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املقدمة
للقي�ادة االس�راتيجية دور فاع�ل يف تطوي�ر املنظامت لتحقي�ق أهدافها 
ومنحه�ا الق�درة الت�ي تكف�ل هل�ا التط�ور والنم�و والتكيف م�ع األحداث 
واملتغ�ريات البيئية املعارصة،  من خالل قدرهتا ع�ى التأثري ومرونتها الفائقة 
يف التعام�ل مع األحداث،  وقدرهتا عى ترس�يخ وتطوي�ر ثقافة تنظيمية مرنة 
تعتم�د عى املب�ادأة واالبتكار واإلبداع كوس�ائل فاعلة تدع�م فاعلية األداء 
وجتلب قوة اجتامعية تتحكم يف أنامط السلوك التنظيمي وترسم مالمح وأطر 

التعامل وتزود العاملني بالطاقة الفاعلة للتعبئة العملية.
ولق�د أصبح�ت الثقاف�ة التنظيم�ية عى جانب كبري م�ن األمهية يف كثري من 
املنظ�امت يف الوق�ت الراه�ن،  نظ�رًا لدورها املهم يف مس�اندة ودع�م العمليات 
التطويري�ة يف أي�ة منظمة،  من هنا يلمس الباحث مدى احلاجة إللقاء الضوء عى 
تلك املشكلة املهمة، ورضورة التعرف عى الدور الفعيل الذي يمكن أن تضطلع 
به القيادة االس�راتيجية يف س�بيل بن�اء ثقافة تنظيمي�ة مرنة ومس�اندة للعمليات 

التطويرية، ومتطلبات إجياد وهتيئة مثل تلك القيادة يف منظامتنا األمنية.
وهت�دف هذه الدراس�ة إىل توضي�ح دور القيادة االس�راتيجية يف تطوير 
الثقاف�ة التنظيمي�ة وامل�ردود اإلجي�ايب إلجياد وهتيئ�ة تلك القي�ادة يف األجهزة 
األمنية بصفة عامة واملديري�ة العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين 
بصفة خاصة، وما يرتب عى ذلك من إعداد كوادر قيادية اسراتيجية تسهم 
يف تطوير الثقافة التنظيمية يف تلك االجهزة، حيث ال يقترص دورها عى تنمية 
وتطوي�ر أس�اليب واس�راتيجيات العم�ل املعتم�دة عى التدري�ب واإلعداد 
وزي�ادة املس�توى العلمي للعاملني،  واس�تخدام األس�اليب اإلدارية الالزمة 
لتطوير األداء يف املنظامت كالتطوير التنظيمي وإدارة اجلودة الش�املة واهلندرة 
والتمكني والتعلم التنظيمي كأساليب تدعم تطوير األداء داخل املنظامت،  بل 
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يمتد ليشمل تطوير الثقافة التنظيمية لتواكب العمليات التطويرية يف منظامهتا، 
م�ا يس�اعد عى بناء ثقافة تنظيمية داعمة للتغي�ري والتحديث،  وينعكس ذلك 
ب�دوره ع�ى فاعلي�ة األداء وتوجيه أن�امط الس�لوك التنظيمي ل�دى العاملني 
ب�ام خيدم أه�داف املنظ�امت وتوجهاهتا،  م�ع األخذ بع�ني االعتب�ار العوامل 
االجتامعية والبيئة املحلية،  كعوامل تدعم تكوين ثقافة تنظيمية مرنة ومتميزة 
تساعد عى إنجاز العمل بالشكل األمثل وفق معايري وقيم وأهداف اجلامعة.

وقد تناولت بعض الدراس�ات السابقة موضوع الثقافة التنظيمية وتأثري 
القيادة فيها من جوانب خمتلفة، حيث أوضحت دراس�ة )هيجان، 1992م( 
أمهية قيم املديرين يف تش�كيل ثقافة املنظامت، ورك��زت دراس�ة )آل سعود، 
2003م( ع�ى عالقة الثقافة التنظيمية بالس�لوك القي�ادي يف اإلدارة املحلية 
باململكة العربية الس�عودية، وتناولت دراس�ة )ظاظ�ا، 2002م( دور القيادة 
يف تغي�ري الثقاف�ة التنظيمية، بينام س�عت هذه الدراس�ة إلكامل م�ا انتهت إليه 
الدراسات الس�ابقة من خالل إجراء دراسة ميدانية مقارنة للتعرف عى دور 
القي�ادة االس�راتيجية يف تطوير الثقاف�ة التنظيمية يف األجه�زة األمنية بصفة 
عام�ة واملديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بصفة خاصة 
إيامن�ًا بأمهي�ة دور القيادة االس�راتيجية يف تطوير ثقافة تنظيمية مرنة تس�اعد 
عى االبتكار واإلبداع يف منظامهتا، والستش�فاف مدى تواصل جهود تطوير 
الثقافة التنظيمية يف األجهزة األمنية، والتعرف عى أوجه القصور الناجتة عن 
عدم اهتامم بعض القيادة بتطوير الثقافة التنظيمية، وسبل إعداد وهتيئة القيادة  
االسراتيجية الالزمة لتطوير الثقافة التنظيمية يف األجهزة األمنية، فضاًل عن 
حتقيق أقىص اس�تفادة ممكنة من النتائج التي توصلت إليها هذه الدراس�ة من 
خ�الل تعميمه�ا عى اجله�ات األمنية الت�ي حتتاج لتطوي�ر الثقاف�ة التنظيمية 
السائدة بصفة عامة وتطبيقها عى جهازي املديرية العامة للجوازات واملديرية 

العامة للدفاع املدين بصفة خاصة.



الفصل األول

مدخل الدراسة
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1 . مدخل الدراسة
1 . 1 مشكلة الدراسة 

 تنح�رص مش�كلة الدراس�ة يف التعرف ع�ى دور القيادة االس�راتيجية 
يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمي�ة يف األجهزة األمني�ة بوجه ع�ام واملديرية العامة 
للج�وازات واملديرية العامة للدفاع املدين بوج�ه خاص،  يف ضوء التأثريات 
املتباين�ة للس�لوك القيادي االس�راتيجي عى الثقاف�ة التنظيمي�ة، والذي قد 
يرتب عليه التأثري يف قيم وسلوكيات العاملني يف املنظامت األمنية، بام يدعم 

أو حيد من تطوير مستويات األداء.

وق�د احتل موض�وع القيادة االس�راتيجية وما حييط به م�ن أبعاد أمهية 
بالغة يف األدب اإلداري اخلاص باإلدارة االسراتيجية، وذلك ملا هلا من تأثري 
بال�غ عى العامل�ني واملنظامت بوجه عام، وألثره�ا املمتد عى حارض املنظمة 
ومستقبلها، ولقدرهتا عى صياغة ثقافة تنظيمية مرنة للمنظامت من خالل ما 
متلكه من س�لطة التوجيه والتحفيز واحت�واء املواقف احلرجة، وما متلكه من 
قي�م وأس�اليب إدارية تتيح هلا ترك بصامهتا عى املنظم�ة، فصياغة التوجهات 
املس�تقبلية ألي�ة منظم�ة مرهونة يف األس�اس بعن�رص القيادة، ك�ام أن النمط 
القيادي املناسب ومتيزه باخلصائص التي تؤهل القائد لسلوك معني يؤثر حتاًم 
يف تكوين الرؤية املس�تقبلية وصياغة ثقافة تنظيمية مرنة ومس�اندة للعمليات 
التطويري�ة يف املنظم�ة، ما حيت�م رضورة إعداد وهتيئة قيادة اس�راتيجية ذات 
تفك�ري اس�راتيجي ناق�د جيمع ب�ني االس�تيعاب الواع�ي للنظري�ة وإمكانية 

التطبيق، ما يؤدي يف النهاية إىل بناء ثقافة تنظيمية مميزة.   

ن القيادة االس�راتيجية  إن الثقافة التنظيمية تعمل كنوع من الرقابة يمكِّ
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م�ن التأثري عى نوعية القيم والقواعد الس�لوكية التي تتطور يف إطار املنظمة، 
وتس�هم يف حتديد الس�لوكيات املناسبة وغري املناس�بة التي تشكل وتؤثر عى 
الطريق�ة الت�ي يترصف هب�ا أعض�اء املنظمة من خالل إرس�اء ودع�م قواعد 
س�لوكية تقيض بأن يكون املوظف�ون مبتكرين ومبادري�ن، وزرع قيم تقتيض 
رضورة التش�اور مع رؤس�ائهم قبل اختاذ القرارات املهمة واملناسبة،  بمعنى 
إرس�اء قواعد التهيئ�ة االجتامعية الالزم�ة للمنظمة التي تص�ف كيفية تعلم 
األف�راد للثقاف�ة التنظيمي�ة م�ن خ�الل اندم�اج األف�راد وتعلمه�م القواعد 
الس�لوكية والقي�م املتعلق�ة بالثقاف�ة التنظيمية حتى يصبح�وا أعضاء فاعلني 

ومش��اركني )شارلزهل وج��ونز، 2001م : ص ص650�651(.  
إن العم�ل ع�ى تطوير وحتديث املنظ�امت األمنية لتواكب املس�تجدات 
واملتغريات يف البيئة املحيطة من األهداف املهمة للقيادة االسراتيجية،  وهذا 
يتطلب بناء ثقافة تنظيمية خاصة يف املنظمة تتس�م باملرونة واملساندة وتسمح 
بإجراء تغي�ريات جوهرية يف التفاعل مع األمور والتقليل من مقاومة التغيري 
وإدخال قيم تس�����اعد عى تفعيل األفكار اجلديدة التي من شأهنا أن تطور 

األداء يف املنظامت )اهلواري،  2002م : ص224(.
والثقاف�ة التنظيمي�ة للمنظمة هي حصيل�ة عدة عوامل م�ن بينها التأثري 
القي�ادي، حي�ث إن قيادة املنظم�ة قد تس�هم يف حتديد نوع الثقاف�ة التنظيمية 
من خالل ترك بصامهتا وقيمها وأس�اليبها اإلداري�ة عى املنظمة، ومن خالل 
الطريقة التي تعتمدها يف تفويض الصالحيات وتقس�يم وتوزيع املهام، فقيم 
القيادة تس�اعد ع�ى توجيه الترصف�ات اإلداري�ة وحتفيز ق�وة العمل وتوفري 
الرغب�ة واحلامس ل�دى العاملني لبذل أق�ىص ما يمكن ملس�اعدة املنظمة عى 
إحراز النجاح، ألن قوة وفاعلية تلك القيم وهذه الثقافة املشركة تعمل عى 
رفع معدالت التكامل لتحس�ني التنسيق بني أعضاء املنظمة، فاللغة املشركة 
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الت�ي تس�ود املنظم�ة والتي تنت�ج عن مش�اركة األعضاء يف نف�س املعتقدات 
والقي�م تس�هل التعاون ب�ني أعضاء املنظم�ة، فعندم�ا يلتزم أعض�اء املنظمة 
القواعد الس�لوكية الثقافية وقيم املش�اركة ، يؤدي ذل�ك إىل تفعيل التزامهم 
نحو املنظمة وحيثهم عى إجياد طرق وأس�اليب جديدة ملس�اعدهتا عى حتقيق 
أهدافه�ا، والعم�ل بنش�اط لتطوير مه�ارات وكفاءات جدي�دة لتحقيق هذه 

األهداف.

وتتض�ح أمهية الثقاف�ة التنظيمية يف املنظامت يف الوقت الراهن يف دعمها 
لعملي�ة التطوي�ر والتحدي�ث الت�ي تعد م�ن مهام القي�ادة االس�راتيجية، ما 
يس�تدعي التعرف عى دور القيادة االس�راتيجية يف تطوي�ر الثقافة التنظيمية 
يف األجه�زة األمني�ة بوجه ع�ام واملديرية العامة للج�وازات واملديرية العامة 
للدف�اع املدين بوجه خاص نظ�رًا ألمهية الدور الذي تق�وم به والذي خيتلف 

عن الدور الذي متارسه القيادة التقليدية. 

ولذلك برزت مش�كلة هذه الدراس�ة يف أمهية التع�رف عى دور القيادة 
االس�راتيجية يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمي�ة يف األجه�زة األمني�ة بوج�ه عام 
واملديري�ة العام�ة للجوازات واملديري�ة العامة للدفاع امل�دين بوجه خاص يف 
ضوء ما ملسه الباحث من واقع عمله يف املديرية العامة للجوازات من احلاجة 
لتطوير الثقافة التنظيمية السائدة وبناء ثقافة تنظيمية مرنة ومساندة للعمليات 
التطويرية تدعم االبتكار واإلبداع، وتتيح جوًا من املشاركة الفعلية للعاملني 
يف مواجهة املشكالت وحلها، وتطوير أساليب عمل تؤدي إىل تقليل الوقت 
واجله�د والتكلف�ة، وما يمكن أن تلعبه القيادة االس�راتيجية يف هذا املجال، 

ومن ثم فقد تبلورت مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس التايل :

ما دور القيادة االسرتاتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية يف األجهزة األمنية ؟
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1 . 2 تساؤالت الدراسة
س�عت هذه الدراس�ة إىل اإلجابة عن التس�اؤل الرئيس الت�ايل : ما دور 

القيادة االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية يف األجهزة األمنية ؟

وذلك من خالل اإلجابة عى التساؤالت الفرعية التالية : 
1 � ما أنامط القيادة االس�راتيجية يف املديرية العامة للجوازات واملديرية 

العامة للدفاع املدين ؟ 
2 � م�ا ن�وع الثقاف�ة التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديري�ة العام�ة للج�وازات 

واملديرية العامة للدفاع املدين ؟
3 � هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني أنامط القيادة االس�راتيجية 
ون�وع الثقاف�ة التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديري�ة العام�ة للج�وازات 

واملديرية العامة للدفاع املدين ؟
4 � ما دور أنامط القيادة االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة 

يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين ؟
5 � ما املعوقات التي حتد من فاعلية دور القيادة االس�راتيجية يف تطوير 
الثقافة التنظيمية الس���ائدة يف املديرية العام�ة للجوازات واملديرية 

العامة للدفاع املدين ؟
6 � ه�ل هناك ف�روق ذات داللة إحصائية يف رؤية أفراد الدراس�ة لدور 
القي�ادة االس�راتيجية يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمية باملديري�ة العامة 
للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين تعزى الختالف املتغريات 
الش�خصية والوظيفي�ة التالي�ة : العمر، املس�توى التعليم�ي، الرتبة 

العسكرية، جهة العمل، سنوات اخلربة ؟



11

1 . 3  أهداف الدراسة
سعت هذه الدراسة إىل التعرف عى دور القيادة االسراتيجية يف تطوير 

الثقافة التنظيمية يف األجهزة األمنية من خالل األهداف الفرعية التالية :

1 � توضيح أنامط القيادة االسراتيجية يف املديرية العامة للجوازات واملديرية 
العامة للدفاع املدين. 

2 � حتدي�د ن�وع الثقاف�ة التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديري�ة العام�ة للج�وازات 
واملديرية العامة للدفاع املدين.

3 � حتدي�د العالق�ة بني أن�امط القيادة االس�راتيجية ونوع الثقاف�ة التنظيمية 
السائدة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين.

4 � التع�رف عى دور أنامط القيادة االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية 
السائدة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين.

5 � الكش�ف عن املعوق�ات التي حتد م�ن فاعلية دور القيادة االس�راتيجية 
يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديرية العام�ة للجوازات 

واملديرية العامة للدفاع املدين.

6 � التع�رف ع�ى م�ا إذا كان�ت هن�اك ف�روق ذات داللة إحصائي�ة يف رؤية 
أفراد الدراس�ة لدور القيادة االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية 
باملديري�ة العام�ة للج�وازات واملديري�ة العام�ة للدف�اع امل�دين تبعًا 
الختالف املتغريات الش�خصية والوظيفية التالية : العمر، املس�توى 

التعليمي، الرتبة العسكرية، جهة العمل، سنوات اخلربة.
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1 . 4 أمهية الدراسة

1 . 4 . 1 األمهية العلمية

نبع�ت األمهية العلمية للدراس�ة من تناوهلا لدور القيادة االس�راتيجية 
يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمي�ة يف األجه�زة األمني�ة،  حي�ث حت�رص القي�ادة 
االس�راتيجية عى ترس�يخ أس�س ومب�ادىء ثقاف�ة تنظيمية مرنة ومس�اندة 
ومتمي�زة تدع�م عوامل الوالء واالنتامء للمنظمة األمنية وتس�هم يف حتس�ني 
األداء وزي�ادة اإلنتاجي�ة، وذل�ك من خالل إلقاء الضوء ع�ى أهم ما ورد يف 
أدبيات الفكر اإلداري عن موضوع القيادة االسراتيجية ومفهومها وأمهيتها 
وأنامطه�ا وخصائصه�ا ومهامه�ا وعوام�ل نجاحه�ا ومتطلب�ات إعداده�ا 
وتنميته�ا واملعوق�ات الت�ي تواج�ه ذلك، وع�ن موض�وع الثقاف�ة التنظيمية 
ومفهومه�ا وأمهيته�ا ومصادره�ا ومكوناهت�ا وحمدداهتا وأنواعه�ا ومراحل 
تطوره�ا ومس�توياهتا ووظائفها ونظرياهتا وأس�اليب تغيريها، والتعرف عى 
أبرز ما كتب يف تلك األدبيات عن دور القيادة االسراتيجية يف تطوير الثقافة 
التنظيمي�ة،  وتس�ليط الضوء عى أهم الدراس�ات العربي�ة واألجنبية يف هذا 
املجال، حيث متيز الثقافة التنظيمية مالمح أية منظمة عن غريها من املنظامت.

ومن املتوقع أن تس�هم هذه الدراسة يف اس�تنباط دراسات جديدة تلقي 
الضوء عى القيادة االسراتيجية ودورها يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة، 
ومتطلب�ات إجي�اد القي�ادة االس�راتيجية يف املنظ�امت األمني�ة، باإلضافة إىل 
التعرف عى أهم املعوقات التي قد حتد من فاعلية دور القيادة االس�راتيجية 

يف تطوير الثقافة التنظيمية يف األجهزة األمنية.
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1 . 4 . 2 األمهية العملية 

انبثق�ت األمهية العملية للدراس�ة من أمهي�ة دور القيادة االس�راتيجية 
يف تطوي�ر الثقافة التنظيمية يف األجهزة األمني�ة بصفة عامة،  واملديرية العامة 
للج�وازت واملديرية العامة للدف�اع املدين بصفة خاص�ة، فالقيادة بوجه عام 
ق�د تلع�ب دورًا مهاًم يف عملي�ة بناء ثقاف�ة تنظيمية مرنة ومس�اندة العمليات 
التطويري�ة، ك�ام أنه يمكن الق�ول بأن نوع الثقاف�ة التنظيمي�ة للمنظمة جيري 
استحداثه بواسطة القيادة التي تتجسد يف إدارهتا العليا من خالل ترك بصامهتا 
وقيمه�ا وأس�اليبها ونمطه�ا القيادي عى املنظم�ة ما يبل�ور يف النهاية الثقافة 
التنظيمي�ة التي تتميز هب�ا تلك املنظ�مة عن غريها م�ن املنظامت األخرى، ما 
جيعل للقيادة االسراتيجية دورًا مهاًم وتأثريًا كبريًا يف تطوير الثقافة التنظيمية 
السائدة من خالل هتيئة البيئة املناسبة لتحسني األداء وحماولة حتقي�ق التوازن 

بني حاجات العاملني وال�منظمة.

ك�ام برزت األمهية العملية هلذه الدراس�ة من خالل ما أس�فرت عنه من 
نتائ�ج وآليات ونامذج عملية مقرحة يمكن االس�تفادة منها يف عملية تطوير 
الثقاف�ة التنظيمي�ة يف املنظامت األمنية باإلضافة إىل معرف�ة املتطلبات الالزمة 
إلعداد قيادة اسراتيجية تسهم يف بناء ثقافة تنظيمية مرنة ومساندة للعمليات 
التطويرية يف األجهزة األمنية بصفة عامة واملديرية العامة للجوازات واملديرية 

العامة للدفاع املدين بصفة خاصة. 
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1 . 5 مفاهيم الدراسة

1 . 5 . 1 القيادة

 كلم�ة قيادة ذات أص�ول يونانية والتينية،  ألن )Leadership( مش�تقة 
م�ن الفع�ل يفعل أو يق�وم بعمل ما،  ويتف�ق الفعل اليون�اين )Archein( مع 
الفع�ل الالتين�ي )Agere( الذي يعني : حي�رك أو يقود،  فالقي�ادة بداية يقوم 
هبا ش�خص واحد،  وعمل ينجزه آخرون حس�ب توجيهات هذا الش�خص 

)كنعان،  1999م : ص86(.

 وق�د عرفه�ا »أوردواي تي�د« »Ordway Tead« بأهنا : »النش�اط الذي 
يامرس�ه ش�خص للتأث�ري يف اآلخري�ن،  وجعله�م يتعاون�ون لتحقيق هدف 

يرغبون يف حتقيقه« )النمر وآخرون،  2006م : ص ص313�314(.

والقيادة هي توجيه األفراد سلوكيًا وتنسيق جهودهم وموازنة دوافعهم 
ورغباهت�م لتحقي�ق أه�داف املنظم�ة بكف�اءة عالي�ة )مع�روف،  1992م : 

ص43(.

وه�ي إدارة األفراد واجلامعات وموارد العمل نحو األهداف بأس�لوب 
فاعل ومتط�ور يقوم عى تنمية اإللتزام وال�والء للقائد بغرض حتقيق أفضل 

النتائج )مالئكة،  1989م : ص13(.

ويقصد بالقيادة يف هذه الدراسة : التأثري الذي يامرسه املديرون والرؤساء 
يف املس�تويات اإلدارية العليا  لتوجيه سلوكيات وأنشطة أفراد اجلامعة هبدف 

حتقيق أهداف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين.  
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1 . 5 . 2 القيادة االسرتاتيجية

القيادة االس�راتيجية ه�ي القيادة التي تتميز بوضوح الرؤية املس�تقبلية 
وتس�عى لتحقي�ق الفاعلي�ة والكف�اءة يف املنظم�ة املس�تندة إىل العالق�ة ب�ني 
األه�داف والف�رص املتاحة وفق مرونة حتقي�ق حالة من التكامل والتنس�يق 
ب�ني املنظم�ة والبيئة من خ�الل تبني االبت�كار واإلبداع للوص�ول إىل حتقيق 
األهداف عى املس�تويني القريب والبعيد لوضع املنظمة يف الصدارة )يونس،  

2002م : ص ص38�39(.  

ويقصد بالقيادة االس�راتيجية يف هذه الدراس�ة : املديرون والرؤساء يف 
املستويات اإلدارية العليا الذين يتمتعون بوضوح الرؤية ويعملون عى توفري 
ثقافة تنظيمة مرنة ومس�اندة تش�جع عى االبتكار واإلبداع لتطوير أس�اليب 
وط�رق العم�ل باملديري�ة العامة للج�وازات واملديري�ة العامة للدف�اع املدين 

لتحقيق األهداف بكفاءة وفاعلية.

1 . 5 . 3  تطوير 

التطوي�ر يعن�ي التجدي�د والتحدي�ث والتحس�ني املس�تمر املتواصل يف 
العمليات لتحقيق أهداف املنظمة بأقل تكلفة وبأقرص وقت.

 ويقص�د بتطوير الثقافة التنظيمية يف هذه الدراس�ة: غرس قيم االبتكار 
واإلبداع والعمل عى بناء ثقافة تنظيمية مرنة ومس�اندة للعمليات التطويرية 

تساعد عى حتقيق األهداف التنظيمية.
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1 . 5 . 4 الثقافة التنظيمية

هي املامرس�ات الس�لوكية املالحظة والناجتة عن تفاعل األفراد،  والقيم 
واألعراف التي تظهر يف مجاعة العمل،  والفلس�فة التي توجه سياسة األفراد 

نحو املنظمة )البداينة والعضايلة،  1996م : ص5(.

ويع�رف هيجان الثقاف�ة التنظيمية بأهن�ا : »تعبري عن قي�م األفراد ذوي 
النف�وذ يف منظم�ة م�ا،  وهذه القي�م تؤثر بدوره�ا يف اجلوانب امللموس�ة من 
املنظم�ة ويف س�لوك األف�راد،  كام حتدد األس�لوب ال�ذي ينتهج�ه هؤالء يف 

قراراهتم وإدارهتم ملرؤوسيهم ومنظامهتم« )هيجان،  1992م : ص11(.

ويقص�د بالثقاف�ة التنظيمي�ة يف ه�ذه الدراس�ة : املامرس�ات الس�لوكية 
املالحظة والناجتة من تفاعل األفراد ومن املبادىء والقيم واألفكار واملفاهيم 
والتقالي�د والتطلعات التي اكتس�بها العاملون يف املديري�ة العامة للجوازات 
واملديرية العامة للدفاع املدين،  والتي تؤثر إجيابًا أو سلبًا عى إنجاز األهداف 

وحتقيقها.

ويقصد بدور القيادة االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية يف األجهزة 
األمنية يف هذه الدراس�ة : الس�لوكيات واألدوار واألس�اليب واملنهجية التي 
تتبعها ومتارس�ها القيادة االس�راتيجية لتطوي�ر الثقافة التنظيمي�ة يف املديرية 
العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين ملساندة العمليات التطويرية، 

بام ينعكس إجيابًا عى حتقيق األهداف.



الفصل الثاين

اإلطار النظري والدراسات السابقة
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2 . اإلطار النظري والدراسات السابقة

متهيد

تعرب االس�راتيجية عن فك�ر املنظمة وتوجهاهتا، وتصوراهتا املس�تقبلية 
نح�و م�دى قدرهتا ع�ى التعامل مع املتغ�ريات البيئية املتس�ارعة. لذلك عى 
القيادة االسراتيجية أن تسعى إىل تطوير املنظمة من خالل بناء ثقافة تنظيمية 
تعتم�د ع�ى املب�ادأة واالبت�كار واإلب�داع كوس�ائل فاعلة يف حتقي�ق أهداف 
املنظامت ومنحها القدرة التنافس�ية الالزمة للتطور واالس�تمرار ألطول فرة 
ممكنة،  حيث تستمد القيادة قوهتا من مرونتها الفائقة يف التعامل مع األحداث،  
وقدرهتا الفائقة عى جلب مناخ تنظيمي متميز يسهم يف ترسيخ وتطوير ثقافة 
تنظيمية متط�ورة تدعم فاعلية األداء، وتتحكم يف أنامط الس�لوك التنظيمي، 

وحتدد العالقات املتبادلة يف إطار يدعم توجهات املنظمة املستقبلية. 

إن دور القي�ادة االس�راتيجية يف املنظامت ال يقترص ع�ى تنمية وتطوير 
أس�اليب واس�راتيجيات العم�ل املعتم�دة ع�ى التدريب واإلع�داد وزيادة 
املس�توى العلم�ي للعاملني،  وما يتبعه من أس�اليب إداري�ة لتطوير األداء يف 
املنظامت،  لكنه يمتد ليش�مل تنمية وتطوير الثقافة التنظيمية لتواكب العملية 
التطويري�ة بتل�ك املنظامت،  ما يس�هم يف بن�اء ثقافة تنظيمية مرنة تس�تجيب 
للتغ�ريات املتس�ارعة،  وتؤث�ر ع�ى س�لوكيات العاملني وانتامئه�م، بام خيدم 
أه�داف املنظ�امت وتطلعاهتا، مل�ا للثقاف�ة التنظيمية من أثر فاعل يف تش�كيل 

سلوكيات العاملني باملنظامت وعاداهتم واجتاهاهتم. 

كام تس�هم القيادة االس�راتيجية بش�كل فاعل يف تنمي�ة وتطوير الثقافة 
التنظيمية يف املنظامت،  من خالل احلرص عى ترس�يخ أسس ومبادىء ثقافة 
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تنظيمية مرنة تدعم عوامل الوالء واالنتامء، وتس�هم يف حتسني األداء وزيادة 
اإلنتاجي�ة،  واس�تقطاب املبدع�ني، وتنمي�ة قدراهتم ملواجهة املش�كالت يف 
الظ�روف العادي�ة والطارئة،  ومواجهة التحديات املس�تقبلية بتفكري إبداعي 
م�دروس يمن�ح املنظ�امت ممي�زات وق�درات فاعل�ة يف مواجه�ة التحديات 
املس�تقبلية،  فضاًل عن ترسيخ وجودها واستمرارها ونموها،  فبقدر ما تويل 
القي�ادة االس�راتيجية أمهية لن�وع الثقاف�ة التنظيمية، بقدر م�ا ينعكس ذلك 
إجيابًا عى نجاحها يف حتقيق أهداف منظامهتا، واملس�امهة يف زيادة قدراهتا عى 

املنافسة واالستمرار )الصيدالين،  2001م : ص ص72�73(.

 ومتيز الثقافة التنظيمية مالمح املنظمة عن غريها من املنظامت،  وتكون 
مص�در فخر واعتزازالعاملني هب�ا،  خاصًة إذا ما أكدت قيم االبتكار والتميز 
والريادة والتغلب عى املنافس�ني )الرخيمي، 2000م : ص ص58 – 60(، 
يف ض�وء ح�رص القي�ادة االس�راتيجية ع�ى حتقيق الت�وازن االس�راتيجي 
للتطلع�ات أو احلاجات املتعارضة عن طريق التوفيق بني حاجات األطراف 
املختلفة )يونس،  2002م : ص ص44�45( من خالل تطوير ثقافة تنظيمية 

تدعم حتقيق التوازن واالعتدال بني تلك احلاجات.

وق�د اعتم�د الباحث يف إعداد اإلط�ار النظري عى العدي�د من أدبيات 
الفك�ر اإلداري يف جمال اإلدارة العامة، والس�لوك التنظيم�ي، وإدارة املوارد 
البرشية، واش�تمل اإلطار النظري عى أربعة حماور رئيس�ة تغطي دور القيادة 
االس�راتيجية يف تطوير الثقاف�ة التنظيمية يف األجهزة األمني�ة،  حيث تناول 
املحور األول القيادة االسراتيجية من خالل استعراض مفهومها، وأمهيتها، 
وأنامطها، والقادة االسراتيجيون، وخصائص القادة االسراتيجيني، ومهام 
الق�ادة االس�راتيجيني، وعوام�ل نجاح القي�ادة االس�راتيجية، والفرق بني 
القيادة التقليدية والقيادة االس�راتيجية، ومتطلب�ات إعداد وتنمية القيادات 
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االس�راتيجية، واملعوقات التي تواجه تنمية وإعداد القيادات االسراتيجية. 
وتن�اول املح�ور الث�اين الثقاف�ة التنظيمية من خ���الل اس�تعراض مفهومها 
وأمهيته�ا، ومصادره�ا، وخصائصها وأنواعها، ومكون�ات الثقافة التنظيمية 
ومراحل تطورها ومس�توياهتا، والقيم التنظيمية، ووظائف الثقافة التنظيمية 
ونظرياهتا وأساليب تغيريها ومتطلبات تطويرها، والعوامل املؤثرة يف الثقافة 
التنظيمي�ة، والثقافة التنظيمية والقيادة االس�راتيجية. وتناول املحور الثالث 
الدراس�ات الس�ابقة. وتناول املح�ور الرابع نبذة عن كل م�ن املديرية العامة 

للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين.  

2 . 1  القيادة االسرتاتيجية
2 . 1 . 1مفهوم القيادة االسراتيجية. 

2 . 1 . 2أمهية القيادة االسراتيجية. 
2 . 1 . 3أنامط القيادة االسراتيجية.

2 . 1 . 4القادة االسراتيجيون.
2 . 1 . 5خصائص القادة االسراتيجيني. 

2 . 1 . 6مهام القادة االسراتيجيني.
2 . 1 . 7عوامل نجاح القيادة االسراتيجية. 

2 . 1 . 8العن�ارص املمي�زة للقائ�د االس�راتيجي والف�رق ب�ني القي�ادة 
التقليدية والقيادة االسراتيجية.

2 . 1 . 9متطلبات إعداد وتنمية القيادة االسراتيجية.
2 . 1 . 10 املعوقات التي تواجه إعداد وتنمية القيادة االسراتيجية.
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متهيد

تعرب القيادة االسراتيجية عن واقع وطموحات مستقبلية هتدف يف املقام 
األول إىل إلق�اء الضوء عى جم�االت التطوير هبدف حتقي�ق أهداف املنظامت 
بأقل وقت وجهد وتكلفة من خالل تاليف السلبيات، والعمل يف نظام مفتوح 
يدعم املش�اركة البناءة واحلوار، وحيقق عن�ارص الكفاءة والفاعلية من خالل 
حس�ن ترشيد واستخدام موارد املنظمة، والعمل عى التطوير املستمر ودعم 

التعلم التنظيمي لألفراد واجلامعات.

واالجت�اه الس�ائد يف الع�رص الراهن ه�و تزويد جم�االت التج�ارة والصناعة 
واالقتصاد واإلدارة بقادة وليس بمديرين، لالس�تفادة م�ن الدور القيادي يف بناء 
فرق العمل، وجلب الدافعية لدى العاملني، وحتفيزهم وتنمية مهاراهتم، والتأثري 
عليهم، وتش�جيع األفكار االبتكارية واإلبداعي�ة لدهيم، والعمل عى تنفيذ اجليد 
منه�ا لزي�ادة ق�درات املنظمة عى املنافس�ة والبق�اء واالس�تمرار، بمعن�ى تفعيل 
خمرجات الثقافة التنظيمية بشكل يدعم تطوير األداء )Adair. 1998: pp. 1ـ4(.     

إن عدم قدرة الكثري من املديرين عى ممارس�ة دور القائد االس�راتيجي 
الواعي ملتطلبات ورشوط اإلدارة الناجحة جلب مش�كالت تنظيمية أحلقت 
أرضارًا فادح�ًة باملنظامت نتيجة اهن�امك املديرين يف القيام بكل صغرية وكبرية 
يف املنظم�ة دون معاون�ة حقيقية أو صادق�ة من قبل املرؤوس�ني نتيجة افتقاد 
الثقاف�ة التنظيمي�ة التي تش�جع ع�ى املش�اركة وتفويض الس�لطة، مما يرتب 
عليه، اجتاه املنظمة ملس�ارات تنع�دم فيها الضوابط االس�راتيجية التي حتفظ 
املس�رية باجتاه اس�ترشاف املس�تقبل، ومتنع املنظمة من اخلروج عن مس�ارات 
النج�اح، بس�بب عدم إدراك طبيع�ة األدوار التي جيب أن يق�وم هبا املديرون 

)القطامني، 2002م : ص5(.  
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2 . 1 . 1 مفهوم القيادة االسرتاتيجية 

أوالً: مفهوم القيادة

القي�ادة هي توجي�ه القائد جلهود اجلامعة بغرض حتقي�ق أهداف املنظمة 
)شيحا،  د.ت : ص197(.

وه�ي : »فن توجي�ه األف�راد واجلامعات وتنس�يق جهوده�م وحفزهم 
للوصول إىل النتائج املطلوبة« )التميمي، 1992م : ص22(.

وه�ي دور اجتامع�ي يقوم ب�ه القائد عن�د تفاعله مع أف�راد اجلامعة التي 
يقوده�ا،  بحي�ث يؤث�ر فيه�م،  ويوج�ه س�لوكهم لتحقي�ق أه�داف اجلامعة 

)رضوان،  1994م : ص81(.

والقيادة هي : »عملية التأثري يف نشاطات اجلامعة هبدف حتقيق األهداف« 
)نصري،  1987م : ص11(.

والقيادة هي قدرة القائد عى التأثري يف سلوكيات أفراد مجاعته وتنسيق جهودهم 
وتوجيههم لتحقيق األهداف املرجوة )النمر وآخرون، 2006م : ص314(.

وبالرغم من التباين يف جممل التعريفات الس�ابقة لكنها تظل حمافظة عى 
أمور رئيسة، وهي : قائد،  تأثري،  أتباع.

ثانيًا: مفهوم القيادة االسرتاتيجية

عرفها بورنز »Burnes« بأهنا عبارة عن : تفاعل بني القادة واملرؤوس�ني 
ي�ؤدي إىل رف�ع التحفي�ز والنض�ج إىل أع�ى املس�تويات، وجت�اوز املصال�ح 

.)Burnes, 1992( الشخصية إىل املصلحة العامة
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وه�ي : جمموعة من القدرات التي تس�مح بالتغيري وحتقي�ق هذا التغيري 
بصورة فاعلة )حسن، 1999م : ص244(.

ويعرفها اهلواري بأهنا : القيادة التي ترفع من مس�توى التابعني من أجل 
اإلنج�از والتنمي�ة الذاتي�ة، ما ي�روج يف الوقت نفس�ه عملية تنمي�ة وتطوير 
املجموعات واملنظامت )اهلواري، 1999م، منظمة القرن احلادي والعرشين: 

ص47(.

2 . 1 . 2 أمهية القيادة االسرتاتيجية 

تس�عى كل منظم�ة، بالرغم من اخت�الف حجمها وأنش�طتها وأهدافها 
وطبيع�ة عمله�ا إىل البقاء واالس�تمرار والنم�و، وهذه األه�داف ال تتحقق 
بمع�زل ع�ن وجود قيادة اس�راتيجية ق�ادرة عى حتقيق طموح�ات املنظمة، 
فاملنظ�امت الناجح�ة ه�ي التي تعتم�د عى القي�ادة االس�راتيجية التي تتميز 
بالرؤي�ة املس�تقبلية، والق�درة عى ق�راءة األح�داث واملس�تجدات بام يكفل 

االستمرار والنمو للمنظمة )الدوري، 2005م : ص27(.

وترج�ع أمهي�ة القي�ادة االس�راتيجية إىل أهن�ا غالب�ًا م�ا تك�ون مصدر 
االبت�كارات أو اجلم�ود التنظيمي، وهذا يتوقف إىل ح�د كبري عى القدرات 
املعرفية واإلبداعية للقيادة االس�راتيجية، وما متتلكه من رؤية مس�تقبلية، يف 
ض�وء املحركات الداخلي�ة لتقديم االبتكارات التنظيمي�ة التي تتضمن نمط 
القيادة واملامرسة اإلدارية، والثقافة التنظيمية، واإلبداع الفردي. فكلام زادت 
القدرات اإلبداعية لدى القيادة االس�راتيجية باملنظم�ة ؛ زاد احتامل احتواء 
التغي�ري التنظيم�ي عى كل م�ن اجلوانب املتعلق�ة بتصميم املنظم�ة، وكذلك 
اجلوانب املتعلقة بالتصميم التنظيمي مثل األهداف، واألداء، وتنمية األفراد 
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والتأثري يف قيمهم واجتاهاهتم بام يدعم تطوير ثقافة املنظمة )مسلم، 2005م: 
ص ص187�188(.    

كام أن دع�م قدرات املنظمة عى مواجه�ة التحديات يتطلب أال يقترص 
ال�دور القيادي عى منصب حمدد دون غريه،  فللقيادة االس�راتيجية هيكلية 
تتكامل من خالل األدوار واملهام واملس�ؤوليات ضمن نس�ق يضبط السلوك 
االس�راتيجي للمنظم�ة ككل،  ولذلك يع�د جمل�س اإلدارة يف املنظامت هو 
القائد االس�راتيجي الذي حيمي حقوق املالكني يف جمال الرشكات املسامهة،  

أو حيمي حقوق املجتمع يف حالة امللكية العامة لوسائل اإلنتاج.
من هذا املنطلق حترص القيادة االس�راتيجية عى اس�تقطاب الكفاءات 
اإلداري�ة املبدعة وتنمي�ة قدراهتم ملواجهة املش�كالت يف الظ�روف الطارئة،  
ومواجه�ة التحدي�ات املس�تقبلية بتفك�ري إبداع�ي ورؤية مس�تقبلية تأخذ يف 
حس�باهنا التغ�ريات املحيط�ة بام يمن�ح املنظامت الق�درة عى حتدي�د أهدافها 

املستقبلية، وجماالت نموها وانتشارها.
وتكم�ن أمهي�ة القي�ادة االس�راتيجية يف دورها التوفيق�ي بني حاجات 
األطراف املختلفة،  فهي تس�عى إلرضاء مجي�ع األطراف ولو كانت رغباهتم 
متعارضة،  حيث حترص القيادة االسراتيجية عى حتقيق التوازن االسراتيجي 

للتطلعات أو احلاجات املتقاطعة )يونس،  2002م : ص ص44�45(.
وللقيادة االس�راتيجية أمهية خاصة يف رسم مالمح الثقافة التنظيمية يف 
املنظمة، بجانب العوامل واملتغريات األخرى، حيث إن القائد االسراتيجي 
قد يسهم يف ذلك من خالل الطريقة التي يعتمدها يف قيادة املنظمة، وأسلوبه 
اإلداري وطريقت�ه يف تصمي�م اهلي�اكل التنظيم��ي�ة، وتفوي�ض الس�لطات، 
وتقسيم وتوزيع املهام، ما يؤثر يف القواعد السلوكية الثقافية والقيم التي تنشأ 

داخل املنظمة )شارلزهل وجونز، 2001م : ص ص654�655(.   
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2 . 1. 3 أنامط القيادة االسرتاتيجية 

 يصعب حتقيق القيادة املثالية يف مجيع الظروف واألحوال، ولذلك تتباين 
األدوار التي متارسها القيادة تبعًا لتباين األنامط القيادية التي تتحدد فيام ييل :

أوالً: نمط القيادة االسرتاتيجية املشاركة : 

ويمث�ل هذا النمط أفضل صيغة ملامرس�ة األدوار القيادية يف أية منظمة،  
حي�ث متارس اإلدارة العلي�ا مهامها القيادية عى أفضل وج�ه،  ويتم صياغة 
رسالة املنظمة وأهدافها االسراتيجية وخططها وسياساهتا بكل قوة ووضوح 

)يونس،  2002م : ص47(.

وتتميز القيادة االس�راتيجية املش�اركة بأهنا حتفز العاملني عى املشاركة يف 
تطوير القطاع من خالل املش�اركة يف صياغة رس�الة القط�اع بكل دقة ووضوح 
لتحقي�ق أهداف�ه، وتوفري تغذي�ة راجعة لعالج أوج�ه القصور. ك�ام تعتمد عى 
املش�اركة يف تأدي�ة املهام ومواجهة املش�كالت اس�تنادًا إىل خ�ربات العاملني يف 
إنجاز املهام اجلديدة، وحتبذ تش�كيل فرق عمل تعتمد عى العالقات اإلنسانية، 
وتع�زز عملي�ات التعل�م بصف�ة عام�ة. ك�ام تس�هم بدرج�ات متباين�ة يف صقل 
االسراتيجيات القائمة. كام أهنا متيل إىل تعزيز الثقة بالنفس لدى العاملني، إيامنًا 
بقدرهتم عى املش�اركة يف صنع مس�تقبل القطاع، ولذلك تس�بغ قدرًا من املرونة 

عى تعليامت وإجراءات العمل بام خيدم أهداف املنظمة وحيقق طموحاهتا.

ثانيًا: نمط القيادة االسرتاتيجية التحويلية

ه�و نم�ط  قي�ادة إهلامية حمف�زة فكري�ًا، ومراعية ملش�اعر األف�راد، فمن 
خالل هذا النمط يس�اعد القائد األفراد لتج�اوز مصاحلهم اخلاصة من أجل 
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رؤي�ة املنظمة أكثر اتس�اعًا، ويلهم اآلخرين برؤيته، وخيلق اإلثارة بحامس�ه، 
ويتجاوز االفراضات املتقادمة من خالل تصميمه وعزمه عى إعادة تشكيل 
املستقبل، ويشكك يف األشياء املجربة والصحيحة، وجيعل كل فرد يف املنظمة 
يقوم هبذه األعامل يف سبيل تطوير العمل واكتشاف طرق جديدة أكثر فاعلية 

.)Bass and Avolio, 1990: pp. 231-272(
ويركز أس�لوب القيادة التحويلية عى حتوي�ل املنظمة من الوضع احلايل 
إىل الوضع املنش�ود من خ�الل تعزيز قيم التغيري، وتطوي�ر مهارات العاملني 
من خالل الركيز عى القيم املش�ركة، وتطوير املرؤوس�ني، وحتقيق الغايات 
الك�ربى، وباملفاهيم املعارصة يمك�ن أن يطلق عليها قي�ادة القيم، أو القيادة 

.)Colvin, 1999: p. 1( االسترشافية، أو القيادة التحويلية
إن الق�ادة التحويليني يكونون يف أعى مراحل الس�مو األخالقي نتيجة 
خلرباهتم احلياتية، وهو ما يس�اعدهم عى التضحي�ة بمصاحلهم الذاتية لتلبية 
احتياج�ات التابع�ني، ويذه�ب ب�اس )Bass, 1985( إىل أن القائد التحوييل  
يركز عى إعادة ترتيب احتياجات التابعني حس�ب أمهيتها، وليس فقط تلبية 
االحتياجات احلالية، وإنام توجيه االهتامم نحو االحتياجات التي تأيت يف أعى 
درج�ات األمهية، حيث يش�ري برين�ز )Bass, 1992( إىل أن القيادة التحويلية 
تتطل�ب مس�تويات عالي�ة من إع�امل التفكري العق�يل املنظ�م، والتضحيات، 
ومش�اركة التابع�ني يف حتقي�ق األه�داف املهمة والقي�م املش�ركة، بينام يؤكد 
فريه�ومل )Fairholm, 1995: p. 65( ع�ى أن القي�ادة التحويلي�ة تس�تخدم 
اإلهلام، والرؤى املشركة، والقيم لرفع القائد والتابعني إىل مستويات التفكري 
والتحفي�ز وال�روح املعنوي�ة من خ�الل دفع األف�راد إىل مضاعف�ة جهودهم 

لتحقيق األهداف املشركة. 
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ويعكس سلوك القيادة التحويلية أدوار النظم املفتوحة ونامذج العالقات 
اإلنس�انية،  ويك�ون أكثر مالءمة مع املوقف الذي ينط�وي عى تغري يف احلالة 
القائمة للتعلم املدخ�ل يف املنظمة. كام حيتوي جدول أعامل القادة التحويليني 
عى رؤية للتغيري ومنح التغيري صفة تنظيمية من خالل تش�جيع عملية التعلم 
لألف�راد واجلامع�ات، وإعط�اء قيم�ة للتخاط�ب الفاع�ل كوس�يلة لتش�جيع 
املشاركة الفردية واجلامعية، يف ضوء تشجيع األفراد عى اقتحام حدود التعلم 

.)Bass, 1998: p. 132( بخرباهتم ومهاراهتم إلنجاز أعامل املنظمة املختلفة
ك�ام جيلب الق�ادة التحويلي�ون صفات إجيابي�ة يف اجتاه نق�ل التعلم عن 
طري�ق الع�رض والروي�ج ألن�امط الس�لوك، م�ا يرت�ب عليه تس�اقط تلك 
األنامط إىل املستويات التنظيمية األدنى، ويكون هلا تأثري إجيايب يف التعلم ذي 
التغذي�ة املتدفقة إىل األمام الذي يتح�دى التعلم ذا الصبغة التنظيمية. ويركز 
الق�ادة يف ه�ذا النمط عى إدارة التغيري اجلذري م�ن خالل التحكم يف التعلم 
املس�تمر لألفراد واجلامعات ع�ن طريق إجراء التج�ارب واملجازفة والتغيري 
املقط�ع والبدائل املتعددة. ومن ناحية أخرى، فإن القادة التحويليني يس�عون 
إىل تش�جيع الثقاف�ة املفتوح�ة، والبن�ى العضوي�ة، والنظم القابل�ة للتكيف، 
واإلج�راءات املرنة، وه�ذه صفات تس�هل تطبيق التغيري، وتتح�دى التعلم 
ذا الصبغ�ة التنظيمية. وعادًة ما تتصف هبذا النمط من القيادة االس�راتيجية 
املنظ�امت التي متتلك إمكانات عالية للنم�و واالبتكار، ولذلك يمكن القول 

بأن القيادة التحويلية ترعى ما ييل :
أ   � ثقافة مفتوحة.
ب � بنية عضوية.

ج�  � نظم وإجراءات مرنة.
د  � اسراتيجية املنقب )فريا وكروسان، 2005م : ص ص376�377(. 
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ثالثًا: نمط القيادة االسرتاتيجية التنفيذية

ه�و النم�ط الذي يقوم في�ه القائد بتحفيز األفراد أولي�ًا من خالل تبادل 
املكافآت االس�تثنائية، وحتدي�د األهداف، وتوضيح أوج�ه االتفاق حول ما 
يتوقعه من أعضاء املنظمة، وكيف يمكن مكافأهتم عى جهودهم والتزامهم، 
مع توفريه لتغذية راجعة بناءة تسهم يف إنجاز العمل واملهام وفقًا ملا هو خمطط 

له )Avolio, et. al, 1999: p.441ـ462(. 

وعادًة ما ينش�د الق�ادة التنفيذيون أه�داف الكفاءة والتط�ور التدرجيي 
للوض�ع القائم، وتتجى فاعلية القي�ادة التنفيذية يف تعزي�ز األعامل الروتينية 
احلالية يف املنظمة، وما يف ذاكرهتا من أصول، وصقل هذه األعامل واألصول، 
واالس�تفادة منها. كام تساعد يف تطبيق نظم التعلم البريوقراطية التي تتضمن 
مجل�ة مفصل�ة م�ن اإلج�راءات والتعلي�امت م�ن أج�ل الرقابة عى انس�ياب 

املعلومات بني أعضاء املنظمة )فريا وكروسان، 2005م : ص381(. 

ويعك�س س�لوك القي�ادة التنفيذي�ة أدوار العملي�ة الداخلي�ة )املنس�ق 
واملراق�ب( واهل�دف املنطق�ي )املنت�ج وامل�رشف(، وع�ادًة ما تك�ون القيادة 
التنفيذي�ة مناس�بة للمواقف الت�ي تتضمن التعل�م احلايل وعملي�ة إدخاله يف 
املنظم�ة وتعزي�زه وصقله، حي�ث إن القي�ادة التنفيذية يكون هل�ا تأثري إجيايب 
يف التعل�م ذي التغذي�ة املتدفق�ة إىل األم�ام ال�ذي يع�زز التعل�م ذا الصبغ�ة 
التنظيمي�ة. ويع�زز القادة التنفيذي�ون إتقان التعلم احل�ايل، وتطوير القدرات 
الرضوري�ة ألداء املرء لعمله من خالل الركيز عى إنجاز األعامل، وممارس�ة 
التفك�ري املتق�ارب، ونقل الثوابت والقي�م التنظيمية، مع األخذ يف احلس�بان 
االنحراف�ات واألخطاء واملخالف�ات للقيام بام يلزم إلج�راء التصحيحات، 
كام يش�جعون اجلامع�ات إلنجاز أه�داف املنظمة من خالل اخت�اذ إجراءات 
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أكثر كفاءة ضمن األقسام وعربها، ومن خالل رعاية املحادثات التي تسعى 
إىل إدخ�ال التحس�ينات املتزايدة للطرق الراهنة يف إنج�از مهام املنظمة )فريا 

وكروسان، 2005م : ص ص 362، 373، 376، 382(. 

 ويوض�ح الباح�ث يف اجل�دول رق�م )1( مقارن�ة ب�ني أن�امط القي�ادة 
االسراتيجية املشاركة والتحويلية والتنفيذية :
اجلدول رقم )1(

مقارنة بني القيادة االسرتاتيجية املشاركة والتحويلية والتنفيذية
القيادة االسرتاتيجية 

املشاركة
القيادة االسرتاتيجية 

التحويلية
القيادة االسرتاتيجية 

التنفيذية
ع�ى  العامل�ني  حتف�ز 
املشاركة يف تطوير القطاع.

م�ع  فكري�ًا  األف�راد  حتف�ز 
مراعاة مشاعرهم.  

حتفز األف�راد ماديًا من خالل 
تبادل املكافآت االستثنائية.

املشاركة يف حتقيق أهداف 
القطاع.

مفت�وح  نظ�ام  يف  تعم�ل 
يعتمد عى اإلهلام والتطوير 

املستمر.

األه�داف  حتدي�د  تتضم�ن 
املحددة  االتفاقات  وتوضيح 
ح�ول م�ا يتوقع�ه القائد من 
أعض�اء املنظم�ة، وأس�اليب 

مكافأهتم والتزامهم.
توف�ر تغذية راجعة لعالج 

أوجه القصور.
توف�ر تغذي�ة راجع�ة بن�اءة 
الكتشاف األخطاء وتطوير 

األداء.

بن�اءة  راجع�ة  تغذي�ة  توف�ر 
للمحافظة عى كل فرد ألداء 

مهمته.
تعتم�د ع�ى املش�اركة يف 
ومواجه�ة  امله�ام  تأدي�ة 

املشكالت.

تعتم�د عى اإلهل�ام يف تأدية 
امله�ام، م�ع خل�ق اإلث�ارة، 
واستبعاد االفراضات التي 

مر عليها الزمن.  

تؤدي املهام وفق اإلجراءات 
املحددة سلفًا.
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خ�ربات  ع�ى  تعتم�د 
العامل�ني يف إنج�از املهام 

اجلديدة. 

التجرب�ة  ع�ى  تعتم�د 
باستمرار، مع التشكيك يف 

التجارب السابقة.

تتب�ع جت�ارب اآلخري�ن، مع 
اعتامده�ا بش�كل رئي�س عى 

املنطق.
متيل إىل تشكيل فرق عمل 

الكتشاف األفضل.
املنظم�ة  يف  ف�رد  كل  متن�ح 
فرصة التجريب الكتش�اف 

األفضل.

يقوم بالتجريب املتخصصون 
فقط.

العالق�ات  ع�ى  تعتم�د 
اإلنسانية.

تعكس أدوار النظم املفتوحة 
ونامذج العالقات اإلنسانية.

العملي�ة  أدوار  تعك�س 
الداخلية واهلدف املنطقي.

تتناس�ب مع املواقف التي 
القائم�ة  احلال�ة  تتضم�ن 

وفك رموز غموض.

تت�الءم م�ع املواق�ف الت�ي 
تنط�وي عى تغ�ري يف احلالة 

القائمة.

تتناس�ب م�ع املواق�ف الت�ي 
تتضمن احلالة القائمة س�واء 

بتعزيزها أو صقلها.
تش�جع عملي�ات التعل�م 
خ�الل  م�ن  اجلامع�ي 

تشكيل فرق العمل.

التعل�م  عملي�ة  تش�جع 
الفردي واجلامعي من خالل 
حتفي�ز أعض�اء املنظم�ة عى 
التش�كيك يف االفراض�ات 
والقي�ام  الفض�ول  وإب�داء 
والتوصل  ذكية  بمجازفات 

إىل مالحظات مبدعة.

ذي  التعل�م  عملي�ة  ترع�ى 
املتدفق�ة إىل األم�ام  التغذي�ة 
الذي يع�زز التعلم ذا الصبغة 

التنظيمية.

التعل�م  عملي�ات  تع�زز 
بصفة عامة.

التعل�م  عملي�ات  تتح�دى 
ذات الصبغة التنظيمية.

تع�زز عملي�ات التعل�م ذات 
الصبغة التنظيمية.

تناسب البيئ��ات املستقرة 
واملتغرية.

رسيع�ة  البيئ�ات  تناس�ب 
ودائمة التغري.

املس�تقرة  البيئ�ات  تناس�ب 
قليلة التغري.

تس�هم بدرج�ات متباين�ة 
يف صقل االس�راتيجيات 

القائمة.

األسلوب األفضل لتسويق 
رؤية اسراتيجية للتغيري أو 

وضع نظام جديد.

األس�لوب األفض�ل لصق�ل 
النظ�م  أو  االس�راتيجيات 

القائمة.
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تركز عى املشاركة يف اختاذ 
القرار.

ترك�ز عى إج�راء التجارب 
واملجازف�ة والتغي�ري املقطع 

والبدائل املتعددة.

املس�بق  املنط�ق  ع�ى  ترك�ز 
والكفاءة  املتصاع�د  والتغيري 

والسالمة واالستمرارية.
تس�عى إىل تبسيط األعامل 
وتطويره�ا  الروتيني�ة 

واالستفادة منها.

تتج�ى فاعليته�ا يف جتدي�د 
واملنتج�ات  اخلدم�ات 
ع�ن  والبن�ى  والعملي�ات 
ع�ى  الس�يطرة  طري�ق 
لألف�راد  املس�تمر  التعل�م 

واجلامعات.  

تعزي�ز  يف  فاعليته�ا  تتج�ى 
األع�امل الروتيني�ة احلالية يف 
املنظم�ة وم�ا يف ذاكرهت�ا من 
أصول، وصقل هذه األعامل 

واألصول واالستفادة منها.

املصدر : )الباحث بترصف من مصادر متفرقة(.

ويالحظ من اجلدول السابق وجود تباين بني أنامط القيادة االسراتيجية، 
إال أن مجيعه�ا تس�عى إىل حتقيق أه�داف املنظمة من منطلق�ات خمتلفة، فبينام 
تركز القيادة االس�راتيجية املشاركة عى مشاركة العاملني يف املنظمة يف صنع 
مستقبل املنظمة، مع االعتامد عى جمهوداهتم وتصوراهتم ومهاراهتم ورؤيتهم 
ألس�اليب تطوي�ر األداء ومواجهة املش�كالت، ترك�ز القيادة االس�راتيجية 
التحويلي�ة عى التجرب�ة والعمل يف نظام مفتوح مع األخذ يف االعتبار حماولة 
التكي�ف مع التغريات البيئية املحيطة، تعد التجربة اخلطأ مصدرًا من مصادر 
التعلم، بينام تركز القيادة االس�راتيجية التنفيذية عى املنطق املس�بق والتغيري 
التدرجي�ي املتصاع�د، مع االهتامم بتغ�ريات البيئة الداخلي�ة، ومنح األولوية 
للجوان�ب التنفيذية. وبصفة عامة لكل نمط مميزات�ه التي تتفق وطبيعة عمل 

كل منظمة.  

2 . 1 . 4 القادة االسرتاتيجيون 

القادة االس�راتيجيون هم املس�ؤولون عن حتقيق التوازن االسراتيجي 
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للتطلعات أو احلاجات املتقاطعة التي تصل يف بعض األحي���ان إىل التناقض 
)يونس،  2002م : ص43(، فهم املس�ؤولون بالدرجة األوىل عن نجاح أو 
فشل املنظمة،  عن طريق صياغة اسراتيجيتها وحتديد طرق تقييمها وتطبيقها 
)املغ�ريب،  1999م : ص20(، وتش�كيل وتنفيذ وتقيي�م القرارات الوظيفية 

املتداخلة التي متكن املنظمة من حتقيق أهدافها.
والقادة االسراتيجيون يتولون عملية التحسني املستمر املتواصل جلميع 
الوظائف املحورية اخلدمية باملنظمة لتحسني اخلدمات املقدمة للمستفيدين، 
ويصيغون رؤية واسراتيجيات عملية وهيكلة سياسة العمل، ولذلك يدربون 
اآلخرين عى مواجهة الصعوبات التي تتعلق بحل املشكالت اليومية النابعة 
من العمل، وحيملون عى عاتقهم مسؤولية حتقيق النتائج، من خالل تصميم 
وتنفي�ذ وتقييم الق�رارات ذات األثر طويل األجل، وإدخ�ال تعديالت عى 
اهليكل التنظيمي للمنظمة بام يناس�ب طبيعة عملها احلايل واملستقبيل،  ودعم 

خطط االتصال بني أجزائها هبدف زيادة قدرة املنظمة عى حتقيق أهدافها. 
ولذلك يمكن القول بأن القادة االسراتيجيني هم : الرؤساء والقادة يف 
املراكز اإلداري�ة العليا الذين يتولون صياغة الرؤى االس�راتيجية ملنظامهتم، 
وتصمي�م هياكله�ا التنظيمي�ة وف�ق أغراضه�ا وأهدافه�ا وطبيع�ة أعامهل�ا 
ومواردها، واختاذ القرارات االس�راتيجية هبدف التحس�ني املستمر لتحقيق 

أهداف املنظمة. 

2 . 1 . 6 خصائص القادة االسرتاتيجيني 
باإلضافة إىل جودة الفهم واحلفظ والفطنة وحمبة املعرفة والعدل والصدق 
وقوة العزيمة )املنيف،  2004م : ص41(،  فإن القادة االس�راتيجيني جيب 

أن يتسموا باخلصائص التالية :
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1  � نف�اذ البصرية : من خالل اس�تخدام اإلهل�ام إىل جانب ثالثي الذكاء 
العاطف�ي والثقة بالنف�س،  والوعي الذايت والتقم�ص الوجداين يف 
حس�ن توجيه املرؤوس�ني وتغيري اجتاهاهتم لتحقيق أهداف املنظمة 

)جوملان وآخرون، 2004م : ص95(.
2 � الت�زام القائ�د وارتباط�ه م�ع أتباعه، وق�وة الش�خصية، وتوجيه كل 
طاقات�ه واجتاهات�ه لتحقي�ق أهداف املنظم�ة، وتطوير نش�اطاهتا من 

خالل أقواله وأفعاله.
3 � الق�درة ع�ى االرتقاء بمس�تويات أداء العاملني معه ملس�ت�����ويات 
أداء أعى وأفضل من خالل النصح واإلرشاد والتوجيه املستم����ر 

)وهيلن وهنجر،  1990م : ص ص114 – 115(.  
4 � القدرة عى التأثري يف املرؤوسني ورفع درجة ثقتهم بأنفسهم لالعتامد 
عى قدراهتم وخرباهتم ومعارفهم يف الترصف ومواجهة املشكالت 

)السلمي،  1999م : ص155(.
5 �    القدرة عى مواجهة املعضالت االس�راتيجية املتعارضة من خالل 
اكتش�افها ومتثيلها ومعاجلتها وتوفري الس�ياق الذي يس�مح بالتفوق 
النوعي إلحدامها عى األخرى حس�ب رغب�ات العمالء ومصلحة 
املنظمة وحتطيم التفكري االستاتيكي اجلامد،  وتدوير العمل وحتقيق 

التآزر والتعاضد )ريد،  2005م : ص ص252 – 253(.
6 � الق�درة ع�ى املخاط�رة واملجازف�ة املحس�وبة وامت�الك روح املبادأة 
وظهور قدرات�ه القيادية يف املواقف الس�اخنة لتحقيق منافع وفوائد 

بعيدة املدى للمنظمة )تشابامن،  2002م : ص ص17 – 18(.
7 � القدرة عى استحضار املستقبل واسترشاف أحداثه.
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8 � التحسس واحلدس واالستبصار للقضايا التي تفتقر للمعلومات.
9 � التجاوب والتفاعل اإلجيايب مع البيئة اخلارجية.

10� الرؤية الناقدة لألفكار والقدرة عى توظيفها والبناء عليها.
11� القدرة عى توسيع دائرة التفكري وتضييق نطاق التنظيم.

ص   : 2006م  )الكبي�ي،  وش�مولية  تكاملي�ة  برؤي�ة  التمت�ع   �12
ص15�16(.

13� تقبل النقد وجتاوز األخطاء كأهنا طريق النجاح.
14� املثالية والطموح واإليامن بقدرة الفرد عى صنع مستقبله.

15� املي�ل إىل تبن�ي اإلبداع واالبت�كار جللب مزايا تنافس�ية دائمية جتعل 
املنظمة رائدة يف جمال عملها )يونس،  2002م : ص ص38 – 39(.
16� خلق فرص التعلم عن طريق تكوين آليات مستمرة لتطوير الذات 
واكتس�اب اجل�دارة والتجريب وحت�دي نطاق العم�ل املحدد )فريا 

وكروسان، 2005م : ص ص374�375(. 

 وي�رى كل من باري بوزمان »Barry Bozeman« وجيفري سراس�امن 
»Jeffrey D. Straussman« أن خصائ�ص الق�ادة االس�راتيجيني تتضمن ما 

ييل :
� الصرب.

� التحفيز اجليد.
� اخلربة املتنوعة.

� التفكري املنطقي.
� القدرة عى التحليل وفك الكلامت.
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� التحليل النقدي.
� القدرة عى الربط بني القيم والتفكري التحلييل يف إطار اخلربات الذاتية.
� الق�درة ع�ى التفكري االس�راتيجي من خ�الل ما يمتلك�ه من صفات 

فريدة ومؤهالت متكنه من ذلك.
� الكف�اءة والفاعلي�ة، والثق�ة، والق�درة ع�ى تبس�يط األم�ور، والقيام 

بوظائف مستعصية.
� الغموض.

� احل�دس االس�راتيجي الذي يميز القائد االس�راتيجي ع�ن غريه من 
 .)Bozeman and Straussman, 1990: pp. 208-216( القادة

 ويس�تعرض الكبي�ي ما ذك�ره فريدم�ان »Freedman« من خصائص 
لوكالء عمليات التعلم التنظيمي والتي ترسي عى القادة االسراتيجيني فيام 

ييل :
� أهنم مبادرون لكنهم تأمليون.

� أهنم طموحون لكنهم واقعيون.
� أهنم ناقدون لكنهم موالون.

� أهنم مستقلون لكنهم متعاونون )الكبيي، 2005م : ص107(.

2 . 1 . 6 مهام القادة االسرتاتيجيني 
يت�وىل الق�ادة االس�راتيجيون املناص�ب العلي�ا يف املنظ�امت املختلف�ة، 
كمدي�ري القطاعات ؛ ألنه يناط هبم وضع الربامج وامليزانيات واإلجراءات 
الالزم�ة لتطبي�ق االس�راتيجية الت�ي تعرب عن رؤية ش�املة ألس�اليب عمل 

املنظمة خالل فرة زمنية حمددة )وهيلن وهنجر، 1990م : ص331(.
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ويرى فاديم كوتينيكوف »Vadim Koteinikov« أن هناك سبع وظائف 
للقائد االسراتيجي هي :

1 � الرؤية االسراتيجية وحتديد أهداف املنظمة بشكل عام.
املنظم�ة  اس�راتيجية  لوض�ع  والتخطي�ط  االس�راتيجي  التفك�ري   �  2

وسياستها.
3 � القيام بالوظائف التشغيلية واإلدارية.

4 � التنسيق بني عمل فروع املنظمة.
5 � رفع الروح املعنوية.

6 � السياسة وكسب املؤيدين واملنارصين.
 .)Vadim, 2002: p. 2( 7 � التعليم والتدريب لصنع قادة املستقبل

 ويوضح يونس أهم مهام القادة االسراتيجيني :
1 � حتدي�د الوض�ع احل�ايل للمنظم�ة : يتطل�ب ه�ذا ال�دور إمل�ام القائد 
االس�راتيجي بجمي�ع اإلمكان�ات الداخلي�ة للمنظم�ة،  وطبيع�ة 
عملياهت�ا،  واس�تخالص املالم�ح املس�اعدة يف بن�اء التص�ورات 
املس�تقبلية،  وذل�ك يتطل�ب حتديد نق�اط القوة والضع�ف يف البيئة 
الداخلي�ة ومكام�ن الفرص والتهديدات يف البيئ�ة اخلارجية، حيث 

تعد هذه نقطة االنطالق االسراتيجي للمنظمة.
2 � حتدي�د مس�تقبل املنظم�ة : يتضم�ن دور القائ�د االس�راتيجي هن�ا 
يف حتدي�د مع�اين األحداث البيئي�ة )التعقيد البيئي،  املنافس�ة،  ندرة 
املوارد،  املعلومات، الخ( وحتليلها وإس�قاطها عى حماور املستقبل. 
ويطل�ق عى هذه احلالة املجاالت املحتملة ألنش�طة املنظمة. وعادًة 
يلجأ القائد االسراتيجي إىل استخدام النامذج الفكرية واإلحصائية 

والسيناريوهات الختيار الفروض الفكرية.
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3 � صياغ�ة اخلط�ط االس�راتيجية ومس�تلزمات تنفيذها : تس�تند هذه 
اخلط�وة ع�ى الفهم الدقيق ألغ�راض املنظمة وأهدافها املس�تقبلية،  
والظ�روف املتغ�رية املحيط�ة هبا،  هب�دف التهيؤ ملواجه�ة األحداث 
اآلنية واملس�تقبلية. ويس�تغرق التخطي�ط ومس�تلزمات التنفيذ وقتًا 

طوياًل من القائد االسراتيجي.
4 � تقوي�م األداء االس�راتيجي ومتابعت�ه : يتضم�ن ذل�ك دور القائ�د 
االس�راتيجي يف التحقق من س�ري األم�ور املخططة وفقًا ملس�اراهتا 
املحددة س�لفًا وحس�ب املعاي�ري األدائي�ة والتقويمي�ة للوقوف عى 

مدى فاعلية التنفيذ )يونس،  2002م : ص ص45�46(.
5 � اختاذ القرارات االس�راتيجية : إن عملية اختاذ القرارات االسراتيجية 
من أهم مهام القيادة االسراتيجية،  حيث يمتلكون الكثري من األفكار 
واملش�اركات الفاعل�ة الت�ي تزيد م�ن احتامالت نجاحه����م يف اختاذ 
تل�ك القرارات،  كام أن إملامهم بكافة أمور املنظمة ومواردها ونفقاهتا 
يمكنهم من اختاذ القرارات الفاعلة التي تعتمد عى التغريات يف البيئة 
اخلارجية والتغذية العكس�ية كوس�يلة فاعلة يف املواءمة بني املدخالت 
واملخرج�ات،  فض�اًل ع�ن جتن�ب اختاذ ق�رارات مترسع�ة تعتمد عى 

 .)George, 2004: p. 152( معلومات غري كافية أو خاطئة

لذل�ك جيب أن تراع�ي القيادة االس�راتيجية األمور التالي�ة عند القيام 
بمهامها )الصيدالين، 2001م : ص ص73�74( :

أ  �  إدراك أن اإلب�داع والري�ادة بحاج�ة إىل أش�خاص عميق�ي التفكري،  
ويق�درون القيمة العملية للنظريات اجلي�دة،  وهذا يتطلب تدريب 

املوظفني واستقطاب ذوي اخلربة والكفاءة.
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ب � حل املش�كالت بصورة إبداعية ع�ن طريق ترويض التفكري ليكون 
أكثر مرونة يف التعامل مع املشكالت باستخدام األسلوب العلمي.

ج�� � تنمي�ة مه�ارات وقدرات اكتش�اف املش�كالت عن طري�ق تعويد 
املوظف�ني ع�ى التفك�ري املطلق والش�امل بحيث يس�تطيعون تقيص 
أبع�اد أية مش�كلة غ�ري مبارشة قد تتضمن مش�كلة كامن�ة،  ولذلك 

جيب تعويدهم عى التعامل مع األسباب وليس مع األعراض.
د � تنمية مهارات عمل املش�كالت اإلبداعي : وذلك بعمل املش�كالت 
والعم�ل ع�ى حلها هب�دف تدري�ب املوظفني ع�ى جت�ارب واقعية 
تقودهم إىل التفكري االبتكاري يف مواجهة املشكالت وتعودهم عى 

ترتيب أفكارهم عند املواجهة.

2 . 1 . 7 عوامل نجاح القيادة االسرتاتيجية 

 هناك عدة عوامل تساعد يف نجاح القيادة االسراتيجية من أمهها :
1 � امت�الك القائد الرؤية الصحيحة Vision القائمة عى احلكمة والعلم 
بأم�ور املنظمة والعامل�ني )يونس،  2002م : ص72(،  مع الركيز 
ع�ى العامل�ني ألنه يف حال�ة غياهبم تكون القيادة حم�دودة جدًا،  بل 
وغري ممتعة،  فضاًل عن رضورة إدراك القائد االس�راتيجي للطريقة 
التي يتبع ويق���ود عى أساس�ها،  ألن ذلك حيدد الطريقة التي يقود 

هبا أتباعه ويتبعونه )أفوليو،  2003م : ص13(.   
2 � طاق�ة التمك�ن Empowerment وس�عتها التي حتقق ل�ه القدرة عى 
اإلمل�ام باملعلومات الرضورية واس�تعادهتا يف اللحظ�ة املطلوبة كلام 

لزم األمر )يونس،  2002م : ص72(. 
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3 � س�عة املعرف�ة Cognition وتنوعه�ا وم�ا يرت�ب عليها م�ن معاجلة 
املواق�ف ع�رب توازنات معرفي�ة دون إمهال أحد جوانبه�ا،  فاحلزمة 
الش�مولية الت�ي يت�رصف وينف�ذ م�ن خالهل�ا القائد االس�راتيجي 
األعامل والنش�اطات حزم�ة ثالثية األبعاد تتضم�ن جوانب املعرفة 

واملهارة والس��لوك )املنيف،  2004م : ص333(. 
4 � إدارة الوق�ت Time Management  ه�ي : » االس�تخدام األفض�ل 
للوق�ت،  ولإلمكان�ات املتاح�ة بالطريق�ة الت�ي ت�ؤدي إىل حتقي�ق 
األه�داف،  ول�ن يك�ون ذل�ك إال م�ن خ�الل االلت�زام والتحليل 
والتخطي�ط واملتابع�ة،  لالس�تفادة م�ن الوق�ت بش�كل أفض�ل يف 
املس�تقبل« )اجلري�ي، 2001م : ص52(. لذل�ك جي�ب اقتص�ار 
الوقت عى األدوار القيادية دون الدخول يف أدوار روتينية غري مرنة 

يف وصف املهام القيادية.
5 � العقي�دة الصحيح�ة Dogma ه�ي التي متثل املثل العليا التي يس�عى 

القائد إىل حتقيقها والدفاع عنها.
6 � الفطن�ة وبعد النظ�ر Far-Sightedness وقدرة القائد االس�راتيجي 

عى اشتقاق املعاين من املواقف.
7 � الش�جاعة Bravery ورسعة حسم املواقف احلرجة واختاذ القرارات 

احلاسمة عند الرضورة )يونس،  2002م : ص73(. 

 وللتأكد من مدى توفر عوامل نجاح القيادة االسراتيجية جيب الركيز 
عى عاملني :

أ �    العام�ل األول )الركيز ع�ى القائد( : من خالل التعرف عى نوعية 
القادة وسلوكياهتم واستجاباهتم املوقفية لألحداث.
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ب � العام�ل الث�اين : إن الركي�ز ع�ى القائ�د وحده ال يمك�ن أن يعطي 
تفس�ريًا عامًا واضحًا لعملية القيادة ؛  ألن الق�يادة يشء ما أكرب من 

.)Matthew, 2004: p. 579( القائد بكثري

2 . 1 . 8 العنتارص املميتزة للقائد االسترتاتيجي والفرق بني 
القيادة التقليدية والقيادة االسرتاتيجية: 

1 � العنارص التي متيز القائد االسراتيجي عن غريه من القادة :
أ  � املعرف�ة واخلربة والق�درة عى الوصول للمعلومة التي متنحه قوة 

إضافية.
ب � املركز الوظيفي املتميز الذي يمنحه س�لطات وقدرات تتيح له 

التعامل مع القرارات االسراتيجية واختاذها.
ج� � إس�هامه املبارش يف حتديد االجتاه الش�مويل للمنظمة من خالل 
الق�رارات الت�ي يتخذها،  وبصفة خاصة الق�رارات التي تتخذ 
لتنفيذ األنش�طة الرئيسة التي ينطوي عليها حتديد جماالت البنية 

التنظيمية. 
د � مصدر القوة والقدرة التي متنحه التأثري عى الغري : يعني مرشوعية 

التأثري املكتسبة ذاتيًا،  وليس عى أساس ما يملكه من سلطة.
ه� � إمكانية التوس�ع يف العالقات مع أصحاب التأثري س�واء داخل 
املنظمة أو خارجها بام خيدم تطلعات املنظمة وخياراهتا املستقبلية 
عرب ش�بكة من العالقات يدعم من خالهلا القائد االسراتيجي 

األطراف التي تسعى إلقامتها. 
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و � اخلارط�ة العقلي�ة املعرفية : تش�كل خارط�ة اإلدراك لدى الفرد 
إحدى الوس�ائل التي تش�كل طريقة تفك�ريه يف اختاذ القرارات 
االس�راتيجية وتفس�ريها وتنوعها،  فاإلطار واخلارطة العقلية 
ملتخ�ذ الق�رار االس�راتيجي مه�ا مص�در مجي�ع االف�را ضات 
املس�تقبلية ح�ول موض�����وع مع�ني )يون�س، 2002م : ص 

ص74�75(.
2 � الفرق بني القيادة التقليدية والقيادة االس�راتيجية :  يوضح اجلدول 

رقم )2( الفرق بني القيادة التقليدية والقيادة االسراتيجية :
اجلدول رقم )2(

الفرق بني القيادة التقليدية والقيادة االسرتاتيجية
القيادة االسرتاتيجيةالقيادة التقليديةمعايري التمييزم
املجال1

Domain

يسعى إىل حتقيق الكفاءة 
الكلية للمنظمة استنادًا 
إىل املواءمة بني الفرص 

واملوارد املتاحة.

يسعى إىل حتقيق الفاعلية والكفاءة 
املنظمية املستندة إىل العالقة بني 
األهداف والفرص املتاحة وفق 
مرونة حتقيق حالة من التكامل 

والتنسيق بني املنظمة والبيئة.
الركيز2

Focus

يركز عى املواءمة الداخلية 
بني الوظائف واألفعال 

ألغراض التنسيق الداخيل 
ملا جيب عمله.

يركز عى جانب املواءمة الداخلية 
واخلارجية والسعي للتكيف مع ما 

جيري داخل املنظمة وخارجها.

التخطيط3
Planning

اعتامد اخلطط التشغيلية يف 
مواجهة األحداث اآلنية 

فقط استنادًا إىل ما يمتلكه 
من مهارة تقليدية.

اعتامد التحليل والتخطيط 
االسراتيجي باالستناد إىل منطق 
التفكري االسراتيجي والتكاميل 

ملواجهة األحداث اآلنية واملستقبلية.
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القرارات4
Decisions

اتباع منهج حمدد وخمطط 
ملا جيب عمله ويف ضوء 

ضوابط حمددة ومقاسة سلفًا 
بعيدًا عن املخاطرة وعدم 

التأكد يف القرارات.

اتباع البدهيية واحلدس يف اختاذ 
قرارات رسيعة ومفاجئة خصوصًا 

يف ظل األزمات باالستناد إىل 
اخلربات واملهارات التي حيملها.

الثقافة 5
املنظمية

Culture

يميل إىل تبني ثقافة منظمية 
يغلب عليها طابع اجلمود 
واالنغالق أمام األفكار 

اجلديدة.

يميل إىل تبني ثقافة منظمية قائمة 
عى احرام األفكار اجلديدة التي 

تسهم يف تطور املنظمة وتعزز 
قدراهتا.

مرونة العمل6
Flexibility

يميل إىل االلتزام باتباع 
تعليامت وإجراءات العمل.

يميل إىل املرونة يف اتباع تعليامت 
وإجراءات العمل.

التغيري7
Change

يميل للتغيري اجلزئي 
والتحسني املستمر.

يميل إىل التغيري اجلذري ويأيت 
بابتكارات جديدة.

املصدر : )يونس،  2002م : ص ص38�39(.

2 . 1 . 9 متطلبات إعداد وتنمية القيادة االسرتاتيجية

 يش�ري دراك�ر »Drakar« إىل أن القائ�د االس�راتيجي ه�و أه�م أركان 
نج�اح املنظم�ة، فال بديل ل�دوره يف حتقيق ذل�ك، حيث تت�وازى احلاجة إىل 
الكف�اءة القيادية مع التقنية املتقدمة، إذا مل تتفوق عليها، كام أن س�لوك القائد 
االس�راتيجي ي�وازي يف أمهيته س�لوك املنظم�ة، فكالمها منبث�ق من اآلخر، 
وحيث إن املنظامت غري مس�تقرة نظرًا لطبيعة أنش�طتها ؛ فإن تفس�ري السلوك 
االسراتيجي يرتبط بمتغريات البيئة وحماوالت القائد التكيف معها )يونس، 

2002م : ص ص67، 149(.
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 ويت�م إعداد وتنمية القادة االس�راتيجيني لتحقيق أه�داف املنظمة من 
خالل صور شتى من أمهها :

1 � اكتش�اف الق�ادة االس�راتيجيني وبنائهم،  ث�م تعيينهم ووضعهم يف 
املكان املناسب.

2 � االختيار السليم للقيادة االسراتيجية.
3 � االجتامعات واحلوارات واللجان وفرق العمل.

4 � املشاورة واملشاركة يف اختاذ القرار.
5 � التقدير واحلفز املستمر واملحاسبة املستمرة.

6 � التعليم والتدريب املستمر.
7 � القدوة الشاملة )العقيل،  2004م : ص74(.

 ال يمكن ألية منظمة أن تس�تثمر يف يشء أعظم من استثامرها يف القيادة 
االس�راتيجية يف مواقع املس�ؤولية،  ألهن���م هم الذين جيلبون للمنظمة كل 
نف�ع وخري،  وهم الذين يبنون ويدربون كاف�ة املديرين واملوظفني من خالل 
الصور السابقة لبناء واختيار وتنمية املوارد البرشية،  كام يعاجلون املشكالت 
الت�ي تواج�ه املنظ�امت،  ويفتح�ون أمامه�ا أف�اق النج�اح والتط�ور والنمو 
واالس�تقرار،  فضاًل عن تنمية قاعدة برشية للمنظمة من العاملني وتأهيلهم 
ع�رب برامج تدريبية مكثف�ة وطويلة وتوزيعهم عى خط�وط اإلنتاج واملواقع 

املناسبة يف املنظمة )العقيل،  2004م : ص ص74 – 76(.

أوالً: أساليب إعداد وتنمية القيادة االسرتاتيجية 

 يتم إعداد وتنمية القيادة االسراتيجية باستخدام أسلوبني مها :
1  � األسلوب األنكلوأمريكي : يقوم هذا األسلوب عى اعتامد التخطيط 
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املس�بق إلع�داد كادر متخصص يف جم�ال القيادة االس�راتيجية من 
خالل مرحلتني :

أ  �  الربام�ج واملفاهي�م التعليمية اجلامعية : كلي�ات ومعاهد القيادة 
لتزويده�م بمداخ�ل نظري�ة يف ف�ن القي�ادة،  وه�ذا الن�وع من 
التدري�ب خ�ارج العم�ل يتص�ل بإع�داد الك�وادر القيادي�ة أو 

بتحديد مهارات ومعلومات اخلرجيني بأسلوب أكاديمي.
ب � الربامج التدريبية يف معاهد متخصصة : وذلك لتدريب القيادة 
عى كيفي�ة املزاوجة بني النظرية والتطبيق م�ن خالل الزيارات 
امليداني�ة ملواق�ع العمل والتعويد عى ممارس�ة العم�ل القيادي،  
وه�ذا النوع من التدريب داخل العمل هيدف من خالل مفهوم 
التعليم املستمر إىل رفع كفاءة الكوادر أو إعادة تأهيلها )يونس،  

2002م : ص157(.  
2 � األسلوب الفرني : هيتم بالتدريب يف مواقع العمل يف املقام األول،  
حيث يزج باملتدربني يف ممارس�ة العمل القيادي مع القادة الرسميني 
وحت�ت إرشافهم هب�دف إطالعهم ع�ى طبيع�ة العملي�ة القيادية يف 
خمتلف املج�االت والتخصص�ات،  ثم ينتقل باملتدرب�ني إىل مرحلة 
التدريب خارج مواقع العمل من خالل الوس�ائل التدريبية النظرية 
كاملح�ارضات واحللق�ات الدراس�ية لدعم اخلربة العملية املكتس�بة 
باملفاهيم القيادية النظرية. وتعد املدرس�ة الوطنية لإلدارة يف فرنس�ا 
من أهم أدوات األس�لوب الفرني يف إعداد القيادة االسراتيجية، 
حي�ث تت�وىل إع�داد ق�ادة اس�راتيجيني يف خمتل�ف التخصص�ات 
وفق أس�س علمية بدءًا من القيادة االس�راتيجية غ�ري املتخصصة،  
وم�رورًا بالقي�ادة االس�راتيجية املتخصصة، ووص�والً إىل القياداة 
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االس�راتيجية التكنوقراطية الق�ادرة عى إدارة مجيع النش�اطات يف 
املجتمع )يونس،  2002م : ص158(.

ثانيًا: سبل إعداد وتنمية القيادة االسرتاتيجية 

 يكمن السبيل يف إعداد وتنمية القيادة االسراتيجية يف القيام بام ييل :
1 � حتدي�د االحتياجات الفعلية للقيادة االس�راتيجية كام ونوعًا كهدف 
واضح : وذلك يف ضوء املوجود الفعيل للقيادة االسراتيجية مقارنًة 
باالحتياج�ات احلالي�ة واملس�تقبلية وف�ق املواصف�ات واملؤه�الت 

املطلوبة،  ويف إطار ثالثة مستويات رئيسة هي : 
أ  �  املستوى التنظيمي : )اإلدارة العليا والوسطى والتنفيذية(.

ب � املستوى الفني : )متخصصة وغري متخصصة(.
ج� � املستوى اهليكيل : )قيادة سياسية وقيادة إدارية(.

2 � حتدي�د اهلي�اكل التنظيمي�ة الق�ادرة ع�ى تنفيذ برام�ج تنمي�ة القيادة 
االس�راتيجية : بتوف�ري االحتياج�ات املادي�ة والنوعي�ات املطلوب�ة 

لتحقيق األنشطة والفاعليات الالزمة هلا.  
3 � حتديد املس�ؤول عن تنفيذ برامج تنمية القيادة االس�راتيجية : يتصل 
حتديد املس�ؤول عن تنفيذ برامج تنمية القيادة االس�راتيجية بطبيعة 
ون�وع تل�ك الربامج،  وهذا يتطلب انتس�اهبا إىل ع�دة جهات معنية 

هبذه القيادة حسب مستوياهتا )التنظيمية والفنية واهليكلية(.
4 � حتدي�د جه�ة مركزي�ة مس�ؤولة : يف�رض وض�ع الربام�ج وتنظي�م 
هيكلها التنفيذي وتوجيه الفاعليات واألنش�طة وجود متابعة دقيقة 
لتقيي�م كفاءة وفاعلية تل�ك الربامج،  ما يتطلب وجود جهة مركزية 
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تعن�ى بخطط تنمية القيادة االس�راتيجية ومتابع�ة تنفيذها )يونس،  
2002م: ص ص173 – 174(.

5 � وضع برنامج زمني مناس�ب إلعداد القيادة االس�راتيجية : يتطلب 
إعداد القيادة االسراتيجية إعداد برنامج زمني مناسب خاصة عند 
إعداد القيادة االسراتيجية املتخصصة أو التكنوقراطية التي تستلزم 

برامج تدريبية قد متتد قرابة عرش سنوات.

ثالثًا: أدوات ووسائل إعداد وتنمية القيادة االسرتاتيجية 
تتنوع األدوات والوسائل املتبعة يف إعداد وتنم��ية القيادة االسراتيجية 
تبعًا لتنوع طبيعة نشاطات كل منظمة، وخصائص القادة االسراتيجيني فيها،  
وإن كان من أهم هذه األدوات والوسائل اإلدارة باألهداف،  وإدارة اجلودة 

الشاملة،  والتدريب والتعليم العايل،  كام يتضح مما ييل :

1  ت اإلدارة باألهداف

ه�ي م�ن أوائل األس�اليب الت�ي اس�تخدمت يف تنمية القي�ادة،  وتتضمن 
وض�ع أه�داف حمددة والعمل يف ض�وء اإلمكانات وامل�وارد املتاحة لتحقيقها،  
وتع�د اإلدارة باأله�داف أحد أس�اليب التطوير التنظيمي التي تس�هم يف زيادة 
ق�درات القادة عى عالج املش�كالت اإلدارية التي تواجه املنظامت )املش�اري،  
2002م : ص55(،  حيث جيتمع قادة الوحدات للمشاركة يف حتديد األهداف 

العامة والفرعية ووقت إنجازها )الكبيي،  1998م،  ج4: ص44(.   

2 ت إدارة اجلودة الشاملة

ه�ي عبارة عن أس�لوب إداري هي�دف إىل خلق ثقافة متمي�زة يف األداء 
من خالل عمل القادة واملديرين واملرؤوس�ني بش�كل مس�تمر يف القطاعات 
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اإلنتاجي�ة واخلدمي�ة لتحقي�ق توقع�ات املس�تفيدين،  وأداء العمل الصحيح 
بش�كل أفض�ل وأكثر فاعلية من�ذ البداية وبأق�ل وقت وجه�د وتكلفة )زين 

الدين،  1996م : ص24(.

وهتدف إدارة اجلودة الش�املة بصفة عامة إىل رفع الكفاءة اإلنتاجية من 
خالل تاليف العيوب واألخطاء أوالً بأول،  وتط��وير طرق العمل،  واختصار 
اإلجراءات )السلمي،  1975م : ص206(،  وجتنب تصيد األخطاء وتوقيع 
العقوبات،  والعمل بمبدأ العالقات اإلنسانية لتحسني األداء ورفع اإلنتاجية 
)Muse & Bewditen, 1979: p. 387(، وبصف�ة خاص�ة يف املنظامت األمنية 
التي تتطلب طبيعة العمل فيها مواكبة املستجدات األمنية،  بإدخال حتسينات 

وتطويرات لتحقيق األهداف بشكل أفضل )درة،  1981م : ص157(.    

وإدارة اجلودة الشاملة من هذا املنطلق تستند إىل جمموعة من املبادىء التي 
تتبناها القيادة االس�راتيجية للوصول إىل أفضل أداء ممكن واختصار الوقت 

وتقليل اجلهد وخفض التكلفة )خاشقجي،  2003م : ص ص33�35(. 

3  ت تدريب احلساسية

هو نمط سلوكي جديد للتدريب هيدف إىل إحداث تغيريات يف عادات 
واجتاهات وسلوكيات القادة عرب تفاعالت غري خمططة وبرامج غري معدة يف 
خطواهتا ومضامينها،  ولكنها واضحة يف هدفها ويف املنطلقات الفلسفية التي 
حتكمها،  حيث يسعى هذا التدريب إىل زيادة حساسية القادة االسراتيجيني 
نحو س�لوكهم الذايت ونحو س�لوك اآلخرين املش�اركني معهم يف الربنامج،  
وزيادة مرونتهم وقدراهتم نحو التغيري الذايت بتعلم أنامط السلوك اإلجيايب أو 
استش�عار جوانب النقص يف الس�لوك الذايت مقارنًة مع اآلخرين )الكبيي،  

1998م،  ج4 : ص45(.
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4 ت التعليم العايل

لق�د أدرك�ت احلكوم�ات أمهي�ة التعلي�م كوس�يلة فاعلة لبن�اء املجتمع 
وإضاءة طريقه ورسم مستقبله يف شتي ميادين احلياة،  لذلك حرصت غالبية 
الدول عى جمانية التعليم،  واختذت التدابري لضامن املامرسة الكاملة للحقوق 
التعليمية والثقافية،  بل وعمدت إىل دعم البحث العلمي والنشاط اإلبداعي 
م�ن خالل إتاحة الفرصة للخرجيني من العس�كريني واملدنيني للحصول عى 

درجة الدبلوم العايل واملاجستري والدكتوراه يف جمال ختصص�اهتم.

ويعد ابتعاث الضباط للدراسات العليا من أهم األساليب املتبعة لتنمية 
الق�ادة يف األجه�زة األمنية يف اململكة،  لذلك جيب أن حتقق هذه الدراس�ات 
اهلدف منها بتطوير القيادة االسراتيجية وصقل خرباهتا وربط حمتوى املنهج 
الدرايس بالواقع العميل،  حتى ال تنصب الربامج عى حمتويات نظرية رسعان 

ما تنتهي بانتهاء الدورة )رضا،  1992م : ص30(.

وأشار )حممود،  1997م : ص ص57�60( إىل رضورة إعادة النظر يف 
برامج الدراسات العليا من خالل طرح رؤيته عن طبيعة التغيري االقتصادي 
واالجتامع�ي والثقايف،  وبالتايل األمني الذي تفرضه ظروف التنمية،  والذي 
حيت�م عى اجلامعات يف الدول النامية أن تلعب دورًا رائدًا وفاعاًل يف إحداث 
التغي�ري،  ويف حتص�ني الدارس�ني بالعلم والوع�ي واإلدراك وامله�ارة،  لكي 
يس�تطيعوا املش�اركة بفاعلية يف إحداث التغيري ومحل لوائه،  وهذا لن حيصل 
إال بتوافر املناخ العلمي الذي حيفز عى العطاء املنتج واملبدع،  والذي يضمن 
ألس�اتذة اجلامع�ات وأعض�اء هيئ�ة التدري�س احل�د األدنى من االس�تقرار 
واألم�ان الوظيف�ي،  فضاًل ع�ن رضورة اقتناع أعضاء هيئ�ة التدريس بأمهية 

التغيري ؛  ألهنم الوسيلة األهم واألكثر تأثريًا إلحداث التغيري.   
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5  ت التمكني

التمك�ني هو الش�عور بق�وة التأث�ري وب�إرادة التعبري واملش�اركة من قبل 
العامل�ني )الكبي�ي،  2004م : ص136( من خ�الل منحهم قوة الترصف 
واختاذ القرارات واملش�اركة الفعلي�ة يف إدارة املنظامت التي يعملون هبا وحل 
مشكالهتا والتفكري اإلبداعي وحتمل املسؤولية والرقابة )أفندي،  2003م : 
ص11(، وتأهيلهم لتويل مسؤوليات أكرب وسلطات أكثر من خالل التدريب 

والثقة والتشجيع )العتيبي،  2004م : ص4(.
 ويتحق�ق  التمك�ني عندم�ا يتمكن املدي�رون واملوظفون يف املس�تويات 
اإلدارية األدنى من حل املشكالت التي كانت مقصورة عى املستويات العليا 

.)Ginnodo, 1997( يف املنظمة
وترك�ز مفاهي�م التمك�ني ع�ى االهت�امم بالعامل�ني م�ن خالل توس�يع 
صالحياهت�م وإثراء كمي�ة املعلومات التي متنح هلم وتوس�يع ف�رص املبادرة 
واملبادأة الختاذ قراراهتم،  ما يرتب عليه ختفيف العبء عن القادة واحلد من 
تدخالهتم يف التفاصيل وإعفائهم من مهام الرقابة،  وبالتايل تفرغهم للقضايا 
الكبرية كوضع االس�راتيجيات ورس�م السياس�ات )الكبي�ي،  2004م : 

ص136(.
وترك�ز أمهي�ة التمك�ني يف دوره لتحقي�ق أه�داف املنظم�ة الت�ي حتتاج 
خلربات ومهارات ومعلومات العاملني هبا،  وكذلك جهودهم املش�ركة من 
أجل حتقيق األهداف، واس�تخراج أقىص طاقات امل�وارد البرشية واحلصول 
ع�ى أفض�ل إبداعاهتا هب�دف إحراز تق�دم منظم يف جم�االت تطوي�ر األداء، 
والعم�ل ع�ى تفريغ القي�ادة اإلداري�ة العليا للمه�ام الصعبة وعدم إش�غاهلا 
باألمور اليومية وتركيزها عى القضايا االس�راتيجية طويلة األجل )أفندي،  
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2003م : ص ص25�26(،  ألن ذلك ينعكس إجيابًا عى املرؤوس�ني الذين 
يزيد عددهم يف املنظمة عن القادة،  لذلك جيب أن يش�عروا بفاعليتهم،  ألن 
املرؤوس�ني غري املؤثرين قد يكون�ون أكثر إعاقة للمنظمة م�ن القائد اخلامل 

 .)Stphen & Nancy, 2003: p. 192(

6 ت التعلم التنظيمي

عملي�ة ت�ؤدي إىل حتس�ني العم�ل من خ�الل املعرف�ة األفض�ل والفهم 
األحس�ن. فالتعل�م التنظيم�ي عملية تس�عى املنظامت من خالهلا إىل حتس�ني 

قدراهتا وتطوير ذاهتا.

وتتنوع أساليب التعلم التنظيمي ومنهجياته فيام ييل )الكبيي،  2004م: 
ص ص92�98( :

ت  التعلم األحادي االجتاه

بموجبه يتعلم العاملون والقادة يف املنظامت من جتارهبم وممارساهتم وما 
يرتب عليها من نتائج وخمرجات تعد بمثابة تغذية راجعة للعاملني،  فإما أن 
يرضوا بام ترتب عى قراراهتم فيحرصوا عى تكرارها لتصبح قرارات مربجمة 
تتخ�ذ يف املواقف املتك�ررة،  أو ال يكونون راضني عنه�ا،  فالتعلم األحادي 

االجتاه  يعلم القادة والعاملني كيفية حل املشكالت الناجتة من ترصفاهتم.

ت  التعلم املزدوج االجتاه

بموجب�ه يتج�ه الق�ادة والعامل�ون يف املنظمة إىل توس�يع دائ�رة التعلم،  
حيث يبدأون بالتس�اؤل الرئيس كيف نتعلم ؟  وماذا نتعلم ؟ وما هي أفضل 
الط�رق للتعلم ؟ وكيف نوظف التعلم من أج�ل التجديد والتطوير الذايت ؟ 
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وبدالً من أن يظل التعلم مرتبطًا بالبحث عن حلول للمش�كالت القائمة أو 
معاجلة االنحرافات،  فإنه يتجه نحو أس�باب املش�كالت والقرارات البديلة 

التي جيب اختاذها لتحول دون وقوعها مستقباًل.

