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 اإلهداء
 

 اهلل ػهيه وسهى( إىل يؼهى انثشزيح األول وينثغ انؼهى َثينا حمًد )صمِّ

 اإىل انشهداء األكزو ينا مجيؼً

 انصرب وانتفاؤل واأليم.... واندتي احلثيثحاحلناٌ... إىل ينثىع وأرضؼتين احلة  ٍْإىل يَ

 ػهًين انؼطاء تدوٌ اَتظار... واندي انؼشيش ٍْيَوكههه اهلل تاهليثح وانىلار  ٍْيَإىل 

  إسزاء... سوجيت اا وإخالصًشاركتين انطزيك وغًزتين حثً ٍْيَإىل 

 إخىتي وأخىاتيإىل  

 إىل األهم وانزفاق واألحثاب

  ايييهدوا انطزيك أي ٍْيَإىل  

 انسياسح نهدراساخ انؼهياوأكادمييح اإلدارج إىل هذا انصزح انؼهًي انكثري 

 هدي هذا اجلهد املتىاضغأُ 

 

 الباحث
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 شكر وتقدير
 "حديث صحيح" }من ال يشكر الناس، مل يشكر هللا{

 ةالوالصّ  نفسؾ ىعم أثنيت كما أنت عميؾ ثناءً  نحصي ل ربنا الصالحات، تتـ بنعمتو الذي هلل الحمد
 العميـ نتأ إنؾ عممتنا ما إل لنا عمـ ل يـالم   وسمـ، عميو اهلل يصمّ  محمد األناـ خير عمى الـوالسّ 

 والوىف الجيؿ ظممات مف أخرجنا ا، الميـعممً  وزدنا عممتنا بما وانفعنا ينفعنا ما عممنا الميـ الحكيـ،
 والعمـ. المعرفة نور إلى
 الشنطي عبد الرحهن هحهود /الدكتور مف والعرفاف الشكر زيؿبج تقدـأ أفْ  سروري دواعي لمف إن و

ومساعدتي في إثرائيا مف خالؿ مالحظاتو  ،اإلشراؼ عمى ىذه الدراسةبوالذي كاف لي شرؼ موافقتو 
 الثمينة والقيمة.

 هحهد الجريسيلكؿ مف المناقش الداخمي الدكتور/  كما وتعجز كممات الشكر والعرفاف عف الوفاء
مناقشة ىذه الدراسة،  الموافقة عمىب لتفضميما، وذلؾ ساهي أبو طو/ لخارجي الدكتوروالمناقش ا
 فميـ مني كؿ التقدير والحتراـ. غويالهدقق الم  و القارئ الداخمي وأشكر أيًضا
ممثمة برئيسيا  أكاديهية اإلدارة والسياسة لمدراسات العمياصوؿ إلى اإلخوة األفاضؿ في و والشكر م

لى واألكاديمييف   عوف لي في مشواري ىذا. ، الذيف كانوا خيرَ زهالئي في الدراسةواإلدارييف فييا، وا 
عمى جيودىـ في تحكيـ الستبانة، والشكر موصوؿ إلى  لمسادة الهحكهينكما أتقدـ بجزيؿ شكري 

 لدورىـ في إنجاز ىذه الدراسة. ؛الجاهعات الفمسطينية
و ولي ذلؾ يميمني التوفيؽ والسداد إن   لوجية الكريـ، وأفْ  ايجعؿ ىذا العمؿ خالصً  أسأؿ اهلل أفْ  وختاًما

 الحمد هلل رب العالميف. والقادر عميو، وآخر دعوانا أفْ 
 الباحث
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 ملخص الذراصت

 تعزيز الولء التنظيمي بالجامعات الفمسطينيةفي القيادة الستراتيجية دور  إلىىدفت الدراسة التعرؼ 
كأداة رئيسة لجمع  الستبانةولتحقيؽ أىداؼ الدراسة، تـ تطوير ، التحميميـ المنيج الوصفي اتـ استخدو 

بجامعة األزىر والجامعة اإلسالمية الدراسة مف جميع العامميف  مجتمع وتكوف .البيانات الضرورية
حيث قاـ الباحث باختيار عينة عشوائية طبقية  موظًفا،( 1231والبالغ عددىـ )المختمفة بالوظائؼ 
( استبانة صالحة لغايات 282قد تـ استرداد )( استبانة، و 330وتـ توزيع )، ا( موظفً 293بمغت )
واسُتخدـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعموـ الجتماعية  (.%85.5) استجابة اإلحصائي بنسبة التحميؿ

(SPSSلتحميؿ ) .البيانات 

تيجية بالجامعات الفمسطينية مستوى ممارسة القيادة الستراوتوصمت الدراسة إلى نتائج عدة، أىهيا: 
كاف  وكشفت الدراسة أف  الولء التنظيمي%(. 75.57كاف بشكؿ عاـ بدرجة متوسطة، وبوزف نسبي )

ثـ  القيادة الستراتيجية )استثمار القدرات التنافسية، اأثر ُبعد%(. 78.87بدرجة مرتفعة بوزف نسبي )
أما باقي ) %40.4لء التنظيمي، وقد فسرت ما نسبتو )تنفيذ الرقابة المتوازنة( تأثيرًا جوىريًا في الو 

متوسطات آراء  بيفعدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية تأثير. أظيرت النتائج  االعوامؿ فمـ يكف لي
)الجنس، عدد سنوات الخدمة، والمؤىؿ العممي(. عزى إلى متغير تُ  الستراتيجيةحوؿ القيادة  المبحوثيف
َمْف يعمموف بالجامعة وكانت الفروؽ لصالح  مكاف العمؿ،عزى لمتغير تُ فروؽ معنوية  دبينما توج

 الولء التنظيميحوؿ محور  العينةوجود فروؽ معنوية بيف استجابات اإلسالمية. وأشارت النتائج عدـ 
)الجنس والمؤىؿ العممي(. بينما وجدت فروؽ ذات دللة إحصائية حوؿ الولء التنظيمي عزى لمتغير تُ 

 سنة. 15دد سنوات الخدمة، وكانت الفروؽ لصالح َمْف ىـ بسنوات خدمة أكبر مف تبًعا لع

حشد الطاقات وتحفيز وحدات الجامعة وأقساميا وبخاصة  وكانت أىم التوصيات عمى النحو اآلتي:
الذي يساعد ىذه الجامعات  يحدة المشاريع لمعمؿ عمى جذب التمويؿ الكافو وحدة العالقات الدولية و 

واستحداث وحدة تختص بعمميا عمى  ،إدارة المعرفة لمفيـو بالتأسيسالىتماـ  مشاريعيا. عمى تنفيذ
ليا مف فوائد كبيرة وعوائد  عممياتيا؛ ِلَماوالعمؿ عمى زيادة ممارسة  ،وتوفير متطمباتياالييكؿ التنظيمي، 

تزويدىـ و ئؿ العمؿ عمى تمكيف العامميف والمرؤوسيف بشتى الصور والوسا. إيجابية عمى الجامعة
بناء قيادة مف و  ،اتخاذ القراراتوتشجيعيـ لممشاركة في  مسئولياتيـ،حجـ  حسببالصالحيات الكافية 

 . الصؼ الثاني
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The role of strategic leadership in enhancing the level of 

organizational loyalty in the Palestinian universities staff in the 

southern governorates 

Abstract 

The study aimed to identify the role of strategic leadership in enhancing organizational 

loyalty in Palestinian universities. To achieve the goal of the study, the questionnaire was 

developed as a main tool for collecting the necessary data, and the descriptive analytical 

method was used. The study population consists of all the employees of Al-Azhar 

University and the Islamic University in the various posts (1231(. The researcher selected a 

random sample of (293) employees. A total of (330) questionnaires were distributed. The 

number of valid questionnaires which were retrieved for statistical analysis was (282), and 

the response rate was (85.5%). The SPSS application was used to analyze the data. 

The study concluded many of results the most important: the level of the practice of 

strategic leadership in the Palestinian universities was generally medium and with a 

relative weight of (%75.57). The study revealed that organizational loyalty was high with a 

relative weight of (78.14%). The strategic leadership (investment of competitiveness, then 

the implementation of balanced control) has a significant impact on organizational loyalty 

and has been interpreted as (40.4%), while the other factors have had no effect. The results 

showed that there were no statistically significant differences between the average opinions 

of respondents on strategic leadership due to the variables (gender, number of years of 

service, and scientific qualification). While there are significant differences attributed to 

the workplace variable, and the differences were in favor of those who work at the Islamic 

University. The results indicated that there were no significant differences between the 

sample responses on the organizational loyalty due to the variables (gender, scientific 

qualification). While there were statistically significant differences in organizational 

loyalty according to the number of years of service, the differences were in favor of those 

with service years greater than 15 years. 

The most important recommendations were as follows: To mobilize the energies and 

stimulate the units of the university and its departments, especially the Unit of International 

Relations and Projects Unit to work to attract sufficient funding that helps these 

universities to implement their projects. Paying attention to build a foundation for 

Knowledge Management and establishing a unit specialized in its work on the 

organizational structure and providing its needs, and working to increase the practice of its 

operations because of its great benefits and positive returns to the university. Working on 

empowering employees in various forms and means and providing them with sufficient 

privileges according to the size of their responsibilities and encouraging them to participate 

in decision-making and building a leadership of the second grade. 
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 هقــــــدهــة
يقود نفسو مف  النساف يستطيع أفْ  ألف   ؛دت القيادةجِ د اإلنساف عمى وجو البسيطة وُ جِ وُ  منذ أفْ 

ل أصبحت الحياة اليومية التي يعيشيا  أجؿ تحقيؽ أىدافو في الحياة، وىي تعتبر مف السنف الكونية وا 
لتحقيؽ اليدؼ المنشود لمفرد  ؛دوف وجود قيادة توجيو نحو المسار السميـ والقويـ انساف أو الفرد عبثً اإل

في الحياة بؿ ىي صماـ األماف  اكماليً  اا أو أمرً مع بشكؿ عاـ، والقيادة ليست ترفً بشكؿ خاص ولممجت
لقيادة مف شخص آلخر مف حيث األسموب وتختمؼ ا ،ويعتبر األنبياء والرسؿ ىـ قادة ألمميـ .ليا

وىنا يبرز دور  ،كؿ مجتمع وبيئة حياة أو عمؿ ليا خصوصية تختمؼ عف األخرى ألف   ؛المستخدـ
القيادة في تحقيؽ الترابط بيف الفروؽ الفردية والمجتمعية والمؤسساتية مف أجؿ الستمرار في التقدـ 

 لء مف قبؿ األفراد لمبيئة التي يعيش فييا.    والتطور حسب متغيرات الحياة مف أجؿ تحقيؽ الو 
يا تصوغ رؤية المنظمات ن  إفي مسيرة المنظمات، حيث  امحوريً  المقيادة الستراتيجية دورً  إف  

والتي تشكؿ جوىر القيادة،  ،ورسالتيا وتضع أىدافيا العميا وتتخذ قرارتيا المصيرية والستراتيجية
ر األساسػػي لمقيػػادة الستراتيجية ىػػو إدخػػاؿ التغيػػرات الجذريػػة اسػػتجابة لتغيػػر الػػػدو  إلػػػى أف   إضػػػافةً 

توقعػػات المجتمػػع، وذلػػؾ يتطمػػب النجاح في كسب تعاوف جميع أصحاب المصالح مع ىذه التغيرات، 
سػتراتيجية واضػحة تتطػور إل إذا تػوافرت قيػادات اسػتراتيجية ذات رؤيػة ا فالمنظمػات ل يمكػف أفْ 

: 2015ودقيقة تستشرؼ المستقبؿ، وتواكب التغيرات السريعة في البيئة الداخمية والخارجية )القيسي، 
2.) 

تحافظ عمى موظفييا عف طريؽ تنمية وتعزيز الولء  فالمنظمات الناجحة ىي التي تستطيع أفْ 
حيث يعتبر مف أىـ  ،بسيكولوجية األفراد اا وثيقً مف المواضيع التي ترتبط ارتباطً  ليا، فالولء التنظيمي

 مقياس لمدى فاعمية أداء األفراد  بمنزلةوىي  ،العوامؿ التي يمكف اعتبارىا مف المؤشرات اإليجابية
في تحديد مدى انسجاـ األفراد مع  اا ميمً ا أساسيً التنظيمي مفتاحً  (، ويعد الولءُ 4: 2009)أبو العال، 

لتكريس كؿ الجيود والتفاني  ء نحو المنظمة سيكوف ىناؾ استعداد كاؼٍ منظماتيـ فإذا توافر ىناؾ ول
في انجاز المياـ والسعي وراء البقاء في المنظمة والستمرار لمعمؿ بيا، أما الولء التنظيمي المنخفض 
ستتبعو آثار سمبية ومكمفة عمى المنظمة كالتسرب الوظيفي والغياب المتكرر وغيرىا)السعود وآخروف، 

2009 :196) 
يا تحمؿ ن  إفي فمسطيف، حيث  ةواألكاديمي ةالتربوي الحاضنةوتعتبر الجامعات الفمسطينية ىي 

بداع في ظؿ الظروؼ القادرة عمى العطاء والبناء واإل رسالة سامية في بناء الشخصية الفمسطينية
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واإلداري والقيادي  الستثنائية، بالرغـ مف اختالؼ مؤسسات التعميـ العالي مف حيث النظاـ األكاديمي
يا تعمؿ عمى تحقيؽ ىدؼ عظيـ وىو رفد المجتمع الفمسطيني بقيادات استراتيجية تستطيع العمؿ إل أن  

وتعزيز وتنمية الولء  ،مف أجؿ بناء مستقبؿ وحضارة الشعب الفمسطيني ،في بيئة عمؿ تحت الضغط
في الجامعات الفمسطينية مف خالؿ األداء  ازً ا بار القيادة الستراتيجية تمعب دورً  ليذا الوطف. لذا فإف  

والذي سينعكس  ،مف خالؿ تحسيف وتعزيز الولء ليذه الجامعات ،الستراتيجي في العمؿ األكاديمي
وتحقيؽ التأثير اإليجابي لمبيئة التعميمية سواء لمييئة التدريسية أو  ،عمى الجامعة واألكاديمييف اإيجابً 

ـ  الطالب، ولضماف نجاح ىذه ال التعرض في ىذه الدراسة لمقيادة الستراتيجية ودورىا في  مؤسسات ت
 تعزيز الولء التنظيمي في الجامعات الفمسطينية بالمحافظات الجنوبية.  

 وتساؤالتيا هشكمة الدراسةأواًل: 

 هشكمة الدراسة
اء داخمية أو بالبيئة المحيطة بيا سو  وتتأثر تؤثر ثقافية تعميمية اجتماعية مؤسسة الجامعة عدتُ 
 والفنية بالكفاءات الفكرية خالؿ رفد المجتمع مف الفاعمة تووأدا ناحية، مف المجتمع وليدة فيي ؛خارجية
 اأساسً  تنتج بيا تعميمية ليا سمات خاصة مؤسسة كؿ أف   والقيادية مف جية أخرى، وباعتبار والمينية

 والعتقادات بالقيـ عنيا والمعبر ،معيف زمف في فييا السائدة والخبرات مف األفكار مجموعة تفاعؿ إثر
لذا  ؛مف خالؿ وجود قيادة تدرؾ أىمية الدور المنوط بيا ،المؤسسة أعضاء بيا يؤمف المشتركة التي

تقدـ أفضؿ ما لدييا مف أساليب وطرائؽ استراتيجية مف أجؿ تعزيز قوة الولء مف العامميف فييا 
 التطور والتقدـ في عصر العولمة والحداثة. لمنيوض بمستوى عممي متقدـ وراقي يواكب

ويعاني قطاع التعميـ العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة مف أزمات متعددة، منيا مستوى الخريجيف 
، إضافة إلى وجود أزمة ىوية مرتبطة بعممية إنتاج المعرفة في ف يعايشوف نسبة عالية مف البطالةالذي

مؤسسات التعميـ العالي نشأت في غالبيا تحت  عيف العتبار أف  ظؿ الظرؼ الستعماري، مع األخذ ب
الحتالؿ اإلسرائيمي وبمبادرات محمية وطنية، ونمت وتطورت بسرعة حتى وصؿ عدد مؤسسات التعميـ 

كما وتوجد فجوة واسعة في   مؤسسة. (50العالي المرخصة في الضفة وقطاع غزة في العاـ الدراسي )
قميمة بالمقارنة مع دوؿ  دينار اردني (2000حيث قدرت ب ) ،الب الفمسطينيتكمفة اإلنفاؽ عمى الط

عدـ اشتماؿ الموازنة العامة لمحكومة عمى بند مستقؿ يتـ بموجبو دعـ التعميـ العالي، أو أخرى، و 
عدـ إدراج الجامعات في أجندة السياسات الوطنية خطة  إضافة إلىتغطية العجز المالي المتراكـ، 



 

2 

 

مف الميزانية  (%50)ففي إسرائيؿ تتكفؿ الحكومة بنسبة  ،( مقارنة ببعض الدوؿـ2015-2017)
 . )2011، الحجار، بدر، شيطة (مف الميزانية التطويرية (%40)التشغيمية لمجامعات و

وكانت ليـ مجموعة مف المطالب  عدة، إجراءاتبلقد أدت ىذه األوضاع بالجامعات لقياـ العامميف 
ومالية منيا ما يتعمؽ بالحقوؽ المكتسبة لألستاذة والموظفيف، وبخاصة بعد تتعمؽ بشؤوف إدارية 

انضماـ بعض الجامعات لصندوؽ التقاعد العاـ، والتي تصاعدت وتيرتيا عمى إثر القرار الصادر عف 
بالستمرار في توجيو نحو إلغاء مكافأة  (11/2017)مجمس التعميـ العالي في اجتماعو الذي عقد 

معظـ  لمكادر الموحد لمعامميف في الجامعات الفمسطينية، ومنيا أف   المموظفيف الجدد خالفً  اية الخدمةني
بالتخوؼ مف ىروب  االجامعات أصبحت غير قادرة عمى تغطية رواتب العامميف لدييا مما خمؽ شعورً 

عارة أو و البحث عف برامج اإلأانتقاؿ نيائي بالكفاءات أو بحثيا عف مؤسسات أخرى لمعمؿ فييا سواء 
 غيرىا مما يعني انخفاض مستوى الولء التنظيمي لمجامعة التي يعمموف بيا.   

تقصاء دراسة  استكشافية مف خالؿ إعداد قائمة اسولمتأكد مف وجود ىذه المشكمة قاـ الباحث بعمؿ 
حوؿ دارييف وأكاديمييف في الجامعات المبحوثة لستطالع آرائيـ إمف  ا( موظفً 25لعينة تكونت مف )

 (.1متغير الولء التنظيمي محؿ الدراسة الموضحة في الجدوؿ رقـ )

 محايد موافؽ البند ـ
غير 
 موافؽ

الوزف 
 النسبي

 %66.6 10 5 10 .أشعر بتوافؽ كبير بيف أىداؼ الجامعة التي أعمؿ فييا وأىدافي الخاصة  .1
 %67.9 7 10 8 ما زلت أشعر بالرضا عف قراري العمؿ بالجامعة.  .2
 %61.3 9 11 5 بالجامعة حتى لو توفر رواتب ومزايا أخرى في مكاف آخر. ىسأبق  .3
 %65.3 9 8 8 مستقبمي بأماف بالبقاء بيذه الجامعة. ف  أأعتقد ب  .4
 %73.2 7 6 12 تحافظ الجامعة عمى العامميف المميزيف فييا.  .5
 %66.6 8 9 8 ييمني مستقبؿ أحسف ليذه الجامعة التي أعمؿ بيا.  .6
 %63.9 10 7 8 مالحظات أو شكاوى تخص الجامعة وأقدـ القتراحات والحموؿ بشأنيا. أتابع أي  .7
 %67.9 7 10 8 .ل أشعر باستنزاؼ طاقاتي مع نياية الدواـ في الجامعة  .8
أحافظ عمى ممتمكات الجامعة التي أعمؿ فييا كمحافظتي عمى ممتمكاتي   .9

 .الشخصية
11 10 4 75.9% 

 %67.6 %31.5 %33.8 %34.7 المجموع
 

 االستكشافٌة الدراسة نتائج: 1 جدول
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مف العينة غير موافقيف عمى توافر  (%31.5) وبناء عمى نتائج الدراسة الستكشافية التي أظيرت أف  
ا، وىي نسبة ل يستياف مستوى الولء التنظيمي في الجامعات الفمسطينية موضع الدراسة التي يعمموف بي

الوزف النسبي  باإلضافة إلى أف  ف كانت إجاباتيـ محايدة، مَ مِ  (%33.8)إذا ما أضيؼ إلييا  اخصوصً بيا 
نسبة بمستوى الولء التنظيمي في الجامعات الفمسطينية قطاع غزة  لمدراسة الستكشافية أظير أف  

فْ  %( وىي نسبة67.6الوزف النسبي كاف ) ف  إحيث  ،متوسطة() تشير إلى ضرورة يا ن  أكانت مقبولة إل  وا 
رادت الجامعات الحتفاظ بموظفييا وتحقيؽ أإذا ما  العمؿ عمى تحسيف مستوى الولء التنظيمي بكؿ الُسبؿ

 . ومف خالؿ ما سبؽ تبمورت مشكمة الدراسة المتمثمة في السؤاؿ الرئيس اآلتي:العوائد التنظيمي
هي لدى العاهمين في الجاهعات الفمسطينية ها دور القيادة االستراتيجية في تعزيز الوالء التنظي

 .بالهحافظات الجنوبية؟

 أسئمة الدراسة أواًل: 
 وينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس مجموعة مف األسئمة الفرعية التالية:

 ما مستوى ممارسة أساليب القيادة الستراتيجية في الجامعات الفمسطينية بالمحافظات الجنوبية؟  .1
 لدى العامميف في الجامعات الفمسطينية بالمحافظات الجنوبية؟ما مستوى الولء التنظيمي  .2
 بيف القيادة الستراتيجية وتحسيف مستوى الولء التنظيمي  إحصائيةوجد عالقة ذات دللة تىؿ  .3

 في الجامعات الفمسطينية بالمحافظات الجنوبية؟
 ولء التنظيمي لمعامميف لمقيادة الستراتيجية عمى تحسيف مستوى ال إحصائيةدللة  ذوىؿ يوجد أثر  .4

 في الجامعات الفمسطينية بالمحافظات الجنوبية؟
بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ متغيرات الدراسة  إحصائيةوجد فروؽ ذات دللة تىؿ  .5

الجنس، الفئة العمرية، المؤىؿ عزى إلى المتغيرات التالية )، والولء التنظيمي( تُ الستراتيجية )القيادة 
   (؟، طبيعة العمؿ، سنوات الخدمة، مكاف العمؿالعممي

 أىداف الدراسة ثانيًا: 

في الجامعات الفمسطينية وعالقتيا في تعزيز الولء الستراتيجية دور القيادة  إلىتيدؼ الدراسة التعرؼ 
 التنظيمي لدى العامميف في الجامعات، وذلؾ مف خالؿ األىداؼ الفرعية:

بالمحافظات  في الجامعات الفمسطينيةالستراتيجية ليب القيادة ساأممارسة  مستوى إلىالتعرؼ  .1
 .الجنوبية
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 .بالمحافظات الجنوبية الكشؼ عف مستوى الولء التنظيمي في الجامعات الفمسطينية .2
طبيعة العالقة بيف القيادة الستراتيجية والولء التنظيمي لمعامميف في الجامعات  إلىالتعرؼ  .3

 جنوبية.الفمسطينية بالمحافظات ال
تحديد أثر القيادة الستراتيجية في تحسيف مستوى الولء التنظيمي في الجامعات الفمسطينية  .4

 بالمحافظات الجنوبية. 
 بيف متوسطات استجابات أفراد العينة حوؿ متغيري الدراسة  حصائيةالفروؽ اإل إلىالتعرؼ  .5

الجنس، الفئة العمرية، )لديمغرافية التالية ا لممتغيرات ا، والولء التنظيمي( تبعً الستراتيجية )القيادة 
 (المؤىؿ العممي، طبيعة العمؿ، سنوات الخدمة، مكاف العمؿ

تقديـ توصيات لمجامعات الفمسطينية بقطاع غزة حوؿ مدى تأثير ممارسة القيادة الستراتيجية في  .6
 زيادة الولء التنظيمي داخميا.

 أىهيــة الدراسةثالثًا: 
 وىي: ،عدة مف خالؿ الموضوع الذي تعالجو الدراسة مف جوانب تبرز أىمية الدراسة

 :األىهية العمهية 
 ىذه الدراسة المكتبة العربية والفمسطينية مف خالؿ إضافة مادة عممية  يتثر  يأمؿ الباحث أفْ  .1

حسب عمـ -يا تعتبر ن  إإذ  ،في موضوع القيادة الستراتيجية وتحسيف مستويات الولء التنظيمي
وتطبيؽ الدراسة  ،االمجاؿ والتي تربط الموضوعيف معً ف الدراسات القالئؿ في ىذا م -الباحث

 عمى الجامعات الفمسطينية.
ا أماـ الباحثيف لتناوؿ مثؿ ىذه الموضوعات تفتح ىذه الدراسة الباب واسعً  أفْ  الباحث يأمؿ .2

 والتي يجب أف تحظى باىتماـ وقياس كؿ فترة زمنية.
 :األىهية العهمية 

 ار اإلدارة العميا في الجامعات الفمسطينية ألىمية تعزيز الولء التنظيمي واللتزاـ لمالفت أنظ .1
 ثار إيجابية ويحقؽ العديد مف المنافع والعوائد.آلو مف 

مف  ،ليات لتعزيز الولء التنظيميآتكمف أىمية الدراسة بما ستقدمو مف نتائج وتوصيات و  .2
خاصة في ظؿ محدودية الدراسات التي تراتيجية السخالؿ ربطيا بممارسة أساليب القيادة 

 تناولت موضوع القيادة الستراتيجية في المجتمع المحمي والعربي.
 



 

6 

 

 :األىهية لمباحث 
ستثري الدراسة معمومات ومعارؼ الباحث حوؿ موضوعات ميمة مف موضوعات السموؾ التنظيمي  

 فضاًل  ،ات البحث العممي وأساليبو وطرقووىو الولء التنظيمي واإلدارة بشكؿ عاـ، وكذلؾ ستنمي ميار 
 الدراسة تعتبر مف متطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في تخصص القيادة واإلدارة.  عف أف  

 هتغيرات الدراسةرابعًا: 
 .)القيادة الستراتيجية(الهستقل:  الهتغير
 .)الولء التنظيمي(التابع:  الهتغير

(   Hitt,2011( و )2015( و)القيسي،2017حث فيها يخص القيادة االستراتيجية تم االعتهاد عمى دراسة )اليجين،لباالنهوذج هن إعداد ا
 (Allen and Meyer,1990)عمى دراسة   ايخص الوالء التنظيهي استنادً وفيها 

 فرضيات الدراسةرابعًا: 
 الفرضية الرئيسة األولى:
الستراتيجية ( بيف ممارسات القيادة α≤0.05لدللة )عند مستوى ا إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة 

 وتعزيز مستوى الولء التنظيمي في الجامعات الفمسطينية.
 
 
 

 المتغٌر التابع   

 االستراتيجيةالقيادة 
 .الستراتيجي التوجو تحديد.8

 .الستراتيجية القدرات واستثمار استغالؿ.2

 . البشري الماؿ رأس تطوير .2

  .التنظيمية الثقافة وتعزيز مساندة.7

 . خالقيةاأل الممارسات تعزيز.5

 .لمتوازنةوا التنظيمية الرقابة تنفيذ.6

 المتغٌر التابع المتغٌر المستقل

 
 

 الوالء التنظيهي

 المتغٌرات الشخصٌة والوظٌفٌة والمتمثلة فً:

 ، هكان العهلعمهي، سنوات الخدهة، الهسهى الوظيفي، الهؤىل الالجنس، العهر

 
 متغٌرات الدراسة 1 شكل
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 ويتفرع عنيا الفرضيات الفرعية التالية:
( بيف تحديد التوجو الستراتيجي α≤0.05عند مستوى الدللة ) إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة  .1
 في الجامعات الفمسطينية. مستوى الولء التنظيمي تعزيزو 
( بيف استغالؿ واستثمار القدرات α≤0.05عند مستوى الدللة ) إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة  .2

 الستراتيجية وتعزيز مستوى الولء التنظيمي في الجامعات الفمسطينية.
ري ( بيف تطوير رأس الماؿ البشα≤0.05عند مستوى الدللة ) إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة  .3

 وتعزيز مستوى الولء التنظيمي في الجامعات الفمسطينية.
( بيف مساندة وتعزيز الثقافة α≤0.05عند مستوى الدللة ) إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة  .4

 التنظيمية وتعزيز مستوى الولء التنظيمي في الجامعات الفمسطينية.
بيف تعزيز الممارسات الخالقية  (α≤0.05عند مستوى الدللة ) إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة  .5

 الثقافة التنظيمية وتعزيز مستوى الولء التنظيمي في الجامعات الفمسطينية.
( بيف تنفيذ الرقابة التنظيمية α≤0.05عند مستوى الدللة ) إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة  .6

 والمتوازنة وتعزيز مستوى الولء التنظيمي في الجامعات الفمسطينية.
 ة الرئيسة الثانية:الفرضي
)تحديد التوجو الستراتيجي، استغالؿ واستثمار القدرات الستراتيجية تؤثر أساليب القيادة  .1

الستراتيجية،  تطوير رأس الماؿ البشري، مساندة وتعزيز الثقافة التنظيمية، تعزيز الممارسات 
( α≤0.05عند مستوى) إحصائيةدللة  ذو الخالقية، تنفيذ الرقابة التنظيمية والمتوازنة( تأثيراً 

 في الولء التنظيمي. 
 الفرضية الثالثة:

عزى تُ  بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ )القيادة الستراتيجية( إحصائية دللة ذات فروؽ توجد
الجنس، الفئة العمرية، المؤىؿ العممي، طبيعة العمؿ، سنوات الخدمة، مكاف )اآلتية:  لممتغيرات

 .(العمؿ
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 لفرضية الرابعة:ا
تبعا  بيف متوسطات استجابات أفراد العينة حوؿ )الولء التنظيمي( إحصائية دللة ذات فروؽ توجد

الجنس، الفئة العمرية، المؤىؿ العممي، طبيعة العمؿ، سنوات الخدمة، )الديمغرافية التالية:  لممتغيرات
 .(مكاف العمؿ

 

 الدراسةحدود خاهسًا: 

دراسة الولء التنظيمي لدى العامميف في الجامعات الفمسطينية بالمحافظات سيتـ  الحد الهوضوعي: .1
 .( دوف النظر لدراسة باقي العوامؿالستراتيجيةالجنوبية والعوامؿ المؤثرة مف )القيادة 

لصعوبة التواصؿ مع الجامعات   انظرً  ؛الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية الحد الهكاني: .2
 بية بسب عوامؿ الحصار والحواجز والتكاليؼ. في الضفة الغر 

، الجامعة اإلسالمية وبجميع جامعة األزىر :يتمثؿ في العامميف بالجامعات التالية الحد البشرى: .3
 داري( في الجامعات الفمسطينية بالمحافظات الجنوبية.إأكاديمي  –إداري  –الوظائؼ )أكاديمي 

 .ـ2018العاـ سوؼ يتـ تطبيؽ البحث خالؿ  الحد الزهاني: .4

 والتعريفات االجرائية الدراسةهصطمحات سادسًا: 
 في ىذا البحث سوؼ يتـ استخداـ المصطمحات التالية:

 القيادة االستراتيجية، الوالء التنظيهي.
ا لممتطمبات التالية: التعريؼ الصطالحي، التعريؼ الباحث بتعريؼ ىذه المصطمحات طبقً  قاـ

 اإلجرائي. 
 

 تيجية:  القيادة االسترا
  ىي القيادة التي يكوف ليا السبؽ والقدرة عمى التخيؿ والتصور المستقبمي  :التعريف االصطالحي

بناء المرونة ودعـ اآلخريف نحو خمص التغيير الستراتيجي والمطموب في المنظمة )جاد الرب،  اأيضً 
2013 :49.) 

تحقيؽ تغيير استراتيجي بناًء عمى  ىي قدرة الجامعات الفمسطينية عمى جرائي لمباحث:التعريف اإل
 ىداؼ ورؤى ىذه الجامعات بجودة عالية.أتصور إبداعي مستقبمي لموصوؿ إلى تحقيؽ 
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 ا: الوالء التنظيهيثانيً 

 التعريف االصطالحي: 
ويعرؼ الولء التنظيمي بأنو" النسجاـ بيف أىداؼ الفرد وأىداؼ المنظمة، والتشابو بيف قيـ الفرد والقيـ 

قباؿ الفرد عمى عممو بدافعية كبيرة لتحقيؽ أىداؼ المنظمة، والنظرة اإليجابية السائ دة في التنظيـ، وا 
عمى غيرىا وافتخاره بالنتماء"  لمتنظيـ، عالوة عمى رغبة الفرد بالبقاء في المنظمة، وتفضيميا

 (.88: 2007)الرواشدة، 
 

 المنظمة وأىداؼ المنظمة، يصؿ بالعامميف ىداؼ العامميف في أانسجاـ بيف  :اويعرفو الباحث إجرائيً 
إلى درجة عالية مف النتماء لممنظمة، مما يزيد رغبة العامميف في الستمرار في المنظمة والسعي 

 ألجميا.
 

ىي مؤسسات تعميمية فمسطينية وطنية خرجة مف رحـ المعاناة، حيث  تعريف الجاهعات الفمسطينية:
 سالمية في مدينة غزة"، تيدؼ "الجامعة اإل ـ1978وبية عاـ وؿ جامعة في المحافظات الجنأسست أ

 لمعمؿمة التطور حوؿ العالـ، والقدرة عمى تأىيؿ أفراد ءإلى تخريج كوادر بشرية قادرة عمى موا
 في المؤسسات والمنظمات.

 الصعوبات التي واجية الباحث:سابعًا: 
 مماطمة العامميف بالجامعات في تعبئة الستبانة. .1
 ف جامعة األقصى ورفضيا التعامؿ مع الباحث نيائيًا.عدـ تعاو  .2
 تناؿ الدراسة شقي الوطف.صعوبة التواصؿ مع المحافظات الشمالية كي  .3

 همخص
خطػػػػوات منيجيػػػػة البحػػػػث العممػػػػي لدراسػػػػة موضػػػػوع  دور القيػػػػادة طػػػػار العػػػػاـ لمدراسػػػػة و تػػػػـ مناقشػػػػة اإل

ف فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بالمحافظػػات السػػتراتيجية فػػي تعزيػػز مسػػتوى الػػولء التنظيمػػي لػػدى العػػاممي
والتػػي تػػـ تعزيزىػػا مػػف  ،الجنوبيػػة، حيػػث اشػػتمؿ ىػػذا الفصػػؿ عمػػى مقدمػػة عامػػة، وعمػػى مشػػكمة الدراسػػة

خػػػالؿ اسػػػتخداـ الدراسػػػة الستكشػػػافية وتوصػػػيات الدراسػػػات السػػػابقة، كمػػػا حػػػدد الباحػػػث السػػػؤاؿ الػػػرئيس 
حػػػدود أىميتيػػػا وفروضػػػيا، وتطػػػرؽ الباحػػػث إلػػػى وتسػػػاؤلت الدراسػػػة، ومػػػف ثػػػـ تحديػػػد أىػػػداؼ الدراسػػػة و 

الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني )اإلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار النظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة( لمفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ االدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ومصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطمحاتيا، تمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً 



 



 

  

  الفصل الثانً

 اإلطار النظري للذراصت

حث األول: القيادة االستراتيجيةالهب. 
ء التنظيهيداالهبحث الثاني: األ. 
الهبحث الثالث: الجاهعات الفمسطينية. 

 



 



 المبحث األول

 القٍادة االصتراتٍجٍت

تهييد. 
 :هفيوم القيادة.أواًل 
 :هفيوم االستراتيجية.ثانيًا 
 :هفيوم القيادة االستراتيجية.ثالثًا 
 :راتيجية.أىهية القيادة االسترابعًا 
 :أىداف القيادة االستراتيجية.خاهسًا 
 :عواهل نجاح القيادة االستراتيجية.سادسًا 
 :تحديات تواجو تطبيق القيادة االستراتيجية.سابعًا 
 :ههارسات القيادة االستراتيجية.ثاهنًا 
همخص. 

 



 

81 

 

 القيادة االستراتيجية

 تهييد
إف مواكبة التغيرات والتكنولوجيا السريعة فرض عمى الجامعات حاجة ممحة لوجود قادة استراتيجيوف 

ات السريعة في البيئة المحيطة، حيث أف القادة الستراتيجيوف يممكوف قادروف عمى التأقمـ مع التطور 
ميارات وقدرات تمكنيـ مف إدارة المنظمة والموارد البشرية والمادية لموصوؿ إلى األىداؼ التي أسست 
مف أجميا المنظمة، ولذلؾ فإف القادة يمعبوف دورًا ىامًا في تحقيؽ أىداؼ المنظمة، لذلؾ عمى 

شراكيـ في العممية اإلدارية ووضع رؤية وأىداؼ المنظمات تو  فير بيئة مناسبة ومالئمة لمموظفيف وا 
 ورسالة المنظمة بما يشعر الموظؼ بضرورة تحقيؽ أىداؼ المنظمة.

وقد تناوؿ الباحث في ىذا المبحث مفيوـ القيادة، ومفيوـ الستراتيجية، وتحدث عف مفيوـ القيادة 
أىمية القيادة الستراتيجية، ثـ عرض أىداؼ القيادة الستراتيجية وعوامؿ الستراتيجية، ثـ ذكر الباحث 

نجاحيا، وتحدث عف التحديات التي تواجو تطبيؽ القيادة الستراتيجية، وأخيرًا ممارسات القيادة 
 الستراتيجية.

 هفيوم القيادةأواًل: 
دة ل يمكف ليذه المنظمات تمثؿ القيادة أحد أىـ الوظائؼ اإلدارية في المنظمة، إذ بدوف القيا

يا ن  أتمارس بصورة فردية، أي  أفْ ىدافيا، والقيادة ىي عممية اجتماعية ل يمكف أتبقى وتحقؽ  أفْ 
تتطمب وجود حالة التفاعؿ التأثيري بيف أكثر مف فرد واحد، وحالة التفاعؿ التأثيري ىذه ل ترتبط بموقع 

 ارد منصبًا وظيفيًا كي يكوف مؤثرً رورة أف يممؾ الفوظيفي معيف أو جنس محدد دوف سواه، فميس بالض
 (.466: 2011عية )جالب،اكي يستجيب لو اآلخريف طو  ايكوف الفرد ذكرً  كما ليس بالضرورة أفْ 

و ل يوجد اتفاؽ عمى تعريؼ وعمى الرغـ مف تعدد مفاىيـ وتعاريؼ القيادة التي قدميا الباحثوف، إل أن  
ت لمقيادة، حيث يختمؼ تعريؼ كؿ باحث باختالؼ الموضوع الذي محدد لمقيادة، أو مصطمح ثاب

نجاح رسـ الخطط  و ما مف شؾ في أف  يتناولو، والقيادة ىي عمـ وفف شأنيا في ذلؾ شأف اإلدارة، وأن  
يكوف إل بتوجيو القيادات اإلدارية  وصناعة السياسات اإلدارية ووضعيا موضع التنفيذ ل يمكف أفْ 

 (.17: 2004ا )حسف، الحكيمة ورقابتي
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  (2012:2المصدر: )جاد الرب، 

(. Western, 2013: 36ىي القدرة عمى التمتع بديناميكية التأثير النفسي والجتماعي في اآلخريف )
نجازً التزامً وجعميـ أكثر  ،عممية اإليحاء أو اإللياـ أو التأثير في اآلخريف :ياوتعرؼ القيادة بأن    اا وا 

ىي عممية يؤثر فييا الفرد عمى مجموعة و  (456: 2008)العامري والغالبي،  لمطموبة منيـلممياـ ا
يا: عممية ( وعرفيا )جيمي جيوف( عمى أن  Northouse, 2010: 3مف األفراد لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ )

التأثير في الجماعة بموقؼ معيف في فترة معينة وفي مجموعة معينة مف األىداؼ بما يحفز األفراد 
عطاؤىـ الخبرة المساعدة في الوصوؿ إلى األىداؼ  ،يكافحوا برغبة لتحقيؽ األىداؼ التنظيميةل وا 

ف  و (. 23: 2011المشتركة والرضا" )نجـ،  القيادة ىي عممية إلياـ األفراد ليقدموا أفضؿ ما لدييـ  ا 
وذلؾ  ؛ـ السمطةىي مجرد التفكير فيما يفعمو مف لدييو  (11: 2008)عبودي،  لتحقيؽ النتائج المرجوة

لـ يكف  االقدرة عمى جعؿ شخص ما يفعؿ شيئً يا: ىو المنيج الوظيفي، والبعض اآلخر يعرفيا عمى أن  
"عبارة عف سموؾ الفرد عندما يوجو  :القيادة وأف  ( 12: 2013ليفعمو في ظروؼ أخرى )جرينت،

عممية يؤثر  :ياى أن  (، وكذلؾ تعرؼ عم124: 2012نشاطات الجماعة نحو ىدؼ مشترؾ" )الطراونة، 
 ,Northouseمف خالليا شخص )القائد( في مجموعة مف األشخاص لتحقيؽ األىداؼ المشتركة )

2013.)  

 القائد
 المرؤوسين

 
    

 الموقف

 مستمرة كعملٌة القٌادةح ٌوض  2 شكل
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ميما يكف مف أمر ىذه التعريفات وتعددىا فيناؾ اتفاؽ بيف الباحثيف و أن   (Yukl, 2006)ضافة إ
والتي تعتبر ميمة لظاىرة  ،صائصمجموعة مف الخيا تشتمؿ عمى والدارسيف عمى موضوع القيادة بأن  

 القيادة ومنيا:

يا تبادؿ يحدث بيف القائد أي أن   ؛يممؾ شخص سمة أو صفة القيادة ىي عممية شاممة أكثر مف أفْ  .1
 القائد يؤثر ويتأثر بالمرؤوسيف. وىذا يعني أف   ،تباعوأو 
. سياسػػػية والثقافيػػػة.فيػػػي تتػػػأثر بالبيئػػػة القتصػػػادية وال لػػػذىالقيػػػادة عمميػػػة تجػػػري فػػػي سػػػياؽ معػػػيف  .2

 عمى القيادة. وحضارة المجتمع التي تؤثر حتًما
والػذيف ليػـ غػرض وىػدؼ مشػترؾ يسػعوف  ،القيادة تشمؿ عمى التأثير في المجموعػة أو فػي األفػراد .3

 لتحقيقو.

ىي العممية التي يكوف بموجبيا تنفيذ المرؤوسيف لمقرارات التي يصدرىا القائد  :اويعرفيا الباحث إجرائيً 
  .وصوؿ إلى أىداؼ المنظمة المطموبة، مف خالؿ التأثير فييـلم

 االستراتيجية هفيومثانيًا: 
، وىي مشتقة مف أصؿ  (Strategy)يشيع استخداـ كممة الستراتيجية  غريقي إفي عالـ اليـو

ومعناىا  ((Stratosبمعنى القائد العسكري. والكممة مركبة مف مقطعيف ىما   ((Strategosىو 
 فإف   لذااألساليب التي يستخدميا القائد العسكري.  اىا يقود، وتعني الكممتاف معً ومعنا ((Agoو جيش

كممة الستراتيجية نشأت أوؿ ما نشأت في الميداف العسكري، فمقد كاف عمى القادة العسكرييف، 
 يرسموا وينفذوا مجموعة مف الستراتيجيات الناجحة. ومع ذلؾ فإف   لينتصروا في الحرب، أفْ 

، فالنتصار في حرب أو حتى في معركة ل يضمف النجاح اا مراوغً ا فنً تيجية كانت وستظؿ دومَ السترا
لالستراتيجية تعريفات متعددة تناوليا العديد مف الباحثيف و (. 15: 2010في أخرى )مصطفى، 

جية عمى والمتخصصيف في الشؤوف الستراتيجية، وبطبيعة الحاؿ يتوقؼ المعنى المقصود بالستراتي
"خطة أو سبيؿ  :ياالتعريؼ الذي يتـ قبولو ليا، فمف الناحية المغوية يمكف تعريؼ كممة الستراتيجية بأن  
(. وتعرؼ 1992:1لمعمؿ، والذي يتعمؽ بجانب عمؿ يمثؿ أىمية دائمة لممنظمة ككؿ" )السيد، 

وتمكيف اآلخريف إلحداث تغيير  بأنيا القدرة عمى التوقع والتصور، والحفاظ عمى المرونة"الستراتيجية: 
تصور الرؤى المستقبمية لممنظمة، ورسـ " :يابأن   ايضً أ( وعرفت Mungonge, 2007: 5استراتيجي )

بعاد العالقات المتوقعة بينيما وبيف بيئتيا بما يسيـ أوتحديد  ،رسالتيا وتحديد غايتيا عمى المدى البعيد



 

82 

 

ط القوة والضعؼ المميزة ليا، وذلؾ بيدؼ اتخاذ القرارات في بياف الفرص والمخاطر المحيطة بيا، ونقا
(. كذلؾ ُعّرفت 324: 2006)المغربي،  "الستراتيجية المؤثرة عمى المدى البعيد ومراجعتيا وتقويتيا

)مساعدة،  "نشطتياأنقطة النطالؽ بالنسبة لإلدارة العميا في رسـ وتنفيذ خططيا و " :ياالستراتيجية أن  
ي عمؿ فكري ينتيي بتخصيص لمموارد ويمـز المؤسسة في المدى الطويؿ ويرسـ (. وى24: 2013

 ( Schaubroeck, 2007: 72مساحة نشاطيا بقصد الحصوؿ عمى ميزة تنافسية )

 هفيوم القيادة االستراتيجيةثالثًا: 
القيادة ىي أساس ازدىار أي منظمة، فالقادة ىـ المبدعوف والمبتكروف والقادروف عمى  إف  

القيادة الستراتيجية ىي إحدى  جية التحديات واتخاذ القرارات في أصعب الحالت، لذا فإف  موا
المصادر والموارد الجوىرية التي تستخدميا المنظمة في تحقيؽ الميزة التنافسية، وذلؾ مف خالؿ قدرتيا 

التنظيمي في ظؿ عمى إحداث التكيؼ والنسجاـ  ار الستراتيجي، والذي يكوف قادرَ عمى إحداث التغيي
(. وتعتبر القيادة الستراتيجية مف 47: 2012ثارىا المتنوعة والمعقدة )جاد الرب، آمتطمبات العولمة و 

األصؿ في القيادة الستراتيجية يعود إلى األربعينات مف القرف  المفاىيـ الحديثة في اإلدارة، فإف  
إدارة الحروب والمعارؾ واألمور العسكرية، وكاف ينحصر استخداـ القيادة الستراتيجية في  ،العشريف

حيث تعد مف أكثر العوامؿ المؤثرة في السموؾ التنظيمي  ،ومف ثـ بدأ الىتماـ بو في إدارة األعماؿ
دارة  ،وتطوير رأس الماؿ البشري الميمة،والقدرة عمى خمؽ بيئة تنظيمية مالئمة وفي اتخاذ القرارات  وا 

اؼ المنظمة بشكؿ عاـ، خاصة مع حالة عدـ التأكد العالية التي تعاني التغيير التنظيمي بما يخدـ أىد
شديدة التغير، وتتميز القيادة الستراتيجية  الخارجيةمنيا المنظمات غير الحكومية بسبب البيئة 

يتصرفوا حسب  بفعاليتيا واستمراريتيا فيي عالقة بيف الرئيس والمرؤوس حيث يمكف لممرؤوسيف أفْ 
يعتبر تغذية مرتدة لمقائد في تحسيف قراراتو في  لذالنمط القيادي الذي يمارسو الرئيس، درجة تأثرىـ با

(. القيادة الستراتيجية ىي عنصر فاعؿ في تطوير المنظمات 2010:37المستقبؿ )عبد العزيز، 
فيذ، وضع الستراتيجية موضع التنو بشكؿ دائـ، ويتمثؿ نشاط القيادة الستراتيجية في: تحديد التجاه، 

تطوير القابمية الستراتيجية و تحديد النقاط الفعالة، و تمكيف العامميف لستالـ وتطوير الستراتيجية، و 
(Davies J. Barbara & Brent, 2006: p123 .) ىي القدرة عمى قيادة المنظمة ووضع رؤية و

يؽ بيف القادة والمرؤوسيف والعمؿ كفر  ،في القيادة الستراتيجية اوتمعب الكاريزما دورً  ،مستقبمية مشتركة
(Hougyun & Jungin, 2013: 25 .)أىداؼ عمى بنًاء اإلدارية القرارات اتخاذ عمى القدرة وىي، 
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، (Zaman & Akbar, 2011: 17. )والمعقدة الغامضة البيئات ودور المنظمة ورؤية واستراتيجيات
يتـ الحصوؿ عمى  فمف أجؿ أفْ  ،ة السيمةبناء وتكويف المدير والقائد الستراتيجي ليست بالعممي كما أف  

خصائص الستراتيجييف المطموبة تحتاج المنظمة إلى الستثمار في موارد بشرية كفؤة ومؤىمة إلى حد 
العمؿ وفؽ منيج الفكر الستراتيجي مطموب في مختمؼ العامميف في المستويات  كبير، كما أف  

األكثر حاجة إلى مثؿ ىذه القدرات والميارات اإلدارية  اإلدارة العميا ىي اإلدارية حتى إذا بدا أف  
ىي تفاعؿ بيف القادة والمرؤوسيف يؤدي إلى رفع التحفيز والنضج إلى أعمى و (. 59: 2013)مساعدة، 

المستويات وتفضيؿ المصمحة العامة عمى المصمحة الشخصية لتحقيؽ أىداؼ المنظمة )العزاوي 
 (. 2010:22وجواد، 

ىي قدرة الجامعات الفمسطينية عمى تحقيؽ تغيير استراتيجي بناًء عمى  ي لمباحث:جرائإلالتعريف ا
 ىداؼ ورؤى ىذه الجامعات بجودة عالية.أتصور إبداعي مستقبمي لموصوؿ إلى تحقيؽ 

 أىهية القيادة االستراتيجيةرابعًا: 
مثمو  اإذ يكوف ليا عائدً  ،تكمف أىمية القيادة الستراتيجية الفاعمة كأحد الموارد األساسية في المنظمة

سية في الرؤية والمقدرة والميزة التناف اؾ تتصؼ بالموارد األكثر تأثيرً مثؿ رأس الماؿ المالي واإلداري، لذل
 في المنظمات.  الميـمف مجالت الستثمار  المستدامة وبما يجعميا مجاًل 
 وتتجمى أىميتيا مف خالؿ:

اصة في البيئات التي تتسـ بالغموض والتفاقـ وخ ،دورىا في مواجية حالت عدـ التأكد -1
  (.(Lee&chen, 2007: 1028والتعقيد المتزايد 

لالبتكارات وكسر الجمود التنظيمي بالعتماد عمى القدرات المعرفية واإلبداعية  اكونيا مصدرً  -2
 (. 79: 2012وما تمتمكو مف رؤية مستقبمية )نجـ والنعيمي، 

العالي لممنظمة في ظؿ متطمبات البيئة الداخمية والخارجية تساىـ في تعاظـ وتزايد األداء  -3
(Bass,2007: 34). 

