كمية التربية
كمية معتمدة من الييئة القومية لضمان جودة التعميم
إدارة :البحوث والنشر العممي ( المجمة العممية)

=======

الثقافت التنظيميت وعالقتها بالنمى املهني

للمرأة السعىديت يف املراكس القياديت التابعت
لىزارة الرتبيت والتعليم

إعــــداد
أ /إميان عبد امللك حسني راوه
ماجستير في اإلدارة التربوية
المممكة العربية السعودية

 المجمد الرابع والثالثون– العدد الثالث – جزء ثانى  -مارس 1027م 
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic
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ممخص البحث
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األبعاد المختمفة لمثقافة التنظيمية ،وتفحص عبلقتيا
بالنمو الميني لممرأة السعودية مف خبلؿ دراسة تصورات القياديات والمديرات العامبلت ضمف
إدارات وقطاعات و ازرة التربية والتعميـ السعودية ممف تو ّليف وظائؼ قيادية .تـ استخداـ المنيج
الوصفي المسحي.
تكونت عينة الدراسة مف  052فردا ،مقسميف الى  87مديرية (قيادات عميا) و280
مشرفة (قيادات وسطى) مف القياديات التربويات (مديرات ،مشرفات ،رؤساء أقساـ) في اإلدارات
التعميمية التابعة لو ازرة التربية والتعميـ في المممكة العربية السعودية .اعتمدت الدراسة عمى أداة
جيرت ىوفستد ) (Hofsted, 1991المستخدمة في دراسة (الرشيد ،)0220،كأساس لتطوير أداة
الدراسة الخاصة بقياس األبعاد الثقافية السائدة ،كما اعتماد الدراسة عمى أداة بيرغماف وىالبيرغ
) ،)Bergman & Hallberg, 2003كأساس لتطوير أداة الدراسة الخاصة بقياس النمو
الميني.
توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا أف أىـ أبعاد الثقافة التنظيمية السائدة في
اإلدارات والقطاعات التابعة لو ازرة التربية والتعميـ في المممكة العربية السعودية مف وجية نظر
القياديات :البعد الذي يركز عمى الرقابة المحكمة ،ثـ البعد الذي يركز عمى النتائج ،ثـ البعد
الذي يركز عمى السموؾ الواقعي ،البعد الذي يركز عمى النسؽ اإلداري المغمؽ ،ثـ البعد الذي
يركز عمى الوظيفة ،وأخي ار البعد الذي يركز عمى المينية (األداء) .كما توصمت الدراسة إلى أف
درجة النمو الميني لدى القياديات العامبلت في اإلدارات والقطاعات التابعة لو ازرة التربية والتعميـ
في المممكة العربية السعودية مرتبة تنازليا كاآلتي  :اإلنجاز ،ثـ بيئة العمؿ ،ثـ فرص الترقية.
كما توصمت الدراسة إلى أف إف األبعاد الثقافية السائدة في اإلدارات والقطاعات التابعة لو ازرة
التربية والتعميـ بالنمو الميني مف وجية نظر القياديات ىي عبلقة ايجابية دالة احصائيا باستثناء
البعد الذي يركز عمى الرقابة المحكمة حيث كانت العبلقة سمبية مع النمو الميني.
قدمت الباحثة عدة توصيات مف أىميا :اجراء الدراسات لمثقافة السائدة ،في الو ازرة في
المجاؿ المعني ،لبلسترشاد بيا ،في صياغة أىدافيا ،واستراتيجيات تنفيذىا ،وفي متابعة تقييـ
البعد اإلنساني اىتماما أعمى ،ضمف الممارسات التنظيمية الخاصة
فعالية تنفيذىا ،وضرورة إيبلء ُ
باستراتيجية تعزيز الحاكمية ،واإلدارة والقيادة الرشيدة ،لتحقيؽ حياة نوعية ،وضرورة إيبلء اىتماـ
أكبر إلدارات التربية والتعميـ ،مف خبلؿ التوسع في توزيع السمطة ،واعتماد البلمركزية ،مع
التأكيد عمى الشفافية لضماف سبلمة استخداميا .والتوسع في مشاركة موظفاتيا ،بالق اررات
الخاصة بيف ،وفي رعاية مصالحيف الشخصية ،وفي فتح قنوات االتصاؿ معيـ.