وتتضح أمهية التعلم التنظيمي وأس�بابه يف عدة عوامل خارجية تتسارع 
يف النمو والتطور تركز يف التفجر املعريف املتس�ارع والتغري يف تقنيات التعلم 
وأساليبه ومراكزه يف بنوك املعلومات ومراكز اخلربة والبحوث واالستشارات 
التي س�هلت مهمة الراغب�ني يف التعلم. والتغري الرسي�ع واملتواصل يف البيئة 

االقتصادية واالجتامعية والسياسية الذي يشهده العامل اليوم. 

2 . 1 . 10 املعوقات التي تواجه إعداد وتنمية القيادة االسرتاتيجية

من أبرز املعوقات التي تواجه إعداد وتنمية القيادة االسراتيجية  :
1 � البريوقراطي�ات املرهل�ة : رك�زت بعض القي�ادة اإلدارية عى تنمية 
وتوس�يع نط�اق س�لطاهتا وإمرباطورياهت�ا اإلداري�ة حت�ى ترهلت 
وأصبح�ت طبيعته�ا البريوقراطية تقف عثرة أم�ام كل قائد يريد أن 
حيدث نوعًا من التغيري أو التحديث،  بل وتعده متطفاًل جيب مقاومته 
وإيقاف�ه عند حده،  حيث أصبحت خدم�ة الثقافة البريوقراطية هي 
ه�دف تل�ك اإلدارات،  بينام األهداف التي أنش�ئت تلك اإلدارات 

ألجلها أصبحت أهدافًا ثانويًة.
2 � األنظم�ة واللوائح : تعمل املنظامت اإلدارية يف الدول النامية ملتزمًة 
باألنظم�ة واللوائ�ح والتعلي�امت املراكمة لتنظيم وتس�يري ش�ؤون 
املنظم�ة،  وال يت�م تعديله�ا أو تطويره�ا بام يتواكب م�ع التطورات 
البيئي�ة املحيط�ة،  ولذل�ك تعد من أك�رب العوائق الت�ي تواجه القادة 
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اإلداريني ألهنا تقلل املرونة وتعاين من التقادم واالزدواجية،  حيث 
تعاين تلك األنظمة من :

أ  �  اجلمود بشكل ال يساعد عى رسعة اختاذ القرار.
ب � كثرة تعديالت وتفسريات األنظمة واللوائح.

ج� � غموض بعض األنظمة واللوائح بشكل جيعل القادة جيتهدون 
لتفسريها )القحطاين،  2001م : ص ص212�214(.

3 � املركزي�ة الش�ديدة وع�دم التفوي�ض : مت�ارس القي�ادة يف ال�دول 
النامي�ة مظاهر خمتلفة من املركزية وعدم الرغبة يف تفويض الس�لطة 
واالستحواذ عى أكرب قدر منها تعبريًا عن األمهية واملركز االجتامعي 
نتيجة االنقس�امات السياس�ية والديني�ة والقومية الت�ي تقلل درجة 
اطمئنان القيادة فيتقلص التفويض )كنعان، 1999م : ص316(. 

4 � عدم االستقرار اإلداري : إن عدم استقرار القيادة والكوادر املتخصصة، 
وفق�دان األمن الوظيفي الناجم عن هتديدات اخلصخصة، والتقاعد 
املبك�ر، ق�د حي�ول دون إمكانية إع�داد وتأهيل اس�راتيجية تنزع إىل 

التفكري يف املستقبل )الكبيي، 2006م : ص17(. 
5 � نق�ل واس�تخدام التكنولوجي�ا : وج�دت القيادة اإلدارية نفس�ها يف 
س�باق غري متكاىفء م�ع التط�ور التكنولوجي،  وأنه من املس�تحيل 
نقل تلك التقنيات أو اللحاق بتطوراهتا، بل وأنه من الصعب عليها 
تطوير قدراهتا عى اس�تخدام التقنية اجلديدة العتقادهم أهنا تتطلب 
تدريبًا ش�اقًا ومستمرًا. يف ظل عدم توفر الوقت،  أو صعوبة العمل 

عى هذه التقنيات.
6 � البيئ�ة املادي�ة والتنمي�ة اخلرس�انية : اصبح�ت س�يطرة املاديات عى 
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الوض�ع القائم يف املنظامت من أعقد املش�كالت التي تواجه القيادة 
االس�راتيجية،  حيث تس�عى القي�ادة اإلداري�ة التقليدي�ة إىل تغيري 
وضعه�ا امل�ادي ب�دءًا من إعادة تأس�يس املكت�ب واألث�اث وانتهاًء 
بالس�يارة واملن�زل،  فهي تض�ع املظاهر املادي�ة يف مقدم�ة اهتامماهتا 
وتغفل اس�راتيجيات ورس�الة املنظمة )القحطاين،  2001م : ص 

ص214�215(.
7 � غي�اب املنافس�ة : إن غياب املنافس�ة بني املنظ�امت احلكومية وغريها 
من القطاعات جيعلها يف مأمن، وال يدعوها للتفكري بجدية لتحديد 
مستقبلها، طاملا أهنا يف مأمن من املقارنة واملساءلة، ما يضعف عملية 
إجياد قيادة اس�راتيجية قادرة عى التطوير والتح��ديث يف املنظامت 

)الكبيي، 2006م : ص18(.  
8 �  القي�م واالنت�امءات االجتامعية : ترك�ز العالقات يف املنظامت حول 
الع�ادات والتقاليد التي تنش�أ يف جمتمعاهت�ا،  وعى ما يوجد يف ذلك 
املجتم�ع م�ن أيديولوجيات وانت�امءات،  ولذلك فكث�ريًا ما تفرض 
الع�ادات والتقاليد والقيم واالنتامءات االجتامعية بعض الترصفات 
عى القادة التي قد ال تتفق مع متطلبات العرص احلارض كالوساطات 

واملحسوبيات )القحطاين،  2001م : ص216(.
9 � التخطيط غري الس�ليم : يرتب عليه ع�دم وضوح أهداف التخطيط 
أم�ام صان�ع الق�رار يف عملي�ة التنبؤ املس�تقبيل عند اختاذ الق�رار، ما 
حيدث فجوة بني ما هو مطلوب حتقيقه وبني الواقع العميل )كنعان، 

1999م : ص332(.
10� نقص املوارد املادية : قد ال يس�مح االلتزام باملوازنات السنوية التي 
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تضعها األجهزة املركزية ألية منظمة بأن تفكر بوضع برامج وأنشطة 
مستقبلية إلعداد قي��ادة اس�راتيجية قادرة عى التفكري يف املستقبل 

)الكبيي، 2006م : ص18(.   
11� الضغ�وط الداخلية واخلارجية : يواج�ه القادة الكثري من الضغوط 
الداخلي�ة التي يامرس�ها زمالء العم�ل والقادة اآلخ�رون،  لتحقيق 
مصالح أو منافع معينة،  وكذلك يعانون من الضغوط اخلارجية التي 
يكون مصدره�ا املجتمع املتمثل يف األه�ل واألقارب واألصدقاء،  
ومن هلم عالقة بالقائد اإلداري أو أصحاب السلطات يف البالد،  ما 
قد يدفعهم إىل مراعاة مصالح تلك األطراف عند اختاذهم أي قرار. 
12 � ع�دم كف�اءة القي�ادة اإلداري�ة : تتعدد أس�باب عدم كف�اءة القيادة 

االسراتيجية والتي من أمهها :
أ � ضع�ف التأهي�ل العلم�ي للقيادة اإلداري�ة،  فالكثري م�ن القيادة 
االسراتيجية مل حتظ باملستوى التعليمي املناسب،  حيث ال يوجد 

أي برنامج يمكن االعتامد عليه لتنمية القيادة االسراتيجية.
للقي�ادة  التدري�ب  ف�إذا توف�ر   : التدري�ب  ب � ضع�ف مس�توى 
االسراتيجية،  فمن املؤكد عدم كفايته،  ألن القائد االسراتيجي 
الفاعل ال يعتمد عى تعليمه فحسب،  بل يشكل التدريب رافدًا 

مهاًم يف تكوين شخصيته القيادية.
ج�� � ضعف مس�توى اخل�ربة : مل تت�م االس�تفادة يف ال�دول النامية 
من القادة االس�راتيجيني الذين ابتعثوا لرفع مس�توى خرباهتم 
العملية باخلارج يف ظل إح�كام قبضة البريوقراطية عى خمتلف 

املنظامت.
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13 � االنغ�الق الثقايف احلضاري : يش�كل االنغ�الق الثقايف احلضاري 
إحدى املش�كالت التي تع�اين منها القيادة االس�راتيجية يف العرص 
احلارض،  نظرًا للتقوقع الثقايف يف ذهنية كثري من القادة االسراتيجيني 
القائم�ني ع�ى كثري من التنظي�امت اإلدارية يف الوط�ن العريب،  فهم 
ال يزال�ون يؤمن�ون بثقافة القري�ة واإلقليم مثل النظ�رة العرقية،  أو 

اجلهوية،  أو الطبقية التي عمقها الفكر البريوقراطي القائم.    
14 � االنحراف اإلداري األخالقي : يشكل االنحراف األخالقي لدى 
بع�ض املوظفني وبعض القيادة االس�راتيجية يف الدول النامية قلقًا 
رئيس�ًا للتنظي�امت اإلدارية،  ويعد من أش�د املش�كالت التي تواجه 
القيادة االس�راتيجية نظ�رًا النتقاله كالع�دوى إىل غالبية التنظيامت 
الت�ي تتعامل معها وي�ؤدي إىل اإلخالل بالثقة العام�ة واألمانة التي 

جيب أن تتوفر يف القائد االسراتيجي.
15 � العالق�ة م�ع املستش�ارين : يعتم�د الق�ادة االس�راتيجيون ع�ى 
بع�ض املستش�ارين من داخ�ل أو خارج املنظمة ملس�اعدهتم يف حل 
املش�كالت واخت�اذ القرارات،  وقد يش�كل االستش�اريون مش�كلة 

للقادة االسراتيجيني لألسباب التالية :
أ  �   االعت�امد ع�ى االستش�اريني لف�رة طويل�ة حي�ول دون تطوي�ر 

مهارات وخربات القادة االسراتيجيني.
ب � نش�أة بعض املشكالت بني املستشارين والتنفيذيني نتيجة عدم 

وضوح الفاصل بني مهام املستشارين والتنفيذيني.
ج� � تضجر االستشاريني العتقادهم أن التنفيذيني يمتلكون السلطة 
ويامرس�ون النش�اطات الرئيس�ة م�ع هتمي�ش دوره�م وإنكار 
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جهوده�م،  وع�دم حصوهلم ع�ى التقدير ال�كايف )القحطاين،  
2001م : ص ص217� 219(.

16� عدم االستفادة من التقدم التقني يف جمال اإلدارة : يرتب عى ذلك 
نوعان من املعوقات مها :

أ  � عوائق ناجتة عن نقص املعرفة وتفيش األمية ونقص املوارد وعدم 
وجود سياسة علمية تقنية.

ب � عوائ�ق تتعلق بالدول املتقدم�ة ناقلة التقنية والرشكات متعددة 
اجلنس�يات وم�دى اس�تعدادها لنقل التقنية يف ض�وء املتغريات 

السياسية واألمنية )كنعان، 1999م : ص336(. 
17 � معوق�ات تنظيمي�ة : ه�ي املعوقات التي تتعلق باملنظمة وأس�لوب 
عملها وكيفية حتقيق أهدافها ودرجة املركزية أو الالمركزية السائدة 
يف التنظي�م اإلداري وم�دى مالءم�ة املن�اخ التنظيم�ي جلل�ب ثقافة 
تنظيمية مرنة تس�اعد عى اإلبداع واالبتكار، فكلام كانت إجراءات 
وخطوات العمل حمددة من قبل الرئيس للمرؤوس مع فرض رقابة 
لصيق�ة عى امل�رؤوس، فإن ذلك جيل�ب ثقافة تنظيمي�ة غري مالئمة 
لإلب�داع واالبتكار، نتيجة عدم قدرة املرؤوس عى تطبيق أس�لوب 
عم�ل جدي�د خلوف�ه من الفش�ل وتعرض�ه للنق�د من قب�ل الرئيس 
والزمالء، ما يرتب عليه جتمد السلوك الوظيفي للفرد نتيجة تقييده 

باألوامر والتعليامت )عبد الوهاب، 1980م : ص43(.

وتش�ري العيس�ى إىل أمهية البيئة التنظيمية يف جلب الثقافة التنظيمية التي 
جتل�ب اجلو املناس�ب إلع�داد وهتيئة الق�ادة، حي�ث إن البيئ�ة التنظيمية التي 
تتضمن مبادئ املش�اركة يف وضع أهداف العم�ل وإجراءاته، واختاذ قراراته 
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بني الرؤس�اء واملرؤس�يني، ووجود قن�وات االتصال املفتوح�ة والواضحة، 
وتش�جيع أف�راد التنظيم ع�ى املناقش�ة وتبادل ال�رأي، وتوفر ف�رص التقدم 
والرق�ي للمجيدي�ن واملبدع�ني، وقي�ام العالق�ات ع�ى الثق�ة واالح�رام 
املتب�ادل تدعم إعداد وتنمية الق�ادة، بينام البيئة التي حترص عى البريوقراطية 
والديكتاتورية واملركزية والرقابة الش�ديدة عى العاملني، وعدم إتاحة فرص 
املش�اركة يف اختاذ القرارات أو جمرد التعبري عن الرأي للعاملني، فإهنا تش�كل 
عوامل ضغط حتد من فرص تنمية وإعداد القادة االس�راتيجيني )العيس�ى، 

1996م : ص45(.

وتنح�رص أهم املعوقات التنظيمية لتنمية وإعداد القادة االس�راتيجيني 
فيام ييل :

� عدم وضوح أهداف املنظمة.
� املركزية والتسلط.

�  االفتقار إىل معايري موضوعية لألداء.
�  انخفاض الروح املعنوية لدى العاملني.

� نقص القيادة الفاعلة املؤهلة. 
�  غياب االتصال الفاعل بني املستويات اإلدارية.

�  االفتقاد إىل العمل اجلامعي )النمر، 1992م : ص ص68�70(.
� س�وء املن�اخ التنظيمي واالنتق�اد املبكر لألفكار اجلدي�دة دون تفحص 

نتائجها والغرض منها.
� س�يادة القي�م االجتامعية التي تدع�و للطاعة العمي�اء واالمتثال املطلق 
للرؤس�اء واملديرين دون مناقشة ألوامرهم وتعليامهتم وإنجاز العمل 
بالطريقة الرس�مية املعتادة دون جتديد أو تطوير )القريويت، 2000م : 

ص ص307�310(.
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� عدم التشجيع من قبل املنظمة.
� ارتفاع تكاليف اإلبداع يف املنظامت.

� ضع�ف احلواف�ز املادية واملعنوي�ة وانخفاض الدافعية نح�و اإلبداع يف 
املنظامت )الدوي، 2001م : ص ص115�126(.

� االعتامد املفرط عى اخلرباء.
� اإلفراط يف مكافآت النجاح )احلسنية، 2002م : ص ص92�93(.

� التحيز من قبل الرؤساء لبعض املروؤسني.
� تأثر القرارات املتخذة بالعالقات الشخصية.

�  إلزام العاملني بالتقيد باإلجراءات واألنظمة املتبعة يف العمل.
� غي�اب أنظمة االتصال الفاعلة )الصي�دالين، 2000م: ص ص 213 

.)214 �

يتضح مما سبق أن هناك العديد من املعوقات التي تزداد يف البيئة األمنية 
نتيج�ة طبيعة العمل األمني الذي يرتكز عى الضبط والربط، وتنفيذ األوامر 
والتعلي�امت الصادرة من املراكز العليا، ما يرتب عليه أحيانًا ضعف اإلبداع 
واالبتكار لدى العاملني، وصعوبة إعداد وبناء قيادة اسراتيجية مستقبلية.  

2 . 2  الثقافة التنظيمية
2 . 2 . 1 مفهوم الثقافة التنظيمية وأمهيتها. 

2 . 2 . 2 مصادر الثقافة التنظيمية وخصائصها وأنواعها. 

2 . 2 . 3 مكونات الثقافة التنظيمية ومراحل تطورها ومستوياهتا.

2 . 2 . 4 القيم التنظيم���ية.
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2 . 2 . 5 وظائ�ف الثقافة التنظيمية ونظرياهتا وأس�اليب تغيريها ومتطلبات 
تطويرها.

2 . 2 . 6  العوامل املؤثرة يف الثقافة التنظيم���ية. 

2 . 2 . 7  الثقافة التنظيمية والقيادة االسراتيجية.

متهيد

تع�رب الثقافة التنظيمية عن جمموعة مش�ركة من املعتق�دات والقيم غري 
الرس�مية وامل�دركات التي تش�كل انطباعات، وترس�خ اجتاه�ات، ويرتب 
عليها س�لوكيات تشكل القواعد األساس�ية ألداء العاملني يف املنظامت وفق 
أس�س الفاعلي�ة والكف�اءة ؛ كعن�ارص تدع�م األداء اجلي�د إذا كان�ت الثقافة 
التنظيمية الس�ائدة تشجع عى ذلك، فقد اكتس�ب مصطلح الثقافة التنظيمية 

بريقه كعامل مؤثر يف توجهات املنظامت وتطور أو ختلف مستوى أدائها.

وبالرغم من غموض مفهوم الثقافة التنظيمية يف ضوء اتصاله باملعطيات 
األساس�ية لتوجهات املنظامت وأس�اليب وطرق العمل الس�ائدة هبا، وتأثره 
بالعادات والتقاليد والقيم السائدة، واملناخ التنظيمي السائد ؛ إال أنه يعد من 
أه�م املفاهي�م التنظيمية ؛ نظرًا ملا يرتب عليه من حتفي�ز أو تثبيط أنامط معينة 

من السلوك الفردي واجلامعي داخل املنظامت )ظاظا، 2002م : ص19(.

كام أن دور الثقافة التنظيمية ال يقترص عى حتس�ني األنامط الس�لوكية يف 
املنظمة من خالل توقع األحداث، وفهم مواقف األفراد، ومس�اعدة املنظمة 
يف التغل�ب ع�ى التحدي�ات الداخلي�ة واخلارجية، وجل�ب البيئ�ة التنظيمية 
واملن�اخ التنظيم�ي املالئ�م للعمل واإلنج�از واإلبداع واالبت�كار والتطوير، 
واالس�تفادة من مميزات العم�ل اجلامعي خالل فرق العمل امل�دارة ذاتيًا، بل 
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يمتد ليشمل االستفادة من التغذية الراجعة التي تفيد أعضاء الفريق والفريق 
نفسه، وتس�اعدهم عى تصحيح األخطاء واالنحرافات، ومن ثمَّ االحتفاظ 
بمس�توى أداء فاعل يعالج االنحرافات أوالً بأول والتعرف عى سبل تطوير 

وحتسني األداء )توفيق، 2002م : ص ص279�280(.         

2 . 2 . 1  مفهوم الثقافة التنظيمية وأمهيتها 

نتج عن دراس�ات الباحثني عن املنظامت ووس�ائل وأس�اليب تطويرها 
العديد من العوامل املؤثرة التي تسهم بدور أو بآخر يف تطوير املنظامت، وكان 
من أمهها الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املنظمة باعتبارها املس�ؤولة عن حتديد 
أنامط الس�لوك املتبعة، والتي تنعكس س�لبًا أو إجيابًا عى املنظامت ومعدالت 

تطورها، ما حيتم إلقاء الضوء عن قرب عى الثقافة التنظيمية.

أوالً: مفهوم الثقافة التنظيمية 

»الفلس�فات   : بأهن�ا  التنظيمي�ة  الثقاف�ة  وواالس  س�يزالجي  يع�رف 
واالس�راتيجيات والقي�م واملس�لامت واملعتق�دات واالجتاه�ات واملعاي�ري 
الت�ي تربط املنظمة،  ويش�رك فيه�ا كل العاملني هبا« )س�يزالجي وواالس، 

1991م: ص631(.

أم�ا الرصاي�رة وعايش فيعرف�ان الثقاف�ة التنظيمية بأهنا : نظم مكتس�بة 
م�ن املعاين التي يتم توصيلها عن طري�ق اللغة املعتادة والرموز التي تعرب عن 
وظائ�ف متثيلية وتوجيهي�ة عاطفية جلل�ب كيانات ثقافية وأحاس�يس حمددة 

بالواقع )الرصايرة وعايش،  1995م : ص115(.

أم�ا الكبيي فقد عرف الثقافة التنظيمي�ة بأهنا عبارة عن : نظام من املعاين 
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املشركة التي تتضمن اللغة واللباس والقيم واملشاعر واالجتاهات والتفاعالت 
واملعايري التي حتكم سلوك األفراد )الكبيي،  1998م،  ج4: ص70(.

والثقاف�ة التنظيمي�ة عبارة عن أنامط افراضات أساس�ية تتطور عن طريق 
اجلامعة عن�د مواجهة مش�كالهتا للتكيف اخلارجي والتواص�ل الداخيل والتي 
تعمل بشكل جيد وكاف لكي تكون ذات قيمة )العدييل،  1995م : ص444(.

وق�د ع�رف ش�اين الثقاف�ة التنظيمي�ة بأهن�ا : »نم�ط م�ن االفراضات 
األساسية مبتدعة أو مكتشفة أو مطورة من قبل مجاعة كام تعلمتها من خالل 
الت�الؤم مع مش�كالت العامل اخلارجي ورضورات الت�الؤم الداخيل،  والتي 
أثبت�ت صالحيتها لك�ي تعد قيمة وجيب تعليمها لألعض�اء اجلدد يف املنظمة 
بوصفه�ا طرق�ًا صحيح�ة ل�إلدراك والتفكري واإلحس�اس في�ام يتعلق بتلك 

.)Shackleton, 1995: p. 2( »املشكالت

ثانيًا: أمهية الثقافة التنظيمية 

ترج�ع أمهية الثقافة التنظيمي�ة إىل دورها املؤثر يف كافة أنش�طة املنظمة،  
حيث تشكل الثقافة التنظيمية ضغوطًا عى العاملني باملنظمة للميض قدمًا يف 

عملية التفكري والترصف بطريقة تنسجم مع الثقافة السائدة باملنظمة.

ويع�زو الرخيمي أمهية الثقافة التنظيمية إىل ما ييل )الرخيمي، 2000م: 
ص ص58 – 60( :

1 � دليل لإلدارة والعاملني يش�كل هلم نامذج الس�لوك والعالقات التي 
جيب اتباعها واالسرشاد هبا.

2 � إطار فكري يوجه أعضاء املنظمة الواحدة، وينظم أعامهلم وعالقاهتم 
وإنجازاهتم.
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3 � حت�دد للعامل�ني باملنظ�امت الس�لوك الوظيف�ي املتوقع منه�م وأنامط 
العالق�ات التي جيب أن تس�ود ب�ني بعضهم البع�ض،  وبينهم وبني 
العم�الء واجلهات األخرى الت�ي يتعاملون معها،  وحتى ملبس�هم 
ومظهرهم واللغة التي يتكلموهنا ومس�تويات األداء ومنهجيتهم يف 

حل املشكالت.
4 � متي�ز مالم�ح املنظم�ة ع�ن غريها م�ن املنظ�امت،  فهي مص�در فخر 
واعتزازالعامل�ني هب�ا،  خاص�ًة إذا أك�دت قي�م االبت�كار والتمي�ز 

والريادة والتغلب عى املنافسني.
5 � تساعد اإلدارة عى حتقيق أهدافها وطموحاهتا.

6 � تي�رس مهم�ة اإلدارة،  وق�ادة الف�رق،  ف�ال يلج�أون إىل اإلجراءات 
الرسمية الصارمة لتأكيد السلوك املطلوب.

7 � متن�ح املنظم�ة امليزة التنافس�ية إذا كانت تؤكد عى س�لوكيات خالقة 
كالتفاين يف العمل،  وخدمة العميل.

8 � تس�هم يف اس�تقطاب العامل�ني املتميزين،  فاملنظ�امت الرائدة جتذب 
العامل�ني الطموحني،  واملنظامت التي تتبنى قي�م االبتكار والتفوق 
تس�تهوي العاملني املبدع�ني،  واملنظامت التي ت�كاىفء التميز ينضم 

إليها العاملون املجتهدون.
9 � تؤثر عى قابلية املنظمة للتغيري وتزيد من قدرهتا عى مواكبة التطورات 

اجلارية من حوهلا.
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2 . 2 . 2  مصادر الثقافة التنظيمية وخصائصها وأنواعها 

أوالً: مصادر الثقافة التنظيمية 

تعد املعتق�دات والقيم واألنظمة االجتامعية والسياس�ية والبريوقراطية 
واللوائ�ح الداخلي�ة ل�كل جمتمع م�ن املصادر األساس�ية للثقاف�ة التنظيمية، 
ويمك�ن ح�رص مص�ادر الثقاف�ة التنظيمي�ة بصف�ة عامة في�ام ي�يل )العدييل، 

1995م: ص ص447 – 448( :
1  � الع�ادات والتقالي�د واألعراف : متثل قيم املجتم�ع الذي يعيش فيه 
الفرد وتصبغ املوظف يف املنظمة بطابعها اخلاص وتؤثر يف شخصيته 
وحت�دد نمطه الس�لوكي وفق الع�ادات والتقالي�د والبيئ�ة الداخلية 

واخلارجية.
2 � الطق�وس واحتف�االت املناس�بات : تتمث�ل يف االحتف�ال باألعي�اد 
واملناس�بات القومي�ة واملناس�بات اإلداري�ة يف بع�ض املنظامت بعد 

عودة العاملني من اإلجازة والتقائهم ببعضهم البعض.
3 � األس�اطري : ه�ي اخلراف�ات التي تس�تخدم كرم�وز اجتامعية وتربط 
اإلنس�ان براثه وثقافته القديمة وجمتمعه من خالل الدروس والعرب 
التي يستفاد منها يف مواجهة املشكالت،  ولكن يعاب عليها اللجوء 

للخيال وغياب الواقعية.
4 � املجاز والطرائف والنكت واأللعاب : جيري اس�تخدامها كأساليب 
رمزية يف التعبري عن املحبة واأللفة وختفيف الرصاعات بني العاملني 

وتنقية القلوب من املشاحنات أو سوء الظن أو عدم الثقة.
5 �  البط�والت والرم�وز االجتامعية : تتمثل يف قصص القادة يف خمتلف 
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املجاالت السياس�ية واإلدارية والتارخيية الت�ي تتخذ كقدوة ومثاالً 
حيتذى به للعمل يف املنظامت.

6 � القص�ص واحلكاي�ات : تس�تخدم لك�ي تعكس رس�الة معينة،  كأن 
يقص املدير عى املوظفني كيفية تطور اجلهاز اإلداري ملنظمة معينة،  
أو قص�ة كفاح أحد املديرين املتميزين وكيف أنه وصل باجتهاده إىل 

أعى املراتب.    

ثانيًا: خصائص الثقافة التنظيمية 

وجيمل النعمي خصائص الثقافة التنظيمية بصفة عامة فيام ييل )النعمي،  
1998م : ص21( :

1  � توجد يف التنظيامت اإلدارية بشكل يامثل الثقافة االجتامعية.
2 � تتمث�ل يف القي�م واملعتق�دات واالفراض�ات واإلدراكات واملعايري 

السلوكية وإبداعات األفراد وأنامط السلوك املختلفة.
3 � متث�ل البن�اء االجتامعي القوي وغري املرئي وغري املحس�وس الكامن 

وراء األنشطة اإلدارية يف املنظامت.
4 � إهنا الطاقة االجتامعية التي تدفع أفراد املنظمة للعمل واإلنتاجية.

5 � إهنا اهلدف املوجه واملتحكم يف فاعلية املنظمة.

 ك�ام يذك�ر العطية س�بع خصائ�ص أساس�ية للثقاف�ة التنظيمي�ة فيام ييل 
)العطية، 2003م : ص326( :

� اإلبداع واملخاطرة : درجة تشجيع العاملني عى اإلبداع واملخاطرة.
�  االنتب�اه للتفاصي�ل : الدرجة التي يتوقع فيها م�ن العاملني أن يكونوا 

دقيقني ومتنبهني للتفاصيل.
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� االنتب�اه نحو النتائ�ج : درجة تركيز اإلدارة ع�ى النتائج أو املخرجات 
وليس التقنيات،  والعمليات املستخدمة لتحقيق هذه النتائج.

� التوج�ه نحو الن�اس : درجة اهتامم اإلدارة بتأثريه�ا عى األفراد داخل 
املنظمة.

� التوج�ه نح�و الفري�ق : درجة تنظي�م فاعليات العمل ح�ول الفرق ال 
حول األفراد.

� العدوانية : درجة عدوانية األفراد وتنافسهم،  ال سهولة وودية التعامل 
معهم.

� الثب�ات : درجة تأكيد فاعليات املنظمة املحافظ عى احلالة الراهنة بدالً 
من النمو.

 وقد أورد علامء اإلدارة اخلصائص التالية للثقافة التنظيمية :

أ  ت  اإلنستتتتتتانية 

اإلنس�ان هو الكائن احلي الوحيد الذي يصنع الثقافة ويبتدع عنارصها،  
ويرسم حمتواها عرب العصور،  والثقافة بدورها تصنع مالمح اإلنسان وتشكل 
ش�خصيته، والثقافة التنظيمية هلا س�مة اإلنسانية،  فهي تتشكل من املعارف،  
واحلقائ�ق،  وامل�دارك، واملعاين،  والقيم التي يأيت هب�ا األفراد إىل التنظيم،  أو 
التي تتكون لدهيم خالل تفاعلهم مع التنظ�يم )وصفي،  1981م : ص85(.

ب ت االكتساب والتعلم 

تكتس�ب الثقافة من الوس�ط املحيط بالفرد،  لذلك لكل جمتمع إنس�اين 
ثقاف�ة معينة متي�زه عن غريه من املجتمعات،  حيث يكتس�ب الفرد ثقافته من 
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املجتمع الذي يعيش فيه،  واألوس�اط االجتامعية التي يتنقل بينها سواء أكان 
يف األرسة أو املدرسة أو منظمة العمل. ويتم اكتساب الثقافة عن طريق التعلم 
املقص�ود،  أو غ�ري املقصود ومن خالل اخلربة والتجربة ومن خالل عالقات 
الف�رد وتفاعالت�ه م�ع اآلخري�ن )الس�اعايت،  1998م : ص74(، فاألف�راد 
يكتس�بون القيم واملعتقدات واالجتاهات اخلاصة هبم من البيئة املحيطة هبم، 
والثقاف�ة التنظيمي�ة هي ناتج لثقاف�ة األفراد العاملني هبا نتيج�ة تأثرها بالبيئة 

 .)Williams, 1989: p. 14( الداخلية واخلارجية

جت ت االستمرارية 

تتس�م الثقافة بخاصية االس�تمرارية،  فالس�امت الثقافي�ة حتتفظ بكياهنا 
لع�دة أجيال رغم ما تتعرض له املجتمعات أو املنظامت اإلدارية من تغريات 
مفاجئ�ة،  أو تدرجيي�ة )جب�يل،  1996م : ص73(. وع�ى الرغ�م م�ن فن�اء 
األجي�ال املتعاقبة،  إال أن الثقافة تبقى من بعدهم لتتوارثها األجيال وتصبح 

جزءًا من مرياث اجلامعة )الشلوي،  2005م : ص22(.

د  ت الرتاكمية 

يرتب عى اس�تمرار الثقافة تراكم السامت الثقافية خالل عصور طويلة 
م�ن الزمن،  وتعقد وتش�ابك العن�ارص الثقافية املكونة هل�ا،  وانتقال األنامط 
الثقافي�ة بني األوس�اط االجتامعي�ة املختلف�ة. وختتلف الطريق�ة التي تراكم 
هب�ا خاصي�ة ثقافة معينة ع�ن الطريقة الت�ي تراكم هبا خاصي�ة ثقافة أخرى،  
فاللغ�ة تراك�م بطريق�ة خمتلفة ع�ن تراكم التقني�ة،  والقي�م التنظيمية تراكم 
بطريقة خمتلفة عن تراكم أدوات اإلنتاج،  بمعنى أن الطبيعة الراكمية للثقافة 
تالح�ظ بوضوح العنارص املادية للثقافة أكثر منها يف العنارص املعنوية للثقافة 

)الساعايت، 1998م : ص93(.
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هت ت االنتقائية 

أدى تراك�م اخل�ربات اإلنس�انية إىل تزاي�د الس�امت الثقافي�ة والعنارص 
املكون�ة هلا بصور كثرية ومتنوع�ة تعجز معها األجيال البرشية عن االحتفاظ 
بالثقاف�ة يف ذاكرهت�ا كامل�ة. وه�ذا يفرض ع�ى كل جيل أن يق�وم بعمليات 
انتقائية واس�عة من العن�ارص الثقافية التي جتمعت لديه بقدر ما حيقق إش�باع 

حاجاته،  وتكيفه مع البيئة االجتامعية والطبيعية املحيطة هبا.

و ت القابلية لالنتشار 

يتم انتقال العنارص الثقافية بطريقة واعية داخل الثقافة نفسها من جزء إىل 
أجزاء أخرى،  ومن ثقافة جمتمع إىل ثقافة جمتمع آخر، ويتم االنتش�ار مبارشًة 
عن طريق احتكاك األفراد واجلامعات بعضها ببعض داخل املجتمع الواحد، 
أو عن طريق احتكاك املجتمعات ببعضها البعض )إسامعيل، 1982م : ص 

ص95 � 96(.

ز ت  تغري االستجابة لألحداث 

تتمي�ز الثقاف�ة بخاصي�ة التغ�ري يف االس�تجابة لألحداث الت�ي تتعرض 
هلا املجتمعات،  وجتعل من األش�كال الثقافية الس�ائدة غري مناس�بة إلش�باع 
االحتياجات التي تفرضها خربات وأنامط سلوكية معينة،  ويتم ذلك بفضل 
ما حتذفه من أس�اليب وأفكار،  وعنارص ثقافية غري قادرة عى حتقيق التكيف 

االجتامعي )الساعايت،  1998م : ص97(.

ح ت التكاملية 

 متي�ل املكون�ات الثقافية إىل االحت�اد وااللتحام لتش�كل نس�قًا متوازنًا،  
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ومتكام�اًل م�ع الس�امت الثقافية حيق�ق بنجاح عملي�ة التكيف م�ع التغريات 
املختلفة التي تشهدها املجتمعات )إسامعيل،  1982م : ص38(.

ط ت الثقافة التنظيمية متثل مدخاًل وخمرجًا تنظيميًا يف وقت واحد 

تعد الثقافة التنظيمية نتاجًا لعمليات املنظمة كافة، فضاًل عن تأثريها عى 
العمليات التي ستتم يف املستقل، باإلضافة إىل تأثرها بالنظم االجتامعية والفنية 
بمنطق�ة عمله�ا، أي أهنا تتأثر بمجموع�ة القيم واالجتاه�ات واالفراضات 
املش�ركة لدى أفراد منطقة عملها، وهذا يعني أن االس�راتيجيات واهلياكل 
التنظيمي�ة والعملي�ات امل�ؤداة وس�لوك اإلدارة مع األفراد، متث�ل خمرجًا من 
خم�ارج الثقافة التنظيمية، ومن ثم فإن الثقاف�ة التنظيمية متثل مدخاًل وخمرجًا 
تنظيميًا يف نفس الوقت ؛ لذلك يصعب تغيريها، وتتعرض حماوالت تغيريها 
ملقاومة ش�ديدة يف املنظامت بصفة عامة واملنظ�امت األمنية بصفة خاصة التي 
تعم�ل وفق قواعد وأس�س راس�خة لالختي�ار والتعيني والتدري�ب يف مناخ 
تنظيمي مس�تقر جدًا )ظاظا، 2002م : ص35(. والش�كل رقم )1( يوضح 

الوظيفة املزدوجة للثقافة التنظيمية :
الشكل رقم )1( الوظيفة املزدوجة للثقافة التنظيمية

أنامط السلوك التنظيمي

البيئة اخلارجيةالبيئة الداخلية

الثقافة التنظيمية

املصدر : )ظاظا، 2002م : ص35(.



70

ي ت الثقافة التنظيمية تكتسب بطريقة شعورية وال شعورية يف جزء منها 

تنتقل الثقافة التنظيمية بطريقتني، األوىل شعورية من خالل انتقال القيم 
واملعتقدات واملبادىء التي ثبت نجاحها يف حل املش�كالت التنظيمية، وهذه 
ُيعلُِّمه�ا األعضاء القدامى يف املنظم�ة لآلخرين اجلدد، أما الطريقة الثانية فال 
ش�عورية وتتضمن انتقال املعلومات التي تؤث�ر يف طريقة التفكري والترصف 
ومواجهة املشكالت واملواقف كافة بطريقة ال شعورية يف ضوء اخلربات التي 
اكتس�بها األفراد من احتكاكهم بالقدامى األكثر خ�ربة منهم ويف ظل الثقافة 

التنظيمية السائدة يف املنظمة )ظاظا، 2002م : ص36(.

ك ت الثقافة التنظيمية ذات جذور تارخيية 

تستمر االسراتيجيات واهلياكل التنظيمية واملبادىء األساسية ألجيال، 
ويؤدي استمرار نجاحها إىل تأثر األجيال الالحقة هبا، وبالتايل فإن القرارات 
التي تؤثر عى مس�تقبل املنظمة مس�تمدة م�ن الثقافة األصل���ية الس�ائدة يف 

    .)Deal, 1982: p. 10( املنظمة

ثالثًا: أنواع الثقافة التنظيمية 

هن�اك ع�ده أن�واع م�ن الثقاف�ة التنظيمي�ة الت�ي متيزه�ا أدبي�ات الفكر 
التنظيمي وتش�خص درجة العالقة والتأثري الذي تتسم به كل منها،  فالثقافة 
املؤسسية تعد حصيلة ما يشرك فيه أفراد املنظمة وقيادهتا من معتقدات وقيم 
ومعايري ومضامني توجه الس�لوك وحتدد الوس�ائل والبدائل املقبولة لتحقيق 
األهداف، وتبع�ًا لذلك فإن فاعلية املنظمة تعتمد عى قدرهتا يف خلق الثقافة 
الت�ي تتجاوب مع طموحات وأهداف عامليها وتقود س�لوكهم نحو هدفها 
املشرك. وللثقافة املؤسسية وظيفة مهمة تتمثل يف احتواء ماضيها بحارضها 
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لتتميز املنظامت العريقة براثها الذي عرفت به كام حتفز املنظامت احلديثة عى 
بلورة ثقافتها الشخصية عرب مراحل تطورها. ومن شأن هذه الثقافة أن حتث 
مدراءها والعاملني فيها عى محاية املعايري والقيم واألخالقيات التي أرس�اها 

املؤسسون وتعارف عليها القادة املتعاقبون.

وبالرغ�م من االرتباط بني املناخ التنظيمي والثقافة التنظيمية واحلضارة 
التنظيمية إال أن هناك فروقًا بينهم،  فاملناخ التنظيمي عبارة عن حمصلة الظروف 
واملتغ�ريات واألج�واء الداخلي�ة للمنظمة ك�ام يعيها أفراده�ا وكام يفرسوهنا 
وحيللوهن�ا عرب عملياهت�م اإلدراكية ليس�تخلصوا منها مواقفه�م واجتاهاهتم 
واملسارات التي حتدد سلوكهم وأداءهم،  ودرجة انتامئهم ووالئهم للمنظمة،  
أما الثقافة التنظيمية فهي جمموع اخلصائص والسامت املميزة للمنظمة وبيئتها 
وأجوائها الداخلية واملنعكس�ة يف س�لوكيات واجت�اه�ات أفرادها ولكن كام 
ينظره�ا اآلخرون ممن هم خارج املنظم�ة،  أي أهنا رؤية املنظامت واجلامعات 
املوج�ودة يف البيئ�ة اخلارجية عن اخلصائص املميزة ملنظم�ة عن أخرى،  بينام 
احلضارة التنظيمية عبارة ع�ن جمموعة اخلصائص والقيم واملتغريات الراثية 
واملجتمعي�ة الفاعل�ة يف البيئ�ة اخلارجية جلمي�ع املنظامت واملؤث�رة يف جعلها 
متمي�زة ع�ن غريه�ا م�ن املنظ�امت يف املجتمعات األخ�رى،  فه�ي تعرب عن 
رؤية الش�عوب واملجتمعات لبعضها البعض وتش�خيصها مل�ا يميز املنظامت 
األمريكي�ة ع�ى س�بيل املثال عن املنظ�امت الياباني�ة أو الفرنس�ية أو العربية،  
لذل�ك يدخ�ل مصطلح�ا الثقاف�ة التنظيمي�ة واملن�اخ التنظيمي ضم�ن دائرة 
التنظي�م املقارن عى صعيد األقطار وال�دول عرب القارات وعرب املجموعات 
واحلض�ارات املختلفة،  كام أن الثقافة التنظيمية تعد ثقافة فرعية من احلضارة 

التنظيمية )الكبيي،  1998م،  ج4 : ص57(. 
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وحي�رص كل من الس�واط والعتيبي أه�م أنواع الثقاف�ة التنظيمية فيام ييل 
)السواط والعتيبي،  1999م : ص ص62 – 63( :

1  ت الثقافة البريوقراطية

ه�ي الثقافة التي تتحدد فيها املس�ؤوليات والس�لطات،  فالعمل يكون 
منظ�اًم،  ويتم التنس�يق ب�ني الوحدات،  وتتسلس�ل الس�لطة بش�كل هرمي،  

وتقوم هذه الثقافة عى التحكم وااللتزام.

2 ت الثقافة اإلبداعية

تتمي�ز فيها بيئة العمل باملس�اعدة عى اإلب�داع،  ويتصف أفرادها بحب 
املخاطرة يف اختاذ القرارات ومواجهة التحديات.

3 ت الثقافة املساندة

تتميز بالصداقة،  واملساعدة بني العاملني،  فيسود جو األرسة املتعاونة،  
وتوفر املنظمة الثقة واملساواة والتعاون،  ويكون الركيز عى اجلانب اإلنساين 

يف هذه البيئة.

4 ت ثقافة العمليات

يقت�رص االهت�امم ع�ى طريق�ة إنج�از العمل،  ولي�س عى النتائ�ج التي 
تتحق�ق، فينت�رش احل�ذر واحليط�ة بني األف�راد،  والذي�ن يعملون ع�ى محاية 

أنفسهم. والفرد الناجح هو األكثر دقة وتنظياًم واهتاممًا بتفاصيل عمله.

5 ت ثقافة املهمة 

تركز هذه الثقافة عى حتقيق األهداف،  وإنجاز العمل،  وهتتم بالنتائج،  
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وحتاول اس�تخدام امل�وارد بطرق مثالية م�ن أجل حتقيق أفض�ل النتائج بأقل 
التكاليف.

6 ت ثقافة الدور

ه�ي التي تركز عى نوع التخص�ص الوظيفي،  وبالتايل األدوار الوظفية 
أكث�ر م�ن الفرد،  وهتت�م بالقواعد واألنظم�ة،  كام أهنا توفر األم�ن الوظيفي 

واالستمرارية وثبات األداء.

ويش�ري ويلس�ون إىل أن الوص�ف الوظيف�ي أكث�ر أمهي�ة م�ن املهارات 
والق�درات للمنتم�ني هلذه الثقافة، ك�ام أن األداء الذي يتع�دى إدراك الدور 
ليس مطلوبًا وال يش�جع عليه، حيث إن الس�لطة اخلاصة بموقع الوظيفة أمر 
صحيح ومرشوع، أما القوة الشخصية فمرفوضة، بام يؤيد بريوقراطية ماكس 
فيرب »Max Webber« التي تقوم عى أساس اعتامد فاعلية النظام عى االلتزام 
باملبادىء بدالً من الش�خصيات ؛ لذلك تتالءم هذه الثقافة مع املنظامت التي 
تتس�م باالستقرار، وليس التغيري املستمر ؛ ألن وظائف الثقافة تكون مناسبة 
يف البيئ�ة الت�ي تتس�م بالثب�ات النس�بي، لكنها تك�ون غري مضمون�ة يف البيئة 
املتغرية لصعوبة اس�تجابتها للتغريات الرسيعة، حي�ث إن ثقافة الدور حتتاج 
للثبات واالستقرار والتطوير املتدرج البطيء نسبيًا )ويلسون، 1999م: ص 

ص136�137(.  

7 ت ثقافة النفوذ

هي ثقافة تش�به يف امتدادها وس�يطرهتا نسيج العنكبوت، حيث تعكس 
تركي�ز الق�وة ل�ألرسة الت�ي متل�ك منظم�ة صغ�رية أو كبرية، حي�ث تنحرص 
املس�ؤوليات يف أعض�اء األرسة، ومتن�ح لألفراد ب�دالً من اخل�رباء، ما يوجد 
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نس�ي��جًا تنظيمي�ًا عنكبوتيًا، حيث تركز مصادر الس�لطة واخت�اذ القرارات 
يف ع�دد حمدود من األف�راد االس�راتيجيني واألعضاء األساس�يني، ويكون 
دورهم هو إجياد مواقف جيب عى اآلخرين تنفيذها وااللتزام هبا، ما يضعف 
م�ن فرص اإلب�داع واالبت�كار نتيجة صعوب�ة تأثري اآلخري�ن يف األحداث، 
ولذلك فإن قدرة ثقافة النفوذ عى التكيف مع املتغريات البيئية تعتمد إىل حد 
بعيد عى إدراك وقوة من يش�غل مراكز النفوذ والسلطة داخل املنظمة، وهذا 
يرتب عليه نجاح املنظمة وتكيفها برسعة أو فشلها يف رؤية احلاجات امللحة 

 .)Handy, 1993: pp. 29-30( للتغيري ومن ثم إخفاقها

8 ت ثقافة الوظيفة أو العمل

تش�يع ه�ذه الثقافة يف املنظ�امت الديناميكي�ة التي هتتم بأنش�طة البحث 
العلم�ي والتطوي�ر، والبح�ث عن التغي�ري الفاعل، م�ا يرتب علي�ه احلاجة 
باس�تمرار لف�رق وظيفي�ة مؤقتة ملواجه�ة أو تلبي�ة االحتياجات املس�تقبلية، 
لذل�ك حترص هذه املنظامت عى اس�تقطاب أصحاب اخل�ربات واملهارات، 
فالثقافة يف هذه املنظمة متثل شبكة نتيجة االتصال الوثيق بني خمتلف األقسام، 
والوظائف، والتخصصات، حيث تعتمد هذه الثقافة عى االتصال والتكامل 
كأدوات تستطيع هبا املنظمة التكيف واالستجابة للتغريات املحيطة باالعتامد 
عى اخلربات واملعلومات احلديثة، ومن ثم تنسجم الثقافة بدرجات أكرب مع 
النتائ�ج، ولكنها غالبًا ما تتعارض م�ع موارد املنظمة ؛ ألهنا يف الغالب حتتاج 

ملوارد ضخمة لتنفيذ األفكار )ويلسون، 1999م : ص137(.

9 ت ثقافة الفرد

ه�ي الثقافة التي متيز نم�وذج اإلدارة الواعي، حيث حي�دد األفراد داخل 
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اهلي�كل التنظيمي بش�كل مجاع�ي الطري�ق الذي ستس�ري فيه املنظم�ة، ويميل 
اهليكل التنظيمي الرسمي إىل خدمة احتياجات األفراد داخل اهليكل التنظيمي 
م�ن منطلق رف�ض اهلرمية الرس�مية إلنجاز العمل، وحتوي�ل غرضها إىل تلبية 
احتياج�ات العامل�ني يف أي موق�ع وظيف�ي م�ن خالل رف�ض رقاب�ة اإلدارة 

الرسمية، وإتاحة فرص أكرب لالبتكار واإلبداع )ظاظا، 2002م : ص30(.

10ت الثقافات املالئمة

هي استخدام الثقافة املالئمة للمتطلبات اخلارجية والوحدات التنظيمية 
الت�ي تش�كل جمموع وح�دات املنظم�ة ككل، فالوح�دات التنظيمي�ة داخل 
املنظم�ة ق�د تتطلب هي�اكل تنظيمية خمتلف�ة، وبعضها يعمل يف بيئة مس�تقرة 
يك�ون التغيري فيها حمدودًا، يف حني يتعرض البع�ض اآلخر للتبديل والتغيري 
س�واء يف مهام العم�ل، أو يف طرق إنجاز العمل، ما يتطل�ب احلاجة ملداخل 

خمتلفة إلدارة الثقافات املتباينة يف الوحدات التنظيمية املختلفة.

وهناك من يرى بأن الثقافة التنظيمية تنقس�م إىل نوعني رئيس�ني حسب 
قدرهتا عى التكيف مع البيئة املحيطة واملستجدات مها :   

أ ت الثقافة املرنة 

الثقاف�ة املرن�ة هي التي تتضمن اختاذ إجراءات متن�ح املنظمة القدرة عى 
التكي�ف مع التغريات البيئية، فضاًل عن تش�جيع العاملني عى إجياد واغتنام 
الف�رص اجلدي�دة لتطوي�ر كف�اءات املنظمة من أجل اس�تغالل م�ا يلوح من 
ف�رص بيئية، فالق�ادة الذين ينتهج�ون الثقافات املرنة يكتس�بون القدرة عى 
طرح تغيريات عى نظم تش�غيل املنظمة بام يف ذلك التغيريات يف اس�راتيجية 
املنظم�ة وهيكلها، ما يمكن املنظمة م�ن التكيف مع التغريات التي حتدث يف 
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البيئ�ة اخلارجية، ومن ثم تتيح الثقاف�ة املرنة الفرصة للمنظامت التي تنتهجها 
أن تبقى وتستمر يف البيئات املتغرية اعتامدًا عى أدائها العايل.

ب ت الثقافة اجلامدة

تع�اين املنظ�امت الت�ي تنته�ج األن�امط الثقافية اجلام�دة م�ن العديد من 
املش�كالت االس�راتيجية التي من أمهها عج�ز قيادة املنظمة ع�ن اختاذ اجتاه 
اس�راتيجي جديد نظرًا إلمكانية تغري البيئة، ووجود منافس�ني جدد أو تقنية 
جدي�دة تتطل�ب مثل ه�ذا التغيري. ك�ام أن الثقافات اجلام�دة ال يرتب عليها 
تطوي�ر اهلياكل التنظيمية حس�ب احتياج�ات اإلدارات واألقس�ام املختلفة، 
حيث يعتاد القادة بعد االنتهاء من تش�كيل هياكلهم التنظيمية عى استخدام 
الط�رق التقليدية يف إدارة العمل، ونادرًا ما يتعرفون عى تأثري اهلياكل العامة 
عى القواعد الس�لوكية والقيم الثقافية، حي�ث إن اهليكل التنظيمي للمنظمة 
قد يعزز القصور الذايت )شارلزهل وجونز، 2001م : ص ص656�657(.

وبالنظر إىل ما سبق، فإن الباحث يرى أن هناك تداخاًل وتكرارًا فيام ذكر 
م�ن أنواع الثقافة التنظيمية يف أدبيات الفك�ر اإلداري، فالثقافة البريوقراطية 
هي نفسها الثقافة اجلامدة، بينام الثقافة املرنة تشبه إىل حد كبري الثقافة املالئمة، 
وكذلك احلال بني ثقافة املهمة والدور والعمليات، وثقافة الوظيفة أو العمل، 
لذا فإن الباحث يرى أنه يمكن حرص أنواع الثقافة التنظيمية فيام ييل : الثقافة 

التنظيمية املحافظة، والثقافة التنظيمية املرنة، والثقافة التنظيمية املبدعة.   
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2 . 2 . 3 مكونات الثقافة التنظيمية ومراحل تطورها ومستوياهتا 

أوالً: مكونات الثقافة التنظيمية 

تتكون الثقافة التنظيمية بصفة عامة من ثالثة مكونات هي :

1 ت املكتسبات

املكتسبات هي أوضح مستويات الثفافة يف املنظمة ويف البيئة االجتامعية 
للمنظم�ة،  بحي�ث متث�ل االبت�كارات، واللغ�ة الت�ي تس�تخدمها املنظمة يف 

كتاباهتا،  وانتامء األفراد،  وسلوكهم جزءًا من ثقافة املنظمة.

2 ت االفرتاضات

هي النظريات التي تستخدمها املنظمة لتوجيه سلوك األعضاء وقيادهتم 
للنظ�ر والتفك�ري بدق�ة يف األم�ور واألش�ياء املحيط�ة. وتع�د االفراض�ات 
األساسية غري قابلة للنقاش أو املجاهبة،  أما االفراضات غري الواقعية فغالبًا 

ما تؤدي إىل مواقف ونتائج سلبية تعوق حتقيق أهداف املنظمة.

3 ت القيم 

يرى شاين أن التعلم يعكس قيم الفرد واجلامعة العاملة يف املنظمة،  وأن 
هذه القيم تساعد عى حل املشكالت التي تواجه املنظمة.

والقي�م ه�ي : أن�واع املعتق�دات الت�ي حيمله�ا ش�خص أو جمموعة من 
األشخاص أو جمتمع بأرسه ويعدها مهمة ويتقيد هبا،  حيث تعد هي العامل 
املحدد للسلوك سواء أكان صوابًا أم أخطًأ،  صاحلًا أم طاحلًا،  جيدًا أم سيئًا،  

مقبوالً أم مرفوضًا )املغريب،  1995م : ص158(.
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والقيمة عبارة عن : »اعتقاد راسخ بأن الترصف بطريقة معينة هو أفضل 
م�ن الت�رصف بطريقة أخرى متاح�ة،  أو أن اختاذ هدف مع�ني للحياة يكون 

أفضل من اختاذ أي هدف آخر متاح« )عبد الوهاب،  1996م : ص51(.

أما احلويطي فقد قس�م الثقاف�ة التنظيمية إىل ثالثة مكونات رئيس�ة هي 
)احلويطي، 1998م : ص493( :

1  ت املكون املعنوي

يتمثل يف النسق الكامل من القيم واألخالق واألفكار واملعتقدات التي 
يعتنقها العاملون يف املنظامت.

2 ت املكون املادي

يش�مل مجيع ما ينتجه أو يتعامل مع�ه أفراد املنظمة من معدات وأدوات 
وبرجميات وأجهزة ونظم معلومات متاحة.

3 ت املكون السلوكي

يظه�ر يف الس�لوكيات الت�ي يامرس�ها أف�راد املنظم�ة أثناء إنج�از املهام 
اإلدارية املختلفة.

وي�رى »أوت« »Ott« أن الثقافة التنظيمية تتكون من مخس�ة عنارص هي 
: )Ott, 1989: p. 28(

1 � أنواع السلوك. 

2 � املعتقدات والقيم.

3 � االفراضات. 
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4 � الثقافة الفرعية واملناخ التنظيمي.

5 � اللغة املستخدمة يف املنظمة.

وح�دد »أل�ري« »Allaire« و»فايرس�ريتو« »Firesirotu« ثالثة مكونات 
: )Allaire & Firesirotu, 1985: p. 218( للثقافة التنظيمية هي

1 � البنية.

2 � النظام الثقايف.

3 � األفراد.

وحرص »ش�اين« أيضًا مكونات الثقاف�ة التنظيمية يف ثالثة عنارص أيضًا 
 .)Schein, 1985: p. 6( هي : القيم واملكتسبات واالفراضات

ثانيًا: مراحل تطور الثقافة التنظيمية

يذك�ر الل�وزي أن الثقاف�ة التنظيمي�ة قد م�رت بمراحل التط�ور التالية 
)اللوزي،  2001م : ص ص232 – 233( :

1 ت املرحلة العقالنية

هي املرحلة التي تضمنت النظر إىل الفرد العامل من منظور مادي بحت 
م�ن خالل حتفيزه بحواف�ز مادية ألداء مهامه،  ومان تيلور من أبرز رواد هذه 
النظرية التي نظرت إىل اإلنس�ان باعتباره آل�ة،  وخالل هذه املرحلة تم إفراز 

قيم مادية رسخت هذه النظرة.

2 ت مرحلة املواجهة

ظه�رت خالل ه�ذه املرحلة قيم تنظيمية جديدة نتيج�ة ظهور النقابات 
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العاملية،  واالهتامم بالعنرص اإلنساين،  وحماسبة اإلدارة يف حال إمهال العنرص 
اإلنس�اين،  وق�د أدى العمل عى إعطاء الفرد حقوق�ه وواجباته إىل إفراز قيم 

احلرية واالحرام والتقدير.

3 ت مرحلة اإلمجاع يف الرأي

أظه�رت ه�ذه املرحلة قي�م احلرية يف العمل،  حيث ت�م نقل اإلدارة من 
املديري�ن إىل العاملني،  ويف هذه املرحلة ع�زز دوجالس ماكجرجيور مفهوم 
وأمهي�ة القي�م اإلداري�ة،  وتطرقت ه�ذه املرحلة م�ن خالل ه�ذا املفهوم إىل 

فرضيات X و Y لرسيخ جمموعة من القيم يف كل فرضية.

4 ت املرحلة العاطفية

كانت القيم اجلديدة التي أظهرهتا هذه املرحلة امتدادًا لتجارب هوثورن 
التي ش�ددت عى أمهية املشاعر واألحاسيس،  وإن اإلنسان كتلة من املشاعر 

واألحاسيس وليس جمرد آلة ميكانيكية.

5 ت مرحلة اإلدارة باألهداف

ترك�ز القي�م يف ه�ذه املرحل�ة ع�ى املش�اركة ب�ني اإلدارة والعاملني يف 
عمليات اختاذ القرار والتخطيط والتنس�يق واإلرشاف،  باإلضافة إىل العمل 

بشكل مجاعي يف حتديد أهداف املنظمة وحتديد املسؤوليات املشركة.

6 ت مرحلة التطوير التنظيمي

ظه�رت يف هذه املرحلة قيم جديدة متثلت يف حتليل األفكار واملعلومات 
اإلدارية،  واس�تخدام منهجية البحث العلمي التي يمكن من خالهلا إجياد ما 
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يع�رف بالتطوي�ر التنظيمي من خ�الل وضع خطط مس�تقبلية. وقد صاحب 
ذلك ظه�ور مفاهيم وقيم جديدة كاالهتامم بالعالقات اإلنس�انية واجلوانب 

النفسية ودراسة ضغوط العمل واإلجهاد وحاالت التوتر واالنفعال.

7 ت مرحلة الواقعية

يمثل تطور القيم يف هذه املرحلة مزجيًا من مراحل التطور الس�ابقة التي 
م�رت هبا القيم عرب إدراك عمل املديرين بمفه�وم القيادة وأمهيتها،  ومراعاة 

ظروف البيئة املحيطة والتنافس وظهور مفاهي���م ومصطلحات جديدة. 

ثالثًا: مستويات الثقافة التنظيمية 

يرى ترينر وهامبدن )Turner & Hampden( أن هناك ثالثة مستويات 
لثقافة أي منظمة هي :

أ  � جزء ظاهر من أنامط السلوك.
ب � ج�زء ينص�ب ع�ى مس�توى الوعي األوس�ع،  وهو عب�ارة عن قيم 

وقناعات يف أذهان وقلوب الناس.
ج�� � جزء مس�لامت،  وهي عب�ارة عن افراضات أساس�ية مأخوذة عى 

عالهتا،  فهي غري مرئية )اهلواري، 1999م : ص ص98 – 99(.

 وذك�ر الس�واط والعتيب�ي )1999م( أن هن�اك ثالثة مس�تويات لثقافة 
التنظيم هي :

أ  � اجلوان�ب املادي�ة يف التنظيم : تتضمن طريقة تنظيم املكاتب،  والتقنية 
املتاح�ة،  وال�زي املقبول،  إضاف�ة إىل األنامط الس�لوكية للتنظيم بام 
يف ذل�ك األس�اليب القيادية املتبعة،  وأس�لوب التعام�ل مع املهام،  
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والتنظيامت،  والتفاعالت غري الرسمية،  وديناميكيات املجموعات 
واالتصاالت.

ب � القيم وفلس�فة التنظيم وأيديولوجية منس�وبيه،  واملعايري األخالقية 
التي حتكم العمل،  ومستوى األداء واالجتاهات.

ج�� � املب�ادىء األساس�ية ملنس�ويب التنظيم الت�ي حتكم فع�اًل العمليات 
التنظيمي�ة وس�لوكيات األفراد )الس�واط والعتيبي،  1999م : ص 

ص32 – 33(. 

2 . 2 . 4 القيم التنظيمية

أوالً: مفهوم القيم التنظيمية 
ه�ي القيم التي ت�ؤدي إىل اجتاهات عملية مع الركيز عى حتقيق أهداف 

املنظامت )املغريب،  1995م : ص196(.

والقي�م التنظيمي�ة هي التي حتدد س�لوك واجتاهات العامل�ني باملنظمة، 
ولذل�ك تس�هم قيم الذي�ن يتمتعون ب�األدوار القوي�ة يف املنظمة يف تش�كيل 
ش�خصية املنظمة، وكذلك فإن كل األش�خاص الذين يؤدون أدوارًا قوية يف 
املنظمة يش�ركون يف نفس القيم األساس�ية )فرانسيس وودكوك، 1995م : 

ص17(.   

ثانيًا: تطور القيم التنظيمية 

مرت القيم التنظيمية بسبع مراحل رئيسة للتطور هي :
1  � املرحل�ة األوىل : املرحل�ة األوىل م�ن القي�م الت�ي س�ادت التفك�ري 
اإلداري هي أن اإلنسان ينبغي أن يعامل عى أساس أنه شبيه باآللة 
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من خالل حتفيزه باألرباح كوس�يلة لزي�ادة اإلنتاجية، وهلذا وصف 
ماك�س وي�رب Max Weber املفاهي�م املتعلق�ة بالس�لطة وتدرجه�ا 
واألدوار واإلجراءات الرس�مية كوس�ائل تنظيمي�ة متكن من تنظيم 
اآلالت البرشي�ة أو البريوقراطي�ة لتأدية مهام معقدة ولكنها روتينية 

متكررة )فرانسيس وودكوك، 1995م : ص ص19�20(.
2 � املرحل�ة الثاني�ة : ظهرت هذه املرحلة مع بدايات مدرس�ة العالقات 
اإلنسانية كرد فعل للنظريات الكالسيكية : )البريوقراطية واإلدارة 
العلمي�ة والتقس�يم اإلداري( الت�ي افرضت أن احلواف�ز املادية هي 
وس�يلة حتري�ك العاملني وزي�ادة اإلنتاجية، وقامت عى أس�اس أن 
االهتامم باجلوانب النفسية واالجتامعية للعاملني يصل هبم إىل حتقيق 

أفضل إنتاجية )النمر وآخرون، 2006م : ص63(.    
 وتع�د هذه املرحل�ة إيذانًا بظهور ن�وع ثاٍن من القي�م اإلدارية تقوم عى 
أس�اس دور ق�وة اإلرادة واألحاس�يس يف التأث�ري ع�ى اإلنتاجي�ة 

)فرانسيس وودكوك، 1995م : ص20(.
3 � املرحل�ة الثالثة : ظهرت املرحلة الثالثة من تطور القيم التنظيمية بعد 
احلرب العاملية الثانية استجابًةَ لظهور االحتادات املهنية، وتعارصت 
م�ع النق�ص يف املنتج�ات واألي�دي العاملة، واكتس�بت االحتادات 
املهنية القوة ؛ ألن املنظامت الكبرية كان من املمكن أن تتوقف نتيجة 
اخلس�ارة النامجة عن الفوىض والتعطيل ال�ذي يمكن أن حيدثه عدد 
قليل من العامل املهمني، كام أن قيم االجتهاد يف العمل، واس�تغالل 
الف�رص، واألج�ر املنصف مقابل العمل أصبحت موضع س�خرية 
وس�عت ال�دول الصناعي�ة الك�ربى للبحث عن حلول ملش�كالت 
القوة واهليمنة كوس�يلة إلعادة فرض قيم العمل السابقة )فرانسيس 

وودكوك، 1995م : ص ص21�22(.
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4 � املرحل�ة الرابع�ة : ظه�رت ه�ذه املرحلة م�ع ظهور القي�م التنظيمية 
 )X( القائمة عى أس�اس احلرية يف العمل وتزامنت مع ظهور نظرية
ونظرية )Y( ملاكجرجيور Douglas McGregor فاملديرون املصنفون 
وفق�ًا لنظري�ة )X( يعتقدون أن الناس بطبيعتهم خمادعون وكس�اىل، 
وحيف�زون يف املق�ام األول بمصاحلهم الذاتي�ة، ولذلك حيتاجون إىل 
إرشاف ش�ديد ومكافآت مادية، بينام املدي�رون الذين يعملون وفقًا 
لنظرية )Y( يعتقدون أن الناس بطبيعتهم إجيابيون وجديرون بالثقة، 

وحمبون لآلخرين، وذوو آراء بناءة.
5 � املرحل�ة اخلامس�ة : ظهرت م�ع ظهور اإلدارة باألهداف كأس�لوب 
إداري يس�عى إىل زي�ادة ق�درات املديري�ن ع�ى ع�الج املش�كالت 
اإلداري�ة التي تواجه املنظامت )املش�اري،  2002م : ص55(، غري 

أن اإلدارة باألهداف كانت مالئمة فقط للبيئات الثابتة نسبيًا.
6 � املرحل�ة السادس�ة : برزت خ�الل هذه املرحلة جمموع�ة جديدة من 
القي�م التنظيمي�ة نتيج�ة ع�ودة املديرين والق�ادة إىل احلق�ل املزدهر 
املتعلق بعلم الس�لوك التطبيقي، من خ�الل االهتامم بخربة املدربني 
الت�ي اتس�مت بالع�الج النفي املتط�رف، وظه�ر مفه�وم التطوير 
التنظيم�ي وحتليل التب�ادل، وبرامج نوعية ظروف العمل كوس�ائل 

فاعلة إلدارة وتنظيم العمل باملشاريع الكبرية.
7 � املرحلة السابعة : ظهرت خالل هذه املرحلة القيم الفكتورية، وذلك 
بخوض أصحاب املش�اريع ورؤوس األموال احلرب ضد احتادات 
النقاب�ات املهنية، وبدأ اكتش�اف الق�وة الدافعة الس�تغالل الفرص 
الذاتي�ة واملس�ؤولية الذاتية م�ن جديد، وب�دأت مرحلة اخلصخصة 
وتقليص ملكي�ة الدولة للمرشوعات االقتصادية، حيث مثل تطور 
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القي�م يف املرحل�ة الس�ابعة مزجي�ًا مؤلف�ًا م�ن القيم التي س�ادت يف 
املراحل السابقة )فرانسيس وودكوك، 1995م : ص ص22�27(.     

ثالثًا: أنواع القيم 

هن�اك س�تة أنواع م�ن القيم ذات خصائ�ص خمتلفة ك�ام يذكرها كل من 
وع�بدالوه�اب،  ص159؛   : 1995م  )املغ�ريب،  الوه�اب  وعب�د  املغ�ريب 

1996م : ص ص53� 55( :
1 � القي�م الفكري�ة : ه�ي القي�م الت�ي تنتج ع�ن االجتاه�ات العقلية أو 
الفلس�فية للفرد،  وينصب حم�ور اهتاممها عى البح�ث عن احلقائق 

وأسباب حدوثها بشكل تطبيقي منظم.
 وهي تشري إىل البحث عن احلقيقة من خالل التفكري والفهم واالستنتاج،  
لذل�ك ال يعل�ق الش�خص الفك�ري أي أمهي�ة وال يب�ذل أي جمهود 
القتناء أش�ياء يمكنه احلياة بدوهن�ا ؛  ألن الركيز عى الفوائد املادية 
م�ن وجهة نظ�ره يؤثر عى صف�اء الفكر،  كذلك ال هيت�م بالنواحي 
اجلاملية ألن ذلك يتعارض مع قيم الرجل الفكري وهي املوضوعية 

واستبعاد اإلضافات والتحيز.
2 � القي�م االقتصادي�ة : ه�ي القي�م التي ت�ؤدي إىل اجتاه�ات عملية مع 

الركيز عى حتقيق اجلوانب واألهداف االقتصادية والعائد املادي.
  لذلك ال يعبأ الرجل االقتصادي بالناحية اجلاملية إال إذا كان اليشء 
اجلميل مفيدًا وذا جدوى اقتصادية،  فقد يشري الرجل االقتصادي 
لوح�ة فنية بماليني الدوالرات ليس حبًا يف الفن أو تقديرًا للجامل،  

ولكن رغبًة يف إعادة بيعها بسعر أكرب يف وقت الحق.
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3 � القي�م اجلاملي�ة : ه�ي الت�ي هتتم باجلوان�ب الفنية واجلاملي�ة يف احلياة 
من حيث التش�كيل والتنس�يق واالنس�جام يف التعبري. لذلك يسعى 
الرجل اجلاميل إىل إظهار قوته ومجاله وإبراز ش�هرته معتمدًا يف ذلك 
عى قدرته يف اس�تخدام أش�كال التعبري املختلفة،  ولكنه ال يس�عى 

للسيطرة عى الغري.
4 � القيم االجتامعية : هي التي هتتم بالعالقات اإلنسانية وترابط املجتمع 

وتفاعالت أفراده.
  والرج�ل االجتامع�ي أقرب الناس للرجل الديني وأس�هلهم انقيادًا 
له،  بالرغم من تعرضه النتقادات الرجل الديني أحيانًا ؛  ألن الرجل 
االجتامعي قد جيامل من حيب فيظهر له إجيابياته وخيفي عنه سلبياته.
5 � القي�م السياس�ية : ه�ي التي هتتم بمظاه�ر القوة والنفوذ س�واء عى 

مستوى الفرد أو اجلامعة. 
  والرجل الس�يايس يبحث عن حتقيق ذاته واس�تقالليته دائاًم،  كام أن 
تعطشه للقوة جيعله ال يقدم عى تقديم تضحيات من أجل اآلخرين.
6 � القي�م الديني�ة : هي القيم العليا املجردة الت�ي حتكمها فكرة التوحيد 
ووحدة الوجود واالنتامء إىل نظام من العالقات بكينونة اخلل��يقة.  
  والقي�م الدينية تتضمن اإليامن باهلل خالق كل يشء،  واإليامن باجلنة 
والن�ار واآلخرة واحلس�اب واملالئك�ة واألنبياء والرس�ل والكتب. 
فهي أسمى القيم وأجلها ؛  ألهنا تقوم عى مبادىء الصدق واإليامن 

وحتكمها ضوابط راسخة قوية.
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رابعًا:  تغري القيم التنظيمية 

 تتعرض القيم التنظيمية للتغري والتبدل لألسباب التالية :

1  ت التغري التقني

تؤثر التقنية بشكل واضح عى القيم التنظيمية، حيث يؤدي تغري التقنية 
وأس�اليبها إىل إع�ادة التوزي�ع، وإع�ادة التقنني، وزي�ادة املعلوم�ات، وتغري 

الوسائل املتاحة أمام الفرد واملجتمع لتحقيق األهداف املشتقة من القيم.

2 ت التغري السيايس واأليديولوجي

حي�دث تلقني فك�ري أو تغذية عقلية بقيم معينة تتس�ق مع طبيعة النظام 
الذي يميل هذه القيم، وقد تأخذ هذه القيم ش�كاًل تدرجييًا من االش�راط إىل 

اإلعالن والرويج، وقد تأخذ شكاًل أيديولوجيًا ثقياًل.

3 ت امللل واكتشاف الوهم ورد الفعل

يمك�ن ملكان�ة القيم�ة أن تتآكل ومتحى عندم�ا تفقد رونقه�ا بعد اكتامل 
إدراكه�ا عمليًا، فتنخفض درجتها بس�بب زوال س�عرها واكتش�اف ومهها، 
كقيمة الكفاية يف فرة الولع بالتشغيل اآليل، وقيمة التقدم واألمن االقتصادي 
يف ع�رص الرفاهية، حيث حيدث بعض الت�آكل يف مكانة القيمة بمجرد مرور 

الوقت.

4 ت التغري الديني

تتض�ح قيمة الدين عى تغيري القيم يف أوروبا، فقد كان ال يمكن حتريك 
املجتم�ع إال م�ن خ�الل رج�ال الدي�ن املس�يحي، وكان اس�تخدام اإلنت�اج 



88

الرأس�اميل ينظ�ر إلي�ه عى أنه رب�ا ؛ وانقلبت هذه القيم رأس�ًا ع�ى عقب بعد 
ظهور املذهب الربوتس�تانتي الذي جمد العمل واحلياة والتقدم، وأتاح املعرفة 

واالنفتاح عى العامل.

5 ت تغري املعلومات

تتغري القيم بس�بب تغري املعلومات نتيجة حدوث اكتش�افات جديدة يف 
املعارف والعلوم اإلنسانية.

6 ت احلروب

تع�د احلروب مي�الدًآ جديدًا للش�عوب بغض النظر ع�ن نتيجتها، ففي 
حالة النرص يكتس�ب املجتمع خربات ومفاهيم وأساليب وربام ثروات تعزز 
م�ن إجيابيت�ه وفاعليته يف بناء قوته ودع�م حركته يف التوس�ع والتقدم، أما يف 
حال�ة اهلزيم�ة، فإنه يعيد النظ�ر يف كل أموره ويتبع سياس�ة جديدة تعدل من 
نظمه وأس�اليب حيات�ه وإنتاجه ملواجهة األزمات الت�ي خلفتها احلرب وفق 

قيم جديدة.

7 ت الطفرة االقتصادية

تعد منطقة اخللي�ج العريب نموذجًا واضحًا ألثر الطفرة االقتصادية عى 
تغ�ري القيم، حيث أفرزت احلقبة النفطية ش�خصية خليجية متميزة تتمس�ك 
بقي�م جدي�دة معظمه�ا إجي�ايب، وش�جعت ع�ى العم�ل واإلنتاج والتوس�ع 
واللج�وء للتصدي�ر لإلنت�اج الفائض، فضاًل عن تش�جيع حركة االس�تثامر، 
واملضارب�ات واملغام�رات املالية واالعت�امد عى العاملة الواف�دة، وغريها من 
القيم التي صاحبت الطفرة االقتصادية )زاهر، 1995م : ص ص26�30(. 
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خامسًا: إدارة اإلدارة 

كل منظم�ة عبارة عن نظ�ام معقد، ولذلك هن�اك وظائف خاصة جيب 
أن تتكام�ل م�ن أج�ل أن تتمكن املنظمة م�ن العمل، حيث تس�تطيع اإلدارة 
وحده�ا توجيه وتنس�يق العنارص املعق�دة للمنظمة، وإلح�راز النجاح جيب 
حتدي�د واختيار وتدريب العن�ارص البرشية بدقة، حيث تعتم�د إدارة اإلدارة 

عى ما ييل :

1  ت القوة )النفوذ(

متتل�ك جمموع�ة اإلدارة املعلوم�ات والس�لطة واملرك�ز الوظيفي الذي 
يمكنه�ا من تقرير مهمة املنظمة، واملصادر التي يمكن أن حتوز عليها، واختاذ 
القرارات. كام تدرك اإلدارة الناجحة النفوذ الكامن ملركزها الوظيفي، فضاًل 
عن حتملها مس�ؤولية مس�تقبل املنظمة، لذلك تتبنى قيمة : املديرون جيب أن 

يديروا.

2 ت الصفوة

إن واج�ب اإلدارة معق�د ومه�م، ل�ذا ف�إن نوعي�ة األش�خاص الذي�ن 
يقوم�ون ب�األدوار اإلدارية تعد أمرًا حاس�اًم، فاملدير غري املناس�ب يمكن أن 
حيدث رضرًا، سواء أكان ذلك عن طريق أخطاء التفويض أو أخطاء حرمان 
اآلخري�ن من الصالحيات، لذا ف�إن املنظمة الناجحة ت�درك األمهية احليوية 
للحصول عى أفضل املرشحني املحتملني يف األعامل اإلدارية، وكذا التطوير 

املستمر لكفاءاهتم، لذا فهي تتبنى قيمة : النخبة دائاًم يف املقدمة.



90

3 ت املكافأة

املنظم�ة الناجح�ة هي التي حتدد النجاح، وت�كاىفء عليه، ومن ثم تتبنى 
قيمة : األداء ملك )فرانسيس وودكوك، 1995م : ص ص22�27(.            

سادسًا: إدارة املهمة 

هتت�م كل منظمة بالنتائج وليس بش�دة أو صعوبة املهم�ة، فالعمل جيب 
أن يؤدى بإتقان، ما يتطلب الركيز عى أهداف واضحة، والعمل بكفاءة إىل 

جانب توفري املصادر، فهذه العملية يطلق عليها إدارة املهمة. 

وتعتمد إدارة املهمة عى ما ييل :

1 ت الفاعلية

تستطيع املنظمة الناجحة تركيز مصادرها عى األنشطة التي تعود عليها 
بالنتائج، فهي تتبنى قيم : اعمل األشياء الصحيحة.

2 ت الكفاية

املنظامت الناجحة تبحث دون هوادة عن أفضل الطرق لعمل األش�ياء، 
حيث تتبنى قيمة : عمل األشياء بطريقة صحيحة.

3 ت االقتصاد

 غياب رقابة التكاليف الفاعلة يسهم يف فشل االعامل التجارية، فاملنظمة 
الناجح�ة هي الت�ي تدرك أمهية مواجه�ة احلقيقة االقتصادي�ة، ولذلك تتبنى 

قيمة : ال يشء جمانًا )فرانسيس وودكوك، 1995م : ص ص41�42(.       
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سابعًا: إدارة العالقات 

حيت�اج األفراد إىل املعاملة احلس�نة، وإش�عارهم بقيمتهم وأمهيتهم، وأن 
يثقوا يف عدالة القواعد واألنظمة العادلة وهو ما يعرف بإدارة العالقات التي 

تعتمد عى ما ييل :

1 ت العدل

يبني اس�تخدام قوة التأثري بيشء من اللطف والعدل الثقة والوالء لدى 
العاملني يف املنظمة، حيث تدرك املنظمة الناجحة وجهات نظر األفراد، فهي 

تتبنى قيمة : من هيتم يكسب.

2 ت العمل اجلامعي )فرق العمل(

املنظم�ة الناجح�ة هي التي تضمن أن�ه بإمكاهنا جن�ي القواعد من فرق 
العمل الفاعلة،  لذلك تتبنى قيمة : العمل معًا بانسجام.

3 ت القانون والنظام

إن املنظم�ة الناجح�ة هي الت�ي تبتكر وتدي�ر باحرام نظامًا مناس�بًا من 
القواعد واإلجراءات، فهي تتبن��ى قيمة : العدل البد أن يس�ود )فرانس�يس 

وودكوك، 1995م : ص ص42�43(.             

ثامنًا: إدارة البيئة 

جي�ب عى كل إدارة أن تفهم وتعي حقيقة بيئتها الداخلية واخلارجية من 
مجيع اجلوانب االجتامعية والفنية واالقتصادية والتنافسية هبدف مساعدهتا عى 
اختاذ القرارات الصائبة، فضاًل عن اختاذ مجيع اخلطوات الرضورية للمنافس�ة 
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واستغالل الفرص أينام توجد، بمعنى إدارة البيئة التي تعتمد عى ما ييل :

1 ت الدفاع

تق�وم املنظم�ة الناجحة بدراس�ة التهدي�دات اخلارجية، ث�م تضع خطة 
دفاعية قوية، فهي تتبنى قيم : أعرف عدوك.

2 ت التنافس

تتخ�ذ املنظمة الناجح�ة كل اخلطوات الرضورية من أج�ل متتعها بميزة 
املنافس�ة، ففي البيئة التجارية البقاء لألفضل، م�ع تنحية الضعيف، فاملنظمة 

الناجحة تتبنى قيمة : البقاء لألفضل.

3 ت استغالل الفرص

املنظم�ة الناجحة هي التي تلزم نفس�ها باس�تغالل الف�رص، فهي تتبنى 
قيمة : من جيرؤ يكسب )فرانسيس وودكوك، 1995م : ص ص43�44(.    

إن القيم التنظيمية الس�ابقة هي أس�اس نجاح املنظم�ة يف تطوير أدائها، 
من خالل املس�امهة الفاعل�ة يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة، بثقافة مرنة 
تس�هم يف تطوير األداء وترسيخ قيم أكثر فاعلية وإجيابية يف تطوير واستمرار 

األداء العايل للمنظامت.  
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2 . 2 . 5 وظائتف الثقافتة التنظيميتة ونظرياهتتا وأستاليب 
تغيريها ومتطلبات تطويرها

أوالً: الوظائف األساسية لثقافة املنظمة 

 تؤدي الثقافة التنظيمية عدة وظائف من أمهها :
1  � تنمية الشعور بالذاتية وحتديد اهلوية اخلاصة بالعاملني.

2 � إجياد االلتزام والوالء بني العاملني،  للتغلب عى االلتزام الشخيص،  
واملصالح الذاتية للعاملني.

3 � حتقيق االستقرار داخل املنظمة.
4 � تش�كيل إطار مرجعي للعاملني لالستعانة به يف إعطاء معنى واضح 

وفاعل لنشاط املنظمة )احلسيني،  2000م : ص94(.
5 � تقديم إطار للفهم املشرك لألحداث.

6 � حتديد السلوكيات املتوقعة.
7 � حتديد مسؤوليات األعضاء.

8 � تش�كيل نظ�ام للرقابة التنظيمي�ة من خالل معاي�ري اجلامعة )حجي،  
1998م : ص125(.

ثانيًا: نظريات الثقافة التنظيمية 

هناك عدد من النظريات والنامذج التي تفرس العالقة بني الثقافة واألفراد 
واجلامعات والتنظيم،  من أمهها :
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1 ت نظرية القيم

ي�رى أنص�ار هذه النظرية ندرة وجود مبدأ تكاميل واحد يس�ود الثقافة،  
فالثقافة الواحدة يس�ودها ع�دد حمدود من القيم واالجتاهات تش�كل الواقع 

لدى احلاملني لتلك الثقافة.

2 ت نظرية روح الثقافة

تنطلق هذه النظرية من أن كل ثقافة تنظيمية تتميز بروح معينة تتمثل يف 
جمموعة من اخلصائص والس�امت املجردة التي يمكن استخالصها من حتليل 
املعطيات الثقافية،  وتس�يطر تلك الروح عى شخصيات القادة والعاملني يف 

املنظمة )الساعايت،  1996م : ص240(.

3 ت نظرية التفاعل مع احلياة

تعت���م�د هذه النظرية عى الطريقة التي يتعامل هبا أفراد التنظيم مع من 
حوهلم،  والتي يعرف القائد بواس�طتها كل فرد يف وحدته القيادية التي يؤدي 
القائد من خالهلا دوره يف التنظيم دون التصادم مع غريه. ويتمثل جوهر هذه 
النظرية يف أن أسلوب النظر إىل احلياة خيتلف عن روح اجلامعة،  وعن أسلوب 
التفكري،  وعن الطابع القومي،  بحيث يمثل الصورة التي كوهنا أعضاء التنظيم 
عن األش�ياء واألش�خاص الذي�ن ي�ؤدون أدوارًا مهمة يف حياهت�م الوظيفية،  
وتعك�س ه�ذه الصورة قيم اجلامعة ودرجة متاس�كها،  وأس�لوب تعاملها مع 

القادة والزمالء داخل املنظمة )الساعايت،  1998م : ص241(.

وتتميز نظرية التفاعل مع احلياة بثالث خصائص هي :
أ � عدم وجود فواصل بني الثقافة واملنظمة.
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ب � حيافظ الفرد يف املنظمة عى القيم الثقافية للمنظمة دون حماولة تغيريها.
ج� � العالقة بني أفراد التنظيم عالقة أخالقية تستند إىل القيم االجتامعية 

)العتيبي،  1999م : ص29(.

4 ت نظرية سجية الثقافة

تتمح�ور أفكار هذه النظرية حول اخلربة املكتس�بة الت�ي يعطيها أعضاء 
التنظيم قيمة معينة مشركة. وتعرب هذه اخلربة عن الصبغة العاطفية للسلوك 
ال�ذي ي�دور نمط�ه ح�ول احلال�ة االجتامعي�ة أو يعرب ع�ن جمموعة املش�اعر 
والعواطف نحو العامل الذي يؤثر يف معظم س�لوكيات أفراد املنظمة،  وتنمو 
هذه اخلربة من خالل التدريب واملامرس�ة اللذي�ن يؤديان إىل تراكم مكوناهتا 
ل�دى الف�رد،  حيث ينتج عن ه�ذا الراكم املهارة واملعرفة التي حتدد س�لوك 

الفرد وتؤثر فيه )وصفي،  1981م : ص152(.

ثالثًا: أساليب تغيري الثقافة التنظيمية 
 تلع�ب اإلدارة دورًا يف تطوي�ر وتكوي�ن ثقافة املنظمة م�ن خالل أربعة 

أساليب عى النحو التايل :
1  � بناء إحساس بالتاريخ : وذلك برسد تفاصيل عن التاريخ وحكايات 

األبطال.
2 � إجياد شعور بالتوحد : من خالل القيادة،  ونمذجة األدوار وإيصال 

املعايري والقيم.
3 � تطوير إحساس بالعضوية واالنتامء : وذلك عن طريق نظم العوائد،  
والتخطيط الوظيفي،  واالستقرار الوظيفي،  واالختيار،  والتعيني،  

وتطبيع املوظفني اجلدد،  والتدريب،  والتطوير.
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4 � زيادة التبادل بني األعضاء : وذلك من خالل عقد العمل واملشاركة يف 
اختاذ القرارات والتنسيق بني اجلامعات )حريم،  1997م : ص452(.

رابعًا: متطلبات تطوير الثقافة التنظيمية

حتتاج الثقافة التنظيمية لتوافر عدد من املتطلبات التي تسهم بشكل أو بآخر 
يف هتيئة املناخ التنظيمي املناس�ب لرس�يخ وتطوير الثقافة التنظيمية التي تسهم 

بدرجات متباينة يف التأثري يف توجهات املنظمة وأهدافها ورؤيتها املستقبلية.

وأهم هذه املتطلبات :   
1 � إعادة تشكيل قيم العاملني لتغيري سلوكياهتم وأدائهم لألفضل.

2 � توفري عنارص القوة واملوارد االقتصادية.
3 �  توزي�ع امل�وارد عى األف�راد واملجموعات وفقًا ملتطلب�ات اإلنتاجية 

وحتقيق األهداف وليس وفقًا لتأثريهم االسراتيجي.
4 � احل�رص ع�ى التنس�يق والتكامل يف العملي�ات الداخلي�ة باملنظمة، 
والتكيف مع املتغريات التقنية واالجتامعية واالقتصادية واملؤسسية 

املحلية والعاملية )الطبالوي، 1996م : ص 135(.
5 � العم�ل ع�ى س�يادة قيم الق�وة والفاعلي�ة والكف�اءة والعدالة وفرق 
العم�ل واملكافأة والعدل والقانون والنظ�ام والتفكري االبتكاري يف 

حل املشكالت )النعمي، 1998م : ص185(.
6 � تصمي�م هي�اكل تنظيمية مرنة تس�توعب التطوي�ر وتعكس بوضوح 

توزيع الصالحيات واملسؤوليات.
7 �  االعتامد عى تفويض السلطة والالمركزية.

8 � دعم القيادة العلي��ا جلهود التطوير.
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9 �  حتديد خطوط السلطة واملس��ؤولية.
10�  جتنب سلبيات الواسطة واملحسوبية.

11�  وضع معايري دقيقة لتقييم جودة األداء.
12� دعم روح املبادرة واإلنجاز.

13� تكوين صف ثاٍن من متخ�����ذي القرارات عند غياب القادة.
14� القدرة عى اإلبداع واالبتكار )زايد، 1999م : ص ص45�46(.

15� تعبئة اجلهود اجلامعية للعامل�ني يف املنظامت بحيث تنصهر يف خدمة 
.)Robert & Curtis, 1992: p. 43( أهداف املنظمة

16� حتري�ر طاق�ات العاملني، ودعم ذواهتم، وتش�جيع مش�اركاهتم يف 
.)Bruce, 1994: p. 122( اختاذ القرارات ومواجهة املشكالت

17� إع�ادة تصمي�م الوظائ�ف وامله�ام وخط�وات وإج�راءات العمل 
لكي تت�الءم مع طبيعة العامل�ني ومؤهالهتم وقدراهت�م ومهاراهتم 

.)Taborda, 2000: p. 43(

2 . 2 . 6 العوامل املؤثرة يف الثقافة التنظيمية
يتوقف التأثري اإلجيايب أو الس�لبي للثقافة التنظيمية عى فاعلية املنظامت 

اإلدارية أو األمنية، فالثقافة التنظيمية تتأثر بالعوامل التالية :
1 � تعاق�ب األجي�ال، فهي ال حتكم فق�ط األنامط القيادي�ة املتبعة والتي 
تؤث�ر بدورها يف س�لوك األف�راد، لكنها تؤثر أيض�ًا يف الطريقة التي 

تقدم هبا املنظمة خدماهتا للمستفيدين.
2 � القي�ادة اإلدارية الت�ي تلعب دورًا بارزًا يف إجي�اد ثقافة تنظيمية ذات 

طابع معني ينسجم مع معطيات هذه القيادة.
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3 � النمط اإلداري السائد الذي يمثل الواجهة احلقيقية لثقافة املنظمة، ومن 
.)Schein, 1985: p. 9( السهولة فرضه عى باقي منسويب املنظمة

وق�د اختل�ف عل�امء ومفك�رو اإلدارة يف حتدي�د العوام�ل الت�ي يرتب 
عليها اس�تمرارية الثقافة التنظيمية، أو ذوباهنا، أو العوامل التي يرتب عليها 
ضعف الثقافة التنظيمية أو قوهتا، وكذلك يف حتديد العوامل التي ينش�أ عنها 

ثقافة تنظيمية متميزة عى النحو التايل :

أوالً: العوامل املؤثرة يف توفري ثقافة تنظيمية مستمرة 

لكي توفر املنظمة ثقافة تنظيمية مس�تمرة طويلة األمد، البد من الركيز 
عى اجلوانب التالية :   

1  � الوض�وح التنظيم�ي : يعن�ي مدى فهم واس�تيعاب أعض�اء املنظمة 
لأله�داف واخلط�ط املتبن�اة، ودرج�ة مس�امهة ه�ؤالء األعضاء يف 

وضعها وتنفيذها.
2 � البناء اهلي�كيل لصناعة القرار : توفري احلرية الكاملة لدفع املعلومات 
وانتقاهل�ا ب�ني أج�زاء التنظيم لتص�ل بوض�وح ملراكز اخت�اذ القرار. 
فاهلدف من البناء التنظيمي يف املقام األول هو تسهيل عملية صناعة 

القرار، وليس جمرد بناء اخلرائط وتوضيح خطوط السلطة.
3 � التكام�ل التنظيم�ي : يعن�ي وجود التع�اون واالتص�ال الفاعل بني 
وح�دات التنظي�م املختلف�ة لتحقيق أه�داف املنظم�ة، ونجاحها يف 

التفاعل مع بيئتها اخلارجية.
4  � تاري�خ املنظم�ة : م�دى معرفة الفرد بتاريخ منظمت�ه، وطرق العمل 
هب�ا، وقدرة التنظيم ع�ى خلخلة الوضع غري املرغ�وب فيه وتقديم 

التغيري الالزم.
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5 � األس�لوب اإلداري : وجود توازن قيادي يشجع األفراد عى التعبري 
ع�ن آرائهم بحرية، هبدف اس�تثامر قدراهت�م ومواهبهم ضمن إطار 

عام من االنضباط الوظيفي.
6 � التنش�ئة : يف بداية حياة الفرد العملية يتعرض لعملية تنش�ئة من قبل 
املنظمة، سواء بطريقة رسمية أو غري رسمية عى املستوى الفردي أو 
اجلامع�ي، يتعلم الفرد من خالهلا طرق إنجاز العمل، وما هو الدور 

املتوقع منه.
7 � تنمية العنرص البرشي : إتاحة الفرص املناسبة لتنمية مهارات وصقل 
خ�ربات العاملني إىل أقىص حد ممكن، فضاًل عن تبصريهم بأهداف 
املنظم�ة وربط حتقيقها بمس�توى أداء مع�ني، والعمل عى إجياد نوع 
 Byles et. al.,( م�ن التوافق بني أهداف املنظمة وأه�داف العاملني

.)1991: p.516

ثانيًا: العوامل املؤثرة يف ضعف الثقافة التنظيمية وقوهتا 

 تتأثر الثقافة التنظيمية ضعفًا وقوًة بمجموعة من العوامل من أمهها :
1  � حج�م املنظم�ة : تع�د الثقاف�ة م�ن الظواه�ر املالزم�ة للجامع�ات 
التنظيمي�ة، فكلام صغر حجم اجلامعة واش�رك أعضاؤها يف العديد 
م�ن اخلي�ارات والتج�ارب، كان هن�اك احت�امل أك�رب لنش�وء ثقافة 
مش�ركة، بينام يقل احتامل تكوين ثقافة واحدة للمنظامت الضخمة 

ذات الفروع املنترشة يف أقاليم جغرافية متباعدة.
2 � العمر التنظيمي : تتس�م املنظامت القديم�ة بثقافة مميزة أكثر من تلك 

املتاحة للمنظامت احلديثة.
3 � التقنية التنظيمية : تس�اعد التقنية منس�ويب املنظم�ة عى أداء مهامهم 
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بفاعلية وكفاءة أكثر، ما يسهم يف قيام ثقافة تنظيمية مشركة، فضاًل 
عن األثر اإلجيايب عى مستويات ومعدالت األداء.

4  � التنش�ئة االجتامعي�ة : خيض�ع الف�رد يف املنظمة لعملية مس�تمرة من 
التنش�ئة التنظيمي�ة لتقوي�ة وتعزي�ز بعض القي�م التنظيمي�ة الالزمة 
لتحس�ني مس�توى األداء، فكل�ام نش�طت املنظم�ة يف دع�م القي�م 

التنظيمية كلام رسخت ثقافة تنظيمية أقوى.
5 � البيئ�ة اخلارجي�ة : يس�هم اس�تقرار بيئ�ة التنظيم اخلارجي�ة يف وجود 

استقرار داخيل، ومن ثم يسمح بظهور ثقافة تنظيمية متميزة.
6  � التغي�ري التنظيم�ي : كث�رة التغي�ري والتبدي�ل يف أعض�اء التنظي�م 
ووحدات�ه، وعمليات اإلحالل للعامل�ة، والتباين يف وجهات النظر 
ح�ول املتغ�ريات التنظيمية يقل�ل احتامل وجود ثقاف�ة تنظيمية قوية 

.)White, 1984: p. 16(

ثالثًا: العوامل املؤثرة يف توفري ثقافة تنظيمية متميزة 

تنحرص العوامل التي يرتب عليها وجود ثقافة تنظيمية متميزة فيام ييل :
1  � اس�تقاللية الف�رد : مدى املس�ؤولية امللقاة عى عات�ق الفرد، ومدى 

متتعه باالستقاللية يف اختاذ القرار وإبداء الرأي.
2 � البن�اء التنظيمي : نوعية القواعد واألنظمة ومقدار الرقابة املفروضة 

عى سلوكيات األفراد.
3 � التش�جيع : مدى توفر الدعم واملس�اندة من قبل الرؤساء واملرشفني 

ملرؤوسيهم.
4  � االنتامء : درجة انتامء املوظف للمنظمة ككل وليس جلامعة أو مهنة.
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5 � مكافآت األداء : درجة اعتامد املكافآت عى إنتاجية املوظف.
6  � درج�ة حتمل اخلالف والرصاع : م�دى توافر التضارب واخلالفات 
ب�ني الزمالء واملجموع�ات، وقابلية املوظفني لتبادل املش�اعر بأمانة 

وصدق، وقبول اختالف اآلراء فيام بينهم.
7  � حتمل املخاطرة : درجة تشجيع منسويب التنظيم لكي يبدعوا ويبتكروا 

ويتحملوا املخاطرة )السواط والعتيبي، 1996م : ص62(.

2 . 2 . 7 الثقافة التنظيمية والقيادة االسرتاتيجية

ال ش�ك أن هن�اك عالق�ة وطي�دة ب�ني القي�ادة االس�راتيجية والثقاف�ة 
التنظيمي�ة،  فالقائ�د االس�راتيجي يس�عى جللب ثقاف�ة تنظيمي�ة متميزة من 
خ�الل هتيئ�ة املن�اخ التنظيم�ي املالئ�م لإلبداع واالبت�كار يف ظل ج�و مفعم 
باملش�اركة،  م�ا يمنح العاملني الفرصة للمش�اركة بفاعلي�ة يف حتقيق أهداف 
املنظم�ة بحامس وإرصار،  فاملش�اركة هي الوس�يلة الفاعل�ة التي جتلب روح 
التع�اون ب�ني األفراد، والتعاون هو الكفاءة األساس�ية لتحقي�ق األداء العايل 

واملحافظة عليه )بوسنر،  2004م : ص282(. 

لذل�ك البد أن يمنح القادة االس�راتيجيون األولوي�ة واالهتامم الكايف 
للثقاف�ة التنظيمي�ة يف منظامهت�م،  ك�ام عليه�م اعتبار الثقافة وس�يلة أساس�ية 
لتحس�ني وتطوير األداء،  فاملنظامت التي لدهيا ثقافة متكيفة تركز عى إرضاء 
وإش�باع االحتياجات املتغرية للعمالء والعاملني وأصحاب األسهم يمكنها 
أن تتج�اوز بأدائها املنظامت التي ال توجد لدهيا مثل هذه الثقافة، فالرشكات 
الت�ي لدهيا ثقافة قوي�ة وصحيحة يمكنها زيادة املبيع�ات عن الرشكات التي 
ال يوجد لدهيا ثقافة س�ليمة،  كام أن القائد االس�راتيجي يتوىل إعداد اخلطط 
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االسراتيجية طويلة املدى،  وال يمكن نجاح تطبيق هذه اخلطة إال يف وجود 
ثقافة تنظيمية جيدة تدعمها )الرخيمي،  2000م : ص55(.