التقييـ والتأثير مف خالؿ مراجعة المقترحات والقرارات والتصرفات وتقديـ النصح وتحديد  -4
البدائؿ، والمبادرة والتجديد، ورسـ الخطوط العريضة لرسالة المنظمة وتحديد الخيارات 

 (. 50: 2011الستراتيجية )العارؼ، 
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القدرة عمى بناء المناخ التنظيمي الذي يأخذ في العتبار جميع أصحاب المصالح، وكذلؾ  -5
القدرة عمى إدارة رأس الماؿ البشري، وتتضمف إدارة المنظمة ككؿ حيث تقع كامؿ مسؤولية 

 (. 47: 2014صنع القرارات الجوىرية عمى القادة الستراتيجيوف )عوض، 
 

  

 

 

 

 

(.39: 2010بي، غلز )ا المصدر  

في إحداث التغيير  القيادة الستراتيجية ليا أىمية خاصة كونيا تعد العنصر الفعاؿ ويرى الباحث بأف  
أىمية القيادة الستراتيجية تكمف في تحديد الرؤية  لمظروؼ التي تمر بيا المنظمة، وأف   اوالتطوير وفقً 

 ح أىداؼ المنظمة وتحقيؽ مصالحيا.المدى لنجا الستراتيجية والعمؿ عمى وضع استراتيجيات طويمة

 أىداف القيادة االستراتيجية خاهسًا: 
أجمعت العديد مف الدراسات عمى خطوط عريضة تيدؼ إلييا القيادة الستراتيجية، لتحقيؽ األىداؼ 

 (:   20: 2012الستراتيجية لممنظمات، وىي كما يمي )أيوب، 
 ة افتراض الواقع بشكؿ يستوعب التغيرات المستقبمية.  إسقاط الحاضر عمى المستقبؿ، ومحاول .1
 التعامؿ مع المستقبؿ ومتغيراتو بمرونة.   .2
مواجية المشكالت المستقبمية التي ستواجو المنظمات، مف خالؿ اإلنذار المبكر وفي الوقت  .3

 المناسب.  
ا بأقؿ زمف وفيـ األىداؼ الستراتيجية لممنظمة بوضوح، ورسـ الطرؽ المثمى لتحقيقي صياغة .4

 وأدنى تكمفة.  
دراؾ العالقة بيف األشياء، واألىمية الستراتيجية ألفعاليـ.   .5  تمكيف التابعيف مف قيادة أنفسيـ، وا 

 القٌادة االستراتٌجٌة

 المجهزون بٌئة الوطن المالكون

 المنفذون الناس عموم االتحادات التجارٌة

 الحكومة الزبائن

 األطراف جمٌع بٌن التوفٌق فً االستراتٌجٌة القٌادة مسؤولٌةٌوضح  3 توضٌحً رسم
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 تصميـ غرض المنظمة، ورؤيتيا، والقيـ األساسية ليا.   .6
 عدـ تجاىؿ العناصر الميمة في المنظمة، وضرورة إشراكيا في صياغة القرارات المستقبمية.   .7
 عزيز مساىمات المنظمة في المحيط الجتماعي بما يحقؽ أغراض المجتمع ومتطمباتو.ت .8

 عواهل نجاح القيادة االستراتيجية سادسًا: 
؛ 72: 2002)يونس،  ومف أىميا ،ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تساعد في نجاح القيادة الستراتيجية

  (. 52: 2001الجريسي، ؛ 13: 2003افوليو، 
 .والعمـ بأمور المنظمة والعامميف قائد الرؤية الصحيحة القائمة عمى الحكمةامتالؾ ال .1
ا، بؿ وغير ممتعة، غيابيـ تكوف القيادة محدودة جدً  و في حاؿألن   ؛التركيز عمى العامميف .2

 عف ضرورة إدراؾ القائد الستراتيجي لمطريقة التي يتبعيا والسياسات التي يرسميا، ألف   فضاًل 
   .ريقة التي يقود بيا أتباعو ويتبعونوذلؾ يحدد الط

في  طاقة التمكيف وسعتيا التي تحقؽ لو القدرة عمى اإللماـ بالمعمومات الضرورية واستعادتيا .3
  .مرالمحظة المطموبة كمما لـز األ

إدارة الوقت مف خالؿ الستخداـ األفضؿ لموقت، ولإلمكانيات المتاحة بالطريقة التي تؤدي  .4
ؼ، ولف يكوف ذلؾ إل مف خالؿ اللتزاـ والتحميؿ والتخطيط المتابعة إلى تحقيؽ األىدا

  .لالستفادة مف الوقت بشكؿ أفضؿ في المستقبؿ
 لقائد إلى تحقيقيا والدفاع عنيا.العقيدة الصحيحة ىي التي تمثؿ المثؿ العميا التي يسعى ا .5
الشجاعة و  ،ف المواقؼوقدرة القائد الستراتيجي عمى اشتقاؽ المعاني م ،الفطنة وبعد النظر .6

 .واتخاذ القرارات الحاسمة عند الضرورة ،وسرعة حسـ المواقؼ الحرجة
  ولمتأكد هن هدى توفر عواهل نجاح القيادة االستراتيجية يجب التركيز عمى عاهمين:

نوعية القادة وسموكياتيـ  إلىوؿ )التركيز عمى القائد(: مف خالؿ التعرؼ العامؿ األ .1
 يو لألحداث.واستجاباتيـ الموقف

لعممية  تفسيًرا عاًما واضًحايعطي  التركيز عمى القائد وحده ل يمكف أفْ  العامؿ الثاني: أف   .2
 (.Matthew, 2004: 579القيادة شيء ما أكبر مف القائد بكثير ) القيادة ألف  

 ةما يميز القائد عف غيره تمتعو بصفات خاصة مف رؤية استراتيجية واضح أف   ويستنبط الباحث
 لممنظمة، ولديو ُبعد نظر يساعده في عممية اتخاذ القرار والعديد مف األمور األخرى، ول يمكف أفْ 
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 ،إذا لـ يكف لديو القدرة عمى التأثير في اآلخريف سواء في البيئة الداخمية أو البيئة الخارجية ادً يكوف قائ
 مة.القتو الواسعة بما يخدـ المنظمف خالؿ قدرتو عمى ربط المصالح وع

  :التحديات التي تواجو تطبيق القيادة االستراتيجية وهشكالتياسابعًا: 
ىناؾ مجموعة مف التحديات والمشكالت التي تضعؼ مف قدرة القائد الستراتيجي عمى تحقيؽ 
يجاد الستدامة التي تسعى لموصوؿ بالمنظمة إلى حالة مستقبمية مف  األىداؼ الستراتيجية لممنظمة، وا 

قمة أو ندرة الموارد  حيوية، بحيث تبقى وتدوـ عمى المدى البعيد، ومف ىذه التحديات والعقباتالنماء وال
ضعؼ الموارد و  لمعامميف المالية والمادية المتاحة لمقائد في مواجية المطالب والحتياجات المتزايدة
ينية والتطوير المؤسسي، البشرية العاممة بالجامعات، وقمة دافعيتيا لمعمؿ ولاللتحاؽ ببرامج التنمية الم

 اكاديمي ليس ميمة سيمة، فيو يتطمب أشخاصً إيجاد الميزة الستراتيجية المستدامة لمقسـ األ إذ إفّ 
، ومف التحديات التي توجو القيادة الستراتيجية ىو استخداـ النظرية الذكاء والقدرةبيتمتعوف 

وشيوع المركزية في الجامعات، مما  داريةلتنظيمية بيف المستويات اإلالبيروقراطية في اإلجراءات ا
الوضوح في الستراتيجية  إلىالفتقار  كما أف  ، نسانية العمؿ وسيولة اإلجراءاتإيضعؼ ويقمؿ مف 

غياب الفيـ المشترؾ في ظؿ  عمى التحوؿ إلى قادة استراتيجييفالمؤسسية يعرقؿ قدرة رؤساء األقساـ 
إتباع أجندتيـ ورؤاىـ الشخصية، وتطوير معايير شخصية  لالستراتيجية، مما يسمح لمعامميف بوضع

 (Pisapia, 2009: 7دوف العتراؼ بالمرجعية المؤسسية الموضوعة لمنجاح التنظيمي. )لمنجاح 
خطط غير مرتبطة نتيجة غياب فيـ األفراد في ومف التحديات التي تعيؽ القائد الستراتيجي وضع 

 وارىـ رسالة المنظمة واستراتيجياتيا، وقد يكمف السبب في أف  دأكيؼ تدعـ  ،مستويات مؤسساتيـ جميع
رسمي والمنسقة عاجزة، أو غير لأنظمة التصاؿ ا الستراتيجية ل تحدث التركيز المطموب، أو أف  

  .موجودة أصاًل 
 اومني ،المنظمات حيث يترتب عمييا مسار ،دارية ميمةإالقيادة الستراتيجية عممية  أف   ويرى الباحث

والتأقمـ مع تغيرات البيئة  ،فيما يتعمؽ باستراتيجيتيا وقدرتيا عمى كسب الميزة التنافسية الجامعة
يكوف لدى  ساسي، لذا يجب أفْ أتتكوف منو المنظمة عنصر  الذيالمورد البشري  إف  المحيطة، حيث 

، وينبغي انظمة نجاحً يكوف لمم و بدوف تطبيؽ القيادة الستراتيجية ل يمكف أفْ قناعة أن   المديريف
 في تمؾ المنظمة. يكوف فاعاًل  أفْ  لمعنصر البشري
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 ههارسات القيادة االستراتيجيةثاهنًا: 
تحديد التوجو الستراتيجي يتضمف تحديد صورة وشخصية  إف   تحديد التوجو االستراتيجي: .1

ية )الفرص المؤسسة التي تبحث عف التطور مع الزمف، والتوجو الستراتيجي يتأثر بظروؼ بيئ
التيديدات( التي يتوقعيا القادة الستراتيجيوف خالؿ الخمس أو العشر سنوات المقبمة، ويتألؼ 

الفكرة الجوىرية والتصور المستقبمي،  ؛التوجو الستراتيجي بعيد األمد والمثالي مف جزأيف ىما
سمى أو ما يُ فالفكرة الجوىرية تحفز العامميف مف خالؿ تراث المؤسسة، والتصور المستقبمي 

بالمستقبؿ المتطور يشجع العامميف لتحقيؽ أعمى مف توقعاتيـ في إنجاز التغيير والتطور 
دليؿ مرشد لمعديد مف المجالت في استراتيجية  بمنزلةالمطموب، والتصور المستقبمي يعمؿ 

 ، إذ إف  وعممية تنفيذىا يضمنيا التحفيز والقيادة وتحويؿ العامميف والتصميـ التنظيمي ،المؤسسة
: 2013أكثر التغييرات في التوجو الستراتيجي تكوف صعبة في تصميميا وتنفيذىا )باديس، 

45.) 
اكتشاؼ المقدرة الجوىرية والمحافظة  بمنزلةوىي  واستثهار القدرات والهواىب االستراتيجية: .2

التنافسية  ا لميزتيالمنظمة وقابميتيا التي تعد مصدرً عمييا، وتشير بشكؿ أساسي إلى موارد ا
درة حصوؿ المنظمة عمى شيء مف المق بالمنافسيف ليا في ميداف الصناعة، وبيذا فإف   اقياسً 

لممنافسة يحقؽ التميز عف منافسييا، في حيف تشير أدبيات  االجوىرية واتخاذىا منيا رمزً 
عف تميز  اإلدارة الستراتيجية إلى اقتراب الميزة التنافسية مف المقدرة الجوىرية كونيا تعبر

يا تصاغ وتظير مالمحيا عمى مستوى يا تبتعد عنيا في أن  المنظمة مقارنة بالمنافسيف، إل أن  
المنظمة بشكؿ تاـ لو نظر إلييا بوصفيا محصمة لتفاعؿ مواردىا وقابميتيا لموصوؿ إلى حالة 

داخؿ المقدرة الجوىرية تصاغ وتظير مالمحيا لموظائؼ  التميز عف اآلخريف، في حيف أف  
والتي تعتمد عمى  ،، كما يرتبط تحقيؽ اإلبداع والبتكار بمنظمات التعمـةالمنظمة منفرد
فراد والقيـ ونظـ الخبرة، ويساىـ في الوصوؿ إلى أفكار جديدة أو اممة مف األمنظومة متك

-52: 2015حموؿ ابتكارية لممشكالت اإلدارية والتنظيمية والفنية في أي منظمة )النفار، 
53.) 

يشير رأس الماؿ البشري إلى مجموعة األفراد الذيف يمتمكوف  طوير رأس الهال البشري:ت .3
مع ىذه  امة القتصادية لممؤسسات، واتساقً ميارات، ومعارؼ وخبرات تسيـ في زيادة القي
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يحتاج إلى  اا رأسماليً مؤسسات اليوـ كافة يمثموف موردً  األفراد العامميف في الوجية، فإف  
 (.2015:29يسي، استثمار )الق

فكار والمعتقدات والعادات الثقافة التنظيمية منظومة مف األ هساندة وتعزيز الثقافة التنظيهية: .4
والتقاليد والقيـ وأساليب التفكير والعمؿ وأنماط السموؾ والتوقعات والمعايير التي يمتقي حوليا 

حكـ في خبراتيـ، أعضاء التنظيـ، وتؤثر في سموكيـ في المنظمة، وتشكؿ شخصياتيـ وتت
دقيؽ  ىتباينت وجيات النظر بشأف تحديد معنوقد وتؤثر في إنتاجية المنظمة وكفاءة قراراتيـ. 

 لمشكالت التكيؼ مثؿ حموًل تُ  أن ياف عمى يالتنظيمية، إذ يصورىا بعض الباحثومحدد لمثقافة 
ئتالؼ(، ومنيـ مف الخارجي )الرقابة وعدـ التأكد( ومشكالت التكامؿ الداخمي )اليرمية وال

يا مفيوـ شامؿ لكؿ ما الثقافة التنظيمية بأن   االمظاىر الصريحة المرئية، واصفً  ركز عمى
الثقافة التنظيمية مف خالؿ  يتصؿ بمظاىر الحياة في المنظمة، فييا أشار آخروف إلى أف  

 (.23: 2015أبو غنيمة، ) اسموكية معً التركيز عمى األبعاد الجوىرية وال
لمصبغة األخالقية أىمية بارزة في المنظمة، ومف خالليا  إف   الههارسات األخالقية:تعزيز  .5

تتسـ بصبغة  لمثقافة التنظيمية في المنظمة أفْ  د  ترسـ الصورة الذىنية عف المنظمة، ول بُ 
أخالقية يمارسيا العامموف والقادة الستراتيجيوف في المنظمة، وذلؾ مف أجؿ إعطاء صورة 

قدوة لمعامميف في المنظمة. )النفار،  بمنزلةيكوف القائد  لذاباألمؿ وحسف العمؿ،  ذىنية مشعة
يتحمؿ القادة والمرؤوسوف المسؤولية الشخصية في تطوير وتقوية  (، ويجب أفْ 56: 2015

السموؾ  يوضحوا باستمرار بأف   الممارسات األخالقية في كؿ أنحاء المنظمة، حيث ينبغي أفْ 
ء المحوري لرؤية ورسالة المنظمة. ويمكف لمقادة الستراتيجييف تعزيز خالقي ىو الجز األ

نماذج الدور، نظاـ المكافآت والتقييـ،  منيا: ،السموؾ األخالقي مف خالؿ عناصر متعددة
زء تجعؿ الممارسات األخالقية ضمف الج اإلجراءات والسياسات. وينبغي عمى المنظمة أفْ 

طار العاـ لعممية اتخاذ القرارات في ف كونيا تشكؿ اإل عالمحوري لثقافة المنظمة، فضاًل 
 (.2010:213المنظمة )حسوني، 

يقصد بالرقابة التنظيمية، تمؾ اإلجراءات التي يعتمد عمييا  تنفيذ الرقابة التنظيهية الهتوازنة: .6
 حداث تغيير في أنماطيا، وبيذا فإف  إالمديروف بغية المحافظة عمى النشاطات التطبيقية أو 

رقابة التنظيمية تسيـ في تحقيؽ التكيؼ مع التغييرات البيئية، وتتألؼ الرقابة التنظيمية مف ال
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نوعيف رئيسيف ىما: الرقابة المالية والرقابة الستراتيجية، والقائد الستراتيجي الفاعؿ ىو الذي 
نظمة يوازف بيف ىذيف النوعيف مف الرقابة في سعيو لتحقيؽ القصد الستراتيجي الخاص بالم

 (.26: 2015)أبو غنيمة، 
 

 همخص:

دارية ميمة حيث إالقيادة الستراتيجية عممية  أف  مف خالؿ ما تـ التطرؽ إليو في المبحث يمكف القوؿ 
فيما يتعمؽ باستراتيجيتيا وقدرتيا عمى كسب الميزة التنافسية والتأقمـ مع  الجامعةيترتب عمييا مسار 

تحافظ عمى كيانيا واستمرار قدراتيا التنافسية  فْ أي منظمة تريد أ ف  أوذلؾ  ؛رات البيئة المحيطةتغي
بداعات وابتكارات متميزة، ومف بيف األساليب التي استخدمت بنجاح في ا  ف تستخدـ أساليب و أعمييا 

وقد استعرض الباحث خالؿ عرض المبحث  ،تطوير رأس الماؿ البشري سموبأبعض المنظمات ىو 
وتطرؽ إلى أىمية القيادة الستراتيجية  ،القيادة الستراتيجية ستراتيجية ومفيوـالقيادة ومفيوـ ال مفيوـ

 وذكر ،وتحدث عف أىداؼ القيادة الستراتيجية والعوامؿ التي تساعد عمى نجاح القيادة الستراتيجية
 .بممارسات القيادة الستراتيجية وختاًما ،التحديات التي تواجو تطبيؽ القيادة الستراتيجية



 

 

 

 المبحث الثانً

 الىالء التنظٍمً

تهييد. 
 ًتعريف هفيوم الوالءأوال :. 
 :أىهية الوالء التنظيهي.ثانيًا 
 :خصائص الوالء التنظيهي.ثالثًا 
 :هراحل تكون الوالء التنظيهي.رابعًا 
 :هراحل تطور الوالء التنظيهي.خاهسًا 
 :العواهل الهساعدة عمى زيادة الوالء التنظيهي سادسًا

 لدى الفرد.
الهمخص. 
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 الىالء التنظٍمً

 تهييد
 ؛يعتبر العنصر البشري األساس الذي تعتمد عميو المنظمات في تحقيؽ أىدافيا ورفع كفاءتيا

لذلؾ أخذت المنظمات تبذؿ الجيد وتنفؽ الماؿ، وتصرؼ الوقت لختيار األفضؿ كفاءة، وتوليػو عنايػة 
لمادية والمعنوية الػتي تسػيـ في سػد خاصة، وتوفر لو التدريب المناسب وتمنحو الحوافز بنوعييا ا

، وتقديـ األداء المتميز دمتيااحتياجاتو المختمفة، وتطمب منو في المقابؿ الولء واإلخالص في خ
( ولكي تضمف المنظمات استمرار القوى العاممة 7: 1990لتحقيؽ أىدافيا بكفاءة وفعالية)المعاني، 

تعمؿ عمى تنمية العالقات بينيا وبػيف  و المنظمة، وأفْ بمشاعرىـ واتجاىاتيـ نح تيتـ بيا، عمييا أف
موضوع ولء  يَ ظِ لقد حَ . األفػراد العامميف فييا، وخاصة المتميزيف منيـ مف ذوي الميارات العالية

العامميف لمنظماتيـ باىتماـ العديد مف الباحثيف في مجاؿ السموؾ التنظيمػي، وذلؾ في سبيؿ معرفة 
الولء التنظيمي يرتبط  تساعد المنظمات عمى الحتفاظ بالعامميف، لعتقػادىـ أف  الطرؽ واألساليب التي 

و يؤدي إلى كما أن   ،الرضػا الوظيفيالدوراف الػوظيفي و  :مثؿ ويؤثر في العديد مف الظواىر السموكية،
مستوى أداء المستويات المرتفعة مف الولء التنظيمي تؤدي إلى ارتفاع  زيادة األداء الوظيفي، إذ أف  

انخفاض  وفي المقابؿ فإف   .(Steers, 1977: 46) األفراد مما ينعكس بالتالي عمى فعالية المنظمػة
مستوى الولء التنظيمي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الغياب والرغبة القوية في البحث عف وظائؼ جديدة، 

 تناوؿ وقد (.220: 2002)سمطاف،  إلى عدـ الرغبػة في المشػاركة وتقػديـ التضػحيات لممنظمػة
، تعريفات خاصة بالولء التنظيمي ثـ أىميتو والخصائص التي تتسـ بياالباحث في ىذا المبحث 

 كذلؾ التطرؽ إلى مراحؿ بناء الولء التنظيمي والعوامؿ التي تساعد عمى تحسينو والشعور بو.و 

 تعريف هفيوم الوالء:  :أوالً 

 غوي لموالءالتعريف الم   .1
الولء مف  لعربية اتفؽ كؿ مف معجمي مختار الصحاح ولساف العرب عمى أف  في المغة ا

وىي ضد المعاداة، والولي ىو اسـ مف أسماء اهلل تعالى بمعنى الناصر والمتولي ألمور  ،الموالة
أي الولء في المغة العربية ىو  .بينيما ولء أي قرابة، والولي ىو الصديؽ والنصير :الخالئؽ، ويقاؿ

عمى Oxfordو colins نجميزية، فقد اتفؽ كؿ مف معجمي يد والمناصرة والمحبة أما في المغة اإلالتأي



 

22 

 

بمعنى اإلخالص والطاعة Allegiance يعني موالي لمشيء ما ويتفؽ مع كممة  Loyalty) )الولء  أف  
أو مرادفة  ىناؾ كممات مكافئة ( أف  39-38: 2005ويرى )أبو النصر،  .والتأييد لقائد أو لفكرة ما

النتماء، الوفاء، اإلخالص، التفاني، التضحية، الحب،  :تسيـ في شرح مفيوـ الولء ىي يمكف أفْ 
 .اللتزاـ

 التعريف االصطالحي
( جممة 39-38: 2005المتعمقة بالولء، وقد أورد )أبو النصر،  التعريفاتقدمت العديد مف المفاىيـ 

 :لو ىي التعريفاتمف 

 .في حياتو ميـإلى شيء Belonging فرد بالنتماء شعور ينمو داخؿ ال .1
 .في حياتو ميـتجاه شيء Responsibility شعور الفرد بمسؤولية  .2
 .حاجة مف الحاجات الجتماعية لدى أي إنساف .3
 .الندماج الذي يبدو بو الفرد نحو شيء ييمواإلخالص والمحبة و  .4
 .خاصية سائدة لمسموؾ اإلنساني تجاه شيء ييـ اإلنساف .5

 ، والتشابو بيفبيف أىداؼ الفرد وأىداؼ المنظمة "النسجاـ :والولء التنظيمي بأن   عرف الرواشدةوي
عمى عممو بجد ونشاط لتحقيؽ أىداؼ  لإلقباؿقيـ الفرد والقيـ السائدة في التنظيـ بما يدفعو 

 الدوسري،) بيا وتفضيميا عمى غيرىا وافتخاره بالنتماء إلييا بالستمرارمع الرغبة  المنظمة،
2011، 8). 

واستعداده لتقديـ  ،وىو تمثيؿ الفرد لقيـ وأىداؼ المنظمة اإلدارية وانصيارىا داخؿ بيئة عممو
اؿ بأىداؼ وقيـ المنظمة بغض ح المنظمة، وآخر ىو انجراؼ األفراد أو تعمقيـ الفعّ الالتضحيات لص

 (.118: 2012)مصطفى،  عف القيمة المتحققة مف المنظمة النظر

 اقتراف ىو وآخر المنظمة، في المستمرة لممشاركة المدركة المنفعة أو الفائدة بتبادؿ الفرد يمافإ ون  أ كما
 بعض أنفسيـ إعطاء في يرغبوف الذيف ىـ ليا المواليف الموظفيف ف  إ حيث ،والمنظمة الفرد بيف اؿفعّ 
 (.255: 2010وقنديؿ، عامر،) ممتاز بشكؿ لممنظمة يقدموا أفْ  مقابؿ يءالش



 

22 

 

، يصؿ بالعامميف الجامعةىداؼ العامميف في المنظمة وأىداؼ أانسجاـ بيف  :اويعرفو الباحث إجرائيً 
والسعي  الجامعة، مما يزيد رغبة العامميف في الستمرار في لمجامعةإلى درجة عالية مف النتماء 

 ألجميا.
 :الوالء التنظيهي نتاج تفاعل عناصر ثالث ىي وأن  

 لمفػرد وقيمػاً  وىو تبني أىداؼ وقيـ التنظيـ باعتبارىا أىدافاً  (Identification): التطابؽ .8
 .العامؿ في التنظيـ

في أنشطة  والمقصود بو ىو النيماؾ أو النغماس النفسػي Involvement):) الستغراؽ .2
 .ودور الفرد في العمؿ

المنظمة  القػوي إزاء المقصود بو الشػعور بالعاطفػة والرتبػاط (Loyalty):  اإلخالص والوفاء .2
 .(9ص ،2004 األحمدي،)

التنظيمي  مفيـو الولء أف   (Scholl , 2003)   عف ريتشارد كوؿ( نقاًل 31: 2008) ويذكر عويضة
المصطمح ليشير  مختمفة، وفي معظـ األحياف يستخدـ ىذا باتجاىات عدةمف المفاىيـ التي تستخدـ 

:وىي ،مف الولء وىو يتضمف ثالث أنماط ،تنظيمي عاؿٍ إلى نوعية العماؿ الذيف لدييـ درجة ولء 

 .اتفاؽ أىداؼ الفرد مع أىداؼ المنظمة الذي يعود عمى مستوى أداء عاؿٍ  .1
 .العضوية طويمة المدى في المنظمة واإلحساس بالولء .2
 ٍؿ.ظمة الذي يعود عمى مستوى أداء عامف السموؾ نحو أداء األدوار بالمن مستوى عاؿٍ  .2

 الوالء التنظيهي أىهيةثانيًا: 
لقد حظي موضوع الولء التنظيمي باىتماـ العديد مف الباحثيف منذ أمد بعيد وحتى يومنا ىذا، ويعزى 

عمى كثير مف سموكيات واتجاىات األفراد، وما لو مف  ميمةىذا الىتماـ إلى ما لمولء مف تأثيرات 
  (.7: 2005انعكاسات عمى الفرد والمنظمة عمى حد سواء) الدوسري، 

الولء التنظيمي يخمؽ اإلبداع لدى العامميف والتعاوف وحسػف المبادرة، فيسيـ  أما بالنسبة لممنظمة فإف  
ويولد الرغبػة في الستمرار  ،ذلؾ في تحقيؽ األداء المتميز في العمؿ، ويقمؿ مف التكاليؼ والخسائر

 (. 35: 2008في المؤسسة )حمداف، 
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اإلداري: "يعتبر النتماء )الولء( الوطني ومف ثـ المؤسسي  بداعو مقوـ مف مقومات اإلأن   .1
ا وتعتبر الياباف مجتمعً  ،ا لإلبداع عمى المستوى القومي والمؤسسي والعائميسً األسري أساو 
دارات مثاًل و  )حمادات،  .ا عمى ما ليذا المفيـو مف أىمية ودور في عممية اإلبداع حيً ا 

2008 :315).  
المنظمات في الدوؿ المتقدمة رسالة المنظمة: "تقوـ الشركات و  يؽنقطة قوة تساىـ في تحق .2

مف أجؿ الحفاظ  ،بإعداد برامج وخطط استراتيجية تطبؽ عمى الوضع الداخمي لتمؾ المنظمات
وضماف بقاء  ،عمى ولء الموظفيف ليا والحفاظ عمى ىيكميا العاـ لتحقيؽ األىداؼ العامة

ة طويمة تكوف المنظمة خالليا قد أنجزت الكثير مف الموظؼ في جية العمؿ إلى فترات زمني
  (.32: 2011)الظاىر، الرؤى التي تساىـ في تقدميا بيف المنظمات القائمة 

ما في األوقات سيّ  في الربط بيف المنظمة واألفراد العامميف بيا ل ميًماا يمثؿ الولء التنظيمي عنصرً 
 ،األفراد العامميف منظمة لمعمؿ فز المالئمة لدفع ىؤلءتقدـ الحوا التي ل تستطيع فييا المنظمات أفْ 

)أحمد،  لمنظمةفي التنبؤ بفاعمية ا ميًما يعتبر عاماًل  أن وكما  ،تحقيؽ أعمى مستوى مف اإلنجازو 
1998 :8.)  

  خصائص الوالء التنظيهيثالثًا: 
(؛ )الجريسي، 74: 2005يمتاز الولء التنظيمي بعدد مف الخصائص تتمثؿ فيما يمي)الدوسري،

2010 :50 .) 
الولء التنظيمي حالة غير ممموسة يستدؿ عمييا مف ظواىر تنظيمية تتابع مف خالؿ سموؾ  إف   .1

 .والتي تجسد مدى ولئيـ ،وتصرفات األفراد العامميف في التنظيـ
الولء التنظيمي حصيمة تفاعؿ العديد مف العوامؿ اإلنسانية والتنظيمية وظواىر إدارية  إف   .2

  .أخرى داخؿ التنظيـ
مستوى الولء التنظيمي قابؿ لمتغيير حسب درجة تأثير  و يفتقد خاصية الثبات، بمعنى أف  أن   .3

 العوامؿ األخرى فيو.
يتأثر الولء التنظيمي بمجموعة الصفات الشخصية والعوامؿ التنظيمية والظروؼ الخارجية  .4

 .المحيطة بالعمؿ
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 و يجسد حالة قناعة تامة لمفرد، كما أف  ألن   ؛ا طوياًل وقتً  يستغرؽ الولء التنظيمي في تحقيقو .5
التخمي عنو ل يكوف نتيجة لتأثير عوامؿ سطحية طارئة، بؿ قد يكوف نتيجة لتأثيرات 

 استراتيجية.
يشير الولء التنظيمي إلى الرغبة التي يبدييا الفرد لمتفاعؿ الجتماعي مف أجؿ تزويد المنظمة  .6

 .نحيا الولءبالحيوية والنشاط وم
 .أو مكونات مختمفة ومتمايزة عف بعضيا البعض عدة الولء التنظيمي يتكوف مف أبعاد إف   .7
يعبر الولء التنظيمي عف استعداد الفرد لبذؿ أقصى جيد ممكف لصالح المنظمة ورغبتو  .8

 .يمانو بأىدافيا وقيمياا  ة في البقاء بيا، ومف ثـ قبولو و الشديد

 الء التنظيهيهراحل تكون الو رابعًا: 

ثػالث  لمػولء التنظيمػي يػرى أف   فْ لقػد تنوعػت آراء البػاحثيف حػوؿ مراحػؿ الػولء التنظيمػي، فينػاؾ مػَ 
 فمػيس ىنػاؾ إجمػاع عمػى ىػذه المراحػؿ مػف قبػؿ ؛و يمػر بمػرحمتيفيػرى أنػ   ػفْ وىنػاؾ مَ  ،مراحػؿ

 .العمماء والباحثيف

 بعممية ترتبطاف بمرحمتيف يمر التنظيمي الولء أف  ( welsch and lavan) ولفاف ولش أشار فقد
 (:64ص ،2010 الجريسي،) وىما ،بالمنظمة الفرد ارتباط

 ا ما يختار الفرد المنظمة التي يعتقدغالبً  :هرحمة االنضهام لمهنظهة التي يريد الفرد العهل بيا .8
 .يا تحقؽ رغباتو وتطمعاتوأن  

 ا عمى بذؿ أقصى جيدأي المرحمة التي يصبح الفرد فييا حريصً  :يهرحمة االلتزام التنظيه .2
 .لتحقيؽ أىداؼ المنظمة لمنيوض بيا

 مراحؿ ثالث خالؿ مف يتطور األفراد عند التنظيمي الولء أف  ( Buchanan  1974) بوشناف ويرى
 (14ص ،2003 عورتاني،)وىي:  ،متعاقبة

تمتد مف سنة مف تاريخ التحاؽ الفرد بعممو وىي فترة تجريبية  : هرحمة التجربة واإلعداد .1
مف  ييتـ الفرد بالحصوؿ عمى القبوؿالتدريب واإلعداد والختيار، و خالليا إلى  خاضًعاويكوف 

 منيا خبرات جديدة؛ ويػرىع في عممو مف خالؿ إظيار مواىب و يبد يحاوؿ أفْ التنظيـ، و 
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الدور  تضػارب الػولء، ووضػوح تظير ضمف ىذه المرحمة : راتىناؾ خب ا أف  بوشاناف أيضً 
 .وتحديات العمؿ، وفيـ التوقعات

 وتمتد مف سنتيف إلػى أربػع ،وىي الفترة الالحقة لمفترة التجريبية :نجازهرحمة العهل واإل  .2
 ويسعى الفرد خالليا إلى إثبات ذاتو مف خالؿ عممو، والتأكيد عمى اإلنجاز الذي ،سنوات
 والتي منيا: األىمية الشخصية، والخػوؼ مػف ،الخبرات وتتميز ىذه المرحمة ببعض ،حققػو

 .العجػز، وظيور قيـ الولء لمتنظيـ والعمؿ
 تبدأ ىذه الفترة بعد السنة الخامسة مف التحاؽ الفردو  :هرحمة الثقة بالتنظيم واالنتهاء لو .3

 السنواتكانت قد تكونت في المراحؿ و  فْ ا  و  ،ويبدأ فييا بتقويـ اتجاىات الولء لديو ،بالعمؿ
 .وتنتقؿ ىذه الفترة بالفرد مف مرحمة التكويف إلى مرحمة النضج ،السابقة

 ولئو تطور في الفرد بيا يمر مراحؿ ثالث حدد فقد( Steers, 1977: 46-56) ستيرز أما
 (:197 ،2008 المخالفي،) ىي المراحؿ وىذه ،التنظيمي

تو، تيار أي اختيار الفرد لمنظمتتـ ىذه المرحمة بمرحمة الخ :بالهنظهة االلتحاقهرحمة  .1
 وكيفية اختيار المنظمة ،مدى قناعة الفرد في اختيار المنظمةواختيار المنظمة ألفرادىا، و 

 .لموظفييا
ارتباطو  وفي ىذه المرحمة يقرر فييا الفرد مدى عمؽ :الوالء لمهنظهة وهدى ىذا الوالء هرحمة .2

 الفرد ألفْ  ىداؼ المنظمة، مدى قبوؿويتحدد ذلؾ في ضوء: مدى قبوؿ الفرد أل ،بالمنظمة
تحقيؽ  ا في المنظمة، ومدى استعداد الفرد لمعمؿ بشكؿ غير عادي مف أجؿيكوف عضوً 

 .اليدؼ العاـ لممنظمة
 فدرجة مستوى الولء لدى الفرد ترتبط بدرجة احتماؿ: هرحمة قرار الهشاركة أو االنسحاب .3

  أقؿ لالنسحاب مف المنظمةمولء يعني احتماًل فالمستوى العالي ل ؛البقاء أو المغادرة لممنظمة
 .أو تكرار الغياب والعكس صحيح

و ميما اختمفت النماذج التي تتحدث عف تكوف الولء التنظيمي ومراحمو إل أنو يتفؽ ويرى الباحث أن  
اط بينو بمكاف العمؿ، ثـ مف خالؿ عممو تبدأ مشاعر الرتب ايكوف الموظؼ ممتحقً  فْ أ د  و ل بُ ن  أعمى 

اللتزاـ بتحقيؽ األىداؼ،  :مثؿ ،وبيف منظمتو تتكوف مع وجود مؤشرات تدؿ عمى مستوى ىذا الولء
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تركيا والبحث عمى  وما بمواصمة العمؿ بيا أإوقبولو لمنظمتو والحديث عنيا، ثـ تنتيي بقرار منو 
 خر.آمكاف 

 هراحل تطور الوالء التنظيهيخاهسًا: 
الموظؼ، ول يمكف حقنو لمموظؼ بمجرد تعيينو، لكنو شعور قابؿ لمتغير وجد دفعة واحدة لدى تل  

مف تاريخ مباشرة العمؿ أو مف لحظة التعرؼ  احيث يبدأ الولء بالنمو تدريجيً  والتطور مف وقت آلخر،
 ىي: ،لثالث مراحؿ افقً و ويستمر حتى إنياء الموظؼ عممو في المنظمة،  ،المنظمة إلى

رب العاـ، المنظمة لمدة تقا إلىتد مف تاريخ مباشرة العمؿ أو التعرؼ وىي تم هرحمة التجربة: .1
لمترتيب والتجربة، ويكوف اليدؼ بالنسبة لو في ىذه الفترة  ايكوف الموظؼ فييا خاضعً 

مة بيف أىدافو ءوالموا ،الحصوؿ عمى القرار النيائي بالتعييف والتأقمـ مع الوضع الجديد
ونمو التجاىات  ،تضارب الولء :ور في ىذه الفترة مثؿوأىداؼ المنظمة، حيث يختمؼ الشع

 (.109: 2007نحو المنظمة، كما قد يشعر الموظؼ بالصدمة. )المحتسب، 
ليا يقوـ الموظؼ بتأكيد وتتراوح ىذه الفترة بيف العاميف واألربعة، وخال نجاز:هرحمة العهل واإل  .2

ه الفترة بوضوح األىمية الشخصية نجاز في محاولة منو لتثبيت شخصيتو، وتتميز ىذمفيوـ اإل
 اجيد، يظير فييا نمو الولء واضحً لمفرد والخوؼ مف العجز، لذلؾ يبذؿ الموظؼ الكثير مف ال

 (.25: 2005لمعمؿ والمنظمة )العوفي، 
ا نياية، فيزداد فييا الولء شيئً  في السنة الخامسة وتستمر إلى ما ل أمرحمة الثقة بالمنظمة: تبد .3

ل يمكنو الستغناء عنيا  اا ناجحً يصبح موظفً  عالقة الموظؼ بالمنظمة إلى أفْ  وتقوي افشيئً 
 (.37: 2005أو التفكير في النتقاؿ منيا )العوفي، 

 العواهل الهساعدة عمى زيادة الوالء التنظيهي لدى الفردسادسًا: 
د السياسات: ضرورة العمؿ عمى تبني سياسات داخمية تساعد عمى إشباع حاجات األفرا .1

والنتماء ثـ  ،والطمئناف ،بالرضا امما يولد شعورً  ؛وتحقيؽ التوازف ،العامميف في التنظيـ
الحاجة  -الولء التنظيمي، ولقد رتب ماسمو الحاجات عمى النحو التالي: )الحاجة الفسيولوجية

 الحاجة إلى تحقيؽ الذات(.    -الحاجة إلى الحتراـ -الحاجة إلى النتماء -إلى األمف
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إشباع الحاجات اإلنسانية لمعامميف تزيد مف ولئيـ تجاه المنظمة التي يعمموف بيا، فاإلنساف يسعى  ف  إ
و سيسعى لمبقاء معيـ داخؿ فإذا ما وجد ذلؾ فإن   ؛ويشبع لو رغباتو ،دائمًا إليجاد مف يمبي لو حاجاتو

 .(265: 2009،السعودالمنظمة ويزيد مف ولئو )
تعبير المناخ التنظيمي يشير إلى مجموعة مف  إف   التنظيهي: االىتهام بتحسن الهناخ .2

والتي تتمتع بدرجة مف الثبات النسبي أو الستقرار، يفيميا  ،الخصائص الداخمية لمبيئة
ف   ،وبالتالي سموكيـ ،العامموف ويدركونيا فتنعكس عمى قيميـ واتجاىاتيـ التنظيمات  وا 

يرت ظال الطرفيف، وقد أمناخ تنظيمي جيد لكِ  والعامميف عمى حد سواء يسعوف إلى إيجاد
الدراسات في ىذا اإلطار أف التنظيمات ذات المناخ والبيئية المتسمطة والمحبطة لمعنويات 

والتي تتصؼ بعدـ المسؤولية ىي تنظيمات تعمؿ عمى تشجيع تسرب العامميف  ،العامميف
تعمؿ عمى إيجاد بيئة  مات مف أفْ لمتنظي د  وتقمؿ مف درجة الولء الميني لدييـ، لذلؾ ل بُ 

تنظيمي جيد قادر عمى تحقيؽ األىداؼ والىتماـ باإلنساف في سبيؿ تنمية الولء  ومناخٍ 
 (.6: 2000التنظيمي لدى العامميف )القريوتي، 

و يجب إيجاد أىداؼ مشتركة بيف تعني ىذه العبارة أن   العهل عمى بناء ثقافة هؤسسية: .3
يـ اتيـ والعمؿ عمى إشباعيـ، ثـ النظر إلييـ والتعامؿ معيـ عمى أن  العامميف وتحقيؽ احتياج

في أسرة واحدة ىي التنظيـ، والتي يسعى المسؤوؿ عنيا إلى توفير وترسيخ مقاييس  أعضاءٌ 
وتوفير القدر الالـز مف  ،متميزة ألداء عند أعضائيا مف خالؿ التدريب الكافي والمناسب

 (.39: 1999الواحدة. )المعاني،  الحتراـ بيف أفراد ىذه األسرة
فكمما كانت األىداؼ واضحة كمما كانت عممية إدراؾ وفيـ األفراد لمولء  وضوح األىداف: .4

ولممنظمة أكبر، وكمما كانت العمميات التنظيمية ووظائؼ اإلدارة واضحة كمما أدى ذلؾ إلى 
 زيادة الولء التنظيمي واإلخالص والنتماء لمتنظيـ.

المشاركة ىي الشتراؾ الفعمي والعقمي لمفرد في  نهية هشاركة األفراد العاهمين:العهل عمى ت .5
ويشترؾ في  ،المشاركة والمساىمة لتحقيؽ األىداؼ الجماعية ىموقؼ جماعي يشجعو عم

يتطمب المناخ الجيد و  ،المسؤولية عف تحقيؽ تمؾ األىداؼ تطبيؽ أنظمة مناسبة مف الحوافز
وبالتالي زيادة الولء وارتفاع  ،ية مناسبة تؤدي إلى زيادة الرضاوتوفير حوافز معنوية وماد

 (.1: 2011)الجدعاني،  معدلت اإلنتاج وتقميؿ التكمفة
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يجعؿ الفرد أكثر مسؤولية عف عممو ويعطيو  ،وىو التعمؽ الرأسي لموظيفة اإلثراء الوظيفي: .6
ذ القرارات المؤثرة في مف المشاركة في اتخا االمزيد مف حرية التصرؼ والستقالؿ ومزيدً 

 يقوي الولء التنظيمي لدى الفرد. وىذا مف شأنو أفْ  ،عممو
يشعر العامموف  فيجب أفْ  إيجاد نوع هن التوافق بين هصمحة الهنظهة وهصمحة العاهمين: .7

 ىذا الشعور مف شأنو أفْ  بالمنافع؛ ألف   المنظمة مف منافع يعود عمييـ أيضً ما تحققو ا بأف  
 ـ وولءىـ لممنظمة التي يعمموف بيا.يقوي التزامي

وىـ الذيف تتوافؽ قيميـ مع قيـ المنظمة، كمما كانت قيـ  استقطاب واختيار الهوظفين الجدد: .8
الفرد متوافقة مع قيـ المنظمة وأىدافيا كمما قوي الولء )خاصة الولء العاطفي( تجاه 

 فيجب أفْ  ،والحرص عمى الجودةالمنظمة، فإذا كاف مف قيـ المنظمة الىتماـ والعمؿ الجاد 
تتوافر فييـ  فْ مَ بحيث يتـ اختيارىـ مِ  ،تراعي ىذه الشروط بحـز عند اختيار الموظفيف الجدد

 (.220: 2005تمؾ القيـ )جرينبرج، 

 ديات التي تواجو الوالء التنظيهيالتحسابعًا: 
في ىذا المجتمع، وعدـ  تياوف اإلدارة في إقناع العالميف بأىمية أعماليـ وكونيـ أعضاء نافعيف

اللتزاـ بمبدأ الرجؿ المناسب، حيث أف عدـ وضع الفرد في العمؿ الذي يتناسب وقدرتو وميموه 
ومؤىالتو ينعكس عمى درجة ولئو، وىذا ينعكس عمى العشور بالقمؽ وعدـ الستقرار حيث أف 

نده شعورًا بعدـ شعور الفرد بأف مدرستو ل توليو اىتماميا ول تعمؿ عمى رعايتو تخمؽ ع
الطمئناف والقمؽ، كما وأف عدـ إتاحة فرص لمترقية والتقدـ بصورة عادلة لمعامميف يؤدي إلى 

 إحباط العامميف ويضعؼ مف روحيـ المعنوية.
ومف مظاىر عدـ الولء التنظيمي ضعؼ الميؿ لمعمؿ والشعور بالالمبالة وعدـ شعور الفرد 

، وازدياد ظاىرة الغياب والتمارض وعدـ والطمئنافستقرار بقيمة ذلؾ العمؿ وضعؼ الشعور بال
احتراـ مواعيد العمؿ وضعؼ عالقات الحتراـ بيف الرؤساء والمرؤوسيف وظيور حالت الستياء 
والتذمر وكثرة الشكاوي، وتياوف أو ضعؼ القيادة اإلدارية لممنظمة وابتعادىا عف العامميف، 

 (.22: 2010 لعزاوي وجواد،)ا وانخفاض الروح المعنوية بينيـ.
تصنع ألفرادىا زيادة في عممية توليد الولء التنظيمي، مف  مف الممكف لممنظمة أفْ  أف   ويرى الباحث

المدير أو  والعمؿ عمى تنمية مشاركة األفراد العامميف واإلثراء الوظيفي، وأف   ،خالؿ وضوح األىداؼ
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و ىو الشخص الذي يفوض األعماؿ، ألن   ؛س في ذلؾب الدور الرئيمعقائد المنظمة ىو الشخص الذي ي
لتمؾ المنظمة  ؿٍ فالمدير الناجح يتمتع بعامميف يفضموف البقاء معو وتحت مرؤوسيتو ويتمتعوف بولء عا

 التي يعمموف بيا.

 همخص
تناوؿ الباحث في المبحث الثاني المتغير التابع في ىذه الدراسة وىو الولء التنظيمي، ومف خالؿ 

المنظمات عامة والجامعات الفمسطينية خاصة كي تستطيع أف  ف  أالسابؽ تـ التوصؿ إلى  العرض
 ،نوع مف التوافؽ بيف مصمحة المنظمة ومصمحة العامميف يا تحتاج إلىفإن   ؛سواقياأتتنافس وتتميز في 

تي توضح مف التعريفات ال، وقد استعرض الباحث مجموعة العمؿ عمى تنمية مشاركة األفراد العامميفو 
ثـ تحدث عف أىمية الولء التنظيمي، وتناوؿ خصائص الولء التنظيمي  مفيوـ الولء التنظيمي،

 وختـ المبحث بعرضومراحؿ تكوف الولء التنظيمي، ثـ تطرؽ إلى مراحؿ تطور الولء التنظيمي، 
الجامعات  . وعميو سيتـ تناوؿ موضوعالعوامؿ المساعدة عمى زيادة الولء التنظيمي لدى الفرد

 الفمسطينية في المبحث التالي.
 



 

 

 

 المبحث الثالث

 ضطٍنٍتالجامعاث الفل

هييدت. 
 :جاهعة األزىر بغزةأواًل. 
 :سالهيةالجاهعة اإلثانيًا. 
همخص. 
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 نشأة الجاهعات الفمسطينية

 تهييد
 ؛ نظًرالمحياة القتصادية والجتماعية في قطاع غزةىـ المكونات الناظمة أتعتبر الجامعات الفمسطينية 

بر حجر ساسية مف الكوادر البشرية المؤىمة التي تعتلدورىا الريادي في رفد سوؽ العمؿ بمتطمباتو األ
األساس لمتنمية البشرية في فمسطيف، كما وتعتبر ىذه الجامعات أحد أىـ المكونات الرئيسية لقطاع 

جمالي مقارنة بالقطاعات مكوف األكبر في الناتج المحمي اإلالخدمات الفمسطيني الذي يعتبر ال
المحمية يعتبر مف الىتماـ في تعزيز الدور الريادي في الجامعات  ، لذى فإف  األخرىالقتصادية 
تركيز  التي ستسيـ في تعظيـ القيمة المضافة لمقطاعات القتصادية، وعميو فإف   الميمةالقضايا 

الىتماـ عمى مخرج الخدمات ليذه الجامعات مف خالؿ تقييـ واقع ىذه الخدمات ووضع الستراتيجيات 
نتاج الخدمة مع إض تكاليؼ المالئمة التي تسيـ في تعزيز الموقع التنافسي ليا مف خالؿ تخفي

لتعزيز العمؿ الريادي األكاديمي  الميمةيعتبر مف األسس  ،المحافظة عمى أعمى جودة ممكنة لممخرج
 في فمسطيف.

؛ لذا (اإلسالمية -األزىر بغزة)عينة الدراسة التي أجرى الباحث الدراسة عمييا ىي جامعة  ف  إحيث 
 .سيكوف حديثنا عف نشأة كؿ جامعة عمى حدة

 :نشأة جاهعة األزىر بغزة
بقرار مف  عمى أرض معيد فمسطيف الديني األزىري (ـ1991- 1992تأسست جامعة األزىر عاـ  )

لإلسياـ في  أثناء وجودىا في تونس، وذلؾ في القيادة الفمسطينية المتمثمة بمنظمة التحرير الفمسطينية
بقائيـ داخؿ  فمسطيني، لممحافظة عمىإتاحة فرصة التعميـ الجامعي ألكبر عدد ممكف مف الشباب ال

  لمعمـ، وقد بدأت الجامعة مسيرتيا في امنعيـ مف اليجرة إلى الخارج طمبً الوطف، و 
ا لمناىج بكميتي الشريعة والقانوف والتربية، وقد وضعت مناىجيا الدراسية طبقً  ـ(18-10-1990)

تـ إنشاء  (ـ1992)ت جديدة، ففي العاـ جامعة األزىر الشريؼ بالقاىرة، ثـ تتابع تطويرىا بإنشاء كميا
وكمية الزراعة، وكمية الصيدلة،  ،والعموـ اإلنسانية، كمية العموـ ،ىي: كمية اآلداب ،أربع كميات أخرى

أنشئت كمية الدراسات  (1996)أنشئت كمية القتصاد والعمـو اإلدارية، وفي العاـ  (ـ1993)وفي العاـ 
الموافقة  (1999)وتمت في العاـ  ،ةإنشاء كمية العمـو التطبيقيتـ  (ـ1997)المتوسطة، وفي العاـ 

عمى إنشاء كمية طب فمسطيف، فرع جامعة األزىر، حيث باشر طمبة كمية الطب في دراستيـ 
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في عاـ  اوتكنولوجيا المعمومات، وأخيرً أنشئت كمية ىندسة الحاسوب  (ـ2001)األكاديمية، وفي العاـ 
 (.20:2009الدليل العام لجاهعة األزىر،(األسناف تـ إنشاء كمية طب  (ـ2007) 

العممي،  وتعتمد جامعة األزىر نظاـ الساعات المعتمدة، ويوجد بيا برنامج لمدراسات العميا والبحث
بتخصصات  وتمنح درجة الماجستير في معظـ التخصصات، كما يوجد بيا برنامج الدبموـ المتوسط

 ؛شتى التخصصات وي عمى كتب ومراجع ودوريات عممية فيمختمفة. وتضـ الجامعة مكتبة كبيرة تحت
كمختبر المياه والتربة،  لإلفادة منيا عدة تمبية لحاجات الطمبة والباحثيف، وأنشأت الجامعة مختبرات

بشبكة عالقات واسعة،  ومختبر تحميؿ األغذية، ومختبر البحوث التحميمية الدوائية. وتتمتع الجامعة
والمنظمات والشبكات العربية  ير، وتنسج عالقات متنوعة مع التحاداتوباعتراؼ عربي ودولي كب

 والدولية المختمفة، فالجامعة تمتاز بعضويتيا في:

 اتحاد الجامعات العربية. 
 اتحاد الجامعات اإلسالمية. 
 التحاد الدولي لرؤساء الجامعات. 
 الشبكة العربية األوروبية لمبحوث العممية. 
 البحر األبيض المتوسط التحاد الدولي لجامعات. 
 .المنظمة العربية لمتربية والعموـ والقافة 

 رؤية الجاهعة
امعات المرموقة فمسطينًيا جامعة األزىر بغزة تسعى إلى التميز، اإلبداع، والرقمية، لتكوف ضمف الج

عمى  يالمبنلإلشعاع العممي، البحثي، والتنموي لممجتمع الفمسطيني  مركًزا ، ولتكوفوعربًيا ودولًيا
 .الجودة الشاممة والتحسف المستمر

 رسالة الجاهعة
جامعة األزىر ىي مؤسسة تعميـ مستقمة غير ربحية، تيدؼ إلى تمبية احتياجات المجتمع الفمسطيني 

والتنمية  ،العربي مف موارد بشرية مؤىمة في التخصصات المعرفية المختمفة، والبحوث العممية التطبيقية
التصالت، والمحافظة عمى أصالة التراث و عمى توظيؼ تكنولوجيا المعمومات المستدامة مع التركيز 
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العربي اإلسالمي واللتزاـ بمبادئ حقوؽ اإلنساف التي تشمؿ العدالة والمساواة واللتزاـ بحكـ القانوف 
 والشفافية والتسامح والحتراـ وعدـ التميز والتنوع والشراكة ألصحاب المصمحة.