المقدمة:
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إف أىمية االستثمار في عممية التنمية البشرية واعداد القوى المدربة والمؤىمة فنياً وعممياً
أمر في غاية األىمية تسعى إليو المجتمعات الدولية كافة لموصوؿ إلى التعايش الفاعؿ ومواكبة

مستجدات عصر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بكؿ ثقة واقتدار ،حيث أف ىذا االستثمار يعد
المكوف األساسي لمؤسسات وقطاعات التعميـ المختمفة وىو األداة التي يمكف مف خبلليا تحقيؽ

مخرجات ذات تنافسية عالية النوعية قادرة عمى االستمرار في خضـ ىذه المنافسة العالمية.

إف ىذه التطمعات تستدعي مف مؤسسات وقطاعات التعميـ المختمفة بالمممكة العربية

السعودية بذؿ جيودىا في توزيع المنافع واألدوار بيف فئات القطاعات التعميمية واالستثمار في

مواردىا البشرية مف خبلؿ إعدادىا وتطويرىا بالتعميـ والتدريب ،وتمكينيا مف امتبلؾ القدرات

والميارات البلزمة ،واتاحة فرص العمؿ المناسبة لتحقؽ بذلؾ التنمية المينية المنشودة ألفراد
المنظمات التربوية والتعميمية( ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية.)1002 ،

إف حاؿ وضع التنمية في المممكة العربية السعودية ،يواجو تحديات كبيرة لموقوؼ أماـ

ىذه التطمعات المستقبمية ،كحاؿ العديد مف دوؿ العالـ النامي ،وتحديداً فيما يخص التنمية
البشرية الت ي أصبحت التطمع األمثؿ لنمو الدوؿ والمجتمعات البشرية .وقد بذلت المممكة العربية

السعودية جيوداً كبيرة لبلىتماـ بتنمية المرأة وتحسيف أوضاعيا وادماجيا في عممية تنمية
المجتمعات وتقدميا وعمى كافة المستويات مف خبلؿ رفع مستوى مشاركتيا في العمؿ .عبلوة
عمى اىتماـ الدولة بمختمؼ جوانب تنمية النساء ،وتمكينيف مف النواحي التعميمية والصحية
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية ،ورفع مستوى مشاركتيف في مراكز صنع القرار خاصة في

السنوات العشر األخيرة .إف ُجؿ ذلؾ ما ظير مؤخ اًر في اإلنجازات المتحققة لممرأة السعودية في
مجاالت التعميـ المختمفة ،حيث أف التعميـ ىو المدخؿ الحقيقي لمرقي االجتماعي واالقتصادي،
(تقرير التنمية اإلنسانية العربية.)1004 ،

إال أف نسبة تواجد المرأة السعودية ومشاركتيا لمسمطة في مراكز صنع واتخاذ القرار

بقيت محدودة جداً داخؿ اإلدارات التعميمية إرجاء إلى ثقافات التنظيـ المختمفة التي تواجو المرأة
السعودية ،مما دعا عدد مف الباحثيف والميتميف إلى القياـ بإجراء دراسات وبحوث تتقصى أبعاد
وأنماط الثقافات التنظيمية المختمفة التي مف شأنيا أف تنعكس سمباً أو إيجاباً عمى أفرادىا،
(اليونيفيم.)1003 ،

وباعتبار أف الثقافة التنظيمية متأثرة بدرجة كبيرة بثقافة المجتمع ،حيث أف األفراد
العامموف يدخموف إلى العمؿ ويحمموف معيـ الموروثات الثقافية السائدة في مجتمعيـ ،فيـ يكيفوف
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وفي الوقت ذاتو يكيفوف سياسات واجراءات تنظيـ العمؿ داخؿ المؤسسة التي يعمموف بيا وفؽ
الموروثات الثقافية التي يحممونيا فيما إذا أصبحوا مف مجموعة أصحاب القرار ومنظمي العمؿ،
(الرشيد.)52: 1001،