وبصفة عامة فإن دور القيادة االس�راتيجية ه�و تطوير الثقافة املرنة من 
خالل نقل واحلفاظ عى القيم التالية :

� قيم تشجيع وتعزيز النزعة نحو الترصف، مع التأكيد عى االستقاللية، 
واملب�ادأة، وتش�جيع العاملني عى حتمل املخاطرة، بمعنى تش�جيعهم 
ع�ى ابتكار منتج�ات جدي�دة ذات مواصفات منافس�ة بغ�ض النظر 
ع�ن ضامن رواج هذه املنتجات، مع املش�اركة الفاعلة من قبل اإلدارة 
يف العملي�ات اإلنتاجية هبدف اختاذ قرارات اس�راتيجية رش�يدة وفق 

عنارص املشاركة.
� قيم تنبثق عن طبيعة رسالة املنظمة، ما حيتم تركيز جهود املنظمة ومجيع 
العامل�ني هبا من رؤس�اء أقس�ام ومديرين ومرشفني ع�ى جمال العمل 
الذي جتيد وتبدع فيه املنظمة، باإلضافة إىل تبني أنشطة عمل خارجية 
خترج عن نطاق خرباهتا إذا كانت تبرش بعوائد مادية واقتصادية رسيعة 
تس�اعد يف نمو املنظمة وزي�ادة مواردها، فع�ى اإلدارة أن تزرع القيم 
الت�ي تؤدي إىل إبقائه�ا ملتصقة بمجاالت العمل الت�ي تتقنها، فضاًل 
عن إقامة عالقات مع العمالء هبدف حتسني وتعزيز مركزها التنافي 
م�ن خالل االهتامم بخدمة العميل وإش�باع احتياجات�ه ومتطلباته من 
الس�لع واخلدم�ات املقدم�ة، والعمل ع�ى تطوير الس�لع واخلدمات 

باستمرار لكي تفي بذلك.
� القيم املرتبطة بكيفية تش�غيل املنظمة : جيب عى املنظمة إرساء تصميم 
تنظيمي لتحفيز املوظفني عى بذل قصارى جهودهم من خالل تقديم 
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الدع�م املادي واملعن�وي للعاملني، فضاًل عن إش�عارهم بقيمتهم من 
خالل احرامهم وتقدير جهودهم، كوس�يلة فاعلة الستحداث البيئة 
الس�ليمة للس�لوك اإلنتاج�ي عن طري�ق التأكي�د عى املب�ادأة وحرية 
العاملني واحرامهم من خالل إرس�اء هي�اكل تنظيمية متنحهم حرية 
اخت�اذ الق�رار، وحتفزهم عى حتقي�ق النجاح، لذلك جي�ب عى املنظمة 
أن تتبنى هيكاًل تنظيميًا بس�يط وفريق عمل بسيطًا حسب احتياجات 
كل موقف وطبيعته، وبحيث حيتوي هيكل املنظمة عى عدد قليل من 
املديرين واملستويات اإلدارية الرضورية إلنجاز العمل، مع تبني نظم 
المركزية تس�مح للعاملني باملش�اركة، يف ظل وج�ود مركزية بدرجة 
كافية لكي تتأكد القيادة االس�راتيجية من أن املنظمة متارس رس�التها 
االسراتيجية وفق قيم الثقافة التنظيمية املرنة التي تشجع عى اإلبداع 

واالبتكار )شارلزهل وجونز، 2001م : ص ص658�659(.   

أوالً: العالقة بني القيادة االسرتاتيجية والثقافة التنظيمية 
الثقاف�ة التنظيمي�ة الصحيح�ة ه�ي األداة الفاعل�ة الت�ي تس�اعد القادة 
الق�ادة  يس�عى  حي�ث  منظامهت�م،  وتوجي�ه  إرش�اد  ع�ى  االس�راتيجيني 
االسراتيجيون إلعادة تش�كيل الثقافة التنظيمية لدعم رؤيتهم وتوجهاهتم، 

 .)George, 2004: p. 24( وإنجاز مهامهم، وتطوير أداء منظامهتم
والثقافة التنظيمية للمنظمة عبارة عن نتاج عدة عنارص من بينها القيادة 

االسراتيجية،  ويتضح ذلك من خالل ما ييل :
1  � إن النمط الثقايف للمنظمة جيري استحداثه بواسطة القيادة االسراتيجية 
التي تتجس�د يف مؤس�س املنظمة وإدارهتا العليا،  ويعد دور املؤس�س 
ع�ى جانب كبري م�ن األمهية،  خاصًة يف حتديد النم�ط الثقايف،  حيث 

يفرض املؤسس بصامته وقيمه وأسلوبه اإلداري عى املنظمة.



104

2 � إن القي�ادة االس�راتيجية تؤث�ر أيضًا يف الثقاف�ة التنظيمية من خالل 
الطريق�ة الت�ي يعتمده�ا املدي�رون يف تفويض الس�لطات وتقس�يم 
وتوزيع املهام،  فعى س�بيل املث�ال حرص »بل جيتس« رئيس رشكة 
ماكروس�وفت عى اس�تحداث نم�ط ثقايف يتس�م باملب�ادرة لكي ال 
حيجم املديرون عن االضطالع باملهام املقرنة باملخاطر )ش�ارلزهل 

وجونز،  2001م : ص ص653 – 656(. 

ك�ام أن الثقاف�ة التنظيمي�ة تنبث�ق من قي�م املنظم�ة،  والقيم ه�ي املرجع 
األس�اس لضب�ط الس�لوكيات يف إط�ار العالق�ات االجتامعي�ة واألع�راف 
الس�ائدة يف املنظامت اإلدارية،  فالس�لوك عبارة عن نشاط يصدر من الكائن 
احل�ي عن�د تفاعله مع البيئة املحيطة، وهو إما س�لوك عضوي داخيل كحركة 
ال�دورة الدموي�ة للف�رد وعملي�ات التنف�س واهلض�م،  أو ال إرادي حي�دث 
نتيجة االس�تجابة ملؤث�رات خارجية كحركة األجف�ان والعطاس والتثاؤب،  
أو س�لوك ف�ردي ومجاع�ي يصدر ع�ن الف�رد كالغضب واخل�وف والتفكري 
والعم�ل واحل�ب والبغ�ض والكس�ل والراج�ع والقلق،  أو س�لوك إداري 
يتضمن ترصفات العاملني يف املنظامت اإلدارية من أقوال وأفعال أثناء القيام 
بالعملي�ات اإلداري�ة املختلفة من ختطي�ط وتنظيم وتنس�يق وإرشاف ورقابة 
وتوجي�ه. ويتباين الس�لوك اإلداري من فرد آلخر بتباي�ن القيم واالجتاهات 
ل�دى ذل�ك الفرد،  فض�اًل عن اخ���ت�الف الف�روق الفردي�ة،  ودور اخلربة 
والبيئ�ة وعالق�ات العمل،  فقد يتخوف األفراد من اخت�اذ القرارات،  أو من 
حتمل املسؤولية بغض النظر عن العالقات االجتامعية فيام بينهم سواء أكانوا 

أقارب أم إخوة أم جمرد زمالء عمل )الكبيي،  1998م : ص ص6�8(.

والقي�م تول�د االجتاهات التي حتدد الس�لوك، وم�ن ثمَّ فإن قي�م القادة 
االس�راتيجيني أو األف�راد الذي�ن يتمتع�ون ب�األدوار القوية داخ�ل املنظمة 
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تشكل شخصية املنظمة، فكل األشخاص الذين يؤدون أدوارًا قوية يف املنظمة 
يش�ركون يف نفس القيم األساس�ية، فاختالف القيم البد أن جيلب الرصاع، 
فإذا كان القائد أو املدير يتبع أس�اليب الش�دة واألوامر والتعليامت والضبط 
والربط واحلزم عند التعامل مع املرؤوسني، فستكون النتيجة عبارة عن ثالثة 
احت�امالت ه�ي : أن ينجح القائد يف تغي�ري قيم موظفي�ه وامتثاهلم وطاعتهم 
املطلق�ة لقرارات�ه، أو ربام يفرض طاعته بالقوة وباس�تخدام العقوبات املادية 
واملعنوي�ة، أو رب�ام يعمل املرؤوس�ون عى تقوي�ض نفوذ القائد )فرانس�يس 

وودكوك، 1995م : ص ص17�18(. 

من هذا املنطلق فإن تأثري القيم واالجتاهات عى الس�لوك اإلداري تأثري 
جوه�ري،  فالقي�م هي املرجعي�ة التي حتدد اجتاهات الفرد،  والس�لوك تعبري 
عن اجتاهات الفرد،  والس�لوك اإلداري يؤثر بش�دة يف املامرسات اإلدارية يف 
ال�دول النامية بصف�ة عامة باعتبارها جمتمعات منغلقة مل تصل بعد إىل مرحلة 
فص�ل العمل عن الواق�ع االجتامعي املحيط،  ما ينعكس س�لبًا أو إجيابًا عى 
األداء داخل املنظامت اإلدارية،  ألن السلوكيات اإلدارية بدورها تؤثر بشكل 
كب�ري عى اإلنتاجي�ة،  لذلك جيب معرفة أس�باب الس�لوك الس�لبي وحماولة 
الس�يطرة عليه وعى مس�بباته،  وذلك بالتعرف عى قي�م واجتاهات العاملني 
التي تقبع خلف هذا الس�لوك،  فإذا ش�عر أحد املوظفني أنه مظلوم وأن نظام 
احلوافز غري عادل،  فإن ذلك يؤثر سلبًا عى اجتاهاته،  ويلجأ إىل إمهال إنجاز 
األع�امل والكس�ل والالمب�االة بالعم�ل أو تعطيل مصالح اجلمه�ور. كام أن 
س�وء العالقات بني الرؤساء واملرؤوس�ني من جهة وبني املرؤوسني بعضهم 
ببعض من جهة أخرى يسمح بظهور االجتاهات السلبية التي تتمثل يف زيادة 
التوتر والرصاع،  وجلب جو من عدم الثقة ينعكس بشكل سلبي عى األداء،  
خاصًة عند عدم اس�تغالل القيادة االس�راتيجية الرصاع يف إحداث التنافس 
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للرقي بمستوى األداء،  فاملرؤوس الذي لن يقبل توجيهات رئيسه لن يتمكن 
م�ن تنفيذ العمل بالطريقة التي دربه عى إنج���ازه هبا )ماهر،2000م : ص 

ص20�21(.

وه�ذا يعن�ي رضورة وجود قي�ادة اس�راتيجية تعمل عى جل�ب ثقافة 
تنظيمية متميزة لرس�يخ املامرسات اإلدارية يف جو من التعاون واأللفة،  من 
خ�الل تنمية القي�م اإلجيابية التي تس�هم يف تكوين اجتاه�ات إجيابية تتضمن 
غ�رس حب العم�ل وال�والء واالنت�امء يف نفوس العامل�ني،  يف إط�ار ثقافة 
تنظيمي�ة تش�جع ع�ى اإلب�داع واالبت�كار،  م�ا يرت�ب عليه زي�ادة درجات 
التع�اون والقدرة عى الفهم املتبادل وس�هولة توصيل الرس�ائل بني املرس�ل 
واملس�تقبل،  م�ا ينعك�س إجيابًا ع�ى حالة العم�ل ككل ويرتب علي�ه زيادة 
اإلنتاجي�ة نتيج�ة توفر بيئة العمل املالئم�ة لإلبداع واالبت�كار. أما إذا كانت 
القي�م الت�ي حيمله�ا العاملون س�لبية أو متعارضة مع بعضه�ا البعض،  فإهنا 
تس�هم يف تكوين اجتاهات س�لبية متناقضة،  ما يرتب عليه انعدام أو ضعف 
التفاه�م ب�ني العاملني،  وبالتايل عدم القدرة عى اس�تيعاب مفهوم الرس�ائل 
وع�دم فهمه�ا نتيج�ة عدم وج�ود القب�ول بني املرس�ل واملس�تقبل،  وبالتايل 
حتري�ف الرس�الة وعدم الدقة يف نقل تفاصيلها نتيج�ة تباين اجتاهات األفراد 
)الكبيي،  1998م: ص69(،  ما يرتب عليه تدين مستوى األداء وانخفاض 
اإلنتاجية،  فهناك تأثري غري مبارش للقيادة االسراتيجية عى الثقافة التنظيمية 
م�ن خالل دور القي�ادة االس�راتيجية يف غرس القي�م،  وتعديل االجتاهات 

يمكن توضيحه فيام ييل :
1 � تع�د القي�م أح�د ضواب�ط الس�لوك اإلنس�اين بصفة عامة والس�لوك 
اإلداري بصفة خاصة،  حيث تس�هم يف تكوين االجتاهات التي يعرب 
عنها الفرد يف شكل سلوكيات صحيحة أو خاطئة أثناء إنجاز األعامل 
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اإلدارية التي تتضمن االتصاالت سواء مع الرؤساء أو املرؤوسني.
2 � تس�اعد معرف�ة االختالف�ات يف قي�م واجتاه�ات العاملني يف تفس�ري 
طبيعة الرصاع التنظيمي بينهم داخل املنظامت اإلدارية والذي غالبًا 
م�ا يعوق عمليات االتصال،  كام يس�اعد التش�ابه يف قيم واجتاهات 
العامل�ني يف تفس�ري التفاهم القائم بينهم وال�ذي يتضمن اتصاالت 

فاعلة سواء كانت رسمية أو غري رسمية.
3 � ي�زداد التع�اون بني العامل�ني يف املنظامت اإلداري�ة كلام زادت درجة 
التامث�ل يف قيم واجتاه�ات هذه اجلامعات ؛  حي�ث يرتب عى ذلك 
س�هولة وفاعلي�ة االتص�االت نتيج�ة فه�م كل منهم رس�الة اآلخر 
ورغبت�ه يف فهمها وحتقيق أهداف االتصال،  بين�ام يقل التعاون كلام 
زادت درج�ة التنافر بني قيم واجتاهات هذه اجلامعات،  األمر الذي 
يرتب علي�ه صعوبة الفهم املتبادل نتيجة ع�دم وجود رغبة حقيقية 
يف تلقي أوامر وتعليامت أو حتى معلومات من املرسل إىل املستقبل،  
ما يؤدي إىل عدم وصول مضمون الرس�الة وعدم تنفذهيا،  وبالتايل 

تدين مستوى األداء وانخفاض اإلنتاجية.
4 � تزداد فاعلية الدور القيادي للمدير كلام متاثلت قيمه واجتاهاته مع قيم 
واجتاهات مرؤوسيه ؛  ألن ذلك ييرس الفهم املتبادل خالل عمليات 
االتص�ال ويزي�د م�ن فاعلية االتص�ال ونق�ل األوام�ر والتعليامت 
وتنفيذه�ا،  بين�ام تق�ل الفاعلية القيادي�ة للمدير كل�ام اختلفت قيمه 
واجتاهات�ه عن قي�م واجتاهات مرؤوس�يه ؛  ألن ذلك يع�وق الفهم 
املتبادل خالل عمليات االتصال ويقلل من فاعلية االتصال ويؤدي 
إىل عدم فهم حمتويات الرس�الة وحتريفها أو إعاقة وصوهلا،  وبالتايل 

عدم القدرة عى تنفيذ األوامر والتعليامت.
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5 � تؤث�ر القيم واالجتاهات الش�خصية للقائد االس�راتيجي يف اختياره 
األه�داف اخلاص�ة باملنظم�ة،  فالقي�م واالجتاه�ات اإلجيابي�ة تيرس 
عمليات االتصال بني املدير واألطراف املشاركة يف اختاذ القرارات،  
م�ا يرتب عليه اختاذ القرارات الرش�يدة التي يش�رك فيها أكرب قدر 
من العاملني يف ظل الثقافة التنظيمية املساعدة عى العمل واإلنجاز،  
بين�ام القيم واالجتاهات الس�لبية تعوق عملي�ات االتصاالت داخل 
املنظامت،  وبالتايل تنتج قرارات فردية تتسم بضعف الرشد،  فضاًل 
عن صعوبة تطبيقها نتيجة معارضة العاملني هلا يف ظل ثقافة تنظيمية 

غري فاعلة )عبد الوهاب،  1996م : ص ص51 �52(.

 ك�ام تتأث�ر االجتاه�ات بالثقاف�ة التنظيمي�ة املحيط�ة بالف�رد م�ن خالل 
تأث�ره بالقيم واألعراف واملعايري االجتامعية الس�ارية يف بيئ�ة العمل الداخل 
واخلارج�ي،  فضاًل عن تأثره�ا باملحيط الثقايف واملحي�ط االجتامعي،  حيث 
تتضاف�ر هذه العوامل وتتداخل مع بعضها البع�ض لتكوين اجتاهات الفرد،  
لذل�ك تع�د االجتاهات مكتس�بة وليس�ت موروث�ة،  حيث تنتم�ي للعوامل 
املكتسبة يف السلوك اإلنساين )املغريب،  1995م : ص142(،  ويؤكد الغمري 
)1984 : ص ص123�126( اكتس�اب االجتاهات،  حيث يقول إن الطفل 
يولد غري مزود بأي اجتاه،  وإنام تتكون االجتاهات لدى الفرد نتيجة احتكاكه 

بمواقف خارجية خمتلفة.

 وم�ن ه�ذا املنطلق يرى الباح�ث أن الثقافة التنظيمي�ة هي حصيلة عدة 
عوام�ل م�ن أمهها القيادة االس�راتيجية حيث تس�هم يف تكوين االجتاهات،  
واالجتاهات يس�تخدمها الفرد يف التعبري عن س�لوكياته التي تكون إجيابية أو 
س�لبية،  فإذا كانت االجتاهات س�لبية جتاه ش�خص معني أو موضوع معني،  
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فإن ذلك ينعكس س�لبًا عى مس�توى األداء،  وإذا كانت االجتاهات إجيابية،  
فإن ذلك ينعكس إجيابًا عى مستوى األداء. 

ثانيًا: العالقة بني القيادة االسرتاتيجية وأنواع الثقافة التنظيمية  

هناك عالقة مبارشة بني القائد االس�راتيجي وبني نوع الثقافة التنظيمية 
الس�ائد يف املنظم�ة، فالقائ�د االس�راتيجي وم�ن خ�الل ترصفاته وأس�لوبه 
القيادي يس�اعد يف بل�ورة نوع الثقاف�ة التنظيمية املالئم ال�ذي يرى أنه حيقق 
أهداف املنظم�ة من وجهة نظره، ويف إطار املنظومة القيمية للمنظمة وطبيعة 
عمله�ا واخلدمات التي تقدمها، يف إط�ار املتغريات الداخلية واخلارجية التي 
تؤث�ر بدرجات متباينة يف نوعية الثقافة التنظيمية الس�ائدة، فعى س�بيل املثال 
يف املنظامت األمنية تسود ثقافة الضبط والربط التي تعتمد عى سلطة إصدار 
األوام�ر والتعليامت وااللتزام بتنفيذها، إال Bن ذلك ال خيلو من تأثري النمط 
القيادي وسعة أفق القائد االسراتيجي وتوجهاته ؛ ألن إرهاق العاملني حتت 
إمرت�ه باألوامر والتعلي�امت دون مراعاة الفروق الفردي�ة بينهم، أو حتميلهم 
ف�وق طاقاهتم يرتب عليه إخفاقهم يف إنج�از العمل وتعرضهم للعقوبات، 
ومن ثم سعيهم للترسب من املنظمة األمنية، وعدم قدرهتا عى إنجاز مهامها 
بكف�اءة وفاعلية، ما يس�تدعي إعادة نظر القائد االس�راتيجي يف نمط قيادته 
وأس�لوبه القيادي، بحيث يس�هم يف جلب ثقافة تنظيمية أكثر مرونة تس�اعد 
عى حتقيق األهداف، وزيادة إقبال العاملني عى إنجاز املهام بغض النظر عن 

صعوبتها.

وتتحدد العالقة بني القيادة االس�راتيجية وأنواع الثقافة التنظيمية وفقًا 
: )Harrison, 1987: pp. 5-20( ملا ييل
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1  ت االفرتاضات اخلاصة بثقافة املهمة

 يتمتع القائد االسراتيجي اجليد بروح التعاون مع اآلخرين واالنضباط، 
م�ع جتنب اس�تخدام س�لطاته يف خدمة أغراض�ه ومصاحله الش�خصية، فهو 
يطلب من مساعديه إنجاز املهام الرسمية التي يكلفهم هبا، ويف الوقت نفسه 

يلتزم بالسلطات الرسمية املوكلة إليه.

2 ت االفرتاضات اخلاصة بثقافة النفوذ

 يتمت�ع القائ�د االس�راتيجي اجلي�د بالق�وة واحل�زم والعدالة، وس�عيه 
تعرضه�م  بجانبه�م عن�د  األوفي�اء والوق�وف  باس�تمرار حلامي�ة معاوني�ه 
للمش�كالت أو وقوعهم يف األخطاء، فضاًل عن كرمه وعنايته هبم، وعدالته 

يف توزيع املهام واألعامل عى كل منهم.

3 ت االفرتاضات اخلاصة بثقافة الوظيفة

يؤمن القائد االسراتيجي اجليد باملساواة، ويكون قويًا فيؤثر من خالل 
س�لطته عى األفراد ألداء العمل، وتوفري امل�وارد الالزمة إلهناء األعامل، مع 

منح العاملني التعليامت يف ضوء التشجيع واملشاركة يف إنجاز العمل.

4 ت االفرتاضات اخلاصة بثقافة الفرد

هيت�م القائ�د االس�راتيجي اجلي�د بقي�م واحتياج�ات العامل�ني مع�ه، 
ويس�تجيب هلا، ويس�تخدم موقعه القيادي يف توفري فرص إلرضاء العاملني 
معه م�ن خالل تطوير مهاراهت�م الوظيفية، واحلرص ع�ى األخذ بآرائهم يف 

االعتبار عند اختاذ القرارات.



111

 وق�د أك�دت دراس�ة نوي�ران )2005م : ص98( ع�ى أمهي�ة الثقاف�ة 
التنظيمية يف دعم عملية اختاذ القرار االس�راتيجي من خالل تنمية املهارات 

الوظيفية للعاملني.

 يتض�ح مم�ا س�بق أن عل�امء اإلدارة يف الع�رص احلديث ق�د  توصلوا إىل 
أن القائد االس�راتيجي اجلي�د هو الذي يوجد ثقاف�ة تنظيمية مرنة تقوم عى 
مبادىء الش�ورى واملش�اركة والرقاب�ة اإلدارية اهلادفة لغ�رض التصحيح ال 
لتصيد األخطاء كوسائل فاعلة يف خدمة أهداف املنظامت، فضاًل عن العمل 
عى تطوير مه�ارات وقدرات العاملني باس�تمرار ومتابعة تقدمهم، ومن ثم 

تكليفهم باألعامل واملهام التي يمكنهم القيام هبا.   

ثالثًا: العالقة بني القيادة االسرتاتيجية والثقافة التنظيمية من منظور إسالمي

 حرص�ت الرشيعة اإلس�المية عى اتص�اف القائد بصفة عام�ة والقائد 
االس�راتيجي بصفة خاصة بس�امت جس�مية ونفس�ية وفنية وفكري�ة تؤهله 
لتحم�ل مهام القيادة وتبعاهتا، حيث يمتاز القائد االس�راتيجي يف اإلس�الم 
عن غريه باملقاصد التي جتمع عنارص التطابق بني األغراض املنظمية والرسالة 

واألهداف عى النحو التايل :
1  � القيادة وس�يلة وليست غاية يف فكر القائد املسلم، فهي وسيلة تنفيذ 
م�ا يعجز غريه من املس�لمني ع�ن حتقيق�ه أو الوصول إلي�ه يف إطار 

املقاصد اآلتية :
أ  � محاي�ة الدين م�ن خالل مصداقية األه�داف والتعبري من خالهلا 

عى حقائق الدين ومعانيه.
ب � تنفي�ذ بن�ود اخلط�ة واالس�راتيجية وفق�ًا ألح�كام معام�الت 
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الن�اس، وعالقاهت�م في�ام بينهم، وعالقاهت�م بالدول�ة، وعالقة 
الدول�ة هب�م، ومح�ل اجلميع عى االلت�زام بأوام�ر اهلل واجتناب 
نواهي�ه كأطر ترشيعية الزمة للتجريم والعقاب والوقاية. وهذا 
القص�د اجلام�ع لتعري�ف ه�دف املنظم�ة بأنه الدور األس�ايس 
للمنظم�ة ال�ذي يت�م تعريف�ه م�ن خ�����الل كل األط�راف 
صاحبة املصلحة التي تتحمل املخاطرة بالتعامل معها )الس�يد، 
1993م: ص3(، وتعري�ف أصحاب املصلحة بأهنم أي طرف 
له مصلحة ويتحمل املخاطرة بش�أن وضع املنظمة يف املستقبل. 
وبالطب�ع فإن املس�تهلك والدولة واملمول واملس�تثمر واملجتمع 
والدائن�ني وغريه�م م�ن األط�راف ذات العالق�ة بمخرجات 
املنظم�ة ومدخالهت�ا مجيعهم حي�ددون أهداف املنظم�ة، لذلك 
التزم اإلس�الم بتكليف القائد بضامن مصلحة مجيع األفراد، أو 
م�ا يعرف أحيان�ًا بتحقيق الرغبات املتعارض�ة من خالل حفظ 
الدي�ن ع�ى األص�ول التي أمج�ع عليها س�لف األم�ة )يونس، 
2002م : ص ص35�36(، ويف ه�ذا الص�دد جيب أن يس�عى 
القائد املسلم إىل توفري الثقافة التنظيمية املالئمة لتحقيق ذلك.       
2 � صيان�ة العنرص الب�رشي وحتصينه يف املنظمة : القيادة االس�راتيجية 
يف هذا الس�ياق هي سياس�ة الدين بالدنيا، وإدارة ش�ؤون العاملني، 
القي�ادة  أه�داف  أه�م  وم�ن  املفاس�د.  ودرء  مصاحله�م  وحتقي�ق 
االس�راتيجية يف هذا الصدد : العدالة واملس�اوة بني العاملني سواء 
يف توزي�ع العم�ل عليه�م، أو تكليفه�م بمه�ام يف متن�اول أيدهي�م 
واس�تطاعتهم، وجتن�ب االنحي�از واملس�اعدة ع�ى العم�ل يف ج�و 
حيادي متوازن، فمن الظلم تكليف العاملني وبمختلف مستوياهتم 
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ب�ام ال جي�ب عليهم رشعًا، أو أخ�ذ ماهلم بغري وجه ح�ق، أو منعهم 
ما يس�تحقون، فالظلم يش�مل كل من أخذ ملك أحد، أو غصبه يف 
عمله، أو طالبه بغري حق، أو فرض عليه حقًا مل يفرضه الرشع. ومن 
الظلم أيضًا اتباع الوس�اطة واملحس�وبية يف العمل وعدم استقطاب 
الكف�اءات املتمي�زة وإس�ناد امله�ام الوظيفي�ة املختلفة هل�ا، وإغفال 
اختي�ار امل�وارد البرشية عى أس�اس القوة واألمانة، م�ا يرتب عليه 
عدم القدرة عى حتقيق أهداف املنظم��ات حتى وإن توفرت الثقافة 
التنظيمية املالئمة للعمل واإلنجاز، ألن عدم توفر القوة واألمانة يف 
القائد من العوامل التي حتد من حتقيق القائد االس�راتيجي ملقاصده 

االسراتيجية )يونس، 2002م : ص36(.
3 � سياس�ة األم�ور املالي�ة وإتقان توزي�ع النادر منها : إن حس�ن توزيع 
واستخدام املوارد النادرة من أهم مهام القائد االسراتيجي ؛ حيث 
إن اس�تخدام القائد االس�راتيجي للموارد املالي�ة عى نحو رشعي 
خي�دم مصلح�ة املجتمع املس�لم ويدفع ال�رضر، ويع�ود بالنفع عى 
املنظمة والعاملني هبا، فالرشيعة تقوم إما عى درء املفاس�د أو جلب 

املصالح )قدوري، 1996م : ص ص12�13(. 

 ولتحقيق أهداف القيادة االس�راتيجية يس�عى القائد املس�لم إىل توفري 
ثقافة تنظيمية تقوم عى مبادىء الش�ورى واملشاركة والرقابة الذاتية كوسائل 
فاعل�ة يف توفري الثقافة التنظيمية الالزمة لدفع العاملني عى العمل واإلنجاز 

كام يتضح مما ييل :

1 ت الشورى

أكد اإلس�الم عى العمل بمبدأ الش�ورى، وعمل به الرس�ول > ومن 
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بع�ده اخللفاء الراش�دون رض�وان اهلل عليهم،  وهن�اك العديد من النصوص 
القرآني�ة التي حتث القائد واملدير املس�لم عى أن جيعل الش�ورى نصب عينيه 
)الضحي�ان،  1991م : ص152(،  فق�د ق�ال تعاىل يف كتاب�ه الكريم: } َفباَِم 
وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف  َرمْحٍَة ِمَن اهللَِّ لِنَْت هَلُْم َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ
ْل َع�َى اهللَِّ إِنَّ اهللََّ  َعنُْه�ْم َواْس�َتْغِفْر هَلُْم َوَش�اِوْرُهْم يِف اأْلَْمِر َف�إَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

ِلنَي}159{ )آل عمران(. حُيِبُّ امْلَُتَوكِّ

والش�ورى م�ن األركان األساس�ية الت�ي يرتك�ز عليها نظ�ام احلكم يف 
الدولة اإلس�المية،  فيجب عى القائد أن يش�اور أفراد جمموعته يف القرارات 
الت�ي يتخذه�ا قب�ل تطبيقه�ا،  برشط أن ال يك�ون هناك نص ق�رآين قاطع أو 
حديث صحيح عن رس�ول اهلل > يفصلها وحيكم فيها )املطريي، 1997م: 

ص241(.

 ومن هذا املنطلق ال جيب أن ينفرد القائد أو املدير باختاذ القرار،  وكذلك 
ال يرك اجلامعة تتخذ القرار بنفس�ها، ولكن جيب عليه أن يتشاور مع اجلامعة 
لالس�تفادة م�ن آرائه�م قبل اخت�اذ القرار ومن ث�م تنفي�ذه،  ويف املقابل جيب 
عى أف�راد اجلامعة األمانة واإلخالص يف إبداء ال�رأي )العيريي،  1998م : 
ص42(. ولذلك فاألخذ بمبدأ الش�ورى إلزام وفريضة عى كل قائد ومدير 
مس�لم،  وهي ظاهرة صحية ذات مردود إجيايب ع�ى القائد واملدير والعملية 
القيادي�ة واإلداري�ة بأكمله�ا، ألهن�ا جتلب الثقاف�ة التنظيمي�ة املالئمة للعمل 
واإلبداع،  فالرس�ول > شاور أصحابه واس�تمع آلرائهم وقبل املفيد منها،  
فف�ي غ�زوة بدر أخذ برأي اخلباب بن املنذر الذي أش�ار عى رس�ول اهلل > 
بالن�زول بالقرب من املاء وبناء حوض عليه حتى يتيرس للمس�لمني الرشب،  
بين�ام يتعذر ذل�ك عى الكافرين )م�ريس،  د.ت : ص77(،  كام كان رس�ول 
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اهلل > يعمل دائاًم عى إجياد بيئة نفس�ية صحية تدعم املناخ النفي للش�ورى 
وحتف�ز أفراد اجلامعة ع�ى اإلدالء بأفكارهم وآرائهم )فض�ل اهلل، 1997م : 

ص206( وهو ما يعرف حاليًا بتطوير الثقافة التنظيمية.

2 ت املشاركة 

 املش�اركة هي الوس�يلة الفاعلة الت�ي جتلب روح التع�اون بني األفراد، 
والتع�اون ه�و الوس�يلة األساس�ية لتحقي�ق األداء الع�ايل واملحافظ�ة علي�ه 
)بوسنر،  2004م : ص282(، لذلك عني اإلسالم هبا كوسيلة فاعلة لزيادة 
التق�ارب والتآل�ف بني املس�لمني وقائدهم، فالبد للقائ�د أن يتقىص احلقائق 
بنفس�ه وأال يصنع بابًا من الوس�طاء بينه وبني رعيته، فالبد أن ينزل للميدان 
بنفس�ه مع العاملني حتت قيادته ليش�اركهم يف رفع العبء وحتمل املسؤولية،  
فالرس�ول > م�ا أمر ب�يشء إال كان أول ما حيرص عى فعل�ه،  وما هنى عن 
يْش إال كان أول م�ن يمتنع عنه،  فعندم�ا هم أصحابه بإعداد الطعام،  اختار 
> مج�ع احلط�ب وه�و أصعب عمل ليق�وم به بنفس�ه،  فلم يميز نفس�ه عن 
أصحاب�ه،  بل ش�اركهم ليكون ق�دوة عملية فاعلة، وليجل�ب ثقافة تنظيمية 
تعتمد عى املش�اركة )الديمقراطية يف العرص احلديث( وكذلك شارك بنفسه 
يف حفر اخلندق )الضحيان، 1991م : ص152(،  كام كان >حيفز أصحابه 
بالقدوة وباملشاركة يف وضع اخلطط واالسراتيجيات احلربية وغريها )فضل 
اهلل،  1997م : ص203(، إذ إن املشاركة يف اختاذ القرارات جتعل املرؤوسني 
يش�عرون بأمهيتهم ودورهم اإلجيايب يف تسيري أمور املنظمة، ومس���ؤوليتهم 
جت�اه اجلامعة وجت�اه القرار املتخذ،  فيبذل كل منهم ما يف وس�عه لتنفيذ القرار 
املتخذ وحتقيق اهلدف املرجو من ورائه،  لذلك حيث اإلس�الم عى املش�اركة 

وينهى عن االستبداد بالرأي )مريس،  د0ت : ص ص75 – 76(.
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 وقد يتس�اءل البعض كيف تس�هم الش�ورى واملش�اركة يف جلب الثقافة 
التنظيمية املالئمة الختاذ القرارات يف ظل الظروف الطارئة التي جيب أن يتخذ 
القائد فيها قراره برسعة لعدم توفر الوقت الالزم للشورى واملشاركة، واجلواب 
عى ذلك أن الشورى واملشاركة من الوسائل األساسية لرفع قدرات ومهارات 
العاملني ملس�اعدهتم عى اختاذ القرارات يف الظروف الصعبة التي تتس�م بعدم 
التأكد وقلة املعلومات،  فهام بمثابة التدريب العميل الذي يكسب الفرد اخلربة 
العملي�ة عى رأس العمل والتفكري اإلجيايب الرسي�ع ملواجهة الظروف الطارئة 
واملباغتة التي تتس�م بنقص املعلومات وعدم التأكد، وتتطلب الرسعة يف اختاذ 
القرار إلكس�اهبم الثقة الالزمة للترصف يف املواقف احلرجة واألزمات،  وهذا 
ه�و دور القائ�د االس�راتيجي الذي جيب أن يق�وم به من خالل ف�رض ثقافة 
تنظيمية تقوم عى مبادىء الشورى واملشاركة الفاعلة لكي يمكن العاملني من 

الترصف برسعة وفق ما متليه مقتضيات املواقف واألزمات.

 إن تطوير الثقافة التنظيمية ال يتم دون توفر قدر من الشورى واملشاركة، 
فالتطوي�ر ال خيرج عن املعاين الس�ابقة، حيث يتضم�ن منح الفرد اإلمكانات 
املادية والبرشية والفنية الالزمة للقيام بالعمل وحل املشكالت التي تواجهه،  
قال رس�ول اهلل >: )كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته( )رواه الشيخان 
وأبو داود والرمذي من حديث ابن عمر – اجلامع الصغري للسيوطي،  ج2 : 
ص95(،  فلكي يكون الفرد خري راع،  و خري متقن لعمله،  جيب أن يتعامل 
م�ع املواق�ف واألزمات حس�ب رؤيته وتقدي�ره هلذه املواق�ف بعد احلصول 
عى التأهيل العلمي والعميل املناس�ب )الشورى واملشاركة( مستشعرًا معنى 
اإلحس�ان،  فيجب عى املس�لم أن يعبد اهلل كأنه يراه،  فإن مل يكن يراه فإن اهلل 
ي�راه،  وعى املس�لم أن يتقن العم�ل لوجه اهلل تعاىل دون خوف من املس�اءلة 
اإلداري�ة،  طامل�ا أن الني�ة تتجه فعاًل لإلتق�ان،  وال أدل عى ذلك من حديث 
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رس�ول اهلل > حي�ث ق�ال >: )إذا حك�م احلاك�م فاجتهد ثم أص�اب فله 
أج�ران،  وإذا حك�م فاجتهد ثم أخطأ فله أج�ر( )فتح الباري برشح صحيح 
البخ�اري،  كت�اب االعتص�ام،  ج15،  ص257(،  وحتم�ل كل ه�ذه األدلة 
القاطعة إش�ارة تتف�ق مع مبادىء تطوي�ر الثقافة التنظيمي�ة،  وجيب الوقوف 
عندها وفهمها وحتليلها وتفسريها،  ثم االنطالق منها نحو التوسع يف تطوير 
الثقافة التنظيمية حس�ب طبيعة كل منظمة وأهدافها وجماالت نشاطاهتا؛ بعد 
أن يت�م بناء مقياس علمي حم�دد للعوامل واملحددات املؤث�رة يف دور القيادة 
االس�راتيجية يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمي�ة لتطبيقه�ا ومن ثم تقيي�م النتائج 
العملية بناًء عى هذه املقاييس ؛  لتأييد تطبيق هذه التجربة وتعميمها يف حال 

نجاح النتائج املرتبة عليها.

3 ت الرقابة الذاتية

 الرقاب�ة يف معناها العام عبارة عن نش�اط إداري يس�عى إىل التحقق من 
كفاءة استغالل موارد املنظمة وحتقيق أهدافها )كشك،  1999م : ص283(.

وهي تعني مراجعة األعامل للتأكد من مدى اتفاقها مع اخلطة املوضوعة 
)الصباب،  1999م : ص225(.

والرقابة وسيلة من وسائل توفري املعلومات واإلحصائيات عن العملية 
التش�غيلية لإلدارة العليا وكيفية رسياهنا وتوقعاهتا املس�تقبلية،  حيث تساعد 
الرقاب�ة ع�ى ث�الث وظائ�ف إدارية مهمة ه�ي : التنب�ؤ،  وتس�جيل النتائج،  

وحتميل املسؤولية عى النتائج )املنيف،  1999م : ص183(.

وه�ي عملية مس�تمرة ومتج�ددة تت�م بمقتضاها التحقق م�ن أن األداء 



118

يت�م عى النحو الذي حددته األهداف واملعاي�ري بغرض التقويم والتصحيح 
والتدخل عند اللزوم )النمر وآخرون، 2006م : ص291(.

 والرقاب�ة إحدى وظائ�ف اإلدارة يتم ممارس�تها عند القي�ام بالوظائف 
اإلداري�ة األخ�رى كالتخطي�ط والتنظي�م والقي�ادة واختاذ الق�رارات هبدف 
التأكد من س�ري األع�امل يف اجتاه األهداف بص�ورة مرضية )درويش وتكال،  

1980م: ص509(.

 أما الرقابة الذاتية فهي : متابعة ومالحظة وتقييم الترصفات واألش�ياء 
ع�ن طري�ق الفرد ذات�ه،  للتأك�د من س�ريها وفق قواع�د وأح�كام الرشيعة 
اإلس�المية والكش�ف عن االنحرافات واألخطاء متهي�دًا لعالجها والقضاء 

عليها )املطريي،  1997م : ص191(.

 ويش�تمل القرآن الكريم ع�ى العديد من اآليات التي تش�ري إىل الرقابة 
الذاتي�ة وأمهيته�ا، فاملس�لم مراق�ب م�ن قبل اهلل ع�ز وجل، وجي�ب عليه أن 
يستش�عر ه�ذه الرقاب�ة يف ذات�ه، ويوقن أنه حماس�ب عى مجيع أعامل�ه،  وأهم 

اآليات التي تشري لذلك :
� قال تعاىل: } َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل إاِلَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد}18{ )ق (.

ُه َعَمَلُكْم َوَرُس���وُلُه َواْلُْؤِمُنوَن ۖ  � وقال تعاىل: }َوُقِل اْعَمُلوا َفَس���َيَرى الَلّ
ُئُكْم ِبَا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن}105{  َهاَدِة َفُيَنبِّ وَن إَِلى َعالِِم اْلَغْيِب َوالَشّ َوَسُتَرُدّ

)التوبة (.
ْرِض َوإِْن ُتْبُدوا َما ِفي  ���َماَواِت َوَما ِف���ي اْلَ ِه َما ِفي الَسّ � وق�ال تعاىل }لَِلّ
ُب َمْن  ُه َفَيْغِف���ُر ِلَْن َيَش���اُء َوُيَعِذّ َأْنُفِس���ُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِس���ْبُكْم بِ���ِه الَلّ

ُه َعَلىُكِلّ َشْيٍء َقِديٌر}284{ )البقرة (. َيَشاُء َوالَلّ
ِه َفإِْن َلْم َتْعَلُموا  � وقال جل ش�أنه }اْدُعوُهْم ِلَبائِِهْم ُهَو َأْقَس���ُط ِعْنَد الَلّ
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ي���ِن َوَمَوالِيُك���ْم َوَلْيَس َعَلْيُك���ْم ُجَناٌح ِفيَما  آَباَءُه���ْم َفإِْخَواُنُك���ْم ِفي الِدّ
ُه َغُفوًرا َرِحيًما }5{  َدْت ُقُلوُبُكْم  َوَكاَن الَلّ َأْخَطْأُتْ بِِه َوَلِكْن َم���ا َتَعَمّ

)األحزاب(.

تبني اآليات القرآنية الكريمة أمهية الرقابة الذاتية التي جيب أن يامرس�ها 
املس�لم عى نفس�ه، ألنه مراق�ب من قب�ل اهلل عز وجل، وحماس�ب عى مجيع 
أعامله وترصفاته التي يبدهيا ويظهرها، ألن اهلل يعلم جهره ورسه، فمحاس�بة 
النفس أصعب من حماسبة اآلخرين، ألن اآلخرين ال يعلمون ما يرسه الفرد، 
فالرقابة الذاتية تتميز بالشفافية من قبل الفرد مع نفسه، مع يقينه التام بأن اهلل 
يعلم ما توس�وس به نفسه، وهلذا تتس�م الرقابة الذاتية بالدقة والفاعلية ألهنا 
متتد لتشمل النوايا اخلفية للفرد، ولذلك فإن االعتامد عى الرقابة الذاتية كمبدأ 
من مبادىء تطوير الثقافة التنظيمية من أهم أولويات القيادة االس�راتيجية ؛ 
فالفرد الذي يستشعر أنه مراقب من قبل اهلل يف الرس والعلن ال حييد عن تنفيذ 

املهام واألعامل املوكلة إليه، بل ويسعى إلتقاهنا بقدر اإلمكان. 

 ك�ام دلت العديد م�ن األحاديث الرشيفة عى أمهي�ة الرقابة بصفة عامة 
وأمهية الرقابة الذاتية بصفة خاصة،  فعن َأيب َبْرَزَة األَْسَلِميِّ قاَل: قاَل َرُسوُل 
اهلل: »الَ َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َحتَّى ُيْسَأَل َعْن ُعْمِرِه فِيَم َأْفنَاُه، َوعن ِعْلِمِه فِيَم َفَعَل، 
وعن َمالِِه ِمْن َأْيَن اْكَتَسَبُه َوفيَم َأْنَفَقُه، وعن ِجْسِمِه فِيَم َأْباَلُه« )رواه الرمذي 
يف س�ننه، كتاب : صفة القيامة، باب : يف القيامة، حديث رقم 2462، ج7 : 

ص124(.

 فاحلديث يوضح أن اإلنس�ان يس�أل ع�ن مجيع التفاصي�ل الدقيقة التي 
قام هبا يف احلياة الدنيا، وال ش�ك أنه لن يس�تطيع أن ينكر أو خيفي شيئًا منها، 
ومجي�ع هذه األعامل مراقبة من قبل اهلل عز وجل، ولذلك فإدراك الفرد ملعنى 
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الرقابة الذاتية جيعله يس�عى بقدر اإلمكان إىل عدم خمالفة أوامر اهلل واجتناب 
نواهيه واحلرص عى طاعته للحصول عى رضاه وجتنب سخطه.

 وع�ن أيب هري�رة [ ق�ال: »كاَن النب�يُّ > ب�اِرزًا َيْوم�ًا للنَّ�اِس، فأتاُه 
يُل َفَقاَل: ما اإِليامُن ؟ قال: »أْن ُتْؤِمَن باهللَِّ، وَماَلِئكتِِه، وبِلقائه، َوُرُس�ِلِه،  ِجرْبِ
َك  وُتْؤِمَن بالَبْعِث«. قال: ما اإِلس�الُم ؟ قال: »اإِلْسالُم : أْن َتْعُبَد اهللََّ وال ُترْشِ
كاَة امَلْفروض�َة، وَتصوَم َرمض�اَن«. قال: ما  َي ال�زَّ �الَة، َوُتَؤدِّ ب�ِه، َوُتِقي�َم الصَّ
ُه يراك«. قال:  اإِلحس�اُن ؟ قال: »أْن َتْعُبَد اهللَِّ كَأنََّك َتراُه، ف�إْن مل َتُكْن َتراُه فإِنَّ
َك عْن  َمت�ى الس�اعُة ؟ قال: »ما املس�ؤوُل عنها بأعلَم ِمَن الس�ائل. وس�ُأخرِبُ
ا ؛ وإَِذا َتطاَوَل ُرعاُة اإِلبِل الُبْهِم يف الُبنْياِن، يف  أرَشاطه�ا: إِذا َوَل�َدت األََمُة َرهبَّ
مَخْس ال َيْعَلُمهنَّ إالَّ اهللَُّ«. ثمَّ َتال النبيُّ > : »إنَّ اهللََّ ِعنَْدُه ِعلُم الَساعِة«اآلية. 
ُم الناَس  وُه«. فلم َيَروا َش�يئًا. فقال: »ه�ذا ِجرْبيُل جاَء ُيَعلِّ ثَم أْدَبَر. فقال »ُردُّ
ِدينَُه�م«. ق�ال أبو عب�ِد اهللَِّ: َجَعل ذلَك كلَّ�ُه ِمَن اإِلي�امن« )رواه البخاري يف 
صحيح�ه، كت�اب : اإليامن، باب : س�ؤال جربيل النبي ع�ن اإليامن، حديث 

رقم 50، ج1 : ص157(.

 فاليق�ني من أن اهلل ي�رى الفرد وأنه مطلع علي�ه يف رسه وعالنيته يدعم 
مب�دأ تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمية وزي�ادة درجات مرونتها م�ن خالل احلرص 
والتقي�د باألع�امل التي حتقق الفائ�دة واملصلحة، أو حتى خمالف�ة األوامر إذا 
كان�ت تعرق�ل التنفي�ذ أو عند مواجهة مس�تجدات تتطل�ب رسعة الترصف 
واخت�اذ قرارات رسيع�ة، فالرقابة الذاتية تزيد من مق�درة الفرد عى الترصف 
حس�ب مقتضي�ات املواق�ف لصال�ح املنظم�ة، وخلدم�ة أغراضه�ا، وحتقيق 
أهدافه�ا، فالفرد يقدم عى العمل إلتقانه، ألن خمافة اهلل وخش�يته هي الدافع 
األكرب للرقابة الذاتية التي جتعل املس�لمني يبذل�ون قصارى جهدهم ليقينهم 

بأن احلساب األخروي أشد زجرًا.



121

 وق�د كان رس�ول اهلل > يق�وم الليل حت�ى تتفطر قدماه، فعن عائش�َة 
َر َقَدماه، فعن  ريض اهلل عنه�ا : »َأنَّ نبيَّ اهللِ > كان يقوُم من الليل حتى َتتفطَّ
عائش�ة ريض اهلل عنها قالت : مِلَ تصنُع هذا يا رس�وَل اهلل وقد غفر اهلل لك ما 
�ر؟ قال: َأَفال أحبُّ أن أكوَن عبدًا ش�كورًا. فلام َكُثَر  م من َذْنبك وما تأخَّ تق�دَّ
حلم�ُه صىىّ جالِس�ًا، فإِذا أراَد أن يركَع قام فقرَأ ثم َرَك�َع« )رواه البخ�اري يف 
صحيحه، كتاب : التفسري، باب : ليغفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، 

حديث رقم 4718، ج9 ص558(. 

 و الرقاب�ة الذاتية يف اإلس�الم وس�يلة من وس�ائل إتق�ان العمل وفق ما 
جاءت به الرشيعة اإلس�المية الس�محة س�واء يف تبعات احلكم،  أو يف تسيري 
موارد ونفقات الدولة اإلسالمية،  خاصة بعد اتساع رقعة الدولة اإلسالمية 
نتيج�ة الفتوحات ما زاد من املوارد والنفقات،  وتطلب األمر زيادة وإحكام 
الرقاب�ة بصف�ة عامة عى الوالي�ات واألمصار لض�امن العدال�ة وتصحي��ح 
االنحراف�ات واألخط�اء عند وقوعه�ا،  لذلك اعتمدت الرقابة يف اإلس�الم 
ع�ى الرقابة الذاتية يف املق�ام األول،  ث���م الرقابة الرئاس�ية ورقابة األجهزة 
اإلداري�ة املتخصص�ة والرقاب�ة الش�عبية،  ف�اإلدارة ال تس�تقيم دون رقابة أو 
متابع�ة،  والرقابة مرحلة مكملة حلس�ن اإلدارة،  وتؤك�د التطبيقات العملية 
والن�امذج الفعلية يف تاريخ الدولة اإلس�المية أمهية الرقابة يف اإلس�الم وأهنا 

متعددة اجلوانب متكاملة األبعاد )املطريي،  1997م : ص191(. 

 وق�د ارتبط�ت الرقابة الذاتي�ة بمخاف�ة اهلل عز وج�ل ومراقبته يف الرس 
والعلن ألن النفس أمارة بالس�وء،  لذلك كان املس�لمون يبارشون رقابة عى 
أنفسهم ويراجعون ترصفاهتم،  ألن اهلل هو الرقيب يعلم الرس وأخفى )النمر 
وآخرون،  2006م : ص308(،  حيث يؤكد القرآن الكريم بأن مجيع أفعال 
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الفرد وترصفاته مرئية ومراقبة من قبل اهلل عز وجل وأنه س�وف حياسب عى 
هذه الترصفات واألفاعل يف الدنيا واآلخرة حيث قال تعاىل يف كتابه العزيز: 
���ا َتْعَمُلوَن}93{ )النمل(، وبدقة متناهية تعجز  }...َوَما َرُبَّك بَِغاِفٍل َعَمّ
ا  ٍة َخرْيً عنه�ا النظ�م البرشي�ة الوضعية وقال أيض�ًا: } َفَمْن َيْعَم�ْل ِمْثَق�اَل َذرَّ
ا َيَرُه}8{ )الزلزلة (، كام أن املس�لم ال  ٍة رَشًّ َي�َرُه ﴿7﴾ َوَم�ْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
يتحمل مسؤولية أعامل اآلخرين )السلطان،  1997م : ص129(، ما يدفعه 
إىل بذل قصارى جهده يف العمل إلتقانه وعدم التقصري فيه ألن ذلك يعرضه 

لغضب اهلل وعقوبته. 

 والرقابة الذاتية يف اإلس�الم مصدر من مصادر تطوير الثقافة التنظيمية 
هبدف حتس�ني األداء وتوفري الوقت واجله�د وهو ما عرف يف اإلدارة احلديثة 
بإدارة اجلودة الش�املة،  فاهلدف من الرقابة الذاتية هو استش�عار املوظف أو 
الفرد املس�لم ألخطائه وتقصريه، وسعيه باس�تمرار إلتقان العمل من خالل 
تطوي�ر أدائه لألفضل )أبو س�ن،  1996م : ص146(،  واحلرص عى تنفيذ 
العمل بالطريقة الصحيح�ة دون أخطاء،  وبالتايل تقليل الفاقد نتيجة أخطاء 
العم�ل أو اإلمهال والتقص�ري،  وتوجيه جهود العامل�ني إلنجاز العمل بدقة 

من أول مرة ما يوفر الوقت املستغرق يف إعادة العمل عند اإلخفاق.   

 ك�ام تس�هم الرقابة الذاتي�ة يف تنمية الش�عور بالرقابة اإلهلي�ة من خالل 
ترس�يخ عقيدة التوحيد يف نفس املس�لم،  وتعزيز اإليامن يف نفس�ه،  ما يؤدي 
إىل زيادة خضوعه للخالق عز وجل،  وهذا كله يدعو ألمهية تعاون وتكامل 
املؤسس�ات املختلف�ة يف ال�دول اإلس�المية ب�دءًا ب�األرسة املس�لمة ومرورًا 
باملدرس�ة وانته�اًء بمؤسس�ات العم�ل التنفيذي�ة املختلف�ة،  فاملحافظ�ة عى 
الصالة يف مجاعة داخل حميط العمل وخارجه تنهى صاحب��ها عن الفحش�اء 

واملنكر سواء يف القول أو العمل )املطريي،  1997م : ص ص198(.   
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 يتضح مما سبق أن الرشيعة اإلسالمية الغراء قد  توصلت منذ مخسة عرش 
قرنًا من الزمان إىل ما توصلت إليه اإلدارة احلديثة من أن القائد االسراتيجي 
اجليد هو الذي جيلب ثقافة تنظيمية مرنة تقوم عى مبادىء الشورى واملشاركة 
والرقابة اإلدارية اهلادفة لغرض التصحيح ال لتصيد األخطاء كوسائل فاعلة 
يف خدم�ة أه�داف املنظامت، فضاًل عن العمل ع�ى تطوير مهارات وقدرات 
العاملني باس�تمرار ومتابعة تقدمهم، ومن ثم تكليفهم باألعامل واملهام التي 
يمكنهم القيام هبا، إال أن الرشيعة اإلس�المية أضافت الرقابة الذاتية كعنرص 
فاع�ل يس�هم إىل حد كبري يف ضامن تأثري الثقاف�ة التنظيمية من خالل االلتزام 
بالتطبي�ق للعمل وإتقان�ه، ما يرتب عليه تأكيد النجاح والتفوق واس�تغالل 
املس�امهات الفاعلة للقيادة االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية بام خيدم 

طموحات املنظامت وحيقق أهدافها.  

2 . 3  الدراسات السابقة

متهيد

يعرض الباحث بعض مس�امهات الدراس�ات الس�ابقة يف جم�ال القيادة 
والثقاف�ة التنظيمية والعالقات املتبادلة بينهام بش�كل مب�ارش عرب تأثري القيادة 
ع�ى الثقافة التنظيمية، أو تأث�ري الثقافة التنظيمية عى القيادة، أو بش�كل غري 
مب�ارش ع�رب تأثري أن�امط القيادة ومس�توياهتا عى الثقاف�ة التنظيمي�ة، أو تأثري 
أنواع الثقاف�ة عى القيادة، أو التأثريات املتبادلة بني القيادة والثقافة التنظيمية 
والعوامل األخرى املرتبطة املتأثرة هبام كاالنتامء التنظيمي، واملناخ التنظيمي، 
وااللت�زام التنظيم�ي، والفاعلي�ة التنظيمي�ة، والتطوي�ر التنظيم�ي، والرضا 
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الوظيف�ي، وانعكاس�اهتا عى املنظامت بصف�ة عامة واملنظ�امت األمنية بصفة 
خاصة سواًء يف الدراسات العربية أو الدراسات األجنبية كام يتضح مما ييل :

2 . 3 . 1 الدراسات العربية 
دراس�ة عبد الرمحن هيجان بعنوان »أمهية قيم املديرين يف تشتكيل ثقافة 
منظمتتني ستعوديتني : اهليئة امللكية للجبيل وينبع ورشكة ستابك« )هيجان، 

1992م( : 

هدف�ت الدراس�ة إىل  التع�رف عى قي�م أصحاب النف�وذ )املديرين( يف 
منظمتني س�عوديتني، وحتديد مدى تأثري هذه القيم يف أبعاد الثقافة بمنظامهتم 
فيام يتعلق بأس�لوب وكيفية إدارهتم ملهام منظامهت�م، وعالقاهتم مع العاملني 
معه�م، وكيفي�ة إدارهت�م لبيئ�ة منظامهت�م، وم�دى تأث�ري قيمه�م يف اجلوانب 
امللموس�ة ونامذج الس�لوك املوجودة وس�ري قراراهتم. وقد استخدم الباحث 
املنهج الوصفي بطريقة املسح االجتامعي الذي اعتمد عى االستبانة واملقابلة 

كأدوات للدراسة، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها :

متث�ل قيم املديرين ومدي�ري اإلدارت العليا عى وجه اخلصوص عاماًل 	•
رئيسًا يف تشكيل ثقافة منظامهتم. 

اعتبار األفراد س�واًء كانوا يف مس�توى القيادة، أو يف مستوى اإلرشاف 	•
والتنفيذ هم الثروة احلقيقية للمنظمة.

احلرص عى األداء اجليد يف أعامل املنظمتني.	•

االهتامم باجلوانب اإلنسانية يف العمل من خالل إشاعة الشعور األرسي 	•
داخل املنظمتني، وأمهية قيم املديرين يف تشكيلها.



125

مراعاة القواعد واألنظمة السائدة يف املنظمتني لتحقيق أهدافهام.	•

االهتامم بالبيئة اخلارجية من حيث املنافسة والدفاع عن مصالح املنظمة.	•

روح املنافسة تشكل قيمة أساسية يف اختاذ أي قرار.	•

إن ثق�ة اإلدارة واإلي�امن بق�درات املوظ�ف والتعبري له عن ه�ذه الثقة 	•
تساعد عى زيادة فاعليته يف جمال خدمة العميل. 

دراسة نجوى الطبالوي بعنوان »تأثري ثقافة املنظمة عىل الفاعلية التنظيمية 
بالتطبيق عىل منظامت صناعة الدواء يف مرص« )الطبالوي، 1996م( : 

 هدفت الدراس�ة إىل  التع�رف عى تأثري ثقافة املنظم�ة عى فاعليتها من 
خالل دراس�ة تأثري خصائ�ص ثقافة املنظمة عى الفاعلي�ة التنظيمية ملنظامت 
األع�امل يف م�رص. وقد اس�تخدمت الباحثة املنه�ج الوصفي بطريقة املس�ح 
االجتامعي الذي اعتمد عى االستبانة واملقابلة كأدوات للدراسة، وتوصلت 

الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها :
تؤثر الثقافة التنظيمية جلامع�ة العمل تأثريًا جوهريًا إجيابيًا عى الفاعلية 	•

التنظيمية.
عن�ارص مجاعية العمل املؤثرة إجيابًا عى الفاعلية التنظيمية هي : س�يادة 	•

روح الفري�ق، واملش�اركة يف صن�ع واختاذ الق�رارات، واإليامن بالعمل 
اجلامعي، واملودة والتفاهم بني أعضاء املنظمة، واإلخالص والتفاين يف 
العمل، وروح االنتامء، واملس�اواة كأساس للتعامل مع مجيع العاملني، 

وتبادل اآلراء واألفكار واملقرحات إلنجاز العمل. 
تؤث�ر الثقافة التنظيمية التي تتس�م بالقدرة عى التكي�ف تأثريًا جوهريًا 	•

إجيابيًا عى الفاعلية التنظيمية.
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أه�م عنارص خاصي�ة القدرة ع�ى التكيف املؤث�رة إجيابًا ع�ى الفاعلية 	•
التنظيمية هي : اإلعالم الداخيل الفاعل، واستعداد العاملني للتغريات 
الداخلي�ة، واالعتق�اد بحتمي�ة التغي�ري، وتعيني من لدهي�م القدرة عى 
التعام�ل مع التغيري، وقدرة املنظمة عى التعامل مع التغريات اخلارجية 
املفاجئة، واالعتقاد بأمهية املصارحة واالتصاالت املفتوحة بني الرؤساء 

واملرؤوسني، واالعتقاد بأن التغيري سنة من سنن احلياة. 
تؤث�ر الثقاف�ة التنظيمية التي تتس�م باالبتكار تأثريًا جوهري�ًا إجيابيًا عى 	•

الفاعلية التنظيمية.
أهم عنارص خاصية االبتكار املؤثرة إجيابيًا عى الفاعلية التنظيمية هي : 	•

تش�جيع العاملني عى التفكري اإلبداعي واألداء االبتكاري، واالعتقاد 
ب�أن االبتكار أس�اس نج�اح املنظمة ومتيزه�ا، وحرية التعب�ري واحرام 

الرأي اآلخر، واالستعداد لتحمل املخاطرة.
يتطل�ب إجي�اد قي�ادة ق�ادرة ع�ى تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمي�ة تواف�����ر 	•

جمموع�ة من املتطلب�ات اإلدارية والفنية واملادي�ة والتنظيمية من أمهها: 
إع�ادة تش�كيل قي�م العامل�ني لتغي�ري س�لوكياهتم وأدائه�م لألفضل، 
وتوف�ري عنارص القوة واملوارد االقتصادي�ة، وتوزيع املوارد عى األفراد 
واملجموع�ات وفق�ًا ملتطلب�ات اإلنتاجي�ة وحتقي�ق األه�داف ولي�س 
وفق�ًا لتأثريهم االس�راتيجي، واحل���رص عى التنس�يق والتكامل يف 
العمليات الداخلية باملنظمة، والتكيف مع املتغريات التقنية واالجتامعية 

واالقتصادية واملؤسسية املحلية والعاملية.
استخدام فرق العمل من أهم وسائل إعداد وهتيئة القيادة.	•
 أه�م املعوق�ات الت�ي حتد م�ن فاعلي�ة دور القي�ادة يف تطوي�ر الفاعلية 	•
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التنظيمي�ة ه�ي : ع�دم تواف�ر عن�ارص الالمركزي�ة، وصعوبة انس�ياب 
االتصاالت، واحلصول ع�ى املعلومات داخل املنظمة وانعدام العدالة 

واملساواة يف التعامل مع العاملني.

دراس�ة أمحد النعمي بعن�وان »أثر الثقافتة التنظيميتة يف فاعلية عمليات 
التدريب يف األجهزة األمنية باململكة العربية السعودية« )النعمي، 1998م(: 

 هدفت الدراسة إىل  التعرف عى أثر الثقافة التنظيمية يف فاعلية عمليات 
التدري�ب يف األجه�زة األمنية باململكة العربية الس�عودية من خالل الوقوف 
عى مس�توى إدراك الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف األجهزة األمنية، ومستوى 
فاعلي�ة العملي�ة التدريبي�ة، والعالقة بني الثقاف�ة التنظيمية وفاعلي�ة العملية 
التدريبي�ة. وقد اس�تخدم الباحث املنهج الوصفي بطريقة املس�ح االجتامعي 
الذي اعتمد عى االس�تبانة كأداة للدراسة، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج 

من أمهها :
يدرك ضباط األجهزة األمنية أن قيم القوة وفرق العمل والنظام تسود 	•

الثقافة التنظيمية باألجهزة األمنية بدرجة عالية جدًا.
ي�درك ضب�اط األجه�زة األمنية أن قي�م الصف�وة واملكاف�أة والفاعلية 	•

والكف�اءة والعدالة تس�ود الثقاف�ة التنظيمية باألجه�زة األمنية بدرجة 
عالية. 

يتم حتدي�د االحتياج�ات التدريبية اخلاص�ة بالعامل�ني أو املوظفني يف 	•
األجهزة األمنية بفاعلية عالية.

يتم حتديد االحتياجات التدريبية اخلاصة بالوظيفة بدرجة متوسطة.	•
تسهم الثقافة التنظيمية السائدة يف رفع فاعلية العمليات التدريبية.	•
يتطل�ب إجياد قي�ادة قادرة عى تطوي�ر الثقافة التنظيمية الس�ائدة توافر 	•
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املتطلب�ات التالي�ة : العمل عى س�يادة قي�م القوة والفاعلي�ة والكفاءة 
والعدال�ة وفرق العم�ل واملكافأة والعدل والقان�ون والنظام والتفكري 

االبتكاري يف حل املشكالت.
أه�م وس�ائل إعداد وهتيئ�ة القي�ادة االس�راتيجية لتطوي�ر األداء هي 	•

استخدام فرق العمل.
• أهم املع�وقات التي حتد من فاعلية دور القيادة يف تطوير الثقافة التنظيمية 	

هي : غياب قيم القوة والفاعلية والكفاءة والعدالة وفرق العمل واملكافأة 
والعدل والقانون والنظام والتفكري االبتكاري يف حل املشكالت.

دراس�ة عادل زايد بعنوان »حتليل تأثري القيادة يف تنمية العاملني : دراسة 
ميدانية« )زايد، 1999م( : 

 هدف�ت الدراس�ة إىل  حتديد أه�م خصائص القي�ادة اإلدارية التي جيب 
ع�ى منظامت األعامل تكوينها وتنميتها لتس�تطيع مواجه�ة التحديات البيئية 
اجلديدة من خالل رفع مس�تويات االنتامء التنظيم�ي والرضا الوظيفي. وقد 
اس�تخدم الباحث املنهج الوصفي بطريقة املس�ح االجتامعي الذي اع���تمد 

عى االستبانة كأداة للدراسة، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها :
حتت�اج منظامت األع�امل املرصية إىل نوعية متميزة م�ن القيادة اإلدارية 	•

ملواجهة التحديات البيئية اجلديدة.
ممارس�ات القي�ادة التحويلي�ة أكث�ر ق�درة ع�ى زي�ادة انت�امء العاملني 	•

ورضاهم الوظيفي من ممارسات القيادة التبادلية.  
تنب�ع املس�امهة احلقيقية لنمط القيادة التحويلية م�ن خصائصه ومميزاته 	•

الفري�دة حيث يتمي�ز بوضوح الرؤية املس�تقبلية، والق�درة عى حتقيق 
األه�داف التنظيمية والوفاء باحتياجات املرؤوس�ني، كام يظهر اهتاممًا 

بالتميز يف األداء.   
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تؤث�ر العوائ�د املادية بق�وة يف كفاءة املنظم�ة وزي�ادة اإلنتاجية لتجنب 	•
اخلسائر.

يتفوق تأثري نم�ط القيادة التحويلية عى نمط القيادة التبادلية يف تطوير 	•
طرق العمل.

يتطل�ب إجياد قي�ادة قادرة عى تطوي�ر الثقافة التنظيمية الس�ائدة توافر 	•
املتطلب�ات التالي�ة : هياكل تنظيمي�ة مرنة تس�توعب التطوير وتعكس 
بوض�وح توزي�ع الصالحي�ات واملس�ؤوليات، وتعتمد ع�ى تفويض 
الس�لطة والالمركزية، ودعم القيادة العلي��ا جله�ود التطوير، وحتديد 
خطوط الس�لطة واملس��ؤولية، وجتنب سلبيات الواسطة واملحسوبية، 
ووضع معايري دقيقة لتقييم جودة األداء، ودعم روح املبادرة واإلنجاز، 
وتكوي�ن صف ثاٍن من متخذي الق�رارات عند غياب القادة، والقدرة 

عى اإلبداع واالبتكار.
أه�م وس�ائل إعداد وهتيئ�ة القي�ادة االس�راتيجية لتطوي�ر األداء هي 	•

استخدام اإلدارة باالستثناء.
أه�م املعوق�ات الت�ي حت�د م�ن فاعلي�ة دور القي�ادة يف تطوي�ر الثقافة 	•

التنظيمي�ة هي : مج�ود اهلي�اكل التنظيمية وعدم قدرهتا عى اس�تيعاب 
التطوي�ر، وعدم مس�اندة القيادة العلي�ا جلهود التطوي�ر، وعدم حتديد 
خط�وط الس�لطة واملس�ؤولية، وانتش�ار الفس�اد اإلداري والواس�طة 
واملحس�وبية، وغي�اب املعاي�ري الالزمة لتقيي�م ج�ودة األداء، وغياب 
روح املبادرة واإلنجاز، واملركزية الشديدة وعدم تكوين صف ثاٍن من 

متخذي القرارات عند غياب القادة.
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دراسة سعيد الغامدي بعنوان »القيادة التحويلية يف اجلامعات السعودية: 
مدى ممارستتها وامتتالك خصائصها من قبل القيتادة األكاديمية« )الغامدي، 

2001م( : 

 هدف�ت الدراس�ة إىل التع�رف عى مدى ممارس�ة القي�ادة األكاديمية يف 
اجلامعات الس�عودية للقي�ادة التحويلية وفقًا للعنارص األربع�ة التي حددها 
ب�اس وأفولي�و، وم�دى متت�ع القي�ادة األكاديمي�ة يف اجلامع�ات الس�عودية 
بخصائص القائد التحوييل التي حددها تكي وديفانا. وقد اس�تخدم الباحث 
املنه�ج الوصف�ي بمدخل املس�ح االجتامع�ي، واع�تمد عى االس�تبانة كأداة 

للدراسة، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها :
مت�ارس القي�ادة األكاديمية يف اجلامعات الس�عودية القي�ادة التحويلية 	•

بدرجة متوسطة.
تتمت�ع القي�ادة األكاديمي�ة يف اجلامعات الس�عودية بخصائ�ص القائد 	•

التحوييل بدرجة متوسطة.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد عينة الدراس�ة فيام 	•

يتعلق بس�لوك القيادة التحويلية وفقًا ملتغري الوظيفة والتخصص، وال 
توجد فروق وفقًا ملتغريي اجلامعة والتخصص.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد عينة الدراس�ة فيام 	•
يتعل�ق بخصائص القائد التحوي�يل وفقًا ملتغ�ري الوظيفة والتخصص، 

وال توجد فروق وفقًا ملتغري اجلامعة سوى يف خاصية املوجه املقيم.

دراس�ة حن�ان ظاظ�ا بعن�وان »دور القيتادة يف تغيتري الثقافتة التنظيمية« 
)ظاظا، 2002م( : 

الثقاف�ة  تغي�ري  يف  القي�ادة  دور  ع�ى  التع�رف  إىل   الدراس�ة  هدف�ت 
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التنظيمية من خالل التعرف عى أس�اليب ووس�ائل حتليل الثقافة التنظيمية، 
والصعوبات التي تواجه القيادة عند إحداث تغيري ثقايف، وطرق التغلب عى 
هذه الصعوبات. وقد اس�تخدمت الباحثة املنهج الوصفي عن طريق مدخل 
دراس�ة احلالة الذي اعتمد عى االستبانة كأداة للدراسة، وتوصلت الدراسة 

إىل عدة نتائج من أمهها :
الثقاف�ة التنظيمي�ة هي جمموع�ة االفراض�ات األساس�ية واملعتقدات 	•

الراس�خة واملش�ركة التي تش�كل قيم واجتاهات أفراد املنظمة، وتؤثر 
ع�ى س�لوكهم وأدائه�م وأس�لوهبم يف مواجه�ة التغ�ريات الداخلي�ة 

واخلارجية. 
تكم�ن أمهي�ة الثقافة التنظيمي�ة يف قيامها بالوظائف التالية : املس�اعدة 	•

ع�ى البقاء والتكيف مع البيئة اخلارجي�ة، وتكامل العمليات الداخلية 
للمنظمة لتأكيد قدرهتا عى البقاء واالستمرار.  

جي�ب أن تكون الثقافة التنظيمية قوية وبنَّاءة وس�ائدة يف كافة أو معظم 	•
أرجاء املنظمة لكي تقوم بوظائفها. 

تتطل�ب الوحدات التنظيمية املختلفة داخل املنظامت أنواعًا خمتلفة من 	•
الثقافة التنظيمية.

تنش�غل إدارة املنظم�ة يف توزيع املوارد عى األط�راف واجلهات املعنية 	•
من أصحاب التأثري االس�راتيجي بقدر قوهت�م وليس بقدر متطلبات 

اإلنتاجية وحتقيق األهداف.
توجد متغريات تقنية واجتامعية واقتصادية ومؤسسية حملية وعاملية تؤثر 	•

عى الثقافة التنظيمية وتشكل قيودًا وحتديات تواجهها املنظامت، ومن 
ثم ترك التكيف الثقايف كرضورة حتمية للتكيف مع هذه املتغريات.

أه�م مه�ام قائد التغيري الثقايف هي : حت��ديد االجتاه والرؤية، واحلش�د 	•
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خل�ف الرؤية، والتحفيز وش�حذ اهلمم من خالل وض�ع نظام للقيم، 
وإط�الق مل�كات الب�رش ومتك�ني قدراهت�م، وعم�ل ن�امذج لألق�وال 

واألفعال، والتشجيع املستمر.
م�ن أهم طرق التغيري الثقايف : تغيري األف�راد، وتغيري وظائف األفراد، 	•

وتغيري معتقدات األفراد واجتاهاهتم، وتغيري الس�لوك، وتغيري األنظمة 
واهلياكل، وتغيري شكل املنظمة.

أهم وس�ائل خفض مقاومة التغيري الثقايف هي : االتصال، واملشاركة، 	•
والوع�د بالدعم واملس�اعدة ع�ى التك����يف مع املتغ�ريات اجلديدة، 
والتفاوض، واملشورة، واإللزام الضمني أو الرصيح، والنقل والفصل 

والتعيني. 
يتطل�ب إجياد قي�ادة قادرة عى تطوي�ر الثقافة التنظيمية الس�ائدة توافر 	•

املتطلب�ات التالي�ة : إعادة تش�كيل قي�م واجتاه�ات العاملني إلحداث 
التأث�ري اإلجيايب عى س�لوكهم وأدائهم، واحلرص عى حتقيق التنس�يق 
والتكام�ل يف العمليات الداخلي�ة باملنظمة، والعمل عى توفري عنارص 
الق�وة واملوارد االقتصادية، وتوزيع امل�وارد عى األفراد واملجموعات 
وفق�ًا ملتطلب�ات اإلنتاجي�ة بغ�ض النظ�ر ع�ن التأث�ري االس�راتيجي، 
وتغي�ري معتق�دات األف�راد واجتاهاهت�م، وإط�الق مل�كات العامل�ني 
لإلبداع وتطوير قدراهت�م، والتكيف مع املتغريات التقنية واالجتامعية 
واالقتصادية واملؤسسية املحلية والعاملية، وتوفري عنارص دعم اإلبداع 
كالالمركزي�ة واملش�اركة يف مواجه�ة املش�كالت واخت�اذ الق�رارات، 
وسهولة انسياب االتصاالت واحلصول عى املعلومات داخل املنظمة، 

والعدالة واملساواة بني العاملني.
أهم املعوقات التي حتد من فاعلية دور القيادة يف تطوير الثقافة التنظيمية 	•
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هي : املركزية الشديدة، وصعوبة انسياب االتصاالت، واحلصول عى 
املعلومات داخل املنظمة، وانعدام العدالة واملساواة.

دراس�ة منصور آل س�عود بعنوان »الثقافة التنظيمية وعالقتها بالسلوك 
القيادي يف اإلدارة املحلية باململكة العربية السعودية« )آل سعود، 2003م( : 
هدف�ت الدراس�ة إىل  التع�رف عى عالق�ة الثقاف�ة التنظيمية بالس�لوك 
القي�ادي يف اإلدارة املحلية يف اململكة العربية الس�عودية من خالل الكش�ف 
ع�ن اخلصائ�ص اإلداري�ة والتنظيمية إلم�اريت منطقة الري�اض ومنطقة مكة 
املكرم�ة، وأبعاد الثقافة التنظيمية يف كال اإلمارتني، وأبعاد الس�لوك القيادي 
للمس�ؤولني يف اإلمارت�ني، وعالق�ة الثقاف�ة التنظيمية لكل إمارة بالس�لوك 
القيادي للمسؤولني هبا. وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي بطريقة املسح 
االجتامعي الذي اع���تمد عى االستبانة كأداة للدراسة، وتوصلت الدراسة 

إىل عدة نتائج من أمهها :
حتتل قضية التطوير املرتبة األوىل لدى املبحوثني، يليها تدرج الس�لطة، 	•

ثم الركيز عى املصداقية.
توج�د عالقة قوية بني تفس�ري س�لوك القائد وكل م�ن البعد التنظيمي 	•

والبعد اإلداري والبعد اإلنساين.
ضع�ف العالق�ة ب�ني األداء اإلداري للقائ�د والبعد التنظيم�ي والبعد 	•

اإلداري.
تتأث�ر الثقاف�ة التنظيمية باألس�لوب القي�ادي وتؤثر فيه، حيث يس�هم 	•

سلوك القائد بشكل فاعل يف بناء الثقافة التنظيمية. 
يتطل�ب إجياد قي�ادة قادرة عى تطوي�ر الثقافة التنظيمية الس�ائدة توافر 	•

العنارص التالية : توفري هياكل تنظيمية مرنة تعتمد عى تفويض السلطة، 
والالمركزية ومشاركة القوة، ودعم القيادة العليا جلهود التطوير.
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أه�م املع���وق�ات التي حتد م�ن فاعلي�ة دور القيادة يف تطوي�ر الثقافة 	•
التنظيمي�ة هي : مج�ود اهلي�اكل التنظيمية وعدم قدرهتا عى اس�تيعاب 

اإلبداعي يف املؤسسات التعليمية. 
متث�ل مدخالت منظوم�ة املنظم�ة التعليمي�ة املحفزة لإلب�داع الفردي 	•

ع�ددًا من القي�م واملعتقدات واملعايري التي تعرب ع�ن الثقافة التنظيمية، 
وتعمل كموجهات للمامرسات السلوكية للعاملني باملنظمة التعليمية، 
م�ن أمهها قيم : التح�دي، والثقة، واالس�تقاللية، والدعم، والتقدير، 

والعدالة. 
تتمث�ل عمليات منظومة املنظمة التعليمية املحف�زة لإلبداع الفردي يف 	•

ع�دد من املامرس�ات الس�لوكية للعاملني هبا عى النح�و التايل : تدعيم 
املامرس�ات التنافسية، ومش�اركة العاملني يف وضع األهداف، وتوزيع 
املهام واالختصاصات وفق القدرات الذاتية لألفراد، وتقبل املخاطرة 
يف تنفي�ذ األف�كار اجلدي�دة، وتفوي�ض العاملني ملامرس�ة أدوار ومهام 
جدي�دة، وتطبي�ق الالمركزية يف ممارس�ة الس�لطة وتفويضه�ا، وتنمية 

القدرات واملهارات الذاتية للعاملني.
أهم خمرجات منظومة املنظم�ة التعليمية املحفزة لإلبداع الفردي هي: 	•

املثاب�رة والركي�ز لفرات طويل�ة عى العم�ل، واالنخ�راط الفعيل يف 
العم�ل بام حيقق االلت�زام التنظيمي، وتغيري احلال�ة الذهنية للفرد بتغري 
مواق�ف العم�ل، والتحول بس�هولة باملعلومات وتغي�ري األفكار لكي 

تتناسب مع املواقف اجلديدة.
أه�م وس�ائل إعداد وهتيئ�ة القي�ادة االس�راتيجية لتطوي�ر األداء هي 	•

التمكني والتعلم التنظيمي.
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دراس�ة مح�د الش�لوي بعن�وان »الثقافتة التنظيميتة وعالقتهتا باالنتتامء 
التنظيمي« )الشلوي، 2005م( : 

 هدف�ت الدراس�ة إىل الكش�ف ع�ن عالق�ة الثقاف�ة التنظيمي�ة باالنتامء 
التنظيم�ي من خالل التعرف عى مس�توى الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف كلية 
امللك خالد العس�كرية يف اململكة العربية السعودية، وحتديد مستوى االنتامء 
التنظيم�ي، والعالقة بني الثقافة التنظيمية واالنتامء التنظيمي. وقد اس�تخدم 
الباح�ث املنه�ج الوصف�ي بطريق�ة املس�ح االجتامع�ي ال�ذي اع���تمد عى 

االستبانة كأداة للدراسة، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها :
ارتفاع مستوى الثقافة التنظيمية نسبيًا يف كلية امللك خالد العسكرية.	•
ارتفاع مستوى االنتامء التنظيمي بمختلف أبعاده.  	•
توج�د عالق�ة طردية موجبة ب�ني الثقافة التنظيمية واالنت�امء التنظيمي 	•

بمختلف أبعاده، وبني قيم الثقافة التنظيمية واالنتامء التنظيمي.   
يتطل�ب إجياد قيادة قادرة عى تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة ما ييل : 	•

احلرص عى سيادة القيم املكونة للثقافة التنظيمية كقيم القوة والفاعلية 
والكف�اءة والعدالة وفرق العمل واملكاف�أة والعدل والقانون والنظام، 

واستخدام التفكري االبتكاري يف حل املشكالت.
أه�م املع���وقات التي حت���د من فاعلية دور القي�ادة يف تطوير الثقافة 	•

التنظيمي�ة ه�ي : غي�اب قيم الق�وة والفاعلي�ة والعدالة وف�رق العمل 
واملكافأة والعدل والقانون والنظام.
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دراس�ة زي�دون نوي�ران بعن�وان »تقييتم الثقافتة التنظيميتة يف أكاديمية 
الرشطة امللكية : دراسة ميدانية لثقافة اجلودة الشاملة« )نويران، 2005م( : 

 هدفت الدراس�ة إىل  تقييم الثقافة التنظيمية يف أكاديمية الرشطة امللكية 
يف اململكة األردنية اهلاش�مية من خالل التعرف عى مدى توافر ثقافة اجلودة 
بأبعادها املختلفة، وحتديد املجاالت التي حتتاج إىل حتسني يف البيئة التنظيمية. 
وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي بمدخليه : الوثائقي واملسح االجتامعي 
ال�ذي اع���تمد عى االس�تبانة كأداة للدراس�ة، وتوصلت الدراس�ة إىل عدة 

نتائج من أمهها :
مجي�ع العاملني يف األكاديمية يعرفون واجباهتم ومس�ؤولياهتم املحددة 	•

يف اهليكل التنظيمي لألكاديمية.
تلتزم األكاديمية بالتحسني املستمر جلودة العمل.	•
ُتعام�ل اإلدارة العاملني يف األكاديمية عى أهنم عنرص مهم من عنارص 	•

العمل.
ال توف�ر إدارة األكاديمية نظامًا فاعاًل لالتص�ال بني مجيع العاملني، ما 	•

يعوق النشاطات اإلدارية وممارسة العاملني ألعامهلم.
ال توج�د منهجية معتمدة م�ن قبل إدارة األكاديمية تقوم عى أس�اس 	•

مشاركة العاملني يف اختاذ القرارات، أو إسهامهم يف حتسني اجلودة.
هن�اك حاجة ملحة لتدقي�ق الثقافة التنظيمية املتبع�ة للتأكد من تأثريها 	•

اإلجيايب يف املنظامت.  
تتوفر ثقافة اجلودة والتحس�ني املس�تمر يف الثقاف�ة التنظيمية ألكاديمية 	•

الرشطة امللكية ولكن بحدودها الدنيا.
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دراس�ة عيل مس�لم بعنوان »أثر القدرات اإلبداعية للمديرين والستياق 
التنظيمي عىل مستوى وحمتوى تطوير املنظامت السعودية« )مسلم، 2005م(: 

هدفت الدراس�ة إىل بناء نموذج نظري لوص�ف حمددات وآثار عمليات 
التطوي�ر يف املنظ�امت، واختب�اره جتريبي�ًا ع�ى عينة م�ن املنظامت الس�عودية، 
باإلضافة إىل إجراء مقارنة بني املنظامت احلكومية واملنظامت اخلاصة فيام يتعلق 
بمحددات وآثار عمليات التطوير التي متت هبا. وقد استخدم الباحث املنهج 
الوصفي بمدخل املس�ح االجتامعي، واعتمد عى االس�تبانة واس�تامرة حتليل 

املحتوى كأدوات للدراسة، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها:
الق�درات اإلبداعي�ة للمدير الس�عودي أعى من املتوس�ط، وما زالت 	•

هناك إمكانية لرفع وحتسني مستوى هذا النوع من القدرات من خالل 
برامج التدريب املكثفة.

يشري ارتباط القدرات اإلبداعية لدى املدير السعودي بمامرسة التطوير 	•
التنظيمي عى مستوى الفرد واملنظمة إىل أمهية هذا النوع من القدرات. 

يش�ري عدم وج�ود عالقة ذات داللة إحصائية ب�ني القدرات اإلبداعية 	•
وحمت�وى عمليات التطوي�ر التنظيمي إىل أن توافر الق�درات اإلبداعية 
للمديري�ن قد يكون رشطًا رضوريًا لب�دء عمليات التطوير وحتريكها، 

ولكنه ال يؤثر بشكل مبارش يف حمتوى هذه العمليات.  
أظهرت البيئة الداخلية للمنظامت تأثريًا أقل مما هو متوقع يف مستويات 	•

عمليات التطوير التي تتم هبا.
تأثرت عمليات التطوير يف التصميم التنظيمي بأبعاد السياق التنظيمي 	•

املتعلق�ة بكل م�ن اهليكل التنظيم�ي، وعالقات العم�ل، واالجتاهات 
النفسية للعاملني نحو التغيري.
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يش�ري االرتفاع النس�بي ملتوس�ط القدرات اإلبداعية ل�دى املديرين يف 	•
منظ�امت األعامل اخلاصة إىل أن بيئة وظ�روف العمل هلا تأثري يف مدى 

توافر هذا النوع من القدرات لدى املديرين.
ممارس�ات التطوير التنظيمي يف املنظامت اخلاصة أكثر شموالً من تلك 	•

السائدة يف املنظامت احلكومية.
أظهرت املنظامت اخلاصة حتس�نًا ملحوظ�ًا يف قيم املتغريات املعربة عن 	•

اهداف املنظمة.
أظهرت نظم احلوافز يف املنظامت اخلاصة أفضلية عن تلك الس�ائدة يف 	•

املنظامت احلكومية.
ال يش�عر املديرون يف املس�تويات اإلدارية األدن�ى باملنظامت احلكومية 	•

بأن هلم أي س�لطات حقيقية بس�بب املركزية الس�ائدة، ما يؤثر سلبًا يف 
اجتاهاهتم النفسية نحو أنامط صنع القرارات املتخذة. 

دراس�ة نحمده ثابت بعنوان »تأثري بعض متغتريات الثقافة التنظيمية يف 
االستتعداد ملواجهتة األزمات املحتملة لتدى ضباط الدفاع املتدين بالعاصمة 

املقدسة« )ثابت، 2006م( : 

هدفت الدراسة إىل التعرف عى مدى تأثري متغريات الثقافة التنظيمية يف 
االس�تعداد ملواجهة األزمات املحتملة لدى ضباط الدفاع املدين يف العاصمة 
املقدس�ة، وحتليل ودراسة كيفية استخدام متغريات الثقافة التنظيمية يف زيادة 
فاعلي�ة االس�تعداد ملواجهة األزم�ات املحتملة لدى ضب�اط الدفاع املدين يف 
العاصم�ة املقدس�ة. وقد اس�تخدم الباح�ث املنهج الوصفي بمدخل املس�ح 
االجتامعي، واع���تمد عى االستبانة كأداة للدراسة، وتوصلت الدراسة إىل 

عدة نتائج من أمهها :
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توجد عالقة ارتباط جوهرية إجيابية بني االستعداد ملواجهة األزمات، 	•
وب�ني متغ�ريات الثقاف�ة التنظيمي�ة التالي�ة : العالقات الش�خصية بني 
الرؤس�اء واملرؤوس�ني، ع�دم التحف�ظ يف ع�رض املش�كالت الفنية، 

التفكري االبتكاري يف حل املشكالت. 
توج�د عالقة ارتباط غري جوهرية وس�لبية ضعيفة بني متغري مش�اركة 	•

العاملني يف اختاذ القرارات، واالستعداد ملواجهة األزمات.
أهم جهود التطوير التنظيمي التي تقوم هبا اإلدارة العامة للدفاع املدين 	•

يف العاصم�ة املقدس�ة ه�ي : منح دور أكرب ملش�اركة العامل�ني يف اختاذ 
القرارات وحل املشكالت، وتدعيم وإثراء عمليات التعلم والتدريب 
وتكوي�ن فرق العمل، ومن�ح مزيد من االهتامم للعالقات الش�خصية 

بني الرؤساء واملرؤوسني. 
الثق�ة، 	• وتدعي�م  لتوف�ري  التنظيمي�ة  الثقاف�ة  متغ�ريات  اس�تخدام 

واالتص��االت املفتوحة،  واملش�اركة يف املعلومات، وحل املشكالت 
واختاذ القرارات. 

يعتم�د التطوير التنظيمي وزي�ادة فاعلية األداء، واالس�تعداد ملواجهة 	•
األزم�ات يف أجه�زة الدف�اع املدين عى نم�وذج نظام من مخس�ة حماور 
متفاعل�ة ه�ي : تطوي�ر امله�ارات القيادي�ة، واالرتق�اء بثقاف�ة املنظمة 
وتطويرها، واالرتقاء باألداء التنظيمي والفردي، ومراجعة اسراتيجية 
املنظمة، ومراجع�ة البيئة اخلارجية وتوجيه اجلهود الكتش�اف وجماهبة 

إشارات اإلنذار املبكر للكوارث والطوارىء.
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دراس�ة حمم�د العازم�ي بعن�وان »القيتادة التحويلية وعالقتهتا باإلبداع 
اإلداري« )العازمي، 2006م( : 

 هدف�ت الدراس�ة إىل التع�رف ع�ى عالق�ة القي�ادة التحويلي�ة بتنمي�ة 
القدرات اإلبداعية لدى العاملني املدنيني بوزارة الداخلية من خالل دراس�ة 
العالق�ة بني س�امت القائد التحوي�يل وتوافر اإلب�داع اإلداري لدى العاملني 
املدني�ني بوزارة الداخلية، ومدى توافر خصائص وس�امت القيادة التحويلية 
ل�دى القي�ادة املدنية بوزارة الداخلية، ومدى تواف�ر القدرات اإلبداعية لدى 
العامل�ني املدني�ني بوزارة الداخلية. وقد اس�تخدم الباح�ث املنهج الوصفي 
بمدخ�ل املس�ح االجتامع�ي، واع���تم�د ع�ى االس�تبانة كأداة للدراس�ة، 

وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها :
هن�اك عالق�ة ذات داللة إحصائية بني س�امت القائ�د التحوييل وتوافر 	•

اإلب�داع اإلداري ل�دى العامل�ني؛ أي أنه كل�ام كانت القي�ادة اإلدارية 
متتل�ك س�امت وخصائ�ص القائ�د التحوي�يل، كل�ام كان مرؤوس�وها 

يمتلكون مهارات وقدرات إبداعية. 
تتوافر خصائص وس�امت القيادة التحويلي�ة بدرجة كبرية لدى القيادة 	•

املدنية يف وزارة الداخلية.
أه�م خصائ�ص وس�امت القي�ادة التحويلية الت�ي تتوافر ل�دى القيادة 	•

املدنية بوزارة الداخلية هي : إدراك مدى احلاجة للتغيري نحو األفضل، 
ومتتع القيادة املدنية بثقة ذاتية عالية، واستحواذها عى احرام اآلخرين 
وثقته�م وإعجاهبم، والتزامهم بالقيم املثى يف س�لوكياهتم، وثقتهم يف 

قدرات مرؤوسيهم بشكل كبري.
تتوافر القدرات اإلبداعية لدى العاملني بوزارة الداخلية بدرجة كبرية.	•
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أه�م القدرات اإلبداعية املتوافرة ل�دى العاملني بوزارة الداخلية هي: 	•
احل�رص عى معرفة ال�رأي املخالف واالس�تفادة من�ه، واحلرص عى 
معرف�ة أوجه القصور فيام يقوم به العاملون من عمل، وقدرة العاملني 
ع�ى جتزئة مهام العم�ل، وقدرهتم عى تقديم أفكار جديدة ألس�اليب 

العمل، وإنجاز ما يسند إليهم من أعامل بأسلوب متجدد.  

دراس�ة عبد العزي�ز بن عبد الرمحن آل س�عود بعنوان »األنتامط القيادية 
وأثرها يف تشتكيل الثقافة التنظيمية ألجهتزة القطاع العام يف منطقة الرياض« 

)آل سعود، 2007م( : 

 هدف�ت الدراس�ة إىل التع�رف عى أث�ر األن�امط القيادية يف تش�كيل الثقافة 
التنظيمية ألجهزة القطاع العام يف منطقة الرياض من خالل الكشف عن األنامط 
القيادي�ة املتبعة يف القطاع العام باململكة العربية الس�عودية، واخلصائص اإلدارية 
والتنظيمية ملنظامت القطاع العام، والصعوبات التي تواجه أداء القيادة يف منظامت 
القط�اع العام، وأثر األنامط القيادية يف تش�كيل الثقاف�ة التنظيمية ملنظامت القطاع 
العام. وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي بمدخل املسح االجتامعي، واعتمد 

عى االستبانة كأداة للدراسة، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها :
تسهم القيادة اإلدارية ملنظامت القطاع العام يف توفري اخلدمات وتيسري 	•

حصول املواطنني عليها.
أه�م الصعوبات التي تواجه أداء القيادة يف منظامت القطاع العام هي: 	•

الروتني، واملركزية، وانخفاض مس�توى أداء املرؤوس�ني، وانخفاض 
احلوافز املادية واملعنوية.

تس�هم األن�امط القيادية يف تش�كيل الثقاف�ة التنظيمية ملنظ�امت القطاع 	•
العام بدرجات متباينة.
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يظهر تأثري النمط القيادي الديكتاتوري الذي يقاوم التغيري بدرجة أكرب 	•
من تأثري النمط القيادي الديمقراطي الذي يركز عى التطوير، والنمط 
القيادي الديمقراطي الذي يركز عى اإلنتاج يف منظامت القطاع العام. 

يس�هم النمط القي�ادي الديمقراطي الذي يركز ع�ى التغيري يف تكوين 	•
ثقافة تنظيمية مرنة تسهم يف احلصول عى نتائج أكثر إجيابية. 

دراس�ة س�عيد الغامدي بعن�وان »القيتادة التحويلية يف األجهتزة األمنية 
السعودية : أنموذج مقرتح« )الغامدي، 2007م( : 

 هدفت الدراسة إىل التعرف عى مدى ممارسة القادة األمنيني السعوديني 
لس�لوك القيادة التحويلية، ومدى امتالك القيادة األمنية السعودية خلصائص 
القائد التحوييل، وتقديم نموذج مقرح للقائد األمني التحوييل. وقد استخدم 
الباحث املنهج الوصفي بمدخل املسح االجتامعي، واع���تمد عى االستبانة 

كأداة للدراسة، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها :
يامرس القادة سلوك القيادة التحويلية بدرجة متوسطة.	•
يمتلك القادة خصائص القائد التحوييل بدرجة متوسطة.	•
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس�توى داللة )0.05( بني 	•

آراء أفراد الدراس�ة وفقًا ملتغريات القطاع والرتبة واملؤهل العلمي فيام 
يتعلق بخصائص القائد التحوييل.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس�توى داللة )0.05( بني 	•
آراء أفراد الدراس�ة وفقًا ملتغريات القطاع والرتبة واملؤهل العلمي فيام 

يتعلق بخصائص القائد التحوييل.
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2 . 3 . 2  الدراسات األجنبية 

)Empowerment in Organization, 1994(  Bruce, Nixon دراسة

هدفت هذه الدراس�ة وهي بعنوان »التمك�ني يف املنظامت« إىل الوصول 
الس�راتيجية لتنمي�ة ثقافة التمكني اجلديدة يف املنظ�امت، مفرضة أن أغلب 
املنظ�امت واألف�راد الذي�ن يعمل�ون هب�ا يواجهون احل�رية والش�ك، مقاومة 
التغ�ري، الضغوط التنظيمي�ة، يف الوقت الذي هم في�ه مطالبون بتحقيق أعى 
درجات اجلودة يف ظل املنافس�ة القوية وثورة التكنولوجيا واملعلومات. وقد 
اس�تخدم الباحث املنه�ج الوصفي، وقد خلصت هذه الدراس�ة إىل أن هناك 

عنارص رئيسة لتحقيق اسراتيجية التمكني، وأهم هذه العنارص : 
قيام الفرد بتنمية رؤيته للمنظمة من خالل مش�اركة أفكاره مع زمالئه 	•

بثقة. 
قبول التحدي واالستغالل األمثل للمواهب. 	•
تنمي�ة العالقات مع املديرين واحلصول عى ثقتهم ودعمهم، من أجل 	•

تغيري األشياء لألحسن. 
بناء ش�بكة من األش�خاص ذوي العقول املتش�اهبة، من خالل منحهم 	•

القيادة والدعم وحترير طاقاهتم. 
العم�ل ع�ى تنمي�ة دعم ال�ذات لكي تصب�ح املهمة رضورية وس�هلة 	•

لتخطي األخطاء واإلحباط.
مشاركة العاملني يف اختاذ القرارات ومواجهة  املشكالت.	•
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Bass, Bernard, M. and Avolio, Bruce J. )Transforma�  دراس�ة
                                                                    )tional Leadership and Organizational Culture 1994

 هدفت هذه الدراسة وهي بعنوان »القيادة التحويلية والثقافة التنظيمية« 
إىل توضي�ح أمهي�ة نمط القيادة التحويلية يف تكوين املن�اخ التنظيمي والثقافة 
التنظيمية املس�اعدة عى دعم املبادرة ومس�اعدة العامل�ني عى توليد األفكار 
اجلديدة التي تساعد عى تطوير طرق العمل وجتديدها وحتس������ني األداء. 
وق�د اس�تخدم الباح�ث املنهج الوصف�ي، وتوصل�ت الدراس�ة إىل عدد من 

النتائ�ج، من أمهها : 
يس�هم نمط القي�ادة التحويلية يف حتقيق أهداف املنظ�امت بدرجة أكرب 	•

من نمط القيادة التبادلية.
يؤثر نمط القيادة التحويلية عى االنتامء التنظيمي بدرجة قوية.	•
يس�هم نمط القيادة التحويلي�ة يف جلب الثقافة التنظيمية التي تس�اعد 	•

عى اإلبداع واالبتكار.
يس�هم نمط القي�ادة التحويلية يف تطوير طرق العم�ل بدرجة أكرب من 	•

نمط القيادة التبادلية.
يتمي�ز نمط القيادة التحويلي�ة بوضوح الرؤية املس�تقبلية والقدرة عى 	•

حتقيق األهداف املستقبلية.

