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 الملخص:

تتمثلل المكلكلة التلس تسللعس البادثلة لدراسلتإلا بللس ا جاالة عللس تسلاإل عللار يكليا ةللس  دور ال يللادة  
ا ستااتيجية بس الحد من المنلا  التنييملس السلار  و للر االاع التعلام عللس ملدم رلدرة ممارسلات ال يلادة 

 الدراسة. ا ستااتيجية علس تحسين والحد من المنا  التنييمس السار االجامعات المصاية محل

وتوصلللا البادثللة الللس وجللود اوللتصم معنللوم اصلل ة ةجماليللة اللين ةدراا العللاملين االجامعللات المصللاية  
لممارسات ال يادة ا ستااتيجية، و وجود ةوتصم معنوم بيما يتعلق امدم توابا أاعلاد المنلا  التنييملس السلار 

عصرللة عكسللية اللين ممارسللات ال يللادة اللين الجامعللات المصللاية وبللق كللو  الملكيللة، كمللا توصلللا ةلللس وجللود 
ةعتمللاداع علللس  مللن المنللا  التنييمللس السللار   التنييمللس السللار، وةمكاكيللة الحللدا سللتااتيجية  واللين أاعللاد المنللا
 ممارسات ال يادة ا ستااتيجية.

وربل  مسلتوم ةدراا العلاملين  تحسلين ممارسلات ال يلادة ا سلتااتيجية وأوصا البادثلة ارلاورة 
اإلللا، ممللا يسللاعد بللس و للا مسللتوم تللوابا أاعللاد المنللا  التنييمللس السللار االجامعللات المصللاية، كمللا أ للارت 
لراورة ا هتمار اكل من استككام الك اءات األساسية والح اظ علس مصدرها وتنميتإلا، تطلويا رأ  الملال 

ملل بلس ءلوء معلاييا ملن  ال لير لتحلارم الممارسلات األوصريلة البكام، اناء وتنمية ث ابة تنييمية بعالة، الع
 لتأثياهر ا يجااس علس الحد من المنا  التنييمس السار االجامعات المصاية.

 الكلمات المفتاحية:

 ال يادة ا ستااتيجية، المنا  التنييمس السار 

Abstract: 

The problem that the researcher seeks to study is to answer a general 
question that refers to "the role of strategic leadership in reducing the Toxic 
Workplace Environment ", with the aim of identifying the extent of the ability of 
strategic leadership practices to improve and reduce the Toxic Workplace 
Environment in the Egyptian universities under study.  

The researcher concluded that there is an overall moral difference between 
the awareness of Egyptian university employees of strategic leadership practices, 
and the existence of a moral difference with regard to the availability of the 
dimensions of the Toxic Workplace Environment between Egyptian universities 
according to the type of ownership, and the existence of an inverse relationship 
between the strategic leadership practices and the dimensions of the organizational 
climate. The toxicity, and the possibility of reducing the Toxic Workplace 
Environment, depending on strategic leadership practices.  

The researcher recommended the need to improve strategic leadership 
practices and raise the level of awareness of its employees, which helps reduce the 
level of availability of the dimensions of the Toxic Workplace Environment in 
Egyptian universities, and indicated the need to pay attention to each of the 
Exploration and Maintaining Core competencies, Developing Human Capital, 
Sustaning an Effective Corporate Culture and Emphasising Ethical Practices for 
their positive impact on reducing the Toxic Workplace Environment in Egyptian 
universities. 

key words:Strategic Leadership, Toxic Workplace Environment 
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 المقدمة:

دل  علن قلاد جديلدة لبالى ت ةماكل لمت ابعدلتس ايتميز العالر اليلور الالتاياات البيةيلة المتسلارعة  

أعمالإلا اما يمكنإلا من تح يق أهدابإلا بس ظلل ملا تواجإللن ملن تع يلدات ، واءلطاااات ، بكاكلا ال يلادة  الدارة

االسللتااتيجية التللس تمكللن رللادة المنيمللة مللن وءلل  رإيللة ، واسللتن ار الجإلللود لتح ي إلللا ، والتجديللد التنييمللس ، 

مللا يمكنإلللا مللن التاللل  علللس ودورة البللارف بللس اعطللاء المنيمللة ال للدرة علللس تحللدي  ، ومااجعللة عملياتإلللا ا

التحديات التس تواجإلن ، من وصل األسالي  التس يُمكن للمنيمات اعتمادها لتح يق غايتإلا )العلامام و دسلين 

( وال يللادة االسللتااتيجية هللس التللس تسللعس لتح يللق الك للاءة وال اعليللن بللس المنيمللة، مللن وللصل تكامللل 9102،

ماوكلة تح لق التنسليق الين المنيملة والبيةلة ال ارجيلة وملن ثلر  العصرات اين األهدام وال اص المتادة، وبق

 .(9102تتبنس م اهير جديدة لصاتكار واالادا  والتاييا )سالمان،

تعد ةدارة الموارد البكاية بس أم منيمة مسؤولية رئيسية للمكابين، وعلى وجن التحديد المنيملات 

ب ل،، واللمين للن  تاغل  ملن الملوظ ين تن يلم المإللار والواجبلات والمسلؤوليات ال اصلة امناصلبإلر التلس التلس

يكاركوا بس أم أدداث ممكن أن ترا المنيمة أو الموظ ين اآلواين أو عمصئإلا اأم  كل من األ كال. مثل 

وال صلائ  التلس  المنا  السار والمم يسب  ءار غيا ماغلو  بيلن ومحاوللة ل إللر المنلا  التنييملس السلار 

تدعمة وتساعد علس استماارة بس مكان العمل، كوبا رإية أوءح لكي ية ريار ال ادة ابناء استااتيجيات للتعامل 

م  ايةات العمل السامة أو منعإلا.وكصد  أن كتائج األاحاث أظإلات أن المنلا  التنييملس السلار هلو السلائد بلس 

  .(Hill, 2019العديد من مستويات ايةات العمل )

ةن البيةة التس يعمل اإلا ال ائد لإلا تأثيا على رغبتن بس ت دير االاتكلار، وال لدرة عللى ةدلداث التاييلا. والبيةلات 

يمكلن اطبيعتإللا تعطيلل رلدرة ال لادة لصرت لاء  التنييمية السامة أو السلبية التس يتر بيإلا ا  ال كل اصوت عاٍل،

همه البيةات ت لق ث ابة الن لور و ى التاييا أو داب  المبادرة.بود غايزة الح اظ على المات من وصل السعس ةل

من الم اقاة، مما يتاا ال ادة ي كون االاتكار والتجديد وعندما تكون البيةلة سلامة بلغن غايلزة الح لاظ عللى 

ؤثا المات هس التس تدب  الموظ ين العاديين ةلى دماية أك سإلر أوالع وتجن  الم اقا كلما كان  لر ممكنعا مما يل

ا على ال ادة التحوليون ) لملر  سياكز هما البح  على الدور المم يمكن أن تحدثن  (C. Bojeun, 2012أيرع

ال يادة االستااتيجية بس الحد من المنا  التنييمس السلار، وعنلدما تبلدأ االيجاايلات بلس الحلد ملن السللبيات التلس 

 تؤثا على االاتكار وا ادا  لل ائد.
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 لحات الدراسة:أوالً مصط

 .القيادة اإلستراتيجية:1

( أن ال يادة االستااتيجية تكليا ةللى ةدارة المنيملة اصلورة  لاملة، Luciano, et al, 2020يام ) 

وليس مجاد وددة صاياة، كما أكلن ينطلوم عللى مسلؤوليات صلن  رلاارات جوهايلة، املا يتجلاوف الجواكل  

( أكإللا عمليلة تكلوين رإيلة للمسلت بل، Shao, 2019اال يادة.كملا عابإللا )الك صية والعصرات الماتبطة عادة 

وةيصالإلا ةلى الماإوسين، وتنكي، وتح يز التااعين، واالكجلما  بلس اسلتااتيجية اللدعر المتبادللة مل  اللزمصء 

 والماإوسين

 .أبعاد القيادة اإلستراتيجية:1/1

 . تحديد اإلتجاة اإلستراتيجي1/1/1

( ةلس أن تحديد التوجة االستااتيجس للمنيمة هو تحديلد الاإيلة قويللة األجلل، 9102)البطش، أ ار 

 وتعبا همة الاإية عن الصورة المهنية التس تسعس المنيمة للوصول اليإلا بس المست بل.

 .استكشاف الكفاءات األساسية والحفاظ علي مصدرها وتنميتها1/1/2

ك اءات األساسية أكإللا عللى أعللى مسلتو  بلس التسلسلل ( الس الHooda & Singla, 2020أ ار ) 

الإلامللس. وهللمه هللس المإلللارات والمعللارم التللس تمتللد عبللا دللدود ا دارات بللس م تللل  المنيمللات و تللؤدم 

ا ألن الميلزات التنابسلية ال تيلل ثااتلة  الك اءات األساسية ةلى تطويا مزايا تنابسية متعلددة بلس المسلت بل. كيلاع

ن الراورم أن يكون لدير الك اءات األساسية التس تساعد بس اناء وتجديد الميلزة التنابسلية وراالة للت ليد ، بم

 من ورا آلوا.

 .اإلستخدام الذكي للقوة1/1/3

( أكإلا يميل ال ائد االستااتيجس ألن تتسر رااراتإلر االمكاء وهلما يمثلل رلوة بلس 9102أ ار لإلا )عيد،  

ل وة ويترح أهر صور االست دار المكس لل وة بس مإلارة الحصول علس السلوا اعتماداع علس ا ست دار المكس ل

االجما  بيما ي   أبكارهر ادالع علن اسلت دار سللطاتإلر ل لاع تللر األبكلار، علدر االلتلزار العلنلس ات اصليل 

تن يم ال ط، اصورة محددة المعالر ، علدر اللدب  احزملة البلاامج عللس التلااعين دبعلة وادلدة ، السليطاة عللس 

 وارد من وصل ت ييدها أو اقصرإلا وبق ما يدعر الوصول للم اجات المتواب ن م  األهدام.   الم

 .تطوير رأس المال البشري1/1/4

( ةلللس أهميللة ةدارة المللوارد البكللاية بللس تعزيللز رأ  المللال Dom & Ahmed, 2020) أ للار 

ا رئيسيعا بس تطلويا رأ  الملال  البكام من وصل ت دير تنمية واسعة النطاد. دي  تلع  الموارد البكاية دورع

البكام من وصل مساعدة العمال على تطويا المعابة والمإللارات والك لاءة، مملا يجعلل المنيملة رلادرة عللى 

 تح يق ميزة تنابسية مستدامة من وصل فيادة األداء الوظي س.

 بناء وتنمية ثقافة تنظيمية فعالة.1/1/5

الث ابة التنييمية اأكإللا كيلار للمعنلى وال يملة والمعت لدات بلس  (Pujiono, et al, 2020)كما عام  

منيمة تعمل وظائ إلا كماجل  للعملل وتميلز منيملة علن أولا  ديل  تصلبح الإلويلة أو ال صلائ  الائيسلية 

للمنيمة. وتعتبا الث ابة ال وية هس أداة م يدة لتوجين السللوا ألكإللا تسلاعد الملوظ ين عللى تح يلق أداء وظي لس 

ا بس كمو المنيمة، ةدارة وبإلر الث ابة التنييمية هس م لاتيح ال يلادة مات  ، كم ا مإلمع ا تلع  الث ابة التنييمية دورع

 المسؤولة، لزيادة األداء الوظي س.
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 التأكد علي العمل في ضوء مجموعة من القيم لتحري الممارسات األخالقية.1/1/6

ساسلية التلس تحكلر عمليلة الت اعلل الين ( األوصد أكإلا المبلاد  األAlayoubi, et al, 2020ويام)

األبااد العاملين من جإلة والمنيمة من جإلن أوا  ، وكملر المبلاد  التلس تحكلر عمليلة الت اعلل الين المنيملة 

  واألقاام ال ارجية  ات الصلة االمنيمة.

 وضع ضوابط إستراتيجية.1/1/7

( الرواا، االسلتااتيجية أكإللا بإللر رلادة المنيملة االسلتااتيجيات التلس يلتر Essa, 2018وعام ) 

تن يمها بس م تل  وددات األعمال، كما أكإلا تاكز بس الاال  علس محتوم االجلااءات االسلتااتيجية لتح يلق 

ومااجعلة النتائج المناسبة. كما تعد جزء مإلر من التطبيق االستااتيجس.إدي  يساعد ال ادة على اناء ال لدرات 

رير المساهمين وتحسين التاييا االستااتيجس. ياكز التحكر االستااتيجس بس الاالل  عللى محتلو  ا جلااءات 

 ا ستااتيجية لتح يق كتائج مناسبة.

 .المناخ التنظيمي السام:2

سلسلللة متنوعللة مللن ال صللائ  والسللمات  ( المنللا  التنييمللس السللار أكللنTastan, 2017عللام ) 

والسلوكيات السلبية داولل ا قلار التنييملس. ويصل إلا االبيةلة التلس يكلعا بيإللا الموظ لون اعلدر الت لديا وعلدر 

االدتاار، مما يزيد من معدل دوران الموظ ين و اك  لاع ةكتلاجيتإلر، وفيلاة الكلعور الالتوتا داولل المنيملة. 

أن المنلا  التنييملس السلار هلو ايةلن العملل التلس تتسلر امسلتويات عاليلة ملن ( اللس Harris, 2020كما أ لار )

الصاا  اين أبااد المنيملة وك ل  بلس اسلت صلية العلاملين، ومسلتوم علال ملن علدر التنيلير داولل المنيملة، 

 والسلوكيات السلبية المتكارة.

 .أبعاد المناخ التنظيمي السام2/1

 المضايقة في مكان العمل .2/1/1

( المراي ن أكإلا عنل  ك سلس ياتكل  ملن ربلل بلاد أو Michailidou & Hampla, 2020ل )تناو 

مجموعة من األبااد ، ءد باد أو مجموعة من األبلااد. وتملر ملن ولصل الملديا للعلاملين، أو ادلد الملوظ ين 

 لموظ  أوا.

 . التنمر في مكان العمل2/1/2

الس مراي ة     ملا أو ا سلاءة ةليلن أو ( أن التنما بس مكان العمل يكيا Anjum, 2019يام ) 

التأثيا سلبعا على مإلار عمل     وكما أن التنما بس مكان العمل رد يؤدم الس ةلى اك  اع الاءا الوظي س 

 .وب دان ا كتاجية وفيادة كية تاا العمل

 . النبذ في مكان العمل2/1/3

العملل  أكلن داللة ملن االسلتبعاد بلس المجموعلة، و يحلدث  ( النبم بى(Mittal, et al,2020وعام  

هما عندما يكعا الموظ  االتجاهل أو يتر تجاهلن من ربل فمصئة بس المنيمة، رد يكون هما كتيجة أم ءلاينة 

 .  صية أو أم مككلة مإلنية

 . عدم التحضر في مكان العمل2/1/4

مكلان العملل هلس  لكل ملن أ لكال ( أن علدر التحرلا بلس Bamberger, et. al, 2020تنلاول ) 

السلوا التنييملس المنحلام ملن  ا الحلدة اللمم ينتإللر معلاييا مكلان العملل المحتاملة والتلس تكلون كواياهلا 

 ءارة وغامرة.
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 :االستطالعيةثانياً الدراسة 

لتحديد مككلة الدراسة رار الباد  اغجااء دراسة من وصل عدد من الم ااصت ال ادية المتعم ة التلس 

مد على األسةلة الم تودة ليتسنى للطام اآلوا ا جااة عليإلا احاية تاملة، و للر ملن ولصل مجموعلة ملن تعت

أعراء هيةة التدريس و الإليةة المعاوكة والموظ ين االجامعلات المصلاية  محلل الدراسلة، هلما اا ءلابة ةللى 

ورلار البادل  الغجااء الدراسلة  المصدية الك صية للباد  أثناء التادد عللى هلمه الجامعلة بلس تللر المادللة،

 :االستطصعية من وصل ما يأتس

 األهداف  -1

الباد  من وصل ةجااء الدراسة االستطصعية ةلس التعام على اعا المؤ اات الداللة عللى  يسعى           

مككلة الدراسة وأهميتإلا وصياغة ال اوع، ةءابة ةلى وء  ددود الدراسة وأيرا توصلي  المجتمل  محلل 

 :الدراسة، ورد تمثلا أهر األهدام الت صيلية تحديداع بيما يلس

 المعابلة فيلادة كحلو والسلعس الدراسلة مكلكلة بلس تحديلد للمسلاعدة ابيةاالستككل البياكلات عللى الحصول (1

 عنن. مبدئية صورة وتكوين الدراسة لمجتم  العامة ال صائ  على والتعام الدراسة اموءو 

 .االستااتيجيةتحديد مدم ةدراا العاملين االجامعات المصاية اممارسات ال يادة  (2

 مجتم  الدراسة لمحددات المنا  التنييمس السار. استيعا التعام علس مدم  (3

 تحديد الس أم مدم يؤثا المنا  التنييمس السار علس الجامعات المصاية.  (4

 تحديد أهر المككصت التس تعاكس منإلا الجامعات المصاية. (5

 .وص  وتحليل قبيعة العصرة اين ممارسات ال يادة االستااتيجية و المنا  التنييمس السار (2

 أسلوب إجرائها -2

 الباد  رار، دي  الك صية الم ااصت من عدد على االستطصعية الدراسة ةجااء بس الباد  اعتمد

( ملن أعرلاء هيةلة التلدريس والإليةلة المعاوكلة والملوظ ين 01) الك صلية مل  الم لااصت ملن علدد الغجااء

 ال يلادة أاعلاد بلس والمتمثللة االدراسلة الماتبطة المتاياات مناركة تر دي  االجامعات المصاية محل الدراسة

 المنا  التنييمس السار، ومن ثر  ملا الدراسة االستطصعية المحاور اآلتية : وأاعاد االستااتيجية

درجللة تبنللس الجامعللات المصللاية محللل الدراسللة لللنم، ال يللادة االسللتااتيجية، ومللد  معابللة المحووور األول: 

 .االستااتيجيةالمدياين اأاعاد ال يادة 

مدم توابا المنا  التنييمس السار ومدم استيعا  أاعلاده للدم أعرلاء هيةلة التلدريس والإليةلة المحور الثاني: 

 المعاوكة والموظ ين االجامعات المصاية محل الدراسة.