مشكمة الدراسة:
نظ اًر ألىمية دور الثقافة التنظيمية في عممية تحقيؽ النمو الميني لممرأة السعودية
لتمكينيا م ف القيادة أو لتمكينيا مف أف تتنصب المناصب القيادية بالتبع أيضا ،تنشأ الحاجة إلى
أىمية وضرورة دراسة الثقافة التنظيمية في مجاؿ العمؿ وباعتبار أف التعميـ بكافة
قطاعاتو واداراتو التابعة لو ازرة التربية والتعميـ بالمممكة العربية السعودية ىو المجاؿ األكثر
جاذبية لعمؿ المرأة السعودية فقد رأت الباحثة ضرورة إبراز ىذا الموضوع في قطاع
التربية والتعميـ.
وسوؼ تقوـ ىذه الدراسة بدراسة األبعاد المختمفة لمثقافة التنظيمية ،وتفحص عبلقتيا
بالنمو الميني لممرأة السعودية مف خبلؿ دراسة تصورات القياديات والمديرات العامبلت ضمف
توليف وظائؼ قيادية.
إدارات وقطاعات و ازرة التربية والتعميـ السعودية ممف ّ

أسئمة الدراسة:

وفي ضوء ما ذكر يمكن صياغة السؤال الرئيس لمدراسة كما يمي:
ىؿ توجد عبلقة بيف الثقافة التنظيمية والتنمية المينية لممرأة السعودية في المراكز القيادية
التابعة لو ازرة التربية والتعميـ ؟ ويتطمب ذلؾ اإلجابة عف األسئمة الفرعية التالية:
السؤال األول :ما درجة أبعاد الثقافة التنظيمية السائدة في اإلدارات والقطاعات التابعة لو ازرة
التربية والتعميـ في المممكة العربية السعودية مف وجية نظر القياديات؟
السؤال الثاني :ما درجة النمو الميني لدى القياديات العامبلت في اإلدارات والقطاعات التابعة
لو ازرة التربية والتعميـ في المممكة العربية السعودية؟
السؤال الثالث :ما عبلقة األبعاد الثقافية السائدة في اإلدارات والقطاعات التابعة لو ازرة التربية
والتعميـ بالنمو الميني مف وجية نظر القياديات؟

أىداف الدراسة:

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحقيق ما يمي:
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 .2الكشؼ عف أبعاد الثقافة التنظيمية السائدة ،في اإلدارات والقطاعات التابعة لو ازرة التربية
والتعميـ في المممكة العربية السعودية.
 .0التعرؼ عمى درجة النمو الميني لدى القياديات العامبلت في اإلدارات والقطاعات التابعة
لو ازرة التربية والتعميـ في المممكة العربية السعودية.
 .3الكشؼ عف عبلقة األبعاد الثقافية السائدة في و ازرة التربية والتعميـ بالنمو الميني لمقياديات
السعوديات.

أىمية الدراسة:

ساعدت ىذه الدراسة وما أسفرت عنو من نتائج في:

 .2أف تحتؿ قضية التنمية المينية لمقياديات واجية القضايا المعاصرة في استراتيجيات وخطط
إدارات و قطاعات التعميـ بالمممكة العربية السعودية.
 .0أف يتـ في ضوئيا إعادة النظر في أوضاع القياديات السعوديات مف خبلؿ تبني اإلدارات
والقطاعات التربوية لؤلبعاد التنظيمية اليادفة والتي مف شأنيا أف تحقؽ ليف النمو الميني
المنظور.
 .3الكشؼ عف األبعاد الثقافية المختمفة والتي تؤدي دو ار ميما في تنمية القياديات السعوديات
المواتي يعممف تحت مظمة و ازرة التربية والتعميـ لممحاولة في اإلسياـ في تقديـ رؤى
ومقترحات مف شأنيا أف تدفع بالقياديات التربويات لتمكينيف مف المراكز القيادية العميا مف
خبلؿ ثقافة تنظيمية تعمؿ في ضوء التنمية المينية المرجوة لممرأة السعودية.

حدود الدراسة:
الحدود الموضوعية:

أولً :الثقافة التنظيمية وتمثؿ ستة أبعاد ،تعبر عنيا الممارسات التنظيمية السائدة في و ازرة
التربية والتعميـ والمستخدمة في دراسة (الرشيد ،)0220 ،وىي كالتالي :
البعد الذي يركز عمى النتائج.
ُ 

البعد الذي يركز عمى الوظيفة.
ُ 

البعد الذي يركز عمى المينية (األداء).
ُ 

البعد الذي يركز عمى النسؽ اإلداري المغمؽ.
ُ 
البعد الذي يركز عمى الرقابة المحكمة.
ُ 
البعد الذي يركز عمى السموؾ الواقعي.
ُ 

ثانيا :التنمية المينية والتي تم توزيعيا عمى ثالثة محاور رئيسية:
 اإلنجاز.

