلوب املناسب إلنجاز 37.4 34 30.8 28
أعمالهم.
املتوسط الحسابي العام للنمط الديموقراطي
النمط األوتوقراطي
23.1 21 12.1 11
رئيس القسم يسمح لنفسه بقدر محدود من العالقات االجتماعية.
ا
يستخدم رئيس القسم ا
12.1 11 4.4 4
مشددا للثواب والعقاب.
نظاما
يضع رئيس القسم مصلحته الشخصية بالحسبان عند تحديد أهداف 7.7 7 6.6 6
إدارة العمل.
4.4 4 0.0 0
يصدر رئيس القسم األوامر من دون أخذ رأينا ،وال يسمح ألحد منا
بمخالفتها.
املتوسط الحسابي العام للنمط األوتوقراطي
النمط التسيبي
يتم تقسيم العمل ا
35.2 32 34.1 31
وفقا ملا تراه مجموعة العمل.
24.2 22 3.3 3
السلطة حق مفوض لرئيس القسم ،وتنفيذ األوامر متروك لنا كيفما
نشاء.
ا
رئيس القسم ال يهتم بنزاعات املوظفين ويتجاهلها باعتبارها ا
طبيعيا 12.1 11 11.0 10
أمرا
تحدث بينهم.
املتوسط الحسابي العام للنمط التسيبي
عالية

7
6
5
4
1
2
3

10
11
8
9

13
12
14

يوضح الجدول رقم ( )6النمط اإلداري السائد لدى رؤساء األقسام بجامعة
األمير سطام بن عبد العزيز ،وجاء املحور ّ
مكو انا من ثالثة أنماط ،هي (النمط
الديموقراطي – النمط األوتوقراطي – النمط التسيبي) ،وذلك على النحو
اآلتي:
النمط اإلداري السائد لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد
العزيز هو النمط الديموقراطي بمتوسط حسابي ( ،)4.11وبانحراف معياري
( ،)0.71يليه النمط التسيبي بمتوسط حسابي ( ،)3.18وبانحراف معياري
( ،)0.65وفي املرتبة الثالثة واألخيرة يأتي النمط األوتوقراطي بمتوسط حسابي
( ،)2.45وبانحراف معياري ( .)0.59وقد اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع
نتيجة دراسة الفهيدي [ ]36التي توصلت إلى أن كل األنماط القيادية سائدة
لدى العاملين في إدارات التربية والتعليم بمحافظة تعز ،والعبارات اآلتية
تناقش بنوع من التفصيل األنماط اإلدارية لدى رؤساء األقسام بجامعة
األمير سطام بن عبد العزيز ،وذلك على النحو اآلتي:
ا
أوال :النمط الديموقراطي