  النتائج المستخلصة من الدراسة االستطالعية -3

الدراسلة،  االجامعلات المصلاية مجلال االسلتطصعية الدراسلة ولصل من جمعإلا تر التس للبياكات وب ا

 الدراسلة االسلتطصعية مادللة بس العينة م ادات على التادد أثناء للباد  الك صية المصدية ةلى اا ءابة

 :المبدئية( التالية )النتائج اليواها من مجموعة وجود عن أس ات والتس
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 .االستااتيجيةمستوم ةدراا العاملين االجامعات لمعاييا وممارسات ال يادة  اك  اع .0

عدر ةدراا مجتم  الدراسة امحددات ومعاييا المنا  التنييمس السار، اإلءابة ةللس علدر ا دراا الكلابس  .9

 لم إلور المنا  التنييمس السار.      

السلبية، اا ءابة ةللس علدر وءلوو دور غيا  العمل ا كا ةستااتيجس واكتكار السلوكيات والممارسات  .0

 ال يادة ا ستااتيجية بس و ا المنا  التنييمس السار والحد منن امجتم  الدراسة.

غيا  اعا ممارسات ال يادة ا ستااتيجية، وارت ا  كسبة توابا محددات وسمات المنا  التنييمس السار  .4

 االجامعات المصاية محل الدراسة.

   قة:ثالثاً الدراسات الساب

 الدراسات السابقة المتعلقة بالقيادة االستراتيجية : .1

( الس التعام علس وصلائ  ممارسلات ال يلادة االسلتااتيجية والتعلام 9102تطارا دراسة )األكلبس ،

علس كو  وقبيعن العصرة اين وءوو التوجة االستااتيجس وعناصا دعر ممارسة ال يلادة االسلتااتيجية ، كملا 

ال يادة االستااتيجية تتطل  توجية اهتمار وجإلد كبيا اكأن اناء ث ابة تنييمية ةيجاايلة  توصلا الس أن ممارسة

 داعمة للت طي، االستااتيجس .

( التعلام عللس ملدم ممارسلة االدارة العليلا بلس الجامعلة محلل 9102وتناولا دراسة)عبد الماللر،  

الدراسلة ألاعللاد ال يللادة االسللتااتيجية، والتعللام علللس مسللتوم الللوالء التنييمللس لللدم أعرللاء هيةللة التللدريس، 

ا الدراسة اللس أن ممارسلة وقبيعة العصرة اين ممارسة أاعاد ال يادة االستااتيجية والوالء التنييمس،  وتوصل

أاعللاد ال يللادة االسللتااتيجية كللان مللن  ا، وارت للا  مسللتوم الللوالء التنييمللس ألعرللاء هيةللة التللدريس، كمللا 

 توصلا الس وجود عصرة اين كل من ال يادة االستااتيجية والوالء التنييمس بس الجامعة محل الدراسة .     

ي  مسلتو  مإللارات ال يلادة االسلتااتيجية ( اللس تكل 9102كما سلعا دراسلة )دسلن ومصلط س، 

والمواءمة االستااتيجية لد  ال يادات االدارية بس المنيمات محلل الدراسلة. تحديلد كلو  العصرلة والتلأثيا الين 

مإلارات ال يلادة االسلتااتيجية والمواءملة االسلتااتيجية. كملا اسلتنتجا الدراسلة الان المنيملات محلل الدراسلة 

ية بلس المجلال اللمم تعملل بيلن ورإيلة اسلتااتيجية تسلاعدها  بلس اكجلاف اهلدابإلا علللى تمتللر ريلادات اسلتااتيج

المد  البعيد، و لر الن  ال يادة االستااتيجية تعد المؤ ا الائيسس لنجاو المنيمة وفيادة ادائإلا. كما ظإلا من 

عن ال لاص واسلتاصلإلا  وصل كتائج البح  ان المنيمات المبحوثة تعتمد على  ال يادة ا ستااتيجية بس البح 

واصة بس داالت عدر التأكد، ويتطل   لر ادارة موارد المنيمة اكلكل اسلتااتيجس وواصلة الملوارد النلادرة 

ا ا مللا أرادت تح يللق المواءمللة االسللتااتيجية اكللكل مسللتما. كمللا دلللا كتللائج البحلل  أكللن كلمللا فادت اهتمللار 

ال يلادة االسلتااتيجية كلملا أسلإلر  للر بلس تعزيلز وتح يلق ال يادات االدارية بلس المنيملات المبحوثلة امإللارات 

المواءمللة االسللتااتيجية. اوءللحا كتللائج التحليللل وجللود عصرللات ارتبللاق معنويللة موجبللة اللين مإلللارات ال يللادة 

االستااتيجية والمواءمة االستااتيجية. وأوءحا وجود عصرة تأثيا معنوية لمإلارات ال يادة االستااتيجية بلس 

 ستااتيجية.المواءمة اال

( وء  تصور لنملو   المعادللة الإليكليلة الم تلاع Ali & Zulkipli ,2019كما تناولا دراسة )

للممارسات ال يادية ا ستااتيجية لمديام التعلير الجلامعس المإلنلس الملاليزم والتح لق ملن صلحتإلا ومناركلتإلا. 

زية لديإلر ميل كبيا وميل ةلى ممارسة ال يلادة وكك ا كتائج همة الدراسة أن رادة التعلير المإلنس بس الكلية المالي

االستااتيجية بس مكان عملإلر. عصوة على  لر ، كان هنلاا دليلل عللى أن ال لادة التاالويين بلس الكليلة المإلنيلة 

الماليزيللة أظإلللاوا مسللتويات عاليللة أو درجللة مللن ممارسللات ال يللادة ا سللتااتيجية والتللس تتمثللل بللس )التوجللن 
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اءمللة االسللتااتيجية ، والتللدول االسللتااتيجس ، واألرد ، وال للدرة االسللتيعااية ، وال للدرة االسللتااتيجس ، والمو

على التكي  والحكمة ال يادة(. ل لد أثبلا اسلت دار ةجلااءات كملو   المعاجللة الإليكليلة  أن النملو   الم تلاع 

ا وموثورعللا مللن لممارسللات ال يللادة االسللتااتيجية لل للادة التااللويين بللس الجامعللات المإلنيللة الماليزيللة  كللان صللالحع

 النادية التجايبية .

( الللس التعللام علللس مسللتوم ال يللادة االسللتااتيجية اصللورة عامللة 9102وسللعا دراسللة )جمعللة، 

وأاعادها اصورة واصة، وتحديد مستوم األداء االستااتيجس ومستوم أاعادة، واناء كمو   من أجل الموائملة 

س واوتبارة، وتبين من الدراسة أن مسلتوم ال يلادة االسلتااتيجية محلل اين ال يادة االستااتيجية واألداء التنييم

الدراسة م بول، كما أن هناا اهتمار اأاعاد ال يادة االستااتيجية المتمثلة بس )الاإية، الم درة الجوهايلة، رأ  

ل يللادة الملال البكللام(، وهنلاا مسللتوم م بللول الاألداء االسللتااتيجس وأاعلادة، كمللا اترللح أن هنلاا دور مإلللر ل

االسلللتااتيجية بلللس تعزيلللز األداء االسلللتااتيجس ملللن ولللصل ملللا تح  لللة هلللمة ال يلللادة ملللن بوائلللد تعلللزف األداء 

 االستااتيجس، وأن الوصول للمستوم المطلو  من األداء االستااتيجس يتطل  توابا ريادة استااتيجية.     

ال يادات بس المنيملات العاملة ( ما ا ا كاكا معاييا وكير اوتيار 9102وكاركا دراسة )عبدالادير،

تللتصئر ملل  المتايللاات ، ومللا ا ا كاكللا هللمة المعللاييا والمواصلل ات موءللوعية وتنللتج عنإلللا رائللد مميللز ل يللادة 

المنيمة ، كما توصلا الس أن هناا أهمية الدور المم تلعبة ال يادة االستااتيجية بس تحسن االداء وأهميتة بلس 

كمللا أ للارت الللس ءللاورة تللوابا معللاييا واصللة الوتيللار ال يللادات  تح يللق النرللج المؤسسللس االمنيمللات ،

 االستااتيجية ااالءابة الس ت دير م تاو دول كي ية اكتكام ال يادات االستااتيجية واعدادها وتجإليزها . 

( اللس التعلام عللس أثلا ممارسلات ال يلادة االسلتااتيجية بلس 9102كما هدبا دراسة )سيد و  يل  ،

 س ، وأ ارت كتائج الدراسة الس وجود أثا لممارسات ال يلادة االسلتااتيجية بلس تميلز األداء تميز األداء التسوي

التسوي س ، كما توصلا الس أن مماراسات ال يادة االسلتاايتيجة تلدب  اللس االهتملار الالتميز وتح يلق مسلتويات 

 عالية من األداء التسوي س والسمعة الحسنة .   

( مستوم االهتمار اكل من ال يادة االسلتااتيجية والتجديلد 9102، واحثا دراسة )العامام و دسين 

التنييمس ،والتعام علس قبيعن العصرة اين ال يادة االستااتيجية والتجديد التنييمس ااالءابة الس ملدم اسلإلار 

يلادة ال يادة االستااتيجية بس تح يلق التجديلد التنييملس ، وأ لارت الدراسلن اللس اك  لاع مسلتوم االهتملار اال 

)  االستااتيجية والتجديد التنييمس ، كما أن هناا أثلا الين كلل ملن ال يلادة االسلتااتيجية وأاعادهلا المتمثللة بلس

تحديد االتجاه االستااتيجس ، استاصل الك اءات األساسية والح اظ عليإلا ، تنميلة رأ  الملال البكلام ،الح لاظ 

األوصريللة ، اككللاء الارااللة االسللتااتيجية ( والتجديللد  علللس ث ابللة تنييميللة بعالللة ، التاكيللد علللس الممارسللات

 التنييمس وأاعادة المتمثلة بس ) االاتكار ، االك تاو ، التعاون الت اعلس ، االكرباق ، المواجإلة البناءة( .

( التعام علس مستوم ممارسات ال يادة االستااتيجية ومستوم تميلز 9102كما هدبا دراسة )الدورم ،

س بللس العينللن محللل الدراسلة كمللا هللدبا للتوصللل الللس أثلا ممارسللات ال يللادة االسللتااتيجية علللس األداء التسلوي 

التميز بس األداء التسوي س وتوصلا الدراسة لوجد أثا ألاعاد ال ياده االستااتيجية ) تطلويا الاإيلة المسلت بلية 

الارااة االستااتيجية ( علس التميز ، امتصا التوجإلات االاداعية ، ال درة علس تن يم االستااتيجية ، اال اام و

بس األداء التسوي س ، ااالءابة الس أهمية تطويا الاإية المست بلية ، ويام أن التوجإلات االاداعية ما هلس اال 

عنصا من العناصا المإلمة لرمان استماار النمو ، و أن رلدرة االدارة عللس تن يلم االسلتااتيجية يسلتدعس أن 

يللم االسللتااتيجية ، وأن اال للاام والارااللة االسللتااتيجية أداة للتح للق مللن مللدم يكللون جللزء مللن متطلبللات تن 

 سصمة لإلا دور ررااس للتأكد من ك اءة وباعلية األككطة .
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 الدراسات السابقة المتعلقة المناخ التنظيمي السام .2

( اللس أن كلل مؤسسلة تسلعى جاهلدة ةللى تعزيلز معلدل Anjum&XuMing ,2017كما تكيا دراسلة )

تاجية والنمو ، ولكن يتر تحديد رواء وكجاو أم منيمة دس  كو  ايةة العمل التس تعمل بيإلا. لمعالجة هما ا ك

ال لق ، تإلدم همه الدرسة ةلى تحديد تأثيا ايةة المنا  التنييمس السار على ءاوق العمل التلس يمكلن أن تلؤثا 

سلة اللس أن أاعلاد ايةلة العملل السلامة لإللا اككل سيئ على ا كتاجية الوظي ية للموظل  ، وتوصللا كتلائج الدرا

عصرة سلبية كبياة م  ا كتاجية الوظي ية ، بس دلين تلر ةثبلات ا جإللاد اللوظي س كوسلي، اسلتااتيجس مإللر الين 

أاعاد ايةة العمل السامة وا كتاجية الوظي يلة. كملا أ لارت اللس المنيملات تحتلا  ةللى تطإليلا ا تحسلين المنلا  

 وكجادإلا.التنييمس لرمان كموها 

( الس ريا  تأثيا أاعاد النبم بس مكان العمل علس ااعاد التنابا العلاق س، 9102واستإلدبا دراسة )النادم،

وريللا  التللأثيا المعللدل للماوكللة الن سللية بللس العصرللة اللين النبللم بللس مكللان العمللل والتنللابا العللاق س، وتوصلللا 

 %21للنبلم بلس مكلان العملل، كملا أ لارت اللس ان  الدراسة الس أن العاملين بس ايةات العمل الم تل ة تتعاع

من العاملين م ال طا  ال دمس بس مصلا يتعاءلون للنبلم بلس مكلان العملل، كملا توصللا اللس وجلود عصرلة 

ايجااية اين أاعاد النبم بس مكان العمل وأاعاد التنابا العاق س، كما  كات أن توابا أاعاد النبم بس مكلان العملل 

الماوكة الن سية والتوافن العلاق س بلس المنيملة التلس يعمللون اإللا يحلد ملن مسلتوم التنلابا م  تمت  العاملين ا

 العاق س لديإلر.    

( كي ية تطويا اوتيار ال ادة وتطبيق استااتيجيات وسللوكيات محلددة Atmadja,2019وكاركا دراسة )

ة ، كما ركزت همة الدراسة علس بس أماكن العمل  ات منا  تنييمس جيد مما عمل علس تحسين البيةة التنييمي

الطاد التس يست دمإلا ال اده بس تحسين المنا  التنييمس السار لدم العاملين بلس كلل ملن المنيملات الحكوميلة 

والايا دكومية ، ااالءلابس اللس ان بإللر قاي لة ال ائلد الوتيلار المنلاهج والسللوكيات ال عاللن بلس مكلان العملل 

سار يعتبا وطوة أساسية بس تحديلد كيل  يمكلن لل لادة اآلولاين تحسلين المنلا  وكي ية ت ليل المنا  التنييمس ال

التنييمس لدم منيماتإلر ، ويعد من المإلر تحسين المنا  التنييملس مملا للن أثلا عللس رباهيلة وسلصمة العلاملين 

 االمنيمة .

عاملل اكلكل ( الس التعام علس أثا المنا  السلار عللس اكتاجيلة الRasool,et al, 2019تطارا دراسة )

مبا ا وغيا مبا ا عن قايق است دار اكتةا  بس العمل ، وأ ارت كتائج تلر الدراسة علس أن المنلا  السلار 

) المراي ة ، التنما ، النبم ، عدر التحرا( لن ثأثيا سلبس علس اكتاجية العامل من وصل فيادة الكعور السلبس 

أن االكتةللا  م العمللل أيرللل لللن تللأثيا سلللبس علللس  تجللاه المنيمللة سللواء اكللكل مبا للا أو غيللا مبا للا ، كمللا

اكتاجية العامل ،كما أن المنا  التنييمس السار )المراي ن( يعمل علس فيادة االجإلادة ومعدل التاي  عن العملل 

 وك   أداء العاملين ، ااالءابس الس ان )النبم(  ي لل من دواب  العمل لدم العاملين . 