266

اجمللد  - 43العدد الثالث  -جسء ثانى  -مارش 8102

أ /إيمان عبد الممك حسين راوه

الثقافة التنظيمية وعالقتيا بالنمو الميني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فرص الترقية.
 بيئة العمؿ.

الحدود الزمانية:
تـ تطبيؽ الدراسة الميدانية في الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ ()2330-2332ىػ

مصطمحات الدراسة:

الثقافة التنظيميةOrganizational Culture :
عرفيا كبل مف ديؿ وكينيدي ) )Deal & Kennedy, 2003: 66بأنيا " نظاـ تشاركي
لمجموعة مف النظـ والمعايير والرموز والقيـ لتعبر عف المعنى المجازي الكمي ،الذي يستخدـ في
التعبير عف حقيقة المؤسسة كعممية وفقا لممعاني الثابتة والمعاني المتغيرة التي توضح عمميات
ورموز التفاعؿ ،ويتـ إعادة بنائيا ونقميا لآلخريف ،كما يتـ مف خبلليا وضع مجموعة متكاممة
مف األبعاد أو الخصائص وكؿ ما لو عبلقة بيذه المكونات".
كما عرفيا السعودي ( )87 :0225بأنيا امتزاج لثقافات أفراد المؤسسة ،ىذه الثقافات
تتشكؿ أساسا مف القيـ والمعتقدات وطرؽ التفكير والحضارات وتاريخ المؤسسة ،مضاؼ إلييا كؿ
تصرفات األفراد واتجاىاتيـ.

حيث أن مكونات الثقافة التنظيمية ما يمي:

 القيم :وىي كؿ شيء يسعى الفرد الكتسابو يعبر عف نواحي الحب والكره ،ووجيات النظر
والتحيزات ،كالقيـ الدينية.
 التجاىات :أي االستعداد الذىني نحو األشياء ،وردود الفعؿ ،وغير ذلؾ.
 العادات والتقاليد :كؿ ما ورثو الفرد مف عشيرتو مف طقوس وغيرىا.
 الحقوق والواجبات :تعتبر مف أىـ محددات ثقافة الفرد كونيا تحدد سموكو تجاه المنظمة.
 تاريخ المنظمة :يعبر عف مجمؿ األحداث التي مرت بيا المنظمة منذ إنشائيا إلى تاريخ
دخوؿ الفرد فييا.
 المغة والتكمم والميجات :ىي أيضا مف مكونات الثقافة ألنيا تعبر عف قناة اتصاؿ يستعمميا
الفرد لمتواصؿ باآلخريف .
 الرموز :وىي تمؾ اإلشارات التي تستخدـ في منطقة دوف أخرى ليدؼ معيف ،ال يفيمو إال
القاطنوف ىناؾ.
 الحدود :وىي تمؾ المناطؽ التي ال يمكف لفرد معيف أف يتجاوزىا في أمور معينة.
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 القوانين :ىي أيضا مف مكونات الثقافة التنظيمية كونيا تحدد سموكيات األفراد
داخؿ المنظمة.
 الشخصية والطباع :التي تحدد ميوالت الفرد.
 التنشئة الجتماعية لمفرد " :تعرؼ عمى أنيا كؿ ما يتحصؿ عميو الفرد طيمة أياـ حياتو مف
المجتمع ،أي أنيا مجمؿ ما قيؿ أعبله".
التعريف اإلجرائي لمثقافة التنظيميةOrganizational Culture:
ىي الصيغ الرسمية المحددة بنظـ ومعايير وأىداؼ ومعتقدات واجراءات وقوانيف المنظمة
لضبط تعامبلت وتفاعبلت الخصائص البشرية ضمف أبعاد المنظمة المنعكسة عمى سموكيات
أفرادىا بالسمب أو اإليجاب.