 يجيةاألىداف االسترات
تطوير قدرات الطاقـ األكاديمي واإلداري والعمميات اإلدارية المساندة لمبرامج التعميمية والبحث  .1

 العممي وخدمة المجتمع.
تطوير البرامج األكاديمية لتمبية احتياجات العمؿ الفمسطيني والعربي مف خالؿ خمؽ بيئة  .2

 تعميمية ذات جودة عالية.
كأساس لصنع السياسات حوؿ تطوير جامعة األزىر المساىمة في تحسيف مستوى المعرفة  .3

 والتنمية المستدامة لممجتمع الفمسطيني.
مف خالؿ تقديـ الخدمات الستشارية والتدريبية والبحثية  ،ربط الجامعة بالمجتمع الفمسطيني .4

 والعمؿ التطوعي.
يؿ إلى مصادر التمو  لموصوؿتحسيف العالقات الدولية لجامعة األزىر وتعزيز قدراتيا  .5

 (www.alazhar.edu.ps)  الفمسطينية والعربية واإلسالمية والدولية.

بفرنسا، وجامعة  "كما تحظى جامعة األزىر بعالقات توأمة مع جامعة "اكس مرسيميا"، وجامعة "دانكرؾ
مف الجامعات  ف أكاديمي مع عدد"قناة السويس"، وجامعة "القاىرة" بمصر، وتربطيا عالقات تعاو 

ماربورج"  37 األجنبية والعربية، مثؿ جامعة "بومبست" بمانشستر في بريطانيا، وجامعة "فيمبس
العديد مف  بألمانيا، وجامعة "فيربي" في بروكسؿ ببمجيكا. وتتمتع جامعة األزىر بعالقات تعاوف مع

الدليل العام ( مركز الفرنسي، ومركز األمديسيتالمراكز العممية العالمية مثؿ المركز البريطاني، وال
 (.25: 2009لجاهعة األزىر،

 غزةب سالهيةالجاهعة اإل

الثانوية وقمة  عف معيد األزىر الديني أماـ كثرة أعػداد خريجػي االجامعة اإلسالمية بغزة انبثاقً  أُنشئت
الديني بغزة  األزىػر حصوليـ عمى فرصة التعميـ العالي داخؿ قطاع غزة. وقد اتخذت لجنة معيد

كمية الشريعة  بتطوير المعيد إلى جامعة إسالمية تضـ بصورة أوليػة اقرارً  (ـ12/4/1977)بتاريخ
فمع افتتاح  بدأت الجامعة تتوسع بشكؿ كبيػر،و والقانوف وكمية أصوؿ الديف وقسـ المغة العربية. 

 (كمية اآلداب نػواة)ـ المغة العربية بدأ الطالب يدرسوف في كميتي الشريعة وقس (ـ1978)الجامعة عاـ 

http://www.alazhar.edu.ps/
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التالي افتتحت  افتتحت كميتا أصوؿ الديف والتربية، وفي العػاـ (ـ1980-1979)وفي العاـ الجامعي 
، وفي العاـ الجامعي  التمريض إل  قررت الجامعة افتتاح كمية (ـ1985-1986)كميتا التجارة والعمـو

الكمية في العاـ  حتالؿ، لكف الجامعة افتتحت تمػؾأنيا اضطرت لتأجيؿ ذلؾ بسبب رفض سمطات ال
-2004)الجامعي  ، كما افتتحت في نفس العاـ كمية اليندسة، وفػي العػاـ(ـ1992-1993)الجامعي 
ىذا وبمغ  .افتتحت كمية الطب (ـ2006)افتتحت كمية تكنولوجيا المعمومات، وفي عاـ  (ـ2005

ا أعضاء منيـ عضوً  خمسػة (ـ1979-1978)لجػامعي أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة في العػاـ ا
الجامعة بعدد مف  وأربعة أعضاء مف حممة الماجستير، كما استعانت ةا يحمؿ درجة دكتوراواحدً 

التاريخ تطورت ىيئة  الحاضريف مف حممة درجة الدكتوراه مف جامعات الضفة الغربيػة، ومنػذ ذلػؾ
حممة درجة الدكتوراه  د البرامج األكاديمية، ووصؿ عددالتدريس مع زيادة عدد الكميات وتطور وتعد

مف ( 221تدريس، وىـ ) عضػو ىيئػة( 339)إلى  (2008-2007) والماجستير في العاـ الجامعي
يعمموف مساعدي  امعيدً ( 48) مف حممة الماجستير، باإلضافة إلى(118، و )ةحممة درجة الدكتورا

وطالبة  اطالبً ( 25اإلسالمية ) طالب الذيف التحقػوا بالجامعػةتدريس أو فنيي مختبرات. ىذا وبمغ عدد ال
في ( 358الطالب والممتحقيف ) ، وبعد عشر سنوات أصبح عػدد(ـ1979-1978)في العاـ الجامعي 
بمغ عدد الطالب  (ـ2009-1999)، وفػي العػاـ الجػامعي (ـ1989-1988)العاـ الجامعي 

(. 20.396الطالب والطالبات ) بمػغ عػدد (ـ2009-2008)وفي العاـ الجػامعي ( 8615والطالبات )
اإلسالمية بغزة ثالثة مف الطالب في العاـ  وفي المقابؿ فقد بمغ عدد الطمبة الػذيف تخرجػوا مػف الجامعػة

تخرج مف  (ـ1992-1991) الجامعي ، وبعد عشر سنوات في العػاـ(ـ1981-1982)الجامعي 
( 1609تخرج مف الجامعة ) (ـ2002-2001)العاـ الجػامعي  وطالبة، وفي اطالبً ( 197الجامعة )

وطالبة،  اطالبً ( 3.355الجامعة ) تخرج مف (ـ2009-2008)وطالبة، وفي العاـ الجامعي  اطالبً 
 .)swww.iugaza.edu.p( وطالبة اطالبً ( 22.448وبذلؾ يصبح عدد الذيف تخرجوا مف الجامعة )

 رؤية الجاهعة
 ة إلحداث نيضة مجتمعية شاممة.ينسانوخدمة اإل ،الثقافةو منارة عممية رائدة لممعرفة 

http://www.iugaza.edu.ps/
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 رسالة الجاهعة
الجامعة اإلسالمية مؤسسة أكاديمية تسعى لمنيوض بالمستوى العممي والثقافي والحضاري، تعمؿ عمى 

ولوجي، وتشجع البحث العممي وتساىـ في مواكبة التجاىات الحديثة في التعميـ العالي والتطور التكن
 بناء األجياؿ وتنمية المجتمع في إطار مف القيـ اإلسالمية.

 األىداف االستراتيجية لمجاهعة
 لمعايير الجودة. وفًقارفع مستوى البرامج التعميمية في الجامعة  .1
 الرتقاء بالبحث العممي ودعمو واستثماره في اتجاه تحقيؽ التنمية المستدامة. .2
 عزيز دور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع.ت .3
 .ضبط ورفع كفاءة األداء المؤسسي إدارًيا وتقنًيا .4
 الرتقاء بالبيئة الجامعة ومستوى الخدمة المقدمة لمطالب والعامميف. .5
 .تدعيـ عالقات الشراكة والتعاوف مع المؤسسات المحمية واإلقميمية والدولية .6

 الهمخص
حيث تـ بياف مفيـو  ،وىو الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،دراسةتناوؿ ىذا المبحث مجتمع ال

منيا ما ل يقؿ  اًل الجامعات الفمسطينية عبارة عف مؤسسات تضـ كُ  ف  أ تبيفثـ  ،الجامعات الفمسطينية
درجة الدبمـو منح ب تبدأمختمفة اـ متخصصة، وتقدـ برامج تعميمية سعف ثالث كميات جامعية وأق

، ويجوز ليا تقديـ برامج تعميمية تنتيي بمنح شيادة دبموـ وفؽ أنظمة ةاجستير أو الدكتوراو المأ العالي
. كما تـ استعراض نبذة عف الجامعات الفمسطينية " الجامعة اإلسالمية، وجامعة األزىر"، ورؤية  الدبمـو

ات الفمسطينية مف الجامع اًل ورسائؿ الجامعات الفمسطينية المبحوثة، كما تـ استعراض أىـ أىداؼ كُ 
 شاء اهلل في الفصؿ التالي. المبحوثة، وسيتـ تناوؿ موضوع الدراسات السابقة إفْ 

 



 

 

 

 الفصل الثالث

 الذراصاث الضابقت

.تهييد 
 :الدراسات التي تناولت هوضوع القيادة أواًل

 االستراتيجية.
الدراسات الفمسطينية. 
الدراسات العربية. 
جنبيةالدراسات األ. 
 :لوالء التنظيهيالدراسات التي تناولت اثانيًا. 

الدراسات الفمسطينية. 
الدراسات العربية. 
جنبيةالدراسات األ. 
 :الفجوة البحثيةثالثًا. 
همخص. 

 

 



 

26 

 

 تهييد
وكذلؾ خبرات وتجارب الباحثيف السابقيف،  ،مف روافد المعرفة اا أساسيً تمثؿ الدراسات السابقة رافدً 

والتي ليا األثر  ،ساتيـ وبحوثيـنجازاتيـ والنتائج والتوصيات التي خمصت ليا دراإـ ىعمى أ ولالطالع
الكبير في إثراء معرفة ومعمومات الباحثيف، مما تساعدىـ في تكويف خمفية عف موضوع دراساتيـ، 

 التي وقع بيا الباحثوف السابقوف. األخطاءوتجنب  ا وشموًل لؾ إنجازىا بشكؿ أفضؿ وأكثر عمقً وكذ

ت موضوعي القيادة الستراتيجية والولء قد استعرض الباحث أىـ الدراسات السابقة التي تناول
التنظيمي، وموضوعات ذات عالقة بموضوع الدراسة سواء كانت بشكؿ مباشر أو غير مباشر، حيث 

 (10) ، دراسات عربيدراسة (15فمسطينية )ىي: دراسات  ،قاـ الباحث بتقسيميا إلى ثالث أقساـ
 ألحدث إلى األقدـ حسب تاريخ نشرىا.، وتـ ترتيبيا مف ادراسة (13) ، دراسات أجنبيةدراسات

 

 ستراتيجية: الدراسات التي تتعمؽ بالقيادة الأوًل 

 الفمسطينيةالدراسات 
 (2017دراسة )اليجين،  .1

 ".الفمسطيني األهن قوى لدى اإلدارة شفافية تعزيز في االستراتيجية القيادة عالقة"عنواف الدراسة: 

في تعزيز شفافية اإلدارة لدى قوى األمف  الستراتيجيةعالقة القيادة  إلىلتعرؼ اىدفت الدراسة 
الفمسطيني في المحافظات الجنوبية، وقد تكوف مجتمع الدراسة مف الضباط مف رتبة )نقيب فما فوؽ( 

، واعتمدت عينة الدراسة عمى ا( ضباطً 4750ة، الذيف بمغ عددىـ )بوزارة الداخمية داخؿ األجيزة األمني
( استبانة، بنسبة استجابة 310، وتـ استرداد )ا( ضابطً 355ية التي بمغت )ة الطبقالعينة العشوائي

%(، وقد استخدـ الباحث الستبانة كأداة لمدراسة، وأسئمة 13( استبانة بنسبة )45%(، وتـ فقد )87)
، استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ( سؤًل 47متغيري الدراسة بمعدؿ ) موزعة عمى أبعاد

 (.SPSSحميؿ اإلحصائي )وبرنامج الت

 :الدراسة إلييا توصمت التي النتائج أىم

 مفاأل وىقُ  لدى دارةاإل شفافية تعزيز في يجابيةإ ارتباط عالقة ليا الستراتيجية القيادة 
 . الفمسطيني
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 الفمسطيني مفاأل قوى لدى الستراتيجية القيادة مع يجابيةإ ارتباط عالقة ليا داريةاإل الشفافية . 
 الستراتيجية القيادة عند المجالت وأعمى ىـأ مف الستراتيجي التجاه حديدت مجاؿ . 
 في والضباط القيادات لدى العامة المصمحة عمى الخاصة المصمحة تغميب تجنب ضعؼ 

 .األمنية المؤسسة
 الستراتيجية القيادة عالقة حوؿ المبحوثيف، استجابات بيف إحصائية دللة ذات فروؽ وجدت 

 . البكالوريوس لصالح العممي المؤىؿ ومتغير الذكور لصالح الجنس غيرلمت ُتعزى
 القيادة عالقة حوؿ المبحوثيف، استجابات بيف إحصائية دللة ذات معنوية فروؽ وجدت ل 

 (.الخدمة سنوات العسكرية، الرتبة) لمتغيرات ُتعزى الستراتيجية
 (2017دراسة )اسميم،  .2

 الوطني واألهن الداخمية بوزارة األهنية األزهات إدارة في ستراتيجيةاال القيادة عنوان الدراسة " دور
 الفمسطيني".

مف الداخمي، وقياس قدراتيا في إدارة ر القيادة الستراتيجية بجياز األلتعرؼ إلى دو اىدفت الدراسة 
ادة ، وذلؾ مف خالؿ دراسة أبعاد القيالفمسطينينية بوزارة الداخمية واألمف الوطني ماألزمات األ

الستراتيجية )نشر التعمـ التنظيمي، وتمكيف العامميف، ونشر الثقافة التنظيمية، وتفعيؿ التقنيات الحديثة 
براز عالقتيا وتأثيرىا بإدارة األزمات األمنية، وقدمت  والتصور الستراتيجي، والرقابة التنظيمية(، وا 

 في إدارة األزمات األمنية. يجيةالدراسة توصيات مقترحة لتعزيز وتطوير دور القيادة السترات

واعتمد  ،واستخدـ الباحث المنيج  الوصفي التحميمي، واستخدـ الستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات
رائد فما مف الداخمي مف رتبة از األيسموب الحصر الشامؿ لتحميؿ العينة، وىي الرتب السامية في جأ

( استبانة، 132( استبانة، استرد الباحث منيا )137، حيث تـ توزيع )ا( ضابطً 137فوؽ وعددىـ )
 %(.96وقد بمغ نسبة السترداد )

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ها يمي:

  (.68.42مف الداخمي درجة كبيرة )القيادة الستراتيجية في جياز األبمغ واقع ممارسة% 
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  باستثمار جميع اإلمكانات ليذا تمتمؾ القيادة خبرة عممية في إدارة األزمات األمنية، وتقوـ
منية لموصوؿ مج متعددة لمتعامؿ مع األزمات األعداد خطط وبراإالغرض، كما تعمؿ عمى 

 %(.69.69اءت النتيجة بدرجة كبيرة )جوقد  ،لحالة مف الوقاية
  إحصائيةل توجد فروؽ ذات دللة ( عند مستوى دللةα ≥ 0.05 بيف متوسطات )

عزى دور القيادة الستراتيجية في إدارة األزمات األمنية تُ  المبحوثيف حوؿ استجابات
ى اإلداري، عدد سنوات الخدمة، ملمتغيرات )العمر، المؤىؿ العممي، الرتبة العسكرية، المس

 المحافظة التي يعمؿ بيا(.
 (2017دراسة )السراج،  .3

 عمى ميدانية دراسة" فيةالوظي الحياة جودة تحسين في وأثرىا االستراتيجية القيادة" عنواف الدراسة:
 ."غزة بقطاع الحكومية غير المنظمات

 المنظمات في الوظيفية الحياة جودة تحسيف في الستراتيجية القيادة ثرأ إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
 بالمنظمات العامميف مف الدراسة مجتمع وتكوف العالميف، نظر وجية مف غزة بقطاع الحكومية غير
 المنيج الباحثة واستخدمت ،مفردة( 338) بمغت عشوائية طبقية عينة ياراخت وتـ ،الحكومية غير

 ما أي ؛استبانة( 279) استرجاع تـ حيث ،البيانات لجمع كأداة الستبانة باستخداـ التحميمي الوصفي
 إلدخاؿ إحصائية كرزمة( SPSS) الحصائي التحميؿ برنامج استخداـ تـ كما ،(%81.6) نسبتو

 .بياناتال وتحميؿ ومعالجة
 :الباحثة إلييا توصمت التي النتائج أىم

 الحياة جودة وتحسيف الستراتيجية القيادة ممارسات بيف إحصائية دللة ذات عالقة توجد 
 .غزة بقطاعة الحكومية غير المنظمات في لمعامميف الوظيفية

 الوظيفية اةالحي جودة تحسيف في الستراتيجية القيادة لممارسات إحصائية دللة وذ أثر يوجد 
 التابع المتغير عمى المؤثرة المتغيرات أف تبيف حيث الحكومية، غير المنظمات في لمعامميف

 الممارسات عمى التأكيد الستراتيجي، التوجو تحديد البشري، الماؿ رأس تطوير" :ىي
 .ضعيؼ تأثيرىا أف تبيف المتغيرات وباقي" األخالقية

 القيادة الستراتيجية  حوؿ المبحوثيف استجابات وسطاتمت بيف إحصائية دللة ذات فروؽ وجدت 
 .الخدمة ولسنوات العمرية لمفئة زىعتُ  الحكومية غير المنظمات في



 

29 

 

 الحياة جودة حوؿ المبحوثيف استجابات متوسطات بيف إحصائية دللة ذات فروؽ وجدت 
 .الخدمة ولسنوات العمرية لمفئة زىعتُ  الحكومية غير المنظمات في الوظيفية

 (2017دراسة )حهيد، .4
"دور القيادة االستراتيجية في تحقيق الهيزة التنافسية في وزارة األوقاف والشؤون  :عنواف الدراسة

 ".الدينية

دور القيادة الستراتيجية في تحقيؽ الميزة التنافسية في وزارة األوقاؼ  إلىىدفت الدراسة التعرؼ 
الوصفي التحميمي، والستبانة والمقابالت كأداة لجمع  والشئوف الدينية، وقد استخدمت الباحثة المنيج

البيانات، وتكوف مجتمع الدراسة مف العامميف في المناصب اإلشرافية )رئيس شعبة فما فوؽ( في وزارة 
سموب المسح الشامؿ، وتـ استرداد أاستخدمت الباحثة و ، (123شئوف الدينية البالغ عددىـ )األوقاؼ وال

 %(، 88.6لمتحميؿ بنسبة )( استبانة صالحة 109)

 كان أبرزىا: ،وقد خمصت الدراسة إلى العديد هن النتائج

  ،مستوى ممارسات القيادة الستراتيجية في وزارة األوقاؼ والشئوف الدينية مرتفع بدرجة كبيرة
%(، مستوى الميزة التنافسية في 67.5حيث اتضح ذلؾ مف خالؿ حصوليا عمى وزف نسبي )

شؤوف الدينية متوسط، حيث اتضح ذلؾ مف خالؿ حصولو عمى وزف نسبي وزارة األوقاؼ وال
بيف ممارسة  (α≤0.05)عند مستوى دللة  إحصائية%(، توجد عالقة ذات دللة 63.8)

القيادة الستراتيجية لدى العامميف في وزارة األوقاؼ والشئوف الدينية وتحقيؽ الميزة التنافسية، 
بيف ممارسات القيادة  (α≤0.05)دللة  ىمستو عند  إحصائيةوجود أثر ذي دللة 

 الستراتيجية لدى العامميف في وزارة األوقاؼ والشؤوف الدينية وتحقيؽ الميزة التنافسية.
 (2016،)أبو سلطان دراسة .5

  ."الوزارات الحكوهية دور القيادة االستراتيجية في بناء قيادات الصف الثاني في" :عنواف الدراسة
الوزارات  الثاني في ؼدور القيادة الستراتيجية في بناء قيادات الص إلى ؼعر ىدفت الدراسة الت

 حوؿ دوف ممارستيـ لدور القيادةالثاني وتَ  ؼ، وتحديد المعوقات التي تواجو الصالفمسطينية
 لدور القيادة الستراتيجية في حصائيةروؽ ذات الدللة اإلفالستراتيجية في الوزارات، وكذلؾ معرفة ال
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 عزى لمتغيرات )الجنس، العمر، المؤىؿوالتي تُ  الفمسطينيةالثاني في الوزارات  ؼقيادات الص بناء
 الوظيفي(. العممي، سنوات الخدمة، المسـ 

 :هن أىهيا عدة نتائج ىوقد توصمت الباحثة إل

 جاء بوزف  الفمسطينيةالثاني في الوزارات  ؼدور القيادة الستراتيجية في بناء قيادات الص
 .وىو بدرجة كبيرة( 6..1) نسبي

 الفمسطينيةوير رأس الماؿ البشري في الوزارات طفي دور اإلدارة العميا في ت ؼوجود ضع 
 .ةطوىو بدرجة متوس( 66.247) حيث جاء بوزف ،الثاني ؼقيادات الص لبناء

 الثاني وتحوؿ دوف ممارستيـ لدور القيادة  ؼأىـ المعوقات التي تواجو قيادات الص
رد في اتخاذ القرارات لدى اإلدارة العميا فىو عممية الت الفمسطينيةفي الوزارات  ةالستراتيجي

 .وىو بدرجة كبيرة( 83.150)  نسبي حيث جاء بوزف
 (2016دراسة )القانوع,  .6

 الشق -الوطني واألهن الداخمية بوزارة العاهمين تهكين في االستراتيجية القيادة دور "عنواف الدراسة: 
 الهدني".
 المدني الشؽ -الداخمية بوزارة العامميف تمكيف في الستراتيجية القيادة دور إلى لتعرؼا لدراسةا ىدفت
 شعبة رئيس) اإلشرافية الوظائؼ في العامميف مف الدراسة مجتمع تكوف حيث, غزة قطاع محافظات في
 غزة، اعبقط المدني الشؽ -الداخمية وزارة في موظًفا( 214) ب عددىـ ويقدر ،(وزارة وكيؿ حتى

 لمجتمع الشامؿ المسح عمى فاعتمدت الدراسة عينة أما التحميمي، الوصفي المنيج الباحث واستخدـ
 عددىـ والبالغ ،المدني الشؽ -الداخمي وزارة في اإلشرافية الوظائؼ في العامميف جميع مف الدراسة

 عمى توزعت فقرة (60) مف مكونة استبانة عف عبارة لمدراسة أداة الباحث صمـو ، موظًفا( 214)
 (.SPSS) اإلحصائي التحميؿ برنامج الباحث واستخدـ محاور، خمس

 :الباحثة إلييا توصمت التي النتائج أىم
 بقطاع المدني الشؽ -الوطني واألمف الداخمية بوزارة الستراتيجية القيادة دور توافر مستوى بمغ 

 الشؽ -الداخمية بوزارة مميفالعا تمكيف مستوى بمغ بينما ،(68.29) نسبي بوزف كانت غزة
 (.67.40) نسبي بوزف غزة بقطاع المدني
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 مستوى عند إحصائية دللة ذات عالقة توجد (α≤0.05 )الستراتيجية القيادة دور بيف 
 .غزة بقطاع المدني الشؽ -الوطني واألمف الداخمية بوزارة العامميف وتمكيف

 طةمتوس نسبة وىي( 59.29) العامميف تحفيز نسبة كانت. 
 (2015دراسة )القٌسً,  .7

 ".دور القيادة االستراتيجية في تطوير السياسات اإلدارية بوزارة الصحة الفمسطينية "عنواف الدراسة: 
بوزارة الصحة  دور القيػادة السػتراتيجية فػي تطػوير السياسػات اإلداريػة إلىلتعرؼ اىدفت الدراسة 

دائرة حتى  مػدير) عامميف في الوظائؼ اإلشرافيةتكوف مجتمع الدراسة مف ال الفمسطينية. حيثُ 
أما عينة  بقطػاع غػزة، فػي وزارة الصػحة الفمسػطينية اموظفً  (172)، ويقدر عددىـ بػ(وكيؿ وزارة

اإلشػػػرافية  الدراسة فاعتمدت عمى المسح الشامؿ لمجتمع الدراسة مف جميع العػامميف فػي الوظػائؼ
  وقػػػد بمغػػػت نسػػػبة السػػػتجابة(، 172) ػطينية والبػػػالغ عػػػددىـفمسػػفػػػي وزارة الصػػػحة ال

ولقػد صػمـ  ،استبانة لمعينة الستطالعية(، 30) استبانة منيا(167حيث تـ استرداد عدد )(%97)
فقػػرة توزعػػت (66)  مػف محػوريف رئيسػيف شػمال الباحػث أداة لمدراسػة عبػارة عػف اسػتبانة مكونػة

 .التحميؿ اإلحصائي مجػػالت، واسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي وبرنػػامج( 10ػى )عمػ

 ومن أهم النتائج التً توصلت إلٌها الدراسة

 لسػػػتراتيجية بػػػوزارة ا بمغػػػت الدرجػػػة الكميػػػة لالسػػػتبانة حػػػوؿ واقػػػع ممارسػػػات القيػػػادة
بينمػػػػا بمغػػػػت الدرجػػػػة الكميػػػػة ( %62.4) انسػػػػبيً  اينية بقطػػػػاع غػػػػزة وزنً ػطالفمسػػػ الصػػػحة

ا ا نسبيً الفمسطينية بقطاع غزة كانت وزنً  السياسات اإلدارية بوزارة الصحة حػػػػوؿ واقػػػػع
%(67.8.) 

  زارة الصػحةيوجػد دور لمقيػادة السػتراتيجية فػي تطػوير السياسػات اإلداريػة فػي و 
 (.0.805) حيث كاف معامؿ ارتباط بيرسوف الفمسػطينية،

 ) 2015دراسة )صالح، ، .8
 الهدراء بوزارة الصحة". "القيادة االستراتيجية وعالقتيا بالسموك اإلبداعي لدىعنواف الدراسة: 

وزارة الصحة ب يريفاإلبداعي لممدىدفت الدراسة، الكشؼ عف العالقة بيف القيادة الستراتيجية والسموؾ 
الفمسطينية، والكشؼ عف مدى ممارساتيـ لمقيادة الستراتيجية ولمسموؾ اإلبداعي مف وجية نظر 
رؤساء األقساـ في الوزارة، ووضع تصور مقترح لتفعيؿ دور القيادة الستراتيجية والنيوض بالسموؾ 
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د استخدـ الباحث أسموب وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لمدراسة، وق، اإلبداعي لدييـ
 المسح الشامؿ في اختيار عينة الدراسة، والمكونة مف جميع أفراد مجتمع الدراسة األصمي، وعددىا

مف رؤساء األقساـ العامميف بوزارة الصحة الفمسطينية بمحافظة شماؿ غزة، حيث استخدـ  113))
وزارة الصحة  مديريدى ممارسة وىي مف قسميف: األوؿ: لقياس م ،الباحث الستبانة كأداة لمدراسة

وزارة الصحة الفمسطينية لمسموؾ  مديريالفمسطينية لمقيادة الستراتيجية والثاني: لقياس مدى ممارسة 
 .(SPSS) حصائيةاإلبداعي، وتـ تحميؿ بيانات الدراسة باستخداـ الرزمة اإل

 :وهن أىم نتائج الدراسة
  ة الستراتيجية بدرجة متوسطةوزارة الصحة الفمسطينية لمقياد مديريممارسة. 
  وزارة الصحة الفمسطينية لمسموؾ اإلبداعي بدرجة متوسطة. مديريممارسة 
  عند مستوى دللة إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة (α≤0.05)  بيف القيادة الستراتيجية

وزارة الصحة الفمسطينية، مف وجية نظر رؤساء األقساـ في  مديريوالسموؾ اإلبداعي لدى 
 .وزارةال

 (2015الهصري، دراسة ) .9
 ".الداخمية واألهن الوطني بوزارة دور القيادة االستراتيجية في تفعيل إدارة الهعرفة" عنواف الدراسة:

بػػوزارة الداخميػػة  المعرفػة دور القيػادة السػتراتيجية فػي تفعيػؿ عمميػات إدارةإلػى ىػدفت الدراسػة التعػرؼ 
العامميف في الوظائؼ  مجتمػػع الدراسػػة مػػف ػؽ المػػدني بقطػػاع غػػزة، حيػػث تكػػوفالشػ -واألمػػف الػػوطني

فػي وزارة الداخميػة الشػػؽ  اموظفػً ( 177ويقػدر عػددىـ ب ) ،(رئيس شعبة حتى وكيػؿ وزارة)اإلشرافية 
ع الدراسػة مػف جميػع لمجتمػ الدراسػة فاعتمػدت عمػى المسػح الشػامؿ المػدني بقطػاع غػزة، أمػػا عينػة

وقد صمـ ، (177والبالغ عددىـ) الشػؽ المػدني –اإلشػرافية فػي وزارة الداخميػة  العػامميف فػي الوظػائؼ
محاور،  خمسػة فقرة توزعت عمى( 65الباحث أداة الدراسة، وىي عبارة عف استبياف مكوف مف )
 (SPSS).  اإلحصائي واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وبرنامج التحميؿ

 :وأىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
  بمغت الدرجة الكمية لالستبانة حوؿ واقع ممارسات القيادة الستراتيجية بوزارة الداخميػة واألمػف

(بينمػا بمغػت الدرجػة الكميػة حػوؿ %68.458الشػػؽ المػدني بقطػاع غػزة نسػبة ، ) -الػوطني
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مػدني بقطػاع غػزة وزنػػًا الشػؽ ال -المعرفػة بػوزارة الداخميػة واألمػف الػوطني واقػع عمميػات إدارة
 .(%67) انسبيً 

  المعرفة، بيف دور القيادة الستراتيجية وتفعيؿ عمميات إدارة إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة 
 (.0.00) ومستوى الدللة( 0.789حيث كاف معامؿ ارتباط بيرسوف )

  ) 2014،دراسة )أبو حجير،  .10
القيادة االستراتيجية ودورىا في إدارة الهخاطر واألزهات "دراسة تطبيقية عمى " عنواف الدراسة:

 ".الهؤسسات الحكوهية الفمسطينية
ممارسػات القيػادة السػتراتيجية ودورىػا فػي إدارة المخػاطر واألزمػات فػي إلػى ىػدفت الدراسػة التعػرؼ 

طينية، وقػد اسػتخدـ الباحػث المػنيج الوصػفي التحميمػي ليػػػذا الغػػػرض، المؤسسػات الحكوميػة الفمسػ
حيػػػث تػػػـ اسػػػتخداـ قائمػػػة الستقصػػػاء كػػػأداة رئيسػػػة لجمػػػع البيانػػػات، أمػػػا مجػػػاؿ التطبيػؽ، فتمثػؿ فػي 

ػاني العديػد مػف المخاطر واألزمات، وبمغ القيػادة اإلداريػة فػي المؤسسػات الحكوميػة الفمسػطينية التػي تع
مفػردة، وكانػػت عينػػة طبقيػػة عشػػوائية، ( 391، بينمػا بمػغ حجػـ العينػة )اموظفػً ( 2682حجـ المجتمع )

إلدخػػاؿ ومعالجػػة البيانػػات  إحصائيةكرزمػػة SPSS) )كمػػا تػػـ اسػػتخداـ برنػػامج التحميػػؿ اإلحصػػائي
 .فرضػػياتواختبػػار ال

 :ومن أهم نتائج الدراسة

   ممارسات القيادة الستراتيجية مطبقة بنسب متوسطة مف قبؿ قيادات  توصمت الدراسة إلى أف
إدارة المخاطر واألزمات مطبقة في المؤسسات  المؤسسات الحكومية الفمسطينية، كما أف  

 .أكثر مف الوقائي الحكومية الفمسطينية بنسبة متوسطة، طغي عمييا األسموب العالجي
 دة الستراتيجية إدارة توصمت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط طردية قوية بيف ممارسات القيا

  .األزمات، وىو ما يعزز دور القيادة الستراتيجية في إدارة المخاطر واألزماتالمخاطر و 
   خاطر واألزمات كانت مفي إدارة ال اا وتأثيرً ر ارتباطً الممارسات األكث توصمت الدراسة إلى أف

مف قبؿ القيادات في المؤسسات الحكومية الفمسطينية، وىي )التعمـ المستمر،  ااألقؿ تطبيقً 
 ).تنمية وتطوير رأس الماؿ البشري وتطبيؽ رقابة تنظيمية متوازنة
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 الدراسات العربية

 (2015ني، يدراسة)الج .1

دراسة هقارنة بين "ظهات الهستداهة الهن ءدور القيادة االستراتيجية في بنا" :والتي بعنواف 
 ."الييئة الهمكية بينبع والهديرية العاهة لحرس الحدود بالرياض

مستوى توافر ميارات القيادة الستراتيجية لدى القيادات بالييئة الممكية بينبع الى ىدفت الدراسة التعرؼ 
مة المتحققة في الييئة الممكية والمديرية العامة لحرس الحدود بالرياض، ومعرفة مستوى أبعاد الستدا

في آراء  حصائيةالعالقة ذات الدللة اإلالى بينبع والمديرية العامة لحرس الحدود بالرياض، والتعرؼ 
تكوف مجتمع و المبحوثيف بيف مستوى توافر ميارات القيادة الستراتيجية في بناء المنظمات المستدامة، 

يشغموف المراتب الوظيفية اآلتية  فوالذي ،الييئة الممكية بينبع الدراسة مف مجتمعيف، األوؿ: القيادات في
(، والثاني: القيادات في المديرية العامة 141)مدير عاـ، مدير إدارة، رئيس قسـ( والبالغ عددىـ )

(، وبمغت عينة 275)مقدـ، عقيد، عميد، لواء( والبالغ عددىـ ) :لحرس الحدود بالرياض لمرتب اآلتية
(، واستخدـ الباحث أسموب المنيج الوصفي، 162( وبمغت العينة الثانية )108ى )الدراسة األول

 واستخدـ أداة الستبانة كأداة لجمع البيانات.

 :وهن أىم نتائج الدراسة

  توافر ميارات القيادة الستراتيجية لدى القيادات في الييئة الممكية بينبع والمديرية العامة لحرس
لدى الييئة الممكية  اوكانت ىذه الميارات أكثر توافرً  (3.4873الحدود بالرياض بمتوسط )

( عنيا لدى قيادات المديرية العامة لحرس الحدود والتي كاف متوسط 3.7030بينبع بمتوسط )
 (.3.3449توافرىا )

  ُبؿ التي تعزز مف دور القيادات الستراتيجية في بناء المنظمات المستدامة الموافقة عمى الس
 (.5.00مف  4.2017بمتوسط )

  ( فأقؿ في الييئة الممكية بينبع والمديرية 0.01عند مستوى ) إحصائيةوجود فروؽ ذات دللة
العامة لحرس الحدود بالرياض حوؿ مستوى توافر ميارات القيادة الستراتيجية ومستوى أبعاد 

 كية بينبع.الستدامة المتحققة في المنظمتيف محؿ الدراسة لصالح الذيف يعمموف بالييئة المم
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 (2013دراسة )آل سعود،  .2

دور القيادة االستراتيجية في الوقاية هن األزهات في الههمكة العربية السعودية: عنواف الدراسة: " 
 دراسة تطبيقية عمى منسوبي الستخبارات العامة في مدينة الرياض".

مات في المممكة العربية لتعرؼ إلى دور القيادة الستراتيجية في الوقاية مف األز ا ىدفت الدراسة
السعودية، وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع منتسبي 

مع األصمي بمغ الستخبارات العامة مف مدينة الرياض، وقد تـ أخذ عينة عشوائية بسيطة ممثمة لممجت
 .الغرض ليذا صممت استبانةراسة ، واستخدـ في جمع البينات الالزمة لمدا( فردً 302عددىـ )

 :أىهيا النتائج هن هجهوعة إلى الدراسة خمصت وقت

 أفراد. األزمات مف الوقاية في الستراتيجية القيادة دور عمى بشدة موافقوف الدراسة عينة أفراد 
 .األزمات مف الوقاية في الستراتيجية القيادة تواجو التي المعوقات عمى موافقوف العينة

  :2012)رحيهة، دراسة ) .3

لضغوط العهل، دراسة تحميمية آلراء عينة  دور هيارات القيادة االستراتيجية في التييؤ"والتي بعنواف: 
 ."هن القادة العسكريين

ىػػػدؼ الدراسػػػة إلػػػى دراسػػػة دور ميػػػارات القيػػػادة السػػػتراتيجية بأبعادىػػػا الثالثػػػة: )الرؤيػػػة، التركيػػز 
نفيػػذ( فػػي التييػػؤ لضػػغوط العمػػؿ بأبعادىػػا السػػتة، وىػػي: )التييػػؤ لممواجيػػة، التأمػػؿ لممواجيػة، الت

المواجيػة الوقائيػة، البحػث عػف الػدعـ الوسػيمي، البحػث عػف الػدعـ الوجػػداني وتجنػب المواجية(، وذلؾ 
مذكوريف، وأبعادىما الفرعيػة، إذ طبػػؽ البحػث عمػى مف خالؿ دراسة الرتباط والتأثير بيف المتغيريف ال

فػي منظمتػي الػدفاع والداخميػة، واسػتخدـ الباحػث المػنيج الوصػفي  اا عسػكريً قائػدً  (42عينػة بمغػت )
التحميمػي، وقػد تػـ اسػتخداـ السػتبانة كػأداة لجمػع البيانػات، تػـ اختبارىػا مف خالؿ ثالث فرضيات، 

 ولى لعالقة الرتباط، والثانية لمتأثير، والثالثة لمفروؽ.كانت األ
 :االستنتاجاتوتـ التوصؿ إلى مجموعة مف 

 .أىميا وجود عالقة ارتباط وتأثير بيف ميارات القيادة الستراتيجية والتييؤ لضغوط العمؿ 
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  2012)دراسة )إبراىيم،  .4
 ".األداء، دراسة هيدانية دور القيادة االستراتيجية في تحسين هستوى"والتي بعنواف: 

دور القيػػادة السػػتراتيجية فػػي تحسػػيف مسػػتوى األداء، وتكػػوف مجتمػػػع إلػػى ىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ 
الدراسػػػة مػػػف العػػػامميف بالشػػػركات الصػػػناعية التابعػػػة لقطػػػاع األعمػػػاؿ العػػػاـ بمحافظػػػة الدقيميػػػة، 

(، واسػػػتخدمت الباحثػػػة المػػنيج 381(، وتكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )44719عػػػددىـ ) وكػػػاف
معنويػػػة الرتبػاط، إلػػى "؛ مػػػف أجػػػؿ التعػػػرؼ Tالوصػػػفي التحميمػػػي، واسػػػتخدمت الباحثػػػة اختبػػػار "

المتغيػرات المسػتقمة عمػى المتغيػرات التابعة، عػالوة عمػى اسػتخداـ النحػدار المتعػدد لقيػاس أثػر 
 .في تحميؿ البيانات الميدانية(SPSS)  واستخدمت الباحثة برنامج 

 :وكان هن أىم نتائج الدراسة ها يمي

 ػػػاء توصػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػى ترتيػػػػب عناصػػػػر ىػػػػذه العوامػػػػؿ: )قػػػػدرة القائػػػػد عمػػػػى تكػػػػويف البنػ
 -الىتمػاـ بالجوانػب األخالقيػة والمسػئولية الجتماعيػة -إدارة التغييػر التنظيمػي -الستراتيجي

العوامػػؿ الشخصػػية والتنظيميػػة  -نظػػـ إعػػداد وتقيػػيـ القػػادة -القػػدرة عمػػى اإلبػػداع والبتكػػار
 .، وتأثيرىا عمى األداءالمؤثرة في القيادة الستراتيجية( مف الناحية النسبية

  2010)دراسة )عبد العزيز،  .5
القدرات التنافسية لهنظهات األعهال الدولية  القيادة االستراتيجية ودورىا في تنهية"والتي بعنواف: 

 ."بجهيورية هصر العربية
ي الشركات أىػـ الممارسػات التػي يمكػف لمقيػادة السػتراتيجية اتباعيػا فػإلػػى تعػرؼ الىدفت الدراسػة 

الدولية لصػناعة المنسػوجات، وتحديػد مػدى مسػاىمتيا فػي تنميػة قػدراتيا التنافسػية. كمػا ىػدفت 
موصػوؿ إلػى نمػوذج مقتػرح يمكػف تطبيقػو لزيػادة فاعميػة القيػادة السػتراتيجية، وتػأثير ذلؾ عمى القدرات ل

 التنافسية لمشركات الدولية لصناعة المنسوجات.
 :أىهيا عدة صمت الدراسة إلى نتائجوتو 

  توجػد فػروؽ معنويػة بػيف الشػركات محػؿ الدراسػة فيمػا يتعمػؽ بقػدرة القائػد عمػى تكػويف البنػاء
يتميػزوف بقػدراتيـ فػي تكػويف البنػاء  اقادة الشركات القوية تنافسػيً  الستراتيجي، ويعني ذلؾ أف  

 .عمى القدرات التنافسية الستراتيجي لمنظماتيـ، مما يؤثر
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  ،توجػد فػروؽ معنويػة بػيف الشػركات محػؿ الدراسػة فيمػا يتعمػؽ بقػدرة القائػد عمػى إدارة التغييػر
 ويتفػؽ ذلػؾ مػع نتػائج الدراسػات السػابقة التػي أبػرزت دور التغييػر والتطػوير التنظيمػي، وأفْ 

ـ بتوسػيع نطػاؽ المشػاركة لمعػامميف فيمػا يتعمػؽ باتخػاذ يمعػب القائػد الػدور التحػويمي الػذي يتسػ
 .القرارات، ووضع األىداؼ

  ،ل توجػد فػروؽ معنويػة بػيف الشػركات محػؿ الدراسػة فيمػا يتعمػؽ بػنظـ إعػداد قػادة المسػتقبؿ
 معظـ الشركات الدولية تيتـ اآلف ببرامج التدريب والتطوير المستمرة. ويعني ذلؾ بأف  

   2010)دراسة )الزغبي، .6

دور القيادات االستراتيجية في تطوير الهنظهات األهنية والهدنية في الجهيورية "والتي بعنواف: 
 ."العربية السورية

دور القيادات الستراتيجية في تطوير المنظمات، وذلػؾ مف  إلىمشكمة الدراسة تنحصر في التعرؼ 
يف، نشر الثقافة التنظيمية، تفعيؿ التقنيات الحديثػة وتطوير خالؿ نشر التعميـ التنظيمي، تمكيف العامم

اليياكؿ التنظيمية. وتسعى الدراسة لإلجابة عف التساؤؿ الرئيس التالي: ما دور القيػادات الستراتيجية 
 في تطوير المنظمات األمنية والمدنية في الجميورية العربية السورية؟.

عميد، عامميف بوزارة الداخمية السورية مف رتبة )مقدـ، عقيد، وقد تكوف مجتمع الدراسة مف الضباط ال
، إضافة إلى العامميف بوزارة الشئوف الجتماعية، والعمؿ ممف يشغموف ا( ضابطً 200لواء(، وعددىـ )

، وقد استخدـ الباحث المنيج اظفً ( مو 100وظيفة )مدير، وموظفي الفئة األولى والثانية(، وعددىـ )
 استخداـ الستبانة كأداة لمدراسة.الوصفي التحميمي ب

 :أىهياعدة وتوصمت الدراسة إلى نتائج 
  ،موافقة أفراد مجتمع الدراسة عمى دور القيادات الستراتيجية في تطوير المنظمات األمنية

بيف درجة موافقة أفراد مجتمع الدراسة تجاه  إحصائيةوالمدنية وأنو ل توجد فروؽ ذات دللة 
 دور القيادات الستراتيجية في تطوير المنظمات األمنية والمدنية في محاور الدراسة حوؿ

 .لمتغيراتيـ الشخصية والوظيفية االجميورية العربية السورية تبعً 
  ًلعدد الدورات في مجاؿ القيادة وتطوير  اا تجاه محاور الدراسة تبعً توجد فروؽ دالة إحصائي

 .المنظمات
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 جنبيةالدراسات األ
 (Zia-ud-Din et al, 2017 ): دراسة  .1

 ."تأثير القيادة االستراتيجية عمى أداء الهوظفين" عنواف الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بيف القيادة الستراتيجية عمى أداء الموظفيف، وبينت أف القيادة 

ىذه الدراسة والموظفيف في سبيؿ تعزيز أداء الموظؼ، وفي  اإلدارةالستراتيجية تخمؽ عالقة نادرة بيف 
ممشاركة في العمؿ بيف القيادة الستراتيجية وأداء الموظؼ، تـ ل سيطالو الدور شاؼ تأثير تتـ اك

المشاركيف في الدراسة، استبانة عمى ( 130استخداـ العينات المالئمة المأخوذة، حيث تـ توزيع )
حميؿ البيانات ولقد تـ ت %(،9203بشكؿ صحيح بمعدؿ استجابة ) اجراؤىإتـ  استبانة( 120)

 ، لمتحقؽ مف العالقة بيف المتغيرات.(SPSS)عبر برنامج  اإحصائيً 

 وأظيرت نتائج تحميل البيانات:

 ومباشر عمى أداء الموظفيف. ميـالقيادة الستراتيجية ليا تأثير  ف  أ 
 النسيج مثموا لمتابعة العمؿ يوميً دارييف العامميف في مؤسسات االقادة اإل. 
   القيادة الستراتيجية ليا تأثير أكبر عمى حؿ المعضمة. ويرى الباحث أف 
  ْيا تأثير أكبر عمى أداء الموظفيفسموكيات القيادة الستراتيجية ل نؤكد أف   ويمكف لنا أف.  
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 (kitonga  et al, 2016 ): دراسة  .2

 .كينيا" -بي"القيادة االستراتيجية واالداء التنظيهي في الهنظهات القيادية في نيرو  عنواف الدراسة:

داء التنظيمي في المنظمات مارسات القيادة الستراتيجية واألىدفت الدراسة لفحص العالقة بيف م
داء المؤسسي عمى عينة تكونت مف القيادية، تـ عمؿ دراسة لتقييـ ممارسات القيادة الستراتيجية واأل

يجابية بيف إت الدراسة عالقة في منظمات غير ربحية في مقاطعة نيروبي في كينيا، وجد ا( مديرً 328)
 أف  ( و 0.730) الرتباط بمغمعامؿ  متغيرات القيادة الستراتيجية واألداء التنظيمي، وجدت النتائج أف  

 األداء التنظيمي. التغير في مف  (%53.2) القيادة الستراتيجية خسرت
 لييا الدراسة:إأىم النتائج التي توصمت 

  تحسيف  حو مف المرجات الغير ربحية القيادة الستراتيجية فإن  المؤسس مديريفي حاؿ استخداـ
 أدائيـ التنظيمي بشكؿ كبير.

 .دعت ىذه الدراسة إلى أىمية البحث المستقبمي في ىذا الموضوع 
  تقترح ىذه الورقة دراسة القيادة الستراتيجية باعتبارىا طريقة لتعزيز األداء التنظيمي في

 المؤسسات الغير ربحية.

   (Wiraporn et al, 2014)  ةدراس .3
 ."الهدارس العالقة بين القيادة االستراتيجية وفعالية"والتػي بعنػواف: 

مسػتويات القيػادة السػتراتيجية، ومسػتويات الفاعميػة فػي المػػدارس، والعالقػػة إلػى ىػدفت الدراسػة التعػرؼ 
بتايالند،  (Khon Kaen) ػارس فػػي المجمػػس المحمػػي ببػػيف أداء القيػػادة السػػتراتيجية، وفاعميػػة المػػد

مدرس(، وتػػػـ الحكػػػـ عمػػػى مسػػػتوى القيػػػادة 217مدير مدرسة، و)( 32حيث طبقت عمى عينة مف )
ـ مػػػف خػػػالؿ العوامػػػؿ التاليػػػة: الوصػػػؼ السػػػتراتيجي، التنفيػػػذ الستراتيجي، الثقافة التنظيمية، التقيي

أما فيما يخص الفاعمية في المدارس، فقد تـ العتماد عمى األبعاد التالية: خصػائص ، والرقابة
ػػػة، منػػػاخ الطػالب، إنجػػػاز الطػػػالب، الرضػػػا عػػػف أداء المدرسػػػيف، التغييػػػر والتطػػػوير فػػػي المدرس

 وبيئػػػة المدرسة.
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 :دراسةوهن أىم النتائج التي توصمت إلييا ال

  تبيف أف مستوى تطبيؽ القيادة الستراتيجية مرتفػع، كمػا كػاف لمتنفيػذ السػتراتيجي أعمػى نسػبة
  (.تطبيؽ؛ بينما توجيات المنظمة أقؿ نسبة، وىي )متوسطة

   وكػػاف لخصػػائص الطػػالب االيػػة المػػدارس كػػاف مرتفعػػً مسػػتوى فع توصػػمت الدراسػػة إلػػى أف ،
  .نسبة؛ بينما إلنجازىـ أقؿ نسبةأعمى 

 فيمػػا يتعمػػؽ بالعالقػػة بػػيف القيػػادة السػػتراتيجية وفعاليػػة المػػدارس، فقػػد بمػػغ معامػػؿ الرتبػػاط  
( (R=0.520أي عالقػػػػػة موجبػػػػػة بػػػػػيف الجوانػػػػػب المختمفػػػػػة لمقيػػػػػادة السػػػػػتراتيجية وفعاليػػػػػة 

 .المدارس، وىو ما يعزز مساىمتيا في تحسينيا

 (Lear, 2012): دراسة  .4

مة االستراتٌجٌة فً الشركات ذات األداء ءبٌن القٌادة االستراتٌجٌة والموالعالقة ا"والتػي بعنػواف: 

 ."العالً بجنوب أفرٌقٌا

The relationship between strategic leadership and strategic alignment 
in high – performing in South Africa. 

النحياز( (مة ءمقيادة الستراتيجية ودرجة المواىدفت الدراسة إلى البحث في أىمية المعايير الحرجة ل
في المؤسسات ذات األداء العالي، واستخدـ الباحث استبانتيف كأداة في جمع المعمومات، الستبانة 

بانة عمى مجموعة مختارة مف المعايير الحرجة لمقيادة والست األوؿ لتأسيس قيمة مكاف القيادة العميا
مة في المنظمات التي جرى عمييا البحث، واستخدـ المنيج الوصفي ءالثانية لتحديد مستوى الموا

( منظمات ذات األداء 6مف ) ا( شخصً 200التحميمي في الدراسة، جمع البيانات مف عينة مقدارىا )
 .المتميز

  :هن أىهياوتوصمت إلى نتائج 
 القيادة الستراتيجية  وأف   ،مة الستراتيجيءيجية تؤثر بشكؿ إيجابي عمى المواإف القيادة السترات

ليا تأثير مباشر عمى األداء التنظيمي، وأف القيادة الستراتيجية الفعالة ليا أثر كبير في 
 .اربةمساعدة المؤسسات عمى تحسيف األداء في جو مف التنافس في البيئات المض
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   (Celik& Pisapia, 2010) دراسـة .5

  ".الهستشفيات التركية لهديريههارسـة القيـادة االسـتراتيجية "والتػي بعنػواف: 

جراءاتكاف اليدؼ مػف الدراسػة تمييػز أفعػاؿ  القائػد السػتراتيجي التػي تميػز المػديريف الفػاعميف فػػػػي  وا 
لدراسػػػػة الثالثػػػػة بػػػػػ: إجػػػػراءات القائػػػػد، الخصػػػػائص الشخصػػػػية، التنظيميػػػة، تركيػػػػا، وتمثمػػػػت محػػػػددات ا

المتعدد، والرتباط  فعاليػػػة المػػػدير. ولقػػػد تػػػـ اسػػػتخداـ تصػػػميـ كمػػػي غيػػػر تجريبػػػي، وتقنيػػػات النحػػػدار
 .امديرً  (440لقد شارؾ في الدراسة  )لتحديد العالقة بيف المتغيرات المختبرة. و 

 :ولقد كشفت النتائج

   ارتبطت بفاعمية المدير (التحويمية، واإلدارية، والسياسة، واألخالقية)كؿ أفعاؿ القائد أف. 
   إجػراءات  وأف استخدامات القيادة التحويمية مف قبؿ المديريف منبئ قوي بفعالية المػديريف، وأف

  .تنظيمية المعقدةالقائد تأثرت بالبيئة ال
 .جراءات القائد  ل يوجد أثر لممتغيرات الشخصية عمى أفعاؿ وا 

 (Hamidi :2009) دراسة  .6

القيادة االستراتيجية الفعالة لهديري الجودة في جاهعات العموم الطبية: الهيارات "والتػي بعنػواف: 
 ."الالزهة والضرورية، إيران

“Strategic Leadership For Effectiveness of Quality Managers in Medical 

Sciences Universities: What Skills Is Necessary”. 