Understanding and Using Empow�( Larry, A. Mallak  دراسة
                      )erment to Change Organizational Culture 1996

هدف�ت هذه الدراس�ة وهي بعن�وان »فهم واس�تخدام التمك�ني لتغيري 
الثقاف�ة التنظيمي�ة« إىل الكش�ف ع�ن أمهية فهم واس�تخدام التمك�ني لتغيري 
الثقاف�ة التنظيمي�ة هبدف االس�تفادة من ذل�ك يف تطوي�ر أداء العاملني، ألن 
تغيري الثقافة التنظيمية هيدف إىل إجياد ثقافة مرنة وفاعلة تسهم يف هتيئة املناخ 
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التنظيم�ي املناس�ب لتطوي�ر األداء م�ن خالل زي�ادة ثقة العاملني بأنفس�هم 
وبقدراهتم وتقليل ضغوط العمل إىل أدنى حد ممكن. وقد اس�تخدم الباحث 

املنهج الوصفي، وخلصت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها : 
جيب أن ال تقترص مشاركة العاملني عى اختاذ القرارات اخلاصة بالعمل 	•

فقط، بل أيضًا طرح التوصيات واملرئيات الالزمة لتطوير األداء.
إث�ارة الدوافع واحلواف�ز من أهم متطلب�ات التمكني، كوس�يلة لتغيري 	•

الثقافة التنظيمية من خالل تغيري القيم والثوابت السلبية الراسخة عند 
العاملني والتي تعوق تطبيق التمكني.

املوظف املحفز أكثر قدرة عى التحكم يف نفس�ه جتاه القرارات التي تم 	•
اختاذها.

عن�د املش�اركة يف املس�ؤوليات جيب ع�ى اإلدارة الت�درج يف تفويض 	•
بع�ض الصالحي�ات والس�لطات للمس�تويات اإلداري�ة التي ختتص 
باإلنت�اج مب�ارشًة، ويوم�ًا بعد ي�وم يصبح اخت�اذ القرارات مس�ؤولية 
العاملني الذين تعلموا من الثقافة اجلديدة يف العمل والتي مكنتهم من 

اختاذ القرارات.
املديرون املدركون ل�دور التمكني يف تغيري الثقافة التنظيمية أكثر قدرة 	•

عى متك�ني العاملني معهم، وأكثر قدرة عى تغي�ري قيمهم ومعتقداهتم 
بشكل حيقق أهداف املنظمة يف أقرص وقت وبأقل تكلفة.

يتمتع املديرون الذين لدهيم عاملون متمكنون بفاعلية أكثر من غريهم 	•
من املديرين.

العامل�ون املتمكن�ون أكثر ق�درة من غ�ري املتمكنني عى تغي�ري الثقافة 	•
التنظيمية وتطوير أداء املنظامت.
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The Impor�(  Skogstad , Anders and Einarsen, Stale  دراس�ة
tance of a Change centred Leadership Style in Four Organi�

                       )zational Cultures 1996

ز عى  هدف�ت هذه الدراس�ة وهي بعن�وان »أمهي�ة النمط القي�ادي املركِّ
التغي�ري نحو أربع ثقافات تنظ�يمية« إىل الكش�ف عن أثر النمط القيادي عى 
الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف أربع منظامت من خالل حتديد التأثريات املتباينة 
للنم�ط القي�ادي عى الثقاف�ات التنظيمية املختلفة للمنظامت. وقد اس�تخدم 

الباحث املنهج الوصفي، وخلصت الدراس��ة إىل عدة نتائج من أمهها : 
يتباين تأثري النمط القيادي عى الثقافة التنظيمية، وتدرجت قوة التأثري 	•

ع�ى النح�و التايل : النمط القيادي الذي يركز ع�ى التغيري، يليه النمط 
القي�ادي الذي يركز عى املوظفني، وأخ�ريا النمط القيادي الذي يركز 

عى اإلنتاج.
يظهر تأثري النمط القيادي الذي يركز عى التغيري بدرجة أكرب من تأثري 	•

النمط القيادي الذي يركز ع�ى املوظفني، والنمط القيادي الذي يركز 
عى اإلنتاج يف املنظامت التي تتميز بثقافة تنظيمية متطورة. 

يس�هم النمط القيادي الذي يركز عى التغيري عى تكوين ثقافة تنظيمية 	•
مرنة تسهم يف احلصول عى نتائج أكثر إجيابية. 

 Washut , Teresa )Strategic Leadership in University دراس�ة
                                                                )Wellness Programs1999

هدف�ت هذه الدراس�ة وه�ي بعن�وان »القي�ادة االس�راتيجية يف برامج 
الصح�ة اجلامعي�ة« إىل حتديد م�دى تطبيق نظري�ة القيادة االس�راتيجية عى 
موجهي برامج الصحة اجلامعية من خالل الكش�ف عن العالقة بني ش�مول 
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واتس�اع برامج الصحة اجلامعية ومس�توى القيادة االس�راتيجية للموجهني 
املسؤولني عن اإلرشاف عليها. وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي عن 
طريق مدخل املس�ح االجتامعي الذي اعتمد عى االس�تبانة كأداة للدراس�ة، 

وخلصت هذه الدراس��ة إىل عدة نتائج منها : 
أه�م املتطلبات الواج�ب توافرها لزيادة قدرات القيادة االس�راتيجية 	•

ع�ى تطوير برامج الصحة اجلامعية هي : توافر الالمركزية واملش�اركة 
يف اختاذ القرارات واملقدرة عى حل املشكالت، والعدالة واملساواة بني 
العاملني سواء يف توزيع العمل أو احلوافز املادية واملعنوية واملكافآت، 
والتحديد اجليد لالحتياجات التدريبية للقيادة االسراتيجية، وسهولة 

انسياب االتصاالت واحلصول عى املعلومات.
أه�م املعوق�ات التي حت�د من فاعلي�ة القي�ادة االس�راتيجية يف تطوير 	•

برام�ج الصح�ة اجلامعية ه�ي : املركزية الش�ديدة يف نظ�م وإجراءات 
العمل، وصعوبة انس�ياب االتص�االت بني أرج�اء املنظمة، وصعوبة 
احلص�ول عى املعلوم�ات،  وانعدام العدالة واملس�اواة بني العاملني يف 

برامج الصحة اجلامعية.

 Lok , Peter and Crawford , John )The Effect of دراس�ة 
 Organisational Culture and Leadership Style on Job Satisfaction

                                                           )and Organisational Commitment 1999

هدف�ت هذه الدراس�ة وه�ي بعنوان »تأث�ري الثقاف�ة التنظيمي�ة والنمط 
القي�ادي ع�ى الرض�ا الوظيف�ي وااللت�زام التنظيم�ي« إىل حتديد أث�ر الثقافة 
التنظيمي�ة الس�ائدة يف املنظ�امت وأث�ر النمط القي�ادي عى الرض�ا الوظيفي 
والس�لوك التنظيمي من خالل التعرف عى التأث�ريات املتباينة ألنواع الثقافة 
التنظيمي�ة وكذلك أنامط القيادة الس�ائدة يف املنظامت ع�ى الرضا الوظيفي ، 
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واستخدم الباحثان املنهج الوصفي عن طريق مدخل املسح االجتامعي الذي 
اعتمد عى االس�تبانة كأداة للدراس�ة، وخلصت هذه الدراس��ة إىل عدد من 

النتائج منها : 
تؤث�ر الثقاف�ة التنظيمية س�لبًا وإجياب�ًا عى الرض�ا الوظيف�ي، فالثقافة 	•

التنظيمي�ة اجلام�دة ت�ؤدي إىل انخفاض الرض�ا الوظيفي، بينام تس�هم 
الثقافة التنظيمية املرنة يف زيادة معدالت الرضا الوظيفي. 

تس�هم القيادة باملش�اركة يف زيادة إقبال العاملني ع�ى العمل، ومن ثم 	•
ارتفاع معدالت الرضا الوظيفي، وزيادة اإلنتاجية.

للثقاف�ة الوطني�ة تأث�ريات متوس�طة ع�ى املتغ�ريات الديموجرافي�ة، 	•
ومتغ�ريات القي�ادة والثقاف�ة التنظيمي�ة املؤث�رة عى الرض�ا الوظيفي 

واإلقبال عى العمل.

 Taborda , Carlos, G. )Leadership, Teamwork, and دراس�ة 
                                                 )Empowerment: Future Management Trends 2000

هدف�ت هذه الدراس�ة وهي بعن�وان »القيادة وفريق العم�ل والتمكني: 
اجتاه�ات اإلدارة يف املس�تقبل»إىل الكش�ف ع�ن أمهي�ة القي�ادة التحويلي�ة 
وفرق العمل والتمكني كاجتاهات لإلدارة املس�تقبلية، من خالل اس�تعراض 
املتطلب�ات الالزمة للتحول الس�تخدام ف�رق العمل املمكنة، والتي تس�تلزم 
تغي�ري الثقاف�ة التنظيمية اجلامدة بثقاف�ة تنظيمية مرنة تس�تجيب للتغريات يف 
البيئة املحيطة، واالس�تفادة من إجيابيات اتباع هذه األس�اليب يف تطوير أداء 
العاملني. وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي، وقد خلصت هذه الدراسة 

إىل عدة نتائج من أمهها : 
التمكني هو وسيلة القيادة التحويلية لتطوير أداء العاملني.   	•
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ليس العربة بتغيري الثقافة التنظيمية، بل بدور الثقافة التنظيمية اجلديدة 	•
يف حتقيق أهداف املنظمة.

التمك�ني جيعل دور القادة أكث�ر تعقيدًا، ويتطلب متت�ع القائد بصفات 	•
ومه�ام تؤهله كخبري واستش�اري فاعل باملنظمة أكثر م�ن كونه مراقبًا 

ومرشفًا عى العاملني. 
املنظم�ة الفاعل�ة هي الت�ي تعتمد ع�ى فرق العم�ل يف إنج�از مهامها 	•

وحتقيق أهدافها.
جي�ب عى املنظامت ف�رض الرقاب�ة اللصيقة عى املديري�ن عند قيامهم 	•

بمهمة متكني العاملني لكي ال يقوم التمكني وفق ثقافة تنظيمية جامدة.
متنح الثقافة التنظيمية املرنة العاملني الشعور بالطاقة الشخصية وزيادة 	•

قدراهت�م ع�ى التحكم يف العم�ل، وكذلك تزيد من مس�ؤولياهتم عن 
النتائج املتحققة.

ف�رض ج�و من الثقة م�ن أهم الوس�ائل الالزم�ة لضامن تأث�ري الثقافة 	•
التنظيمية يف العاملني.

حيت�اج تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمية الس�ائدة إىل إعادة تصمي�م الوظائف 	•
واملهام وخط�وات وإجراءات العمل لكي تتالءم م�ع طبيعة العاملني 

ومؤهالهتم وقدراهتم ومهاراهتم.

Transformational Leader�( .Whittington, J. Lee et., al  دراسة
ship, Goal difficulty, and Job Design: Independent and Inter�

                                                )active Effects on Employee Outcomes 2004

      هدف�ت ه�ذه الدراس�ة وه�ي بعن�وان »القي�ادة التحويلي�ة، صعوبة 
األه�داف، وتصمي�م الوظيف�ة: التأث�ريات املس�تقلة واملتداخل�ة ع�ى أداء 
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املوظف�ني« إىل التعرف ع�ى التأثريات املتوس�طة لإلث�راء الوظيفي وصعوبة 
األه�داف ع�ى العالقة بني القي�ادة التحويلية وثالثة خمرج�ات هي : األداء، 
وااللت�زام التنظيم�ي، والس�لوك التنظيم�ي. وقد اس�تخدم الباح�ث املنهج 
الوصف�ي ع�ن طريق مدخل املس�ح االجتامعي ال�ذي اعتمد عى االس�تبانة 

كأداة للدراسة، وخلصت الدراس��ة إىل عدة نتائج من أمهها : 
للقي�ادة التحويلي�ة واإلث�راء الوظيف�ي تأثري قوي ع�ى كل من األداء، 	•

وااللتزام التنظيمي والسلوك التنظيمي.
يؤث�ر اإلثراء الوظيفي بنفس درجة تأثري القيادة التحويلية عى االلتزام 	•

التنظيمي.
حيف�ز توضيح وإعداد األهداف العالقة بني القيادة التحويلية وكل من 	•

االلتزام التنظيمي واألداء. 

 Dale, W. O. )An Analysis of the Relationship Between دراسة
Job Satisfaction, Organizational Culture, and Perceived Lead�

                                        )ership Characteristics 2005

 هدفت هذه الدراس�ة وهي بعن�وان »حتليل العالقة بني الرضا الوظيفي 
والثقاف�ة التنظيمي�ة واخلصائ�ص القيادية املتوقع�ني« إىل حتدي�د العالقة بني 
الرض�ا الوظيفي والثقافة التنظيمية واخلصائص القيادية من خالل الكش�ف 
عن مدى وج�ود عالقة بني الرضا الوظيفي والثقاف�ة التنظيمية واخلصائص 
القيادي�ة تعزى الختالف اجلنس واملس�توى التعليمي ومدة اخلربة الوظيفية، 
هب�دف اس�تنباط م�دى مس�امهة ه�ذه العوام�ل والتأث�ريات يف التخطي�ط 
االس�راتيجي واختاذ القرارات. وقد اس�تخدم الباح�ث املنهج الوصفي عن 
طريق مدخل املس�ح االجتامعي الذي اعتمد عى االس�تبانة كأداة للدراس�ة، 

وخلصت الدراس��ة إىل عدة نتائج من أمهها : 
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لدى املبحوثني رؤية متشاهبة نحو العالقة بني الرضا الوظيفي والثقافة 	•
التنظيمية واخلصائص القيادية باختالف متغريات : املستوى التعليمي 

واجلنس.
تظه�ر خصائ�ص القي�ادة التحويلي�ة بوض�وح أكث�ر وتأث�ري أك�رب من 	•

خصائص القيادة التبادلية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف رؤية املبحوثني للعالقة بني الرضا 	•

الوظيفي والثقافة التنظيمية واخلصائص الوظيفية باختالف متغري مدة 
اخلربة الوظيفية.

تس�هم الثقاف�ة التنظيمية بدرج�ات متباينة يف ارتفاع مع�دالت الرضا 	•
الوظيفي.

يس�هم نمط القيادة التحويلية بدرجات أكرب من أنامط القيادة األخرى 	•
يف تطوير الثقافة التنظيمية، وحتسني األداء. 

 Leadership Style and Organizational« Pao-Cheng Lin دراسة
                                )Culture: A Case Study in A College of Technology 2005

 هدفت هذه الدراس�ة وهي بعنوان »النمط القيادي والثقافة التنظيمية: 
دراس�ة حال�ة يف الكلية التقنية« إىل الكش�ف عن العالقة ب�ني النمط القيادي 
والثقافة التنظيمية من خالل حتديد أثر النمط القيادي لس�تة من أعضاء هيئة 
التدري�س عى الثقافة التنظيمية. وقد اس�تخدم الباح�ث املنهج الوصفي عن 
طريق مدخل املس�ح االجتامعي الذي اعتمد عى االستبانة واملقابلة كأدوات 

للدراسة، وخلصت الدراس��ة إىل عدة نتائج من أمهها : 
يسهم النمط القيادي التحوييل يف جلب ثقافة تنظيمية مرنة تساعد عى 	•

تطور أداء وحتسني مستوى الطالب يف الكلية التقنية.
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ضع�ف نم�ط القي�ادة التبادلية وع�دم قدرته ع�ى إجياد ثقاف�ة مالئمة 	•
لتطوير مستوى الطالب وحتسني أدائهم. 

يس�هم نمط القي�ادة التحويلية يف حتقيق أهداف الكلي�ة التقنية والوفاء 	•
باحتياجات الطالب.

يس�هم نمط القيادة التحويلي�ة يف تطوير أداء الطالب من خالل غرس 	•
ثقاف�ة تنظيمي�ة مرنة تش�جع ع�ى االبتكار واإلب�داع وتولي�د األفكار 

اجلديدة لتطوير طرق العمل يف الكلية التقنية.

Masood, S. A. )Transformational Leadership and Or�  دراس�ة
 )ganizational Culture: The Situational Strength Perspective 2006

هدفت هذه الدراسة وهي بعنوان »القيادة التحويلية والثقافة التنظيمية: 
منظور القوة املوقفية« إىل الكش�ف عن العالقة بني القيادة التحويلية والثقافة 
التنظيمي�ة، م�ن خ�الل فح�ص أبع�اد العالقة ب�ني خمتل�ف األن�امط القيادية 
وتأثرياهتا املتباينة عى الثقافة التنظيمية هبدف استنباط النمط القيادي الفاعل 
يف تغري وتطوير الثقافة التنظيمية. وقد اس�تخدم الباحث املنهج الوصفي عن 
طريق مدخل املس�ح االجتامعي الذي اعتمد عى االس�تبانة كأداة للدراس�ة، 

وخلصت الدراس��ة إىل عدة نتائج من أمهها : 
نم�ط القي�ادة التحويلية من أهم وس�ائل إعداد وهتيئ�ة القيادة الالزمة 	•

لتطوير أداء املنظامت. 
يس�هم نمط القيادة التحويلي�ة يف تطوير الثقاف�ة التنظيمية، ما ينعكس 	•

إجيابًا عى مستوى أداء العاملني.
يوج�د تأثري متبادل بني القي�ادة والثقافة التنظيمية، حي�ث يؤثر النمط 	•

القيادي املتبع يف الثقافة التنظيمية السائدة ويتأثر هبا.
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يسهم النمط القيادي الذي يعتمد عى املشاركة يف تغيري الثقافة التنظيمية 	•
وجعلها أكثر مرونة وقدرة عى االستجابة للتغريات املحيطة.

Unpacking the Relationship Be�( Tsui, Anne S. et. al  دراس�ة
 tween CEO Leadership Behavior and Organizational Culture

                  (2006

هدفت هذه الدراس�ة وهي بعن�وان »فك العالقة بني الس�لوك القيادي 
والثقاف�ة التنظيمية« إىل الكش�ف عن العالقة بني الس�لوك القي�ادي املتبع يف 
املنظامت والثقافة التنظيمية السائدة، من خالل استعراض أثر األنامط القيادية 
املختلف�ة يف إجياد الثقاف�ة التنظيمية املالئمة لطبيعة س�لوك القائد وأس�لوب 
عمله ومدى اعتامده عى العالقات اإلنس�انية. وقد اس�تخدم الباحث املنهج 
الوصفي عن طريق مدخل املسح االجتامعي الذي اعتمد عى االستبانة كأداة 

للدراسة، وخلصت الدراس��ة إىل عدة نتائج من أمهها : 
ال يمكن االعتامد عى نمط القيادة وحده يف التأثري عى الثقافة التنظيمية 	•

السائدة.
يع�زى التأث�ري يف الثقاف�ة التنظيمي�ة إىل عوام�ل أخرى بجان�ب النمط 	•

القي�ادي من أمهه�ا : فهم حمت�وى الثقاف�ة واألخذ بمميزاهت�ا، وإعادة 
صياغة القيم الداخلية واخلارجية بام يتوافق مع طبيعة املنظامت. 

• نم�ط القي�ادة التحويلي�ة م�ن أكثر أن�امط القيادة ق�درة عى تطوي�ر الثقافة 	
التنظيمية أو عى األقل تغيريها حسب رغبة وسلوكيات واجتاهات القائد.

 Transformational Leadership:( Ergeneli , Azize et., al دراسة
                                      )Its Relationship to Culture Value Dimensions 2007

 هدفت هذه الدراس�ة وهي بعنوان »القي�ادة التحويلية : عالقتها بأبعاد 



154

قي�م الثقافة« إىل الكش�ف ع�ن العالقة ب�ني القي�ادة التحويلية وأبع�اد القيم 
الثقافية اخلمسة التي تتمثل يف التحديات العملية، والرؤية املشركة، ومتكني 
اآلخرين من العمل، وتعديل أس�لوب العمل وتشجيع التوقد الذهني.  وقد 
اس�تخدم الباحث املنهج الوصفي عن طريق مدخل املس�ح االجتامعي الذي 
اعتمد عى االس�تبانة كأداة للدراسة، وخلصت الدراس��ة إىل عدة نتائج من 

أمهها : 
هن�اك عالق�ة ذات داللة إحصائية س�لبية ب�ني أبعاد الثقاف�ة التنظيمية 	•

والقيادة التحويلية. 
هناك بعض أبعاد القيادة التحويلية الشائعة الوجود مع خمتلف الثقافات 	•

التنظيمي�ة، بينام بعضه�ا خيتص بنوع مع�ني من الثقاف�ة التنظيمية، فال 
يتوافر إال يف وجوده.

بعض أبعاد القيادة التحويلية مثل التحديات العملية، ومتكني اآلخرين 	•
من العمل ليس هلا أية عالقة بأبعاد القيم الثقافية.

هن�اك عالقة ذات داللة إحصائية س�البة ب�ني أبعاد القي�ادة التحويلية 	•
املتمثلة يف الرؤية املش�ركة، وتعديل أس�لوب العمل وبني أبعاد القيم 

الثقافية وبصفة خاصة يف ضوء ظروف عدم التأكد.
هن�اك عالق�ة ذات داللة إحصائي�ة إجيابية بني تش�جيع التوقد الذهني 	•

وبني أبعاد القيم الثقافية وبصفة خاصة يف ضوء ظروف عدم التأكد.

Schaubroeck , John et., al. «Embracing Transforma�  دراس�ة
tional Leadership: Team Values and the Impact of leader Be�

                                                            «havior on Team Performance 2007

هدف�ت هذه الدراس�ة وه�ي بعن�وان “اعتناق القي�ادة التحويلي�ة : قيم 
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فري�ق العم�ل، وتأثري الس�لوك القيادي ع�ى أداء فريق العمل” إىل الكش�ف 
عن العالقة بني سلوك القائد التحوييل واألداء اجلامعي لفرق العمل اخلاصة 
ب�� 218 م�ن منظ�امت اخلدمات املالي�ة كف�روع البنوك يف هون�ج كونج ويف 
الوالي�ات املتحدة. وقد اس�تخدم الباحث املنهج الوصفي عن طريق مدخل 
املس�ح االجتامع�ي ال�ذي اعتمد ع�ى االس�تبانة كأداة للدراس�ة، وخلصت 

الدراس��ة إىل عدة نتائج من أمهها : 
تؤثر القيادة التحويلية عى فاعلية أداء فريق العمل بدرجة متوسطة. 	•
تؤث�ر القيادة التحويلية عى أداء فرق العمل املدارة ذاتيًا بدرجات أكرب 	•

من فرق العمل التقليدية.
تس�هم القيادة التحويلية يف جلب املناخ املناس�ب لدعم فاعلية وكفاءة 	•

فرق العمل.

Nemanich , Louise A. and Keller , Robert T )Transfor�  دراسة
mational Leadership in an acquisition: A field study of enploy�

                                                    )ees 2007

هدف�ت ه�ذه الدراس�ة وه�ي بعن�وان »امت�الك القي�ادة التحويلية« إىل 
الكشف عن العالقة بني القيادة التحويلية واملناخ التنظيمي وكل من القبول، 
واألداء، والرضا الوظيفي يف البيئة الغامضة التي تتسم بظروف عدم التأكد. 
وقد اس�تخدم الباح�ث املنهج الوصفي عن طريق مدخل املس�ح االجتامعي 
ال�ذي اعتم�د عى االس�تبانة كأداة للدراس�ة، وخلصت الدراس���ة إىل عدة 

نتائج من أمهها : 
هناك عالقة ذات داللة إحصائية إجيابية بني القيادة التحويلية وكل من 	•

القبول، وأداء املرشفني، والرضا الوظيفي.
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تؤث�ر القيادة التحويلية ع�ى خمرجات املن�اخ التنظيمي برشط وضوح 	•
األهداف ودعم التفكري اإلبداعي.

يتداخل وض�وح أهداف املنظم�ة، ودعم التفك�ري اإلبداعي يف عالقة 	•
القيادة التحويلية بالرضا الوظيفي.

ال يؤث�ر الرضا الوظيفي عى عالق�ة القيادة التحويلية ب�األداء، ولكنه 	•
يؤثر إجيابًا عى األداء.

2 . 3 . 3 التعقيب عىل الدراسات السابقة 
اس�تعرض الباحث عددًا من الدراس�ات الس�ابقة الت�ي تناولت القيادة 
والثقاف�ة التنظيمي�ة والعوام�ل املتأث�رة هب�ام مث�ل االنت�امء التنظيم�ي واملناخ 
التنظيم�ي وااللت�زام التنظيم�ي، والفاعلي�ة التنظيمية، والتطوي�ر التنظيمي، 
والرضا الوظيفي، واألداء فضاًل عن العالقات املبارشة بني الثقافة التنظيمية 
والس�لوك القي�ادي املؤثر إجيابًا وس�لبًا ع�ى تنمية وتطور املنظ�امت من عدة 
جوان�ب لتوضي�ح العالق�ات املب�ارشة وغري املب�ارشة ب�ني القي�ادة والثقافة 
التنظيمي�ة وانعكاس�اهتا ع�ى املنظامت بصف�ة عامة واملنظ�امت األمنية بصفة 
خاص�ة، كان م�ن أمهه�ا دراس�ة )الش�لوي، 2005م( التي تناول�ت الثقافة 
التنظيمية وعالقتها باالنتامء التنظيمي، ودراس�ة )آل س�عود، 2007م( التي 
تناولت األنامط القيادية وأثرها يف تش�كيل الثقاف�ة التنظيمية ألجهزة القطاع 
الع�ام يف منطق�ة الري�اض، ودراس�ة )Dale, 2005( الت�ي تناول�ت »حتلي�ل 
العالقة بني الرضا الوظيفي والثقافة التنظيمية وخصائص القيادة«، ودراس�ة 
)Lok and Crawford, 2004( الت�ي تناول�ت »أثر الثقاف�ة التنظيمية والنمط 
القيادي عى الرضا الوظيفي«، ودراس�ة )آل س�عود، 2003م( التي تناولت 
 )Taborda. 2000( الثقاف�ة التنظيمية وعالقتها بالس�لوك القيادي، ودراس�ة
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الت�ي تناولت العالقة بني القيادة وفري�ق العمل والتمكني كاجتاهات لإلدارة 
املس�تقبلية، ودراس�ة )عيد وهيب�ة، 2004م( التي تناولت الثقاف�ة التنظيمية 
ومناخ اإلبداع الفردي، ودراسة )ظاظا، 2002( التي تناولت دور القيادة يف 
تغيري الثقافة التنظيمية، ودراس�ة )النعمي، 1998م( التي تناولت أثر الثقافة 
التنظيمية يف فاعلية عمليات التدريب، ودراس�ة )الطبالوي، 1996م( التي 
 Robert and( تناول�ت تأث�ري ثقافة املنظمة ع�ى الفاعلية التنظيمية، ودراس�ة
Curtis, 1992( التي تناولت »التغري التنظيمي : دور الثقافة التنظيمية والتعلم 

التنظيمي«، ودراس�ة )الغام�دي، 2007م( التي تناولت القي�ادة التحويلية، 
ودراسة )الغامدي، 2001م( التي تناولت ممارسة القيادة التحويلية وامتالك 
خصائصها، ودراس�ة )مسلم، 2005م( التي تناولت أثر النمط القيادي عى 
تطوي�ر أداء املنظ�امت، ودراس�ة )العازم�ي، 2006م( الت�ي تناول�ت عالقة 
 )Whittington et., al., 2004( القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري، ودراسة
الت�ي تناولت القي�ادة التحويلي�ة وتأثرياهتا املتداخلة واملس�تقلة ع�ى األداء، 
ودراس�ة )Ergeneli, et., al., 2007( الت�ي تناولت عالق�ة القيادة التحويلية 
بأبع�اد الثقاف�ة التنظيمي�ة، ودراس�ة )Schaubroeck, et., al., 2007( الت�ي 
 Nemanich( تناولت تأثري الس�لوك القيادي عى أداء فريق العمل، ودراس�ة

Keller, 2007 &( التي تناولت أثر القيادة التحويلية عى األداء.

وقد أش�ارت نتائج هذه الدراسات إىل أمهية الثقافة التنظيمية وتأثرياهتا 
اجلوهري�ة اإلجيابية املتباينة يف ارتفاع مس�ت�ويات كل م�ن : االنتامء التنظيمي 
 ،)Whittington et., al., 2004( واالل�تزام التنظيمي ،)الش�لوي، 2005م(
والرض�ا الوظيف�ي )Dale, 2005 ؛ Lok and Crawford, 2004(، وفاعلي�ة 
عملي�ات التدري�ب )النعم�ي، 1998م(، والفاعلية التنظيمي�ة )الطبالوي، 
1996م(، ومناخ اإلبداع الفردي )عيد وهيبة، 2004م؛ العازمي، 2006(، 
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 Roberts and Curtis, 1992;( واألداء الف�ردي واجلامع�ي داخ�ل املنظ�امت
Nemanich and Keller, 2007; Whittington et., al., 2004(، وحتس�ني 

أداء فري�ق العم�ل ورفع مس�تويات التمك�ني )Taborda, 2000(، وحتس�ني 
كف�اءة األداء، وهتيئ�ة املناخ التنظيمي املناس�ب للعمل واإلنجاز، وترش��يد 

القرارات لتلبية احتياجات املواطنني )آل سعود، 2007م(.

ومتي�زت دراس�ة )ظاظ�ا، 2002م( ودراس�ة )آل س�عود، 2003م( 
ودراس�ة )Masood et. al., 2006( ودراس�ة )آل س�عود، 2007م( ودراسة 
)Ergeneli, et. al. 2007( بتن�اول العالق�ة املب�ارشة ب�ني القي�ادة والثقاف�ة 
التنظيمي�ة من خالل فحص أبعاد الثقافة التنظيمي�ة ودور القيادة يف إحداث 
التغيري يف املنظامت، وتأثري النمط القيادي املتبع يف الثقافة التنظيمية الس�ائدة، 
وتأثري األنامط القيادية يف تش�كيل الثقافة التنظيمية، وقد أش�ارت نتائجها إىل 
وج�ود تأثري متبادل بني القيادة والثقاف�ة التنظيمية حيث يؤثر النمط القيادي 
املتب�ع يف الثقاف�ة التنظيمية الس�ائدة ويتأثر هب�ا، وأمهية النم�ط القيادي الذي 
يعتم�د عى املش�اركة يف تغي�ري الثقاف�ة التنظيمية وجعلها أكث�ر مرونة وقدرة 
عى االس�تجابة للتغريات املحيط�ة، وعالقة القيادة التحويلي�ة بأبعاد الثقافة 
التنظيمية، فضاًل عن التأثري السلبي للنمط القيادي الديكتاتوري عى الثقافة 

التنظيمية. 

وأش�ارت دراس�ة )آل س�عود، 2007م( ودراس�ة )مس�لم، 2005م( 
ودراس�ة )العازم�ي، 2006م( إىل أمهي�ة أن�امط القي�ادة يف تش�كيل الثقاف�ة 
التنظيمية، وإعادة صياغتها وتش�كيلها بحيث تشجع عى االبتكار واإلبداع 
من خالل ترس�يخ أس�س الثقافة التي تعتمد عى الضبط والرقابة واإلحكام 
)النظام العس�كري واألمني(، أو املش�اركة والتعاون )فلس�فة فرق العمل(، 
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أو التهذي�ب والرعاي�ة )املنظ�امت الربوي�ة والتعليمي�ة(، أو األداء الع�ايل 
)اجلامعات(، أو ترشيد القرارات لصالح املواطنني )منظامت القطاع العام(، 

أو تطوير األداء.

 أم�ا دراس�ة )Skogstad and Einarsen, 1999( فق�د تناول�ت »أمهي�ة 
�ز نحو أربع ثقاف�ات تنظيمية« توصل�ت إىل تباين تأثري  النم�ط القيادي املركِّ
النم�ط القيادي ع�ى الثقافة التنظيمي�ة وتدرجت قوة التأثري ك�ام ييل : النمط 
القي�ادي الذي يركز عى التغيري، والنمط القي�ادي الذي يركز عى املوظفني، 

والنمط القيادي الذي يركز عى اإلنتاج.

بينام أكدت دراس�ة )زاي�د، 1999م( التي تناولت »حتلي�ل تأثري القيادة 
يف تنمي�ة العاملني« ودراس�ة )Masood et. al., 2006( التي تناولت »القيادة 
التحويلي�ة والثقافة التنظيمية« ودراس�ة )Pao, 2005( الت�ي تناولت »النمط 
القيادي والثقافة التنظيمية« ودراس�ة )Nemanich and Keller, 2007( التي 
تناولت »أثر القيادة التحويلية عى األداء« ودراس�ة )الغامدي، 2007( التي 
تناولت »القيادة التحويلية« ودراسة )مسلم، 2005( التي تناولت أثر النمط 
القي�ادي عى تطوير أداء املنظامت ودراس�ة )Bass and Avolio, 1994( عى 
أمهي�ة نمط القي�ادة التحوي�يل يف تكوين املن�اخ التنظيمي والثقاف�ة التنظيمية 
املس�اعدة عى دعم املب�ادرة ومس�اعدة العاملني عى توليد األف�كار اجلديدة 

التي تساعد عى تطوير طرق العمل وجتديدها وحتس�ني أدائها.

وأكدت دراس�ة )ثابت، 2006م( التي استعرضت »تأثري بعض متغريات 
الثقافة التنظيمية يف االس�تعداد ملواجهة األزم�ات املحتملة«عى أمهية االرتقاء 
بثقاف�ة املنظم�ة كخط�وة يف س�بيل تطوي�ر أدائه�ا لألفضل. وأش�ارت دراس�ة 
)نوي�ران، 2005م( الت�ي تناولت تقيي�م الثقافة التنظيمي�ة يف أكاديمية الرشطة 
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امللكية باململكة األردنية اهلاشمية إىل أمهية الثقافة التنظيمية يف دعم عملية اختاذ 
القرار االسراتيجي الالزم لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة من أجل تطوير األداء.  

 وقد تناولت الدراسات السابقة خصائص وسامت القيادة االسراتيجية من 
أبعاد خمتلفة منها : سعي القيادة للتطوير املستمر، ومرشوعية التأثري، والركيز 
ع�ى املصداقي�ة والش�فافية واملرون�ة وترتيب األولوي�ات والتغذي�ة املرتدة 
كوسائل فاعلة يف رفع كفاءة العاملني وجتاوز بعض التعليامت الروتينية التي 
تعطل س�ري العمل )آل سعود، 2003م(، والعمل عى تطوير أداء العاملني، 
وتكوين وتنمي�ة القيادة اإلدارية، وزيادة درجات االنتامء التنظيمي، وتعزيز 
املش�اركة بني املديرين واملرؤوس�ني، وتكوين الثقافة التنظيمية املساعدة عى 
تطوير طرق العمل )زايد، 1999م ؛ الش�لوي، 2005م ؛ مسلم، 2005م؛ 
العازم�ي، 2006م(، وإش�اعة ج�و من الثقة ب�ني القيادة العلي�ا والعاملني، 
وتش�جيع التغيري والتطوير وإقن�اع العاملني به )ظاظا، 2002م ؛ عيد وهيبة 
2004م(، وااللت�زام بالتحس�ني املس�تمر جل�ودة العمل، واعتب�ار العاملني 
عن�رصًا مهاًم من عن�ارص العمل، وتوفري س�بل التعاون املش�رك بني القيادة 
والعاملني )نويران، 2005م(، وإتاحة الفرصة للعاملني للمش�اركة يف اختاذ 
الق�رارات وحل املش�كالت )ظاظ�ا، 2002م ؛ ثاب�ت 2006م(، والعدالة 
واملس�اواة يف معاملة املوظف�ني )الطب�الوي، 1996م ؛ النعمي، 1998م(، 
 Taborda, 2000;( وتطوي�ر أداء فري�ق العمل وزي�ادة مس�تويات التمك�ني

 .)Schaubreck, et., al., 2007

 وأكدت الدراس�ات الس�ابقة عى التأثريات املتباينة لنوعية الثقافة التنظيمية 
السائدة يف أية منظمة عى مدى تطورها وأدائها ألعامهلا بفاعلية وكفاءة، من 
خالل اس�تعراض بعض أنواع الثقافات التنظيمية الس�ائدة يف املنظامت التي 

تؤثر يف تطوير أداء العاملني. 
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 وصنفت الدراس�ات الس�ابقة الثقاف�ات التنظيمية الس�ائدة وفقًا لتأثري 
النم�ط القي�ادي إىل ثقاف�ة الضب�ط والرقاب�ة واإلح�كام، وثقاف�ة املش�اركة 
والتع�اون، وثقافة األداء العايل، وثقافة التهذيب والرعاية، وثقافة القوة التي 
ترك�ز عى عمليات الضب�ط والتأثري من خالل أصحاب النفوذ عرب سلس�لة 
م�ن القواعد واإلج�راءات، وثقافة الدور التي تعتمد ع�ى الوظائف ومدى 
التخص�ص فيها، وثقاف�ة املهمة التي هتتم بتحقيق النتائج مع احلد األدنى من 
القواع�د واإلجراءات، وثقاف�ة الفرد التي هتتم بتحقي�ق التوافق بني أهداف 
الف�رد وحاجاته وأهداف املنظمة ومتطلباهتا، وكذلك صنفتها وفقًا لتطورها 
التارخي�ي إىل الثقافة البريوقراطية اهلرمية التي تركز عى مبادىء البريوقراطية 
وااللتزام بانس�ياب الس�لطة ضمن اهليكل التنظيمي اهلرمي، وثقافة الس�وق 
الت�ي تراعي األط�راف اخلارجية الفاعلة يف الس�وق من العم�الء واملوردين 
وجه�ات الراخي�ص واحت�ادات الع�امل، وثقاف�ة اجلامع�ة التي هتت�م بالقيم 
واألهداف املش�ركة ومتاس�ك أعضاء املنظمة والعمل بروح الفريق، وثقافة 
الريادة واإلبداع الديناميكية التي تقوم عى أساس توافر ثقافة تنظيمية تسعى 

لتحقيق أعى درجات االبتكار واإلبداع لتقديم ُمنتجات عالية اجلودة.

 وقد كش�فت غالبية الدراس�ات الس�ابقة عن وجود عالقة مبارشة بني 
القي�ادة ونوع الثقاف�ة التنظيمية الس�ائدة، ففي املنظامت العس�كرية واألمنية 
تس�ود الثقاف�ة التي تعتم�د عى الضبط واإلح�كام، ويف املنظ�امت املبنية عى 
فلس�فة فرق العمل تس�ود ثقافة املش�اركة والتعاون، ويف اجلامعات واملعاهد 
العلمية تس�ود ثقافة األداء العايل، ويف املنظامت الربوية والدينية تس�ود ثقافة 
الته��ذيب والرعاية، كام تتأثر الثقافة التنظيمية الس�ائدة باألسلوب القيادي 
املتبع وتؤثر فيه، حيث كش�فت دراسة )آل سعود، 2003م( ودراس���ة )آل 
س�عود، 2007م( ودراس�ة )هيج�ان، 1992م( عن التأث�ريات املتبادلة بني 
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الثقاف�ة التنظيمية والس�لوك القيادي، فس�لوك القائد وقيم�ه ونمطه القيادي 
التحوييل تؤثر بش�كل أكرب يف بناء وتكوين وإعادة تش�كيل الثقافة التنظيمية 
للمنظم�ة، ويتضاعف ه�ذا التأث�ري إذا كان القائد يتمتع بعالق�ات جيدة مع 

اآلخرين. 

 ك�ام أن الثقاف�ة التنظيمية الت�ي تنجح يف تطوي�ر أداء العاملني يف منظمة 
ما، ال يش�رط بالرضورة أن تنج�ح يف تطوير أداء العاملني يف منظمة أخرى، 
ب�ل إن اإلدارات املختلف�ة داخ�ل املنظمة ق�د حتتاج لثقاف�ات تنظيمية خمتلفة 
لك�ي تنجح يف تطوير أدائها، فقد أش�ارت دراس�ة )ظاظ�ا، 2002م( إىل أن 
الوح�دات التنظيمية املختلف�ة داخل نفس املنظمة تتطل�ب أنواعًا خمتلفة من 
الثقافة، فوحدة البحوث والتطوير حتتاج إىل ثقافة الوظيفة، بينام حتتاج وحدة 

حفظ امللفات إىل ثقافة الدور. 

 ك�ام أك�دت دراس�ة )زاي�د، 1999م( ودراس�ة )آل س�عود، 2007م( 
ودراس��ة )Masood et. al., 2006( ودراس�ة )Pao, 2005( ع�ى العالق�ة 
املبارشة بني النمط القيادي املتبع والثقافة التنظيمية الس�ائدة التي يرتب عى 
وجوده�ا تطوير طرق العمل م�ن خالل نمط القي�ادة التحويلية الذي يتميز 
بوض�وح الرؤية املس�تقبلية والقدرة ع�ى حتقيق األه�داف التنظيمية والوفاء 
باحتياج�ات املرؤوس�ني، ويظه�ر اهتاممًا كب�ريًا لتحقيق التمي�ز يف األداء من 
خالل دوره يف غرس مبادىء الثقافة التنظيمية املرنة التي تشجع عى االبتكار 
 Tsui,( واإلبداع وتوليد األفكار اجلديدة لتطوير طرق العمل، بعكس دراسة
et. al., 2006( التي توصلت إىل أنه ال يمكن االعتامد عى نمط القيادة وحده 

يف التأثري عى الثقافة التنظيمية السائدة، فبغض النظر عن قوة القائد أو ضعفه 
فالتأث�ري يف الثقافة التنظيمية الس�ائدة يعزى إىل عوام�ل أخرى من أمهها فهم 
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حمتوى الثقافة واألخذ بمميزاهتا وإعادة صياغة القيم الداخلية واخلارجية بام 
يتوافق مع طبيعة املنظامت.

 لق�د أوضح�ت الدراس�ات الس�ابقة أن إجياد قي�ادة قادرة ع�ى تطوير 
الثقافة التنظيمية يتطلب توافر جمموعة من املتطلبات اإلدارية والفنية واملادية 
والتنظيمية من أمهها إعادة تش�كيل قي�م واجتاهات العاملني إلحداث التأثري 
اإلجيايب عى سلوكهم وأدائهم، واحلرص عى التنسيق والتكامل يف العمليات 
الداخلية باملنظمة، وتوفري عنارص القوة واملوارد االقتصادية، وتوزيع املوارد 
ع�ى األف�راد واملجموع�ات وفق�ًا ملتطلب�ات اإلنتاجي�ة وحتقي�ق األه�داف 
ولي�س وفقًا لتأثريه�م االس�راتيجي، والتكيف مع املتغ�ريات التكنولوجية 
واالجتامعي�ة واالقتصادي�ة واملؤسس�ية املحلي�ة والعاملية، وتغي�ري معتقدات 
األف�راد واجتاهاهتم، وإط�الق مل�كات العاملني ومتكني قدراهت�م،  )ظاظا، 
2002م ؛ الطب�الوي، 1996م(، وتوف�ري عنارص الالمركزية واملش�اركة يف 
مواجهة املشكالت واختاذ القرارات وسهولة انسياب االتصاالت واحلصول 
ع�ى املعلومات داخ�ل املنظمة والعدالة واملس�اواة )ظاظ�ا، 2002م؛ ثابت 
2006م ؛ الطبالوي، 1996م ؛ نويران، 2005م ؛ Washut, 1999(، وتوفري 
هي�اكل تنظيمية مرنة تس�توعب التطوير وتعكس بوضوح توزيع الس�لطات 
واملس�ؤوليات وتعتم�د عى تفويض الس�لطة والالمركزية ومش�اركة القوة، 
ودعم القيادة العليا جلهود التطوير، وحتديد خطوط الس�لطة واملس���ؤولية، 
وجتنب س�لبيات الواس�طة واملحس�وبية، ووضع معايري دقيق�ة لتقييم جودة 
األداء، ودع�م روح املبادرة واإلنجاز، وتكوين ص�ف ثاٍن من متخ�����ذي 
القرارات عند غياب القادة )آل س�عود، 2003م ؛ زايد، 1996م(، والعمل 
ع�ى س�يادة قيم الق�وة والفاعلية والكف�اءة والعدالة وفرق العم�ل واملكافأة 
والعدل والقانون والنظام والتفكري االبتكاري يف حل املش�كالت )الشلوي، 

2005م ؛ ثابت، 2006م ؛ النعمي، 1998م(.   
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 ك�ام أوضح�ت الدراس�ات الس�ابقة أن أهم وس�ائل إع�داد وهتيئ�ة القيادة 
االس�راتيجية لتطوي�ر األداء هي التمك�ني والتعلم التنظيم�ي )عيد وهيبة، 
2004م(، وف�رق العمل )النعم�ي، 1998م ؛ ثابت، 2006م ؛ الطبالوي، 
1996م؛ Schaubroeck, et., al., 2007(، وإدارة اجلودة الش�املة )نويران، 
2005م(، واإلدارة باالس�تثناء )زاي�د، 1999م(، واس�تخدام نمط القيادة 

   .)Pao, 2005 ؛Masood et. al., 2006  التحويلية )زايد، 1999م ؛

 وقد اس�تعرضت الدراسات السابقة أهم املعوقات التي حتد من فاعلية 
hدور القي�ادة يف تطوير الثقافة التنظيمية وقامت بتحديدها فيام ييل : عدم ال
لتزام بتدريب وتعليم العاملني لتحس�ني أدائهم، غياب من���اخ االتصاالت 
املفتوحة واملس�تمرة، ضعف مش�اركة العاملني يف مواجهة املشكالت واختاذ 
الق�رارات )نوي�ران، 2005م(،  وع�دم توفري عن�ارص الالمركزية،وصعوبة 
انس�ياب االتص�االت واحلص�ول ع�ى املعلوم�ات داخ�ل املنظم�ة وانعدام 
العدالة واملس�اواة )ظاظا، 2002م ؛ ثاب�ت 2006م ؛ الطبالوي، 1996م؛ 
Washut, 1999(، ومج�ود اهلي�اكل التنظيمي�ة وع�دم قدرهت�ا عى اس�تيعاب 

التطوي�ر، وعدم مس�اندة القيادة العليا جلهود التطوي�ر، وعدم حتديد خطوط 
الفس�اد اإلداري والواس�طة واملحس�وبية،  الس�لطة واملس�ؤولية، وانتش�ار 
وغي�اب املعايري الالزمة لتقييم جودة األداء، وغياب روح املبادرة واإلنجاز، 
واملركزية الشديدة وعدم تكوين صف ثاٍن من متخذي القرارات عند غياب 
الق�ادة )آل س�عود، 2003م ؛ زايد، 1996م(، وغي�اب قيم القوة والفاعلية 
والكفاءة والعدالة وفرق العمل واملكافأة والعدل والقانون والنظام والتفكري 
االبتكاري يف حل املشكالت )الشلوي، 2005م ؛ ثابت، 2006م؛ النعمي، 

1998م(.   
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  وقد ش�كلت الدراس�ات والبحوث إطارًا نظريًا ملوض�وع دور القيادة 
االس�راتيجية يف تطوي�ر الثقافة التنظيمي�ة يف األجهزة األمني�ة بالتطبيق عى 
املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين، فبالنسبة للدراسات 
الت�ي تناول�ت العالق�ة غري املب�ارشة بني القي�ادة والثقاف�ة التنظيمي�ة نجدها 
مجيعًا ركزت عى عوامل ومتغريات وس�يطة مثل االنت�امء التنظيمي، واملناخ 
التنظيم�ي، وااللت�زام التنظيمي، والفاعلي�ة التنظيمية، والتطوي�ر التنظيمي، 
والرضا الوظيفي، واألداء، والتمكني، وجاءت نتائجها إجيابية بمعنى التأثري 
اإلجيايب للثقافة التنظيمية الفاعلة يف رفع مس�تويات كل من االنتامء التنظيمي 
 ،)Whittington, et., al., 2004( وااللتزام التنظيمي ،)الش�لوي، 2005م(
والرض�ا الوظيف�ي )Dale, 2005 ؛ Lok and Crawford, 2004(، وفاعلي�ة 
عملي�ات التدري�ب )النعم�ي، 1998م(، والفاعلية التنظيمي�ة )الطبالوي، 
العازم�ي،  2004م؛  وهيب�ة،  )عي�د  الف�ردي  اإلب�داع  ومن�اخ  1996م(، 
 Roberts and Curtis,( واألداء الفردي واجلامعي داخل املنظامت ،)2006م
1992(، وكذلك التأثري اإلجيايب للتمكني عى تطوير الثقافة التنظيمية كوسيلة 

  .)Larry, 1996( لتطوير األداء

  أم�ا الدراس�ات الت�ي تناول�ت العالق�ة املبارشة ب�ني القي�ادة والثقافة 
التنظيمي�ة فتناولت التأثريات املتبادلة لكل م�ن األنامط القيادية املختلفة عى 
الثقافة التنظيمية وأوضحت التأثري اإلجيايب أو السلبي بدرجاته املختلفة لكل 
نم�ط قيادي عى الثقاف�ة التنظيمية ومدى تأثره هبا )آل س�عود، 2003م؛ آل 
س�ع�ود، 2007م؛ Ergeneli et., al., 2007(، وأمهي�ة النم�ط القيادي الذي 
يعتمد عى املشاركة يف تغيري الثقافة التنظيمية وجعلها أكثر مرونة وقدرة عى 

االستجابة للتغريات املحيطة )ظاظا، 2002م(.

  أي أن الدراسات السابقة ركزت إما عى تأثري القيادة بأنامطها املختلفة 
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ع�ى الثقاف�ة التنظيمي�ة، أو تأثري الثقاف�ة التنظيمية ع�ى القي�ادة، أو تطرقت 
لعوام�ل متداخلة متث�ل روافد الثقاف�ة التنظيمية كالقيم والع�ادات والتقاليد 
وم�ا ينت�ج عنها م�ن س�لوكيات تنظيمية متارس داخ�ل املنظ�امت، ولكنها مل 
تتطرق بش�كل مبارش لدور القيادة االس�راتيجية يف تطوي�ر الثقافة التنظيمية 
باعتبارها مطلبًا ملحًا يف ظل التغريات البيئية والتطورات التقنية املتس�ارعة، 
فالقي�ادة االس�راتيجية تؤث�ر يف الثقاف�ة التنظيمي�ة وجتعله�ا مرنة ومس�اندة 
للعملي�ات التطويري�ة، ما يؤدي إىل حتس�ني األداء وزي�ادة اإلنتاجية، فغياب 
تأثري القيادة االس�راتيجية عى الثقافة التنظيمي�ة جيعل هناك فجوة حتتاج إىل 
الفحص والدراسة املتأنية، وهو ما سعت هذه الدراسة لتحقيقه للتغلب عى 
الفج�وة الت�ي نتجت عن إغفال دراس�ة دور القيادة االس�راتيجية يف تطوير 
الثقافة التنظيمية، ولعل دراسة )آل سعود، 2003م( حول »الثقافة التنظيمية 
وعالقتها بالس�لوك القيادي يف اإلدارة املحلية باململكة العربية السعودية« قد 
توصلت إىل وجود التأثري املتبادل بني الثقافة التنظيمية واألس�لوب القيادي، 
ورأت أن س�لوك القائ�د يعد عام�اًل مؤثرًا يف بناء وتش�كيل الثقافة التنظيمية 
إىل جانب تأثره أيضًا بتلك الثقافة الش�ائعة يف املنظمة واملؤثرة يف النهاية عى 
سلوكه كقائد، إال أن تلك الدراسة قد ركزت عى الثقافة التنظيمية وعالقتها 
باألن�امط املختلفة للقيادة والس�لوك القي�ادي املتبع لدى القائ�د وهي بذلك 
ختتلف عن الدراسة احلالية يف عدم تطرقها ملدى مسامهة القيادة االسراتيجية 

يف تطوير الثقافة التنظيمية. 

  بينام دراسة )هيجان، 1992م( التي تركزت حول »أمهية قيم املديرين 
يف تش�كيل ثقافة منظمتني س�عوديتني : اهليئ�ة امللكية للجبي�ل وينبع ورشكة 
س�ابك« ق�د أوضح�ت يف نتائجه�ا أن مدي�ري اإلدارات العلي�ا ع�ى وج�ه 
اخلص�وص يع�دون ع��ام�اًل مؤث��رًا يف تش�كيل ثقاف�ة منظامهت�م، ما يدعم 
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نتائج دراس�ة )آل س�عود، 2003م(، إال أن دراس�ة )هيج�ان، 1992م( قد 
رك�زت يف طرحها عى أمهية قي�م املديرين ومديري اإلدارات العليا بالذات، 
وما ينعكس عى ذلك من س�لوك يس�ه��م بدوره يف تشكيل ثقافة منظامهتم، 
وهي بذلك ختتلف عن دراس�ة الباحث يف عدم تطرقها للقيادة االسراتيجية 
ومدى مسامهتها يف تطوير الثقافة التنظيمية، وتركيزها فقط عى قيم املديرين 
ومدي�ري اإلدارات العلي�ا ع�ى وجه اخلص�وص وأمهيتها يف تش�كيل ثقافة 

املنظمة.

  إال أن دراس�ة )ظاظ�ا، 2002م( والتي تناول�ت »دور القيادة يف تغيري 
الثقافة التنظيمية« ودراسة )آل سعود، 2007م( حول»األنامط القيادية وأثرها 
يف تش�كيل الثقافة التنظ��يمي�ة ألجهزة القطاع الع�ام يف منطقة الرياض« قد 
تقربان إىل حد ما من دراسة الباحث، إال أن دراسة الباحث ركزت عى القيادة 
االس�راتيجية ودورها يف تط��وير الثقافة التنظيمية، ملا للقيادة االسراتيجية 
م�ن دور مه�م وفاع�ل يف املنظ�امت، م�ا جيعلها مطلبًا أساس�يًا للمس�امهة يف 
تطوي�ر الثقافة التنظيمية يف املنظامت بصفة عام�ة واملنظامت األمنية عى وجه 
اخلصوص، كام أن دراسة )ظاظا، 2002م( ركزت عى التغيري الذي خيتلف 
كث�ريًا عن التطوير، فالتغيري قد ال يتالءم مع طبيعة املنظمة وأهدافها، وقد ال 
يكون إجيابيًا، فينعكس سلبًا عى حتقيق أهداف املنظمة، بينام يتضمن التطوير 
السعي لتحقيق اجلوانب اإلجيابية بالرغم من احتامل اتفاق األسباب الدافعة 
للتغيري واألس�باب الدافع�ة للتطوير نتيجة وجود متغ�ريات تقنية واجتامعية 
واقتصادية ومؤسس�ية حملية وعاملية تؤثر عى الثقافة التنظيمية وتشكل قيودًا 
وحتدي�ات تواجهها املنظامت، كام أن تغيري الثقاف�ة التنظيمية حيتاج جلهود قد 
متتد لسنوات ألن هذه الثقافة قد استمرت لسنوات يف املايض وفق قيم ثقافية 
وأخالقي�ة وعقدية راس�خة جتعل هن�اك صعوبة يف تغيريها واس�تبداهلا، بينام 
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التطوير يرك�ز عى النواحي اإلجيابية يف الثقافة ويعمل عى زيادة تأثرياهتا مع 
إضعاف النواحي الس�لبية أو العمل عى تقليل تأثرياهتا. بينام ركزت دراس�ة 
)آل س�عود، 2007م( عى أثر األنامط القيادية يف تش�كيل الثقافة التنظيمية، 
وبذل�ك تطرق�ت ألثر أنامط القي�ادة التقليدية يف تش�كيل الثقاف�ة التنظيمية، 
والت�ي ختتلف بدورها ع�ن أنامط القيادة االس�راتيجية )القي�ادة التحويلية، 
والقيادة التنفيذية(، بعكس ما سعت لتحقيقه هذه الدراسة التي ينصب حمور 
اهتاممها عى دور القيادة االس�راتيجية يف تطوير الثقاف�ة التنظيمية املوجودة 
أص�اًل باملنظم�ة جلعلها أكث�ر مرونة وقدرة عى االس�تجابة للتغ�ريات البيئية 

املحيطة لتحقيق أهداف املنظمة. 

  كام أن جمتمع الدراسة عند )ظاظا، 2002م( اقترص عى القطاع اخلاص 
عن�د تطبيقها ع�ى الرشكة الرشقية )إيس�رن كومباين(، بينام دراس�ة الباحث 
احلالي�ة ركزت عى األجهزة األمنية ملا هلا من أمهية وخصوصية وقواعد نظم 
ختتل�ف عن ما يوج�د يف القطاع اخلاص الذي يس�عى وراء الربح واملنافس�ة 

كإحدى أولوياته.   

 إن الطاب�ع اإلحصائ�ي واملس�حي لتأثري القي�ادة عى الثقاف�ة التنظيمية 
بص�ورة مب�ارشة )آل س�عود، 2003م ؛ آل س�عود، 2007م ؛ ظ���اظ�ا، 
2002م؛ Ergeneli, et., al., 2007(، أو تأث�ري القي�ادة عى الثقافة التنظيمية 
 Lok and Crawford ؛ Dale, 2005 بصورة غري مبارشة )الشلوي، 2005م ؛
Crawford, 2004 ؛ النعمي، 1998م ؛ Larry, 1996 ؛ الطبالوي، 1996م؛ 

عي�د وهيب�ة، 2004م ؛ )Roberts and Curtis, 1992 تظ�ل غ�ري قادرة عى 
جت�اوز مظاهر العالقة ب�ني القيادة االس�راتيجية والثقاف�ة التنظيمية الالزمة 
لتطوي�ر األداء وحتقي�ق الفاعلية والكفاءة يف املنظ�امت بصفة عامة واملنظامت 
األمني�ة بصف�ة خاص�ة دون ربطها بعن�ارص تطوير الثقاف�ة التنظيمي�ة ذاهتا، 
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حيث يع�د تطوير الثقافة التنظيمية مرحلة انتقالية الزمة لتطوير األداء حتتاج 
لتواف�ر متطلبات إدارية وفنية ومادية وتنظيمية )ظاظا، 2002م؛ الطبالوي، 
1996م ؛ ثاب�ت 2006م ؛ نويران، 2005م ؛ Washut, 1999 ؛ آل س�عود، 
2003م ؛ زاي�د، 1996م، Bruce, 1992(، والعم�ل ع�ى س�يادة قيم القوة 
والفاعلي�ة والكف�اءة والعدال�ة وف�رق العم�ل واملكاف�أة والع�دل والقانون 
والنظام والتفكري االبتكاري يف حل املش�كالت )الشلوي، 2005م ؛ ثابت، 
2006م؛ النعم�ي، 1998م( م�ن خالل إعداد وهتيئة القيادة االس�راتيجية 
الالزم�ة لتطوي�ر األداء )عي�د وهيب�ة، 2004م ؛ النعم�ي، 1998م ؛ ثابت، 
 S  2006م ؛ الطب�الوي، 1996م ؛ نوي�ران، 2005م ؛ زاي�د، 1999م ؛
A Masood et. al., 2006؛ Pao, 2005(، وهتيئ�ة املن�اخ التنظيم�ي املناس�ب 

للعم�ل واإلنج�از )Taborda, 2000(، والتغل�ب ع�ى املعوق�ات الت�ي حتد 
م�ن فاعلي�ة دور القيادة االس�راتيجية يف تطوير الثقاف�ة التنظيمية والتي من 
أبرزه�ا عدم االلت�زام بتدريب وتعليم العاملني، وغي�اب من�اخ االتصاالت 
اجليدة، وضعف مش�اركة العاملني يف مواجهة املش�كالت واختاذ القرارات،  
وع�دم توافر عن�ارص الالمركزية، وصعوبة انس�ياب االتصاالت واحلصول 
ع�ى املعلومات داخل املنظمة وانعدام العدالة واملس�اواة )نويران، 2005م؛ 
ظاظ�ا، 2002م ؛ ثاب�ت 2006م ؛ الطب�الوي، 1996م ؛ Washut, 1999 ؛ 

 .)Larry, 1996 ؛ Bruce, 1992

 لقد س�اعدت الدراسات الس�ابقة يف إثراء الرصيد النظري ومنطلقات 
البح�ث، واإلحاط�ة بخصوصية العالقة ب�ني القيادة االس�راتيجية وتطوير 
الثقافة التنظيمية، كام حددت خصائص وسامت القيادة االسراتيجية، وأنواع 
الثقافة التنظيمية، والعالقة بني القيادة االسراتيجية وأنوع الثقافة التنظيمية، 
ومتطلبات إجياد قيادة اس�راتيجية لتطوير الثقافة التنظيمية، ووس�ائل إعداد 
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وهتيئة القيادة االسراتيجية الالزمة لتطوير الثقافة التنظيمية، واملعوقات التي 
حتد من فاعلية دور القيادة االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية.

 ك�ام أضفت تلك الدراس�ات ع�ى البحث أمهية خاصة، نظ�رًا لعجز النظرة 
النس�بية يف األح�كام والتعلي�الت عن إعطاء حل�ول علمي�ة ناجعة، وعدم 
مطابقة التجارب األخ�رى املطبقة يف جمتمعات أخرى لواقع وخصوصيات 
املجتمع الس�عودي، وابتع�اد بعضها ع�ن مفاهيمه الديني�ة والعقدية وقيمه 
األصيل�ة، فإذا كان االنفتاح رضوريًا وإجيابيًا، فاألجدى هو دراس�ة جتارب 
الدول اإلس�المية، والدول العربية الشقيقة بوصفها أقرب إىل واقع وعقيدة 
وحضارة اململكة العربية السعودية، مع األخذ يف االعتبار املنظور اإلسالمي 
الذي تتجاهله غالبية الدراسات السابقة، بالرغم من دوره الفاعل يف توضيح 

العالقات بصورة شاملة ومتكاملة.   

2 . 4  نبتذة عتن املديريتة العامتة للجتوازات واملديرية 
العامة للدفاع املدين

2 . 4 . 1 املديرية العامة للجوازات 

 بعد توحيد اململكة عى يد املغفور له  إن ش�اء اهلل  امللك عبد العزيز آل 
س�عود  طي�ب اهلل ثراه  مل تكن هن�اك إدارة للجوازات،  وإنام أس�ندت أعامل 
اجل�وازات إىل الرشطة التي تولت حف�ظ األمن والنظام،  باإلضافة إىل القيام 

بأعامل اجلوازات ومراقبة األجانب )اهلاجري،  1993م : ص60(.

 يف ع�ام 1343ه�  أنش�ىء مكت�ب ملراقبة األجان�ب وكان تابعًا لرشطة  
مك�ة املكرم�ة،  واخت�ص بمعاجل�ة األم�ور الت�ي تتعل�ق بق�دوم األجانب، 
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ودخوهل�م وخروجه�م م�ن وإىل اململكة،  كتس�جيل وثائق س�فر القادمني،  
وتاريخ القدوم،  واس�م حامل الوثيقة،  وكان  يش�رط عى القادم للمملكة 
تس�جيل ج�واز س�فره أو الوثيقة التي حيمله�ا يف هذا املكت�ب،  وإال تعرض 
للغرامة. أما املواطنون الس�عوديون فقد كانوا يس�افرون إىل  الدول املجاورة 
دون جواز س�فر،  وقد حيمل البعض منهم خطابًا لتس�هيل مهمته نظرًا لعدم 
وج�ود حواجز وحدود رس�مية واضح�ة بني الدول العربي�ة يف تلك الفرة،  
ك�ام كان املواطنون  الس�عوديون خيش�ون م�ن احلصول ع�ى حفيظة النفوس 
العتقاده�م ب�أن ذلك متهي�د إلجبارهم ع�ى االلتحاق باجلي�ش )اهلاجري ،  

1993م : ص61(.

 وبعد مرور فرة قصرية،  تم إنش�اء مكات�ب للجوازات تابعة إلدارات 
الرشط�ة يف كل من الرياض والطائف واإلحس�اء لتق�وم بنفس مهام مكتب 
اجلوازات بمكة  كتس�جيل األجان�ب ومراقبتهم،  ومنح اإلقامات للوافدين 

)اهلاجري،   1993م : ص63(.

 يف عام1349ه�  صدر األمر امللكي رقم )344( وتاريخ1349/5/3ه�  
بتوحيد مجيع إدارات الرشطة وربطها باملديرية العامة للرشطة يف مكة املكرمة 
ب�ام يف ذلك أعامل اجل�وازات وإقامة الوافدين ومراقب�ة األجانب )اهلاجري،  

1993م : ص63(. 

 يف ع�ام 1356ه�  ص�در أول نظام يف اململكة لتنظي�م إقامة األجانب، 
ويف ع�ام 1358ه��  ص�در أول نظام جلوازات الس�فر يتضم�ن أحكام منح 

وثائق السفر السعودية وجتديدها وإلغائها وفقدها ومجيع مايتعلق هبا.  

 ويف ع�ام 1371ه�  صدر نظام جديد لإلقامة واليزال س�اري املفعول 
حتى تارخيه )املديرية العامة للجوازات،  1999م : ص54(.  
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 وبع�د زي�ادة اإلقب�ال ع�ى طلب احلفائ�ظ وج�وازات الس�فر من قبل 
املواطن�ني اتس�عت مس�ؤولية اجل�وازات وأصبحت تش�كل إدارات بجانب 
إدارة الرشط�ة،  لتقلي�ل املعان�اة عى املواطن�ني تم إنش�اء إدارات للجوازات 
واجلنسية يف كل مدينة ولكنها ظلت تابعة لألمن العام )اهلاجري،  1993م: 

ص64(.

 يف 1380/11/5ه�   صدر قرار جملس الوزراء بضم أعامل اجلوازات 
واجلنس�ية يف مديري�ة عام�ة حتت مس�مى املديري�ة العامة للج�وازات ترتبط 
مبارشة بوزارة الداخلية )املديرية العامة للجوازات ، 1999م : ص54( مع 
فصلها عن مديرية األمن العام نظرًا لتضخم وتش�عب أعامل اجلوازات ،  ما 

تطلب  تركيز جهودها يف تنفيذ أعامهلا )اهلاجري،  1993م : ص67(.

 يف عام 1391ه�  تم البدء يف املرحلة األوىل من مرشوع عس�كرة جهاز 
اجلوازات )املديرية العامة للجوازات،  1999م : ص54(.  

 بعد ذل�ك صدر قرار رقم )1001( وتاريخ 1391/11/9ه�  بتعيني 
وكيل مس�اعد ل�وزارة الداخلية لش�ؤون اجلوازات واجلنس�ية،   ثم تال ذلك 
ص�دور قرار جمل�س الوزراء رقم )894( وتاري�خ 1395/7/27ه� بتعيني 
وكيل وزارة الداخلية للجوازات واجلنسية )اهلاجري،  1993م : ص68(.

 يف 1393/5/10ه��   ص�در الق�رار ال�وزاري رقم )1195( بإنش�اء 
معه�د اجلوازات هب�دف إعداد وتأهي�ل القوى البرشية عس�كريًا ومس�لكيًا 

للقيام بأعامل اجلوازات املختلفة )اهلاجري،  1993م : ص71(. 

 يف 1395/10/19ه�  صدر القرار الوزاري رقم )1039/ت( بتحويل 
املديري�ة العام�ة للجوازات واجلنس�ية إىل )وكال�ة وزارة الداخلي�ة للجوازات 

واألحوال املدنية( )املديرية العامة للجوازات،  1999م  : ص54(.
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 يف عام 1402ه�  صدر األمر الس�امي الكريم رقم )21633( وتاريخ 
1402/15/6ه��   باملوافقة عى قرار اللجنة العليا لإلصالح اإلداري رقم 
)3/ع( وتاريخ 1402/7/15ه�  بفصل  قطاع اجلوازات عن وكالة وزارة 
الداخلية واألحوال املدنية واس�تقالهلا يف قطاع مستقل حتت مسمى »املديرية 
العام�ة للج��وازات« اعتبارًا من 1403/7/1ه�  وربطها مبارشًة بصاحب 
الس�مو امللكي وزير الداخلية وس�مو نائبه ،  وهبذا اس�تقلت اجلوازات متامًا 

عن األحوال املدنية )اهلاجري،  1993م : ص ص73�74(.

2 . 2 . 2  املديرية العامة للدفاع املدين
ارتبطت نش�أة الدفاع املدين باململكة العربية الس�عودية بتكوين منظومة 
األم�ن ككل، فبع�د أن متك�ن امللك عبد العزيز آل س�عود طي�ب اهلل ثراه من 
توحي�د اململك�ة، ومن اهلل عليه بدخول مكة املكرمة كان ش�غله الش�اغل هو 
توطي�د األمن يف رب���وع البالد، ولذلك اهتم�ت حكومة امللك عبد ا لعزيز 
بتأس�يس جه�از ا لرشطة ا لذي بد أ كمديري�ة لألمن العام يف عام 1343ه�، 
ث�م حتول إىل مديرية للرشطة العامة )املديرية العامة للدفاع املدين، 2001م : 

ص13(.

وكان�ت البداي�ة احلقيقية لنش�اة الدف�اع امل�دين يف 1346/1/1ه� 
املواف�ق 1927/7/1م عندم�ا ص�در األم�ر الس�امي رق�م 133 وتاري�خ 
1346/1/1ه�� الق�ايض باملصادق�ة عى نظ�ام البلدي�ة وإنش�اء أول  فرقة 
إطف�اء للحريق ضم�ن نظام البلدية يف العاصمة املقدس�ة، ويف غرة حمرم عام 
1346ه� تم إنش�اء أول فرقة إطفاء ضمن نظ�ام البلدية  تتبع أمانة العاصمة 
املقدسة مكة املكرمة وأطلق عليها اسم» فرق مطافئ العاصمة« )العصيمي، 

1993م : ص ص41�41(.
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1 ت  مهام الدفاع املدين

تتأث�ر مه���ام الدف�اع امل�دين باحلال�ة الراهنة، فف�ي حالة الس�لم تكون 
امله�ام اعتيادي�ة، بينام يف حالة احلرب تكتس�ب املهام صفة الظ�روف الطارئة 
وا ألحوال االستتثاثية بغرض محاية املمتلكات واألفراد من خطورة األعامل 

العسكرية التى قد تستهدف املدنيني.

 أ ت   مهام الدفاع املدين يف حالة السلم :

1 �  مبارشة عمليات الوقاية من احلوادث والكوارث.
2 �  التدخل املبارش فور وقوع حوادث احلرق واإلنقاذ واإلسعاف.

3 �  إع�داد تش�كيالت الدف�اع املدين يف خمتلف التخصص�ات وجتهيزها 
باملعدات واألدوات الالزمة لتمكينها من أداء عملها بفاعلية.

4 �  إنش�اء وهتيئة غ�رف ومراكز عمليات الدفاع امل�دين وجتهيز وإعداد 
املخابئ العامة واإلرشاف عليها وحتديد طاقتها االستيعابية.

5 � حتديد املنشآت الرضورية للدفاع املدين ومتابعة إقامتها.
6 � إعداد خطط إخالء املناطق السكنية عند الرضورة القصوى.

7 �  هتيئة املستش�فيات إلغاث�ة املنكوبني وإقامة مراك�ز اإليواء ومبارشة 
ح�االت اإلطف�اء واإلنق�اذ واإلس�عاف خ�الل وق�وع الك�وارث 

الطبيعية.
8 � اإلع�داد لس�المة املواصالت واالتص�االت )العصيمي، 1993م، 

ص ص25�26(.
9 � التدخ�ل  بف�رق اإلنق�اذ لرف�ع األنق�اض واس�تخراج املحتجزي�ن 
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حتته�ا والعمل عى احت�واء الظروف الصعبة وفق ب�را مج عمليات 
متخصصة )ياسني، 1996م، ص110(.

10 �  إقامة املخابىء حلامية السكان.
11 �  اس�تخدام اإلعالم لتوعية السكان ورفع الروح املعنوية يف املناطق 

املنكوبة )العصيمي، 1993م : ص 26(.
12�  إعداد وتنفيذ ما يلزم من إجراءات هتدف إىل حتقيق السالمة وجتنب 

الكوارث بام يف ذلك تقديم اإلعانات النقدية وسواها.
13 �  إع�داد املتطوع�ني للقيام بأعامل الدفاع امل�دين )الفرج، 1999م : 

ص23(
14 � العم�ل ع�ى إعادة األوضاع إىل طبيعتها بأرسع ما يمكن )ياس�ني، 

1996م : ص110(
15�  وض�ع السياس�ات العام�ة للتدري�ب ع�ى أع�امل الدف�اع امل�دين 
وع�ى  تنفي�ذ فرضيات خط�ط الطوارىء ومش�اريع الدف�اع املدين 

وإقرارالربامج الالزمة لذلك.
16�  حتدي�د وتصنيف املنش�آت الت�ي تنطبق عليها معاي�ري الدفاع املدين 

كليًا وجزئيًأ.
17�  املوافقة عى مرشوع املوازنة السنوية العامة للمديرية العامة للدفاع 

املدين.
18�  اق�راح االعت�امدات املالية الالزمة لوس�ائل الدفاع امل�دين ولتنفيذ 
خطط�ه ومش�اريعه يف ميزاني�ات ال�وزارات واملصال�ح احلكومي�ة 

واالشخاص ذوي الشخصية االعتبا رية.
19 �  تطوير الد فاع املدين بام يساير التطور العلمي والعسكري.
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 ب ت   مهام الدفاع املدين يف حالة احلرب:

1 � تنظي�م قواع�د وس�ائل اإلن�ذار م�ن الغ�ارات اجلوي�ة والقص�ف 
الصاروخي.

2 � إعداد املتطوعني للقيام بأعامل الدفاع املدين.
3 � تنظيم قواعد ووس�ائل السالمة واألمن الصناعي ومكافحة احلرائق 
وإطفائه�ا وأع�امل اإلنق�اذ واإلس�عاف واإلغاثة ومراقب�ة الغارات 

والوقاية ضد أسلحة التدمري يف السلم واحلرب.
4 � إحداث وإعداد تش�كيالت الدفاع املدين من خمتلف االختصاصات 

وجتهيزها بالعتاد والوسائل الالزمة .
5 � تقيي�د اإلض�اءة واملرور وإع�داد وتنفيذ خطط اإلخ�الء واإليواء يف 

حاالت احلرب والطوارىء.
6 � إنش�اء وهتيئ�ة غرف ومراكز عملي�ات الدفاع امل�د ين وبناء املخابىء 
العامة وإدارهتا واإلرشاف عى املخابىء اخلاصة لوقاية الس�كان يف 

زمن احلرب أو السلم.
7 �  ختزي�ن خمتل�ف املواد والتجهيزات الالزمة الس�تمرار احلياة يف زمن 

احلرب أو السلم.
8�  إع�داد وتنفي�ذ ما يلزم من إج�راءات هبدف حتقيق الس�المة وجتنب 
الك�وارث وإزال�ة آثارها بام يف ذل�ك تقديم اإلس�عافات النقدية أو 

سواها.
9 � استخدام وسائل اإلعالم لتحقيق أهداف الدفاع املدين )نظام الدفاع 

املدين، 1986م : ص ص6�7(.
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10�  تنظيم إجراءات الكش�ف عن القناب�ل التي مل تنفجر أو الصواريخ 
وإبالغ خرباء املفرقعات بالقوا ت املسلحة إلبطال مفعوهلا.

11 �  تنظيم عمليات الكشف عن الغازات الكيميائية واملواد اإلشعاعية 
والعوامل اجلرثومية وحتديد نطاق انتشارها.

12 �  تكوين فرق التطهري من التلوث ) ياسني، 1996م : ص109(. 
13�  هتيئ�ة املستش�فيات ومراك�ز اس�تقبال املصابني من ج�راء الغارات 

اجلوية والصاروخية وإنشاء مراكزاإلسعافات األولية والتطهري.
14 � إرشاد الناس إىل طرق هتيئة املالجىء اخلاصة لالحتامء هبا عند سامع 

صافرات اإلنذار، وتعويد الناس عى سامعها بتجارب منتظمة.
15� اإلرشاف ع�ى إع�داد خطة الط�وارىء للوقاية م�ن األخطار التي 
هتدد املؤسس�ات الصناعية واملنشآت احليوية بالتنسيق مع اإلدارات 
املحلي�ة لتلك اجلهات لضامن قواعد وإجراءات س�المة وأمان متنع  

تعرضها ألي هتديد قد يؤدي إ ىل شل حركتها.
16�  إعداد خطة للتدخل ملكافحة حرائق املتفجرات احلارقة.

17�  إقام�ة مراك�ز الرعاي�ة الطبي�ة واإلس�عافات األولي�ة للمصاب�ني 
واجلرحى.

18�  االستفادة من إمكانات القوات العسكرية واجلهات ا ألخرى.
19� إع�ادة احلي�اة إىل وضعه�ا الطبيع�ي يف املناط�ق املنكوب�ة )ياس�ني، 

1996م : ص ص109�110(.
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الفصل الثالث

اإلطار املنهجي للدراسة
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3 . اإلطار املنهجي للدراسة

متهيد
يتناول هذا الفصل منهج الدراسة وحدودها ، وحي�دد جمتمعها ، وكيفية 
وأسباب اختيارها وأهم خصائصه يف ضوء املتغريات الديموجرافية ملفردات 
عينة الدراسة ، ثم يستعرض أداة الدراسة التي استخدمت يف مجع املعلومات 
الالزمة للدراس�ة من حي�ث بنائها وصدقها وثباهتا وأخ�ريأ يوضح الباحث 
كيفية تطبيق الدراس�ة املس�حية واألساليب اإلحصائية املس�تخدمة يف حتليل 

بيانات الدراسة.

3 . 1 منهج الدراسة
نظرًا لطبيعة هذه الدراس�ة التي تستهدف التعرف عى دور القيادات   
االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية يف األجهزة األمنية من خالل توضيح 
أن�امط القي�ادة االس�راتيجية يف املديرية العام�ة للج�وازات واملديرية العامة 
للدف�اع املدين، ون�وع الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة للجوازات 
واملديري�ة العام�ة للدفاع امل�دين، ودور أنامط القيادة االس�راتيجية يف تطوير 
الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع 
املدين؛ الس�تنباط املعوقات التي حتد من فاعلية دور القيادات االس�راتيجية 
يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة للج�وازات واملديرية 
العامة للدفاع املدين، استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل املقارن الذي 
يعتمد عى دراس�ة الظاهرة كام هي يف الواقع، بوصفها وصفًا دقيقًا، والتعبري 
عنها كيفيًا وكميًا،  حيث يصف التعبري الكيفي الظاهرة ويوضح خصائصها، 
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بين�ام يعطي التعبري الكمي وصف�ًا رقميًا يوضح مق�دار الظاهرة أو حجمها، 
ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى )عبيدات، 2006م : 307(. كام ال 
يتوقف هذا املنهج عند مجع املعلومات اخلاصة بالظاهرة الستقصاء مظاهرها 
وعالقاهتا املختلفة،  بل يمتد ليش�مل التحليل والربط والتفسري للوصول إىل 
اس�تنتاجات يبن�ى عليها التصور املق�رح )العس�اف، 2000م : ص186(. 
وقد اس�تعان الباحث باملدخل الوثائقي القائم ع�ى مجع وحتليل ما ُكتب عن 
املوض�وع من مؤلفات وأبحاث، ودراس�ات متخصصة لبناء اخللفية النظرية 

للدراسة.  

3 . 1 حدود الدراسة 
هتتم هذه الدراسة بإيضاح دور القيادات االسراتيجية يف تطوير الثقافة 
التنظيمية الس�ائدة يف األجهزة األمنية ، وبالتايل فإن حدود الدراس�ة حتددت 

باجلوانب التالية :

1 ت املجال املكاين أو اجلغرايف 
يقت�رص املجال امل�كاين هلذه الدراس�ة عى املديري�ة العام�ة للجوازات، 
واملديري�ة العامة للدفاع املدين بمدينة الرياض ؛ نظ�رًا لركز غالبية القيادات 
االس�راتيجية يف هاتني اجلهتني من جهازي اجل�وازات والدفاع املدين، ومن 
ث�م إمكاني�ة التعرف عى دور هذه القيادات بام متلكه من فكر اس�راتيجي يف 

تطوير الثقافة التنظيمية السائدة.

2 ت املجال البرشي
يقت�رص املجال البرشي هلذه الدراس�ة عى الضب�اط العاملني يف املديرية 
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العام�ة للجوازات واملديرية العام�ة للدفاع املدين بمدين�ة الرياض )من رتبة 
نقيب حتى رتبة عقيد(. 

 3 ت املجال الزمني

تم إجراء الدراسة خالل العام الدرايس اجلامعي 1428ه�/1429ه�.

4 ت املجال املوضوعي

تقترص الدراسة عى إيضاح دور القيادات االسراتيجية يف تطوير الثقافة 
التنظيمية السائدة يف األجهزة األمنية.

3 . 2 جمتمع الدراسة 
يع�رف جمتم�ع الدراس�ة بأن�ه »مجي�ع مف�ردات الظاه�رة التي يدرس�ها 

الباحث« )عبيدات وآخرون، 2001م : ص ص164-163(. 

العام�ة  العامل�ني باملديري�ة  ويتش�كل جمتم�ع الدراس�ة م�ن الضب�اط 
للج�وازات ، واملديرية العامة للدفاع املدين بمدين�ة الرياض )من رتبة نقيب 
حت�ى رتبة عقي�د( ، وعددهم اإلمجايل )687( ضابط�ًا بواقع )236( ضابطًا 
م�ن املديرية العامة للجوازات )املديرية العامة للجوازات، ش�ؤون الضباط، 
2008م(  ، و)451( ضابطًا من املديرية العامة للدفاع املدين )املديرية العامة 

للدفاع املدين، شؤون الضباط، 2008م(.

ويعود الس�بب يف اس�تهداف واقتصار جمتمع الدراس�ة عى فئة الضباط 
دون األفراد إىل كون املتغريات الرئيسة للدراسة وهي : القيادة االسراتيجية، 
وتطوي�ر الثقاف�ة التنظيمية متغريات حتتاج إىل مس�توى وظيفي مرتفع نس�بيًا؛ 
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بحيث يتمتع الضباط بمواقع ومناصب وصالحيات ومسؤوليات وسلطات 
إداري�ة يمك�ن اس�تخدامها يف تطوير الثقاف�ة التنظيمية الس�ائدة أو عى األقل 
التأث�ري فيه�ا، باإلضاف�ة إىل أن فئة الضب�اط ذات رتب خمتلف�ة، منها الرئيس، 
ومنه�ا امل�رؤوس ويتولون مناصب إرشافية ورئاس�ية جتعله�م أكثر قدرة عى 
حتديد أنامط القيادة االس�راتيجية وواقع الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية 
العامة للج�وازات واملديرية العامة للدفاع املدين كمنظامت ذات طبيعة أمنية، 
باإلضافة إىل قرهبم واحتكاكهم املبارش بالقيادات االس�راتيجية يف قطاعاهتم 
أكث�ر من غريهم م�ن ذوي الرتب الصغ�رية )مالزم، م�الزم أول( أو األفراد 
بش�كل عام ، حيث تس�هم توجهيات تلك القيادات االسراتيجية وأوامرهم 
وتعليامهتم وأس�اليبهم وأنامط قيادهتم لغريهم يف تش�كيل الثقافات التنظيمية 
هلذه املنظامت ، ما خيدم أهداف الدراسة ويوضح دور القيادات االسراتيجية 
يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمي�ة. وقد وق�ع اختيار الباح�ث عى املديري�ة العامة 
للج�وازات واملديرية العامة للدفاع املدين بوصفه�ام منظمتني أمنيتني تقومان 
ب�دور حيوي يف حف�ظ األمن والنظام، ونظرًا ملا تقدمان�ه من خدمة للمواطن 
واملقيم عى حد سواء، ما يتطلب متتعهام بقيادات اسراتيجية قادرة عى تطوير 
الثقاف�ة التنظيمية الس�ائدة هب�ام، وإتاحة املن�اخ التنظيمي املالئ�م جللب ثقافة 
تنظيمية مرنة تشجع عى اإلبداع واالبتكار، لكي تزيد من قدرهتا عى اإلبداع 
واالبتكار لتحس�ني أداء هذه املنظامت وترفع من مس�توياهتا بام يساعدها عى 
القيام بأعامهلا ومهامها بكفاءة وفاعلية. ويف هذا الص�دد يشري يونس )2002م 
: ص ص38-39( إىل أن دور القيادة االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية 
يبدأ من هتيئة البيئة املالئمة لالبتكار واإلبداع للوصول إىل مزايا تنافس�ية عى 

املستويني القريب والبعيد جتعل املنظمة يف الص�دارة.

كام تتس�م طبيع�ة العمل يف املديري�ة العامة للج�وازات واملديرية العامة 
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للدف�اع امل�دين بالديناميكية، نتيجة التغريات املتس�ارعة يف البيئ�ة الداخلية ، 
التي حتتاج إىل ثقافة تنظيمية مرنة تركز عى مبادىء اإلبداع واالبتكار، وإجياد 
احلل�ول الرسيع�ة للمش�كالت الروتينية والطارئة يف ظل ظ�روف الغموض 
وع�دم التأكد، ما حيتم تنمي�ة مهارات القادة واملديرين للمس�امهة الفاعلة يف 
تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمية الس�ائدة بحيث خت�دم أهداف املنظ�امت األمنية يف 

جلب البيئة املناسبة ملواجهة املشكالت األمنية. 

ونظ�رًا ملحدودي�ة حج�م جمتمع الدراس�ة، ولرغبة الباح�ث يف اخلروج 
بنتائ�ج  ختدم موضوع الدراس�ة قدر املس�تطاع  ، فقد ق�ام الباحث بأخذ أكرب 
عينة عشوائية ممكنة من جمتمع الدراسة؛ لضامن توافر بعض اخلربات العملية 
ل�دى مف�ردات جمتمع الدراس�ة الذين بل�غ عددهم اإلمج�ايل )687( ضابطًا 
بواق�ع )236( ضابط�ًا من املديرية العامة للج�وازات ، و)451( ضابطًا من 
املديري�ة العام�ة للدفاع املدين، وتم توزيع االس�تبانات عليهم واس�رجاعها 
بطريق�ة مبارشة من قبل الباحث ، وكان عدد االس�تبانات املس�ردة )565( 
اس�تبانة ، من بينها )5( اس�تبانات غري صاحلة للتحليل اإلحصائي ، وبذلك 
أصبح عدد االس�تبانات الصاحلة للتحليل )560( استبانة بنسبة )81.5 %( 
من االستبانات املوزعة عى مفردات جمتمع الدراسة ، كام يتضح من اجلدول 
رقم )3(. وحجم العينة النهائي )560( يمثل ما نس�بته )227 %( من حجم 
العين�ة إذا تم حتديده باس�تخدام املعادالت اإلحصائية حس�ب مدخل رابطة 

الربية األمريكية )الصياد، 1989م : ص137( : 

n =
χ2Nρ(1-ρ)

D2(N-1) +χ2 ρ(1-ρ)
                   

حيث : n حجم العينة

N حجم املجتمع.
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ρ النسبة املقدرة )0.50(.

)ρ-1) النسبة املكملة املقدرة )0.50(.

D اخلطأ يف تقدير النسبة )0.05(.

χ2 هي قيمة مربع كاي عند مس�توى داللة )5 %( ودرجة حرية 

واحدة وهي تساوي )3.841(.

246  = n  وباملعادلة فإن  حجم العينة   

وبالت�ايل ف�إن العينة الفعلية متثل ما نس�بته )227 %( من حجم العينة لو 
حسبت باملعادلة اإلحصائية.

اجلدول رقم )3(
توزيع أداة الدراسة

النهائياملستبعدالفاقدالعائدالتوزيععدد االستبانات

6875651275560املجموع

10083.318.50.781.5النسبة

3 . 4  أداة الدراسة وإجراءاهتا 
تم مجع بيانات هذه الدراسة باستخدام األدوات التالية :  

أوالً: البيانات املكتبية

ه�ي البيانات األساس�ية )األولي�ة( والثانوية التي متث�ل اخللفية النظرية 
التي بنيت عليها هذه الدراسة باالعتامد عى التايل :

1 � الكتب العلمية.
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2 � البحوث والدراسات العلمية التي بحثت يف موضوع الدراسة.
3  � البح�وث والدراس�ات العلمي�ة الت�ي بحثت يف موضوع الدراس�ة 

مة. املنشورة يف الدوريات العلمية امُلحكَّ
4  � الدراسات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة.

ثانيًا: البيانات امليدانية

م  ت�م مجعها ع�ن طريق االس�تبانة خلدمة أغ�راض الدراس�ة ، وقد صمىّ
الباحث االستبانة وفق أسئلة الدراسة عى النحو التايل :

1  ت بناء أداة الدراسة

م�ن أجل حتدي�د آراء الضب�اط العامل�ني يف املديرية العام�ة للجوازات 
القي�ادات  دور  نح�و  الري�اض  بمدين�ة  امل�دين  للدف�اع  العام�ة  واملديري�ة 
االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية يف األجهزة األمنية هبدف الكش�ف 
عن أنامط القيادة االس�راتيجية يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة 
للدف�اع املدين، ون�وع الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة للجوازات 
واملديري�ة العام�ة للدفاع امل�دين، ودور أنامط القيادة االس�راتيجية يف تطوير 
الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع 
املدين؛ الس�تنباط املعوقات التي حتد من فاعلية دور القيادات االس�راتيجية 
يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة للج�وازات واملديرية 
العامة للدفاع املدين اس�تعان الباحث بمقياس Bass and Avolio ، ومقياس 
Francis and Woodcook م�ع إعادة صياغ�ة العبارات وتطويرها بام يتالءم 

مع أهداف الدراس�ة احلالية، وتم إعداد اس�تبانة جلمع البيانات واملعلومات 
من مفردات جمتمع الدراسة ، وقد جاء البناء عى النحو التايل :



188

أ  ت البيانات األولية

اش�تملت ع�ى اخلصائ�ص الديموجرافي�ة ملفردات جمتمع الدراس�ة   
وتكون�ت م�ن مخ�س خصائص ه�ي : العم�ر ، املس�توى التعليم�ي ، الرتبة 

العسكرية، جهة العمل، وسنوات اخلربة يف جمال العمل قي القطاع.

ب  ت حماور أداة الدراسة

اش�تملت الدراس�ة ع�ى أربعة حم�اور رئيس�ة تضمن�ت )84( عبارة   
بواق�ع )24( عبارة لكل م�ن املحور األول والثاين والثال�ث ، و)12( عبارة 
للمح�ور الرابع ،  وقد اس�تخدم الباحث مقياس )ليكرت( اخلاميس حس�ب 
التن����وع )عالية جدًا، عالية، متوس�طة، منخفض�ة، منخفضة جدًا( ، حيث 
يع�رب الرق�م )5( عن أكرب درج�ة )عالية ج�دًا( ويعرب الرق�م )1( عن أصغر 

درجة )منخفضة جدًا(.

وقد جاءت املحاور عى النحو التايل :
املح�ور األول : أن�امط القي�ادة االس�راتيجية يف املديري�ة العام�ة للجوازات 

واملديرية العامة للدفاع املدين.
املح��ور الث�اين : نوع الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة للجوازات 

واملديرية العامة للدفاع املدين.
املح�ور الثالث : دور أنامط القيادة االس�راتيجية يف تطوي�ر الثقافة التنظيمية 
السائدة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين.
املح�ور الراب�ع : املعوقات التي حتد م�ن فاعلية دور القيادات االس�راتيجية 
يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العام�ة للجوازات 

واملديرية العامة للدفاع املدين.
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وق�د ق�ام الباح�ث بإعداد أداة ه�ذه الدراس�ة )االس�تبانة( وإخضاعها 
لألسس العلمية يف البناء، واختبارات الصدق والثبات وفق املراحل التالية :

املرحلة األوىل : بناء أداة الدراسة

ق�ام الباحث بتصميم االس�تبانة وبنائه�ا انطالقًا من موضوع الدراس�ة 
وأهدافه�ا وتس�اؤالهتا، وطبيع�ة البيان�ات واملعلوم�ات املرغ�وب احلصول 
عليه�ا، وذل�ك بعد القراءة املتأني�ة ملا أتيح له من األدبي�ات - كتب وبحوث 
ودراس�ات علمية ورس�ائل جامعية - يف جمال الدراسة احلالية، باإلضافة إىل 
االس�تفادة من آراء اخلرباء واملختصني، وخربات الباحث العلمية والعملية، 
لتشمل باإلضافة إىل البيانات األولية أربعة حماور رئيسة تغطي مجيع األبعاد، 
وجتيب عن أس�ئلة الدراسة وحتقق أهدافها، كام س�يأيت بيانه عند وصف أداة 

الدراسة. 

املرحلة الثانية: اختبار الصدق

تع�د األداة صادق�ة إذا متكنت من قياس ما ُصممت لقياس�ه ، وحددت 
مدى صالحية درجاته للقيام بتفس�ريات مرتبطة باملجال املقاس )العساف ، 
2000م(،  كام يقصد بالصدق » ش�مول االس�تامرة لكل العنارص التي جيب 
أن تدخ�ل يف التحليل من ناحية، ووضوح فقراهتا ومفرداهتا من ناحية ثانية، 
ن مفهومة لكل من يستخدمها« )عبيدات 2006م : ص280(.  بحيث تكوىّ

وم�ن أجل التحقق من صدق أداة الدراس�ة، أجرى الباحث اختبارات 
الصدق التالية:
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ت صدق املحكمني

تك�ون أداة الدراس�ة صادق�ة إذا كان مظهره�ا ي�دل عى أهن�ا تقيس ما 
وضع�ت لقياس�ه،  وقد ت�م التحقق م�ن مدى ص�دق أداة الدراس�ة ظاهريًا 
بعرضه�ا ع�ى ثامني�ة ع�رش حمك�اًم ، ت�م اختيارهم م�ن ذوي اخل�ربة واملعرفة 
والكفاءة من األس�اتذة يف جم�االت البحث العلمي ، إلب�داء مرئياهتم حياهلا 

وفقًا للنقاط التالية :

� مدى مناسبة ، وشمولية متغريات البيانات األولية.

� مدى أمهية ووضوح الصياغة اللغوية للعبارات.

� مدى انتامء كل عبارة ملحورها ، ومدى قياسها ملا وضعت من أجله.

� مدى مالءمة ودقة تسمية كل حمور ، وتدرجات مقياسه.

مون ، ق�ام الباحث بإجراء  ويف ض�وء املالحظ�ات التي أبداها امُلحكِّ  
م�ون بح�ذف وتعدي�ل صياغ�ة بعض  التعدي�الت الت�ي اتف�ق عليه�ا امُلحكِّ
العب�ارات حت�ى تزداد أداة الدراس�ة وضوحًا ،  ومالءم�ًة لقياس ما وضعت 

من أجله. 

ت صدق العنارص 

من أجل حتديد مدى التجانس الداخيل لالستبانة قام الباحث بعد التأكد 
م�ن الصدق الظاهري لالس�تبانة بتطبيقها عى مجيع مفردات جمتمع الدراس�ة 
)560( من خالل حس�اب معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة 
الكلية جلميع عبارات املحور الذي تنتمي إليه، تم حساب االرتباط املصحح 
باملح�ور يف حالة ح�ذف العنرص من املحور، وحس�اب معامل ألفا إذا حذف 
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العن�رص. واجلدول رقم )4( يوض�ح معامالت صدق وثب�ات مجيع عبارات 
االستبانة بالدرجة الكلية جلميع عبارات املحور الذي تنتمي إليه بعد تعديلها.  