تعريف التنمية المينية )(Professional Development

كما عرفيا جرو ) )Growe 2000: 37بأنيا العممية التي تستيدؼ تحقيؽ أىداؼ
رئيسية محدده :كإضافة معارؼ مينية جديدة لمتمكف مف تحقيؽ نجاح ميني وتطوير ذاتي ييدؼ
الى زيادة فاعمية الفرد في المنظمة.

التعريف اإلجرائي لمتنمية المينية:
ىي مجموع المعارؼ والتطبيقات والدراسات النظرية والعممية التي ييدؼ الفرد أو
المنظمة إلى الحصوؿ عمييا مف خبلؿ أفراد المنظمة ذاتيا لتحقؽ تطو ار مينيا أو ترقيو مينية أو
خبرة معرفية وعممية.

منيج الدراسة:
تـ استخداـ المنيج الوصفي المسحي.

مجتمع الدراسة:

تـ تطبيؽ الدراسة الميدانية عمى القياديات التربويات (مديرات ،مشرفات ،رؤساء أقساـ) في
اإلدارات التعميمية التابعة لو ازرة التربية والتعميـ في المممكة العربية السعودية (مركز اإلشراؼ
التربوي -شماؿ ،إدارة تعميـ جدة -شماؿ ،إدارة التوجيو واإلرشاد ،إدارة التخطيط والتطوير
التربوي) ،حيث أف مجتمع الدراسة يتكوف مف  35مديرة و 25مساعدة مديرة (وحدة -إدارة-
مركز) و 703مشرفة تربوية .وعينة الدراسة تكونت مف  052فردا ،مقسميف الى  87مديرة
(قيادات عميا) و 280مشرفة (قيادات وسطى).

أدوات الدراسة:
261

اجمللد  - 43العدد الثالث  -جسء ثانى  -مارش 8102

أ /إيمان عبد الممك حسين راوه

الثقافة التنظيمية وعالقتيا بالنمو الميني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


اعتمدت الدراسة عمى أداة جيرت ىوفستد ) (Hofsted, 1991المستخدمة في دراسة
(الرشيد ،)0220،كأساس لتطوير أداة الدراسة الخاصة بقياس األبعاد الثقافية السائدة في
و ازرة التربية والتعميـ في المممكة العربية السعودية وفؽ تصورات القياديات في اإلدارات
والقطاعات التعميمية التابعة لو ازرة التربية والتعميـ في المممكة العربية السعودية.



اعتماد الدراسة عمى أداة بيرغماف وىالبيرغ ) ،)Bergman & Hallberg, 2003كأساس
لتطوير أداة الدراسة الخاصة بقياس النمو الميني.



االطبلع عمى األدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بمتغيرات الدراسة.



تحديد مجتمع الدراسة ومف ثـ عينة الدراسة.



أخذ الموافقة مف إدارة التخطيط والتطوير – جدة – المممكة العربية السعودية.



تطوير أداة الدراسة.



تطبيؽ المقياس عمى عينة الدراسة مف خبلؿ توزيع االستبانات بطريقة عشوائية عمى عينة
الدراسة.



جمع االستبانات واستبعاد التالؼ منيا.

إجراءات الدراسة:






إجراء المعالجة اإلحصائية المناسبة وتحميميا لمتوصؿ ألىـ النتائج.
مناقشة نتائج الدراسة.
استخبلص التوصيات في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا.
اقتراح الدراسات المستقبمية ذات العبلقة بنتائج الدراسة.

المعالجات اإلحصائية:
لتحميؿ وتفسير بيانات الدراسة ،فقد تـ حساب معامؿ الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي

حسب معادلة كرونباخ ألفا لؤلبعاد واألداة و لمتأكد مف ثبات مقياس النمو الميني فقد تـ حساب
وتـ
معامؿ الثبات بطريقة اإلتساؽ الداخمي حسب معادلة كرونباخ ألفا لؤلبعاد واألداة ككؿ
استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وتـ استخراج معامؿ ارتباط بيرسوف لحساب
أبعاد الثقافة التنظيمية السائدة ولحساب درجة النمو الميني لدى القياديات في اإلدارات
نظر
والقطاعات التابعة لو ازرة التربية والتعميـ في المممكة العربية السعودية مف وجية
القياديات.