 العمـو  جامعات في الفاعميف الجودة لمديري والضرورية الالزمة الميارات تحديد ليإ الدراسة ىدفت
 الباحث تخداـواس ،التشاركية دارةواإل الستراتيجية القيادة بيف العالقة وإلظيار ، إيراف في الطبية
 العمؿ ورش في المشاركيف مف عضًوا( 305) مف الدراسة عينة وتكونت ، التحميمي الوصفي المنيج

دارة والستراتيجي، اإلجرائي التخطيط التشاركية، اإلدارة الشاممة، الجودة إدارة)  و ،(الصحية الخطط وا 
 مستوى لقياس األساسية تالميارا مف (33) وشممت ،لمدراسة كأداة الستبانة الباحث استخدـ
 .المشاركة
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 الدراسة نتائج

 ىميةأ عمى الضوء الدراسة وألقت المشاركة، وثقافة الستراتيجية القيادة بيف قوية عالقة وجود 
 .الجودة منظمات في الستراتيجية القيادة

 التنظيمي التغير وعنصر أىمية، األكثر التحدي تكوف فْ أ يجب الستراتيجية القيادة أف 
 .الشاممة الجودة نموذج لتصميـ لمستخدـا
 بجودة الستراتيجية القيادة وربط ،كافة المستويات في وتعميميا الستراتيجية بالقيادة الىتماـ 

 .وتميزىا المؤسسة

 : الدراسات التي تتعمق بالوالء التنظيهياثانيً 

 الدراسات الفمسطينية
 (2016دراسة )عدوان:  (1

التنظيهية لـدى هديري هدارس الهرحمـة الثانـوية بهحافظات غـزة هن وجوة  العـدالة "والتػي بعنػواف: 

  "..نظر الهعمهين وعالقتيا بالوالء التنظيهي لدييم

واقع العػدالة التنظيمية لػدى مديري مدارس المرحمػة الثانػػوية بمحافظػات غػػزة إلى ىدفت الدراسة التعرؼ 
تنظيمي لدييـ، ولتحقيػؽ أىػداؼ الدراسػة قػاـ الباحػث بإعػداد مف وجية نظر المعمميف وعالقتيا بالولء ال

ومعممػة،  ا( معمًمػ490قػة عشػوائية طبقيػة مػف )استبانتيف، وتكونت عينة الدراسػة التػي تػـ اختيارىػا بطري
 (.SPSSتـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائي ) احميؿ البيانات ومعالجتيا إحصائيً ولت

 وقد أظيرت نتائج الدراسة:

  الكمية لتقدير المعمميف لمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية الدرجة
 ( أي بدرجة كبيرة.75.97بمحافظات غزة حصمت عمى وزف نسبي )

  بيف متوسطي تقديرات عينة الدراسة لمستوى العدالة  إحصائيةل توجد فروؽ ذات دللة
 التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية.

 ( أي 83.16مية لتقدير المعمميف لمستوى الولء التنظيمي حصؿ عمى وزف نسبي )الدرجة الك
 بدرجة كبيرة.
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  ( بيف متوسطي تقديرات عينة 0.05عند مستوى دللة ) إحصائيةتوجد فروقة ذات دللة
ة لستبانة الولء التنظيمي الدراسة في مجالي الولء المستمر والولء األخالقي والدرجة الكمي

متغير الجنس، وكانت الفروؽ في جميع الحالت لصالح المعممات، توجد فروؽ ذات ل اتبعً 
( بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة في مجاؿ 0.05عند مستوى دللة ) إحصائيةدللة 

 الولء المستمر تبعًا لمتغير المنطقة التعميمية.
 (2015دراسة )أبو عمبة:  (2

لدى هديري الهدارس بوكالة الغوث في هحافظات غزة وعالقتيا القيادة األخالقية  "والتػي بعنػواف: 

  "..بالوالء التنظيهي هن وجية نظر الهعمهين

درجػػػة تقػػػدير المعممػػػيف لمقيػػػادة األخالقيػػػة لػػػدى مػػػديرييـ وعالقػػػتيـ بػػػالولء إلػػػى  التعػػػرؼىػػػدفت الدراسػػػة 
كػوف عينػة الدراسػة مػف التنظيمي مف وجية نظر المعمميف بمدارس وكالة الغوث بمحافظات غػزة، وقػد ت

(، ولتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة اسػػػتخدمت ـ2015-2014ومعممػػػة خػػػالؿ العػػػاـ الدراسػػػي ) ا( معمًمػػػ336)
لجمػػػع البيانػػػات  اسػػػتخدـ السػػػتبانةالباحثػػػة المػػػنيج )الوصػػػفي التحميمػػػي(، ولتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة تػػػـ 

 الالزمة ألغراض الدراسة.
 الدراسة:وقد أظيرت نتائج 

 (، 87.4وزف نسبي )بر معممي وكالة الغوث لمستوى ولئيـ التنظيمي كبيرة كانت درجة تقدي%
، %(90.2حيػػث جػػاء مجػػاؿ اإليمػػاف بالعمػػؿ فػػي أعمػػى مراتػػب الػػولء التنظيمػػي بػػوزف نسػػبي )

 %(.84.9وأخيرًا جاء العتزاز بالعمؿ كمعمـ بوزف نسبي )
  إحصػػائيةل توجػػد فػػروؽ ذات دللػػة ( 0.05عنػػد مسػػتوى≤α بػػيف متو ،) سػػطي درجػػات تقػػديرات

 عزى لمتغير )الجنس(.أفراد العينة لمولء التنظيمي لدييـ تُ 
  إحصػػائيةتوجػػد فػػروؽ ذات دللػػة (0.05عنػػد مسػػتوى≤α بػػيف متوسػػط درجػػات تقػػديرات أفػػراد ،)

عزى لمتغير العمؿ عمى مجاؿ )العتزاز بالعمؿ كمعمـ، والدرجة الكميػة العينة لمولء التنظيمي تُ 
ؿ سػػػنة، وتبعػػػًا لمتغيػػػر المؤىػػػ 40ء التنظيمػػػي(، لصػػػالح الفئػػػة العمػػػري أكثػػػر مػػػف لسػػتبياف الػػػول

 لمتغير المنطقة التعميمية لصالح )غرب غزة(. االعممي لصالح )الدبموـ(، وتبعً 
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 (2014دراسة )سالم:  (3
ي الذكاء العاطفي لهديري الهدارس الثانوية بهحافظات غزة وعالقتو بالوالء التنظيه "والتػي بعنػواف: 

  ".لمهعمهين

 ىػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػة التعػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػى طبيعػػػػػػػة العالقػػػػػػػة بػػػػػػػيف الػػػػػػػذكاء العػػػػػػػاطفي لمػػػػػػػديري مػػػػػػػدارس المرحمػػػػػػػة
الثانوية والولء التنظيمي لمعممي مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة، واشتمؿ مجتمع الدراسة عمى 

 (2014-2013)يجميػػػع مػػػديري ومعممػػػي المػػػدارس الثانويػػػة الحكوميػػػة بمحافظػػػات غػػػزة لمعػػػاـ الدراسػػػ
، وتكونػػػػت عينػػػػة مػػػػف كػػػػال الجنسػػػػيف امعمًمػػػ( 5015مػػػػف كػػػػال الجنسػػػػيف و) ا( مػػػػديرً 145والبػػػالغ عػػػػدده )
(، ولتحقيؽ أىػداؼ 87) المديريف( معممة، كما بمغة عينة 131) ا( معممً 119( : )250المعمميف مف )

اتبعػػػت الباحثػػػة المػػػنيج الدراسػػػة تػػػـ اسػػػتخدـ السػػػتبانة لجمػػػع البيانػػػات الالزمػػػة ألغػػػراض الدراسػػػة، وقػػػد 
 الوصػفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.

 وقد أظيرت نتائج الدراسة:
 مسػػػػػػتوى الػػػػػػولء التنظيمػػػػػػي لمعممػػػػػػي المرحمػػػػػػة الثانويػػػػػػة فػػػػػػي محافظػػػػػػات أظيػػػػػػرت النتػػػػػػائج أف   -

الثانويػة  مسػتوى الػولء التنظيمػي لػدى معممػي المرحمػة وىػذا يػدؿ عمػى أف   (70.5%) غزة بمغ،
 متوسط.

 بػػػػيف الػػػػذكاء العػػػػاطفي لمػػػػديري مػػػػدارس إحصػػػػائيةعالقػػػػة ارتباطيػػػػة طرديػػػػة ذات دللػػػػة  وجػػػػود -
 الثانوية بمحافظات غزة والولء التنظيمي لممعمميف.

التنظيمػػػػػي  فػػػػػي درجػػػػػات الػػػػػولء (α≥0.05)إحصػػػػػائيةفػػػػػروؽ جوىريػػػػػة ذات دللػػػػػة  عػػػػػدـ وجػػػػػود -
ة الثانويػة فػي مػالمرح معممػي ومجالتو: )الولء المستمر، الولء العاطفي، الولء المعيػاري( لػدى

 )ذكور، إناث(. :عزى لنوع الجنس لممعمميفالمدارس الحكومية في محافظات غزة تُ 
 (2014دراسة )البحابصة:  (4

درجة ههارسة هديري الهدارس اإلعدادية بوكالة الغوث في هحافظات غزة لمتفويض  "والتػي بعنػواف: 
  ".التنظيهي لدييم اإلداري هن وجية نظر هعمهييم وعالقتو بالوالء

ىػػدفت الدارسػػة التعػػرؼ إلػػى درجػػة ممارسػػة مػػديري المػػدارس اإلعدادية بوكالػػة الغػػوث فػػي محافظات 
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخدـ الستبانة لجمع ، غزة لمتفويض وعالقتو بالولء التنظيمي لدييـ

مػدارس وكالػة الغػوث لممرحمػة اإلعدادية  يع الستبانة معممػيالبيانات الالزمة ألغراض الدراسة، وتـ توز 
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وقد اتبعت الباحثة المنيج الوصػفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ  ،ومعممة ا( معممً 400البػالغ عػددىـ )
 .الدراسة

 الدراسة:وقد أظيرت نتائج 
 تفػػويض حػػازت درجػػة ممارسػػة مػػديري المػػدارس اإلعداديػػة بوكالػػة الغػػوث فػػي محافظػػات غػػزة لم

 اإلداري بصورة عامة عمى درجة كبيرة.
  عنػػد مسػػتوى الدللػػة إحصػػائيةل توجػػد فػػروؽ ذات دللػػة (0.05≤α)  راتبػػيف متوسػػطات تقػػدي 

 .) الخدمةعزى لمتغير )الجنس، المؤىؿ العممي، سنوات عينو الدارسة لمتفويض تُ 
  عنػػد مسػػتوى الدللػػة  إحصػػائيةل توجػػد فػػروؽ ذات دللػػة(0.05≤α) توسػػطات تقػػديرات بػػيف م

 (.عزى لمتغير )الجنس، المؤىؿ العممي، سنوات الخدمةعينة الدارسة لمولء التنظيمي تُ 
  الدللػةوجود عالقة موجبة عند مسػتوى(0.05≤α)  بػيف متوسػطات تقػديرات أفػراد العينػو لدرجػة

ا زاد لدرجػػة الػػولء التنظيمػػي أي كممػػ تقػػديرات أفػػراد العينػػةممارسػػة التفػػويض اإلداري ومتوسػػط 
 .التفويض ازد الولء التنظيمي والعكس صحيح

 (2014دراسة )حهودة:  (5

  ".الوالء التنظيهي لهديري الهدارس الثانوية بهحافظات غزة وعالقتو بفاعمية اإلدارة "والتػي بعنػواف: 

مستوى الولء التنظيمي لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة  إلى تعرؼالىدفت الدراسة الحالية 
وعالقتو بفاعمية الدارة، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد استبانتيف األولى لقياس الولء 
التنظيمي والثانية لقياس فاعمية اإلدارة المدرسية، وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع مديري المدارس 

أما عينة  ،ومديرة امديرً (145( والبالغ عددىـ )ـ2014-2013الثانوية بمحافظات غزة لمعاـ الدراسي )
حيث بمغ  فراد مجتمع الدراسة،أمف  %(100ا ومديرة ويمثموف )( مديرً 145الدراسة فقد تكونت مف)

(، واتبعت الباحثة 92.9(، ومعامؿ الثبات لالستبانة الثانية )84.3معامؿ الثبات لالستبانة األولى ) 
 في التحميمي كمنيج ليذه الدراسة.المنيج الوص

 الدراسة:ت نتائج وقد أظير 

   مستوى الولء التنظيمي لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة مف وجية نظرىـ كاف  أف
الولء العاطفي عمى  وؿ:األولقد حصؿ المجاؿ  ،(74.27)قدره بدرجة عالية بوزف نسبي 

 ي قدرهوالمجاؿ الثاني: الولء المعياري بوزف نسب ،(%87.8ولى بوزف نسبي قدره )المرتبة األ
 (.%62.82) والمجاؿ الثالث الولء الستمراري بوزف نسبي ،%(72.51)
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  عند مستوى دللة إحصائيةل توجد فروؽ ذات دللة (0.05α≥ ) بيف متوسطات تقديرات
مديري المدارس الثانوية لمستوى الولء التنظيمي في الدرجة الكمية، والولء العاطفي، والولء 

ا في الولء إناث( وبينما وجدت فروؽ دالة إحصائيً -الجنس )ذكور عزى لمتغيرالمعياري تُ 
 المستمر لصالح الذكور.

  0.05 (دللةعند مستوى  إحصائيةل توجد فروؽ ذات دللةα≥) متوسطات تقدير  بيف
العممي عزى لمتغير المؤىؿ مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمستوى الولء التنظيمي تُ 

-5سنوات، مف 10اسات عميا(، وكذلؾ لمتغير سنوات الخدمة )أقؿ مف )بكالوريوس، در 
 سنوات(.10مف  أكثرسنوات، 10

  عند مستوى دللة إحصائيةتوجد عالقة طردية وموجبة دالة (0.05α≥)  بيف متوسطات
تقدير مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمولء التنظيمي ومتوسطات تقديراتيـ لفاعمية 

 اإلدارة.

 لدراسات العربيةا
 (2015دراسة )الهطيري:  (1

درجة ههارسة هديري هدارس الهرحمة الثانوية بهحافظة حفر الباطن لمقيادة  "والتػي بعنػواف: 
 التشاركية وعالقتيا بالوالء التنظيهي لمهعمهين".

مقيادة درجة ممارسة مديري مدارس المرحمة الثانية بمحافظات حفر الباطف لإلى ىدفت الدراسة التعرؼ 
مستوى الولء التنظيمي لدى المعمميف، كما حاولت الدراس إلى التشاركية، كما ىدفت الدراسة التعرؼ 

الكشؼ عف العالقة الرتباطية بيف درجة ممارسة القيادة التشاركية وبيف مستوى الولء التنظيمي، وتـ 
 :يادة التشاركية والجزء الثانيلقياس درجة ممارسة الق :بناء استبانة مكونة مف جزأيف، الجزء األوؿ

لقياس مستوى الولء التنظيمي، وتكونت عينة الدراسة مف معممي مدارس التعميـ العاـ حيث بمغ عددىـ 
 لمسحي الوصفي.، واستخدـ الباحث المنيج ااعممً ( م342)

 :خمصت الدراسة إلى العديد هن النتائج، نمخص أىهيا فيها يمي
   رس المرحمة الثانوية لمقيادة التشاركية مف وجية نظر المعمميف قد درجة ممارسة مديري مدا إف

 جاء بدرجة تقدير )متوسط( لألداة ككؿ.
 مستوى الولء التنظيمي لدى المعمميف قد جاءت بدرجة )متوسطة( لألداة ككؿ. ف  إ 
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 حصؿ مجاؿ )الولء العاطفي( عمى المرتبة األولى، ثـ جاء مجاؿ )الولء المستمر( بالمرتبة 
 الثانية.

  بيف جميع مجالت )درجة ممارسة القيادة  إحصائيةوجود عالقة )إيجابية( ذات دللة
 التشاركية( وبيف مجالت )مستوى الولء التنظيمي(.

 (2015دراسة )السقاف:  (2
اسـة حالـة در  وسـيط "القيادة بالقيم وأثرىا عمى أداء العاهمين الوالء التنظيهي كهتغيـر "والتػي بعنػػواف: 

 .هة األعهال اليهينة"هنظ
ىػدفت الدراسػػة إلػى إبػػراز أىميػػة القيػادة بػػالقيـ كأسػػموب لقيػادة المنظمػػات والعػػامميف فػي منظمػػة األعمػػاؿ 

ولتحقيؽ أىداؼ  وذلؾ مف قبؿ شاغمي وظائؼ المستويات القيادية في اإلدارة العميا والوسطى، ؛اليمينية
( 663مة ألغراض الدراسة، وتـ توزيع الستبانة عمى )الدراسة تـ استخدـ الستبانة لجمع البيانات الالز 

 .اتبعت الباحثة المنيج الوصػفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة وقد ،وعاماًل  اموظفً 
 الدراسة:وقد أظيرت نتائج 

 .توجد عالقة إيجابية بيف القيادة بالقيـ وبيف أداء العامميف 

 ـ وبيف الولء التنظيمي.ىناؾ عالقة تأثيرية إيجابية بيف القيادة بالقي 

 .توجد عالقة إيجابية بيف الولء التنظيمي وبيف أداء العامميف 

 .ىناؾ عالقة وساطة إيجابية تأثيرية لمولء التنظيمي بيف القيادة بالقيـ وبيف أداء العامميف 

  ىائػػػػؿ سػػػػعيد أنعػػػػـ )مسػػػػتوى الػػػػولء التنظيمػػػػي األخالقػػػػي لػػػػدى العػػػػامميف فػػػػي مجموعػػػػة شػػػػركات
 اف بدرجة عالية.ك (وشركاه

 (2013دراسة )زنيني:  (3
دراسة حالة هقارنة -الوالء التنظيهي لدى أساتذة الجاهعة وأثره عمى األداء الوظيفي "والتػي بعنػواف: 

 ."–الهغرب–الجزائر –بين جاهعات تونس 
مستوى الولء التنظيمي لدى أساتذة الجامعة في الجامعات التونسية إلى ىدفت الدراسة الوقوؼ 

تيدؼ إلى مقارنة مستوى الولء التنظيمي لدى األساتذة  ىذه الدراسة لجزائرية والمغربية، كما أف  وا
الجامعييف في الجامعات التونسية والجزائرية والمغربية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخدـ الستبانة 

يشكموف ما  اجامعيً  ااذً أست750) )ف لجمع البيانات الالزمة ألغراض الدراسة، تكونت عينة الدراسة م
ا في الجامعات ، وقد تـ عضوً 2181) ) لمجتمع الدراسة البالغ عدد مف المجموع الكمي( 35%)نسبتو 

 .(  (37.30%سترداد بمغتالنسبة وكانت أخذ عينة طبقية مف مجتمع الدراسة، 
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 الدراسة:وقد أظيرت نتائج 
  0.001) ) عند مستوى إحصائيةوجود عالقة ذات دللة≥α بيف مستوى الولء التنظيمي

(وكاف اتجاه العالقة إيجابيا وىي 0.60والنمط القيادي السائد، حيث بمغت قيمة الرتباط ،)
 قوية.

 عند مستوى إحصائيةعالقة ذات دللة  وجود (0.001≥α)  بيف مستوى الولء التنظيمي
 . رتباطالعالقات بيف األفراد داخؿ المنظمة، وقد بمغت قيمة معامؿ ال وطبيعة

  عند مستوى إحصائيةوجود عالقة إيجابية متوسطة ذات دللة  (0.001≥α) بيف مستوى
قيمة معامؿ الرتباط   الولء التنظيمي والحرية المتاحة لألساتذة داخؿ الجامعة، فقد بمغت

في أداء عممو  وىذا يدؿ عمى أنو كمما توفرت الحرية والستقاللية لألستاذ الجامعي(، 0.42)
 .الجامعة داخؿ

 عند مستوى إحصائيةضعيفة ذات دللة  يجابيةإ   (0.001≥α) بيف مستوى الولء التنظيمي
 .(52.0معامؿ ارتباط بيرسوف ) وتوفر المعمومات المرتدة عف األداء، حيث بمغت قيمة

  (2010بًسالن: أدراسة ) (4
ية عمى شركة سوناطراك "دراسة هيدان أثر تهكين العاهمين في الوالء التنظيهي"والتػي بعنػواف: 

 .البترولية الجزائرية"
أثر تمكيف العامميف في الػولء التنظيمػي لػدى العػامميف فػي شػركة سػوناطراؾ إلى ىدفت الدراسة التعرؼ 

الجزائريػػػة، ولتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة تػػػـ تطػػػوير اسػػػتبانة لغػػػرض جمػػػع البيانػػػات مػػػف أفػػػراد العينػػػة وبمػػػغ 
بيانػػات  لتحميػػؿ (SPSS)لمعمػػوـ الجتماعيػػة  حصػػائيةالرزمػػة اإل ( مفػػردة، وتػػـ اسػػتخداـ383تعػػدادىا )

 ا عمى المتوسطات الحسابية والنحدار المتعدد وغيرىا.الستبانة، اعتمادً 
 الدراسة:وقد أظيرت نتائج 

   ىناؾ أثر لتمكيف العامميف في الولء التنظيمي ألفراد شركة سوناطراؾ البترولية الجزائرية. أف 
   لمستوى إدراؾ العامميف في شركة سوناطراؾ الجزائرية  إحصائيةفروؽ ذات دللة و ل توجد أن

لتمكيف العالميف تعزى لممتغيرات الديموغرافية التالية )الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، المستوى 
 الوظيفي(.

   لمستوى إدراؾ العامميف في شركة سوناطراؾ البترولية  إحصائيةىناؾ فروؽ ذات دللة  أف
 جزائرية لتمكيف العالميف تعزى لمتغير الخبرة. ال



 

59 

 

 جنبيةالدراسات األ
  (Rahman et al, 2016)دراسة  .1

 ."التنظٍمً االلتزام على التنظٍمٍت تأثٍراث العذالت"والتي بعنواف: 

في التزاـ الموظفيف تجاه منظماتيـ. وتـ التركيز في ىذه  ميًماا  مساىمً عاماًل  تعتبر العدالة التنظيمية
والعدالة اإلجرائية( مف العدالة التنظيمية في ىذه الدراسة.  ،)العدالة التوزيعية :عديفدراسة عمى البُ ال

وىذه دراسة بحثية مصممة بقطاعات مقطعية، ومف أجؿ توزيع الستبانات، تـ اختيار عينة مف 
تـ تحميؿ في باكستاف. و  (خيبر باختونخوا)مف ثالث مؤسسات لمتعميـ العالي في  اموظفً  (500)

البيانات باستخداـ الوسائؿ الحسابية، والنحراؼ المعياري، وأدوات الرتباط والتقارب. وأشارت النتائج 
العدالة التوزيعية واإلجرائية ليا آثار إيجابية وجديرة بالىتماـ عمى المتغير التابع )اللتزاـ  إلى أف  

 .التنظيمي( لمموظفيف
  (Eketu , Ogbu ,2015)دراسة . .2

 في هختارة ضيافة لشركات دراسة التنظيهي: التعمم خالل الوظيفي هن الوالء "تعزيزوالتي بعنواف: 
 .نيجيريا" ىاركورت، هيناء

 ابحثًيػػػ اتصػػػميمً  الدراسػػػة واعتمػػػدت. الموظػػػؼ ولء عمػػػى التنظيمػػػي الػػػتعمـ لمعرفػػػة تػػػأثير ىػػػدفت الدراسػػػة
  مػف مستيدفة مجموعة مف مأخوذة اوظفً م (122) مكونة مف عينة مف خاللو بيانات جمعت امستعرضً 

( وأربع ثالثة ا،فندقً  50)  (50) الػػ الفنػادؽ ىػذه إدراج وتػـ. ىػاركورت فػي نيجيريػا مينػاء فػي تعمؿ نجـو
 اختبػػار تػػـ. نيجيريػػا ىػػاركورت، مينػػاء ريفػػرز، بوليػػة والصػػناعة التجػػارة لػػوزارة الصػػفراء الصػػفحات عمػػى

 حصػائيةاإل الحزمػة بمسػاعدة (rs) سػبيرماف الرتبػة ارتبػاط ؿمعامػ باسػتخداـ المصػاغة البحػث فرضػيات
 اختبػػػػػػػػػػػػػػار باسػػػػػػػػػػػػػػتخداـ البحػػػػػػػػػػػػػػث أداة موثوقيػػػػػػػػػػػػػػة اختبػػػػػػػػػػػػػػار . وتػػػػػػػػػػػػػػـ(SPSS)الجتماعيػػػػػػػػػػػػػػة  لمعمػػػػػػػػػػػػػػوـ

 (Cronbach Alpha)الػولء حيػث مػف عنػو المعبػر العماؿ ولء أف   البيانات تحميؿ نتائج . وتبيف مف 
 المكتسػب( الػتعمـ) نمػط فػي بقػوة متجذر الضيافة صناعة في العامميف بيف والمعنوي والعاطفي المستمر
 أف   إلى الدراسة خمصت النتيجة، ىذه عمى وبناءً . والتصاؿ والرعاية والوعي التوعية طريؽ عف والخبرة
 تحسػيف المنظمات عمى ينبغي وبأن   الدراسة المنظمات، وأوصت في العماؿ ولء يحّسف التنظيمي التعمـ
 ولء لضػماف المعمومػات وتبػادؿ الفكػري والتجػذير المعرفػي، الػوعي تعزيػز خػالؿ مػف مـالػتع عمى قدرتيا

 .الفعاؿ الموظفيف
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 ( Jauhari, Singh 2013دراسة ) .3
 ".لمهوظفين التنظيهي والوالء الهدرك التنوع "هناخوالتػي بعنػواف: 
 في وسموكياتيـ ظفيفالمو  مواقؼ عمى لمشركة التنوع استراتيجية تأثير استكشاؼ إلى ىدفت الدراسة

 المدرؾ التنوع مناخ بيف العالقة اختبار ىذه الدراسة سعت إلى فإف   التحديد، وجو وعمى. العمؿ مكاف
 إلى الدراسة المتصور، واستندت التنظيمي الدعـ في الوساطة دور مع لمموظؼ التنظيمي والولء
 مؤقتًا المعيار المتنبئ ومتغيرات ياساتق فصؿ تـ. الستقصائية الدراسة عمى القائـ التجريبي الدراسة

 .الييكمية المعادلة نمذجة طريقة باستخداـ المفترضة العالقات فحص وتـ
 التنوع مناخ بيف اإليجابية العالقة يتوسط المتصور التنظيمي الدعـ أف   إلى الدراسة وأشارت نتائج

 .وغرافيةالديم العوامؿ في التحكـ بعد لمموظؼ، التنظيمي والولء المدرؾ

 (Yildirma,2012) دراسة .4

لهعمهي التربية الرياضية وفقًا لبعض  سموكيات الهواطنة التنظيهية والوالء التنظيهي"والتػي بعنػواف: 
 ".الهتغيرات الديهوغرافية

 الغرض مف ىذه الدراسة ىو فحص سموكيات المواطنة التنظيمية والولء التنظيمي لمعممي
 الديموغرافية في مقاطعة ىاتاي، ولقد تكونت عينة الدراسة المتغيراتض ا لبعالتربية البدنية وفقً 

 ا ومعممة، ولقد تـ استخداـ الستبانة كأداة لمدراسة، ولقد تـ تحميؿ البيانات( معممً 311مف )
 . (spss) ا عبر برنامجإحصائيً 

 :ولقد كانت أىم نتائج الدراسة ها يمي

 .اعاليً  ءً مي التربية البدنية يمتمكوف ولمعم أف   -

 .الولء التنظيمي يؤثر عمى تصرفات الذكور داخؿ المنظمة ول يؤثر عمى تصرفات اإلناث أف   -

 (  NADI, GOLPARVAR, 2011دراسة ) .5

 الهتهيز". والسموك األخالقي العهل بين العالقة في التنظيهي الوالء في الوسيط "دوروالتػي بعنػواف: 
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 اإلسالمية العمؿ أخالقيات بيف العالقة في التنظيمية الوساطة دور دراسة بيدؼ ىذه الدراسة أجريت
 مدينة في البتروؿ بوزارة صمة ذات شركة في العامميف بيف العمؿ مكاف في المنحرفة والسموكيات
 .أصفياف

 عمى لمرد بسيطة عشوائية عينات باستخداـ اشخصً  (311) اختيار تـ الدراسة، أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف
 ذلؾ في بما بنًدا (15) بػ اإلسالمي العمؿ أخالقيات عمى الدراسة عينة فريؽ أجاب. اسةالدر  استبيانات

 والفائدة والستقالؿ عناصر (8) مع والدقيؽ الخيري العمؿ ذلؾ في بما الشتراكات مف (2)
 العمؿ مكاف في المنحرفة والسموكيات عناصر (7) مع التنظيمي والولء عناصر، (7) مع الجتماعية

 وتحميؿ الييكؿ معادلة ونمذجة بيرسوف، ارتباط معامؿ باستخداـ البيانات تحميؿ تـ. عنصًرا (12) مع
 .الوسيط انحدار

 البيانات: تحميل نتائج وأظيرت

 والسموكيات (r=0.616) التنظيمي والولء اإلسالمية العمؿ أخالقيات بيف ميمة عالقات وجود -
 .(r=-0.213) العمؿ مكاف في المنحرفة

 العمؿ مكاف في المنحرفة السموكيات مع كبيرة عالقة لو التنظيمي الولء ا أف  أيضً  اتضح -
 (r=-0.318). 

 في توسط قد التنظيمي الولء أف الوسيط النحدار وتحميؿ البنية معادلة نمذجة نتائج أظيرت -
 .العمؿ مكاف في المنحرفة والسموكيات اإلسالمي العمؿ أخالقيات بيف العالقة

 فإف الولء ثـ ومف التنظيمي، الولء تعزز اإلسالمية العمؿ أخالقيات بأف   يجة الدراسةتمخصت نت
 .العمؿ مكاف في المنحرفة يضعؼ السموكيات التنظيمي

 (youen, kee, 2010) دراسة .6

 ".التعميم العالي الخاصة في هاليزيا الدافع الذاتي والوالء التنظيهي في هؤسسات"والتػي بعنػواف: 

عميـ تلمؤسسات ال ف الغرض مف الدراسة التعرؼ إلى العالقة بيف الدافع الذاتي والولء التنظيميولقد كا
 العينة عمى شممت ولقد ،العالي الماليزية، ولقد تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي كمنيج لمدراسة

 .مجتمعألفراد ال مف العامميف في الجامعات الخاصة، كما تـ استخداـ المسح الكمي( 247)

التنظيمي بمجالتو  ىناؾ عالقة طردية موجبة بيف الدوافع الذاتية والولء أف   ولقد أوضحت النتائج 
 .المعياري والعاطفي والستمراري
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 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة
 مثاًل  ،غيريفتحد المأمعظـ الدراسات السابقة تناولت 

دة الستراتيجية وربطتو مع تناولت دراسات متغير القيا
) شفافية الدارة، إدارة األزمات،  :متغيرات أخرى مثؿ

جودة الحياة الوظيفية، الميزة التنافسية، بناء قيادات 
الصؼ الثاني، تمكيف العامميف، السياسات اإلدارية( 

، 2017؛ السراج، 2017؛ سميـ، 2017)اليجيف 
؛ 2016؛ القانوع 2016؛ أبو سمطاف، 2017حميد، 
(، وىناؾ دراسات تناولت متغيرات 2015القيسي،

الولء التنظيمي ولكنيا ربطتو مع متغيرات مختمفة 
)العدالة التنظيمية، القيادة األخالقية، الذكاء  :مثؿ

دارة( )عدواف، العاطفي، التفويض اإلداري، فعالية اإل
؛ البحابصة، 2014؛ سالـ، 2015؛ أبو عمبة 2016
 .(2014؛ حمودة 2014

لـ تركز الدراسات عمى دراسة المتغيريف 
 مًعا وتطبيقيا عمى الجامعات.

 

سوؼ تركز الدراسات تناوؿ المتغيريف 
مًعا )القيادة الستراتيجية وكذلؾ الولء 

 التنظيمي(  في دراسة واحدة.
 

تناولت معظـ الدراسات منظمات مختمفة مثؿ: )ُقوى 
غير  األمف الفمسطيني، وزارة الداخمية، المنظمات

الحكومية، وزارة الوقاؼ، الوزارات الحكومية، وزارة 
؛ اسميـ، 2017الصحة، المدارس(، )اليجيف، 

؛ حميد, 2017؛ السراج، 2016؛ القانوع، 2017
؛ 2016؛ القيسي، 2016؛ أبو سمطاف، 2017

 (.2016؛ عدواف، 2015صالح، 
 

لـ تتناوؿ الدراسات القيادة الستراتيجية 
ناء دراسة ثابت في الجامعات باستث

( ومعظـ الدراسات التي تناولت 2013)
 الولء التنظيمي تركزت عمى المدارس.

 

سوؼ يتـ تناوؿ بعديف الدراسة 
 وتطبيقيا عمى الجامعات.

 

مجتمع الدراسة في الدراسات السابقة تكوف مف مديري 
المدارس، الضباط، العامميف بالمؤسسات الحكومية، 

ناء دراسة ثابت إذ تمت عمى الوظائؼ اإلشرافية، باستث
أعضاء ىيئة التدريس دوف أف تشمؿ الذيف يمارسوف 
العمؿ كأكاديمييف، أو ادارييف، أو أكاديمي بوظائؼ 

 إدارية.
 

لـ تركز الدراسات عمى أعضاء ىيئة 
 التدريس بالفئات الثالثة.

 

سوؼ يتـ تناوؿ ثالث فئات مف 
األكاديمييف، اإلدارييف، األكاديمييف 

 إدارية.بوظائؼ 
 

  
 السابقة بالدراسات الخاصة البحثٌة الفجوة مصفوفة  (2) جدول 

 : إعداد الباحث بناًء عمى الدراسات السابقةالهصدر
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 الهمخص
 اا أساسيً والتي تمثؿ رافدً  ،بموضوع الدراسة المتعمقةمف الدراسات السابقة  اتناوؿ ىذا الفصؿ عددً 

عمى أىـ  ولالطالعة النظرية والعممية، وكذلؾ خبرات وتجارب الباحثيف السابقيف، مف روافد المعرف
ثراء إوالتي ليا أثر كبير في  ،والتوصيات التي خمصت ليا دراساتيـ وبحوثيـ والنتائجنجازاتيـ إ

نجازىا بشكؿ إوكذلؾ  ،المعرفة ومعمومات الباحث مف خالؿ تكويف خمفية عف موضوع دراستو
ىـ أوقد استعرض الباحث  ،خطاء التي وقع فييا الباحثوف وتجنب األا وشموًل مقً كثر عأفضؿ و أ

الدراسات السابقة التي تناولت موضوعي القيادة الستراتيجية والولء التنظيمي سواء كانت بشكؿ 
، ةينيطىي: دراسات فمس ،مباشر أو غير مباشر، حيث قاـ الباحث بتقسيميا إلى ثالث أقساـ

ب ، ثـ عقّ دراسات أجنبية، وتـ ترتيبيا مف األحدث إلى األقدـ حسب تاريخ نشرىا دراسات عربية،
ا تـ بياف الفجوة البحثية. خيرً أ، و مف حيث أوجو الستفادة والتشابو الباحث عمى الدراسات السابقة

 جراءاتيا في الفصؿ التالي.ا  وعميو سيتـ تناوؿ منيجية الدراسة و 
 



 

 

 

 الفصل الرابع

 الطرٌقت واإلجراءاث

.تهييد 
 :هنيج الدراسة. أواًل 
 :هجتهع الدراسة.ثانيًا 
 :عينة الدراسةثالثًا 
 :أداة الدراسة.رابعًا 
 :تبانة.خطوات بناء االسخاهسًا 
 :صدق االستبانة.سادسًا 
 :ثبات االستبانة.سابعًا 
 :األساليب اإلحصائية الهستخدهة.ثاهنًا 
الخالصة. 
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 تهييد
جراءاتيا محورً تعتبر منيجية الدراس وعػف  الدراسػة،نجاز الجانب التطبيقي مف إا يتـ مف خاللو ا رئيسً ة وا 

طريقيا يتـ الحصوؿ عمػى البيانػات المطموبػة إلجػراء التحميػؿ اإلحصػائي لمتوصػؿ إلػى النتػائج التػي يػتـ 
إلػى  وبالتػالي تحقػؽ األىػداؼ التػي تسػعى الدراسػة،تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسػة المتعمقػة بموضػوع 

وكػذلؾ أداة  وعينػة الدراسػة،ومجتمػع  متبػعنيج اللممػا تنػاوؿ ىػذا الفصػؿ وصػفً عمػى ذلػؾ  وبنػاءً تحقيقيا. 
وينتيػػي الفصػػؿ  وثباتيػػا،ومػػدى صػػدقيا  ،وكيفيػػة بنائيػػا وتطويرىػػاإعػػدادىا الدراسػػة المسػػتخدمة وطريقػػة 

يمػي وصػؼ ليػذه  ا, وفيمػواستخالص النتػائجلبيانات التي استخدمت في تحميؿ ا حصائيةبالمعالجات اإل
 اإلجراءات.

 هنيج الدراسةأواًل: 
 خاللو مف الذي يحاوؿ التحميمي الوصفي المنيج باستخداـ الباحث قاـ الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف

 حوليا تطرح التي مكوناتيا واآلراء بيف بياناتيا، والعالقة وتحميؿ الدراسة، موضوع الظاىرة وصؼ

 التحميمي الوصفي المنيج (100:2006) الحمداني ويعرؼ .تحدثيا التي اآلثارو  تتضمنيا التي والعمميات

الراىنة فيو أحد أشكاؿ التحميؿ  أو"المنيج الذي يسعى لوصؼ الظواىر أو األحداث المعاصرة،  :وبأن  
وتتطمب  والتفسير المنظـ لوصؼ ظاىرة أو مشكمة، ويقدـ بيانات عف خصائص معينة في الواقع،

  .التي نستعمميا لجمع البيانات" واألوقاتندرسيا  ركيف في الدارسة والظواىر التيمعرفة المشا
 وقد استخدم الباحث هصدرين أساسين لمهعموهات:

: حيػػث اتجػػو الباحػػث فػػي معالجػػة اإلطػػار النظػػري لمدراسػػة إلػػى مصػػادر البيانػػات الهصــادر الثانويــة .8
جنبيػػػة ذات العالقػػػة، والػػػدوريات والمقػػػالت والتػػػي تتمثػػػؿ فػػػي الكتػػػب والمراجػػػع العربيػػػة واأل ،الثانويػػػة

والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحػث والمطالعػة فػي مواقػع 
 اإلنترنت المختمفة.

: لمعالجػػة الجوانػػػب التحميميػػػة لموضػػوع الدراسػػػة لجػػػأ الباحػػث إلػػػى جمػػػع البيانػػػات الهصـــادر األوليـــة .2
 كأداة لمدراسة، صممت خصيصاً ليذا الغرض. ستبانةالمف خالؿ  ،األولية

 هجتهع الدراسةثانيًا: 

جميػػع مفػػردات الظػػاىرة التػػي يدرسػػيا الباحػػث، وبنػػاء عمػػى مشػػكمة الدراسػػة  :ومجتمػػع الدراسػػة يعػػرؼ بأن ػػ
 ،األزىػر بغػزةجامعػة جامعػة اإلسػالمية و الجميػع العػامميف بيتكػوف مػف المجتمع المستيدؼ  ف  إوأىدافيا ف

 ،وتحتػوي كػؿ منيمػا عمػى عػدد كبيػر مػف الكميػات العمميػة ،اختيارىـ كونيما أكبر جامعتي واألعرؽ وتـ
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يعممػوف بوظػائؼ أكاديميػة  ا( موظفًػ1231والبػالغ عػددىـ ) ةومنيا الػدكتورا ،وتقدـ برامج دراسية مختمفة
داريػػة مًعػػا ةووظػػائؼ إداريػػة وآخػػروف بوظػػائؼ أكاديميػػ المػػوظفيف  مػػف دوائػػر شػػئوف إحصػػائيةحسػػب  وا 

وقاـ الباحث باستخداـ طريقة العينة العشوائية الطبقية حسب الجامعػة والبػالغ  .ـ2018بالجامعتيف سنة 
اسػػتبانة  (282)وقػػد تػػـ اسػػترداد  ،اسػػتبانة عمػػى مجتمػػع الدراسػػة (221)(، حيػػث تػػـ توزيػػع 292قواميػػا )
 (:,2112Moore. وقد تـ حساب حجـ العينة مف المعادلة التالية )(%85.5)بنسبة 
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       (1) 

 حيث:

Z مقابمة لمستوى دللة معموـ )مثاًل : القيمة المعيارية ال :Z=1.96  0لمستوى دللة .05 .) 

m ُ0: عّبر عنو بالعالمة العشرية )مثاًل : الخطأ اليامشي: وي .0 5) 

 لعينة في حالة المجتمعات النيائية مف المعادلة:يتـ تصحيح حجـ ا

n الُمَعّدؿ   = 1 

n N

N n         (2) 

 تمثؿ حجـ المجتمع Nحيث 

 حجـ العينة يساوي: ( نجد أف  8باستخداـ المعادلة )

2

1 .9 6
3 8 4

2 0 .0 5

 
  

 

n  

 ( يساوي:2حجـ العينة الُمَعّدؿ باستخداـ المعادلة ) إف  ، ف = 8991Nمجتمع الدراسة  ف  إحيث 

n الُمَعّدؿ   = 293
13841990

1990*384



  

 عمى األقؿ. 293حجـ العينة المناسب في ىذه الحالة يساوي  وبذلؾ فإف  
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 الهجتهع الهجهوع طبيعة العهل الجاهعة
حصة الجاهعة 

 هن العينة
 حصة كل وظيفة

 هن العينة حسب وزنيا

 زىرجاهعة األ 

 داريإ

440 

212 

105 

50 
 41 170 أكاديهي

أكاديهي 
 داريةإبوظيفة 

58 14 

 الجاهعة اإلسالهية

 داريإ

791 

405 

188 

96 
 69 291 أكاديهي

أكاديهي 
 داريةإبوظيفة 

95 23 

 293 1231 الهجهوع

 هجتهع الدراسة والعينة  (3)جدول 

 عينة الدراسةثالثًا:  
 العينة االستطالعية

الدراسة، والتحقؽ  ةبغرض تقنيف أدا، تـ اختيارىـ اموظفً  (71) تّكونت عينة الدراسة الستطالعية مف
 عينة الدراسة التي تـ التطبيؽ عمييا. دخاليـ فيإلمتطبيؽ عمى العينة األصمية، وقد تـ ا مف صالحيتي

  ستبعادىا بيدؼ الحصوؿ عمى نتائج أكثر دقة.وتـ ا

 أداة الدراسةرابعًا: 
دور القيادة الستراتيجية في تعزيز مستوى الولء التنظيمي لدى "  إلى:لمتعرؼ  استبانةتـ إعداد 

 "، حيث تتكوف مف ثالث أقساـ رئيسة ىي: العامميف في الجامعات الفمسطينية بالمحافظات الجنوبية
الجنس, الفئة العمرية, المؤىؿ )لممستجيبيف  البيانات الشخصية والوظيفيةوىو عبارة عف القسم األول: 

 العممي, طبيعة العمؿ, عدد سنوات الخدمة في مجاؿ العمؿ الحالي, مكاف العمؿ(.

 (6)فقرة, موزع عمى  (25), ويتكوف مف ممارسات القٌادة االستراتٌجٌةوىو عبارة عف القسم الثاني: 
( 2187،اليجيف)  تيةقرات المحور بالدراسات السابقة اآلالستعانة في تكويف ف وتـ ،مجالت

 ىي: ،(Hitt,2011) و (2185،القيسيو)



 

67 

 

 .( فقرات6مف ) فويتكو الهجال األول: تحديد التوجو االستراتيجي, 

 ( فقرات.6مف ) ف, ويتكو استثهار القدرات التنافسية الهجال الثاني:

 ( فقرات.6مف ) ف, ويتكو الهال البشريالهجال الثالث: تطوير رأس 

 ( فقرات.6مف ) ف, ويتكو الهجال الرابع: دعم الثقافة التنظيهية

 ( فقرات.6مف ) ف, ويتكو الهجال الخاهس: التأكيد عمى الههارسات األخالقية     

 ( فقرات.5مف ) ف, ويتكو الهجال السادس: تنفيذ الرقابة الهتوازنة     

وتـ الستعانة في  ،( فقرة87, ويتكوف مف )ههارسات الوالء التنظيهية عف وىو عبار  القسم الثالث:
 (Allen and Meyer,1990)( و 2185)المطيري،  تيةرات المحور بالدراسات السابقة اآلتكويف فق

 ىي:
حسب جدوؿ  الستبانةوقد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثيف لفقرات 

(5:) 
 

 موافؽ بشدة موافؽ محايد غير موافؽ غير موافؽ بشدة بةالستجا
 5 7 2 2 8 الدرجة

 الخماسً لٌكرت مقٌاس درجات (4) جدول

 االستبانةخطوات بناء خاهسًا: 
دور القيػػػادة السػػػتراتيجية فػػػي تعزيػػػز مسػػػتوى الػػػػولء  " إلػػػػى:لمتعػػػرؼ قػػػاـ الباحػػػث بإعػػػداد أداة الدراسػػػة 

"، واتبػػػع الباحػػػث الخطػػػوات  ي لػػػدى العػػػامميف فػػػي الجامعػػػات الفمسػػػطينية بالمحافظػػػات الجنوبيػػػةالتنظيمػػػ
 التالية لبناء الستبانة: 

والسػتفادة منيػا فػي  الدراسة،الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع و  دارياإلاألدب عمى  الطالع -1
 وصياغة فقراتيا. الستبانةبناء 

 .وفقراتيا الستبانة مجالتة الجامعات والمشرفيف في تحديد ا مف أساتذاستشار الباحث عددً  -2
 .الستبانةتحديد المجالت الرئيسة التي شممتيا  -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4
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 في صورتيا األولية.  الستبانةتـ تصميـ  -5
 تـ مراجعة وتنقيح الستبانة مف قبؿ المشرؼ. -6
 ف مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات المختمفة.( مف المحكمي82تـ عرض الستبانة عمى ) -7
مف حيث الحذؼ أو اإلضػافة والتعػديؿ،  ،الستبانةراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات آفي ضوء  -8

 (.2) ؽفي صورتيا النيائية، ممح الستبانة رلتستق

 صدق االستبانةسادسًا: 
(، كما يقصد 815: 2181)الجرجاوي،يقيس الستبياف ما وضع لقياسو"  "أفْ  :صدؽ الستبانة يعني 

تدخؿ في التحميؿ مف ناحية، ووضوح فقراتيا  "شموؿ الستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أفْ  :بالصدؽ
(. 87922118ومفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا" )عبيدات وآخروف، 

 بطريقتيف: الستبانةوقد تـ التأكد مف صدؽ 
 الهحكهين "الصدق الظاىري": صدق آراء -8

 أو الظاىرة مجاؿ في المتخصصيف المحكميف مف عدًدا الباحث يختار أفْ  ىو": يقصد بصدؽ المحكميف

عمى مجموعة مف  الستبانة( حيث تـ عرض 817: 2181" )الجرجاوي،الدراسة موضوع المشكمة
وأسماء   ،لبحث العمميومناىج ا ،متخصصيف في مجاؿ إدارة األعماؿ (82)المحكميف تألفت مف 

وقامت بإجراء ما يمـز مف حذؼ  ،(، وقد استجاب الباحث آلراء المحكميف8المحكميف بالممحؽ رقـ )
انظر الممحؽ رقـ  -في صورتو النيائية  خرجت الستبانةوتعديؿ في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلؾ 

(2.) 
 صدق الهقياس:-2

 Internal Validity: االتساق الداخمي أواًل 

 مع المجاؿ الذي تنتمي إليو الستبانةمدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات  :يقصد بصدؽ التساؽ الداخمي
وذلؾ مف خالؿ حساب معامالت  ؛ىذه الفقرة، وقد قاـ الباحث بحساب التساؽ الداخمي لالستبانة

 والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو. الستبانةالرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجالت 
  



 

69 

 

"ممارسات القٌادة االستراتٌجٌة  نتائج االتساق الداخمي لـ " -  

 
 

 الفقرة م

ون
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 بي
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هعا
 

باط
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8.  
تمتمؾ إدارة الجامعة رؤية طويمة المدى تستند إلى تحميؿ دقيؽ لمبيئة الداخمية 

 والخارجية.
.885 *0.000 

 0.000* 855. تراتيجية ليا تتسـ بالوضوح والدقة.تحرص إدارة الجامعة عمى تحديد رؤية اس  .2

2.  
ـ بيف األىداؼ الستراتيجية الموضوعة واإلمكانيات المتاحة لدى إدارة ؤ يوجد تال
 الجامعة.