(  الس أكلن ينبالس عللس الملدياين ال إللر التلار لم إللور التنملا وأسلبااة Nafei ,2019كما توصلا دراسة )

وأكواعة  وقارن و كي ين عصجة ، ااالءابة الس الحلد ملن التنملا ملن ولصل تحسلين وعلس العملال الن وتلوبيا 

دورات تدراية والتاكيز علس ءاورة دعر االدارة العليا للموظ ين ، كما يجل  اعتملاد أسلالي  اداريلة دديثلة 

 س العمل ترمن تواصل الموظ ين م  منيماتإلر ااا النيا عن الحالة االجتماعية ام تل  أ كالإلا.ب
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(  اللاجااء احللوث ةءللابية بللس ال يللادة. ديلل  أن الدراسللات  Gary, 2019و أوصللا دراسللة ) 

عللى المست بلية تستطي  م اركة وعمل ت اريا عن المنا  السار بلس المنيملات التلس تسلت در ةجلااءات ورائيلة. 

سبيل المثال . دي  يمكن أن يساعد التح يق بس المنيمات التس تست در ةجااءات ورائية رسمية ، مثلل اوتبلار 

الت يير السلوكس ، ربلل التعيلين أو التاريلة عللى بإللر أبرلل لللدور اللمم تلعبلن هلمه األدوات بلس ت  يل  ال يلادة 

 السامة .

    دراسات متعلقة بالعالقة بين أنماط القيادة والمناخ التنظيمي : .0

( الس التعام علس ال لير واألولصد التلس ينبالس أن تحكلر العملل، 9105واستإلدبا دراسة )منصور،

اا ءابة اللس التعلام عللس درجلة ممارسلة ال يلادة األوصريلة، والعصرلة الين ال لير األوصريلة السلائدة والمنلا  

،وأكدت كتائج الدراسة علس أهمية الجاك  األوصرس المم يتسر الن ال ائلد ديل  يلنعكس عللس رودإللر التنيييمس

المعنوية ورءاهر عن العمل، كما أكدت أن ال يادة األوصرية تستمد سلطتإلا ال علية من   صية ال ائلد وردرتلة 

ل تح يلق أهلدام المؤسسلة، كملا علس التعامل م  األبلااد اطاي لة تكلكل اللداب  اللداولس لل يلار االعملل ملن اجل

أ ارت الس العصرة ال وية اين ال ير األوصرية لدم المدياين  وباعلية المنا  التنييمس بأوصريات ال ائد تلنعكس 

 علس الماإسيين ألكة ردوة لإلر بكلما تحلس المديا اال ير األوصرية اكعكس  لر ايجاايا علس ايةة العمل.   

الس التعام علس وار  المنا  التنييمس السائد بس الجامعات األردكيلة،  (9102ورد تطاد )العبادم،

ت وير المنا  التنييمس من وجإلة كيا أعراء هيةة التدريس، وأ ارت كتائج الدراسة الس أن المنلا  التنييملس 

بس الجامعات محل الدراسة جاء ادرجة متوسطة، كما أوصلا الدراسلة بلس ءلوء كتائجإللا ارلاورة أن ت لور 

  يللدرلتواكس ولسل  ايللدربالتر باالهتمات لجامعاور ات رة الجامعللات اتطبيللق أسللالي  االدارة الحديثللة، أن ةدا

دارة، ااالءابة الس توبيا منلا  تنييملس  وا ماهية ال يادةعلى  هيةة التدريسء ألعراال يادية  راتلمإلااعلى 

 ةيجااس العراء هيةة التدريس.

تعلام عللس تلأثيا توسل، المنلا  األوصرلس بلس المنيملة ( الس الYasir & Rasli, 2018وتطاد )

علس العصرة اين ال يادة األوصرية واالكحلاام بلس مكلان العملل، وتوصللا كتلائج هلمه الدراسلة اللس أن ال يلادة 

األوصرية لإلا تأثيا سلبس على االكحاام بس مكان العمل. و أن ال يادة األوصرية لإلا تلأثيا ةيجلااس عللى المنلا  

رس. عصوة على  لر  كان للمنا  األوصرس ثأثيا سلبس عللس االكحلاام بلس مكلان العملل، كملا توصللا األوص

الس  أهمية سلوا ال يادة األوصرية التس تساعد بلس تلوبيا منلا  أوصرلس االمنيملة مملا يلؤدم ةللى ادتملال أرلل 

 ليإلور االكحاام بس مكان العمل.

 يللادة لللدم االدارات األكاديميللة االجامعللة محللل ( التعللام علللس أكمللاق ال9102وتنللاول )دكمللس، 

الدراسة، والعصرلة الين كمل، ال يلادة للدم االدارات األكاديميلة ومسلتوم األداء اللوظي س للملوظ ين، وتوصللا 

الدراسة الس أن ال يادة تمثل رمة الإلار التنييمس بس أم منيمة ومنإلا الجامعات، كما أكإللا تلؤثا عللس العلاملين 

ع علس المنا   بس تح يق أهدام وباعلية الجامعة، كما أن ال ائد ال عال هو المم يحدث كم، ريادة لن تأثيااع ةيجاايا

التنييمس اوجة عار، وأن أكماق االريادة المتبعة من ربل رادة الجامعلات لإللا أثلا بلس باعليلة العلاملين، ديل  أن 

 اعا ال لق لدم العاملين.ال يادة الديم اقية تكي  جو من الث ة وت لل من  عور ا دباق ومك

 أوجة االستفادة من الدراسات السابقة ومساهمة الدراسة الحالية: .3

اهتمللا العديللد مللن الدراسللات السللاا ة اال يللادة االسللتااتيجية كيللااع ألهميتإلللا بللس تحسللين مسللتوم األداء 

ر أبرلل الملوارد االستااتيجيس، ولما لإللا ملن أثلا معنلوم عللس االلتلزار التنييملس، ودورهلا بلس عمليلة اوتيلا
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البكللاية وتللدريبإلر وربلل  ك للائتإلر، وت طللي، المسللار المإلنللس لل يللادات المسللت بلية وت يللير األداء لإلللر، وعصرتإلللا 

ادرجللة الث للة التنييميللة للعللاملين، واسللإلامإلا بللس تعزيللز وتح يللق الموائمللة االسللتااتيجية، وأهميتإلللا بللس تحسللن 

يلادة االسلتااتيجية تلدب  اللس التميلز، والح لاظ عللس ث ابلة األداء وتح يق النرلج المؤسسلس، وأن ممارسلات ال 

 تنييمية بعالة والتجديد التنييمس.

أما عن المنا  التنييمس السار، بأ لارت األداايلات اللس تأثياهلا بلس ال لدرة عللس التاكيلز وءلع  الحكلر 

التنللابا العللاق س بللس  االمنيمللات، و عصرتإلللا السلللبية علللس االكتاجيللة الوظي يللة، وارتباقإلللا االيجللااس اأاعللاد

المنيمة، وتأثياها السلبس علس اكتاجية العامل من وصل الكعور السلبس تجاه المنيمة، كما أكن يزيد من معلدل 

التاي  عن العمل وك   دواب  العمل لدم العلاملين، كملا أ لارت اللس التلأثيا السللبس لإل لاام المسلئ عللس 

 للماوكة الن سية والتوافن العاق س االمنيمة. المنا  التنييمس السار، و التأثيا االيجااس

سلب  أاعلاد رئيسلية تل لس ات  ا معيلر الدراسلات التلس تناوللا ال يلادة االسلتااتيجية عللس أكإللا تتكلون ملن 

ال بول اين أغل  البادثلةين تتمثلل بلس ) تحديلد االتجلاة االسلتااتيجى، استككلام الك لاءات األساسلية والح لاظ 

االست دار المكس لل وة، تطويا رأ  المال البكام، اناء وتنمية ث ابة تنييميلة بعاللة، علس مصدرها وتنميتإلا، 

التأكد علس العمل بس ءوء معاييا من ال ير لتحام الممارسات األوصرية، وء  ءلواا، اسلتااتيجية(، اينملا 

ملل، التنملا بلس مكلان تتكون أاعاد المنا  التنييمس السار من أرا  أاعاد رئيسية هلس ) المرلاي ة بلس مكلان الع

 العمل، النبم بس مكان العمل، عدر تحرا مكان العمل(.

وبناء علي ما سبق يتضح أن الدراسوة الحاليوة تختلون عون الدراسوات السوابقة فوي عودة جوانو  تتمثول 

 في:

رغر االهتمار اموءو  ال يادة االستااتيجية ةال أن هناا كدرة بس الدراسات السلاا ة التلس تناوللا دراسلة  .0

موءو  ال يادة االستااتيجية وتأثياها علس المنا  التنييملس السلار، األملا اللمم يكسل  الدراسلة الحاليلة 

 أهمية واصة.

أن الدراسللات السللاا ة لللر تتعللاع لدراسللة ال يللادة االسللتااتيجية كأدللد أكمللاق ال يللادة التللس لإلللا تللأثيا علللس  .9

اوللتصم جللوهام لإلللمة الدراسللة عللن  تحسللين المنللا  التنييمللس السللائد بللس المنيمللة، ممللا يؤكللد وجللود

 الدراسات الساا ة.

تعددت الدراسات التس ركزت علس النلاتج ملن وجلود المنلا  السلار االمنيملات، لكلن البادثلة ياكلز عللس  .0

 سب  وجود أو سبل من  ددوث أو توابا  لر المنا  السار. 

عناصا الحاكمة بس تحسين المنلا  أكن علس الاغر من تأكيد العديد من الدراسات علس أن ال يادة تعد من ال .4

التنييمس، اال أكن بس ددود علر البادثة ال توجد دراسات عااية تناولا دور ال يادة االستااتيجية كمتايلا 

مست ل بس الحد من المنا  التنييمس السار كمتايا تلاا ، و للر الالتطبيق عللس الجامعلات المصلاية محلل 

تااعلللة لصتجاهلللات الحديثلللة بلللس مجلللال الدراسلللات التنييميلللة الدراسلللة، واالتلللالس تلللأتس هلللمه الدراسلللة كم

 والسلوكية.

وعليه، فإن الفجوة البحثيوة التوي ستسوتند إليهوا الدراسوة الحاليوة تتمثول فوي عودم سوعي أي دراسوة مون 

الدراسات السوابقة إلوي فحوص أثور أبعواد القيوادة االسوتراتيجية علوي المنواخ التنظيموي السوام، حيو  تبوين أن 

      واضحاً في الدراسات السابقة وهو ما سوف تسعي الدراسة الحالية إلي تحقيقه. هناك قصوراً 
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 رابعاً مشكلة الدراسة:

( 92 إلدت أعداد الجامعات المصاية فيادة كبياة بس اآلوكة األويلاة ديل  اللع أعلداد الجامعلات بلس مصلا )

 (. 9102( جامعة واصة )الجإلاف الماكزم للتعبةة العامة واالدصاء، 95جامعة دكومية و )

 دي  تككل الجامعات بس مصا أهمية واصة، بإلس أدد األصول الوقنية التس تسإلر ادور بعال بلس 

كإلرة الوقن وفيادة الاباهية االرتصادية واالجتماعية لن، ولكس تؤدم ال يادة الجامعية دورهلا المحلورم بلس 

كإلرة الجامعة، بغن عليإلا أن تكون  ات رإيلة ةسلتااتيجية تنيلا ةللس توجلة الجامعلة لاسلر مسلت بلإلا اطاي لة 

ة االسللتااتيجس للجامعلة الااميللة لتح يللق متكامللة، وتعللد ال يللادة االسلتااتيجية المسللؤل األول عللن تحديلد التوجلل

 (.9102األهدام االستااتيجية )وليل،

ع بلس ديلاة المنيملات. بال يلادة بلس الورلا اللااهن هلس العاملل الحاسلر بلس  وت ور ال يلادة الدوراع ديويلا

وسلية ا رت اء االمنيمة وتح يق الميزة التنابسية وا ستماارية لإلا بال ائلد هلو المسلؤل علن تنسليق جإللود ماإ

وتح يلزهر وتحسلين أدائإللر وربلل  رودإللر المعنويلة امللا يح لق أهدابلن المنيمللة بلس جلو مللن الاءلا التلار لللدم 

ع بس كجاو أو بكل المنيمات لما لل ائد من دور بعال علس التأثيا علس  1العاملين ويلع  الن، ال يادم دوراع هاما

 (.9102جس )ر وان،سلوا العاملين واصة ة ا كان ال ائد علس المستوم االستااتي

كما أن دراسة المنا  التنييمس من المواءي  الإلامة والراورية التس تتطلبإلا أم منيمة تسعى الس 

التطويا والت در وتحسين ظلاوم عملإللا ولعلل الجامعلة ملن أالاف هلمة التنييملات التلس وجل  دراسلة مناوإللا 

ن البحل  العلملس وال دملة التعليميلة، التنييمس دتس يتسنس الوروم علس ك اق الرع  وال لوة ملن أجلل تحسلي

وكجد أن أدد التحديات التس تواجة الجامعات هو التحديات االستااتيجية والتنييمية ويتعللق هلما التحلدم اعلدر 

وجود ماج  أساسس للت طي، االستااتيجس وات ا  ال اارات بس ظل رإية  لمولية و للر يتطلل  جلودة ريلادة 

 (   9102بعالة )هادم،

ستعااع كتائج الدارسة ا ستطصعية التى رار اإلا الباد  التس توصللا الرت لا  معلدل وبى ءوء ة

أاعاد المنلا  التنييملس السلار و اك  لاع مسلتوم ممارسلات ال يلادة االسلتااتيجية، واالقلص  عللس الدراسلات 

يمكللن  تجسلليدها  السللاا ة التللس تناولللا أثللا أكمللاق ال يللادة علللس المنللا  التنييمللس  بللغن مكللكلة الدارسللة الحاليللة

ع علس المنا  التنييمس.  اصورة رئيسية بس اك  اع مستوم ممارسات ال يادة االستااتيجية مما رد ينعكس سلبا

واصورة أكثا تحديداع بغن همة الدراسة تسعس من وصل الت صس والتحليل ةلس ت دير اجااات واءحة 

ما هو دور القيادة االستراتيجة رئيسس هو : علس عدد من التساإالت البحثية والتس يمكن دصاها بس تساإل 

واصلارة أكثلا ت صليص يمكلن صلياغة علدد ملن التسلاإالت لتعبلا علن في الحد من المنواخ التنظيموي السوام. 

 المككلة محل الدراسة و لر علس النحو التالس:       

يت لللاوت ةدراا العلللاملين بلللس الجامعلللات المصلللاية وبلللق كلللو  الملكيلللة لممارسلللات ال يلللادة  هلللل .0

 ا ستااتيجية؟

المتللواباة بللس سياسللة العمللل األاعللاد هللل تت للاوت الجامعللات المصللاية وبللق كللو  الملكيللة مللن ديلل   .9

 الجامعس والدالة علس المنا  التنييمس السار؟

المنا  التنييمس السار لدم العاملين االجامعات المصاية والين ممارسلات أاعاد هل توجد عصرة اين  .0

 ال يادة ا ستااتيجية؟
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 خامساً أهداف الدراسة:

 تتمثل أهدام الدراسة بيما يلس: 

التعللام علللس مللدم وجللود ت للاوت اللين ةدراا العللاملين االجامعللات المصللاية وبللق كللو  الملكيللة  .0

 لممارسات ال يادة ا ستااتيجية.

المتواباة بس سياسة األاعاد مدم الت اوت اين الجامعات المصاية وبق كو  الملكية من دي   دراسة .9

 العمل الجامعس والدالة علس المنا  التنييمس السار.

المنا  التنييملس السلار للدم العلاملين االجامعلات المصلاية والين ممارسلات أاعاد تحديد العصرة اين  .0

 ال يادة االستااتيجية. 

 

 فرضيات الدراسة:سادساً 

 تر صياغة ثصث باءيات تساهر بس االجااة علس التساإالت وتساعد بس تح يق األهدام وهس :

ال يوجللد ةوللتصم معنللوم اللين الجامعللات المصللاية وبللق كللو  الملكيللة مللن ديلل  ةدراا العللاملين  .0

 لممارسات ال يادة ا ستااتيجية.

المتلواباة بلس األاعلاد و  الملكيلة ملن ديل  ال يوجد ةوتصم معنوم اين الجامعات المصاية وبلق كل .9

 سياسات العمل الجامعس والدالة علس منا  تنييمس سار.