نتائج الدراسة:
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط

توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج التالية:
 .2إن أبعاد الثقافة التنظيمية السائدة في اإلدارات والقطاعات التابعة لوزارة التربية والتعميم
في المممكة العربية السعودية من وجية نظر القياديات جاءت مرتبة تنازليا عمى
النحو التالي:
 البعد الذي يركز عمى الرقابة المحكمة.
 البعد الذي يركز عمى النتائج.
 البعد الذي يركز عمى السموؾ الواقعي.
 البعد الذي يركز عمى النسؽ اإلداري المغمؽ.
 البعد الذي يركز عمى الوظيفة.
 البعد الذي يركز عمى المينية (األداء).
 .0إ ن درجة النمو الميني لدى القياديات العامالت في اإلدارات والقطاعات التابعة لوزارة
التربية والتعميم في المممكة العربية السعودية مرتبة تنازليا كاآلتي :
 اإلنجاز
 بيئة العمؿ
 فرص الترقية
 .2إن عالقة األبعاد الثقافية السائدة في اإلدارات والقطاعات التابعة لوزارة التربية والتعميم
بالنمو الميني من وجية نظر القياديات ىي عالقة ايجابية دالة احصائيا باستثناء البعد
الذي يركز عمى الرقابة المحكمة حيث كانت العالقة سمبية مع النمو الميني.
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ثانياً :التوصيات
إن الباحثة توصي بما يمي:
 أول :نظ ار لما لمثقافة التنظيمية مف دور فعاؿ في قياس مدى فاعمية خطط التطوير التربوي،
بكافة مجاالتيا ،وفي متابعة تقييـ مراحؿ تطبيقيا المختمفة ،فمف األىمية اجراء الدراسات
لمثقافة السائدة ،في الو ازرة في المجاؿ المعني ،لبلسترشاد بيا ،في صياغة أىدافيا،
واستراتيجيات تنفيذىا ،وفي متابعة تقييـ فعالية تنفيذىا.

البعد اإلنساني
 ثانيا :نظ ار ألىمية البعد الثقافي السائد في الو ازرة ،فمف الضروري إيبلء ُ
اىتماما أعمى ،ضمف الممارسات التنظيمية الخاصة باستراتيجية تعزيز الحاكمية ،واإلدارة
والقيادة الرشيدة ،لتحقيؽ حياة نوعية.
 ثالثا :ضرورة إيبلء اىتماـ أكبر إلدارات التربية والتعميـ ،مف خبلؿ التوسع في توزيع
السمطة ،واعتماد البلمركزية ،مع التأكيد عمى الشفافية لضماف سبلمة استخداميا .والتوسع
في مشاركة موظفاتيا ،بالق اررات الخاصة بيف ،وفي رعاية مصالحيف الشخصية ،وفي فتح
قنوات االتصاؿ معيـ.
 رابعا  :نظ ار لما لمقيادة األنثوية مف خصائص فاعمة في عممية التطوير عامة ،والتربوي
خاصة ،ونظ ار ألىمية تحقيؽ التوازف في تمثيؿ النوع االجتماعي ،في المراكز القيادية العميا،
ونظ ار لما لعامؿ حياة العمؿ داخؿ الو ازرة ،مف أىمية في الكشؼ عف فجوة النوع االجتماعي
في المراكز اإلدارية والقيادية العميا ،فمف األىمية االلتزاـ بتطبيؽ التشريعات التنظيمية
الخاصة بالو ازرة ،والتي ىي عمى جانب كبير مف الصحة ،والحرص عمى متابعة تطبيقيا
بشفافية عالية ،ضمف اإلجراءات والممارسات الفعمية ،تحقيقا لمرسالة االستراتيجية لمو ازرة.

 خامسا :أىمية التسريع بإنجاز الوصؼ الوظيفي ،لممراكز اإلدارية والقيادية العميا كافة،

وتوصيؼ الحد األدنى لمشروط البلزـ توفرىا في شاغمي ىذه المراكز ،وااللتزاـ بيا في
اجراءات التعييف والتدريب ،واالختيار لشاغمييا ،وربط برامج التدريب اإلداري بالميارات
البلزمة ليذه المراكز.