درجة املو افقة
متوسطة منخفضة
ك

%

ك

%

13
15
20
15

14.3
16.5
22.0
16.5

منخفضة
ً
جدا
%
ك

املتوسط النحرافالترتيب
الحسابي املعياري

3
3
3
6

3.3
3.3
3.3
6.6

0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0

4.30
4.25
4.22
4.11

0.84
0.85
0.90
0.91

1
2
3
4

3 17.6 16
6 27.5 25
4 23.1 21

3.3
6.6
4.4

0
1
4

0.0
1.1
4.4

4.10
3.91
3.86

0.80
1.00
1.05

5
6
7

4.11

0.71

-

8 28.6 26 27.5 25
7 27.5 25 48.4 44
30 38.5 35 14.3 13

8.8
7.7
33.0

3.01
2.78
2.16

1.17
0.92
1.17

1
2
3

48 14.3 13 28.6 26

52.7

1.85

0.99

4

2.45

0.59

-

0 5.5 5 25.3 23
15 17.6 16 38.5 35

0.0
16.5

3.98
2.80

0.91
1.09

1
2

20 14.3 13 40.7 37

22.0

2.76

1.24

3

3.18

0.65

-

يتضح من الجدول رقم ( )6أن محور النمط الديموقراطي لدى رؤساء
األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز يتضمن ( )7عبارات ،تراوحت
املتوسطات الحسابية بين ( ،)4.30 ،3.86وهذه املتوسطات تقع في الفئتين
الرابعة والخامسة من فئات املقياس املتدرج الخماس ي ،وتشير النتيجة
السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة لعبارات املحور تتراوح بين (عالية –
عالية ا
جدا).
يبلغ املتوسط الحسابي العام ( ،)4.11وانحراف معياري ()0.71؛ وهذا يدل
على هناك موافقة بدرجة عالية بين أفراد الدراسة على أن النمط القيادي
الديموقراطي من األنماط القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام بجامعة
األمير سطام بن عبد العزيز ،وقد ظهر هذا في موافقة أفراد الدراسة بدرجة
عالية على كل من (يعمل رئيس القسم على زيادة ثقة أعضاء هيئة التدريس
بأنفسهم ،وأن رئيس القسم ُيشجع أعضاء هيئة التدريس على املناقشة
الجماعية ،إضافة إلى أن رئيس القسم ُيشجع أعضاء هيئة التدريس على
اإلبداع ،وأنه يتعرف على أسباب الخطأ عند حدوثه ،ويقوم بوضع سبل
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تذليله مع أعضاء هيئة التدريس) ،وقد اختلفت نتيجة الدراسة الحالية عن
نتيجة دراسة الفهيدي [ ]36التي توصلت إلى أن نمط القيادة الديموقراطي
سائد لدى العاملين في إدارات التربية والتعليم بمحافظة تعز بدرجة
متوسطة.
ويتضح من الجدول رقم ( )6أن العبارة رقم ( )7التي تنص على "يعمل رئيس
القسم على زيادة ثقة أعضاء هيئة التدريس بأنفسهم" جاءت في املرتبة األولى
بين عبارات النمط الديموقراطي ،بمتوسط حسابي ( ،)4.30وبانحراف
معياري ( ،)0.84يليها العبارة رقم ( )6التي تنص على (يشجعنا رئيس القسم
على املناقشة الجماعية) ،بمتوسط حسابي ( ،)4.25وبانحراف معياري
( ،)0.85وفي املرتبة الثالثة جاءت العبارة رقم ( )5التي تنص على (يشجعنا
رئيس القسم على اإلبداع) بمتوسط حسابي ( ،)4.22وانحراف معياري
( ،)0.90وجاءت العبارة رقم ( )3التي تنص على (يتاح ألعضاء هيئة التدريس
الحرية في تحديد األسلوب املناسب إلنجاز أعمالهم) في املرتبة السابعة
واألخيرة بمتوسط حسابي ( ،)3.86وانحراف معياري (.)1.05
ا
ثانيا :النمط األوتوقراطي
يتضح من الجدول رقم ( )6أن محور النمط األوتوقراطي لدى رؤساء األقسام
بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز يتضمن ( )4عبارات ،تراوحت
متوسطاتها الحسابية بين ( ،)3.01 ،1.85وهذه املتوسطات تقع في الفئتين
الثانية والثالثة من فئات املقياس املتدرج الخماس ي ،وتشير النتيجة السابقة
إلى أن استجابات أفراد الدراسة لعبارات املحور تتراوح بين (منخفضة -
متوسطة).
ويبلغ املتوسط الحسابي العام ( ،)2.45وانحراف معياري ()0.59؛ وهذا
ُّ
يدل على أن هناك موافقة بدرجة منخفضة بين أفراد الدراسة على أن النمط
القيادي األوتوقراطي من األنماط القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام
بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز ،وقد ظهر هذا في موافقة أفراد الدراسة
بدرجة منخفضة على كل من (يضع رئيس القسم مصلحته الشخصية
بالحسبان عند تحديد أهداف إدارة العمل ،وأنه ُيصدر األوامر من دون أخذ
رأينا وال يسمح ألحد من أعضاء هيئة التدريس بمخالفتها) ،وقد اختلفت
نتيجة الدراسة الحالية عن نتيجة دراسة الفهيدي [ ]36التي توصلت إلى أن
نمط القيادة األوتوقراطي سائد لدى العاملين في إدارات التربية والتعليم
بمحافظة تعز بدرجة متوسطة.
ويتضح من الجدول رقم ( )6أن العبارة رقم ( )10التي تنص على "رئيس
القسم يسمح لنفسه بقدر محدود من العالقات االجتماعية" جاءت في املرتبة
األولى بين عبارات النمط األوتوقراطي ،بمتوسط حسابي ( ،)3.01وبانحراف
معياري ( ،)1.17يليها العبارة رقم ( )11التي ُّ
تنص على (يستخدم رئيس القسم
ا
ا
مشددا للثواب والعقاب) بمتوسط حسابي ( ،)2.78وبانحراف معياري
نظاما
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( ،)0.92وتأتي العبارة رقم ( )9التي تنص على (يصدر رئيس القسم األوامر من
دون أخذ رأينا وال يسمح ألحد منا بمخالفتها) في املرتبة الرابعة واألخيرة
بمتوسط حسابي ( ،)1.85وبانحراف معياري (.)0.99
ا
ثالثا :النمط التسيبي
يتضح من الجدول رقم ( )6أن محور النمط التسيبي لدى رؤساء األقسام
بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز يتضمن ( )3عبارات ،تراوحت
متوسطاتها الحسابية بين ( ،)3.98 ،2.76وهذه املتوسطات تقع في الفئتين
الثالثة والرابعة من فئات املقياس املتدرج الخماس ي ،وتشير النتيجة السابقة
إلى أن استجابات أفراد الدراسة لعبارات املحور تتراوح بين (متوسطة -
عالية).
ويبلغ املتوسط الحسابي العام ( ،)3.18وانحراف معياري ( ،)0.65وهذا يدلُّ
على هناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد الدراسة على أن النمط القيادي
التسيبي من األنماط القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير
سطام بن عبد العزيز ،وقد ظهر ذلك في موافقة أفراد الدراسة بدرجة
متوسطة على كل من (أن السلطة حق مفوض لرئيس القسم وتنفيذ األوامر
متروك ألعضاء هيئة التدريس كيفما نشاء ،وأن رئيس القسم ال يهتم بنزاعات
ا
املوظفين ويتجاهلها؛ باعتبارها ا
طبيعيا تحدث بينهم) ،وقد اتفقت نتيجة
أمرا
الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الفهيدي [ ]36التي توصلت إلى أن نمط
القيادة التسيبي سائد لدى العاملين في إدارات التربية والتعليم بمحافظة تعز
بدرجة متوسطة.
ويتضح من الجدول رقم ( )6أن العبارة رقم ( )13التي تنص على "يتم تقسيم
العمل ا
وفقا ملا تراه مجموعة العمل" ،جاءت في املرتبة األولى بين عبارات
النمط التسيبي بمتوسط حسابي ( ،)3.98وبانحراف معياري ( ،)0.91يليها
العبارة رقم ( )12التي تنص على "السلطة حق مفوض لرئيس القسم وتنفيذ
األوامر متروك لنا كيفما نشاء" بمتوسط حسابي ( ،)2.80وانحراف معياري
( ،)1.09وتأتي العبارة رقم ( )14التي تنص على (رئيس القسم ال يهتم بنزاعات
ا
املوظفين ويتجاهلها باعتبارها ا
طبيعيا تحدث بينهم) في املرتبة الثالثة
أمرا
واألخيرة بمتوسط حسابي ( ،)2.76وانحراف معياري (.)1.24
السؤال الثاني :ما مستوى الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام بجامعة
األمير سطام بن عبد العزيز؟
للتعرف على مستوى الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير
سطام بن عبد العزيز ،تم حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات
الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة ،وقامت
الباحثات بترتيب العبارات حسب املتوسط الحسابي لكل منها ،على النحو
اآلتي:

جدول  7التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية والنحراف املعياري ملستوى الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام بجامعة األميرسطام بن عبد العزيز
م

الفقرات
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يشجع رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس على العمل بروح الفريق