المنللا  التنييمللس السللار لللدم العللاملين االجامعللات األاعللاد ال توجللد عصرللة  ات داللللة ةدصللائية اللين  .0

 المصاية واين ممارسات ال يادة ا ستااتيجية.

 :سابعاً أهمية الدراسة

واللمم يتمثلل بللس دراسلة مللدم  تنبل  أهميلة الدراسللة ملن ولصل الإلللدم العلار الللمم يسلعس البحل  لتح ي للة

امكاكية الحد من مستوم المنا  التنييمس السار من وصل ممارسات ال يادة االستااتيجية االجامعلات المصلاية 

التنييمللس السلار و لللر دتللس  وتحديلد أم مللن ممارسلات ال يللادة االسللتااتيجة أكثلا رللدرة عللس الحللد مللن المنلا 

 كتمكن من تحسين مستوم ال دمة التعليمية، و اصورة ت صيلية كتناول أهمية البح  علس النحو التالس:

رلة عدد الدراسات األكاديمية التنس تناولا دراسة ال يلادة االسلتااتيجية والمنلا  التنييملس السلار، وللملر   .0

 اوالت األوام. يعتبا هما البح  امثااة محاولة مكملة للمح

المساعدة بس تحديلد قبيعلة العصرلة المبا لاة والايلا مبا لاة الين ال يلادة االسلتااتيجة والمنلا  التنييملس  .9

 السار، وتأثياها علس ت دير ال دمة التعليمية بس الجامعات المصاية.

التعليميللة بللس السللاهمة بللس ت للدير كمللو   لل يللادة االسللتااتيجية يمكللن تبنيللة لتحسللين منللا  ت للدير ال للدمات  .0

 الجامعات المصاية والحد من المنا  التنييمس السار.

ةن كتائج التس سوم تتوصل ةليإللا الدراسلة يمكلن أن تسلاعد المسلةولين بلس الجامعلات محلل الدراسلة بلس 

وءلل  السياسللات ا داريللة التللس تك للل تحسللين مسللتوم المنللا  التنييمللس وت للدير ال دمللة التعليميللة، و لللر مللن 

        يادة االستااتيجية تمثل أدد األسالي  الحديثة لتح يق أهدام الجامعات وتطوياها.منطلق أن ال 
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 ثامناً تصميم الدراسة:

 .بيانات البح :1

 اعتمد الباد  علس كل من البياكات األولية والبياكات الثاكوية و لر هلس النحو التالس :

  : المصادر للحصول علس اعا البياكات الثاكوية المتعل ة اعتمد الباد  علس العديد من البيانات الثانوية

 اكل من ال يادة االستااتيجية ، والمنا  التنييمس السار والتس من أهمإلا:

 1اعا الدراسات الساا ة التس تناولا موءوعات ال يادة االستااتيجية والمنا  التنييمس السار .0

 التأصيل العلمس لم إلور وأاعاد ال يادة االستااتيحية. .9

 تعاي  المنا  التنييمس السار، وأاعادة، والنتائج المتاتبة علية.   .0

 أعداد العاملين بس الجامعات المصاية اغوتصم بةاتإلر و ت صصإلر. .4

مؤ للاات اك  للاع جللودة التعلللير بللس الجامعللات المصللاية وبللق مللا ورد بللس التصللني  العللالمس  .5

 للجامعات.

ااصت الكس صلية بلس مادللة الدراسلة االسلتطصعية ، اءلابة تر االعتماد علس كل من الم البيانات األولية : 

لصعتملاد علللس االسللتباكة بلس تجميلل  البياكللات األوليللة ملن أعرللاء هيةللة التلدريس والمللوظ ين والمتعللاملين ملل  

الجامعات عر ممارسات ال يادة االستااتيجية السائدة بس الجامعلات ، ومسلتوم المنلا  التنييبملس وبلق األاعلاد 

 العتماد عليإلا االجامعات العاملة بس مصا ااوتصم كو  ملكيتإلا .التس تر ا

 .متغيرات الدراسة:2

تتمثل متاياات الدراسة بس متاياين ، المتايا المست ل وهو ال يادة االستااتيجية، والمتايا التاا  وهلو المنلا  

 التنييمس السار. 

 القيادة االستراتيجية :

يتناول هما البح  ال يادة االستااتيجية كمتايا مست ل ، دي  يرر سب  متاياات باعية هما )تحديلد 

التجاه االستااتيجس ، استككام الك اءات االساسية والح اظ علس مصدرها وتنميتإلا ، االست دار المكس لل وة ، 

علس العمل بس ءوء مجموعلة ملن ال لير  تطويا رأ  المال البكام ، اناء وتنمية ث ابة تنييمية بعالة ، التأكد

لتحام الممارسات األوصرية ، وء  ءواا، استااتيجية ( واعتمد الباد  علس الم يا  المم است دمة )عيد 

 (.91(، والمم يترمن سب  أاعاد لل يادة االستااتيجية دي  تبلع عدد ال  اات االجمالية لألاعاد)9104، 

 المناخ التنظيمي السام :

ولا همة الدراسة دراسة المنا  التنييمس السار  كمتايا تاا  ، و يتكون من أرا  متاياات باعية هس ) ل د تنا

المراي ة بس مكلان العملل، التنملا بلس مكلان العملل، النبلم بلس مكلان العملل، علدر التحرلا بلس مكلان العملل( 

، والمم يترمن أرا  أاعاد  (Rasool, et al ,2019واعتمدت البادثة علس الم يا  المم است دمة كل من ) 

 ( ب اة.02للمنا  التنييمس السار، دي  تبلع ال  اات االجمالية لألاعاد )
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 .نموذج الدراسة:3

 ( :1وفيما يلي يتم تناول النموذج الوصفي للبح  من خالل الشكل رقم )

 (1شكل رقم )
 تصور مبدئي للعالقة بين متغيرات البح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أداة جمع البيانات:.4

، والتللس اعتمللدت عليإلللا البادثللة بللس الحصللول علللس تتمثللل أداة جملل  البياكللات بللس رائمللة ا ست صللاء

البياكات األولية  ات العصرة امتاياات الدراسة، ورر تلر تصلمير رائملة ا ست صلاء ملن تصثلة أسلةلة اياكإللا كملا 

 يلس: 

( عبلارة تعكلس ملدم تطبيلق ال يلادة ا سلتااتيجية ملن ولصل تطبيلق ممارسلاتإلا 91ويترلمن )السؤال األول: 

 بس: السبعة وتتمثل

 (0-0تحديد االتجاه ا ستااتيجس وتمثل بس العبارات من) .0

 (5-4استككام الك اءات األساسية والح اظ علس مصدرها وتنيمتإلا وتمثل بس العبارات من) .9

 (2-2االست دار المكس لل وة وتمثل بس العبارات من) .0

 (00-2تطويا رأ  المال البكام وتمثل بس العبارات من) .4

 (04-09يمية بعالة وتمثل بس العبارات من)اناء وتنمية ث ابة تني .5

  تابع متغير متغير مستقل 

 المناخ التنظيمي السام القيادة االستراتيحية

 تحديد التجاة االستراتيجي  -
استكشاف الكفاءات األساسية والحفاظ علي  -

 مصدرها وتنيمتها
 االستخدام الذكي للقوة  -
 تطوير رأس المال البشري  -
 بناء وتنمية ثقافة تنظيمية فعالة  -
في ضوء معايير من القيم  التأكد علي العمل -

 لتحري الممارسات األخالقية 
  وضع ضوابط استراتيجية -

 في مكان العمل المضايقة-

 في مكان العمل التنمر-

 في مكان العمل النبذ-

 مكان العملالتحضر في عدم -
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التأكللد علللس العمللل بللس ءللوء معللاييا مللن ال للير لتحللام الممارسللات األوصريللة وتمثللل بللس العبللارات  .2

 (02-05من)

 (91-02وء  ءواا، استااتيجية وتمثل بس العبارات من) .2

ملدم اكتكلار سللوكيات المنلا  التنييملس السلار ملن ولصل تطبيلق  ( عبارة تعكلس02يترمن )السؤال الثاني: 

  محدداتإلا األراعة وتتمثل بس:

 (01-0المراي ة بس مكان العمل وتمثل بس العبارات ) .0

 (02 -00التنما بس مكان العمل وتمثل بس العبارات ) .9

 (92-02النبم بس مكان العمل وتمثل بس العبارات ) .0

 (02-92وتمثل بس العبارات )عدر التحرا بس مكان العمل  .4

 ويترمن تحديد كو  ملكية الجامعة وتتمثل بس:السؤال الثال : 

 جامعة دكومية .0

 جامعة واصة .9

 جامعة أجنبية .0

(، 0(، محايلد)9(، موابلق)0وتر ا عتماد علس م يا  ليكاات ال ماسس ل يلا  اللادود كالتلالس موابلق تماملا )

 (.5(، غيا موابق كماماع)4غيا موابق)

 وثبات المقياس: .صدق5

تر ا عتماد عللس معاملل أسللو  معاملل االرتبلاق أل لا كاوكبلا ، لتحليلل ا عتماديلة ديل  يعلد أكثلا 

األساي  داللة بس ت يير درجة تناسق محتويلات وعبلارات الم يلا  الملااد ةوتبلارة ، وبلس التعلام عللس ملدم 

تر ا عتمللاد عليللة للتأكللد مللن تناسللق تمثللل محتللوم وعبللارات الم يللا  لألساسلليات المطلللو  رياسللإلا، كمللا يلل

متاياات الدراسة م  اعرلإلا اللبعا، و للر اغسلت دار اوتبلار أل لا كاوكبلا .وتر عملل ا وتبلار عللس م يلا  

ال يادة ا ستااتيجية وم يا  المنا  السار ككل، ثر علس محتويات كل اعلد عللس دلدم، تمثلل  للر بلس الجلدول 

 (0)ررر

 (1جدول رقم)

 (1نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس مستوي الثبات ألداة جمع البياناتجدول رقم )

 معامل ألفا عدد العبارات المتغير

كابللة األاعللاد التللس تللر ا عتمللاد عليإلا)ال يللادة ا سللتااتيجية ، 

 المنا  التنييمس السار(

52 1.219 

 1.222 91 ممارسات ال يادة ا ستااتيجية

 1.292 0 االستااتيجس تحديد ا تجاة .1

استككللام الك للاءات األساسللية والح للاظ علللس مصللدرها  .2

 وتنميتإلا

9 1.202 

 1.215 0 االست دار المكس لل وة .3
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( وهللمة كتيجللة 1.220( و )7.7.7( أن ريمللة معامللل أل للا ت لل  اللين )0وترللح مللن كتللائج الجللدول)  

م بولة، كما أظإلات أن كتائج التحليل أن معامل أل لا كاوكبلا  لم يلا  ال يلادة ا سلتااتيجية كلان مات ل  ديل  

ع ديل  كلان )7.7.7كان ) (،  1.220( ومعامل أل  كاوكبا  لم يا  المنا  التنييملس السلار كلان مات ل  أيرلا

لة االككل المم يكيا ةلس توابا الثبلات )ا عتماديلة( الالمتاياات ، وتعد همة ال ير م بو %25و لر ادرجة ث ة 

 التس ةعتمدت عليإلا الدراسة وهمة النتائج تزيد الث ة بس متاياات الدراسة، وتكيا ةلس صصديتإلا

 تقييم الصدق) الصالحية( للمقاييس التي إعتمدت عليها الدراسة: -4/2 

 دمة بللس الدراسللة، ديلل  يللتر ريللا  المصللطلحات تللر ت يللير الصللدد )الصللصدية( للم للاييس المسللت 

األساسللية التللس يللااد رياسللإلا، و لللر اإلللدم فيللادة التأكللد مللن درجللة الصللدد للم للاييس التللس تللر ةسللت دامإلا بللس 

 الدراسة، و لر عن قايق اآلتس: 

 الصدق الظاهري 

يعتملد الصللدد اليللاهام عللس ةظإلللار مللا يبلدو للبادثللة مللن رلدرة الم يللا  علللس ريلا  المتايللاات المللااد 

رياسإلا، وكلان  للر ملن ولصل ةورلا  رائملة ا سلتبيان للتحكلير ملن ربلل المكلام، لمااجعتإللا والتعليلق 

لمسلت دمة بلس عليإللا، ثلر األولد االتعلديصت الم تادلة ملن ربلل المكلام، مل  ا  لارة ةللس أن الم لاييس ا

الدراسللة تللر الحصللول عليإلللا مللن ربللل الدراسللات السللاا ة، ملل  ةجللااء اعللا التعللديصت امللا يصئللر رطللا  

 التطبيق ومجتم  الدراسة.

 الصدق التضافري 

 ةن الم اييس التس ةعتمدت عليإلا الدراسة تتمت  االصدد الترابام و لر ييإلا بس اآلتس:

لم يلا  المنلا   1.209  ال يلادة ا سلتااتيجية، و لم يلا 1.201واللمم كاكلا ريمتلة  KMOم يا   .0

ةلللس ك ايللة دجللر العينللة. كمللا كاكللا درجللة المعنويللة  KMOالتنييمللس السللار، ويكلليا ارت للا  م يللا 

لكل ملن م يلا  ال يلادة ا سلتااتيجية والمنلا  التنييملس السلار،  1.111تساوم  Bartlett's وتبار 

 .مما يدل أن ا وتبار صالح

 .ت الم اييس المست دمة كاكا روية علس كل عامل من العواملتكبعات عبارا .9

ع من الحد األدكس الم بول .0  .كسبة التباين الم سا اغست دار العوامل المست لصة تتمحور رايبا

 

 1.229 0 تطويا رأ  المال البكام .4

 1.222 0 اناء وتنمية ث ابة تنييمية بعالة .5

التأكد علس العمل بس ءلوء معلاييا لتحلام الممارسلات  .6

 األوصرية

0 1.202 

 1.222 0 وء  ءواا، ةستااتيجية .7

 1.242 02 أاعاد المنا  التنييمس السار

 1.220 01 المراي ة بس مكان العمل .1

 1.200 2 التنما بس مكان العمل .2

 1.292 2 النبم بس مكان العمل .3

 1.290 2 عدر تحرا مكان العمل .4
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 (2جدول رقم)

 للمقاييس الدراسة Bartlett's و KMOاختبار 

 المقاييس المستخدمة

 المناخ التنظيمي السانم القيادة اإلستراتيجية االختبار

KMO 1.201 1.209 

Bartlett's 1.111 1.111 

 

 صالحية وصدق بنية المقياس 

ت سلير المتايلاات ةللس مجموعلات،  ست دمة بس الدراسة بس عدد أرل أوويكيا ةلس تل ي  المتاياات الم

صصدية الم اييس، واللمم يسلاهر بلس الوصلول ةللس  ويعتبا التحليل العاملس ا ستككابس بعال بس ةوتبار

مجموعة عوامل أساسية والتس يحتوم كل منإلر علس عدد من المتاياات التس يحتويإلا الم يا  المسلت در 

و تتسر امعامصت ةرتباق عالية االعوامل النلاتجر ملن التحليلل العلاملس، مل  ةرصلاء المتايلاات التلس تتسلر 

 امعامصت ةرتباق ءعي ة.

 نتائج التحلي العاملي لمقياس القيادة اإلستراتيجية -4/3

عبلارة ملن ولصل  91يتر تناول كتائج التحليل العاملس لم يا  ال يادة ا ستااتيجة المم يحتلوم عللس  

 ( 0الجدول ررر )

 (3جدول رقم)

 نتائج التحليل العاملي لمقياس القيادة اإلستراتيجية

 العبارات

 العوامل

0 9 0 4 5 2 2 

أرم أن ال طة االستااتيجية للوفارة كما د  .0

للعمل تانس عن ال طة االستااتيجية للجامعة 

. 
   1.222    

يج  أن يتر االككاال ات لدير ال دملة للطلص   .9

بس الورا الااهن ادرجلة أكبلا مملا يجل  أن 

 يكون علية مستوم ال دمة مست بصع.
   827.0    

يتطللللل  أرم أن كجللللاو األداء االسللللتااتيجس  .0

 لللاو الاإيلللة االسلللتااتيجية اصلللورة تبللل  

 الحما .
   1.501    

أرم أن ةدارة الجامعللة تحللاص علللس تنميللة  .4

رللدرات م للدمس ال دمللة التعليميللة ااعتبللارهر 

 أداة تدعر امتصا ميزة تنابسية مستدامة.  
     1.200  
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 العبارات

 العوامل

0 9 0 4 5 2 2 

اال للللدرات  أالدلللل  أن ةدارة الجامعللللة تإلللللتر .5

الماليلللة ااعتبارهلللا مصلللدر رئيسلللس الملللتصا 

 مزايا تنابسية.
     1.225  

تحلاص االدارة عللس االت للاد عللس ال للاارت  .2

   1.452     ادال عن باءإلا.  