.755 *0.000 

7.  
تسعى إدارة الجامعة إلى الستفادة مف تجارب الجامعات العالمية والعربية الناجحة في 

 تحديد التوجو المستقبمي ليا.
.842 *0.000 

 0.000* 759. تسعى إدارة الجامعة إلى إقناع موظفييا بتوجياتيا الستراتيجية.  .5

 0.000* 852. تعتمد إدارة الجامعة عمى وضع خطط استراتيجية تتفؽ مع رسالتيا.  .6

 .α ≤ 8...عند مستوى دللة  الرتباط داؿ إحصائًيا *

 للمجال الكلٌة والدرجة"  االستراتٌجً التوجه تحدٌد"  مجال فقرات من فقرة كل بٌن طاالرتبا معامل  (5) جدول

" والدرجة  تحديد التوجو الستراتيجي ( معامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "5جدوؿ )يوضح 
وبذلؾ   α≤ 1.15معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف  

 لما وضع لقياسو. يعتبر المجاؿ صادق ا
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 0.000* 617. مة لمعممية األكاديمية.تمتمؾ الجامعة المباني والتجييزات والمعامؿ المالئِ   .8

 0.000* 830. تسعى إدارة الجامعة إلى امتالؾ موارد وقدرات تكنولوجية متطورة.  .2

 0.000* 784. تحرص إدارة الجامعة عمى تسجيؿ براءات اختراع وابتكارات لصالح الجامعة.  .2

 0.000* 806. تسعى إدارة الجامعة إلى توفير التمويؿ الكافي لتنفيذ مشروعات ابتكارية جديدة.  .7

 0.000* 619. فسة.تستحوذ الجامعة عمى حصة سوقية مرتفعة مف الطمبة مقارنة بالجامعات األخرى المنا  .5

 0.000* 765. تقدـ الجامعة خدماتيا المتنوعة لمطمبة والباحثيف بكفاءة وفعالية.  .6

 للمجال الكلٌة والدرجة"  التنافسٌة القدرات استثمار"  مجال فقرات من فقرة كل بٌن االرتباط معامل  (6) جدول

 .α ≤ 8...للة عند مستوى د ئًياالرتباط داؿ إحصا *

" والدرجة  استثمار القدرات التنافسية ( معامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "6جدوؿ )يوضح 
وبذلؾ   α≤ 1.15معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  ف أف  الكمية لممجاؿ, والذي يبي  

 ا وضع لقياسو.مَ لِ  يعتبر المجاؿ صادق ا

هل الفقرة م
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 0.000* 862. تعمؿ إدارة الجامعة عمى تنظيـ البرامج التدريبية المتنوعة لمعامميف.  .8

 0.000* 757. تشجع إدارة الجامعة عمى العمؿ بروح الفريؽ الواحد والعمؿ الجماعي.  .2

2.  
مى اإلبداع والبتكار في تضمف سياسات الجامعة استقطاب واختيار الكفاءات القادرة ع

 العمؿ.
.719 *0.000 

 0.000* 893. تساعد إدارة الجامعة عمى تطوير الميارات )اإلدارية، واألكاديمية( لموظفييا باستمرار.  .7

 0.000* 865. ُتكافئ إدارة الجامعة الموظفيف ذوي التقديرات العالية واألداء المتميز.  .5

 0.000* 868. بناء معارؼ تراكمية لدى موظفييا.يوجد لدى الجامعة برنامج متكامؿ ل  .6

 للمجال الكلٌة والدرجة"  البشري المال رأس تطوٌر"  مجال فقرات من فقرة كل بٌن االرتباط معامل  (7) جدول

 .α≤  8...عند مستوى دللة  الرتباط داؿ إحصائًيا   *
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" والدرجة  تطوير رأس الماؿ البشري فقرة مف فقرات مجاؿ "( معامؿ الرتباط بيف كؿ 7جدوؿ )يوضح 
؛ وبذلؾ  α≤ 1.15الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 لما وضع لقياسو. يعتبر المجاؿ صادًقا
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 0.000* 823. عة إلى نشر القيـ والمعتقدات التي تنسجـ مع الستراتيجية المتبعة.تسعى إدارة الجام  .8

 0.000* 701. ُتشجع إدارة الجامعة العامميف عمى التصرؼ بحرية واستقاللية.  .2

 0.000* 776. تغرس الثقافة التنظيمية لمجامعة األفكار التي ُتعزز مف قيمة العمؿ.  .2

 0.000* 844. بيرة لألفكار الجديدة وغير المألوفة مف الموظفيف.ُتولي إدارة الجامعة أىمية ك  .7

 0.000* 765. تعمؿ إدارة الجامعة عمى تمكيف العامميف مثؿ )تفويض، مشاركة،....إلخ( بشكؿ كبير.  .5

 0.000* 701. ترسخ إدارة الجامعة عالقات الود والحتراـ بيف العامميف لدييا.  .6

 هعاهل االرتباط بين كل فقرة هن فقرات هجال " دعم الثقافة التنظيهية " والدرجة الكمية لمهجال  (8)جدول 

 .α≤  8...عند مستوى دللة  الرتباط داؿ إحصائًيا   *

" والدرجة الكمية دعم الثقافة التنظيهية( معامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "8جدوؿ )يوضح 
؛ وبذلؾ يعتبر  α≤ 1.15ف أف معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية لممجاؿ، والذي يبي

 لما وضع لقياسو. المجاؿ صادًقا
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 0.000* 836. ُتمثؿ إدارة الجامعة قدوة لمعامميف مف خالؿ ممارساتيا األخالقية.  .8

 0.000* 801. معة أدلة خاصة توضح معايير السموؾ األخالقي التي تمتـز بيا.تنشر إدارة الجا  .2

 0.000* 747. تستخدـ إدارة الجامعة أساليب رقابية فعالة عمى سموكيات العامميف لدييا.  .2

 0.000* 805. تعتمد إدارة الجامعة نظاـ الحوافز لتشجيع السموؾ اإليجابي لمعامميف في الجامعة.  .7

 0.000* 832. برامج تدريبية ترسخ سموكيات وأخالقيات المينة.يتـ تنفيذ   .5

 0.000* 774. يغمب العامميف في الجامعة المصمحة العامة عمى المصالح الشخصية ليـ.  .6

 للمجال لكلٌةا والدرجة"  األخالقٌة الممارسات على التأكٌد"  مجال فقرات من فقرة كل بٌن االرتباط معامل  (9) جدول

 .α≤  8...عند مستوى دللة  الرتباط داؿ إحصائًيا   *

" التأكيد عمى الههارسات األخالقية( معامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "9جدوؿ )يوضح 
 ؛ α≤ 1.15والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 لما وضع لقياسو. تبر المجاؿ صادًقاوبذلؾ يع
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8.  
الرقابة التنظيمية مف الوظائؼ األساسية التي تحتاج إلى  تعتبر إدارة الجامعة أف  

 اىتماـ دائـ.
.839 *0.000 

 0.000* 790. قارنتيا مع المخططة.تضع إدارة الجامعة إجراءات رقابية لمتابعة األنشطة المنفذة وم  .2

 0.000* 859. تيدؼ الرقابة بالجامعة إلى تصحيح المسار والتطور وليس تصيد األخطاء.  .2

 0.000* 793. تحرص إدارة الجامعة عمى الىتماـ بالتغذية الراجعة مف أجؿ تحسيف مخرجات العمؿ.  .7

 0.000* 841. أصحاب المصالح. تقـو إدارة الجامعة بتطوير أنظمة رقابية تنسجـ مع جميع  .5

 للمجال الكلٌة والدرجة"  المتوازنة الرقابة تنفٌذ"  مجال فقرات من فقرة كل بٌن االرتباط معامل )11) جدول

 .α≤  8...عند مستوى دللة  الرتباط داؿ إحصائًيا   *
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" والدرجة  تنفيذ الرقابة المتوازنة مجاؿ "( معامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 81جدوؿ )يوضح 
؛ وبذلؾ  α≤ 1.15الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 لما وضع لقياسو. يعتبر المجاؿ صادًقا
 نتائج االتساق الداخمي لـ " ههارسات الوالء التنظيهي " -
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 0.000* 677. يرغب العامموف في قضاء ما تبقى مف حياتيـ المينية في الجامعة التي يعمموف بيا.  .8

 0.000* 670. يشعر العامموف بالعتزاز حينما يتحدثوف عف جامعتيـ مع اآلخريف.  .2

2.  
ينظر العامموف إلى المشكالت التي تواجييـ عمى أنيا جزء مف مشكالتيـ 

 لشخصية.ا
.754 *0.000 

 0.000* 562. يحس العامموف بارتباط عاطفي اتجاه الجامعة التي يعمموف بيا.  .7

 0.000* 590. تحظى الجامعة بمكانة عالية في نفوس العامميف فييا.  .5

6.  
يشعر العامموف بالخوؼ مف ترؾ العمؿ في الجامعة لصعوبة الحصوؿ عمى عمؿ 

 آخر.
.428 *0.003 

 0.005* 398. عامموف في الجامعة مف حاجتيـ لمعمؿ فييا.ينُبع بقاء ال  .7

 0.023* 316. يصُعب عمى العامموف الحصوؿ عمى فرصة عمؿ مناسبة في أماكف أخرى.  .8

 0.000* 726. تقدـ الجامعة لمعامميف مزايا ل تتوافر في جامعات أخرى.  .9

 0.000* 550. .اومعنويً  ًيامال خر مكمؼآترؾ عمميـ الحالي والبحث عف عمؿ  يعتبر العامموف أف    .81

 0.000* 636. يشعر العامموف بضرورة اللتزاـ والولء لمجامعة التي يعمموف بيا.  .88

 0.000* 566. يعتقد العامموف أف النتقاؿ مف الجامعة إلى مكاف عمؿ آخر عمؿ غير أخالقي.  .82

82.  
ـ عروض بضرورة الستمرار في عمميـ حتى لو توفرت لي ايشعر العامموف أدبيً 

 عمؿ أفضؿ.
.564 *0.000 

 0.000* 694. يحرص العامموف عمى الستمرار بالعمؿ في ىذه الجامعة.  .87

 للمجال الكلٌة والدرجة"  التنظٌمً الوالء ممارسات"  مجال فقرات من فقرة كل بٌن االرتباط معامل  (11) جدول

 .α ≤ 8...دللة عند مستوى  الرتباط داؿ إحصائًيا   *
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ممارسات الولء التنظيمي " والدرجة  ( معامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "88جدوؿ )يوضح 
؛ وبذلؾ α≤  1.15الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 لما وضع لقياسو. يعتبر المجاؿ صادًقا

 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 
 .الستبانةالوصوؿ إلييا، ويبيف مدى ارتباط كؿ مجاؿ مف مجالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات 

 

 الهجال
 هعاهل بيرسون

 لالرتباط
القيهة 

 (.Sig)االحتهالية

 0.000* 857. .التوجو الستراتيجي تحديد

 0.000* 760. .استثمار القدرات التنافسية

 0.000* 964. .تطوير رأس الماؿ البشري

 0.000* 888. .دعـ الثقافة التنظيمية

 0.000* 897. .التأكيد عمى الممارسات األخالقية

 0.000* 883. .تنفيذ الرقابة المتوازنة 

 0.000* 978. يجية.ههارسات القيادة االسترات

 0.000* 753. .ههارسات الوالء التنظيهي

 .α ≤ 8...عند مستوى دللة  الرتباط داؿ إحصائًيا *         

 لالستبانة الكلٌة والدرجة االستبانة مجاالت من مجال كل درجة بٌن االرتباط معامل  (12) جدول

عند مستوى  دالة إحصائي ا الستبانةالت الرتباط في جميع مجالت جميع معام ( أف  82يبيف جدوؿ )
 لما وضعت لقياسو. ةصادق الستبانةوبذلؾ تعتبر جميع مجالت  ؛α≤  1.15معنوية 

 Reliability االستبانةثبات سابعًا: 
، ويقصد تاليةمت عدة مرات تطبيقو عيدأُ  إذا النتائج نفسالستبياف  يعطي أفْ  :يقصد بثبات الستبانة ىو

ا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا, أو ما ىي درجة بو أيضً 
 (. 97: 2181اتساقو وانسجامو واستمراريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة )الجرجاوي،
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 Cronbach's Alpha الدراسة مف خالؿ معامؿ ألفا كرونباخ  استبانةوقد تحقؽ الباحث مف ثبات 

Coefficient( 82، وكانت النتائج كما ىي مبينة في جدوؿ.) 

 الهجال
عدد 
 الفقرات

هعاهل ألفا 
 كرونباخ

 0.903 6 .تحديد التوجو الستراتيجي

 0.826 6 .استثمار القدرات التنافسية

 0.914 6 .تطوير رأس الماؿ البشري

 0.869 6 .دعـ الثقافة التنظيمية

 0.886 6 .لممارسات األخالقيةالتأكيد عمى ا

 0.881 5 .تنفيذ الرقابة المتوازنة 

 0.972 35 ههارسات القيادة االستراتيجية.

 0.840 14 .ههارسات الوالء التنظيهي

 0.967 49 جهيع فقرات االستبانة

 االستبانة ثبات لقٌاس كرونباخ ألفا معامل  (13) جدول

حيث  ،( أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ مرتفعة لكؿ مجاؿ82ائج الموضحة في جدوؿ )واضح مف النت
(، وىذا يعنى أف الثبات مرتفع 0.967) الستبانة(، بينما بمغت لجميع فقرات 0.826،0.972)تتراوح بيف 

  ا.وداؿ إحصائيً 
ع. ويكػوف الباحػث قػد ( قابمػة لمتوزيػ2في صػورتيا النيائيػة كمػا ىػي فػي الممحػؽ ) الستبانةوبذلؾ تكوف 

وصػالحيتيا لتحميػؿ  السػتبانةالدراسػة ممػا يجعمػو عمػى ثقػة تامػة بصػحة  استبانةتأكد مف صدؽ وثبات 
 النتائج واإلجابة عف أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
لختبػار مػا  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سػمرنوؼ - اختبػار كولمجػوروؼ تػـ اسػتخداـ

 (.87في جدوؿ )، وكانت النتائج كما ىي مبينة إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو
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القيهة االحتهالية  قيهة االختبار الهجال
(Sig.) 

 0.538 0.804 .تحديد التوجو الستراتيجي

 0.603 0.764 .استثمار القدرات التنافسية

 0.730 0.689 .تطوير رأس الماؿ البشري

 0.358 0.926 .دعـ الثقافة التنظيمية

 0.337 0.943 .التأكيد عمى الممارسات األخالقية

 0.410 0.887 .تنفيذ الرقابة المتوازنة 

 0.681 0.718 ههارسات القيادة االستراتيجية.

 0.492 0.833 .ههارسات الوالء التنظيهي

 0.468 0.848 تبانةجهيع هجاالت االس

 الطبٌعً التوزٌع اختبار نتائج  (14) جدول

مستوى الدللة مف  أكبر (.Sig)( أف القيمة الحتمالية 87واضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ )
تبارات تـ استخداـ الخ حيث ،يذه المجالت يتبع التوزيع الطبيعيتوزيع البيانات ل وبذلؾ فإف   0.05

 فرضيات الدراسة. لتحميؿ البيانات واختبار العممية 

 الهستخدهة حصائيةاألساليب اإلثاهنًا: 
 Statistical Package for theمػف خػالؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي  السػتبانةتػـ تفريػغ وتحميػؿ 

Social Sciences  (SPSS)التالية: حصائية، وقد تـ استخداـ األدوات اإل 
 لوصؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)ئوية والتكرارات النسب الم  .6

 والنحراؼ المعياري. المتوسط الحسابي والوزف النسبي  .2

 .الستبانة( لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ )  .2

 لختبار ما إذا K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوؼ - اختبار كولمجوروؼ .7
 .كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو

( لقياس درجة الرتباط: يقـو Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف )  .5
. وقد استخدمو الباحث لحساب التساؽ الداخمي ىذا الختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف

 ة بيف المجالت.وكذلؾ لدراسة العالق ،والصدؽ البنائي لالستبانة
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( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الستجابة قد T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  .6
أـ زادت أو قمت عف ذلؾ. ولقد استخدمو  (2)وصمت إلى الدرجة المتوسطة "الحياد" وىي 

 الباحث لمتأكد مف دللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات الستبانة.

 .(Linear Regression- Model Multiple) المتعدد لخطيتحميؿ النحدار انموذج  .7

( لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ Independent Samples T-Test) فػػي حالػػة عينتػػيف Tاختبػػار  .8
 بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة.  إحصائيةذات دللة  تفروقا

لمعرفة ما ( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادي  .9
  بيف ثالث مجموعات أو أكثر مف البيانات. إحصائيةإذا كاف ىناؾ فروقات ذات دللة 

 الهمخص
حيػػػث تػػػـ توضػػػيح المػػػنيج  ،فػػػي ىػػػذا الفصػػػؿ تػػػـ اسػػػتعراض الطريقػػػة واإلجػػػراءات المتبعػػػة فػػػي الدراسػػػة

نوية، ثـ مجتمع المستخدـ وىو الوصفي التحميمي، والمصادر التي استعاف بيا الباحث وىي األولية والثا
الدراسة وعينتيا ونوعيا حيث كانت عشوائية طبقية ، والتي تـ الستعانة بالمعادلت الرياضية لتحديدىا 

(. تػػػػـ اسػػػػتعراض خطػػػػوات بنػػػػاء أداة الدراسػػػػة وأقسػػػػاـ األداة، والدراسػػػػات التػػػػي تػػػػـ 293حيػػػػث بمغػػػػت )
المتمثمػػة بالصػدؽ والثبػػات،  متريػة السػػيكوالسػتعانة بيػا فػػي بنػاء ىػػذه األداة، ثػـ التأكػػد مػف الخصػائص 

مف الصدؽ )التساؽ الداخمي، والصدؽ البنػائي(، وكػذلؾ  الدراسة تتمتع بقدر عاؿٍ  وقد بينت النتائج أف  
مػػػػف الثبػػػػات مػػػػف خػػػػالؿ معامػػػػؿ ألفػػػػا كرونبػػػػاخ وطريقػػػػة التجزئػػػػة النصػػػػفية لجميػػػػع مجػػػػالت  بقػػػػدر عػػػػاؿٍ 

طبيعة توزيع البيانات والتي  إلى( لمتعرؼ  (K-Sؼسمرنو  –الستبانة، وتـ إجراء اختبار كولمجوروؼ 
رومػػف بينيػػا  ليػػذا التحميػػؿ االمناسػػبة وفقًػػ حصػػائيةتػػـ تحديػػد األسػػاليب اإل لػػذا، اطبيعًيػػا كانػػت تتبػػع توزيًعػػ

 اختبػػػارات. وتػػػـ اسػػػتخداـ النحػػػدار التػػػدريجي لمعرفػػػة األثػػػر معامػػػؿ بيرسػػػوف لمعرفػػػة الرتبػػػاط وطريقػػػة
 أكثر مف مجموعتيف. واختبار التبايف األحادي خاؿٍ  حصائيةالفروؽ اإل مستقمتيف لمعرفة لعينتيف

 



 

 

 

 الفصل الخامش

 تحلٍل البٍاناث واختبار فرضٍاث الذراصت ومناقشتها

.تهييد 
 :البيانات الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي أواًل

 الشخصية والوظيفية.
 :عتهد في الدراسة.الهحك الهثانيًا 
 :تحميل فقرات االستبانة.ثالثًا 
 :اختبار فرضيات الدراسة.رابعًا 
همخص 
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 تهييد
، وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسةل ايتضمف ىذا الفصؿ عرضً 

والتي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ فقراتيا,  ،الستبانةأسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 
لمبيانات  حصائيةلذا تـ إجراء المعالجات اإل, البيانات الشخصية والوظيفية لممستجيبيفقوؼ عمى والو 

 (SPSS)لمدراسات الجتماعية  حصائيةإذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإل الدراسة, استبانةالمتجمعة مف 
 لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ. 

 البيانات الشخصية والوظيفيةالدراسة وفق  لعينةف اإلحصائي الوصأواًل: 
 البيانات الشخصية والوظيفية:وفؽ  لخصائص عينة الدراسة وفيما يمي عرض

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -
 

 الجنس حسب الدراسة عٌنة  (15) جدول

 النسبة الهئوية % العدد الجنس
 87.2 246 ذكر

 12.8 36 ىأنث

 100.0 282 الهجهوع

 

وقػد . إنػاث (%82.8) بينمػا ذكػور، مػف عينػة الدراسػة (%87.2) ( أف مػا نسػبتو85)يتضح مف جدوؿ 
يرجػػع السػػبب فػػي زيػػادة عػػدد الػػذكور بيػػذه النسػػبة الكبيػػرة عػػف اإلنػػاث كػػوف المجتمػػع الفمسػػطيني ذكػػوري 

نسػبة الػذكور مػف القػوى  الفمسػطيني مػف أف  بطبيعتو. وتنسجـ ىذه النتيجة مػع مػا ذكػره مركػز اإلحصػاء 
ما %(، ويمكف تفسػر النتيجػة حيػث العمػؿ بالجامعػات ل سػيّ 21%( مقارنة باإلناث )71العاممة تشكؿ )

الجامعػات الفمسػطينية ل تمػنح  ف  أالعمؿ األكاديمي قد يتطمب السفر لستكماؿ الدراسات العميا وخاصة 
ويتعػػذر ذلػػؾ مػػع  ،خصصػػات ممػػا يتطمػػب السػػفر واإلقامػػة بالخػػارجفػػي الكثيػػر مػػف الت ةشػػيادات الػػدكتورا

 الكثير مف اإلثاث. 
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 عينة الدراسة حسب الفئة العهريةتوزيع  -
 

 النسبة الهئوية % العدد الفئة العهرية
 17.0 48 سنة 30أقؿ مف 

 35.1 99 سنة 40إلى أقؿ مف  30مف 

 27.7 78 سنة 50إلى أقؿ مف  40مف 

 20.2 57 سنة فأكثر 50

 100.0 282 الهجهوع

 العمرٌة الفئة حسب الدراسة عٌنة  (16) جدول

 ،سنة (30)أقؿ مف  فئتيـ العمرية مف عينة الدراسة (%87.1) ما نسبتو( أف 86يتضح مف جدوؿ )
لحصوؿ عمى ا طبيعة العمؿ بالجامعات تستمـز في أحياف كثيرة وذلؾ ألف   ؛وقد كانت ىي الفئة األقؿ

معظـ  ف  أمما يعني  ؛سنوات عمى األقؿ إلى العمر (6)والتي تعني أف سيضاؼ  الماجستير والدكتوراة،
ل عدد قميؿ ممف يمتازوف بالتمييز أو الذيف إسيكوف تخطي ىذا العمر  ةمف يتقدـ لموظائؼ األكاديمي
ويمكف  .سنة (50)لى أقؿ مف إ (30)مف فئتيـ العمرية تتراوح  (%62.8) يكتفوا بدرجة الماجستير،
جراء  ،لقاء الندواتا  لقاء المحاضرات و إالعمؿ الجامعي والذي يشمؿ عمى  تفسير ىذه النتيجة أيًضا وا 

فيي تحتاج إلى جيد وقدرات القوى الشابة مف العمالة  ؛ومشاركة المجتمع باألنشطة المختمفة ،البحوث
 (%21.2) بينمامكنيـ مف القياـ بيذه المياـ. ويجمعوف الحد األدنى مف الخبرات والمعارؼ التي ت

 نشاء الجامعتيف.إوىذا طبيعي وينسجـ مع تاريخ  ،سنة فأكثر 50فئتيـ العمرية 

 عينة الدراسة حسب الهؤىل العمهيتوزيع  -
 

 النسبة الهئوية % العدد الهؤىل العمهي
 33.7 95 ةدكتورا

 26.2 74 ماجستير

 23.0 65 بكالوريوس 

 17.0 48 دبمـو فأقؿ

 100.0 282 الهجهوع

 العلمً المؤهل حسب الدراسة عٌنة  (17) جدول
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 (%26.2) مػؤىميـ العممػي دكتػوراه، الدراسػة مػف عينػة (%22.7) ( أف ما نسبتو87)يتضح مف جدوؿ 
لعممػػػي مػػػؤىميـ ا (%87.1) مػػػؤىميـ العممػػػي بكػػػالوريوس، بينمػػػا (%22.1) مػػػؤىميـ العممػػػي ماجسػػػتير،

الوظػػػائؼ  وذلػػػؾ ألف   ؛(%59.9حممػػػة الشػػػيادات العميػػػا كػػػانوا بنسػػػبة ) ويفسػػػر الباحػػػث أف  . دبمػػػـو فأقػػػؿ
لكػػػػػي يػػػػػتمكف مػػػػػف تػػػػػدريس البػػػػػرامج البكػػػػػالوريوس  ؛كاديميػػػػػة تتطمػػػػػب الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى ىػػػػػذه الػػػػػدرجاتاأل

يوس لشػػػغؿ تتطمػػػب الحصػػػوؿ عمػػػى شػػػيادة البكػػػالور  طبيعػػػة العمػػػؿ اإلداري غالًبػػػا ف  أوالماجسػػػتير. كمػػػا 
بعػػػض  ألف   ؛%(87فأقػػػؿ ) ـمو بمعظػػـ الوظػػػائؼ التخصصػػػية أو اإلداريػػة بينمػػػا جػػػاءت نسػػػبة حممػػة الػػػد

والسػياقة  ،واألذنػة ،عمػاؿ الحراسػةأ :الوظائؼ في الجامعات ل تحتػاج درجػة عاليػة مػف المػؤىالت مثػاؿ
 وغيرىا مف الوظائؼ.

 عينة الدراسة حسب طبيعة العهلتوزيع  -
 

دالعد طبيعة العهل  النسبة الهئوية % 
 35.5 100 أكاديمي

 52.1 147 إداري

 12.4 35 أكاديمي بوظيفة إدارية

 100.0 282 الهجهوع

 العمل طبٌعة حسب الدراسة عٌنة  (18) جدول

 (%52.8) ،طبيعة عمميـ أكاديمي مف عينة الدراسة (%25.5) ما نسبتو ( أف  88يتضح مف جدوؿ )
وتنسجـ ىذه النسب مع مجتمع الدراسة  .أكاديمي بوظيفة إدارية (%1..4) ة عمميـ إداري, بينماطبيع

%( 82وىناؾ ما يقارب ) ،%( مف العامميف يشغموف وظائؼ إدارية51ما يقارب مف ) ف  أوالذي بيف 
الجامعة  كشغؿ األقساـ العممية والعمادات ونائب رئيس كاديمية واإلدارية مًعايعمموف بالوظائؼ األ

 لمشئوف اإلدارية وغيرىا.
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 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدهة في هجال العهل الحاليتوزيع  -
 

 النسبة الهئوية % العدد عدد سنوات الخدهة في هجال العهل الحالي
 14.9 42 سنوات 5أقؿ مف 

 24.1 68 سنوات 10إلى أقؿ مف  5مف 

 17.7 50 سنة 15إلى أقؿ مف  10مف 

 43.3 122 فأكثر سنة 15

 100.0 282 الهجهوع

 الحالً العمل مجال فً الخدمة سنوات عدد حسب الدراسة عٌنة  (19) جدول

سنوات خدمتيـ في مجاؿ عمميـ  مف عينة الدراسة (%87.69) ما نسبتو ( أف  89يتضح مف جدوؿ )
لمحاولة الجامعة استيعاب الخريجيف مف  ويعزو الباحث ذلؾ (%27.8) ،سنوات 5أقؿ مف  الحالي

سياماتيـ وتبقي الباب مفتوًحاالكفاءات العممية والمواىب وجمبيـ ل تحـر نفسيا مف إضافاتيـ و   ا 
خدمتيـ في مجاؿ عمميـ  سنوات (%14.4) بينما ،لستيعاب ما يناسبيا حتى لوكاف بأعداد قميمة

نشاء الجامعات الفمسطينية إحيث يقارب عمر  ويمكف تفسير ىذه النتيجة فأكثر.سنة  15الحالي 
يكوف تـ توظيؼ عدد كبير في بدايتيا لتضمف لنفسيا  مف الطبيعي أفْ  لذا عاًما، الثالثوفالمبحوثة 

 وبالتالي أصبحت خبراتيـ ىؤلء كبيرة.  ،تسير العمؿ في الوحدات المختمفة

 عينة الدراسة حسب هكان العهلتوزيع  -
 

لنسبة الهئوية %ا العدد هكان العهل  

 64.2 181 الجامعة السالمية

 35.8 101 جامعة األزىر

 100.0 282 الهجهوع

 العمل مكان حسب الدراسة عٌنة  (21) جدول

، سالميةيعمموف في الجامعة اإل مف عينة الدراسة (%64.2)ما نسبتو  ( أف  21يتضح مف جدوؿ )
الجامعة اإلسالمية أقدـ ثـ عدد  ف  ويمكف تفسير السبب بأ .جامعة األزىر يعمموف في (%25.8)بينما
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وىذا متوافؽ مع خصائص . (48.111) زىرمقارنة بجامعة األ (4.....) أكبر حيث يبمغطالبيا 
 (.798( بينما الجامعة اإلسالمية )771) عدد العامميف بجامعة األزىر المجتمع والذي يبيف أف  

 عتهد في الدراسةالهحك الهثانيًا: 
 خالؿ الخماسي مف ليكرت مقياس في الخاليا طوؿ تحديد تـ فقد ؛الدراسة في المعتمد المحؾ لتحديد 

 لمحصوؿ المقياس في أكبر قيمة عمى تقسيمو ثـ ( ومف4=1-5) المقياس درجات بيف المدى حساب
 بداية) المقياس في يمةق أقؿإلى ىذه القيمة  إضافةوبعد ذلؾ تـ  (0.80=4/5) أي الخمية طوؿ عمى

 ىو كما الخاليا طوؿ أصبح وىكذا الخمية، ليذه األعمى الحد لتحديد وذلؾ) صحيح واحد وىي المقياس
 :(Ozen et al, 2012)التالي الجدوؿ في موضح

 

 درجة الهوافقة الوزن النسبي  الهتوسط الحسابي
 ضعيفة جداً  20% -36%مف  1 - 1.80مف 
 ضعيفة 36% - 52%أكبر مف  1.80 - 2.60 أكبر مف 
 متوسطة % 52%- 68أكبر مف  2.60 – 3.40أكبر مف 
 كبيرة 68%- 84%أكبر مف  3.40 – 4.20أكبر مف 
 كبيرة جداً  84 %-100% أكبر مف  5 -  4.20أكبر مف 

 الدراسة فً المعتمد المحك  (21) جدول

 الحسابية المتوسطات ترتيبعمى  الباحثد اعتم الستجابة، مستوى عمى والحكـ الدراسة نتائج ولتفسير
 موافقةال درجة ثالباح حدد وقد مجاؿ، كؿ في الفقرات ومستوى لالستبانة المجالت مستوى عمى
 .لمدراسة المعتمد المحؾ حسب

 تحميل فقرات االستبانةثالثًا: 
 " ممارسات القٌادة االستراتٌجٌة : تحميل فقرات "أواًل 
 "تحديد التوجو االستراتيجي  يل فقرات هجال "تحم -

درجة لمعرفة  tوقيمة اختبار  المتوسط الحسابي والنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيبتـ استخداـ 
 (.22النتائج موضحة في جدوؿ ) .الموافقة
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 الفقرة م
الهتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الهوافقة

قيهة 
 االختبار

القيهة 
 االحتهالية

8.  

تمتمؾ إدارة الجامعة رؤية 
طويمة المدى تستند إلى 

الداخمية  لمبيئة تحميؿ دقيؽ
 والخارجية.

 0.000 16.46 كبيرة 4 77.02 0.87 3.85

2.  

تحرص إدارة الجامعة عمى 
تحديد رؤية استراتيجية ليا 

 تتسـ بالوضوح والدقة.
 0.000 17.69 كبيرة 3 77.09 0.81 3.85

2.  

بيف األىداؼ  تالـؤيوجد 
الستراتيجية الموضوعة 
واإلمكانيات المتاحة لدى 

 إدارة الجامعة.

 0.000 13.11 كبيرة 5 72.88 0.82 3.64

7.  

تسعى إدارة الجامعة إلى 
الستفادة مف تجارب 
الجامعات العالمية والعربية 
الناجحة في تحديد التوجو 

 المستقبمي ليا.

 0.000 17.04 كبيرة 1 78.14 0.89 3.91

5.  

تسعى إدارة الجامعة إلى 
إقناع موظفييا بتوجياتيا 

 الستراتيجية.
 0.000 12.06 كبيرة 6 72.67 0.88 3.63

6.  

إدارة الجامعة عمى  تعتمد
وضع خطط استراتيجية تتفؽ 

 مع رسالتيا.
 0.000 18.19 كبيرة 2 77.65 0.81 3.88

 0.000 19.71 كبيرة  75.92 0.68 3.80 اجهيع فقرات الهجال هعً  

 مجال فقرات من فقرة لكل tاختبار وقٌمة والترتٌب النسبً والوزن المعٌاري واالنحراف الحسابً المتوسط  (22) جدول

 ( يهكن استخالص ها يمي:22هن جدول )

تجارب الجامعات العالمية تسعى إدارة الجامعة إلى الستفادة مف الرابعة " لمفقرة المتوسط الحسابي  -
 الوزف( أي أف 5الدرجة الكمية مف ) 3.91 ساوي" ي والعربية الناجحة في تحديد التوجو المستقبمي ليا
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مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  ، وىذا يعني أف ىناؾ موافقةوىو بدرجة كبيرة %78.14 النسبي
الجامعات بقطاع غزة إلى محاكاة  أقدـي ىي مف والت ،لية لسعي الجامعاتويمكف تفسير النتيجة الحا

والتي ليا تجارب ناجحة لستفادة منيا في تحسيف وضعيا بيدؼ  ،الجامعات العربية العالمية الناجحة
 وذلؾ تدرس خططيا وتوجياتيا وتنظر لألماـ والمستقبؿ. ؛التميز في األداء

"  إلى إقناع موظفييا بتوجياتيا الستراتيجيةتسعى إدارة الجامعة الخامسة " لمفقرة المتوسط الحسابي  -
مف قبؿ  ، وىذا يعني أف ىناؾ موافقةوىو بدرجة كبيرة (%72.67) النسبي الوزفأي أف  (3.63)ساوي ي

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى وعي الجامعات بضرورة التشجيع المستمر أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
المنيج العممية في التخطيط  ف  إحيث  ،يخص أمور العمؿ في الجامعة لمعامميف لممشاركة الفاعمة بما

الستراتيجي يعتمد عمى جميع األطراؼ مف ذوي العالقة وتظافر الجيود في كؿ المراحؿ فيتولد لدييـ 
 وتخمؽ التزاـ بتحقيؽ األىداؼ الموضوعة والمراد تحقيقيا. ،القناعات بالتوجيات الستراتيجية لمجامعة

  (3.80) ساوي" يتحديد التوجو الستراتيجي  لمجاؿ "المتوسط الحسابي  بأف ـ يمكف القوؿعابشكؿ  -
مف قبؿ أفراد العينة  ، وىذا يعني أف ىناؾ موافقةوىو بدرجة كبيرة (%75.92) النسبي الوزف أي أف  

 ،تراتيجية. وتفسر النتيجة بأف الجامعات المبحوثة تؤمف بمفيوـ اإلدارة السعمى فقرات ىذا المجاؿ
وتعي أىميتو في التنبؤ بالتغيرات في البيئة المتقمبة، لذا تعمؿ عمى تطبيقيا وممارستيا بمراحميا 
المتعددة. كما أنيا ترسـ مسارىا المستقبمي مف خالؿ معرفة وتحميؿ نقاط قوتيا وضعفيا والفرص 

رسالة تمبي المعايير مكاناتيا والذي عمى ضوئو يتـ صياغة رؤية طموحة و ا  المتاحة والتيديدات و 
فيذه الجامعات  الموظفيف والمجتمع. أيًضا ـماأوتضع القيـ التي تقوـ عمييا بوضوح  ،الصحيحة

يا وأن   ،قناعيـ بجدواىاا  يصاليا لمعامميف و إتمتمؾ قيادييف ذوي رؤى وتوجيات استراتيجية قادريف عمى 
 نيت وفؽ طرؽ عممية ومنيجية صحيحة. بُ 

التوجو الستراتيجي في الوزارات  ( والتي بينت أف  2186دراسة )أبو سمطاف،  وتتفؽ ىذ الدراسة مع
%(، واتفقت مع دراسة 69.58حيث بمع الوزف النسبي ) ،الفمسطينية كانت بمستوى موافقة مرتفع

بنسبة  االتصور الستراتيجي بوزارة الداخمية واألمف الوطني كاف مرتفعً  ف  أ( والتي أكدت 2187)اسميـ، 
لستراتيجي في وزارة الداخمية ( والتي بينت أف التوجو ا2186%(. وتتفؽ مع دراسة )القانوع، 68.16)
%(. 68.18حيث بمع الوزف النسبي ) ،الشؽ المدني كانت بمستوى موافقة مرتفع–مف والوطني األ

  (.71.75وزارة الداخمية الشؽ المدني بوزف نسبي ) ف  أ( والتي كشفت 2185ودراسة )المصري، 
التوجو الستراتيجي بالمنظمات غير الحكومية  ف  أ( والتي أوضحت 2187واتفقت مع دراسة )السراج، 
التوجو  ف  أ( والتي تؤكد 2187%(. وكذلؾ دراسة )أبو حجير، 72.75كاف بوزف نسبي مرتفع )
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 التوجوأف  ( والتي بينت كذلؾ 2187%(. ودراسة )اليجيف، 78.77الستراتيجي كاف بمستوى )
( Lear,2012مع دراسة ) %(. وتختمؼ جزئًيا71.22وزف نسبي )الستراتيجي متوافر بدرجة مرتفعة وب

.  ولـ تنسجـ النتيجة مع دراسة )القيسي، لستراتيجي كاف بدرجة مرتفعة جًداالتوجو اأف  والتي بينت 
متوسط حيث بمع الوزف التوجو الستراتيجي وزارة الصحة كانت بمستوى موافقة أف  ( والتي بينت 2186

جاء التوجو الستراتيجي أف  ( والتي بينت 2185%(. اختمفت ومع دراسة )عرفة، 66.67النسبي )
 ؤية الستراتيجية كاف مرتفع جًدامستوى الر أف  مع دراسة والتي بينت  بدرجة متوسطة. واختمفت جزئًيا
 %(.87.6( بوزف نسبي )7.28حيث بمغ المتوسط الحسابي )

 " استثهار القدرات التنافسية فقرات هجال " تحميل -
درجة لمعرفة  tوقيمة اختبار  المتوسط الحسابي والنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيبتـ استخداـ 

 (.22النتائج موضحة في جدوؿ ) .الموافقة

 الفقرة م
الهتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الهوافقة

هة قي
 االختبار

القيهة 
 االحتهالية

8.  
 تمتمػػػػػػػػػؾ الجامعػػػػػػػػػة المبػػػػػػػػػاني والتجييػػػػػػػػػزات

 والمعامؿ المالئمة لمعممية األكاديمية.
 0.000 26.44 كبيرة 1 83.55 0.75 4.18

2.  
تسػػػػعى إدارة الجامعػػػػة إلػػػػى امػػػػتالؾ مػػػػوارد 

 وقدرات تكنولوجية متطورة.
 0.000 30.10 كبيرة 2 83.48 0.65 4.17

2.  
عة عمى تسجيؿ براءات تحرص إدارة الجام

 اختراع وابتكارات لصالح الجامعة.
 0.000 19.08 كبيرة 4 78.43 0.81 3.92

7.  
تسػػػػعى إدارة الجامعػػػػة إلػػػػى تػػػػوفير التمويػػػػؿ 

 الكافي لتنفيذ مشروعات ابتكارية جديدة.
 0.000 14.00 كبيرة 6 74.79 0.88 3.74

5.  

تسػػػػػػتحوذ الجامعػػػػػػػة عمػػػػػػػى حصػػػػػػػة سػػػػػػػوقية 
بالجامعػػػػػػات مرتفعػػػػػػة مػػػػػػف الطمبػػػػػػة مقارنػػػػػػة 

 األخرى المنافسة.
 0.000 19.06 كبيرة 3 78.51 0.81 3.93

6.  
تقػػػػدـ الجامعػػػػة خػػػػدماتيا المتنوعػػػػة لمطمبػػػػػة 

 والباحثيف بكفاءة وفعالية.
 0.000 19.44 كبيرة 5 78.22 0.79 3.91

 0.000 29.40 كبيرة  79.48 0.56 3.97 جهيع فقرات الهجال هعاً  

  مجال فقرات من فقرة لكل tاختبار وقٌمة والترتٌب النسبً والوزن المعٌاري واالنحراف الحسابً المتوسط  (23) جدول

 "التنافسٌة القدرات استثمار"
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 ( يمكف استخالص ما يمي:22مف جدوؿ )

تمتمؾ الجامعة المباني والتجييزات والمعامؿ المالئمة لمعممية  ولى "األلمفقرة المتوسط الحسابي  -
، وىو بدرجة كبيرة (%83.55) النسبي الوزف( أي أف 5)الدرجة الكمية مف  4.18 ساوي" يكاديميةاأل

و الباحث ىذه النتيجة إلى ويعزُ  مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.كبيرة  ىناؾ موافقة وىذا يعني أف  
والتي مف ضمنيا  ،قدمةالجامعات محؿ الدراسة تعرؼ معايير تقييـ الجامعات وجودة الخدمات الم أف  

 والمعامؿ المجيزة بأحدث التقنيات لمتخصصات المختمفة.  ،المباني :الجوانب الممموسة مثؿ
تسعى إدارة الجامعة إلى توفير التمويؿ الكافي لتنفيذ مشروعات الرابعة " لمفقرة المتوسط الحسابي  -

 أف  ، وىذا يعني وىو بدرجة كبيرة (%74.79) النسبي الوزفأي أف  (3.74)ساوي " ي ابتكارية جديدة
ىذه النسبة جيدة وترجع لوجود  أف  ويرى الباحث ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

ىذه الدرجة مف  أف  جيات تعاممت مع الجامعات المبحوثة وقدمت المساعدات المتكررة لبنائيا، إل 
الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة البحث الجاد عف عمى  يوبالتال يالموافقة ليست بالقدر الكاف

مصادر تمويؿ لتنفيذ أنشطتيا ولمقياـ بمشاريع ابتكارية تصب في مصمحة الجامعة ويمكف حدوث ذلؾ 
نشطة ىذه الجامعات يعود أالسبب في قمة الدعـ لمشاريع و  وغيره. ولعؿّ  ةمأعبر الشراكات والتو 

زمة التي ىذا الدعـ. وربما قمة توفر التمويؿ ىو تفسير لألبؿ تصريؼ ألسباب سياسية تتخوؼ مف سُ 
وخاصة الخارجي  ،تمر بيا الجامعات مما يستوجب منيا التفكير خارج الصندوؽ لتوفير التمويؿ

 لضماف استمراراىا وبقاءىا.
 يأ( 3.97)ساوي" ياستثمار القدرات التنافسية  لمجاؿ "المتوسط الحسابي  بأف   عاـ يمكف القوؿبشكؿ  -

مف قبؿ أفراد العينة عمى  ، وىذا يعني أف ىناؾ موافقةوىو بدرجة كبيرة %(79.48)النسبي الوزفأف 
إدارة الجامعات بيئة التطبيؽ تعمؿ عمى أف  النتيجة تشير إلى  . ويرى الباحث أف  فقرات ىذا المجاؿ

وامتالؾ  ،مى المنافسيفوالتفوؽ ع ،والتي تضمف ليا البقاء والستمرار ،استثمار القدرات التنافسية
حصة سوقية أكبر مف الطمبة الراغبيف في التعميـ الجامعي بمراحمو المختمفة، فيذه الجامعات قدمت 

والمراكز  ،والتعميـ المستمر ،والبكالوريوس ،وبرامج الماجستير ،في بعض التخصصات ةابرامج دكتور 
 البحثية وغيرىا مف المقومات التي تميزىا عف غيرىا.

( والتي بينت أف التوجو الستراتيجي في الوزارات 2186ىذ الدراسة مع دراسة )أبو سمطاف،  وتتفؽ
%(. ودراسة )أبو حجير، 71.27حيث بمع الوزف النسبي ) ،الفمسطينية كانت بمستوى موافقة مرتفع

%(. 71.88حيث بمغ الوزف النسبي ) ،التوجو الستراتيجي كاف بمستوى مرتفعأف  ( والتي تؤكد 2187



 

87 

مف لستراتيجي في وزارة الداخمية األالتوجو اأف  ( والتي بينت 2186وتختمؼ مع دراسة )القانوع، 
%(. وتختمؼ 67.68حيث بمع الوزف النسبي ) ،كانت بمستوى موافقة متوسط .الشؽ المدني–والوطني 

ة كانت بمستوى التوجو الستراتيجي وزارة الصحأف  ( والتي بينت 2186ا مع دراسة )القيسي، أيضً 
أف  ( والتي كشفت 2185%(. ودراسة )المصري، 56.26حيث بمع الوزف النسبي ) ،موافقة متوسط

( 2187( بمستوى موافقة متوسطة. ودراسة )اليجيف ، 67.89وزارة الداخمية الشؽ المدني بوزف نسبي )
 %(.62.51ي )التوجو الستراتيجي متوافر بدرجة متوسطة وبوزف نسبأف  والتي بينت كذلؾ 

 " تطوير رأس الهال البشري تحميل فقرات هجال " -
درجة لمعرفة  tوقيمة اختبار  المتوسط الحسابي والنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيبتـ استخداـ 

 (.27النتائج موضحة في جدوؿ ) .الموافقة

 الفقرة م
الهتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
جة در 

 الهوافقة
قيهة 
 االختبار

القيهة 
 االحتهالية

8.  
تعمؿ إدارة الجامعة عمى تنظيـ البرامج 

 التدريبية المتنوعة لمعامميف.
 0.000 13.96 كبيرة 3 74.09 0.85 3.70

2.  
تشجع إدارة الجامعة عمى العمؿ بروح 

 الفريؽ الواحد والعمؿ الجماعي.
 0.000 16.27 كبيرة 1 76.34 0.84 3.82

2.  

سياسات الجامعة استقطاب  تضمف
واختيار الكفاءات القادرة عمى اإلبداع 

 والبتكار في العمؿ.
 0.000 13.42 كبيرة 4 73.76 0.86 3.69

7.  

تساعد إدارة الجامعة عمى تطوير 
الميارات )اإلدارية، واألكاديمية( 

 لموظفييا باستمرار.
 0.000 13.87 كبيرة 2 74.77 0.89 3.74

5.  
معة الموظفيف ذوي ُتكافئ إدارة الجا

 التقديرات العالية واألداء المتميز.
 0.000 11.29 كبيرة 5 72.79 0.95 3.64

6.  
يوجد لدى الجامعة برنامج متكامؿ 

 لبناء معارؼ تراكمية لدى موظفييا.
 0.000 10.26 كبيرة 6 70.60 0.87 3.53

 0.000 16.05 كبيرة  73.74 0.72 3.69 اجهيع فقرات الهجال هعً  

 فقرات من فقرة لكل tاختبار وقٌمة والترتٌب النسبً والوزن المعٌاري واالنحراف الحسابً المتوسط  )24) جدول

 مجال
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 ( يهكن استخالص ها يمي:24هن جدول )
تشجع إدارة الجامعة عمى العمؿ بروح الفريؽ الواحد والعمؿ الثانية " لمفقرة المتوسط الحسابي  -

، وىو بدرجة كبيرة %(76.34) النسبي الوزفأف  ( أي 5)الدرجة الكمية مف  3.82 ساوي" ي الجماعي
و الباحث ذلؾ إليماف الجامعات ويعزُ ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. أف  وىذا يعني 

نجاز األىداؼ المبحوثة العميؽ بأىمية العمؿ الجماعي وروح الفريؽ الواحد والمسئولية المشتركة إل
 المخططة بجيود موحدة وليست فردية.

يوجد لدى الجامعة برنامج متكامؿ لبناء معارؼ تراكمية لدى السادسة " لمفقرة المتوسط الحسابي  -
ىناؾ أف  ، وىذا يعني وىو بدرجة كبيرة %(70.60) النسبي الوزفأي أف  (3.53) ساوي" يموظفييا

 ،وتدؿ النتيجة لوجود اىتماـ ببناء منظومة شاممة لممعرفةه الفقرة. موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذ
أف  صيمة التي تقود لالختراعات، إل الجامعات مصدر توليد المعرفة والنظريات والبحوث األأف  حيث 

النتيجة ما زالت ليست بالقدر الكافي مما يتطمب مف الجامعات الفمسطينية التأسيس لمفيوـ إدارة 
العمؿ عمى  ة، وأيًضاوتوفير مستمزماتيا مف تكنولوجيا ، وبنية تحتية ، وىياكؿ تنظيمية مرن ،المعرفة

 زيادة ممارسة عمميات إدارة المعرفة وخاصة التوزيع والتطبيؽ.

  (3.69)ساوي" يتطوير رأس الماؿ البشري  لمجاؿ "المتوسط الحسابي  بأف عاـ يمكف القوؿبشكؿ  -
مف قبؿ أفراد العينة  ىناؾ موافقةأف  ، وىذا يعني وىو بدرجة كبيرة (%73.74)النسبي الوزفأف  أي 

لتطوير قدرات عاممييا  الجامعات تعمد دوًما . والسبب في ذلؾ قد يكمف بأف  عمى فقرات ىذا المجاؿ
قراًراإدراكً  فيي عمى سبيؿ المثاؿ  ،منيا بأىمية ذلؾ الستثمار في الفكر والبشر وفوائده لمجامعة ا وا 
عمى حصوليـ عمى الماجستير، عدة بعد مرور سنوات  ةالمدرسيف لستكماؿ درجة الدكتورا عتشج
يا أن  وتقدـ مف أجؿ ذلؾ التسييالت، كما  ،تحفز عمى نشر األبحاث في المجالت العممية المرموقةو 

 .اتتيح التدريب وعقد المؤتمرات التي ىي مجاؿ خصب لنقؿ آخر المستجدات وتداولي
مف والوطني رأس الماؿ البشري في وزارة الداخمية األأف  ( والتي بينت 2186ة )القانوع، تتفؽ مع دراس

%(. واتفقت مع دراسة 68.82حيث بمع الوزف النسبي ) ،الشؽ المدني كانت بمستوى موافقة مرتفع–
%(. ومع 71.22رأس الماؿ البشري بالمنظمات غير الحكومية )أف  والتي أوضحت  ،(2187)السراج، 

مع  وتختمؼ جزئًيا ( والتي بينت أف التوجو الماؿ البشري جاء بدرجة مرتفعة.2186دراسة )ماضي ، 
وتختمؼ نتائج  .كاف بدرجة مرتفعة جًدارأس الماؿ البشري أف  ( والتي بينت Lear,2012دراسة )

ي في الوزارات رأس الماؿ البشر أف  ( والتي بينت 2186الدراسة الحالية مع نتائج دراسة )أبو سمطاف، 
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%(، وتختمؼ مع دراسة 66.72الوزف النسبي ) غحيث بم ،الفمسطينية كانت بمستوى موافقة متوسطة
تمكيف العامميف بوزارة الداخمية واألمف الوطني كاف متوسطة بنسبة أف  ( والتي أوضحت 2187)اسميـ، 

( والتي بينت 2187( ودراسة )اليجيف، 2187%(. واختمفت مع كؿ مف دراسة )عرفة ، 68.59)
%(. ودراسة )أبو حجير، 65.87رأس الماؿ البشري بمستوى بدرجة متوسطة وبوزف نسبي )أف  كذلؾ 
%(. واختمفت مع دراسة كؿ مف 66.75رأس الماؿ البشري كاف بمستوى )أف  ( والتي تؤكد 2187

حيث  ،موافقة متوسط رأس الماؿ البشري وزارة الصحة كانت بمستوىأف  ( والتي بينت 2186)القيسي، 
س الماؿ أمستوى تنمية ر أف  ( والتي كشفت 2185%(. ودراسة )المصري، 61.12الوزف النسبي ) غبم

 متوسط.  ى( بمستو 66.26البشري بوزارة الداخمية الشؽ المدني بوزف نسبي )

 "دعم الثقافة التنظيهية  تحميل فقرات هجال " -
درجة لمعرفة  tوقيمة اختبار  معياري والوزف النسبي والترتيبالمتوسط الحسابي والنحراؼ التـ استخداـ 

 (.25النتائج موضحة في جدوؿ ) .الموافقة
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 الفقرة م
الهتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الهوافقة

قيهة 
 االختبار

القيهة 
 االحتهالية

1.  

تسػػػػػػػعى إدارة الجامعػػػػػػػة إلػػػػػػػى 
ي نشػػػر القػػػيـ والمعتقػػػدات التػػػ

تنسػػػػػػػػػجـ مػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػتراتيجية 
 المتبعة.

 0.000 23.54 كبيرة 2 78.94 0.68 3.95

2.  
ُتشجع إدارة الجامعة العامميف 
عمػػػػػػػػػػػػى التصػػػػػػػػػػػػرؼ بحريػػػػػػػػػػػػة 

 واستقاللية.
 0.000 9.86 كبيرة 6 70.50 0.89 3.52

3.  
تغػػػػػػػػػرس الثقافػػػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػػػة 
لمجامعػػػة األفكػػػار التػػػي ُتعػػػزز 

 مف قيمة العمؿ.
 0.000 15.59 كبيرة 3 74.70 0.79 3.73

4.  
تُػػػػػػولي إدارة الجامعػػػػػػة أىميػػػػػػة 
كبيػػرة لألفكػػار الجديػػدة وغيػػػر 

 المألوفة مف الموظفيف.
 0.000 11.28 كبيرة 4 72.17 0.90 3.61

5.  