اجلدول رقم )4(  
معامالت صدق وثبات االستبانة

م
معامل ألفا 
بعد حذف 

العنرص

معامل
االرتباط 
باملحور

معامل 
االرتباط 
باملحور 

بعد حذف 
العنرص

م
معامل ألفا 
بعد حذف 

العنرص

معامل
االرتباط 
باملحور

معامل 
االرتباط 
باملحور 

بعد حذف 
العنرص

0.776**0.69**0.894**14حمور أنامط القيادة االسراتيجية
0.811**0.75**0.889**15القيادة االسراتيجية املشاركة

1**0.898**0.75**0.81316**0.896**0.75**0.750
القيادة االسراتيجية التنفيذية0.850**0.80**0.894**2
3**0.899**0.73**0.80517**0.878**0.66**0.750
4**0.898**0.75**0.81518**0.881**0.64**0.732
5**0.897**0.76**0.82419**0.885**0.60**0.700
6**0.902**0.69**0.77720**0.878**0.67**0.754
7**0.898**0.75**0.81321**0.872**0.73**0.801
8**0.919**0.49**0.60522**0.884**0.61**0.715

0.798**0.72**0.873**23القيادة االسراتيجية التحويلية
9**0.893**0.70**0.77724**0.873**0.72**0.790

حمور نوع الثقافة التنظيمية السائدة0.752**0.67**0.895**10
الثقافة املحافظة0.815**0.75**0.889**11
12**0.898**0.65**0.7461**0.755**0.53**0.655
13**0.892**0.71**0.7842**0.763**0.48**0631
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تابع .... اجلدول رقم )4(  

م
معامل ألفا 
بعد حذف 

العنرص

معامل
االرتباط 
باملحور

معامل 
االرتباط 
باملحور 

بعد حذف 
العنرص

م
معامل ألفا 
بعد حذف 

العنرص

معامل
االرتباط 
باملحور

معامل 
االرتباط 
باملحور 

بعد حذف 
العنرص

حمور دور أنامط القيادة االسراتيجية0.568**0.48**0.772**3
دور القيادة االسراتيجية املشاركة0.691**0.57**0.748**4
5**0.760**0.49**0.6381**0.927**0.74**0.799
6**0.791**0.30**0.4882**0.928**0.72**0.782
7**0.748**0.57**0.6943**0.919**0.84**0.881
8**0.746**0.58**0.6984**0.925**0.75**0.816

0.806**0.74**0.926**5الثقافة املرنة
9**0.908**0.72**0.7906**0.924**0.77**0.834

10**0.911**0.69**0.7757**0.921**0.81**0.860
11**0.905**0.77**0.8268**0.924**0.77**0.826
دور القيادة االسراتيجية التحويلية0.837**0.78**0.904**12
13**0.902**0.80**0.8519**0.895**0.71**0.783
14**0.911**0.69**0.75810**0.891**0.75**0.821
15**0.912**0.68**0.75811**0.896**0.69**0.766
16**0.908**0.72**0.79112**0.896**0.70**0.773

0.735**0.64**0.901**13الثقافة املبدعة
17**0.902**0.75**0.56014**0.891**0.75**0.817
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م
معامل ألفا 
بعد حذف 

العنرص

معامل
االرتباط 
باملحور

معامل 
االرتباط 
باملحور 

بعد حذف 
العنرص

م
معامل ألفا 
بعد حذف 

العنرص

معامل
االرتباط 
باملحور

معامل 
االرتباط 
باملحور 

بعد حذف 
العنرص

18**0.904**0.72**0.79415**0.897**0.69**0.761
19**0.900**0.77**0.82816**0.895**0.70**0.777
دور القيادة االسراتيجية التنفيذية0.754**0.68**0.908**20
21**0.914**0.60**0.70417**0.786**0.68**0.595
22**0.901**0.77**0.82418**0.791**0.63**0.730
23**0.903**0.74**0.80719**0.791**0.63**0.728
24**0.901**0.75**0.82120**0.817**0.41**0.555
21**0.846**0.35**0.3455**0.766**0.66**0.846
22**0.788**0.65**0.7386**0.747**0.68**0.864
املعوقات الفنية0.626**0.49**0.808**23
24**0.789**0.64**0.7437**0.818**0.47**0.760

0.858**0.66**0.606**8حمور املعوقات
0.857**0.66**0.608**9املعوقات التنظيمية

املعوقات البرشية0.786**0.54**0.653**1
2**0.590**0.58**0.82010**0.545**0.53**0.799
3**0.675**0.51**0.80111**0.570**0.51**0.792

0.755**0.45**0.647**12املعوقات املادية
4**0.745**0.68**0.863----

**  دال عند مستوى معنوية )0.01(.

تابع .... اجلدول رقم )4(  
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يتض�ح م�ن اجل�داول الس�ابقة أن مجيع معام�الت االرتباط ب�ني درجة 
العن�رص والدرج�ة الكلية للمحور الذي تنتمي إلي�ه، يف حالة وجود أو عدم 
وج�ود العنرص يف الدرج�ة الكلية للمحور دال إحصائيًا عند مس�توى داللة 

.)0.01(

ويتضح من اجلدول أن معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة 
الكلية جلميع العبارات التي يتضمنها املحور تتمثل فيام ييل :

1 � تراوح�ت معامالت االرتباط بني درج�ة كل عبارة والدرجة الكلية 
لعبارات املحور األول ما بني )0.605�0.850( وهي معامالت 

ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )0.01(.
2 � تراوح�ت معامالت االرتباط بني درج�ة كل عبارة والدرجة الكلية 
لعبارات املحور الث�اين ما بني )0.560�0.851( وهي معامالت 

ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )0.01(.
3 � تراوح�ت معامالت االرتباط بني درج�ة كل عبارة والدرجة الكلية 
لعبارات املحور الثالث ما بني)0.345�0.881(  وهي معامالت 

ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )0.01(.
4 � تراوح�ت معامالت االرتباط بني درج�ة كل عبارة والدرجة الكلية 
لعبارات املحور الرابع ما بني )0.755�0.864( وهي معامالت 

ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )0.01(.

كام يتضح من اجلدول ما ييل :  
1 � إن مجي�ع معام�الت االرتباط بني درجة العن�رص )العبارة( والدرجة 
الكلية للمحور الذي تنتمي إليه يف حالة حذف العنرص من الدرجة 
الكلي�ة للمح�ور أصغر م�ن درجة معام�ل االرتباط قب�ل التعديل، 
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ومجيعها دالة إحصائيًا عند مس�توى داللة )0.01(، وهذا يشري إىل 
االتساق الداخيل بني العنارص املكونة ملحاور االستبانة وأهنا صادقة 

بنائيًا. 
2 � إن معامالت ألفا كرونباح اخلاصة لكل عبارة من عبارات االستبانة 
أق�ل من أو تس���اوي معامل ألفا للمحور ال�ذي تنتمي إليه، وهذه 
 0.8726 و   ، األول  للمح�ور   0.9029(  : ه�ي  املع��ام�الت 
للمحور الثاين ، و0.8874 للمحور الثالث، و0.7471 للمحور 
الراب�ع(، ما يش�ري إىل أن هذه العبارات ال ت�ؤدي إىل خفض الثبات 

العام للمحور الذي تنتمي إليه.

يتض�ح مم�ا س�بق أن مجيع معام�الت االرتب�اط الدال�ة إحصائي�ًا تتمتع 
عباراهت�ا عام�ًة بثبات االتس�اق الداخيل بني كل عبارة واملح�ور الذي تنتمي 
إليه، وبذلك يتحقق لالستبانة الصدق البنائي وتعد صاحلة للتطبيق عى أفراد 
جمتمع الدراس�ة من الضباط العامل�ني باملديرية العامة للج�وازات واملديرية 

العامة للدفاع املدين بمدينة الرياض والبالغ عددهم )560( ضابطًا.

ت صدق ارتباط العبارات باألبعاد 

قام الباحث بعد التأكد من الصدق الظاهري لالستبانة وصدق عنارصها 
بإجراء اختبار التحليل العاميل لتحديد أهم أنامط القيادة االسراتيجية السائدة 
يف املديرية العامة للجوازات والدفاع املدين، ونوع الثقافة التنظيمية السائدة يف 
املديري�ة العام�ة للجوازات واملديرية العامة للدفاع امل�دين، ودور أنامط القيادة 
االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية، واملعوقات التي حتد من فاعلية دور 
القي�ادات االس�راتيجية يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمية، وذلك باس�تخدام حمك 
»جت�امن« لتحديد عدد العبارات املؤثرة بحي�ث تعد العبارة جوهرية إذا كانت 
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قيمة اجلذر الكامن أكرب من واحد، كام استخدم الباحث حمك كايزر جلوه��رية 
تش�بع البن�د بالعامل وهو أكرب من 0.3 للتعرف عى البن�اء العاميل الذي ينظم 

العالقة بني العبارات كام يتضح من اجلدول رقم )5( :
اجلدول رقم )5( اختبار التحليل العاميل

التشبعاملحورمالتشبعاملحورم
املحور الثاين : أنواع الثقافة التنظيميةاملحور األول : أنامط القيادة االسراتيجية

الثقافة املحافظةالقيادة االسراتيجية املشاركة
يف 1 العامل�ني  القائ�د  يش�ارك 

حتقيق أهداف القطاع.
تركز ثقافة القطاع عى االلتزام 0.8181

باملسؤوليات املحددة حرفيًا.
0.675

يش�جع مش�اركة العامل�ني يف 2
اختاذ القرارات االسراتيجية.

حت�رص عى تسلس�ل الس�لطة 0.8612
بشكل هرمي.

0.624

حيفز العاملني عى املش�اركة يف 3
تطوير القطاع.

تتغاىض ع�ن التغ�ريات البيئية 0.8043
املحيطة.

0.552

يدعم العالقات ب�ني العاملني 4
كأسلوب لتحسني األداء.

تدع�و إىل الركيز ع�ى اللوائح 0.8194
واألنظمة يف إدارة العمل.

0.719

ل�دى 5 بالنف�س  الثق�ة  يع�زز 
العاملني.

ع�ى 0.8335 صارم�ة  رقاب�ة  تف�رض 
العاملني.

0.634

0.417متيل إىل مقاومة التغيري.0.7756يتقبل النقد البناء من العاملني.6
يمكن العاملني عى املسامهة يف 7

صنع مستقبل القطاع.
تركز عى حتدي�د الصالحيات 0.8157

بكل دقة.
0.711

يمي�ل إىل تش�كيل ف�رق عمل 8
إلنجاز املهام.

حترص عى االهت�امم باألعامل 0.5738
اليومية.

0.716

درجة تفسري العبارات للبعد = 40.8 %درجة تفسري العبارات للبعد = 62.7 %
الثقافة املرنةالقيادة االسراتيجية التحويلية



197

التشبعاملحورمالتشبعاملحورم
يتبن�ى أهدافًا تصن�ع بيئة عمل 9

فاعلة.
م�ع 0.7819 التكي�ف  إىل  تس�عى 

التطورات يف البيئة اخلارجية.
0.792

يس�تثري تفك�ري العامل�ني حل�ل 10
املشكالت.

اهلي�كل 0.75510 تعدي�ل  إىل  متي�ل 
ط�رق  ليناس�ب  التنظيم�ي 

العمل.

0.768

يس�اعد ع�ى توف�ري بيئ�ة مرنة 11
تعتمد عى التطوير.

اإلجي�ايب 0.81811 التغي�ري  تدع�م 
إلجراءات أداء العمل.

0.830

واملخاط�رة 12 التح�دي  يقب�ل 
املحسوبة.

تش�جع العامل�ني ع�ى اغتن�ام 0.73812
فرص تطوير األداء. 

0.839

العملي�ات 13 يف  التجدي�د  حيب�ذ 
واملامرسات.

تس�هم يف زي�ادة ق�درة القطاع 0.78513
عى االستمرار والنمو.

0.853

ترك�ز ع�ى االهت�امم بالنتائ�ج 0.77014يشجع عى األداء املتميز.14
املتحققة من العمل.

0.762

يس�اعد عى التفاع�ل مع البيئة 15
اخلارجية وحتدياهتا.

حترص عى إش�باع احتياجات 0.81515
العاملني.

0.752

حي�رص ع�ى تذلي�ل معوقات 16
التغيري.

تس�اعد عى زيادة التعاون بني 0.75116
العاملني.

0.789

درجة تفسري العبارات للبعد = 63.8 %درجة تفسري العبارات للبعد = 60.4 %
الثقافة املبدعةالقيادة االسراتيجية التنفيذية

يس�عى إىل التطوي�ر التدرجي�ي 17
للوضع القائم.

تس�هم يف هتيئ�ة املناخ املس�اعد 0.75017
عى اإلبداع واالبتكار.

0.817

يس�عى إىل تنفي�ذ العمليات يف 18
ضوء اإلمكانات املتاحة.

حت�رص عى العدال�ة يف توزيع 0.73018
العمل.

0.799

تابع ... اجلدول رقم )5(
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يلت�زم بإنج�از مه�ام العمل يف 19

الوقت املحدد.
م�ن 0.69219 ج�و  توف�ري  يف  تس�هم 

الشفافية.
0.832

يوجه العاملني لتاليف األخطاء 20
أوالً بأول.

تدعم دور فرق العمل ملواجهة 0.75520
املشكالت.

0.755

تدعو إىل اعتب�ار اخلطأ مصدرًا 0.80621يستفيد من جتارب اآلخرين.21
من مصادر التعلم.

0.688

يش�جع عملي�ة التعل�م داخ�ل 22
نطاق املنظمة.

تسهم يف زيادة الوالء التنظيمي 0.70822
لدى العاملني.

0.826

يس�عى إىل التنس�يق بني أقسام 23
القطاع عند تنفيذ العمل.

0.808تسعى إىل التميز يف األداء.0.80223

حس�ب 24 امله�ام  إنج�از  يتاب�ع 
أمهيتها.

متي�ل إىل تش�جيع العاملني عى 0.79524
قبول التحدي واملخاطرة.

0.818

درجة تفسري العبارات للبعد = 63.1 %درجة تفسري العبارات للبعد = 57.1 %
املحور الثالث : دور أنامط القيادة 

االسراتيجية
حيرص عى تقييد الس�لطة 21

ي�د  يف  والصالحي�ات 
اإلدارة العليا.

21

يتبنى ثقاف�ة تنظيمية قائمة 22دور القيادة االسراتيجية املشاركة
األف�كار  اح�رام  ع�ى 

اجلديدة.

0.793

األه�داف 1 القائ�د  حي�دد 
االسراتيجية بدقة. 

0.80623
يركز عى إنجاز األعامل.

0.622

وسياس�ات 2 خط�ط  يرس�م 
العمل احلالية واملستقبلية.

التغيري 0.78724 اس�راتيجية  يتبن�ى 
التدرجيي.

0.775

تابع ... اجلدول رقم )5(
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درجة تفسري العبارات للبعد = 59.7 %

يشجع العمل بروح الفريق 3
الواحد.

املحور الرابع : املعوقات0.881

يتبن�ى ثقافة حت�رم األفكار 4
يف  تس�هم  الت�ي  اجلدي�دة 

تطور القطاع.

املعوقات التنظيمية0.815

حري�ة 5 العامل�ني  يمن�ح 
الرسيع  والت�رصف  املبادرة 

يف مواجهة املشكالت.

حمدودية دعم اإلدارة العليا 0.8061
الثقاف�ة  تطوي�ر  لسياس�ة 

التنظيمية.

0.804

انت�امء 6 زي�ادة  حي�رص ع�ى 
العاملني للقطاع.

ضعف االس�تقرار اإلداري 0.8282
للقيادات االسراتيجية.

0.827

ال�روح 7 رف�ع  ع�ى  يعم�ل 
املعنوية للعاملني.

تطوي�ر 0.8583 حماول�ة  أي  اعتب�ار 
خروجًا عن النظام لس�لب 

السلطة.

0.777

يس�عى إىل حتقي�ق أه�داف 8
العامل�ني يف ض�وء أهداف 

القطاع.

درجة تفسري العبارات للبعد = 64.5 0.823%

املعوقات املاديةدرجة تفسري العبارات للبعد = 68.2 %
املالية 4 املخصص�ات  نق�ص 

القيادات  إلع�داد  الالزم�ة 
االسراتيجية. 

0.862

احلديث�ة 5دور القيادة االسراتيجية التحويلية التقني�ة  قل�ة 
الق�ادة  ملس�اعدة  الالزم�ة 
أداء  ع�ى  االس�راتيجيني 

أعامهلم وتطوير قدراهتم.

0.850
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التطوي�ر 9 ع�ى  حي�رص 

املس�تمر لطرق وأساليب 
العمل.

املادي�ة 0.7846 احلواف�ز  نق�ص 
القيادات  لتش�جيع  الالزمة 
االسراتيجية عى اإلنجاز.

0.861

يتبن�ي ثقاف�ة تعط�ي قيمة 10
للتعلم املستمر.

درجة تفسري العبارات للبعد = 73.6 0.821%

اكتش�اف 11 ع�ى  حي�رص 
األخطاء وتاليف العيوب.   

املعوقات الفنية0.767

ثقاف�ة 12 ن�رش  إىل  يس�عى 
تلب�ي احتياج�ات األقس�ام 

والفروع.

الالزم�ة 0.7737 اخلط�ط  غي�اب 
إع�داد  برام�ج  لتطبي�ق 

القيادات االسراتيجية.

0.724

يش�جع عى قب�ول املحاولة 13
واخلطأ كمصدر للتعلم.

واس�تخدام 0.7248 نق�ل  صعوب�ة 
التقنية.

0.875

كوس�يلة 14 اإلب�داع  يتبن�ى 
لريادة القطاع.

ضع�ف نظ�م االتص�االت 0.8199
الالزمة لنقل املعرفة.

0.874

يف 15 التغي�ري  إىل  يدع�و 
سلوكيات العاملني.

درجة تفسري العبارات للبعد = 68.4 0.765%

يس�عى إىل حتقي�ق حالة من 16
التكامل بني القطاع والبيئة.

املعوقات البرشية0.779

درجة تفسري العبارات للبعد = 60.7 %
املؤهل�ني 10 املدرب�ني  نق�ص 

لتطبي�ق برامج إعداد وهتيئة 
القيادات االسراتيجية.

0.808

دور القيادة االسراتيجية التنفيذية

االعت�امد املفرط عى اخلرباء 11
الس�عي  دون  اخلارجي�ني 
قي�ادات  وإع�داد  لتنمي�ة 
منس�ويب  م�ن  اس�راتيجية 

القطاع األمني.

0.795
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17

لزي�ادة  احلواف�ز  يس�تخدم 
دافعية العاملني يف القطاع.

الق�ادة 0.63212 بع�ض  تع�رض 
للضغ�وط  االس�راتيجيني 
مصال�ح  مراع�اة  هب�دف 

بعض األطراف.

0.742

يعم�ل ع�ى تنبي�ه كل ف�رد 18
ال�دور  ض�وء  يف  بأخطائ�ه 

املرسوم له.

درجة تفسري العبارات للبعد = 61.2 0.740%

يس�ند جتري�ب كل جدي�د 19
للمتخصصني فقط.  

0.739---

األع�امل 20 بتعزي�ز  هيت�م 
الروتينية واالستفادة منها.

0.488---

يتضح من اجلدول رقم )5( أن درجات التشبع جلميع عبارات املحاور 
زادت ع�ى )0.30(، ما يش�ري إىل أهنا جوهرية، وصادق�ة وتعرب عن املحور 
والبع�د ال�ذي تنتم�ي إليه بصدق وأهن�ا تتمتع بثب�ات مرتف�ع، أي أنه يمكن 

االعتامد عليها، ويمكن تعميم النتائج التي تصدر عنها.  

املرحلة الثالثة : تقدير الثبات باستتخدام معامل االتستاق الداخيل لت 
كرونباخ

ُيشري الثبات إىل إمكانية احلصول عى النتائج نفسها لو أعيد تطبيق األداة 
عى األفراد أنفسهم، وُيقصد به: » إىل أي درجة ُيعطي املقياس قراءات ُمتقاربة 
عند كل مرة يس�تخدم فيها ؟ أو ما هي درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته 
عند تكرار اس�تخدامه يف أوقات خمتلف�ة ؟« )القحطاين وآخرون، 2001م : 

ص215(.
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1  ت تقدير الثبات باستخدام إعادة التطبيق 

تم تطبيق االستبانة عى عينة مقدارها )33( ضابطًا تم اختيارهم بطريقة 
عش�وائية طبقية من الضباط العاملني باملديرية العام�ة للجوازات، واملديرية 
العامة للدفاع املدين، ومن ثم تم إعادة تطبيق االستبانة عليهم بعد مرور فرة 
زمني�ة مقدارها أس�بوعان، ومن ثم تم حس�اب معام�الت االرتباط بني كل 
بعد من أبعاد االس�تبانة مع بعضها البعض من خالل معامل ارتباط بريسون 

)معامل االستقرار( كام يتضح من اجلدول رقم )6( : 
اجلدول رقم )6(

معامالت االستقرار ألبعاد املحاور باستخدام طريقة إعادة التطبيق 
)N = 33( )معامالت الثبات(

معامل االستقرارعدد العباراتالبعداملحورم

األول1
0.896**8األول
0.945**8الثاين

0.951**8الثالث

الثاين2
0.962**8األول
0.954**8الثاين

0.939**8الثالث

الثالث3
0.539**8األول
0.944**8الثاين

0.975**8الثالث

الرابع4

0.855**3األول
0.898**3الثاين

0.884**3الثالث
0.889**3الرابع

**  دال عند مستوى معنوية )0.01(.
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يتض�ح من اجل�دول رقم )6( أن معامالت االس�تقرار لألبع�اد املكونة 
للمح�اور ق�د تراوح�ت ب�ني )0.593 إىل 0.975(، م�ا يش�ري إىل ارتفاع 
معامالت االس�تقرار يف اس�تجابات أف�راد العينة االس�تطالعية من الضباط 
العامل�ني يف املديرية العام�ة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين، أي أنه 

يمكن االعتامد عليها، ويمكن تطبيقها عى جمتمع الدراسة.

2  ت تقدير الثبات باستخدام معامل االتساق الداخيل لت كرونباخ

تعد طريقة االتس�اق الداخيل بني بن�ود األداة من أهم طرق تقدير ثبات 
أداة الدراس�ة ، حيث تعتم�د هذه الطريقة عى تطبي�ق األداة مرة واحدة عى 
جمموع�ة معين�ة من األفراد، ث�م تقدير الثبات باس�تخدام إح�دى املعادالت 
اإلحصائية )عطيفة، 1996م : ص268(. ومن أشهر املعامالت املستخدمة 
لقي�اس الثب�ات الداخ�يل ل�ألداة معامل االتس�اق الداخ�يل ألفا ل�� كرونباخ 
))Cronbach’s Alpha (α(. وللوق�وف ع�ى ثبات أداة الدراس�ة تم تطبيقها 
ع�ى كام�ل جمتمع الدراس�ة البال�غ حجم�ه )560( ضابطًا حلس�اب معامل 

االتساق الداخيل ل� كرونباخ، وكام يتضح من اجلدول رقم )7( : 
اجلدول رقم )7(

معامالت الثبات ملحاور أداة الدراسة باستخدام طريقة ألفا لت كرونباخ

البعداملحورم
عدد

العبارات
عدد

احلاالت
معامل الثبات

األول1
8األول

560
0.912

0.90 80.905الثاين
80.892الثالث
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الثاين2
8األول

560
0.784

0.87 80.918الثاين
80.915الثالث

الثالث3
8األول

560
0.933

0.89 80.907الثاين
80.821الثالث

الرابع4

3األول

560

0.722

0.75
30.820الثاين

30.764الثالث
30.682الرابع

وقد أظ�هر حس�اب ثب�ات االس��تبانة باستخ��دام طريقة ألفا كرونباخ 
القي�ادة  )أن�امط  األول  للمح�ور  الثب�ات  قيم�ة  أن   )Cronbach’s Alpha(
االس�راتيجية يف املديرية العام�ة للجوازات واملديرية العام�ة للدفاع املدين( 
)0.90( ، وقيم�ة الثب�ات للمحور الثاين )نوع الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف 
املديري�ة العامة للجوازات واملديري�ة العامة للدفاع املدين( )0.87( ، وقيمة 
الثب�ات للمح�ور الثالث )دور أنامط القي�ادة االس�راتيجية يف تطوير الثقافة 
التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديري�ة العام�ة للج�وازات واملديرية العام�ة للدفاع 
امل�دين( )0.89( ،  وقيم�ة الثبات للمح�ور الرابع )املعوق�ات التي حتد من 
فاعلي�ة دور القي�ادات االس�راتيجية يف تطوي�ر الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف 
املديري�ة العامة للجوازات واملديرية العامة للدف�اع املدين( )0.75( ، وهذا 
يعن�ي أن مجيع هذه املعامالت ذات قيمة عالية جدًا ألن مجيعها أعى بك���ثري 
من )0.50( ، وهي القيمة الدنيا املقبولة ملعامل ألفا كرونباخ ،  وهذه القيمة 
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مؤرش لصالحية أداة الدراسة )االستبانة( للتطبيق بغرض حتقيق أهدافها من 
خالل اإلجابة عى أسئلتها ،  ما يشري إىل إمكانية ثبات النتائج التي يمكن أن 

تسفر عنها عند تطبيقها.

3 . 5  أساليب املعاجلة اإلحصائية للبيانات
لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات التي تم مجعها، فقد تم استخدام 
العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم 
االجتامعي�ة، والت�ي يرمز هلا اختصارًا بالرمز )SPSS(، وقبل ذكر األس�اليب 

اإلحصائية املستخدمة ، فقد تم أوالً القيام بام ييل :
1� ترمي�ز وإدخ�ال البيان�ات إىل احلاس�ب اآليل، ولتحدي�د طول خاليا 
مقي�اس ليك�رت اخل�اميس )احل�دود الدني�ا والعلي�ا( املس�تخدم يف 
حماور الدراس�ة اخلمسة، تم حس�اب املدى ) 5-1=4(، ثم تقسيمه 
ع�ى عدد خاليا  املقي�اس للحصول عى طول اخللي�ة الصحيح أي 
)5/4= 0.80(  بع�د ذل�ك تم إضافة هذه القيم�ة إىل أقل قيمة يف 
املقي�اس )أو بداية املقياس وهي الواح�د الصحيح( وذلك لتحديد 
احلد األعى هلذه اخللية، وهكذا يس�تطيع الباحث تفس�ري النتائج كام 

ييل )العمر، 2004م : ص127( :
� إذا كانت قيمة املتوس�ط احلس�ايب يف املجتمع أقل من )1 – 1.8( 
فإن هذا يعني أن درجة املوافقة عى كل عبارة من عبارات املحور 
)أو عبارات املحور بوجه عام( متثل درجة موافقة منخفضة جدًا.
� إذا كان�ت قيم�ة املتوس�ط احلس�ايب يف املجتم�ع ما ب�ني )1.81 - 
2.60( ف�إن ه�ذا يعن�ي أن درج�ة املوافق�ة ع�ى كل عب�ارة من 
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عبارات املحور )أو عبارات املحور بوجه عام( متثل درجة موافقة 
منخفضة.

� إذا كان�ت قيم�ة املتوس�ط احلس�ايب يف العين�ة أو يف املجتمع ما بني 
)2.61 - 3.40( فإن هذا يعني أن درجة املوافقة عى كل عبارة 
م�ن عبارات املح�ور )أو عبارات املحور بوجه ع�ام( متثل درجة 

موافقة متوسطة.
� إذا كان�ت قيم�ة املتوس�ط احلس�ايب يف العين�ة أو يف املجتمع ما بني 
)3.41 - 4.20( فإن هذا يعني أن درجة املوافقة عى كل عبارة 
م�ن عبارات املح�ور )أو عبارات املحور بوجه ع�ام( متثل درجة 

موافقة عالية.
� إذا كان�ت قيم�ة املتوس�ط احلس�ايب يف العين�ة أو يف املجتمع ما بني 
)4.21 فأكثر( فإن هذا يعني أن درجة املوافقة عى كل عبارة من 
عبارات املحور )أو عبارات املحور بوجه عام( متثل درجة موافقة 

عالية جدًا.
 Pearson Correlation( »2 � تم اس�تخدام معام�ل ارتباط بريس�ون »ر
Coefficient ( يف حس�اب درج�ة ارتباط الفق�رات بالدرجة الكلية 

للبعد الذي تنتمي إليه، وذلك لتقدير الصدق البنائي.
3 � تم اس�تخدام معامل ارتباط »ألفا ل�� كرونباخ Alpha Cronbach«؛ 

لقياس ثبات أداة الدراسة بطريقة أخرى.
4 � ت�م حس�اب اختبار التحليل العاميل حلس�اب درجة تش�بع الفقرات 

داخل األبعاد وارتباطها بكل بعد.
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ومن ثم فقد تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية :
ف ع�ى البيانات  1 � ت�م حس�اب التك�رارات والنس�ب املئوي�ة ، للتع�رىّ
األولي�ة ملفردات الدراس�ة، ولتحديد آراء )أو اس�تجابات( أفرادها 

جتاه عبارات املحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة.
فة مدى ارتفاع  2 � تم حس�اب املتوس�ط احلس�ايب )Mean(، وذلك ملعرىّ
أو انخف�اض آراء أفراد جمتمع الدراس�ة عن كل عب�ارة من عبارات 
متغريات الدراس�ة األساس�ية إىل جانب املحاور الرئيسة، مع العلم 
بأن�ه يفيد يف ترتي�ب العبارات من حيث درجة االس�تجابة حس�ب 

أعى متوسط حسايب. 
ف  3 � تم اس�تخدام االنحراف املعياري )Standard Deviation( للتعرىّ
ع�ى مدى انح�راف آراء )اس�تجابات( أفراد جمتمع الدراس�ة  لكل 
عب�ارة م�ن عب�ارات متغ�ريات الدراس�ة ولكل حم�ور م�ن املحاور 
الرئيس�ة عن متوس�طها احلس�ايب. ويالحظ أن االنح�راف املعياري 
يوضح التشتت يف آراء أفراد جمتمع الدراسة لكل عبارة من عبارات 
متغريات الدراس�ة إىل جانب املحاور الرئيس�ة، فكلام اقربت قيمته 
م�ن الصفر كلام تركزت اآلراء وانخفض تش�تتها بني املقياس ، علاًم 
بأنه يفيد يف ترتيب العبارات حس�ب املتوس�ط احلسايب لصالح أقل 

تشتت عند تساوي املتوسط احلسايب.  
4 � تم استخدام اختبار مربع كاي )Chi-Square Test( حلسن املطابقة.
5 � تم اس�تخدام معامل ارتباط بريس�ون يف حس�اب عالقات االرتباط 
بني أن�امط القيادة االس�راتيجية )املش�اركة، التحويلي�ة، التنفيذية( 

وبني أنواع الثقافة التنظيمية )املحافظة، املرنة، املبدعة(.
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فة داللة  6 � تم استخدام حتليل التغاير املتعدد املتدرج )Mancova( ؛ ملعرىّ
الفروق بني استجابات أفراد جمتمع الدراسة نحو حماورها باختالف 

املتغريات الديموجرافية ملفردات جمتمع الدراسة.
7  � ت�م اس�تخدام اختب�ار )Scheffe( لتوضي�ح الف�روق ذات الدالل�ة 

اإلحصائية.



الفصل الرابع

عرض بيانات الدراسة امليدانية

وحتليلها وتفسريها واإلجابة عن تساؤالهتا
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4 . عرض بيانات الدراسة امليدانية وحتليلها 
وتفسريها واإلجابة عن تساؤالهتا

متهيد 

حتقيقأ ألهداف الدراس�ة يف الكشف عن دور القيادات االسراتيجية يف 
تطوير الثقافة التنظيمية يف األجهزة األمنية ، قام الباحث بإجراء هذه الدراسة 
امليداني�ة الس�تطالع رؤي�ة الضب�اط العامل�ني يف املديرية العام�ة للجوازات 
واملديري�ة العام�ة للدفاع امل�دين ، وخيتص ه�ذا الفصل بع�رض النتائج التي 

توصلت إليها هذه الدراسة امليدانية وحتليلها وتفسريها.

ويتضمن هذا الفصل س�بعة عنارص توضح خصائص جمتمع الدراسة   
بجانب اإلجابة عن أسئلة الدراسة وهي : أنامط القيادة االسراتيجية يف املديرية 
العام�ة للج�وازات واملديري�ة العامة للدف�اع املدين ، ون�وع الثقاف�ة التنظيمية 
الس�ائدة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين، والعالقة 
بني أنامط القيادة االسراتيجية ونوع الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة 
للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين ، ودور أنامط القيادة االسراتيجية يف 
تطوي�ر الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة 
للدف�اع املدين ، واملعوق�ات التي حتد م�ن فاعلية دور القيادات االس�راتيجية 
يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمية الس���ائدة يف املديرية العامة للج�وازات واملديرية 
العام�ة للدف�اع املدين ، وم�دى االختالف يف رؤي�ة املبحوثني ل�دور القيادات 
االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمي�ة باملديرية العامة للجوازات واملديرية 
العامة للدفاع املدين باختالف متغرياهتم الشخصية والوظيفية. ويقوم الباحث 
يف كل عن�رص من تلك العنارص بعرض وحتلي�ل اإلجابة عنه ، ثم الوصول اىل 
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استنتاجات ترتبط به ، ثم تفسري تلك النتائج، وذلك بعد عرض اجلداول التي 
توضح اخلصائص األساسية ملجتمع الدراسة.

4 . 1خصائص جمتمع الدراسة
يتس�م جمتمع الدراس�ة بعدد م�ن اخلصائ�ص حددهتا نوعي�ة املتغريات 

الشخصية والوظيفية التي تناولتها الدراسة ،  ويمكن توضيحها فيام ييل :

أوالً:  املستوى التعليمي

يوضح اجلدول رقم )8( توزيع مفردات جمتمع الدراسة وفقًا للمستوى 
التعليمي.  

اجلدول رقم )8(
توزيع مفردات جمتمع الدراسة وفقًا للمستوى التعليمي

النسبة املئويةالتكراراملستوى التعليمي
43377.3جامعي

12722.7فوق جامعي
560100املجموع

يب�ني اس�تعراض بيان�ات اجل�دول رق�م )8( أن غالبية مف�ردات جمتمع 
الدراسة )77.3%( حاصلون عى مؤهل جامعي ، بينام األقلية بنسب�������ة 

)22.7 %( حاصلون عى مؤهل فوق جامعي.

وه�ذا ي�دل عى تن�وع املس�توى التعليم�ي ملف�ردات جمتمع الدراس�ة ، 
م�ع ارتفاع املس�توى التعليمي نس�بيًا، ما يعن�ي أن حتديدهم ل�دور القيادات 
االس�راتيجية يف تطوي�ر الثقافة التنظيمية يف األجهزة األمنية س�يتأثر إىل حد 
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ما بخلفيتهم العلمية ،  أي أنه لن يكون تقيياًم عش�وائيًا ،  نظرًا لتأثري املستوى 
ال�درايس يف اجتاه�ات املفردات نحو األش�ياء ، ألن العلم يكس�ب املفردات 
قي�اًم وخ�ربات تس�هم إىل حد كبري يف تكوي�ن اجتاهات إجيابية أو س�لبية نحو 

موضوع معني.

ثانيًا: الرتبة العسكرية

نظرًا ألن الرتب العس�كرية تسهم إىل حد كبري يف تكوين اجتاهات إجيابية 
أو سلبية، فقد حرصت هذه الدراسة عى التعرف عى دور هذا املتغري جتاه دور 
القيادات االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية يف األجهزة األمنية، واجلدول 

رقم )9( يوضح توزيع مفردات جمتمع الدراسة وفقًا للرتبة العسكرية.
اجلدول رقم )9(

توزيع مفردات جمتمع الدراسة وفقًا للرتبة العسكرية

النسبة املئويةالتكرارالرتبة العسكرية
26246.8نقيب
13924.8رائد
9416.8مقدم
6511.6عقيد

560100املجموع

يتض�ح من اجل�دول رق�م )9( أن غالبي�ة مف����ردات جمتمع الدراس�ة 
)46.8 %( برتب�ة نقيب، وأن )24.8 %( برتبة رائد، وأن )16.8 %( برتبة 

مقدم، بينام األقلية برتبة عقيد بنسبة )11.6 %(.

وهذا يدل عى أن هناك تن�وعًا يف الرتب العس�كرية بني مفردات جمتمع 
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الدراس�ة ، م�ا يعني حتديد آراء غالبية الرتب العس�كرية نح�و دور القيادات 
االس�راتيجية يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمي�ة ، فضاًل عن دراس�ة تأث�ري الرتبة 
العس�كرية وم�ا حتمل�ه م�ن خ�ربات ع�ى آراء الض�باط نح�و أن�امط القيادة 
االسراتيجية وأنواع الثقافة التنظيمية يف املديرية العامة للجوازات واملديرية 
العام�ة للدف�اع املدين، والعالق�ة بينه�ام، ودور أن�امط القيادة االس�راتيجية 
يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمية، واملعوق�ات التي حتد من فاعلي�ة دور القيادات 

االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية.

ثالثًا: جهة العمل
يوضح اجلدول رقم )10( توزيع مفردات جمتمع الدراسة وفقًا جلهة العمل.

اجلدول رقم )10(
توزيع مفردات جمتمع الدراسة وفقًا جلهة العمل

النسبة املئويةالتكرارجهة العمل
21037.5املديرية العامة للجوازات

35062.5املديرية العامة للدفاع املدين
560100املجموع

يتض�ح م�ن اجل�دول رق�م )10( أن غالبي�ة مف�ردات جمتم�ع الدراس�ة 
)62.5%( يعمل�ون باملديري�ة العام�ة للدف�اع امل�دين، بين�ام األقلي�ة بنس�بة 

)37.5%( يعملون باملديرية العامة للجوازات.
وه�ذا ي�دل ع�ى أن هن�اك تن�وع�ًا يف جه�ات عم�ل مف�ردات جمتم�ع 
الدراس�ة، ما يعني االس�تفادة من حتديد الذين يعملون بجهات عمل خمتلفة 
تتضمن أنامطًا قيادية وثقافة تنظيمية متغايرة نس�بيًا نحو حتديد دور القيادات 

االسراتيجية يف جهات عملهم يف تطوير الثقافة التنظيمية.
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رابعًا: العمر وسنوات اخلربة

يوض�ح اجلدول رقم )11( توزيع مفردات جمتمع الدراس�ة وفقًا للعمر 
وسنوات اخلربة.

اجلدول رقم )11(
توزيع مفردات جمتمع الدراسة وفقًا للعمر وسنوات اخلربة

االنحراف املعيارياملتوسطأعىل قيمةأقل قيمةاملجموعاملتغري
560215238.565.6العمر

56033016.355.3سنوات اخلربة

يتض�ح م�ن اجل�دول رق�م )11( أن أع�امر مف�ردات جمتم�ع الدراس�ة 
تراوحت ما بني )21( يف حدها األدين إىل )52( يف حدها األعى، بمتوس�ط 
حسايب مقداره )38.56( وانحراف معياري )5.6( )62.5 %( ، وكذلك 
تراوح�ت س�نوات اخل�ربة ملف�ردات جمتمع الدراس�ة ما بني )3( س�نوات يف 
حدها األدنى إىل )30( س�نة يف حدها األعى، بمتوس�ط حسايب )16.35( 

وانحراف معياري )5.3(. 

وتدل النتيجة الس�ابقة عى أن هناك تن�وع�ًا يف أعامر وخربات مفردات 
جمتمع الدراس�ة، ما يعني االس�تفادة من حتديد أصحاب املس�تويات العمرية 
املختلف�ة واخلربات املختلفة ل�دور القيادات االس�راتيجية يف تطوير الثقافة 

التنظيمية.
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4 . 2 أنتامط القيتادة االسترتاتيجية يف املديريتة العامتة 
للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين 

لإلجاب�ة عن الس�ؤال األول من أس�ئلة الدراس�ة وهو : ما أنتامط القيادة 
االسرتاتيجية يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين ؟ قام 
الباحث بتحليل اس�تجابات مفردات جمتمع الدراس���ة من الضباط العاملني 
يف املديري�ة العامة للجوازات واملديرية العام�ة للدفاع املدين بمدينة الرياض، 
وتناول التحليل حتديد أنامط القيادة االسراتيجية يف املديرية العامة للجوازات 
واملديرية العامة للدفاع املدين من خالل املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري 
وبرتيب تلك العبارات حسب أعى قيم للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيم 
للتشتت والذي يمثله االنحراف املعياري عند تساوي قيم املتوسط احلسايب.

وتوض�ح اجل�داول التالي�ة اس�تجابات مجيع مف�ردات جمتمع الدراس�ة 
لتحدي�د أنامط القيادة االس�راتيجية يف املديرية العامة للج�وازات واملديرية 

العامة للدفاع املدين.

البعد األول : القيادة االسرتاتيجية املشاركة
نظ�رًا الخت�الف اس�تجابات مفردات جمتمع الدراس�ة م�ن العاملني يف 
املديرية العامة للجوازات عن اس�تجابات العاملني يف املديرية العامة للدفاع 
املدين نحو بعد القيادة االس�راتيجية املش�اركة، فقد تم حتليل استجابات كل 

منهام بصورة منفردة لتوضيح أهم االختالفات.

أوالً: القيادة االسرتاتيجية املشاركة يف املديرية العامة للجوازات

يوض�ح اجل�دول رقم )12( اس�تجابات مف�ردات جمتمع الدراس�ة من 
ضباط املديرية العامة للجوازات لتحديد القيادة االسراتيجية املشاركة. 
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ني من املسامهة يف 
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القيادة االسراتيجية املشاركة يف املديرية العامة للجوازا
2.91

0.99
صائيًا عند مستوى معنوية )0.05( أو أقل.

*  دالة إح

تابع .... اجلدول رقم )12( 
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يتض�ح من جدول رق�م )12( أن اختبار مربع كاي ) كا2( دال إحصائيًا 
جلمي�ع العب�ارات )حي�ث كان احتامل اخلطأ م�ن النوع األول أق�ل من قيمة 
مس�توى املعنوي�ة أو الداللة النظ�ري الذي يفرضه الباحث مس�بقًا وهو هنا 
α= 0.05(، ما يش�ري إىل وجود اختالفات ذات داللة معنوية يف االستجابة 
ع�ى درجة املوافقة )عالية جدًا، عالية، متوس�طة، منخفضة، منخفضة جدًا( 
لكل عبارات هذا البعد، أو بمعنى أدق أن توزيع التكرارات )بني أفراد جمتمع 
الدراس�ة( عى درجة املوافقة بالنس�بة هلذا البعد غري متساوية يف املجتمع عند 

مستوى داللة )0.05(. 

ويتضح من اجلدول رقم )14( أن املتوس�ط احلس�ايب العام لبعد القيادة 
االس�راتيجية املش�اركة يف املديرية العام�ة للجوازات قد بل�غ )2.91( من 
مخس نقاط،  ما يش�ري يف ضوء متوس�ط الوزن النس�بي الفارق )4.20( إىل 
ممارس�ة القيادة االس�راتيجية املش�اركة يف املديرية العامة للجوازات بدرجة 

متوسطة.

كام كشف اجلدول أن هناك سبعة أدوار متثل )87.5 %( من األدوار التي 
تضمنها بعد القيادة االس�راتيجية املش�اركة يف املديرية العامة للجوازات قد 
تراوحت متوس�طاهتا احلسابية ما بني )2.76-3.30( ما يشري إىل وجودها 
بدرج�ة متوس�طة ، فهي تعرب عن ممارس�ة القيادة االس�راتيجية املش�اركة يف 

املديرية العامة للجوازات بدرجة متوسطة ، وهو عى النحو التايل : 
1 � يشارك القائد العاملني يف حتقيق أهداف القطاع ، وجاءت ممارسة هذا 
الدور يف املركز األول لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )3.30( ، 
حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )43.8 %( مقابل )%17.1( 

وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
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2  � يمي�ل إىل تش�كيل ف�رق عمل إلنج�از املهام ، وجاءت ممارس�ة هذا 
الدور يف املركز الثاين لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )3.18( ، 
حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )39.0 %( مقابل )%24.3( 

وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
3  � حيفز العاملني عى املش�اركة يف تطوير القطاع، وجاءت ممارس�ة هذا 
الدور يف املركز الثالث لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )2.94( ، 
حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )26.7 %( مقابل )%28.6( 

وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
4  � يش�جع مشاركة العاملني يف اختاذ القرارات االسراتيجية ، وجاءت 
ممارس�ة هذا الدور يف املركز الرابع لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط 
)2.92( ، حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )23.4 %( مقابل 

)29.1 %( وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
5 � يدع�م العالقات بني العاملني كأس�لوب لتحس�ني األداء ، وجاءت 
ممارسة هذا الدور يف املركز اخلامس لرتيب األمهية النسبية بمتوسط 
)2.84( ، حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )21.0 %( مقابل 

)34.8 %( وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
6  � يمك�ن العامل�ني من املس�امهة يف صنع مس�تقبل القط�اع ، وجاءت 
ممارسة هذا الدور يف املركز السادس لرتيب األمهية النسبية بمتوسط 
)2.77( ، حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )21.0 %( مقابل 

)36.7%( وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.

7  � يع�زز الثق�ة بالنفس ل�دى العاملني ، وجاءت ممارس�ة هذا الدور يف 
املرك�ز الس�ابع لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )2.76( ، حيث 
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واف�ق ع�ى وج�وده بدرج�ة عالي�ة )18.6%( مقاب�ل )37.1 %( 
وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.

وتبني من اجلدول أن هناك دورًا وحيدًا يمثل )12.5 %( من األدوار   
التي تضمنها بعد القيادة االسراتيجية املشاركة يف املديرية العامة للجوازات 
قد بلغ متوسطه احلسايب )2.58( مما يشري إىل وجوده بدرجة منخفضة ، فهو 
يعرب عن ممارس�ة القيادة االس�راتيجية املشاركة يف املديرية العامة للجوازات 
بدرج�ة منخفضة ، وهو ع�ى النحو التايل : يتقبل النقد البن�اء من العاملني ، 
وجاءت ممارسة هذا الدور يف املركز الثامن )األخري( لرتيب األمهية النسبية، 
حي�ث وافق عى وجوده بدرج�ة عالي�ة )16.2 %( مق�����ابل )60.0 %( 

وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.

ويف ضوء ذلك يمكن استنتاج ما ييل :

1  �  متارس القيادة االس�راتيجية املشاركة يف املديرية العامة للجوازات 
بدرجة متوسطة.

2  �  إن أدوار القي�ادة االس�راتيجية املش�اركة الت�ي يامرس�ها القائ�د يف 
املديرية العامة للجوازات بدرجة متوسطة هي :

أ  � مشاركة القائد العاملني يف حتقيق أهداف القطاع.

ب  � امليل إىل تشكيل فرق عمل إلنجاز املهام.

ج�  � حتفيز العاملني عى املشاركة يف تطوير القطاع.

د  � تشجيع مشاركة العاملني يف اختاذ القرارات االسراتيجية.

ه�  � دعم العالقات بني العاملني كأسلوب لتحسني األداء.
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و  � متكني العاملني من املسامهة يف صنع مستقبل القطاع.

ز  � تعزيز الثقة بالنفس لدى العاملني.
3  �   إن دور القي�ادة االس�راتيجية املش�اركة ال�ذي يامرس�ه القائ�د يف 
املديري�ة العامة للج�وازات بدرجة منخفضة هو : تقب�ل النقد البناء 

من العاملني.

ثانيًا: القيادة االسرتاتيجية املشاركة يف املديرية العامة للدفاع املدين

يوض�ح اجل�دول رقم )13( اس�تجابات مف�ردات جمتمع الدراس�ة من 
ضباط املديرية العامة للدفاع املدين لتحديد القيادة االسراتيجية املشاركة. 
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القيادة االسراتيجية املشاركة يف املديرية العامة للدفاع املدين
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صائيًا عند مستوى معنوية )0.05( أو أقل.

*  دالة إح

تابع .... اجلدول رقم )13( 
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كام س�بق أن أرشنا ف�إن االنحراف املعياري يفيد يف ترتيب املتوس�طات 
عند تس�اوهيا، بمعنى أنه إذا تساوت املتوسطات يكون الرتيب األعى للذي 

له أقل انحراف معياري.

يتض�ح من جدول رق�م )13( أن اختبار مربع كاي ) كا2( دال إحصائيًا 
جلمي�ع العب�ارات )حي�ث كان احتامل اخلطأ م�ن النوع األول أق�ل من قيمة 
مس�توى املعنوي�ة أو الداللة النظ�ري الذي يفرضه الباحث مس�بقًا وهو هنا 
α= 0.05(، ما يش�ري إىل وجود اختالفات ذات داللة معنوية يف االستجابة 
ع�ى درجة املوافقة )عالية جدًا، عالية، متوس�طة، منخفضة، منخفضة جدًا( 
لكل عبارات هذا البعد، أو بمعنى أدق أن توزيع التكرارات )بني أفراد جمتمع 
الدراس�ة( عى درجة املوافقة بالنس�بة هلذا البعد غري متساوية يف املجتمع عند 

مستوى داللة )0.05(. 

ويتضح من اجلدول رقم )13( أن املتوس�ط احلس�ايب العام لبعد القيادة 
االس�راتيجية املش�اركة يف املديرية العامة للدفاع املدين قد بلغ )3.20( من 
مخس نقاط،  ما يش�ري يف ضوء متوس�ط الوزن النس�بي الفارق )4.20( إىل 
ممارس�ة القيادة االسراتيجية املشاركة يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة 

متوسطة.

كام كشف اجلدول أن هناك دورين يمثالن )25.0 %( من األدوار التي 
تضمنها بعد القيادة االسراتيجية املشاركة يف املديرية العامة للدفاع املدين قد 
تراوحت متوسطاهتام احلسابية ما بني )3.57-3.60( ما يشري إىل وجودها 
بدرجة عالية ، فهي تعرب عن ممارسة القيادة االسراتيجية املشاركة يف املديرية 

العامة للدفاع املدين بدرجة عالية ، ومها عى النحو التايل : 
1 � يمي�ل إىل تش�كيل ف�رق عمل إلنجاز امله�ام ، وجاءت ممارس�ة هذا 
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ال�دور يف املركز األول لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )3.60( 
، حي�ث وافق عى وجوده بدرجة عالية )60.6 %( مقابل )16.9 

%( وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
2  � يش�ارك القائد العاملني يف حتقيق أهداف القطاع ، وجاءت ممارس�ة 
هذا الدور يف املركز الثاين لرتيب األمهية النسبية بمتوسط )3.57( 
، حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )50.9 %( مقابل )7.1 %( 

وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.

وتب�ني م�ن اجلدول أن هناك مخس�ة أدوار متث�ل )62.5 %( من األدوار 
الت�ي تضمنها بعد القيادة االس�راتيجية املش�اركة يف املديري�ة العامة للدفاع 
امل�دين قد تراوحت متوس�طاهتا احلس�ابية ما بني )2.83-3.57( ما يش�ري 
إىل وجوده�ا بدرجة متوس�طة ، فهي تعرب عن ممارس�ة القيادة االس�راتيجية 
املش�اركة يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوس�طة ، وهي عى النحو 

التايل : 
1 � حيفز العاملني عى املش�اركة يف تطوير القطاع ، وجاءت ممارس�ة هذا 
الدور يف املركز الثالث لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )3.23( ، 
حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )43.1 %( مقابل )%27.7( 

وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
2 � يدع�م العالقات بني العاملني كأس�لوب لتحس�ني األداء ، وجاءت 
ممارس�ة هذا الدور يف املركز الرابع لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط 
)3.21( ، حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )44.0 %( مقابل 

)24.3 %( وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
3 � يمك�ن العامل�ني م�ن املس�امهة يف صنع مس�تقبل القط�اع ، وجاءت 
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ممارسة هذا الدور يف املركز اخلامس لرتيب األمهية النسبية بمتوسط 
)3.11( ، حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )37.7 %( مقابل 

)26.0 %( وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
4 � يش�جع مشاركة العاملني يف اختاذ القرارات االسراتيجية ، وجاءت 
ممارسة هذا الدور يف املركز السادس لرتيب األمهية النسبية بمتوسط 
)3.09( ، حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )33.7 %( مقابل 

)22.9 %( وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
5  � يع�زز الثق�ة بالنفس ل�دى العاملني ، وجاءت ممارس�ة هذا الدور يف 
املرك�ز الس�ابع لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )2.97( ، حيث 
واف�ق ع�ى وج�وده بدرج�ة عالي�ة )27.5%( مقاب�ل )27.7 %( 

وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
وتب�ني من اجلدول أن هناك دورًا وحيدًا يمث�ل )12.5 %( من األدوار 
الت�ي تضمنها بعد القيادة االس�راتيجية املش�اركة يف املديري�ة العامة للدفاع 
املدين قد بلغ متوسطه احلسايب )2.83( ما يشري إىل وجوده بدرجة متوسطة، 
فهو يعرب عن ممارس�ة القيادة االسراتيجية املشاركة يف املديرية العامة للدفاع 
املدين بدرجة متوس�طة، إال أن متوس�طه احلس�ايب قد انخفض بشكل واضح 
عن املتوس�ط احلس�ايب العام لبعد القيادة االس�راتيجية املش�اركة يف املديرية 
العامة للدفاع املدين، ما يش�ري إىل انخفاض رؤية مفردات جمتمع الدراسة من 
منس�ويب املديرية العامة للدفاع املدين لوج�وده، فهو يوجد بدرجة منخفضة، 
وهو عى النحو التايل : يتقبل النقد البناء من العاملني ، وجاءت ممارس�ة هذا 
ال�دور يف املرك�ز الثامن )األخ�ري( لرتيب األمهية النس�بية ، حيث وافق عى 
وج�وده بدرج�ة عالي�ة )30.8 %( مقاب�ل )40.0 %( وافق�وا عى وجوده 

بدرجة منخفضة.
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ويف ضوء ذلك يمكن استنتاج ما ييل :
1 �  متارس القيادة االسراتيجية املشاركة يف املديرية العامة للدفاع املدين 

بدرجة متوسطة.
2 �   إن أدوار القيادة االسراتيجية التي يامرسها القائد يف املديرية العامة 

للدفاع املدين بدرجة عالية هي :
أ  � امليل إىل تشكيل فرق عمل إلنجاز املهام.

ب  � مشاركة القائد العاملني يف حتقيق أهداف القطاع.
3  �  إن أدوار القي�ادة االس�راتيجية املش�اركة الت�ي يامرس�ها القائ�د يف 

املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوسطة هي :
أ  � حتفيز العاملني عى املشاركة يف تطوير القطاع.

ب  � دعم العالقات بني العاملني كأسلوب لتحسني األداء.
ج�  � متكني العاملني من املسامهة يف صنع مستقبل القطاع.

د  � تشجيع مشاركة العاملني يف اختاذ القرارات االسراتيجية.
ه�  � تعزيز الثقة بالنفس لدى العاملني.

4  �  إن دور القيادة االسراتيجية املشاركة الذي يامرسه القائد يف املديرية 
العامة للدفاع املدين بدرجة منخفضة من وجهة نظر مفردات جمتمع 
الدراس�ة من منس�ويب املديرية العامة للدفاع املدين ه�و : تقبل النقد 

البناء من العاملني.

وتتفق هذه النتائج جزئيأ مع ما توصلت إليه دراسة الطبالوي )1996م( 
يف أمهي�ة تعزي�ز الثقة بالنفس ، ك�ام تتفق جزئيأ مع ما توصل��ت إليه دراس�ة 
القحط�اين )2000م( يف أن املش�اركة م�ن أه�م مه�ام القيادة االس�راتيجية 
املشاركة ، وتتفق أيضًا جزئيًا مع ما توصلت إليه دراسة الفالح )2001م( يف 
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أمهية اس�تخدام فرق العمل, كام تتفق أيضًا جزئيًا مع ما توصلت إليه دراس�ة 
ظاظا )2002م( يف أن متكني العاملني من املس�امهة يف صنع مس�تقبل القطاع 

من أهم مهام القيادة االسراتيجية.

ويمك�ن تفس�ري النتائج الت�ي توصل�ت إليها الدراس�ة يف جم�ال القيادة 
االس�راتيجية املش�اركة ، ب�أن هن�اك ممارس�ات تع�رب ع�ن وج�ود القي�ادة 
االسراتيجية املشاركة بدرجات متوسطة سواء يف املديرية العامة للجوازات 
أو املديري�ة العامة للدفاع املدين ، ويعزى ذلك إىل طبيعة العمل األمني الذي 
يتسم بالش�دة والرصامة ورسيان األوامر والتعليامت بشكل هرمي، ما يقلل 
إىل ح�د م�ا من اس�تخدام أس�اليب القي�ادة االس�راتيجية املش�اركة؛ لذلك 
حصلت ممارس�ة أدوار القيادة االسراتيجية املش�اركة عى درجات متوسطة 
س�واء يف حتفي�ز العاملني عى املش�اركة يف تطوير القطاع، أو تش�جيعهم عى 
املش�اركة يف اختاذ القرارات االس�راتيجية، أو دعمه للعالقات بني العاملني 
هبدف حتس�ني أدائهم، أو متكينهم من املس�امهة يف صنع مس�تقبل القطاع، أو 
تعزيز ثقتهم بأنفس�هم. وي�رى يونس )2002م : ص67( أن س�لوك القائد 
االس�راتيجي يوازي يف أمهيته س�لوك املنظمة، بينام يشري العقيل )2004م : 
ص74( إىل أن املش�اركة والش�ورى وفرق العمل واللجان من أهم أساليب 

القيادة االسراتيجية املشاركة يف حتقيق أهداف املنظامت.

أما فيام يتعلق بتقبل النقد البناء من العاملني فقد انخفضت درجة وجود 
ه�ذا ال�دور؛ يف كال القطاع�ني؛ نظرًا لطبيع�ة العمل األمني ال�ذي يقوم عى 
الشدة والرصامة واحرام وتقدير الرؤساء، ومن ثم يعد النقد سواء كان بناء 
أو غري بناء بمثابة جتاوز يف حق القادة والرؤس�اء وعدم تقدير لدورهم، وقد 

يقابل بتوقيع عقوبة عى الناقد، ما جيعله حيجم عن ذلك.  
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وفيام يتعلق بمش�اركة القائد العامل�ني يف حتقيق أهداف القطاع، أو ميله 
إىل تش�كيل فرق عمل إلنجاز املهام فقد اتضح ممارس�تهام من قبل القيادات 
االسراتيجية بدرجة عالية يف املديرية العامة للدفاع املدين، وبدرجة متوسطة 
يف املديري�ة العام�ة للج�وازات، وقد يعزى ذل�ك إىل أن طبيع�ة عمل الدفاع 
املدين تس�تدعي تش�كيل جلان بصفة مس�تمرة ملواجهة األزمات والكوارث، 
ما يستدعي تش�كيل فرق العمل ومشاركة العاملني يف حتقيق أهداف القطاع 
بتأم�ني أف�راد املجتم�ع والترصف الف�وري ملواجهة أي مش�كلة؛ ألن عنرص 
الوقت يعد عنرصًا حاس�اًم يف عمل الدفاع امل�دين، فالتأخري انتظارًا لتعليامت 

الرؤساء قد يرتب عليه تضاعف اخلسائر.    

البعد الثاين: القيادة االسرتاتيجية التحويلية

نظرًا التفاق استجابات مفردات جمتمع الدراسة من العاملني يف املديرية 
العام�ة للجوازات والعاملني يف املديرية العامة للدفاع املدين نحو بعد القيادة 

االسراتيجية التحويلية، فقد تم دمج حتليل استجاباهتم.



231

  )1
4(

قم 
ل ر

دو
اجل

)5
60

 = 
N

ين )
ملد

ع ا
دفا

ة لل
عام

ة ال
يري

ملد
 وا

ت
ازا

جو
ة لل

عام
ة ال

يري
ملد

يف ا
ية 

ويل
تح

ة ال
جي

رتاتي
الس

دة ا
قيا

ال

قم
ر

ارة
لعب

ا
دها

جو
ة و

رج
د

سط
ملتو

ا
ايب

حلس
ا

ف
حرا

الن
ا

ري
عيا

امل

مة
قي

ربع
م

اي
ك

مة
قي P

لية
عا جدًا

لية
عا

طة
وس

مت
ضة

خف
من

ضة
خف

من
جدًا

14
يز.

ملتم
اء ا

ألد
ى ا

ع ع
شج

ي
ت

74
15

8
19

5
92

41
3.

24
1.

10
14

1.
9

* 0.
0

%
13

.2
28

.2
34

.8
16

.4
7.

3
15

ئة 
البي

مع 
ل 

فاع
 الت

عى
عد 

سا
ي

هتا.
ديا

وحت
ية 

رج
خلا

ا
ت

43
13

6
22

9
12

4
28

3.
07

0.
98

23
4.

2
* 0.

0
%

7.
7

24
.3

40
.9

22
.1

5.
0

16
ت 

وقا
مع

ل 
ذلي

ى ت
ص ع

حير
ري.

تغي
ال

ت
27

14
4

23
1

12
6

32
3.

01
0.

95
25

8.
9

* 0.
0

%
4.

8
25

.7
41

.3
22

.5
5.

7
13

ت 
ليا

عم
يف ال

يد 
جد

 الت
حيبذ

ت.
سا

امر
وامل

ت
30

13
0

24
4

11
3

43
2.

98
0.

98
26

1.
0

* 0.
0

%
5.

4
23

.2
43

.6
20

.2
7.

7
9

ل 
عم

ئة 
ع بي

صن
فًا ت

هدا
ى أ

يتبن
لة.

فاع
ت

21
13

4
25

0
99

56
2.

94
0.

98
27

7.
8

* 0.
0

%
3.

8
23

.9
44

.6
17

.7
10

.0



232

رقم
العبارة

درجة وجودها
املتوسط
احلسايب

ف
االنحرا

املعياري

قيمة
مربع
كاي

Pقيمة
عالية
جدًا

عالية
متوسطة

ضة
منخف

ضة
منخف

جدًا
10

ني حلل 
يستثري تفكري العامل
ت.

املشكال
ت

20
119

256
117

48
2.90

0.95
297.9

*0.0
%

3.6
21.3

45.7
20.9

8.6
11

يساعد عى توفري بيئة مرنة 
تعتمد عى التطوير.

ت
28

108
233

126
65

2.84
1.03

215.3
*0.0

%
5.0

19.3
41.6

22.5
11.6

12
يقبل التحدي واملخاطرة 

املحسوبة.
ت

26
95

205
146

88
2.69

1.07
161.0

*0.0
%

4.6
17.0

36.6
26.1

15.7
ت جمتمع الدراسة عى بعد 

ت مفردا
متوسط استجابا

ت واملديرية العامة للدفاع املدين
القيادة االسراتيجية التحويلية يف املديرية العامة للجوازا

2.96
1.01

صائيًا عند مستوى معنوية )0.05( أو أقل.
*  دالة إح

تابع .... اجلدول رقم )14( 



233

يتض�ح من جدول رق�م )14( أن اختبار مربع كاي ) كا2( دال إحصائيًا 
جلمي�ع العب�ارات )حي�ث كان احتامل اخلطأ م�ن النوع األول أق�ل من قيمة 
مس�توى املعنوي�ة أو الداللة النظ�ري الذي يفرضه الباحث مس�بقًا وهو هنا 
α= 0.05(، ما يش�ري إىل وجود اختالفات ذات داللة معنوية يف االستجابة 
ع�ى درجة املوافقة )عالية جدًا، عالية، متوس�طة، منخفضة، منخفضة جدًا( 
لكل عبارات هذا البعد، أو بمعنى أدق أن توزيع التكرارات )بني أفراد جمتمع 
الدراس�ة( عى درجة املوافقة بالنس�بة هلذا البعد غري متساوية يف املجتمع عند 

مستوى داللة )0.05(. 

ويتضح من اجلدول رقم )14( أن املتوس�ط احلس�ايب العام لبعد القيادة 
االسراتيجية التحويلية يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع 
امل�دين قد بل�غ )2.96( من مخ�س نقاط،  ما يش�ري يف ضوء متوس�ط الوزن 
النس�بي الف�ارق )4.20( إىل ممارس�ة القي�ادة االس�راتيجية التحويلي�ة يف 

املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوسطة.

كام كش�ف اجلدول أن هناك س�بعة أدوار متث�ل )87.5 %( من األدوار 
العام�ة  املديري�ة  التحويلي�ة يف  القي�ادة االس�راتيجية  بع�د  الت�ي تضمنه�ا 
للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين قد تراوحت متوسطاهتا احلسابية ما 
بني )2.84-3.24( ما يش�ري إىل وجودها بدرجة متوسطة ، فهي تعرب عن 
ممارسة القيادة االسراتيجية التحويلية يف املديرية العامة للجوازات واملديرية 

العامة للدفاع املدين بدرجة متوسطة ، وهي عى النحو التايل : 
1  � يش�جع ع�ى األداء املتمي�ز ، وج�اءت ممارس�ة هذا ال�دور يف املركز 
األول لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )3.24( ، حيث وافق عى 
وج�وده بدرج�ة عالي�ة )41.4 %( مقاب�ل )23.7 %( وافقوا عى 

وجوده بدرجة منخفضة.
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2  � يس�اعد عى التفاعل مع البيئة اخلارجية وحتدياهتا ، وجاءت ممارس�ة 
هذا الدور يف املركز الثاين لرتيب األمهية النسبية بمتوسط )3.07(، 
حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )32.0 %( مقابل )%27.1( 

وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
3  � حيرص عى تذليل معوقات التغيري ، وجاءت ممارس�ة هذا الدور يف 
املرك�ز الثالث لرتيب األمهية النس�بية بمت�وس�ط )3.01( ، حيث 
واف�ق ع�ى وج�وده بدرج�ة عالي�ة )30.5 %( مقاب�ل )%28.2( 

وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
4 � حيبذ التجديد يف العمليات واملامرسات ، وجاءت ممارسة هذا الدور 
يف املركز الرابع لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )2.98( ، حيث 
واف�ق ع�ى وج�وده بدرج�ة عالي�ة )28.6 %( مقاب�ل )%27.9( 

وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
5  � يتبن�ى أهداف تصن�ع بيئة عمل فاعلة ، وجاءت ممارس�ة هذا الدور 
يف املركز اخلامس لرتيب األمهية النسبية بمتوسط )2.94( ، حيث 
واف�ق ع�ى وج�وده بدرج�ة عالي�ة )27.7%( مقاب�ل )27.7 %( 

وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
6  � يس�تثري تفكري العاملني حلل املشكالت ، وجاءت ممارسة هذا الدور 
يف املرك�ز الس�ادس لرتي�ب األمهية النس�بية بمتوس�ط )2.90( ، 
حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )24.9 %( مقابل )%29.5( 

وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
7  � يساعد عى توفري بيئة مرنة تعتمد عى التطوير ، وجاءت ممارسة هذا 
الدور يف املركز الس�ابع لرتيب األمهية النسبية بمتوسط )2.84( ، 
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حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )24.3 %( مقابل )%34.1( 
وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.

وتبني من اجلدول أن هناك دورًا وحيدًا يمثل )12.5 %( من األدوار   
التي تضمنها بعد القيادة االسراتيجية التحويلية يف املديرية العامة للجوازات 
واملديرية العامة للدفاع املدين قد بلغ متوس�طه احلسايب )2.69( ما يشري إىل 
وجوده بدرجة منخفضة ، فهو يعرب عن ممارسة القيادة االسراتيجية التحويلية 
يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة منخفضة ، 
وهو عى النحو التايل : يقبل التحدي واملخاطرة املحس�وبة ، وجاءت ممارسة 
ه�ذا ال�دور يف املركز الثامن )األخ�ري( لرتيب األمهية النس�بية ، حيث وافق 
ع�ى وجوده بدرجة عالية )21.6 %( مقابل )41.8 %( وافقوا عى وجوده 

بدرجة منخفضة.

ويف ضوء ذلك يمكن استنتاج ما ييل :
1 � متارس القيادة االس�راتيجية التحويلية يف املديرية العامة للجوازات 

واملديرية العامة للدفاع املدين  بدرجة متوسطة.
2  � إن أدوار القي�ادة االس�راتيجية التحويلي�ة الت�ي يامرس�ها القائد يف 
املديري�ة العام�ة للج�وازات واملديري�ة العامة للدفاع امل�دين بدرجة 

متوسطة هي :
أ   � التشجيع عى األداء املتميز.

ب  � املساعدة عى التفاعل مع البيئة اخلارجية وحتدياهتا.
ج�  � احلرص عى تذليل معوقات التغيري.

د  � حتبيذ التجديد يف العمليات واملامرسات.
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ه�  � تبني أهداف تصنع بيئة عمل فاعلة.
و  � استثارة تفكري العاملني حلل املشكالت.

ز  � املساعدة عى توفري بيئة مرنة تعتمد عى التطوير.
3  �   إن دور القي�ادة االس�راتيجية التحويلي�ة ال�ذي يامرس�ه القائ�د يف 
املديري�ة العام�ة للج�وازات واملديري�ة العامة للدفاع امل�دين بدرجة 

منخفضة هو : قبول التحدي واملخاطرة املحسوبة.

وتتف�ق ه�ذه النتائ�ج جزئي�أ م�ع م�ا توصل�ت إلي�ه دراس�ة الغام�دي 
)2001م( ودراس�ة آل سعود )2003م( يف أمهية القيادة التحويلية يف توفري 
بيئ�ة مرن�ة تعتم�د عى التطوي�ر ، كام تتفق جزئي�أ مع ما توصلت إليه دراس�ة 
ظاظا )2002م( يف أمهية القيادة التحويلية يف تذليل معوقات التغيري ، وتتفق 
أيضًا جزئيًا مع ما توصلت إليه دراسة الغامدي )2007م( يف ممارسة سلوك 
القيادة التحويلية بدرجة متوس�طة، كام تتف�ق أيضًا جزئيًا مع ما توصلت إليه 
دراس�ة Lawson and Ventriss )1992( يف مس�امهة القي�ادة التحويلي�ة يف 
 Schaubroeck تطوي�ر األداء، وأيضًا تتفق جزئيًا مع ما توصلت إليه دراس�ة
et., al. )2007( يف مسامهة القيادة التحويلية يف جلب املناخ املناسب لتطوير 

األداء. وتتعارض مع ما توصلت إليه دراسة Nixon )2000( التي أشارت 
إىل أن القائد التحوييل يقبل التحدي واملخاطرة املحسوبة.  

ويمك�ن تفس�ري النتائج الت�ي توصل�ت إليها الدراس�ة يف جم�ال القيادة 
االس�راتيجية التحويلي�ة يف املديري�ة العام�ة للج�وازات واملديري�ة العام�ة 
للدف�اع امل�دين، بأن هناك ممارس�ات تع�رب عن وج�ود القيادة االس�راتيجية 
التحويلية بدرجات متوس�طة س�واء يف املديرية العامة للجوازات أو املديرية 
العام�ة للدفاع املدين ، وق�د يعزى ذلك إىل طبيعة العمل األمني الذي حتكمه 
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اللوائ�ح والتعليامت، حيث يعد اخلروج ع�ن هذه اللوائح والتعليامت خمالفة 
تس�توجب املس�اءلة، ولذلك ال تتوف�ر القدرة عى تش�جيع األداء املتميز، أو 
املس�اعدة ع�ى التفاعل مع البيئة اخلارجية وحتدياهت�ا ، أو احلرص عى تذليل 
معوقات التغيري، أو حتبيذ التجديد يف العمليات واملامرس�ات من خالل تبني 
أه�داف تصن�ع بيئة عم�ل فاعلة، وتعتمد عى اس�تثارة تفك�ري العاملني حلل 
املش�كالت، يف ظ�ل توف�ري البيئة املرنة الت�ي تعتمد عى التطوي�ر، إال لبعض 
القي�ادات يف املس�تويات اإلداري�ة العليا الت�ي متتلك صالحيات وس�لطات 
 Bass and Avolio )1990: ( وخربات متكنها من القيام بذلك الدور. ويشري
p. 272 إىل أمهي�ة القيادة التحويلية يف التش�جيع ع�ى األداء املتميز من خالل 

احلرص عى حتفيز العاملني والسعي للتجريب هبدف اكتشاف  طرق جديدة 
أكثر فاعلية لتطوير األداء. بينام يؤكد )Colvin )1999: p. 1 عى أمهية القيادة 
االس�راتيجية التحويلية يف تعزيز قي�م التغيري، وتطوير مهارات العاملني من 

خالل تبني أهداف تصنع بيئة عمل فاعلة.

أما فيام يتعلق بقبول التحدي واملخاطرة املحسوبة فقد انخفضت درجة 
ممارس�ة هذا الدور؛ يف كال القطاعني؛ لصعوبة التحدي واملخاطرة املحسوبة 
يف املديري�ة العامة للج�وازات واملديرية العام�ة للدفاع امل�دين كأجهزة أمنية 
تق�وم بعمله�ا بدقة وإتقان، وال جمال للمجازف�ة إال يف أضيق احلدود؛ لتاليف 
األخط�ار والس�لبيات املرتبة عى تل�ك املجازفات التي قد ُتعرض خلس�ائر 

مادية وبرشية ضخمة. 

البعد الثالث : القيادة االسرتاتيجية التنفيذية
نظ�رًا الخت�الف اس�تجابات مفردات جمتمع الدراس�ة م�ن العاملني يف 
املديرية العامة للجوازات عن اس�تجابات العاملني يف املديرية العامة للدفاع 
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املدين نحو بعد القيادة االس�راتيجية التنفيذية، فقد تم حتليل اس�تجابات كل 
منهام بصورة منفردة لتوضيح أهم االختالفات.

1  ت القيادة االسرتاتيجية التنفيذية يف املديرية العامة للجوازات :

يوض�ح اجل�دول رقم )15( اس�تجابات مف�ردات جمتمع الدراس�ة من 
ضباط املديرية العامة للجوازات لتحديد القيادة االسراتيجية التنفيذية. 
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رقم
العبارة

درجة وجودها
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8
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%
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ت
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3.15
1.09

صائيًا عند مستوى معنوية )0.05( أو أقل.
*  دالة إح

تابع .... اجلدول رقم )15( 
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يتض�ح من جدول رق�م )15( أن اختبار مربع كاي ) كا2( دال إحصائيًا 
جلمي�ع العب�ارات )حي�ث كان احتامل اخلطأ م�ن النوع األول أق�ل من قيمة 
مس�توى املعنوي�ة أو الداللة النظ�ري الذي يفرضه الباحث مس�بقًا وهو هنا 
α= 0.05(، ما يش�ري إىل وجود اختالفات ذات داللة معنوية يف االستجابة 
ع�ى درجة املوافقة )عالية جدًا، عالية، متوس�طة، منخفضة، منخفضة جدًا( 
لكل عبارات هذا البعد، أو بمعنى أدق أن توزيع التكرارات )بني أفراد جمتمع 
الدراس�ة( عى درجة املوافقة بالنس�بة هلذا البعد غري متساوية يف املجتمع عند 

مستوى داللة )0.05(. 

ويتض�ح م�ن اجلدول رقم )15( أن املتوس�ط احلس�ايب الع�ام لبعد 
القي�ادة االس�راتيجية التنفيذي�ة يف املديري�ة العام�ة للج�وازات قد بلغ 
)3.15( م�ن مخ�س نق�اط،  ما يش�ري يف ضوء متوس�ط الوزن النس�بي 
الف�ارق )4.20( إىل ممارس�ة القيادة االس�راتيجية التنفيذية يف املديرية 

العامة للجوازات بدرجة متوسطة.
كام كش�ف اجلدول أن هناك دورًا وحي�دًا يمثل )12.5 %( من األدوار 
التي تضمنها بعد القيادة االسراتيجية التنفيذية يف املديرية العامة للجوازات 
قد بلغ متوس�طه احلس�ايب )3.50( ما يشري إىل وجودها بدرجة عالية ، فهي 
تعرب عن ممارسة القيادة االس�راتيجية التنفيذية يف املديرية العامة للجوازات 
بدرج�ة عالي�ة ، وهو عى النحو التايل : يس�عى إىل تنفي�ذ العمليات يف ضوء 
اإلمكان�ات املتاح�ة ، وج�اءت ممارس�ة هذا ال�دور يف املرك�ز األول لرتيب 
األمهي�ة النس�بية ، حيث وافق عى وج�وده بدرجة عالي�ة )52.3 %( مقابل 

)12.8%( وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.

وتبني من اجلدول أن هناك سبعة أدوار متثل )87.5 %( من األدوار التي 
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تضمنها بعد القيادة االس�راتيجية التنفيذي�ة يف املديرية العامة للجوازات قد 
تراوحت متوس�طاهتا احلسابية ما بني )2.83-3.39( ما يشري إىل وجودها 
بدرج�ة متوس�طة ، فهي تعرب عن ممارس�ة القي�ادة االس�راتيجية التنفيذية يف 

املديرية العامة للجوازات بدرجة متوسطة ، وهي عى النحو التايل : 
1 � يتاب�ع إنج�از املهام حس�ب أمهيتها ، وجاءت ممارس�ة ه�ذا الدور يف 
املرك�ز الثاين لرتي�ب األمهية النس�بية بمتوس�ط )3.39( ، ح�يث 
واف�ق ع�ى وج�وده بدرج�ة عالي�ة )51.0 %( مقاب�ل )%18.6( 

وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
2 � يوج�ه العامل�ني لت�اليف األخط�اء أوالً ب�أول، وجاءت ممارس�ة هذا 
الدور يف املركز الثالث لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )3.30(، 
حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )45.2 %( مقابل )%21.9( 

وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
3 � يلت�زم بإنج�از مه�ام العمل يف الوقت املحدد ، وجاءت ممارس�ة هذا 
الدور يف املركز الرابع لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )3.20(، 
حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )40.0 %( مقابل )%21.5( 

وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
4 � يس�عى إىل التطوي�ر التدرجي�ي للوضع القائم ، وجاءت ممارس�ة هذا 
الدور يف املركز اخلامس لرتيب األمهية النسبية بمتوسط )3.14(، 
حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )37.2 %( مقابل )%25.7( 

وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
5 � يس�تفيد من جتارب اآلخرين ، وجاءت ممارس�ة هذا الدور يف املركز 
الس�ادس لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )2.94( ، حيث وافق 
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عى وجوده بدرجة عالية )30.0 %( مقابل )29.1 %( وافقوا عى 
وجوده بدرجة منخفضة.

6 � يس�عى إىل التنس�يق بني أقس�ام القط�اع عند تنفيذ العم�ل ، وجاءت 
ممارس�ة هذا الدور يف املركز السابع لرتيب األمهية النسبية بمتوسط 
)2.86( ، حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )25.7%( مقابل 

)31.0 %( وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
7  � يش�جع عملي�ة التعل�م داخل نط�اق املنظمة ، وجاءت ممارس�ة هذا 
ال�دور يف املركز الثامن )األخري( لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط 
)2.83(، حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )26.2 %( مقابل 

)33.8%( وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.

ويف ضوء ذلك يمكن استنتاج ما ييل :
1 � متارس القيادة االس�راتيجية التنفيذي�ة يف املديرية العامة للجوازات 

بدرجة متوسطة.
2 � إن دور القيادة االسراتيجية التنفيذية الذي يامرسه القائد يف املديرية 
العام�ة للجوازات بدرجة عالية هو : الس�عي إىل تنفيذ العمليات يف 

ضوء اإلمكانات املتاحة.
3 �  إن أدوار القي�ادة االس�راتيجية التنفيذي�ة الت�ي يامرس�ها القائ�د يف 

املديرية العامة للجوازات بدرجة متوسطة هي :
أ  � متابعة إنجاز املهام حسب أمهيتها.

ب � توجيه العاملني لتاليف األخطاء أوالً بأول.
ج� � االلتزام بإنجاز مهام العمل يف الوقت املحدد.
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د � السعي إىل التطوير التدرجيي للوضع القائم.
ه� � االستفادة من جتارب اآلخرين.

و � السعي إىل التنسيق بني أقسام القطاع عند تنفيذ العمل.
ز � تشجيع عملية التعلم داخل نطاق املنظمة.

ثانيًا: القيادة االسرتاتيجية التنفيذية يف املديرية العامة للدفاع املدين :

يوض�ح اجل�دول رقم )16( اس�تجابات مف�ردات جمتمع الدراس�ة من 
ضباط املديرية العامة للدفاع املدين لتحديد القيادة االسراتيجية التنفيذية. 
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تابع .... اجلدول رقم )16( 
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يتض�ح من جدول رق�م )16( أن اختبار مربع كاي ) كا2( دال إحصائيًا 
جلمي�ع العب�ارات )حي�ث كان احتامل اخلطأ م�ن النوع األول أق�ل من قيمة 
مس�توى املعنوي�ة أو الداللة النظ�ري الذي يفرضه الباحث مس�بقًا وهو هنا 
α= 0.05(، ما يش�ري إىل وجود اختالفات ذات داللة معنوية يف االستجابة 
ع�ى درجة املوافقة )عالية جدًا، عالية، متوس�طة، منخفضة، منخفضة جدًا( 
لكل عبارات هذا البعد، أو بمعنى أدق أن توزيع التكرارات )بني أفراد جمتمع 
الدراس�ة( عى درجة املوافقة بالنس�بة هلذا البعد غري متساوية يف املجتمع عند 

مستوى داللة )0.05(. 

ويتضح من اجلدول رقم )16( أن املتوس�ط احلس�ايب العام لبعد القيادة 
االس�راتيجية التنفيذية يف املديرية العامة للدف�اع املدين قد بلغ )3.39( من 
مخس نقاط،  ما يش�ري يف ضوء متوس�ط الوزن النس�بي الفارق )4.20( إىل 
ممارس�ة القيادة االسراتيجية التنفيذية يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة 

متوسطة.

كام كش�ف اجلدول أن هن�اك أربعة أدوار متث�ل )50.0 %( من األدوار 
الت�ي تضمنها بعد القي�ادة االس�راتيجية التنفيذية يف املديري�ة العامة للدفاع 
املدين قد تراوحت متوسطاهتام احلسابية ما بني )3.56-3.59( ما يشري إىل 
وجودها بدرجة عالية ، فهي تعرب عن ممارس�ة القيادة االسراتيجية التنفيذية 

يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية ، وهي عى النحو التايل : 
1 � يوج�ه العامل�ني لت�اليف األخطاء أوالً ب�أول ، وجاءت ممارس�ة هذا 
الدور يف املركز األول لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )3.59(، 
حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )59.0 %( مقابل )%11.7( 

وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
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2 � يس�عى إىل تنفي�ذ العملي�ات يف ض�وء اإلمكانات املتاح�ة ، وجاءت 
ممارس�ة هذا الدور يف املركز الثاين لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط 
)3.59(، حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )57.8 %( مقابل 

)11.5 %( وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
3 � يتاب�ع إنج�از املهام حس�ب أمهيتها ، وجاءت ممارس�ة ه�ذا الدور يف 
املرك�ز الثال�ث لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )3.57( ، حيث 
واف�ق ع�ى وج�وده بدرج�ة عالي�ة )56.9 %( مقاب�ل )%11.2( 

وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
4 �  يلت�زم بإنج�از مهام العمل يف الوقت املحدد ، وجاءت ممارس�ة هذا 
الدور يف املركز الرابع لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )3.56( ، 
حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )62.3%( مقابل )13.5 %( 

وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.

وتب�ني م�ن اجلدول أن هناك أربع�ة أدوار متث�ل )50.0 %( من األدوار 
الت�ي تضمنها بعد القي�ادة االس�راتيجية التنفيذية يف املديري�ة العامة للدفاع 
امل�دين قد تراوحت متوس�طاهتا احلس�ابية ما بني )3.17-3.25( ما يش�ري 
إىل وجوده�ا بدرجة متوس�طة ، فهي تعرب عن ممارس�ة القيادة االس�راتيجية 
التنفيذي�ة يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوس�طة ، وهي عى النحو 

التايل : 
1 � يس�تفيد من جتارب اآلخرين ، وجاءت ممارس�ة هذا الدور يف املركز 
اخلام�س لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )3.25( ، حيث وافق 
عى وجوده بدرجة عالية )40.6%( مقابل )18.8 %( وافقوا عى 

وجوده بدرجة منخفضة.
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2 � يس�عى إىل التطوي�ر التدرجي�ي للوضع القائم ، وجاءت ممارس�ة هذا 
الدور يف املركز السادس لرتيب األمهية النسبية بمتوسط )3.20( ، 
حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )38.8 %( مقابل )%22.8( 

وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
3 � يش�جع عملي�ة التعل�م داخل نط�اق املنظمة ، وجاءت ممارس�ة هذا 
الدور يف املركز الس�ابع لرتيب األمهية النسبية بمتوسط )3.20(، 
حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )37.7 %( مقابل )%22.9( 

وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.
4 � يس�عى إىل التنس�يق بني أقس�ام القط�اع عند تنفيذ العم�ل ، وجاءت 
ممارس�ة هذا الدور يف املركز الثامن لرتيب األمهية النسبية بمتوسط 
)3.17( ، حيث وافق عى وجوده بدرجة عالية )38.8 %( مقابل 

)23.2 %( وافقوا عى وجوده بدرجة منخفضة.

ويف ضوء ذلك يمكن استنتاج ما ييل :
1 �  متارس القيادة االسراتيجية التنفيذية يف املديرية العامة للدفاع املدين 

بدرجة متوسطة.
2 �  إن أدوار القي�ادة االس�راتيجية التنفيذي�ة الت�ي يامرس�ها القائ�د يف 

املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية هي :
أ  � توجيه العاملني لتاليف األخطاء أوالً بأول.

ب � السعي إىل تنفيذ العمليات يف ضوء اإلمكانات املتاحة.
ج� � متابعة إنجاز املهام حسب أمهيتها.

د � االلتزام بإنجاز مهام العمل يف الوقت املحدد.
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3 �  إن أدوار القي�ادة االس�راتيجية التنفيذي�ة الت�ي يامرس�ها القائ�د يف 
املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوسطة هي :

أ  � االستفادة من جتارب اآلخرين.
ب � السعي إىل التطوير التدرجيي للوضع القائم.

ج� � تشجيع عملية التعلم داخل نطاق املنظمة.
د � السعي إىل التنسيق بني أقسام القطاع عند تنفيذ العمل.

وتتف�ق ه�ذه النتائ�ج جزئيأ مع م�ا توصل�ت إليه دراس�ة ظ����اظا 
)2002م( ودراسة آل س�عود )2003م( ودراسة آل سعود )2007م( 
يف أن الس�عي لتطوي�ر الوض�ع القائ�م تدرجيي�ًا م�ن أه�م مه�ام القي�ادة 
االس�راتيجية التنفيذي�ة ، كام تتف�ق جزئيأ مع ما توصل��ت إليه دراس�ة  
Azize Ergeneli et., al )2007( يف أن تنفي�ذ االلت�زام بإنج�از العم�ل يف 

الوقت املحدد من أهم سامت القيادة التنفيذية.
ويمك�ن تفس�ري النتائج الت�ي توصل�ت إليها الدراس�ة يف جم�ال القيادة 
االس�راتيجية التنفيذية يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع 
امل�دين، بأن هناك ممارس�ات تعرب عن وج�ود القيادة االس�راتيجية التنفيذية 
بدرج�ات متوس�طة س�واء يف املديري�ة العامة للج�وازات أو املديري�ة العامة 
للدف�اع امل�دين ، ويعزى ذل�ك إىل طبيعة العمل األمني الذي يتس�م بالش�دة 
والرصام�ة ورسي�ان األوام�ر والتعلي�امت بش�كل هرم�ي، ما يقل�ل إىل حد 
ما من اس�تخدام أس�اليب القي�ادة االس�راتيجية التنفيذي�ة؛ لذلك حصلت 
ممارس�ة أدوار القي�ادة االس�راتيجية التنفيذية عى درجات متوس�طة س�واء 
يف االس�تفادة من جتارب اآلخرين، أو الس�عي إىل التطوير التدرجيي للوضع 
القائ�م، أو تش�جيع عملي�ة التعلم داخل نطاق املنظمة، أو الس�عي للتنس�يق 
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بني أقس�ام القطاع عند تنفي�ذ العمل، فهذه األع�امل وإن كانت تبدو روتينية 
بعض اليشء إال أن ممارستها تتم بدرجات متوسطة، ألهنا تتطلب وجود قدر 
م�ن املرون�ة وتفويض الس�لطة والصالحية، وهو ما يتم تقيي�ده إىل حد ما يف 
املنظ�امت األمني�ة. ويش�ري )Avolio, et. al, )1999: p.441 إىل أمهي�ة القيادة 
االس�راتيجية التنفيذية يف االلتزام بإنجاز املهام يف الوقت املحدد، بينام يؤكد 
كل م�ن فريا وكروس�ان )2005م: ص381( عى أمهية القي�ادة التنفيذية يف 
التطوير التدرجيي للوض�ع القائم بالرغم من حرصها عى تطبيق نظم التعلم 
البريوقراطي�ة التي تتضمن مجلة مفصلة من اإلجراءات والتعليامت من أجل 

الرقابة عى انسياب املعلومات بني أعضاء املنظمة. 
وق�د حص�ل الس�عي إىل تنفي�ذ العمليات يف ض�وء اإلمكان�ات املتاحة 
كأح�د األدوار التي تعرب عن ممارس�ات القيادة التنفيذي�ة عى درجة عالية يف 
كل م�ن املديرية العام�ة للجوازات واملديري�ة العامة للدفاع املدين، ما يش�ري 
إىل تعام�ل القادة التنفيذيني يف كال القطاعني بمنطقية يف إنجاز املهام، اعتامدًا 
عى ما يتوافر من إمكانات، وهذا يعزى إىل صعوبة العمل األمني، ورضورة 
تواف�ر اإلمكان�ات الالزمة إلنجازه لتاليف الس�لبيات الناجتة ع�ن عدم توافر 

اإلمكانات. 
إال أن هن�اك بع�ض أدوار القي�ادة التنفيذي�ة تتم ممارس�تها بصورة أكرب 
يف املديري�ة العام�ة للدفاع املدين، حيث أكد منس�وبو الدف�اع املدين وجودها 
بدرج�ة مرتفعة، بينام توج�د يف املديرية العامة للجوازات بدرجة متوس�طة، 
أي يتم ممارستها بدرجة متوسطة وهي : توجيه العاملني لتاليف األخطاء أوالً 
بأول، ومتابعة إنجاز املهام حس�ب أمهيته�ا، وااللتزام بإنجاز مهام العمل يف 
الوقت املحدد، ويعزى ذلك إىل أن طبيعة عمل الدفاع املدين تتطلب التوجيه 
املس�تمر م�ن قب�ل القائ�د للعاملني لت�اليف األخط�اء، ومتابعة إنج�از املهام، 
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وااللتزام بإنجاز العمل يف الوقت املحدد؛ ألن أي تأخري يرتب عليه خسائر 
مادية وبرشية ضخمة، فعى سبيل املثال : إذا مل يوجه القائد العاملني بااللتزام 
بالضوابط األمنية عند إطفاء احلرائق أو إخالء األماكن املعرضة للخطر، فإن 
ذلك قد يرتب عليه تدمري املباين واهنيارها، أو بعثرة األدلة املادية واختالف 
العالقات املكانية التي حتتاجها األدلة اجلنائية لتحديد أس�باب احلرائق سواء 
كانت عمدية أو عرضية، فعمل الدفاع املدين حيتاج للقيادة التنفيذية الرتباطه 

بالعمل امليداين بدرجة أكرب من عمل املديرية العامة للجوازات.

4 . 3 نتوع الثقافتة التنظيمية الستائدة يف املديرية العامة 
للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين

لإلجاب�ة ع�ن الس�ؤال الثاين من أس�ئلة الدراس�ة وهو : ما نتوع الثقافة 
التنظيمية الستائدة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين 
؟ ق�ام الباحث بتحليل اس�تجابات مفردات جمتمع الدراس����ة من الضباط 
العامل�ني يف املديرية العامة للجوازات واملديري�ة العامة للدفاع املدين بمدينة 
الري�اض ، وتناول التحليل حتدي�د نوع الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية 
العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين من خالل املتوس�ط احلسايب 
واالنح�راف املعي�اري وبرتيب تلك العبارات حس�ب أعى قيم للمتوس�ط 
احلس�ايب وحس�ب أقل قيم للتش�تت وال�ذي يمثله االنح�راف املعياري عند 

تساوي قيم املتوسط احلسايب.

وتوض�ح اجل�داول التالي�ة اس�تجابات مجيع مف�ردات جمتمع الدراس�ة 
لتحديد نوع الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية 

العامة للدفاع املدين.
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البعد األول : الثقافة املحافظة

نظ�رًا الخت�الف اس�تجابات مفردات جمتمع الدراس�ة م�ن العاملني يف 
املديرية العامة للجوازات عن اس�تجابات العاملني يف املديرية العامة للدفاع 
امل�دين نحو بعد الثقافة املحافظة، فقد تم حتليل اس�تجابات كل منهام بصورة 

منفردة لتوضيح أهم االختالفات.

أوالً: الثقافة املحافظة يف املديرية العامة للجوازات

يوض�ح اجل�دول رقم )17( اس�تجابات مف�ردات جمتمع الدراس�ة من 
ضباط املديرية العامة للجوازات لتحديد الثقافة املحافظة. 
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يتض�ح من جدول رق�م )17( أن اختبار مربع كاي ) كا2( دال إحصائيًا 
جلمي�ع العب�ارات )حي�ث كان احتامل اخلطأ م�ن النوع األول أق�ل من قيمة 
مس�توى املعنوي�ة أو الداللة النظ�ري الذي يفرضه الباحث مس�بقًا وهو هنا 
α= 0.05(، ما يش�ري إىل وجود اختالفات ذات داللة معنوية يف االستجابة 
ع�ى درجة املوافقة )عالية جدًا، عالية، متوس�طة، منخفضة، منخفضة جدًا( 
لكل عبارات هذا البعد، أو بمعنى أدق أن توزيع التكرارات )بني أفراد جمتمع 
الدراس�ة( عى درجة املوافقة بالنس�بة هلذا البعد غري متساوية يف املجتمع عند 

مستوى داللة )0.05(. 

ويتضح من اجلدول رقم )17( أن املتوس�ط احلس�ايب العام لبعد الثقافة 
املحافظ�ة يف املديري�ة العام�ة للجوازات ق�د بلغ )3.37( م�ن مخس نقاط،  
ما يش�ري يف ضوء متوس�ط الوزن النس�بي الف�ارق )4.20( إىل توافر الثقافة 

املحافظة يف املديرية العامة للجوازات بدرجة متوسطة.

كام كش�ف اجلدول أن هناك دوري�ن يمثالن )25.0 %( من األدوار   
الت�ي تضمنها بعد الثقافة املحافظة يف املديرية العامة للجوازات قد تراوحت 
متوس�طاهتام احلس�ابية ما بني )3.66-3.74( ما يش�ري إىل توافرها بدرجة 
عالي�ة ، فه�ي تعرب ع�ن توافر الثقافة املحافظ�ة يف املديرية العام�ة للجوازات 

بدرجة عالية ، ومها عى النحو التايل : 
1 � تدع�و إىل الركيز ع�ى اللوائح واألنظم�ة يف إدارة العمل ، وجاءت 
ممارس�ة هذا الدور يف املركز األول لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط 
)3.74( ، حي�ث وافق عى توافره بدرجة عالية )61.9 %( مقابل 

)8.1 %( وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.
2 � تركز ثقافة القطاع عى االلتزام باملسؤوليات املحددة حرفيًا ، وجاءت 
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ممارس�ة هذا الدور يف املركز الثاين لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط 
)3.66( ، حي�ث وافق عى توافره بدرجة عالية )61.9 %( مقابل 

)10.5 %( وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.

وتب�ني من اجل�دول أن هناك س�تة أدوار متث�ل )75.0 %( م�ن األدوار 
الت�ي تضمنها بعد الثقافة املحافظة يف املديرية العامة للجوازات قد تراوحت 
متوس�طاهتا احلس�ابية ما بني )3.02-3.66( ما يش�ري إىل وجودها بدرجة 
متوسطة ، فهي تعرب عن وجود الثقافة املحافظة يف املديرية العامة للجوازات 

بدرجة متوسطة، وهي عى النحو التايل : 
1 � حت�رص ع�ى االهتامم باألعامل اليومية ، وجاءت ممارس�ة هذا الدور 
يف املركز الثالث لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )3.40( ، حيث 
وافق عى توافره بدرجة عالية )49.5 %( مقابل )14.7%( وافقوا 

عى توافره بدرجة منخفضة.
2 � حترص عى تسلس�ل الس�لطة بش�كل هرمي ، وجاءت ممارس�ة هذا 
الدور يف املركز الرابع لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )3.38( ، 
حيث وافق عى توافره بدرجة عالية )45.7 %( مقابل )17.7 %( 

وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.
3 � تركز عى حتديد الصالحيات بكل دقة ، وجاءت ممارس�ة هذا الدور 
يف املركز اخلامس لرتيب األمهية النسبية بمتوسط )3.34( ، حيث 
وافق عى توافره بدرجة عالية )48.0 %( مقابل )16.7%( وافقوا 

عى توافره بدرجة منخفضة.
4 � تف�رض رقاب�ة صارمة عى العاملني ، وجاءت ممارس�ة هذا الدور يف 
املركز الس�ادس لرتيب األمهية النسبية بمتوسط )3.33( ، ح�يث 
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وافق عى توافره بدرجة عالية )45.2 %( مقابل )20.4 %( وافقوا 
عى توافره بدرجة منخفضة.

5 � متيل إىل مقاومة التغيري ، وجاءت ممارسة هذا الدور يف املركز السابع 
لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )3.07( ، حيث وافق عى توافره 
بدرج�ة عالي�ة )33.8 %( مقاب�ل )27.2 %( وافق�وا ع�ى توافره 

بدرجة منخفضة.
6 � تتغاىض عن التغريات البيئية املحيطة ، وجاءت ممارسة هذا الدور يف 
املركز الثامن )األخري( لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )3.02( ، 
حيث وافق عى توافره بدرجة عالية )24.3 %( مقابل )25.2 %( 

وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.

ويف ضوء ذلك يمكن استنتاج ما ييل :
1 � يوج�د نم�ط الثقافة املحافظ�ة يف املديرية العامة للج�وازات بدرجة 

متوسطة.
2 � إن مظاه�ر الثقافة املحافظ�ة املوجودة يف املديري�ة العامة للجوازات 

بدرجة عالية هي :
أ  � الدعوة إىل الركيز عى اللوائح واألنظمة يف إدارة العمل.

ب � تركيز ثقافة القطاع عى االلتزام باملسؤوليات املحددة حرفيًا.
3 � إن مظاه�ر الثقافة املحافظ�ة املوجودة يف املديري�ة العامة للجوازات 

بدرجة متوسطة هي :
أ  � احلرص عى االهتامم باألعامل اليومية.