االدارة ال ت رللل االبصللاو العلنللس لت اصلليل  .2

   1.222     تن يم ال ط، .

ي رل ت دير األبكلار اصلورة تدريجيلة وعلدر  .2

   1.212     ماة واددة.الدب  اإلا 

تميل ا دارة ةلس دكد كابة الجإلود والملوارد  .2

كحو تنمية الموارد البكاية ااعتبارها مصلدر 

 التميز.
1.212       

تلللللام ا دارة أن اسلللللتدامة تحسلللللين جلللللودة  .01

       1.229 ال دمة التعليمية يتطل  مورد اكام متميز.

أرم أن االدارة المتميلللزة هلللس ال لللادرة عللللس  .00

       1.222 تن يم االستااتيجية بس م تل  جواكبإلا.

يسيا العمل وبق ث ابة تنييمية داعملة لجلودة  .09

 1.502       التن يم.

يلللتر اسلللت دار ث ابلللة تكلللجي  روو المبلللادرة  .00

 1.221       اااع تحسين جودة ال دمة.

تح يق التميز بلس األداء االسلتااتيجس يتطلل   .04

 1.29       اناء ث ابة مؤسسية داعمة.

الث ابللة السللائدة االجامعللة تكللج  علللس الح للاظ  .05

      1.221  علس جودة ال دمة التعليمية كحد أدكس.

تتسللر ا دارة ا للوة واسللتماار االلتللزار تجللاة  .02

      1.21  رإيتإلا.

تعتبا أوصريات العمل االجامعة هس المصلدر  .02

الللمم يوجللة ممارسللات العللاملين كحللو األداء 

 المتميز.
 1.250      

تتلللأثا جلللودة تن يلللم ا سلللتااتيجية االجامعلللة  .02

     1.220   اجودة مادلة ةعداد ال طة ا ستااتيجية.
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 العبارات

 العوامل

0 9 0 4 5 2 2 

يلللتر االعتملللاد ال عللللس عللللس سياسلللة تمكلللين  .02

العلللللاملين االجامعلللللة ااعتبارهلللللا ملللللن أهلللللر 

 ءماكات جودة ات ا  ال اارات.
  1.240     

ةجللللااءات  تعتبللللا الرللللواا، ا سللللتااتيجية .91

     1.595   ترمن تح يق النتائج المناسبة.

 0.12 9.59 0.21 5.20 2.12 2.22 00.22 ريمة الجمر الكامن اعد التدويا

 2.12 2.95 2.22 01.02 00.92 09.29 95.20 كسبة التباين التس ي ساها كل عامل مست ا 

 032.0 77202 90200 98208 38208 20273 7272. كسبة التباين التااكمس

رلللح ملللن كتلللائج الجلللدول السلللااق تمثلللل العواملللل األساسلللية المسلللت اجة ملللن متايلللاات ال يلللادة يت

 متايااع، وبس ءوء  لر كاكا العوامل التس تر ةست صصإلا هس:91ا ستااتيجية بس سب  عوامل ترر 

 العامل األول: تحديد التوجة اإلستراتيجي:

لإلللما العامللل، كمللا  00.22( وكاكللا ريمللة الجلمر الكللامن اعللد التللدويا  00، 01، 2يرلر العبللارات )

 من التباين الكلس للعبارات  95.20الاا كسبة التباين التس ي ساها هما العامل 

  العامل الثاني: استكشاف الكفاءات األساسية :

ل، كما الالا لإلما العام 2.22( وكاكا ريمة الجمر الكامن اعد التدويا 02، 02، 05يرر العبارات )

 من التباين الكلس للعبارات   09.29كسبة التباين التس ي ساها هما العامل 

 العامل الثال : اإلستخدام الذكي للقوة :

لإلما العامل، كما الالا  2.12( وكاكا ريمة الجمر الكامن اعد التدويا 91، 02، 02يرر العبارات )

 التباين الكلس للعباراتمن   00.92كسبة التباين التس ي ساها هما العامل 

 العامل الرابع:تطوير رأس المال البشري:

لإلما العامل، كما الالا كسلبة 5.20( وكاكا ريمة الجمر الكامن اعد التدويا 0، 9، 0يرر العبارات )

  من التباين الكلس للعبارات 01.02التباين التس ي ساها هما العامل  

 فعالة:العامل الخامس:بناء وتنمية ثقافة تنظيمية 

لإلما العامل، كما الالا كسلبة  0.21( وكاكا ريمة الجمر الكامن اعد التدويا2، 2، 2يرر العبارات )

 من التباين الكلس للعبارات 2.22التباين التس ي ساها هما العامل 

 العامل السادس:تحري الممارسات األخالقية:

لإللما العاملل، كملا الالا كسلبة   9.59( وكاكا ريمة الجمر الكامن اعلد التلدويا  4،5يرر العبارات )

  من التباين الكلس للعبارات 2.95التباين التس ي ساها هما العامل 
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 العامل السابع: وضع الضوابط اإلستراتيجية:

لإلما العامل، كما الالا  0.12( وكاكا ريمة الجمر الكامن اعد التدويا 04، 00، 09يرر العبارات )

 من التباين الكلس للعبارات  2.12العامل كسبة التباين التس ي ساها هما 

 نتائج التحليل العاملي لمقياس المناخ التنظيمي السام: -4/4

عبارة من وصل 02المم يحتوم علس المنا  التنييمس السار يتر تناول كتائج التحليل العاملس لم يا   

 ( 4الجدول ررر )

 (4جدول رقم)

 لمقياس المناخ التنظيمي السام نتائج التحليل العاملي

 ر

 

 العوامل

0 9 0 4 

ع ي للور المللديا ااالعتمللاد علللس مصللاع  الحيللاة للرللا، علللس أدللد  0 أدياكللا

 الزمصء ألداء أعمال غيا مإلنية. 
1.209    

    1.295 أالد  أن اعا الزمصء ال يااعون المعاييا األوصرية بس الحوار. 9

ع مللا يللتر تعللاع أدللد 0 الللزمصء لصتإلللار الكللا   اسللب  ربرللة م ال للة  أدياكلا

 المعاييا األوصرية.
1.205    

بللس اعللا األديللان يسللتال المللدياين سلللطتإلر بللس تإلديللد أدللد الماإوسللين  4

 لم ال  ال واكين.  
1.210    

    1.212 تسود دالة تجاهل م ال ة أدد الزمصء لل واكين من ربل المدياين.  5

أدللد الللزمصء مللن التللدول بللس الكللةون الك صللية أثنللاء العمللل دون  يعللاكس 2

 مبار.
1.292    

    1.222 أدياكا يتر تبادل النياات غيا المإلنية اين الزمصء أثناء العمل.  2

    1.224 يتعمد اعا المدياين تجاهل وجود أدد الماوإسين. 2

    1.290 يكثا التحدث بس موءوعات ال عصرة لإلا االعمل. 2

    1.202 تنتكا بس ايةة العمل األل اظ غيا المإلنية. 01

 1.505    بس كثيا من األديان يتر تكلي  اعا الزمصء اأعباء عمل فائدة. 00

 1.292    عادة ما يتر ةو اء المعلومات الراورية ألداء عمل محدد. 09

 1.215    بس اعا األديان يتر تجاهل االكجافات والتاكيز علس األوطاء. 00

ع تسود دالة من الار  لدم اعا الزمصء دون مبار. 04  1.204    أدياكا
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 ر

 

 العوامل

0 9 0 4 

ع  05  1.210    يكعا اعا العاملين اعدر الاغبن بس العمل كتيجة الكعور االتإلديد.أدياكا

 1.200    عادة ما ي ور المديا المبا ا االن د الدائر الكجافات الماإوسين. 02

 1.222    الممكن أن يتعاع أدد فمصء العمل للن د دون سب  م ن . من 02

 1.222    يكعا اعا الزمصء اعدر ت ديا ك اءتإلر المإلنية بس العمل. 02

   1.295  تسود دالة التجاهل بس الت اعل م  اعا الزمصء بس العمل. 02

   1.242  يتعمد الزمصء عدر التواجد بس المكان عند درور     ما. 91

ع ال يتر التادي  اأدد الزمصء. 90    1.202  أدياكا

   1.220  عادة ما يتر تجاهل الجلو  م  اعا الزمصء بس العمل. 99

رللد يرللطا فميللل ةلللس تن يللم مإلللار العمللل ام للادة لعللدر رغبللة األوللاين  90

 مكاركتة.
 1.242   

   1.292  العمل ة ااا فميل لإلر بس المإلمة بس اعا األديان يابا بايق 94

   1.200  رد يتعاع أدد الزمصء لتجن  اآلواين التحدث ةلية. 95

   1.225  تسود دالة ا رصاء لبعا الزمصء من جاك  األواين بس العمل. 92

ع ما يتر تجاهل ادتياجات فميل أثناء الاادن.  92    1.210  أدياكا

  1.252   من التدول الك صس بس  ؤوكإلر. يعاكس اعا األبااد 92

  1.222   بس اعا األديان يتحدث الزمصء بيما اينإلر اطاي ة غيا م بولة لآلواين. 92

  1.229   يتعاع اعا الزمصء الس الس اية أثناء العمل. 01

  1.250   رد يتر تجاهل رأم أدد األبااد رغر أهمية استكارتن بس ات ا  راار محدد. 00

  1.220   يسود عدر االهتمار اآراء اعا الزمصء وم تاداتإلر. 09

  1.222   يتعاع أدد الزمصء لتجن  فمصء العمل لن أثناء الحدي  الجماعس. 00

ع يلتر الللاد عللس است سللارات اعلا الللزمصء اكلكل غيللا  04 بلس اعلا األدياكللا

 كابس.
  1.222  

ع يست در الزمصء أدوات فمصئإلر  05   1.210   ادون ا ن مسبق.أدياكا

  1.224   رد يتعاع أدد الزمصء لمكا أوطائن ااستماار. 02
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 ر

 

 العوامل

0 9 0 4 

 0.12 9.52 4.20 02.22 ريمة الجمر الكامن اعد التدويا

 9.20 90.22 92.09 92.22 كسبة التباين التس ي ساها كل عامل مست ا 

 22.22 24.25 50.12 92.22 كسبة التباين التااكمس

 

المنلا  التنييملس يترح من كتائج الجدول السااق تمثل العوامل األساسية المسلت اجة ملن متايلاات 

 متايااع، وبس ءوء  لر كاكا العوامل التس تر ةست صصإلا هس: 02عوامل ترر أرا  بس السار 

 العامل األول:المضايقة في مكان العمل:

 02.22ا ريمة الجمر الكامن اعد التلدويا ( وكاك01، 2، 2، 2، 2، 5، 4، 0، 9، 0يرر العبارات )

 من التباين الكلس للعبارات  92.22لإلما العامل، كما الاا كسبة التباين التس ي ساها هما العامل 

 العامل الثاني:التنمر في مكان العمل:

( وكاكلا ريملة الجلمر الكلامن اعلد التلدويا 92، 92، 95، 94، 90، 99، 90، 91يرر العبارات )، 

 من التباين الكلس للعبارات   92.09ما العامل، كما الاا كسبة التباين التس ي ساها هما العامل لإل 4.20

 

 العامل الثال : النبذ في مكان العمل :

( وكاكلللا ريملللة الجلللمر الكلللامن اعلللد 02، 05، 04، 00، 09، 00، 01، 92، 92يرلللر العبلللارات )

 من التباين الكلس للعبارات  90.22تس ي ساها هما العامل لإلما العامل، كما الاا كسبة التباين ال 9.52التدويا 

 مكان العمل:التحضر العامل الرابع: عدم 

لإللما العاملل، 0.12( وكاكا ريمة الجمر الكامن اعد التدويا 02، 02، 05، 04، 00، 09، 00يرر العبارات )

 لعباراتمن التباين الكلس ل 9.20كما الاا كسبة التباين التس ي ساها هما العامل  

 .مجتمع الدراسة:6

تللر ةجللااء البحلل  علللس الجامعللات العاملللة بللس مصللا وكيللااع لكبللا دجللر المجتملل  ب للد تللر االوتيللار 

العكوائس للثصث جامعلات ت رل  كلل وادلدة ملنإلر للنم، ملكيلن م تلل  ) جامعلة دكوميلة ، جامعلة واصلة ، 

الوتيلار العكلوائس جامعة أجنبية( ، ورد تر االوتيار العمدم لجامعة مدينة السادات تمثيل للجامعة الحكوميلة وا

لجامعة مصا للعلور والتكنولوجيا تمثيص للجامعة ال اصلة وجامعلة األهلاار الكنديلة تمثليص للجامعلة األجنبيلة، 

و  %09أعرلاء هيةلة تلدريس والإليةلة والمعاوكلة انسلبة  099522م ادة ملنإلر  021522والع دجر المجتم  

 امعة() ةون العاملين اكل ج %22من الموظ ين انسبة  952111

 



 في الحد من المناخ التنظيمي السام االستراتيجيةدور القيادة 

 - 554 -   0202المالية  واإلدارية  المجلد التاسع العدد األول يونيه المجلة العلمية للدراسات والبحوث 
 

 .حجم العينة:7

ةرتصللات البادثللة بللس دراسللة الجامعللات المصللاية علللس جامعللة دكوميللة وجامعللة واصللة وجامعللة 

أجنبيللة وهللس ) جامعللة مدينللة السللادات، جامعللة مصللا للعلللور والتكنولوجيللا، جامعللة األهللاار الكنديللة(، ويكلليا 

 دثة الدراسة:الجدول التالس ةلس أعداد العاملين االجامعات التس تاكز عليإلا البا

 (5جدول رقم )

 بيان بأعداد العاملين في الجامعات المصرية محل الدراسة

 

 

ع للمعادلة ا دصائية  العينة لحجر المحددة ووب ا

 

 

 

 

 دي  أن:  

   = دجر العينة 

  0.22، وهى =  ٪ 25ت = الدرجة المعيارية الم االة لدرجة الث ة 

 ٪51م = كسبة النجاو بس التوفي  ، ودي  أن التوفي  قبيعس بغن كسبة النجاو= كسبة ال كل= 

Δ  = 5= كسبة ال طأ المسموو ان والمنتكا على قابس التوفي  ام دار متساوم وهى ٪ 

 . ن = دجر المجتم 

 باستخدام المعادلة السابقة يتضح أن حجم العينة : و

 

 

واتوفيلل  عللدد م للادات العينللة علللس قب للات مجتملل  الدراسللة ملل  مااعللاه كسللبة تمثيللل كللل بةللة الللس 

 االجمالس، ويتبين  لر كما يلس : 

 

 الجامعة م

عدد 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

عدد 

الهيئة 

 المعاونة

عدد 

 الموظفين
 اإلجمالي

 النسبة

 %41 9405 0202 922 402 جامعة مدينة السادات)جامعة دكومية( 0

9 
مصللللا للعلللللور والتكنولوجيا)جامعللللة  جامعللللة

 واصة(
492 201 0201 9222 

45% 

 %05 242 502 012 090 جامعة األهاار الكندية)جامعة أجنبية( 0

 %177 2051 - - - الســــــــــــا جم

 ف ( – 0ف ) × ن × .ت 

2Δ ف ( – 0ف ) .ن +ت 
 ع =

 

    = 
(0289(. 208777 ×8,78(0 – 8278) 

(8.87). ×208777(+0.89).  ×8.78(0 – 8.78) 
 موظف483=   
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 (6جدول رقم )

 توزيع مفردات الدراسة علي الجامعات المصرية بإختالف طبيعتها

 حجم العينة النسبة الجامعة ر

 050 %41 جامعة مدينة السادات )جامعة دكومية( 0

 020 %45 جامعة مصا للعلور والتكنولوجيا)جامعة واصة( 9

 52 %05 جامعة األهاار الكندية )جامعة أجنبية(  0

 024 %177 ـيـــــــــاإلجمالـ

 .أسالي  تحليل البيانات:.