 سادسا :انسجاما مع جيود و ازرة التربية والتعميـ ،التي تسعى إلييا ،ضمف برامجيا ضرورة
استنادىا عمى االىتماـ بكؿ مف:
 ضماف سبلمة الشفافية في تطبيؽ سياسات وبرامج الدعـ المقدـ لممقيدات لدييا ،تحقيقا
لموثوقية النساء وزيادة حافزيتيف ،لتحمؿ مسؤوليات العمؿ.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط

 االستناد في اختيار القيادات النسائية ،عمى أساس الكفاءة والجدارة ،والتأكيد عمى النماذج
التأثيرية ،كي تتمكف القيادات النسائية ،مف تحقيؽ تأثير إيجابي لزيادة تقبؿ التنوع في األدوار
القيادية العميا .وتجنب الترقيات العبلجية ،لرفع نسبة مشاركة النساء في المراكز القيادية ،في
المقابؿ ،تحسبا لبلرتدادات السمبية المحتممة ،التي قد تيدـ احتراـ الروابط االجتماعية بيف
القياديات األقؿ دورا.
 سابعا :تفعيبل لجيود الحكومة المبذولة ،في رفع نسبة مشاركة المرأة في المراكز القيادية،

فإف الباحثة ،توصي الجيات الحكومية العميا ،بإنشاء "ىيئة حكومية عميا" تخوؿ بمسؤولية
مراقبة األداء الحكومي ،في الو ازرات و الحكومية المختمفة ،ضمف ىذا المجاؿ ،واصدار
تقارير سنوية ،باإلنجازات المتحققة لئلدارات داخؿ ىذه الييئات الرسمية ،والعمؿ عمى
اعتمادىا ،ضمف مواصفات األداء اإلداري المتميز مواكبة مسيرة التنمية الشاممة اوال
والمستدامة الحقا.

 ثامنا  :تفعيبل لجيود النساء وخاصة القياديات ،أىمية انشاء شبكات دعـ لمنساء العامبلت،
وتحفيز النساء عمى االستمرار في عضويتيا ،تتولى فييا نساء مف ذوات الخبرة ،تقديـ
النصح واإلرشاد لؤلعضاء ،حوؿ قضايا العمؿ التربوي.
 تاسعا :ضرورة االىتماـ ببيئة العمؿ المادية لتحفيز عمؿ القياديات.
 عاش ار :فتح مجاالت الترقية لمقياديات وتيسير المعوقات التي تحوؿ بينيف لتحقيؽ قدر كافي
مف التنمية المينية التي مف شأنيا أف ترقى بإدارات التربية والتعميـ.

272

اجمللد  - 43العدد الثالث  -جسء ثانى  -مارش 8102

الثقافة التنظيمية وعالقتيا بالنمو الميني

أ /إيمان عبد الممك حسين راوه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