تعمػػػػػػػؿ إدارة الجامعػػػػػػػة عمػػػػػػػى 
تمكػػػػػػػػػػػػػػيف العػػػػػػػػػػػػػػامميف مثػػػػػػػػػػػػػػؿ 
)تفػػػػويض، مشػػػػاركة،....إلخ( 

 بشكؿ كبير.

 0.000 9.50 كبيرة 5 70.79 0.95 3.54

6.  
عػػة عالقػػات ترسػػخ إدارة الجام

الػػػود والحتػػػراـ بػػػيف العػػػامميف 
 لدييا.

 0.000 18.99 كبيرة 1 79.15 0.85 3.96

 0.000 19.01 كبيرة  74.37 0.63 3.72 اجهيع فقرات الهجال هعً  

 فقرات من ةفقر لكل t اختبار وقٌمة والترتٌب النسبً والوزن المعٌاري واالنحراف الحسابً المتوسط  (25) جدول

 "التنظٌمٌة الثقافة دعم"  مجال
 ( يهكن استخالص ها يمي:25هن جدول )

"  ترسخ إدارة الجامعة عالقات الود والحتراـ بيف العامميف لديياالسادسة " لمفقرة المتوسط الحسابي  -
أف  ي ، وىذا يعنوىو بدرجة كبيرة %(79.15)النسبي الوزف( أي أف 5)الدرجة الكمية مف  3.96 ساويي

يكوف السبب وراء ىذه النتيجة ما  فْ أومف المحتمؿ مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  ىناؾ موافقة
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ربما بسبب  الخموقةفي التعامؿ والحتراـ بيف العامميف والمعاممة  الجامعات مف الرقيتتصؼ بو 
الحنيؼ الذي يوصي بالتالحـ  دييناامميف. وقد يرجع لاللتزاـ بتعاليـ مستوى تأىيؿ ىذه الفئة مف الع

أحد الجامعات المبحوثة تتمسؾ أف  والبر والتعاطؼ والتراحـ والكثير مف ىذه المعاني السامية، وخاصة 
 بالقيـ اإلسالمية.

"  ُتشجع إدارة الجامعة العامميف عمى التصرؼ بحرية واستقالليةالثانية " لمفقرة المتوسط الحسابي  -
مف قبؿ  ىناؾ موافقةأف  ، وىذا يعني وىو بدرجة كبيرة (%70.50) النسبي زفالو أي أف  (3.52)ساوي ي

العمؿ في الجامعات فيو قدر أكبر مف الحرية  أف  ويفسر الباحث ذلؾ بأفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
، ضمف ضوابط فاألستاذ يختار الكتاب وطريقة المتحاف وغيره ؛والستقالؿ بخالؼ العمؿ الحكومي

وىو  (70%)النسبة أف  يوجد مرونة في ساعات الدواـ والمحاضرات ضمف حدود معينة. وربما و أن  كما 
عماؿ اإلدارية في الجامعة التي يسودىا وىذا ربما بسب األ ل تعتبر مرضية بدرجة عالية جًدا، قد

 المركزية والرسمية والبيروقراطية.

أي أف  (3.72) ساوي" يدعـ الثقافة التنظيمية  " لمجاؿالمتوسط الحسابي  بأف   عاـ يمكف القوؿبشكؿ  -
مف قبؿ أفراد العينة عمى  ىناؾ موافقةأف  ، وىذا يعني وىو بدرجة كبيرة (%74.37) النسبي الوزف

. وكأحد التفسيرات الممكنة قد يكوف بإيماف إدارة الجامعات الفمسطينية مف عينة فقرات ىذا المجاؿ
 ،اصة بضرورة غرس القيـ والمعايير والمعتقدات التي تتوافؽ معياالدراسة والعامميف وقياداتيا خ

وترغب أف تسود داخميا بحيث تعزز السموكيات اإليجابية مف سرعة اإلنجاز والتطوير الدائـ وتجويد 
وتوجياتيا  االخدمات والستجابة لألطراؼ المتعاممة معيا وغيرىا، وتأتي مسيؿ لتطبيؽ استراتيجيتي

 لجامعة التي تصبو إلييا. ومحققة ألىداؼ ا
الثقافة التنظيمية السائدة أف  ( والتي بينت 2186وتنسجـ نتائج المحور مع نتائج دراسة )أبو سمطاف، 
%(. ودراسة 69.86حيث بمع الوزف النسبي ) ،في الوزارات الفمسطينية كانت بمستوى موافقة مرتفع

المدني بوزف  ظيمية السائدة بوزارة الداخمية الشؽمستوى الثقافة التنأف  ( والتي كشفت 2185)المصري، 
الثقافة أف  ( والتي أوضحت 2187مرتفع. واتفقت مع دراسة )السراج،  ( بمستوى69.58نسبي )

( والتي أوضحت 2187%(. وتتفؽ مع دراسة )اسميـ، 78.22التنظيمية بالمنظمات غير الحكومية )
%(. جاءت متفقة 68.77مرتفعة بنسبة ) تاألمف الوطني كانأف نشر الثقافة التنظيمية بوزارة الداخمية و 

الثقافة التنظيمية أف  ( والتي بينت كذلؾ 2187( ، ودراسة )اليجيف، 2187مع دراسة )العوامي ، 
( والتي 2186%(. واختمفت مع دراسة كؿ مف )القيسي، 69.86بمستوى بدرجة كبيرة وبوزف نسبي )



 

92 

الوزف النسبي  غحيث بم ،رة الصحة كانت بمستوى موافقة متوسطالثقافة التنظيمية وزاأف  بينت 
(57.88.)% 

 " التأكيد عمى الههارسات األخالقية تحميل فقرات هجال " -
درجة لمعرفة  tوقيمة اختبار  المتوسط الحسابي والنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيبتـ استخداـ 

 (.26النتائج موضحة في جدوؿ ) .الموافقة

 لفقرةا م
الهتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الهوافقة

قيهة 
 االختبار

القيهة 
 االحتهالية

8.  

ُتمثػػػػػػػػؿ إدارة الجامعػػػػػػػػة قػػػػػػػػدوة 
لمعػػػػػػػػػػػػػػػػامميف مػػػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ 

 ممارساتيا األخالقية.
 0.000 17.52 كبيرة 1 79.35 0.92 3.97

2.  

تنشػػػػػػػػر إدارة الجامعػػػػػػػػة أدلػػػػػػػػة 
خاصػػػػػػػػػػػة توضػػػػػػػػػػػح معػػػػػػػػػػػايير 

ؾ األخالقػػي التػػي تمتػػـز السػػمو 
 بيا.

 0.000 15.63 كبيرة 3 76.37 0.88 3.82

2.  

تسػػػػػػػػػػػػػػػػػتخدـ إدارة الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
أسػػػػػاليب رقابيػػػػػة فعالػػػػػة عمػػػػػى 

 سموكيات العامميف لدييا.
 0.000 17.99 كبيرة 2 77.43 0.81 3.87

7.  

تعتمػػػػػػد إدارة الجامعػػػػػػة نظػػػػػػاـ 
الحػػػػػػػػوافز لتشػػػػػػػػجيع السػػػػػػػػموؾ 
اإليجػػػػػػػػػػػابي لمعػػػػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػػػػي 

 الجامعة.

 0.000 7.49 كبيرة 6 69.25 1.03 3.46

5.  
يتـ تنفيذ برامج تدريبية ترسػخ 
 سموكيات وأخالقيات المينة.

 0.000 8.97 كبيرة 5 70.61 0.99 3.53

6.  

يغمػػػب العػػػامميف فػػػي الجامعػػػة 
المصػػػػػػػػػػػمحة العامػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى 

 المصالح الشخصية ليـ.
 0.000 14.05 كبيرة 4 75.20 0.90 3.76

 0.000 16.60 كبيرة  74.71 0.74 3.74 جهيع فقرات الهجال هعاً  

    مجال فقرات من فقرة لكل tاختبار وقٌمة والترتٌب النسبً والوزن المعٌاري واالنحراف الحسابً المتوسط  )26) جدول

 "األخالقٌة الممارسات على التأكٌد"
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 ( يهكن استخالص ها يمي:26هن جدول )
"  ُتمثؿ إدارة الجامعة قدوة لمعامميف مف خالؿ ممارساتيا األخالقيةولى " األلمفقرة المتوسط الحسابي  -
، وىذا يعني وىو بدرجة كبيرة (%79.35) النسبي الوزف( أي أف 5)الدرجة الكمية مف  (3.97) ساويي

وتفسير ذلؾ يعود مف وجية نظر الباحث مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  ىناؾ موافقةأف  
 ؛والتي تتصرؼ كنموذج يتـ تقميده مف العامميف ومجاراتو ،داخؿ الجامعات ةلقيادة الستراتيجيلممارسة ا
 ـيبدأوا بأنفسي يـ كي يطاعوا يجب أفْ نيـ يرونو تصرؼ قدوة. كذلؾ لقناعة القيادة الجامعية بأن  ذلؾ أل

الجميع تحت أف  ة واضحة وفي ىذا دلل ،ويمارسوا السموكيات األخالقية المتوافقة مع القانوف واألخالؽ
و الوظائؼ ممف يمارسوف الوظائؼ اإلشرافية أ طائمة المسئولية وسواسية عند تقيـ تصرفاتيـ سواء كانوا

 األخرى.
تعتمد إدارة الجامعة نظاـ الحوافز لتشجيع السموؾ اإليجابي الرابعة " لمفقرة المتوسط الحسابي  -

، وىذا يعني وىو بدرجة كبيرة (%69.25) النسبي الوزفف أي أ (3.46)ساوي " ي لمعامميف في الجامعة
لممعيار  أف  النسبة تصنؼ طبًقاوبالرغـ مف مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  أف ىناؾ موافقة

يا ليست بالمقبولة بسبب غياب الحوافز المادية القيمة والضائقة المالية التي أن  يا مرتفعة إل أن  والمحؾ ب
تغفؿ مف دور استخداـ الحوافز  و يجب عمى الجامعات ألل أن  إلجامعات الفمسطينية، تمر بيا ا

في نفوس العامميف  اتترؾ أثرً أف  والتي مف الممكف  ،المعنوية مف شكر وتقدير وثناء وتكريـ وغيره
 الدافع والمميـ لمتمسؾ بالسموكيات األخالقية.  بمنزلةوتكوف 

ساوي " ي لمجاؿ " التأكيد عمى الممارسات األخالقيةلمتوسط الحسابي ا بأف   عاـ يمكف القوؿبشكؿ  -
مف قبؿ أفراد  ىناؾ موافقةأف  ، وىذا يعني وىو بدرجة كبيرة (%(74.71 النسبي الوزفأف  أي ((3.74

القيادة الجامعية تعمؿ عمى التأكد مف الممارسات  . وذلؾ ألف  العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ
يرىـ مف العامميف بضرورة فعؿ ذلؾ. وقد يكوف غقناع إثـ  أوًل بؿ عبر التزاميـ لسُ األخالقية بكؿ ا

 ،الجامعات بدأت تمتمؾ مدونات السموؾ األخالقي التي تنشرىا بيف العامميف السبب في ذلؾ بأف  
بما  وحثيـ عمى اللتزاـ الكامؿ ،وتقوـ بعقد البرامج التدريبية المكثفة لتساعد العامميف عمى معرفتيا

 موجو ومرشد لسموكياتيـ. بمنزلةجاء فييا، بحيث أصبحت ىذه المدونات 
الممارسات األخالقية بالمنظمات غير أف  ( والتي أوضحت 2187واتفقت مع دراسة )السراج، 

أف  ( والتي تؤكد 2187%(. وكذلؾ دراسة )أبو حجير، 78.25الحكومية كاف بوزف نسبي مرتفع )
%( في المؤسسات الحكومية الفمسطينية. واتفقت مع 71.22اف بمستوى مرتفع )الممارسات األخالقية ك
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راء أعضاء ىيئة آعد األخالقي في القيادة الستراتيجية حسب البُ أف  ( والتي بينت 2182)ثابت ، 
(. واتفقت مع نتائج 75.27التدريس بالجامعات الفمسطينية كاف بمستوى موافقة كبير وبوزف نسبي )

الممارسات األخالقية في الوزارات الفمسطينية كاف أف  ( والتي أوضحت 2187سمطاف،  دراسة )أبو
( والتي بينت أف 2186%(. وتوافقت ىذه النتيجة مع دراسة )القانوع، 69.28بوزف نسبي مرتفع )

إذ  ،الشؽ المدني كانت بمستوى موافقة كبيرة-مف الوطنيالممارسات األخالقية في وزارة الداخمية واأل
( والتي بينت أف التوجو الستراتيجي Lear,2012%(، وتوافقت مع دراسة )69.81الوزف النسبي ) غبم

الممارسات أف  ( والتي بينت 2186كاف بدرجة مرتفعة. واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة )اليجيف، 
ي الوزف النسب غحيث بم ،األخالقية في قوى األمف الفمسطيني كانت بمستوى موافقة متوسطة

الممارسات األخالقية أف  ( والتي بينت 2186%(، ولـ تنسجـ النتيجة مع دراسة )القيسي، 66.19)
%(. واختمفت مع دراسة 62.2الوزف النسبي ) غوزارة الصحة كانت بمستوى موافقة متوسطة حيث بم

 الممارسات األخالقية جاء بدرجة متوسطة. أف  ( والتي بينت 2185)عرفة، 
 " تنفيذ الرقابة الهتوازنة جال "تحميل فقرات ه -

درجة لمعرفة  tوقيمة اختبار  المتوسط الحسابي والنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيبتـ استخداـ 
 (.27النتائج موضحة في جدوؿ ) .الموافقة

 الفقرة م
الهتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الهوافقة

قيهة 
 راالختبا

القيهة 
 االحتهالية

8.  

تعتبػػػػػػػػػػػػػػر إدارة الجامعػػػػػػػػػػػػػػة أف 
الرقابػػػػػػػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف 
الوظػػػػػػػػائؼ األساسػػػػػػػػية التػػػػػػػػي 

 تحتاج إلى اىتماـ دائـ.

 0.000 20.55 كبيرة 1 78.36 0.75 3.92

2.  

تضع إدارة الجامعة إجػراءات 
رقابيػػػػػػػػػػة لمتابعػػػػػػػػػػة األنشػػػػػػػػػػطة 
المنفػػػػػػػػػػػػػذة ومقارنتيػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػع 

 المخططة.

 0.000 19.70 كبيرة 2 76.79 0.71 3.84

2.  

تيػػػدؼ الرقابػػػة بالجامعػػػة إلػػػى 
تصػػػػػػػحيح المسػػػػػػػار والتطػػػػػػػور 

 وليس تصيد األخطاء.
 0.000 13.13 كبيرة 3 73.88 0.89 3.69
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7.  

تحػػػػرص إدارة الجامعػػػػة عمػػػػى 
الىتماـ بالتغذية الراجعة مف 
أجػػػػػػػػػػػؿ تحسػػػػػػػػػػػيف مخرجػػػػػػػػػػػات 

 العمؿ.

 0.000 12.33 كبيرة 5 73.07 0.89 3.65

5.  

تقػػػػـو إدارة الجامعػػػػػة بتطػػػػػوير 
ظمػػػػػػة رقابيػػػػػػة تنسػػػػػػجـ مػػػػػػع أن

 جميع أصحاب المصالح.
 0.000 13.56 كبيرة 4 73.81 0.85 3.69

 0.000 18.87 كبيرة  75.18 0.67 3.76 اجهيع فقرات الهجال هعً  

 مجال قراتف من فقرة لكل tاختبار وقٌمة والترتٌب النسبً والوزن المعٌاري واالنحراف الحسابً المتوسط  (27) جدول

 ( يهكن استخالص ها يمي:27هن جدول )
الرقابة التنظيمية مف الوظائؼ األساسية أف  تعتبر إدارة الجامعة ولى " األلمفقرة المتوسط الحسابي  -

 (%(78.36 النسبي الوزف( أي أف 5)الدرجة الكمية مف  3.92 ساوي" ي التي تحتاج إلى اىتماـ دائـ
أف  يستنتج مف ذلؾ مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  ىناؾ موافقةأف   ، وىذا يعنيوىو بدرجة كبيرة

حد وظائفيا األساسية التي ل أالرقابة ىي أف   ،القيادة الجامعية تدرؾ األصوؿ والمبادئ لعموـ اإلدارة
مى تفاصيؿ الرقابة عأف  ىذه القيادة تعمـ أف  بمعني  ؛غنى عنيا. مع تسميط الضوء عمى كممة متوازنة

ولذلؾ ىي تركز عمى مفاىيـ اإلدارة  ؛وتركيا كمية ىو نفس المعني ،األمور ىو ىدر لموقت والموارد
ىذا مؤشر لوعييـ لمتفريؽ بيف منطمقات الرقابة التي أف  بالستثناء لنحرافات ضمف مدى محدد. كما 

 تيدؼ لتصيد األخطاء وبيف الرقابة التي تسعة لمتطوير والتحسيف. 
تحرص إدارة الجامعة عمى الىتماـ بالتغذية الراجعة مف أجؿ الرابعة " لمفقرة المتوسط الحسابي  -

، وىذا وىو بدرجة كبيرة (%73.07) النسبي الوزفأي أف  ((3.65 ساوي" ي تحسيف مخرجات العمؿ
درجة موافقة  وىذه النسبة جيدة وتعبر عفىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. أف  يعني 

والتي تيتـ بردود فعؿ الزبوف  ،كبيرة ولكف ليس بالقدر المأموؿ وربما يعود السبب لغياب قوات التصاؿ
مؤشر حيوي لتقييـ مخرجات األداء في الجامعة وبوصمة لتعديؿ المسارات  بمثابةفيو  ،المتمقي لمخدمة

 لحظة النحراؼ عف اليدؼ. 
أف  أي ((3.76 ساوي" ي لمجاؿ " تنفيذ الرقابة المتوازنةسط الحسابي المتو  بأف   عاـ يمكف القوؿبشكؿ  -

مف قبؿ أفراد العينة عمى  ىناؾ موافقةأف  ، وىذا يعني وىو بدرجة كبيرة (%75.18) النسبي الوزف
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وذلؾ  ؛عماؿالجامعة بمبدأ الرقابة عمى األ ـويعزو الباحث ىذه النسبة لىتما فقرات ىذا المجاؿ. 
 ؿ والنحرافات التي تحدث قبؿ تفاقميا وتكبد الجامعة التكاليؼ العالية والوقت.لتقويـ الخم

الرقابة المتوازنة في الوزارات أف  ( والتي بينت 2186وتتفؽ ىذ الدراسة مع دراسة )أبو سمطاف، 
 %(، وتتفؽ مع دراسة )القانوع،71.1حيث بمع الوزف النسبي ) ،الفمسطينية كانت بمستوى موافقة مرتفع

الشؽ المدني –مف والوطني المتوازنة في وزارة الداخمية األ الرقابة التنظيميةأف  ( والتي بينت 2186
%(. ولـ تنسجـ النتيجة مع دراسة 71.19الوزف النسبي ) غحيث بم ،كانت بمستوى موافقة مرتفع

بمستوى موافقة الرقابة التنظيمية المتوازنة وزارة الصحة كانت أف  ( والتي بينت 2186)القيسي، 
مستوى أف  ( والتي كشفت 2185%(. ودراسة )المصري، 78.61الوزف النسبي ) غحيث بم ،متوسط

(. وكذلؾ دراسة )أبو حجير، 68.65الرقابة المتوازنة وزارة الداخمية الشؽ المدني بوزف نسبي )%
رجة موافقة كبيرة. %( بد78.67الرقابة التنظيمية المتوازنة كاف بمستوى )أف  ( والتي تؤكد 2187

التوجو الستراتيجي متوافر بدرجة أف  ( والتي بينت كذلؾ 2187واختمفت النتائج مع دراسة )اليجيف، 
الرقابة أف  ( والتي أكدت 2187مع دراسة )اسميـ،  %(. واختمفت أيًضا66.61وزف نسبي )مرتفعة وب

 %(.67.15تفع بنسبة )التنظيمية المتوازنة بوزارة الداخمية واألمف الوطني كاف مر 
 ممارسات القٌادة االستراتٌجٌةتحميل جهيع فقرات  -

 tوقيمة اختبار  المتوسط الحسابي والنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيبتـ استخداـ 
 (.28النتائج موضحة في جدوؿ ) .درجة الموافقةلمعرفة 

 الهجال
الهتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

 الوزن
 النسبي

 ترتيبال
درجة 
 الهوافقة

قيهة 
 االختبار

القيهة 
 االحتهالية

 0.000 19.71 كبيرة 2 75.92 0.68 3.80 .تحديد التوجو الستراتيجي

 0.000 29.40 كبيرة 1 79.48 0.56 3.97 .استثمار القدرات التنافسية

 0.000 16.05 كبيرة 6 73.74 0.72 3.69 .تطوير رأس الماؿ البشري

 0.000 19.01 كبيرة 5 74.37 0.63 3.72 .نظيميةدعـ الثقافة الت

 0.000 16.60 كبيرة 4 74.71 0.74 3.74 .التأكيد عمى الممارسات األخالقية

 0.000 18.87 كبيرة 3 75.18 0.67 3.76 .تنفيذ الرقابة المتوازنة 

ممارسات القٌادة  جهيع فقرات

 االستراتٌجٌة
 0.000 22.78 كبيرة  75.57 0.57 3.78

 فقرات لجمٌع tاختبار وقٌمة والترتٌب النسبً والوزن المعٌاري واالنحراف الحسابً المتوسط  (28) ولجد
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 ممارساااال القياااادة ايسااا را ي ي فقػػػرات المتوسػػػط الحسػػابي لجميػػػع تبػػػيف أف  (28)جػػػدوؿ مػػف 
مػف موافقػة ىنػاؾ أف  وىذا يعني  ،(%(75.57 النسبي الوزف( أي أف 5)الدرجة الكمية مف   3.78ساوي ي

القيػػػادة أف  ويػػػرى الباحػػػث . بشػػػكؿ عػػػاـ ممارساااال القياااادة ايسااا را ي ي فقػػػرات  قبػػػؿ أفػػػراد العينػػػة عمػػػى
في توعية  حيث تمعب الجامعات دوًرا ميًما ،وىو مرتفع ،الستراتيجية جاءت بيذا المستوى مف الموافقة

ويعمػؿ عمػى وضػع  ،والػذي ينظػر لممسػتقبؿ ،لممارسات القياديػةالعامميف لدييا والرؤساء بيذا النوع مف ا
رؤية قابمة لمتطبيؽ والستثمار األمثؿ في الموارد البشرية باعتباره أغمى ما تممؾ الجامعات والمنظمػات 

خضػػاعيـ لبػػرامج تدريبيػػومػػف مػػوارد والعمػػؿ عمػػى تػػدريبيـ و  الجامعػػات الفمسػػطينية تعمػػؿ وفػػي أف  ، كمػػا ا 
والتػػي  ،فسػػة بػػيف الجامعػػات فػػي قطػػاع غػػزة عمػػى السػػتثمار وامػػتالؾ القػػدرات الجوىريػػةظػػؿ أجػػواء المنا

طػػار بيئػػة تجسػػد الممارسػػات األخالقيػػة اتجػػاه إتمنحيػػا مزايػػا تضػػمف ليػػا التفػػوؽ عمػػى المنافسػػيف ، فػػي 
 وكػذلؾ المجتمػع مػع الرقابػة المنطقيػة عمػى ،ومنيا العامميف والزبائف مف باحثيف وطمبة ،جميع األطراؼ

تبذؿ لمزيد مف تعزيز ىذا النوع  أفْ  زاؿ ىناؾ مف الجيود يمكف ما ونشاطات الجامعة. ويرى الباحث أن  
  مف األنماط القيادية في التعامؿ مع المرؤوسيف.
القيادة الستراتيجية في الوزارات أف  ( والتي بينت 2186وتتفؽ ىذ الدراسة مع دراسة )أبو سمطاف، 

%(، واتفقت مع دراسة )اسميـ، 69.88الوزف النسبي ) غحيث بم ،وى مرتفعالفمسطينية تمارس بمست
بنسبة  االقيادة الستراتيجية بوزارة الداخمية واألمف الوطني كاف مرتفعً أف  ( والتي أكدت 2187

ستراتيجية في ممارسة نمط القيادة الأف  ( والتي بينت 2186%(. وتتفؽ مع دراسة )القانوع، 68.72)
الوزف النسبي  غحيث بم ،الشؽ المدني كاف بمستوى موافقة مرتفع–مف والوطني داخمية األوزارة ال

وزارة الداخمية الشؽ المدني بدرجة كبيرة. أف  ( والتي كشفت 2185%(. ودراسة )المصري، 68.29)
مية القيادة الستراتيجية بالمنظمات غير الحكو أف  ( والتي أوضحت 2187واتفقت مع دراسة )السراج، 
التوجو أف  ( والتي تؤكد 2187%(. وكذلؾ دراسة )أبو حجير، 78.29كاف بوزف نسبي مرتفع )
مستوى أف  (والتي بينت  2182%(. وانسجمت مع دراسة )ثابت ، 71.17الستراتيجي كاف بمستوى )

%(. 72.52حيث الوزف نسبي ) ،مرتفعة تممارسة القيادة الستراتيجية في الجامعات الفمسطينية كان
القيادة الستراتيجية بوزارة الصحة كانت بمستوى موافقة أف  ( والتي بينت 2186مع دراسة )القيسي، 

( والتي 2187%(. ولـ تتفؽ كذلؾ مع ودراسة )اليجيف، 62.71الوزف النسبي ) غحيث بم ،متوسط
ولـ تتفؽ مع  %(.66.75القيادة الستراتيجية متوافر بدرجة متوسط وبوزف نسبي )أف  بينت كذلؾ 

القيادة الستراتيجية بوزارة األوقاؼ والشئوف الدينية كانت أف  ( والتي تؤكد عمى 2187دراسة )حميد، 
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ممارسة القيادة الستراتيجية في أف  ( والتي بينت Lear,2012مع دراسة ) تختمؼ جزئًيا%(. و 67.5)
( 2185مع دراسة )عرفة،  ؼ جزئًياوب أفريقيا كاف بدرجة مرتفعة جًدا. وتختمشركات األعماؿ بجن

القيادة الستراتيجية في صندوؽ التقاعد الجتماعي جاء بدرجة متوسطة، ودراسة أف  والتي بينت 
 القيادة الستراتيجية بوزارة الصحة الفمسطينية كانت متوسطة.أف  ( والتي ذكرت 2185)صالح ، 

 ثانيا: تحميل فقرات " ههارسات الوالء التنظيهي "  
درجة لمعرفة  tوقيمة اختبار  المتوسط الحسابي والنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيبتـ استخداـ 

 (.29النتائج موضحة في جدوؿ ) .الموافقة
 

 الفقرة م
الهتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الهوافقة

قيهة 
 االختبار

القيهة 
 االحتهالية

8.  

امموف في قضاء ما تبقى مػف يرغب الع
حيػػػػػػاتيـ المينيػػػػػػة فػػػػػػي الجامعػػػػػػة التػػػػػػي 

 يعمموف بيا.
 0.000 16.38 كبيرة 7 78.71 0.96 3.94

2.  
يشػػػػػػػػعر العػػػػػػػػامموف بػػػػػػػػالعتزاز حينمػػػػػػػػػا 

 يتحدثوف عف جامعتيـ مع اآلخريف.
 0.000 25.01 كبيرة 1 83.50 0.79 4.18

2.  

ينظػػػر العػػػػامموف إلػػػػى المشػػػػكالت التػػػػي 
ء مػف مشػكالتيـ تواجييـ عمػى أنيػا جػز 

 الشخصية.
 0.000 18.97 كبيرة 9 78.63 0.82 3.93

7.  
يحػػس العػػامموف بارتبػػاط عػػاطفي اتجػػاه 

 الجامعة التي يعمموف بيا.
 0.000 20.26 كبيرة 6 80.86 0.86 4.04

5.  
تحظػػػػػػى الجامعػػػػػػة بمكانػػػػػػة عاليػػػػػػة فػػػػػػي 

 نفوس العامميف فييا.
 0.000 20.61 كبيرة 2 81.73 0.88 4.09

6.  

ف بػػػػػػالخوؼ مػػػػػػف تػػػػػػرؾ يشػػػػػػعر العػػػػػػاممو 
العمػػؿ فػػي الجامعػػة لصػػعوبة الحصػػوؿ 

 عمى عمؿ آخر.
 0.000 19.66 كبيرة 5 81.29 0.91 4.06

7.  
ينُبػػػع بقػػػاء العػػػامموف فػػػي الجامعػػػة مػػػف 

 حاجتيـ لمعمؿ فييا.
 0.000 17.75 كبيرة 8 78.64 0.88 3.93

8.  
الحصػػوؿ عمػػى  يفيصػػُعب عمػػى العػػامم

 فرصة عمؿ مناسبة في أماكف أخرى.
 0.000 13.84 كبيرة 11 75.83 0.95 3.79
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9.  
تقػػدـ الجامعػػة لمعػػامميف مزايػػا ل تتػػوافر 

 في جامعات أخرى.
 0.000 11.33 كبيرة 12 73.19 0.97 3.66

81.  

ترؾ عمميـ الحػالي أف  يعتبر العامموف 
ا خػػػر مكمػػػؼ مالًيػػػآوالبحػػػث عػػػف عمػػػؿ 

 ا.ومعنويً 
 0.000 16.88 كبيرة 10 77.56 0.87 3.88

88.  
بضرورة اللتزاـ والػولء يشعر العامموف 

 لمجامعة التي يعمموف بيا.
 0.000 22.29 كبيرة 4 81.29 0.80 4.06

82.  

النتقػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػف أف  يعتقػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػامموف 
الجامعػػػة إلػػػى مكػػػاف عمػػػؿ آخػػػر عمػػػؿ 

 غير أخالقي.
 0.000 6.97 كبيرة 14 68.67 1.04 3.43

82.  

ا بضػػػػػػػػػػػرورة يشػػػػػػػػػػػعر العػػػػػػػػػػػامموف أدبًيػػػػػػػػػػػ
ت السػػتمرار فػػي عمميػػـ حتػػى لػػو تػػوفر 

 ليـ عروض عمؿ أفضؿ.
 0.000 9.57 كبيرة 13 72.26 1.07 3.61

87.  
يحػػػػػػػرص العػػػػػػػامموف عمػػػػػػػى السػػػػػػػتمرار 

 بالعمؿ في ىذه الجامعة.
 0.000 21.35 كبيرة 3 81.71 0.85 4.09

 0.000 26.42 كبيرة  78.14 0.57 3.91 اجهيع فقرات الهجال هعً  

 مجال فقرات من فقرة لكل tاختبار وقٌمة والترتٌب النسبً والوزن المعٌاري واالنحراف الحسابً المتوسط  (29) جدول

 ( يهكن استخالص ها يمي:29هن جدول )

يشعر العامموف بالعتزاز حينما يتحدثوف عف جامعتيـ مع اآلخريف  الثانية "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
، وىذا يعني وىو بدرجة كبيرة (%83.50) لنسبيا الوزف( أي أف 5)الدرجة الكمية مف  4.18ساوي " ي

الجامعات أف  ويعود السبب في ىذه النتيجة إلى مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  أف ىناؾ موافقة
 ؛ف فييا بالعتزاز بالنتماء إليياو ويشعر العامم ،الفمسطينية موضع الدراسة يعتبر مف أرقى الجامعات

عمى الشيادات العممية وتحتوي عمى النخب مف أتعميمية عريقة تمنح كونيا مؤسسات أكاديمية و 
 المجتمع.

النتقاؿ مف الجامعة إلى مكاف عمؿ آخر أف  يعتقد العامموف  الثانية عشر "المتوسط الحسابي لمفقرة  -
أف  ، وىذا يعني وىو بدرجة كبيرة (%(68.67 النسبي الوزفأي أف  3.43)) ساويي " عمؿ غير أخالقي
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ويرى وىذه النسبة أعمى مف المتوسط . ىذه الفقرةمف قبؿ أفراد العينة عمى  متوسطة ىناؾ موافقة
الجامعات الفمسطينية تمر  ف  وىذا أل ،%( ىي نسبة ل يستياف بيا22عدـ الموافقة بنسبة )أف   الباحث

مصاريؼ ر عمى مدخالت الجامعة مف بضائؽ مالية كبرى والحصار المفروض عمى قطاع غزة أثّ 
مف رواتب موظفييا عدا عف تأخر  (515)بحيث الجامعات ل تستطيع تغطية أكثر مف  ،الطالب

و اإلعارة أعند البعض في التفكير لمعمؿ في أماكف أخرى  انزوؿ الراتب عف العامميف مما ولد شعورً 
 لدوؿ خارجية يتوفر بيا مزايا أفضؿ ولحيف المرور مف األزمات.

 (3.91)ساوي " ي ممارسات الولء التنظيمي لمجاؿ "المتوسط الحسابي  بأف   عاـ يمكف القوؿبشكؿ  -
مف قبؿ أفراد العينة  ىناؾ موافقةأف  ، وىذا يعني وىو بدرجة كبيرة (%78.14) النسبي الوزفأف  أي 

 . وتدؿ النسبة عمى النسبة العالية لولء العامميف لمجامعة التي يعمموف فيياعمى فقرات ىذا المجاؿ
ظيار مشاعر الحب والحرص  وينتموف إلييا، مما يعني بالعموـ تمسؾ العامميف بجامعاتيـ وا 

 (5)خدمتيـ فوؽ  (%85)ما نسبتو أف  والعتزاز بيا. ولعؿ خصائص مجتمع الدراسة أظيرت 
منيـ ويشعروف  اوأصبح جزءً  ،عميو ل يغامروف بترؾ العمؿ التي تعودوا عميو وبناءً  ،سنوات

جاه وكونوا فيو عالقات وصداقات وأوضاع وظيفية جيدة. ويعمـ العامميف في تمؾ بعاطفة ات
إلى  اوبالتالي حتى النتقاؿ ليس ضمانً  ،الضائقة قد تمر عمى غالب الجامعاتأف  الجامعتيف 

ويزيد ولئيـ ليما.  ،جانب الحتراـ والمكانة مف النتساب ليذه الجامعات يجعؿ ثقتيـ بأنفسيـ كبيرة
عمؿ الجامعات واضحة بالنسجاـ مع تفيـ العامميف بأىمية وجود  تـوجود لوائح داخمية تحمأف  كما 

 خر تفسر النسبة المرتفعة.آ االنظاـ في تحقيؽ أىداؼ الجامعة قد يكوف سببً 

لػػدى الػػولء التنظيمػػي أف  ( والتػػي أوضػػحت 2016وتتفػؽ نتيجػػة ىػػذا المحػػور مػػع نتػػائج دراسػة )عػػدواف، 
. واتفقػت ( أي بدرجػة كبيػرة83.16ارس الثانويػة بمحافظػات غػزة حصػمت عمػى وزف نسػبي )مديري المد

كبيػرة  لػولئيـ التنظيمػي درجة تقدير معممي وكالػة الغػوثأف  ( والتي بينت 2015مع دراسة )أبو عمبة، 
مسػػتوى الػػولء التنظيمػػي أف  أظيػػرت ( والتػػي 2014مػػع )سػػالـ،  واتفقػػت أيًضػػا .%(87.4وزف نسػػبي )بػػ

( بػاف 2014واتفقػت مػع دراسػة )حمػودة،  ،(70.5%) غػزة بمػغ لمعممي المرحمػة الثانويػة فػي محافظػات
قػػدره مسػػتوى الػػولء التنظيمػػي لمػػديري المػػدارس الثانويػػة بمحافظػػات غػػزة كػػاف بدرجػػة عاليػػة بػػوزف نسػػبي 

ف ممارسػة مسػتوى الػولء التنظيمػي لػدى المعممػي ف  ( بػأ2015. واتفقت مع دراسػة )المطيػري، (74.27)
. واتفقػت مػع دراسػة مديري مدارس المرحمة الثانية بمحافظات حفر البػاطف قػد جػاءت بدرجػة )متوسػطة(

مسػػػتوى الػػػولء التنظيمػػػي األخالقػػػي لػػػدى العػػػامميف فػػػي مجموعػػػة أف  ( والتػػػي أظيػػػرت 2015)السػػػقاؼ، 
( والتػػي 2015واختمفػػت مػػع دراسػػة )الساسػػي،  كػػاف بدرجػػة عاليػػة. (ىائػػؿ سػػعيد أنعػػـ وشػػركاه)شػػركات 

 %(.54تؤكد أف مستوى الولء التنظيمي لمجامعات الجزائرية متوسط بوزف نسبي )
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 فرضيات الدراسةختبار ارابعًا: 
 أساليببين  α ≤ 0.05 داللة ىعند هستو  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة : ىالفرضية األول -

ن في الجاهعات الفمسطينية تعزيز هستوى الوالء التنظيهي لدى العاهميو القيادة االستراتيجية 
 .بالهحافظات الجنوبية

 لختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "معامؿ بيرسوف لالرتباط"، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.

 (.Sig)القيهة االحتهالية لالرتباط هعاهل بيرسون الفرضية

تحديد بيف  α ≤ 0.05 دللة ىعند مستو  إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة 
الولء التنظيمي لدى العامميف في  وتعزيز مستوى وجو الستراتيجيالت

 .الجامعات الفمسطينية بالمحافظات الجنوبية

.466 *0.000 

بيف  α ≤ 0.05 دللة ىعند مستو  إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة 
تعزيز مستوى الولء التنظيمي لدى العامميف في  استثمار القدرات التنافسية

 .سطينية بالمحافظات الجنوبيةالجامعات الفم

.572 *0.000 

بيف  α ≤ 0.05 دللة ىعند مستو  إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة 
تعزيز مستوى الولء التنظيمي لدى العامميف و  تطوير رأس الماؿ البشري

 .في الجامعات الفمسطينية بالمحافظات الجنوبية

.515 *0.000 

دعـ  بيف  α ≤ 0.05 دللة ىتو عند مس إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة 
تعزيز مستوى الولء التنظيمي لدى العامميف في و  الثقافة التنظيمية

 .الجامعات الفمسطينية بالمحافظات الجنوبية

.515 *0.000 

بيف  α ≤ 0.05 دللة ىعند مستو  إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة 
لتنظيمي لدى تعزيز مستوى الولء او  التأكيد عمى الممارسات األخالقية

 .العامميف في الجامعات الفمسطينية بالمحافظات الجنوبية

.532 *0.000 

تنفيذ  α ≤ 0.05 دللة ىعند مستو  إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة 
تعزيز مستوى الولء التنظيمي لدى العامميف في و  الرقابة المتوازنة

 .الجامعات الفمسطينية بالمحافظات الجنوبية

.566 *0.000 

بيف  α ≤ 0.05 دللة ىعند مستو  إحصائيةوجد عالقة ذات دللة ت
تعزيز مستوى الولء التنظيمي لدى العامميف و القيادة الستراتيجية  أساليب

 .في الجامعات الفمسطينية بالمحافظات الجنوبية
.611 *0.000 

 الجامعات فً العاملٌن لدى التنظٌمً الوالء مستوى وتعزٌز تراتٌجٌةاالس القٌادة أسالٌب بٌن االرتباط معامل  (31) جدول

 .الجنوبٌة بالمحافظات الفلسطٌنٌة

 .α ≤ 0.05 دللة ىعند مستو  الرتباط داؿ إحصائًيا   *
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 0.000( تساوي .Sigالقيمة الحتمالية ) أف  ، و 11611( أف معامؿ الرتباط يساوي 21جدوؿ )يبيف 
 أساليببيف  إحصائيةوىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات دللة  ،0.05للة وىي أقؿ مف مستوى الد
الولء التنظيمي لدى العامميف في الجامعات الفمسطينية  وتعزيز مستوىالقيادة الستراتيجية 
حيث القيادة الستراتيجية بأبعادىا  ،و الباحث وجود عالقة بيف المتغيريف. ويعزُ بالمحافظات الجنوبية

ما توضع بقدر مف التوافؽ وبما يحقؽ مصالح  ، والتي غالًباع توجو ورؤية وأىداؼتعمؿ عمى وض
أف  الجامعة والعامميف مما يؤدى لزيادة التزاـ العامميف لتحقيقيا. وربما يكوف السبب العالقة ىو 

وىذا ما يرغبو  ،فالجامعة ل تكوف في حالة مف المجيوؿ ؛التخطيط لممستقبؿ يعطي الثقة واألماف
الجامعة لإلمكانات والقدرات التنافسية مف  استثمارأف  و لعامموف وبالتالي تحسيف مستويات الولء. ا

توفير لمتطمبات العمؿ الجامعي والبنى التحتية الالزمة لذلؾ وتحسيف جودة الخدمات المقدمة والمباني 
 أي عامؿ أفْ  وىي بذلؾ بيئة مشجعة ومرضية يرغب ،والمعامؿ كمو يصب في رفع كفاءة األداء

أف  وىي مؤشرات عف زيادة الولء التنظيمي.  ،يمتحؽ بمثؿ ىذه المؤسسات ويتمسؾ بالعمؿ بيا
س الماؿ البشري واعتباره أغمى ما تممؾ الجامعة مف مصادر وموارد يعطي قيمة لمعامميف أالىتماـ بر 

فة والميارة وتعدؿ السموؾ التدريب والبتعاث وغيرىا مف األنشطة التي تكسب المعر أف  كما  ،وثقة
ويتحقؽ معو قدر  ،ويشعر العامميف بقدرتيـ عمى اإلنجاز ،يحقؽ مستويات عالية مف األداء الوظيفي

مف الولء التنظيمي لجامعتيـ. كما وتعتبر الثقافة التنظيمية الداعمة والمشجعة عمى التجريب  عاؿٍ 
والمشاركة  ،اذ المخاطرة المحسوبةواتخ ،دونما خوؼ وتبادؿ الخبرات ومحاولة حؿ المشكالت

والحرية في أداء مياـ العمؿ تجعؿ العامميف يفكروف بالستمرار وعدـ التفكير بالنتقاؿ  ،بالمقترحات
لمكاف آخر حتى لو كانت مزاياه أفضؿ مما يؤدي لمولء التنظيمي بخالؼ الثقافة التي ل تسمح 

تبارىا فرصة لمتعمـ. والرقابة المتوازنة التي تركز وتعاقب عمى أي محاولة خاطئة دوف اع ،بالمشاركة
عمى النحرافات المؤثرة فيي ل تيدر الوقت والتكمفة في متابعة تفاصيؿ غير ميمة، وكذلؾ ل تيمؿ 

يـ في معالجة المشكالت قبؿ تضخميا تؤدي لزيادة الشعور بالولء التنظيمي مالدور الرقابي ال
 لمجامعة.  

( والتي بينت وجود عالقة موجبة قوية بيف القيادة 2185ة مع دراسة )القيسي ، واتفقت نتيجة الدراس
( 2185مع دراسة )المصري،  رية في وزارة الصحة . وتتفؽ أيًضاالستراتيجية وتطوير السياسات اإلدا

شؽ والتي كشفت عالقة طردية موجبة بيف القيادة الستراتيجية وعمميات إدارة المعرفة وزارة الداخمية ال
ممارسة نمط القيادة الستراتيجية أف  ( والتي بينت 2186المدني. وتتفؽ ىذ الدراسة مع دراسة )القانوع، 
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الشؽ المدني. واتفقت مع –مف والوطني كيف العامميف بوزارة الداخمية األترتبط بعالقة موجبة قوية بتم
ا عالقة تحسيف جود الحياة الوظيفية القيادة الستراتيجية ليأف  ( والتي أوضحت 2187دراسة )السراج، 

( والتي أظيرت عالقة بيف القيادة الستراتيجية 2187بالمنظمات غير الحكومية. ودراسة )حميد، 
أف  ( والتي أكدت 2187والميز التنافسية بوزارة األوقاؼ والشئوف الدينية. وانسجمت مع دراسة )اسميـ، 

زمات بوزارة الداخمية واألمف الوطني. ودراسة مع إدارة األ ترتبط بعالقة موجبة القيادة الستراتيجية
القيادة الستراتيجية ترتبط بعالقة طردية مع تعزيز شفافية أف  ( والتي بينت كذلؾ 2187)اليجيف، 

بالسموؾ  ةعالقتمتمؾ القيادة الستراتيجية أف  والتي كشفت ) 2185دراسة )صالح، ،اإلدارة. وتتنفؽ مع 
( والتي تؤكد عمى وجود 2187وكذلؾ دراسة )أبو حجير،  بوزارة الصحة. المديريف اإلبداعي لدى

عالقة موجبة بيف القيادة الستراتيجية ومتغير إدارة المخاطر واألزمات بالمؤسسات الحكومية 
ممارسة القيادة الستراتيجية ترتبط أف  ( والتي بينت 2182الفمسطينية.  وانسجمت مع دراسة )ثابت، 

مع أداء الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية. واختمفت مع )رحيمة،  بًياإيجا
 بضغوط العمؿ. لقيادة الستراتيجية ترتبط عكسًيااأف  ( والتي تؤكد 2182

 اسـتغالل، االسـتراتيجي التوجـو تحديـد) االسـتراتيجيةتـؤثر أسـاليب القيـادة الفرضية الرئيسة الثانيـة: 
 تعزيـز، التنظيهية الثقافة وتعزيز هساندة، البشري الهال رأس تطوير، االستراتيجية لقدراتا واستثهار

ــــة الرقابــــة تنفيــــذ، خالقيــــةاأل الههارســــات ــــة ( تــــأثيرً والهتوازنــــة التنظيهي ــــد  إحصــــائيةا ذات دالل عن
لـــدى العـــاهمين فـــي الجاهعـــات الفمســـطينية بالهحافظـــات  ( فـــي الـــوالء التنظيهـــيα≤0.05هســـتوى)

 .بيةالجنو 
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 :والجدوؿ التالي يوضح ذلؾالمتعدد الخطي النحدار  استخداـلختبار ىذه الفرضية تـ 

 .Sigالقيهة االحتهالية  Tقيهة اختبار  هعاهالت االنحدار الهتغيرات الهستقمة
 0.000 5.785 1.200 المقدار الثابت

 0.924 0.095 0.006 .تحديد التوجو الستراتيجي

 0.000 5.300 0.363 .لتنافسيةاستثمار القدرات ا

 0.415 0.816- 0.061- .تطوير رأس الماؿ البشري

 0.337 0.963 0.072 .دعـ الثقافة التنظيمية

 0.173 1.368 0.089 .التأكيد عمى الممارسات األخالقية

 0.001 3.449 0.231 .تنفيذ الرقابة المتوازنة

 0.404ؿ= معامؿ التحديد الُمعد   0.646 = رتباطمعامؿ ال
 1.111القيمة الحتمالية =  F  =32.432قيمة الختبار 

 المتعدد االنحدار تحلٌل  (31) جدول

 ( يهكن استنتاج ها يمي:31الهوضحة في جدول )هن النتائج 

مف  (%40.4)، وىذا يعني أف 0.404، ومعامؿ التحديد الُمعد ؿ= 0.646=  رتباطمعامؿ ال -
تـ تفسيره  لدى العامميف في الجامعات الفمسطينية بالمحافظات الجنوبية الولء التنظيميتغير في ال

 الولء التنظيميفي مف خالؿ العالقة الخطية والنسبة المتبقية قد ترجع إلى عوامؿ أخرى تؤثر 
 .لدى العامميف في الجامعات الفمسطينية بالمحافظات الجنوبية

مما يعني  0.000القيمة الحتمالية تساوي أف  كما  ،32.432بمغت ة المحسوب Fالختبار قيمة -
القيادة  أساليببيف  إحصائيةذات دللة رفض الفرضية الصفرية والقبوؿ بوجود عالقة 

تعزيز مستوى الولء التنظيمي لدى العامميف في الجامعات الفمسطينية بالمحافظات و  ،الستراتيجية
 . الجنوبية

الولء التنظيمي لدى العامميف في الجامعات الفمسطينية  " فيرة ثيرات المؤ المتغأف  تبيف  -
 وأف باقي المتغيرات ،تنفيذ الرقابة المتوازنة، استثمار القدرات التنافسيةىي: "  بالمحافظات الجنوبية

تطوير رأس الماؿ البشري، دعـ الثقافة التنظيمية، التأكيد عمى ، تحديد التوجو الستراتيجي "
الولء أف  و الباحث ىذه النتيجة المنطقية إلى ويعزُ  تأثيرىا ضعيؼ.أف  تبيف  "ممارسات األخالقيةال

 إيجابًيا بتوافرىا وسمبًيانما بوجود مسببات وسوابؽ وعوامؿ تؤثر فيو ا  و  التنظيمي ل يحدث تمقائًيا
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ء اتجاه الجامعة التي بتناقصيا، فممقيادة الستراتيجية دور ميـ في تطوير ذلؾ اإلحساس مف الول
بالعامميف سواء باحتياجاتيـ التطويرية أو النفسية، وتستغؿ  ايعمؿ بيا العامموف. فيي تولى اىتمامً 

كؿ ما لدييا لتصبح أدوات قوة يمكف استغالليا في مواجية أي ظروؼ غامضة أو مشكالت 
ي مؤثرات تزيد مف الولء تواجييا، مع ممارسة الرقابة الحكيمة التي تتصرؼ وفؽ رؤية متوازنة ى

 التنظيمي.  
 0.363( + تحديد التوجو الستراتيجي) 0.006+  1.200=  الوالء التنظيهي  معادلة النحدار: -
 (دعـ الثقافة التنظيمية) 0.072( + تطوير رأس الماؿ البشري) 0.061+  (استثمار القدرات التنافسية)

  .(تنفيذ الرقابة المتوازنة) 0.231+ ( التأكيد عمى الممارسات األخالقية) 0.089+ 
نمط القيادة الستراتيجية مف ل اابيً جيإ ا( والتي بينت أثرً 2186واتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة )القانوع، 

خالؿ بعدى ممارسة األخالقيات، والتوجو الستراتيجي، الرقابة التنظيمية المتوازنة ، ورأس الماؿ 
مف الوطني الفمسطيني. وانسجمت مع دراسة )المطيري، ارة الداخمية واألالبشري في تمكيف العامميف بوز 

لمقيادة الستراتيجية مف )التوجو الستراتيجي ،الرقابة التنظيمية  اموجبً  ا( والتي أوضحت أثرً 2185
مف الوطني الفمسطيني المتوازنة ، استثمار القدرات التنافسية( في عمميات المعرفة بوزارة الداخمية واأل

وىي  ،( والتي أوضحت أثر أبعاد القيادة الستراتيجية2187بالشؽ المدني. واتفقت مع دراسة )السراج، 
خالقية( في تحسيف جود الحياة )رأس الماؿ البشري ، تحديد التوجو الستراتيجي ، الممارسات األ
القيادة أف  ( والتي أكدت 2187الوظيفية بالمنظمات غير الحكومية. وانسجمت مع دراسة )اسميـ، 

زمات في إدارة األ قنيات الحديثة( تؤثراف ايجاًباالستراتيجية ببعدييا )التصور الستراتيجي ، وتفعيؿ الت
( والتي أظيرت عالقة بيف القيادة الستراتيجية 2187بوزارة الداخمية واألمف الوطني.  ودراسة )حميد، 
القيادة أف  ( والتي بينت كذلؾ 2187ودراسة )اليجيف،  والميز التنافسية بوزارة األوقاؼ والشئوف الدينية.

