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http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

مستخمص البحث
ىدؼ البحث الحالى إلى التعرؼ عمى مستوى كبلً مف التفكير االستراتيجي والمواطنة
التنظيمية لدى القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد ,وكذلؾ التعرؼ عمى عبلقة أنماط
التفكير االستراتيجي بسموكيات المواطنة التنظيمية لدييـ ,والكشؼ عف أى أنماط التفكير

تنبؤا بسموكيات المواطنة التنظيمية ,وتكونت مجموعة البحث مف ()931
االستراتيجى أكثر ً
عضو ىيئة تدريس بمختمؼ كميات جامعة الوادى الجديد خبلؿ الفصؿ الدراسى األوؿ مف العاـ
الجامعى 0209 /0202ـ ,واستخدـ البحث استبانتى التفكير االستراتيجى وسموؾ المواطنة
التنظيمية ,وتوصؿ البحث إلى أف مستوي كبلً مف التفكير االستراتيجي وسموؾ المواطنة
إحصائيا بيف أنماط التفكير االستراتيجي لدى
تفعا ,كما وجدت عبلقة دالة
ً
التنظيمية كاف مر ً
القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد وسموكيات المواطنة التنظيمية لدييـ ,وأنو يمكف التنبؤ
بسموؾ المواطنة التنظيمية مف أنماط التفكير االستراتيجي ,وأف التفكير التجريدي أكثر أنماط
تنبؤا بسموؾ المواطنة التنظيمية ,يميو التفكير التشخيصي ,ثـ التفكير
التفكير االستراتيجى ً
أخير التفكير الشمولي.
التخطيطي ,و ًا

كممات مفتاحية :سموكيات المواطنة التنظيمية ,التفكير االستراتيجي ,القيادات األكاديمية.
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Abstract
The current research aimed at identifying the level of both
strategic thinking and organizational citizenship among academic
leaders at New Valley University, as well as to identifying the
relationship of strategic thinking patterns to their organizational

citizenship behaviors, and revealing which patterns of strategic thinking
are more predictive of organizational citizenship behaviors, the research
group consisted of (139) faculty member in various faculties of New
Valley University during the first semester of the academic year
2020/2021 AD, and the research used two questionnaires: strategic
thinking and organizational citizenship behaviors, the research found
that the level of both strategic thinking and organizational citizenship
behaviors was high, also a statistically significant correlation was found
between patterns of strategic thinking of academic leaders at New
Valley University and their organizational citizenship behavior, and that
organizational citizenship behaviors can be predicted from strategic
thinking patterns, and that abstract thinking is the most predictive of
strategic thinking patterns, followed by diagnostic thinking, then
schematic thinking, and finally holistic thinking.

Keywords: Organizational citizenship behaviors, Strategic thinking,
Academic leaders.
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أوًال :مقدمة البحث
فرضت التغيرات الكبيرة التي شيدىا العصر الحالى عمى المؤسسات جممة مف

التحديات تتعمؽ بضرورة تطوير األداء الوظيفي وتحسيف الفعإلىة التنظيمية؛ ويعد تحقيؽ ذلؾ

ىونا بقدرتيا عمى توظيؼ كؿ مواردىا مجتمعة بكفاءة وفاعمية حتى تصبح في مستوى التحدي
مر ً
والمنافسة ,مما يتطمب أال نكتفي باالستثمار في المجاؿ المإلى والتكنولوجي فقط ,بؿ األىـ مف
ذلؾ االستثمار في تسيير األفراد ,حيث يعد العنصر البشري المبدع والمبتكر محور االرتكاز

وأ ساس التطوير في مؤسسات المجتمع ومنيا المؤسسات التعميمية واألكاديمية ,ويعتمد تحقيؽ
الجودة عمي مدى قدرة العنصر البشري عمى التكيؼ ومواجية التحديات التي تتطمب إحداث

تغييرات في األساليب واألنماط اإلدارية وخاصة في مجاؿ العمؿ األكاديمي لما يتسـ بو العصر

الحالى مف سرعة التغير والتراكـ المعرفي ,وقد أشار حسف البيبلوي وحسيف سبلمة

( )33 ,0222إلى حاجة المؤسسات إلى نوعية مف األفراد يتسموف بالفكر المبدع واإلنتاج
المبتكر والتكيؼ مع المستجدات والتعامؿ معيا بمرونة والتطمع إلى المستقبؿ وكسر حاجز

ونظر لما لمؤسسات التعميـ العالى ومنيا الجامعات مف دور بارز في ىذه الجوانب فإف
ًا
الروتيف,
الحاجة تزداد إلى القياـ بأدوار حديثة ومتنوعة تتطمب مف التنظيـ األكاديمي مراعاتيا وارساء
حس اإلنتاج المعرفي ,واالستفادة مف القدرات الكامنة لدى أعضاء ىيئة التدريس ومف في

حكميـ؛ فيـ األساس لنجاح عمميات التطوير داخؿ المؤسسات األكاديمية.

وتوصمت دراسة مينة سميماف ( )0291إلى وجود نوعيف مف السموؾ أحدىما ىو سموؾ

الدور الرسمي؛ ويتمثؿ في قياـ العامميف بالمياـ المطموبة منيـ بشكؿ منتظـ طبقًا لممعايير
الرسمية المقررة في المنظمة ,أما النوع الثاني فيو سموؾ الدور اإلضافي؛ ويتمثؿ في قياـ
رسميا.
الموظؼ بالسموكيات التطوعية التي تتجاوز حدود االلتزاـ بما ىو مقرر أو مطموب
ً
إف تحقيؽ الكفاءة والفعإلىة بالمؤسسة يتطمب مف منتسبييا تجاوز توقعات الدور الرسمي,

والقياـ بأعماؿ إضافية وتطوعية ال يتضمنيا الوصؼ الوظيفي ,والتي يطمؽ عمييا سموكيات

المواطنة التنظيمية.
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ويعتبر سموؾ المواطنة التنظيمية مف الموضوعات التي كثر الحديث فييا والبحث عنيا

في اآلونة األخيرة ,وتعني قياـ الفرد ببعض السموكيات التنظيمية خارج نطاؽ األدوار الرسمية

دوف أف يكوف ىناؾ توقع لمحصوؿ عمى مردود معيف.

وأشارت عمياء حسنى ( )0293إلى أف بدايات االىتماـ بموضوع المواطنة التنظيمية
تعود إلى توجيات مدرسة العبلقات اإلنسانية فى اإلدارة والتنظيـ ,مف خبلؿ استيعابيا لمنطمقات
عمـ االجتماع وعمـ النفس فى تحميؿ الظاىرة التنظيمية ,وتأكيداتيا عمى الروح المعنوية ,والحوافز
غير المادية ,والمشاركة ,وفاعمية الجماعة ,والتنظيـ غير الرسمى ,واالستجابة مع البيئة
الخارجية ,وخمؽ المناخ التنظيمى لمبيئة التنظيمية الداخمية.
ودور فاعبلً في
وذكر خالد سميماف ( )0292أف لسموؾ المواطنة التنظيمية أىمية كبيرة ًا

نجاح مؤسسات التعميـ العالى واالرتقاء بيا ,واستمرارىا في تحقيؽ أىدافيا؛ إذ يزيد مستوى الرضا
عف العمؿ ,ويعزز مستوى شعور العامميف باالنتماء لمؤسساتيـ ,مما يسيـ في تحسيف أداء
الجامعات عف طريؽ إدارة العبلقات التبادلية بيف العامميف واإلدارات المختمفة ,وبؤثر في حجـ
المخرجات الكمية المنجزة.
وأوصت دراسة ( Yesuraja and Yesudian (2013بضرورة توفير الدورات
التدريبية لمتنمية الشخصية لمموظفيف مف أجؿ زيادة مستوى سموؾ المواطنة التنظيمية لدييـ,
واشراؾ الموظفيف في عممية صنع الق اررات لدفعيـ لممشاركة في مؤسساتيـ.
وأشارت دراسة ) Bushra, Usman, and Naveed (2011إلى أف المؤسسات
نجاحا ىى تمؾ التى يمارس عامموىا سموؾ المواطنة التنظيمية بدرجات عإلىة؛ إذ يسودىا
األكثر
ً
مناخ مف اإليجابية والتعاوف واالنسجاـ ,والعمؿ بروح الفريؽ ,فيتعزز لدى العامميف فييا الوالء
التنظيمى ,والشعور بالعدالة التنظيمية ,مما يحقؽ ليا االستقرار التنظيمى ويسيـ فى زيادة
معدالت اإلنتاج وتحسيف نوعيتو.
وتظير أىمية سموؾ المواطنة التنظيمية لكافة المنظمات عمى اختبلؼ أشكاليا,
وبخاصة مؤسسات التعميـ العالى؛ إذ يسيـ في التحفيز لمجوانب االجتماعية ,ويوفر المرونة في
العمؿ ,ويساعد عمى تحسيف اإلنتاجية بيف الزمبلء ,وزيادة الكفاءة في العمؿ ,وىذا يتطمب مف
ممموسا لمواجية التحديات ,وتعد الجامعات
اقعا
ً
الجامعات االىتماـ بيذا السموؾ وتنميتو ,وجعمو و ً
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مف المؤسسات التي يجب أف تترؾ جزًءا مف السموؾ غير المحدد لمعامميف حتى تكوف لدييـ
القدرة عمى مواجية المواقؼ غير المتوقعة والتي تتطمب منيـ التصرؼ االبتكاري واإلبداعي.
كذلؾ فإنو مع تسارع وتيرة التغير فى العالـ إلىوـ ,ومع تزايد الغموض فيما يتعمؽ
بالمستقبؿ لـ يعد باإلمكاف االعتماد عمى األساليب القيادية التقميدية فى التصدى لممشكبلت
والتحديات التى تواجييا المؤسسات؛ وأصبح مف الضرورى التحوؿ إلى قيادة ابتكارية ذات بصيرة
نافذة قادرة عمى التعامؿ مع البيئة الداخمية والخارجية؛ قيادة استراتيجية تمارس التفكير
االستراتيجى والذي أشار إليو أحمد محمد وىايؿ فبلح ( )0291بأنو األساس التخاذ الق اررات
االستراتيجية والتي تيتـ بتوزيع الموارد المإلىة والبشرية لممنظمة ورسـ الخطط التي تأخذ بعيف
االعتبار جميع المخاطر التي ستتعرض ليا المنظمة وتسيـ في زيادة اإلنتاج واألرباح والفرص
التنافسية وليا دور كبير في التأثير عمى حياة المنظمة ومخرجاتيا.
وأوضح سبلمة صابر وصفاء عمى ( )0292أف التفكير االستراتيجي يساعد األفراد
عمى االستبصار وينمى ميارات حؿ المشكبلت لدييـ ,ويزيد مف تصور وتخيؿ وتفسير ومسح
البيئة لمحصوؿ عمى معمومات ميمة ,كما أنو يساعد األفراد عمى تحديد الفرص المتاحة ,ورؤية
الظروؼ المستجدة الناشئة التي يمكف أف توفر ميزة تنافسية عمى المدى البعيد.
وأشارت د ارسة أنعاـ قاسـ وابراىيـ خميؿ ( )0292إلى أىمية التفكير االستراتيجي,
ودوره في إحداث تغيير شامؿ لكؿ جوانب العممية التعميمية داخؿ الجامعة حيث أنو يسيـ في
تطوير وتقدـ العممية التربوية واإلدارية بشكؿ أفضؿ.
كما رأى إيياب عيسى وطارؽ عبدالرؤوؼ ( )0291أف التفكير االستراتيجي يساعد
القائد عمى توحيد الجيود وتعبئة الطاقات البشرية العاممة في المنظمة وحسف استثمارىا وحثيا
عمى اإلبداع واالبتكار ,وتقوية الوالء واالنتماء لممنظمة والرضا الوظيفي بيف العامميف واشاعة
ثقافة الحوار والمشاركة والتفاؤؿ والشفافية في مناخ ديمقراطي سميـ ,وتعميؽ المشاركة الجماعية
في اتخاذ الق اررات.
يتضح مما سبؽ أف التفكير االستراتيجي قد يرتبط بممارسة سموؾ المواطنة التنظيمية
حيث يتضمف التفكير االستراتيجي تغيير المعتقدات الراسخة لتحقيؽ النجاح ,وبالتالى فبلبد وأف
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقوـ القائد أو المدير بتحديد المعتقدات الراسخة لديو وتحديد اآلثار التي يمكف أف تترتب عمييا,
وتحديد المعتقدات البديمة التي يمكف اعتناقيا وكيؼ يمكف إحداث ىذا التحوؿ.
ونتيجة لآلثار اإليجابية لسموؾ المواطنة التنظيمية ولمتفكير االستراتيجى ,وفي ظؿ
تزايد المطالبة بجودة الخدمات اإلدارية والتعميمية في مؤسسات التعميـ العالى ,تبرز الحاجة إلى
الكشؼ عف مستوى ىذيف المتغيريف لدى القيادات األكاديمية بالجامعة والعبلقة بينيما فى ضوء
بعض المتغيرات.

ثانيا :مشكمة البحث
ً
أساسيا في تنمية المجتمعات البشرية فيي التي تصنع الحاضر
دور
تؤدي الجامعات ًا
ً
وتخطط لمعالـ المستقبؿ ,كما أنيا تشكؿ القاعدة الفكرية لممجتمعات ,وفي ىذا السياؽ فإف
التغيرات التنظيمية التي تواجو الجامعات تفرض عمى القادة الخروج عف السياؽ التقميدي ليتخطى
متطمبات الدور األساسي إلى األدوار االستثنائية ,كما تفرض عمى الجامعات أف تكوف أكثر
استعدادا لبلعتماد عمى أولئؾ القادة الراغبيف في التغيير والتطوير الناجح بيدؼ دعـ متطمبات
ً
العمؿ التقميدي باألدوار اإلضافية التطوعية.
وأوضح نور غياث ( )0290أف المنظمات التي تعتمد فقط عمى السموؾ الرسمي أو
السموؾ األساسي تعتبر نظـ ىشة سيمة الكسر ,تمؾ التى يجب أف تترؾ جزًءا مف السموؾ غير
محد د وتطوعي لؤلفراد حتى يكوف ليـ مقدرة عمى التعامؿ مع المواقؼ غير المتوقعة والتي
تتطمب التصرؼ االبتكاري مف قبؿ األفراد.
وفى ىذا السياؽ فقد الحظت الباحثتاف مف خبلؿ مجاؿ عمميما –كأعضاء ىيئة
تدريس بالجامعة -ممارسة بعض السموكيات اإليجابية مف قبؿ بعض القيادات األكاديمية بصورة
تمقائية تطوعية وبما يقع خارج نطاؽ األدوار الرسمية؛ كمساعدة الزمبلء وتوجيييـ ,ورفع الروح
المعنوية ليـ ,كذلؾ الحرص عمى قضاء وقت إضافى فى العمؿ مف أجؿ تحسيف األداء ,وتجنب
إثارة المشكبلت ,والحرص عمى حضور الندوات واالجتماعات التى تعقدىا المؤسسة ,وتحمميـ
القياـ بمياميـ دوف أى تذمر وبما يشتمؿ عميو مف مرونة وابداع فى األداء– والتى تمثؿ بعض
أبعاد سموؾ المواطنة التنظيمية -وذلؾ عمى الرغـ مف انخفاض الحوافز المادية ووجود بعض
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العوائؽ والقيود اإلدارية (القانونية) ,وكذلؾ نقص اإلمكانات وىو ما قد يرتبط بشكؿ أو بآخر
بأنماط التفكير االستراتيجى المختمفة لدى ىؤالء القادة.
سعت دراسة ( Zacharias (2008إلى تحديد مدى أىمية سموكيات الدور اإلضافي
المرتبطة باألداء التنظيمي وتقييـ مستوى سموؾ المواطنة التنظيمية ,وتحديد العبلقة بيف سموؾ
المواطنة التنظيمية عمى المستوى الفردي ومستوى األداء الفردي ,وتوصمت الدراسة إلى عدـ
وجود اختبلفات جوىرية في اتجاىات العامميف نحو متغيرات سموؾ المواطنة التنظيمية باختبلؼ
كؿ مف الدرجة الوظيفية ,المؤىؿ الدراسي ,الراتب الشيري ,كما وجدت اختبلفات جوىرية في
اتجاىات العامميف نحو متغيرات سموؾ المواطنة التنظيمية باختبلؼ كؿ مف السف ,والحالة
االجتماعية ,والجنس ,والخبرة.
ىدفت دراسة ) Ali and Waqar (2013إلى التعرؼ عمى سموؾ المواطنة التنظيمية
لدى معممي المدارس وعبلقتو باألنماط المختمفة مف القيادة (القيادة التحويمية ,القيادة التبادلية,
القيادة الحرة) التي يعمموف تحتيا ,وتوصمت الدراسة إلى أف سموؾ المواطنة التنظيمية لو عبلقة
إلى حد كبير بأنماط القيادة ,ومف أىـ ما أوصت بو الدراسة االىتماـ بالقيادات في المؤسسات
التعميمية لجعؿ البيئة أكثر مبلئمة وفعإلىة لزيادة اإلنتاجية ,ونقؿ المعرفة ,وغرس سموؾ المواطنة
التنظيمية ,وتنمية شعور المسؤولية بيف أعضاء ىيئة التدريس.
وتوصمت دراسة خالد سميماف ( )0292إلى أف مستوى سموؾ المواطنة التنظيمية لدى
أعضاء ىيئة التدريس فى جامعة الممؾ فيصؿ بالمممكة العربية السعودية جاء متوسطًا.
توصمت نتائج دراسة ( Yesuraja and Yesudian (2013إلى وجود عبلقة إيجابية بيف
نمط القيادة األوتوقراطية ,ونمط القيادة الديمقراطية وبيف سموؾ المواطنة التنظيمية وعدـ وجود
عبلقة بيف العمر ,وسنوات الخبرة ,والمؤىؿ العممي ومستوى سموؾ المواطنة التنظيمية.
وأظيرت نتائج دراسة يحيي محمد ومحمد عبود ( )0222أف مستوى ممارسة أنماط
التفكير االستراتيجي منخفض بجميع أنماطو (التفكير الشمولي ,والتفكير التجريدي ,والتفكير
التشخيصي ,والتفكير التخطيطي) لدى القادة التربوييف  ,كما وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية
في مستوى ممارسة أنماط التفكير االستراتيجي تعزى لمتغير المركز الوظيفي لصالح فئتي
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المديريف العامميف ومديري التربية والتعميـ ,في حيف لـ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى
لمتغيري الخبرة في مجاؿ اإلدارة والمؤىؿ التعميمي.
وبعد مراجعة أدبيات البحث والدراسات ذات الصمة ,اتضح ندرة الدراسات العربية التى
تناولت متغيرى البحث مجتمعيف– عمى قدر إطبلع الباحثتيف  -فقد الحظت الباحثتيف وجود
دراسات عديدة تناولت التفكير االستراتيجى وسموؾ المواطنة التنظيمية إما منفردة أو مع متغيرات
بل مف التفكير
أخرى,
وبناءا عميو تتحدد مشكمة البحث الحالى فى الكشؼ عف مستوى ك ً
ً
االستراتيجى وسموؾ المواطنة التنظيمية لدى القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد والعبلقة
بينيما ,وبالتالى تتحدد مشكمة الدراسة فى اإلجابة عمى األسئمة التالىة.