أل للا ، ودسللا   ( بللس دسللا  معامللل كاوكبللا SPSSاسللت در البادلل  ااكللامج التحليللل ا دصللائس )

الوس، الحسااس ، واالكحاام المعيارم ، واألهميلة النسلبية لمتايلاات الدراسلة ، كملا اسلت در البادل  تحليلل 

االكحللدار البسللي،  للتعللام علللس تللأثيا ال يللادة االسللتااتيجية علللس المنللا  التنييمللس السللار ، وتحليللل االكحللدار 

عللللس المنلللا  التنييملللس السلللار ، ويصلللادبإلا االوتبلللارات  المتعلللدد ل يلللا  تلللأثيا أاعلللاد االدارة االسلللتااتيجية

( المصاد  ألسلو  تحليل االكحدار المتعدد ويتر اسلت دامن االاع اوتبلار t-testاالدصائية بس ةوتبار ت )

( المصاد  ألسلو  تحليل تباين أدادم االتجاة، ويتر است دامن اااع اوتبلار f-testال اع الثال ، و م )

ثلاكس واللللمان يتعل لان االككلل  علن مللدم وجلود اوتصبللات معنويلة اللين ةدراكلات العللاملين ال اءلين األول وال

االجامعات المصاية اغوتصم بةاتإلر الوظي ية)عرو هييةة تدريس، هيةة معاوكلة، ملوظ ين( و للر كحلو وارل  

االتجللاه  كللل مللن أاعللاد ال يللادة االسللتااتيجية مللأوو ة اكللكل اجمللالس وكحللو كللل متايللا مللن متايااتإلللا )تحديللد

االستااتيجس، استككام الك اءت األساسية والح اظ علس مصدرها وتنميتإللا، االسلت دار اللمكس لل لوة، تطلويا 

رأ  المال البكام، اناء وتنمية ث ابة تنييمية بعالة، التأكد علس العمل بلس ءلوء مجموعلة ملن ال لير لتحلام 

ارل  المنلا  التنييملس السلار ملأوو ة اكلكل الممارسات األوصريلة، وءل  ءلواا، اسلتااتيجية( عللس دلده، وو

اجمالس، وكحو كل متايا من متايااتإلا ) المراي ة بس مكان العملل، التنملا بلس مكلان العملل، النبلم بلس مكلان 

 العمل، عدر التحرا بس مكان العمل( علس دده.     

 .حدود الدراسة:9

 تتمثل ددود الدراسة بس العناصا الائيسية اآلتية: 

 سوم ت تصا الدراسة علس ريلادات العملل الجلامعس ام تلل  حدود الخاصة بمجتمع الدراسة: بالنسبة لل

 بةاتإلر و أعراء هيةة التدريس والإليةة المعاوكة والموظ ين االجامعات المصاية.

  :سللوم ت تصللا الدراسللة علللس تنللاول ممارسللات ال يللادة بالنسووبة للحوودود الخاصووة بموضوووة الدراسووة

االستااتيجية والتس تتمثل بس ) تحديد االتجاة االستااتيجس، استككام الك لاءات األساسلية والح لاظ عللس 

مصدرها وتنميتإلا، االست دار المكس لل وة، تطويا رأ  المال البكام، اناء وتنمية ث ابلة تنييميلة بعاللة، 

ءلللوء مجموعلللة ملللن ال لللير لتحلللام الممارسلللات األوصريلللة، وءللل  ءلللواا، التأكلللد عللللس العملللل بلللس 

استااتيجية(. و المنا  التنييمس السار ويتمثل بلس )المرلاي ة بلس مكلان العملل، التنملا بلس مكلان العملل، 

 النبم بس مكان العمل، عدر تحرا مكان العمل(.

  :عات العاملة بس مصا علس اولتصم سوم ت تصا الدراسة الميداكية علس الجامبالنسبة للحدود المكانية

كو  الملكية، وتر اوتيار جامعة مدينة السادات عينن عمدية )كياا لدورها الإللار بلس ككلا العللر والمعابلة 

بس محابيات الجمإلورية اص ة عامة، وبس محابيات المنوبية والبحيلاة وا سلكندرية اصل ة واصلة، و 

،و يسللإلل بللس عمليللة تجميلل  تعللايش ملل  مجتملل  البحلل ااعتبارهللا مكللان دراسللة البادلل  امللا يسللاهر بللس ال
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(، وتلر اوتيلار الجامعلات األولام عكلوائيا)دي  رلار البادل  البياكات وتح يق اللوبا بلس الورلا والتكل لة

اغست دار قاي ة ال صاصات عن قايق تجإليز ال صاصلات اعلدد مجتمل  البحل  وكتاالن م لادات العينلة 

إلا بلس اكلاء وتلر ولطإللا جيلدا ثلر اوتيلار رصاصلة دون تعملد اداولإلا وقس كل منإلا اككل متماثلل ووءلع

دي  أكة ال يوجد عصمة مميزه لل صاصات واعتبار االسر صاد  همة ال صاصة عينة البحل ( لت رل  

كل واددة منإلر لنم، ملكية م تل  )جامعلة واصلة، جامعلة أجنبيلة(، ورلد ورل  االوتيلار العكلوائس عللس 

 الكندية. وجامعة األهاارجامعة مصا للعلور والتكنولوجيا 

 تاسعاً إختبارات الفروض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية:

اإلختالف بين الجامعات المصرية بإختالف نوة الملكيوة مون حيو  إدراك العواملين فوي الجامعوات محول . 9/1

 الدراسة لممارسات القيادة اإلستراتيجية

اين الجامعات المصلاية وبلق كلو  الملكيلة كحلو ةدراا العلاملين لممارسلات  لدراسة مدم ا وتصم 

هول يتفوواوت إدراك العواملين فووي ال يلادة ا سلتااتيجية، والللمم يإللدم ا جااللة عللس التسللاإل اللمم يلن  علللس 

؟ واللمم يسلتند بلس التحليلل ا دصلائس الجامعات المصرية وفق نوة الملكية لممارسات القيادة اإلستراتيجية

ال يوجد إختالف معنووي بوين الجامعوات المصورية وفوق نووة الملكيوة مون حيو  ةلس ال اع المم ين  علس 

 إدراك العاملين لممارسات القيادة اإلستراتيجية. 

رامللا البادلل  اغسللت دار اعللا األسللالي  ا دصللائية المتمثلللة بللس )الوسلل، الحسللااس، ا كحللاام  

وتبلارت، اوتبلار م( لدراسلة ا ولتصم الين الجامعلات المصلاية المعيارم، تحليلل التبلاين، اوتبلار تلوكس، ا

محلل الدراسلة عللس اولتصم كلو  ملكيتإلللا كحلو ةدراا العلامكلين لممارسللات ال يلادة ا سلتااتيجية، و توصلللا 

 (2)ة بس الجدول التالس، جدولالبادثة ةلس عدد من النتائج الموءح

 (7جدول )

االختالف بين الجامعات المصرية فيما يتعلق بممارسات القيادة نتائج تحليل التباين لتحديد مدي معنوية 

 اإلستراتيجية

  م

 العبارة

مسوووووووتوي  fقيمة  الوصن اإلحصائي نوة الملكية

 المعنوية
الوسووووووط 

 الحسابي

االنحووووووووووووووووووووراف 

 المعياري

تحديللللللللللللللد االتجللللللللللللللاة  0

 ا ستااتيجس

 1.27 3.65 جامعة دكومية

16.278 

.000 

 1.06 3.58 جامعة واصة

 0.74 4.44 جامعة أجنبية

 1.148 3.808 االجمالس

استككلللللللام الك لللللللاءات  9

األساسللية والح للاظ علللس 

 مصدرها وتنميتإلا

 1.39 3.91 جامعة دكومية

6.610 

.002 

 1.13 4.01 جامعة واصة

 0.85 4.51 جامعة أجنبية

 1.218 4.080 االجمالس

 1.11 3.61 جامعة دكومية ا ست دار المكس لل وة 0

23.882 

.000 

 1.11 3.38 جامعة واصة

 0.64 4.41 جامعة أجنبية

 1.091 3.719 االجمالس
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  م

 العبارة

مسوووووووتوي  fقيمة  الوصن اإلحصائي نوة الملكية

 المعنوية
تطللللللللويا رأ  المللللللللال  4

 البكام

 1.28 3.96 جامعة دكومية

11.556 

.000 

 1.22 3.68 جامعة واصة

 0.74 4.51 جامعة أجنبية

 1.197 3.992 االجمالس

انلللللللاء وتنيملللللللة ث ابلللللللة  5

 تنييمية بعالة

 1.38 3.52 جامعة دكومية

12.317 

.000 

 1.08 3.49 جامعة واصة

 1.02 4.30 جامعة أجنبية

 1.251 3.690 االجمالس

التأكلللد عللللس العملللل بلللس  2

ءللوء معللاييا مللن ال للير 

لتحلللللللام الممارسلللللللات 

 األوصرية

 1.30 3.33 جامعة دكومية

18.367 

.000 

 1.12 3.37 جامعة واصة

 0.87 4.27 جامعة أجنبية

 1.217 3.558 االجمالس

وءلللللللللللل  ءلللللللللللللواا،  2

 ةستااتيجية

 1.25 3.50 جامعة دكومية

21.363 

.000 

 1.05 3.44 جامعة واصة

 0.73 4.40 جامعة أجنبية

 1.151 3.688 االجمالس

 

 اإلجمالي

 1.12 3.64 جامعة دكومية

20.229 20.229 
 0.87 3.56 جامعة واصة

 0.69 4.41 جامعة أجنبية

 1.014 3.791 االجمالس

 F-Test، م T-Testقب اع الوتبار ت   1.15مستوم داللة أرل من 

 ويترح من كتائج الجدول السااق اآلتس:

 الدراسلللللة  اللللللع متوسللللل، ةدراا ممارسلللللات ال يلللللادة ا سلللللتااتيجية االجامعلللللات المصلللللاية محلللللل

(  بس دين الع لكل من الجامعة الحكومية والجامعة ال اصة وال امعة األجنبيلة عللس 0.220ةجماالع)

(، وهما يكيا ةلس ةرت ا  مستوم ةدراا العاملين لممارسات ال يادة 4.41( )3.56( )3.64التاتي  )

 الحكومية.  ا ستااتيجية االجامعة األجنبية عن غياها ويلإلا الجامعة ال اصة والجامعة

   1.15وجود ةوتصم دول أاعاد ال يادة ا ستااتيجية  و داللة معنوية عند مستوم معنوية أرل من 

ومن أجل التح ق من معنوية ال اود وا وتصبات دول أاعاد ال يلادة ا سلتااتيجية اصل ة ةجماليلة ب املا 

 ( 2البادثة اغست دار اوتبار توكس والتس توءحإلا من وصل الجدول ررر)
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 (.جدول رقم )

نتائج إختبار توكي لتحديد معنوية الفروق بين الجامعات المصرية في ضوء إختالف نوة 

 (p.valueالملكية)

 باد المتوس، univ (J) univ (I) المتايا

مستوم 

 .المعنوية

 859. 07367. جامعة واصة جامعة دكومية تحديد االتجاة ا ستااتيجس

 000. -78966.* جامعة أجنبية

 859. 07367.- جامعة دكومية جامعة واصة

 000. -86332.* جامعة أجنبية

 000. 78966.* جامعة دكومية جامعة أجنبية

 000. 86332.* جامعة واصة

استككلللام الك لللاءات األساسلللية والح لللاظ 

 علس مصدرها وتنميتإلا

 777. 10375.- جامعة واصة جامعة دكومية

 001. -60774.* أجنبية جامعة

 777. 10375. جامعة دكومية جامعة واصة

 015. -50399.* جامعة أجنبية

 001. 60774.* جامعة دكومية جامعة أجنبية

 015. 50399.* جامعة واصة

 167. 23649. جامعة واصة جامعة دكومية ا ست دار المكس لل وة

 000. -79517.* جامعة أجنبية

 167. 23649.- جامعة دكومية واصة جامعة

 000. -1.03166* جامعة أجنبية

 000. 79517.* جامعة دكومية جامعة أجنبية

 000. 1.03166* جامعة واصة

 144. 27959. جامعة واصة جامعة دكومية تطويا رأ  المال البكام

 003. -55554.* جامعة أجنبية

 144. 27959.- جامعة دكومية جامعة واصة

 000. -83513.* جامعة أجنبية

 003. 55554.* جامعة دكومية جامعة أجنبية

 000. 83513.* جامعة واصة

 982. 02790. جامعة واصة جامعة دكومية اناء وتنيمة ث ابة تنييمية بعالة

 000. -77774.* جامعة أجنبية

 982. 02790.- جامعة دكومية جامعة واصة

 000. -80564.* جامعة أجنبية

 000. 77774.* جامعة دكومية جامعة أجنبية

 000. 80564.* جامعة واصة

 962. 03918.- جامعة واصة جامعة دكوميةالتأكلد عللس العملل بلس ءلوء معلاييا مللن 
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 باد المتوس، univ (J) univ (I) المتايا

مستوم 

 .المعنوية

 000. -93840.* جامعة أجنبية ال ير لتحام الممارسات األوصرية

 962. 03918. جامعة دكومية جامعة واصة

 000. -89922.* جامعة أجنبية

 000. 93840.* جامعة دكومية جامعة أجنبية

 000. 89922.* جامعة واصة

 903. 05961. جامعة واصة جامعة دكومية وء  ءواا، استااتيجية

 000. -90614.* جامعة أجنبية

 903. 05961.- جامعة دكومية جامعة واصة

 000. -96575.* جامعة أجنبية

 000. 90614.* جامعة دكومية جامعة أجنبية

 000. 96575.* جامعة واصة

 811. 07559. جامعة واصة جامعة دكومية االجمالس

 000. -76706.* جامعة أجنبية

 811. 07559.- جامعة دكومية جامعة واصة

 000. -84265.* جامعة أجنبية

 000. 76706.* جامعة دكومية جامعة أجنبية

 000. 84265.* جامعة واصة

 F-Test، م T-Testقب اع الوتبار ت   1.15مستوم الداللة أرل من 

 وبس ءوء اياكات الجدول السااق يترح اآلتس: 

اككل ةجمالس تبين من تحليل التباين وجود باود اين الوس، الحسلااس للجامعلة الحكوميلة والين الجامعلة  .0

ا وتصم بس الوس، الحسلااس يميلل للجامعلة األجنبيلة، ووب لا  وتبلار ال اصة والجامعة األجنبية ، وأن 

توكس ييإلا أن ال اد اين الوس، الحسااس للجامعة الحكومية والوس، الحسااس للجامعة األجنبيلة معنلوم 

، وال لاد الين الوسل، الحسلااس للجامعلة الحكوميلة والوسل، الحسلااس 1.15عند مستوم معنوية أرلل ملن 

غيا معنوم، وال اد اين الوس، الحسااس للجامعلة األجنبيلة والوسل، الحسلااس للجامعلة  للجامعة ال اصة

 .1.15ال اصة معنوم عند مستوم معنوية أرل من 

تبين من تحليلل التبلاين وجلود بلاود الين الوسل، الحسلااس للجامعلة  بالنسبة لتحديد اإلتجاة اإلستراتيجي .9

بيللة، وأن ا وللتصم بللس الوسلل، الحسللااس يميللل ةلللس الحكوميللة واللين الجامعللة ال اصللة والجامعللة األجن

الجامعة األجنبية بس الم دمة يليإلا الجامعة الحكومية ثر الجامعة ال اصن، ووب ا  وتبلار تلوكس ييإللا أن 

ال اد اين الوس، الحسااس للجامعة الحكوميلة والوسل، الحسلااس للجامعلة األجنبيلة  معنلوم عنلد مسلتوم 

د اين الوس، الحسااس للجامعة الحكومية والوس، الحسااس للجامعة ال اصة ، وال ا1.15معنوية أرل من 

غيا معنوم، وال اد اين الوس، الحسااس للجامعلة األجنبيلة والوسل، الحسلااس للجامعلة ال اصلة معنويلة 

 . 1.15عند أرل من 

تبلاين وجلود تبين من تحليلل ال بالنسبة الستكشاف الكفاءات األساسية والحفاظ علي مصدرها وتنميتها   .0

باود اين الوس، الحسااس للجامعة الحكوميلة والين الجامعلة ال اصلة والجامعلة األجنبيلة وأن ا ولتصم 
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بس الوس، الحسااس يميل ةلس الجامعة األجنبية بس الم دمة يليإلا الجامعلة ال اصلن ثلر الجامعلة الحكوميلة، 

الحكوميلة والوسل، الحسلااس للجامعلة  ووب ا  وتبار توكس ييإلا أن ال اد اين الوس، الحسلااس للجامعلة

، وال للاد اللين الوسلل، الحسللااس للجامعللة الحكوميللة 1.15األجنبيللة معنللوم عنللد مسللتوم معنويللة أرللل مللن 

والوس، الحسااس للجامعة ال اصة غيا معنوم، وال اد اين الوس، الحسلااس للجامعلة األجنبيلة والوسل، 

 . 1.15أرل من الحسااس للجامعة ال اصة معنوم عند مستوم معنوية 

تبللين مللن تحليللل التبللاين وجللود بللاود اللين الوسلل، الحسللااس للجامعللة  بالنسووبة لتسووتخدام الووذكي للقوووة .4