مو افق
بشدة

درجة املو افقة
إلى حد
مو افق
ما
%

ك  %ك
القيم التنظيمية
12.1 11 25.3 23 61.5 56
62

ك

%

غير
مو افق
ك

%

1

1.1

غير
مو افق
بشدة
ك %
0

0.0

املتوسط النحراف الترتيب
الحسابي املعياري

4.47

0.75

1

17
20
18
19
16

25
24
26
23
22
21

28
31
27
30
29

32
37
36
35
34
33

الواحد.
25.3 23 53.8 49
يتوفر جو من الثقة ألعضاء هيئة التدريس يشجعهم على طرح
أفكارهم ومشاعرهم دون حرج.
يوزع رئيس القسم أعباء العمل بصورة عادلة على جميع القيادات28.6 26 48.4 44 .
يعتمد رئيس القسم مقاييس ومعايير موضوعية للحكم على األداء 30.8 28 42.9 39
اإلداري ملنسوبيها.
42.9 39 27.5 25
ُتمنح القيادات صالحيات تعادل مسؤولياتهم.
30.8 28 34.1 31
ال يوجد ازدواجية وتداخل في العمل.
املتوسط الحسابي العام للقيم التنظيمية
املعتقدات التنظيمية
عندما يكون عضو هيئة التدريس في مهمة صعبة فإنه يتلقى الدعم 45.1 41 37.4 34
واملساندة من رؤسائه.
29.7 27 36.3 33
يسعى رؤساء األقسام إلى إقامة لقاءات عامة بشكل دوري.
تحصل القيادات ذات القدرات اإلدارية على فرص حقيقية لتطوير 40.7 37 28.6 26
مستقبلهم الوظيفي.
تتناسب تخصصات رؤساء األقسام مع طبيعة واجباتهم الوظيفية33.0 30 33.0 30 .
35.2 32 26.4 24
تتم مناقشة املشاكل والقرارات بصورة جماعية.
22.0 20 22.0 20
تسمح أنظمة العمل باملشاركة في اتخاذ القرارات.
املتوسط الحسابي العام للمعتقدات التنظيمية
األعراف التنظيمية
53.8 49 27.5 25
تسعى القيادات إلى التكيف مع املستجدات في بيئة العمل.
35.2 32 36.3 33
تغرس الجامعة القدوة الحسنة في القيادات.
42.9 39 30.8 28
تقوم القيادات ذات الخبرة اإلدارية بإرشاد زمالئها في العمل.
37.4 34 31.9 29
األعراف السائدة بين القيادات تشجع على العمل الجماعي وزيادة
التعاون بينهم.
40.7 37 28.6 26
تستغل القيادات األفكار الجديدة في إنجاز األعمال.
املتوسط الحسابي العام لألعراف التنظيمية
التوقعات التنظيمية
ترغب القيادات في االلتحاق بالدورات التطويرية لتحسين قدراتها في 33.0 30 49.5 45
العمل.
41.8 38 33.0 30
تتفهم القيادات احتياج الجامعة إلى التغيير والتطوير.
35.2 32 36.3 33
تشعر القيادات بعدالة الجامعة في تقييم أدائها.
37.4 34 31.9 29
تدرك القيادات مفهوم االعتماد األكاديمي في أداء واجباتهم.
ال تمانع القيادات استكمال إنجاز املتبقي من مهامها الوظيفية خارج 38.5 35 25.3 23
أوقات الدوام الرسمي.
ُتمنح القيادات الصالحيات اإلدارية الكاملة إلنجاز مهامهم دون أخذ 25.3 23 15.4 14
التعليمات.
املتوسط الحسابي العام للتوقعات التنظيمية
املتوسط الحسابي العام للثقافة التنظيمية

يوضح الجدول رقم ( )7مستوى الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام
بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز ،وجاء املحور ا
مكونا من أربعة أبعاد ،هي:
(القيم التنظيمية ،املعتقدات التنظيمية ،األعراف التنظيمية ،التوقعات
التنظيمية) ،وذلك على النحو اآلتي:
أن مستوى الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن
عبد العزيز جاء بمستوى عال ،بمتوسط حسابي عام ( ،)3.98وانحراف
معياري ( ،)0.61وجاءت القيم التنظيمية في املرتبة األولى بمتوسط حسابي
عام ( ،)4.15وانحراف معياري ( ،)0.75وفي املرتبة الثانية أتت األعراف
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0.89
0.87