ثالثًا :أسئمة البحث
 .9ما اإلطار الفكري والمفاىيمي لمتفكير االستراتيجي وسموكيات المواطنة التنظيمية؟
 .0ما مستوى التفكير االستراتيجى لدى القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد؟
 .3ما درجة ممارسة القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد لسموكيات المواطنة التنظيمية؟
إحصائيا بيف أنماط التفكير االستراتيجي لدى القيادات
 .3ىؿ توجد عبلقة ارتباطية دالة
ً

األكاديمية بجامعة الوادي الجديد وسموكيات المواطنة التنظيمية لدييـ؟
تنبؤا بسموكيات المواطنة التنظيمية؟
 .2أى مف أنماط التفكير االستراتيجى أكثر ً
 .2ما اآلليات المقترحة لتعزيز العبلقة االرتباطية بيف التفكير االستراتيجي وسموكيات المواطنة
التنظيمية لدى القيادات األكاديمية بجامعة الوادى الجديد؟

ابعا :أىداف البحث
رً

ييدف البحث الحالى إلى:
 .9التعرؼ عمى اإلطار الفكري والمفاىيمي لمتفكير االستراتيجي وسموكيات المواطنة التنظيمية.
 .0تحديد مستوى التفكير االستراتيجى لدى القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد.
 .3تحديد درجة ممارسة القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد لسموكيات المواطنة
التنظيمية.
إحصائيا بيف أنماط التفكير االستراتيجي لدى
 .3الكشؼ عف مدى وجود عبلقة ارتباطية دالة
ً
القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد وسموكيات المواطنة التنظيمية لدييـ.
تنبؤا بسموكيات المواطنة التنظيمية.
 .2تحديد أى أنماط التفكير االستراتيجى أكثر ً
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2استنتاج آليات مقترحة لتعزيز العبلقة االرتباطية بيف التفكير االستراتيجي وسموكيات المواطنة
التنظيمية لدى القيادات األكاديمية بجامعة الوادى الجديد.

خامسا :أىمية البحث
ً

تنبع أىمية ىذا البحث مما يترتب عميو مف مساىمات ذات فائدة مف الناحيتيف العممية

والعممية ,كما توضحيا النقاط التالىة:

 .9تبني مفاىيـ وميارات التفكير االستراتيجي وسموكيات المواطنة التنظيمية.

 .0أىمية التفكير االستراتيجي والذي يعتبر المحور األىـ لنجاح أي منظمة في تحقيؽ أىدافيا
ورسالتيا.

 .3أىمية دراسة سموكيات المواطنة التنظيمية لكونو مف الموضوعات الحيوية المعاصرة في
الحفاظ عمى فعإلىة واستم اررية المؤسسات.

 .3يكتسب ىذا البحث أىمية خاصة عمى المستوى النظري ألنو يعد البحث األوؿ  -عمى قدر
إطبلع الباحثتيف -الذي تناوؿ موضوع سموكيات المواطنة التنظيمية لدى القيادات األكاديمية

بجامعة الوادى الجديد.
 .2قد تفيد نتائج ىذا البحث القيادات األكاديمية في تنمية الوعي بأىمية ميارات التفكير
االستراتيجي لدييـ وبما يسيـ في تعزيز سموكيات المواطنة التنظيمية.
عمميا يمكف مف خبللو إدراؾ قيمة ممارسة سموكيات المواطنة
إطار
ًا
 .2يقدـ ىذا البحث
ً
التنظيمية ودورىا في االرتقاء بأداء الجامعة وتحسيف مخرجاتيا وزيادة جودة خدماتيا.
 .2ق د تسيـ نتائج البحث فى تعزيز نمط معيف مف أنماط التفكير االستراتيجى لدى القيادات
األكاديمية بجامعة الوادى الجديد.

سادسا :المصطمحات اإلجرائية لمبحث
ً
 .1التفكير االستراتيجي
يعرؼ البحث الحالى التفكير االستراتيجي عمى أنو :نشاط عقمي ينتج عنو رؤية شاممة
لمعناصر واألحداث والعبلقات بينيا ,ويتضمف مجموعة مف العمميات العقمية تيدؼ إلى توظيؼ
الحدس واإلبداع بيدؼ حؿ مشكبلت الواقع ورسـ رؤى وأىداؼ المستقبؿ باالعتماد عمى خبرات
الماضى؛ ويشتمؿ عمى أربعة أنماط كما يمى:

أ -التفكير الشمولى
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ييتـ القائد االستراتيجى فى ىذا النمط مف التفكير بتحديد اإلطار العاـ لممشكمة ,ويعتمد

فى ذلؾ عمى خبراتو المتراكمة فى تحديد أولويات العوامؿ المؤثرة فى ظيور المشكمة.

ب -التفكير التجريدى

ييتـ القائد االستراتيجى فى ىذا النمط مف التفكير بحصر العوامؿ المحيطة بالمشكمة,
ويكوف القرار صادر عف تفكير مجرد لمقائد يتحدد فى ضوء حدسو أو خيالو فى ىذا الصدد.

ج -التفكير التشخيصى

ييتـ القائد االستراتيجى فى ىذا النمط مف التفكير بإجراء تحميؿ دقيؽ لمموقؼ المراد

اتخاذ قرار بشأنو ,ومف ثـ إيجاد البديؿ االستراتيجى غير المرف وصوالً إلى حموؿ حتمية.

د -التفكير التخطيطى

ييتـ القائد االستراتيجى فى ىذا النمط مف التفكير بتحديد النتائج الممكف تحقيقيا
كمرحمة أولى فى التفكير ,ثـ تييئة مستمزمات الوصوؿ إلى تمؾ النتائج.

 .2سموكيات المواطنة التنظيمية

يعرؼ البحث الحالى سموكيات المواطنة التنظيمية عمى أنيا :سموؾ طوعي ذاتي
يتخطى األدوار الرسمية وال يرتبط بالدافع المادي ,كما أنو ال يخضع لقواعد رسمية ,ويسعى إلى

تحقيؽ األىداؼ التنظيمية لممؤسسة في ظؿ قيادة تتتبع التفكير االستراتيجي كعممية؛ ويضـ أربعة
أبعاد كما يمي:

أ -اإليثار

يقصد بو :سموؾ القيادات األكاديمية نحو إفادة زمبلئيـ بخبراتيـ في مجاؿ التدريس,
ومساعدة الزمبلء ذوي األعماؿ الكثيرة عمى إنجازىا بصدر رحب وبشكؿ تطوعي واظيار نتاج
عمؿ الفريؽ والمساىمة في حؿ النزاعات التي تنشب في المؤسسة الجامعية.

ب -الكياسة

يقصد بو :سموؾ القيادات األكاديمية نحو تجنب إثارة المشاكؿ مع األفراد المحيطيف بيـ

في مكاف العمؿ وعدـ التدخؿ في خصوصياتيـ وتجنب إحراجيـ.

ج -السموك الحضاري

يقصد بو :المشاركة الفعالة لمقيادات األكاديمية في الجامعة والتزاميا بأنظمتيا مف خبلؿ

حضور االجتماعات وتقديـ المقترحات الرامية إلى تحسيف العمؿ بيا واستغبلليا الجيد لموقت في
أداء العمؿ.

د -يقظة الضمير
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقصد بو :سموؾ إرادي وتطوعي يقوـ بو القائد األكاديمي بوازع مف ضميره في التزامو
بالحضور بالوقت المقرر ,والعمؿ بأوقات إضافية مف دوف أجر ,واحتراـ لوائح وتعميمات
المؤسسة الجامعية بدقة.

ه -الروح الرياضية

يقصد بو :سعة الصدر لدى القيادى األكاديمى ,وعدـ تذمره وانزعاجو مف األعماؿ
اإلضافية ,وتقبمو لمنقد والنصيحة مف زمبلئو ,وتجاوزه لممشكبلت البسيطة التي تعترضو في
مكاف العمؿ.

سابعا :اإلطار النظرى والدراسات السابقة
ً
المحور األول :اإلطار المفاىيمي لمتفكير االستراتيجي:
أوًال :ماىية التفكير االستراتيجي

يعد العقؿ مف أىـ النعـ التي أنعـ اهلل بيا عمى اإلنساف ,كما أف التفكير ىو الوظيفة
الرئيسية لمعقؿ .وتتعدد أنواع التفكير التي يمكف أف يستخدميا اإلنساف عندما يواجو بموقؼ ما,
ويعد التفكير االستراتيجي أحد ىذه األنواع وأحد أىـ الموضوعات البحثية التربوية والسيكولوجية
فى العقد األخير ,وقد أوضح حممي محمد ( )931 ,0291أف التفكير االستراتيجي يشتمؿ عمى
التفكير اإلبداعي ,والتفكير الناقد ,والتفكير التحميمي في وقت واحد.
أساسيا
ميما و ً
وذكر يحيى محمد ومحمد عبود ( )0222أف التفكير االستراتيجي يعد ً
ليس فقط لمنظمات األعماؿ التي تيدؼ إلى الربح ,وانما كذلؾ منظمات اإلدارة العامة
(الحكومية) ومنيا التربوية بجميع أحجاميا.

ورأى محمد عبد الغنى ( )39 ,0221أف التفكير االستراتيجي ىو الطريؽ االبتكاري
لمتفكير في كيفية الرؤية المستقبمية لمقضايا المتوقعة والتنبؤ بالفرص والتيديدات التي يمكف
أف تواجييا المنظمة ,وتصور السيناريو المستقبمي لمتعامؿ معيا بما يضمف بقاء واستم اررية
ونمو المنظمة.
كما أشار عامر خضير ( )0221إلى أف التفكير االستراتيجي ما ىو إال أحد أنواع
إبداعيا أو معر ًفيا حيف يتجاوز
عمميا وقد يكوف
التفكير ,وقد يكوف في بعض خطواتو والىاتو
ً
ً
مم ارسوه بعض مستمزمات وخطوات المنيج العممي ,فيو ال ييدؼ إلى توليد معرفة جديدة قدر
اىتمامو وتوجيو إلى إضافة طاقة جديدة وبناء واقع جديد ومستقبؿ أفضؿ يراد تحقيقو عمى
المدى البعيد ,كما يبدأ التفكير االستراتيجي بالتحميؿ وفيـ المكونات الظاىرة أو المشكمة
وجزئياتيا وما تتضمنو مف حقائؽ ,وينتيى بالتركيب واضافة األفكار اإلبداعية.
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وأشار جاسـ سمطاف ( )932 ,0292إلى أف التفكير االستراتيجي في جوىره ىو
"الوعي بالمستقبؿ وتصوره ,أي ميارة رسـ الخرائط التي تقود مف الحاضر لمواجية المستقبؿ"
وىو "رسـ السيناريوىات المحتممة في المستقبؿ".
وذكر إيياب عيسى وطارؽ عبد الرؤوؼ ( )022 ,0291أف التفكير االستراتيجي ىو تفكير
مركب يتطمب قدرات عقمية عالية وخبرات معرفية متميزة ممثمة بالتفكير اإلبداعي والتفكير الناقد
ويعتمد عمى ميارة توليد أفكار جديدة وميارات التحميؿ واالستنتاج والتطبيؽ والتقييـ.

ثانيا :تعريف التفكير االستراتيجي
ً

عرؼ خالد السمطاف ( )0222التفكير االستراتيجي عمى أنو عممية تركيبية ناجمة عف حسف
توظيؼ الحدس واإلبداع في رسـ التوجيات االستراتيجية لممنظمة؛ لبلستفادة مف معطيات
الحاضر في رسـ صورة لممستقبؿ مف أجؿ الوضع التنافسي لممنظمة.
وذكر محمد عبد الغنى ( )30 ,0221أنو بالرغـ مف أف التفكير االستراتيجي يتوجو
لممستقبؿ إال أنو ينطمؽ مف الماضي وليس كما يدعى البعض أنو منفصؿ عنو ,حيث أف
الماضي يعنى إدراؾ الواقع الذى تنطمؽ منو المنظمة لممستقبؿ ,ويفيد ذلؾ في بناء خبرة

المستقبؿ مف تراكـ خبرات الماضي.

وأشار سبلمة صابر وصفاء عمى ( )0292إلى أف التفكير االستراتيجي يساعد األفراد عمى
االستبصار وينمى ميارات حؿ المشكبلت لدييـ ,ويزيد مف تصور وتخيؿ وتفسير ومسح البيئة
لمحصوؿ عمى معمومات ميمة ,كما أنو يساعد األفراد عمى تحديد الفرص المتاحة ,ورؤية
الظروؼ المستجدة الناشئة التي يمكف أف توفر ميزة تنافسية عمى المدى البعيد.
كما عرؼ حممي محمد ( )939 ,0291التفكير االستراتيجي عمى أنو مجموعة ميارات
متكاممة تساعد الفرد عمى الرؤية الكمية لمعناصر واألحداث والعبلقات المتبادلة والتداخبلت

بينيـ ,والتأمؿ العقبلني في ىذه العبلقات ,كما تساعده عمى المرونة في تحويؿ انتباىو بيف
المناظير العقمية المختمفة لؤلشياء والموضوعات بيدؼ تمكيف الفرد مف إيجاد مبادئ حدسية
لتوجيو اإلجراءات واألحداث في المستقبؿ وايجاد إلىات جديدة وأكثر فعإلىة لؤلداء.
ومف خبلؿ التعريفات السابقة يمكف استنتاج أف التفكير االستراتيجي يسعى إلى التعريؼ
بالعالـ المحيط والتغيرات الحادثة؛ بيدؼ فيـ البيئتيف الداخمية والخارجية وتمييداً لفتح بػػاب
عضوا في صناعة مفردة ,ولكنيا جزًءا مف نظاـ بيئي
االبتكار؛ وذلؾ باعتبار المنظمة ليست
ً
متكامؿ يؤثر كؿ فرد فيو فى اآلخريف ويتأثر بيـ.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عيا مف التفكير
ورأى ) Loehle (2010أف التخطيط االستراتيجي يعد جزًءا فر ً
االستراتيجي ,حيث أف اليدؼ مف التخطيط االستراتيجي ىو إعدادا سيناريو؛ وذلؾ ألف اليدؼ
بدوف سيناريو يصبح مجرد رؤية.
فى حيف ذكر سبلمة صابر وصفاء عمى ( )0292أف التفكير االستراتيجي يختمؼ عف
منتجا ,وينطمؽ التخطيط الفعاؿ الناجح
التخطيط االستراتيجي حيث يعد التخطيط االستراتيجي
ً
مف الوضع الراىف إلى المستقبؿ القريب ,في حيف أف التفكير االستراتيجي يعد عممية وليس
منتجا وينطمؽ مف الماضي إلى المستقبؿ البعيد .وتؤثر ميارات التفكير االستراتيجي عمى اتخاذ
ً
القرار حيث أف صنع القرار ىو عممية معرفية وجدانية يتـ فييا انتقاء المعمومات والمفاضمة بيف
البدائؿ وترجيح أفضميا تحقيقًا ألىداؼ صانع القرار ,مع تصور كافة االحتماالت المتوقعة
والنتائج المترتبة وأثرىا عمى األىداؼ ,وذلؾ فى ضوء ما يضعو السياؽ مف قيود.

ثالثًا :مميزات التفكير االستراتيجي
أشار إيياب عيسى وطارؽ عبد الرؤوؼ ( )011-011 ,0291إلى مميزات التفكير
االستراتيجي والتي تتمثؿ في أنو يوفر طرؽ لمتبصر ,ويعيف في اتخاذ القرار ,وىو تفكير
تشاركي ,كما أنو يعد وسيمة لمتعمـ.
كما أوضح أحمد إسماعيؿ ( )0220أف التفكير االستراتيجي يمتاز بأنو طويؿ المدى ,يشتمؿ
عمى جميع جوانب المنظمة ,ابتكاري ,يأخذ باالعتبار جميع إمكانات المنظمة ,يحدد الفرص
ويفيد منيا ,ويفحص باستمرار البيئة الخارجية ويقوميا.
وذكر مدحت محمد ( )21 ,0221أف مف أىـ خصائص التفكير االستراتيجي أنو
تفكير مستقبمي ,إيجابي ,تفاؤلي ,طموح ,واقعى ,ابتكاري /إبداعي ,جماعي ,مبنى عمى
الحقائؽ ,ومرف.
وتوصمت دراسة صبرينة ترغينى ( )0292إلى وجود عبلقة أثر وارتباط ذات داللة معنوية
إحصائيا بيف التفكير االستراتيجي بأبعاده (القصد االستراتيجي ,التصور التنظيمي ,قيادة
ً
االفتراضات ,التفكير في الوقت ,الفرص الذكية) والقدرات اإلبداعية لممؤسسة.

ابعا :خصائص المفكر االستراتيجي
رً

وأشار إيياب عيسى وطارؽ عبد الرؤوؼ ( )013-010 ,0291إلى أف األفراد ذوى
التفكير االستراتيجي يتميزوف بالخصائص التالىة:
 .9القدرة عمى استحضار المستقبؿ واستشراؼ أحداثو.
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 .0التمتع بميارات التحميؿ والتفسير والتركيب بيف المتغيرات.
 .3الرؤية الناقدة لؤلفكار والقدرة عمى توظيفيا والبناء عمييا.
 .3الميؿ لممنافسة والمغامرة وقبوؿ التحدي والمخاطرة المحسوبة.
 .2القدرة عمى تكويف الرؤى وصياغة األىداؼ االستراتيجية.
 .2الميارة في استثمار البيئة الخارجية بما توفره مف فرص أو ما تعترضو مف معوقات.
 .2القدرة عمى اتخاذ الق اررات االستراتيجية.
وأوضح مدحت محمد ( )59 -58 ،2009أن من أىم خصائص األفراد ذوى التفكير
االستراتيجي:
 .9القدرة عمى بناء الغايات.
 .0البصيرة النافذة والفراسة في وزف األمور.
 .3االستشعار البيئي.
 .3ميارة تحميؿ البيانات والمعمومات وتفسيرىا.
 .2ميارة االختيار االستراتيجي.
 .2ميارة تحديد الموارد واإلمكانات المتاحة واستخداميا بكفاءة.
 .2التجاوب االجتماعي بيف المنظمة وبيئتيا المحيطة.
 .1مواكبة عولمة الفكر اإلداري والقدرة عمى اتخاذ الق اررات االستراتيجية.
وقد أشارت نتائج دراسة باسـ محمد ( )0293إلى أف األفراد منخفضي التفكير
االستراتيجي يميموف إلى المماطمة واالنزواء ,وأنو لـ توجد عبلقة بيف الدرجة الكمية لمذكاء العاـ
والتفكير االستراتيجي ,كما توصمت دراسة ) Rosche (2003والتى ىدفت إلى دراسة عبلقة
التفكير االستراتيجي بنموذج العوامؿ الخمسة لمشخصية (العصابية ,واالنفتاح عمى اآلخريف,
واالنفتاح عمى التجارب ,والقبوؿ ,والوعي) ,وأثرىا عمى السموؾ القيادي إلى وجود ارتباط بيف
التفكير اإلستراتيجي ومجالى القبوؿ واالنفتاح.