والتي ) 2185دراسة )صالح، ،الستراتيجية ترتبط بعالقة طردية مع تعزيز شفافية اإلدارة. وتتنفؽ مع 
وكذلؾ  بوزارة الصحة. المديريف بالسموؾ اإلبداعي لدى ةعالقتمتمؾ القيادة الستراتيجية أف  كشفت 

( والتي تؤكد عمى وجود عالقة موجبة بيف القيادة الستراتيجية ومتغير إدارة 2187دراسة )أبو حجير، 
( والتي 2182المخاطر واألزمات بالمؤسسات الحكومية الفمسطينية.  وانسجمت مع دراسة )ثابت، 

مع أداء الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس في  إيجابًياممارسة القيادة الستراتيجية ترتبط أف  بينت 
 جية ترتبط عكسًياالقيادة الستراتيأف  ( والتي تؤكد 2182معات الفمسطينية. واختمفت مع )رحيمة، الجا

 بضغوط العمؿ.
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( بين α ≤ 0.05عند هستوى داللة ) إحصائيةتوجد فروق ذات داللة الفرضية الرئيسة الثالثة:  -
لمهتغيرات  ىُتعز  " (االستراتيجيةحول )القيادة  "هتوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 

 الجنس, الهؤىل العمهي, عدد سنوات الخدهة, هكان العهل(.)الشخصية 
 ويشتؽ مف ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

( بين هتوسطات درجات تقدير α ≤ 0.05عند هستوى داللة ) إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -
 إلى الجنس. ىُتعز  " (راتيجيةاالستحول )القيادة  "أفراد عينة الدراسة 

 " والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ. لعينتيف مستقمتيف T لستخداـ ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "

 الهجال

 الهتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيه

ية  
هال

الحت
ة ا

قيه
ال

(
S

ig
).

 

 أنثى ذكر

 0.414 0.818- 3.88 3.78 .تحديد التوجو الستراتيجي

 0.941 0.074 3.97 3.97 .فسيةاستثمار القدرات التنا

 0.844 0.198- 3.71 3.68 .تطوير رأس الماؿ البشري

 0.788 0.269 3.69 3.72 .دعـ الثقافة التنظيمية

 0.942 0.073 3.73 3.74 .التأكيد عمى الممارسات األخالقية

 0.059 1.895 3.56 3.79 .تنفيذ الرقابة المتوازنة

 0.824 0.222 3.76 3.78 اجهيع الهجاالت هعً 

 الجنس –"  مستقلتٌن لعٌنتٌن -  T"اختبار نتائج  (32) جدول

لعينتيف  -  Tالمقابمة لختبار" (.Sig)القيمة الحتمالية أف  ( تبيف 22الموضحة في جدوؿ )مف النتائج 
تنتاج أنو ل توجد فروؽ لجميع المجالت, وبذلؾ يمكف اس 0.05أكبر مف مستوى الدللة " مستقمتيف 
مف  اًل كُ  ويعزو ذلؾ ألف   عزى إلى الجنس.بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُ  إحصائيةذات دللة 

 قد يعود ألف   ، وأيًضاالجنسيف الذكور واإلناث يمكف ليـ ممارسة أبعاد وأساليب القيادة الستراتيجية
ير عند قيادة وحدات الجامعة المساىمة في نجاحيا فمـ الخصائص القيادية لممرأة والرجؿ ليا نفس التأث
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فالكؿ يمكف لو ممارستيا مف موقعو حتى لو  ،عمى أحد اعد ممارسة ىذه السموكيات القيادية حكرً ت
 تفاوتت الدرجات الوظيفية.

( والتي بينت عدـ وجود فروؽ في وزارة 2185واتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة كؿ مف )القيسي، 
( والتي بينت كذلؾ 2186لمجنس. واتفقت مع )أبو سمطاف،  ىعز وؿ القيادة الستراتيجية تُ الداخمية ح

ـ وجود فروؽ ( والتي أظيرت عد2186لمجنس، ودراسة )القانوع،  جود فروؽ حوؿ المحور تبًعاعدـ و 
 د( والتي بينت عدـ وجو 2187مف الوطني الشؽ المدني. واتفقت مع )السراج، بوزارة الداخمية واأل

فقت تالمنظمات غير الحكومية. واي اختالفات بيف الذكور واإلناث في تقييميـ لمقيادة الستراتيجية ف
لمجنس في وزارة األوقاؼ والشئوف الدينية.  نت عدـ وجود فروؽ تبًعا( والتي بيّ 2187مع )اسميـ، 

مع كؿ مف بسبب متغير الجنس. واختمفت  إحصائية( بعدـ وجود فروؽ 2185واتفقت مع )المصري، 
 ( والتي وضحت وجود فروؽ ولصالح الذكور.2187( ودراسة )عرفة، 2187دراسة )اليجيف ،

( بين هتوسطات درجات تقدير أفراد α ≤ 0.05عند هستوى داللة ) إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -
 إلى الهؤىل العمهي. ىُتعز  " (االستراتيجيةحول )القيادة  "عينة الدراسة 

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.ضية تـ استخداـ اختبار " التبايف األحادي" لختبار ىذه الفر 
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 الهجال

 الهتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

 بكالوريوس هاجستير دكتوراه
دبموم 

 فأقل

 0.464 0.857 3.92 3.72 3.78 3.80 .تحديد التوجو الستراتيجي

 0.541 0.720 4.06 3.95 4.00 3.93 .استثمار القدرات التنافسية

 0.196 1.572 3.74 3.58 3.60 3.79 .تطوير رأس الماؿ البشري

 0.118 1.977 3.86 3.58 3.70 3.76 .دعـ الثقافة التنظيمية

 0.043* 2.745 3.83 3.51 3.79 3.81 .التأكيد عمى الممارسات األخالقية

 0.015* 3.537 3.97 3.60 3.67 3.83 .تنفيذ الرقابة المتوازنة

 0.138 1.853 3.90 3.66 3.76 3.82 اجهيع الهجاالت هعً 

 العلمً المؤهل –"  األحادي التباٌن" اختبار نتائج )33) جدول

 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى دللة  *

 ي:( يمكف استنتاج ما يم22الموضحة في جدوؿ )مف النتائج 

 0.05أقؿ مف مستوى الدللة " المقابمة لختبار" التبايف األحادي  (.Sig)القيمة الحتمالية أف  تبيف  

" وبذلؾ يمكف استنتاج أنو توجد تنفيذ الرقابة المتوازنة، التأكيد عمى الممارسات األخالقية لممجاليف "
عزى إلى المؤىؿ ؿ ىذيف المجاليف تُ بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حو  إحصائيةفروؽ ذات دللة 

الممارسات األخالقية  ف  أ. ويمكف تفسير ذلؾ بدبموـ فأقؿوذلؾ لصالح الذيف مؤىميـ العممي  ؛العممي
الطاعة واللتزاـ،  يظيروا يـ يحاولوف أفْ حممة الدبموـ عمى اعتبار أن   ىوالرقابة قد تكوف أكثر قبوًل لد

قبؿ ىدر الكثير  أي انحراؼ أو خطأ واكتشافو مبكًراميـ في تصحيح ولعمميـ بأىمية الرقابة عمى عم
 .يمف الموار والتكاليؼ بسبب قمة تأىيميـ بشكؿ كاف

أكبر مف  (.Sig)ف أف القيمة الحتمالية فقد تبيً  ،اأما بالنسبة لباقي المجالت والمجالت مجتمعة معً 
بيف متوسطات  إحصائيةجد فروؽ ذات دللة و ل تو وبذلؾ يمكف استنتاج أن   ((0.05مستوى الدللة 

جميع  عزى إلى المؤىؿ العممي. فيعزو الباحث ذلؾ ألف  تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجالت تُ 
العامميف يشاركوف في تحديد التوجو الستراتيجي بالقدر الذي تسمح فيو مياـ عممو واختصاصات 

الجامعة مصدر ومنبع تفتح أف  تفسير النتيجة باعتبار كما يمكف  .الوحدة التي يعمؿ بيا ضمف الخطة
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فيو المجاؿ لكؿ موظؼ لمترقي والتطور العممي والميني مثؿ السماح باستكماؿ الدراسات العميا بؿ 
والتي تعبر عف معايير وقواعد مشتركة  ،وقد تعود لمثقافة التنظيمية ،جبارىـ عمى ذلؾ في أحياف كثيرةا  و 

 و مستوى المؤىؿ الذي يحممو. أمورىـ بغض النظر عف نوع أتحكـ العامميف وتنظـ 
( والتي بينت عدـ وجود 2185( و)القيسي، 2185واتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة كؿ مف )المصري، 

لممؤىؿ العممي. واتفقت مع )أبو سمطاف،  عزىفروؽ في وزارة الداخمية حوؿ القيادة الستراتيجية تُ 
لممؤىؿ العممي، ودراسة )القانوع،  جود فروؽ حوؿ المحور تبًعاؾ عدـ و ( والتي بينت كذل2186
مف الوطني الشؽ المدني. واتفقت مع دراسة ـ وجود فروؽ بوزارة الداخمية واأل( والتي أظيرت عد2186
 عزىاختالفات حوؿ القيادة الستراتيجية تُ  د( والتي بينت عدـ وجو 2187( و )السراج، 2187)اسميـ، 

( التي بينت 2187المنظمات غير الحكومية. واختمفت مع كؿ مف دراسة )اليجيف ، لممؤىؿ العممي في
( والتي بينت فروؽ ولصالح حممة 2187فروؽ ولصالح حممة البكالوريوس. واختمفت مع )عرفة، 

 الدراسات العميا.
( بين هتوسطات درجات تقدير α ≤ 0.05عند هستوى داللة ) إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -

 إلى عدد سنوات الخدهة. ىُتعز  " (االستراتيجيةحول )القيادة  "عينة الدراسة أفراد 

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.لختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " التبايف األحادي" 

 الهجال

 الهتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيه

ية  
هال

الحت
ة ا

قيه
ال

(
S

ig
).

 

أقل هن 
5 

 سنوات

إلى  5
أقل هن 

01 
 سنوات

إلى  01
أقل هن 

05 
 سنة

05 
سنة 
 فأكثر

 0.399 0.987 3.73 3.90 3.85 3.79 .تحديد التوجو الستراتيجي

 0.300 1.228 3.94 4.08 4.01 3.88 .استثمار القدرات التنافسية

 0.194 1.581 3.59 3.84 3.73 3.70 .تطوير رأس الماؿ البشري

 0.081 2.269 3.65 3.84 3.83 3.59 .دعـ الثقافة التنظيمية

 0.200 1.558 3.66 3.77 3.89 3.66 .التأكيد عمى الممارسات األخالقية

 0.285 1.271 3.71 3.90 3.80 3.67 .تنفيذ الرقابة المتوازنة

 0.179 1.644 3.72 3.89 3.85 3.71 اجهيع الهجاالت هعً 

 الخدمة واتسن عدد –"  األحادي التباٌن" اختبار نتائج  (34) جدول
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التبايف  المقابمة لختبار" (.Sig)القيمة الحتمالية أف  ( تبيف 27الموضحة في جدوؿ )مف النتائج 
لجميع المجالت، وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ل توجد فروؽ ذات  0.05أكبر مف مستوى الدللة " األحادي 
د سنوات الخدمة في مجاؿ العمؿ عزى إلى عدبيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُ  إحصائيةدللة 

ل و لمجميع دونما استثناء  ممارسة ىذا النمط القيادي مف األنماط القيادية متاحٌ أف  الحالي. وىذا يعني 
 يختص بعدد سنوات خدمة دوف غيرىا.

( واتفقت كذلؾ مع )أبو 2186( و)ماضي، 2185واتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة كؿ مف )المصري، 
لممؤىؿ العممي، ودراسة  ؾ عدـ وجود فروؽ حوؿ المحور تبًعاوالتي بينت كذل( 2186سمطاف، 
مف الوطني الشؽ المدني. واتفقت ( والتي أظيرت عدـ وجود فروؽ بوزارة الداخمية واأل2186)القانوع، 

( والتي بينت عدـ وجود اختالفات حوؿ القيادة 2187( و )السراج، 2187مع دراسة )اسميـ، 
فقد  ،لسنوات الخدمة باستثناء محور رأس الماؿ البشري المنظمات غير الحكومية تبًعاجية بالستراتي

( التي بينت 2187سنوات(. واتفقت مع كؿ مف دراسة )اليجيف ، 5كانت فروؽ ولصمح )األقؿ مف 
( 2185( والتي بينت فروؽ ومع دراسة )القيسي، 2187عدـ وجود فروؽ. واختمفت مع دراسة )عرفة، 

 81-5رتيـ مف ت وجود فروؽ في وزارة الداخمية حوؿ القيادة الستراتيجية ولصالح مف خبوالتي بين
 81-5( والتي أظيرت فروؽ لصالح مف خبرتيـ مف )2186مع )أبو سمطاف،  سنوات، واختمؼ أيًضا

 عدى الممارسات األخالقية والثقافة التنظيمية فمـ يوجد فروؽ بسب سنوات الخدمة.سنوات( باستثناء بُ 

( بين هتوسطات درجات تقدير α ≤ 0.05عند هستوى داللة ) إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -
 إلى هكان العهل. ىُتعز  " (االستراتيجيةحول )القيادة  "أفراد عينة الدراسة 

 " والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ. لعينتيف مستقمتيف T لستخداـ ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
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 الهجال

 الهتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيه

ية  
هال

الحت
ة ا

قيه
ال

(
S

ig
).

 
الجاهعة 
 االسالهية

جاهعة 
 األزىر

 0.006* 2.760 3.65 3.88 .تحديد التوجو الستراتيجي

 0.000* 4.256 3.79 4.08 .استثمار القدرات التنافسية

 0.002* 3.174 3.51 3.79 .تطوير رأس الماؿ البشري

 0.000* 3.573 3.54 3.82 .دعـ الثقافة التنظيمية

 0.012* 2.524 3.59 3.82 .التأكيد عمى الممارسات األخالقية

 0.003* 2.965 3.60 3.85 .تنفيذ الرقابة المتوازنة

 0.000* 3.686 3.61 3.87 جهيع الهجاالت هعا

 العمل مكان –"  مستقلتٌن لعٌنتٌن -  T" اختبار نتائج  (35) جدول

 .α ≤ 0.05عند مستوى دللة  رؽ بيف المتوسطيف داؿ إحصائًياالف *  

لعينتيف  -  Tالمقابمة لختبار" (.Sig)القيمة الحتمالية أف  ( تبيف 25الموضحة في جدوؿ )مف النتائج 
و توجد فروؽ ذات لجميع المجالت, وبذلؾ يمكف استنتاج أن   0.05أقؿ مف مستوى الدللة " مستقمتيف 

الذيف وذلؾ لصالح  ؛عزى إلى مكاف العمؿبيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُ  يةإحصائدللة 
بيف  األقدـ في التأسيسالجامعة اإلسالمية تعتبر  . ويعزو الباحث ذلؾ ألف  يعمموف بالجامعة اإلسالمية
في مجاؿ  عدة وقد حصمت عمى جوائز ،وىي األقدـ مف حيث التأسيس ،الجامعات في قطاع غزة

واىتماـ  ،عد نظر استراتيجييز وتصنيؼ متقدـ مقارنة بباقي الجامعات الفمسطينية، بالتالي لدييا بُ التمي
بامتالؾ المزايا التنافسية المستدامة لتميزىا عف غيرىا خاصة في ظؿ التنافس الشديد بيف الجامعات 

 ة وبرامج الماجستير.عمى الطمبة بعدما أصبحت كؿ الجامعات لدييا مجموعة كبيرة مف الكميات المتقدم

( والتي بينت عدـ وجود فروؽ في وزارة 2185واتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة كؿ مف دراسة )القيسي، 
( 2187مع )اسميـ،  جاءت منسجمة أيًضاالداخمية حوؿ القيادة الستراتيجية بسبب مكاف العمؿ، و 

 والتي أظيرت عدـ وجود فروؽ تبعًا لمكاف العمؿ.
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( بين α ≤ 0.05عند هستوى داللة ) إحصائيةتوجد فروق ذات داللة الرابعة:  الفرضية الرئيسة -
لمهتغيرات  ىُتعز  " (الوالء التنظيهيحول ) "هتوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 

 الجنس،  الهؤىل العمهي, عدد سنوات الخدهة, هكان العهل(.)الشخصية 
 ية التالية:ويشتؽ مف ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرع

( بين هتوسطات درجات تقدير أفراد α ≤ 0.05عند هستوى داللة ) إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 
 إلى الجنس. ىُتعز  " (الوالء التنظيهيحول ) "عينة الدراسة 

 " والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ. لعينتيف مستقمتيف T لستخداـ ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 

 الهجال

 تالهتوسطا

بار
الخت

ة ا
قيه

ية  
هال

الحت
ة ا

قيه
ال

(
S

ig
).

 

 أنثى ذكر

 0.348 0.941 3.82 3.92 .الوالء التنظيهي

 الجنس –"  مستقلتٌن لعٌنتٌن -  T" اختبار نتائج  (36) جدول  

لعينتيف  -  Tار"المقابمة لختب (.Sig)( تبيف أف القيمة الحتمالية 26الموضحة في جدوؿ )مف النتائج 
 إحصائيةو ل توجد فروؽ ذات دللة , وبذلؾ يمكف استنتاج أن  0.05أكبر مف مستوى الدللة " مستقمتيف 

ال الجنسيف لدييـ شعور كِ  ويرجع ذلؾ إلى أف   عزى إلى الجنس.بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُ 
العوامؿ التي تؤثر بزيادة أو ضعؼ مستوى بالولء التنظيمي لمجامعة وكالىما يتعرض لنفس الظروؼ و 

العمؿ بالجامعة  عمى الستمرار بالعمؿ بالجامعة. وكسبب آخر فإف   ؛ مما يولد حرًصاالولء التنظيمي
الصعب وارتفاع معدلت  ييمنح الستقرار والمكانة الجتماعية العالية في ظؿ الوضع القتصاد

عماؿ لندرة وجود فرص عمؿ في قطاعات األوالتي تشير  ،البطالة وقمة التوظيؼ في معظـ القطاعات
 المختمفة.

( والتي بينت عدـ وجود فروؽ في المدارس 2186واتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة كؿ مف )سالـ، 
ؾ ( والتي بينت كذل2187لمجنس. واتفقت مع )حمودة،  ىعز الثانوية في غزة حوؿ الولء التنظيمي تُ 

( والتي أظيرت عدـ وجود 2185لمجنس، ودراسة )أبو عمبة،  تبًعاعدـ وجود فروؽ حوؿ المحور 
راء مديري مدارس وكالة الغوث. واختمفت نتائج الدراسة مع )عدواف، آعزى لمجنس حسب فروؽ تُ 
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( والتي بينت وجود اختالفات بيف الذكور واإلناث حوؿ الولء التنظيمي بمدارس المرحمة 2186
بسبب  إحصائية( والتي كشفت عف وجود اختالفات 2187بحابصة، واختمفت مع )ال ،الثانوية بغزة

 متغير الجنس ولصالح اإلناث.

( بين هتوسطات درجات تقدير α ≤ 0.05عند هستوى داللة ) إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -
 إلى الهؤىل العمهي. ىُتعز  " (االستراتيجيةحول )القيادة  "أفراد عينة الدراسة 

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.تـ استخداـ اختبار " التبايف األحادي" لختبار ىذه الفرضية 
 

 الهجال

 الهتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيه

ية  
هال

الحت
ة ا

قيه
ال

(
S

ig
).

 

 بكالوريوس هاجستير دكتوراه
دبموم 

 فأقل

 0.243 1.400 4.00 3.79 3.90 3.94 الوالء التنظيهي.

 العلمً المؤهل –"  األحادي التباٌن" راختبا نتائج  (37) جدول

التبايف  المقابمة لختبار" (.Sig)القيمة الحتمالية أف  ( تبيف 27الموضحة في جدوؿ )مف النتائج 
 إحصائيةو ل توجد فروؽ ذات دللة , وبذلؾ يمكف استنتاج أن  0.05أكبر مف مستوى الدللة " األحادي 

وربما يرجع ذلؾ لمكادر الجامعي وفي  عزى إلى المؤىؿ العممي.تُ  بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة
مالية ورواتب وامتيازات مرضية بدرجة كبيرة حسب  تآالظروؼ الطبيعية يقدـ نظاـ تعويضات مف مكاف

مف الولء لمجامعة التي  مما يولد مستوى عاؿً  ؛كؿ وظيفية وبشكؿ أفضؿ مما تقدمو المؤسسات األخرى
 .نجاحيا وتبني قيميا وفمسفتيا وتحقيؽ أىدافيا ورسالتياإلي العمؿ عمى وبالتا ،يعمؿ بيا

( والتي بينت عدـ وجود فروؽ في المدارس 2185واتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة كؿ مف )عدواف، 
( والتي بينت 2187لممؤىؿ العممي. واتفقت مع )حمودة،  ىعز الثانوية بغزة حوؿ الولء التنظيمي تُ 

( والتي أظيرت 2187لممؤىؿ العممي، ودراسة )البحابصة،  روؽ حوؿ المحور تبًعاؾ عدـ وجود فكذل
( 2186عدـ وجود فروؽ لدى معممي المدارس اإلعدادية. بينما اختمفت النتائج مع دراسة )سالـ، 

لممؤىؿ العممي بيف مديري مدارس  ىعز اختالفات حوؿ الولء التنظيمي تُ  دوالتي بينت عدـ وجو 
( التي 2185مع دراسة )أبو عمبة ، ؽ لصالح الماجستير. واختمفت أيًضاوكانت الفرو  الثانوية بغزة
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. وتتفؽ مع دراسة )حمداف،  ( 2115( ، ودراسة )غناـ ، 2118بينت فروؽ ولصالح حممة الدبمـو
 ا لممؤىؿ العممي. تبعً  إحصائيةكدت عدـ وجد فروؽ أوالتي 

( بين هتوسطات درجات تقدير α ≤ 0.05) عند هستوى داللة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -
 إلى عدد سنوات الخدهة. ىُتعز  " (الوالء التنظيهيحول ) "أفراد عينة الدراسة 

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.لختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " التبايف األحادي" 

 الهجال

 الهتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيه

ية  
هال

الحت
ة ا

قيه
ال

(
S

ig
).

 

أقل هن 
5 

 سنوات

إلى  5
أقل هن 

01 
 سنوات

إلى  01
أقل هن 

05 
 سنة

05 
سنة 
 فأكثر

 0.035* 2.907 3.98* 3.92 3.97 3.68 .الوالء التنظيهي

 الخدمة سنوات عدد –"  األحادي التباٌن" اختبار نتائج  (38) جدول

 .α ≤ 0.05عند مستوى دللة  الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائًيا *
التبايف  المقابمة لختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة الحتمالية 28الموضحة في جدوؿ )مف النتائج 
بيف  إحصائية, وبذلؾ يمكف استنتاج أنو توجد فروؽ ذات دللة 0.05أقؿ مف مستوى الدللة " األحادي 

وذلؾ لصالح  ؛العمؿ الحاليعزى إلى عدد سنوات الخدمة في مجاؿ متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُ 
ف لدييـ مف خالؿ اللتزاـ يالعامم ويعزو الباحث ذلؾ ألف   فأكثر. سنة85مف الذيف عدد سنوات خدمتيـ 

أثبتوا ذواتيـ وتـ تحقيؽ المكانة والسمعة الجيدة ليـ بيف أفراد المجتمع، وحققوا أجزاء مف طموحاتيـ 
راتب أكبر مما ولد لدييـ الولء الكبير لمجامعة مكاف و الحصوؿ عمى أوأىدافيـ الشخصية مثؿ الترقي 

 ، إضافة إلى الرتباط الوجداني مع المؤسسة نتيجة طوؿ المدة.عمميـ
( والتي بينت عدـ وجود فروؽ في المدارس 2185واتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة كؿ مف )عدواف، 

( 2186سجمت النتائج مع دراسة )سالـ، لسنوات الخدمة. وان ىعز الثانوية بغزة حوؿ الولء التنظيمي تُ 
لسنوات الخدمة بيف مديري مدارس  ىعز اختالفات حوؿ الولء التنظيمي تُ  دوالتي بينت عدـ وجو 

ـ وجود فروؽ حوؿ ىذا المحور تبًعا لسنوات ( والتي بينت كذلؾ عد2187الثانوية بغزة . مع )حمودة، 
المدارس اإلعدادية. دـ وجود فروؽ لدى معممي ( والتي أظيرت ع2187، ودراسة )البحابصة، الخدمة

( التي بينت فروؽ حوؿ الولء التنظيمي بسبب سنوات 2185مع دراسة )أبو عمبة ، واختمفت أيًضا
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( والتي أشارت 2182سنوات. وتختمؼ مع )الموزي ،  (81)كثر مف أالخدمة ولصالح مف خدمتيـ 
 أكثر.عاـ ف 88لوجود فروؽ لصالح مف قضوا في خدمتيـ مف 

( بين هتوسطات درجات تقدير α ≤ 0.05عند هستوى داللة ) إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 
 إلى هكان العهل. ىُتعز  " (الوالء التنظيهيحول ) "أفراد عينة الدراسة 

 " والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ. لعينتيف مستقمتيف T لستخداـ ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 

 الهجال

 الهتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيه

ية  
هال

الحت
ة ا

قيه
ال

(
S

ig
).

 

الجاهعة 
 االسالهية

جاهعة 
 األزىر

 0.179 1.348 3.85 3.94 .الوالء التنظيهي

 العمل مكان –"  مستقلتٌن لعٌنتٌن -  T" اختبار نتائج  (39) جدول

لعينتيف  -  Tالمقابمة لختبار" (.Sig)الية القيمة الحتمأف  ( تبيف 29الموضحة في جدوؿ )مف النتائج 
 إحصائية, وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ل توجد فروؽ ذات دللة 0.05أكبر مف مستوى الدللة " مستقمتيف 

األكبر و   مف الجامعتيف ىما األكثراًل كُ  إف   عزى إلى مكاف العمؿ.بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُ 
يا توفر ن  إذ إ لمجامعةا بيف الجامعات الفمسطينية، بالتالي فيناؾ محبة وولء رارً حجما واألكثر شيرة واستق

فرص عمؿ أفضؿ مف العمؿ بالوظائؼ األخرى والقطاعات األخرى خاصة في سوؽ العمؿ الداخمي. 
ا الصورة الذىنية لمجامعات إيجابية في المجتمع مم ف  إإذ  ،العمؿ فييما يكسب العامميف الثقةأف  كما 

الجامعتيف أف  يا مدعاة لمفخر واحتراـ اآلخريف مما يزيد مف حالة الولء. ويمكف إضافة يعني أن  
 حماؿ الدراسية.ا مف حيث الرواتب والتعويضات واألمتشابيتيف بالمناخ بداخميم

( والتي بينت عدـ وجود فروؽ في المدارس 2185واتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة كؿ مف )عدواف، 
ة لذلؾ فقد انسجمت مع )حمودة، لمنطقة العمؿ. إضافً  ىعز ية بغزة حوؿ الولء التنظيمي تُ الثانو 

مع  ـ وجود فروؽ حوؿ ىذا المحور تبًعا لسنوات الخدمة ، وتناغمت أيًضا( والتي أشارت لعد2187
 ( التي بينت عدـ وجود فروؽ حوؿ الولء التنظيمي بسبب سنوات الخدمة .2185دراسة )أبو عمبة ،
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 همخص
منت الوصؼ الحصائي استعرض الباحث في ىذا الفصؿ تحميؿ خصائص مجتمع الدراسة والتي تض

لعممي، سنوات الخدمة، مكاف والتي تمثمت في "الجنس ، المؤىؿ ا ،لسماتيـ الشخصية الممجتمع وفقً 
تراتيجية، تـ تطرؽ إلى تحميؿ فقرات المتغيريف المستقؿ والمتمثؿ في متطمبات القيادة الس "العمؿ

وضح الباحث تفسير نتائج اختبار الفرضيات ومناقشتيا ومف أوالتابع والمتمثؿ في الولء التنظيمي، ثـ 
. وعميو سيتـ تناوؿ موضوع النتائج والتوصيات ةوجو التفاؽ والختالؼ مع الدراسات السابقأثـ ذكر 

 ف شاء اهلل في الفصؿ القادـ.إ

 



 

 

 الفصل الضادس

 النتائج والتىصٍاث

.تهييد 
 :نتائج الدراسةأواًل. 
 :توصيات الدراسةثانيًا. 
ثالثًا: خطة عهل لتنفيذ التوصيات 
 :الدراسات الهقترحةرابعًا. 
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 تهييد
وذلػػؾ بعػػد إجػػراء التحميػػؿ  ؛ألىػػـ النتػػائج التػػي توصػػمت إلييػػا الدراسػػة ايتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ ممخًصػػ

اإلحصػػائي لبيانػػات السػػتبانات الخاصػػة بعينػػة الدراسػػة. كمػػا يتطػػرؽ إلػػى أىػػـ التوصػػيات المقترحػػة فػػي 
سػػاليب القيػػادة السػػتراتيجية، أوالتػػي قػػد تسػػاعد فػػي توجيػػو القيػػادة باتجػػاه ممارسػػة  ،ضػػوء نتػػائج الدراسػػة

 زيادة مستوى الولء التنظيمي لدى العامميف بالجامعات الفمسطينية. وتسيـ في

 نتائج الدراسةأواًل: 
 النتائج الهتعمقة بالهتغير الهستقل )القيادة االستراتيجية(:

بشكؿ عاـ كاف بدرجة مرتفعة بنسبة  الستراتيجيةممارسة نمط القيادة أف  أظيرت النتائج 
في قطاع غزة،  الجامعات الفمسطينية المبحوثةامميف في ، مف وجية نظر الع(75.57%)

 استثمار القدرات التنافسيةلمرتبة األولى بعد الستراتيجية، حيث كاف في اوجاء ترتيب أبعاد 
، (%75.92) بنسبة تحديد التوجو الستراتيجيعد المرتبة الثانية بُ ، تاله ب(%79.48) بنسبة
التأكيد المرتبة الرابعة بعد ب ، وجاءالمرتبة الثالثةب(%75.18) تنفيذ الرقابة المتوازنةبعد وكاف 

دعـ الثقافة عد : بُ الخامسةالمرتبة ، تاله ب(%74.71)بنسبة  عمى الممارسات األخالقية
بنسبة  تطوير رأس الماؿ البشريعد : بُ السادسةالمرتبة أخيرًا وب (%74.37)بنسبة  التنظيمية

(73.74%). 
 

 (:الوالء التنظيهيتغير التابع )النتائج الهتعمقة باله

فػي قطػاع غػزة الجامعػات الفمسػطينية فػي  مسػتوى الػولء التنظيمػيإجمػالي  كشفت نتائج الدراسة أف  
يشػػعر  بػػيف الفقػػرات " ألولػػي ترتيًبػػاوجػػاءت الفقػػرة الثانيػػة ا، (%78.14)كانػػت مرتفعػػة بػػوزف نسػػبي 

)الدرجػة الكميػة مػف  4.18خػريف " يسػاوي العامموف بػالعتزاز حينمػا يتحػدثوف عػف جػامعتيـ مػع اآل
مف قبؿ أفػراد العينػة عمػى كبيرة  ىناؾ موافقة أف  ، وىذا يعني (%83.50) النسبي الوزف( أي أف 5

تحظػػى الجامعػػة بمكانػػة عاليػػة فػػي نفػػوس العػػامميف  الخامسػػة "لفقػػرة تالىػػا فػػي الترتيػػب اىػػذه الفقػػرة. 
، (%81.73) النسػػبي الػػوزف أف  ( أي 5ميػػة مػػف )الدرجػػة الك 4.09يسػػاوي بمتوسػػط حسػػابي فييػػا." 
النتقػاؿ مػف  أف  يعتقػد العػامموف  كبيرة. بينما حػازت الفقػرة الثانيػة عشػر والتػي تػنص " موافقة بدرجة

عمػػى الترتيػػب األخيػػر مقارنػػة بػػالوزف النسػػبي  " الجامعػػة إلػػى مكػػاف عمػػؿ آخػػر عمػػؿ غيػػر أخالقػػي
، (%68.67) النسػػبي الػػوزف أف  أي  (3.43) يسػػاويحيػػث المتوسػػط الحسػػابي ليػػا  ،لبػػاقي الفقػػرات
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يشػػػعر العػػػامموف أدبيػػػًا  وبالترتيػػػب قبػػػؿ األخيػػػر جػػػاءت الفقػػػرة الثالثػػػة عشػػػر " . بدرجػػػة موافقػػػة كبيػػػرة
 يسػاوي" بمتوسػط حسػابي بضرورة الستمرار فػي عمميػـ حتػى لػو تػوفرت ليػـ عػروض عمػؿ أفضػؿ

 (.%72.26) النسبي الوزفأي أف  ((3.61

 هتعمقة بالفرضيات:النتائج ال

 النتائج الخاصة بالعالقة بيف المتغيريف: .1
( α 0.05 ≥عنػد مسػتوى ) إحصػائيةخمصت الدراسة إلى وجود عالقة طرديػة قويػة ذات دللػة 

وبمػػػػغ معامػػػػؿ ارتبػػػػاط العالقػػػػة  والػػػػولء التنظيمػػػػي،مجتمعػػػػة  السػػػػتراتيجيةبػػػػيف أسػػػػاليب القيػػػػادة 
فػػػي  إحصػػػائيةذو دللػػػة  اارتباًطػػػ السػػػتراتيجيةيػػػادة أكثػػػر أبعػػػاد الق أف  (. كمػػػا أظيػػػرت 0.611)

(، تػاله 0.572حيث كانت قيمة الرتبػاط ) ،استثمار القدرات التنافسيةعد ىو بُ  الولء التنظيمي
التأكيػػػػد عمػػػػى عػػػػد (، ثػػػػـ بُ 0.566حيػػػػث كػػػػاف معامػػػػؿ الرتبػػػػاط ) تنفيػػػػذ الرقابػػػػة المتوازنػػػػةعػػػػد بُ 

عػدي دعػـ ، ثػـ جػاء قػوة ارتبػاط بُ ( 0.532سػاوي )ارتػبط بعالقػة موجبػة ت الممارسات األخالقية
، وجػػػاء فػػػي المرتبػػػة (0.515بمعامػػػؿ ارتبػػػاط ) وتطػػػوير رأس المػػػاؿ البشػػػري الثقافػػػة التنظيميػػػة

 الػولء التنظيمػيحيػث وجػدت عالقػة طرديػة بينػو وبػيف  ،تحديد التوجو السػتراتيجياألخيرة بعد 
 (.0.466مقدارىا )

 
 تغيريف:النتائج الخاصة باألثر بيف الم .2

وتفسر ما نسبتو  الولء التنظيميتؤثر في  الستراتيجيةأبعاد القيادة  أف  أظيرت نتائج الدراسة 
باقي التغير قد يعود  أف  ( و الولء التنظيميمف التبايف والتغير في المتغير التابع ) (40.4%)

الولء في  اأثيرً أىـ العوامؿ ت أف  خارج نطاؽ الدراسة. بينت نتائج الدراسة  ىلعوامؿ أخر 
ي أبعاد كاف تأثير باقفيما  تنفيذ الرقابة المتوازنة،ثـ  استثمار القدرات التنافسية،ىو  التنظيمي

)تحديد التوجو الستراتيجي ، التأكيد عمى الممارسات األخالقية،  :تيةالقيادة الستراتيجية اآل
 ء التنظيمي ضعيؼ.دعـ الثقافة التنظيمية ، تطوير رأس الماؿ البشري ( في الول

 :حصائيةالنتائج المتعمقة بالفروؽ اإل .3

 لكؿ مف المتغيريف، عمى النحو اآلتي: حصائيةأظيرت الدراسة النتائج المتعمقة بالفروؽ اإل

( بيف متوسطات آراء α 0.05 ≥عند مستوى ) إحصائيةعدـ وجود فروؽ ذات دللة 
وجود الجنس، عدد سنوات الخدمة. عدـ ير عزى إلى متغتُ  الستراتيجيةالمبحوثيف حوؿ القيادة 

( بيف آراء أفراد العينة حوؿ القيادة α 0.05 ≥عند مستوى ) إحصائيةفروؽ ذات دللة 
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لممؤىؿ العممي باستثناء ُبعدي )التأكيد عمى الممارسات األخالقية عزى مجتمعة تُ  الستراتيجية
يحمموف مؤىؿ عممي دبمـو  فْ ح مَ وتنفيذ الرقابة المتوازنة( فقد وجدت فروؽ وقد كانت لصال

عزى تُ  الستراتيجيةفروؽ معنوية بيف استجابات المبحوثيف حوؿ محور القيادة  دفأقؿ. وجو 
 مف يعمموف بالجامعة اإلسالمية.، وكانت الفروؽ لصالح (مكاف العمؿ)لمتغير 
غيػػػر تعػػػزى لمت الػػػولء التنظيمػػػيحػػػوؿ محػػػور  العينػػػةوجػػػود فػػػروؽ معنويػػػة بػػػيف اسػػػتجابات عػػػدـ 

حػوؿ الػولء  إحصػائية. بينمػا وجػدت فػروؽ ذات دللػة (الجنس، المؤىػؿ العممػي، ومكػاف العمػؿ)
ة أكبػػر مػػف مػػوكانػػت الفػػروؽ لصػػالح مػػف ىػػـ بسػػنوات خد ،لعػػدد سػػنوات الخدمػػة ًعػػاالتنظيمػػي تب

 سنة. (15)
 

 

 

 

 

 

 

 اآلتي: النتائج الهتعمقة باإلجابة عمى أسئمة الدراسة وتحقيق أىدافيا هوضحة في الجدول

 هجال تحققو اليدف

 الستراتيجيةما ىو مستوى ممارسة أبعاد القيادة  السؤال األول:
 في قطاع غزة حسب رأي أفراد العينة؟ الجامعات الفمسطينيةفي 

أساليب القيادة  درجة ممارسةواقع  إلىالتعرؼ  اليدف األول:
 العاممة في قطاع غزة. الجامعات الفمسطينيةفي  الستراتيجية

 (. 28( إلى جدول )22تم تحميل النتائج هن جدول )

بشكؿ عاـ كاف بدرجة  الستراتيجيةممارسة نمط القيادة  أف  أظيرت النتائج 
استثمار القدرات ، وجاء في المرتبة األولى: (%75.57)مرتفعة بنسبة 

تطوير رأس . وجاء في المرتبة األخيرة: بعد (%79.48)بنسبة  التنافسية
 .(%73.74)بنسبة  الماؿ البشري

الجامعات في  مستوى الولء التنظيميما السؤال الثاني: 
 غزة؟في قطاع  الفمسطينية

الجامعات في  مستوى الولء التنظيميالكشؼ عف  اليدف الثاني:
 كما يتصوره المبحوثيف؟ في قطاع غزة الفمسطينية

 ( 29تم تحميل النتائج هن جدول )
 االتنظيمي بالجامعات الفمسطينية كاف مرتفعً مستوى الولء كشفت النتائج أف 

 .(%78.14)بوزف نسبي 

عند مستوى  إحصائيةوجد عالقة ذات دللة تىؿ السؤال الثالث: 
(α≤0.05 بيف )في  والولء التنظيمي الستراتيجيةالقيادة  أبعاد

 ؟العينةفي قطاع غزة حسب رأي  الجامعات الفمسطينية
العالقة بيف القيادة  ةيعبياف اتجاه وطب اليدف الثالث:

قطاع ب الجامعات الفمسطينيةفي  والولء التنظيمي الستراتيجية
 غزة.

 (30الجدول رقم )في تم تحميل النتائج وىي 
 الستراتيجيةالقيادة  بعادأبينت النتائج وجود عالقة معنوية طردية قوية بيف 

 (. 0.611، وبمغ معامؿ ارتباط العالقة )والولء التنظيميمجتمعة 
الولء في  إحصائًياداؿ  اارتباطً  الستراتيجيةكما أظيرت أف أكبر أبعاد القيادة 

حيث كانت قيمة الرتباط  ،استثمار القدرات التنافسية عدىو بُ  التنظيمي
( حيث تحديد التوجو الستراتيجيعد )وجاء في المرتبة األخيرة بُ  (،0.572)

 طة.( بدرجة متوس0.466) بعالقة موجبة تساوي

عند مستوى  إحصائيةىؿ يوجد أثر ذو دللة  السؤال الرابع:
(α≤0.05 بيف أساليب القيادة )؟والولء التنظيمي الستراتيجية 

الولء في تعزيز  الستراتيجيةمعرفة أثر القيادة  اليدف الرابع:
 في قطاع غزة. الجامعات الفمسطينيةفي  التنظيمي

( وىو (Stepwiseد باستخدام طريقة تم استخدام تحميل االنحدار الهتعد
 .(31هوضح في جدول )

زيادة الولء تؤثر في  الستراتيجيةأبعاد القيادة  أظيرت نتائج الدراسة أف  
الولء %( مف التبايف والتغير في )40.4وتفسر ما نسبتو ) التنظيمي
 . ليةراسة الحادخارج حدود ال ىباقي التغير قد يعود لعوامؿ أخر  ( وأف  التنظيمي
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ىما  الولء التنظيميفي  اتأثيرً  المتغيراتأىـ  كما بينت نتائج الدراسة أف  
باقي فيما تـ استبعاد  تنفيذ الرقابة المتوازنة،ثـ  استثمار القدرات التنافسية،

 .الولء التنظيميليما في  اؿ إحصائيً دالعدـ وجود تأثير  المتغيرات األربعة

عند  إحصائيةذات دللة ىؿ توجد فروؽ  السؤال الخاهس:
( بيف متوسطات استجابات أفراد العينة حوؿ α≤0.05مستوى )
عزى لممتغيرات ( تُ والولء التنظيمي الستراتيجية)القيادة  متغيري

 الديمغرافية 
بػيف متوسػػطات  حصػائيةالفػروؽ اإل الكشػؼ عػػفاليػدؼ الخػامس: 

ة تقػػػػديرات أفػػػػراد العينػػػػة حػػػػوؿ كػػػػؿ مػػػػف متغيػػػػري الدراسػػػػة )القيػػػػاد
فػػػػي  الجامعػػػػات الفمسػػػػطينية( فػػػػي والػػػػولء التنظيمػػػػي السػػػػتراتيجية
الفئػػة العمريػػة،  الجػػنس،عػػزى لممتغيػػرات الديمغرافيػػة )قطػػاع غػػزة تُ 

 .المؤىؿ العممي، طبيعة العمؿ. مكاف العمؿ(

كها ىو    Independent t Test & ANOVAتم استخدام تحميل 
القيادة حول  الفروق ( فيها يخص35إلى  32هوضح في الجداول )

الوالء ( فيها يخص الفروق حول 39إلى  36، وفي الجداول )االستراتيجية
 .التنظيهي

 0.05 ≥عند مستوى ) إحصائيةأظيرت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات دللة 
α عزى إلى متغير تُ  الستراتيجيةحوؿ القيادة  العينة( بيف متوسطات آراء

وجود فروؽ ذات مة. بينما بينت عدـ الجنس، الفئة العمرية. عدد سنوات الخد
( بيف آراء أفراد العينة حوؿ القيادة α 0.05 ≥عند مستوى ) إحصائيةدللة 

لممؤىؿ العممي باستثناء ُبعدي )التأكيد عمى عزى مجتمعة تُ  الستراتيجية
وقد كانت  ،الممارسات األخالقية وتنفيذ الرقابة المتوازنة( فقد وجدت فروؽ

فروؽ  ف مؤىؿ عممي دبمـو فأقؿ. وأكدت النتائج عمى. وجوديحممو  فْ لصالح مَ 
عزى لمتغير تُ  الستراتيجيةمعنوية بيف استجابات المبحوثيف حوؿ محور القيادة 

 يعمموف بالجامعة اإلسالمية. فْ مَ ، وكانت الفروؽ لصالح مكاف العمؿ
 يالولء التنظيموجود فروؽ معنوية بيف استجابات المبحوثيف حوؿ محور عدـ 

الفئػػة العمريػػة، المؤىػػؿ العممػػي، طبيعػػة العمػػؿ. مكػػاف  الجػػنس،)عػػزى لمتغيػػر تُ 
 حػػوؿ الػػولء التنظيمػػي تبًعػػا إحصػػائية. بينمػػا وجػػدت فػػروؽ ذات دللػػة (العمػػؿ

 15لعدد سنوات الخدمة وكانت الفروؽ لصالح مف ىػـ بسػنوات خػدة أكبػر مػف 
 سنة.

 
 

فادة منيا اليدؼ السادس: تقديـ نتائج وتوصيات يمكف الست
لتعزيز مستوى الولء التنظيمي والىتماـ بنمط والبناء عمييا 

 القيادة الستراتيجية.
 (.135( إلى صفحة )120موضح مف صفحة )

 

   أهدافها وتحقٌق الدراسة أسئلة عن باإلجابة المتعلقة النتائج)41) جدول
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 توصيات الدراسة ثانيًا:
فـــي  األداء التنظيهــيودورىـــا فــي تعزيـــز  االســتراتيجيةهــن خــالل دراســـة الباحــث لهوضـــوع القيــادة 

العاهمة في قطاع غزة، وهن خالل ها توصل إليو هـن نتـائج بعـد تطبيـق أدوات  الجاهعات الفمسطينية
 الباحث يوصي باآلتي:  الدراسة الهستخدهة، فإن  

عمى ترسيخ مبادئ المشاركة لمعامميف لدييا في الخطة أف تعمؿ مسطينية إدارة الجامعات الف عمى .1
قناعيـ بالتوجيات الستراتيجية التي تتبناىا الجامعة وباألىداؼ المراد تحقيقيا ا  و  ،الستراتيجية

 نجاز. والوصوؿ إلييا وذلؾ لضماف اإل
عممية لمبيئة الداخمية الستناد في صياغة ووضع األىداؼ العامة لمجامعة عمى دراسات دقيقة و  .2

والخارجية وفي ضوء اإلمكانات والقدرات المتاحة لمجامعة مع التركيز عمى خصائص األىداؼ 
في الخياؿ يصعب تحقيقو ويؤدي لنتائج سمبية  اربً ضبحيث تكوف قابمة لمتحقيؽ وليس  ،الذكية

 وشعور العامميف باإلحباط والعجز.
ساميا وبخاصة وحدة العالقات العامة والدولية وحدة حشد الطاقات وتحفيز وحدات الجامعة وأق .3

الذي يساعد ىذه الجامعات عمى تنفيذ مشاريعيا  يالمشاريع لمعمؿ عمى جذب التمويؿ الكاف
 .المحاكاة الجامعات المصنفة عالميً الريادية واإلبداعية والبدء بخطوات 

و أساتذة أو مجتمع أو أانوا طمبة بذؿ المزيد مف الىتماـ باألطراؼ المتعاممة مع الجامعة سواء ك .4
مف الجودة بتحسيف العممية  وذلؾ لتقديـ خدمات متميزة تتمتع بمستوى عاؿٍ  ؛باحثيف وغيره

وعقد حمالت التوعية  ،وتقديـ الستشارات واألبحاث ،وتوفير الكتب والمراجع ،التعميمية الجامعية
 الخدمات.مف  وغيره ،والختراعات

، تختص بعمميا عمى الييكؿ التنظيميواستحداث وحدة  ،دارة المعرفةالىتماـ بنشر أىمية إ .5
ليا مف فوائد كبيرة وعوائد إيجابية عمى  ماَ عممياتيا لِ والعمؿ عمى زيادة ممارسة  ،وتوفير متطمباتيا

ة مف المصادر فمف تشخيص الجامعة لمفجوة المعرفية بداخميا وباكتساب المعر  االجامعة بدءً 
جراءات ووسائؿ تخزيف متقدمة المختمفة ثـ خزنيا  ،وتوزيعيا وتبادليا بيف العامميف ،بأدلة وا 

 تطبيقيا.والسماح بؿ وتشجيعيـ عمى 
الجامعة لتشجيع وتحفيز كؿ العامميف أصحاب  ىالعمؿ عمى تفعيؿ نظـ الحوافز والمكافآت لد .6

ي وبما يتجاوز لضماف مواصمة أداؤىـ بنفس المستو  ؛اإلنجاز العالي واألداء المرتفع والمتميز
 التوقعات واألداء المخطط.
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مف الحرية في التعبير عف الرأي والتعبير والمشاركة في  أكبرتزويد العامميف بمساحات  .7
ؽ و واتخاذ القرارات فيما يخص عمميـ باستقاللية تامة دوف قيود روتينية ومعوقات تع ،المقترحات

وىي النواة لمتقدـ  ،ئة تتسـ باإلبداع والبتكاربيئة الجامعة ىي بي أف  ما سي   النطالؽ الفكري ل
 العممي والفكري والحضاري التي تكسب الجامعة مزايا وقدرات تنافسية تميزىا عف غيرىا.

 ،العمؿ عمى تمكيف العامميف والمرؤوسيف بشتى الصور والوسائؿ بتزويدىـ بالصالحيات الكافية .8
وتعزيز التواصؿ بكؿ  ،واتخاذ القرارات ،توتفويض السمطا ،والتي تتناسب مع حجـ المسئوليات

الجامعة تعتمد  أف  مستوياتو وتمقي التدريب الفعاؿ وذلؾ لبناء قيادة مف الصؼ الثاني وخاصة 
 العمادة واألقساـ اإلدارية. يالدوراف في تول ىعم

نات نشاء مدو ا  عداد البرامج التدريبية المتخصصة التي تعزز السموكيات األخالقية في العمؿ، و إ .9
يمكف لمعامميف  ا ومرجعً يات المرغوبة ونشرىا لتصبح دلياًل السموؾ األخالقي التي تبيف السموك

 .وأصحاب الميف والوظائؼ المختمفة بالجامعة اللتزاـ بو
وذلؾ  ؛الىتماـ بالتغذية العكسية الراجعة والستماع لجميع األطراؼ ومقترحاتيـ وشكاوييـ .10

وذلؾ عبر  ؛لمتعمـ اواعتبارىا فرصً  ،وتصويبيا ،األخطاءوؼ عمى والوق ،لتحسيف العمؿ ومخرجاتو
 وسياسات الباب المفتوح وغيرىا مف الوسائؿ. ،وحمقات النقاش ،فتح قنوات التصاؿ

الولء التنظيمي مف خالؿ الىتماـ بالعوامؿ والسوابؽ التي تؤثر فيو بزيادة ممارسة  يادةز بالىتماـ  .11
ثـ تنفيذ الرقابة  التنافسية،استثمار القدرات عدى )ما بُ سي   تراتيجية لبعاد وسموكيات القيادة السأ

 ( حيث كشفت النتائج عف تأثيرىما القوي في الولء التنظيمي.المتوازنة
وىو العمؿ في الجامعة التي ينتموف  ،زيادة قناعات العامميف بأىمية التمسؾ بمكاف عمميـ الحالي .12

لمكاف آخر ليس مف ضمف المعايير المقبولة واألخالقية وخاصة النتقاؿ  أف  وزرع فكرة  ،إلييا
عندما تمر الجامعة بظروؼ صعبة، بؿ التأكيد عمى الوقوؼ ودعـ الجامعة بكؿ إمكانيات متاحة 

 لدييـ.
بحيث تتوفر الظروؼ المادية التي تساعد العامميف  ،تييئة مناخ تنظيمي مالئـ وبيئة عمؿ صالحة .13

ترؾ  أف  خوى بما يوحي لمعامميف أ دواحتراـ متبادؿ وجو  ،لؾ عوامؿ وديةوكذ ،نجاز أعماليـإعمى 
 و المعنوية أو كمييما.أالجامعة يعود بالخسارة المادية 

خمؽ حالة مف التواصؿ والحوار بيف جميع مكونات الجامعة وأقساميا المختمفة فيما يخص  .14
مستويات وتمسؾ بالجامعة بشكؿ سياساتيا وتوجياتيا الحالية والمستقبمية لخمؽ ولء تنظيمي ب
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قد يتحقؽ بإقامة ندوات وممتقيات لمتعريؼ بأىمية الولء التنظيمي والتأسيس  الذيأكبر. األمر 
 يضاح العوامؿ التي تؤثر فيو والتحكـ فييا.ا  ليذا المفيوـ وترسيخو و 

 خطة عهل لتنفيذ التوصياتثالثًا: 

 (:14إعداد خطة عمل لحنفيرها، كما في جدول زقم )بناًء على نحائج وثوصيات الدزاسة قام الباحث ب

 املدة الزمنية الجهة املسؤولة عن التنفيذ البرامج وألانشطة التوصية م

1.  