ب � احلرص عى تسلسل السلطة بشكل هرمي.
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ج� � الركيز عى حتديد الصالحيات بكل دقة.
د � فرض رقابة صارمة عى العاملني.

ه� � امليل إىل مقاومة التغيري.
و � التغايض عن التغريات البيئية املحيطة.

ثانيًا: الثقافة املحافظة يف املديرية العامة للدفاع املدين.

يوض�ح اجل�دول رقم )18( اس�تجابات مف�ردات جمتمع الدراس�ة من 
ضباط املديرية العامة للدفاع املدين لتحديد الثقافة املحافظة. 
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يتض�ح من جدول رق�م )18( أن اختبار مربع كاي ) كا2( دال إحصائيًا 
جلمي�ع العب�ارات )حي�ث كان احتامل اخلطأ م�ن النوع األول أق�ل من قيمة 
مس�توى املعنوي�ة أو الداللة النظ�ري الذي يفرضه الباحث مس�بقًا وهو هنا 
α= 0.05(، ما يش�ري إىل وجود اختالفات ذات داللة معنوية يف االستجابة 
ع�ى درجة املوافقة )عالية جدًا، عالية، متوس�طة، منخفضة، منخفضة جدًا( 
لكل عبارات هذا البعد، أو بمعنى أدق أن توزيع التكرارات )بني أفراد جمتمع 
الدراس�ة( عى درجة املوافقة بالنس�بة هلذا البعد غري متساوية يف املجتمع عند 

مستوى داللة )0.05(. 

ويتضح من اجلدول رقم )18( أن املتوس�ط احلس�ايب العام لبعد الثقافة 
املحافظ�ة يف املديرية العام�ة للدفاع املدين قد بل�غ )3.50( من مخس نقاط،  
ما يش�ري يف ضوء متوسط الوزن النس�بي الفارق )4.20( إىل ممارسة الثقافة 

املحافظة يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية.

كام كش�ف اجلدول أن هناك مخس�ة أدوار متث�ل )62.5 %( من األدوار 
التي تضمنها بعد الثقافة املحافظة يف املديرية العامة للدفاع املدين قد تراوحت 
متوس�طاهتا احلس�ابية ما بني )3.56-3.75( ما يش�ري إىل وجودها بدرجة 
عالي�ة ، فهي تعرب عن وج�ود الثقافة املحافظة يف املديرية العامة للدفاع املدين 

بدرجة عالية ، وهي عى النحو التايل : 
1 � تدع�و إىل الركيز ع�ى اللوائح واألنظم�ة يف إدارة العمل ، وجاءت 
ممارس�ة هذا الدور يف املركز األول لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط 
)3.75( ، حي�ث وافق عى توافره بدرجة عالية )65.7 %( مقابل 

)8.8 %( وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.
2 � حترص عى االهتامم باألعامل اليومية ، وجاءت ممارسة هذا الدور يف 
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املركز الثاين لرتيب األمهية النسبية بمتوسط )3.65( ، حيث وافق 
ع�ى تواف�ره بدرجة عالية )58.6 %( مقاب�ل )6.8 %( وافقوا عى 

توافره بدرجة منخفضة.
3  � حترص عى تسلس�ل الس�لطة بش�كل هرمي، وجاءت ممارس�ة هذا 
الدور يف املركز الثالث لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )3.62( ، 
حيث وافق عى تواف�ره بدرجة عالية )57.5%( مقابل )%12.0( 

وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.
4 � تركز ثقافة القطاع عى االلتزام باملسؤوليات املحددة حرفيًا، وجاءت 
ممارس�ة هذا الدور يف املركز الرابع لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط 
)3.59( ، حي�ث وافق عى توافره بدرجة عالية )56.9 %( مقابل 

)9.7 %( وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.
5 � تركز عى حتديد الصالحيات بكل دقة ، وجاءت ممارس�ة هذا الدور 
يف املركز اخلامس لرتيب األمهية النسبية بمتوسط )3.56( ، حيث 
واف�ق عى توافره بدرجة عالية )54.6 %( مقابل )9.4 %( وافقوا 

عى توافره بدرجة منخفضة.

وتب�ني من اجل�دول أن هناك ثالث�ة أدوار متث�ل )37.5 %( من األدوار 
التي تضمنها بعد الثقافة املحافظة يف املديرية العامة للدفاع املدين قد تراوحت 
متوس�طاهتا احلس�ابية ما بني )3.09-3.37( ما يش�ري إىل وجودها بدرجة 
متوس�طة ، فه�ي تعرب ع�ن وجود الثقاف�ة املحافظة يف املديري�ة العامة للدفاع 

املدين بدرجة متوسطة ، وهي عى النحو التايل : 
1 � تف�رض رقاب�ة صارمة عى العاملني ، وجاءت ممارس�ة هذا الدور يف 
املركز الس�ادس لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )3.37( ، حيث 
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وافق عى توافره بدرجة عالية )44.0 %( مقابل )14.0 %( وافقوا 
عى توافره بدرجة منخفضة.

2 � متيل إىل مقاومة التغيري ، وجاءت ممارسة هذا الدور يف املركز السابع 
لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )3.33( ، حيث وافق عى توافره 
بدرج�ة عالي�ة )46.3 %( مقاب�ل )16.8%( وافق�وا ع�ى تواف�ره 

بدرجة منخفضة.
3 � تتغاىض عن التغريات البيئية املحيطة ، وجاءت ممارسة هذا الدور يف 
املركز الثامن )األخري( لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )3.09( ، 
حيث وافق عى توافره بدرجة عالية )26.6 %( مقابل )19.2 %( 

وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.

ويف ضوء ذلك يمكن استنتاج ما ييل :
1 � يوج�د نم�ط الثقافة املحافظة يف املديرية العام�ة للدفاع املدين بدرجة 

عالية.
2 � إن مظاه�ر الثقاف�ة املحافظة املوجودة يف املديرية العامة للدفاع املدين 

بدرجة عالية هي :
أ  � الدعوة إىل الركيز عى اللوائح واألنظمة يف إدارة العمل.

ب  � احلرص عى االهتامم باألعامل اليومية.
ج� � احلرص عى تسلسل السلطة بشكل هرمي.

د � تركيز ثقافة القطاع عى االلتزام باملسؤوليات املحددة حرفيًا.
ه� � الركيز عى حتديد الصالحيات بكل دقة.

3 � إن مظاه�ر الثقاف�ة املحافظة املوجودة يف املديرية العامة للدفاع املدين 
بدرجة متوسطة هي :
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أ � فرض رقابة صارمة عى العاملني.
ب � امليل إىل مقاومة التغيري.

ج� � التغايض عن التغريات البيئية املحيطة.

وتتفق هذه النتائج جزئيأ مع ما توصلت إليه دراسة الطبالوي )1996م( 
يف أمهي�ة الثقافة املحافظة يف زيادة حتدي�د الصالحيات ، كام تتفق جزئيأ مع ما 
توصل��ت إليه دراس�ة القحط�اين )2000م( يف أن من أهم خصائص الثقافة 
املحافظة الركيز عى اللوائح واألنظمة يف إدارة العمل ، وتتفق أيضًا جزئيًا مع 
 Cameron and Quinn ما توصلت إليه دراسة آل سعود )2007م( ودراسة
)1999( يف تركي�ز الثقاف�ة املحافظ�ة عى مب�ادىء البريوقراطي�ة التي تتضمن 

االلتزام بانسياب خطوط السلطة من أعى إىل أسفل داخل اهلرم التنظيمي.

ويمك�ن تفس�ري النتائج الت�ي توصل�ت إليها الدراس�ة يف جم�ال الثقافة 
املحافظة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين، بأن هناك 
ممارسات تعرب عن وجود الثقافة املحافظة بدرجات متوسطة سواء يف املديرية 
العام�ة للج�وازات أو املديرية العامة للدفاع املدين ، ويع�زى ذلك إىل طبيعة 
العم�ل األمني ال�ذي يقوم عى الضبط والربط ورسي�ان األوامر والتعليامت 
بش�كل هرمي، ما يقلل إىل حد ما من اس�تخدام أس�اليب الثقاف�ة املحافظة؛ 
لذلك حصلت ممارس�ة أدوار الثقافة املحافظة عى درجات متوس�طة س�واء 
يف فرض رقابة صارمة عى العاملني، أو امليل إىل مقاومة التغيري، أو التغايض 
عن التغريات البيئية املحيطة. ويصف السواط والعتيبي )1999م : ص62( 
الثقاف�ة املحافظ�ة بأهن�ا الثقافة الت�ي تتحدد فيها املس�ؤوليات والس�لطات ،  
فالعم�ل يك�ون منظ�اًم ،  ويتم التنس�يق بني الوحدات ،  وتتسلس�ل الس�لطة 

بشكل هرمي ،  وتقوم هذه الثقافة عى التحكم وااللتزام.
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وبصف�ة عامة تس�ود الثقاف�ة املحافظة يف املديري�ة العام�ة للدفاع املدين 
بدرجة أك�رب منها يف املديرية العامة للج�وازات، حيث عربت عنارصها عن 
وجوده�ا بدرجات عالية، بينام عربت عن�ارص الثقافة املحافظة عن وجودها 
يف املديري�ة العام�ة للجوازات بدرجة متوس�طة، فقد اتفق�ت املديرية العامة 
للج�وازات واملديري�ة العامة للدف�اع املدين يف س�يادة الثقافة الت�ي تدعو إىل 
الركي�ز ع�ى اللوائح واألنظم�ة يف إدارة العم�ل، وتركيز ثقاف�ة القطاع عى 
االلت�زام باملس�ؤوليات املحددة حرفيًا، ويع�زى هذا إىل أهنام جهت�ان أمنيتان 

تتسامن بالضبط والربط وطاعة األوامر والتعليامت.

وهن�اك بعض العنارص املعربة عن الثقافة املحافظ�ة توجد بدرجة عالية 
يف املديري�ة العام�ة للدف�اع امل�دين، بين�ام توجد بدرج�ة متوس�طة يف املديرية 
العام�ة للجوازت وه�ي : احلرص عى االهتامم باألع�امل اليومية، واحلرص 
عى تسلس�ل الس�لطة بش�كل هرمي والركيز عى حتدي�د الصالحيات بكل 
دق�ة، ويعزى ذل�ك إىل أن طبيعة العمل يف الدفاع امل�دين ومواجهة األزمات 
والك�وارث تتطل�ب حزمًا أكثر، ومن ث�م زيادة درجات احل�رص واالهتامم 
باألعامل الروتينية، فضاًل عن االهتامم بتسلسل السلطة وحتديد الصالحيات 
واالختصاص�ات لض�امن عدم التض�ارب أو االزدواجية الت�ي يرتب عليها 

خسائر مادية وبرشية.

البعد الثاين : الثقافة املرنة

نظرًا التفاق استجابات مفردات جمتمع الدراسة من العاملني يف املديرية 
العام�ة للجوازات والعاملني يف املديرية العامة للدفاع املدين نحو بعد الثقافة 

املرنة، فقد تم دمج حتليل استجاباهتم.
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تابع ... اجلدول رقم )19(  

رقم
العبارة

درجة وجودها
املتوسط
احلسايب

ف
االنحرا

املعياري

قيمة
مربع
كاي

Pقيمة
عالية
جدًا

عالية
متوسطة

ضة
منخف

ضة
منخف

جدًا
12

ص 
ني عى اغتنام فر

تش�جع العامل
تطوير األداء.

ت
42

126
215

127
50

2.97
1.05

176.6
*0.0

%
7.5

22.5
38.4

22.7
8.9

16
ني 
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ني.
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ت

22
95

239
137
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0.99
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42.7
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12.0
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52
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1.04
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4.1
9.3
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29.8

19.5
ت جمتمع الدراسة عى بعد 

ت مفردا
متوسط استجابا

ت واملديرية العامة للدفاع املدين
الثقافة املرنة يف املديرية العامة للجوازا

3.0
1.01

صائيًا عند مستوى معنوية )0.05( أو أقل.
*  دالة إح
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يتض�ح من جدول رق�م )19( أن اختبار مربع كاي ) كا2( دال إحصائيًا 
جلمي�ع العب�ارات )حي�ث كان احتامل اخلطأ م�ن النوع األول أق�ل من قيمة 
مس�توى املعنوي�ة أو الداللة النظ�ري الذي يفرضه الباحث مس�بقًا وهو هنا 
α= 0.05(، ما يش�ري إىل وجود اختالفات ذات داللة معنوية يف االستجابة 
ع�ى درجة املوافقة )عالية جدًا، عالية، متوس�طة، منخفضة، منخفضة جدًا( 
لكل عبارات هذا البعد، أو بمعنى أدق أن توزيع التكرارات )بني أفراد جمتمع 
الدراس�ة( عى درجة املوافقة بالنس�بة هلذا البعد غري متساوية يف املجتمع عند 

مستوى داللة )0.05(. 
ويتضح من اجلدول رقم )19( أن املتوس�ط احلس�ايب العام لبعد الثقافة 
املرن�ة يف املديري�ة العام�ة للج�وازات واملديري�ة العامة للدفاع امل�دين قد بلغ 
)3.0( م�ن مخ�س نقاط،  ما يش�ري يف ضوء متوس�ط الوزن النس�بي الفارق 
)4.20( إىل وج�ود الثقاف�ة املرن�ة يف املديري�ة العام�ة للج�وازات واملديرية 

العامة للدفاع املدين بدرجة متوسطة.
كام كش�ف اجلدول أن هناك س�بعة أدوار متث�ل )87.5 %( من األدوار 
الت�ي تضمنها بعد الثقافة املرن�ة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة 
للدفاع املدين قد تراوحت متوس�طاهتا احلس�ابية ما بني )2.76-3.25( ما 
يش�ري إىل وجوده�ا بدرجة متوس�طة ، فهي تع�رب عن وجود الثقاف�ة املرنة يف 
املديري�ة العامة للج�وازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوس�طة ، 

وهي عى النحو التايل : 
1 � تركز عى االهتامم بالنتائج املتحصلة من العمل ، وجاءت ممارسة هذا 
الدور يف املركز األول لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )3.25( ، 
حيث وافق عى توافره بدرجة عالية )38.2 %( مقابل )17.9 %( 

وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.
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2 � تدع�م التغيري اإلجيايب إلجراءات أداء العمل ، وجاءت ممارس�ة هذا 
الدور يف املركز الثاين لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )3.21( ، 
حيث وافق عى توافره بدرجة عالية )37.9 %( مقابل )20.2 %( 

وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.
3 � تس�هم يف زي�ادة ق�درة القط�اع ع�ى االس�تمرار والنم�و ، وجاءت 
ممارس�ة هذا الدور يف املركز الثالث لرتيب األمهية النسبية بمتوسط 
)3.13( ، حي�ث وافق عى توافره بدرجة عالية )34.1 %( مقابل 

)25.5 %( وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.
4 � متي�ل إىل تعدي�ل اهليكل التنظيمي ليناس�ب طرق العم�ل ، وجاءت 
ممارس�ة هذا الدور يف املركز الرابع لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط 
)3.12(، حي�ث وافق عى تواف�ره بدرجة عالية )35.0 %( مقابل 

)24.1 %( وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.
5 � تس�عى إىل التكي�ف م�ع التط�ورات يف البيئ�ة اخلارجي�ة ، وج�اءت 
ممارسة هذا الدور يف املركز اخلامس لرتيب األمهية النسبية بمتوسط 
)3.07( ، حي�ث وافق عى توافره بدرجة عالية )30.4 %( مقابل 

)23.9 %( وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.
6 � تشجع العاملني عى اغتنام فرص تطوير األداء ، وجاءت ممارسة هذا 
الدور يف املركز السادس لرتيب األمهية النسبية بمتوسط )2.97(، 
حيث وافق عى توافره بدرجة عالية )30.0 %( مقابل )31.6 %( 

وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.
7 � تس�اعد عى زيادة التعاون بني العاملني ، وجاءت ممارسة هذا الدور 
يف املركز الس�ابع لرتيب األمهية النسبية بمتوسط )2.76( ، حيث 
وافق عى توافره بدرجة عالية )20.9 %( مقابل )36.5 %( وافقوا 

عى توافره بدرجة منخفضة.
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وتب�ني من اجلدول أن هناك دورًا وحيدًا يمث�ل )12.5 %( من األدوار 
الت�ي تضمنها بعد الثقافة املرن�ة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة 
للدفاع املدين قد بلغ متوس�طه احلس�ايب )2.49( مما يشري إىل وجوده بدرجة 
منخفض�ة ، فهو يعرب عن ممارس�ة الثقافة املرنة يف املديري�ة العامة للجوازات 
واملديري�ة العام�ة للدف�اع امل�دين بدرجة منخفض�ة ، وهو عى النح�و التايل : 
حترص عى إشباع احتياجات العاملني ، وجاءت ممارسة هذا الدور يف املركز 
الثام�ن )األخ�ري( لرتيب األمهية النس�بية ، حي�ث وافق عى تواف�ره بدرجة 

عالية )13.4 %( مقابل )49.3 %( وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.
ويف ضوء ذلك يمكن استنتاج ما ييل :

1 � يوجد نمط الثقافة املرنة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة 
للدفاع املدين  بدرجة متوسطة.

2 � إن مظاه�ر الثقاف�ة املرن�ة املوج�ودة يف املديري�ة العام�ة للج�وازات 
واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوسطة هي :

أ � الركيز عى االهتامم بالنتائج املتحصلة من العمل.
ب � دعم التغيري اإلجيايب إلجراءات أداء العمل.

ج� � املسامهة يف زيادة قدرة القطاع عى االستمرار والنمو.
د � امليل إىل تعديل اهليكل التنظيمي ليناسب طرق العمل.
ه� � السعي إىل التكيف مع التطورات يف البيئة اخلارجية.

و  � تشجيع العاملني عى اغتنام فرص تطوير األداء.
ز � املساعدة عى زيادة التعاون بني العاملني.

3 � إن مظهر الثقافة املرنة املوجود يف املديرية العامة للجوازات واملديرية 
العام�ة للدف�اع امل�دين بدرج�ة منخفضة ه�و : احلرص عى إش�باع 

احتياجات العاملني.
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 Lok and John وتتف�ق ه�ذه النتائج جزئيأ مع م�ا توصلت إليه دراس�ة
Crawford )1999( يف أمهي�ة الثقاف�ة املرنة يف دعم التغيري اإلجيايب ، كام تتفق 

جزئي�ًا مع ما توصل��ت إلي�ه Taborda )2000( يف تركيز الثقافة املرنة عى 
النتائ�ج املتحقق�ة من العمل  ، وتتفق أيضًا جزئيًا مع ما توصلت إليه دراس�ة 
الطب�الوي )1996م( ودراس�ة ظاظا )2002م( يف س�عي الثقاف�ة املرنة إىل 

التكيف مع التطورات يف البيئة اخلارجية.
ويمك�ن تفس�ري النتائج الت�ي توصل�ت إليها الدراس�ة يف جم�ال الثقافة 
املرن�ة يف املديرية العامة للجوازات واملديري�ة العامة للدفاع املدين، بأن هناك 
ممارس�ات تعرب عن وجود الثقافة املرنة بدرجات متوس�طة س�واء يف املديرية 
العام�ة للج�وازات أو املديري�ة العام�ة للدف�اع امل�دين ، وقد يع�زى ذلك إىل 
طبيع�ة العمل األمن�ي الذي تقيده اللوائ�ح والتعليامت الت�ي يصعب العمل 
خ�ارج إطارها، ولذلك ال تتواف�ر الصالحيات والس�لطات لتطبيق عنارص 
الثقاف�ة املرن�ة كالركيز عى االهت�امم بالنتائ�ج املتحققة من العم�ل، أو دعم 
التغي�ري اإلجي�ايب إلج�راءات أداء العمل، أو املس�امهة يف زيادة ق�درة القطاع 
عى االس�تمرار والنمو، أو تعدي�ل اهليكل التنظيمي ليناس�ب طرق العمل، 
أو السعي للتكيف مع التطورات يف البيئة اخلارجية، أو تشجيع العاملني عى 
اغتن�ام فرص تطوير األداء، أو املس�اعدة عى زي�ادة التعاون بني العاملني إال 
لبعض القيادات يف مراكز قيادية عليا، وهذا يفرس وجود الثقافة املرنة بدرجة 
متوس�طة. ويش�ري ش�ارلزهل وجونز )2001م : ص656( إىل أمهية الثقافة 
املرنة يف اختاذ إجراءات متنح املنظمة القدرة عى التكيف مع التغريات البيئية ، 
وتشجيع العاملني عى إجياد واغتنام الفرص اجلديدة لتطوير كفاءات املنظمة 
م�ن أج�ل اس�تغالل ما يل�وح من ف�رص بيئية ، وتغي�ري اس�راتيجية املنظمة 
ن املنظم�ة من التكيف م�ع التغريات  وهيكله�ا لتحقي�ق األهداف ، مم�ا ُيمكٍّ

البيئية اخلارجية، ومن ثم زيادة قدرة املنظمة عى البقاء واالستمرار. 
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أما فيام يتعلق باحلرص عى إش�باع احتياجات العاملني، فقد انخفضت 
درجة ممارس�ة ه�ذا الدور؛ يف كال القطاعني؛ ألن العم�ل يف األجهزة األمنية 
يتطل�ب التضحي�ة والتف�اين يف أداء الواج�ب، وق�د يع�زى ه�ذا إىل حرص 
األجهزة األمنية عى منح منسوبيها امتيازات توازي ما يقوم به العاملون من 
جهود، كام أن العمل يف هذه األجهزة وخدمة الوطن رشف وواجب عى كل 
فرد، فالعاملون ال ينتظرون اإلشباع املادي بقدر ما يتلهفون لإلشباع املعنوي 

املتمثل يف شهادات الشكر والتقدير، أو نظرة التقدير من أفراد املجتمع. 

البعد الثالث: الثقافة املبدعة

نظ�رًا الخت�الف اس�تجابات مفردات جمتمع الدراس�ة م�ن العاملني يف 
املديرية العامة للجوازات عن اس�تجابات العاملني يف املديرية العامة للدفاع 
امل�دين نحو بع�د الثقافة املبدعة، فق�د تم حتليل اس�تجابات كل منهام بصورة 

منفردة لتوضيح أهم االختالفات.

أوالً: الثقافة املبدعة يف املديرية العامة للجوازات

يوض�ح اجل�دول رقم )20( اس�تجابات مف�ردات جمتمع الدراس�ة من 
ضباط املديرية العامة للجوازات لتحديد الثقافة املبدعة. 
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اجلدول رقم )20(
)210 = N

ت )
الثقافة املبدعة يف املديرية العامة للجوازا

رقم
العبارة

درجة وجودها
املتوسط
احلسايب

ف
االنحرا

املعياري

قيمة
مربع
كاي

Pقيمة
عالية
جدًا

عالية
متوسطة

ضة
منخف

ضة
منخف

جدًا
20

تدع�م دور فرق العم�ل ملواجهة 
ت.

املشكال
ت

7
41

93
43

26
2.81

0.99
97.2

*0.0
%

3.3
19.5

44.3
20.5

12.4
23

تسعى إىل التميز يف األداء.
ت

11
33

80
63

23
2.74

1.02
78.3

*0.0
%

5.2
15.7

38.1
30.0

11.0
18

ص ع�ى العدال�ة يف توزي�ع 
حت�ر
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%

4.8
9.0

45.7
21.4
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22

تس�هم يف زيادة الوالء التنظيمي 
ني.

لدى العامل
ت

5
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43
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2.56
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106.4
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%

2.4
11.9

45.2
20.5
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تسهم يف توفري جو من الشفافية.
ت

5
24

94
43

44
2.54

1.02
104.8

*0.0
%

2.4
11.4

44.8
20.5

21.0
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يتض�ح من جدول رق�م )20( أن اختبار مربع كاي ) كا2( دال إحصائيًا 
جلمي�ع العب�ارات )حي�ث كان احتامل اخلطأ م�ن النوع األول أق�ل من قيمة 
مس�توى املعنوي�ة أو الداللة النظ�ري الذي يفرضه الباحث مس�بقًا وهو هنا 
α= 0.05(، ما يش�ري إىل وجود اختالفات ذات داللة معنوية يف االستجابة 
ع�ى درجة املوافقة )عالية جدًا، عالية، متوس�طة، منخفضة، منخفضة جدًا( 
لكل عبارات هذا البعد، أو بمعنى أدق أن توزيع التكرارات )بني أفراد جمتمع 
الدراس�ة( عى درجة املوافقة بالنس�بة هلذا البعد غري متساوية يف املجتمع عند 

مستوى داللة )0.05(. 

ويتضح من اجلدول رقم )20( أن املتوس�ط احلس�ايب العام لبعد الثقافة 
املبدع�ة يف املديري�ة العامة للج�وازات قد بلغ )2.56( من مخ�س نقاط،  ما 
يش�ري يف ضوء متوس�ط الوزن النس�بي الف�ارق )4.20( إىل ممارس�ة الثقافة 

املبدعة يف املديرية العامة للجوازات بدرجة منخفضة.

ك�ام كش�ف اجلدول أن هن�اك دورين يمث�الن )25.0 %( م�ن األدوار 
الت�ي تضمنها بع�د الثقافة املبدعة يف املديرية العام�ة للجوازات قد تراوحت 
متوس�طاهتام احلس�ابية ما بني )2.74-2.81( ما يشري إىل وجودمها بدرجة 
متوسطة ، فهام يعربان عن وجود الثقافة املبدعة يف املديرية العامة للجوازات 

بدرجة متوسطة ، ومها عى النحو التايل : 
1 � تدع�م دور ف�رق العمل ملواجهة املش�كالت ، وجاءت ممارس�ة هذا 
الدور يف املركز األول لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )2.81( ، 
حيث وافق عى توافره بدرجة عالية )22.8 %( مقابل )32.9 %( 

وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.
2 � تسعى إىل التميز يف األداء، وجاءت ممارسة هذا الدور يف املركز الثاين 
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لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )2.74( ، حيث وافق عى توافره 
بدرج�ة عالي�ة )20.9 %( مقاب�ل )41.0 %( وافق�وا ع�ى توافره 

بدرجة منخفضة.

وتب�ني من اجلدول أن هناك س�تة أدوار متثل )75.0 %( من األدوار   
الت�ي تضمنها بع�د الثقافة املبدعة يف املديرية العام�ة للجوازات قد تراوحت 
متوس�طاهتا احلس�ابية ما بني )2.36-2.59( ما يش�ري إىل وجودها بدرجة 
منخفضة ، فهي تعرب عن ممارس�ة الثقافة املبدعة يف املديرية العامة للجوازات 

بدرجة منخفضة ، وهي عى النحو التايل : 
1 � حت�رص ع�ى العدالة يف توزي�ع العمل ، وجاءت ممارس�ة هذا الدور 
يف املركز الثالث لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )2.59( ، حيث 
وافق عى توافره بدرجة عالية )13.8%( مقابل )40.4 %( وافقوا 

عى توافره بدرجة منخفضة.
2 � تس�هم يف زيادة الوالء التنظيمي لدى العاملني، وجاءت ممارسة هذا 
الدور يف املركز الرابع لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )2.56( ، 
حيث وافق عى توافره بدرجة عالية )14.3 %( مقابل )40.5 %( 

وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.
3 � تس�هم يف توف�ري جو من الش�فافية ، وجاءت ممارس�ة ه�ذا الدور يف 
املرك�ز اخلامس لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )2.54( ، حيث 
وافق عى توافره بدرجة عالية )13.8 %( مقابل )41.5 %( وافقوا 

عى توافره بدرجة منخفضة.
4 � تدع�و إىل اعتبار اخلطأ مصدرًا من مصادر التعلم ، وجاءت ممارس�ة 
ه�ذا ال�دور يف املرك�ز الس�ادس لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط 
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)2.45(، حي�ث وافق عى تواف�ره بدرجة عالية )12.4 %( مقابل 
)48.1 %( وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.

5 � تس�هم يف هتيئ�ة املن�اخ املس�اعد ع�ى اإلب�داع واالبت�كار ، وجاءت 
ممارس�ة هذا الدور يف املركز السابع لرتيب األمهية النسبية بمتوسط 
)2.40( ، حي�ث وافق عى توافره بدرجة عالية )14.3 %( مقابل 

)53.8 %( وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.
6 � متي�ل إىل تش�جيع العاملني عى قبول التح�دي واملخاطرة ، وجاءت 
ممارس�ة هذا الدور يف املركز الثامن )األخري( لرتيب األمهية النسبية 
بمتوس�ط )2.36( ، حيث وافق ع�ى توافره بدرجة عالية )12.9 

%( مقابل )53.8 %( وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.

ويف ضوء ذلك يمكن استنتاج ما ييل :
1 � يوج�د نم�ط الثقاف�ة املبدع�ة يف املديري�ة العامة للج�وازات بدرجة 

منخفضة.
2 � إن مظاه�ر الثقاف�ة املبدع�ة املوج�ودة يف املديرية العام�ة للجوازات 

بدرجة متوسطة هي :
أ � دعم دور فرق العمل ملواجهة املشكالت.

ب � السعي إىل التميز يف األداء.
3 � إن مظاه�ر الثقاف�ة املبدع�ة املوج�ودة يف املديرية العام�ة للجوازات 

بدرجة منخفضة هي :
أ � احلرص عى العدالة يف توزيع العمل.

ب � املسامهة يف زيادة الوالء التنظيمي لدى العاملني.
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ج� � املسامهة يف توفري جو من الشفافية.
د � الدعوة إىل اعتبار اخلطأ مصدرًا من مصادر التعلم.

ه� � املسامهة يف هتيئة املناخ املساعد عى اإلبداع واالبتكار.
و � امليل إىل تشجيع العاملني عى قبول التحدي واملخاطرة.

ثانيًا: الثقافة املبدعة يف املديرية العامة للدفاع املدين

يوض�ح اجل�دول رقم )21( اس�تجابات مف�ردات جمتمع الدراس�ة من 
ضباط املديرية العامة للدفاع املدين لتحديد الثقافة املبدعة. 
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اجلدول رقم )21(  
)350 = N

الثقافة املبدعة يف املديرية العامة للدفاع املدين )

رقم
العبارة

درجة وجودها
املتوسط
احلسايب

ف
االنحرا

املعياري

قيمة
مربع
كاي

Pقيمة
عالية
جدًا

عالية
متوسطة

ضة
منخف

ضة
منخف

جدًا
23

تسعى إىل التميز يف األداء.
ت

33
103

115
64

35
3.10

1.12
82.1

*0.0
%

9.4
29.4

32.9
18.3

10.0
20

تدع�م دور ف�رق العم�ل ملواجهة 
ت.

املشكال
ت

26
79

133
80

32
2.96

1.06
107.6

*0.0
%

7.4
22.6

38.0
22.9

9.1
22

تس�هم يف زي�ادة ال�والء التنظيمي 
ني.

لدى العامل
ت

14
66

159
69

42
2.83

1.00
169.4

*0.0
%

4.0
18.9

45.4
19.7

12.0
24

ني ع�ى 
متي�ل إىل تش�جيع العامل�
قبول التحدي واملخاطرة.

ت
27

54
149

53
67

2.77
1.15

123.5
*0.0

%
7.7

15.4
42.6

15.1
19.1

21
صدرًا من 

تدع�و إىل اعتبار اخلطأ م
صادر التعلم.

م
ت

24
70

124
63

69
2.76

1.18
72.6

*0.0
%

6.9
20.0

35.4
18.0

19.7
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يتض�ح من جدول رق�م )21( أن اختبار مربع كاي ) كا2( دال إحصائيًا 
جلمي�ع العب�ارات )حي�ث كان احتامل اخلطأ م�ن النوع األول أق�ل من قيمة 
مس�توى املعنوي�ة أو الداللة النظ�ري الذي يفرضه الباحث مس�بقًا وهو هنا 
α= 0.05(، ما يش�ري إىل وجود اختالفات ذات داللة معنوية يف االستجابة 
ع�ى درجة املوافقة )عالية جدًا، عالية، متوس�طة، منخفضة، منخفضة جدًا( 
لكل عبارات هذا البعد، أو بمعنى أدق أن توزيع التكرارات )بني أفراد جمتمع 
الدراس�ة( عى درجة املوافقة بالنس�بة هلذا البعد غري متساوية يف املجتمع عند 

مستوى داللة )0.05(. 

ويتضح من اجلدول رقم )21( أن املتوس�ط احلس�ايب العام لبعد الثقافة 
املبدع�ة يف املديرية العامة للدفاع امل�دين قد بلغ )2.74( من مخس نقاط،  ما 
يش�ري يف ض�وء متوس�ط الوزن النس�بي الف�ارق )4.20( إىل وج�ود الثقافة 

املبدعة يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوسطة.

كام كش�ف اجل�دول أن هناك مخس�ة أدوار متث�ل )62.5%( من األدوار 
الت�ي تضمنها بعد الثقافة املبدعة يف املديرية العامة للدفاع املدين قد تراوحت 
متوس�طاهتا احلس�ابية ما بني )2.76-3.10( ما يش�ري إىل وجودها بدرجة 
متوسطة ، فهي تعرب عن وجود الثقافة املبدعة يف املديرية العامة للدفاع املدين 

بدرجة متوسطة ، وهي عى النحو التايل : 
1 � تس�عى إىل التمي�ز يف األداء ، وج�اءت ممارس�ة هذا ال�دور يف املركز 
األول لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )3.10( ، حيث وافق عى 
تواف�ره بدرج�ة عالي�ة )38.8 %( مقاب�ل )28.3 %( وافق�وا عى 

توافره بدرجة منخفضة.
2 � تدع�م دور ف�رق العمل ملواجهة املش�كالت ، وجاءت ممارس�ة هذا 
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الدور يف املركز الثاين لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )2.96( ، 
حيث وافق عى توافره بدرجة عالية )30.0 %( مقابل )32.0 %( 

وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.
3 � تسهم يف زيادة الوالء التنظيمي لدى العاملني ، وجاءت ممارسة هذا 
الدور يف املركز الثالث لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )2.83( ، 
حيث وافق عى توافره بدرجة عالية )22.9 %( مقابل )31.7 %( 

وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.
4 � متي�ل إىل تش�جيع العاملني عى قبول التح�دي واملخاطرة ، وجاءت 
ممارس�ة هذا الدور يف املركز الرابع لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط 
)2.77( ، حي�ث وافق عى توافره بدرجة عالية )23.1 %( مقابل 

)34.2 %( وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.
5 � تدع�و إىل اعتبار اخلطأ مصدرًا من مصادر التعلم ، وجاءت ممارس�ة 
ه�ذا ال�دور يف املرك�ز اخلام�س لرتي�ب األمهية النس�بية بمتوس�ط 
)2.76( ، حي�ث وافق عى توافره بدرجة عالية )26.9 %( مقابل 

)37.7 %( وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.

وتب�ني من اجل�دول أن هناك ثالث�ة أدوار متث�ل )37.5 %( من األدوار 
الت�ي تضمنها بعد الثقافة املبدعة يف املديرية العامة للدفاع املدين قد تراوحت 
متوس�طاهتا احلس�ابية ما بني )2.45-2.53( ما يش�ري إىل وجودها بدرجة 
منخفضة ، فهي تعرب عن وجود الثقافة املبدعة يف املديرية العامة للدفاع املدين 

بدرجة ضعيفة ، وهي عى النحو التايل : 
1 � حترص عى العدالة يف توزيع العمل ، وجاءت ممارس�ة هذا الدور يف 
املركز الس�ادس لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )2.53( ، حيث 
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وافق عى توافره بدرجة عالية )15.2 %( مقابل )47.1 %( وافقوا 
عى توافره بدرجة منخفضة.

2 � تس�هم يف هتيئ�ة املن�اخ املس�اعد ع�ى اإلب�داع واالبت�كار ، وجاءت 
ممارس�ة هذا الدور يف املركز السابع لرتيب األمهية النسبية بمتوسط 
)2.52( ، حي�ث وافق عى توافره بدرجة عالية )15.8 %( مقابل 

)46.0 %( وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.
3 � تس�هم يف توف�ري جو من الش�فافية ، وجاءت ممارس�ة ه�ذا الدور يف 
املركز الثامن )األخري( لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )2.45( ، 
حيث وافق عى توافره بدرجة عالية )17.4 %( مقابل )52.9 %( 

وافقوا عى توافره بدرجة منخفضة.

ويف ضوء ذلك يمكن استنتاج ما ييل :
1 � يوج�د نم�ط الثقافة املبدع�ة يف املديرية العامة للدف�اع املدين بدرجة 

متوسطة.
2 � إن مظاه�ر الثقافة املبدع�ة املوجودة يف املديرية العام�ة للدفاع املدين 

بدرجة متوسطة هي :
أ  � السعي إىل التميز يف األداء.

ب � دعم دور فرق العمل ملواجهة املشكالت.
ج� � املسامهة يف زيادة الوالء التنظيمي لدى العاملني.

د  � امليل إىل تشجيع العاملني عى قبول التحدي واملخاطرة.
ه� � الدعوة إىل اعتبار اخلطأ مصدرًا من مصادر التعلم.

3 � إن مظاه�ر الثقافة املبدع�ة املوجودة يف املديرية العام�ة للدفاع املدين 
بدرجة منخفضة هي :
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أ � احلرص عى العدالة يف توزيع العمل.
ب � املسامهة يف هتيئة املناخ املساعد عى اإلبداع واالبتكار.

ج� � املسامهة يف توفري جو من الشفافية.

وتتف�ق ه�ذه النتائ�ج جزئي�أ م�ع م�ا توصل�ت إلي�ه دراس�ة الطبالوي 
)1996م( ودراس�ة الفالح )2001م( ودراسة الشلوي )2005م( والعويف 
)2005م( يف أمهية الثقافة املبدعة لزيادة الوالء التنظيمي وااللتزام التنظيمي 
وهتيئ�ة املن�اخ الذي يش�جع عى اإلب�داع واالبت�كار ، كام تتف�ق جزئيأ مع ما 
توصل��ت إليه دراس�ة النعمي )1998م( يف دور الثقافة التنظيمية املبدعة يف 
حتقيق الفاعلية والكفاءة والعدالة يف توزيع العمل والشفافية يف مناخ العمل، 
وتتفق أيضًا مع ما توصلت إليه دراس�ة آل حس�ن )2001م( يف أمهية الثقافة 
املبدع�ة يف دع�م دور فرق العمل، كام تتفق جزئيًا مع ما توصلت إليه دراس�ة 
الربي�دي )2004م( ودراس�ة ثاب�ت )2006م( يف أمهي�ة الثقاف�ة التنظيمي�ة 
املبدعة يف التشجيع عى اإلبداع واالبتكار. وتتفق أيضًا جزئيًا مع ما توصلت 
إلي�ه دراس�ة Lawson and Ventriss )1992( يف دور الثقاف�ة املبدع�ة يف 

السعي للتميز يف األداء.  

ويمك�ن تفس�ري النتائج الت�ي توصل�ت إليها الدراس�ة يف جم�ال الثقافة 
املبدعة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين، بأن هناك 
ممارس�ات تعرب عن وجود الثقافة املبدعة بدرجات متوسطة سواء يف املديرية 
العام�ة للج�وازات أو املديرية العامة للدفاع املدين ، ويع�زى ذلك إىل طبيعة 
العم�ل األمن�ي الصارمة التي تقلل من اس�تخدام أس�اليب الثقاف�ة املبدعة؛ 
لذل�ك حصلت ممارس�ة بع�ض أدوار الثقاف�ة املبدعة عى درجات متوس�طة 
س�واء يف الس�عي إىل التمي�ز يف األداء ، أو دع�م دور ف�رق العم�ل ملواجه�ة 
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املش�كالت، فهذه األع�امل تتطلب توافر الس�لطات والصالحي�ات الالزمة 
إلنجازها، وهو ما يتم تقييده إىل حد ما يف املنظامت األمنية. ويش�ري الس�واط 
والعتيب�ي )1999م : ص63( إىل أمهي�ة الثقاف�ة املبدع�ة يف دع�م دور ف�رق 
العمل، والس�عي إىل التميز يف األداء، وتوفري بيئة عمل تس�اعد عى اإلبداع،  

وحب املخاطرة يف اختاذ القرارات ومواجهة التحديات.

كام أن هناك ممارسات تعرب عن وجود الثقافة املبدعة بدرجات منخفضة 
س�واء يف املديري�ة العامة للج�وازات أو املديري�ة العامة للدفاع امل�دين، نظرًا 
للطبيع�ة األمنية هلذه املنظامت التي تطغى فيها الثقافة املحافظة بعض اليشء، 
م�ا حيد م�ن درجات اإلبداع واالبت�كار نتيجة اخلوف م�ن جتريب كل جديد 
خوف�ًا من الفش�ل والتعرض للمس�اءلة، وأهم هذه املامرس�ات احلرص عى 
العدال�ة يف توزي�ع العم�ل، واملس�امهة يف هتيئ�ة املناخ املس�اعد ع�ى اإلبداع 
واالبت�كار، وتوف�ري جو من الش�فافية؛ حيث إن القائد ق�د يرص عى تكليف 
البع�ض بأع�امل لثقته يف قدراهت�م وإمكاناهتم، وخوفه من وق�وع البعض يف 
األخطاء التي يرتب عليها ما ال حيمد عقباه يف العمل األمني، ما خيل نس�بيًا 
بمبدأ العدالة يف توزيع األعامل وجيعل تطبيقه يف أضيق احلدود، كام أن طبيعة 
العم�ل األمن�ي تس�تدعي الرسية يف بع�ض األمور، م�ا حيد م�ن تطبيق مبدأ 
الش�فافية نظرًا لدواعي العمل األمني، كام أن االنضباط واحلزم الذي يس�ود 
بيئ�ة املنظامت األمنية جيلب نوعًا من اخل�وف من جتريب كل جديد وااللتزام 

بخطوات وإجراءات العمل، ومن ثم حيد من فرص اإلبداع واالبتكار.

وبصفة عامة توجد الثقافة املبدعة يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة 
أكرب منها يف املديرية العامة للجوازات، حيث إن هناك بعض املامرسات التي 
تع�رب عن وجود الثقاف�ة املبدعة بدرجات متوس�طة يف املديرية العامة للدفاع 
امل�دين، بينام توجد بدرج�ات منخفضة يف املديرية العام�ة للجوازات وهي :  
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املس�امهة يف زي�ادة ال�والء التنظيمي ل�دى العاملني، وتش�جيع العاملني عى 
قبول التح�دي واملخاطرة، واعتبار اخلطأ مصدرًا م�ن مصادر التعلم، حيث 
إن طبيع�ة عم�ل الدفاع امل�دين يف مواجهة األزمات والكوارث قد تس�تدعي 
اخت�اذ األف�راد ق�رارات دون الرج�وع لرؤس�ائهم س�واء يف القي�ام بعمليات 
اإلنق�اذ أو اإلس�عاف أو اإلخ�الء أو اإلطفاء، م�ا يمنحهم فرص�ة أكرب عى 
قبول التحديات واملخاط�رة، كام أن مواجهتهم الفعلية لألزمات والكوارث 
جتعلهم يتعلمون من أخطائهم التي س�بق أن ارتكبوها يف مواجهات س�ابقة، 
ومن ثم تس�هم طبيعة العمل اإلنس�اين يف مساعدة املترضرين يف زيادة الوالء 

التنظيمي للعاملني بالدفاع املدين.

4 . 4 العالقة بني أنامط القيادة االسرتاتيجية ونوع الثقافة 
التنظيميتة الستائدة يف املديريتة العامتة للجوازات 

واملديرية العامة للدفاع املدين
      لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة وهو : هل هناك عالقة 
ذات داللتة إحصائيتة بني أنامط القيادة االسترتاتيجية ونتوع الثقافة التنظيمية 
الستائدة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين؟ يس�عى 
ه�ذا اجل�زء إىل التعرف عى العالقة ذات الدالل�ة اإلحصائية بني متغري أنامط 
القيادة االس�راتيجية وب�ني متغري نوع الثقاف�ة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية 
العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين. وحيث إن املتغريين مقاسان 
يف االس�تبانة بمقياس فئوي، فان املقياس املناسب لدراسة عالقات االرتباط 
املختلف�ة ب�ني هذه املتغ�ريات هو معام�ل االرتب�اط اخلطي البس�يط )معامل 
بريسون لالرتباط( )فهمي، 2005م: ص 542(، وذلك عى النحو التايل :
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1 ت العالقتة بتني أنتامط القيادة االسترتاتيجية ونتوع الثقافتة التنظيمية 
السائدة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين

اجلدول رقم )22(
معامالت ارتباط بريسون لتحديد العالقة بني أنامط القيادة االسرتاتيجية 

ونوع الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة 
للدفاع املدين

نمط الثقافة

نوع القيادة

الثقافة املبدعةالثقافة املرنةالثقافة املحافظة
معامل

بريسون
مستوى
الداللة

معامل
بريسون

مستوى
الداللة

معامل
بريسون

مستوى
الداللة

القيادة 
االسراتيجية 

املشاركة
0.477**0.0000.727**0.0000.720**0.000

القيادة 
االسراتيجية 

التحويلية
0.432**0.0000.756**0.0000.754**0.000

القيادة 
االسراتيجية 

التنفيذية
0.596**0.0000.717**0.0000.689**0.000

**  دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )0.01( أو أقل.

يتض�ح من اجلدول رق�م )22( أن معامالت االرتباط اخلطية البس�يطة 
)بريس�ون( ب�ني القيادة االس�راتيجية املش�اركة وب�ني أنامط كل م�ن الثقافة 
املحافظ�ة، والثقافة املرن�ة، والثقافة املبدعة هي عى الرتي�ب : )0.477( ، 
)0.727( ، )0.720( ومجيعها دالة إحصائيًا عند مس�توى معنوية 0.01 
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)حيث كان احتامل اخلطأ من النوع األول 0.000 أقل من مس�توى املعنوية 
املح�دد مس�بقًا α= 0.01(، ما يش�ري إىل وج�ود ارتباط طردي ب�ني القيادة 
االس�راتيجية املش�اركة وبني نمط الثقافة املحافظة، ووج�ود ارتباط طردي 
قوي بني القيادة االس�راتيجية املش�اركة وبني كل من الثقافة املرنة، والثقافة 
املبدعة )إذا كانت قيمة معامل االرتباط تقع ما بني»0.40 إىل 0.59« يقال 
ارتب�اط متوس�ط ، وإذا كانت قيم�ة معامل االرتباط تقع م�ا بني »0.60 إىل 
0.79« يق�ال إن هذا االرتباط هو ارتب�اط قوي أو عال( )فهمي، 2005م: 
ص 539( ، بمعنى أن تطبيق القيادة االسراتيجية املشاركة يف املديرية العامة 
للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين يتيح مناخًا مالئاًم بدرجة متوس�طة 
لس�يادة الثقافة املحافظة، وبدرجة قوية لسيادة الثقافة املرنة والثقافة املبدعة، 
حيث جتلب القيادة االس�راتيجية املش�اركة البيئة املناس�بة لتطوير األداء من 

خالل االستفادة من مميزات الثقافة املرنة والثقافة املبدعة.

كام يتضح من اجلدول رقم )22( أن معامالت االرتباط اخلطية البسيطة 
)بريس�ون( ب�ني القيادة االس�راتيجية التحويلي�ة وبني أنامط كل م�ن الثقافة 
املحافظ�ة، والثقافة املرن�ة، والثقافة املبدعة هي عى الرتي�ب : )0.432( ، 
)0.756( ، )0.754( ومجيعها دالة إحصائيًا عند مس�توى معنوية 0.01 
)حيث كان احتامل اخلطأ من النوع األول 0.000 أقل من مس�توى املعنوية 
املح�دد مس�بقًا α= 0.01(، ما يش�ري إىل وج�ود ارتباط طردي ب�ني القيادة 
االس�راتيجية التحويلية وبني نمط الثقاف�ة املحافظة، ووجود ارتباط طردي 
بني القيادة االسراتيجية التحويلية وبني كل من الثقافة املرنة، والثقافة املبدعة 
)إذا كانت قيمة معامل االرتباط تقع ما بني»0.40 إىل 0.59« يقال ارتباط 
متوس�ط ، وإذا كانت قيمة معامل االرتباط تق�ع ما بني »0.60 إىل 0.79« 
يق�ال إن ه�ذا االرتب�اط ه�و ارتباط ق�وي أو ع�ال( )فهم�ي، 2005م: ص 
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539( ، بمعن�ى أن تطبيق القيادة االس�راتيجية التحويلي�ة يف املديرية العامة 
للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين يتيح فرصًا مالئمة بدرجة متوسطة 
لس�يادة الثقافة املحافظة، وبدرجة قوية لسيادة الثقافة املرنة والثقافة املبدعة، 
حيث جتلب القيادة االس�راتيجية التحويلية البيئة املناس�بة لتطوير األداء من 

خالل االستفادة من مميزات الثقافة املرنة والثقافة املبدعة.

ويتبني من اجلدول رقم )22( أن معامالت االرتباط اخلطية البسيطة   
)بريس�ون( ب�ني القي�ادة االس�راتيجية التنفيذية وب�ني أنامط كل م�ن الثقافة 
املحافظ�ة، والثقافة املرن�ة، والثقافة املبدعة هي عى الرتي�ب : )0.596( ، 
)0.717( ، )0.689( ومجيعها دالة إحصائيًا عند مس�توى معنوية 0.01 
)حيث كان احتامل اخلطأ من النوع األول 0.000 أقل من مس�توى املعنوية 
املح�دد مس�بقًا α= 0.01(، ما يش�ري إىل وج�ود ارتباط طردي ب�ني القيادة 
االس�راتيجية التنفيذية وب�ني نمط الثقافة املحافظة، ووج�ود ارتباط طردي 
بني القيادة االسراتيجية التنفيذية وبني كل من الثقافة املرنة، والثقافة املبدعة 
)إذا كانت قيمة معامل االرتباط تقع ما بني»0.40 إىل 0.59« يقال ارتباط 
متوس�ط ، وإذا كانت قيمة معامل االرتباط تق�ع ما بني »0.60 إىل 0.79« 
يق�ال إن ه�ذا االرتب�اط ه�و ارتباط ق�وي أو ع�ال( )فهم�ي، 2005م: ص 
539( ، بمعن�ى أن تطبي�ق القيادة االس�راتيجية التنفيذي�ة يف املديرية العامة 
للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين يتيح فرصًا مالئمة بدرجة متوسطة 
لس�يادة الثقافة املحافظة، وبدرجة قوية لسيادة الثقافة املرنة والثقافة املبدعة، 
حي�ث جتلب القيادة االس�راتيجية التنفيذية البيئة املناس�بة لتطوير األداء من 

خالل االستفادة من مميزات الثقافة املرنة والثقافة املبدعة.

ويتضح من اجلدول السابق أن أكرب ارتباط طردي كان بني أنواع القيادة 
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املختلفة )املش�اركة، والتحويلية، والتنفيذية( وب�ني نمط الثقافة املرنة، حيث 
إن نج�اح القي�ادة بصف�ة عامة الب�د أن يعتمد ع�ى املرونة يف تنفي�ذ اللوائح 
واإلج�راءات ونظ�م العم�ل، ألن ه�ذه املرونة تس�هم بدرج�ات متفاوتة يف 
التغل�ب ع�ى املش�كالت التي تواج�ه العم�ل يف املديرية العام�ة للجوازات 

واملديرية العامة للدفاع املدين.  

2 ت العالقتة بتني أنامط القيادة االسترتاتيجية ونوع الثقافتة التنظيمية 
السائدة يف املديرية العامة للجوازات

اجلدول رقم )23(
معامالت ارتباط بريسون لتحديد العالقة بني أنامط القيادة االسرتاتيجية 

ونوع الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للجوازات
نمط الثقافة

نوع القيادة

الثقافة املبدعةالثقافة املرنةالثقافة املحافظة
معامل

بريسون
مستوى
الداللة

معامل
بريسون

مستوى
الداللة

معامل
بريسون

مستوى
الداللة

القيادة 
االسراتيجية 

املشاركة
0.459**0.0000.717**0.0000.727**0.000

القيادة 
االسراتيجية 

التحويلية
0.528**0.0000.773**0.0000.766**0.000

القيادة 
االسراتيجية 

التنفيذية
0.685**0.0000.739**0.0000.724**0.000

**  دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )0.01( أو أقل.
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يتض�ح من اجلدول رق�م )23( أن معامالت االرتباط اخلطية البس�يطة 
)بريس�ون( ب�ني القيادة االس�راتيجية املش�اركة وب�ني أنامط كل م�ن الثقافة 
املحافظ�ة، والثقافة املرن�ة، والثقافة املبدعة هي عى الرتي�ب : )0.459( ، 
)0.717( ، )0.727( ومجيعها دالة إحصائيًا عند مس�توى معنوية 0.01 
)حيث كان احتامل اخلطأ من النوع األول 0.000 أقل من مس�توى املعنوية 
املح�دد مس�بقًا α= 0.01(، ما يش�ري إىل وج�ود ارتباط طردي ب�ني القيادة 
االس�راتيجية املش�اركة وبني نمط الثقافة املحافظة، ووج�ود ارتباط طردي 
بني القيادة االسراتيجية املشاركة وبني كل من الثقافة املرنة، والثقافة املبدعة 
)إذا كانت قيمة معامل االرتباط تقع ما بني»0.40 إىل 0.59« يقال ارتباط 
متوس�ط ، وإذا كانت قيمة معامل االرتباط تق�ع ما بني »0.60 إىل 0.79« 
يقال إن هذا االرتباط هو ارتباط قوي أو عال( )فهمي، 2005م: ص 539(، 
بمعنى أن تطبيق القيادة االس�راتيجية املشاركة يف املديرية العامة للجوازات 
يتيح فرص مالئمة بدرجة متوس�طة لس�يادة الثقافة املحافظة، وبدرجة قوية 
لس�يادة الثقاف�ة املرن�ة والثقافة املبدع�ة، حيث جتل�ب القيادة االس�راتيجية 
املش�اركة البيئة املناسبة لتطوير األداء من خالل االستفادة من مميزات الثقافة 

املرنة والثقافة املبدعة.

كام يتضح من اجلدول رقم )23( أن معامالت االرتباط اخلطية البسيطة 
)بريس�ون( ب�ني القيادة االس�راتيجية التحويلي�ة وبني أنامط كل م�ن الثقافة 
املحافظ�ة، والثقافة املرن�ة، والثقافة املبدعة هي عى الرتي�ب : )0.528( ، 
)0.773( ، )0.766( ومجيعها دالة إحصائيًا عند مس�توى معنوية 0.01 
)حيث كان احتامل اخلطأ من النوع األول 0.000 أقل من مس�توى املعنوية 
املح�دد مس�بقًا α= 0.01(، ما يش�ري إىل وج�ود ارتباط طردي ب�ني القيادة 
االس�راتيجية التحويلية وبني نمط الثقاف�ة املحافظة، ووجود ارتباط طردي 
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بني القيادة االسراتيجية التحويلية وبني كل من الثقافة املرنة، والثقافة املبدعة 
)إذا كانت قيمة معامل االرتباط تقع ما بني»0.40 إىل 0.59« يقال ارتباط 
متوس�ط ، وإذا كانت قيمة معامل االرتباط تق�ع ما بني »0.60 إىل 0.79« 
يق�ال إن ه�ذا االرتب�اط ه�و ارتباط ق�وي أو ع�ال( )فهم�ي، 2005م: ص 
539( ، بمعن�ى أن تطبيق القيادة االس�راتيجية التحويلي�ة يف املديرية العامة 
للج�وازات يتي�ح فرصًا مالئمة بدرجة متوس�طة لس�يادة الثقاف�ة املحافظة، 
وبدرج�ة قوي�ة لس�يادة الثقافة املرن�ة والثقافة املبدع�ة، حيث جتل�ب القيادة 
االس�راتيجية التحويلية البيئة املناسبة لتطوير األداء من خالل االستفادة من 

مميزات الثقافة املرنة والثقافة املبدعة.
ويتب�ني من اجلدول رق�م )23( أن معامالت االرتباط اخلطية البس�يطة 
)بريس�ون( ب�ني القي�ادة االس�راتيجية التنفيذية وب�ني أنامط كل م�ن الثقافة 
املحافظ�ة، والثقافة املرن�ة، والثقافة املبدعة هي عى الرتي�ب : )0.685( ، 
)0.739( ، )0.724( ومجيعها دالة إحصائيًا عند مس�توى معنوية 0.01 
)حيث كان احتامل اخلطأ من النوع األول 0.000 أقل من مس�توى املعنوية 
املح�دد مس�بقًا α= 0.01(، ما يش�ري إىل وج�ود ارتباط طردي ب�ني القيادة 
االسراتيجية التنفيذية وبني كل من الثقافة املحافظة، والثقافة املرنة، والثقافة 
املبدعة )إذا كانت قيمة معامل االرتباط تقع ما بني»0.40 إىل 0.59« يقال 
ارتب�اط متوس�ط ، وإذا كانت قيم�ة معامل االرتباط تقع م�ا بني »0.60 إىل 
0.79« يق�ال إن هذا االرتباط هو ارتب�اط قوي أو عال( )فهمي، 2005م: 
ص 539( ، بمعنى أن تطبيق القيادة االسراتيجية التنفيذية يف املديرية العامة 
للج�وازات واملديري�ة العامة للدفاع امل�دين يتيح فرصًا مالئم�ة بدرجة قوية 
لس�يادة الثقافة املحافظة والثقافة املرنة والثقاف�ة املبدعة، حيث جتلب القيادة 
االس�راتيجية التنفيذية البيئة املناس�بة لتطوير األداء من خالل االستفادة من 

مميزات الثقافة املحافظة والثقافة املرنة والثقافة املبدعة.
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ويتض�ح م�ن اجلدول الس�ابق أن أك�رب ارتباط ط�ردي كان ب�ني القيادة 
التحويلي�ة وبني نمط الثقافة املبدعة، نظرًا ألن القيادة التحويلية تش�جع عى 

اإلبداع واالبتكار وهتيىء الظروف والعوامل التي تدعم ذلك.

3 ت العالقتة بتني أنامط القيادة االسترتاتيجية ونوع الثقافتة التنظيمية 
السائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين
اجلدول رقم )24(

معامالت ارتباط بريسون لتحديد العالقة بني أنامط القيادة االسرتاتيجية
ونوع الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين

نمط الثقافة

نوع القيادة

الثقافة املبدعةالثقافة املرنةالثقافة املحافظة
معامل

بريسون
مستوى
الداللة

معامل
بريسون

مستوى
الداللة

معامل
بريسون

مستوى
الداللة

القيادة 
االسراتيجية 

املشاركة
0.428**0.0000.731**0.0000.711**0.000

القيادة 
االسراتيجية 

التحويلية
0.353**0.0000.743**0.0000.702**0.000

القيادة 
االسراتيجية 

التنفيذية
0.513**0.0000.702**0.0000.668**0.000

**  دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )0.01( أو أقل.

يتض�ح من اجلدول رق�م )24( أن معامالت االرتباط اخلطية البس�يطة 
)بريس�ون( ب�ني القيادة االس�راتيجية املش�اركة وب�ني أنامط كل م�ن الثقافة 
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املحافظ�ة، والثقافة املرن�ة، والثقافة املبدعة هي عى الرتي�ب : )0.428( ، 
)0.731( ، )0.711( ومجيعها دالة إحصائيًا عند مس�توى معنوية 0.01 
)حيث كان احتامل اخلطأ من النوع األول 0.000 أقل من مس�توى املعنوية 
املح�دد مس�بقًا α= 0.01(، ما يش�ري إىل وج�ود ارتباط طردي ب�ني القيادة 
االس�راتيجية املش�اركة وبني نمط الثقافة املحافظة، ووج�ود ارتباط طردي 
بني القيادة االسراتيجية املشاركة وبني كل من الثقافة املرنة، والثقافة املبدعة 
)إذا كانت قيمة معامل االرتباط تقع ما بني»0.40 إىل 0.59« يقال ارتباط 
متوس�ط ، وإذا كانت قيمة معامل االرتباط تق�ع ما بني »0.60 إىل 0.79« 
يقال إن هذا االرتباط هو ارتباط قوي أو عال( )فهمي، 2005م: ص 539(، 
بمعن�ى أن تطبي�ق القيادة االس�راتيجية املش�اركة يف املديرية العام�ة للدفاع 
املدين يتيح فرصًا مالئمة بدرجة متوس�طة لس�يادة الثقافة املحافظة، وبدرجة 
قوية لس�يادة الثقافة املرنة والثقافة املبدعة، حيث جتلب القيادة االسراتيجية 
املش�اركة البيئة املناسبة لتطوير األداء من خالل االستفادة من مميزات الثقافة 

املرنة والثقافة املبدعة.

كام يتضح من اجلدول رقم )24( أن معامالت االرتباط اخلطية البسيطة 
)بريس�ون( ب�ني القيادة االس�راتيجية التحويلي�ة وبني أنامط كل م�ن الثقافة 
املحافظ�ة، والثقافة املرن�ة، والثقافة املبدعة هي عى الرتي�ب : )0.353( ، 
)0.743( ، )0.702( ومجيعها دالة إحصائيًا عند مس�توى معنوية 0.01 
)حيث كان احتامل اخلطأ من النوع األول 0.000 أقل من مس�توى املعنوية 
املح�دد مس�بقًا α= 0.01(، ما يش�ري إىل وج�ود ارتباط طردي ب�ني القيادة 
االس�راتيجية التحويلية وبني نمط الثقاف�ة املحافظة، ووجود ارتباط طردي 
بني القيادة االسراتيجية التحويلية وبني كل من الثقافة املرنة، والثقافة املبدعة 
)إذا كانت قيمة معامل االرتباط تقع ما بني»0.20 إىل 0.39« يقال ارتباط 
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ضعي�ف ، وإذا كانت قيمة معامل االرتباط تق�ع ما بني »0.60 إىل 0.79« 
يقال إن هذا االرتباط هو ارتباط قوي أو عال( )فهمي، 2005م: ص 539(، 
بمعن�ى أن تطبي�ق القيادة االس�راتيجية التحويلية يف املديري�ة العامة للدفاع 
املدين يتيح فرصًا مالئمة بدرجة منخفضة لس�يادة الثقافة املحافظة، وبدرجة 
قوية لس�يادة الثقافة املرنة والثقافة املبدعة، حيث جتلب القيادة االسراتيجية 
التحويلية البيئة املناسبة لتطوير األداء من خالل االستفادة من مميزات الثقافة 

املرنة والثقافة املبدعة.

ويتب�ني من اجلدول رق�م )24( أن معامالت االرتباط اخلطية البس�يطة 
)بريس�ون( ب�ني القي�ادة االس�راتيجية التنفيذية وب�ني أنامط كل م�ن الثقافة 
املحافظ�ة، والثقافة املرن�ة، والثقافة املبدعة هي عى الرتي�ب : )0.513( ، 
)0.702( ، )0.668( ومجيعها دالة إحصائيًا عند مس�توى معنوية 0.01 
)حيث كان احتامل اخلطأ من النوع األول 0.000 أقل من مس�توى املعنوية 
املح�دد مس�بقًا α= 0.01(، ما يش�ري إىل وج�ود ارتباط طردي ب�ني القيادة 
االس�راتيجية التنفيذية وب�ني نمط الثقافة املحافظة، ووج�ود ارتباط طردي 
بني القيادة االسراتيجية التنفيذية وبني كل من الثقافة املرنة، والثقافة املبدعة 
)إذا كانت قيمة معامل االرتباط تقع ما بني»0.40 إىل 0.59« يقال ارتباط 
متوس�ط ، وإذا كانت قيمة معامل االرتباط تق�ع ما بني »0.60 إىل 0.79« 
يقال إن هذا االرتباط هو ارتباط قوي أو عال( )فهمي، 2005م: ص 539(، 
بمعن�ى أن تطبي�ق القيادة االس�راتيجية التنفيذي�ة يف املديري�ة العامة للدفاع 
املدين يتيح فرصًا مالئمة بدرجة متوس�طة لس�يادة الثقافة املحافظة، وبدرجة 
قوية لس�يادة الثقافة املرنة والثقافة املبدعة، حيث جتلب القيادة االسراتيجية 
التنفيذية البيئة املناس�بة لتطوير األداء من خالل االستفادة من مميزات الثقافة 

املرنة والثقافة املبدعة.
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ويتضح من اجلدول السابق أن أكرب ارتباط طردي كان بني أنواع القيادة 
املختلفة )املش�اركة، والتحويلية، والتنفيذية( وب�ني نمط الثقافة املرنة، حيث 
إن نج�اح القي�ادة بصف�ة عامة الب�د أن يعتمد ع�ى املرونة يف تنفي�ذ اللوائح 
واإلج�راءات ونظ�م العم�ل، ألن ه�ذه املرونة تس�هم بدرج�ات متفاوتة يف 
التغل�ب ع�ى املش�كالت التي تواج�ه العم�ل يف املديرية العام�ة للجوازات 

واملديرية العامة للدفاع املدين.  

5 . 4 دور أنتامط القيتادة االسترتاتيجية يف تطوير الثقافة 
التنظيميتة الستائدة يف املديريتة العامتة للجوازات 

واملديرية العامة للدفاع املدين
لإلجابة عن الس�ؤال الرابع من أسئلة الدراسة وهو : ما دور أنمتتتتاط 
القيادة االسترتاتيجية يف تطوير الثقافتتتتة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة 
للجتوازات واملديرية العامة للدفاع املدين ؟ قام الباحث بتحليل اس�تجابات 
مفردات جمتمع الدراس���ة من الضباط العاملني يف املديرية العامة للجوازات 
واملديري�ة العامة للدفاع املدين بمدينة الري�اض ، وتناول التحليل حتديد دور 
أن�امط القي�ادة االس�راتيجية يف تطوير الثقاف�ة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية 
العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين من خالل املتوس�ط احلسايب 
واالنح�راف املعي�اري وبرتيب تلك العبارات حس�ب أعى قيم للمتوس�ط 
احلس�ايب وحس�ب أقل قيم للتش�تت وال�ذي يمثله االنح�راف املعياري عند 

تساوي قيم املتوسط احلسايب.

وتوض�ح اجل�داول التالي�ة اس�تجابات مجيع مف�ردات جمتمع الدراس�ة 
لتحدي�د دور أنامط القيادة االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة 
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يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين.

البعتد األول : دور القيتادة االسترتاتيجية املشتاركة يف تطوير الثقافة 
التنظيمية السائدة

نظ�رًا الخت�الف اس�تجابات مفردات جمتمع الدراس�ة م�ن العاملني يف 
املديرية العامة للجوازات عن اس�تجابات العاملني يف املديرية العامة للدفاع 
املدين نحو بعد دور القيادة االس�راتيجية املشاركة يف تطوير الثقافة التنظيمية 
الس�ائدة، فقد ت�م حتليل اس�تجابات كل منهام بصورة منف�ردة لتوضيح أهم 

االختالفات.

1 ت دور القيادة االسرتاتيجية املشاركة يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة 
يف املديرية العامة للجوازات

يوضح اجلدول رقم )25( اس�تجابات مفردات جمتمع الدراس�ة من   
ضباط املديرية العامة للجوازات لتحديد دور القيادة االس�راتيجية املشاركة 

يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة. 
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تابع .... اجلدول رقم )25(  

رقم
العبارة

درجة وجودها
املتوسط
احلسايب

ف
االنحرا

املعياري

قيمة
مربع
كاي

Pقيمة
عالية
جدًا

عالية
متوسطة

ضة
منخف

ضة
منخف

جدًا
5

حري�ة املب�ادرة 
ني 

يمن�ح العامل�
يف مواجه�ة 

رسي�ع 
ف ال

رص
والت�

ت.
املشكال

ت
4

32
85

61
28

2.63
0.96

94.0
*0.0

%
1.9

15.2
40.5

29.0
13.3

6
ني 

ص عى زي�ادة انت�امء العامل
حي�ر

للقطاع.
ت

4
36

79
57

34
2.61

1.01
74.7

*0.0
%

1.9
17.1

37.6
27.1

16.2
7

يعم�ل ع�ى رف�ع ال�روح املعنوي�ة 
ني.

للعامل
ت

6
35

75
58

36
2.60

1.05
64.9

*0.0
%

2.9
16.7

35.7
27.6

17.1
ت جمتمع الدراسة عى بعد دور القيادة

ت مفردا
متوسط استجابا

ت
االسراتيجية املشاركة يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للجوازا

2.75
0.99

صائيًا عند مستوى معنوية )0.05( أو أقل.
*  دالة إح
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يتض�ح من جدول رق�م )25( أن اختبار مربع كاي ) كا2( دال إحصائيًا 
جلمي�ع العب�ارات )حي�ث كان احتامل اخلطأ م�ن النوع األول أق�ل من قيمة 
مس�توى املعنوي�ة أو الداللة النظ�ري الذي يفرضه الباحث مس�بقًا وهو هنا 
α= 0.05(، ما يش�ري إىل وجود اختالفات ذات داللة معنوية يف االستجابة 
ع�ى درجة املوافقة )عالية جدًا، عالية، متوس�طة، منخفضة، منخفضة جدًا( 
لكل عبارات هذا البعد، أو بمعنى أدق أن توزيع التكرارات )بني أفراد جمتمع 
الدراس�ة( عى درجة املوافقة بالنس�بة هلذا البعد غري متساوية يف املجتمع عند 

مستوى داللة )0.05(. 

ويتض�ح م�ن اجلدول رقم )25( أن املتوس�ط احلس�ايب الع�ام لبعد دور 
القيادة االس�راتيجية املش�اركة يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية 
العامة للجوازات قد بلغ )2.75( من مخس نقاط،  ما يشري يف ضوء متوسط 
الوزن النس�بي الفارق )4.20( إىل مسامهة القيادة االسراتيجية املشاركة يف 
تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للجوازات بدرجة متوسطة.

كام كش�ف اجلدول أن هن�اك أربعة أدوار متث�ل )50.0 %( من األدوار 
الت�ي تضمنه�ا بع�د دور القي�ادة االس�راتيجية املش�اركة يف تطوي�ر الثقاف�ة 
التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديري�ة العام�ة للج�وازات قد تراوحت متوس�طاهتا 
احلس�ابية ما بني )2.74-3.09( ما يش�ري إىل مس�امهتها بدرجة متوسطة ، 
فهي تس�هم يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة للجوازات 

بدرجة متوسطة، وهي عى النحو التايل : 
1� حيدد القائد األهداف االس�راتيجية بدقة ، وجاء هذا الدور يف املركز 
األول لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )3.09( ، حيث وافق عى 
ممارس�ته بدرج�ة عالي�ة )30.9 %( مقاب�ل )21.9 %( وافقوا عى 

ممارسته بدرجة منخفضة.
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2 � يتبن�ى ثقاف�ة حت�رم األف�كار اجلديدة التي تس�هم يف تط�ور القطاع ، 
وج�اء ه�ذا الدور يف املركز الثاين لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط 
)2.83(، حي�ث واف�ق عى ممارس�ته بدرج�ة عالي�ة )29.50 %( 

مقابل )37.2 %( وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.
3 � يرس�م خطط وسياسات العمل احلالية واملستقبلية، وجاء هذا الدور 
يف املركز الثالث لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )2.82( ، حيث 
واف�ق عى ممارس�ته بدرج�ة عالي�ة )23.8 %( مقاب�ل )34.3 %( 

وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.
4 � يش�جع العم�ل ب�روح الفري�ق الواحد ، وج�اء هذا ال�دور يف املركز 
الرابع لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )2.74( ، حيث وافق عى 
ممارس�ته بدرج�ة عالي�ة )23.3 %( مقاب�ل )39.1 %( وافقوا عى 

ممارسته بدرجة منخفضة.

وتبني من اجلدول أن هناك أربعة أدوار متثل )50.0 %( من األدوار التي 
تضمنها بعد دور القيادة االس�راتيجية املش�اركة يف تطوي�ر الثقافة التنظيمية 
السائدة يف املديرية العامة للجوازات قد تراوحت متوسطاهتا احلسابية ما بني 
)2.60-2.68( م�ا يش�ري إىل مس�امهتها بدرجة منخفضة ، فهي تس�هم يف 
تطوير الثقافة التنظيمية يف املديرية العامة للجوازات بدرجة منخفضة ، وهي 

عى النحو التايل : 
1 � يسعى إىل حتقيق أهداف العاملني يف ضوء أهداف القطاع ، وجاء هذا 
الدور يف املركز اخلامس لرتيب األمهية النسبية بمتوسط )2.68(، 
حيث وافق عى ممارسته بدرجة عالية )18.6 %( مقابل )%41.1( 

وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.
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2 � يمنح العاملني حرية املبادرة والترصف الرسيع يف مواجهة املشكالت، 
وجاء هذا الدور يف املركز السادس لرتيب األمهية النسبية بمتوسط 
)2.63( ، حيث وافق عى ممارسته بدرجة عالية )17.1 %( مقابل 

)42.3 %( وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.
3 � حي�رص عى زي�ادة انتامء العاملني للقطاع، وجاء هذا الدور يف املركز 
السابع لرتيب األمهية النسبية بمتوسط )2.61( ، حيث وافق عى 
ممارس�ته بدرج��ة عالي�ة )19.0 %( مقابل )43.3 %( وافقوا عى 

ممارسته بدرجة منخفضة.
4 � يعم�ل عى رف�ع الروح املعنوية للعاملني ، وجاء هذا الدور يف املركز 
الثامن لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )2.60( ، حيث وافق عى 
ممارس�ته بدرج�ة عالي�ة )19.6 %( مقاب�ل )44.7 %( وافقوا عى 

ممارسته بدرجة منخفضة.

ويف ضوء ذلك يمكن استنتاج ما ييل :
1 �  تس�هم القي�ادة االس�راتيجية املش�اركة يف تطوير الثقاف�ة التنظيمية 

السائدة يف املديرية العامة للجوازات بدرجة متوسطة.
2 �  إن أدوار القيادة االس�راتيجية املشاركة التي تسهم يف تطوير الثقافة 
التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للجوازات بدرجة متوسطة هي:

أ  � حتديد األهداف االسراتيجية بدقة.
ب � تبني ثقافة حترم األفكار اجلديدة التي تسهم يف تطور القطاع.

ج� � رسم خطط وسياسات العمل احلالية واملستقبلية.
د � تشجيع العمل بروح الفريق الواحد.
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3 �   إن أدوار القيادة االسراتيجية املشاركة التي تسهم يف تطوير الثقافة 
التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديري�ة العامة للج�وازات بدرجة منخفضة 

هي:
أ  � السعي إىل حتقيق أهداف العاملني يف ضوء أهداف القطاع.

ب � من�ح العامل�ني حري�ة املب�ادرة والت�رصف الرسي�ع يف مواجهة 
املشكالت.

ج� � احلرص عى زيادة انتامء العاملني للقطاع.
د � العمل عى رفع الروح املعنوية للعاملني.

2  ت دور القيادة االسرتاتيجية املشاركة يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة 
يف املديرية العامة للدفاع املدين

يوض�ح اجل�دول رقم )26( اس�تجابات مف�ردات جمتمع الدراس�ة من 
ضب�اط املديري�ة العام�ة للدف�اع امل�دين لتحدي�د دور القي�ادة االس�راتيجية 

املشاركة يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة. 
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رقم
العبارة

درجة وجودها
املتوسط
احلسايب

ف
االنحرا

املعياري

قيمة
مربع
كاي

Pقيمة
عالية
جدًا

عالية
متوسطة

ضة
منخف

ضة
منخف

جدًا
8

ني يف 
ف العامل

يس�عى إىل حتقيق أهدا
ف القطاع.

ضوء أهدا
ت

20
85

123
84

38
2.90

1.07
96.5

*0.0
%

5.7
24.3

35.1
24.0

10.9
7

يعم�ل ع�ى رف�ع ال�روح املعنوي�ة 
ني.

للعامل
ت

29
69

133
75

44
2.90

1.11
90.7

*0.0
%

8.3
19.7

38.0
21.4

12.6
5

حري�ة املب�ادرة 
ني 

يمن�ح العامل�
يف مواجه�ة 

رسي�ع 
ف ال

رص
والت�

ت.
املشكال

ت
24

61
140

95
30

2.87
1.02

133.2
*0.0

%
6.9

17.4
40.0

27.1
8.6

ت جمتمع الدراسة عى بعد دور القيادة
ت مفردا

متوسط استجابا
االسراتيجية املشاركة يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين

3.01
1.04

صائيًا عند مستوى معنوية )0.05( أو أقل.
*  دالة إح

تابع ... اجلدول رقم )26(
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يتض�ح من جدول رق�م )26( أن اختبار مربع كاي ) كا2( دال إحصائيًا 
جلمي�ع العب�ارات )حي�ث كان احتامل اخلطأ م�ن النوع األول أق�ل من قيمة 
مس�توى املعنوي�ة أو الداللة النظ�ري الذي يفرضه الباحث مس�بقًا وهو هنا 
α= 0.05(، ما يش�ري إىل وجود اختالفات ذات داللة معنوية يف االستجابة 
ع�ى درجة املوافقة )عالية جدًا، عالية، متوس�طة، منخفضة، منخفضة جدًا( 
لكل عبارات هذا البعد، أو بمعنى أدق أن توزيع التكرارات )بني أفراد جمتمع 
الدراس�ة( عى درجة املوافقة بالنس�بة هلذا البعد غري متساوية يف املجتمع عند 

مستوى داللة )0.05(. 

ويتض�ح م�ن اجلدول رقم )26( أن املتوس�ط احلس�ايب الع�ام لبعد دور 
القيادة االس�راتيجية املش�اركة يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية 
العام�ة للدف�اع امل�دين قد بل�غ )3.01( من مخ�س نقاط،  ما يش�ري يف ضوء 
متوس�ط الوزن النس�بي الفارق )4.20( إىل مس�امهة القيادة االس�راتيجية 
املش�اركة يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين 

بدرجة متوسطة.

كام كشف اجلدول أن مجيع األدوار ومتثل )100.0 %( من األدوار التي 
تضمنها بعد دور القيادة االس�راتيجية املش�اركة يف تطوي�ر الثقافة التنظيمية 
الس�ائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين قد تراوحت متوس�طاهتا احلسابية ما 
بني )2.87-3.19( ما يش�ري إىل مس�امهتها بدرجة متوس�طة ، فهي تسهم 
يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة للدف�اع املدين بدرجة 

متوسطة ، وهي عى النحو التايل : 
1 � حيدد القائد األهداف االسراتيجية بدقة ، وجاء هذا الدور يف املركز 
األول لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )3.19( ، حيث وافق عى 
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ممارس�ته بدرج�ة عالي�ة )36.5 %( مقاب�ل )17.4 %( وافقوا عى 
ممارسته بدرجة منخفضة.

2 � يرس�م خطط وسياسات العمل احلالية واملستقبلية، وجاء هذا الدور 
يف املرك�ز الثاين لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )3.10( ، حيث 
واف�ق عى ممارس�ته بدرج�ة عالي�ة )30.0 %( مقاب�ل )18.8 %( 

وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.
3 � يش�جع العم�ل ب�روح الفري�ق الواحد ، وج�اء هذا ال�دور يف املركز 
الثالث لرتيب األمهية النسبية بمتوسط )3.09( ، حيث وافق عى 
ممارس�ته بدرج�ة عالي�ة )38.2 %( مقاب�ل )28.8 %( وافقوا عى 

ممارسته بدرجة منخفضة.
4 � حي�رص عى زي�ادة انتامء العاملني للقطاع، وجاء هذا الدور يف املركز 
الراب�ع لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )3.04( ، ح��يث وافق 
ع�ى ممارس�ته بدرجة عالي�ة )36.0 %( مقاب�ل )28.3 %( وافقوا 

عى ممارسته بدرجة منخفضة.
5 � يتبن�ى ثقاف�ة حت�رم األف�كار اجلديدة التي تس�هم يف تط�ور القطاع ، 
وجاء هذا الدور يف املركز اخلامس لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط 
)2.98( ، حيث وافق عى ممارسته بدرجة عالية )31.1 %( مقابل 

)29.8 %( وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.
6 � يس�عى إىل حتقي�ق أه�داف العاملني يف ضوء أه�داف القطاع ، وجاء 
ه�ذا ال�دور يف املرك�ز الس�ادس لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط 
)2.90(، حيث وافق عى ممارسته بدرجة عالية )30.0 %( مقابل 

)34.9 %( وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.
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7 � يعم�ل عى رف�ع الروح املعنوية للعاملني ، وجاء هذا الدور يف املركز 
السابع لرتيب األمهية النسبية بمتوسط )2.90( ، حيث وافق عى 
ممارس�ته بدرج�ة عالي�ة )28.0 %( مقاب�ل )34.0 %( وافقوا عى 

ممارسته بدرجة منخفضة.
الرسي�ع يف مواجه�ة  والت�رصف  املب�ادرة  العامل�ني حري�ة  يمن�ح   �  8
املش�كالت ، وج�اء ه�ذا الدور يف املرك�ز الثامن )األخ�ري( لرتيب 
األمهية النسبية بمتوسط )2.87( ، حيث وافق عى ممارسته بدرجة 
عالي�ة )24.3%( مقاب�ل )35.7 %( وافق�وا عى ممارس�ته بدرجة 

منخفضة.

ويف ضوء ذلك يمكن استنتاج ما ييل :
1 �  تس�هم القي�ادة االس�راتيجية املش�اركة يف تطوير الثقاف�ة التنظيمية 

السائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوسطة.
2 �  إن أدوار القيادة االس�راتيجية املشاركة التي تسهم يف تطوير الثقافة 
التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوس�طة 

هي :
أ  � حتديد األهداف االسراتيجية بدقة.

ب � رسم خطط وسياسات العمل احلالية واملستقبلية.
ج� � تشجيع العمل بروح الفريق الواحد.

د � احلرص عى زيادة انتامء العاملني للقطاع.
ه� � تبني ثقافة حترم األفكار اجلديدة التي تسهم يف تطور القطاع.

و  � السعي إىل حتقيق أهداف العاملني يف ضوء أهداف القطاع.
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ز � العمل عى رفع الروح املعنوية للعاملني.
ح � من�ح العامل�ني حري�ة املب�ادرة والت�رصف الرسي�ع يف مواجهة 

املشكالت.

وتتفق هذه النتائج جزئيأ مع ما توصلت إليه دراسة الطبالوي )1996م( 
ودراس�ة الش�لوي )2005م( يف تش�جيع القي�ادة االس�راتيجية عى العمل 
بروح الفريق الواحد ، كام تتفق جزئيأ مع ما توصل�ت إليه دراس�ة آل س�عود 
)2003م( ودراس�ة آل س�عود )2007م( يف ح�رص القيادة االس�راتيجية 

املشاركة عى االهتامم باألفكار التي تسهم يف تطور القطاع.  

ويمكن تفس�ري النتائج التي توصلت إليها الدراس�ة يف جمال دور القيادة 
االس�راتيجية املش�اركة يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة 
للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين، بأن هناك ممارسات قيادية تسهم يف 
تطوير الثقافة التنظيمية بدرجات متوسطة سواء يف املديرية العامة للجوازات 
أو املديري�ة العامة للدفاع امل�دين، ويعزى ذلك إىل طبيعة العمل األمني الذي 
يقبع خلف اللوائح والتعليامت والتسلس�ل القيادي؛ لذلك حصلت ممارسة 
أدوار القي�ادة االس�راتيجية لتطوير الثقافة التنظيمية عى درجات متوس�طة 
س�واء يف حتديد القائد األهداف االس�راتيجية،  أو تبني ثقافة حترم األفكار 
اجلديدة، أو رس�م خطط وسياس�ات العمل احلايل واملس�تقبلية، أو تش�جيع 
العمل بروح الفريق، فهذه األدوار الالزمة لتطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة 
تتطلب توافر السلطات والصالحيات الالزمة إلنجازها، وهو ما يتم تقييده 
Bass and avolio )1990: pp. 231- إىل ح�د ما يف املنظامت األمنية. ويش�ري
233(  إىل أن نمط القيادة االس�راتيجية املش�اركة يمثل أفضل صيغة ملامرسة 

األدوار القيادي�ة يف أي�ة منظمة ،  حي�ث يامرس أعضاء جمل�س اإلدارة العليا 



311

مهامه�م القيادي�ة عى أفض�ل وجه ،  ويتم صياغة رس�الة املنظم�ة وأهدافها 
االسراتيجية وخططها وسياساهتا بكل قوة ووضوح.

وبالرغ�م م�ن االتف�اق يف دور القي�ادة االس�راتيجية يف تطوي�ر الثقافة 
التنظيمي�ة الس�ائدة بدرجة متوس�طة س�واء يف املديرية العام�ة للجوازات أو 
املديري�ة العام�ة للدفاع املدين، إال أن هناك بعض األدوار التي تعرب عن زيادة 
تأثري القيادة االس�راتيجية املش�اركة يف تطوي�ر الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف 
املديرية العامة للدفاع املدين عنها يف املديرية العامة للجوازات، حيث متارس 
ه�ذه األدوار بدرجات متوس�طة يف املديرية العامة للدفاع املدين، بينام متارس 
بدرج�ات منخفض�ة يف املديرية العامة للجوازات، وهي : الس�عي إىل حتقيق 
أه�داف العامل�ني يف ض�وء أهداف القط�اع، ومن�ح العاملني حري�ة املبادرة 
والترصف الرسيع يف مواجهة املشكالت، واحلرص عى زيادة انتامء العاملني 
للقطاع، والعمل عى رفع الروح املعنوية للعاملني، وقد يعزى ذلك إىل طبيعة 
عم�ل الدف�اع املدين الت�ي تتطلب مواجه�ة األزمات والك�وارث واألخطار 
املتنوعة، ما يستدعي منحهم حرية الترصف لتاليف اخلطورة الناجتة عن انتظار 
األوامر والتعليامت، والتي قد يرتب عليها املزيد من اخلسائر املادية والبرشية 
يف حالة عدم اختاذ القرار بالترصف الرسيع، ما يزيد من حتمل املس�ؤوليات، 
وم�ن ثم ينعكس إجيابًا ع�ى زيادة انتامء العاملني يف الدف�اع املدين لقطاعهم، 

بجانب رفع روحهم املعنوية نتيجة شعورهم بام متنحه هلم اإلدارة من ثقة.
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البعتد الثتاين : دور القيادة االسترتاتيجية التحويليتة يف تطوير الثقافة 
التنظيمية السائدة

نظ�رًا الخت�الف اس�تجابات مفردات جمتمع الدراس�ة م�ن العاملني يف 
املديرية العامة للجوازات عن اس�تجابات العاملني يف املديرية العامة للدفاع 
املدين نحو بعد دور القيادة االسراتيجية التحويلية يف تطوير الثقافة التنظيمية 
الس�ائدة، فقد ت�م حتليل اس�تجابات كل منهام بصورة منف�ردة لتوضيح أهم 

االختالفات.

1  ت دور القيتادة االسترتاتيجية التحويليتة يف تطويتر الثقافتة التنظيميتة 
السائدة يف املديرية العامة للجوازات

يوضح اجلدول رقم )27( اس�تجابات مفردات جمتمع الدراس�ة من   
ضباط املديرية العامة للجوازات لتحديد دور القيادة االسراتيجية التحويلية 

يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة. 



313

  )2
7(

قم 
ل ر

دو
اجل

)2
10

 = 
N

ت )
ازا

جو
ة لل

عام
ة ال

يري
ملد

يف ا
دة 

سائ
ة ال

يمي
نظ

 الت
افة

لثق
ر ا

طوي
يف ت

ية 
ويل

تح
ة ال

جي
رتاتي

الس
دة ا

قيا
ر ال

دو قم
ر

ارة
لعب

ا
دها

جو
ة و

رج
د

سط
ملتو

ا
ايب

حلس
ا

ف
حرا

الن
ا

ري
عيا

امل

مة
قي

ربع
م

اي
ك

مة
قي P

لية
عا جدًا

لية
عا

طة
وس

مت
ضة

خف
من

ضة
خف

من
جدًا

11
يف 

تال
ء و

طا
ألخ

ف ا
شا

اكت
ى 

ص ع
حير

   .
ب

عيو
ال

ت
11

51
89

40
19

2.
98

1.
00

90
.1

* 0.
0

%
5.

2
24

.3
42

.4
19

.0
9.

0
9

ق 
طر

ر ل
�تم

ملس
ر ا

طوي
 الت

�ى
ص ع

حي�ر
ل.

عم
ب ال

سالي
وأ

ت
10

50
83

47
20

2.
92

1.
02

78
.0

* 0.
0

%
4.

8
23

.8
39

.5
22

.4
9.

5
15

ت 
كيا

�لو
س

يف 
ري 

غي�
الت

ىل 
و إ

ع�
يد

ني.
امل

الع
ت

5
40

96
53

16
2.

83
0.

91
12

1.
1

* 0.
0

%
2.

4
19

.0
45

.7
25

.2
7.

6
10

�م 
تعل

 لل
م�ة

 قي
�ي

عط
ة ت

اف�
ثق

ى 
بن�

يت
مر.

ست
امل

ت
7

49
74

51
29

2.
78

1.
06

60
.7

* 0.
0

%
3.

3
23

.3
35

.2
24

.3
13

.8
16

ل 
كام

 الت
�ن

ة م
حال

ق 
قي�

 حت
إىل

ى 
س�ع

ي
ئة.

البي
ع و

طا
الق

ني 
ب

ت
6

39
91

51
23

2.
78

0.
97

98
.8

* 0.
0

%
2.

9
18

.6
43

.3
24

.3
11

.0



314

رقم
العبارة

درجة وجودها
املتوسط
احلسايب

ف
االنحرا

املعياري

قيمة
مربع
كاي

Pقيمة
عالية
جدًا

عالية
متوسطة

ضة
منخف

ضة
منخف

جدًا
12

ت 
رش ثقافة تلبي احتياجا

يس�عى إىل ن
األقسام والفروع.

ت
48

36
75

69
22

2.71
0.99

81.2
*0.0

%
3.8

17.1
35.7

32.9
10.5

14
يتبنى اإلبداع كوسيلة لريادة القطاع.

ت
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28
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57
29

2.68
1.03

84.5
*0.0

%
4.8

13.3
41.0

27.1
13.8

13
يش�جع ع�ى قب�ول املحاول�ة واخلطأ 

صدر للتعلم.
كم

ت
9

22
83

57
39

2.55
1.05

81.04
*0.0

%
4.3

10.5
39.5

27.1
18.6

ت جمتمع الدراسة عى بعد دور القيادة
ت مفردا

متوسط استجابا
ت

االسراتيجية التحويلية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للجوازا
2.78

1.0
صائيًا عند مستوى معنوية )0.05( أو أقل.

*  دالة إح

تابع ... اجلدول رقم )27(
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يتض�ح من جدول رق�م )27( أن اختبار مربع كاي ) كا2( دال إحصائيًا 
جلمي�ع العب�ارات )حي�ث كان احتامل اخلطأ م�ن النوع األول أق�ل من قيمة 
مس�توى املعنوي�ة أو الداللة النظ�ري الذي يفرضه الباحث مس�بقًا وهو هنا 
α= 0.05(، ما يش�ري إىل وجود اختالفات ذات داللة معنوية يف االستجابة 
ع�ى درجة املوافقة )عالية جدًا، عالية، متوس�طة، منخفضة، منخفضة جدًا( 
لكل عبارات هذا البعد، أو بمعنى أدق أن توزيع التكرارات )بني أفراد جمتمع 
الدراس�ة( عى درجة املوافقة بالنس�بة هلذا البعد غري متساوية يف املجتمع عند 

مستوى داللة )0.05(. 

ويتض�ح م�ن اجلدول رقم )27( أن املتوس�ط احلس�ايب الع�ام لبعد دور 
القيادة االسراتيجية التحويلية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية 
العامة للجوازات قد بلغ )2.78( من مخس نقاط،  ما يشري يف ضوء متوسط 
الوزن النس�بي الفارق )4.20( إىل مس�امهة القيادة االسراتيجية التحويلية 
يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديري�ة العامة للج�وازات بدرجة 

متوسطة.

كام كش�ف اجلدول أن هناك س�تة أدوار متثل )75.0 %( من األدوار   
الت�ي تضمنه�ا بع�د دور القي�ادة االس�راتيجية التحويلي�ة يف تطوي�ر الثقافة 
التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديري�ة العام�ة للج�وازات قد تراوحت متوس�طاهتا 
احلس�ابية ما بني )2.71-2.98( ما يش�ري إىل مس�امهتها بدرجة متوسطة ، 
فهي تس�هم يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة للجوازات 

بدرجة متوسطة ، وهي عى النحو التايل : 
1 � حي�رص عى اكتش�اف األخطاء وت�اليف العيوب ، وج�اء هذا الدور 
يف املركز األول لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )2.98( ، حيث 
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واف�ق عى ممارس�ته بدرج�ة عالي�ة )29.5 %( مقاب�ل )28.0 %( 
وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.

2 � حي�رص ع�ى التطوير املس�تمر لطرق وأس�اليب العم�ل ، وجاء هذا 
الدور يف املركز الثاين لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )2.92( ، 
حيث وافق عى ممارسته بدرجة عالية )28.6 %( مقابل )%31.9( 

وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.
3 � يدع�و إىل التغيري يف س�لوكيات العاملني، وج�اء هذا الدور يف املركز 
الثالث لرتيب األمهية النسبية بمتوسط )2.83( ، حيث وافق عى 
ممارس�ته بدرج�ة عالي�ة )21.4 %( مقاب�ل )32.8 %( وافقوا عى 

ممارسته بدرجة منخفضة.
4 � يتبن�ى ثقافة تعطي قيمة للتغيري املس�تمر ، وج�اء هذا الدور يف املركز 
الرابع لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )2.78( ، حيث وافق عى 
ممارس�ته بدرج�ة عالي�ة )26.6 %( مقاب�ل )38.1 %( وافقوا عى 

ممارسته بدرجة منخفضة.
5 � يس�عى إىل حتقي�ق حالة م�ن التكامل بني القطاع والبيئ�ة ، وجاء هذا 
الدور يف املركز اخلامس لرتيب األمهية النسبية بمتوسط )2.78(، 
حيث وافق عى ممارسته بدرجة عالية )21.5 %( مقابل )%35.3( 

وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.
6 � يس�عى إىل نرش ثقافة تلبي احتياجات األقس�ام والفروع ، وجاء هذا 
الدور يف املركز السادس لرتيب األمهية النسبية بمتوسط )2.71(، 
حيث وافق عى ممارسته بدرجة عالية )20.9 %( مقابل )%43.4( 

وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.
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وتبني من اجلدول أن هناك دورين يمثالن )25.0 %( من األدوار التي 
تضمنه�ا بعد دور القيادة االس�راتيجية التحويلية يف تطوير الثقافة التنظيمية 
الس�ائدة يف املديري�ة العامة للجوازات قد تراوحت متوس�طاهتا احلس�ابية ما 
بني )2.55-2.68( ما يش�ري إىل مس�امهتها بدرجة منخفضة، فهي تس�هم 
يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمية يف املديرية العامة للج�وازات بدرجة منخفضة ، 

وهي عى النحو التايل : 
1 � يتبن�ى اإلب�داع كوس�يلة لريادة القط�اع ، وجاء هذا ال�دور يف املركز 
السابع لرتيب األمهية النسبية بمتوسط )2.68( ، حيث وافق عى 
ممارس�ته بدرج�ة عالي�ة )18.1 %( مقاب�ل )40.9 %( وافقوا عى 

ممارسته بدرجة منخفضة.
2 � يش�جع ع�ى قب�ول املحاول�ة واخلط�أ كمص�در للتعلم ، وج�اء هذا 
ال�دور يف املركز الثامن )األخري( لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط 
)2.55(، حيث وافق عى ممارسته بدرجة عالية )14.8 %( مقابل 

)45.7 %( وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.

ويف ضوء ذلك يمكن استنتاج ما ييل :
1 �  تس�هم القي�ادة االس�راتيجية التحويلية يف تطوير الثقاف�ة التنظيمية 

السائدة يف املديرية العامة للجوازات بدرجة متوسطة.
2 � إن أدوار القيادة االسراتيجية التحويلية التي تسهم يف تطوير الثقافة 
التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للجوازات بدرجة متوسطة هي:

أ  � احلرص عى اكتشاف األخطاء وتاليف العيوب.
ب � احلرص عى التطوير املستمر لطرق وأساليب العمل.

ج� � الدعوة إىل التغيري يف سلوكيات العاملني.
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د � تبني ثقافة تعطي قيمة للتغيري املستمر.
ه� � السعي إىل حتقيق حالة من التكامل بني القطاع والبيئة.
و � السعي إىل نرش ثقافة تلبي احتياجات األقسام والفروع.

3 �  إن أدوار القيادة االسراتيجية التحويلية التي تسهم يف تطوير الثقافة 
التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديري�ة العامة للج�وازات بدرجة منخفضة 

هي:
أ  � تبني اإلبداع كوسيلة لريادة القطاع.

ب � التشجيع عى قبول املحاولة واخلطأ كمصدر للتعلم.