أىمية التفكير االستراتيجي
 .9يسيـ التفكير االستراتيجي في شيوع عنصر المرونة في التخطيط والممارسات اإلدارية
المختمفة واجراء التغييرات واعادة البناء ,بما يتناسب مع استراتيجية المؤسسة.
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.0

.3
.3
.5

يسيـ التفكير االستراتيجي في نشر الفكر االستراتيجي كمرجعية منيجية في استشراؼ
واستحضار المستقبؿ قبؿ حدوث األزمات والكوارث والتي يتعذر تحمؿ أخطائيا دوف
استعدادات سابقة.
يساعد التفكير االستراتيجي عمي توجيو عمميات التفكير في مختمؼ المستويات التنظيمية
نحو المقاصد االستراتيجية بما يحقؽ تجانس التفكير.
يساعد التفكير االستراتيجي عمي ترتيب األولويات وتحديدىا بيف العامميف.
يساعد التفكير االستراتيجي المؤسسات عمي االستعداد بالحجـ الكافي مف اإلمكانات
الفكرية والمادية والبشرية.

وتوصمت دراسة ) Gardner (2015والتى ىدفت إلى تقييـ جياز اختيار مطور حديثًا
يطمؽ عميو "التفكير االستراتيجي طويؿ المدى" ,كمتنبئ باألداء الوظيفي والسموكيات البيئية في

مكاف العمؿ ,إلى أف التفكير االستراتيجي طويؿ المدى مرتبط بشكؿ عاـ باألداء الوظيفي.

كما أكدت نتائج دراسة صبا نورى ومحمد الخوالنى ( )0291عمى التأثير اإليجابي

لمتفكير االستراتيجي عمى جودة الحياة الوظيفية ,وأف ىناؾ أثر ذي داللة إحصائية لعناصر

التفكير االستراتيجي :النوايا االستراتيجية ,وقيادة االفتراضات ,والفكر الشمولي ,باستثناء التصور
النظمي كمدخؿ في تحسيف جودة الحياة الوظيفية ,كما توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات

داللة إحصائية في اتجاىات مف شممتيـ الدراسة (العمر ,المستوى التعميمي ,عدد سنوات الخبرة)

باستثناء النوع االجتماعي.

متطمبات التفكير االستراتيجي
أوضح محمد عبد الغنى ( )32 ,0221أف التفكير االستراتيجي يتطمب تغيير المعتقدات

الراسخة لتحقيؽ النجاح ,ويعنى ذلؾ ضرورة أف يقوـ القائد أو المدير بتحديد المعتقدات الراسخة

لديو ,وتحديد اآلثار التي يمكف أف تترتب عمييا ,وتحديد المعتقدات الراسخة البديمة التي يمكف

اعتناقيا وكيؼ يمكف إحداث ىذا التحوؿ.

أبعاد التفكير االستراتيجي
أشار إيياب عيسى وطارؽ عبد الرؤوؼ ( )022 ,0291إلى أف أبعاد التفكير
االستراتيجي تتمثؿ في:
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 .9أنو يسبؽ أي عمؿ قيادي بما فيو التخطيط االستراتيجي ,أو اإلدارة االستراتيجية ,أو
الصياغة االستراتيجية.
 .0ضرورتو لمقيادات في المستويات اإلدارية العميا ,والمستويات اإلدارية األدنى مف ممارستو
عمميا لقيادة المؤسسات.
واعتماده
منيجا ً
ً
 .3توحيد الجيود وتعبئة الطاقات البشرية العاممة في المنظمة وحسف استثمارىا وحثيا عمى
اإلبداع واالبتكار.

 .3تقوية الوالء واالنتماء لممنظمة والرضا الوظيفي بيف العامميف واشاعة ثقافة الحوار
والمشاركة والتفاؤؿ والشفافية في مناخ ديمقراطي سميـ.

 .2تعميقو المشاركة الجماعية في اتخاذ الق اررات.
 .2تحقيقو التكيؼ والتفاعؿ اإليجابي مع البيئة المحيطة مف خبلؿ توظيؼ اإلمكانات والقدرات
واستثمار الموارد المتاحة في بيئة المنظمة الداخمية.

 .2أنو تفكير يستشرؼ المستقبؿ ويحدد اتجاىاتو ويقود المنظمة الستغبلؿ الفرص ورسـ
الخطوات المناسبة التي تحوؿ رؤيتيا إلى واقع.

كما توصمت دراسة ) Pellegrino (1996إلى المتغيرات التي تؤثر في قدرة الفرد عمى

اتيجيا والتي تتمثؿ في التفكير الناقد ,والتفكير اإلبداعي ,واالنفتاح عمى تجارب
التفكير إستر ً
اآلخريف ,واالستقئللىة في التفكير ,والحدس ,ومواجية المخاطر.

أنماط التفكير االستراتيجي
صنؼ كبلً مف طارؽ يونس ( ,)0222أسامة ناصر الديف ( ,)0292نياؿ شفيؽ
( ,)0293يحيى محمد ,محمد عبود ( ,)0222حمزة يوسؼ ( )0221أنماط التفكير
االستراتيجى إلى أربعة أنماط كما يمى:

 .1التفكير االستراتيجي تفكير شمولى
يعد التفكير االستراتيجي مف الصفات المكتسبة التي يمكف ألى فرد أف يمتمكيا

بالتدريب الجديد والمعرفة والخبرة والممارسة ,ويتميز التفكير االستراتيجي بأنو ينظر إلى شموؿ
الصورة ,فيدرس الماضي ,ويعرؼ الحاضر ,ويتوقع المستقبؿ ويستعد لو ,ويقع ىذا المنيج ضمف
إطار التفكير التركيبي ,وما يمتمكو المدير االستراتيجي مف ميارات فكرية إلى جانب الميارات

411

الوجلد  – 33العدد

الثبهي – أغسطس

2021م

رررر

د /منال موسى سعيد حسن

مستوى التفكير االستراتيجي

د /ىبة زيدان سيد ابراىيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلنسانية والفنية التي تتعمؽ بالرؤية الشاممة لممنظمة ككؿ متكامؿ وبجميع تعقيداتيا الييكمية
والسموكية والبيئية ,لممارسة اإلدارة االستراتيجية ,واتخاذ الق اررات االستراتيجة البلزمة ,باإلضافة

بناءا عمى خبرتو المتراكمة في تحديد أولويات العوامؿ المؤثرة
إلى تحديد اإلطار العاـ لممشكمة ً
في المشكمة.

 .2التفكير االستراتيجي تفكير تجريدى
يعتمد ىذا النمط مف التفكير عمى تراكـ المعرفة لدى القائد االستراتيجي في فيـ المشكبلت
مصدر
ًا
وتحميميا باستخداـ الحدس ,وذلؾ مف خبلؿ اإلحساس العاـ بالمشكبلت والذي يعتبر
ميما في الحصوؿ عمى البيانات والمعمومات المستخدمة في بمورة األفكار والمفاىيـ ,حيث يميؿ
ً
ىنا القادة االستراتيجيوف إلى التعامؿ مع موضوعات متعددة في نفس الوقت ,والتي تحتاج إلى
غالبا ميولو الخاصة وقيمو في ضوء حدسو وخيالو,
التفكير المجرد ,ويطبؽ المدير االستراتيجي ً
ويقوـ ىذا النمط مع النمط الشمولى عمى أسس التراكـ المعرفى لممدير في فيـ المشكبلت حيث
حيز في إجراءاتو ,ويقترب ىذا النمط مف مفيوـ التفكير االستراتيجي
ال يشكؿ اإلطار الكمى ًا
القائـ عمى التغيير الجذري في طرؽ حؿ المشكبلت والتعامؿ مع المواقؼ التي يكتنفيا الغموض.
كما يؤدى ىذا النمط مف التفكير إلى تمكيف المؤسسة مف دراسة اتجاىات العمؿ البديمة
ويتطمب تحديد االختيارات عمى أساس وضعيا الحالى والتي يمكف أف تكوف ليا أىمية كبيرة في
مستقبؿ المؤسسة ,حيث يساعد ىذا النوع مف التفكير في استخداـ الحدس والتخيؿ وممكة
االبتكار واإلبداع في صياغة الخطة االستراتيجية خاصة عمى مستوى البرنامج الذى يشجع عمى
تصميـ أنماط برمجية جديدة ,وأف التفكير بالمستقبؿ ليس معناه رفض األداء السابؽ.

 .3التفكير االستراتيجي تفكير تشخيصى
يقوـ ىذا النمط عمى أساس الفكر البرجماتى ,ومؤداه النظر إلى حقيقة األشياء بحيث
يشخص أسباب المشكمة ,الختيار البديؿ المناسب وغير المرف لمعالجة المشكمة فضبلً عف التنبؤ
بالمحصمة التي تؤوؿ إلييا العبلقة السببية ,وفى حالة غموض المستقبؿ يمجأ متخذ القرار إلى
التفكير في مصادر الغموض التي تعترى العبلقة بيف المتغيرات الق اررية والعمؿ عمى تخفيضيا.
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ويقوـ أصحاب ىذا النمط مف التفكير بإجراء تحميؿ دقيؽ لمموضوع المراد اتخاذ القرار فيو,
ومف ثـ تشخيص أىـ العوامؿ أو دواعى اتخاذ القرار ,وبالتالى اختيار البديؿ الحاكـ غير المرف
وصوالً إلى حموؿ حتمية ,فضبلً عف القدرة عمى التنبؤ بالمحصمة التي تؤوؿ إلييا العبلقات
السببية وتبويبيا لغرض اختيار بدائؿ استراتيجية رئيسية وأخرى طارئة لدرء المفاجآت

حيف حدوثيا.

 .4التفكير االستراتيجي تفكير تخطيطي
يعتمد ىذا النمط عمى عنصر المرونة في تحديد النتائج الممكنة كمرحمة أولى في التفكير ثـ
تييئة مستمزمات الوصوؿ لتمؾ النتائج ,ويتفؽ ىذا النمط مع النمط التشخيصى عمى أسموب
التفكير أثناء التعامؿ مع الموضوعات ,إذ يخضعاف لمغة األرقاـ ,مما يتيح ربط األسباب بالنتائج
وفؽ عبلقة منطقية بينيما.

مؤشرات غياب التفكير االستراتيجي في الممارسات اإلدارية
أوضح مصطفى محمود ( )0223مؤشرات غياب التفكير االستراتيجي في الممارسات
اإلدارية ومنيا:
 .9ضياع العديد مف الفرص التي تتاح في البيئة الخارجية لممنظمة فى حيف تستطيع منظمات
أخرى منافسة اقتناص ىذه الفرص واستثمارىا.
 .0إىدار جزء مف اإلمكانات والموارد ,وعدـ االستفادة منيا نتيجة عدـ إدراؾ المنظمة لما لدييا
مف نقاط قوة وكيفية االنتفاع بيا.
 .3ضعؼ العبلقة وغياب الرابط بيف رسالة المنظمة وأىدافيا ,وما تضعو مف سياسات وقواعد
لمعمؿ ,ووجود بعض السياسات واتخاذ بعض الق اررات التي ال تخدـ رسالة المنظمة وأىدافيا.
 .3غياب أو عدـ وضوح أسس ومعايير تقييـ األداء وقياس الكفاءة ,ويرجع ذلؾ إلى ضعؼ
تحويؿ األىداؼ إلى نتائج موضوعية قابمة لمقياس ,وترجمة ذلؾ إلى خطط وبرامج عمؿ.
 .5ضعؼ مقدرة المنظمة عمى اإلبداع واالبتكار ,وتنفيذ الموائح واإلجراءات والقواعد ,وتخوؼ
األفراد مف تقديـ أفكار غير تقميدية لمتطوير والتحديث.

المعوقات التي تواجو التفكير االستراتيجي
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أشارت دراسة(إيماف جميؿ عبد الفتاح عبد الرحمف ,خولة عبدالحميـ الدباس )0291 ,إلى أف
التفكير االستراتيجي يواجو العديد مف المعوقات التي تحوؿ دوف ممارستو وتطوره عمي المستوي
المؤسسي ,ومف أبرز المعوقات التي تواجو التفكير االستراتيجي ما يمي:

معوقات تنظيمية
 .9ضعؼ إدراؾ القيادات العميا فرص التنوع الكبيرة التي يمكف أف يوفرىا التفكير االستراتيجي,
وجيدا وماالً ال يتوفر ليا.
واعتقاد بعضيـ بأف البرامج التطويرية تكمؼ وقتًا
ً
 .0ضعؼ االىتماـ بالقائميف عمي النشاط الفكري داخؿ المؤسسات التي يعمموف بيا ويواجيوف
انتقادات عنيفة أماـ أي محاوالت إلطبلؽ طاقاتيـ.
 .3انشغاؿ المؤسسات وتركيزىا عمي المشكبلت والقضايا إلىومية قد يجعميا تنظر لمتفكير
االستراتيجي عمي أنو ترؼ فكري وليس ضرورة ممحة.

معوقات بيئية
 .9غياب المنافسة بيف المؤسسات الحكومية وغيرىا مف القطاعات ال يدعوىا إلى التفكير بجدية
في األخطار التي تيدد مستقبميا طالما أنيا في مأمف مف المنافسة والمساءلة.

 .0العادات والتقإلىد الموروثة والثقافة السائدة ومناىج التربية وأسإلىب التعميـ التقميدية تعيؽ أي
تطور مجتمعي ومؤسسي.

 .3أصحاب المصالح وذوي النفوذ ودورىـ المقاوـ ألي تغيير جوىري مف شأنو اإلضرار
بمراكزىـ ومصالحيـ.

معوقات تطبيقية
 .9التسرع؛ حيث يجب أف تأخذ عممية التفكير االستراتيجي القدر الكافي مف الوقت حتى تتمكف
مف تحقيؽ النتائج المطموبة.

 .0كثير مف المؤسسات والقيادات ال تفرؽ بيف التخطيط بعيد المدى والتخطيط االستراتيجي

ظنا منيا أنيا تعتمده وىي ليست كذلؾ.
الذي يعقب التفكير االستراتيجي ,فتخمط بينيما ً
 .3اليامشية؛ حيث يجب اعتبار مسألة التفكير االستراتيجي عمي صعيد المؤسسات بمختمؼ
مستوياتيا عمي أنيا جزء ال يتج أز مف األنشطة الرئيسة.

المحور الثانى :المواطنة التنظيمية
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أوًال :مفيوم سموكيات المواطنة التنظيمية
يعد مفيوـ المواطنة التنظيمية أحد مفاىيـ الفكر اإلداري المعاصر والذى ظير حديثاً عمى
المستوى العالمي والذى تشير إليو نور اليدى توكؿ ( )0221بأنو يعني االلتزاـ التطوعي مف

العامميف بالمنظمة نحو منظمتيـ والعمؿ عمى نجاحيا وتحقيؽ أىدافيا بدافع شخصي منيـ

وبأسإلىب تتعدى أدوارىـ الرسمية ومتطمبات وظائفيـ بؿ وتفوؽ المياـ المطموبة منيـ ,ودوف أف

يكوف ذلؾ مفروضاً بقوانيف ولوائح عمؿ المنظمة ,ودوف ارتباط ىذا السموؾ بالحصوؿ عمى
مردود مادي أو معنوي.

تعرؼ ) Murphy (2006المواطنة التنظيمية بأنيا نمط خاص مف سموكيات العمؿ
يصنؼ عمى أنو ضمف سموكيات األفراد المفيدة لممؤسسة ,ويتـ االعتراؼ بيا بصورة ضمنية,
وليست مباشرة بنظاـ المؤسسة الشكمي لممكافآت ,وىذه السموكيات مسألة اختيار شخصي ألف
ليا تأثيرىا العاـ عمى فعإلىة وكفاءة العمؿ.
ويشير التعريؼ السابؽ إلى قدرة سموكيات المواطنة التنظيمية عمى رفع كفاءة
اإلنتاجية العامة لممؤسسة ,وفي نفس السياؽ ذكر (Schnaka and Dumbler (2003
أف سموكيات المواطنة التنظيمية سموؾ تنظيمي خارج الدور المحدد ,ال يترتب عميو مكافأة
قطعا تستفيد منو
عند حدوثو أو عقاب عند عدـ حدوثو عف طريؽ المؤسسة ,ولكنيا
ً
بتحسيف كفاءتيا واستمرارىا ,وىي نابعة مف داخؿ أفراد المؤسسة نظ اًر الرتباطيـ بيا ورغبتيـ

في النيوض بمستواىا.

كما تعرؼ نور غياث ( )0290سموكيات المواطنة التنظيمية بأنيا" سموكيات تطوعية,
ابتكارية ,إيجابية يمارسيا الموظؼ وال يبغي منيا مردود مادي ,باعتبارىا خارج نطاؽ الوصؼ
الوظيفي الرسمي وتقوـ عمى اعتبارات أخبلقية واجتماعية أو إنسانية وتساىـ في تحقيؽ
الفعإلىة التنظيمية.
في ضوء المفاىيـ السابقة لممواطنة التنظيمية نجد أنو سموؾ حر تمقائي واختياري في
طبيعتو متروؾ لحكـ تقدير الفرد في أف يمارسو أو يمتنع عنو كما تشبو سموكيات المواطنة
التنظيمية إلى حد كبير سموؾ المواطف الصالح في مجتمعو بأداء بعض األعماؿ.
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وميما كان من اختالف بين ىذه التعريفات والرؤى إال أنو يمكن القول أن ىناك

عددا من العناصر المشتركة بينيا ويمكن إبرازىا فيما يمي:
ً

 أف سموؾ المواطنة التنظيمية تتعدى قياـ الفرد بالدور الرسمي إلى أدوار أخرى تسيـ في
فعإلىة المؤسسة.
 أف سموكيات المواطنة التنظيمية سموكيات فردية نابعة مف المبادرة والرغبة الذاتية في تنفيذ
المياـ المطموبة لوظيفة معينة بشكؿ مبدع ومبتكر.
مفيدا لممؤسسة ,ويسيـ بشكؿ فعاؿ في زيادة اإلنتاجية العامة
 يعد وجود ىذا السموؾ
ً
لممؤسسة.

ثانيا :أىمية سموك المواطنة التنظيمية
ً

تظير أىمية سموؾ المواطنة التنظيمية في المؤسسات المختمفة مف خبلؿ العبلقات بيف

العامميف ,ورفع مستوي الوالء واالنتماء التنظيمي ,واإلسياـ في تطوير أداء العامميف ,وتعزيز

كفاءة المؤسسة وفاعميتيا لتحقيؽ أعمي درجات التميز واإلنتاجية ,ولخصت نسريف جاسـ ,وعبد

الرحمف طاىر ,وعمى طو ( )0292أىمية سموؾ المواطنة التنظيمية في اآلتي:
.9
.0
.3
.3
.2

تتيح الفرصة لممارسة الديمقراطية مف حيث اختيار نوع األداء والوقت الذي يرغب
المشاركة فيو.
إيجابا عمي األداء المتميز.
يوطد العبلقات بيف األفراد والجماعات مما ينعكس
ً
يرفع مف كفاءة وفعإلىة الموظفيف في العمؿ.
يخمؽ الحماس في األداء وىذا ما يفتقده العمؿ الروتيني.
يساعد في تقميؿ مقاومة التغيير وسرعة التكيؼ مع التطورات المحيطة بالمؤسسات.