1
2
3
4

24.2 22

4

4.4

2

2.2

3.89
3.99

0.95
0.69

5
-

16.5 15

1

1.1

0

0.0

4.31

0.78

1

24.2
22.0
24.2
30.8

0
5
6
4

0.0
5.5
6.6
4.4

1
1
0
1

1.1
1.1
0.0
1.1

4.05
4.00
3.95
3.82

0.82
0.95
0.91
0.90

2
3
4
5

42.9 39

6

6.6

9

9.9

3.30

1.12

6

3.90
3.98

0.68
0.61

-

14
22
21
24

22
20
22
28

التنظيمية بمتوسط حسابي عام ( ،)3.99وانحراف معياري ( ،)0.69وجاءت
التوقعات التنظيمية في املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي عام (،)3.90
وانحراف معياري ( ،)0.68وفي املرتبة األخير جاءت املعتقدات التنظيمية
بمتوسط حسابي ( ،)3.88وانحراف معياري ( ،)0.71وقد اختلفت نتيجة
الدراسة الحالية عن نتيجة دراسة العبود [ ]37التي توصلت إلى أن مستوى
الثقافة التنظيمية السائدة في مدارس التعليم الثانوي بمكة املكرمة جاء
بدرجة متوسطة ،واختلفت كذلك عن نتيجة دراسة املقيس ] [30التي
توصلت إلى أن مستوى الثقافة التنظيمية لدى منسوبي جامعة امللك عبد
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العزيز لعلوم والتقنية جاء بدرجة متوسطة ،والجداول اآلتية تناقش بنوع
من التفصيل مستوى الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير
سطام بن عبد العزيز ،وذلك على النحو اآلتي:
ا
أوال :القيم التنظيمية
يتضح من الجدول رقم ( )7أن محور مستوى الثقافة التنظيمية فيما يتعلق
بالقيم التنظيمية لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز
يتضمن ( )6عبارات ،تراوحت متوسطاتها الحسابية بين ( ،)4.47 ،3.89وهذه
املتوسطات تقع في الفئتين الرابعة والخامسة من فئات املقياس املتدرج
الخماس ي ،وتشير النتيجة السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة لعبارات
املحور تتراوح بين (عالية – عالية ا
جدا).
ويبلغ املتوسط الحسابي العام ( ،)4.15وانحراف معياري ()0.75؛ وهذا يدل
على أن مستوى الثقافة التنظيمية فيما يتعلق بالقيم التنظيمية لدى رؤساء
األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز جاء بمستوى عال ،وقد ظهر
هذا في موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على كل من (أن رئيس القسم
ّ
يشجع أعضاء هيئة التدريس على العمل بروح الفريق الواحد ،وكذلك ويتوفر
جو من الثقة ألعضاء هيئة التدريس يشجعهم على طرح أفكارهم ومشاعرهم
دون حرج ،إضافة إلى أن رئيس القسم يوزع أعباء العمل بصورة عادلة على
جميع القيادات).
ويتضح من الجدول رقم ( )7أن العبارة رقم ( )15التي تنص على "يشجع رئيس
القسم أعضاء هيئة التدريس على العمل بروح الفريق الواحد" جاءت في
املرتبة األولى بين عبارات القيم التنظيمية بمتوسط حسابي ( ،)4.47وانحراف
معياري ( ،)0.75يليها العبارة رقم ( )17التي تنص على (يتوفر جو من الثقة
ألعضاء هيئة التدريس يشجعهم على طرح أفكارهم ومشاعرهم دون حرج)
بمتوسط حسابي ( ،)4.31وانحراف معياري ( ،)0.85وتأتي العبارة رقم ()16
التي تنص على (ال يوجد ازدواجية وتداخل في العمل) في املرتبة السادسة
واألخيرة بين عبارات محور القيم التنظيمية بمتوسط حسابي ()3.89
وانحراف معياري ( ،)0.99وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة
دراسة املقيس ] [30التي ّ
توصلت إلى أن من أبرز القيم السائدة واملكونة
للثقافة التنظيمية بجامعة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،هي (فرق
العمل ،النظام).
ا
ثانيا :املعتقدات التنظيمية
يتضح من الجدول رقم ( )7أن محور مستوى الثقافة التنظيمية فيما يتعلق
باملعتقدات التنظيمية لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد
العزيز يتضمن ( )6عبارات ،تراوحت متوسطاتها الحسابية بين (،3.49
 ،)4.19وهذه املتوسطات تقع في الفئة الرابعة من فئات املقياس املتدرج
الخماس ي ،وتشير النتيجة السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة لعبارات
املحور جاءت بدرجة (عالية).
ويبلغ املتوسط الحسابي العام ( ،)3.88وانحراف معياري ()0.71؛ وهذا يدل
على أن مستوى الثقافة التنظيمية فيما يتعلق باملعتقدات التنظيمية لدى
رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز جاء بمستوى عال ،وقد
ظهر هذا في موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على ّ
كل من (عندما يكون
ٍ
عضو هيئة التدريس في مهمة صعبة فإنه يتلقى الدعم واملساندة من رؤسائه،
وكذلك سعي رؤساء األقسام إلى إقامة لقاءات عامة بشكل دوري ،إضافة إلى
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أن القيادات ذات القدرات اإلدارية تحصل على فرص حقيقية لتطوير
مستقبلهم الوظيفي).
ويتضح من الجدول رقم ( )7أن العبارة رقم ( )25التي تنص على "عندما يكون
عضو هيئة التدريس في مهمة صعبة فإنه يتلقى الدعم واملساندة من رؤسائه"
جاءت في املرتبة األولى بين عبارات املعتقدات التنظيمية بمتوسط حسابي
( ،)4.19وانحراف معياري ( ،)0.74تليها العبارة رقم ( )24التي تنص على
(يسعى رؤساء األقسام إلى إقامة لقاءات عامة بشكل دوري) بمتوسط حسابي
( ،)3.96وانحراف معياري ( ،)0.95وتأتي العبارة رقم ( )21التي ُّ
تنص على
(تسمح أنظمة العمل باملشاركة في اتخاذ القرارات) في املرتبة السادسة
واألخيرة بين عبارات محور املعتقدات التنظيمية بمتوسط حسابي (،)3.49
وانحراف معياري (.)1.02
ا
ثالثا :األعراف التنظيمية
يتضح من الجدول رقم ( )7أن محور مستوى الثقافة التنظيمية فيما يتعلق
باألعراف التنظيمية لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز
يتضمن ( )5عبارات ،تراوحت متوسطاتها الحسابية بين ( ،)4.05 ،3.89وهذه
املتوسطات تقع في الفئة الرابعة من فئات املقياس املتدرج الخماس ي ،وتشير
النتيجة السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة لعبارات املحور جاءت
بدرجة (عالية).
ويبلغ املتوسط الحسابي العام ( ،)3.99وانحراف معياري ()0.69؛ وهذا يدل
على أن مستوى الثقافة التنظيمية فيما يتعلق باألعراف التنظيمية لدى
رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز جاء بمستوى عال ،وقد
ظهر ذلك في موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على كل من (تسعى القيادات
إلى التكيف مع املستجدات في بيئة العمل ،وأن الجامعة تغرس القدوة
الحسنة في القيادات ،إضافة إلى أن القيادات ذات الخبرة اإلدارية تقوم
بإرشاد زمالئها في العمل).
ويتضح من الجدول رقم ( )7أن العبارة رقم ( )28التي تنص على "تسعى
القيادات إلى التكيف مع املستجدات في بيئة العمل" جاءت في املرتبة األولى
بين عبارات األعراف التنظيمية بمتوسط حسابي ( ،)4.05وبانحراف معياري
( ،)0.75تليها العبارة رقم ( )31التي تنص على (تغرس الجامعة القدوة
الحسنة في القيادات) بمتوسط حسابي ( ،)4.03وانحراف معياري (،)0.89
وتأتي العبارة رقم ( )29التي تنص على (تستغل القيادات األفكار الجديدة في
إنجاز األعمال) في املرتبة الخامسة واألخيرة بين عبارات محور األعراف
التنظيمية بمتوسط حسابي ( ،)3.89وانحراف معياري (.)0.95
ر ا
ابعا :التوقعات التنظيمية
ويتضح من الجدول رقم ( )7أن محور مستوى الثقافة التنظيمية فيما يتعلق
بالتوقعات التنظيمية لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد
العزيز يتضمن ( )6عبارات ،تراوحت متوسطاتها الحسابية بين (،3.30
 ،)4.31وهذه املتوسطات تقع في الفئتين الثالثة والرابعة من فئات املقياس
املتدرج الخماس ي ،وتشير النتيجة السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة
لعبارات املحور تتراوح بين (متوسطة عالية ا
جدا).
ويبلغ املتوسط الحسابي العام ( ،)3.90وانحراف معياري ()0.68؛ وهذا يدل
على أن مستوى الثقافة التنظيمية فيما يتعلق بالتوقعات التنظيمية لدى
رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز جاء بمستوى عال ،وقد
ظهر ذلك في موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على كل من (أن القيادات
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القيادات الصالحيات اإلدارية الكاملة إلنجاز مهامها دون أخذ التعليمات) في
املرتبة السادسة واألخيرة بين عبارات محور األعراف التنظيمية ،بمتوسط
حسابي ( ،)3.30وانحراف معياري (.)1.12
السؤال الثالث :ما العالقة بين األنماط القيادية ومستوى الثقافة التنظيمية
لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز؟
للتعرف على العالقة بين األنماط القيادية ومستوى الثقافة التنظيمية لدى
رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز ،تم استخدام معامل
ارتباط بيرسون ( ،)Pearson Correlationوالجدول رقم ( )8يوضح ذلك على
النحو اآلتي:

ترغب في االلتحاق بالدورات التطويرية لتحسين قدراتها في العمل ،وأنها تتفهم
احتياج الجامعة إلى التغيير والتطوير ،إضافة إلى أنها تشعر بعدالة الجامعة
في تقييم أدائها ،وأنها تدرك مفهوم االعتماد األكاديمي في أداء واجباتهم).
ويتضح من الجدول رقم ( )7ا
أيضا أن العبارة رقم ( )32التي تنص على "ترغب
القيادات في االلتحاق بالدورات التطويرية لتحسين قدراتها في العمل" ،جاءت
في املرتبة األولى بين عبارات التوقعات التنظيمية بمتوسط حسابي (،)4.31
وانحراف معياري ( ،)0.78تليها العبارة رقم ( )37التي تنص على (تتفهم
القيادات احتياج الجامعة إلى التغيير والتطوير) بمتوسط حسابي (،)4.05
وانحراف معياري ( ،)0.82وتأتي العبارة رقم ( )33التي تنص على ُ(تمنح

م
1
2
3

جدول 8
معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين األنماط القيادية ومستوى الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام بجامعة األميرسطام بن عبد العزيز
مستوى الثقافة التنظيمية
األنماط القيادية
الدرجة الكلية
التوقعات التنظيمية
األعراف التنظيمية
املعتقدات التنظيمية
القيم التنظيمية
**0.886
**0.619
**0.799
**0.786
**0.831
النمط الديموقراطي
**0.347**0.319**0.349**0.323**0.320النمط األوتوقراطي
0.061
0.050
0.0100.083
0.082
النمط التسيبي

التسيبي في مستوى الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير
سطام بن عبد العزيز.
وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية بصورة جزئية مع نتيجة دراسة الخزاعي
[ ]12التي توصلت إلى أن هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين
األنماط القيادية والثقافة التنظيمية لدى وكيالت األقسام األكاديمية
بجامعة أم القرى ،واتفقت كذلك مع نتيجة دراسة الرشيد [ ]13التي توصلت
إلى أن هناك ا
دورا لألنماط القيادية في تعزيز مستوى الثقافة التنظيمية.
السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد
الدراسة لألنماط اإلدارية والثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام بجامعة
األمير سطام بن عبد العزيز باختالف متغيري (الخبرة ،املرتبة العلمية)؟
 -1الفروق باختالف متغير الخبرة.
ملعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد
الدراسة ملحاور الدراسة باختالف متغير سنوات الخبرة ،تم استخدام اختبار
ا
كروسكال واالس ( )Kruskall Wallisبديال عن اختبار تحليل التباين األحادي
()One Way Anova؛ لعدم التكافؤ بين فئات متغير سنوات الخبرة ،ا
ووفقا
للجدول رقم (.)9

** دال عند مستوى ()0.01
يتضح من الجدول رقم ( )8أن هناك عالقة طردية (إيجابية) ذات داللة
إحصائية بين النمط الديموقراطي ومستوى الثقافة التنظيمية لدى رؤساء
ُ
األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز ،وتشير النتيجة السابقة إلى
التأثير اإليجابي للقيادة الديموقراطية في مستوى الثقافة التنظيمية ،وأن
ممارسة رؤساء األقسام لنمط القيادة الديموقراطي ُيعزز مستويات الثقافة
التنظيمية لديهم.
وعلى العكس من ذلك أظهرت نتائج الجدول رقم ( )8أن هناك عالقة عكسية
(سلبية) ذات داللة إحصائية بين النمط األوتوقراطي ومستوى الثقافة
ُ
التنظيمية لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز ،وتشير
النتيجة السابقة إلى التأثير السلبي للقيادة األوتوقراطية في مستوى الثقافة
التنظيمية ،وأن ممارسة رؤساء األقسام لنمط القيادة األوتوقراطي يحد من
مستوى الثقافة التنظيمية لديهم
وكشفت نتائج الجدول رقم ( )8عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
النمط التسيبي ومستوى الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام بجامعة
ُ
األمير سطام بن عبد العزيز ،وتشير النتيجة السابقة إلى عدم تأثير النمط

جدول 9
نتائج اختبار كروسكال والس ( )Kruskall Wallisللفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة ملحاور الدراسة باختالف متغيرعدد سنوات الخبرة
األبعاد

سنوات الخبرة

العدد

متوسط الرتب

النمط الديموقراطي

أقل من  3سنوات
 3إلى أقل من  5سنوات
 5سنوات فأكثر
أقل من  3سنوات
 3إلى أقل من  5سنوات
 5سنوات فأكثر
أقل من  3سنوات
 3إلى أقل من  5سنوات
 5سنوات فأكثر

24
9
58
24
9
58
24
9
58

37.46
44.17
49.82
53.65
33.39
44.79
41.81
38.00
48.97

النمط األوتوقراطي

النمط التسيبي
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قيمة مربع
كاي
3.803