ضرررررررررررررررررررررررررسوز      ج مرررررررررررررررررررررررررل  داز  ا  ا  رررررررررررررررررررررررررات 

الفلسرررررطيلية علرررررى ثسسررررري   بررررراد  ا  رررررازكة 

لل رررررررا لا  لرررررررردترا فررررررري ا  طررررررررة  سرررررررر  اثي ية، 

و قنررررررررراعهم بالحوجهررررررررررات  سرررررررررر  اثي ية ال رررررررررر  

ثحبناهرررا ا  ا  رررة وفااهرررداح ا رررساد ث  ي هرررا 

 والوصول  ليرا وذلك لضما  إلان اش.

 دوزات عن اهمية وضع ا  طط  س  اثي ية. -

ثنفيررررر سلسررررلة وزخررررات عمررررل خاصررررة بال ررررا لا   -

لل ررررررسود بااهررررررداح السئاسررررررية و   ررررررطة ا ررررررساد 

 .ثنفيرها خالل

وحرررررررررررررررررررررررررررد  الح طررررررررررررررررررررررررررريط  -

 والحطويس في ا  ا  ات.

اث ررررررررررررررررررررررررررراد ا  ا  رررررررررررررررررررررررررررات  -

 الفلسطيلية.

وشاز  ال  بيرررررررررة والح لرررررررررريم  -

 ال الي.

 خهوز  6

2.  

 سررخناد فرري صررياعة ووضررع  هررداح ال ا ررة 

لل ا  ة على دزاسات دقي ة وعلميرة للباةرة 

الداخليرررررة وا  ازجيرررررة وفررررري ضررررروء إلا  انرررررات 

وال ررردزات ا حاحرررة لل ا  رررة  رررع ال  كاررر  علرررى 

خصرررررائا  هرررررداح الركيرررررة، ب يرررررث ث رررررو  

ضرررررررسًفا فرررررررري ا  يررررررررال  قابلرررررررة للح  يرررررررر  ولررررررررا 

يصرررررررررر ي ث  ي رررررررررر  ويرررررررررر د  لنحررررررررررائج سررررررررررلبية 

 وخ وز ال ا لا  باإلحباط والع ص.

عمررررل دزاسررررات خاصررررة بنرررروا ي وجوانرررري ا  طررررة  -

  س  اثي ية.

ثنفيررررر وزل عمررررل لدزاسررررة ثوصرررريات الدزاسررررات  -

 الساب ة  نفة الركس.

ث ليررررررررررص   ررررررررررا    حصررررررررررة لدزاسررررررررررة واقررررررررررع  داء  -

 الحنظيم  في ا  ا  ات.

يرررررررررة والح لرررررررررريم وشاز  ال  ب -

 ال الي.

اث ررررررررررررررررررررررررررراد ا  ا  رررررررررررررررررررررررررررات  -

 الفلسطين .

وحرررررررررررررررررررررررررررد  الح طررررررررررررررررررررررررررريط  -

 والحطويس.

  داز ال ام

3.  

ح رررررد الطاقرررررات وث فارررررر  وحررررردات ا  ا  ررررررة 

و قسررا ها وف اصرررة وحررد  ال القرررات ال ا رررة 

والدوليرررة وحرررد  ا  رررازعع لل مرررل علرررى جرررر  

الحمويل ال افي الر  يساعد هره ا  ا  ات 

وإلابداعيرررررة علرررررى ثنفيرررررر   رررررازع ها السياديرررررة 

والبدء ب طوات   اكا  ا  ا  رات ا صرنفة 

 عا ًيا.

ثنفيرررررررررررررررر دوزات   حصرررررررررررررررة بصرررررررررررررررياعة ا  رررررررررررررررازعع  -

 الحنموية.

الخ ررربيك برررا  وحرررد  ال القرررات ال ا رررة والدوليرررة  -

 با  ا  ات  ع ا  هات ا مولة لحلك ا  ازعع.

- .
ً
 دوز    حصة للم ايا  الدولية عا يا

 ال القات ال ا ة. -

 ية.ال القات الدول -

وحرررررررررررررررررررررررررررد  الح طررررررررررررررررررررررررررريط  -

 والحطويس.

  داز ال ام

4.  

برررل ا صيررد  ررن  هحمررام برراامساح ا ح ا لررة 

 ررع ا  ا  ررة سررواء كررانوا ملبررة  و  سرراثر   و 

  حمرررررررع  و برررررررراح ا  وعاررررررر ه  وذلررررررررك لح ررررررررديم 

خرررررد ات  حماررررر   ثحمحرررررع بمسرررررحو  عرررررال   رررررن 

ا  ررررررررررررررررود  بح سررررررررررررررررا  ال مليررررررررررررررررة الح ليميررررررررررررررررة 

وث رررديم ا  ا  يرررة، وثررروكا  الملحررري وا ساجرررع، 

 سخ رررررررررررازات و ب ررررررررررراذ، وع رررررررررررد حمررررررررررررالت 

 الحوعية و خ  اعات، وعا ه  ن ا  د ات.

 

ثنفيررررررر سلسررررررة  ررررررن الرررررردوزات جسرررررر ردح الطلبررررررة  -

و سرررراثر  والبررررراح ا  فررررري جررررود  الح لررررريم و زكرررررا  

 ال ملية الح ليمية.

ثنفيررر حمرررالت ثوعيررة للطرررال  وا دزسررا  ج رررمل  -

ة جميع جواني ال مل للوصول   ود  في ال ملير

 الح ليم.

ال مررررررل علررررررى ثرررررروكا  ا ساجررررررع والملحرررررري  ررررررن خررررررالل  -

   اثي ا  ا  ات.

 وحد  ا  ود  -

 ال القات ال ا ة -

 ا ملحبات ا  ا  ية -

  داز ال ام

5.  
 هحمرررررررررررررررام بل رررررررررررررررس  هميرررررررررررررررة  داز  ا  سكرررررررررررررررة، 

واسرررررررررح داذ وحرررررررررد  ث رررررررررحا   ملهرررررررررا علرررررررررى 

ش صررررررع  واقررررررع ا  ا  ررررررات  ررررررن حيررررررث ث ليررررررل وج -

 الف و  ا  سكية.

  داز  ا  سكة. -

  داز  ا  ا  ة. -
  داز ال ام
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الهي ل الحنظيم ، وثوكا   حطلباتررا، وال مرل 

 لها  رن كوائرد على شياد   مازسة عملياتر
َ
ا ا  م

كباررررر   وعوائرررررد  ي ابيرررررة علرررررى ا  ا  رررررة بررررردًءا 

 ررررررن جشررررررر يا ا  ا  رررررررة للف رررررررو  ا  سكيرررررررة 

برررررررداخلها وفاكخسرررررررا  ا  سكرررررررة  رررررررن ا صرررررررادز 

ا  حلفرة رررم خص ررا ب دلررة و جرساءات ووسررائل 

ث ررررررررصين  ح د رررررررررة، وثوشع هررررررررا وثبادلهرررررررررا برررررررررا  

ال رررررررا لا ، والسرررررررماع برررررررل وجشررررررر ي هم علرررررررى 

 ثطبي ها.

اسح داذ وحد  ث حا بإداز  ا  سكة في جميع  -

 ا  ا  ة.

6.  

ال مرررل علرررى ثف يرررل نظرررم ا آرررواكص وا  اكررر ت 

لرد  ا  ا  ررة لخشرر يع وث فارر  كررل ال ررا لا  

 صررررررررررررآا  إلان رررررررررررراش ال ررررررررررررالي و داء ا سثفررررررررررررع 

   لضررررررما   واصررررررلة  دا هررررررم بررررررنف  وا حمارررررر

ا سرررررررررحو  وفمرررررررررا يح ررررررررراوش الحوق رررررررررات و داء 

 ا  طط.

 ل اءات خاصة بال ا لا . -

 ل اءات ثسكيرية ابناء ال ا لا .. -

ثف يرررررررل ا آرررررررواكص ا اديرررررررة ال اررررررر   باخرررررررس ، لحمياررررررر   -

 ال ا لا  ا ما ين.

 اداز  ا  ا  ة.

 وحد  خ و  ال ا لا .
  داز ال ام

7.  

سررراحات  كمررر   رررن ا آسيرررة ثصويرررد ال رررا لا  بم

فررري الح باررر  عرررن الرررس   والح باررر  وا  رررازكة فررري 

ا    حررررررات، واث رررررراذ ال ررررررسازات كيمررررررا ي ررررررا 

عملهرررم باسرررح اللية ثا رررة دو  قيرررود زوثيليرررة 

ما  و  وقرررات ج ررروق  نطرررالق الفملرررس    سررري 

    باةرررررة ا  ا  رررررة سررررري باةرررررة ثخسرررررم باإلبررررردا  

و بح ررررررررررراز، وسررررررررررري النررررررررررروا  للح ررررررررررردم ال لمررررررررررر  

فملررررس  وا آضرررراز  ال رررر  ثملسرررري ا  ا  ررررة وال

  صايا وقدزات ثناكسية ثما ها عن عا ها.

ا  ررراء   موعرررات خاصرررة بال رررا لا  للح باررر  عرررن  -

 ز ترم بما ي حا ب ضايا ا  ا  ات.

  رررازكة ال رررا لا  فررري اث ررراذ ال رررساز عمررر  الل ررراءات  -

الفسديررررة او ا ساج ررررات الفسديررررة لررررب   الرررردكاثس  

 ا  حصا .

بخنميرررة باةرررة ال مرررل داخرررل ج ررمليل   نرررة خاصرررة  -

 ا  ا  ات.

 اداز  ا  ا  ة. -

 ال القات ال ا ة. -
  داز ال ام.

8.  

ال مرررررررل علرررررررى ثمملرررررررا  ال رررررررا لا  وا س وسرررررررا  

  رررررررررررررررررر ت الصرررررررررررررررررروز والوسررررررررررررررررررائل ب  ويرررررررررررررررررردهم 

بالصرررررررالحيات ال اكيرررررررة، وال ررررررر  ثخناسررررررري  رررررررع 

ح ررررررررم ا سررررررررةوليات، وثفرررررررروي  السررررررررلطات، 

واث رررررررراذ ال ررررررررسازات، وج صيررررررررص الحواصررررررررل ب ررررررررل 

وثل ررررررري الحررررررردزيي الف رررررررال وذلرررررررك   سرررررررحوياث 

لبنرررراء قيرررراد   ررررن الصررررص ال ررررا ي وخاصررررة     

ا  ا  رررررررررة ج حمرررررررررد علرررررررررى الررررررررردوزا  فررررررررري ثرررررررررولي 

 ال ماد  و قسام إلادازية.

اعحماد هياكل ثنظيميرة زسرمية ثو رمل ا سج رات  -

  دازية.

 ثوصيص وظيفي زسم . -

 اداز  ا  ا  ة. -

 وحد  ا  ود . -
  داز ال ام.

9.  

يبيرررررة ا ح صصرررررة ال رررررر   عرررررداد المررررر ا ج الحدز 

ج رررررررررصش السرررررررررلوكيات  خالقيرررررررررة فررررررررري ال مرررررررررل، 

و   رراء  رردونات السررلوي  خاليرري ال رر  ثبررا  

 
ً

السرررلوكيات ا سعوفررررة و  ررررسها لحصررررب  دلرررريال

و سجً رررررررا يمملرررررررن لل رررررررا لا  و صرررررررآا  ا هرررررررن 

 والوظائص ا  حلفة با  ا  ة  ل  ام ب .

سلسررة  ررن الرردوزات الحدزيبيررة الح صصررية ال رر   -

  صش السلوكيات.ث اكي وج

 اداز  الحدزيي. -

 الح ليم ا سحمس. -
  داز ال ام.
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11.  

 هحمرررررررررررررام بالح ريرررررررررررررة ال ملسرررررررررررررية الساج رررررررررررررة 

و سررررررررررحما    ميررررررررررع  مررررررررررساح و    حرررررررررراترم 

وخررررررررررررررررررر اوترم  وذلرررررررررررررررررررك لح سرررررررررررررررررررا  ال مرررررررررررررررررررل 

و  سجاثررررررررررررررر ، والوقررررررررررررررروح علرررررررررررررررى  خطررررررررررررررراء، 

وثصرررروي را، واعحبازهررررا كسًصررررا للررررح لم  وذلررررك 

ت الن ال، عم  كح  قنوات  ثصال، وحل ا

وسياسرررررررررررات البررررررررررررا  ا فحرررررررررررروع وعا هررررررررررررا  ررررررررررررن 

 الوسائل.

 جلسات اسحما   ن   اوز ال ملية الح ليمية. -

ل ررررررراءات عا رررررررة با دزسرررررررا ، لل رررررررسود بحوصررررررريات  -

  آل ا  ملالت.

 اعحماد سياسة البا  ا فحوع. -

  داز  ا  ود . -

  داز  ا  ا  ة. -
  داز ال ام.

11.  

 هحمرررام بصيررراد  الرررو ء الحنظيمررر   رررن خرررالل 

هحمررام بال وا ررل والسررواب  ال رر  ثرر رس كيرر    

بصيرررررراد   مازسررررررة    رررررراد وسررررررلوكيات ال يرررررراد  

ما    ررررررررررررد  )اسرررررررررررررخ ماز   سرررررررررررر  اثي ية   سرررررررررررري 

ال ررررررررردزات الحناكسرررررررررية، ررررررررررم ثنفيرررررررررر السقابرررررررررة 

ا حواشنة( حيث ك فد النحرائج عرن ث را همرا 

 ال و  في الو ء الحنظيم .

ع رررررررررد ل ررررررررراءات   حصرررررررررة   ميرررررررررع ال رررررررررا لا  فررررررررري  -

   ة.ا  ا

ع ررررررررررررررد زحررررررررررررررالت ثسكيريررررررررررررررة خاصررررررررررررررة بال ررررررررررررررا لا ،  -

 واسخ مازها في ج صيص ال دزات الحناكسية.

   سات لسلوكيات ا  ا  ات. -

ال القررررررررررررررررررررررررررات ال ا ررررررررررررررررررررررررررة  -

 و عالم.

 اداز  ا  ود  -

  داز ال ام

12.  

شيرررررراد  قناعررررررات ال رررررررا لا  ب هميررررررة الحمسرررررررك 

بم ررررررررررا  عملهررررررررررم ا آررررررررررالي، وهررررررررررو ال مررررررررررل فرررررررررري 

كملررررس      ا  ا  ررررة ال رررر  يلحمررررو   ليرررررا، وشز  

 نح رررال   رررا  سخرررس لرررا   رررن ضرررمن ا  رررايا  

ا  بولررررررررة و خالقيررررررررة وخاصررررررررة عنررررررررد ا ثمررررررررس 

ا  ا  ررررة بظررررسوح صرررر بة، بررررل الح كيررررد علررررى 

الوقرررررررروح ودعرررررررررم ا  ا  ررررررررة ب رررررررررل    انيرررررررررات 

  حاحة لدترم.

 ثنفير بسوخوزات خاصة بالوضع في ا  ا  ات. -

 اعحماد سياسة  ساب ة ا وظص ا  الي. -

ك ررررررررررررررراز ا  القرررررررررررررررة داخرررررررررررررررل عمرررررررررررررررل  سررررررررررررررراب ات ل   -

 ا  ا  ات.

ال القررررررررررررررررررررررررررات ال ا ررررررررررررررررررررررررررة  -

 و عالم.

  داز  ا  ود  -

  داز ال ام

13.  

تريةرررررررررة  نررررررررراة ثنظيمررررررررر   الئرررررررررم وفاةرررررررررة عمرررررررررل 

صررا آة، ب يررث ثحرروكس الظررسوح ا اديررة ال رر  

جسرررررررررراعد ال ررررررررررا لا  علرررررررررررى  ن رررررررررراش  عمرررررررررررالهم، 

وكرلك عوا ل ودية، واح ر ام  حبرادل وجرود 

ا  ا  رررة   خررو  بمررا يرررو ي لل ررا لا      ثررسي

 ي ود با  ساز  ا ادية  و ا  نوية  و كليرما.

حررررث ال ررررا لا   ررررن خررررالل ل رررراءات ثوعويررررة علررررى  -

 اهمية ال مل في ا  ا  ة وال مل بسوع الفسي .

ثررروكا  ا  ررردات الالش ررررة   لررر  باةررررة عمرررل  الئمررررة  -

 ثسيى بمسحو  ا وظص ا  ا عي.

وحرررررررررررررررررررررررررررد  الح طررررررررررررررررررررررررررريط  -

 والحطويس.

 اداز  ا  ا  ة. -

  داز ال ام.

14.  

خلرر  حالررة  ررن الحواصررل وا آررواز بررا  جميررع 

  ونررررات ا  ا  ررررة و قسررررا ها ا  حلفررررة كيمررررا 

ي ررررررررررررررررا سياسرررررررررررررررراترا وثوجهاترررررررررررررررررا ا آاليررررررررررررررررة 

وا سررررح بلية   لرررر  و ء ثنظيمرررر  بمسررررحويات 

وثمسرررك با  ا  ررررة   رررر ل  كمررر .   ررررس الررررر  

قررررررررررررد يح  رررررررررررر  بإقا ررررررررررررة نرررررررررررردوات و لح يررررررررررررات 

للح سيرررررررررررررررررررص ب هميرررررررررررررررررررة الرررررررررررررررررررو ء الحنظيمررررررررررررررررررر  

را ا فهررروم وثسسررري   و يضررراع والح سرررا  لهررر

 ال وا ل ال   ث رس كي  والح ملم كيرا.

 ثنفير ل اءات عا ة با  ا وظفا ، -

ثنفيررررررررررررررر ل رررررررررررررراءات خاصررررررررررررررة ب صررررررررررررررآا  الرررررررررررررردوائس  -

 ا  حصة.

 اداز  ا  ا  ة. -

وحرررررررررررررررررررررررررررد  الح طررررررررررررررررررررررررررريط  -

 والحطويس.

  داز  ا  ود . -

  داز ال ام.

 تالتوصٌا لتنفٌذ عمل خطة( 41) جدول
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 الدراسات الهستقبمية الهقترحة:رابعًا: 

وىي أثر ممارسة أساليب القيادة الستراتيجية في تعزيز الولء التنظيمي مع  ،إعادة ىذه الدراسة .1
تطبيقيا عمى جامعات الفمسطينية األخرى غير المشمولة في الدراسة الحالية والتركيز عمى 

 ة(.الجامعات في المحافظات الشمالية )الضفة الغربي
إجراء دراسة مقارنة ألثر ممارسة القيادة الستراتيجية في تعزيز الولء التنظيمي بيف الجامعات  .2

 الجامعات العربية والدولية الفمسطينية وبعض
القيادة التبادلية،  الجامعة،)الدعـ المدرؾ مف  :دراسة أثر عوامؿ ومتغيرات مستقمة أخرى مثؿ .3

ي( في تعزيز الولء التنظيمي، لعميا تفسر التبايف في المتغير العدالة التنظيمية، المناخ التنظيم
 %(.40.4الدراسة الحالية وىو ) توصمت إليوالتابع بنسبة أفضؿ مما 

دراسة أثر متغيرات وسيطة وممطفة أخرى مثؿ )األداء الوظيفي( في العالقة بيف القيادة  .4
كبر وأوضح لمعالقة بيف أ ايمً الولء التنظيمي، لعميا تعطي ف وتحسيف مستوىالستراتيجية 

 المتغيريف.
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 المصادر والمراجع

 الهصادر
 القرآف الكريـ. 
 .الحديث الشريؼ 

 الهراجع العربية
 ( 2012إبراىيـ، لمياء :) هيدانيـةدراسـة  –دور القيادة االستراتيجية فـي تحسـين هسـتوى األداء ،

 .العربية رسالة ماجستير )غير منشورة(، جامعة قناة السويس، جميورية مصر
 ( 2009أبػػو العػػال، محمػػد صػػالح :) ضــغوط العهــل وأثرىــا عمــى الــوالء التنظيهــي دراســة تطبيقيــة

، رسػػالة ماجسػػتير، الجامعػػة السػػالمية، عمــى الهــدراء العــاهمين فــي وزارة الداخميــة فــي قطــاع غــزة
  غزة، فمسطيف.

 (2005أبو النصر، مدحت محمد :)ين داخـل الهنظهـةبناء وتدعيم الوالء الهؤسسي لـدى العـاهم ،
 ، القاىرة، إيتراؾ لمنشر والتوزيع.1ط

 بناء و تدعيم الوالء الهؤسسي تنهية هيارات لـدى العـاهمين داخـل : (2005) أبو النصر، مدحت
 .ة والنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، إيتراؾ لمطباع1ط، الهنظهة

 ( 2014أبػػو حجيػػر، طػػارؽ :)ــادة االســتراتيجية ودورىــا فــي إدارة ا ، دراسػػة لهخــاطر واالزهــاتالقي
تطبيقية عمى المؤسسات الحكومية الفمسطينية، رسالة دكتوراه )غير منشورة(، جامعة قناة السػويس، 

 .جميورية مصر العربية
 ( 2016أبػػػو سػػػمطاف، حنػػػاف :) دور القيـــادة االســـتراتيجية فـــي بنـــاء قيـــادات الصـــف الثـــاني فـــي

 اإلدارة والسياسة، غزة، فمسطيف. ، رسالة ماجستير، أكاديميةالوزارات الفمسطينية
 ( 2015أبو عمبة، نور :) القيادة األخالقية لدى هديري الهدارس بوكالـة الغـوث فـي هحافظـة غـزة

ــالوالء التنظيهــي هــن وجيــة نظــر الهعمهــين ، رسػػالة ماجسػػتير، جامعػػة األزىػػر، غػػزة، وعالقتيــا ب
 فمسطيف.

 ( 2005األحمدي، طالؿ بف عايد :)قتو بالخصائص الشخصية والرغبة فـي الوالء التنظيهي وعال
ترك الهنظهة والهينـة دراسـة هيدانيـة لمههرضـين العـاهمين فـي هستشـفيات وزارة الصـحة بهدينـة 

 .1، ع24، المجمة العربية لإلدارة، ـالرياض
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 ( عنواف الدراسة: 2017اسميـ، محمد :) دور القيادة االستراتيجية في إدارة األزهات األهنية بوزارة"
, رسػالة ماجسػتير, أكاديميػة الدارة والسياسػة لمدراسػات العميػا, ية واألهن الـوطني الفمسـطيني"الداخم
 غزة. 

 ( 2003أفوليو، بروس :)"بناء القوى الحيوية )ترجمو عبد الحكـ أحمد الخزامي(. "تنهية القيادة ، 
 ( 2013آؿ سعود، طػالؿ )لههمكة العربية "دور القيادة االستراتيجية في الوقاية هن األزهات في ا

 ، رسالة ماجستير، الرياض، جامعة نايؼ العربية لمعمـو المنية.السعودية"
 ( 2012أيػػوب، حنكػػة :) :ــات هتعمهــة دراســة تطبيقيــة ــاء هنظه ــي بن ــادة االســتراتيجية ف دور القي

، رسػػػػالة ماجسػػػػتير )غيػػػػر منشػػػػورة(، جامعػػػػة محمػػػػد خضػػػػير، سػػػػكرة، هؤسســــة اتصــــاالت الجزائــــر
 ية الديمقراطية الشعبية.الجميورية الجزائر 

 ( 2014البحابصػػػة، شػػػعيب :) " درجـــة ههارســـة هـــديري الهـــدارس اإلعداديـــة بوكالـــة الغـــوث فـــي
، "هحافظــات غــزة لمتفــويض اإلداري هــن وجيــة نظــر هعمهــييم وعالقتــو بــالوالء التنظيهــي لــدييم

 رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.
 (2010الجريسي، بدر محمد :)روح الهعنويـة وعالقتيـا بـالوالء التنظيهـي لمعـاهمين فـي هجمـس الـ

رسػالة ماجسػػتير غيػر منشػورة، جامعػػة نػايؼ العربيػة لمعمػػـو ، الشـورى الســعودي هـن وجيــة نظـرىم
 األمنية، الرياض.

 ( 2001الجريسػػػي، خالػػػد :)"ـــن الهنظـــور اإلداري واالســـالهي ، مطػػػابع الحمػػػيض، "إدارة الوقـــت ه
 السعودية.

 أزهــة التعمــيم العــالي فــي الضــفة الغربيــة (، 2016دة، شػبيطو، حمػػدي وبػػدر أشػرؼ )الحجػار، عايػػ
 .، ورقة تحميمية، مركز مسارات وقطاع غزة

 (2009الدليؿ العاـ لجامعة األزىر.) 
 ( 2005الدوسػػػري، سػػػعد بػػػف عميػػػاف :) ضـــغوط العهـــل وعالقتيـــا بـــالوالء التنظيهـــي فـــي األجيـــزة

، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، رطة الهنطقــة الشــرقيةاألهنيــة: دراســة هيدانيــة عمــى هســتوى شــ
 جامعة نايؼ لمعمـو األمنية، الرياض.

 ( 2015الجيني، نعيـ :) دور القيادة االستراتيجية في بناء الهنظهـات الهسـتداهة )دراسـة هقارنـة
رسػػػالة دكتػػػوراه )غيػػػر  بـــين الييئـــة الهمكيـــة بينبـــع والهديريـــة العاهـــة لحـــرس الحـــدود بالريـــاض(،

 رة(، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض.منشو 
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 ( 2007الرواشػػدة، خمػػؼ سػػميماف :)صــناعة القــرار الهدرســي والشــعور بــاألهن والــوالء التنظيهــي ،
 .دار ومكتبة الحامد لمنشر والتوزيع، عماف

 ( 2010الزغبػي، محمػػد) : دور القيــادة االســتراتيجية فــي تطــوير الهنظهــات األهنيــة والهدنيــة فــي"
رسالة دكتػوراه )غيػر منشػورة(، جامعػة نػايؼ العربيػة لمعمػـو األمنيػة،  ،الجهيورية العربية السورية"

 .الرياض، المممكة العربية السعودية
 ( عنػػواف الدراسػػة: 2017السػػراج, ألء :) القيــادة االســتراتيجية وأثرىــا فــي تحســين جــودة الحيــاة "

رسػػالة ماجسػػتير, جامعػػة  كوهيــة بقطــاع غــزة",الوظيفيــة "دراســة هيدانيــة عمــى الهنظهــات غيــر الح
 األزىر, غزة.

 ( 2009السعود، راتب :) أنهاط السموك اإلداري لهديري الهدارس الثانويـة العاهـة فـي األردن وفقـا
، 5، المجمػػة األردنيػػة، مجمػػدلنظريــة ليكــرت وعالقتيــا بهســتوى الــوالء التنظيهــي لهعمهــي هدارســيم

 .265، ص3العدد
 ــادة فــي اتخــاذ القــرار خــالل األزهــات(، 1992حميػػد )السػػيد، رجػػب عبػػد ال ، دار النيضػػة دور القي

 لمنشر، مصر.
 ( 2012الشيراني، عبد ااهلل بف سعيد :) هواقف القيادات اإلدارية نحو سياسات التطوير التنظيهي

رسػالة ماجسػتير )غيػر منشػورة(، جامعػة نػايؼ العربيػة لمعمػـو  في الهديرية العاهـة لحـرس الحـدود،
 .نية، الرياض، المممكة العربية السعوديةاألم

  :2011، عالـ الكتب الحديث، ألردف،اإلدارة الحديثة نظريات و هفاىيمالظاىر، نعيـ إبراىيـ. 
 ( 2011العػػارؼ، ناديػػة أبػػو الوفػػا :) القيــادة االســتراتيجية ودورىــا فــي تنهيــة القــدرات التنافســية

، )رسػػالة دكتػػوراه غيػػر منشػػورة(، جامعػػة قنػػاة لهنظهــات األعهــال الدوليــة بجهيوريــة هصــر العربيــة
 السويس، اإلسماعيمية.

 ( 2010العػػزاوي، نجػػـ عبػػد اهلل وجػػواد، عبػػاس حسػػيف" :) ،تطــور ادارة الهــوارد البشــرية )الهفيــوم
 ، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عماف.االستراتيجية الهوقع التنظيهي("

 ( 2014العػػوامي، أحمػػد :)ــادة ــر القي ــة  "أث ــزام التنظيهــي والشــعور بالعدال ــى االلت االســتراتيجية عم
 ، كمية التجارة جامعة قناة السويس. مصر.دكتوراه، رسالة التنظيهية"

 ( 2005العػػوفي، محمػػد :) الثقافــة التنظيهيــة وعالقتيــا بــااللتزام التنظيهــي، دراســة هيدانيــة عمــى
 لرياض، جامعة نايؼ لمعمـو األمنية.، رسالة ماجستير، اىيئة الرقابة والتحقيق بهنطقة الرياض
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 ( عنػواف الدراسػة: 2016القانوع، اسػامة :) دور القيـادة االسـتراتيجية فـي تهكـين العـاهمين بـوزارة "
, رسػػالة ماجسػػتير، أكاديميػػة اإلدارة والسياسػػة لمدراسػػات الشــق الهــدني" -الداخميــة واألهــن الــوطني

 العميا، غزة.
 ( دراسة بعنو 2015القيسي، محمد :) :دور القيادة االستراتيجية في تطوير السياسات اإلدارية اف "

 رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا، غزة. بوزارة الصحة الفمسطينية"،
 ( 2012الموزي، خديجة :) هستويات الذكاء العاطفي لهديري الهدارس الثانوية وأثرىا عمى الـوالء"

ــي  رسػػالة ماجسػػتير، جامعػػة الشػػرؽ األوسػػط،  هحافظــات العاصــهة عهــان"،التنظيهــي لمهعمهــين ف
 األردف.

 ( 2007المحتسػػب، النيػػة، وجعمػػود، مػػرواف :) أبعــاد الــوالء التنظيهــي والعواهــل الهــؤثرة عميــو لــدى
ــل ــوك فــي هحافظــة الخمي ، مجمػػة جامعػػة القػػدس المفتوحػػة لألبحػػاث والدراسػػات، العػػدد هــوظفي البن

 األوؿ، فمسطيف.
 األنهـــاط القياديـــة لـــدى هـــديري الهـــدارس الثانويـــة الحكوهيـــة (: 2008ي ، أمػػػؿ محمػػػد )المخالفػػػ

، رسػػالة والخاصــة فــي هدينــة صــنعاء هــن وجيــة نظــر الهعمهــين وعالقتيهــا برضــاىم الــوظيفي
 ماجستير غير منشورة ، كمية العمـو التربوية ، جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا.

 ( 2008المربع، صالح :)دة االسـتراتيجية ودورىـا فـي تطـوير الثقافـة التنظيهيـة فـي األجيـزة القيا
، األهنية دراسة هيدانيـة هقارنـة عمـى الهديريـة العاهـة لمجـوازات والهديريـة العاهـة لمـدفاع الهـدني

)غيػػػر منشػػػورة(، جامعػػػة نػػػايؼ العربيػػػة لمعمػػػـو األمنيػػػة، الريػػػاض، المممكػػػة العربيػػػة  رسػػػالة دكتػػػوراه
 .السعودية

  ،االســـتراتيجية ودورىـــا فـــي رفـــع الـــروح الهعنويـــة لهنتســـبي  ةالقيـــاد(: "2015سػػػميماف)المصػػري
، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػورة أكاديميػػػة اإلدارة والسياسػػػة "األجيـــزة األهنيـــة فـــي هحافظـــات غـــزة

 لمدراسات العميا، فمسطيف.
 ( 2006المغربي، عبد الحميد عبد الفتػاح" :)لهستقبمية لهـدير االدارة االصول العمهية والتوجيات ا

 الناشر المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع، جميورية مصر العربية. القرن الحادي والعشرين",
 ( عنػػواف الدراسػػة: 2017اليجػػيف، محػػي الػػديف ) عالقــة القيــادة االســتراتيجية فــي تعزيــز شــفافية "

اسػة لمدراسػات العميػا، "، رسػالة ماجسػتير، أكاديميػة اإلدارة والسياإلدارة لدى قـوى األهـن الفمسـطيني
 غزة، فمسطيف.
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 ( 2015المطيػػري، بنػػػدر بػػػف عبػػػد المحسػػػف" :) درجـــة ههارســـة هـــديري هـــدارس الهرحمـــة الثانويـــة
"، رسػالة ماجسػتير، بهحافظة حفر الباطن لمقيـادة التشـاركية وعالقتيـا بـالوالء التنظيهـي لمعـاهمين

 جامعة أـ القرى، المممكة العربية السعودية.
 لــوالء التنظيهــي لــدى الهــديرين فــي الــوزارات األردنيــة دراســة هيدانيــة(: ا1999) المعػاني، أيمػػف ،

 .78،عدد 21مجمة اإلداري، مجمد
 ( 1990المعػػاني، أيمػػف عػػودة :) ــديرين فــي ــدى اله ــداع اإلداري ل ــى اإلب أثــر الــوالء التنظيهــي عم

 ألردف.، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عماف، االوزارات األردنية
 ( 2010بو سالـ، أبو بكر" :)رسػالة ماجسػتير، جامعػة  اثر تهكين العاهمين في الوالء التنظيهي ،"

 آؿ البيت، الجزائر.
 ( 2012جاد الرب، سيد محمد" : )دار الكتب المصرية، مصر.القيادة االستراتيجية ،" 
 (2010الجرجاوي، زياد .)انية، مطبعة أبناء الجػراح، ، الطبعة الثالقواعد الهنيجية لبناء االستبيان

 فمسطيف.
 ( 2013جرينت، كيث :)مؤسسة ىنداوي لمتعميـ والثقافة، مصر.1، طالقيادة ، 
 ( 2011جػػػالب، احسػػػاف دىػػػش ،)دار صػػػفاء 1، طادارة الســـموك التنظيهـــي فـــي عصـــر التغييـــر ،

 لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.
 (2005جيمس كوزس وباري بوسنر ،)3رير، الرياض، ط، مكتبة جتحد القيادة. 
  :الســـموك التنظيهـــي و التحـــديات الهســـتقبمية فـــي الهؤسســـات التربويـــةحمػػػادات، محمػػػد حسػػػف ،

 . 2008األردف،-الطبعة األولى، دار الحامد لمنشر والتوزيع، عماف
 ( اؿ2008حمػػػداف، دانػػػا لطفػػػي" :) عالقـــة بـــين الحريـــة األكاديهيـــة والـــوالء التنظيهـــي كهـــا يراىـــا

"، رسػالة ماجسػتير، جامعػة النجػاح الوطنيػػة، ريسـية فـي الجاهعــات الفمسـطينيةأعضـاء الييئـة التد
 نابمس، فمسطيف.

 ( 2008حمػػداف، دانػػا لطفػػي :) ــدى أعضــاء ــة والــوالء التنظيهــي ل ــة بــين الحريــة األكاديهي العالق
رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػورة ، جامعػػػة النجػػػاح ، الييئـــة التدريســـية فـــي الجاهعـــات الفمســـطينية

 نابمس.الوطنية : 
 ( 2014حمػػودة، نيمػػة" :)  ــو الــوالء التنظيهــي لهــديري الهــدارس الثانويــة بهحافظــات غــزة وعالقت

 "، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.بفاعمية اإلدارة
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 ( عنواف الدراسة: "2017حميد، وفاء ")  دور القيادة االستراتيجية في تحقيق الهيزة التنافسية فـي
رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا، غزة،  "،اف والشؤون الدينيةوزارة األوق
 فمسطيف.

  ،دور هيــــــارات القيــــــادة االســــــتراتيجية فــــــي التييــــــؤ: والتػػػػػػي بعنػػػػػػواف: 2012)دراسػػػػػػة )رحيمػػػػػػة 
 .، دراسة تحميمية آلراء عينة مف القادة العسكرييفلضغوط العهل

 ( 2012رحيمػػة، سػػممى حتيتػػة :) ــؤ لضــغوط العهــلدو ــي التيي ــادة االســتراتيجية ف ، ر هيــارات القي
، مجمػػػة جامعػػػة األنبػػػار لمعمػػػـو القتصػػػادية دراســـة تحميميـــة آلراء عينـــة هـــن القـــادة العســـكريين

 ، بغداد، العراؽ.9, عدد 4واإلدارية، مجمد 
 ( ا2013زنيبي، فريػدة" :)دراسـة– فيلوالء التنظيهي لدى أساتذة الجاهعة وأثره عمى األداء الوظي 

 .، رسالة ماجستير، جامعة حسيبو بف عمي، الجزائر -هقارنة
 ( 2014سػػالـ، بسػػمة" :)  الـــذكاء العـــاطفي لهــديري الهـــدارس الثانويـــة بهحافظــات غـــزة وعالقتـــو

 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.بالوالء التنظيهي لمهعمهين"
 (2002سػػمطاف، محمػػد سػػعيد :)دارة الجانــب اإلنســاني الســموك اإلنســ اني فــي الهنظهــات، فيــم واا

 ، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة لمنشر.لمعهل
 ( 2015صػػالح، مػػاىر :) القيــادة االســتراتيجية وعالقتيــا بالســموك اإلبــداعي لــدى الهــدراء بــوزارة

 ، رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة، فمسطيف.الصحة
  ،دار الفكػر ناشػروف وموزعػوف، عمػاف، التطـوير التنظيهـي(: 2010عػالء )عامر، سامح وقنديؿ ،

 األردف.
 ( الػؽ2010عبد العزيػز، أحمػد عزمػي" :) يـادة االسـتراتيجية ودورىـا فـي تنهيـة القـدرات التنافسـية

"، رسػػالة دكتػػوراة، كميػػة التجػػارة بجامعػػة قنػػاة لهنظهــات األعهــال الدوليــة بجهيوريــة هصــر العربيــة
 السويس. مصر.

 ( 2008عبودي، زيد منبر" :)دار البداية، عماف.القيادة ودورىا في العهمية اإلدارية ،" 
 ( 2001عبيػػػدات، ذوقػػػاف وعػػػدس, عبػػػد الػػػرحمف, وعبػػػد الحػػػؽ, كايػػػد .)هفيوهـــو  -البحـــث العمهـــي

 ، دار الفكر لمنشر والتوزيع، عماف.وأدواتو وأساليبو
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 ( 2016عدواف، محمد" :) ي هدارس الهرحمة الثانويـة بهحافظـات غـزة العدالة التنظيهية لدى هدير
"، رسػػالة ماجسػػتير، جامعػػة األزىػػر، هــن وجيــة نظــر الهعمهــين وعالقتيــا بــالوالء التنظيهــي لــدييم

 غزة. فمسطيف.
 ( 2014عرفو، مسعود عمي" :)رسالة دكتوراة، أثر القيادة االستراتيجية عمى االستغراق الوظيفي ،"

 مصر.كمية التجارة جامعة قناة السويس، 
 ( 2003عورتاني، مأموف عبد القػادر :) العالقة بين الوالء الهيني والنهط القيـادي لـدى اإلداريـين

،  رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة، جامعػة النجػاح الوطنيػة، في وزارات السمطة الوطنيـة الفمسـطينية
 نابمس.

 ( 2008عويضػة ، إييػػاب أحمػػد :) العــاهمين فــي أثــر الرضــا الــوظيفي عمــى الــوالء التنظيهــي لــدى
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التجارة ، الجامعة اإلسالمية، الهنظهات األىمية هحافظة غزة

 غزة.
 ( 2005غناـ، ختاـ" :) السهات الشخصية والوالء التنظيهي لدى هعمهـات الهرحمـة األساسـية فـي

 بمس، فمسطيف.رسالة ماجستير، جامعة النجاح، نا ،"الهدارس الحكوهية في هحافظة نابمس
 (2016ماضي، خميؿ" :) الههارسات االستراتيجية والهيارات الفكرية لمقيادة الجاهعية ودورىـا فـي

مجمػة جامعػة القػدس المفتوحػػة  ،"تحسـين جـودة الحيـاة الوظيفيــة لمعـاهمين فـي الجاهعــة اإلسـالهية
 (.5( عدد )2لألبحاث والدراسات اإلدارية والقتصادية، مجمد )

  دار الميسػرة  ،(حاالت تطبيقيـة -عهميات -اإلدارة االستراتيجية )هفاىيم(: 2013)مساعدة، ماجد
 لمنشر والتوزيع، عماف.

 ( 2013مساعدة، ماجد عبد الميدي" :)1"، طكمية االقتصاد والعموم اإلدارية، اإلدارة االستراتيجية 
 ماف.مفاىيـ، عمميات، حالت تطبيقية، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، ع

 ( 2013مسػػػاعدة، ماجػػػد عبػػػد الميػػػدي" :)"كميـــة االقتصـــاد والعمـــوم اإلداريـــة، اإلدارة االســـتراتيجية 
 مفاىيـ، عمميات، حالت تطبيقية، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف.

 ( 2010مصطفى، محمد :)دار المناىج لمنشر والتوزيع، عماف.التسويق  االستراتيجي لمخدهات ، 
 ،دار البداية ناشروف وموزعوف، عماف األردف.اإلدارة العاهة(: 2012محمد محمود ) مصطفى ، 
 ( 2011نجػػـ، نجػػـ عبػػود :)ــادة اإلداريــة فــي القــرن الواحــد والعشــرين ، دار الصػػفاء لمطباعػػة القي

 والنشر والتوزيع األردف.
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 (1998ىيجػػاف، عبػػػد الػػرحمف احمػػػد :)عػػػة نػػػايؼ ، مطػػابع جامالــوالء التنظيهـــي لمهـــدير الســـعودي
 لمعمـو األمنية, الرياض.

 ( 2006ىيوز، ريتشارد" :)مكتبة العبيكاف، السعودية.كيف تصبح قائًدا ،" 
 ( 2002يػػػونس، طػػػارؽ ":)ـــادة ـــر االســـتراتيجي لمق " : دروس مسػػػتوحاه مػػػف التجػػػارب العاليمػػػة الفك

 والعربية"، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، مصر.
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 ( االستبانة في صورتيا النيائية2همحق رقم )ثانًيا: 

 /ة ،،... المحتـر.....................................السيد/ة :
 

 تحية طيبة وبعد  ،،،
 

 الهوضوع: تعبئة استبانة بحث عمهي
 

في تعزيز هستوى الوالء  االستراتيجيةدور القيادة "بإجراء دراسة بعنواف:  الباحثقوـ ي
لمحصوؿ  وذلؾ ".الجنوبيةالتنظيهي لدى العاهمين في الجاهعات الفمسطينية بالهحافظات 

البرنامج المشترؾ بيف أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا وجامعة  عمى درجة الماجستير مف
 .تخصص القيادة واإلدارة –زة األقصى بغ

بالنسبة لمولء ىـ األكثر معرفة ودراية بالوضع القائـ العامموف في الجامعات  وإليماف الباحث بأف
محؿ الدراسة، كونيـ أىؿ خبرة واختصاص وأنيـ خير ُمعيف لموصوؿ إلى المعمومات  التنظيمي

انة لمتكـر مف حضرتكـ بالمساعدة في ع بيف أيديكـ ىذه الستبيضالمطموبة، فإنو يسر الباحث أف 
إتماـ ىذه الدراسة عف طريؽ اإلجابة عف األسئمة التي تتضمنيا ىذه الستبانة، راجيف منكـ الدقة 

, مؤكديف لكـ أف البيانات لتحسيف متغيرات الدراسة والموضوعية أماًل في الوصوؿ إلى معمومات أفضؿ
 فقط . خدـ سوى ألغراض البحث العمميالتي سيتـ الحصوؿ عمييا ستبقى سرية ولف تست

 
 حافظ أكرم الخضريالباحث/ 

 930101-0599جواؿ: 

 
 



 

 

 أواًل: البيانات الشخصية والوظيفية: 

 الجنس .1

 ذكر  أنثى 

 يةالعهر الفئة  .2
 سنة 30 أقؿ مف   30 سنة  40سنة إلى أقؿ مف 

 40  سنة  50سنة إلى أقؿ مف  50 سنة فأكثر 

 الهؤىل العمهي .3

 دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس  دبمـو فأقؿ 

 طبيعة العهل .4

 أكاديمي  إداري  أكاديمي بوظيفة إدارية 

 عدد سنوات الخدهة في هجال العهل الحالي .5

  سنوات 5أقؿ مف   سنوات 10سنوات إلى أقؿ مف  5مف 

  سنة 15سنوات إلى أقؿ مف  10مف   سنة فأكثر 15مف 

 هكان العهل .6

  الجامعة اإلسالمية  جامعة األقصى 

 جامعة األزىر 
 

 
 ثانيًا: ههارسات القيادة االستراتيجية

موافؽ  الفقرة #
 بشدة

 محايد موافؽ
غير 
 موافؽ

غير 
موافؽ 
 بشدة

 عد األوؿ: تحديد التوجو الستراتيجيالبُ 

      الداخمية والخارجية. تستند إلى تحميؿ دقيؽ لمبيئة المدىرؤية طويمة  الجامعةتمتمؾ إدارة  1

      تحرص إدارة الجامعة عمى تحديد رؤية استراتيجية ليا تتسـ بالوضوح والدقة. 2

      .الجامعةـ بيف األىداؼ الستراتيجية الموضوعة واإلمكانيات المتاحة لدى إدارة ؤ يوجد تال 3



 

 

4 
ية والعربية الناجحة في تحديد العالم الجامعاتإلى الستفادة مف تجارب  الجامعةتسعى إدارة 

 التوجو المستقبمي ليا.
     

      .الستراتيجيةإلى إقناع موظفييا بتوجياتيا  الجامعةتسعى إدارة  5

      تعتمد إدارة الجامعة عمى وضع خطط استراتيجية تتفؽ مع رسالتيا. 6

 عد الثاني: استثمار القدرات التنافسيةالبُ 

      اني والتجييزات والمعامؿ المالئمة لمعممية األكاديمية.تمتمؾ الجامعة المب 1

      إلى امتالؾ موارد وقدرات تكنولوجية متطورة. الجامعةتسعى إدارة  2

      .الجامعة عمى تسجيؿ براءات اختراع وابتكارات لصالح الجامعةتحرص إدارة  3

      مشروعات ابتكارية جديدة. إلى توفير التمويؿ الكافي لتنفيذ الجامعةتسعى إدارة  4

      تستحوذ الجامعة عمى حصة سوقية مرتفعة مف الطمبة مقارنة بالجامعات األخرى المنافسة. 5

      تقدـ الجامعة خدماتيا المتنوعة لمطمبة والباحثيف بكفاءة وفعالية. 6

 عد الثالث: تطوير رأس الماؿ البشريالبُ 

      ظيـ البرامج التدريبية المتنوعة لمعامميف.تعمؿ إدارة الجامعة عمى تن 1

      تشجع إدارة الجامعة عمى العمؿ بروح الفريؽ الواحد والعمؿ الجماعي. 2

      استقطاب واختيار الكفاءات القادرة عمى اإلبداع والبتكار في العمؿ. الجامعة تاضمف سياست 3

      دارية، واألكاديمية( لموظفييا باستمرار.تساعد إدارة الجامعة عمى تطوير الميارات )اإل 4

      .واألداء المتميزالموظفيف ذوي التقديرات العالية  الجامعةُتكافئ إدارة  5

      يوجد لدى الجامعة برنامج متكامؿ لبناء معارؼ تراكمية لدى موظفييا. 6

 عد الرابع: دعـ الثقافة التنظيميةالبُ 

      ى نشر القيـ والمعتقدات التي تنسجـ مع الستراتيجية المتبعة.إل الجامعةتسعى إدارة  1

      عمى التصرؼ بحرية واستقاللية. الجامعة العامميفُتشجع إدارة  2

      األفكار التي ُتعزز مف قيمة العمؿ. لمجامعةالثقافة التنظيمية  تغرس 3

      ير المألوفة مف الموظفيف.أىمية كبيرة لألفكار الجديدة وغ الجامعةُتولي إدارة  4



 

 

      تعمؿ إدارة الجامعة عمى تمكيف العامميف مثؿ )تفويض، مشاركة،....إلخ( بشكؿ كبير. 5

      ترسخ إدارة الجامعة عالقات الود والحتراـ بيف العامميف لدييا. 6

 عد الخامس: التأكيد عمى الممارسات األخالقيةالبُ 

      مف خالؿ ممارساتيا األخالقية. لمعامميفدوة ق الجامعةُتمثؿ إدارة  1

      أدلة خاصة توضح معايير السموؾ األخالقي التي تمتـز بيا. الجامعةتنشر إدارة  2

      تستخدـ إدارة الجامعة أساليب رقابية فعالة عمى سموكيات العامميف لدييا. 3

      .الجامعةفي  لمعامميفإليجابي نظاـ الحوافز لتشجيع السموؾ ا الجامعةتعتمد إدارة  4

      يتـ تنفيذ برامج تدريبية ترسخ سموكيات وأخالقيات المينة. 5

      يغمب العامميف في الجامعة المصمحة العامة عمى المصالح الشخصية ليـ. 6

 عد السادس: تنفيذ الرقابة المتوازنةالبُ 

      الوظائؼ األساسية التي تحتاج إلى اىتماـ دائـ. أف الرقابة التنظيمية مف الجامعةتعتبر إدارة  1

      لمتابعة األنشطة المنفذة ومقارنتيا مع المخططة. رقابيةإجراءات  الجامعةإدارة  تضع 2

      وليس تصيد األخطاء. والتطور إلى تصحيح المسار بالجامعةتيدؼ الرقابة  3

      مف أجؿ تحسيف مخرجات العمؿ.الراجعة عمى الىتماـ بالتغذية  الجامعةتحرص إدارة  4

      .أصحاب المصالحتنسجـ مع جميع بتطوير أنظمة رقابية  الجامعةتقـو إدارة  5

 

 : ههارسات الوالء التنظيهي ثالثًا

موافؽ  الفقرة #
 بشدة

 محايد موافؽ
غير 
 موافؽ

غير 
موافؽ 
 بشدة

      بيا. يعمموفية في الجامعة التي المين يـفي قضاء ما تبقى مف حيات يرغب العامموف 1

      مع اآلخريف. يـعف جامعت يتحدثوفبالعتزاز حينما  العامموف شعري 2

      الشخصية. يـعمى أنيا جزء مف مشكالت ـإلى المشكالت التي تواجيي العامموف نظري 3



 

 

      .يعمموف بيابارتباط عاطفي اتجاه الجامعة التي  العامموف حسي 4

      .وس العامميف فييامكانة عالية في نفبالجامعة  تحظى 5

      بالخوؼ مف ترؾ العمؿ في الجامعة لصعوبة الحصوؿ عمى عمؿ آخر. العامموف شعري 6

      لمعمؿ فييا. يـفي الجامعة مف حاجت العامميفء بقا ينُبع 7

      .ىأماكف أخر في  الحصوؿ عمى فرصة عمؿ مناسبةف يعمى العاممب يصعُ  8

      مزايا ل تتوافر في جامعات أخرى. لمعامميف تقدـ الجامعة 9

      يعتبر العامموف أف ترؾ عمميـ الحالي والبحث عف عمؿ أخر مكمؼ ماليًا ومعنويًا. 10

      بيا. يعمموفبضرورة اللتزاـ والولء لمجامعة التي  العامموف شعري 11

      عمؿ غير أخالقي.مكاف عمؿ آخر جامعة إلى المف  النتقاؿيعتقد العامموف أف  12

       .عروض عمؿ أفضؿ لو توفرت ليـحتى  يـبضرورة الستمرار في عمم اأدبيً  العامموف شعري 13

      في ىذه الجامعة. ؿعمى الستمرار بالعم العامموف حرصي 14

 

 
 شاكرين لكم حسن  عاونكم معنا

  



 

 

 دة تحميل إحصائي.( إفا3همحق رقم )ثالثًا: 

 

  



 

 

 ( كتاب تسييل هيام الجاهعة اإلسالهية.4همحق رقم )رابًعا: 

 

  



 

 

 ( كتاب تسييل هيام جاهعة األزىر.5همحق رقم )خاهًسا: 

 

 