 .2تخفيؼ العبء المادي عف المؤسسات؛ فيو بمثابة إضافة حقيقية لمواردىا بحيث تسمح
مقرر أف تتحممو المؤسسات مف توظيؼ لبعض الموظفيف لمتوسع في
ًا
بتوجيو ما كاف
خدماتيا والتميز في األداء.
وقد توصمت دراسة ) Gusmão, Christiananta and Ellitan (2018والتى ىدفت
إلى تحميؿ تأثير القيادة االستراتيجية والتعمـ التنظيمي عمى األداء التنظيمي مع سموؾ المواطنة
التنظيمية كمتغير وسيط ,إلى أف القيادة االستراتيجية والتعمـ التنظيمي يؤثر عمى سموؾ
المواطنة التنظيمية ,وأف سموؾ المواطنة التنظيمية يؤثر عمى األداء التنظيمي ,كما أف القيادة
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االستراتيجية مع مؤشر القدرة عمى التماسؾ والشعور باالنتماء والرؤية توفر التأثير المييمف
عمى األداء التنظيمي ,وأف سموؾ المواطنة التنظيمية مع مؤشر الوعي ال يؤثر بشكؿ مباشر
عمى األداء التنظيمي.
كما أوصت دراسة أشرؼ محمد ( )0292بضرورة تدعيـ سموؾ المواطنة التنظيمية
لدى العامميف بالجامعات وتقوية قيـ التعاوف والمودة بينيـ والعمؿ عمى تحديث المناخ التنظيمي
بشكؿ مستمر بحيث ينمو فيو سموؾ المواطنة التنظيمية بدوف معوقات.

ثالثًا :خصائص سموك المواطنة التنظيمية

أورد رفاعي رجب ( )0223مجموعة مف السمات والخصائص التي يتسـ بيا سموؾ
المواطنة التنظيمية والتى تتمثؿ في اآلتي:
 .9إف ىذا السموؾ يمثؿ تصرفات تتعدى حدود الواجبات واألعباء الوظيفية ,وىو زائد عما ىو
رسميا في المنظمة ,أي يتخطى حدود األدوار الرسمية لموظائؼ.
موصوؼ
ً
 .0أف ىذا السموؾ اختياري وليس إجباري ,بمعنى أنو سموؾ تطوعي ومقصود ومتعمد مف
جانب األفراد أنفسيـ ويخضع لرغباتيـ ومبادراتيـ الحرة ,دوف أي تأثير خارجي مف
منظماتيـ ويمتاز بالطبيعة االختيارية غير اإلكراىية أو اإلجبارية مف المنظمة.
 .3شمولية سموؾ المواطنة ألكثر مف نمط سموكي ,فيو يقدـ المساىمات اإليجابية التي
يمارسيا الفرد طواعية مف ناحية ,ومف أمثمة ذلؾ (مساعدة الفرد لزمبلئو بالعمؿ ,وتقديـ
االقتراحات الخبلقة لتحسيف وتطوير مستوى األداء وعدـ إضاعة الوقت ,ومف ناحية أخري
ىناؾ سموكيات يمتنع الفرد عف ممارستيا طواعية ,حتى ولوكاف الفرد مف حقو ممارستيا,
وىذا ما يعرؼ بجودة االمتناع ,ومف أمثمتيا (تصيد األخطاء في أعماؿ اآلخريف ,عدـ
تحمؿ بعض المشاحنات البسيطة في مكاف العمؿ).
ويتميز سموؾ المواطنة التنظيمية بأربع خصائص كما ذكرىا عبد القادر دبوف ,وعبد
المطيؼ صيتى (:)0291
 .9التطوع :فقد اتضح أف سموؾ المواطنة التنظيمية ىو سموؾ تطوعي ينبع مف األدوار
مفروضا في نظاـ توصيؼ الوظائؼ.
اإلضافية التي يمكف أف يقوـ بيا الفرد ,أي أنو ليس
ً
 .0االختيار :ىو سموؾ اختياري غير موجود في وصؼ الوظيفة الخاصة بالفرد.

 .3التجرد مف الرسمية :أي أف الفرد ال يحصؿ عمى مكافأة بشكؿ مباشر مف خبلؿ نظـ الحوافز
الرسمية المطبقة في المؤسسة.
 .3النفع :سموؾ قائـ عمى تحقيؽ المنفعة لآلخريف سواء كانوا أفر ًادا أو مؤسسات.
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ابعا :أنماط سموك المواطنة التنظيمية
رً

يمكن تقسيم أنماط المواطنة التنظيمية كما يمى:

 .1أنماط سموكية تفيد المؤسسة ككل
وقد قسميا عبدالسالم القحطاني ( ،)2014جمانا الشوا ( ،)2015كما يمى:

أ -النمط المتعمق بالتنظيم اإلداري
ويظير مف خبلؿ اتباع قيـ المؤسسة والسياسات والموائح والعمؿ وفقًا ليا ,واستخداـ
الموارد التنظيمية االستخداـ األمثؿ ,وكذلؾ تقديـ اقتراحات تساىـ في تطوير األداء بالمؤسسة
تميزا.
وجعميا أكثر ً

ب -النمط المتعمق بخدمة العمالء والخدمات المقدمة من المؤسسة

ويشمؿ مساعدة العمبلء أو المراجعيف بأمور تتعمؽ بالخدمات المقدمة مف المؤسسة؛ لكي
يستفيدوا مف خدمات المؤسسة ,كالسعي في خدمة العمبلء ,وانجاز معامبلتيـ لتيسير قضاء
حاجاتيـ ,وحسف استقباليـ والترحيب بيـ واإلصغاء إلييـ.

ج -النمط المتعمق بالقيام بأعمال إضافية

ويتمثؿ ىذا النمط بإقباؿ الموظؼ عمي القياـ بأعماؿ إضافية ليست مف متطمبات وظيفتو
الرسمية ,مف أجؿ النيوض بالمؤسسة ,ومف أمثمتيا :المشاركة في األنشطة الغير الرسمية
واالجتماعية التي تعزز مكانة المؤسسة ,والتأخر ألوقات إضافية بعد العمؿ إلنجاز بعض
المياـ التطوعية.

د -النمط المتعمق بااللتزام الوظيفي

ويشمؿ بذؿ جيود مضاعفة في العمؿ ,والحرص عمي أوقات العمؿ ,وتجنب إضاعة الوقت
بالثرثرة واألحاديث الجانبية ,عدـ اختبلؽ واثارة المشاكؿ مع زمبلء العمؿ واضاعة الجيد
داخؿ المؤسسة وتجنب إطالة فترات االستراحة أو عمؿ زيارات داخمية وخارجية ال عبلقة
ليا بالعمؿ.

 .2أنماط سموكية تفيد العاممين داخل المؤسسة
وىي سموكيات يقوـ بيا الفرد بيدؼ مساعدة أفراد آخريف ,وتكوف موجية نحو األفراد
العامميف داخؿ المؤسسات ,وىو نمط مف السموكيات يقوـ بو الشخص دوف تكميؼ مف أحد
وليست مف متطمبات وظيفتو الرسمية ,ومف أنماطيا كما أوضح بندر كريـ (:)0290
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أ -النمط المتعمق بشئون العمل

ويشمؿ مساعدة الموظؼ لزمبلء العمؿ في األمور المتعمقة بشئوف العمؿ ,ومساعدة

مطموبا منو,
اآلخريف المتغيبيف عف العمؿ ,وتوجيو الموظفيف الجدد ,حتى لو لـ يكف ذلؾ
ً
ومساعدة اآلخريف ذوي األعباء الوظيفية الكثيرة.

ب -النمط المتعمق باألمور الشخصية واالجتماعية

ويتضمف ىذا النمط رفع الروح المعنوية لمموظفيف ,مف خبلؿ تقديـ المساعدة لمزمبلء في

العمؿ في األمور المتصمة بالمشكبلت االجتماعية أو العائمية ,وتخصيص وقت لخدمة ومساعدة
األشخاص الذيف لدييـ مشكبلت اجتماعية ,وتقديـ االعتذار في حاؿ الخطأ تجاه أحد الزمبلء.

خامسا :أبعاد سموك المواطنة التنظيمية
ً

رغـ االىتماـ الكبير بدراسة سموؾ المواطنة التنظيمية ,إال أنو بمراجعة تمؾ
الدراسات المتعمقة بيذا الموضوع يبلحظ أف ىناؾ عدـ اتفاؽ عمى األبعاد المكونة
لتمؾ السموكيات ,فقد أشارت ىذه الدراسات إلى أف ىناؾ ما يزيد عف عشريف بعد محتمؿ
كبير مف التداخؿ فيما بينيا ,وذكر
ًا
قدر
ًا
لسموؾ المواطنة التنظيمية ,وأف ىناؾ
) Podsakoff, Whiting, Podsakoff and Blume (2009أف أكثر تصور شائع
في تحديد أبعاد سموؾ المواطنة التنظيمية ىو تصور ) Organ (1988والذي قسـ فيو
سموؾ المواطنة التنظيمية إلى خمسة أبعاد وىي اإليثار ,وعي الضمير(االلتزاـ العاـ),
المياقة والمطؼ (الكياسة) ,السموؾ الحضاري ,الروح الرياضية.

وفيما يمي توضيح لتمك األبعاد:
 .1اإليثار
أساسا في كؿ الدراسات التي تناولت سموؾ المواطنة التنظيمية وقد تعددت
يعد ىذا البعد
ً
المسميات التي أطمقيا الباحثوف عمى ىذا البعد ومنيا سمية سعدوف ,بوفمجة غيات ,نجاة بزايد
(" )0292صناعة السبلـ ,قيادة حممة التشجيع ,المساعدة بيف األشخاص ,التسييؿ عمى
اآلخريف ,مساعدة الزمبلء" ,وىو سموؾ اختياري وتقديري يحظى بتحقيؽ أثر تقديـ العوف لشخص
آخر مكمؼ بمياـ أخرى في التنظيـ ,أو رغبة الفرد في مساعدة اآلخريف (الرؤساء –الزمبلء -
العمبلء ) ومف بيف سموكياتو مساعدة اآلخريف الذيف لدييـ أعباء زائدة ,المساعدة بتوجيو
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األشخاص الجدد وتعميميـ حتى عندما ال يسألوف ,وتغطية عمؿ الزمبلء عند غيابيـ أو
استئذانيـ ".كما ذكر عامر عمي حسيف العطوى (" )0222مدى قدرة وقابمية الفرد عمى مساعدة
اآلخريف الذيف حولو )الزمبلء ,الرؤساء ,العمبلء) في أداء عمميـ لتحقيؽ أىداؼ المنظمة وتأخذ
صور المساعدة أشكاؿ ومجاالت عديدة منيا) :المساعدة في الظروؼ االستثنائية ,االستغناء عف
قسـ مف اإلجازات لآلخريف ,المصالحة بيف الزمبلء"(.
بدال
وتتمثؿ أىـ الفوائد المترتبة عمى ىذا البعد في أف العامميف يساعدوف بعضيـ البعض ً

أيضا في أنيـ ال يظيروا لمقادة حاجاتيـ لممساعدة
مف تشتيت انتباه قاداتيـ ,ويفيد ذلؾ العامميف ً
مما ينعكس عمى كيفية تقييـ أدائيـ.

 .2وعي الضمير(االلتزام العام)
أشار ىاشـ فوزي ووالء جودت ( )0290أف وعي الضمير يشمؿ تصرفات العامميف مثؿ
مراعاة مواعيد العمؿ ,وتكوف نسبة الحضور أعمى مف المتوسط؛ حيث أف العامؿ يصر عمى
الحضور إلى العمؿ حتى وىو مريض ومع سوء األحواؿ الجوية ,ويحرص عمى اتباع القواعد
والموائح واإلجراءات الخاصة بالمنظمة.

 .3الكياسة

يشير ىذا البعد إلى تصرفات تساعد عمى منع ظيور مشكمة متعمقة بالعمؿ ,أو تقميؿ حدة
مشكمة يمكف أف تحدث في المستقبؿ ,وتقع االستشارات والمذكرات ورساالت التذكير تحت ىذا
النوع مف سموؾ المواطنة التنظيمية.
وأوضح محمد بف عبد اهلل ( )0222أف أىمية ىذا البعد تبدو في الحاالت التي يتطمب
فييا أداء العمؿ ضرورة التنسيؽ مع أفراد أو مجموعات عمؿ مختمفة وما يترتب عمى ذلؾ مف
بدال مف االستغراؽ في حوارات جدلية غير مفيدة ,وقد أطمؽ الباحثوف
تدعيـ روح التعاوف البناء ً
عدة تسميات عمى ىذا البعد منيا الكرـ والمجاممة .ويقصد بالكياسة مدى مساىمة الموظؼ في

منع وقوع المشكبلت التي يمكف أف يتعرض ليا زمبلؤه وادراكو لتأثير سموكو عمى اآلخريف,
باإلضافة إلى رغبة الفرد في المبادرة باالتصاؿ مع اآلخريف ,ومف بيف سموكياتو تقديـ النصح
والمعمومات الضرورية لمزمبلء ,واحتراـ رغباتيـ وخصوصياتيـ وتجنب إثاره المشاكؿ معيـ.
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 .4السموك الحضاري
يعرؼ ىذا النوع مف أبعاد سموؾ المواطنة التنظيمية عمى أنو مسئولية األفراد في
المشاركة في إدارة المنظمة ويبدو أثر ذلؾ في صور متعددة منيا المشاركة التنظيمية وحماية
موارد المنظمة ويتطمب ذلؾ متابعة أىـ األمور التي تحدث في المنظمة حديثًا كما يعرؼ السموؾ

الحضاري كما ذكر) Sharma &Agrawal( 2014عمى أنو أنشطة وسموكيات تعود إلى
اىتمامات األفراد بالتطوع التنظيمي والمساىمة بمسئولية في إدارة قضايا المنظمة والمشاركة
الفعالة والبناءة مف خبلؿ حضور االجتماعات والندوات التي تعقدىا المنظمة.

 .5الروح الرياضية
أشار محمد ناصر ,نبيؿ ذنوف ,ورنا ناصر ( )0290إلى أف ىذا النوع مف السموكيات يرتبط
بتقبؿ المواقؼ غير المحبوبة أو المفضمة بروح رياضية ومف دوف شكوى ,ويشير إلى مدى
استعداد األفراد وتحمميـ لمقياـ بمياميـ وما يطمب منيـ في جميع األحواؿ والظروؼ بدوف أي
تذمر أو شكوى.
يبلحظ مما سبؽ أف سموؾ المواطنة التنظيمية ينقسـ إلى خمسة مكونات أساسية ىي:
(اإليثار ,والكياسة ,وااللتزاـ العاـ ,والروح الرياضية ,والسموؾ الحضاري) ,فاإليثار ىو سموؾ
اختياري ييدؼ إلى مساعدة اآلخريف في أداء عمميـ ,ومف أمثمة ذلؾ السموؾ :مشاركة العامميف
اآلخريف طرؽ وأسإلىب العمؿ الجديدة أو الرغبة في مساعدة العامميف الجدد وتعميميـ ,أما مكوف
الكياسة فيو سموؾ اختياري ييدؼ إلى منع وقوع المشاكؿ المتعمقة بالعمؿ مع اآلخريف ,وذلؾ
بتقديـ النصيحة الضرورية ليـ والتشاور مع اآلخريف في حالة اتخاذىـ لقرار قد يؤثر عمييـ ,أما
االلتزاـ العاـ ىو سموؾ اختياري يشمؿ أداء الفرد ألنشطة أكثر مف المطموبة ,واطاعة واحتراـ
قواعد المنظمة ولوائحيا واجراءاتيا حتى إذا لـ يره أحد ,ومكوف الروح الرياضية فيو سموؾ

أخير
اختياري يعكس مدى استعداد الفرد لمعمؿ في ظروؼ عمؿ غير مناسبة دوف شكوى ,و ًا
مكوف السموؾ الحضاري فيو سموؾ اختياري يشير إلى مسئولية الفرد عف المشاركة أو المساىمة
في تطوير الشراكة مثؿ حضور االجتماعات والندوات وأداء وظائؼ غير مطموبة منو ,ولكنيا
تساعد المنظمة عمى أداء أنشطتيا والمبادرة بتقديـ النصيحة لآلخريف لتحسيف اإلجراءات
والعمميات بالمنظمة.

سادسا :معوقات ممارسة سموك المواطنة التنظيمية
ً
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يرجع عدـ ممارسة األفراد لسموؾ المواطنة التنظيمية لمعديد مف األسباب والتى مف أىميا كما
ذكر ) , Byrne (2004وىناء خالد وعزيزة أبودية ( )0290ما يمى:










عدـ إشراؾ الموظفيف في الق اررات التي تيـ المنظمة.
البيئة االجتماعية والنفسية السمبية لممنظمة تؤدي لعدـ تقوية توجياتيـ اإليجابية نحوىا.
عجز ثقافة وقيـ المنظمة عمى التقميؿ مف ضغوطات العمؿ إلىومية ,فالضغط الزائد

والشديد يعمؿ عمى التأثير السمبي عمى كفاءة وفعإلىة الموظفيف وعمى قدرتيـ إلبراز
سمبا عمى تميز أدائيـ.
سموكيات إضافية ,مما ينعكس ً
ميما ,يقؼ وراء عزوؼ الموظفيف عف القياـ
عدـ رضا الموظفيف تجاه وظائفيـ يعد عائقًا ً
بسموكيات إضافية.
عدـ إتاحة الفرصة لمموظفيف لمتعبير عف آرائيـ مما يؤدي إلى عزوفيـ عف االنخراط في
أدوار تطوعية.
افتقار المنظمات اإلدارية إلى الحوافز الحقيقية التي مف شأنيا تقوية ممارسة سموؾ
المواطنة التنظيمية ومف أىميا العدالة التنظيمية.
فقداف الثقة مف جانب العامميف والرؤساء الذي يؤدي إلى البلمباالة واالغتراب الوظيفي
وعدـ الرضا الوظيفي وبالتالى قمة الدافعية لمعمؿ.
العوامؿ االجتماعية واالقتصادية ,وىياكؿ األجور والمرتبات والعوامؿ اإلدارية التي تتعمؽ
بعدـ االستقرار اإلداري والوظيفي.

كما توصمت دراسة ) Karam (2011إلى أف التغمب عمى المعوقات السابقة يستدعي
اىتماـ المؤسسات بما يمي:
 تقوية ميا ارت التفكير واالتصاؿ الشخصي لدى الموظفيف لتعزيز قدراتيـ لمقياـ بمزيد مفالسموكيات االجتيادية اإلضافية.

 سعي القيادات اإلدارية لمحصوؿ عمى أحدث المعمومات المتعمقة بتحسيف نشاطات الموظفيفاإلضافية مثؿ معمومات عف ظروؼ العمؿ السيئة ,وساعات العمؿ الطويمة.
 السعي إلى تنمية عبلقات مفتوحة مع العامميف مع عدـ التركيز عمى العبلقات الرسمية.اجتماعيا بالمؤسسة ,مما
 أف يتسـ القادة بالوعي في إتاحة الفرصة لمموظفيف الجدد لبلنخراطً
يحفز الموظفيف لمقياـ بسموكيات إبداعية تحقؽ لممؤسسة النجاح وفاعمية األداء.
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 التركيز عمى حاجات الموظفيف وتشجيعيـ عمى إبداء آرائيـ وتوجياتيـ ,حيث أف مشاركةالعامميف تدفعيـ لبذؿ المزيد مف الجيود لتحقيؽ فاعمية األداء والتميز لممؤسسة
مف خبلؿ العرض السابؽ يتضح أنو بالتفكير االستراتيجي تبدأ فكرة االستراتيجية ,ثـ
بالتخطيط تتحوؿ الفكرة إلى خطة استراتيجية ,ثـ باإلدارة االستراتيجية يتـ تنفيذ الخطة ,ويوجو
نوعا مف األداء االستراتيجي ,وكؿ فرد لو بديية
يوميا ً
ذلؾ كمو قائد استراتيجى ,وكؿ منا يمارس ً
أو تجربة أو ممارسة ,وىو نوع مف المواطنة التنظيمية ,لذلؾ نجد ىذا النسيج الثقافي لممؤسسة
أو لمجامعة تتفجر منو طاقات فكرية وفمسفية ومعرفية تغذى التفكير االستراتيجى ,وتعمؽ
المواطنة التنظيمية.