مستوى
الدللة
0.149

4.248

0.120

2.249

0.325

9

الدرجة الكلية للثقافة التنظيمية

أقل من  3سنوات
 3إلى أقل من  5سنوات
 5سنوات فأكثر

4

24
9
58

يتضح من الجدول رقم ( )9أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول األنماط القيادية والثقافة
التنظيمية لرؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز باختالف
متغير سنوات الخبرة ،حيث بلغت قيمة مستوى الداللة للمحاور على التوالي
( ،)0.779 ،0.325 ،0.120 ،0.149وجميعها قيم أكبر من ( )0.05أي غير دالة
ا
إحصائيا ،وربما يعود السبب في ذلك إلى أن التعامل املباشر واالحتكاك بين
أعضاء هيئة التدريس ورؤساء األقسام يعكس أنماطهم القيادية وثقافتهم
التنظيمية ،وهذا بدوره ال يتأثر بعدد سنوات الخبرة ،وإنما نتيجة للتعامالت
اليومية بينهم ،وهذا من شأنه أن يحد من تأثير سنوات الخبرة على استجابات

2020

43.38
43.50
47.47

0.499

0.779

أفراد الدراسة حول األنماط القيادية والثقافة التنظيمية لرؤساء األقسام
بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز.
 -2الفروق باختالف متغير املرتبة العلمية.
وملعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد
الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف متغير املرتبة العلمية ،تم استخدام
ا
اختبار كروسكال واالس ( )Kruskall Wallisبديال عن اختبار تحليل التباين
األحادي ( )One Way Anovaوذلك لعدم التكافؤ بين فئات متغير املرتبة
العلمية ،وذلك كما يتضح من الجدول رقم (.)10

جدول 10
نتائج اختبار كروسكال والس ( )Kruskal Wallisللفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول محاور الدراسة باختالف متغيراملرتبة العلمية
مستوى
قيمة مربع
متوسط الرتب
العدد
املرتبة العلمية
األبعاد
الدللة
كاي
0.004
15.333
67.67
9
أستاذ
النمط الديموقراطي
32.42
12
أستاذ مشارك
45.05
28
أستاذ مساعد
53.26
27
محاضر
32.57
15
معيد
0.126
7.204
53.94
9
أستاذ
النمط األوتوقراطي
55.42
12
أستاذ مشارك
37.82
28
أستاذ مساعد
42.76
27
محاضر
54.80
15
معيد
0.145
6.826
60.28
9
أستاذ
النمط التسيبي
41.71
12
أستاذ مشارك
37.68
28
أستاذ مساعد
49.35
27
محاضر
50.37
15
معيد
0.096
7.884
60.72
9
أستاذ
الدرجة الكلية للثقافة التنظيمية
38.00
12
أستاذ مشارك
50.00
28
أستاذ مساعد
47.35
27
محاضر
33.67
15
معيد

ا
يتضح من الجدول رقم ( )10أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )0.01بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة للنمط
الديموقراطي لرؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز باختالف
متغير املرتبة العلمية ،وذلك لصالح أفراد الدراسة ممن مرتبتهم العلمية
ُ
أستاذ ،بمتوسط ( ،)67.67وتشير النتيجة السابقة إلى أن أعضاء هيئة
التدريس ممن مرتبتهم العلمية أستاذ يوافقون بدرجة أكبر على ممارسة
رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز لنمط القيادة
الديموقراطي.
وأوضحت النتائج في الجدول رقم ( )10عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة لألنماط القيادية (النمط
األوتوقراطي النمط التسيبي) والثقافة التنظيمية لرؤساء األقسام بجامعة

األمير سطام بن عبد العزيز باختالف متغير املرتبة العلمية ،حيث بلغت قيمة
مستوى الداللة للمحاور على التوالي ( ،)0.09 ،0.145 ،0.126وجميعها قيم
ا
إحصائيا.
أكبر من ( ،)0.05أي :غير دالة
خالصة ألهم نتائج الدراسة وتوصياتها
ا
عرضا ألبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة،
ضمنت هذا الجزء
والتوصيات املقترحة في ضوء تلك النتائج.
ا
أوال :نتائج الدراسة
 .1النمط اإلداري السائد لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد
العزيز هو النمط الديموقراطي ،يليه النمط التسيبي ،وفي املرتبة الثالثة
واألخيرة يأتي النمط األوتوقراطي.
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 .2مستوى الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن
عبد العزيز جاء بمستوى عال ،حيث جاءت القيم التنظيمية في املرتبة األولى،
وفي املرتبة الثانية جاءت األعراف التنظيمية ،وجاءت التوقعات التنظيمية في
املرتبة الثالثة ،وفي األخير جاءت املعتقدات التنظيمية كأقل أبعاد الثقافة
التنظيمية لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز.
 .3هناك عالقة طردية (إيجابية) ذات داللة إحصائية بين النمط
الديموقراطي ومستوى الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير
سطام بن عبد العزيز ،في حين أن هناك عالقة عكسية (سلبية) ذات داللة
إحصائية بين النمط األوتوقراطي ومستوى الثقافة التنظيمية لدى رؤساء
األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز.
 .4ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط التسيبي ومستوى الثقافة
التنظيمية لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز.
 .5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد
الدراسة لألنماط القيادية والثقافة التنظيمية لرؤساء األقسام بجامعة األمير
سطام بن عبد العزيز باختالف متغير سنوات الخبرة.
 .6هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01بين متوسطات
استجابات أفراد الدراسة للنمط الديموقراطي لرؤساء األقسام بجامعة
األمير سطام بن عبد العزيز باختالف متغير املرتبة العلمية ،لصالح أفراد
الدراسة ممن مرتبتهم العلمية أستاذ.
 .7ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد
الدراسة لألنماط القيادية (النمط األوتوقراطي – النمط التسيبي) والثقافة
التنظيمية لرؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز باختالف
متغير املرتبة العلمية.
 .7التوصيات
في ضوء النتائج التي توصلت إليه الدراسة توص ي الباحثة بما يأتي:
 .1ضرورة التوعية املستمرة بأهمية نمط القيادة الديموقراطية ،وإبراز دوره
في تعزيز مستوى الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام بالجامعة.
ُ
 .2على القيادات في الجامعة منح الصالحيات اإلدارية الكاملة مما يعزز من
إنجاز املهام ،وتدعيم مستوى الثقافة التنظيمية في الجامعة.
 .3تعزيز حالة الشعور باملسؤولية لدى املوظفين في الجامعة؛ لكون هذا األمر
ّ
يحد من النزاعات فيما بينهم ،ويؤثر بصورة إيجابية في دافعيتهم نحو العمل.
 .4إجراء دراسات تتناول األنماط القيادية وعالقتها بالثقافة التنظيمية لدى
رؤساء األقسام بجامعات أخرى.
 .5إجراء دراسة تتناول األنماط القيادية وعالقتها بإدارة الصراع التنظيمي
لدى رؤساء األقسام بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز.
املراجع
أ .املراجع العربية
[ ]1السيد ،هدى وأميمة ،مصطفى( )2002االحتياجات التدريبية لرؤساء
مجالس األقسام األكاديمية بالجامعات املصرية بالتطبيق على جامعة
طنطا .مجلة التربية ،الجمعية املصرية للتربية املقارنة واإلدارة التعليمية.
.280-203 ،)5( 7
[ ]2جمال الدين ،نجوى يوسف ؛ و الكمالي  ,عبدهللا عبدالقادر ؛ و حسان،
محمود حسان سعيد (2014م) الثقافة التنظيمية في الفكر التربوي
املعاصر  .العلوم التربوية.532-495 ،)3( 22 .