2  ت دور القيتادة االسترتاتيجية التحويليتة يف تطويتر الثقافتة التنظيميتة 
السائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين

يوض�ح اجل�دول رقم )28( اس�تجابات مف�ردات جمتمع الدراس�ة من 
ضب�اط املديري�ة العام�ة للدف�اع امل�دين لتحدي�د دور القي�ادة االس�راتيجية 

التحويلية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة. 
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تابع ... اجلدول رقم )28(  

رقم
العبارة

درجة وجودها
املتوسط
احلسايب

ف
االنحرا

املعياري

قيمة
مربع
كاي

Pقيمة
عالية
جدًا

عالية
متوسطة

ضة
منخف

ضة
منخف

جدًا
14

يتبنى اإلبداع كوسيلة لريادة القطاع.
ت

12
101

127
83

27
2.97

0.99
137.0

*0.0
%

3.4
28.9

36.3
23.7

7.7
10

يتبن�ى ثقاف�ة تعط�ي قيم�ة للتعل�م 
املستمر.

ت
17

91
138

68
36

2.96
1.03

129.1
*0.0

%
4.9

26.0
39.4

19.4
10.3

13
يش�جع عى قب�ول املحاول�ة واخلطأ 

صدر للتعلم.
كم

ت
19

51
142

88
50

2.72
1.05

126.7
*0.0

%
5.4

14.6
40.6

25.1
14.3

ت جمتمع الدراسة عى بعد دور القيادة
ت مفردا

متوسط استجابا
االسراتيجية التحويلية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين

3.02
0.97

صائيًا عند مستوى معنوية )0.05( أو أقل.
*  دالة إح
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يتض�ح من جدول رق�م )28( أن اختبار مربع كاي ) كا2( دال إحصائيًا 
جلمي�ع العب�ارات )حي�ث كان احتامل اخلطأ م�ن النوع األول أق�ل من قيمة 
مس�توى املعنوي�ة أو الداللة النظ�ري الذي يفرضه الباحث مس�بقًا وهو هنا 
α= 0.05(، ما يش�ري إىل وجود اختالفات ذات داللة معنوية يف االستجابة 
ع�ى درجة املوافقة )عالية جدًا، عالية، متوس�طة، منخفضة، منخفضة جدًا( 
لكل عبارات هذا البعد، أو بمعنى أدق أن توزيع التكرارات )بني أفراد جمتمع 
الدراس�ة( عى درجة املوافقة بالنس�بة هلذا البعد غري متساوية يف املجتمع عند 

مستوى داللة )0.05(. 

ويتض�ح م�ن اجلدول رقم )28( أن املتوس�ط احلس�ايب الع�ام لبعد دور 
القيادة االسراتيجية التحويلية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية 
العام�ة للدف�اع امل�دين قد بل�غ )3.01( من مخ�س نقاط،  ما يش�ري يف ضوء 
متوس�ط الوزن النس�بي الفارق )4.20( إىل مس�امهة القيادة االس�راتيجية 
التحويلية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين 

بدرجة متوسطة.

كام كش�ف اجلدول أن مجيع األدوار ومتثل )100.0 %( من األدوار   
الت�ي تضمنه�ا بع�د دور القي�ادة االس�راتيجية التحويلي�ة يف تطوي�ر الثقافة 
التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديرية العام�ة للدفاع املدين قد تراوحت متوس�طاهتا 
احلس�ابية ما بني )2.72-3.19( ما يش�ري إىل مس�امهتها بدرجة متوسطة ، 
فهي تسهم يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين 

بدرجة متوسطة ، وهي عى النحو التايل : 
1 � حي�رص عى اكتش�اف األخطاء وت�اليف العيوب ، وج�اء هذا الدور 
يف املركز األول لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )3.19( ، حيث 
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واف�ق عى ممارس�ته بدرج�ة عالي�ة )38.0 %( مقاب�ل )20.6 %( 
وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.

2 � يس�عى إىل حتقي�ق حالة م�ن التكامل بني القطاع والبيئ�ة ، وجاء هذا 
الدور يف املركز الثاين لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )3.11( ، 
حيث وافق عى ممارسته بدرجة عالية )32.3 %( مقابل )%22.2( 

وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.
3  � حي�رص عى التطوير املس�تمر لطرق وأس�اليب العم�ل ، وجاء هذا 
الدور يف املركز الثالث لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )3.11( ، 
حيث وافق عى ممارسته بدرجة عالية )35.2 %( مقابل )%23.7( 

وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.
4 � يدع�و إىل التغيري يف س�لوكيات العاملني، وج�اء هذا الدور يف املركز 
الرابع لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )3.05( ، حيث وافق عى 
ممارس�ته بدرج�ة عالي�ة )31.7 %( مقاب�ل )27.2 %( وافقوا عى 

ممارسته بدرجة منخفضة.
5 � يس�عى إىل نرش ثقافة تلبي احتياجات األقس�ام والفروع ، وجاء هذا 
الدور يف املركز اخلامس لرتيب األمهية النسبية بمتوس�ط )3.05( 
، حيث وافق عى ممارس�ته بدرجة عالية )27.4 %( مقابل )25.7 

%( وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.
6 � يتبن�ى اإلب�داع كوس�يلة لريادة القط�اع ، وجاء هذا ال�دور يف املركز 
الس�ادس لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )2.97( ، حيث وافق 
ع�ى ممارس�ته بدرجة عالي�ة )32.3 %( مقاب�ل )31.4 %( وافقوا 

عى ممارسته بدرجة منخفضة.
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7 � يتبن�ى ثقافة تعطي قيمة للتغيري املس�تمر ، وج�اء هذا الدور يف املركز 
السابع لرتيب األمهية النسبية بمتوسط )2.96( ، حيث وافق عى 
ممارس�ته بدرج�ة عالي�ة )30.9 %( مقاب�ل )29.7 %( وافقوا عى 

ممارسته بدرجة منخفضة.
8 � يش�جع ع�ى قب�ول املحاول�ة واخلط�أ كمص�در للتعلم ، وج�اء هذا 
ال�دور يف املركز الثامن )األخري( لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط 
)2.72(، حيث وافق عى ممارسته بدرجة عالية )20.0 %( مقابل 

)39.4 %( وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.

ويف ضوء ذلك يمكن استنتاج ما ييل :  
1 �  تس�هم القي�ادة االس�راتيجية التحويلية يف تطوير الثقاف�ة التنظيمية 

السائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوسطة.
2 �   إن أدوار القيادة االسراتيجية التحويلية التي تسهم يف تطوير الثقافة 
التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوس�طة 

هي :
أ  � احلرص عى اكتشاف األخطاء وتاليف العيوب.

ب � السعي إىل حتقيق حالة من التكامل بني القطاع والبيئة.
ج� � احلرص عى التطوير املستمر لطرق وأساليب العمل.

د  � الدعوة إىل التغيري يف سلوكيات العاملني.
ه� � السعي إىل نرش ثقافة تلبي احتياجات األقسام والفروع.

و  � تبني اإلبداع كوسيلة لريادة القطاع.
ز � تبني ثقافة تعطي قيمة للتغيري املستمر.
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ح � التشجيع عى قبول املحاولة واخلطأ كمصدر للتعلم.

وتتف�ق ه�ذه النتائ�ج جزئي�أ م�ع م�ا توصل�ت إلي�ه دراس�ة الغام�دي 
)2001م( ودراس�ة الغامدي )2007م( يف ممارسة القيادة التحويلية بدرجة 
متوس�طة ، ك�ام تتفق جزئيأ مع ما توصل�ت إلي�ه العازمي )2006م( يف تبني 
القي�ادة التحويلية اإلبداع كوس�يلة لريادة القطاع، وتتفق أيض�ًا جزئيًا مع ما 
توصلت إليه دراسة Bass and Avolio )1994( يف أمهية القيادة التحويلية 
يف تطوير طرق وأس�اليب العمل والتش�جيع عى اإلب�داع واالبتكار، وتتفق 
)2004( يف حرص القيادة التحويلية عى   Dale مع ما توصلت إليه دراس�ة
اكتش�اف األخطاء وت�اليف العيوب وتطوي�ر األداء باس�تمرار. وتتفق مع ما 
 S. A. Masood 2005( ودراسة( Pao-Cheng Lin توصلت إليه دراسة
)2006( يف دور القي�ادة التحويلية يف غرس ثقافة تش�جع التعليم املس�تمر، 

وتطوير األداء، والتشجيع عى اإلبداع واالبتكار.

ويمكن تفس�ري النتائج التي توصلت إليها الدراس�ة يف جمال دور القيادة 
االس�راتيجية التحويلية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة 
للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين، بأن هناك ممارس�ات قيادية حتويلية 
تس�هم يف تطوير الثقافة التنظيمية بدرجات متوس�طة سواء يف املديرية العامة 
للج�وازات أو املديري�ة العامة للدفاع املدين ، ويع�زى ذلك إىل طبيعة العمل 
األمن�ي الصارمة الت�ي ترتكز ع�ى االلتزام باللوائ�ح والتعاميم والتسلس�ل 
القيادي اهلرمي؛ لذلك حصلت ممارسة أدوار القيادة االسراتيجية التحويلية 
لتطوي�ر الثقاف�ة التنظيمي�ة الس�ائدة  عى درج�ات متوس�طة يف احلرص عى 
اكتش�اف األخط�اء وت�اليف العيوب، واحلرص ع�ى التطوير املس�تمر لطرق 
وأس�اليب العمل، والدعوة إىل التغيري يف س�لوكيات العامل�ني، وتبني ثقافة 
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تعطي قيمة للتعلم املس�تمر، والسعي إىل حتقيق حالة من التكامل بني القطاع 
والبيئ�ة، والس�عي إىل نرش ثقاف�ة تلبي احتياجات األقس�ام والف�روع، فهذه 
األدوار الالزم�ة لتطوي�ر الثقافة التنظيمية الس�ائدة تتطلب توافر الس�لطات 
والصالحي�ات الالزم�ة إلنجازها، وهو ما يتم تقيي�ده إىل حد ما يف املنظامت 
األمني�ة. ويش�ري )Colvin )1999: p. 1 إىل أمهي�ة القي�ادة التحويلية يف تعزيز 
قيم التغيري، وتطوير مهارات العاملني من خالل الركيز عى القيم املشركة، 

وتطوير املرؤوسني، وحتقيق الغايات الكربى.

وبالرغ�م م�ن االتفاق يف دور القيادة االس�راتيجية التحويلية يف تطوير 
الثقافة التنظيمية السائدة بدرجة متوسطة سواء يف املديرية العامة للجوازات 
أو املديري�ة العام�ة للدف�اع امل�دين، إال أن هناك بع�ض األدوار التي تعرب عن 
زيادة تأثري القيادة االسراتيجية التحويلية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة 
يف املديري�ة العام�ة للدف�اع املدين عنه�ا يف املديرية العامة للج�وازات، حيث 
مت�ارس هذه األدوار بدرجات متوس�طة يف املديرية العامة للدفاع املدين، بينام 
مت�ارس بدرج����ات منخفض�ة يف املديرية العام�ة للجوازات، وه�ي : تبني 
اإلبداع كوسيلة لريادة القطاع، والتشجيع عى قبول املحاولة واخلطأ كمصدر 
للتعل�م، وقد يعزى ذلك إىل طبيعة عمل الدف�اع املدين التي تتطلب مواجهة 
األزمات والكوارث، وتدريبهم عى تطبيق فرضيات خطط طوارىء الدفاع 
املدين باس�تمرار، بمعن�ى التدريب العميل الذي يش�جع عى قب�ول املحاولة 
واخلط�أ كمصدر للتعل�م، فضاًل عن إتاح�ة مزيد من الصالحي�ات ملواجهة 
األزمات والكوارث التي تستدعي رسعة الترصف، ما يتيح مساحة لإلبداع 

واالبتكار أمام منسويب الدفاع املدين. 
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البعتد الثالث : دور القيادة االسترتاتيجية التنفيذيتة يف تطوير الثقافة 
التنظيمية السائدة

نظ�رًا الخت�الف اس�تجابات مفردات جمتمع الدراس�ة م�ن العاملني يف 
املديرية العامة للجوازات عن اس�تجابات العاملني يف املديرية العامة للدفاع 
املدين نحو بعد دور القيادة االسراتيجية التنفيذية يف تطوير الثقافة التنظيمية 
الس�ائدة، فقد ت�م حتليل اس�تجابات كل منهام بصورة منف�ردة لتوضيح أهم 

االختالفات.

1  ت دور القيادة االسرتاتيجية التنفيذية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة 
يف املديرية العامة للجوازات

وض�ح اجل�دول رق�م )29( اس�تجابات مف�ردات جمتمع الدراس�ة من 
ضباط املديرية العامة للجوازات لتحديد دور القيادة االسراتيجية التنفيذية 

يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة. 
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تابع .... اجلدول رقم )29(  

رقم
العبارة

درجة وجودها
املتوسط
احلسايب

ف
االنحرا

املعياري

قيمة
مربع
كاي

Pقيمة
عالية
جدًا

عالية
متوسطة

ضة
منخف

ضة
منخف

جدًا
18

يعمل عى تنبيه كل فرد بأخطائه يف 
ضوء الدور املرسوم له.

ت
8

48
75

50
29

2.79
1.06

59.9
*0.0

%
3.8

22.9
35.7

23.8
13.8

22
يتبن�ى ثقاف�ة تنظيمي�ة قائم�ة ع�ى 

احرام األفكار اجلديدة.
ت

8
34

103
34

31
2.78

1.01
122.0

*0.0
%

3.8
16.2

49.0
16.2

14.8
17

يس�تخدم احلواف�ز لزي�ادة دافعي�ة 
ني يف القطاع.

العامل
ت

6
24

68
50

62
2.34

1.11
65.7

*0.0
%

2.9
11.4

32.4
23.8

29.5
ت جمتمع الدراسة عى بعد دور القيادة

ت مفردا
متوسط استجابا

ت
االسراتيجية التنفيذية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للجوازا

3.03
1.04

صائيًا عند مستوى معنوية )0.05( أو أقل.
*  دالة إح
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يتض�ح من جدول رق�م )29( أن اختبار مربع كاي ) كا2( دال إحصائيًا 
جلمي�ع العب�ارات )حي�ث كان احتامل اخلطأ م�ن النوع األول أق�ل من قيمة 
مس�توى املعنوي�ة أو الداللة النظ�ري الذي يفرضه الباحث مس�بقًا وهو هنا 
α= 0.05(، ما يش�ري إىل وجود اختالفات ذات داللة معنوية يف االستجابة 
ع�ى درجة املوافقة )عالية جدًا، عالية، متوس�طة، منخفضة، منخفضة جدًا( 
لكل عبارات هذا البعد، أو بمعنى أدق أن توزيع التكرارات )بني أفراد جمتمع 
الدراس�ة( عى درجة املوافقة بالنس�بة هلذا البعد غري متساوية يف املجتمع عند 

مستوى داللة )0.05(. 

ويتض�ح م�ن اجلدول رقم )29( أن املتوس�ط احلس�ايب الع�ام لبعد دور 
القيادة االس�راتيجية التنفيذية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية 
العامة للجوازات قد بلغ )3.03( من مخس نقاط،  ما يشري يف ضوء متوسط 
الوزن النس�بي الفارق )4.20( إىل مسامهة القيادة االسراتيجية التنفيذية يف 
تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للجوازات بدرجة متوسطة.

كام كش�ف اجلدول أن هن�اك دورًآ وحيدًا يمثل )12.5 %( من األدوار 
التي تضمنها بعد دور القيادة االسراتيجية التنفيذية يف تطوير الثقافة التنظيمية 
الس�ائدة يف املديرية العامة للجوازات قد بلغ متوس�طه احلسايب )3.95( ما 
يشري إىل مسامهته بدرجة عالية ، فهو يسهم يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة 
يف املديري�ة العام�ة للجوازات بدرجة عالية ، وه�و عى النحو التايل : حيرص 
ع�ى تقييد الس�لطة والصالحي�ات يف يد اإلدارة العليا ، وج�اء هذا الدور يف 
املركز األول لرتيب األمهية النس�بية ، حيث وافق عى ممارس�ته بدرجة عالية 

)70.0 %( مقابل )10.9 %( وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.

وتبني من اجلدول أن هناك ستة أدوار متثل )75.0 %( من األدوار التي 
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تضمنه�ا بعد دور القيادة االس�راتيجية التنفيذية يف تطوي�ر الثقافة التنظيمية 
الس�ائدة يف املديري�ة العامة للجوازات قد تراوحت متوس�طاهتا احلس�ابية ما 
بني )2.78-3.33( ما يش�ري إىل مس�امهتها بدرجة متوس�طة ، فهي تسهم 
يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديري�ة العامة للج�وازات بدرجة 

متوسطة، وهي عى النحو التايل : 
1 � يرك�ز عى إنج�از األعامل ، وجاء هذا ال�دور يف املركز الثاين لرتيب 
األمهية النسبية بمتوسط )3.33( ، حيث وافق عى ممارسته بدرجة 
عالي�ة )46.7 %( مقاب�ل )18.1 %( وافق�وا عى ممارس�ته بدرجة 

منخفضة.
2 � هيت�م بتعزي�ز األعامل الروتينية واالس�تفادة منها ، وج�اء هذا الدور 
يف املركز الثالث لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )3.17( ، حيث 
واف�ق عى ممارس�ته بدرج�ة عالي�ة )34.3 %( مقاب�ل )23.3 %( 

وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.
3 � يتبنى اسراتيجية التغيري التدرجيي، وجاء هذا الدور يف املركز الرابع 
لرتيب األمهية النسبية بمتوسط )2.97( ، حيث وافق عى ممارسته 
بدرج�ة عالي�ة )29.5 %( مقاب�ل )29.5 %( وافقوا عى ممارس�ته 

بدرجة منخفضة.
4 � يس�ند جتري�ب كل جدي�د للمتخصصني فقط ، وجاء ه�ذا الدور يف 
املرك�ز اخلامس لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )2.90( ، حيث 
واف�ق عى ممارس�ته بدرج�ة عالي�ة )28.6 %( مقاب�ل )34.3 %( 

وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.
5 � يعم�ل ع�ى تنبيه كل فرد بأخطائه يف ضوء الدور املرس�وم له ، وجاء 



331

ه�ذا ال�دور يف املرك�ز الس�ادس لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط 
)2.79(، حيث وافق عى ممارسته بدرجة عالية )26.7 %( مقابل 

)37.6 %( وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.
6 � يتبن�ى ثقاف�ة تنظيمية قائمة عى احرام األف�كار اجلديدة ، وجاء هذا 
الدور يف املركز السابع لرتيب األمهية النسبية بمتوس�ط )2.78(، 
حيث وافق عى ممارسته بدرجة عالية )20.0 %( مقابل )%31.0( 

وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.

وتب�ني من اجلدول أن هناك دورًا وحيدًا يمث�ل )12.5 %( من األدوار 
الت�ي تضمنه�ا بع�د دور القي�ادة االس�راتيجية التنفيذي�ة يف تطوي�ر الثقاف�ة 
التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديري�ة العامة للجوازات قد بلغ متوس�طه احلس�ايب 
)2.34( ما يشري إىل مسامهته بدرجة منخفضة ، فهو يسهم يف تطوير الثقافة 
التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العام�ة للجوازات بدرجة منخفضة ، وهو عى 
النحو التايل : يس�تخدم احلوافز لزيادة دافعية العاملني يف القطاع ، وجاء هذا 
ال�دور يف املرك�ز الثامن )األخ�ري( لرتيب األمهية النس�بية ، حيث وافق عى 
ممارس�ته بدرجة عالي�ة )14.3 %( مقاب�ل )53.3 %( وافقوا عى ممارس�ته 

بدرجة منخفضة.

ويف ضوء ذلك يمكن استنتاج ما ييل :
1 -  تس�هم القيادة االس�راتيجية التنفيذي�ة يف تطوير الثقاف�ة التنظيمية 

السائدة يف املديرية العامة للجوازات بدرجة متوسطة.
2 �   إن دور القيادة االسراتيجية التنفيذية الذي يسهم يف تطوير الثقافة 
التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديرية العامة للج�وازات بدرجة عالية هو : 

احلرص عى تقييد السلطة والصالحيات يف يد اإلدارة العليا.
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3 �   إن أدوار القيادة االسراتيجية التنفيذية التي تسهم يف تطوير الثقافة 
التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للجوازات بدرجة متوسطة هي:

أ  � الركيز عى إنجاز األعامل.
ب � االهتامم بتعزيز األعامل الروتينية واالستفادة منها.

ج� � تبني اسراتيجية التغيري التدرجيي.
د � إسناد جتريب كل جديد للمتخصصني فقط.

ه� � تنبيه كل فرد بأخطائه يف ضوء الدور املرسوم له.
و � تبني ثقافة تنظيمية قائمة عى احرام األفكار اجلديدة.

4 �   إن دور القيادة االسراتيجية التنفيذية الذي يسهم يف تطوير الثقافة 
التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديري�ة العامة للج�وازات بدرجة منخفضة 

هو: استخدام احلوافز لزيادة دافعية العاملني يف القطاع.

2  ت دور القيادة االسرتاتيجية التنفيذية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة 
يف املديرية العامة للدفاع املدين

يوض�ح اجل�دول رقم )30( اس�تجابات مف�ردات جمتمع الدراس�ة من 
ضب�اط املديري�ة العام�ة للدف�اع امل�دين لتحدي�د دور القي�ادة االس�راتيجية 

التنفيذية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة. 
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تابع ... اجلدول رقم )30(  

رقم
العبارة

درجة وجودها
املتوسط
احلسايب

ف
االنحرا

املعياري

قيمة
مربع
كاي

Pقيمة
عالية
جدًا

عالية
متوسطة

ضة
منخف

ضة
منخف

جدًا
24

يتبنى اسراتيجية التغيري التدرجيي.
ت

32
86

145
57

30
3.09

1.05
129.9

*0.0
%

9.1
24.6

41.4
16.3

8.6
18

يعمل ع�ى تنبيه كل ف�رد بأخطائه يف 
ضوء الدور املرسوم له.

ت
13

115
133

67
22

3.09
0.96

165.1
*0.0

%
3.7

32.9
38.0

19.1
6.3

17
يس�تخدم احلواف�ز لزي�ادة دافعي�ة 

ني يف القطاع.
العامل

ت
8

46
118

108
70

2.47
1.03

116.7
*0.0

%
2.3

13.1
33.7

30.9
20.0

ت جمتمع الدراسة عى بعد دور القيادة
ت مفردا

متوسط استجابا
االسراتيجية التنفيذية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين

3.24
0.99

صائيًا عند مستوى معنوية )0.05( أو أقل.
*  دالة إح
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يتض�ح من جدول رق�م )30( أن اختبار مربع كاي ) كا2( دال إحصائيًا 
جلمي�ع العب�ارات )حي�ث كان احتامل اخلطأ م�ن النوع األول أق�ل من قيمة 
مس�توى املعنوي�ة أو الداللة النظ�ري الذي يفرضه الباحث مس�بقًا وهو هنا 
α= 0.05(، ما يش�ري إىل وجود اختالفات ذات داللة معنوية يف االستجابة 
ع�ى درجة املوافقة )عالية جدًا، عالية، متوس�طة، منخفضة، منخفضة جدًا( 
لكل عبارات هذا البعد، أو بمعنى أدق أن توزيع التكرارات )بني أفراد جمتمع 
الدراس�ة( عى درجة املوافقة بالنس�بة هلذا البعد غري متساوية يف املجتمع عند 

مستوى داللة )0.05(. 

ويتض�ح م�ن اجلدول رقم )30( أن املتوس�ط احلس�ايب الع�ام لبعد دور 
القيادة االس�راتيجية التنفيذية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية 
العام�ة للدف�اع امل�دين قد بل�غ )3.24( من مخ�س نقاط،  ما يش�ري يف ضوء 
متوس�ط الوزن النس�بي الفارق )4.20( إىل مس�امهة القيادة االس�راتيجية 
التنفيذي�ة يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين 

بدرجة متوسطة.

كام كشف اجلدول أن هناك دورين يمثالن )25.0 %( من األدوار التي 
تضمنه�ا بعد دور القيادة االس�راتيجية التنفيذية يف تطوي�ر الثقافة التنظيمية 
الس�ائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين قد تراوحت متوسطاهتام احلسابية ما 
بني )3.70-3.88( ما يش�ري إىل مس�امهتهام بدرجة عالية ، فهام يسهامن يف 
تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية، 

ومها عى النحو التايل : 
1 � يرك�ز عى إنجاز األعامل ، وجاء ه�ذا الدور يف املركز األول لرتيب 
األمهية النسبية بمتوسط )3.88( ، حيث وافق عى ممارسته بدرجة 
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عالي�ة )71.7 %( مقاب�ل )8.6 %( وافق�وا ع�ى ممارس�ته بدرجة 
منخفضة.

2 � يرك�ز ع�ى إنجازاألع�امل ، وجاء هذا الدور يف املرك�ز الثاين لرتيب 
األمهية النسبية بمتوسط )3.70( ، حيث وافق عى ممارسته بدرجة 
عالي�ة )61.7 %( مقاب�ل )5.5 %( وافق�وا ع�ى ممارس�ته بدرجة 

منخفضة.

وتبني من اجلدول أن هناك مخسة أدوار متثل )62.5 %( من األدوار   
الت�ي تضمنه�ا بع�د دور القي�ادة االس�راتيجية التنفيذي�ة يف تطوي�ر الثقاف�ة 
التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديرية العام�ة للدفاع املدين قد تراوحت متوس�طاهتا 
احلس�ابية ما بني )3.09-3.40( ما يش�ري إىل مس�امهتها بدرجة متوسطة ، 
فهي تسهم يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين 

بدرجة متوسطة ، وهي عى النحو التايل : 
1 � هيت�م بتعزي�ز األعامل الروتينية واالس�تفادة منها ، وج�اء هذا الدور 
يف املركز الثالث لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )3.40( ، حيث 
واف�ق عى مم��ارس�ته بدرجة عالي�ة )46.6 %( مقابل )12.9 %( 

وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.
2 � يس�ند جتري�ب كل جدي�د للمتخصصني فقط ، وجاء ه�ذا الدور يف 
املركز الرابع لرتيب األمهية النس�بية بمتوس����ط )3.13( ، حيث 
واف�ق عى ممارس�ته بدرج�ة عالي�ة )36.3 %( مقاب�ل )22.0 %( 

وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.
3 � يتبن�ى ثقاف�ة تنظيمية قائمة عى احرام األف�كار اجلديدة ، وجاء هذا 
الدور يف املركز اخلامس لرتيب األمهية النسبية بمتوس�ط )3.12(، 
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حيث وافق عى ممارسته بدرجة عالية )38.3 %( مقابل )%24.0( 
وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.

4 � يتبن�ى اس�راتيجية التغي�ري التدرجي�ي، وج�اء ه�ذا ال�دور يف املركز 
الس�ادس لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )3.09( ، حيث وافق 
ع�ى ممارس�ته بدرجة عالي�ة )33.7 %( مقاب�ل )24.9 %( وافقوا 

عى ممارسته بدرجة منخفضة.
5 � يعم�ل ع�ى تنبيه كل فرد بأخطائه يف ضوء الدور املرس�وم له ، وجاء 
ه�ذا ال�دور يف املركز الس�ادس لرتيب األمهية النس�بية بمتوس��ط 
)3.09( ، حيث وافق عى ممارسته بدرجة عالية )36.6 %( مقابل 

)25.4%( وافقوا عى ممارسته بدرجة منخفضة.

وتب�ني من اجلدول أن هناك دورًا وحيدًا يمث�ل )12.5 %( من األدوار 
الت�ي تضمنه�ا بع�د دور القي�ادة االس�راتيجية التنفيذي�ة يف تطوي�ر الثقاف�ة 
التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين قد بلغ متوس�طه احلس�ايب 
)2.47( ما يشري إىل مسامهته بدرجة منخفضة ، فهو يسهم يف تطوير الثقافة 
التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة منخفضة ، وهو عى 
النحو التايل : يس�تخدم احلوافز لزيادة دافعية العاملني يف القطاع ، وجاء هذا 
ال�دور يف املرك�ز الثامن )األخ�ري( لرتيب األمهية النس�بية ، حيث وافق عى 
ممارس�ته بدرجة عالي�ة )15.4 %( مقاب�ل )50.9 %( وافقوا عى ممارس�ته 

بدرجة منخفضة.

ويف ضوء ذلك يمكن استنتاج ما ييل :
1 �  تس�هم القي�ادة االس�راتيجية التنفيذي�ة يف تطوير الثقاف�ة التنظيمية 

السائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوسطة.
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2 �   إن أدوار القيادة االسراتيجية التنفيذية التي تسهم يف تطوير الثقافة 
التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية هي : 

أ  � احلرص عى تقييد السلطة والصالحيات يف يد اإلدارة العليا.
ب  � الركيز عى إنجاز األعامل.

3 �   إن أدوار القيادة االسراتيجية التنفيذية التي تسهم يف تطوير الثقافة 
التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوس�طة 

هي :
أ  � االهتامم بتعزيز األعامل الروتينية واالستفادة منها.

ب � إسناد جتريب كل جديد للمتخصصني فقط.
ج� � تبني ثقافة تنظيمية قائمة عى احرام األفكار اجلديدة.

د � تبني اسراتيجية التغيري التدرجيي.
ه� � تنبيه كل فرد بأخطائه يف ضوء الدور املرسوم له.

4 �   إن دور القيادة االسراتيجية التنفيذية الذي يسهم يف تطوير الثقافة 
التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العام�ة للدفاع املدين بدرجة منخفضة 

هو استخدام احلوافز لزيادة دافعية العاملني يف القطاع.

وتتفق هذه النتائج جزئيًا مع ما توصلت إليه دراسة العازمي )2006م( 
يف تركيز القيادة االس�راتيجية التنفيذية عى إنج�از األعامل ، كام تتفق جزئيًا 
م�ع ما توصل��ت إلي�ه آل س�عود )2007م( يف اهتامم القيادة االس�راتيجية 
التنفيذي�ة بتعزي�ز األعامل الروتينية، وتتف�ق أيضًا جزئيًا مع م�ا توصلت إليه 
تقيي�د  ع�ى  احل�رص  يف   )1999(  Cameron K. and Quinn دراس�ة 
الس�لطات والصالحيات يف يد اإلدارة العلي�ا. وتتعارض هذه النتائج مع ما 
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توصل�ت إلي�ه دراس�ة Teresa Washut )1999( يف أن اس�تخدام احلوافز 
يزيد من دافعية العاملني يف القطاع.

ويمكن تفس�ري النتائج التي توصلت إليها الدراس�ة يف جمال دور القيادة 
االس�راتيجية التنفيذية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة 
للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين، بأن هناك ممارس�ات قيادية تنفيذية 
تس�هم يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمية الس�ائدة بدرج�ات عالي�ة )احلرص عى 
تقيي�د الس�لطة والصالحي�ات يف ي�د اإلدارة العلي�ا( أو بدرجات متوس�طة 
س�واء يف املديرية العامة للج�وازات أو املديرية العامة للدفاع املدين ، ويعزى 
ذل�ك إىل طبيع�ة العمل األمن�ي الصارمة الت�ي ترتكز عى االلت�زام باللوائح 
والتعاميم والتسلس�ل القيادي اهلرمي؛ لذلك حصلت ممارس�ة أدوار القيادة 
االس�راتيجية التنفيذي�ة لتطوي�ر الثقاف�ة التنظيمي�ة  الس�ائدة ع�ى درجات 
متوس�طة س�واء يف االهت�امم بتعزيز األع�امل الروتيني�ة واالس�تفادة منها، أو 
إس�ناد جتري�ب كل جدي�د للمتخصصني فق�ط، أو تبني ثقاف�ة تنظيمية قائمة 
عى احرام األفكار اجلديدة، أو تبني اسراتيجية التغيري التدريبي، أو العمل 
ع�ى تنبيه كل فرد بأخطائه يف ضوء الدور املرس�وم له، فهذه األدوار الالزمة 
لتطوي�ر الثقاف�ة التنظيمية الس�ائدة تتطل�ب توافر الس�لطات والصالحيات 
الالزم�ة إلنجازها، وهو ما يتم تقييده إىل حد ما يف املنظامت األمنية. ويش�ري 
كل م�ن ف�ريا وكروس�ان )2005م : ص381( إىل أمهية القي�ادة التنفيذية يف 
تعزيز األعامل الروتينية واالستفادة منها، فضاًل عن حرصها عى تطبيق نظم 
التعل�م البريوقراطية الت�ي تتضمن مجلة مفصلة من اإلج�راءات والتعليامت 

من أجل الرقابة عى انسياب املعلومات بني أعضاء املنظمة.

وقد انخفض�ت أمهية جانب اس�تخدام احلوافز لزي�ادة دافعية العاملني 
يف القطاع كإحدى ممارس�ات القيادة االس�راتيجية التنفيذية الالزمة لتطوير 
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الثقافة التنظيمية السائدة سواء يف املديرية العامة للجوازات أو املديرية العامة 
للدف�اع امل�دين، ويع�زى ذلك إىل أن العامل�ني يف املجال األمن�ي ال ينتظرون 
احلواف�ز بقدر م�ا ينتظرون التقدير واالحرام س�واء من قادهت�م أو من أفراد 
املجتم�ع، حيث يقوم عملهم عى التضحية والفداء وبذل النفيس والغايل يف 

سبيل الوطن.  

وبالرغ�م م�ن االتفاق يف دور القي�ادة االس�راتيجية التنفيذية يف تطوير 
الثقافة التنظيمية السائدة بدرجة متوسطة سواء يف املديرية العامة للجوازات 
أو املديري�ة العام�ة للدف�اع امل�دين، إال أن هناك بع�ض األدوار التي تعرب عن 
زيادة تأثري القيادة االس�راتيجية التنفيذية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة 
يف املديري�ة العام�ة للدف�اع املدين عنه�ا يف املديرية العامة للج�وازات، حيث 
متارس هذه األدوار بدرجات أعى نسبيًا يف املديرية العامة للدفاع املدين، بينام 
مت�ارس بدرج���ات أق�ل يف املديرية العامة للجوازات، وه�ي : الركيز عى 
إنج�از األع�امل، وقد يعزى ذل�ك إىل طبيعة عمل الدفاع امل�دين التي تتطلب 
مواجه�ة األزمات والكوارث، ولذلك حيرص منس�وبوه عى إنجاز العمل، 

ألن أي تأخري قد يرتب عليه خسائر مادية وبرشية. 

4 . 6 املعوقات التي حتد من فاعلية دور القيادات االسرتاتيجية 
يف تطويتر الثقافة التنظيمية الستائدة يف املديرية العامة 

للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين
لإلجاب�ة عن الس�ؤال اخلامس من أس�ئلة الدراس�ة وهو : متا املعوقات 
التتي حتد متن فاعلية دور القيادات االسترتاتيجية يف تطويتر الثقافة التنظيمية 
الستتتائدة يف املديريتة العامتة للجتوازات واملديريتة العامتة للدفتاع املدين ؟ 
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ق�ام الباح�ث بتحليل اس�تجابات مفردات جمتمع الدراس����ة م�ن الضباط 
العامل�ني يف املديري�ة العام�ة للج�وازات واملديري�ة العام�ة للدف�اع امل�دين 
بمدين�ة الرياض ، وتناول التحليل حتدي�د املعوقات التي حتد من فاعلية دور 
القي�ادات االس�راتيجية يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمي�ة الس���ائدة يف املديرية 
العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين من خالل املتوس�ط احلسايب 
واالنح�راف املعي�اري وبرتيب تلك العبارات حس�ب أعى قيم للمتوس�ط 
احلس�ايب وحس�ب أقل قيم للتش�تت وال�ذي يمثله االنح�راف املعياري عند 

تساوي قيم املتوسط احلسايب.

وتوض�ح اجل�داول التالي�ة اس�تجابات مجيع مف�ردات جمتمع الدراس�ة 
لتحديد املعوقات التي حتد من فاعلية دور القيادات االس�راتيجية يف تطوير 
الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع 

املدين.

البعد األول : املعوقات التنظيمية

نظ�رًا التف�اق اس�تجابات مف�ردات جمتم�ع الدراس�ة م�ن العامل�ني يف 
املديرية العامة للجوازات والعاملني يف املديرية العامة للدفاع املدين نحو بعد 
املعوقات التنظيمية التي حتد من فاعلية دور القيادات االسراتيجية يف تطوير 

الثقافة التنظيمية الس��ائدة ، فقد تم دمج حتليل استجاباهتم.
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اجلدول رقم )31(  
ت االسرتاتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية 

ت التنظيمية التي حتد من فاعلية دور القيادا
املعوقا

)560 = N
ت واملديرية العامة للدفاع املدين )

العامة للجوازا

رقم
العبارة

درجة وجودها
املتوسط
احلسايب

ف
االنحرا

املعياري

قيمة
مربع
كاي

Pقيمة
عالية
جدًا

عالية
متوسطة

ضة
منخف

ضة
منخف

جدًا
3

اعتبار أي حماولة تطوير خروجًا عن 
ب السلطة.

النظام لسل
ت

119
163

175
90

13
3.51

1.07
150.9

*0.0
%

21.3
29.1

31.3
16.1

2.3
1

حمدودية دعم اإلدارة العليا لسياسة 
تطوير الثقافة التنظيمية.

ت
88

167
245

49
11

3.49
0.93

316.6
*0.0

%
15.7

29.8
43.8

8.8
2.0

2
اإلداري 

االس�تقرار 
ف 

ضع�
ت االسراتيجية.

للقيادا
ت

90
152

237
62

19
3.41

0.99
257.7

*0.0
%

16.1
27.1

42.3
11.1

3.4
ت جمتمع الدراسة عى بعد

ت مفردا
متوسط استجابا

ت االسراتيجية يف تطوير
ت التنظيمية التي حتد من فاعلية دور القيادا

املعوقا
ت واملديرية العامة للدفاع املدين

الثقافة التنظيمية الس��ائدة يف املديرية العامة للجوازا
3.47

0.99

صائيًا عند مستوى معنوية )0.05( أو أقل.
*  دالة إح
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يتض�ح من جدول رق�م )31( أن اختبار مربع كاي ) كا2( دال إحصائيًا 
جلمي�ع العب�ارات )حي�ث كان احتامل اخلطأ م�ن النوع األول أق�ل من قيمة 
مس�توى املعنوي�ة أو الداللة النظ�ري الذي يفرضه الباحث مس�بقًا وهو هنا 
α= 0.05(، ما يش�ري إىل وجود اختالفات ذات داللة معنوية يف االستجابة 
ع�ى درجة املوافقة )عالية جدًا، عالية، متوس�طة، منخفضة، منخفضة جدًا( 
لكل عبارات هذا البعد، أو بمعنى أدق أن توزيع التكرارات )بني أفراد جمتمع 
الدراس�ة( عى درجة املوافقة بالنس�بة هلذا البعد غري متساوية يف املجتمع عند 

مستوى داللة )0.05(. 

ويتضح من اجلدول رقم )31( أن املتوسط احلسايب العام لبعد املعوقات 
التنظيمي�ة التي حتد م�ن فاعلية دور القيادات االس�راتيجية يف تطوير الثقافة 
التنظيمي�ة الس���ائدة يف املديرية العامة للج�وازات واملديري�ة العامة للدفاع 
امل�دين قد بل�غ )3.47( من مخ�س نقاط،  ما يش�ري يف ضوء متوس�ط الوزن 
النس�بي الف�ارق )4.20( إىل وجود معوقات تنظيمية مهم�ة حتد من فاعلية 
دور القي�ادات االس�راتيجية يف تطوي�ر الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية 

العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية.

ك�ام كش�ف اجلدول أن هناك معوقني تنظيمي�ني يمثالن )66.7 %( من 
املعوقات التنظيمية التي تضمنها بعد املعوقات التنظيمية التي حتد من فاعلية 
دور القي�ادات االس�راتيجية يف تطوي�ر الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية 
العام�ة للج�وازات واملديري�ة العامة للدف�اع املدين قد تراوحت متوس�طاهتا 
احلس�ابية ما بني )3.49 � 3.51( ما يشري إىل أهنام معوقان مهامن حيدان من 
فاعلية دور القيادات االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس���ائدة يف 
املديري�ة العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية ، ومها 

عى النحو التايل : 
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1 � اعتبار أي حماولة تطوير خروجًا عن النظام لسلب السلطة ، وجاء هذا 
املعوق يف املركز األول لرتيب األمهية النس�بية بمتوسط )3.51( ، 
حي�ث وافق عى تأثريه بدرجة عالية )50.4 %( مقابل )18.4 %( 

وافقوا عى تأثريه بدرجة منخفضة.
2 � حمدودي�ة دع�م اإلدارة العلي�ا لسياس�ة تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمي�ة ، 
وج�اء هذا املعوق يف املركز الثاين لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط 
)3.49( ، حي�ث وافق عى تأث�ريه بدرجة عالية )45.5 %( مقابل 

)10.8 %( وافقوا عى تأثريه بدرجة منخفضة.

وتب�ني من اجلدول أن هناك معوق�ًا تنظيميًا وحيدًا يمث�ل )33.3 %( من 
املعوق�ات التنظيمي�ة التي تضمنها بعد املعوقات التنظيمي�ة التي حتد من فاعلية 
دور القي�ادات االس�راتيجية يف تطوي�ر الثقافة التنظيمية الس���ائدة يف املديرية 
العام�ة للج�وازات واملديري�ة العام�ة للدف�اع املدين قد بلغ متوس�طه احلس�ايب 
)3.41( م�ا يش�ري إىل وج�وده بدرج�ة متوس�طة ، فه�و حي�د من فاعلي�ة دور 
القيادات االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس���ائدة يف املديرية العامة 
للج�وازات واملديري�ة العامة للدفاع امل�دين بدرجة متوس�طة ، وهو عى النحو 
التايل : ضعف االس�تقرار اإلداري للقيادات االس�راتيجية ، وجاء هذا املعوق 
يف املركز الثالث )األخري( لرتيب األمهية النسبية ، حيث وافق عى تأثريه بدرجة 

عالية )43.2%( مقابل )14.5 %( وافقوا عى تأثريه بدرجة منخفضة.

ويف ضوء ذلك يمكن استنتاج ما ييل :
1 � توج�د معوق�ات تنظيمي�ة مهم�ة حت�د م�ن فاعلي�ة دور القي�ادات 
االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة 

للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية.



345

2 � إن املعوق�ات التنظيمي�ة املهم�ة الت�ي حتد م�ن فاعلي�ة دور القيادات 
االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة 

للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية هي :
أ  � اعتبار أي حماولة تطوير خروجًا عن النظام لسلب السلطة.

ب � حمدودية دعم اإلدارة العليا لسياسة تطوير الثقافة التنظيمية.
3 � إن املع�وق التنظيم�ي املتوس�ط األمهي�ة ال�ذي حي�د م�ن فاعلية دور 
القيادات االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية 
العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوسطة هو 

ضعف االستقرار اإلداري للقيادات االسراتيجية.

البعد الثاين : املعوقات املادية

نظ�رًا التف�اق اس�تجابات مف�ردات جمتم�ع الدراس�ة م�ن العامل�ني يف 
املديرية العامة للجوازات والعاملني يف املديرية العامة للدفاع املدين نحو بعد 
املعوق�ات املادية التي حتد م�ن فاعلية دور القيادات االس�راتيجية يف تطوير 

الثقافة التنظيمية الس��ائدة ، فقد تم دمج حتليل استجاباهتم.
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اجلدول رقم )32(  
ت االسرتاتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة 

ت املادية التي حتد من فاعلية دور القيادا
املعوقا

)560 = N
ت واملديرية العامة للدفاع املدين )

للجوازا

رقم
العبارة

درجة وجودها
املتوسط
احلسايب

ف
االنحرا

املعياري

قيمة
مربع
كاي

Pقيمة
عالية
جدًا

عالية
متوسطة

ضة
منخف

ضة
منخف

جدًا
6

ص احلوافز املادية الالزمة لتشجيع 
نق

ت االسراتيجية عى اإلنجاز.
القيادا

ت
177

185
119

51
28

3.77
1.14

181.9
*0.0

%
31.6

33.0
21.3

9.1
5.0

4
ت املالي�ة الالزم�ة 

ص�ا
ص

ص املخ
نق�

ت االسراتيجية.
إلعداد القيادا

ت
151

169
152

64
24

3.64
1.12

146.6
*0.0

%
27.0

30.2
27.1

11.4
4.3

5
قلة التقني�ة احلديثة الالزمة ملس�اعدة 
ع�ى أداء 

ني 
الق�ادة االس�راتيجي

أعامهلم وتطوير قدراهتم.

ت
115

158
193

69
25

3.48
1.09

161.6
*0.0

%
20.5

28.2
34.5

12.3
4.5

ت املادية التي حتد من فاعلية 
ت جمتمع الدراسة عى بعد املعوقا

ت مفردا
متوسط استجابا

ت 
ت االسراتيجية يف تطويرالثقافة التنظيمية الس��ائدة يف املديرية العامة للجوازا

دور القيادا
واملديرية العامة للدفاع املدين

3.63
1.12

صائيًا عند مستوى معنوية )0.05( أو أقل.
*  دالة إح
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يتض�ح من جدول رق�م )32( أن اختبار مربع كاي ) كا2( دال إحصائيًا 
جلمي�ع العب�ارات )حي�ث كان احتامل اخلطأ م�ن النوع األول أق�ل من قيمة 
مس�توى املعنوي�ة أو الداللة النظ�ري الذي يفرضه الباحث مس�بقًا وهو هنا 
α= 0.05(، ما يش�ري إىل وجود اختالفات ذات داللة معنوية يف االستجابة 
ع�ى درجة املوافقة )عالية جدًا، عالية، متوس�طة، منخفضة، منخفضة جدًا( 
لكل عبارات هذا البعد، أو بمعنى أدق أن توزيع التكرارات )بني أفراد جمتمع 
الدراس�ة( عى درجة املوافقة بالنس�بة هلذا البعد غري متساوية يف املجتمع عند 

مستوى داللة )0.05(. 

ويتض�ح م�ن اجلدول رقم )32( أن املتوس�ط احلس�ايب الع�ام لبعد 
املعوقات املادية التي حتد من فاعلية دور القيادات االسراتيجية يف تطوير 
الثقافة التنظيمية الس��ائدة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة 
للدفاع املدين قد بلغ )3.63( من مخس نقاط،  ما يشري يف ضوء متوسط 
الوزن النس�بي الفارق )4.20( إىل وجود معوقات مادية مهمة حتد من 
فاعلية دور القيادات االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف 

املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية.
كام كش�ف اجل�دول أن مجيع املعوق�ات املادية ومتث�ل )100.0 %( من 
املعوق�ات املادي�ة التي تضمنها بعد املعوقات املادي�ة التي حتد من فاعلية دور 
القيادات االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس��ائدة يف املديرية العامة 
للج�وازات واملديرية العامة للدفاع املدين قد تراوحت متوس�طاهتا احلس�ابية 
ما بني )3.48-3.77( ما يش�ري إىل أهنا معوقات مهمة حتد من فاعلية دور 
القيادات االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس��ائدة يف املديرية العامة 
للج�وازات واملديري�ة العام�ة للدفاع امل�دين بدرجة عالية ، وه�ي عى النحو 

التايل : 
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1 � نق�ص احلوافز املادية الالزمة لتش�جيع القيادات االس�راتيجية عى 
اإلنجاز ، وجاء هذا املعوق يف املركز األول لرتيب األمهية النس�بية 
بمتوس�ط )3.77( ، حيث وافق عى تأث�ريه بدرجة عالية )64.6 

%( مقابل )14.1 %( وافقوا عى تأثريه بدرجة منخفضة.
2 � نق�ص املخصصات املالية الالزمة إلعداد القيادات االس�راتيجية ، 
وج�اء هذا املعوق يف املركز الثاين لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط 
)3.64( ، حي�ث وافق عى تأث�ريه بدرجة عالية )57.2 %( مقابل 

)14.7 %( وافقوا عى تأثريه بدرجة منخفضة.
3 � قلة التقنيات احلديثة الالزمة ملس�اعدة القادة االسراتيجيني عى أداء 
أعامهلم وتطوير قدراهتم ، وجاء هذا املعوق يف املركز الثالث لرتيب 
األمهية النس�بية بمتوس�ط )3.48( ، حيث وافق عى تأثريه بدرجة 
عالي�ة )48.7 %( مقاب�ل )16.8%( وافق�وا ع�ى تأث�ريه بدرج�ة 

منخفضة.

ويف ضوء ذلك يمكن استنتاج ما ييل :
1 � توجد معوقات مادية مهمة حتد من فاعلية دور القيادات االسراتيجية 
يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العام�ة للجوازات 

واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية.
2 � إن املعوق�ات املادي�ة املهم�ة الت�ي حت�د م�ن فاعلي�ة دور القي�ادات 
االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة 

للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية هي :
أ  � نق�ص احلواف�ز املادية الالزمة لتش�جيع القيادات االس�راتيجية 

عى اإلنجاز.
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ب � نقص املخصصات املالية الالزمة إلعداد القيادت االسراتيجية.
ج�� � قل�ة التقنيات احلديثة الالزمة ملس�اعدة القادة االس�راتيجيني 

عى أداء أعامهلم وتطوير قدراهتم.

البعد الثالث: املعوقات الفنية

نظ�رًا التف�اق اس�تجابات مف�ردات جمتم�ع الدراس�ة م�ن العامل�ني يف 
املديرية العامة للجوازات والعاملني يف املديرية العامة للدفاع املدين نحو بعد 
املعوق�ات الفني�ة التي حتد من فاعلي�ة دور القيادات االس�راتيجية يف تطوير 

الثقافة التنظيمية الس��ائدة ، فقد تم دمج حتليل استجاباهتم.
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اجلدول رقم )33(  
ت االسرتاتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة 

ت الفنية التي حتد من فاعلية دور القيادا
املعوقا

)560 = N
ت واملديرية العامة للدفاع املدين )

للجوازا

رقم
العبارة

درجة وجودها
املتوسط
احلسايب

ف
االنحرا

املعياري

قيمة
مربع
كاي

Pقيمة
عالية
جدًا

عالية
متوسطة

ضة
منخف

ضة
منخف

جدًا
7

ب اخلطط الالزمة لتطبيق برامج 
غيا

ت االسراتيجية.
إعداد القيادا

ت
139

181
174

46
20

3.67
1.05

197.8
*0.0

%
24.8

32.3
31.1

8.2
3.6

9
ت الالزمة 

ص�اال
ف نظ�م االت

ضع�
لنقل املعرفة.

ت
108

145
214

81
12

3.46
1.03

200.6
*0.0

%
19.3

25.9
38.2

14.5
2.1

8
صعوبة نقل واستخدام التقنية.

ت
85

152
206

104
13

3.34
1.02

187.8
*0.0

%
15.2

27.1
36.8

18.6
2.3

ت جمتمع الدراسة عى بعد
ت مفردا

متوسط استجابا
ت االسراتيجية يف تطوير

ت الفنية التي حتد من فاعلية دور القيادا
املعوقا

ت واملديرية العامة للدفاع املدين
الثقافة التنظيمية الس��ائدة يف املديرية العامة للجوازا

3.49
1.03

صائيًا عند مستوى معنوية )0.05( أو أقل.
*  دالة إح
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يتض�ح من جدول رق�م )33( أن اختبار مربع كاي ) كا2( دال إحصائيًا 
جلمي�ع العب�ارات )حي�ث كان احتامل اخلطأ م�ن النوع األول أق�ل من قيمة 
مس�توى املعنوي�ة أو الداللة النظ�ري الذي يفرضه الباحث مس�بقًا وهو هنا 
α= 0.05(، ما يش�ري إىل وجود اختالفات ذات داللة معنوية يف االستجابة 
ع�ى درجة املوافقة )عالية جدًا، عالية، متوس�طة، منخفضة، منخفضة جدًا( 
لكل عبارات هذا البعد، أو بمعنى أدق أن توزيع التكرارات )بني أفراد جمتمع 
الدراس�ة( عى درجة املوافقة بالنس�بة هلذا البعد غري متساوية يف املجتمع عند 

مستوى داللة )0.05(. 

ويتضح من اجلدول رقم )33( أن املتوسط احلسايب العام لبعد املعوقات 
الفني�ة الت�ي حت�د من فاعلي�ة دور القي�ادات االس�راتيجية يف تطوي�ر الثقافة 
التنظيمي�ة الس���ائدة يف املديرية العامة للج�وازات واملديري�ة العامة للدفاع 
امل�دين قد بل�غ )3.49( من مخ�س نقاط،  ما يش�ري يف ضوء متوس�ط الوزن 
النس�بي الفارق )4.20( إىل وجود معوقات فني�ة مهمة حتد من فاعلية دور 
القيادات االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة 

للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية.

كام كش�ف اجل�دول أن هن�اك معوق�ني فني�ني يمث�الن )66.7 %( من 
املعوق�ات الفنية التي تضمنه�ا بعد املعوقات الفنية التي حت�د من فاعلية دور 
القيادات االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس��ائدة يف املديرية العامة 
للج�وازات واملديرية العامة للدفاع املدين قد تراوحت متوس�طاهتا احلس�ابية 
م�ا ب�ني )3.46-3.67( ما يش�ري إىل أهنام معوقان مهامن حي�دان من فاعلية 
دور القيادات االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس���ائدة يف املديرية 
العام�ة للج�وازات واملديري�ة العامة للدف�اع املدين بدرجة عالي�ة ، ومها عى 

النحو التايل : 
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1 � غياب اخلطط الالزمة لتطبيق برامج إعداد القيادات االس�راتيجية ، 
وجاء هذا املعوق يف املركز األول لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط 
)3.67( ، حي�ث وافق عى تأث�ريه بدرجة عالية )57.1 %( مقابل 

)11.8 %( وافقوا عى تأثريه بدرجة منخفضة.
2 � ضع�ف نظ�م االتصاالت الالزم�ة لنقل املعرفة ، وج�اء هذا املعوق 
يف املركز الثاين لرتيب األمهية النس�بية بمتوس�ط )3.46( ، ح�يث 
وافق عى تأثريه بدرجة عالية )45.2 %( مقابل )16.6 %( وافقوا 

عى تأثريه بدرجة منخفضة.

وتب�ني من اجل�دول أن هن�اك معوقًا فني�ًا وحيدًا يمث�ل )33.3 %( من 
املعوق�ات الفنية التي تضمنه�ا بعد املعوقات الفنية التي حت�د من فاعلية دور 
القيادات االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس��ائدة يف املديرية العامة 
للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين قد بلغ متوس�طه احلسايب )3.34( 
م�ا يش�ري إىل وجوده بدرج�ة متوس�طة ، فهو حيد م�ن فاعلي�ة دور القيادات 
االس�راتيجية يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمي�ة الس���ائدة يف املديري�ة العام���ة 
للج�وازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوس�طة ، وهو عى النحو 
الت�ايل : صعوب�ة نقل واس�تخدام التقنية ، وجاء هذا املع�وق يف املركز الثالث 
)األخ�ري( لرتيب األمهية النس�بية ، ح����يث وافق ع�ى تأثريه بدرجة عالية 

)42.3 %( مقابل )20.9 %( وافقوا عى تأثريه بدرجة منخفضة.

ويف ضوء ذلك يمكن استنتاج ما ييل :
1 � توجد معوقات فنية مهمة حتد من فاعلية دور القيادات االسراتيجية 
يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العام�ة للجوازات 

واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية.
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2 � إن املعوق�ات الفني�ة املهم�ة الت�ي حت�د م�ن فاعلي�ة دور القي�ادات 
االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة 

للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية هي :
أ  � غياب اخلطط الالزمة لتطبيق برامج إعداد القيادات االسراتيجية.

ب � ضعف نظم االتصاالت الالزمة لنقل املعرفة.
3 � إن املعوق الفني املتوس�ط األمهية الذي حيد من فاعلية دور القيادات 
االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة 
للج�وازات واملديري�ة العام�ة للدفاع امل�دين بدرجة متوس�طة هو : 

صعوبة نقل واستخدام التقنية.

البعد الرابع : املعوقات البرشية

نظ�رًا التف�اق اس�تجابات مف�ردات جمتم�ع الدراس�ة م�ن العامل�ني يف 
املديرية العامة للجوازات والعاملني يف املديرية العامة للدفاع املدين نحو بعد 
املعوق�ات البرشية التي حتد من فاعلية دور القيادات االس�راتيجية يف تطوير 

الثقافة التنظيمية الس��ائدة ، فقد تم دمج حتليل استجاباهتم.
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ت االسرتاتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية 
رشية التي حتد من فاعلية دور القيادا

ت الب
اجلدول رقم )34(   املعوقا

)560 = N
ت واملديرية العامة للدفاع املدين )

السائدة يف املديرية العامة للجوازا

رقم
العبارة

درجة وجودها
املتوسط
احلسايب

ف
االنحرا

املعياري

قيمة
مربع
كاي

Pقيمة
عالية
جدًا

عالية
متوسطة

ضة
منخف

ضة
منخف

جدًا
10

ني لتطبي�ق 
ني املؤهل�

ص املدرب�
نق�

ت 
برام�ج إع�داد وهتيئ�ة القي�ادا

االسراتيجية.

ت
160

188
130

59
23

3.72
1.11

170.8
*0.0

%
28.6

33.6
23.2

10.5
4.1

12
ني 

ض القادة االسراتيجي
ض بع

تعر
صال�ح 

ف مراع�اة م
ضغ�وط هب�د

لل
ف.

ض األطرا
بع

ت
167

144
167

65
17

3.68
1.11

163.5
*0.0

%
29.8

25.7
29.8

11.6
3.0

11
االعتامد املفرط ع�ى اخلرباء اخلارجيني 
ت 

دون الس�عي لتنمي�ة وإع�داد قي�ادا
اسراتيجية من منسويب القطاع األمني.

ت
99

159
176

94
32

3.36
1.12

117.8
*0.0

%
17.7

28.4
31.4

16.8
5.7

ت جمتمع الدراسة عى بعد
ت مفردا

متوسط استجابا
ت االسراتيجية يف تطوير

رشية التي حتد من فاعلية دور القيادا
ت الب

املعوقا
ت واملديرية العامة للدفاع املدين

الثقافة التنظيمية الس��ائدة يف املديرية العامة للجوازا
3.59

1.11

صائيًا عند مستوى معنوية )0.05( أو أقل.
*  دالة إح
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يتض�ح من جدول رق�م )34( أن اختبار مربع كاي ) كا2( دال إحصائيًا 
جلمي�ع العب�ارات )حي�ث كان احتامل اخلطأ م�ن النوع األول أق�ل من قيمة 
مس�توى املعنوي�ة أو الداللة النظ�ري الذي يفرضه الباحث مس�بقًا وهو هنا 
α= 0.05(، ما يش�ري إىل وجود اختالفات ذات داللة معنوية يف االستجابة 
ع�ى درجة املوافقة )عالية جدًا، عالية، متوس�طة، منخفضة، منخفضة جدًا( 
لكل عبارات هذا البعد، أو بمعنى أدق أن توزيع التكرارات )بني أفراد جمتمع 
الدراس�ة( عى درجة املوافقة بالنس�بة هلذا البعد غري متساوية يف املجتمع عند 

مستوى داللة )0.05(. 

ويتضح من اجلدول رقم )34( أن املتوسط احلسايب العام لبعد املعوقات 
البرشي�ة الت�ي حتد م�ن فاعلية دور القي�ادات االس�راتيجية يف تطوير الثقافة 
التنظيمي�ة الس���ائدة يف املديرية العامة للج�وازات واملديري�ة العامة للدفاع 
امل�دين قد بل�غ )3.59( من مخ�س نقاط،  ما يش�ري يف ضوء متوس�ط الوزن 
النسبي الفارق )4.20( إىل وجود معوقات برشية مهمة حتد من فاعلية دور 
القيادات االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة 

للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية.

كام كش�ف اجل�دول أن هناك معوق�ني برشيني يمث�الن )66.7 %( من 
املعوق�ات البرشي�ة التي تضمنها بع�د املعوقات البرشية الت�ي حتد من فاعلية 
دور القيادات االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس���ائدة يف املديرية 
العام�ة للج�وازات واملديري�ة العامة للدف�اع املدين قد تراوحت متوس�طاهتا 
احلس�ابية ما بني )3.68-3.72( ما يش�ري إىل أهنام معوقان مهامن حيدان من 
فاعلية دور القيادات االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس���ائدة يف 
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املديري�ة العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية ، ومها 
عى النحو التايل : 

1 � نق�ص املدرب�ني املؤهل�ني لتطبي�ق برام�ج إع�داد وهتيئ�ة القي�ادات 
االس�راتيجية ، وج�اء هذا املع�وق يف املرك�ز األول لرتيب األمهية 
النس�بية بمتوس�ط )3.72( ، حي�ث وافق عى تأث�ريه بدرجة عالية 
)62.2 %( مقابل )14.6 %( وافقوا عى تأثريه بدرجة منخفضة.

2 � تعرض بعض القادة االسراتيجيني للضغوط هبدف مراعاة مصالح 
بع�ض األطراف ، وجاء هذا املع�وق يف املركز الثاين لرتيب األمهية 
النس�بية بمتوس�ط )3.68(، حيث واف�ق عى تأث�ريه بدرجة عالية 
)55.5 %( مقابل )14.6 %( وافقوا عى تأثريه بدرجة منخفضة.

وتب�ني من اجل�دول أن هناك معوقًا برشيًا وحي�دًا يمثل )33.3 %( من 
املعوق�ات البرشي�ة التي تضمنها بع�د املعوقات البرشية الت�ي حتد من فاعلية 
دور القي�ادات االس�راتيجية يف تطوي�ر الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية 
العام�ة للج�وازات واملديرية العامة للدفاع املدين قد بلغ متوس�طه احلس�ايب 
)3.36( م�ا يش�ري إىل وج�وده بدرج�ة متوس�طة ، فهو حيد م�ن فاعلية دور 
القيادات االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العام�ة 
للج�وازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوس�طة ، وهو عى النحو 
الت�ايل : االعتامد املف�رط عى اخلرباء اخلارجي�ني دون الس�عي لتنمية وإعداد 
قيادات اس�راتيجية من منس�ويب القطاع األمني ، وجاء هذا املعوق يف املركز 
الثالث )األخري( لرتيب األمهية النسبية ، حيث وافق عى تأثريه بدرجة عالية 

)46.1 %( مقابل )22.5 %( وافقوا عى تأثريه بدرجة منخفضة.



357

ويف ضوء ذلك يمكن استنتاج ما ييل :
القي�ادات  فاعلي�ة دور  � توج�د معوق�ات برشي�ة مهم�ة حت�د م�ن   1
االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة 

للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية.
2 � إن املعوق�ات البرشي�ة املهم�ة الت�ي حت�د م�ن فاعلي�ة دور القيادات 
االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة 

للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية هي :
أ  � نق�ص املدرب�ني املؤهلني لتطبي�ق برامج إعداد وهتيئ�ة القيادات 

االسراتيجية.
ب � تع�رض بعض القادة االس�راتيجيني للضغ�وط هبدف مراعاة 

مصالح بعض األطراف.
3 � إن املعوق البرشي املتوسط األمهية الذي حيد من فاعلية دور القيادات 
االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة 
للج�وازات واملديري�ة العام�ة للدفاع امل�دين بدرجة متوس�طة هو : 
االعت�امد املفرط ع�ى اخلرباء اخلارجيني دون الس�عي لتنمية وإعداد 

قيادات اسراتيجية من منسويب القطاع األمني.

وتتف�ق ه�ذه النتائ�ج جزئي�أ م�ع م�ا توصل�ت إلي�ه دراس�ة الطبالوي 
)1996م( ودراس�ة ظاظا )2002م( ودراسة آل سعود )2003م( ودراسة   
)1999( يف أن ضع�ف نظ�م االتص�االت الالزمة لنقل   Teresa Washut

املعرف�ة من أه�م املعوقات التي حتد من فاعلية دور القيادات االس�راتيجية، 
ك�ام تتف�ق جزئيأ م�ع م�ا توصل��ت إلي�ه دراس�ة زاي�د )1999م( ودراس�ة 
Lawson and Ventris2 )1992( يف أن حمدودية دعم اإلدارة جلهود التطوير 
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والواس�طة واملحس�وبية والضغوط االجتامعية التي يتعرض هلا القادة ملراعاة 
مصالح بعض األطراف من أهم املعوقات التي حتد من فاعلية دور القيادات 

االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية.

ويمك�ن تفس�ري النتائج التي توصل�ت إليها الدراس�ة يف جمال املعوقات 
الت�ي حتد من فاعلية دور القيادات االس�راتيجية يف تطوي�ر الثقافة التنظيمية 
الس�ائدة يف املديري�ة العام�ة للجوازات واملديري�ة العامة للدف�اع املدين ، بأن 
هن�اك العدي�د م�ن املعوق�ات التي تراوح م�ا بني تنظيمي�ة، ومادي�ة، وفنية، 
وبرشي�ة تتضافر في�ام بينها لتجلب مناخ�ًا تنظيميًا غري مالئ�م لتطوير الثقافة 
التنظيمية السائدة من خالل املشكالت التي جتلبها تلك املعوقات والتي تؤثر 
ع�ى األداء بدرجات متباينة، حيث إن حمدودية دعم اإلدارة لسياس�ة تطوير 
الثقاف�ة التنظيمية الس�ائدة نتيجة عدم اقتناع اإلدارة هبذه السياس�ة وحرصها 
عى السياسة البريوقراطية خوفًا من ضياع السلطة والنفوذ، يقف حائاًل دون 
تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة أو دع�م ذلك، فقد تعتقد هذه القيادات بأن 
أي حماول�ة تطوير تع�د خروجًا عن النظام لس�لب الس�لطة واختطاف دائرة 
االهتامم. كام أن ضعف االستقرار اإلداري للقيادات االسراتيجية وشموهلا 
ضمن حركة التنقالت دون دراسة كافية حيد من فاعلية دور هذه القيادات عى 
تطوير الثقافة التنظيمية السائدة، أو مواصلة جهود التطوير يف ضوء االنتقال 
ملوقع آخر يرتب عليه إعادة اجلهود منذ البداية والس�ري يف حلقات مفرغة ال 
تكتم�ل، تؤدي يف النهاية إىل إصابة تلك القيادات باإلحباط نتيجة جمهوداهتا 
املب�ددة. ويش�ري العيس�ى )1996م( إىل أن البيئة التنظيمي�ة التي حترص عى 
البريوقراطية والديكتاتورية واملركزية والرقابة الشديدة عى العاملني، وعدم 
إتاحة فرص املش�اركة يف اختاذ الق�رارات أو جمرد التعبري عن الرأي للعاملني 

تشكل عوامل ضغط حتد من فرص تطوير الثقافة التنظيمية السائدة.
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كام يس�هم نقص احلوافز املادية الالزمة لتشجيع القيادات االسراتيجية 
القي�ادات  إلع�داد  الالزم�ة  املالي�ة  املخصص�ات  ونق�ص  اإلنج�از،  ع�ى 
االس�راتيجية، يف انخف�اض الدافعي�ة، ومن ث�م انخفاض الرغب�ة عى بذل 
اجلهد يف العمل، وباالستمرار عى هذه الوترية يقل االنتامء شيئًا فشيئًا وخيبو 
احلامس، ويصاب القادة االسراتيجيون بالفتور وامللل، وقد يترسب بعضهم 
من العمل، ما يعني خس�ارة جمهوداته وما أنفق عى تأهيله إلكسابه املهارات 
اخلاصة بالقيادة االس�راتيجية. ويش�ري الدوي )2001م : ص126( إىل أن 
ضع�ف احلوافز املادي�ة واملعنوية ي�ؤدي إىل انخفاض الدافعي�ة نحو التفكري 
االس�راتيجي يف املنظامت، ومن ثم عدم القدرة عى تطوير الثقافة التنظيمية 

عى املدى البعيد.

الق�ادة  ملس�اعدة  الالزم�ة  احلديث�ة  التقني�ات  بقل�ة  يتعل�ق  في�ام  أم�ا 
االس�راتيجيني عى أداء أعامهلم وتطوير قدراهتم، وصعوبة نقل واس�تخدام 
التقني�ة، فقد حصل هذان املعوقان عى موافقة متوس�طة، وقد يعزى هذا إىل 
ح�رص املديرية العامة للج�وازات واملديرية العامة للدف�اع املدين عى توفري 
التقنيات احلديثة باس�تمرار لالستفادة منها يف ترسيع وترية العمل واحلصول 

عى خمرجات أفضل وتطوير األداء.

القي�ادات  إع�داد  برام�ج  لتطبي�ق  الالزم�ة  اخلط�ط  غي�اب  وي�ؤدي 
االس�راتيجية يف ظ�ل نقص املدرب�ني املؤهل�ني لتطبيق برامج إع�داد وهتيئة 
القيادات االسراتيجية إىل نقص إعداد وتأهيل الكوادر االسراتيجية ، ومن 
ثم عدم القدرة عى القيام بمهام ومتطلبات تطوير الثقافة التنظيمية السائدة، 
واالعت�امد املفرط عى اخلرباء اخلارجيني دون الس�عي لتنمية وإعداد قيادات 
اس�راتيجية من منس�ويب القط�اع األمن�ي، ويتضاعف األثر الس�لبي يف ظل 
ضع�ف نظم االتصاالت الالزمة لنقل املعرفة، م�ا ينرش جوًا من عدم التأكد 
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وصعوب�ة رسي�ان املعلومات وب�طء االتصاالت وغريها م�ن املعوقات التي 
يرتب عليها ضعف التنسيق والتواصل بني إدارات املنظمة األمنية، ومن ثم 
عدم القدرة عى تطوير الثقافة التنظيم�ية الس�ائدة. ويش�ري النمر )1992م: 
ص ص68-70( إىل أن ضع�ف التخطي�ط، وغي�اب االتص�ال الفاعل بني 

املستويات اإلدارية من أهم املعوقات التنظيمية.

4 . 7 اختتالف رؤيتة املبحوثتني نحتو دور القيتادات 
االسترتاتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية باملديرية 
العامتة للجوازات واملديرية العامتة للدفاع املدين 

باختالف متغرياهتم الشخصية والوظيفية
لإلجابة عن الس�ؤال الس�ادس من أسئلة الدراسة وهو : : هل هناك      
فروق ذات داللة إحصائية لدى جمتمع الدراسة حيال رؤيتهم لدور القيادات 
االسترتاتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية باملديرية العامة للجوازات واملديرية 
العامة للدفاع املدين تعزى إىل املتغريات التالية : العمر ، املستتوى التعليمي ، 
الرتبة العسكرية ، جهة العمل ، سنوات اخلربة  ؟ يسعى هذا اجلزء إىل التعرف 
عى العالقات ذات الداللة اإلحصائية بني املتغريات الش�خصية للعاملني يف 
املنظامت األمنية حمل الدراس�ة وبني رؤيتهم لدور القيادات االس�راتيجية يف 
تطوي�ر الثقافة التنظيمية ؛ ولذلك يقوم كثري من الباحثني عند حماولة التعرف 
عى مدى وجود اختالفات جوهرية يف اس�تجابات املبحوثني تبعًا الختالف 
املتغ�ريات األولي�ة بإجراء االختب�ارات اإلحصائي�ة وفقًا للنموذج البس�يط 
»حيث هيتم الباحث بمتغريين فقط، أو متغريين كل مرة من متغريات الظاهرة 
متعددة املتغ�ريات« )الصياد، 2002م : ص18( بحيث يتم اختبار تأثري كل 
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متغري مس�تقل عى حدة، وهذا ُيعد خطأ منهجيًا من وجهة نظر املختصني يف 
اإلحصاء والقياس والتقويم، إال أن الباحث يف هذه الدراس�ة س�وف يعتمد 
ع�ى أس�لوب إحصائي يتعامل مع مجي�ع املتغريات يف آن واح�د، بحيث يتم 
االختب�ار ملدى وجود االختالفات يف اس�تجابات املبحوث�ني تبعًا الختالف 
خصائصهم الش�خصية والوظيفية ، وذلك من خالل األس�لوب اإلحصائي 
املس�مى ب� )حتليل التغاي�ر املتعدد املت�درج )Mancova(، ويف هذا النموذج 
اإلحصائ�ي تت�م ترمج�ة الظاه�رة إحصائيًا من خ�الل العديد م�ن املتغريات 
املس�تقلة واملتغريات التابعة التي ق�د تكون كلها أو بعضها يف حالة ارتباط أو 
تفاعل )الصياد، 2002م : ص19(، فقد يكون لكل متغري مستقل تأثري عند 
التعامل معه عى حدة، وقد يكون له تأثريًا عند تفاعله مع غريه بشكل ثنائي، 

وقد يكون له تأثري عند تفاعله مع غريه بشكل ثالثي. 

ويت�م التحلي�ل اإلحصائ�ي وفق�ًا هل�ذا األس�لوب باس�تخدام ثالثة   
اختب�ارات إحصائية ه�ي )بيلليز، ويلك�س، وهوتيلين�ج( للتأكد من وجود 

االختالف من عدمه، وذلك من خالل اخلطوات التالية :
1 � اختبار أثر العمر كمتغري مستقل يف مجيع املتغريات التابعة )حماور الدراسة(.
2 � اختبار أثر املستوى التعليمي كمتغري مستقل يف مجيع املتغريات التابعة 

)حماور الدراسة(.
3 � اختبار أثر الرتبة العسكرية كمتغري مستقل يف مجيع املتغريات التابعة.

4 � اختبار أثر جهة العمل كمتغري مستقل يف مجيع املتغريات التابعة.
5 � اختبار أثر سنوات اخلربة كمتغري مستقل يف مجيع املتغريات التابعة.

6 � اختب�ار أث�ر تفاعل متغريي )املس�توى التعليمي، الرتبة العس�كرية( 
باعتبارمها متغريين مستقلني يف مجيع املتغريات التابعة.
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7 � اختب�ار أث�ر تفاع�ل متغ�ريي )املس�توى التعليم�ي، جه�ة العم�ل( 
باعتبارمها متغريين مستقلني يف مجيع املتغريات التابعة.

8 � اختبار أثر تفاعل متغريي )الرتبة العسكرية، جهة العمل( باعتبارمها 
متغريين مستقلني يف مجيع املتغريات التابعة.

9 � اختب�ار أثر تفاعل متغريات )املس�توى التعليمي، الرتبة العس�كرية، 
جهة العمل( بوصفها متغريات مستقلة يف مجيع املتغريات التابعة.

وهنا يشري الباحث إىل أن من املتوقع أن تكون مجيع املتغريات التابعة )أو 
غالبيتها( يف عالقة ارتباطيه دالة إحصائيًا فيام بينها، ما يعني رضورة األخذ يف 
االعتبار هذه االرتباطات عند دراس�ة الفروق أو االختالفات يف استجابات 

املبحوثني تبعًا الختالف املتغريات املستقلة يف املتغريات التابعة التالية : 
� أن�امط القي�ادة االس�راتيجية يف املديري�ة العام�ة للج�وازات واملديرية 

العامة للدفاع املدين.
� ن�وع الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العام�ة للجوازات واملديرية 

العامة للدفاع املدين.
� دور أنامط القيادة االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف 

املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين.
� املعوق�ات الت�ي حتد من فاعلي�ة دور القيادات االس�راتيجية يف تطوير 
الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة 

للدفاع املدين.

.)Mancova( وفيام ييل نتائج اختبار حتليل التغاير املتعدد املتدرج  
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1 ت اختتالف رؤيتة املبحوثني نحو أنامط القيادة االسترتاتيجية باختالف 
متغرياهتم الشخصية والوظيفية :

يوض�ح اجلدول رق�م )35( حتلي�ل التغاير املتع�دد املتدرج لتأث�ري املتغريات 
الشخصية والوظيفية ملفردات جمتمع الدراسة عى متغري أنامط القيادة االسراتيجية.

اجلدول رقم )35(
نتائج حتليل التغاير املتعدد املتدرج لداللة الفروق بني رؤية املبحوثني ألنامط 

القيادة االسرتاتيجية باختالف متغرياهتم الشخصية والوظيفية

نوعاملؤثر
اختبار فالقيمةاالختبار

احتامل اخلطأ 
من النوع

األول

حجم التأثري
)مربع إيتا 

)**

قوة
االختبار 

اإلحصائي

العمر
)س1(

0.0152.70.0450.0150.657بيلليز
0.9852.70.0450.0150.657ويلكس
0.0152.70.0450.0150.657هوتيلينج

املستوى 
التعليمي
)س2(

0.1121.1070.3170.0220.926بيلليز
0.8921.1090.3140.0230.831ويلكس
0.1171.1110.3110.0230.927هوتيلينج

الرتبة 
العسكرية

)س3(

0.0422.5460.0070.0140.942بيلليز
0.9592.5610.0060.0140.875ويلكس
0.0432.5690.0060.0140.944هوتيلينج

جهة العمل
)س4(

0.0346.3860.0000.0340.968بيلليز
0.9666.3860.0000.0340.968ويلكس
0.0356.3860.0000.0340.968هوتيلينج
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نوعاملؤثر
اختبار فالقيمةاالختبار

احتامل اخلطأ 
من النوع

األول

حجم التأثري
)مربع إيتا 

)**

قوة
االختبار 

اإلحصائي

سنوات 
اخلربة

)س5(

0.0091.6280.1820.0090.428بيلليز
0.9911.6280.1820.0090.428ويلكس
0.0091.6280.1820.0090.428هوتيلينج

تفاعل 
)س2( مع 

)س3(

0.0160.9530.4780.0050.484بيلليز
0.9840.9520.4780.0050.391ويلكس
0.0160.9520.4780.0050.484هوتيلينج

تفاعل 
)س2( مع 

)س4(

0.0112.0300.1090.0110.522بيلليز
0.9892.0300.1090.0110.522ويلكس
0.0112.0300.1090.0110.522هوتيلينج

تفاعل 
)س3( مع 

)س4(

0.0412.4770.0080.0140.935بيلليز
0.9602.4940.0080.0140.865ويلكس
0.0422.5050.0080.0140.938هوتيلينج

تفاعل 
)س2( مع 

)س3(
من )س4(

0.0271.6670.0920.0090.777بيلليز
0.9731.6680.0920.0090.665ويلكس
0.0281.6660.0920.0090.776هوتيلينج

دال إحصائيًا عند مستوى معنوية )0.05(   *
يفرس مربع إيتا نس�بة تباين املتغري التابع والتي ترجع إىل املتغري املستقل، وقد اقرح    **
كوه�ني )Cohen 1988( أن�ه إذا كان مرب�ع إيت�ا = )1%( فإن هذا املتغري املس�تقل 
يف�رس نس�بة ضعيفة من تباين املتغري التابع، أم�ا إذا كان مربع إيتا = )6%( فإنه يدل 
عى أن هذا املتغري املستقل يفرس نسبة متوسطة من تباين املتغري التابع، بينام إذا كان 
مربع إيتا =)16%( فيدل عى أن هذا املتغري املس�تقل يفرس نس�بة مرتفعة من تباين 

املتغري التابع )مراد، 2000م : ص280(.
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ولإلجابة عى التس�اؤل السادس من تساؤالت الدراسة، تم حتديد 
س�ؤال البح�ث، وفروض البح�ث، والفروض اإلحصائي�ة، واالختبار 
اإلحصائي املناس�ب، والنموذج اإلحصائي املناس�ب، ثم القرار املتخذ 
بن�اء عى نتيج�ة االختب�ارات اإلحصائية، وأخريًا ق�وة االختبار، وذلك 

عى النحو التايل :   

سؤال البحث: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف االستجابات عن أنامط 
القيادة االسترتاتيجية باختالف العمر، املستتوى التعليمي، الرتبة العسكرية، 

جهة العمل، سنوات اخلربة ، والتفاعل بينها مجيعًا ؟

فرض البحث : يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف االس�تجابات عن أنامط 
القيادة االس�راتيجية باخت�الف العمر، املس�توى التعليمي، الرتبة 

العسكرية، جهة العمل، سنوات اخلربة ، والتفاعل بينها.
الفتروض اإلحصائيتة : الفرض الصفري هنا أنه ال يوجتد فروق ذات داللة 
إحصائية يف االس�تجابات ع�ن متغري أنامط القيادة االس�راتيجية. 
أم�ا الفترض البديتل فإن�ه يوجتد فتروق ذات دالل�ة إحصائي�ة يف 

االستجابات عن أنامط القيادة االسراتيجية. 
 االختبتار اإلحصائتي املناستب : اختب�ارات )بيللي�ز، ويلك�س، هوتيلينج( 

لتحليل التغاير املتعدد املتدرج. 

النموذج اإلحصائي املناسب :  
ب�ام أن لدين�ا مخس�ة متغ��ريات مس�تقلة؛ وثالث�ة متغ�ريات تابع�ة ه�ي 
)القيادة االس�راتيجية املشاركة، والقيادة االس�راتيجية التحويلية، والقيادة 
االس�راتيجية التنفيذي�ة( تق�ع ضم�ن أن�امط القي�ادة االس�راتيجية، ولكل 
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منه�ا مخس�ة مس�تويات أمهي�ة )عالي�ة ج�دًا ، عالي�ة، متوس�طة ، منخفض�ة، 
منخفضة جدًا(، فالنموذج اإلحصائي املناس�ب هو النموذج املتعدد املتدرج 
املت�درج  املتع���دد  التغاي�ر  لتحلي�ل   Multivariate Multiple Model

)الصياد، 2000م : ص157(. 

القترار: يتض�ح من اجلدول الس�ابق )ج�دول رقم 35( ال�ذي يتضمن 
نتيج�ة حتلي�ل التغاي�ر املتع�دد املتدرج باس�تخدام ثالث�ة اختب�ارات )بيلليز، 

ويلكس، هوتيلينج( ما ييل :
� ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )استجابات( العاملني نحو 
أنامط القيادة االس�راتيجية تبعًا الختالف متغري املس�توى التعليمي، 
وس�نوات اخل�ربة، و التفاعل بني متغريي )املس�توى التعليمي، الرتبة 
العس�كرية(، والتفاعل بني متغريي )املستوى التعليمي، جهة العمل( 
والتفاع�ل بني متغريات )املس�توى التعليمي، الرتبة العس�كرية، جهة 
العم�ل(، حي�ث كانت قي�م اخلطأ م�ن النوع األول أكرب من مس�توى 
الداللة املفرض مسبقًا من الباحث )0.05( جلميع هذه املتغريات. 

� توج�د فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )اس�تجابات( العاملني نحو 
متغري أنامط القيادة االس�راتيجية تبعًا الختالف متغري العمر، والرتبة 
العس�كرية، وجهة العمل ، والتفاعل بني متغريي )الرتبة العس�كرية، 
جه�ة العمل(، حيث كان�ت قيم نتائج احتامل اخلطأ م�ن النوع األول 
هي عى الرتيب : )0.045(، )0.007(، )0.000(، )0.008( 

أقل من مستوى الداللة املفرض مسبقًا من الباحث )0.05(. 

وملعرفة االختالفات )الفروقات( عى مستوى أنامط القيادة االسراتيجية 
عند مس�توى داللة )0.05(، قام الباحث باس�تخدام حتلي�ل التغاير املتعدد 
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املتدرج؛ الختبار الفروق يف أنامط القيادة االسراتيجية وفقًا ملتغريات العمر، 
والرتبة العس�كرية، وجهة العمل ، والتفاعل بني متغريي )الرتبة العسكرية، 

جهة العمل(، كام يتضح من اجلدول التايل :  
اجلدول رقم )36( نتائج حتليل التغاير املتعدد املتدرج الختبار الفروق يف 
أنامط القيادة االسرتاتيجية وفقًا لت )العمر، الرتبة العسكرية، وجهة العمل 

والتفاعل بني الرتبة العسكرية وجهة العمل( 

اختباراألبعاداملتغريات
)ف(

احتامل اخلطأ
من النوع

األول

حجم 
التأثري

)مربع إيتا(

قوة
االختبار 

اإلحصائي

العمر
)س1(

0.640.420.0010.126القيادة االسراتيجية املشاركة
0.1360.7120.0000.066القيادة االسراتيجية التحويلية
1.760.1850.0000.263القيادة االسراتيجية التنفيذية

الرتبة 
العسكرية

)س3(

0.0050.0230.868 **4.33القيادة االسراتيجية املشاركة
0.0010.280.931 **5.299القيادة االسراتيجية التحويلية
2.4020.0670.0130.600القيادة االسراتيجية التنفيذية

جهة 
العمل
)س4(

0.0020.0180.886 **10.05القيادة االسراتيجية املشاركة
1.0180.3140.0020.172القيادة االسراتيجية التحويلية
0.0180.0100.656 *5.601القيادة االسراتيجية التنفيذية

تفاعل 
)س3(

مع )س4(

0.9770.4030.0050.267القيادة االسراتيجية املشاركة
0.7830.5040.0040.219القيادة االسراتيجية التحويلية
1.4650.2230.0080.389القيادة االسراتيجية التنفيذية

*  دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )0.05( أو أقل.
**  دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )0.01( أو أقل.
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يتضح من اجلدول رقم )36( ما ييل :
� ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة يف آراء )اس�تجابات( العاملني 
نح�و أنامط القيادة االس�راتيجية املش�اركة أو التحويلي�ة أو التنفيذية 
تبعًا الختالف متغري العمر، والتفاعل بني متغريي )الرتبة العسكرية، 
جهة العمل(، حيث كانت قيم اخلطأ من النوع األول أكرب من مستوى 
الداللة املفرض مسبقًا من الباحث )0.05( جلميع هذه املتغريات. 

� ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة يف آراء )اس�تجابات( العاملني 
نحو نمط القيادة االس�راتيجية التنفيذية تبع�ًا الختالف متغري الرتبة 
العس�كرية، حيث كانت قيم اخلطأ من النوع األول أكرب من مس�توى 
الداللة املفرض مسبقًا من الباحث )0.05( جلميع هذه املتغريات. 

� ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة يف آراء )اس�تجابات( العاملني 
نحو نمط القيادة االس�راتيجية التحويلية تبع�ًا الختالف متغري جهة 
العم�ل، حي�ث كان�ت قيم اخلط�أ من الن�وع األول أكرب من مس�توى 
الداللة املفرض مسبقًا من الباحث )0.05( جلميع هذه املتغريات. 

� توج�د فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )اس�تجابات( العاملني نحو 
القيادة االسراتيجية املش�اركة، والقيادة االسراتيجية التحويلية تبعًا 
الختالف متغري الرتبة العسكرية، حيث كانت قيم نتائج احتامل اخلطأ 
م�ن النوع األول ه�ي : )0.005(، )0.001( عى الرتيب أقل من 
مس�توى الداللة املفرض مس�بقًا من الباح�ث )0.05(. وقد بلغت 
ق�وة االختبار اإلحصائ�ي )86 %( ، )93 %( عى الرتيب،  وهي قيم 

مرتفعة تؤكد إمكانية االعتامد عى هذه النتيجة.
� توج�د فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )اس�تجابات( العاملني نحو 
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القيادة االس�راتيجية املش�اركة، والقيادة االس�راتيجية التنفيذية تبعًا 
الخت�الف متغري جه�ة العمل، حي�ث كانت قيم نتائ�ج احتامل اخلطأ 
م�ن النوع األول ه�ي : )0.005(، )0.001( عى الرتيب أقل من 
مس�توى الداللة املفرض مس�بقًا من الباح�ث )0.05(. وقد بلغت 
ق�وة االختبار اإلحصائ�ي )86 %( ، )93 %( عى الرتيب،  وهي قيم 

مرتفعة تؤكد إمكانية االعتامد عى هذه النتيجة.

ويوض�ح اجل�دول رق�م )37( نتائ�ج اختب�ار ش�يفيه لتحدي�د مص�ادر 
الفروق الدالة إحصائيًا بني مفردات جمتمع الدراس�ة من العاملني يف املديرية 
العام�ة للج�وازات واملديري�ة العامة للدفاع امل�دين يف رؤيتهم لنم�ط القيادة 

االسراتيجية املشاركة باختالف فئات الرتبة العسكرية.
اجلدول رقم )37(

نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بني رؤية املبحوثني لنمط القيادة 
االسرتاتيجية املشاركة باختالف فئات الرتبة العسكرية

فئات الرتبة البعد
العسكرية

املتوسط
احلسايب

فئات الرتبة العسكرية
1234

نمط القيادة 
االسراتيجية

املشاركة

*3.10نقيب1
*2.99رائد2
*2.94مقدم3
3.45عقيد4

** دال عند مستوى داللة )0.01( أو أقل.

يتض�ح م�ن اجل�دول رق�م )37( أن الفروق الدال�ة إحصائي�ًا يف حتديد 
رؤي�ة مفردات جمتمع الدراس�ة م�ن العامل�ني يف املديرية العام�ة للجوازات 
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واملديرية العامة للدفاع املدين لنمط القيادة االس�راتيجية املشاركة باختالف 
فئات الرتبة العس�كرية كانت بني الذين حيملون رتبة عقيد وكل من :  الذين 
حيمل�ون رتبة نقيب، والذي�ن حيملون رتبة رائد، والذين حيملون رتبة مقدم ، 
وكان�ت الفروق الدالة إحصائيًا لصالح الذي�ن حيملون رتبة عقيد حيث بلغ 
متوس�طهم )3.45( مقابل )3.10( الذين حيملون رتبة نقيب، و)2.99( 
للذي�ن حيمل�ون رتب�ة رائ�د، و)2.94( للذي�ن حيمل�ون رتبة مق�دم ، وهذا 
م�ؤرش ع�ى أن الذين يتمتع�ون برتب أعى أكث�ر إدراكًا ووعي�ًا بنمط القيادة 
االسراتيجية املشاركة ،  حيث سامهت الرتبة العسكرية األعى وما اكتسبوه 
م�ن خربات خ�الل التدرج يف الرت�ب املختلفة يف زيادة قدراهت�م عى إدراك 

نمط القيادة االسراتيجية املشاركة.

ويوض�ح اجل�دول رق�م )38( نتائ�ج اختب�ار ش�يفيه لتحدي�د مص�ادر 
الفروق الدالة إحصائيًا بني مفردات جمتمع الدراس�ة من العاملني يف املديرية 
العام�ة للج�وازات واملديري�ة العامة للدفاع امل�دين يف رؤيتهم لنم�ط القيادة 

االسراتيجية التحويلية باختالف فئات الرتبة العسكرية.
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اجلدول رقم )38(
نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بني رؤية املبحوثني لنمط القيادة 

االسرتاتيجية التحويلية باختالف فئات الرتبة العسكرية

املتوسطفئات الرتبة العسكريةالبعد
احلسايب

فئات الرتبة العسكرية
1234

نمط القيادة 
االسراتيجية

التحويلية

*2.99نقيب1
*2.88رائد2
*2.86مقدم3
3.41عقيد4

** دال عند مستوى داللة )0.01( أو أقل.

يتضح من اجلدول رقم )38( أن الفروق الدالة إحصائيًا يف حتديد رؤية 
مفردات جمتمع الدراس�ة من العاملني يف املديرية العامة للجوازات واملديرية 
العام�ة للدف�اع املدين لنم�ط القيادة االس�راتيجية املش�اركة باختالف فئات 
الرتبة العسكرية كانت بني الذين حيملون رتبة عقيد وكل من :  الذين حيملون 
رتب�ة نقيب، والذين حيملون رتبة رائ�د، والذين حيملون رتبة مقدم ، وكانت 
الفروق الدالة إحصائيًا لصالح الذين حيملون رتبة عقيد حيث بلغ متوسطهم 
)3.41( مقاب�ل )2.99( الذي�ن حيمل�ون رتب�ة نقي�ب، و)2.88( للذين 
حيمل�ون رتب�ة رائد، و)2.86( للذين حيملون رتب�ة مقدم ، وهذا مؤرش عى 
أن الذين يتمتعون برتب أعى أكثر إدراكًا ووعيًا بنمط القيادة االس�راتيجية 
التحويلية ،  حيث س�امهت الرتبة العسكرية األعى وما اكتسبوه من خربات 
خ�الل الت�درج يف الرتب املختلف�ة يف زيادة قدراهتم ع�ى إدراك نمط القيادة 

االسراتيجية التحويلية.
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ويوض�ح اجل�دول رق�م )39( نتائ�ج اختب�ار ش�يفيه لتحدي�د مص�ادر 
الفروق الدالة إحصائيًا بني مفردات جمتمع الدراس�ة من العاملني يف املديرية 
العام�ة للج�وازات واملديري�ة العامة للدفاع امل�دين يف رؤيتهم لنم�ط القيادة 

االسراتيجية املشاركة باختالف فئات جهة العمل.
اجلدول رقم )39(

نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بني رؤية املبحوثني لنمط القيادة 
االسرتاتيجية املشاركة باختالف فئات جهة العمل

املتوسطفئات جهة العملالبعد
احلسايب

فئات جهة 
العمل

12
نمط القيادة 
االسراتيجية

املشاركة

*2.96املديرية العامة للجوازات1
3.27املديرية العامة للدفاع املدين2

** دال عند مستوى داللة )0.01( أو أقل.

يتضح من اجلدول رقم )39( أن الفروق الدالة إحصائيًا يف حتديد رؤية 
مفردات جمتمع الدراس�ة من العاملني يف املديرية العامة للجوازات واملديرية 
العام�ة للدف�اع املدين لنم�ط القيادة االس�راتيجية املش�اركة باختالف فئات 
جه�ة العمل كانت ب�ني العاملني يف املديري�ة العامة للدفاع امل�دين والعاملني 
يف املديري�ة العام�ة للج�وازات ، وكان�ت الف�روق الدال�ة إحصائي�ًا لصالح 
العامل�ني يف املديري�ة العام�ة للدف�اع املدين حي�ث بلغ متوس�طهم )3.27( 
مقاب�ل )2.96( للعامل�ني يف املديري�ة العامة للج�وازات ، وهذا مؤرش عى 
أن العامل�ني يف املديري�ة العامة للدفاع املدين أكث�ر إدراكًا ووعيًا بنمط القيادة 
االس�راتيجية املش�اركة ،  حي�ث إن طبيع�ة عمله�م يف مواجه�ة األزم�ات 
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والك�وارث واألخط�ار، حتت�م تطبيق نم�ط القيادة االس�راتيجية املش�اركة 
بدرج�ات أكرب من املديرية العامة للجوازات، م�ا جيعلهم أكثر إملامًا وإدراكًا 

لنمط القيادة االسراتيجية املشاركة.

ويوض�ح اجل�دول رق�م )40( نتائ�ج اختب�ار ش�يفيه لتحدي�د مص�ادر 
الفروق الدالة إحصائيًا بني مفردات جمتمع الدراس�ة من العاملني يف املديرية 
العام�ة للج�وازات واملديري�ة العامة للدفاع امل�دين يف رؤيتهم لنم�ط القيادة 

االسراتيجية التنفيذية باختالف فئات جهة العمل.
اجلدول رقم )40(

نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بني رؤية املبحوثني لنمط القيادة 
االسرتاتيجية التنفيذية باختالف فئات جهة العمل

فئات جهة العملالبعد
املتوسط
احلسايب

فئات جهة 
العمل

12
نمط القيادة 
االسراتيجية

التنفيذية

*3.25املديرية العامة للجوازات1
3.47املديرية العامة للدفاع املدين2

** دال عند مستوى داللة )0.05( أو أقل.

يتضح من اجلدول رقم )40( أن الفروق الدالة إحصائيًا يف حتديد رؤية 
مفردات جمتمع الدراس�ة من العاملني يف املديرية العامة للجوازات واملديرية 
العام�ة للدف�اع املدين لنم�ط القيادة االس�راتيجية التنفيذي�ة باختالف فئات 
جهة العمل كان�ت بني العاملني يف املديرية العامة للدفاع املدين والعاملني يف 
املديري�ة العامة للجوازات ، وكانت الفروق الدالة إحصائيًا لصالح العاملني 
يف املديرية العامة للدفاع املدين حيث بلغ متوسطهم )3.47( مقابل )3.25( 
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للعامل�ني يف املديري�ة العام�ة للج�وازات ، وه�ذا مؤرش ع�ى أن العاملني يف 
املديري�ة العامة للدفاع املدين أكث�ر إدراكًا ووعيًا بنمط القيادة االس�راتيجية 
التنفيذي�ة ،  حي�ث إن طبيعة عملهم امليدانية يف مواجهة األزمات والكوارث 
واألخط�ار، حتتم تطبيق نمط القيادة االس�راتيجية التنفيذي�ة بدرجات أكرب 
م�ن املديري�ة العامة للجوازات، ما جيعله�م أكثر إملام�ًا وإدراكًا لنمط القيادة 

االسراتيجية التنفيذية.

2 ت اختالف رؤية املبحوثني نحو أنواع الثقافة التنظيمية السائدة باختالف 
متغرياهتم الشخصية والوظيفية :

وض�ح اجلدول رق�م )41( حتليل التغاير املتعدد املت�درج لتأثري املتغريات 
الشخصية والوظيفية ملفردات جمتمع الدراسة عى متغري أنواع الثقافة التنظيمية.