أسئمة البحث
 .9ما مستوى التفكير االستراتيجي لدى القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد؟
 .0ما مستوى المواطنة التنظيمية لدى القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد؟
 .3ىؿ توجد عبلقة دالة إحصا ًئيا بيف أنماط التفكير االستراتيجي لدى القيادات األكاديمية
بجامعة الوادي الجديد وسموكيات المواطنة التنظيمية لدييـ؟
تنبؤا بسموكيات المواطنة التنظيمية؟
 .3أي أنماط التفكير االستراتيجي أكثر ً

ثام ًنا :إجراءات البحث
 .1منيج البحث

استخدم البحث الحالى المنيج الوصفى لمناسبتو لطبيعة وأغراض البحث.

 .2مجتمع البحث:
تكون مجتمع البحث مجموعة مف أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الوادي الجديد

والموزعيف عمى كميات الجامعة الست (التربية -اآلداب – العموـ -التربية الرياضية -الزراعة-
الطب البيطري)

 .3عينة البحث
أ -العينة االستطالعية
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بمغ عدد أفراد العينة االستطبلعية ( )32مف أعضاء ىيئة التدريس بكميات جامعة
الوادى الجديد خبلؿ الفصؿ الدراسى األوؿ مف العاـ الجامعى 0209 /0202ـ؛ وذلؾ بيدؼ
التحقؽ مف الخصائص
السيكومترية ألدوات البحث الحالى.

ب -العينة األساسية

تكونت العينة األساسية مف ( )931عضو ىيئة تدريس بمختمؼ كميات جامعة الوادى

الجديد خبلؿ الفصؿ الدراسى األوؿ مف العاـ الجامعى 0209 /0202ـ ,وقد تـ اختيارىـ
بالطريقة القصدية ,والجدوؿ التالى يوضح ذلؾ:
جدول ( )1وصف عينة الدراسة موزعة طبقًا لمكمية والنوع
النػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع

إناث

ذكور

الكمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
التربية

09

02

العموـ

92

1

اآلداب

91

90

التربية الرياضية

2

3

الطب البيطري

1

2

الزراعة

92

2

المجموع

12

23
931

العدد الكمي

 .4محددات البحث
الحدود الموضوعية :اقتصر البحث في جمع البيانات األولية عمى التفكير االستراتيجي

وسموكيات المواطنة التنظيمية.

الحدود المكانية :جامعة الوادي الجديد
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الحدود البشرية :تـ اختيار عينة البحث مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الوادي الجديد مف
كميات التربية ,العموـ ,اآلداب ,التربية الرياضية ,الطب البيطري ,الزراعة.
الحدود الزمنية :تـ تطبيؽ ىذا البحث خبلؿ الفصؿ الدراسى األوؿ مف العاـ الجامعى
0209 /0202ـ.

 .5أدوات البحث
لئلجابة عف أسئمة البحث الحالى تـ تصميـ استبانتى التفكير االستراتيجى ,وسموؾ
المواطنة التنظيمية ,وفيما يمى وصؼ لكؿ منيما:

أ -استبانة التفكير االستراتيجى
قامت الباحثتاف بمراجعة العديد مف األطر النظرية والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع
البحث الحالى ,وكذلؾ إجراء مسح لعدد مف المقاييس المتعمقة بالتفكير االستراتيجى ,ثـ صياغة
مفردات االستبانة فى صورتيا األولية لمعرض عمى المحكميف ,وقد تكونت االستبانة فى صورتيا
األولية مف ( )02مفردة ,وبعد العرض عمى عدد ( )2مف المحكميف فى مجاؿ عمـ النفس
وأصوؿ التربية لتنقيح االستبانة ومراجعتيا مف حيث درجة وضوح العبارات ,وجودة الصياغة
المغوية ,ودرجة انتمائيا لممجاؿ الذى تقيسو؛ تـ إعادة صياغة عبارات االستبانة وفؽ ما وافؽ
عميو  %12مف المحكميف لتتكوف االستبانة فى صورتيا النيائية مف ( )03مفردة بواقع ()2
مفردات لكؿ نمط

مف األنماط األربعة (التفكير الشمولي ,التفكير التجريدي ,التفكير

التشخيصي ,التفكير التخطيطي) ,وىى مف نوع التقرير الذاتى يجيب عنيا األفراد فى ضوء
مقياس خماسى التدريج (تنطبؽ بشدة ,تنطبؽ ,تنطبؽ إلى حد ما ,ال تنطبؽ ,ال تنطبؽ بشدة),
وتقدر بالترتيب كما يمى  ,9 ,0 ,3 ,3 ,2ويوضح الجدوؿ ( )0توزيع أرقاـ عبارات استبانة
التفكير االستراتيجى عمى أنماطو األربعة.
جدول ( )2توزيع عبارات استبانة التفكير االستراتيجى عمى أنماطو األربعة
أرقاـ العبارات

األنماط
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التفكير الشمولي

09 ,92 ,93 ,1 ,2 ,9

التفكير التجريدي

00 ,91 ,93 ,92 ,2 ,0

التفكير التشخيصي

03 ,91 ,92 ,99 ,2 ,3

التفكير التخطيطي

03 ,02 ,92 ,90 ,1 ,3

الخصائص السيكومترية الستبانة التفكير االستراتيجى
تـ التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لبلستبانة فى البحث الحالى؛ حيث تـ حساب
الصدؽ ,واالتساؽ الداخمي ,والثبات ,وكانت النتائج كالتالى:

الصدق االستكشافي الستبانة التفكير االستراتيجي
قامت الباحثتاف بتطبيؽ االستبانة عمى أفراد عينة التقنيف (العينة االستطبلعية) وعددىـ
تيبا تناز ًليا في كؿ بعد مف أبعاد االختبار وكذلؾ الدرجة الكمية
(ً )32
فردا ,وترتيب درجاتيـ تر ً
لبلستبانة ,وتـ تقسيـ الدرجات  %02عموي و %02سفمى ,ثـ بعد ذلؾ تـ حساب المتوسط
الحسابي واالنحراؼ المعياري لممستوييف العموي والسفمي ,ثـ حساب قيمة "ت" بيف المستوييف
العموي والسفمي والجدوؿ التالى يوضح ذلؾ:
جدول ( )3اختبار "ت" ومستوى داللتيا لمفروق بين الثمث األعمى واألدنى لدرجات العينة
االستطالعية في استبانة التفكير االستراتيجي (ن =  10لكل من األعمى واألدنى)
االنحراؼ

البعد

المجموعة

المتوسط

التفكير الشمولي

األدنى

2.59

0.32

األعمى

3.65

0.14

األدنى

2.67

0.2

األعمى

3.38

0.17

األدنى

2.55

0.14

قيمة ت

مستوي الداللة

المعياري

التفكير التجريدي
التفكير الشخصي
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الثبهي – أغسطس

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األعمى

3.44

0.26

األدنى

2.84

0.1

األعمى

3.85

0.2

التفكير

األدنى

2.99

0.17

االستراتيجي ككؿ

األعمى

3.74

0.2

التفكير التخطيطي

10.465
8.96

داؿ عند 2.29
داؿ عند 2.29

يتضح مف جدوؿ ( )3السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في كؿ بعد ولبلستبياف
ككؿ عند مستوي ≥ 0.01وبالتالى فإف أبعاد االستبياف ,واالستبياف ككؿ يتمتع بالقدرة
عمى التميي ز بيف المستوييف القوى والضعيؼ ,مما يعنى أف االستبياف يتمتع بدرجة عإلىة مف
الصدؽ االستكشافي.

االتساق الداخمي:
لمتحقؽ مف االتساؽ الداخمي تـ حساب معامؿ ارتباط (بيرسوف) بيف كؿ نمط مف أنماط

التفكير االستراتيجى ,والدرجة الكمية لبلستبانة ,والجدوؿ ( )3يوضح ىذه النتائج:

جدول ( )4معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الستبانة التفكير االستراتيجى
األبعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد

معامؿ االرتباط

التفكير الشمولي

**.702

التفكير التجريدي

**.609

التفكير التشخيصي

**.860

التفكير التخطيطي

**.880

** دال عند ()0.01
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف األبعاد ترتبط بالدرجة الكمية الستبانة التفكير

االستراتيجى ,وىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع باتساؽ داخمي مرتفع.

الثبات بطريقو ألفا-كرونباخ:
جدول ( )5معامالت ثبات استبانة التفكير االستراتيجى
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الثبهي – أغسطس

2021م

رررر

د /منال موسى سعيد حسن

مستوى التفكير االستراتيجي

د /ىبة زيدان سيد ابراىيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األبعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد

معامؿ ألفا -كرونباخ

التفكير الشمولي

2.100

التفكير التجريدي

2.203

التفكير التشخيصى

2.222

التفكير التخطيطي

2.212

التفكير االستراتيجي ككؿ

2.123

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت ثبات أبعاد استبانة التفكير االستراتيجى

مرتفعة ,كما أف قيمة معامؿ ألفا لبلستبانة ككؿ قد بمغت )(0.904؛ مما يدؿ عمى تمتع
االستبانة بدرجة عإلىة مف الثبات.

ب -استبانة سموك المواطنة التنظيمية
قامت الباحثتاف بمراجعة العديد مف األطر النظرية والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع

البحث الحالى ,وكذلؾ إجراء مسح لعدد مف المقاييس المتعمقة بسموؾ المواطنة التنظيمية ,ثـ

صياغة مفردات االستبانة فى صورتيا األولية لمعرض عمى المحكميف ,وقد تكونت االستبانة فى

صورتيا األولية مف ( )32مفردة ,وبعد العرض عمى عدد ( )2مف المحكميف فى مجاؿ عمـ
النفس وأصوؿ التربية تكونت االستبانة فى صورتيا النيائية مف ( )32مفردة بواقع ( )2مفردات

لكؿ بعد ( اإليثار ,الكياسة ,السموؾ الحضارى ,يقظة الضمير ,الروح الرياضية) ,وىى مف نوع
التقرير الذاتى يجيب عنيا األفراد فى ضوء مقياس خماسى التدريج (تنطبؽ بشدة ,تنطبؽ,

تنطبؽ إلى حد ما ,ال تنطبؽ ,ال تنطبؽ بشدة) ,وتقدر بالترتيب كما يمى .9 ,0 ,3 ,3 ,2

جدول ( )6توزيع عبارات استبانة سموك المواطنة التنظيمية عمى األبعاد الخمسة
األبعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد

أرقاـ العبارات

اإليثار

02 ,09 ,92 ,99 ,2 ,9

الكياسة

02 ,00 ,92 ,90 ,2 ,0

السموؾ الحضاري

01 ,03 ,91 ,93 ,1 ,3

يقظة الضمير

01 ,03 ,91 ,93 ,1 ,3
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الثبهي – أغسطس

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
32 ,02 ,02 ,92 ,92 ,2

الروح الرياضية

الخصائص السيكومترية لالستبانة:
الصدق االستكشافي الستبانة سموكيات المواطنة التنظيمية:
قامت الباحثتاف بتطبيؽ االستبانة عمى أفراد عينة التقنيف (العينة االستطبلعية) وعددىـ

تيبا تنازلًيا في كؿ بعد مف
(ً )32
فردا ,وترتيب درجات عينة التقنيف (العينة االستطبلعية) تر ً
أبعاد االختبار وكذلؾ الدرجة الكمية لبلستبانة ,وتـ تقسيـ الدرجات  %02عموي و %02سفمى,

ثـ بعد ذلؾ تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لممستوييف العموي والسفمي ,ثـ

حساب قيمة "ت" بيف المستوييف العموي والسفمي والجدوؿ التالى يوضح ذلؾ:

جدول ( )7اختبار "ت" ومستوى داللتيا لمفروق بين الثمث األعمى واألدنى لدرجات العينة
االستطالعية في استبانة سموكيات المواطنة التنظيمية (ن =  10لكل من األعمى واألدنى)
االنحراؼ

البعد

المجموعة

المتوسط

اإليثار

األدنى

2.67

0.17

األعمى

4.11

0.48

األدنى

2.16

0.3

األعمى

3.89

0.1

السموؾ

األدنى

2.5

0.26

الحضاري

األعمى

3.8

0.22

يقظة الضمير

األدنى

2.35

0.33

األعمى

3.52

0.24

األدنى

2.56

0.26

األعمى

3.48

0.28

سموؾ المواطنة

األدنى

2.59

0.17

التنظيمية ككؿ

األعمى

3.48

0.17

قيمة ت

مستوي الداللة

المعياري

الكياسة

الروح الرياضية

141

9.36
17.3
11.86
9.114
7.512
11.49

الوجلد  – 33العدد

داؿ عند 2.29
داؿ عند 2.29
داؿ عند 2.29
داؿ عند 2.29
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الثبهي – أغسطس

2021م

رررر

د /منال موسى سعيد حسن

مستوى التفكير االستراتيجي

د /ىبة زيدان سيد ابراىيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح مف جدوؿ ( )...السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في كؿ بعد ولممقياس
ككؿ عند مستوي ≥ 0.01وبالتالى فإف أبعاد االستبياف ,واالستبياف ككؿ يتمتع بالقدرة عمى
التمييز بيف المستوييف القوى والضعيؼ ,مما يعنى أف االختبار يتمتع بدرجة عإلىة مف
الصدؽ االستكشافي.

االتساق الداخمي:
لمتحقؽ مف االتساؽ الداخمي تـ حساب معامؿ ارتباط (بيرسوف) بيف كؿ بعد مف أبعاد
استبانة سموكيات المواطنة التنظيمية والدرجة الكمية لبلستبانة ,والجدوؿ ( )1التالى يوضح
ىذه النتائج:
جدول ( )8معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكمية الستبانة سموكيات المواطنة التنظيمية
األبعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد

معامؿ االرتباط

اإليثار

**.919

الكياسة

**.746

السموؾ الحضاري

**.648

يقظة الضمير

**.849

الروح الرياضية

**.855

** دال عند ()0.01
يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )1السابؽ أف األبعاد ترتبط بالدرجة الكمية الستبانة سموكيات

المواطنة التنظيمية ,وىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع باتساؽ داخمي مرتفع.
الثبات بطريقة ألفا-كرونباخ

جدول ( )9معامالت ثبات استبانة سموكيات المواطنة التنظيمية
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الثبهي – أغسطس

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البعد

معامؿ ألفا -كرونباخ

اإليثار

2.239

الكياسة

2.193

السموؾ الحضاري

2.212

يقظة الضمير

2.129

الروح الرياضية

2.100

سموؾ المواطنة التنظيمية ككؿ

2.102

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )1السابؽ أف جميع قيـ معامبلت ثبات أبعاد استبانة سموكيات

المواطنة التنظيمية مرتفعة ,كما أف قيمة معامؿ ألفا لبلستبانة ككؿ قد بمغت)(0.925؛ مما يدؿ

عمى تمتع االستبانة بدرجة عإلىة مف الثبات.

تاسعا :نتائج البحث ومناقشتيا
ً
السؤال األول
وينص عمى :ما مستوى التفكير االستراتيجي لدى القيادات األكاديمية بجامعة
الوادي الجديد؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ استخدمت الباحثتاف المتوسط المرجح واالنحراؼ المعياري لكؿ بعد
مف أبعاد مقياس التفكير االستراتيجي ،والجدوؿ التالى يوضح حدود المتوسط المرجح وفؽ مقياس
ليكرت الخماسي.
جدول ( )10حدود المتوسط المرجح وفق مقياس ليكرت الخماسي
حدود المتوسط المرجح

درجة االنطباؽ(التحقؽ)

9.12

ال تنطبؽ بشدة

0.222 -9.9192

ال تنطبؽ

3.022 -3.392

تنطبؽ

تنطبؽ إلى حد ما

3.322 -0.292

تنطبؽ بشدة

2 -3.092

وجاءت النتائج كما توضحيا الجداوؿ التالية:
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2021م

رررر

د /منال موسى سعيد حسن

مستوى التفكير االستراتيجي

د /ىبة زيدان سيد ابراىيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( ) 11المتوسطات المرجحة واالنحراف المعياري ودرجة التحقق لبعد التفكير الشمولي
لدى القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد
ـ

العب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة

العدد

المتوسط

االنحراؼ

درجة التحقؽ

9

يشجع العامميف عمى تحمؿ أعباء الوظيفة.

139

4.40

0.498

تنطبؽ بشدة

3

يطرح معالجات شمولية لحؿ مشكبلت العمؿ والعامميف.

139

4.17

0.648

تنطبؽ

يتيح الفرصة لمعامميف لممشاركة في صنع الق اررات

139

ييتـ بالنتائج والمخرجات أكثر مف االىتماـ بالعمميات.

139

0
3
2
2

يتعامؿ بمرونة مع العامميف إلظيار مياراتيـ المينية.

يبدأ باألولويات عند معالجة مشكبلت العمؿ.

المرتبطة بيـ.

التفكير الشمولي ككؿ

139
139

139

4.23
4.23
4.40
3.67
4.18

المعياري
0.568
0.568
0.563
0.959
0.427

تنطبؽ بشدة
تنطبؽ بشدة
تنطبؽ بشدة
تنطبؽ

تنطبؽ بشدة

يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف درجة تحقؽ بعد التفكير الشمولي لدى القيادات
جدا حيث بمغ المتوسط الحسابى العاـ ليذا البعد
األكاديمية بجامعة الوادي الجديد كانت كبيرة ً
( .)3,91وتتفؽ ىذه النتيجة مع المتوسطات الحسابية الستجابات مجموعة الدراسة حيث تحققت
العبارات (يشجع العامميف عمى تحمؿ أعباء الوظيفة)( ,يتعامؿ بمرونة مع العامميف إلظيار
مياراتيـ المينية)( ,يبدأ باألولويات عند معالجة مشكبلت العمؿ)( ,يتيح الفرصة لمعامميف
جدا ,حيث بمغ المتوسط العاـ لكؿ منيا
لممشاركة في صنع الق اررات المرتبطة بيـ) بدرجة كبيرة ً
( )3,32( ,)3,03( ,)3,03( ,)3,32عمى التوالى ,فى حيف جاءت درجة تحقؽ العبارتيف
(يطرح معالجات شمولية لحؿ مشكبلت العمؿ والعامميف)( ,ييتـ بالنتائج والمخرجات أكثر مف
االىتماـ بالعمميات) كبيرة حيث بمغ المتوسط العاـ لكؿ منيما ( )3,22( ,)3,92عمى التوالى.
جدول ( )12المتوسطات المرجحة واالنحراف المعياري ودرجة التحقق لبعد التفكير التجريدي
لدى القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد

ـ

العب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة

العدد

المتوسط

االنحراؼ

درجة التحقؽ

9

يحرص عمى الوعى بالمشكبلت التي تواجو العامميف.

139

4.20

0.610

تنطبؽ

3

يفيـ المشكبلت ويحمميا فى ضوء الحدس واإلحساس

139

4.40

0.621

تنطبؽ بشدة

ييتـ بمعرفة مستجدات العمؿ وتطوراتو.