الحكوميللة واللين الجامعللة ال اصللة والجامعللة األجنبيللة ، وأن ا وللتصم بللس الوسلل، الحسللااس يميللل ةلللس 

صلة ووب لا  وتبلار تلوكس ييإللا أن الجامعة األجنبية بس الم دمة يليإلا الجامعة الحكومية ثر الجامعة ال ا

ال اد اين الوس، الحسااس للجامعلة للجامعلة الحكوميلة والوسل، الحسلااس للجامعلة األجنبيلة معنلوم عنلد 

، وال اد اين الوس، الحسااس للجامعة الحكومية والوس، الحسااس للجامعلة 1.15مستوم معنوية أرل من 

للجامعة األجنبية والوس، الحسااس للجامعلة ال اصلة ال اصة غيا معنوم ، وال اد اين الوس، الحسااس 

 .1.15معنوم عند مستوم معنوية أرل من 

تبين من تحليلل التبلاين وجلود بلاود الين الوسل، الحسلااس للجامعلة بالنسبة لتطوير رأس المال البشري  .5

ةلللس الحكوميللة واللين الجامعللة ال اصللة والجامعللة األجنبيللة، وأن ا وللتصم بللس الوسلل، الحسللااس يميللل 

الجامعة األجنبية يليإلا الجامعة الجكومية ثر الجامعة ال اصة، ووب ا  وتبلار تلوكس ييإللا أن ال لاد الين 

الوسلل، الحسللااس للجامعللة للجامعللة الحكوميللة والوسلل، الحسللااس للجامعللة األجنبيللة معنللوم عنللد مسللتوم 

الحسااس للجامعة ال اصة ، وال اد اين الوس، الحسااس للجامعة الحكومية والوس، 1.15معنوية أرل من 

غيا معنوم ، وال اد اين الوس، الحسااس للجامعة األجنبية والوسل، الحسلااس للجامعلة ال اصلة معنلوم 

 .1.15عند مستوم معنوية أرل من 

تبللين ملن تحليللل التبللاين وجللود بللاود اللين الوسلل، الحسللااس بالنسوبة لبنوواء وتنميووة ثقافووة تنظيميووة فعالووة  .2

الجامعلة ال اصلة والجامعلة األجنبيلة، وأن ا ولتصم بلس الوسل، الحسلااس يميلل للجامعة الحكومية واين 

ةلس الجامعلة األجنبيلة يليإللا الحكوميلة ثلر الجامعلة ال صلة، ، ووب لا  وتبلار تلوكس ييإللا أن ال لاد الين 

الوسلل، الحسللااس للجامعللة للجامعللة الحكوميللة والوسلل، الحسللااس للجامعللة األجنبيللة معنللوم عنللد مسللتوم 

، وال اد اين الوس، الحسااس للجامعة الحكومية والوس، الحسااس للجامعة ال اصة 1.15أرل من معنوية 

غيا معنوم ، وال اد اين الوس، الحسااس للجامعة األجنبية والوسل، الحسلااس للجامعلة ال اصلة معنلوم 

 .1.15عند مستوم معنوية أرل من 

تبلين ملن تحليلل حوري الممارسوات األخالقيوة بالنسبة للتأكود علوي العمول فوي ضووء معوايير مون القويم لت  .2

التباين وجود باود اين الوس، الحسلااس للجامعلة الحكوميلة والين الجامعلة ال اصلة والجامعلة األجنبيلة، 

وأن ا وتصم بس الوس، الحسااس يميل ةلس الجامعة األجنبية يليإللا الحكوميلة و الجامعلة ال صلة، ووب لا 

توكس ييإلا أن ال اد اين الوس، الحسااس للجامعة للجامعة الحكومية والوس، الحسااس للجامعلة   وتبار

، وال لاد الين الوسل، الحسلااس للجامعلة الحكوميلة  1.15األجنبية معنلوم عنلد مسلتوم معنويلة أرلل ملن 

ة والوسل، والوس، الحسااس للجامعة ال اصة غيا معنوم ، وال اد اين الوس، الحسااس للجامعة األجنبيل

 .1.15الحسااس للجامعة ال اصة معنوم عند مستوم معنوية أرل من 

تبلين ملن تحليلل التبلاين وجلود بلاود الين الوسل، الحسلااس للجامعلة بالنسبة لوضع ضوابط إستراتيجية  .2

الحكوميللة واللين الجامعللة ال اصللة والجامعللة األجنبيللة، وأن ا وللتصم بللس الوسلل، الحسللااس يميللل ةلللس 

بية يليإلا الحكومية ثلر الجامعلة ال صلة، ووب لا  وتبلار تلوكس ييإللا أن ال لاد الين الوسل، الجامعة األجن

الحسااس للجامعة للجامعة الحكومية والوس، الحسااس للجامعة األجنبية معنوم عنلد مسلتوم معنويلة أرلل 

ا ، وال للاد اللين الوسلل، الحسللااس للجامعللة الحكوميللة والوسلل، الحسللااس للجامعللة ال اصللة غيلل 1.15مللن 
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معنللوم ، وال للاد اللين الوسلل، الحسللااس للجامعللة األجنبيللة والوسلل، الحسللااس للجامعللة ال اصللة معنللوم 

 .1.15مستوم معنوية أرل من 

ال يوجود إخوتالف معنووي بوين وفي ضوء ما تقودم فقود توم رفوف الفورض العودم والوذ يونص علوي  

القيادة اإلستراتيجية  وقبول الجامعات المصرية وفق نوة الملكية من حي  إدراك العاملين لممارسات 

الفرض البديل بعد أن ظهر أن هناك اختالف ذو داللوة إحصوائية بوين الجامعوات محول الدراسوة بوإختالف 

 نوة الملكية وفقاً إلدراك العاملين لممارسات القيادة اإلستراتيجية 

ن فوي الجامعوات محول .اإلختالف بين الجامعات المصرية بوإختالف نووة الملكيوة مون حيو  إدراك العواملي9/2

 الدراسة ألبعاد الكناخ التنظيمي السام

لدراسة مدم ا وتصم اين الجامعات المصاية وبق كو  الملكية كحو ةدراا العاملين ألاعلاد المنلا   

هول تتفواوت الجامعوات المصورية وفوق التنييمس السار، والمم يإلدم ا جااة علس التساإل المم يلن  عللس  

   السمات المتوافرة في سياسة العمل الجامعي والدالة علوي المنواخ التنظيموي السوام  نوة الملكية من حي 

ال يوجود إخوتالف معنووي بوين الجامعوات والمم يستند بس التحليل ا دصلائس ةللس ال لاع اللمم يلن  عللس  

 المصرية وفوق نووة الملكيوة مون حيو  السومات المتووافرة فوي سياسوات العمول الجوامعي والدالوة علوي منواخ

 تنظيمي سام . 

رامللا البادلل  اغسللت دار اعللا األسللالي  ا دصللائية المتمثلللة بللس )الوسلل، الحسللااس، ا كحللاام  

المعيارم، تحليلل التبلاين، اوتبلار تلوكس، اوتبلارت، اوتبلار م( لدراسلة ا ولتصم الين الجامعلات المصلاية 

  التنييمس السلار، و توصللا البادثلة محل الدراسة عس اوتصم كو  ملكيتإلا كحو ةدراا العاملين ألاعاد المنا

 (2ةلس عدد من النتائج الموءحة بس الجدول التالس، جدول)

 (9جدول رقم)

نتائج تحليل التباين لتحديد مدي معنوية االختالف بين الجامعات المصرية فيما يتعلق بالمناخ التنظيمي 

 السام

 مستوي fقيمة  الوصن اإلحصائي نوة الملكية العبارة م

 المعنوية
الوسط 

 الحسابي

األنحراف 

 المعياري

المراي ة بس مكلان  1

 العمل

جامعللللللللللللللللللللة 

 دكومية
2.43 1.40 

3.672 .026 
 1.09 2.45 جامعة واصة

 1.04 2.00 جامعة أجنبية

التنملللا بلللس مكلللان  2

 العمل

جامعللللللللللللللللللللة 

 دكومية
2.93 1.18 

2.516 .082 
 0.97 2.78 جامعة واصة

 1.08 2.58 أجنبية جامعة

النبلللللم بلللللس مكلللللان  3

 العمل

جامعللللللللللللللللللللة 

 دكومية
2.70 1.21 

1.596 .204 
 0.93 2.53 جامعة واصة

 1.05 2.44 جامعة أجنبية
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 مستوي fقيمة  الوصن اإلحصائي نوة الملكية العبارة م

 المعنوية
عللدر تحرللا مكللان  4

 العمل

جامعللللللللللللللللللللة 

 دكومية
2.97 1.19 

11.416 .000 
 0.97 2.86 جامعة واصة

 0.88 2.27 جامعة أجنبية

جامعللللللللللللللللللللة  االجمالي

 دكومية
2.76 1.14 

 0.88 2.66 جامعة واصة 010. 4.673

 0.89 2.32 جامعة أجنبية

 1.016 2.624 اجمالس

 F-Test، م T-Testقب اع الوتبار ت   1.15مستوم داللة أرل من 

 ويترح من كتائج الجدول السااق اآلتس:

 (   9.294أاعاد المنا  التنييمس السار االجامعات المصلاية محلل الدراسلة ةجملاالع) الع متوس، توابا

( 9.22بس دين الع لكل من الجامعة الحكومية والجامعة ال اصة وال امعة األجنبيلة عللس التاتيل  )

(، وهللما يكلليا ةلللس تللوباا اعللاد المنللا  التنييمللس السللار بللس الجامعللة الحكوميللة يليإلللا 9.09( )2.66)

 معة ال اصة ثر الجامعة األجنبيةالجا

   وجود ةوتصم دلول أاعلاد المنلا  التنييملس السلار   و دالللة معنويلة عنلد مسلتوم معنويلة أرلل ملن

1.15 

ومن أجل التح ق من معنويلة ال لاود وا وتصبلات دلول أاعلاد المنلا  التنييملس السلار اصل ة ةجماليلة ب املا 

 (01ررر) إلا من وصل الجدول البادثة اغست دار اوتبار توكس والتس توءح

 ( 17رقم الجدول)

نتائج إختبار توكي لتحديد معنوية الفروق بين الجامعات المصرية في ضوء إختالف نوة 

 (p.valueالملكية)

 .مستوي المعنوية فرق المتوسط univ (J) univ (I) المتغير

 984. 02670.- جامعة واصة جامعة دكومية المراي ة بس مكان العمل

 041. 42524.* جامعة أجنبية

 984. 02670. جامعة دكومية جامعة واصة

 040. 45194.* جامعة أجنبية

 041. -42524.* جامعة دكومية جامعة أجنبية

 040. -45194.* جامعة واصة

 535. 14904. جامعة واصة جامعة دكومية التنما بس مكان العمل

 067. 34759. جامعة أجنبية

 535. 14904.- جامعة دكومية واصة جامعة

 450. 19855. جامعة أجنبية

 067. 34759.- جامعة دكومية جامعة أجنبية
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 .مستوي المعنوية فرق المتوسط univ (J) univ (I) المتغير

 450. 19855.- جامعة واصة

 446. 16904. جامعة واصة جامعة دكومية النبم بس مكان العمل

 216. 26029. جامعة أجنبية

 446. 16904.- جامعة دكومية جامعة واصة

 843. 09126. جامعة أجنبية

 216. 26029.- جامعة دكومية جامعة أجنبية

 843. 09126.- جامعة واصة

 676. 11362. جامعة واصة جامعة دكومية مكان العمل التحرا بسعدر 

 000. 70147.* جامعة أجنبية

 676. 11362.- جامعة دكومية جامعة واصة

 001. 58785.* جامعة أجنبية

 000. -70147.* جامعة دكومية جامعة أجنبية

 001. -58785.* جامعة واصة

 712. 10087. جامعة واصة جامعة دكومية االجمالس

 007. 43381.* جامعة أجنبية

 712. 10087.- جامعة دكومية جامعة واصة

 072. 33294. جامعة أجنبية

 007. -43381.* جامعة دكومية جامعة أجنبية

 072. 33294.- جامعة واصة

 F-Test، م T-Testقب اع الوتبار ت   1.15مستوم الداللة أرل من 

 وبس ءوء اياكات الجدول السااق يترح اآلتس: 

اككل ةجمالس تبين من تحليل التباين وجود باود اين الوس، الحسلااس للجامعلة الحكوميلة والين الجامعلة  .0

ا وتصم بس الوس، الحسااس يميل للجامعة الحكوميلة، ووب لا  وتبلار ال اصة والجامعة األجنبية ، وأن 

توكس ييإلا أن ال اد اين الوس، الحسلااس للجامعلة الحكوميلة والوسل، الحسلااس للجامعلة ال اصلة غيلا 

، وال للاد اللين الوسلل، الحسللااس للجامعللة الحكوميللة والوسلل، 1.15معنللوم عنللد مسللتوم معنويللة أرللل مللن 

، وال للاد اللين الوسلل، الحسللااس 1.15نبيللة معنللوم عنللد مسللتوم معنويللة أرللل مللن الحسللااس للجامعللة األج

 للجامعة األجنبية والوس، الحسااس للجامعة ال اصة غيامعنوم.

تبلين ملن تحليلل التبلاين وجلود بلاود الين الوسل، الحسلااس للجامعلة  بالنسبة للمضوايقة فوي مكوان العمول .9

يللة، وأن ا وللتصم بللس الوسلل، الحسللااس يميللل ةلللس الحكوميللة واللين الجامعللة ال اصللة والجامعللة األجنب

الجامعة ال اصن بس الم دمة يليإلا الجامعة الحكومية ثر الجامعة األجنبية ، ووب ا  وتبار توكس ييإللا أن 

ال اد اين الوس، الحسااس للجامعة الحكوميلة والوسل، الحسلااس للجامعلة األجنبيلة  معنلوم عنلد مسلتوم 

د اين الوس، الحسااس للجامعة الحكومية والوس، الحسااس للجامعة ال اصة ، وال ا1.15معنوية أرل من 

غيا معنوم، وال اد اين الوس، الحسااس للجامعلة األجنبيلة والوسل، الحسلااس للجامعلة ال اصلة معنويلة 

 . 1.15عند أرل من 

لجامعللة تبللين مللن تحليللل التبللاين وجللود بللاود اللين الوسلل، الحسللااس لبالنسووبة التنموور فووي مكووان العموول   .0

الحكومية واين الجامعة ال اصة والجامعة األجنبية وأن ا وتصم بس الوس، الحسااس يميل ةلس الجامعلة 
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الحكومية بس الم دمة يليإلا الجامعة ال اصن ثر الجامعة األجنبيلة ، ووب لا  وتبلار تلوكس ييإللا أن ال لاد 

ألجنبيللة غيامعنلوم ، وال للاد اللين الين الوسلل، الحسللااس للجامعلة الحكوميللة والوسلل، الحسلااس للجامعللة ا

الوس، الحسااس للجامعة الحكومية والوس، الحسااس للجامعة ال اصة غيلا معنلوم، وال لاد الين الوسل، 

 الحسااس للجامعة األجنبية والوس، الحسااس للجامعة ال اصة غيامعنوم.  

الحسااس للجامعة الحكومية  تبين من تحليل التباين وجود باود اين الوس، في مكان العمل  بالنسبة للنبذ .4

واللين الجامعللة ال اصللة والجامعللة األجنبيللة ، وأن ا وللتصم بللس الوسلل، الحسللااس يميللل ةلللس الجامعللة 

الحكومية بس الم دمة يليإلا الجامعة ال اصة ثر الجامعة األجنبية ووب ا  وتبار توكس ييإلا أن ال اد اين 

للجامعة األجنبيلة غيامعنلوم ، وال لاد الين الوسل،  الوس، الحسااس للجامعة الحكومية والوس، الحسااس

الحسللااس للجامعللة الحكوميللة والوسلل، الحسللااس للجامعللة ال اصللة غيللا معنللوم ، وال للاد اللين الوسلل، 

 الحسااس للجامعة األجنبية والوس، الحسااس للجامعة ال اصة غيامعنوم.