[ ]3عيد ،رمضان أحمد و هيبة ،حسام اسماعيل (2004م) الثقافة
التنظيمية و مناخ االبداع الفردي في املؤسسات التعليمية في مصر
دراسة مستقبلية .مستقبل التربية العربية.57-9 ،)32( 10 .
[ ]4كورتل ،فريد و كحيلة ،امال 2015( .م)  .إدارة التغيير في عالم متغير .
ط ،1عمان – األردن  :دار زمزم ناشرون و موزعون .
[ ]5ابراهيم ،ايمن السيد غنيمي (2010م) دور الثقافة التنظيمية في تعديل
السلوك القيادي  :بالتطبيق على القيادات االدارية بجامعة عين شمس.
املجلة العلمية لالقتصاد و التجارة. 41-115 ،)3( .
ّ
[ ]6السكارنة ،بالل خلف .)1435( .أخالقيات العمل .ط ،4عمان :دار
املسيرة.
[ ]7شاين ،إدجاره2011( .م) .الثقافة التنظيمية والقيادة .ط( ،1محمد
صبحي ،محمد وهبي ،مترجم) .الرياض :معهد اإلدارة العامة.
[ ]8بوراس ،نور الدين (2013م) .دور القيادة االدارية في تنمية الثقافة
التنظيمية لدى العاملين (دراسة ميدانية باملركب املنجمي للفوسفات
جبل العنق بئر العاتر تبسة) .رسالة ماجستير منشورة  .كلية العلوم
االنسانية و االجتماعية .جامعة محمد خيضر بسكرة .
[ ]9الراجحي ،بندر بن عبدالعزيز (2009م) .الثقافة التنظيمية وعالقتها
بالوالء التنظيمي :دراسة ميدانية على منسوبي كلية امللك خالد
العسكرية .رسالة ماجستير غير منشورة .كلية إدارة األعمال ،قسم
اإلدارة العامة .جامعة امللك سعود ،الرياض.
[ ]10القحطاني ،نورة بنت عبدالعزيز بن محمد (1433هـ) .الثقافة التنظيمية
و عالقتها بااللتزام التنظيمي في مكاتب التربية و التعليم (للبنات) بمدينة
الرياض .رسالة ماجستير منشورة .كلية العلوم االجتماعية ،قسم اإلدارة
و التخطيط التربوي .جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية ،الرياض.
[ ]11الشهري ،مريم بنت محمد (1433هـ) .الثقافة التنظيمية و عالقتها
باإلبداع االداري لدى وكيالت االقسام االكاديمية بجامعه االمام محمد
بن سعود االسالمية .رسالة ماجستير غير منشورة .كلية العلوم
االجتماعية ،قسم اإلدارة و التخطيط التربوي .جامعة االمام محمد بن
سعود االسالمية ،الرياض.
[ ]12الخزاعي ،نجاح أحمد ( .)2014األنماط القيادية وعالقتها بالثقافة
التنظيمية لدى وكيالت األقسام األكاديمية بجامعة أم القرى من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة أم
القرى ،مكة املكرمة.
[ ]13الرشيد ،نورة عبدالرحمن ( 2012م) .األنماط القيادية ودورها في تعزيز
الثقافة التنظيمية .رسالة ماجستير غير منشورة .كلية إدارة األعمال،
قسم اإلدارة العامة .جامعة امللك سعود ،الرياض.
[ ]14عبد الهادي ،محمد حسين2011( .م) .القيادة الذكية .القاهرة :دار
العلوم للنشر والتوزيع.
[ ]15الكبير ،أحمد بن عبدهللا 1437( .هـ) .القيادة األخالقية من منظور
أسالمي :دراسة نظرية تطبيقية مقارنة  .رسالة دكتوراه منشورة  .كلية
الدراسات االسالمية .جامعة املقاصد ،بيروت.
[ ]16ماهر ،أحمد2008( .م) .السلوك التنظيمي :مدخل بناء املهارات .ط،4
اإلسكندرية :الدار الجامعية.
67