139

0

3

ينجز المياـ الوظيفية دوف االعتماد عمى اآلخريف.

العاـ.
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المعياري
0.568

0.592

تنطبؽ بشدة

تنطبؽ

الثبهي – أغسطس

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أساليبا فاعمة لمتابعة أداء العامميف.
يستخدـ
ً
يتمكف مف معالجة عدد مف الموضوعات فى آف واحد.

2
2

التفكير التجريدي ككؿ

139

4.53

0.507

تنطبؽ بشدة

139

4.20

0.610

تنطبؽ

139

4.29

0.410

تنطبؽ بشدة

يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف درجة تحقؽ بعد التفكير التجريدي لدى القيادات
األكاديمية بجامعة الوادي الجديد كانت كبيرة حيث بمغ المتوسط الحسابى العاـ ليذا البعد
( .)3,02وتتفؽ ىذه النتيجة مع المتوسطات الحسابية الستجابات مجموعة الدراسة حيث تحققت
العبارات (ينجز المياـ الوظيفية دوف االعتماد عمى اآلخريف)( ,يفيـ المشكبلت ويحمميا فى ضوء
أساليبا فاعمة لمتابعة أداء العامميف)( ,يتمكف مف معالجة عدد
الحد واإلحساس العاـ)( ,يستخدـ
ً
جدا ,حيث بمغ المتوسط العاـ لكؿ منيا (,)3,22
مف الموضوعات فى آف واحد) بدرجة كبيرة ً
( )3,01( ,)3,23( ,)3,32عمى التوالى ,فى حيف جاءت درجة تحقؽ العبارتيف (يحرص عمى
الوعى بالمشكبلت التي تواجو العامميف)( ,يييتـ بمعرفة مستجدات العمؿ وتطوراتو) كبيرة حيث
بمغ المتوسط العاـ لكؿ منيما ( )3,92( ,)3,02عمى التوالى.
جدول ( )13المتوسطات المرجحة واالنحراف المعياري ودرجة التحقق لبعد التفكير التشخيصي
لدى القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد
ـ

العب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة

 9يعتمد عمى األفكار الشخصية لرصد طبيعة المجتمع
المحيط.
 0يمتزـ بتطبيؽ مبدأ الحيادية في بيئة العمؿ.
 3ييتـ بتحقيؽ أىداؼ الجامعة عند القياـ بالمياـ الوظيفية.
 3يطرح حموؿ متوازنة لمشكبلت وتحديات العمؿ.
 2يتعامؿ بشيء مف المرونة مع كافة العامميف.
 2يجري التغييرات اليادفة إلى مصمحة العمؿ بطريقة
تدريجية.
التفكير التشخيصي ككؿ

العدد

المتوسط

االنحراؼ
المعياري

درجة التحقؽ

139

3.37

0.890

139
139
139
139
139

4.67
4.30
4.33
4.23
4.23

0.479
0.596
0.547
0.568
0.367

تنطبؽ إلى
حد ما
تنطبؽ بشدة
تنطبؽ بشدة
تنطبؽ بشدة
تنطبؽ بشدة
تنطبؽ بشدة

139

139

0.367

تنطبؽ بشدة

يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف درجة تحقؽ بعد التفكير التشخيصي لدى القيادات األكاديمية
جدا حيث بمغ المتوسط الحسابى العاـ ليذا البعد (.)3,03
بجامعة الوادي الجديد كانت كبيرة ً
وتتفؽ ىذه النتيجة مع المتوسطات الحسابية الستجابات مجموعة الدراسة حيث تحققت العبارة
األولى (يعتمد عمى األفكار الشخصية لرصد طبيعة المجتمع المحيط) بدرجة متوسطة ,حيث بمغ
جدا حيث بمغ
المتوسط العاـ ليا ( ,)3,32فى حيف جاءت درجة تحقؽ باقى عبارات البعد كبيرة ً
المتوسط العاـ لكؿ منيا ( )3,03( ,)3,03( ,)3,33( ,)3,32( ,)3,22عمى التوالى.
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2021م

رررر

د /منال موسى سعيد حسن

مستوى التفكير االستراتيجي

د /ىبة زيدان سيد ابراىيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )14المتوسطات المرجحة واالنحراف المعياري ودرجة التحقق لبعد
التفكير التخطيطي لدي القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد
ـ

العب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة

كثير مف الوقت لجمع بيانات مفصمة عف مشكبلت
 9يقضي ًا
العمؿ.
 0ينمي شعور العامميف بأىمية تطوير األداء وتحسينو.
 3يتبع القوانيف واإلجراءات الصارمة لمواجية مواقؼ العمؿ.
تصور لمستقبؿ بيئة العمؿ مف خبلؿ الواقع الفعمي.
ًا
 3يبني
 2يدعـ أشكاؿ االتصاؿ اإلداري المتنوع داخؿ بيئة العمؿ.
 2يعتمد عمى المقاييس الكمية عند تقييـ أداء العامميف.
التفكير التخطيطي ككؿ
التفكير االستراتيجي ككؿ

العدد

المتوسط

االنحراؼ
المعياري

درجة التحقؽ

139

3.63

0.890

تنطبؽ

139
139
139
139
139
139
139

4.53
4.07
4.23
4.27
3.60
4.06
4.19

0.571
0.944
0.679
0.640
0.894
0.472
0.382

تنطبؽ بشدة
تنطبؽ
تنطبؽ بشدة
تنطبؽ بشدة
تنطبؽ
تنطبؽ
تنطبؽ

يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف درجة تحقؽ بعد التفكير التخطيطي لدى القيادات
األكاديمية بجامعة الوادي الجديد كانت كبيرة حيث بمغ المتوسط الحسابى العاـ ليذا البعد

( .)3,22وتتفؽ ىذه النتيجة مع المتوسطات الحسابية الستجابات مجموعة الدراسة حيث تحققت
تصور لمستقبؿ بيئة
ًا
العبارات (ينمي شعور العامميف بأىمية تطوير األداء وتحسينو)( ,يبني
العمؿ مف خبلؿ الواقع الفعمي)( ,يدعـ أشكاؿ االتصاؿ اإلداري المتنوع داخؿ بيئة العمؿ) بدرجة
جدا ,حيث بمغ المتوسط العاـ لكؿ منيا ( )3,02( ,)3,03( ,)3,23عمى التوالى ,فى
كبيرة ً
كثير مف الوقت لجمع بيانات مفصمة عف مشكبلت
حيف جاءت درجة تحقؽ العبارات (يقضي ًا
العمؿ)( ,يتبع القوانيف واإلجراءات الصارمة لمواجية مواقؼ العمؿ)( ,يعتمد عمى المقاييس
الكمية عند تقييـ أداء العامميف) كبيرة حيث بمغ المتوسط العاـ لكؿ منيا (,)3,22( ,)3,23

( )3,22عمى التوالى.
حيث ييتـ القائد االستراتيجى فى ىذا النمط مف التفكير بتحديد النتائج الممكف تحقيقيا
بمرونة كمرحمة أولى فى التفكير ,ثـ تييئة مستمزمات الوصوؿ إلى تمؾ النتائج.
تفعا؛ حيث
يتضح مف الجداوؿ السابقة أف مستوي التفكير االستراتيجي ككؿ جاء مر ً
جاءت قيمة المتوسطات المرجحة أعمي مف( ,)3فقد بمغت قيمة المتوسط المرجح ()4.19
بانحراؼ معيارى قدره ( ,)0.382أى أف التفكير االستراتيجي لدي القيادات أعمي مف المتوسط,
وتراوحت المتوسطات المرجحة لؤلنماط ما بيف ()0.367( ,)4.20؛ حيث جاء نمط التفكير
التجريدى بأعمى متوسط مرحج بمغ ( ,)4.20وبانحراؼ معيارى قدره ( ,)0.610وبمستوى أعمى
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مف المتوسط (تنطبؽ) ,تبله فى المرتبة الثانية نمط التفكير الشمولى بمتوسط بمغ (,)4.18
وبانحراؼ معيارى قدره ( ,)0.427وبمستوى مرتفع (تنطبؽ بشدة) ,تبله فى المرتبة الثالثة نمط
التفكير التخطيطى بمتوسط بمغ ) ,)4.06وبانحراؼ معيارى قدره ( ,)0.472وبمستوى أعمى مف
المتوسط (تنطبؽ) ,وجاء نمط التفكير التشخيصى فى المرتبة الرابعة بمتوسط بمغ ),)4.23
وبانحراؼ معيارى قدره ( ,)0.367وبمستوى مرتفع (تنطبؽ بشدة).
وربما يرجع ارتفاع مستوى التفكير االستراتيجى بصفة عامة لدى القيادات األكاديمية

بجامعة الوادى الجديد إلى وضوح أسس ومعايير تقييـ األداء داخؿ الجامعة ,وامكانية تحويؿ
األىداؼ إلى نتائج موضوعية قابمة لمقياس ,وترجمة ذلؾ إلى خطط وبرامج عمؿ ,كذلؾ العبلقة
القوية بيف رسالة الجامعة وأىدافيا وما تضعو مف سياسات وقواعد تخدـ رسالة الجامعة وأىدافيا,
واستثمار الفرص المتاحة فى البيئة الخارجية ,وادراؾ الجامعة لنقاط القوة واالنتفاع بيا بطريقة
جيدة ,كذلؾ إدراؾ جوانب الضعؼ ومحاولة معالجتيا.

كما قد ترجع ىذه النتيجة إلى مرور بعض كميات الجامعة بخبرة التقدـ لمحصوؿ عمى
االعتماد مف قبؿ ىيئة ضماف الجودة واالعتماد؛ مما أدى إلى اعتبار التفكير االستراتيجى
ضرورة وليس ترفًا فكرًيا يجب تبنيو مف قبؿ القيادات داخؿ الجامعة مف أجؿ بناء واقع جديد
ومستقبؿ أفضؿ يراد تحقيقو عمى المستوى البعيد.

وتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة يحيي محمد ومحمد عبود ( )0222والتى
توصمت إلى أف درجة ممارسة أنماط التفكير االستراتيجي بجميع أنماطو (التفكير الشمولي,
والتفكير التجريدي ,والتفكير التشخيصي ,والتفكير التخطيطي) لدى القادة التربوييف جاءت
بمستوى منخفض.

السؤال الثانى
وينص عمى :ما مستوى المواطنة التنظيمية لدى القيادات األكاديمية بجامعة

الوادي الجديد؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ استخدمت الباحثتاف المتوسط المرجح واالنحراؼ المعياري لكؿ
بعد مف أبعاد سموؾ المواطنة التنظيمية ,وكانت حدود المتوسط المرجح وفؽ مقياس ليكرت
الخماسي كما سبؽ توضيحو فى جدوؿ رقـ ( )1السابؽ .وجاءت النتائج كما توضحيا
الجداوؿ التالىة:
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2021م

رررر

د /منال موسى سعيد حسن

مستوى التفكير االستراتيجي

د /ىبة زيدان سيد ابراىيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )15المتوسطات المرجحة واالنحراف المعياري ودرجة التحقق لبعد اإليثار لدى
القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد
ـ

العب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة

العدد

المتوسط

االنحراؼ

درجة التحقؽ

9

يتيح المعمومات التي تساعد عمى تجويد أداء العامميف.

139

4.2

0.847

تنطبؽ

يقوـ بأعماؿ إضافية رغبة في تحسيف وتطوير العمؿ.

139

4.3

0.75

تنطبؽ بشدة

139

4.4

0.675

تنطبؽ بشدة

يُخصص جزء مف وقت الفراغ لحؿ مشكبلت العامميف.

139

3.8

0.761

تنطبؽ

139

4.21

0.477

تنطبؽ بشدة

0
3
3
2
2

ُيشيد بإنجازات اآلخريف وال ينسبيا لنفسو.
يساعد العامميف عند زيادة األعباء الوظيفية.

يساعد العامميف الجدد عمى التكيؼ مع بيئة العمؿ.
اإليثار ككؿ

139

139

4

4.57

المعياري
0.83

0.568

تنطبؽ

تنطبؽ بشدة

في ضوء الجدوؿ السابؽ نبلحظ قدرة القيادات األكاديمية بالجامعة عمى تحقيؽ بعد
اإليثار مف خبلؿ استجابات أعضاء ىيئة التدريس ,وىذا ما أوصت بو دراسة أشرؼ محمد
( ) 0292بضرورة تدعيـ سموؾ المواطنة التنظيمية لدى العامميف بالجامعات وتقوية قيـ التعاوف
والمودة بينيـ والعمؿ عمى تحديث المناخ التنظيمي بشكؿ مستمر بحيث ينمو فيو سموؾ المواطنة
التنظيمية بدوف معوقات ,كما اتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة رفاعي رجب
( )0223مف شمولية سموؾ المواطنة ألكثر مف نمط سموكي ,فيو يقدـ المساىمات اإليجابية
التي يمارسيا الفرد طواعية مف ناحية ,ومف أمثمة ذلؾ (مساعدة الفرد لزمبلئو بالعمؿ ,وتقديـ
االقتراحات الخبلقة لتحسيف وتطوير مستوى األداء وعدـ إضاعة الوقت) ،كما اتفقت ىذه النتيجة
مع ما توصمت إليو دراستى كؿ مف عبدالسبلـ القحطاني ( ,)0293جمانا الشوا ( )0292مف
أف أنماط سموؾ المواطنة التنظيمية (النمط المتعمؽ بالقياـ بأعماؿ) إضافية ويتمثؿ ىذا النمط
بإقباؿ القائد عمي الق ياـ بأعماؿ إضافية ليست مف متطمبات وظيفتو الرسمية ,مف أجؿ النيوض
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالمؤسسة ,ومف أمثمتيا :المشاركة في األنشطة غير الرسمية واالجتماعية التي تعزز مكانة
المؤسسة ,والتأخر ألوقات إضافية بعد العمؿ إلنجاز بعض المياـ التطوعية.
كما أف تحقيؽ القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد لبعد اإليثار يؤكد أف القادة
ينتموف إلى نمط المواطنة التنظيمية التي ينعكس أثرىا عمى العامميف داخؿ المؤسسة والمتمثمة
في  :النمط المتعمؽ بشئوف العمؿ ويشمؿ مساعدة الموظؼ لزمبلء العمؿ في األمور المتعمقة
بشئوف العمؿ ,ومساعدة اآلخريف المتغيبيف عف العمؿ ,وتوجيو الموظفيف الجدد ,حتى لو لـ يكف
مطموبا منو ,ومساعدة اآلخريف ذوي األعباء الوظيفية الكثيرة  ,وىذا ما أكدت عميو دراسة
ذلؾ
ً
بندر كريـ (.)0290
جدول ( )16المتوسطات المرجحة واالنحراف المعياري ودرجة التحقق لبعد الكياسة لدى
القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد
ـ

العب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة

العدد

المتوسط

االنحراؼ

درجة التحقؽ

9

يتخذ التدابير الوقائية لمشكبلت العمؿ قبؿ حدوثيا.

139

4.23

0.679

تنطبؽ بشدة

3

ييتـ بحقوؽ العامميف الوظيفية.

139

4.77

0.430

تنطبؽ بشدة

0
3
2
2

يتجنب افتعاؿ المشاكؿ فى بيئة العمؿ.

يقدـ الدعـ المعنوي لمعامميف في األوقات الصعبة.

يتشاور مع الزمبلء عند اتخاذ إجراء أو قرار قد يؤثر فييـ.

يتعامؿ بإيجابية مع خبلفات وصراعات العمؿ.

الكياسة ككؿ

139
139
139
139
139

4.27
4.50
4.57

4.23
4.43

المعياري
0.740
0.731
0.568
0.626
0.398

تنطبؽ بشدة
تنطبؽ بشدة
تنطبؽ بشدة
تنطبؽ بشدة
تنطبؽ بشدة

يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ ارتفاع درجة تحقيؽ بعد الكياسة لدى القيادات األكاديمية
بجامعة الوادي الجديد حيث يتصرؼ القادة تصرفات تساعد عمى منع ظيور مشكمة متعمقة
بالعمؿ ,أو تقميؿ حدة مشكمة يمكف أف تحدث في المستقبؿ ,وتقع االستشارات والمذكرات
ورساالت التذكير تحت ىذا النوع مف سموؾ المواطنة التنظيمية ,وىذا ما أكدتو دراسة محمد بف

عبد اهلل ( ) 0222مف أف أىمية ىذا البعد تبدو في الحاالت التي يتطمب فييا أداء العمؿ ضرورة
التنسيؽ مع أفراد أو مجموعات عمؿ مختمفة وما يترتب عمى ذلؾ مف تدعيـ روح التعاوف البناء
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2021م

رررر

د /منال موسى سعيد حسن

مستوى التفكير االستراتيجي

د /ىبة زيدان سيد ابراىيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدال مف االستغراؽ في حوارات جدلية غير مفيدة ,وقد أطمؽ الباحثوف عدة تسميات عمى ىذا
ً
البعد منيا الكرـ والمجاممة ,كما توضح النتيجة السابقة قدرة القيادات األكاديمية بجامعة الوادي
الجديد عمى منع وقوع المشكبلت التي يمكف أف يتعرض ليا العامميف وادراكيـ لتأثير سموكيـ
عمى اآلخريف وىذا ما أكدت عميو دراسة رفاعي رجب ( )0223مف أف ىناؾ سموكيات يمتنع
القائد عف ممارستيا طواعية ,حتى ولو كاف مف حقو ممارستيا ,وىذا ما يعرؼ بجودة االمتناع,
ومف أمثمتيا (تصيد األخطاء في أعماؿ اآلخريف ,عدـ تحمؿ بعض المشاحنات البسيطة في

مكاف العمؿ).

كما تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلى انتماء القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد إلى
النمط المتعمؽ باألمور الشخصية واالجتماعية ويتضمف ىذا النمط :قدرة القادة عمى رفع الروح
المعنوية لمموظفيف ,مف خبلؿ تقديـ المساعدة لمزمبلء في العمؿ في األمور المتصمة بالمشكبلت
االجتماعية أو العائمية ,وتخصيص وقت لخدمة ومساعدة األشخاص الذيف لدييـ مشكبلت
اجتماعية ,وتقديـ االعتذار في حاؿ الخطأ تجاه أحد الزمبلء.
وربما ترجع ىذه النتيجة إلى تبنى الجامعة أخبلقيات وقيـ واجراءات عادلة تدعـ

سموكيات المواطنة التنظيمية وتيتـ بتطوير الموارد البشرية باعتبارىا األساس في
االرتقاء بالجامعة.
جدول ( )17المتوسطات المرجحة واالنحراف المعياري ودرجة التحقق لبعد السموك الحضاري
لدى القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد
العدد

ـ

العب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة

9

يقوـ بعمؿ تغييرات وتطويرات لمحد مف روتيف العمؿ

المتوسط

االنحراؼ

درجة التحقؽ

المعياري
إلىومي.
0

يواظب عمى حضور االجتماعات والفعإلىات التي تعقدىا
الجامعة.

3

يقدـ المبادرات التطويرية لتحسيف الصورة الذىنية لبيئة
العمؿ.

3

يقدـ األفكار التى تخدـ المصمحة العامة لمجامعة.
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139
139
139
139

4.80
4.33
4.47
4.50
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0.407
0.758
0.571
0.572

تنطبؽ بشدة
تنطبؽ بشدة
تنطبؽ بشدة
تنطبؽ بشدة
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2

يحث العامميف عمى العمؿ عند االنشغاؿ بأمور خارج إطار

139

مياميـ الوظيفية.
2

يمتزـ بأخبلقيات المينة حتى تحت ضغوط وتحديات العمؿ.