تبلين ملن تحليلل التبلاين وجلود بلاود الين الوسل، الحسلااس للجامعلة مكوان العمول  التحضوربالنسبة لعودم  .5

الحكوميللة واللين الجامعللة ال اصللة والجامعللة األجنبيللة، وأن ا وللتصم بللس الوسلل، الحسللااس يميللل ةلللس 

الجامعة الحكومية يليإلا الجامعة ال اصة ثر الجامعة األجنبية ، ووب ا  وتبار توكس ييإللا أن ال لاد الين 

للجامعللة للجامعللة الحكوميللة والوسلل، الحسللااس للجامعللة األجنبيللة معنللوم عنللد مسللتوم الوسلل، الحسللااس 

، وال اد اين الوس، الحسااس للجامعة الحكومية والوس، الحسااس للجامعة ال اصة 1.15معنوية أرل من 

غيا معنوم ، وال اد اين الوس، الحسااس للجامعة األجنبية والوسل، الحسلااس للجامعلة ال اصلة معنلوم 

 .1.15ند مستوم معنوية أرل من ع

ال يوجوود إخووتالف معنوووي بووين  وفووي ضوووء مووا تقوودم فقوود تووم رفووف الفوورض العوودم والووذي يوونص علووي  

الجامعات المصرية وفق نوة الملكية من حي  السمات المتوافرة في سياسات العمول الجوامعي والدالوة علوي 

أن هنوواك اخووتالف ذو داللووة إحصووائية بووين   وقبووول الفوورض البووديل بعوود أن ظهوور أبعوواد منوواخ تنظيمووي سووام.

 الجامعات محل الدراسة بإختالف نوة الملكية وفقاً توافر أبعاد المناخ التنظيمي السام.

 العالقة بين أبعاد المناخ التنظيمي السام وبين القيادة اإلستراتيجة: .9/3

لدراسة قبيعة العصرة اين أاعاد المنا  التنييمس السار االجامعلات المصلاية والين تلوابا ممارسلات  

هول توجود عالقوة ال يادة ا ستااتيجية، والمم يإلدم ةلس ا جااة علس التساإل الثالل  االدراسلة ويلن  عللس، 

،  مارسوات القيوادة اإلسوتراتيجية بين أبعاد المناخ التنظيمي السام لدي العاملين بالجامعات المصرية وبين م

ال توجوود عالقووة ذات داللووة واعتمللدت هللما التسللاإل بللس التحليللل علللس ال للاع الثاللل  للدراسللة ويللن  علللس 

إحصووائية بووين أبعوواد المنوواخ التنظيمووي السووام لوودي العوواملين بالجامعووات المصوورية وبووين ممارسووات القيووادة 

  ا دصائية التس تتمثل بس ) الوسل، الحسلااس، ا كحلاام . اعتمدت البادثة علس اعا األسالياإلستراتيجية

المعيارم، تحليل ا كحدار المتعدد، تحليل ا رتباق المتعدد، اوتبار ت، اوتبار م( للتأكلد ملن هلمة العصرلة، ، 

كمللا ادتللوم كمللو   االكحللدار المتعللدد علللس ممارسللات ال يللادة ا سللتااتيجية كمتايللا مسللت ل، وأاعللاد المنللا  

 (  00س السار كمتايا تاا . والتس توءحإلا بس الجدول التالس، جدول ررر)التنييم
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 (11جدول رقم )

 تحليل اإلنحدار المتعدد

 تحديد مدي وجود عالقة بين ممارسات القيادة اإلستراتيجية وبين أبعاد المناخ التنظيمي السام

 المتغيرات التابعة م

 

 

 المتغيرات المستقلة

 

 التنظيمي السامأبعاد المناخ 

B R 2R T  مستوي

 المعنوية

 016.- تحديد االتجاة األستااتيجس 1
**.550- 0.303 -.993 .070 

استككللللام الك للللاءات األساسللللية  2

 والح اظ علس مصدرها وتنميتإلا
-.303 

**.762- 
0.581 

-5.694 .000 

 072.- االست دار المكس لل وة 3
**.558- 0.311 -1.260 .209 

 249.- رأ  المال البكام تطويا 4
**.767- 0.588 -4.032 .000 

 500.- اناء وتنمية ث ابة تنييمية بعالة 5
**.774- 0.599 -9.035 .000 

التأكلللد عللللس العملللل بلللس ءلللوء  6

معللللللاييا مللللللن ال للللللير لتحللللللام 

 الممارسات األوصرية
.152 

**.483- 

0.233 

-2.727 .007 

 099. وء  ءواا، استااتيجية 7
**.473- 0.224 -1.730 .085 

R .848 
2R .720 

 116.172 (fمستوي المعنوية )
2AdjR .713 

 F-Test، م T-Testقب اع الوتبار ت   1.15مستوم الداللة أرل من 

 ويتضح من الجدول السابق اآلتي:

وأاعللاد المنللا   وجللود عصرللة عكسللية رويللة  ات داللللة ةدصللائية اللين ممارسللات ال يللادة ا سللتااتيجية .0

التنييمس السار، دي  اعتمدت البادثة علس معامل ا رتباق المتعدد للتعام علس كو  ورلوة العصرلة 

 (  848.وكاكا ريمتة )

( من التباين الكلس بس مستوم توابا أاعاد المنلا  التنييملس السلار للدم %72.0يمكن ت سيا دوال ) .9

ال يادة ا ستااتيجية بس الجامعلات المصلاية محلل العاملين االجامعات المصاية لمستوم ممارسات 

ع لمعامل التحديد  والم يكيا ةللس التحيلز الممكلن 2AdjR  (.713 )، كما الاا ريمة   2Rالدراسة وب ا

( مللن التبللاين بللس %20.0اسللب  ارت لل  عللدد المتايللاات المسللت لة والللم يعنللس أن )  2Rددوثللة ملل   

 المتايا التاا  ياج  ةلس المتاياات المست لة .

وجود أرا  متاياات من ممارسات ال يادة ا سلتااتيجية  ات دالللة ةدصلائية بيملا اينإللا والين أاعلاد  .0

يكلليا ةلللس أن الجامعللات المصللاية يمكنإلللا الحللد مللن المنللا  التنييمللس  المنللا  التنييمللس السللار،و لر

السلار ملن ولصل تللدعير تللر المتايلاات، وغيللا  هلمة المتايلاات يلؤثا علللس مسلتوم المنلا  السللار، 
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ع وتتمثل همة المتاياات وبق األهمية النسبية لتأثياهلا عللس  ووجود ثصث متاياات غيا دالة ةدصائيا

 المنا  السار كاآلتس:

استككللام الك للاءات األساسللية والح للاظ علللس مصللدرها وتنميتإلللا ، (0.5انللاء وتنميللة ث ابللة تنييميللة بعالللة )

التأكللد علللس العمللل بللس ءللوء معللاييا مللن ال للير لتحللام ، (0.249تطللويا رأ  المللال البكللام )، (0.303)

، (0.072لل للوة )االسللت دار الللمكس ، (0.099وءلل  ءللواا، اسللتااتيجية )، (0.152الممارسللات األوصريللة )

 (0.016تحديد االتجاة األستااتيجس )

 المعيارية Betaوقد تم ترتيبها وفقاً لقيمة 

 عاشراً: النتائج والتوصيات

نتائج وتوصيات ذات عالقة باالختالف بين الجامعات المصورية نحوو مودي إدراك العواملين لممارسوات  17/1

  القيادة اإلستراتيجية:

تتناول البادثة بيما يلس أهلر النتلائج والتوصليات التلس تلر ةسلتنتاجإلا ملن الدراسلة ملن ولصل التحليلل  

 ا دصائس، والتس تستحق الدراسة وا هتمار من وصل الجامعات المصاية وكاكا كاآلتس:

وجود اولتصم الين الجامعلات المصلاية اصلورة ةجماليلة االنسلبة  دراا العلاملين لممارسلات  تبين .0

 ال يادة ا ستااتيجية.

اترلح أن العلاملين االجامعللات المصلاية محلل الدراسللة ي تل لون بيملا يتعلللق املدم ةدراا العللاملين  .9

ساسللية، ا سللت دار اللبعا الممارسللات وهللس )تحديللد االتجللاة ا سللتااتيجية، استككللام الك للاءات األ

 المكس لل وة، تطويا رأ  المال البكام، تحام الممارسات األوصرية، وء  ءواا، ةستااتيجية(.

يوجللد ت للاوت بللس  درجللة ةدراا العملللين لممارسللات ال يللادة ا سللتااتيجية ديلل  تبللين أن الجامعللة  .0

ع لممارسلات ال يلادة ا سلتااتيجية اكلكل ةج ملالس، وكلان متوسل،  ال اصس هس أرلل الجامعلات ةدراكلا

(، اينملا يلإللا الجامعلة الحكوميلة ومتوسل، 0.52ةدراا العاملين اإلا لممارسات ال يلادة ا سلتااتيجة )

( اينملا أعللس الجامعلات ةدراا لممارسلات ال يلادة ا سلتااتيجية الجامعلة 0.24ةدراا العاملين اإلا ) 

 (.4.40األجنبية دي  كان متوس، ا دراا )

وهلس كسلبة متوسلطة ويجل   0.220لعلاملين لمممارسلات ال يلادة ا سلتااتيجية  الع متوسل، ةدراا ا .4

 العمل علس تحسينإلا.

وتوصلللس البادثلللة ارلللاورة مااجعلللة سياسلللة العملللل الجلللامعس وال اصلللة اكلللل ممارسلللة لل يلللادة   .5

ا ستااتيجية عللس دلدة لتحسلين تللر الممارسلات وربل  مسلتوم ةدراا العلاملين اممارسلات ال يلادة 

 جية كل علس ددة.ا ستااتي

نتووائج وتوصوويات ذات عالقووة بوواالختالف بووين الجامعووات المصوورية نحووو موودي توووافر أبعوواد المنوواخ  .9ا01

 التنظيمي السام: 

تتناول البادثة بيما يلس أهلر النتلائج والتوصليات التلس تلر ةسلتنتاجإلا ملن الدراسلة ملن ولصل التحليلل  

 وصل الجامعات المصاية وكاكا كاآلتس:ا دصائس، والتس تستحق الدراسة وا هتمار من 

تبين وجود اوتصم اين الجامعات المصاية اصورة ةجمالية االنسبة لتوابا أاعاد المنا  التنييمس  .0

 السار
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اترللح أن االجامعللات المصللاية محللل الدراسللة ت تللل  بيمللا يتعلللق امللدم تللوابا أاعللاد المنللا   .9

تنما بس مكلان العملل، النبلم بلس مكلان العملل، التنييمس السار وهس) المراي ة بس مكان العمل، ال

 مكان العمل(.التحرا بس عدر 

يوجد ت اوت بس  توابا أاعلاد المنلا  التنييملس السلار ديل  تبلين أن الجامعلة الجكوميلة هلس أكثلا  .0

الجامعات توابااع لألاعاد المنا  التنييمس السار اككل ةجمالس، وكان متوسل،  تلوابا أاعلاد المنلا  

( اينملا 9.22(، اينما يلإلا الجامعة ال اصة ومتوس، توابا األاعلاد اإللا )9.22سار اإلا )التنييمس ال

أرل الجامعات بس مستوم  توابا أاعاد المنا  التنييمس السار الجامعة األجنبية دي  كلان متوسل، 

 (.9.09المستوم )

عمللل علللس وهللس كسللبة مات عللة ويجلل  ال9.294الللع متوسلل، تللوابا أاعللاد المنللا  التنييمللس السللار  .4

 تحسين المنا  االجامعات وت ليل المنا  التنييمس السار.

وتوصس البادثة اراورة مااجعة سياسة العمل الجامعس والمتعل ة اأاعاد المنا  التنييمس السار   .5

علس ددة لتحسين تلر األاعاد وو ا مستوم توابا كل من أاعاد المنا  التنييمس السار كل عللس 

 ددة.

وتوصيات ترتبط بالعالقة بين إدراك العاملين لممارسات القيادة اإلستراتيجية وبين توافر أبعاد  نتائج .0ا01

 المناخ التنظيمي السام بالجامعات المصرية.

تتناول البادثة بيما يلس أهلر النتلائج والتوصليات التلس تلر ةسلتنتاجإلا ملن الدراسلة ملن ولصل التحليلل 

 هتمار من وصل الجامعات المصاية وكاكا كاآلتس:ا دصائس، والتس تستحق الدراسة وا 

أثبتا الدراسة وجلود عصرلة  ات دالللة ةدصلائية الين مماسلات ال يلادة ا سلتااتيجية و الين مسلتوم  .0

توابا أاعاد المنا  التنييمس السار اصورة ةجمالية، رغر التوصل ةلس أكن اصلورة باديلة ظإللا علدر 

اة ا سلتااتيجس، ا سلت دار اللمكس لل لوة، وءل  ءلواا، جوهاية العصرة الين كلل ملن )دديلد ا تجل

 ةستااتيجية( وتواباأاعاد المنا  التنييمس السار.

مللن التايللا الللمم يحللدث بللس تللوابا أاعللاد المنللا    2Rوبللق معامللل التحديللد  %29يمكللن ةورللا   .9

ادة التنييمللس السللار ةلللس مللدم ةدراا العللاملين االجامعللات المصللاية محللل الدراسللة لممارسللات ال يلل

والتلس تااعلس التحيلز  Adj Rةعتماداع عللس معاملل التحديلد المعلدل  %20ا ستااتيجية، كما تصل 

 الممكن م  فيادة عدد المتاياات الت سياية.

عن توءليح وت سليا  توصلا ةلس أن أرا  متاياات من ممارسات ال يادة ا ستااتيجية هس المسؤلة .0

كللل تايللا مللن تللوابا أاعللاد المنللا  التنييمللس السللار االجامعللات المصللاية محللل الدراسللة وتتمثللل بللس 

)استككام الك اءات األساسية والح اظ عللس مصلدرها وتنميتإللا، تطلويا رأ  الملال البكلام، انلاء 

تحللام الممارسللات وتنميللة ث ابللة تنييميللة بعالللة، التأكللد علللس العمللل بللس ءللوء معللاييا مللن ال للير ل

 األوصرية( اا عتماد علس درجة تأثيا كل متايا علس ددة. 

توصللس البادثللة اا هتمللار اممارسللات ال يللادة ا سللتااتيجية اصللورة ةجماليللة للوصللل ةلللس مسللتوم  .4

مللن  ا مللن تللوابا أاعللاد المنللا  التنييمللس السللار االجامعللات المصللاية محللل الدراسللة، وا هتمللار 

)استككام الك اءات األساسية والح اظ علس مصدرها وتنميتإللا، تطلويا رأ   اتوابا وتنمية كل من

المال البكام، اناء وتنمية ث ابة تنييمية بعالة، التأكد علس العمل بس ءوء معاييا من ال لير لتحلام 

 .مارسات األوصرية(  اصورة من ادةالم
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 المراجع:

مجلة كلية االرتصاد ، سسسإالمدعر األداء بس  دور ال يادة االستااتيجية( ، 9102 ابس.)يا عا، األكلبس
 . 952-900( ، 0)02، جامعة ال اهاة ، والعلور السياسية

درجة ممارسة ال يادة االستااتيجية وعال تإلا اتنمية المإلارات الناعمة (. 9102البطش، أدمد محمد علس. )
امعة االرصس، كلية رسالة ماجستيا، ج .لد  العاملين االمنيمات غيا الحكومية بس رطا  غزة

   االدارة والتمويل.
أعراء هيةة  -(، النكاة السنوية، الطص  الم يدون9102الجإلاف الماكزم للتعبةة العامة وا دصاء. )

 التدريس للتعلير العالس.
أثا ال يادة االستااتيجية بس تميز األداء التسوي س: دراسة ميداكية ( ، 9102الدورم، باا  وءاو وهي  .)

، رسالة ماجستيا، جامعة آل البيا، كلية االرتصاد والعلور لبنوا االسصمية بس االردنعلس ا
 .012 - 0االدارية، 

( ، اكعكا  ال يادة االستااتيجية علس التجديد 9102العاما ، باا  محمد . دسين ، وجدان كاصا .)
البصاة كلين االدارة  ، جامعىمجلة دراسات ةداريةالتنييمس: اح  تطبي س بس مدياية ماء  م رار، 

 . 004 - 922(، 99)  00واالرتصاد، 
(. المنا  التنييمس السائد بس الجامعات األردكية الاسمية وال اصة  رلير 9102العبادم، عائدة مناور. )

اسات: سلسلة العلور ا كساكية لدرتة للبحوث واإمالوس، من وجإلة كيا أعراء هيةة التدريس، 
 .   991 -022(، 5)09ة، واالجتماعية، جامعة مؤت

للماوكة الن سية بى العصرة اين النبم بى مكان العمل والتنابا ل المعد(. التأثيا 9102محمود. )ال ، كوالناد 
المجلة العاق ى: االتطبيق على هيةة التمايا االمستك يات والمااكز الطبية اجامعة المنصورة، 

 .500-429( ، 4)49كلية التجارة، ، جامعة المنصورة، المصاية للدراسات التجارية
(، دور ال يادة االستااتيجية بس تعزيز األداء االستااتيجس: دراسة استطصعية 9102جمعن، محمود دسن. )

مجلة كلية االدارة واالرتصاد للدراسات االرتصادية الراء ال يادات االدارية بس جامعة ديالس، 
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