اجلدول رقم )41(
نتائج حتليل التغاير املتعدد املتدرج لداللة الفروق بني رؤية املبحوثني ألنواع 

الثقافة التنظيمية السائدة باختالف متغرياهتم الشخصية والوظيفية

نوعاملؤثر
اختبار فالقيمةاالختبار

احتامل اخلطأ 
من النوع

األول

حجم التأثري
)مربع إيتا 

)**

قوة
االختبار 

اإلحصائي

العمر
)س1(

0.023.7120.0120.0200.806بيلليز
0.9803.7120.0120.0200.806ويلكس
0.0213.7120.0120.0200.806هوتيلينج

املستوى 
التعليمي
)س2(

0.0122.1120.0980.0120.540بيلليز
0.9882.1120.0980.0120.540ويلكس
0.0122.1120.0980.0120.540هوتيلينج
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نوعاملؤثر
اختبار فالقيمةاالختبار

احتامل اخلطأ 
من النوع

األول

حجم التأثري
)مربع إيتا 

)**

قوة
االختبار 

اإلحصائي

الرتبة 
العسكرية

)س3(

0.0482.9610.0020.0160.972بيلليز
0.9522.9810.0020.0160.972ويلكس
0.0502.9930.0020.0160.974هوتيلينج

جهة العمل
)س4(

0.0254.6470.0030.0250.892بيلليز
0.9754.6470.0030.0250.892ويلكس
0.0264.6470.0030.0250.892هوتيلينج

سنوات اخلربة
)س5(

0.0152.7120.0440.0150.659بيلليز
0.9852.7120.0440.0150.659ويلكس
0.0152.7120.0440.0150.659هوتيلينج

تفاعل )س2( 
مع )س3(

0.0352.1030.0260.0120.881بيلليز
0.9662.1150.0260.0120.790ويلكس
0.0352.1220.0250.0120.885هوتيلينج

تفاعل )س2( 
مع )س4(

0.0193.4140.0170.0190.769بيلليز
0.9813.4140.0170.0190.769ويلكس
0.0193.4140.0170.0190.769هوتيلينج

تفاعل )س3( 
مع )س4(

0.0241.4750.1510.0080.713بيلليز
0.9761.4760.1510.0080.600ويلكس
0.0251.4760.1510.0080.713هوتيلينج
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نوعاملؤثر
اختبار فالقيمةاالختبار

احتامل اخلطأ 
من النوع

األول

حجم التأثري
)مربع إيتا 

)**

قوة
االختبار 

اإلحصائي

تفاعل )س2( 
مع )س3(
من )س4(

0.0462.7880.0030.0150.962بيلليز
0.9552.7970.0030.0150.907ويلكس
0.0472.7990.0030.0150.962هوتيلينج

دال إحصائيًا عند مستوى معنوية )0.05(   *
** يفرس مربع إيتا نس�بة تباين املتغري التابع والتي ترجع إىل املتغري املس�تقل، وقد اقرح 
كوه�ني )Cohen 1988( أن�ه إذا كان مربع إيتا = )1%( فإن هذا املتغري املس�تقل 
يف�رس نس�بة ضعيفة من تباين املتغري التابع، أم�ا إذا كان مربع إيتا = )6%( فإنه يدل 
عى أن هذا املتغري املستقل يفرس نسبة متوسطة من تباين املتغري التابع، بينام إذا كان 
مربع إيتا =)16%( فيدل عى أن هذا املتغري املس�تقل يفرس نس�بة مرتفعة من تباين 

املتغري التابع )مراد، 2000م : ص280(.

يتضح من اجلدول رقم )41( الذي يتضمن نتيجة حتليل التغاير املتعدد 
املتدرج باستخدام اختبارات )بيلليز، ويلكس، هوتيلينج( ما ييل :

ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة يف آراء )اس�تجابات( العاملني 
نحو أنواع الثقافة التنظيمية السائدة تبعًا الختالف متغري املستوى التعليمي، 
والتفاع�ل ب�ني متغ�ريي )الرتبة العس�كرية، جهة العمل(، حي�ث كانت قيم 
اخلطأ من النوع األول أكرب من مس�توى الداللة املفرض مس�بقًا من الباحث 

)0.05( جلميع هذه املتغريات. 

توج�د فروق ذات دالل�ة إحصائية يف آراء )اس�تجابات( العاملني نحو 
متغ�ري أن�امط القي�ادة االس�راتيجية تبع�ًا الخت�الف متغ�ري العم�ر، والرتبة 
العسكرية، وجهة العمل ، وسنوات اخلربة، والتفاعل بني متغريي )املستوى 
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التعليم، الرتبة العس�كرية(، والتفاعل بني متغريي )املستوى التعليمي، جهة 
العم�ل(، والتفاع�ل ب�ني متغريات )املس�توى التعليم�ي، الرتبة العس�كرية، 
جه�ة العمل(، حيث كانت قي�م نتائج احتامل اخلطأ من النوع األول هي عى 
الرتي�ب : )0.012(، )0.002(، )0.003(، )0.044(، )0.026(، 
)0.017(، )0.003( أقل من مستوى الداللة املفرض مسبقًا من الباحث 

 .)0.05(

وملعرفة االختالفات )الفروقات( عى مس�توى أن�واع الثقافة التنظيمية 
الس�ائدة عن�د مس�توى دالل�ة )0.05(، ق�ام الباح�ث باس�تخدام حتلي�ل 
التغاي�ر املتعدد املتدرج؛ الختب�ار الفروق يف أنواع الثقافة التنظيمية الس�ائدة 
وفق�ًا ملتغ�ريات العمر، والرتبة العس�كرية، وجهة العمل، وس�نوات اخلربة، 
والتفاعل بني متغريي )املس�توى التعليمي، الرتبة العسكرية(، والتفاعل بني 
متغريي )املستوى التعليمي، جهة العمل(، والتفاعل بني متغريات )املستوى 

التعليمي، الرتبة العسكرية، جهة العمل(، كام يتضح من اجلدول التايل :  
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اجلدول رقم )42( نتائج حتليل التغاير املتعدد املتدرج الختبار الفروق يف 
أنواع الثقافة التنظيمية السائدة وفقًا لت )العمر، والرتبة العسكرية، وجهة 

العمل ، وسنوات اخلربة، والتفاعل بني متغريي املستوى التعليمي والرتبة 
العسكرية، والتفاعل بني متغريي املستوى التعليمي وجهة العمل، والتفاعل 

بني متغريات املستوى التعليمي والرتبة العسكرية وجهة العمل( 

اختباراألبعاداملتغريات
)ف(

احتامل اخلطأ
من النوع

األول

حجم 
التأثري

)مربع إيتا(

قوة
االختبار 

اإلحصائي

العمر
)س1(

0.0060.0140.789 **7.666الثقافة املحافظة
0.2350.6280.0000.077الثقافة املرنة

1.5540.2130.0030.238الثقافة املبدعة

الرتبة 
العسكرية

)س3(

0.0020.0280.922 **5.133الثقافة املحافظة
0.0020.0270.917 **5.029الثقافة املرنة

2.6110.0510.0140.640الثقافة املبدعة

جهة العمل
)س4(

0.0280.0090.592 *4.827الثقافة املحافظة
1.7370.1880.0030.260الثقافة املرنة

0.0060.0140.785 **7.582الثقافة املبدعة

اخلربة
)س5(

1.3360.2480.0020.211الثقافة املحافظة
3.5250.0610.0060.466الثقافة املرنة

0.1660.6840.0000.69الثقافة املبدعة

تفاعل 
)س2(

مع )س3(

1.9600.1190.0110.506الثقافة املحافظة
1.4500.2270.0080.385الثقافة املرنة

0.0170.9970.0000.053الثقافة املبدعة
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تفاعل 
)س2(

مع )س4(

3.6640.0560.0070.480الثقافة املحافظة
0.0470.0070.512 *3.977الثقافة املرنة

0.1840.6680.0000.071الثقافة املبدعة
تفاعل 
)س2(

مع )س3(
و)س4(

0.0200.806 0.012 *3.710الثقافة املحافظة
0.0020.0260.909 **4.895الثقافة املرنة

0.0140.0190.789 *3.573الثقافة املبدعة

*  دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )0.05( أو أقل.
**  دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )0.01( أو أقل.

يتضح من اجلدول رقم )42( ما ييل :
� ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة يف آراء )اس�تجابات( العامل�ني 
نح�و أن�واع الثقافة التنظيمية الس�ائدة املحافظ�ة أو املرن�ة أو املبدعة تبعًا 
الختالف متغري اخلربة، والتفاعل بني متغريي )املستوى التعليمي، الرتبة 
العس�كرية(، حي�ث كانت قيم اخلط�أ من النوع األول أكرب من مس�توى 

الداللة املفرض مسبقًا من الباحث )0.05( جلميع هذه املتغريات. 
� ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )استجابات( العاملني نحو 
الثقاف�ة املرنة أو املبدعة تبعًا الخت�الف متغري العمر، حيث كانت قيم 
اخلط�أ من النوع األول أكرب من مس�توى الداللة املفرض مس�بقًا من 

الباحث )0.05( جلميع هذه املتغريات. 
� ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )استجابات( العاملني نحو 
الثقافة املبدعة تبعًا الختالف متغري الرتبة العسكرية، حيث كانت قيم 
اخلط�أ من النوع األول أكرب من مس�توى الداللة املفرض مس�بقًا من 

الباحث )0.05( جلميع هذه املتغريات. 
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� ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )استجابات( العاملني نحو 
الثقافة املرنة تبعًا الختالف متغري جهة العمل، حيث كانت قيم اخلطأ 
من النوع األول أكرب من مستوى الداللة املفرض مسبقًا من الباحث 

)0.05( جلميع هذه املتغريات. 
� ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )استجابات( العاملني نحو 
الثقاف�ة املحافظة والثقافة املبدعة تبع�ًا الختالف التفاعل بني متغريي 
)املس�توى التعليمي، جهة العمل(، حيث كان�ت قيم اخلطأ من النوع 
األول أكرب من مستوى الداللة املفرض مسبقًا من الباحث )0.05( 

جلميع هذه املتغريات. 
� توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة يف آراء )اس�تجابات( العامل�ني 
نح�و الثقاف�ة املحافظ�ة تبع�ًا الخت�الف متغ�ري العم�ر، حي�ث كانت 
قي�م نتائ�ج احت�امل اخلطأ من الن�وع األول ه�ي : )0.006( أقل من 
مس�توى الداللة املفرض مس�بقًا من الباح�ث )0.05(. وقد بلغت 
ق�وة االختبار اإلحصائي )79 %( ،  وه�ي قيمة مرتفعة تؤكد إمكانية 

االعتامد عى هذه النتيجة.
� توج�د فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )اس�تجابات( العاملني نحو 
الثقافة املحافظة والثقافة املرنة تبعًا الختالف متغري الرتبة العس�كرية، 
حيث كانت قيم نتائج احتامل اخلطأ من النوع األول هي : )0.002(، 
)0.002( عى الرتيب أقل من مس�توى الداللة املفرض مسبقًا من 
الباح�ث )0.05(. وق�د بلغت ق�وة االختبار اإلحصائ�ي )92 %( ، 
)92 %( ع�ى الرتي�ب،  وهي قيم مرتفعة تؤك�د إمكانية االعتامد عى 

هذه النتيجة.



381

� توج�د فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )اس�تجابات( العاملني نحو 
الثقاف�ة املحافظة والثقاف�ة املبدعة تبعًا الختالف متغ�ري جهة العمل، 
حيث كانت قيم نتائج احتامل اخلطأ من النوع األول هي : )0.028(، 
)0.006( عى الرتيب أقل من مس�توى الداللة املفرض مسبقًا من 
الباح�ث )0.05(. وقد بلغ��ت قوة االختب�ار اإلحصائي )59 %(، 
)79 %( ع�ى الرتي�ب،  وهي قيم مرتفعة تؤك�د إمكانية االعتامد عى 

هذه النتيجة.
� توج�د فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )اس�تجابات( العاملني نحو 
الثقافة املرنة تبعًا الختالف التفاعل بني متغريي )املس�توى التعليمي، 
جه�ة العمل(، حيث كان�ت قيم نتائج احتامل اخلطأ م�ن النوع األول 
هي : )0.047( أقل من مستوى الداللة املفرض مسبقًا من الباحث 
)0.05(. وق�د بلغت قوة االختبار اإلحصائي )51 %( ،  وهي قيمة 

مرتفعة تؤكد إمكانية االعتامد عى هذه النتيجة.
� توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة يف آراء )اس�تجابات( العامل�ني 
نح�و الثقاف�ة املحافظة والثقاف�ة املرنة والثقافة املبدع�ة تبعًا الختالف 
التفاع�ل بني متغريات )املس�توى التعليم�ي، الرتبة العس�كرية، جهة 
العم�ل(، حيث كانت قي�م نتائج احتامل اخلطأ م�ن النوع األول هي: 
)0.012(، )0.002(، )0.014( ع�ى الرتي�ب أقل من مس�توى 
الداللة املفرض مس�بقًا م�ن الباحث )0.05(. وق�د بلغ����ت قوة 
االختبار اإلحصائي )81 %( ، )91 %(، )78 %( عى الرتيب،  وهي 

قيم مرتفعة تؤكد إمكانية االعتامد عى هذه النتيجة.   

ويوض�ح اجل�دول رق�م )43( نتائ�ج اختب�ار ش�يفيه لتحدي�د مص�ادر 
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الفروق الدالة إحصائيًا بني مفردات جمتمع الدراس�ة من العاملني يف املديرية 
العام�ة للجوازات واملديرية العامة للدف�اع املدين يف رؤيتهم للثقافة املحافظة 

باختالف فئات الرتبة العسكرية.
اجلدول رقم )43(

نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بني رؤية املبحوثني للثقافة املحافظة 
باختالف فئات الرتبة العسكرية

فئات الرتبة العسكريةالبعد
املتوسط
احلسايب

فئات الرتبة العسكرية
1234

الثقافة
املحافظة

*3.36نقيب1
*3.39رائد2
*3.54مقدم3
3.87عقيد4

** دال عند مستوى داللة )0.01( أو أقل.

يتضح من اجلدول رقم )43( أن الفروق الدالة إحصائيًا يف حتديد رؤية 
مفردات جمتمع الدراس�ة من العاملني يف املديرية العامة للجوازات واملديرية 
العامة للدفاع املدين للثقافة املحافظة باختالف فئات الرتبة العس�كرية كانت 
ب�ني الذين حيملون رتبة عقيد وكل من :  الذي�ن حيملون رتبة نقيب، والذين 
حيمل�ون رتب�ة رائ�د، والذين حيمل�ون رتبة مق�دم ، وكان�ت الف�روق الدالة 
إحصائي�ًا لصال�ح الذين حيمل�ون رتبة عقيد حيث بلغ متوس�طهم )3.87( 
مقاب�ل )3.36( للذين حيملون رتبة نقي�ب، و)3.39( للذين حيملون رتبة 
رائ�د، و)3.54( للذي�ن حيمل�ون رتب�ة مقدم ، وه�ذا مؤرش ع�ى أن الذين 
يتمتع�ون برت�ب أعى أكث�ر إدراكًا ووعيًا بالثقافة املحافظة ،  حيث س�امهت 
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الرتب�ة العس�كرية األعى وما اكتس�بوه من خربات خالل الت�درج يف الرتب 
املختلفة يف زيادة قدراهتم عى إدراك الثقافة املحافظة.

ويوضح اجلدول رقم )44( نتائج اختبار شيفيه لتحديد مصادر الفروق 
الدال�ة إحصائيًا بني مفردات جمتمع الدراس�ة من العامل�ني يف املديرية العامة 
للج�وازات واملديرية العامة للدفاع امل�دين يف رؤيتهم للثقافة املرنة باختالف 

فئات الرتبة العسكرية.
اجلدول رقم )44(

نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بني رؤية املبحوثني للثقافة املرنة باختالف 
فئات الرتبة العسكرية

فئات الرتبة العسكريةالبعد
املتوسط
احلسايب

فئات الرتبة العسكرية
1234

الثقافة املرنة

*2.93نقيب1
*2.96رائد2
*3.01مقدم3
3.56عقيد4

** دال عند مستوى داللة )0.01( أو أقل.

يتضح من اجلدول رقم )44( أن الفروق الدالة إحصائيًا يف حتديد رؤية 
مفردات جمتمع الدراس�ة من العاملني يف املديرية العامة للجوازات واملديرية 
العام�ة للدفاع املدين للثقافة امل���رنة باختالف فئات الرتبة العس�كرية كانت 
ب�ني الذين حيمل�ون رتبة عقيد وكل من : الذين حيمل�ون رتبة نقيب، والذين 
حيمل�ون رتب�ة رائ�د، والذين حيمل�ون رتبة مق�دم ، وكان�ت الف�روق الدالة 
إحصائي�ًا لصال�ح الذين حيمل�ون رتبة عقيد حيث بلغ متوس�طهم )3.56( 
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مقاب�ل )2.93( للذين حيملون رتبة نقي�ب، و)2.96( للذين حيملون رتبة 
رائ�د، و)3.01( للذي�ن حيمل�ون رتب�ة مقدم ، وه�ذا مؤرش ع�ى أن الذين 
يتمتعون برتب أعى أكثر إدراكًا ووعيًا بالثقافة املرنة ،  حيث س�امهت الرتبة 
العس�كرية األعى وما اكتس�بوه من خربات خالل التدرج يف الرتب املختلفة 

يف زيادة قدراهتم عى إدراك الثقافة املرنة.

ويوض�ح اجل�دول رق�م )45( نتائ�ج اختب�ار ش�يفيه لتحدي�د مص�ادر 
الفروق الدالة إحصائيًا بني مفردات جمتمع الدراس�ة من العاملني يف املديرية 
العام�ة للجوازات واملديرية العامة للدف�اع املدين يف رؤيتهم للثقافة املحافظة 

باختالف فئات جهة العمل.
اجلدول رقم )45(

نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بني رؤية املبحوثني للثقافة املحافظة 
باختالف فئات جهة العمل

فئات جهة العملالبعد
املتوسط
احلسايب

فئات جهة العمل
12

الثقافة
املحافظة

*3.46املديرية العامة للجوازات1
3.62املديرية العامة للدفاع املدين2

** دال عند مستوى داللة )0.01( أو أقل.

يتض�ح م�ن اجل�دول رق�م )45( أن الفروق الدال�ة إحصائي�ًا يف حتديد 
رؤي�ة مفردات جمتمع الدراس�ة م�ن العامل�ني يف املديرية العام�ة للجوازات 
واملديري�ة العام�ة للدفاع املدين للثقافة املحافظ�ة باختالف فئات جهة العمل 
كان�ت ب�ني العامل�ني يف املديري�ة العامة للدفاع امل�دين والعامل�ني يف املديرية 
العام�ة للج�وازات ، وكان�ت الف�روق الدال�ة إحصائيًا لصال�ح العاملني يف 
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املديرية العامة للدفاع املدين حيث بلغ متوس�طهم )3.62( مقابل )3.46( 
للعامل�ني يف املديري�ة العام�ة للج�وازات ، وه�ذا مؤرش ع�ى أن العاملني يف 
املديري�ة العامة للدفاع املدين أكث�ر إدراكًا ووعيًا بالثقافة املحافظة ،  حيث إن 
طبيعة عمله�م يف مواجهة األزمات والكوارث واألخطار، تس�تدعي التقيد 
باألوام�ر والتعليامت ونظم وإجراءات العمل بدرجات أكرب من العاملني يف 

املديرية العامة للجوازات، ما جيعلهم أكثر إملامًا وإدراكًا بالثقافة املحافظة.

ويوضح اجلدول رقم )46( نتائج اختبار شيفيه لتحديد مصادر الفروق 
الدال�ة إحصائيًا بني مفردات جمتمع الدراس�ة من العامل�ني يف املديرية العامة 
للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين يف رؤيتهم للثقافة املبدعة باختالف 

فئات جهة العمل.
اجلدول رقم )46(

نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بني رؤية املبحوثني للثقافة املبدعة 
باختالف فئات جهة العمل

فئات جهة العملالبعد
املتوسط
احلسايب

فئات جهة العمل
12

الثقافة
املبدعة

*2.56املديرية العامة للجوازات1
2.85املديرية العامة للدفاع املدين2

** دال عند مستوى داللة )0.01( أو أقل.

يتضح من اجلدول رقم )46( أن الفروق الدالة إحصائيًا يف حتديد رؤية 
مفردات جمتمع الدراس�ة من العاملني يف املديرية العامة للجوازات واملديرية 
العام�ة للدف�اع امل�دين للثقاف�ة املبدع�ة باختالف فئ�ات جهة العم�ل كانت 
ب�ني العامل�ني يف املديرية العام�ة للدفاع امل�دين والعاملني يف املديري�ة العامة 
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للج�وازات ، وكان�ت الف�روق الدالة إحصائي�ًا لصالح العامل�ني يف املديرية 
العامة للدفاع املدين حيث بلغ متوسطهم )2.85( مقابل )2.56( للعاملني 
يف املديرية العامة للجوازات ، وهذا مؤرش عى أن العاملني يف املديرية العامة 
للدف�اع امل�دين أكثر إدراكًا ووعي�ًا بالثقافة املبدعة ،  حي�ث إن طبيعة عملهم 
امليدانية يف مواجهة األزمات والكوارث واألخطار، حتتم منحهم مس�احات 
أكرب تسمح هلم باملبادرة وأخذ زمام املبادأة ملواجهة تلك املشكالت بدرجات 
أكرب من العاملني يف املديرية العامة للجوازات ، ما جيعلهم أكثر إملامًا وإدراكًا 

للثقافة املبدعة.

3 ت اختالف رؤية املبحوثني نحو دور أنامط القيادة االسرتاتيجية يف تطوير 
الثقافة التنظيمية السائدة باختالف متغرياهتم الشخصية والوظيفية :

يوضح اجلدول رقم )47( حتليل التغاير املتعدد املتدرج لتأثري املتغريات 
الشخصية والوظيفية ملفردات جمتمع الدراسة عى متغري دور أنامط القيادة يف 

تطوير الثقافة التنظيمية السائدة.
اجلدول رقم )47( نتائج حتليل التغاير املتعدد املتدرج لداللة الفروق بني 

رؤية املبحوثني لدور أنامط  القيادة االسرتاتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية 
السائدة باختالف متغرياهتم الشخصية والوظيفية

نوعاملؤثر
اختبار فالقيمةاالختبار

احتامل اخلطأ 
من النوع

األول

حجم التأثري
)مربع إيتا 

)**

قوة
االختبار 

اإلحصائي

العمر
)س1(

0.0122.1690.0910.0120.552بيلليز
0.9882.1690.0910.0120.552ويلكس
0.0122.1690.0910.0120.552هوتيلينج
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نوعاملؤثر
اختبار فالقيمةاالختبار

احتامل اخلطأ 
من النوع

األول

حجم التأثري
)مربع إيتا 

)**

قوة
االختبار 

اإلحصائي

املستوى 
التعليمي
)س2(

0.0020.4450.7210.0020.140بيلليز
0.9980.4450.7210.0020.140ويلكس
0.0020.4450.7210.0020.140هوتيلينج

الرتبة 
العسكرية

)س3(

0.0291.7910.0650.0100.812بيلليز
0.9711.7950.0650.0100.705ويلكس
0.0301.7970.0640.0100.813هوتيلينج

جهة العمل
)س4(

0.0183.3540.0190.0180.761بيلليز
0.9823.3540.0190.0180.761ويلكس
0.0193.3540.0190.0180.761هوتيلينج

سنوات 
اخلربة

)س5(

0.0081.5320.2050.0080.405بيلليز
0.9921.5320.2050.0080.405ويلكس
0.0091.5320.2050.0080.405هوتيلينج

تفاعل 
)س2( مع 

)س3(

0.0090.5320.8520.0030.268بيلليز
0.9910.5320.8520.0030.218ويلكس
0.0090.5310.8530.0030.267هوتيلينج

تفاعل 
)س2( مع 

)س4(

0.0091.6720.1720.0090.439بيلليز
0.9911.6720.1720.0090.439ويلكس
0.0091.6720.1720.0090.439هوتيلينج
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نوعاملؤثر
اختبار فالقيمةاالختبار

احتامل اخلطأ 
من النوع

األول

حجم التأثري
)مربع إيتا 

)**

قوة
االختبار 

اإلحصائي

تفاعل 
)س3( مع 

)س4(

0.0392.3710.0120.0130.922بيلليز
0.9612.3930.0110.0130.847ويلكس
0.0402.4110.0100.0130.927هوتيلينج

تفاعل 
)س2( مع 

)س3(
من )س4(

0.0372.2310.0180.0120.902بيلليز
0.9642.2320.0180.0120.816ويلكس
0.0372.2280.0180.0120.902هوتيلينج

دال إحصائيًا عند مستوى معنوية )0.05(   *
** يفرس مربع إيتا نس�بة تباين املتغري التابع والتي ترجع إىل املتغري املس�تقل، وقد اقرح 
كوه�ني )Cohen 1988( أن�ه إذا كان مرب�ع إيت�ا = )1%( فإن هذا املتغري املس�تقل 
يف�رس نس�بة ضعيفة من تباين املتغري التابع، أم�ا إذا كان مربع إيتا = )6%( فإنه يدل 
عى أن هذا املتغري املستقل يفرس نسبة متوسطة من تباين املتغري التابع، بينام إذا كان 
مربع إيتا =)16%( فيدل عى أن هذا املتغري املس�تقل يفرس نس�بة مرتفعة من تباين 

املتغري التابع )مراد، 2000م : ص280(.

يتضح من اجلدول رقم )47( الذي يتضمن نتيجة حتليل التغاير املتعدد 
املتدرج باستخدام اختبارات )بيلليز، ويلكس، هوتيلينج( ما ييل :

� ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )استجابات( العاملني نحو 
دور أنامط القيادة االس�راتيجية املش�اركة، أو التحويلية، أو التنفيذية 
يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمي�ة الس�ائدة تبع�ًا الخت�الف متغ�ري العمر، 
واملس�توى التعليم�ي، والرتب�ة العس�كرية، واخل�ربة، والتفاع�ل ب�ني 
متغريي )املستوى التعليمي، الرتبة العسكرية(، والتفاعل بني متغريي 
)املس�توى التعليمي، جه�ة العمل( حيث كانت قي�م اخلطأ من النوع 
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األول أكرب من مستوى الداللة املفرض مسبقًا من الباحث )0.05( 
جلميع هذه املتغريات. 

� توج�د فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )اس�تجابات( العاملني نحو 
دور أنامط القيادة االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة تبعًا 
الختالف متغري جهة العمل ، حيث كانت قيم نتائج احتامل اخلطأ من 
النوع األول هي عى الرتيب : )0.018(، )0.018(، )0.018(، 

أقل من مستوى الداللة املفرض مسبقًا من الباحث )0.05(. 
� توج�د فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )اس�تجابات( العاملني نحو 
دور أنامط القيادة االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة تبعًا 
الخت�الف التفاعل بني متغ�ريي )الرتبة العس�كرية، وجهة العمل( ، 
حيث كانت قيم نتائج احتامل اخلطأ من النوع األول هي عى الرتيب: 
الدالل�ة  مس�توى  م�ن  أق�ل   ،)0.010(  ،)0.012(  ،)0.012(

املفرض مسبقًا من الباحث )0.05(. 
� توج�د فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )اس�تجابات( العاملني نحو 
دور أن�امط القي�ادة االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة 
تبع�ًا الخت�الف التفاعل ب�ني متغريات )املس�توى التعليم�ي، والرتبة 
العس�كرية، وجهة العمل( ، حيث كانت قي�م نتائج احتامل اخلطأ من 
النوع األول هي عى الرتيب : )0.018(، )0.018(، )0.018(، 

أقل من مستوى الداللة املفرض مسبقًا من الباحث )0.05(. 

وملعرف�ة االختالف�ات )الفروق�ات( ع�ى مس�توى دور أن�امط القي�ادة 
االس�راتيجية يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمي�ة الس�ائدة عن�د مس�توى دالل�ة 
)0.05(، ق�ام الباحث باس�تخدام حتلي�ل التغاير املتعدد املت�درج؛ الختبار 
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الفروق يف دور أنامط القيادة االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة 
وفقًا ملتغ�ريات جهة العمل ، والتفاعل بني متغريي )الرتبة العس�كرية، جهة 
العمل(، والتفاعل بني متغريات )املس�توى التعليمي، الرتبة العسكرية، جهة 

العمل(، كام يتضح من اجلدول التايل :  
اجلدول رقم )48( نتائج حتليل التغاير املتعدد املتدرج الختبار الفروق 

يف دور أنامط القيادة االسرتاتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة وفقًا 
لت )جهة العمل ، والتفاعل بني متغريي الرتبة العسكرية وجهة العمل، 

والتفاعل بني متغريات املستوى التعليمي والرتبة العسكرية وجهة العمل( 

اختباراألبعاداملتغريات
)ف(

احتامل اخلطأ
من النوع

األول

حجم التأثري
)مربع إيتا(

قوة
االختبار 

اإلحصائي

جهة العمل
)س4(

0.0060.0140.791 **7.690دور القيادة االسراتيجية املشاركة
0.0120.0120.712*6.376دور القيادة االسراتيجية التحويلية
0.0020.0170.866 **9.438دور القيادة االسراتيجية التنفيذية

تفاعل 
)س3(

مع )س4(

1.1210.3400.0060.303دور القيادة االسراتيجية املشاركة
0.2910.8320.0020.106دور القيادة االسراتيجية التحويلية
0.5010.6820.0030.152دور القيادة االسراتيجية التنفيذية

تفاعل 
)س2(

مع )س3(
و)س4(

2.3810.0690.0130.596دور القيادة االسراتيجية املشاركة
2.0110.1110.0110.517دور القيادة االسراتيجية التحويلية
0.0180.0180.766 *3.394دور القيادة االسراتيجية التنفيذية

*  دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )0.05( أو أقل.
**  دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )0.01( أو أقل.
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يتضح من اجلدول رقم )48( ما ييل :
� ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة يف آراء )اس�تجابات( العاملني 
نح�و دور أن�امط القيادة االس�راتيجية س�واء املش�اركة أو التحويلية 
أو التنفيذي�ة يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمية تبعًا الخت�الف التفاعل بني 
متغريي )الرتبة العس�كرية، جه�ة العمل(، حيث كانت قيم اخلطأ من 
الن�وع األول أكرب من مس�توى الداللة املفرض مس�بقًا م�ن الباحث 

)0.05( جلميع هذه املتغريات. 
� ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة يف آراء )اس�تجابات( العاملني 
نحو دور القيادة االس�راتيجية املشاركة أو التحويلية يف تطوير الثقافة 
التنظيمي�ة تبع�ًا الختالف التفاعل بني متغريات )املس�توى التعليمي، 
الرتب�ة العس�كرية، جهة العم�ل(، حيث كان�ت قيم اخلطأ م�ن النوع 
األول أكرب من مستوى الداللة املفرض مسبقًا من الباحث )0.05( 

جلميع هذه املتغريات.
� توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة يف آراء )اس�تجابات( العامل�ني 
نحو دور أنامط القيادة االس�راتيجية س�واء املش�اركة أو التحويلية أو 
التنفيذية يف تطوير الثقافة التنظيمية تبعًا الختالف متغري جهة العمل، 
حيث كانت قيم نتائج احتامل اخلطأ من النوع األول هي عى الرتيب: 
)0.006(، )0.012(، )0.002( أقل من مستوى الداللة املفرض 
مس�بقًا م�ن الباحث )0.05(. وق�د بلغت قوة االختب�ار اإلحصائي 
)79 %(، )71 %(، )87 %( ع�ى الرتي�ب ،  وهي قيمة مرتفعة تؤكد 

إمكانية االعتامد عى هذه النتائج.
� توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة يف آراء )اس�تجابات( العامل�ني 
نح�و دور القي�ادة االس�راتيجية التنفيذية يف تطوير الثقاف�ة التنظيمية 
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تبع�ًا الخت�الف التفاعل ب�ني متغريات )املس�توى التعليم�ي، والرتبة 
العس�كرية، وجه�ة العم�ل( ، حي�ث كانت قي�م نتائج احت�امل اخلطأ 
من الن�وع األول هي : )0.018( أقل من مس�توى الداللة املفرض 
مسبقًا من الباحث )0.05(. وقد بلغ����ت قوة االختبار اإلحصائي 
)77%( ،  وهي قيمة مرتفعة تؤكد إمكانية االعتامد عى هذه النتيجة.

ويوض�ح اجل�دول رق�م )49( نتائ�ج اختب�ار ش�يفيه لتحدي�د مص�ادر 
الفروق الدالة إحصائيًا بني مفردات جمتمع الدراس�ة من العاملني يف املديرية 
العام�ة للج�وازات واملديرية العام�ة للدفاع امل�دين يف رؤيتهم ل�دور القيادة 
االس�راتيجية املش�اركة يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة باختالف فئات 

جهة العمل.
اجلدول رقم )49( نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بني رؤية املبحوثني 
لدور القيادة االسرتاتيجية املشاركة يف تطوير الثقافة التنظيمية باختالف 

فئات جهة العمل

املتوسطفئات جهة العملالبعد
احلسايب

فئات جهة 
العمل

12

دور القيادة
االسراتيجية املشاركة

*2.83املديرية العامة للجوازات1
3.13املديرية العامة للدفاع املدين2

** دال عند مستوى داللة )0.01( أو أقل.

يتض�ح م�ن اجل�دول رق�م )49( أن الفروق الدال�ة إحصائي�ًا يف حتديد 
رؤي�ة مفردات جمتمع الدراس�ة م�ن العامل�ني يف املديرية العام�ة للجوازات 
واملديرية العامة للدفاع املدين لدور القيادة االس�راتيجية املش�اركة يف تطوير 
الثقاف�ة التنظيمية الس�ائدة باختالف فئ�ات جهة العمل كان�ت بني العاملني 
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يف املديري�ة العام�ة للدفاع امل�دين والعامل�ني يف املديرية العام�ة للجوازات ، 
وكان�ت الف�روق الدالة إحصائيًا لصال�ح العاملني يف املديري�ة العامة للدفاع 
امل�دين حيث بلغ متوس�طهم )3.13( مقاب�ل )2.83( للعاملني يف املديرية 
العام�ة للج�وازات، وهذا مؤرش ع�ى أن العاملني يف املديري�ة العامة للدفاع 
املدين أكثر إدراكًا ووعيًا بدور القيادة االسراتيجية املشاركة يف تطوير الثقافة 
التنظيمية السائدة ،  حيث إن طبيعة عملهم يف مواجهة األزمات والكوارث 
واألخطار، تس�تدعي توفري املرونة واملشاركة التي تسهم يف جلب ثقافة مرنة 

تساعد عى مواجهة املشكالت والتصدي هلا بفاعلية.

ويوض�ح اجل�دول رق�م )50( نتائ�ج اختب�ار ش�يفيه لتحدي�د مص�ادر 
الفروق الدالة إحصائيًا بني مفردات جمتمع الدراس�ة من العاملني يف املديرية 
العام�ة للج�وازات واملديرية العام�ة للدفاع امل�دين يف رؤيتهم ل�دور القيادة 
االس�راتيجية التحويلية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة باختالف فئات 

جهة العمل.
اجلدول رقم )50( نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بني رؤية املبحوثني 
لدور القيادة االسرتاتيجية التحويلية يف تطوير الثقافة التنظيمية باختالف 

فئات جهة العمل

فئات جهة العملالبعد
املتوسط
احلسايب

فئات جهة 
العمل

12

دور القيادة
االسراتيجية التحويلية

*2.87املديرية العامة للجوازات1
3.12املديرية العامة للدفاع املدين2

** دال عند مستوى داللة )0.01( أو أقل.
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يتضح من اجلدول رقم )50( أن الفروق الدالة إحصائيًا يف حتديد رؤية 
مفردات جمتمع الدراس�ة من العاملني يف املديرية العامة للجوازات واملديرية 
العام�ة للدفاع املدين لدور القيادة االس�راتيجية التحويلي�ة يف تطوير الثقافة 
التنظيمية الس�ائدة باختالف فئات جهة العمل كانت بني العاملني يف املديرية 
العامة للدفاع املدين والعاملني يف املديرية العامة للجوازات ، وكانت الفروق 
الدال�ة إحصائي�ًا لصالح العامل�ني يف املديرية العامة للدف�اع املدين حيث بلغ 
متوسطهم )3.12( مقابل )2.87( للعاملني يف املديرية العامة للجوازات، 
وهذا مؤرش عى أن العاملني يف املديرية العامة للدفاع املدين أكثر إدراكًا ووعيًا 
ب�دور القيادة االس�راتيجية التحويلية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة  ،  
حيث إن طبيعة عملهم يف مواجهة األزمات والكوارث واألخطار، تستدعي 

توفر املرونة واملشاركة والدعم املستمر ملواجهة تلك األخطار.

ويوض�ح اجل�دول رق�م )51( نتائ�ج اختب�ار ش�يفيه لتحدي�د مص�ادر 
الفروق الدالة إحصائيًا بني مفردات جمتمع الدراس�ة من العاملني يف املديرية 
العام�ة للج�وازات واملديرية العام�ة للدفاع امل�دين يف رؤيتهم ل�دور القيادة 
االس�راتيجية التنفيذية يف تطوي�ر الثقافة التنظيمية الس�ائدة باختالف فئات 

جهة العمل.
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اجلدول رقم )51( نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بني رؤية املبحوثني 
لدور القيادة االسرتاتيجية التنفيذية يف تطوير الثقافة التنظيمية باختالف 

فئات جهة العمل

فئات جهة العملالبعد
املتوسط
احلسايب

فئات جهة 
العمل

12

دور القيادة
االسراتيجية التنفيذية

*3.06املديرية العامة للجوازات1
3.31املديرية العامة للدفاع املدين2

** دال عند مستوى داللة )0.01( أو أقل.

يتض�ح م�ن اجل�دول رق�م )51( أن الفروق الدال�ة إحصائي�ًا يف حتديد 
رؤي�ة مفردات جمتمع الدراس�ة م�ن العامل�ني يف املديرية العام�ة للجوازات 
واملديري�ة العامة للدفاع املدين لدور القيادة االس�راتيجية التنفيذية يف تطوير 
الثقاف�ة التنظيمية الس�ائدة باختالف فئ�ات جهة العمل كان�ت بني العاملني 
يف املديري�ة العام�ة للدفاع امل�دين والعامل�ني يف املديرية العام�ة للجوازات ، 
وكان�ت الف�روق الدالة إحصائيًا لصال�ح العاملني يف املديري�ة العامة للدفاع 
امل�دين حيث بلغ متوس�طهم )3.31( مقاب�ل )3.06( للعاملني يف املديرية 
العام�ة للج�وازات، وهذا مؤرش ع�ى أن العاملني يف املديري�ة العامة للدفاع 
املدين أكثر إدراكًا ووعيًا بدور القيادة االسراتيجية التنفيذية يف تطوير الثقافة 
التنظيمية السائدة ،  حيث إن طبيعة عملهم يف مواجهة األزمات والكوارث 
واألخطار، تس�تدعي اهتاممهم بالتنفيذ العميل امليداين س�واء للمهام العاجلة 
أو الروتينية، وكذلك التدريب امليداين عى تطبيق فرضيات خطط الطوارىء، 
م�ا جيعلهم أكث�ر إدراكًا ووعيًا بدور القيادة االس�راتيجية التنفيذية يف تطوير 

الثقافة التنظيمية السائدة.
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4 ت اختتالف رؤيتة املبحوثتني نحتو املعوقتات التي حتد متن فاعلية دور 
باختتالف  التنظيميتة  الثقافتة  تطويتر  يف  االسترتاتيجية  القيتادات 

متغرياهتم الشخصية والوظيفية 

يوض�ح اجل�دول رق�م )52( حتلي�ل التغاي�ر املتع�دد لتأث�ري املتغ�ريات 
الش�خصية والوظيفية ملفردات جمتمع الدراس�ة عى متغري املعوقات التي حتد 

من فاعلية دور القيادات االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة.

اجلدول رقم )52( نتائج حتليل التغاير املتعدد املتدرج لداللة الفروق بني 
رؤية املبحوثني للمعوقات التي حتد من فاعلية دور القيادات االسرتاتيجية 

يف تطوير الثقافة التنظيمية باختالف متغرياهتم الشخصية والوظيفية

نوعاملؤثر
اختبار فالقيمةاالختبار

احتامل اخلطأ 
من النوع

األول

حجم التأثري
)مربع 
إيتا**(

قوة
االختبار 

اإلحصائي

العمر
)س1(

0.0131.7790.1320.0130.544بيلليز
0.9871.7790.1320.0130.544ويلكس
0.0131.7790.1320.0130.544هوتيلينج

املستوى 
التعليمي
)س2(

0.0141.9300.1040.0140.583بيلليز
0.9861.9300.1040.0140.583ويلكس
0.0141.9300.1040.0140.583هوتيلينج

الرتبة 
العسكرية

)س3(

0.0170.7850.6660.0060.472بيلليز
0.9830.7840.6680.0060.414ويلكس
0.0170.7820.6690.0060.471هوتيلينج

جهة العمل
)س4(

0.0091.2350.2950.0090.388بيلليز
0.9911.2350.2950.0090.388ويلكس
0.0091.2350.2950.0090.388هوتيلينج
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نوعاملؤثر
اختبار فالقيمةاالختبار

احتامل اخلطأ 
من النوع

األول

حجم التأثري
)مربع 
إيتا**(

قوة
االختبار 

اإلحصائي
سنوات 

اخلربة
)س5(

0.0070.9440.4380.0070.300بيلليز
0.9930.9440.4380.0070.300ويلكس
0.0070.9440.4380.0070.300هوتيلينج

تفاعل 
)س2( مع 

)س3(

0.0221.0110.4360.0070.603بيلليز
0.9781.0090.4380.0070.534ويلكس
0.0221.0070.4400.0070.601هوتيلينج

تفاعل 
)س2( مع 

)س4(

0.0121.6620.1570.0120.512بيلليز
0.9881.6620.1570.0120.512ويلكس
0.0121.6620.1570.0120.512هوتيلينج

تفاعل 
)س3( مع 

)س4(

0.0291.4310.1890.0100.758بيلليز
0.9711.3390.1900.0100.689ويلكس
0.0301.3370.1910.0100.757هوتيلينج

تفاعل 
)س2( مع 

)س3(
من )س4(

0.0150.6860.7660.0050.411بيلليز
0.9850.6840.7680.0050.359ويلكس
0.0150.6830.7700.0050.409هوتيلينج

دال إحصائيًا عند مستوى معنوية )0.05(   *
** يفرس مربع إيتا نس�بة تباين املتغري التابع والتي ترجع إىل املتغري املس�تقل، وقد اقرح 
كوه�ني )Cohen 1988( أن�ه إذا كان مرب�ع إيت�ا = )1%( فإن هذا املتغري املس�تقل 
يف�رس نس�بة ضعيفة من تباين املتغري التابع، أم�ا إذا كان مربع إيتا = )6%( فإنه يدل 
عى أن هذا املتغري املستقل يفرس نسبة متوسطة من تباين املتغري التابع، بينام إذا كان 
مربع إيتا =)16%( فيدل عى أن هذا املتغري املس�تقل يفرس نس�بة مرتفعة من تباين 

املتغري التابع )مراد، 2000م : ص280(.

يتضح من اجلدول رقم )52( الذي يتضمن نتيجة حتليل التغاير املتعدد 
باستخدام اختبارات )بيلليز، ويلكس، هوتيلينج( ما ييل :
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� ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة يف آراء )اس�تجابات( العاملني 
نح�و املعوق�ات التي حت�د من فاعلي�ة دور القيادات االس�راتيجية يف 
تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة تبعًا الختالف متغري العمر، املستوى 
التعليمي، الرتبة العس�كرية، جهة العمل، س�نوات اخلربة، والتفاعل 
ب�ني متغريي )املس�توى التعليمي، الرتب�ة العس�كرية(، والتفاعل بني 
متغ�ريي )املس�توى التعليمي، جه�ة العمل(، والتفاع�ل بني متغريي 
)الرتبة العس�كرية، جه�ة العمل(، والتفاعل بني متغريات )املس�توى 
التعليمي، الرتبة العس�كرية، جه�ة العمل( حيث كانت قيم اخلطأ من 
الن�وع األول أكرب من مس�توى الداللة املفرض مس�بقًا م�ن الباحث 
)0.05( جلمي�ع ه�ذه املتغريات، ما يش�ري إىل اتفاق مف�ردات جمتمع 
الدراس�ة من العامل�ني يف املديرية العامة للج�وازات واملديرية العامة 
للدف�اع امل�دين يف رؤيتهم للمعوقات التي حتد م�ن فاعلية دور القيادة 
االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية، ويعزى ذلك إىل بيئة العمل 
العسكرية التي تتشابه فيها الظروف والصعوبات التي تواجه القيادات 

االسراتيجية يف تلك األجهزة. 



الفصل اخلامس

خالصة الدراسة وأهم النتائج والتوصيات
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5 . خالصة الدراسة وأهم نتائجها وتوصياهتا
يتضم�ن الفصل اخلامس ثالثة عنارص رئيس�ة هي : خالصة الدراس�ة، 
وع�رض أله�م النتائج التي توصل�ت إليها، ثم طرح أله�م التوصيات التي 
يتقدم هبا الباحث من أجل االس�تفادة من نتائج هذه الدراس�ة يف تفعيل دور 
القيادات االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة بام خيدم األجهزة 

األمنية ويزيد من قدرهتا عى العطاء.

5 .1  خالصة الدراسة
اش�تملت الدراس�ة عى مخس�ة فصول باإلضاف�ة إىل املراجع واملالحق، 
وقد انطلقت فكرة هذه الدراسة من العالقة اجلدلية املتبادلة بني تأثري القيادة 
االسراتيجية والثقافة التنظيمية، باعتبار القيادة االسراتيجية تؤثر يف الثقافة 
التنظيمية السائدة يف املنظامت األمنية وتتأثر هبا، ما يعني إمكانية االستفادة من 
القيادة االسراتيجية يف غرس ثقافة تنظيمية مرنة تسعى إىل التطوير باستمرار 
جللب املناخ التنظيمي املناس�ب لإلبداع واالبت�كار، ومتكني األجهزة األمنية 
م�ن أداء مهامها بكف�اءة وفاعلية من خالل الدقة يف إنجاز املهام األمنية، ويف 

الوقت ذاته ترشيد االستهالك، واحلد من اخلسائر إىل أدنى مستوى ممكن.

وقد حتددت إش�كالية الدراس�ة يف اتساع الفجوة بني ما متتلكه القيادات 
االس�راتيجية يف املنظ�امت األمني�ة من ق�درات ومواه�ب وإمكانات، وبني 
تطوي�ر األداء، ما يش�ري إىل أن هناك مناخًا تنظيميًا غ�ري مالئم، أو عى األقل 
حي�د من اس�تثامر ه�ذه الق�درات واإلمكان�ات، نتيجة اتس�ام ه�ذه املنظامت 
بثقاف�ة تنظيمي�ة جام�دة بعض اليشء، حت�رص عى دع�م الثقاف�ة املحافظة، 
وتطبي�ق مب�ادىء البريوقراطي�ة، ما حي�ول يف الغالب من تطوي�ر أدائها وحيد 
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من فاعلية دور القيادة االس�راتيجية وتأثريها عى العاملني واملنظامت بوجه 
ع�ام ، وألثره�ا املمتد عى حارض املنظمة ومس�تقبلها ، ولقدرهتا عى صياغة 
ثقاف�ة تنظيمية مرنة للمنظامت من خالل ما متلكه من س�لطة التوجيه واحلفز 
واحت�واء املواق�ف احلرجة ، وما متلكه من قيم وأس�اليب إداري�ة متبعة تتيح 
هل�ا ت�رك بصامهتا عى املنظم�ة ، فصياغ�ة التوجهات املس�تقبلية ألي�ة منظمة 
مره�ون يف األس�اس بعنرص القيادة ، ك�ام أن النمط القيادي املناس�ب ومتيزه 
باخلصائ�ص الت�ي تؤه�ل القائد لس�لوك مع�ني يؤثر حت�اًم يف تكوي�ن الرؤية 
املس�تقبلية وصياغ�ة ثقاف�ة تنظيمي�ة مرنة ومس�اندة للعملي�ات التطويرية يف 
املنظمة بام يس�مح هلا بالبقاء واالس�تمرار واملنافس�ة يف ظل زي�ادة الغموض 
البيئ�ي وكثرة املتغريات املتس�ارعة وتعقدها وندرة امل�وارد ، ما حيتم رضورة 
إعداد وهتيئة قيادات اس�راتيجية قادرة عى ممارسة أدوار صعبة وغري مألوفة 
ذات تفكري اس�راتيجي ناقد جيمع بني االستيعاب الواعي للنظرية وإمكانية 
التطبي�ق ، م�ا يؤدي يف النهاية إىل بناء ثقافة تنظيمية مميزة تس�هم يف تطور أداء 

املنظامت األمنية.

وتبلورت مش�كلة الدراسة يف الس�ؤال الرئيس التايل : ما دور القيادات 
االسرتاتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية يف األجهزة األمنية ؟

وقد اس�تهدفت الدراس�ة التعرف ع�ى دور القيادات االس�راتيجية يف 
تطوي�ر الثقافة التنظيمية يف األجهزة األمنية من خ�الل توضيح أنامط القيادة 
االس�راتيجية يف املديرية العامة للج�وازات واملديرية العام�ة للدفاع املدين، 
وحتديد نوع الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية 
العام�ة للدفاع املدين، وحتدي�د العالقة بني أنامط القيادة االس�راتيجية ونوع 
الثقاف�ة التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديري�ة العام�ة للج�وازات واملديري�ة العامة 
للدفاع املدين، والتعرف عى دور أنامط القيادة االسراتيجية يف تطوير الثقافة 
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التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين، 
والكش�ف ع�ن املعوقات الت�ي حتد من فاعلي�ة دور القيادات االس�راتيجية 
يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة للج�وازات واملديرية 
العام�ة للدفاع امل�دين، والتع�رف عى رؤية جمتمع الدراس�ة ل�دور القيادات 
االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية باملديرية العامة للجوازات واملديرية 

العامة للدفاع املدين تبعًا الختالف متغرياهتم الشخصية والوظيفية.

وق�د انبثقت أمهية الدراس�ة م�ن تناوهلا ل�دور القيادات االس�راتيجية 
يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمي�ة يف األجه�زة األمني�ة ،  حيث حت�رص القيادات 
االس�راتيجية عى ترس�يخ أس�س ومب�ادىء ثقاف�ة تنظيمية مرنة ومس�اندة 
ومتمي�زة تدع�م عوامل الوالء واالنتامء للمنظمة األمنية وتس�هم يف حتس�ني 

األداء وزيادة اإلنتاجية.

تن�اول الفصتل األول مدخ�ل الدراس�ة ، وح�دد مش�كلتها، ووض�ع 
وع�رف   ، مفاهيمه�ا  وأوض�ح  وأمهيته�ا  أهدافه�ا  ح�دد  ك�ام  تس�اؤالهتا، 

مصطلحاهتا.

وق�د اش�تمل اإلط�ار النظري ع�ى أربعة حم�اور : املحتور األول غطى 
القي�ادة االس�راتيجية من خالل اس�تعراض مفهومها، وأمهيته�ا، وأنامطها، 
والق�ادة االس�راتيجيني، وخصائ�ص القادة االس�راتيجيني، ومه�ام القادة 
االس�راتيجيني، وعوام�ل نجاح القيادة االس�راتيجية، والف�رق بني القيادة 
القي�ادات  وإع�داد  تنمي�ة  ومتطلب�ات  االس�راتيجية،  والقي�ادة  التقليدي�ة 
االسراتيجية، واملعوقات التي تواجه تنمية وإعداد القيادات االسراتيجية.

وغطى املحور الثاين الثقافة التنظيمية من خ��الل اس�تعراض مفهومها 
وأمهيته�ا، ومصادره�ا، وخصائصها وأنواعها، ومكون�ات الثقافة التنظيمية 
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ومراحل تطورها ومس�توياهتا، والقيم التنظيمية، ووظائف الثقافة التنظيمية 
ونظرياهتا وأساليب تغيريها ومتطلبات تطويرها، والعوامل املؤثرة يف الثقافة 

التنظيمية، والثقافة التنظيمية والقيادة االسراتيجية.

وناقش املحور الثالث الدراس�ات الس�ابقة ذات الصلة بالثقافة التنظيمية 
والقيادة االس�راتيجية، حيث عرض الباحث )30( دراس�ة س�ابقة يف بعدين 
رئيس�ني، تن�اول األول الدراس�ات العربية التي تناولت القيادة االس�راتيجية 
والثقاف�ة التنظيمية، بينام تناول الثاين الدراس�ات األجنبية التي تناولت القيادة 
االسراتيجية والثقافة التنظيمية. وقد حرص الباحث عى إجراء مقاربة حتليلية 
لتوضيح أهم أوجه الش�به واالختالف بني دراس�ته والدراسات السابقة. وقد 
نرشت الدراس�ات السابقة التي استخدمها الباحث يف الفرة من عام 1992م 
إىل ع�ام 2007م، ك�ام أن )50 %( م�ن الدراس�ات الس�ابقة التي اس�تعرضها 
الباحث أجريت يف بيئات أجنبية، وأن )50 %( منها أجريت يف بيئات عربية.

وق�د أوض�ح املحتور الثالث قل�ة الدراس�ات العربية بصف�ة عامة التي 
تناول�ت العالق�ة املب�ارشة بني القي�ادة االس�راتيجية والثقاف�ة التنظيمية، ما 
يضف�ي عى هذا البحث لونًا من اجلدة واألصالة. كام أوضح املبحث الثالث 
أن البح�ث احل�ايل يتش�ابه م�ع جان�ب أو أكثر من الدراس�ات الس�ابقة التي 
عرضه�ا الباحث يف جم�ال القي�ادة االس�راتيجية والثقاف�ة التنظيمية، ويربز 
العالقة املتبادلة والتأثري املتبادل بني أنامط القيادة االسراتيجية وأنواع الثقافة 
التنظيمية السائدة يف املنظامت األمنية. كام يلتقي البحث احلايل مع الدراسات 
التي عرضها الباحث يف جمال تطوير أداء العاملني يف املنظامت اإلدارية بصفة 
عام�ة، واملنظامت األمنية بصف�ة خاصة باعتباره مدخاًل مهاًم يف توضيح أبعاد 

العالقة املتبادلة بني القيادة االسراتيجية والثقافة التنظيمية.
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وخيتلف البحث احلايل عن الدراس�ات الس�ابقة يف كون�ه تناول العالقة 
املبارشة بني القيادة االس�راتيجية بام حتمل�ه من خربات وقدرات ومهارات، 
والثقاف�ة التنظيمي�ة بتأثري أنواعها املختلفة ع�ى األداء بالتطبيق عى املنظامت 
األمني�ة التي تتس�م إىل حد م�ا بثقافة حمافظ�ة. كام خيتلف البح�ث احلايل عن 
الدراس�ات السابقة يف املنهجية التي يس�تخدمها حيث تناول مدخيل البحث 

االجتامعي والدراسات الوثائقية من املنهج الوصفي. 

وتناول املحتور الرابع التعريف بنبذة موجزة عن كل من املديرية العامة 
للج�وازات، واملديري�ة العامة للدفاع املدين توضح نش�أة وتط�ور كل منهام، 

وأهدافهام، ومهامها، وإنجازاهتام، واهليكل التنظيمي لكل منهام.

واس�تعرض الفصل الثالث اإلطار املنهجي للدراس�ة من خالل مناقشة 
منهجه�ا، وحدودها، وحتديد جمتمعه�ا، وأداة الدراس�ة وإجراءاهتا، وتعيني 
أدوات البح�ث املس�تخدمة يف مجع املعلوم�ات الالزمة، واخت�اذ اإلجراءات 
العلمية للتأكد من صدق هذه األدوات وثباهتا، كام أوضح أس�اليب املعاجلة 

اإلحصائية. 

واقت�رصت الدراس�ة امليداني�ة يف جماهلا الب�رشي عى الضب�اط العاملني 
)عقي�د، مق�دم، رائد، نقيب( يف املديري�ة العامة للج�وازات واملديرية العامة 
للدف�اع امل�دين بمدينة الري�اض. وبل�غ جمموع أف�راد جمتمع الدراس�ة الذين 
خضع�ت اس�تجاباهتم للتحليل اإلحصائ�ي )560( ضابط�ًا بواقع )210( 
ضب�اط من املديرية الع�ام للج�وازات، و)350( ضابطًا م�ن املديرية العامة 
للدف�اع امل�دين ت�م اختيارهم بأس�لوب العين�ة الالمنتهية أو أكرب ع�دد متاح 
م�ن مف�ردات جمتمع الدراس�ة. وتكون�ت أداة الدراس�ة يف صورهت�ا النهائية 
م�ن )84( عب�ارة موزعة عى أربعة حم�اور هي : أنامط القيادة االس�راتيجية 
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يف املديري�ة العام�ة للج�وازات واملديرية العام�ة للدفاع امل�دين )24( عبارة، 
ونوع الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة 
للدفاع املدين )24( عبارة، ودور أنامط القيادة االسراتيجية يف تطوير الثقافة 
التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين 
)24( عبارة، واملعوقات التي حتد من فاعلية دور القيادات االس�راتيجية يف 
تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة 
للدفاع املدين )12( عبارة. وقد استفاد الباحث من خدمات مركز املعلومات 
واحلاس�ب اآليل بجامع�ة نايف العربي�ة للعل�وم األمنية يف معاجل�ة البيانات 

.»SPSS« إحصائيًا باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية

وتضم�ن الفصتل الرابتع ع�رض بيان�ات الدراس�ة امليداني�ة وحتليله�ا 
وتفس�ريها واإلجابة عن تس�اؤالهتا من خالل اس�تعراض خصائص جمتمع 
للج�وازات  العام�ة  املديري�ة  يف  االس�راتيجية  القي�ادة  وأن�امط  الدراس�ة، 
واملديري�ة العام�ة للدفاع املدين ، ون�وع الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية 
العام�ة للجوازات واملديرية العامة للدف�اع املدين، والعالقة بني أنامط القيادة 
االس�راتيجية ونوع الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديري�ة العامة للجوازات 
واملديري�ة العامة للدفاع امل�دين ، ودور أنامط القيادة االس�راتيجية يف تطوير 
الثقاف�ة التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديري�ة العام�ة للج�وازات واملديري�ة العامة 
للدف�اع امل�دين ، واملعوقات التي حتد من فاعلية دور القيادات االس�راتيجية 
يف تطوير الثقافة التنظيمية الس���ائدة يف املديري�ة العامة للجوازات واملديرية 
العام�ة للدف�اع املدين، ومدى االخت�الف يف رؤية املبحوثني ل�دور القيادات 
االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية باملديرية العامة للجوازات واملديرية 
العام�ة للدفاع امل�دين باخت�الف متغرياهتم الش�خصية والوظيفي�ة. وقد قام 
الباح�ث يف كل عن�رص م�ن تلك العنارص بع�رض وحتليل اإلجاب�ة عنه ، ثم 
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الوصول إىل استنتاجات ترتبط به ، ثم تفسري تلك النتائج، وذلك بعد عرض 
اجلداول التي توضح اخلصائص األساسية ملجتمع الدراسة.

وتضمن الفصل اخلامس خالصة الدراسة، ورصد أهم النتائج التي   
توص�ل إليه�ا الباحث، ثم طرح ع�ددًا من التوصيات التي ت�ؤدي إىل تفعيل 

دور القيادات االسراتيجية يف تطوير الثقافة السائدة يف املنظامت األمنية.

5 . 2 أهم نتائج الدراسة  
بع�د أن تم تفس�ري وحتلي�ل البيانات املس�تقاة م�ن أجوب�ة املبحوثني   

خلصت الدراسة  إىل نتائج سوف يتم عرضها  حسب أمهية العبارات.

أوالً: النتائتج اخلاصتة بأنتامط القيتادة االسترتاتيجية يف املديريتة العامتة 
للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين :

1 �  متارس القيادة االس�راتيجية املش�اركة يف املديرية العامة للجوازات 
بدرجة متوسطة.

2 �   إن أدوار القي�ادة االس�راتيجية املش�اركة الت�ي يامرس�ها القائ�د يف 
املديرية العامة للجوازات بدرجة متوسطة هي :

أ  � مشاركة القائد العاملني يف حتقيق أهداف القطاع.
ب � امليل إىل تشكيل فرق عمل إلنجاز املهام.

ج� � حتفيز العاملني عى املشاركة يف تطوير القطاع.
د � تشجيع مشاركة العاملني يف اختاذ القرارات االسراتيجية.

ه� � دعم العالقات بني العاملني كأسلوب لتحسني األداء.
و � متكني العاملني من املسامهة يف صنع مستقبل القطاع.
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ز � تعزيز الثقة بالنفس لدى العاملني.
3 �   إن دور القي�ادة االس�راتيجية املش�اركة ال�ذي يامرس�ه القائ�د يف 
املديري�ة العامة للج�وازات بدرجة منخفضة هو : تقب�ل النقد البناء 

من العاملني.
4 �  متارس القيادة االسراتيجية املشاركة يف املديرية العامة للدفاع املدين 

بدرجة متوسطة.
5 �   إن أدوار القيادة االسراتيجية التي يامرسها القائد يف املديرية العامة 

للدفاع املدين بدرجة عالية هي :
أ  � امليل إىل تشكيل فرق عمل إلنجاز املهام.

ب � مشاركة القائد العاملني يف حتقيق أهداف القطاع.
6 �   إن أدوار القي�ادة االس�راتيجية املش�اركة الت�ي يامرس�ها القائ�د يف 

املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوسطة هي :
أ � حتفيز العاملني عى املشاركة يف تطوير القطاع.

ب � دعم العالقات بني العاملني كأسلوب لتحسني األداء.
ج� � متكني العاملني من املسامهة يف صنع مستقبل القطاع.

د � تشجيع مشاركة العاملني يف اختاذ القرارات االسراتيجية.
ه� � تعزيز الثقة بالنفس لدى العاملني.

7 � متارس القيادة االس�راتيجية التحويلية يف املديرية العامة للجوازات 
واملديرية العامة للدفاع املدين  بدرجة متوسطة.

8 � إن أدوار القي�ادة االس�راتيجية التحويلي�ة الت�ي يامرس�ها القائ�د يف 
املديري�ة العام�ة للج�وازات واملديري�ة العامة للدفاع امل�دين بدرجة 

متوسطة هي:
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أ  � التشجيع عى األداء املتميز.
ب � املساعدة عى التفاعل مع البيئة اخلارجية وحتدياهتا.

ج� � احلرص عى تذليل معوقات التغيري.
د � حتبيذ التجديد يف العمليات واملامرسات.

ه� � تبني أهداف تصنع بيئة عمل فاعلة.
و � استثارة تفكري العاملني حلل املشكالت.

ز � املساعدة عى توفري بيئة مرنة تعتمد عى التطوير.
9 � إن دور القيادة االسراتيجية التحويلية الذي يامرسه القائد يف املديرية 
العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة منخفضة هو 

قبول التحدي واملخاطرة املحسوبة.
10 � متارس القيادة االسراتيجية التنفيذية يف املديرية العامة للجوازات 

بدرجة متوسطة.
11� إن دور القيادة االسراتيجية التنفيذية الذي يامرسه القائد يف املديرية 
العام�ة للجوازات بدرجة عالية هو الس�عي إىل تنفي�ذ العمليات يف 

ضوء اإلمكانات املتاحة.
12� إن أدوار القي�ادة االس�راتيجية التنفيذي�ة الت�ي يامرس�ها القائ�د يف 

املديرية العامة للجوازات بدرجة متوسطة هي :
أ  � متابعة إنجاز املهام حسب أمهيتها.

ب � توجيه العاملني لتاليف األخطاء أوالً بأول.
ج� � االلتزام بإنجاز مهام العمل يف الوقت املحدد.

د � السعي إىل التطوير التدرجيي للوضع القائم.
ه� � االستفادة من جتارب اآلخرين.

و � السعي إىل التنسيق بني أقسام القطاع عند تنفيذ العمل.
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ز � تشجيع عملية التعلم داخل نطاق املنظمة.
13� مت�ارس القي�ادة االس�راتيجية التنفيذي�ة يف املديرية العام�ة للدفاع 

املدين بدرجة متوسطة.
14� إن أدوار القي�ادة االس�راتيجية التنفيذي�ة الت�ي يامرس�ها القائ�د يف 

املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية هي :
أ  � توجيه العاملني لتاليف األخطاء أوالً بأول.

ب � السعي إىل تنفيذ العمليات يف ضوء اإلمكانات املتاحة.
ج� � متابعة إنجاز املهام حسب أمهيتها.

د � االلتزام بإنجاز مهام العمل يف الوقت املحدد.
15� إن أدوار القي�ادة االس�راتيجية التنفيذي�ة الت�ي يامرس�ها القائ�د يف 

املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوسطة هي :
أ  � االستفادة من جتارب اآلخرين.

ب � السعي إىل التطوير التدرجيي للوضع القائم.
ج� � تشجيع عملية التعلم داخل نطاق املنظمة.

د � السعي إىل التنسيق بني أقسام القطاع عند تنفيذ العمل.

ثانيًا: النتائج اخلاصة بنوع الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة 
للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين :

1 � يوج�د نم�ط الثقافة املحافظ�ة يف املديرية العامة للج�وازات بدرجة 
متوسطة.

2 � إن مظاه�ر الثقافة املحافظ�ة املوجودة يف املديري�ة العامة للجوازات 
بدرجة عالية هي :

أ  � الدعوة إىل الركيز عى اللوائح واألنظمة يف إدارة العمل.
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ب � تركيز ثقافة القطاع عى االلتزام باملسؤوليات املحددة حرفيًا.
3 � إن مظاه�ر الثقافة املحافظ�ة املوجودة يف املديري�ة العامة للجوازات 

بدرجة متوسطة هي :
أ  � احلرص عى االهتامم باألعامل اليومية.

ب � احلرص عى تسلسل السلطة بشكل هرمي.
ج� � الركيز عى حتديد الصالحيات بكل دقة.

د � فرض رقابة صارمة عى العاملني.
ه� � امليل إىل مقاومة التغيري.

و � التغايض عن التغريات البيئية املحيطة.
4 � يوج�د نم�ط الثقافة املحافظة يف املديرية العام�ة للدفاع املدين بدرجة 

عالية.
5 � إن مظاه�ر الثقاف�ة املحافظة املوجودة يف املديرية العامة للدفاع املدين 

بدرجة عالية هي :
أ  � الدعوة إىل الركيز عى اللوائح واألنظمة يف إدارة العمل.

ب  � احلرص عى االهتامم باألعامل اليومية.
ج� � احلرص عى تسلسل السلطة بشكل هرمي.

د � تركيز ثقافة القطاع عى االلتزام باملسؤوليات املحددة حرفيًا.
ه� � الركيز عى حتديد الصالحيات بكل دقة.

6 � إن مظاه�ر الثقاف�ة املحافظة املوجودة يف املديرية العامة للدفاع املدين 
بدرجة متوسطة هي :

أ � فرض رقابة صارمة عى العاملني.
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ب � امليل إىل مقاومة التغيري.
ج� � التغايض عن التغريات البيئية املحيطة.

7 � يوجد نمط الثقافة املرنة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة 
للدفاع املدين  بدرجة متوسطة.

8 � إن مظاه�ر الثقاف�ة املرن�ة املوج�ودة يف املديري�ة العام�ة للج�وازات 
واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوسطة هي :

أ � الركيز عى االهتامم بالنتائج املتحصلة من العمل.
ب � دعم التغيري اإلجيايب إلجراءات أداء العمل.

ج� � املسامهة يف زيادة قدرة القطاع عى االستمرار والنمو.
د � امليل إىل تعديل اهليكل التنظيمي ليناسب طرق العمل.
ه� � السعي إىل التكيف مع التطورات يف البيئة اخلارجية.

و � تشجيع العاملني عى اغتنام فرص تطوير األداء.
ز � املساعدة عى زيادة التعاون بني العاملني.

9 � إن مظهر الثقافة املرنة املوجود يف املديرية العامة للجوازات واملديرية 
العام�ة للدف�اع امل�دين بدرج�ة منخفض�ة ه�و احل�رص عى إش�باع 

احتياجات العاملني.
10� يوج�د نم�ط الثقاف�ة املبدعة يف املديري�ة العامة للج�وازات بدرجة 

منخفضة.
11� إن مظاه�ر الثقاف�ة املبدعة املوج�ودة يف املديرية العام�ة للجوازات 

بدرجة متوسطة هي :
أ � دعم دور فرق العمل ملواجهة املشكالت.
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ب � السعي إىل التميز يف األداء.
12� إن مظاه�ر الثقاف�ة املبدعة املوج�ودة يف املديرية العام�ة للجوازات 

بدرجة منخفضة هي :
أ � احلرص عى العدالة يف توزيع العمل.

ب � املسامهة يف زيادة الوالء التنظيمي لدى العاملني.
ج� � املسامهة يف توفري جو من الشفافية.

د � الدعوة إىل اعتبار اخلطأ مصدرًا من مصادر التعلم.
ه� � املسامهة يف هتيئة املناخ املساعد عى اإلبداع واالبتكار.

و � امليل إىل تشجيع العاملني عى قبول التحدي واملخاطرة.
13 � يوج�د نم�ط الثقافة املبدعة يف املديرية العام�ة للدفاع املدين بدرجة 

متوسطة.
14� إن مظاه�ر الثقافة املبدعة املوج�ودة يف املديرية العامة للدفاع املدين 

بدرجة متوسطة هي :
أ � السعي إىل التميز يف األداء.

ب � دعم دور فرق العمل ملواجهة املشكالت.
ج� � املسامهة يف زيادة الوالء التنظيمي لدى العاملني.

د  � امليل إىل تشجيع العاملني عى قبول التحدي واملخاطرة.
ه� � الدعوة إىل اعتبار اخلطأ مصدرًا من مصادر التعلم.

15� إن مظاه�ر الثقافة املبدعة املوج�ودة يف املديرية العامة للدفاع املدين 
بدرجة منخفضة هي :

أ � احلرص عى العدالة يف توزيع العمل.
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ب � املسامهة يف هتيئة املناخ املساعد عى اإلبداع واالبتكار.
ج� � املسامهة يف توفري جو من الشفافية.

ثالثًا: النتائتج اخلاصة بالعالقة بني أنامط القيادة االسترتاتيجية ونوع 
الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية 

العامة للدفاع املدين :
1 � يوج�د ارتباط طردي بني القيادة االس�راتيجية املش�اركة وبني نمط 
الثقافة املحافظة، وارتباط طردي بني القيادة االس�راتيجية املشاركة 
وب�ني كل م�ن الثقاف�ة املرن�ة، والثقاف�ة املبدع�ة يف املديري�ة العام�ة 
للجوازات واملديري�ة العامة للدفاع املدين ، بمعنى أن تطبيق القيادة 
االس�راتيجية املش�اركة يتيح مناخًا مالئاًم بدرجة متوس�طة لس�يادة 
الثقافة املحافظة، وبدرجة قوية لسيادة الثقافة املرنة والثقافة املبدعة، 
حي�ث جتلب القيادة االس�راتيجية املش�اركة البيئة املناس�بة لتطوير 
األداء من خالل االستفادة من مميزات الثقافة املرنة والثقافة املبدعة.
2 � يوج�د ارتب�اط ط�ردي ب�ني القي�ادة االس�راتيجية التحويلي�ة وبني 
نم�ط الثقافة املحافظ�ة، وارتباط ط�ردي بني القيادة االس�راتيجية 
التحويلي�ة وبني كل م�ن الثقافة املرن�ة، والثقافة املبدع�ة يف املديرية 
العام�ة للجوازات واملديرية العام�ة للدفاع املدين ، بمعنى أن تطبيق 
القيادة االس�راتيجية التحويلية يتيح مناخًا مالئاًم بدرجة متوس�طة 
لس�يادة الثقافة املحافظة، وبدرجة قوية لسيادة الثقافة املرنة والثقافة 
املبدعة، حيث جتلب القيادة االس�راتيجية التحويلية البيئة املناس�بة 
لتطوير األداء من خالل االس�تفادة من مميزات الثقافة املرنة والثقافة 

املبدعة.



415

3 � يوج�د ارتباط ط�ردي بني القيادة االس�راتيجية التنفيذية وبني نمط 
الثقافة املحافظة، وارتباط طردي بني القيادة االسراتيجية التنفيذية 
وب�ني كل م�ن الثقاف�ة املرن�ة، والثقاف�ة املبدع�ة يف املديري�ة العام�ة 
للجوازات واملديري�ة العامة للدفاع املدين ، بمعنى أن تطبيق القيادة 
االس�راتيجية التنفيذية يتيح مناخًا مالئاًم بدرجة متوس�طة لس�يادة 
الثقافة املحافظة، وبدرجة قوية لسيادة الثقافة املرنة والثقافة املبدعة، 
حي�ث جتلب القي�ادة االس�راتيجية التنفيذية البيئة املناس�بة لتطوير 
األداء من خالل االستفادة من مميزات الثقافة املرنة والثقافة املبدعة.
4 � يوج�د ارتباط طردي بني القيادة االس�راتيجية املش�اركة وبني نمط 
الثقافة املحافظة، وارتباط طردي بني القيادة االس�راتيجية املشاركة 
وب�ني كل م�ن الثقاف�ة املرن�ة، والثقاف�ة املبدع�ة يف املديري�ة العام�ة 
للجوازات واملديري�ة العامة للدفاع املدين ، بمعنى أن تطبيق القيادة 
االس�راتيجية املش�اركة يتيح مناخًا مالئاًم بدرجة متوس�طة لس�يادة 
الثقافة املحافظة، وبدرجة قوية لسيادة الثقافة املرنة والثقافة املبدعة، 
حي�ث جتلب القيادة االس�راتيجية املش�اركة البيئة املناس�بة لتطوير 
األداء من خالل االستفادة من مميزات الثقافة املرنة والثقافة املبدعة.
5 � يوج�د ارتب�اط ط�ردي ب�ني القي�ادة االس�راتيجية التحويلي�ة وبني 
نم�ط الثقافة املحافظ�ة، وارتباط ط�ردي بني القيادة االس�راتيجية 
التحويلي�ة وبني كل م�ن الثقافة املرن�ة، والثقافة املبدع�ة يف املديرية 
العام�ة للجوازات واملديرية العام�ة للدفاع املدين ، بمعنى أن تطبيق 
القيادة االس�راتيجية التحويلية يتيح مناخًا مالئاًم بدرجة متوس�طة 
لس�يادة الثقافة املحافظة، وبدرجة قوية لسيادة الثقافة املرنة والثقافة 
املبدعة، حيث جتلب القيادة االس�راتيجية التحويلية البيئة املناس�بة 
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لتطوير األداء من خالل االس�تفادة من مميزات الثقافة املرنة والثقافة 
املبدعة.

6 � يوج�د ارتباط ط�ردي بني القي�ادة االس�راتيجية التنفيذية وبني كل 
م�ن الثقاف�ة املحافظة، والثقاف�ة املرن�ة، والثقافة املبدع�ة يف املديرية 
العام�ة للجوازات واملديرية العام�ة للدفاع املدين ، بمعنى أن تطبيق 
القيادة االسراتيجية التنفيذية يتيح مناخًا مالئاًم بدرجة قوية لسيادة 
الثقاف�ة املحافظة والثقافة املرنة والثقافة املبدعة، حيث جتلب القيادة 
االس�راتيجية التنفيذي�ة البيئ�ة املناس�بة لتطوي�ر األداء م�ن خ�الل 
االس�تفادة م�ن ممي�زات الثقاف�ة املحافظ�ة والثقاف�ة املرن�ة والثقافة 

املبدعة.
7 � يوج�د ارتباط طردي بني القيادة االس�راتيجية املش�اركة وبني نمط 
الثقافة املحافظة، وارتباط طردي بني القيادة االس�راتيجية املشاركة 
وبني كل من الثقافة املرنة، والثقافة املبدعة يف املديرية العامة للدفاع 
املدين ، بمعنى أن تطبيق القيادة االس�راتيجية املش�اركة يتيح مناخًا 
مالئاًم بدرجة متوسطة لسيادة الثقافة املحافظة، وبدرجة قوية لسيادة 
الثقاف�ة املرن�ة والثقاف�ة املبدعة، حي�ث جتلب القيادة االس�راتيجية 
املش�اركة البيئ�ة املناس�بة لتطوي�ر األداء م�ن خ�الل االس�تفادة من 

مميزات الثقافة املرنة والثقافة املبدعة.
8 � يوج�د ارتباط طردي بني القيادة االس�راتيجية التحويلية وبني نمط 
الثقافة املحافظة، وارتباط طردي بني القيادة االسراتيجية التحويلية 
وبني كل من الثقافة املرنة، والثقافة املبدعة يف املديرية العامة للدفاع 
املدين ، بمعنى أن تطبيق القيادة االس�راتيجية التحويلية يتيح مناخًا 
مالئاًم بدرجة منخفضة لسيادة الثقافة املحافظة، وبدرجة قوية لسيادة 
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الثقاف�ة املرن�ة والثقاف�ة املبدعة، حي�ث جتلب القيادة االس�راتيجية 
التحويلي�ة البيئ�ة املناس�بة لتطوي�ر األداء م�ن خالل االس�تفادة من 

مميزات الثقافة املرنة والثقافة املبدعة.
9 � يوج�د ارتباط ط�ردي بني القيادة االس�راتيجية التنفيذية وبني نمط 
الثقافة املحافظة، وارتباط طردي بني القيادة االسراتيجية التنفيذية 
وبني كل من الثقافة املرنة، والثقافة املبدعة يف املديرية العامة للدفاع 
امل�دين ، بمعنى أن تطبيق القيادة االس�راتيجية التنفيذية يتيح مناخًا 
مالئاًم بدرجة متوسطة لسيادة الثقافة املحافظة، وبدرجة قوية لسيادة 
الثقاف�ة املرن�ة والثقاف�ة املبدعة، حي�ث جتلب القيادة االس�راتيجية 
التنفيذي�ة البيئ�ة املناس�بة لتطوي�ر األداء م�ن خ�الل االس�تفادة من 

مميزات الثقافة املرنة والثقافة املبدعة.

رابعتًا: النتائتج اخلاصة بتدور أنامط القيتادة االسترتاتيجية يف تطوير 
الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية 

العامة للدفاع املدين :

1 �  تس�هم القي�ادة االس�راتيجية املش�اركة يف تطوير الثقاف�ة التنظيمية 
السائدة يف املديرية العامة للجوازات بدرجة متوسطة.

2 �   إن أدوار القيادة االسراتيجية املشاركة التي تسهم يف تطوير الثقافة 
التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للجوازات بدرجة متوسطة هي:

أ  � حتديد األهداف االسراتيجية بدقة.
ب � تبني ثقافة حترم األفكار اجلديدة التي تسهم يف تطور القطاع.

ج� � رسم خطط وسياسات العمل احلالية واملستقبلية.
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د � تشجيع العمل بروح الفريق الواحد.
3 �   إن أدوار القيادة االسراتيجية املشاركة التي تسهم يف تطوير الثقافة 
التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديري�ة العامة للج�وازات بدرجة منخفضة 

هي:
أ  � السعي إىل حتقيق أهداف العاملني يف ضوء أهداف القطاع.

ب � من�ح العامل�ني حري�ة املب�ادرة والت�رصف الرسي�ع يف مواجهة 
املشكالت.

ج� � احلرص عى زيادة انتامء العاملني للقطاع.
د � العمل عى رفع الروح املعنوية للعاملني.

4 �  تس�هم القي�ادة االس�راتيجية املش�اركة يف تطوير الثقاف�ة التنظيمية 
السائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوسطة.

5 �   إن أدوار القيادة االسراتيجية املشاركة التي تسهم يف تطوير الثقافة 
التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوس�طة 

هي :
أ  � حتديد األهداف االسراتيجية بدقة.

ب � رسم خطط وسياسات العمل احلالية واملستقبلية.
ج� � تشجيع العمل بروح الفريق الواحد.

د � احلرص عى زيادة انتامء العاملني للقطاع.
ه� � تبني ثقافة حترم األفكار اجلديدة التي تسهم يف تطور القطاع.

و  � السعي إىل حتقيق أهداف العاملني يف ضوء أهداف القطاع.
ز � العمل عى رفع الروح املعنوية للعاملني.



419

ح � من�ح العامل�ني حري�ة املب�ادرة والت�رصف الرسي�ع يف مواجهة 
املشكالت.

6 �  تس�هم القي�ادة االس�راتيجية التحويلية يف تطوير الثقاف�ة التنظيمية 
السائدة يف املديرية العامة للجوازات بدرجة متوسطة.

7 �   إن أدوار القيادة االسراتيجية التحويلية التي تسهم يف تطوير الثقافة 
التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للجوازات بدرجة متوسطة هي:

أ  � احلرص عى اكتشاف األخطاء وتاليف العيوب.
ب � احلرص عى التطوير املستمر لطرق وأساليب العمل.

ج� � الدعوة إىل التغيري يف سلوكيات العاملني.
د � تبني ثقافة تعطي قيمة للتغيري املستمر.

ه� � السعي إىل حتقيق حالة من التكامل بني القطاع والبيئة.
و � السعي إىل نرش ثقافة تلبي احتياجات األقسام والفروع.

8 �   إن أدوار القيادة االسراتيجية التحويلية التي تسهم يف تطوير الثقافة 
التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديري�ة العامة للج�وازات بدرجة منخفضة 

هي:
أ  � تبني اإلبداع كوسيلة لريادة القطاع.

ب � التشجيع عى قبول املحاولة واخلطأ كمصدر للتعلم.
9 �  تس�هم القي�ادة االس�راتيجية التحويلية يف تطوير الثقاف�ة التنظيمية 

السائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوسطة.
10 � إن أدوار القي�ادة االس�راتيجية التحويلي�ة الت�ي تس�هم يف تطوي�ر 
الثقاف�ة التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديري�ة العامة للدف�اع املدين بدرجة 

متوسطة هي :
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أ  � احلرص عى اكتشاف األخطاء وتاليف العيوب.
ب � السعي إىل حتقيق حالة من التكامل بني القطاع والبيئة.
ج� � احلرص عى التطوير املستمر لطرق وأساليب العمل.

د  � الدعوة إىل التغيري يف سلوكيات العاملني.
ه� � السعي إىل نرش ثقافة تلبي احتياجات األقسام والفروع.

و  � تبني اإلبداع كوسيلة لريادة القطاع.
ز � تبني ثقافة تعطي قيمة للتغيري املستمر.

ح � التشجيع عى قبول املحاولة واخلطأ كمصدر للتعلم.
11 �  تس�هم القيادة االس�راتيجية التنفيذية يف تطوي�ر الثقافة التنظيمية 

السائدة يف املديرية العامة للجوازات بدرجة متوسطة.
12�   إن دور القيادة االسراتيجية التنفيذية الذي يسهم يف تطوير الثقافة 
التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديرية العام�ة للجوازات بدرج�ة عالية هو 

احلرص عى تقييد السلطة والصالحيات يف يد اإلدارة العليا.
13�   إن أدوار القيادة االسراتيجية التنفيذية التي تسهم يف تطوير الثقافة 
التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للجوازات بدرجة متوسطة هي:

أ  � الركيز عى إنجاز األعامل.
ب � االهتامم بتعزيز األعامل الروتينية واالستفادة منها.

ج� � تبني اسراتيجية التغيري التدرجيي.
د � إسناد جتريب كل جديد للمتخصصني فقط.

ه� � تنبيه كل فرد بأخطائه يف ضوء الدور املرسوم له.
و � تبني ثقافة تنظيمية قائمة عى احرام األفكار اجلديدة.

14 � إن دور القيادة االسراتيجية التنفيذية الذي يسهم يف تطوير الثقافة 
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التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للجوازات بدرجة منخفضة هو 
استخدام احلوافز لزيادة دافعية العاملني يف القطاع.

15 �  تس�هم القيادة االس�راتيجية التنفيذية يف تطوي�ر الثقافة التنظيمية 
السائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوسطة.

16�   إن أدوار القيادة االسراتيجية التنفيذية التي تسهم يف تطوير الثقافة 
التنظيمية السائدة يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية هي : 

أ  � احلرص عى تقييد السلطة والصالحيات يف يد اإلدارة العليا.
ب  � الركيز عى إنجاز األعامل.

17�   إن أدوار القي�ادة االس�راتيجية التنفيذي�ة الت�ي تس�هم يف تطوي�ر 
الثقاف�ة التنظيمي�ة الس�ائدة يف املديري�ة العامة للدف�اع املدين بدرجة 

متوسطة هي :
أ  � االهتامم بتعزيز األعامل الروتينية واالستفادة منها.

ب � إسناد جتريب كل جديد للمتخصصني فقط.
ج� � تبني ثقافة تنظيمية قائمة عى احرام األفكار اجلديدة.

د � تبني اسراتيجية التغيري التدرجيي.
ه� � تنبيه كل فرد بأخطائه يف ضوء الدور املرسوم له.

18�   إن دور القيادة االسراتيجية التنفيذية الذي يسهم يف تطوير الثقافة 
التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العام�ة للدفاع املدين بدرجة منخفضة 

هو استخدام احلوافز لزيادة دافعية العاملني يف القطاع.
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خامسًا: النتائج اخلاصة باملعوقات التي حتد من فاعلية دور القيادات 
االسترتاتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الستتائدة يف املديرية 

العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين :

1 � توج�د معوق�ات تنظيمي�ة مهم�ة حت�د م�ن فاعلي�ة دور القي�ادات 
االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة 

للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية.
2 � إن املعوق�ات التنظيمي�ة املهم�ة الت�ي حتد م�ن فاعلي�ة دور القيادات 
االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة 

للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية هي :
أ  � اعتبار أي حماولة تطوير خروجًا عن النظام لسلب السلطة.

ب � حمدودية دعم اإلدارة العليا لسياسة تطوير الثقافة التنظيمية.
3 � إن املع�وق التنظيم�ي املتوس�ط األمهي�ة ال�ذي حي�د م�ن فاعلية دور 
القي�ادات االس�راتيجية يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمي�ة الس�ائدة يف 
املديري�ة العام�ة للج�وازات واملديري�ة العامة للدفاع امل�دين بدرجة 

متوسطة هو: ضعف االستقرار اإلداري للقيادات االسراتيجية.
4 � توجد معوقات مادية مهمة حتد من فاعلية دور القيادات االسراتيجية 
يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العام�ة للجوازات 

واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية.
5 � إن املعوق�ات املادي�ة املهم�ة الت�ي حت�د م�ن فاعلي�ة دور القي�ادات 
االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة 

للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية هي :
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أ  � نق�ص احلواف�ز املادية الالزمة لتش�جيع القيادات االس�راتيجية 
عى اإلنجاز.

ب � نقص املخصصات املالية الالزمة إلعداد القيادت االسراتيجية.
ج�� � قل�ة التقنيات احلديثة الالزمة ملس�اعدة القادة االس�راتيجيني 

عى أداء أعامهلم وتطوير قدراهتم.
6 � توجد معوقات فنية مهمة حتد من فاعلية دور القيادات االسراتيجية 
يف تطوي�ر الثقاف�ة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العام�ة للجوازات 

واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية.
7 � إن املعوق�ات الفني�ة املهم�ة الت�ي حت�د م�ن فاعلي�ة دور القي�ادات 
االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة 

للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية هي :
أ  � غياب اخلطط الالزمة لتطبيق برامج إعداد القيادات االسراتيجية.

ب � ضعف نظم االتصاالت الالزمة لنقل املعرفة.
8 � إن املعوق الفني املتوس�ط األمهية الذي حيد من فاعلية دور القيادات 
االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة 
للج�وازات واملديري�ة العام�ة للدف�اع امل�دين بدرج�ة متوس�طة هو 

صعوبة نقل واستخدام التقنية.
القي�ادات  فاعلي�ة دور  � توج�د معوق�ات برشي�ة مهم�ة حت�د م�ن   9
االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة 

للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية.
10� إن املعوق�ات البرشي�ة املهم�ة الت�ي حتد م�ن فاعلي�ة دور القيادات 
االس�راتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة يف املديرية العامة 

للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة عالية هي :
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أ  � نق�ص املدرب�ني املؤهلني لتطبي�ق برامج إعداد وهتيئ�ة القيادات 
االسراتيجية.

ب � تع�رض بعض القادة االس�راتيجيني للضغ�وط هبدف مراعاة 
مصالح بعض األطراف.

11� إن املع�وق الب�رشي املتوس�ط األمهي�ة ال�ذي حي�د م�ن فاعلية دور 
القيادات االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة يف املديرية 
العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوسطة هو 
االعت�امد املفرط ع�ى اخلرباء اخلارجيني دون الس�عي لتنمية وإعداد 

قيادات اسراتيجية من منسويب القطاع األمني.

سادسًا: النتائج اخلاصة باختالف رؤية املبحوثني نحو دور القيادات 
االسترتاتيجية يف تطويتر الثقافتة التنظيميتة باملديريتة العامتة 
للجتوازات واملديرية العامة للدفاع املدين باختالف متغرياهتم 

الشخصية والوظيفية : 

� ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة يف آراء )اس�تجابات( العاملني 
نح�و أنامط القيادة االس�راتيجية املش�اركة أو التحويلي�ة أو التنفيذية 
تبعًا الختالف متغري العمر، والتفاعل بني متغريي )الرتبة العسكرية، 

جهة العمل(.
� ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة يف آراء )اس�تجابات( العاملني 
نحو نمط القيادة االس�راتيجية التنفيذية تبع�ًا الختالف متغري الرتبة 

العسكرية.
� ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )استجابات( العاملني نحو 
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نمط القيادة االسراتيجية التحويلية تبعًا الختالف متغري جهة العمل.
� توج�د فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )اس�تجابات( العاملني نحو 
القيادة االسراتيجية املش�اركة، والقيادة االسراتيجية التحويلية تبعًا 

الختالف متغري الرتبة العسكرية.
� توج�د فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )اس�تجابات( العاملني نحو 
القيادة االس�راتيجية املش�اركة، والقيادة االس�راتيجية التنفيذية تبعًا 

الختالف متغري جهة العمل.
� ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة يف آراء )اس�تجابات( العاملني 
نح�و أنواع الثقافة التنظيمية الس�ائدة املحافظة أو املرنة أو املبدعة تبعًا 
الخت�الف متغري اخل�ربة، والتفاعل بني متغريي )املس�توى التعليمي، 

الرتبة العسكرية(.
� ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )استجابات( العاملني نحو 

الثقافة املرنة أو املبدعة تبعًا الختالف متغري العمر.
� ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )استجابات( العاملني نحو 

الثقافة املبدعة تبعًا الختالف متغري الرتبة العسكرية.
� ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )استجابات( العاملني نحو 

الثقافة املرنة تبعًا الختالف متغري جهة العمل.
� ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )استجابات( العاملني نحو 
الثقاف�ة املحافظة والثقافة املبدعة تبع�ًا الختالف التفاعل بني متغريي 

)املستوى التعليمي، جهة العمل(.
� توج�د فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )اس�تجابات( العاملني نحو 

الثقافة املحافظة تبعًا الختالف متغري العمر.
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� توج�د فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )اس�تجابات( العاملني نحو 
الثقافة املحافظة والثقافة املرنة تبعًا الختالف متغري الرتبة العسكرية.

� توج�د فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )اس�تجابات( العاملني نحو 
الثقافة املحافظة والثقافة املبدعة تبعًا الختالف متغري جهة العمل.

� توج�د فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )اس�تجابات( العاملني نحو 
الثقافة املرنة تبعًا الختالف التفاعل بني متغريي )املس�توى التعليمي، 

جهة العمل(.
� توج�د فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )اس�تجابات( العاملني نحو 
الثقافة املحافظة والثقافة املرنة والثقافة املبدعة تبعًا الختالف التفاعل 

بني متغريات )املستوى التعليمي، الرتبة العسكرية، جهة العمل(.
� ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة يف آراء )اس�تجابات( العاملني 
نحو دور أنامط القيادة االس�راتيجية س�واًء املش�اركة أو التحويلية أو 
التنفيذي�ة يف تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة تبع�ًا الختالف التفاعل 

بني متغريي )الرتبة العسكرية، جهة العمل(. 
� ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة يف آراء )اس�تجابات( العاملني 
نحو دور القيادة االس�راتيجية املشاركة أو التحويلية يف تطوير الثقافة 
التنظيمي�ة الس�ائدة تبع�ًا الختالف التفاع�ل بني متغريات )املس�توى 

التعليمي، الرتبة العسكرية، جهة العمل(.
� توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة يف آراء )اس�تجابات( العامل�ني 
نحو دور أنامط القيادة االس�راتيجية س�واء املش�اركة أو التحويلية أو 
التنفيذية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة  تبعًا الختالف متغري جهة 

العمل.
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� توج�د فروق ذات داللة إحصائية يف آراء )اس�تجابات( العاملني نحو 
دور القيادة االسراتيجية التنفيذية يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة 
تبع�ًا الخت�الف التفاعل ب�ني متغريات )املس�توى التعليم�ي، والرتبة 

العسكرية، وجهة العمل(. 
� ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة يف آراء )اس�تجابات( العاملني 
نح�و املعوق�ات التي حت�د من فاعلي�ة دور القيادات االس�راتيجية يف 
تطوير الثقافة التنظيمية الس�ائدة تبعًا الختالف متغري العمر، املستوى 
التعليمي، الرتبة العس�كرية، جهة العمل، س�نوات اخلربة، والتفاعل 
ب�ني متغريي )املس�توى التعليمي، الرتب�ة العس�كرية(، والتفاعل بني 
متغ�ريي )املس�توى التعليمي، جه�ة العمل(، والتفاع�ل بني متغريي 
)الرتبة العس�كرية، جه�ة العمل(، والتفاعل بني متغريات )املس�توى 

التعليمي، الرتبة العسكرية، جهة العمل(.

يتضح مما سبق أن األبعاد املتكاملة للقيادة االسراتيجية )بعد املشاركة، 
والبع�د التحوييل، والبعد التنفيذي( هي أبعاد مهمة وأدوات رئيس�ة للتغيري 
ومن ثم املسامهة بفاعلية يف تطوير أداء العاملني نتيجة تطوير الثقافة التنظيمية 
السائدة بحيث تشجع عى اإلبداع واالبتكار، فقد أثبتت نتائج هذه الدراسة 
ممارس�ة هذه األبع�اد بدرجة متوس�طة عى األكث�ر، مع بعض االس�تثناءات 
الت�ي ال ت�كاد تذكر، وبدرجة منخفضة يف بعض اجلوانب التي تعرب عن تأثري 
القيادة عى الثقافة التنظيمية؛ ولذلك فإن أهم توصية خترج هبا هذه الدراس�ة 
تتمح�ور حول تعزي�ز املهارات االس�راتيجية للقادة، ودع�م توجههم نحو 

ممارسة أدوارهم القيادية االسراتيجية. 
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5 . 3  توصيات الدراسة
يف ض�وء اإلط�ار النظ�ري للدراس�ة ، والنتائج التي أس�فرت عنها ،      

يتقدم الباحث بالتوصيات التالية :
1 � منح اإلدارات التنفيذية يف املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة 
للدفاع املدين مس�احة أكرب من الالمركزية، وتفويض الصالحيات، 
بام يكفل تدريبهم عى أدوار القيادة االسراتيجية عى رأس العمل.
2 � العم�ل وفق نظام خ�اص للحوافز املادية واملعنوية لتش�جيع القيادة 

االسراتيجية عى العمل واإلنجاز.
3 � العمل عى دعم قيم العدالة واملساواة والركيز عى فرق العمل ذاتية 
اإلدارة، هبدف زيادة معدالت الوالء واالنتامء للعاملني يف األجهزة 

األمنية.
4 � االهت�امم باخلط�ط واالس�راتيجيات الالزم�ة لتطبيق برام�ج إعداد 

القيادة االسراتيجية.
5 � تزوي�د املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بنظم 
االتص�ال املتطورة، وإتاحة قواعد البيانات الالزمة لتزويد منس�ويب 

اجلهازين باملعلومات الالزمة يف أي وقت.
6 � العمل عى توفري ثقافة تنظيمية تتسم باملرونة، وتبتعد عن اجلمود من 
خالل احلرص عى مشاركة العاملني يف املستويات اإلدارية املختلفة 
يف عملي�ة صن�ع واختاذ الق�رارات اخلاصة بتحقيق أه�داف املديرية 

العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين.
7 � حث القيادة األمنية بصفة عامة، والقيادة االسراتيجية بصفة خاصة 



429

عى تش�جيع مرؤوس�يها ع�ى طرح املب�ادرات االبتكارية وممارس�ة 
األساليب اإلبداعية يف مواجهة املشكالت األمنية.

8 � عقد حلقات علمية س�نوية من قبل كلية الدراس�ات االس�راتيجية 
بجامع�ة نايف العربية للعل�وم األمنية لتزويد القيادة االس�راتيجية 
باملديري�ة العامة للج�وازات، واملديرية العامة للدف�اع املدين بنتائج 
البحوث والدراس�ات التي توضح وس�ائل وأساليب تطوير الثقافة 

التنظيمية يف األجهزة األمنية.

دراسات مستقبلية 
1 � إجراء دراس�ة مقارنة عن دور القيادة االس�راتيجية يف تطوير الثقافة 

التنظيمية يف عدد من األجهزة األمنية يف الدول العربية.  
2 � إج�راء دراس�ة ع�ن املعوق�ات الت�ي حت�د م�ن فاعلي�ة دور القي�ادة 

االسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية يف األجهزة األمنية. 
3 � إجراء دراس�ة عن س�بل إع�داد وهتيئة القيادة االس�راتيجية لتطوير 

الثقافة التنظيمية يف األجهزة األمنية.
4 � إج�راء دراس�ة ع�ن متطلب�ات تطوير الثقاف�ة التنظيمي�ة يف األجهزة 

األمنية.
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