السموؾ الحضاري ككؿ

4.17

0.699

تنطبؽ

139

4.60

0.498

تنطبؽ بشدة

139

4.478

0.368

تنطبؽ بشدة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ قدرة القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد عمى تحقيؽ
بعد السموؾ الحضاري بدرجة كبيرة ويبدو أثر ذلؾ في صور متعددة منيا المبادرات التطويرية

لتحسيف الصورة الذىنية لبيئة العمؿ ,المشاركة التنظيمية وحماية موارد المنظمة ويتطمب ذلؾ
متابعة أىـ األمور التي تحدث في المنظمة حديثًا ,االلتزاـ بأخبلقيات المينة حتى تحت
ضغوط وتحديات العمؿ وىذا ما أكدتو دراسة) Sharma &Agrawal ( 2014عمى أف
السموؾ الحضاري أنشطة وسموكيات تعود إلى اىتمامات األفراد بالتطوع التنظيمي والمساىمة
بمسئولية في إدارة قضايا المنظمة والمشاركة الفعالة والبناءة مف خبلؿ حضور االجتماعات
والندوات التي تعقدىا المنظمة.
كما يشير الجدوؿ السابؽ إلى انتماء القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد إلى:
النمط المتعمؽ بااللتزاـ الوظيفي والذي يشمؿ قدرة القادة عمى بذؿ جيود مضاعفة في العمؿ,

والحرص عمي أوقات العمؿ ,وتجنب إضاعة الوقت بالثرثرة واألحاديث الجانبية ,عدـ اختبلؽ
واثارة المشاكؿ مع زمبلء العمؿ واضاعة الجيد داخؿ المؤسسة وتجنب إطالة فترات االستراحة
أيضا إلى انتمائيـ إلى :النمط
أو عمؿ زيارات داخمية وخارجية ال عبلقة ليا بالعمؿ كما يشير ً
المتعمؽ بالتنظيـ اإلداري والذي يظير مف خبلؿ اتباع القيادات قيـ المؤسسة والسياسات
والموائح والعمؿ وفقًا ليا ,واستخداـ الموارد التنظيمية االستخداـ األمثؿ ,وكذلؾ تقديـ اقتراحات
تميزا.
تساىـ في تطوير األداء بالمؤسسة وجعميا أكثر ً
جدول ( )18المتوسطات المرجحة واالنحراف المعياري ودرجة التحقق لبعد يقظة
الضمير لدى القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد
ـ

العب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة

العدد

المتوسط

9

يتجاوب بفاعمية مع كافة التغيرات في بيئة العمؿ.

3

يطبؽ األنظمة والقوانيف الجامعية ولوائحيا التنفيذية.

0
3
2

139

4.47

0.629

139

4.63

0.490

تنطبؽ بشدة

يقدـ المعمومات الضرورية لمعامميف فور حاجتيـ إلييا.

يمتزـ بمعايير الوظيفة العامة في بيئة العمؿ.

139

111

المعياري

تنطبؽ بشدة

139

يقدـ النصيحة لمعامميف في حاؿ اكتشاؼ أخطاء

االنحراؼ

درجة التحقؽ

139

4.43
4.63
4.40
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0.504
0.490
0.563

تنطبؽ بشدة
تنطبؽ بشدة
تنطبؽ بشدة
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العمؿ.

يقضي معظـ ساعات العمؿ في أداء المياـ الوظيفية.

2

يقظة الضمير ككؿ

139
139

4.40

4.49

0.621
0.326

تنطبؽ بشدة
تنطبؽ بشدة

يشير الجدوؿ السابؽ إلى تحقيؽ القيادات األكاديمية بالجامعة لبعد يقظة الضمير
بدرجة كبيرة وىذا ما أكدتو دراسة ىاشـ فوزي ووالء جودت ( )0290مف أف وعي الضمير يشمؿ
تصرفات القادة مثؿ مراعاة مواعيد العمؿ ,حيث أف القائد يصر عمى الحضور إلى العمؿ حتى
وىو مريض ومع سوء األحواؿ الجوية ,ويحرص عمى اتباع القواعد والموائح واإلجراءات الخاصة
بالمنظمة.كما اف امتبلؾ القيادات األكاديمية ليذا البعد تنبئ بانتمائيـ لنمط المواطنة التنظيمية
المتعمؽ بالقياـ بأعماؿ إضافية ويتمثؿ ىذا النمط بإقباؿ الموظؼ عمي القياـ بأعماؿ إضافية
ليست مف متطمبات وظيفتو الرسمية ,مف أجؿ النيوض بالمؤسسة ,ومف أمثمتيا :المشاركة في
األنشطة غير الرسمية واالجتماعية التي تعزز مكانة المؤسسة ,والتأخر ألوقات إضافية بعد
العمؿ إلنجاز بعض المياـ التطوعية .وىذا ما أكدتو دراسة عبدالسبلـ القحطاني (,)0293
جمانا الشوا (.)0292
جدول ( )19المتوسطات المرجحة واالنحراف المعياري ودرجة التحقق لبعد الروح الرياضية
لدى القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد
ـ

العب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة

العدد

المتوسط

االنحراؼ

درجة التحقؽ

9

يتقبؿ مبلحظات وآراء زمبلء العمؿ بصدر رحب.

139

4.53

0.629

تنطبؽ بشدة

يحترـ العامميف بصرؼ النظر عف مستوياتيـ

139

0
3

يقدـ االعتذار لمعامميف حاؿ الخطأ بحقيـ.

2

يرحب بالنقد البناء.

3
2

التنظيمية.

139

4.43

0.626

139

4.50

0.509

تنطبؽ بشدة

يتقبؿ المساءلة عف أخطاء وتجاوزات العمؿ.
يتغاضي عف أخطاء العامميف البسيطة في بيئة العمؿ.

139

الروح الرياضية ككؿ

0.430

تنطبؽ بشدة
تنطبؽ بشدة

139

سموؾ المواطنة التنظيمية ككؿ

4.77

المعياري

139
139

4.60
4.03
4.48
4.42

0.498
0.765
0.341
0.326

تنطبؽ بشدة
تنطبؽ

تنطبؽ بشدة
تنطبؽ بشدة

يشير الجدوؿ السابؽ إلى قدرة القيادات األكاديمية عمى تحقيؽ بعد الروح الرياضية
بدرجة كبيرة والمتمثمة في قدرة القادة عمى تقبؿ المواقؼ غير المفضمة بروح رياضية ومف دوف
شكوى ,ويشير إلى مدى استعداد األفراد وتحمميـ لمقياـ بمياميـ وما يطمب منيـ في جميع
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األحواؿ والظروؼ بدوف أي تذمر أو شكوى وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو دراسة محمد
ناصر ,نبيؿ ذنوف ,ورنا ناصر (.)0290
كما يتضح مف الجداوؿ السابقة أف مستوي سموؾ المواطنة التنظيمية متحقؽ بدرجة
كبيرة لدى القيادات األكاديمية بالجامعة؛ وربما يرجع ذلؾ إلى توفير المناخ المبلئـ لمعمؿ ,ودفع
األجور وع دـ تأخيرىا ,واختيار الرجؿ المناسب فى المكاف المناسب ,وحسف المعاممة ,ووجود
أىداؼ مشتركة بيف أفراد المؤسسة ,ووجود نظاـ اتصاؿ كؼء بيف األعضاء ,ورغبة األفراد فى
العمؿ واالرتقاء بمستوى المؤسسة.
ويتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة أشرؼ محمد ( )0292والتى توصمت إلى أف سموؾ
المواطنة التنظيمية لدى أعضاء اإلدارة العميا بالجامعة متوفرة بدرجة مرضية ,كما أظيرت
الدراسة أف أبعاد سموؾ المواطنة التنظيمية لدى أعضاء اإلدارة العميا بالجامعات الفمسطينية
متوفرة بدرجة كبيرة وعإلىة وجاءت ضمف الترتيب التالى (وعي الضمير – السموؾ الحضاري-
الكياسة/المطؼ – اإليثار – الروح الرياضية) .ويتفؽ ذلؾ مع دراسة ىناء خالد وعزيزة أبودية
( ) 0290والتى كشفت عف درجة عإلىة لتوافر سموؾ المواطنة التنظيمية لدى القادة األكاديمييف
فى الجامعات األردنية الرسمية.
ويتفؽ ذلؾ جز ًئيا مع دراسة مينة سميماف ( )0291والتى كشفت نتائجيا عف وجود
مستويات متوسطة مف ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لسموؾ المواطنة التنظيمية في الجامعات
الحكومية الجزائرية مف وجية نظر القادة األكاديمييف.
تفعا؛ حيث
يتضح مف الجداوؿ السابقة أف مستوي سموؾ المواطنة التنظيمية ككؿ مر ً
جاءت قيمة المتوسطات المرجحة أعمي مف( ,)3فقد بمغت قيمة المتوسط المرجح ()4.41
بانحراؼ معيارى قدره ( ,)0.326أى أف سموؾ المواطنة التنظيمية لدي القيادات أعمي مف
المتوسط ,وتراوحت المتوسطات المرجحة لؤلبعاد ما بيف ()4.21( ,)4.49؛ حيث جاء بعد
يقظة الضمير بأعمى متوسط مرحج بمغ ( ,)4.49وبانحراؼ معيارى قدره ( ,)0.326وبمستوى
مرتفع (تنطبؽ بشدة) ,تبله فى المرتبة الثانية بعدى السموؾ الحضارى ,والروح الرياضية؛
بمتوسط بمغ ( )4.48لمسموؾ الحضارى ,وبانحراؼ معيارى قدره ( ,)0.368وبمستوى مرتفع
(تنطبؽ بشدة) ,وبمتوسط بمغ ( )4.48لمروح الرياضية ,وبانحراؼ معيارى قدره (,)0.341
وبمستوى مرتفع (تنطبؽ بشدة) ,تبلىما فى المرتبة الثالثة بعد الكياسة بمتوسط بمغ ),)4.43
وبانحراؼ معيارى قدره ( ,)0.398وبمستوى مرتفع (تنطبؽ بشدة) ,وجاء بعد اإليثار في
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المرتبة الرابعة بمتوسط بمغ ) ,)4.21وبانحراؼ معيارى قدره ( ,)0.477وبمستوى مرتفع
(تنطبؽ بشدة).
ويمكف تفسير ذلؾ فى ضوء تبنى الجامعة أخبلقيات وقيـ واجراءات عادلة ,وكذلؾ إدراؾ
القيادى لآلثار اإليجابية لسموؾ المواطنة التنظيمية المتمثمة فى ضرورة االىتماـ بتنمية ميارات
العامميف وتوطيد العبلقات بينيـ ,وتوفير المرونة فى العمؿ ,والقدرة عمى اإلبداع مف خبلؿ تنمية
وتعزيز األفكار والمقترحات المقدمة وااللتزاـ والشعور بالمسؤلية تجاه المنظمة التى يعمؿ بيامما
إيجابا عمى األداء ويزيد مف فاعميتو وكفاءتو.
ينعكس
ً

السؤال الثالث
إحصائيا بين أنماط التفكير االستراتيجي لدى القيادات
وينص عمى :ىل توجد عالقة دالة
ً
األكاديمية بجامعة الوادي الجديد وسموكيات المواطنة التنظيمية لدييم؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ استخدمت الباحثتاف معامؿ ارتباط بيرسوف ,وجاءت نتائجو كما
يوضحيا الجدوؿ التالى:
جدول( )20معامالت ارتباط بيرسون بين التفكير االستراتيجي وسموكيات المواطنة التنظيمية
التفكير االستراتيجي
سموكيات

التفكير

التفكير

التجريدي

الشمولي

التفكير

التشخيصي

التفكير

التخطيطي

المواطنة التنظيمية
اإليثار

التفكير

االستراتيجي
ككؿ

**.616

**.606

**.568

**.558

**.644

السموؾ الحضاري

**.587

**.572

**.669

**.630

**.673

الروح الرياضية

**.515

**.658

**.661

الكياسة

يقظة الضمير

سموؾ المواطنة التنظيمية
ككؿ

*.452

**.661
**.664

*.446

**.722
**.698
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إحصائيا عند
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع معامبلت االرتباط موجبة ودالة
ً
إحصائيا بيف مستوى التفكير االستراتيجي لدى
مستوي ( ,)2.29مما يدؿ عمي وجود عبلقة دالة
ً
القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد وسموكيات المواطنة التنظيمية لدييـ.
ويمكف تفسير ىذه النتيجة فى ضوء أف التفكير االستراتيجي تفكير تفاؤلي إنساني يؤمف
بقدرات وطاقات اإلنساف العقمية عمى اختراؽ العالـ المجيوؿ والتنبؤ باالحتماالت الممكف
حدوثيا؛ ومف ثـ حسف توجيو طاقات العامميف لتحقيؽ أىدؼ وغايات المنظمة ,حيث يعمؿ القائد

االستراتيجى عمى تضييؽ الفجوة بيف وقائع الماضى ومعطيات الحاضر ومبلمح المستقبؿ
بغرض تصميـ الخيارات والبدائؿ الممكنة فيو تفكير شمولى مرف ,كما يعمؿ القائد االستراتيجى
عمى االستغبلؿ األمثؿ لموقت ,وتحقيؽ الغايات,
واستخداـ الفرضيات ,وانتياز الفرص النافعة وابتكار األفكار الجديدة األكثر مبلئمة
لمبيئة ,فالعبلقات التبادلية وتفاعؿ األفراد وتوثيؽ العبلقات الطيبة بيف الرؤساء والزمبلء وفرؽ
العمؿ ىو الذى ينمى سموؾ التطوع مما يجعؿ الفرد ينخرط يندمج فى ممارسات تطوعية فى
رسميا فى مؤسستو دوف الحصوؿ عمى مقابؿ
مجاؿ عممو خارج نطاؽ الدور الموصوؼ لو
ً
مادى ,وييتـ بتقديـ المصمحة العامة لممؤسسة عمى مصمحتو الشخصية ,وىو أساس سموؾ
المواطنة التنظيمية فى كونيا سموؾ حضاري تعود إلى اىتمامات األفراد بالتطوع التنظيمى
والمساىمة الفعالة والبناءة لبلرتقاء بالمنظمة وتحقيؽ مراكز تنافسية.

كما تجتمع أنماط التفكير االستراتيجي األربعة حوؿ نتيجة واحدة وىى الوصوؿ إلى
الحقيقة ووضع الت صرفات واألفعاؿ في سياؽ منتظـ وبعيد عف العشوائية والفوضى ,كما أنيا
تعكس تعددية إعماؿ العقؿ االستراتيجي في واقع اإلدارة العميا وعبلقتة بممارسة سموؾ المواطنة
التنظيمية لدييا ,وخاصة وأف سموؾ المواطنة التنظيمية ليس اليدؼ منو تحقيؽ منفعة شخصية,
وانما ىو سموؾ يشجع عمى اإلنخراط في المؤسسة.
ويتفؽ ذلؾ مع ما توصمت إليو دراسة ) Gardner (2015وىو أف التفكير
االستراتيجي طويؿ المدى مرتبط بشكؿ عاـ باألداء الوظيفي والسموكيات البيئية فى مكاف العمؿ,
وكذلؾ مع دراسة ) Gusmão et al. (2018والتى توصمت إلى أف القيادة االستراتيجية تؤثر
عمى سموؾ المواطنة التنظيمية وخاصة وأف التفكير االستراتيجي يسيـ في شيوع المرونة في
التخطيط والممارسات اإلدارية ,مما يتيح الفرصة لممارسة الديمقراطية ويرفع مف كفاءة العامميف
والتعاوف وىو يمثؿ أىـ أبعاد المواطنة التنظيمية.

السؤال الرابع
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنبؤا بسموكيات المواطنة التنظيمية؟
وينص عمى :أي أنماط التفكير االستراتيجي أكثر ً
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ استخدمت الباحثتاف معامؿ االنحدار الخطي ,وجاءت نتائجو كما
يوضحيا الجدوؿ التالى:
جدول ( )21نموذج االنحدار الخطي لمعالقة بين التفكير االستراتيجي وسموكيات المواطنة
التنظيمية
نموذج االنحدار

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة" ؼ"

مستوي الداللة

االنحدار

1582.017

4

395.504

8.327

.000

البواقي

1187.450

25

47.498

المجموع

2769.467

29

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )09السابؽ أنو يمكف التنبؤ بسموؾ المواطنة التنظيمية مف أنماط
التفكير االستراتيجي؛ حيث جاءت معادلة االنحدار كما يمي:
سموؾ المواطنة التنظيمية=  * 2.193 + 22.3التفكير الشمولي  * 2.99 +التفكير التجريدي
 *2.313 +التفكير التشخيصي  * 2.92 +التفكير التخطيطي
ويمكف تفسير النتيجة السابقة فى ضوء أف األفراد ذوى التفكير التجريدى يستخدموف

أسإلىبا ونظريات حديثة فى التعامؿ مع مستجدات اإلدارة مف تفويض ,ومشاركة الييئة اإلدارية
ً
فى عممية اتخاذ القرار ,واستغبلؿ الوقت فى جمع البيانات المفصمة عف المشكبلت حتى

يسيؿ معالجتيا.

تنبؤا بسموؾ المواطنة
وعميو يكوف التفكير التجريدي أكثر أنماط التفكير االستراتيجى ً
أخير التفكير الشمولي ,ويمكف
التنظيمية ,يميو التفكير التشخيصي ,ثـ التفكير التخطيطي ,و ًا

تفسير ىذه النتيجة فى ضوء أف التجريد يعبر عف عممية الفصؿ بيف ما ىو رئيس ,وما ىو
ثانوي عارض ومتغير ,وىو عممية حاسمة تساعد عمى االنتقاؿ مف المستوى الحسي التراكمي,
ومف التعامؿ مع خميط الخبرة ,وتداخؿ عناصرىا ومكوناتيا (حسية ,حركية ,وغير ذلؾ) إلى
المستوى المعرفي النظري ,القائـ عمى إدراؾ ما ىو مشترؾ بيف أنواع الخبرة ىذه ,كما أف األفراد

الذيف يتسموف بالتفكير التجريدى يستخدموف أسإلىب القيادة الحديثة أكثر مف األساليب التقميدية
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فى معظـ األوقات بما يسمح ليـ بالتعامؿ مع مستجدات اإلدارة مف تفويض ,ومشاركة الييئة

اإلدارية فى عممية اتخاذ القرار ,وكذلؾ االستفادة مف آراء وخبرات ذوى الخبرة واالختصاص,

ومشاركتيـ فى اتخاذ الق اررات الخاصة بالمؤسسة ,كما أنيـ يعمموف عمى استغبلؿ الوقت بطريقة
إيجابية ,ويستخدموف أسإلىب رقابية بسيطة بعيدة عف القواعد واإلجراءات وتتميز بالنزاىة

والموضوعية ,كما أنيـ يستخدموف حدسيـ وخياليـ ,ويكونوف عمى وعى بأحواؿ ومشكبلت العمؿ

والعامميف ,ولدييـ القدرة عمى معالجتيا ,ولدييـ رغبة فى إفادة زمبلئيـ بخبراتيـ وخاصة الجدد

منيـ ,كذلؾ التطوع لمساعدة الزمبلء عمى إنجاز األعماؿ الكثيرة واإلضافية وحؿ مشكبلت

العمؿ أو منع حدوثيا ,والحرص عمى الحضور إلى العمؿ فى المواعيد المحددة حتى وفى ظؿ

حدوث بعض الظروؼ الطارئة كالمرض أو سوء األحواؿ الجوية ,والمشاركة الفعالة فى فعإلىات
الجامعة ,كذلؾ الحرص عمى حضور االجتماعات وتقديـ المقترحات التى تيدؼ إلى تحسيف
أداء الجامعة ,واالستغبلؿ األمثؿ لموقت ,وسعة صدره وعدـ تذمره مف األعماؿ اإلضافية,

والحرص عمى تجنب إثارة المشاكؿ مع اآلخريف وعدـ التدخؿ فى خصوصياتيـ وتجنب

إحراجيـ,وتقب مو لمنقد والنصيحة بصدر رحب ,وىو ما قد يرتبط بسموؾ المواطنة التنظيمية
باعتباره سموؾ تنظيمى خارج الدور المحدد ,وال يترتب عميو مكافأة عند حدوثو أو عقاب

عند عدـ حدوثو ,ولكنو نابع مف داخؿ أفراد الجامعة نظ اًر الرتباطيـ بيا ورغبتيـ في
االرتقاء بمستواىا.