9

4

2020

[ ]30عصفور ،أمل مصطفى2008( .م) .قيم و معتقدات األفراد و أثرها على
فاعلية التطوير التنظيم .ط ،1جمهورية مصر العربية  :املنظمة العربية
للتنمية اإلدارية.
[ ]31الفريجات ،خضير كاظم حمود و اللوزي ،موس ى سالمة و الشهابي،
أنعام 2009( .م) السلوك التنظيمي مفاهيم معاصرة .ط .2األردن  :إثراء
للنشر و التوزيع.
[ ]33الحريري ،رافدة عمر 2011( .م) .إدارة التغيير في املؤسسات التربوية.
ط .1عمان – األردن :دار الثقافة للنشر و التوزيع.
[ ]34املحيميد ،سعد بن محمد بن مسفر2013( .م) .التطوير التنظيمي
لعمادات خدمة املجتمع بالجامعات السعودية .رسالة دكتوراه غير
منشورة .كلية العلوم االجتماعية ،قسم اإلدارة و التخطيط التربوي.
جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض.
[ ]35التراكستاني ،سعود بن أمر هللا سالم (2017م) .األنماط القيادية
وعالقتها بمستوى األداء لدى العاملين باالتحادات الرياضية .رسالة
ماجستير منشورة .كلية التربية .قسم التربية البدنية .جامعة أم القرى.
[ ]36الفهيدي ،عبدهللا عبده (2009م) .أنماط السلوك القيادي السائدة
لدى مديري إدارات التربية والتعليم بمحافظة تعز في الجمهورية اليمنية
وعالقتها باملناخ التنظيمي من وجهة نظر رؤساء األقسام العاملين معهم،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط،
[ ]37العبود ،نوف خالد مناحي (2017م) .الثقافة التنظيمية السائدة في
مدارس التعليم الثانوي بمكة املكرمة وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى
املعلمات من وجهة نظرهن .رسالة ماجستير منشورة .كلية التربية .قسم
اإلدارة والتخطيط التربوي .جامعة أم القرى.
[ ]38املقبس ،خالد بن سعد (2015م) .عالقة الثقافة التنظيمية بااللتزام
التنظيمي .رسالة ماجستير غير منشورة .كلية إدارة األعمال .قسم اإلدارة
العامة .جامعة امللك سعود.
[ ]39الخليوي ،لينا بنت سليمان بن علي (2014م) .الجامعة املنتجة وعالقتها
بالثقافة التنظيمية في الجامعات السعودية :أنموذج مقترح .رسالة
دكتوراه غير منشورة .كلية التربية .قسم اإلدارة التربوية .جامعة امللك
سعود.
ب .املراجع الجنبية:
]32[ McShane, steven L.&Glino, Marry ann von. (2010).
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: EMERGING KNOWLEDGE
AND PRACTICE FOR THE REAL WORLD. New YORK, NY:
McGraw-Hill/Irwin.

[ ]17عيداروس ،احمد نجم الدين ( 2006م) تجويد ادارة الثقافة التنظيمية
بمؤسسات التعليم االساس ي بمصر في ضوء ادارة التغيير .مجلة التربية
بمصر.287- 209 ،)18( .
[ ]18خليف ،جميلة2008( .م) .أخالقيات القيادة .الكويت :دار أقرأ.
[ ]19الكاللدة ،ظاهر2002( .م) .االتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية.
عمان :دار زهران للنشر والتوزيع.
ّ
تعلم معنا مهارات النجاح،تمّ
[ ]20العامري ،عبدهللا (1434هـ) .موسوعة
سحبه من الرابط
http://www.nlp5.com/readArticle.aspx?ArtID=1244&SecID=19
بتاريخ 1439/1/30ه.
[ ]21الداود ،عبداملحسن سعد (2015م) .األنماط القيادية التربوية وجودة
التعليم ملديري املعاهد العلمية في جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية .مجلة العلوم التربوية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية. )4( .
[ ]22العميان ،محمود سليمان2010( .م) .السلوك التنظيمي في منظمات
األعمال .عمان ،األردن :دار وائل للنشر،
[ ]23العجمي ،محمد حسنين1434( .هـ) .اإلدارة والتخطيط التربوي "النظرية
والتطبيق" .طبعة  .3عمان :دار املسيرة للنشر والتوزيع.
[ ]24الجنهي ،أحمد عطاهللا1434( .ه) .القيادة واإلدارة املدرسية .الرياض:
قرطبة للنشر والتوزيع.
[ ]25السكارنة ،بالل2010( .م) .القيادة اإلدارية الفعالة .عمان :دار املسيرة
للنشر والتوزيع.
[ ]26أكارن،ريم؛ عبدالكريم ،سهام2011(.م).دور الثقافة التنظيمية في دعم
االبداع االداري ،مؤتمر امللتقى الدولي اإلبداع والتغيير التنظيمي في
املنظمات الحديثة  :دراسة وتحليل تجارب وطنية ودولية  -كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيير  -جامعة سعد دحلب البليدة ،مج (،)2
الجزائر.789 -778،
[]27كمال ،بو الشرش2015( .م) .الثقافة التنظيمية و االداء في العلوم
السلوكية و اإلدارية .ط.1عمان – االردن  :دار األيام للنشر و التوزيع.
[ ]28جرادات ،ناصر ؛ املعاني ،أحمد اسماعيل؛ عريقات ،أحمد يوسف.
(2013م) .إدارة التغيير و التطوير .ط .1عمان – األردن :إثراء للنشر و
التوزيع.
[ ]29جالب ،إحسان دهش2011( .م) .إدارة السلوك التنظيمي في عصر
التغيير .ط .1عمان – األردن :دار صفاء للنشر و التوزيع.

68

International Interdisciplinary Journal of Education, Volume 9, Issue 4, December 2020

PATTERNS OF LEADERSHIP AND ITS
RELATIONSHIP TO THE ORGANIZATIONAL
CULTURE AMONG THE HEADS OF ACADEMIC
DEPARTMENTS AT PRINCE SATTAM BIN
ABDULAZIZ UNIVERSITY FROM THE
PERSPECTIVES OF THE ACADEMIC STAFF

IBTISAM YASIF AL-KHAIBRI* ABEER MUBARAK AL-ANADI**
HADEEL SAAD AL-TAMAMI***
ABSRTACT _The study aimed to know which pattern of leadership is the prevailing among the heads of
academic departments at Prince Sattam bin Abdulaziz University and to know the level of organizational
culture and determine the relationship between the patterns of leadership and organizational culture. The
researchers adopted the relational descriptive approach and used a valid and reliable questionnaire. The
sample of study consisted of (127). The most important result is that the most prevailing pattern of
leadership was as follows: Democratic then laissez faire and at last the autocratic. Finally, the researchers
recommended to give the full Administrative powers to the leaders at the university to enhance their
accomplishment of tasks and raise the level of organizational culture at the university.
KEYWORDS: pattern of leadership, organizational culture, Prince Sattam bin Abdulaziz University.
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