اول  :المراجع العربية
 برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ( :)0223تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعام ،1002
ترجمة :غساف غصف وآخروف .المكتب اإلقميمي لمدوؿ العربية ،عماف،
األردف.
 برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ( :)0222تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعام ،1004
نحو نيوض المرأة في الوطف العربي ،المكتب اإلقميمي لمدوؿ العربية.
 حمباوي ،يوسف ( :)1005التنمية في الوطف العربي مفيوميا وتحدياتيا ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بيروت.
 الحنيطي ،سالـ محمد ( :)0223الصراع بين القيم الجتماعية والقيم التنظيمية ،لدى
الموظفين في األجيزة الحكومية باألردن ،المجمة األردنية لمعموـ
التطبيقية ،العموـ اإلنسانية.57-20 ،)3( 9 ،
 دىاف ،سالـ بف عيد ( :)0222الدور المأمول لمجمعيات العممية التربوية في تنمية
الكفايات العممية و المينية والثقافية لممشرفين التربويين من وجية
نظرىم ،رسالة ماجستير – جامعة أـ القرى -مكة المكرمة.
 الرشيد ،عادؿ و أبو دولة ،حسف ( :)0220العوامل المؤثرة في اتجاىات المرأة نحو
معوقات تقدميا وظيفيا واستراتيجيات تمكينيا في منظمات األعمال
األردنية ،رسالة ماجستير سمسمة العموـ اإلدارية ،،الجامعة األردنية09 ،
(.80 -37 ،)2
 السعودي،موسى أحمد ( :)0225العالقة بين الثقة التنظيمية والرضا الوظيفي لدى
العاممين في الو ازرات األردنية ،دراسة ميدانية ،رسالة ماجستير ،سمسمة
العموـ اإلدارية ،الجامعة األردنية.223-222 ،)2(30 ،
 الشريؼ ،عمي بف فييد ( )0227الثقافة التنظيمية ودورىا في اإلبداع اإلداري بالجامعات
السعودية ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة.
 الشمديف ،ماجد بف محمد ( ،)0222دور عمداء الكميات في تنمية كفاءة اعضاء ىيئة
التدريس مينيا في جامعة الجوف في المممكة العربية السعودية من
وجية نظر اعضاء الييئة التدريسية ،رسالة ماجستير ،جامعة مؤتو.
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 الشمري ،فيصؿ خالد ( :)0225التنمية المينية لمقيادات التربوية بدولة قطر في ضوء
مدخل ادارة الجودة الشاممة ،رسالة دكتوراه ،جامعة قطر.
 الشنبري ،صالح محمد ( :)0222أثر الثقافة التنظيمية عمى أداء موظفات إدارة التربية
والتعميم بمدينة مكة المكرمة ،دراسة ميداني ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ
القرى مكة المكرمة.
 صندوؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة  -اليونيفم ( ،)1003تقرير أوضاع المرأة العربية:
الديموغرافية ،المشاركة القتصادية ،المشاركة السياسية ،والعنف ضد
المرأة ،المكتب اإلقميمي لمدول العربية ،عماف ،األردف.
 عبد السميع ،محمد و حوالة ،جابر( ،)0228إعداد المعمم تنميتو وتدريبو ،األردف ،عماف،
دار الفكر.
 عبدالعزيز،صفاءوعبدالعظيم،سالمة(،)1006إدارةالفصؿوتنميةالمعمـ.
مصر،اإلسكندرية،دارالجامعةالجديدة.
 عبدالسبلـ ،عبدالسبلـ مصطفى ( ،)0228أساسيات التدريس والتطوير الميني لممعمم،
مصر ،اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة.
 العتيبي ،أمؿ عابد ( :)0222سمات القيادة اإلدارية لممرأة السعودية العاممة في القطاع
الخاص بمحافظة جدة ،مجمة العموم التطبيقية ،العموـ اإلنسانية5 ،
(.00-25 ،)3
 عمي ،عادؿ سيد ( ،)0227التنمية المينية لمعممي التعميم الصناعي ،مصر ،القاىرة،
المجموعة العربية لمتدريب والنشر.
 الغامدي ،حمداف بف أحمد ( ،)0229الحتياجات التدريبية لرؤساء األقسام األكاديمية،
رسالة دكتوراه جامعة الممؾ سعود ،جامعة الممؾ سعود.
 الفرحاف ،أمؿ حمد ( :)0223الثقافة التنظيمية في مؤسسات القطاع العام األردني " دراسة
تحميمية" ،رسالة ماجستير ،المجمة األردنية لمعموـ التطبيقية – العموـ
اإلنسانية.37-25 ،)2( 2 ،
 الميثي ،محمد بف عمي ( )0227الثقافة التنظيمية لمدير المدرسة ودورىا في اإلبداع اإلداري
من وجية نظر مديري مدارس التعميم البتدائي بالعاصمة المقدسة ،رسالة
ماجستير – جامعة أـ القرى -مكة المكرمة.
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 إيمان عبد الممك حسين راوه/أ

الثقافة التنظيمية وعالقتيا بالنمو الميني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثقافة التنظيمية لمدير المدرسة ودورىا في اإلبداع اإلداري:)0227(  محمود جابر، الميثي
 رسالة،من وجية نظر مديري مدارس التعميم البتدائي بالعاصمة المقدسة
. جامعة أـ القرى مكة المكرمة،ماجستير
 المممكة العربية، رؤى في تأىيل معمم القرن الجديد،)0220(  عبدالرحمف صالح، المشيقح
. جامعة الممؾ سعود كمية التربية – قسـ التربية، رسالة دكتوراه،السعودية
 مالئمة الثقافة التنظيمية السائدة في مدارس التعميم العام،)0228(  نجبلء بنت مفرح، نوح
 رسالة،الثانوي بمدينة مكة المكرمة لتطبيق ادارة الجودة الشاممة
. مكة المكرمة- جامعة أـ القرى،ماجستير
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