ممخص نتائج الدراسة:
 .9ارتفاع مستوى التفكير االستراتيجى بصفة عامة لدى القيادات األكاديمية بجامعة الوادى
الجديد.

 .0درجة تحقؽ بعد التفكير الشمولي لدى القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد كانت
جدا حيث بمغ المتوسط الحسابى العاـ ليذا البعد (.)3,91
كبيرة ً
 .3درجة تحقؽ بعد التفكير التجريدي لدى القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد كانت
كبيرة حيث بمغ المتوسط الحسابى العاـ ليذا البعد (.)3,02
 .3درجة تحقؽ بعد التفكير التشخيصي لدى القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد كانت
جدا حيث بمغ المتوسط الحسابى العاـ ليذا البعد (.)3,03
كبيرة ً
 .2درجة تحقؽ بعد التفكير التخطيطي لدى القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد كانت
كبيرة حيث بمغ المتوسط الحسابى العاـ ليذا البعد (.)3,22
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 .2مستوي سموكيات المواطنة التنظيمية متحقؽ بدرجة كبيرة لدى القيادات األكاديمية بجامعة
الوادي الجديد.
 .2ارتفاع درجة تحقيؽ بعد اإليثار لدى القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد.
 .1ارتفاع درجة تحقيؽ بعد الكياسة لدى القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد.
 .1قدرة القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد عمى تحقيؽ بعد السموؾ الحضاري بدرجة
كبيرة.
 .92قدرة القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد عمى تحقيؽ بعد يقظة الضمير بدرجة كبيرة.
 .99قدرة القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد عمى تحقيؽ بعد الروح الرياضية بدرجة
كبيرة.

إحصائيا عند مستوي ( ,)2.29مما يدؿ عمى وجود
 .90جميع معامبلت االرتباط موجبة ودالة
ً
إحصائيا بيف مستوى التفكير االستراتيجي لدى القيادات األكاديمية بجامعة
عبلقة دالة
ً
الوادي الجديد وسموؾ المواطنة التنظيمية لدييـ.

تنبؤا بسموكيات المواطنة التنظيمية ,يميو
 .13التفكير التجريدي أكثر أنماط التفكير االستراتيجى ً
أخير التفكير الشمولي.
التفكير التشخيصي ,ثـ التفكير التخطيطي ,و ًا
آليات مقترحة لتعزيز العالقة االرتباطية بين التفكير االستراتيجي وسموكيات المواطنة

التنظيمية لدى القيادات األكاديمية بجامعة الوادى الجديد:

 .9نشر ثقافة التفكير اإلستراتيجي بيف الصؼ الثاني المؤىؿ لتولي القيادات األكاديمية في
جامعة الوادي الجديد مف خبلؿ برامج تدريبية مطورة.

 .0اعتماد معايير واضحة ومحددة فيما يتعمؽ بحقوؽ أعضاء ىيئة التدريس وواجباتيـ ,مع

وضع مؤشرات يتـ مف خبلليا قياس سموكيات المواطنة التنظيمية ,وربطيا بغايات وأىداؼ
القسـ األكاديمي والكمية والجامعة عند إعداد الخطة االستراتيجية لكؿ منيـ.

 .3قياـ جامعة الوادي الجديد بتوفير المتطمبات البلزمة لتسييؿ عممية التفكير االستراتيجي مثؿ

تطوير ثقافة تنظيمية داعمة لمتفكير االستراتيجي ,وتبني رؤية واضحة ,وتشجيع عمميات
نيجا لمتعامؿ مع المستقبؿ.
االبتكار واإلبداع ,واتخاذ التفكير الشمولي والنظمي ً
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 .3تفعيؿ وحدة المقترحات والشكاوى بكؿ كمية مف خبلؿ إتاحة الفرصة ألعضاء ىيئة التدريس
لتقديـ المقترحات أو الشكاوى ,ودراسة المقترحات أو التعامؿ مع الشكاوى بالجدية المطموبة
لتعزيز شعورىـ بتفعيؿ سموكيات المواطنة التنظيمية.

 .2تعزيز التواصؿ بيف رؤساء األقساـ األكاديمية وأعضاء ىيئة التدريس مف خبلؿ تنظيـ
لقاءات دورية غير رسمية بينيـ ,يتـ فييا مف خبلؿ المصارحة والشفافية التعرؼ عمى

مشاكميـ ,ووجيات نظرىـ حوؿ كيفية ممارستيـ لمعمؿ ,ومناقشتيـ بموضوعية في جميع
الق اررات التي تتـ داخؿ القسـ ,وكذلؾ في المشكبلت التي تواجييـ أثناء العمؿ وكيفية

التعامؿ معيا.

 .2إتاحة الفرص لمقيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد لممشاركة في الندوات والمؤتمرات
ذات العبلقة بالتفكير االستراتيجي وسموؾ المواطنة التنظيمية والتي تعقدىا الجامعات

ومؤسسات العمؿ المختمفة.

 .2استضافة الجامعة لخبراء التفكير االستراتيجي وسموؾ المواطنة التنظيمية في ندوات وورش
عمؿ لنقؿ خبراتيـ وتجاربيـ لمقيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد.

 .1استثمار القيادات األكاديمية ذات الخبرة في مجاؿ التفكير االستراتيجي وسموؾ المواطنة
التنظيمية لنقؿ خبراتيـ وتجاربيـ لمقيادات الوسطي بجامعة الوادي الجديد.

 .1قياـ القيادات األكاديمية بجامعة الوادي الجديد بمنح مرؤوسييـ الفرصة التي تمكنيـ مف
ممارسة مراحؿ التفكير اإلستراتيجي أثناء تأدية مياميـ اإلدارية واألكاديمية.

 .92اعتماد إدارة جامعة الوادي الجديد لجائزة سنوية لمقيادات األكاديمية المتميزة في مجاؿ تبني
وتطبيؽ التفكير االستراتيجي.
 .99إعداد واعتماد دليؿ تنظيمي عف التفكير االستراتيجي وسموؾ المواطنة التنظيمية وتوزيعو
عمى كافة العامميف بالجامعة.

 .90قياـ جامعة الوادي الجديد بتأىيؿ كوادر مدربة في مجاؿ التفكير االستراتيجي وسموؾ
المواطنة التنظيمية وذلؾ لتقديـ الخبرة والمشورة الفنية لمف يطمبيا مف منسوبي الجامعة.
 .93توجيو مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الوادي الجديد لمتوسع في الدورات
التدريبية ذات العبلقة بالتفكير االستراتيجي وسموؾ المواطنة التنظيمية.
 .93قياـ جامعة الوادي الجديد باالستفادة مف المقاييس التي تتبناىا الدراسات ذات العبلقة
بالتفكير االستراتيجي وسموؾ المواطنة التنظيمية وذلؾ لتشخيص مستويات ممارسة كؿ
منيما داخؿ وحدات الجامعة األكاديمية واإلدارية.
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 .92قياـ جامعة الوادي الجديد بتنمية ميارة التأمؿ لدى القيادات األكاديمية واستخداميا في توقع
ودراسة األحداث المستقبمية والتكيؼ معيا.
 .92ينبغي عمى جامعة الوادي الجديد أف تراعي تضميف معايير اختيار وتعييف القيادات
ضمانا لوضع
األكاديمية بمعايير خاصة بالتفكير االستراتيجي وسموؾ المواطنة التنظيمية
ً
الشخص المناسب في المكاف المناسب.
 .92ضرورة قياـ الجامعة باتخاذ كافة التدابير الكفيمة بإدامة ميارات التفكير االستراتيجي لدى
.91
.91
.02
.09

العامميف فييا مف خبلؿ التدريب.
ضرورة توجيو األقساـ العممية لتضميف خططيا البحثية بدراسات مرتبطة بأحدث التطورات
في مجالي التفكير االستراتيجي وسموؾ المواطنة التنظيمية.
قياـ جامعة الوادي الجديد بوضع معايير لتقويـ سموؾ المواطنة التنظيمية في وحدات
الجامعة المختمفة ومراقبة مدى تطبيقيا لمحرص عمى توفير المناخ المناسب لؤلفراد.
قياـ إدارة جامعة الوادي الجديد بتعزيز سموؾ المواطنة التنظيمية مف خبلؿ تحفيز العامميف
ومعنويا.
ماديا
ً
الذيف يقوموف بو ً
إدراج المعايير ذات االرتباط بسموكيات المواطنة التنظيمية ضمف تقييمات األداء ألعضاء

ىيئة التدريس.

المراجع
 .9أسامة ناصر الديف سامى ( .)0292أثر التفكير االستراتيجي في صنع القرار األمني بوازة
الداخمية واألمف الوطنى الفمسطيني .رسالة ماجستير ,جامعة األقصى,
غزة.
 .0أحمد محمد عبد الحكيـ السخني ,وىايؿ فبلح مقداد ( .)0291التفكير االستراتيجي وأثره
عمى أداء الجامعات االردنية الخاصة .رسالة ماجستير ,جامعة آؿ
البيت ,كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية.
 .3أشرؼ محمد زيداف ( .)0292واقع سموؾ المواطنة التنظيمية لدى أعضاء اإلدارة العميا
بالجامعات الفمسطينية بقطاع غزة مف وجية نظر العامميف بالوظائؼ
اإلشرافية ,مجمة كمية فمسطيف التقنية لمدراسات واألبحاث.33-9 ,)3( ,
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 .3أنعاـ قاسـ الصريفى ,وابراىيـ خميؿ الجار اهلل ( .)0292التفكير االستراتيجي لدى رؤساء
األقساـ العممية واإلنسانية في جامعتي البصرة وذى قار .مجمة كمية
التربية لمعموـ اإلنسانية.922 -992 ,)0(2 ,
 .2إيماف جميؿ عبد الفتاح عبد الرحمف ,خولة عبدالحميـ الدباس(  ,)0291معوقات تطبيؽ
التخطيط االستراتيجي في الجامعات األردنية والتطمعات المستقبمية
لتجاوزىا ,مجمة دراسات في العموـ التربوية ,المجمد ,32العدد ,0ممحؽ
 ,0ص ص.222-223
.2
.2
.1

.1

إيياب عيسى المصري ,وطارؽ عبدالرؤوؼ عامر( .)0291التخطيط االستراتيجي.
القاىرة :المؤسسة العربية لمعموـ والثقافة.
باسـ محمد حجاب ( .)0293دراسة نفسية لمكونات التفكير االستراتيجي لدى متخذي
القرار .رسالة ماجستير ,كمية اآلداب ,جامعة عيف شمس.
بندر كريـ أبو تايو ( .)0290أثر العدالة التنظيمية عمي سموؾ المواطنة التنظيمية في
مراكز وو ازرات الحكومية األردنية .مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات
االقتصادية واإلدارية.912-932 ,)0(02 ,
جاسـ سمطاف ( .)0292التفكير االستراتيجى والخروج مف المأزؽ الراىف (ط.)0

المنصورة :مؤسسة أـ القرى لمترجمة والتوزيع.
 .92جمانا الشوا ( .)0292الذكاء العاطفي وعبلقتو بسموكيات المواطنة التنظيمية :دراسة
تطبيقية عمي بنؾ فمسطيف .رسالة ماجستير ,جامعة األزىر ,غزة.
 .99حسف البيبلوي ,وحسيف سبلمة ( .)0222إدارة المعرفة في التعميـ .اإلسكندرية :دار الوفا
لدنيا الطباعة والنشر.

 .90حممي محمد الفيؿ ( .)0291متغي ارت تربوية حديثة عمى البيئة العربية .القاىرة :مكتبة
األنجمو المصرية.

 .93حمزة يوسؼ سميماف ديب ( .)0221التفكير االستراتيجي ودوره في تطوير قيادات األمف

الوقائى الفمسطيني .رسالة ماجستير ,جامعة نايؼ لمعموـ األمنية,

الرياض.

 .93خالد سميماف أحمد المومنى ( .)0292مستوى سموؾ المواطنة التنظيمية لدى أعضاء ىيئة

التدريس في جامعة الممؾ فيصؿ .مجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث

والدراسات التربوية والنفسية.033-002 ,)91(2 ,
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 .92سمية سعدوف ,بوفمجة غيات ,ونجاة بزايد ( .)0292المواطنة التنظيمية وعبلقتيا باإلبداع
اإلداري :دراسة ميدانية بمؤسسة سوناطراؾ (وىراف) .مجمة آفاؽ فكرية,

.911-910 ,)2(3

 .92سبلمة صابر العطار ,وصفاء عمى عفيفي ( ,0292مايو) .ميارات التفكير االستراتيجي

واتخاذ القرار والتوجيو الميني لمواجية البطالة ]جمسة المؤتمر[ .المؤتمر
العممي العربي الحادي عشر الدولي الثامف :التعميـ وثقافة العمؿ الحر

مف التراخي إلى التآخي ,جمعية الثقافة مف أجؿ التنمية ,سوىاج-39 ,

 .33مجمد.0

 .92صبا نورى الحمدانى ,ومحمد الخوالنى ( .)0291تأثير التفكير االستراتيجي عمى تحسيف

جودة الحياة الوظيفية .المجمة العربية لئلدارة ,)0(31 ,يونيو-099 .

.001

 .91صبرينة ترغينى ( .)0292دراسة التفكير االستراتيجي في تفعيؿ القدرات اإلبداعية
لممؤسسة .رسالة دكتوراه ,كمية العموـ االقتصادية ,جامعة بسكرة ,الجزائر.

 .91طارؽ يونس ( .)0222الفكر االستراتيجي لمقادة :دروس مستوحاة مف التجارب العالمية
والعربية .القاىرة :المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.

 .02عامر خضير الكبيسي ( .)0221التفكير االستراتيجي وصناعة المستقبؿ .المجمة العربية
لمدراسات األمنية والتدريب.309 -322 ,)31(03 ,

 .09عامر عمي حسيف العطوى ( .)0222أثر العدالة التنظيمية في األداء السياقي :دراسة
تحميمية آلراء أعضػػاء الكػػادر التدريسػػي فػػي كميػػة اإلدارة واالقتصاد.
مجمػػة القادسػػية لمعموـ اإلدارية واالقتصادية.922-932 ,)3(1 ,

 .00عبدالسبلـ القحطاني ( .)0293سموؾ المواطنة التنظيمية وعبلقتو باإلبداع اإلداري .رسالة
دكتوراه ,جامعة نايؼ لمعموـ األمنية ,الرياض ,المممكة العربية السعودية.
 .03عبد القادر دبوف ,عبد المطيؼ صيتى ( .)0291دور أنماط القيادة اإلدارية المعاصرة في
تدعيـ سموؾ المواطنة التنظيمية في قطاع السكف ,المجمة العالمية
لبلقتصاد واألعماؿ.390-091 ,)3(3 ,
 .03عمياء حسنى نوح ( .)0293أثر الدعـ التنظيمى فى أداء الشركات وسموؾ المواطنة
التنظيمية :دراسة تطبيقية فى الشركات الصناعية فى مدينة سحاب.
رسالة ماجستير ,جامعة الشرؽ األوسط ,عماف ,األردف.

118

الوجلد  – 33العدد
2021م

الثبهي – أغسطس

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .02رفاعي رجب حسيف ( .)0223دراسة وتحميؿ محددات ذات التأثير عمى الثقة بيف الرئيس
والمرؤوسيف وعبلقتيا بسموؾ المواطنة التنظيمية ,المجمة العممية ,كمية
التجارة ,جامعة أسيوط.11-29 ,)32(09 ,
 .02محمد بف عبد اهلل الزىراني ( .)0222سموؾ المواطنة التنظيمية لدى معممي مدارس التعميـ
العاـ الحكومية لمبنيف بمدينة جدة مف وجية نظر مديري ومعممي تمؾ
المدارس .رسالة ماجستير ,جامعة أـ القرى ,المممكة العربية السعودية.
 .02محمد عبد الغنى ىبلؿ ( .)0221ميارات التفكير والتخطيط االستراتيجى .القاىرة :مركز
تطوير األداء والتنمية.
 .01مدحت محمد أبو النصر ( .)0221معوقات التخطيط والتفكير االستراتيجى المتميز.
القاىرة :المجموعة العربية لمتدريب والنشر.
 .01محمد ناصر إسماعيؿ ,نبيؿ ذنوف جاسـ ,ورنا ناصر صبر ( .)0290أثر المناخ
التنظيمي في سموؾ المواطنة التنظيمى :دراسة تحميمية آلراء عينة مف
أعضاء الييئة التدريسية في معيد اإلدارة /الرصافة .مجمة كمية بغداد
لمعموـ االقتصادية.032-021 ,)32( ,
 .32مينة سميماف شيري ( .)0291سموؾ المواطنة التنظيمية لدى أعضاء ىيئة التدريس في
الجامعات الحكومية الجزائرية )مف وجية نظر القادة األكاديمييف( ,المجمة
األردنية في إدارة األعماؿ.323 – 323 ,)3(92 ,
 .39نسريف جاسـ محمد ,عبد الرحمف طاىر ,وعمى طو ( .)0292قياس مستوي سموؾ
المواطنة التنظيمية لعينة مف تدريسي كمية اإلدارة واالقتصاد /جامعة
بغداد وكمية دجمة الجامعة األىمية (بحث مقارف) ,مجمة الدنانير ,الجامعة
العراقية.312 -320 ,)99(9 ,
 .30نياؿ شفيؽ العشي ( .)0293أثر التفكير االستراتيجي عمى أداء اإلدارة العميا في
المنظمات غير الحكومية العاممة في مجاؿ التأىيؿ في قطاع غزة .رسالة
ماجستير ,الجامعة اإلسبلمية ,غزة.
 .33نور اليدى توكؿ ( .)0221سموكيات المواطنة التنظيمية وأثرىا عمى أداء المنظمات.
الجياز المركزي المصري لمتنظيـ واإلدارة ,)991(02 ,أبريؿ.23-20 .
 .33نور غياث فنري ( .)0290أثر القيادة المميمة عمى سموكيات المواطنة التنظيمية :دراسة
تطبيقية عمى مركز المؤتمرات في القاىرة .مجمة فكر وابداع ,22 ,يناير,
.212-229
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